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¢ù∏HGôW ¢Vô©e ≈∏Y ¿GÈL oÚY
ÊhQÉŸG ó©≤ŸG ≈∏Yh ...

z¢ù∏HGôW ‘ π«°SÉH ¿GÈL ¢Sóæ¡ŸG ÜÉÑ°T { º°SG º¡°ùØfG ≈∏Y ¿ƒ≤∏£j ºgh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ÈY π«°SÉH ¿GÈL á«LQÉÿG ôjRh QÉ°üfG ¬dhGóàj ≥°ü∏e

§˘˘°Sh …ô˘˘K’G º˘˘«˘˘¡˘˘a ≈˘˘¡˘˘≤˘˘e ‘ º˘˘«˘˘˘bG

,¢ù∏˘˘HGô˘˘W á˘˘æ˘˘jó˘˘e ‘ áÁó˘˘˘≤˘˘˘dG ¥Gƒ˘˘˘°S’G

ô˘˘˘˘˘°†N ≈˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘≤ŸG ÖMÉ˘˘˘˘˘˘°U ø˘˘˘˘˘˘e Iƒ˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘H

±ô˘˘°T ≈˘˘∏˘˘˘Y »Áô˘˘˘µ˘˘˘J AÉ˘˘˘°ûY ,ÊGô˘˘˘©˘˘˘°T

á˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûÃ ,»˘˘˘˘˘˘ehõfl OGDƒ˘˘˘˘˘˘a ÖFÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG

óª°üdG OÉ¡L ,ô°ù÷G Òª°S :ÜGƒædG

Ú≤˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG ø˘˘˘jô˘˘˘jRƒ˘˘˘˘dG ,¢ûjhQO »˘˘˘˘∏˘˘˘˘Yh

»˘˘eÉ˘˘°S ó˘˘«˘˘ª˘˘©˘˘dGh »˘˘Ø˘˘jQ ±ô˘˘°TG AGƒ˘˘˘∏˘˘˘dG

∂dÉe ∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW »àØe ,IQÉ≤æe

ó˘ª˘MG ¢ù∏˘˘HGô˘˘W á˘˘jó˘˘∏˘˘H ¢ù«˘˘FQ ,QÉ˘˘©˘˘°ûdG

ø˘˘e ÒÑ˘˘c ó˘˘°ûM Qƒ˘˘°†ë˘˘H ,ø˘˘˘jó˘˘˘dG ô˘˘˘ª˘˘˘b

.áæjóŸG AÉæHGh äÉ«∏YÉa

∫Éb ÊGô©°T øe á«Ñ«MôJ áª∏c ájGóH

øWƒH º∏ëf ÉædR Éeh Éæª∏M ÉŸÉ£d{ :É¡«a

,»˘æ˘eC’Gh »˘°SÉ˘«˘°ùdG QGô˘≤˘à˘°S’É˘˘H º˘˘©˘˘æ˘˘j

∞dBÉJh áÑëÃ ¬FÉæHCG ™«ªL ¢û«©j ¿CGh

Ú°SÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘eh Ú°SÉ˘˘˘˘˘f ,√Ohó˘˘˘˘˘M ø˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°V

AÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘fE’Gh »˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG ±Ó˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘NE’G

.z…ƒÄØdGh »YÉªàLE’G

’EG »˘g É˘˘e Ωƒ˘˘«˘˘dG É˘˘æ˘˘à˘˘°ù∏˘˘L{ :±É˘˘°VG

¬ëFGô°T πµd ,ÉææWƒd ÉæÑM øY ÒÑ©J

¿G ≈˘˘∏˘˘Y º˘˘FGó˘˘dG É˘˘˘æ˘˘˘°Uô˘˘˘Mh ,¬˘˘˘Ø˘˘˘FGƒ˘˘˘Wh

¬˘˘eõ˘˘¡˘˘J ’ É˘˘˘«˘˘˘HG ,ÉflÉ˘˘˘°T ¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ≈˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘j

…OÉ˘˘˘j’G ¬˘˘˘dÉ˘˘˘£˘˘˘J ’h êQÉÿG äGô˘˘˘˘eGDƒ˘˘˘˘e

íFGô°T ∂«µØJ ‘ ÖZôJ »àdG AGOƒ°ùdG

É˘¡˘JÉ˘£˘˘£fl ‘ √ó˘˘°ûæ˘˘J ±ó˘˘¡˘˘d ¬˘˘©˘˘ª˘˘à›

.zá°UÉÿG É¡◊É°üeh

¿Gh ,ôªãŸG …ó÷G πª©dG{ ¤G ÉYOh

,Ó≤à°ùe GôM ÉææWh AÉ≤H’ É©«ªL óëàf

É˘ehO É˘æ˘jOÉ˘æ˘j É˘æ˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘a ,É˘µ˘°SÉ˘ª˘à˘e É˘jƒ˘˘b

»Ñ∏f ¿G Ú«fÉæÑ∏c ÉæÑLGƒa ,å«¨à°ùjh

ƒ¡a AGóYC’G ÜÉ«fCG ¬°û¡æJ ¿G πÑb AGóædG

.zÉæd ¢VQ’Gh Éæd

»ehõfl
»˘˘˘˘˘˘ehõfl ÖFÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘°T √Qhó˘˘˘˘˘˘˘H

GócDƒe ,ÚcQÉ°ûŸG πch IƒYódG ÖMÉ°U

É¡d øµjh ÊÉãdG ¬à«H »g ¢ù∏HGôW{ ¿G

á˘˘˘˘˘ÑÙGh ô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘c É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘H’h

øe óMƒàf ¿G Éæ«∏Y{ :∫Ébh ,zΩGÎM’Gh

É˘˘˘ª˘˘˘ch á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdÉ˘˘˘a ,ø˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g π˘˘˘˘LG

øµdh ,¿É«M’G ¢†©H ‘ ¥ôØJ ¿ƒª∏©J

á°SÉ«°ùdG ÉfóMƒJ á∏MôŸ π°üf ¿G ≈æ“G

.zÉæbôØJ ¿G ∫óH

√ò¡H Ωƒ«dG GóL ó«©°S ÉfG{ :±É°VG

ájÉ¨dG Ée ¿ƒdCÉ°ùj ¿hÒãµdGh ,á©ª÷G

ÉeóæY ™«ªé∏d ∫ƒbG ,¢ù∏HGôW IQÉjR øe

âë˘˘˘à˘˘˘ah 1993 ΩÉ˘˘˘Y ∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdG ¤G â«˘˘˘JG

™˘æ˘°üŸG ¿É˘c ,êÉ˘˘à˘˘f’G äCGó˘˘Hh »˘˘©˘˘æ˘˘°üe

∑É˘˘˘æ˘˘˘g ¿É˘˘˘ch ,π˘˘˘MÉ˘˘˘°ùdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ó˘˘˘˘«˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘dG

,¬«a ¿ƒ∏ª©j ø‡ ¢üî°T ∞dG OhóëH

º°†fG äÉ°ù°SDƒeh ÖJÉµe Éæ°ù°SG óbh

¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘HG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dG

π˘˘ª˘˘µ˘˘æ˘˘˘d Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG É˘˘˘æ˘˘˘g ø˘˘˘ë˘˘˘fh ,∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdGh

.zIóY Úæ°S òæe √ÉfCGóH …òdG QGƒ°ûŸG

‘ ÉÑFÉf »àØ°üH{ :»ehõfl ™HÉJh

πc øY ÖFÉf ÉfG »æ©j ,ÊÉæÑ∏dG ¿ÉŸÈdG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y ™˘˘˘∏˘˘˘WG ¿G »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘LGh ø˘˘˘˘eh ,¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d

øWƒdG AÉæHG πc É¡¡LGƒj »àdG πcÉ°ûŸG

IQÉ˘˘jõ˘˘dG √ò˘˘g ø˘˘e É˘˘æ˘˘aó˘˘gh ,ΩÉ˘˘Y π˘˘˘µ˘˘˘°ûH

¢ù∏ÛG ‘ ÉæFÓeR øe Üô≤àf ¿G Ωƒ«dG

á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e Gó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘H É˘˘˘jƒ˘˘˘˘°S π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘fh

π˘˘ª˘˘ë˘˘f ¿G π˘˘LG ø˘˘e ,á˘˘≤˘˘£˘˘æŸG π˘˘cÉ˘˘˘°ûeh

ÜGƒædG ¢ù∏› ¤G É¡∏≤æfh ¢SÉædG Ωƒªg

.zÉ¡≤M É¡FÉ£YG øe É©e øµªàæd

¢SQó˘˘f É˘˘æ˘˘fG ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘J É˘˘ª˘˘˘c{ :±OQCGh

á˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘fh ,á˘˘˘fRGƒŸG ¿B’G

∫É› ‘ á˘˘˘˘ë˘˘˘˘°VGh ¿ƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘J ¿G áÁô˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dG

∂dP Ö°ü«d áfRGƒŸG ‘ »≤«≤◊G õé©dG

ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘fGh ,É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üe ‘

á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ◊G Gƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘YG ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG ¢UÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘°T’G

Éæf’ ¢ù«d ,á≤ãdG Éæ«£YG øëfh ,á≤ãdG

Ée ÆGôØH ÉfQôe Éæf’ πH Égó°V hG É¡©e

ÉeG ƒ÷G ¿Éch ,ô¡°TG á©°ùàdG ÜQÉ≤j

äCÉ£NG ¿G É¡Ñ°SÉëf ¿G øµÁ áeƒµM

Ió˘˘«˘˘L ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûe âeó˘˘˘b ¿G É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘Yó˘˘˘f hG

ΩóY ÉfQÉ«N ¿Éc ∂dòd ,ÆGôØdG hG øWƒ∏d

π˘LG ø˘e É˘æ˘˘à˘˘Ñ˘˘î˘˘à˘˘fG ¢SÉ˘˘æ˘˘dG ¿’ ÆGô˘˘Ø˘˘dG

¤G ¬H ÜÉgòdG ’ ó∏ÑdG ™°Vh Ú°ù–

.zájhÉ¡dG

º˘˘˘˘¶˘˘˘˘©˘˘˘˘eh ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S á˘˘˘˘˘fRGƒŸG{ :∫É˘˘˘˘˘bh

¢ù“ ’G ¿hô˘˘˘˘˘°üe É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘˘˘àŸG

º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘f É˘˘˘˘æ˘˘˘˘f’ ø˘˘˘˘WGƒŸG Üƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘L á˘˘˘˘fRGƒŸG

≥MÓf ¿G ¢VÎØŸG øeh ,Qó¡dG QOÉ°üe

¢ù‰ ¿G π˘˘˘Ñ˘˘˘b Qó˘˘˘¡˘˘˘˘dG Qó˘˘˘˘°üe É˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L

? íéææ°S iôJ Éj π¡a ,¢SÉædG Üƒ«éH

∑Éæg ¿G ó≤àYG ÉfG øµdh ,…QOG ’ á≤«≤M

,áfRGƒŸG GhQôÁ ¿G øµÁ ÉJƒ°U 80

≈∏Y ±Éîf ¿G ÜGƒæc ÖLGh Éæ«∏Y øµdh

ò«ØæJ á«Ø«c áeƒµ◊G ∫CÉ°ùfh ÚæWGƒŸG

.zOÉ°ùa hG Qóg ¿hóH ™jQÉ°ûŸG

%15 πµ°ûJ ¢ù∏HGôW{ ¿G ¤G QÉ°TGh

á˘˘Ñ˘˘°ùf ÈcG É˘˘¡˘˘«˘˘ah ,¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ¿É˘˘˘µ˘˘˘°S ø˘˘˘e

ô¶æf ¿G Éæ«∏Y Öéj Gòd ,á«fÉµ°S áaÉãc

áæjóŸG √ò¡d Éæeób GPÉe Úæ°ùdG ôe ≈∏Y

á˘°ùª˘N âeó˘b »˘à˘dG á˘æ˘jóŸG √ò˘˘g ,É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘a

º˘˘˘gG ∑É˘˘˘æ˘˘˘g ¿É˘˘˘ch ,á˘˘˘eƒ˘˘˘µ˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d AÉ˘˘˘˘°SDhQ

ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°TQ ¢Vô˘˘˘˘˘©Ã π˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àŸGh ´hô˘˘˘˘˘˘°ûe

14 ø˘˘˘˘e Gó˘˘˘˘˘MGh Èà˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘c

ÉfQôe øëfh .¬à«ªgCÉH ⁄É©dG ‘ É°Vô©e

¿ƒ«∏e 86 á«LQÉÿG äÉbÓ©dG áæ÷ ‘

∑Éæg øµdh ,CÉaôŸG ôjƒ£àd áØ∏°ùc Q’hO

,»°ù∏HGô£dG øWGƒª∏d á«ªæàdG ‘ ΩGó©fG

É˘æ˘∏˘Y É˘¡˘dƒ˘bCÉ˘°Sh Ó˘©˘a »˘˘æ˘˘fõ˘˘ë˘˘j É˘˘e Gò˘˘g

Úª°ù∏ªc øëf øµÁ ’ ,ìƒ°Vh πµHh

áª°UÉ©dG Èà©J »àdG á≤£æŸG ∑Îf ¿G

¿É˘µ˘°S á˘Yƒ˘ª› ÈcGh ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG

√ò¡H É¡©e πeÉ©àf ¿G ¿ÉæÑd ‘ Úª∏°ùe

¿G ™˘«˘ª÷G ø˘e ≈˘æ˘ª˘à˘f ø˘ë˘˘f ,á˘˘≤˘˘jô˘˘£˘˘dG

¢†©ÑdG º¡°†©H …ójCÉH º¡jójG Gƒ©°†j

AÉ«æZG ≈∏Y ≈æªàfh ,¢ù∏HGôW πLG øe

Ió˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùÃ Gƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ùj ¿G á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jóŸG √ò˘˘˘˘g

Égò≤æJ ájƒ«M ™jQÉ°ûe ò«ØæJh É¡FÉæHG

.zÉ¡H ô“ »àdG áæÙG øe

∞˘˘∏˘˘àfl ¿G ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J É˘˘˘ª˘˘˘c{ :™˘˘˘HÉ˘˘˘Jh

QÉ«∏e 11 `H CGóÑJ »àdG Qó«°S ™jQÉ°ûe

∑Éæg ,Q’hO QÉ«∏e 23 `d π°üà°S Q’hO

Ée …G ¢ù∏HGô£d á°ü°üfl % 16 §≤a

∫GDƒ°ùdG Éægh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 320 ÜQÉ≤j

áª°UÉ©dG ¢ù∏HGôW ¿G ÈàYG ÉfG âæc ¿G

Éæ∏ªY Éªc É©«ªL πª©f ’ GPÉŸ ,á«fÉãdG

PÉ≤fG πLG øe ähÒH IóYÉ°ùe πLG øe

É˘˘¡˘˘à˘˘jCGQ QÉ˘˘µ˘˘Y äQR É˘˘eó˘˘æ˘˘˘Yh ,¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W

,É˘¡˘©˘e π˘ª˘©˘f ¿G ø˘˘µÁh Ió˘˘YGh á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e

áeRÓdG äÉeƒ≤ŸG øe ÒãµdG ∂∏à“ »¡a

¿G øµÁ »àdG ,äÉbô£dGh »°VGQ’Éc

∂∏˘˘J ‘ É˘˘æ˘˘©˘˘æ˘˘°üe ‘ ø˘˘ë˘˘fh ,É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°ùf

ø˘˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘˘°üŸG º˘˘˘˘˘˘gG ø˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘æŸG

™˘«˘ª÷G º˘∏˘©˘j É˘ª˘ch ø˘˘µ˘˘dh ,É˘˘æ˘˘JÉ˘˘Lƒ˘˘à˘˘æŸ

2010 ΩÉ©dG ‘ ™æ°üŸG πØbG ¿G äÈLG

’óHh ,OÉ°üàb’ÉH â∏NóJ á°SÉ«°ùdG ¿’

™˘˘é˘˘°ûfh É˘˘æ˘˘©˘˘fÉ˘˘˘°üe º˘˘˘YO ‘ ó˘˘˘YÉ˘˘˘°ùf ¿G

π˘Ñ˘b ø˘e π˘Nó˘˘J ∑É˘˘æ˘˘g ¿É˘˘c ,QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°S’G

ÉæfG ºcóYG ÉfGh ,Éæ©æ°üe ∫ÉØb’ ¢†©ÑdG

OôéÃ QÉµY ‘ ™æ°üŸG π«¨°ûJ OhÉ©æ°S

.zÖ«≤æàdG ™jQÉ°ûe AóH

™˘˘æ˘˘°üŸG í˘˘à˘˘Ø˘˘æ˘˘°S{ :»˘˘ehõfl º˘˘à˘˘Nh

πeCÉf øëfh ,¬«a ¿ÉÑ°ûdG ±’BG ∞Xƒfh

QÉµY á≤£æe ,É¡∏LG øe É©e πª©f ¿G

∞≤f ÉæfG Ghôj ¿G º¡ª¡j ÚÑ«£dG É¡∏gCÉH

≈˘∏˘˘Y ≥˘˘Ñ˘˘£˘˘æ˘˘j ô˘˘e’G Gò˘˘gh ,º˘˘¡˘˘Ñ˘˘fÉ˘˘L ¤G

,¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ á˘≤˘£˘æ˘e π˘ch á˘«˘æ˘˘°†dG á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e

CGó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘j ¿G Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘L ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘H π˘˘˘˘˘eCÉ˘˘˘˘˘fh

øe Gó«©H ájóéH ÒµØàdÉH ¿ƒ«°SÉ«°ùdG

øjG QGPBG 14h 8 Éfó¡°T Éæ∏ch ,á°SÉ«°ùdG

¤G ™˘˘˘«˘˘˘ª÷G âØ˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y Gƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°UG

ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘f ,á˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘˘°ûdG º˘˘˘˘¡◊É˘˘˘˘°üe

øe Gó«©H á°SÉ«°ùdG Gƒ©°†j ¿G ™«ª÷G

Gògh ,Éæ∏gG πLG øe πª©fh OÉ°üàb’G

áeOÉ≤dG ÉæJQÉjR ,¬∏dG AÉ°T ¿Gh øWƒdG

IOÉYÉH ∫ÉØàM’G πLG øe QÉµY ‘ ¿ƒµJ

.z™æ°üŸG π«¨°ûJ

»∏gCG É¡∏gCGh »àæjóe ¢ù∏HGôW :»ehõfl

»°TófO ≈∏«d

á«HÉgQ’G áKOÉ◊G ó©H ,¢ù∏HGô£d É¡H ΩÉb ájó≤ØJ IQÉjR ó©H

OGDƒ˘̆a ÖFÉ˘̆æ˘̆dG ≈˘̆≤˘̆à˘̆dG ,ô˘̆ ˘£˘̆ ˘Ø˘̆ ˘dG ó˘̆ ˘«˘̆ ˘Y á˘̆ ˘«˘̆ ˘°ûY É˘̆ ˘¡˘̆ ˘d â°Vô˘̆˘©˘̆ ˘J »˘̆˘à˘̆ ˘dG

É˘̆¡˘̆eÉ˘̆bCG AGó˘̆Z Ió˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘e ¤EG á˘̆ ˘«˘̆ ˘aÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘Kh á˘̆ ˘jƒ˘̆ ˘Hô˘̆ ˘J äÉ˘̆ ˘Ä˘̆ ˘«˘̆ ˘g »˘̆˘ehõfi

AÉë«ØdG ôYÉ°T á°ù°SDƒe{ ¢ù«FQ ≥jQR ô°ü«b ÉHÉ°S QƒàcódG

.zá«aÉ≤ãdG ≥jQR ÉHÉ°S

»˘̆˘°†Ø˘̆ ˘dG A≈˘̆˘WÉ˘̆ ˘°ûdG º˘̆ ˘©˘̆ ˘£˘̆ ˘e ‘ º˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆bCG …ò˘̆ ˘̆dG AÉ˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆∏˘̆ ˘̆dG ô˘̆ ˘̆°†Mh

á©eÉL ¢ù«FQ IQÉ≤æe »eÉ°S QƒàcódG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ¢ù∏HGô£H

Iô˘̆jó˘̆e ,ô˘̆eÉ˘̆J ó˘̆ª˘̆MCG Qƒ˘̆ ˘à˘̆ ˘có˘̆ ˘dG ¢ù∏˘̆ ˘HGô˘̆ ˘W CÉ˘̆ ˘aô˘̆ ˘e ô˘̆ ˘jó˘̆ ˘e ,á˘̆ ˘æ˘̆ ˘jóŸG

ÉjOÉa ∫Éª°ûdG ‘ á«Yƒ°ù«dG á©eÉ÷G ´ôa ‘ á«ÁOÉcC’G ¢ShQódG

ó˘̆LÉ˘̆e Qƒ˘̆à˘̆có˘̆dG :z‘É˘̆≤˘̆ã˘̆dG ó˘̆ ˘MC’G AÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘d{ AÉ˘̆ ˘°†YG ,π˘̆ ˘«˘̆ ˘ª÷G º˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y

QƒàcódG ,ÉeƒJ ¿ÉL QƒàcódG ,»JÉ≤«e ™e’ QƒàcódG ,¢ûjhQódG

¢ù∏ÛG ¢ù«˘̆ ˘FQ ,…OGó˘̆ ˘̆ ˘̈̆ ˘̆H IÒª˘̆˘̆°S IQƒ˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆có˘̆ ˘̆dGh ÖdÉ˘̆ ˘̆W Oƒ˘̆ ˘̆ªfi

OÉ–E’G ΩÉ˘̆ ˘Y ÚeG ,ó˘̆ ˘é˘̆ ˘æ˘̆ ˘e ìƒ˘̆˘Ø˘̆ ˘°U ‹É˘̆ ˘ª˘̆ ˘°ûdG ¿É˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆Ñ˘̆ ˘̆∏˘̆ ˘̆d ‘É˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆ã˘̆ ˘̆dG

¢ù«˘̆FQ ÖFÉ˘̆f ,Iƒ˘̆∏◊G ≈˘̆Ø˘̆£˘̆°üe Qƒ˘̆˘à˘̆ ˘có˘̆ ˘dG »˘̆˘Hô˘̆ ˘©˘̆ ˘dG »˘̆˘Ø˘̆ ˘°ù∏˘̆ ˘Ø˘̆ ˘dG

,á˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘fQO π˘̆ ˘°ü«˘̆ ˘a ,¢Vƒ˘̆˘Y º˘̆ ˘«˘̆ ˘gGô˘̆ ˘HEG ΩÓ˘̆˘YEÓ˘̆ ˘d »˘̆˘æ˘̆ ˘Wƒ˘̆˘dG ¢ù∏ÛG

á˘̆˘°ù°SDƒ˘̆ ˘e ‘ ÚdhDƒ˘̆ ˘̆°ùe ¤EG á˘̆ ˘̆aÉ˘̆ ˘̆°VEG ,…ô˘̆˘̆µ˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°S RGƒ˘̆ ˘̆a π˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆eõ˘̆ ˘̆dG

.¢ù∏HGôWh ähÒH ‘ »ehõfl

ábÓ©dG É¡«a ∫hÉæJ á«Ñ«MôJ áª∏c ≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG ≈≤dCGh

:∫Ébh 1976 ΩÉ©dG òæe »ehõfl OGDƒa ¬≤jó°U ™e ¬à©ªL »àdG

Ωƒ«dG ¤EG áæ°S 43 òæe IóŸG √òg ∫GƒW ¿É°üî°T ≥aGÎj ÉeóæY{

,ÜQó˘̆˘dG á˘̆ ˘≤˘̆ ˘aQ ÖfÉ˘̆ ˘L ¤EG É˘̆ ˘ª˘̆ ˘¡˘̆ ˘æ˘̆ ˘«˘̆ ˘H á˘̆ ˘bGó˘̆ ˘̆°üdGh á˘̆ ˘̆aô˘̆ ˘̆©ŸG OGOõ˘̆ ˘̆J

É˘̆¡˘̆H ≈˘̆∏˘̆ë˘̆à˘̆ ˘j »˘̆˘à˘̆ ˘dG Ió˘̆ ˘jó˘̆ ˘©˘̆ ˘dG äÉ˘̆ ˘Ø˘̆ ˘°üdG IóŸG √ò˘̆ ˘g ‘ âØ˘̆˘°ûà˘̆ ˘cEGh

¬à«d Éj ¢ùdƒbCG »æ∏©éj É‡ »ehõfl OGDƒa ÖFÉædGh ≥jó°üdG

Ωƒ«dG √Gôf …òdÉa áæ°S 30 òæe ¬∏gCÉà°ùj …òdG õcôŸG ¤EG π°Uh

zô°ûY{ `H ¿ƒq∏ëàj ’ ,‹ áÑ°ùædÉHh ,Ú«°SÉ«°ùdG øe ÒãµdG ¿G

ÊÉ°ùfEG ó«©°U øe ÌcCG ≈∏Y OGDƒa É¡H ≈∏ëàj »àdG äÉØ°üdG

.z»∏ªYh

≈∏YCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ƒg OGDƒa »≤jó°üd ≈æ“CG Ée{ :±É°VCG

Ö°üæe …CG ±ô©f ¿CG ™«£à°ùf Qƒà°SódG ¤EG ÉfóY GPEGh ,Ö°üæe

  .z»æYCG

»ehõfl
ÉHÉ°S »≤jó°U QÉ°TCG Éªc{ :∫É≤a »ehõfl ÖFÉædG çó– ºK

‘ Éæ≤∏£fEG Éªæ«M É©e Éæch 1976 ΩÉ©dG ¤EG Oƒ©J ÉæàbGó°üa

Ωƒ«dG øëfh ,1982 ΩÉ©dG ‘ ÉæJÉcô°Th ÉæJÉ°ù°SDƒe ¢ù«°SCÉJ

,⁄É©dG ‘ Ö«HÉfC’G áYÉæ°üd á°ù°SDƒe ÈcG πµ°ûf áYƒªéªc

QÉµY ‘ Éæ©æ°üe ÉæëààaEGh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ Éª«°S’

¤EG Éæ©aO OÉ°üàbE’G ‘ »°SÉ«°ùdG πNóàdG ¿ƒaô©J Éªc øµdh

1000 ø˘̆˘e ÌcG ¬˘̆ ˘æ˘̆ ˘e ó˘̆ ˘«˘̆ ˘Ø˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆°ùj ¿É˘̆ ˘̆c …ò˘̆ ˘̆dG ™˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°üŸG zÒµ˘̆˘̆°ùJ{

.¢üî°T

áeÉ©dG IÉ«◊G ¤EG ∫ƒNódG äQôb ÉeóæY ÊG âØ∏ŸG{ :±É°VCG

â°ùd ÉfG ,…ôjô◊G ≥«aQ ¢ù«FôdG ó°V ÊG áfÉN ‘ Êƒ©°Vh

∫É› ‘ ƒgh ∫É› ‘ ÉfCG , ó°V hG ™e ∞«æ°üàdG Gòg ≥ah

≈∏Y ≈≤HG ¿CÉH »æØ∏c ôeC’G Gògh ,á«©ÑàdG êQÉN »æµdh ,ôNBG

,ÒNC’G »HÉ«ædG ¥É≤ëà°SE’G ïjQÉJ ¤EG , áæ°S 25 á∏«W ±ÓN

±ôYCG ¿G ójQG ÊG »HGƒL ¿Éch πàc ¤EG ‹ÉNOEG GƒdhÉM å«M

24 ≈∏Y É«∏ªY â∏°üMh ,’ hG í‚G ¿CG ÉeEG »©«Ñ£dG »ªéM

øe »©e RƒØj  ¿CÉH Éæd í«àj ¿Éc ºbôdG Gògh ,äƒ°U ∞dG

Ée ÖÑ°ùHh ,ó≤àYCG Ée ≈∏Y …RQO í°Tôeh »æ°S í°Tôe áëFÓdG

Ée πc ™eh á«∏NGódG ôjRh Rƒa ÚeCÉJ ¿hójôj GƒfÉc º¡fC’h

.záHƒ©°üH í‚ zIÈYR{ øe π°üM

»HÉ«ædG ¢ù∏ÛG π«µ°ûJ ™eh QƒØdG ≈∏Y äô°TÉH ó≤d{ :™HÉJh

ájƒ°†©H ∞àcCG º∏a ¢ù∏ÛG ¿É÷ ¤EG ÜÉ°ùàfE’G ≈∏Y ójó÷G

É«∏©ah ¿É÷ ÊÉªK ¤EG ¬æ«Y âbƒdG ‘ âÑ°ùàfEG πH Úàæ÷

.zá«fÉŸôH áæ÷ 12 äÉ°ù∏L ô°†MG

OÉ°ùØdG Gòg áé«àæH ¿õfi ó∏ÑdG ‘ Ωƒ«dG √Gôf Ée{ :∫Ébh

í«ë°U ÜGƒL ≈∏Y π°üëf ⁄ Ωƒ«dG ¤EGh ádhódG ‘ …ô°ûà°ùŸG

»Øbƒe ¢SÉ°SC’ÉHh ,2015 ΩÉ©dG ‘ √ƒØXh …òdG Oó©dG ∫ƒM

™bGƒÃ CGóÑf ⁄ GPEG øµdh kGQóg ∑Éæg ¿G ±ô©f ÉæfCÉH í°VGh

áÑ«L ¤EG ∫ƒNódG ≈∏Y Gó©à°ùe â°ùd ÉfCÉa Qó¡dG Gòg õcGôeh

¿ÉæÑd ¿G í«ë°Uh ,ìÓ°UE’G ádhÉfi ‘ ∂dòH AÉØàcE’Gh øWGƒŸG

»eƒ«dG ¬∏NO ÊÉæÑd ¿ƒ«∏e ÉfóæY øµdh ¿ƒdƒ≤j Éªc ¢ù∏Øe ÒZ

.zΩƒ«dG ‘ $3 øe πbG ¬∏NO ÊÉæÑd ∞dG 300h , $4 ∫G â–

¿EÉa ß◊G Aƒ°ùdh ™«°VGƒŸG √òg ¤EG ô¶æf ÉeóæYh{ :±É°VCG

áæ«©e äGQGRh ¿ƒµ∏Áh ÉgDhGQRhh É¡HGƒf É¡d íÑ°UG áØFÉW πc

∫hO ™Ñ°S hG â°S Éæjód íÑ°UGh ,º¡JÉ°†bh º¡WÉÑ°V º¡jódh

…òdG ∞FÉ£dG ≥«Ñ£J ójôf ’ ÉæfG Éæd ¿ƒdƒ≤j ∂dòdh ,ádhO ‘

áÄØdG »ØXƒe ≈∏Y §≤a …ô°ùj »ØFÉ£dG ™jRƒàdG ¿CG ¤EG Ò°ûj

≈fOCG ≈àM ájQƒà°SódG IóYÉ≤dG √òg ≥«Ñ£J ¿hójôj º¡fEG ,¤hC’G

.zádƒ∏°ûe Ωƒ«dG ádhódG ∂dòdh ÜGƒH

Éæjód ¢ù«d Ωƒ«dG ¤EG 1997 ΩÉ©dG òæe ÉæfEG GhQƒ°üJ{ :QÉ°TCGh

GhDhÉLh ,ájô°ûY »æKE’G IóYÉ≤dG ≥ah ±ô°üfh ÜÉ°ùM ™£b

Rƒ“ 17 ≈àM ájô°ûY »æKE’G ≥«Ñ£J Ωƒ«dG ¿hójôj º¡fCÉH Éæ«dEG

‹É©e ÉædCÉ°Sh ,2020 áfRGƒÃ ÜBG ô¡°T ‘ Ωó≤àà°S áeƒµ◊Gh

Q’hO ¿ƒ«∏e 200h øjQÉ«∏e IOÉjõH ºàÑdÉW ºµfCÉH ∫ÉŸG ôjRh

»æKE’G ≈∏Y ≠∏ÑŸG Gòg ºà∏NOG π¡a , ∞jQÉ°üªc á«°VÉŸG áæ°ùdG

.zÉHGƒL òNCÉf ⁄ Ωƒ«dG ¤EGh ?ájô°ûY

Gò˘̆g É˘̆ qeEG QÉ˘̆«˘̆N ΩÉ˘̆eG É˘̆fƒ˘̆©˘̆°Vh AÉ˘̆Hô˘̆¡˘̆µ˘̆ ˘dG á˘̆ ˘«˘̆ ˘°†b ‘{ :∫É˘̆ ˘bh

,IOÉjR Q’hO QÉ«∏e 10h AÉHô¡c ¿hO äGƒæ°S 3 hG ´hô°ûŸG

∞˘̆bh ¿hó˘̆jô˘̆j á˘̆¡˘̆L ø˘̆e IÒÑ˘̆˘c äÉ˘̆ ˘°†bÉ˘̆ ˘æ˘̆ ˘J ø˘̆ ˘ª˘̆ ˘°†à˘̆ ˘J á˘̆ ˘fRGƒŸG

á°SÉFQ »Øa ±’B’ÉH ¿ƒØXƒj ºgó‚ á«fÉK á¡L øeh ∞«XƒàdG

∞«XƒàH ™Ñàà°ù«°S Gògh ,ôFGhO AÉ°SDhQ 8 GhOGR áeƒµ◊G

.zºgÒZh øjóYÉ°ùe

á˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°ùdG ø˘̆ ˘̆Y ∫É˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆j É˘̆ ˘̆e á˘̆ ˘̆dCÉ˘̆ ˘̆°ùe ∑É˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘g º˘̆ ˘̆ ˘K{ :Ó˘̆ ˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘̆ ˘b ±OQCGh

πc ¿EÉa ∞FÉ£dG ¥ÉØJEG Éæ≤ÑW ƒd øëf á≤«≤◊G ‘h ,á«°SÉ«°ùdG

ó©H ¥ÉØJE’G ‘ óæH ∫hCG ¿C’ áª©W ¿hóHh ¬d »YGO ’ ΩÓµdG Gòg

¿C’ É¡°†aôf »àdG á«°SÉ«°ùdG á«ØFÉ£dG AÉ¨dEG ƒg ¬«∏Y ™«bƒàdG

º∏©j Éæ∏ch ,á«ØFÉ£dG AÉ¨dEG óæY QÈe º¡d Oƒ©j ’ A’Dƒg º¶©e

á˘̆˘«˘̆ ˘fhQÉŸG âfÉ˘̆ ˘c 1958 ΩÉ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆dG ≈˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆Mh 1943 ΩÉ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆dG ò˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆e ¬˘̆ ˘̆fG

∑Éæg ¿Éc 1975 ≈àM 1958 øeh ,áªcÉ◊G »g á«°SÉ«°ùdG

äGQƒK ∑Éæg âfÉch …õ«∏µfEG ≈∏Y ÊÉcÒeG ≈∏Y …ô°üe »°T

Iô˘̆˘£˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆°S ∑É˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆g âfÉ˘̆ ˘̆c 1984 ≈˘̆˘̆à˘̆ ˘̆M 1973 ÚHh ,á˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆æŸG ‘

‘h 2005 ∫G ≈àM 1984 øe ºµM …Qƒ°ùdGh Ú«æ«£°ù∏Ø∏d

¢ù«FôdG ºµM ∫ÓNh ,∞FÉ£dG ¥ÉØJEG ∑Éæg ¿Éc âbƒdG Gòg

,á©«°û∏d ºµ◊G Ωƒ«dGh ,õ«‡ QhO áæ°ù∏d ¿Éc …ôjô◊G ≥«aQ

π°ûØj ó∏ÑdG ºµM ∫hÉM øe πc  ÉÑjô≤J áæ°S 15 πc ¬fG »æ©j É‡

»µëf ¿G ∫óHh ,óMGh ±ôW øe ºµëj ’ ó∏ÑdG Gò¡a ,áé«àædÉH

.zó∏ÑdG Gòg »ªëf ∞«c ôµØf ¿G Éæ«∏Y Öéj á«ØFÉ£dÉH

OÉéjEG ‘ ájóL ∑Éæg ¢ù«d ¬fG èàæà°ùf ∂dP πc øe{ :ºàNh

Ö°SÉµe øe ±ô¨j ¿G ójôj πµdÉa ó∏ÑdG PÉ≤fE’ á©LÉædG ∫ƒ∏◊G

»HÉîàfE’ ∫hC’G Ωƒ«dG òæe »æfG ∫ƒbG ‹ áÑ°ùædÉHh ,ó∏ÑdG Gòg

ø˘̆˘e É˘̆ ˘̆bÓ˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆fEG ÖFÉ˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆c »˘̆ ˘̆JÉ˘̆ ˘̆°ü°üflh »˘̆˘̆Ñ˘̆ ˘̆JGhQ ¢†Ñ˘̆ ˘̆b â°†aQ

π˘̆jƒ“ ≈˘̆˘∏˘̆ ˘Y IQó˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG …ó˘̆˘æ˘̆ ˘Y ø˘̆ ˘µ˘̆ ˘j ⁄ GPEG ¬˘̆ ˘fCÉ˘̆ ˘H π˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG »˘̆˘Ø˘̆ ˘bƒ˘̆ ˘e

.¢Vô¨dG Gò¡d áHÉ«ædG ¤EG CÉ÷CG ¿G »∏Y ¢ù«∏a á°UÉÿG »©jQÉ°ûe

 ¬aô°T ≈∏Y kAGóZ º«≤j ≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG áæjóª∏d ájó≤ØJ IQÉjR ó©Hh ...

áHOCÉŸG Qƒ°†M ¿É£°Sƒàj ≥jQRh »ehõfl

¢ù∏HGôW ‘ πàdG ‘ º«¡a ≈¡≤e AÉ°ûY ‘ á«°ù«FôdG IóFÉŸG

¬àª∏c »≤∏j »ehõfl OGDƒa ÖFÉædG

óª°üdG ,QÉ©°ûdG »àØŸG ,»ehõfl ô°ù÷G :Úª«dG øeAÉ≤∏∏dG ¤G øjƒYóe §°Sƒàj »ehõfl
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¢ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FQ ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†M 2018 ÜBG ‘
¤G …ô˘˘˘˘˘jô◊G ó˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°S á˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘µ◊G
AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘c á˘˘£fi ø˘˘°Tó˘˘«˘˘d ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W
Qƒ°†M áeó≤e ‘ ¿Éch ,¢UÉ°üëÑdG
ÒZ) á˘˘˘«˘˘˘LQÉÿG ô˘˘˘jRh ∫É˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘M’G
∫É˘˘˘˘bh ,π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘H ¿GÈL (¢üàıG
AÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘N kÉ˘˘˘˘˘MRÉ‡ …ô˘˘˘˘˘˘jô◊G
¿ƒ˘µ˘j ¿G Qƒ˘°üà˘j ¿É˘c ø˘ne{:¬˘à˘ª˘˘∏˘˘c

.z¢ù∏HGôW ‘ Éæg »©e ¿GÈL
øjÒãµd É¡àbh ¥ôJ ⁄ záMõŸG{
¬æe ÊÉ©J kÉ≤«ªY kÉNô°T ¿G GhÈàYG
¿Gh ,zAÉë«ØdG{h πLôdG ÚH ábÓ©dG
á˘«˘bƒ˘a á˘≤˘jô˘£˘H ¿ƒ˘µ˘j ’ Iƒ˘¡˘dG ΩOQ
á˘˘˘MQÉ˘˘˘°üÃ É‰Gh ¢Vô˘˘˘Ø˘˘˘dG ¬˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûJ
IôŸG ∂∏J âfÉc ó≤dh .áÑLƒàe á≤«ªY
áª°UÉY π«°SÉH É¡«a Qhõj »àdG ¤h’G
á∏°ù∏°S ¬à∏∏îJ ÜÉ«Z ó©H ,∫Éª°ûdG
á«°†jôëàdG äGRGõØà°S’G øe á∏jƒW
É˘¡˘dÓ˘N ø˘e ∫hÉ˘æ˘J »˘à˘dG á˘«˘Ø˘FÉ˘£˘˘dGh
ø˘eh π˘˘ã“ ø˘˘eh π˘˘ã“ É˘˘eh á˘˘æ˘˘jóŸG
…ò˘˘dG »˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ñÉ˘˘˘æŸGh É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ãÁ
äGQÉ«ÿGh É¡FÉLQG º¶©e ‘ ô°ûàæj
¿hÒãµdG É¡é¡˘à˘æ˘j »˘à˘dG á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG

.É¡«a ÚæWÉ≤dGh É¡∏gG øe
OÉ˘˘˘˘˘˘˘Y 2018 ∫h’G ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘c ‘h
IQÉ˘˘jR ‘ á˘˘æ˘˘jóŸG ¤G Ωó˘˘bh π˘˘«˘˘°SÉ˘˘H
zQÉ«àdG{ Öàµe É¡dÓN íààaG ,á«HõM
‘ kÉ«HõM kAÉ≤d ô°†Mh ,äGõ«ª÷G ‘
‘  zQÉ«àdG{ `d kÉÑàµe íààaGh ,AÉæ«ŸG
≈∏Y kGOÉM kÉeÉ°ù≤fG QÉKG ,ø°ùfi πÑL
π«°SÉ˘H ÚH á˘Ä˘«˘°ùdG á˘bÓ˘©˘dG á˘«˘Ø˘∏˘N

.á«‚ôa ¿Éª«∏°S ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh
IQÉjR øY π«°SÉH ™£≤fG ∂dP ó©H
á˘Ñ˘°SÉ˘˘æ˘˘e ∑Îj ⁄ ¬˘˘æ˘˘µ˘˘d ,¢ù∏˘˘HGô˘˘W
π˘˘˘gG ø˘˘˘e ø˘˘˘jÒã˘˘˘µ˘˘˘dG Ö°†Z IQÉ˘˘˘KE’
á«°†b π˘ã˘e ,É˘¡˘∏˘¨˘à˘°SGh ’G ,á˘æ˘jóŸG
ó˘˘ª˘˘Yh  ,zá˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG{
,¬˘˘˘JGOÉ˘˘˘«˘˘˘bh √QÉ˘˘˘«˘˘˘Jh ,ƒ˘˘˘˘g ,É˘˘˘˘ª˘˘˘˘FGO
á˘˘˘æ˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘°T ¤G ,¬˘˘˘HGƒ˘˘˘fh ,¬˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YGh
hG Éë˘«˘°Vƒ˘J ∫hÉ˘£˘à˘dG ¤Gh ,á˘æ˘jóŸG
äÉ˘°SÉ˘Fô˘dGh Rƒ˘eô˘dG ≈˘∏˘˘Y É˘˘ë˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘J
´GÎNG ¤G ’ƒ˘˘°Uh ,äÉ˘˘«˘˘MÓ˘˘°üdGh
»àdG ,zá˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG á˘«˘æ˘°ùdG{ á˘jÈN
øjôNB’G ¥ƒ≤M ≈∏Y áæª«¡dÉH É¡ª¡JG
™e ’G ≥aGÎj ⁄ ∂dP πch ,¿ÉæÑd ‘
øe …ô°üæYh ,á¡L øe »ØFÉW ¢ùØf
ø˘˘˘Y ¬˘˘˘ã˘˘˘jó˘˘˘M É˘˘˘eh ,á˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘K á˘˘˘˘¡˘˘˘˘L
øe ó˘MGh ’G zá˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG äÉ˘æ˘«÷G{

.∑ƒ∏°ùdG Gòg äÉ°UÉgQG
,Rƒ“ øe ™HÉ°ùdG ‘ óM’G Ωƒj
óbh ,¢ù∏HGôW IQÉjR π«°SÉH Ωõà©j
»˘≤˘à˘∏˘j ±ƒ˘°S ¬˘fG z¿ó˘ª˘à˘dG{ âª˘˘∏˘˘Y
AGƒLG øe í°TQ Éeh ,§≤a ÚHRÉÙG
‘ Aó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘g ±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG ¿G ¤G ∫ó˘˘˘˘˘j
á«HÉîà˘f’G á˘∏˘ª˘ë˘∏˘d Ió˘YÉ˘b Ò°†–
zô◊G »æWƒdG QÉ«àdG{ Ωõà©j »àdG
¤G ¢VÎØŸG ¬ë°TôŸ ÉªYO É¡H ΩÉ«≤dG
ƒ˘˘˘˘L ,á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jóŸG ‘ ÊhQÉŸG ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘≤ŸG
ôJGh{ ™ª› ∂∏Á …òdG ,∞«°UÉfƒH
¿G kÉ˘˘˘˘˘˘°†jG í˘˘˘˘˘˘°TQh .IOQG ‘ zó˘˘˘˘˘˘˘f’
¢Vô˘©˘e ≈˘∏˘Y kÉ˘«˘˘dÉ˘˘M õ˘˘cô˘˘j π˘˘«˘˘°SÉ˘˘H
¿G ∫ƒ≤j …òdG ‹hódG »eGôc ó«°TQ

:»˘gh ,¬˘«˘a äÉ˘Yhô˘°ûe á˘KÓ˘K ¬˘˘jó˘˘d
ìô˘°ùŸGh ,ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG â«˘Ñ˘dG ,¥ó˘æ˘˘Ø˘˘dG
í˘˘˘Ñ˘˘˘°üj ¿G ø˘˘˘µÁ …ò˘˘˘dG (á˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG)
»HõM ´ÉªàLG ‘h .z¢ShÉg GôHhG{
√ò˘˘g π˘˘«˘˘°UÉ˘˘Ø˘˘J ∞˘˘«˘˘°UÉ˘˘f ƒ˘˘˘H ìô˘˘˘°T
±É˘˘°VGh ,ÚHõ˘˘ë˘˘ª˘˘∏˘˘d äÉ˘˘˘Yhô˘˘˘°ûŸG

.áHÉ«ædG ...ƒg kÉ©HGQ kÉYhô°ûe É¡«dG
¢ù∏HGô£d π«°SÉH IQÉjR ¿ƒµJ  π¡a
»˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°S ,Úaó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘d Rƒ“ 7 ‘
¢†©ÑdG Éª¡°†©H πªµj ,…OÉ°üàbGh
,¿ÉeR ΩÉjG ôcòà«d mäBG ƒg ΩG ,ôNB’G
≈∏Y º«bG …òdG QÉ£a’G ‘ ihQ Éªc
¿É˘˘°†eQ ∫Ó˘˘N ¢ù∏˘˘HGô˘˘˘W ‘ ¬˘˘˘aô˘˘˘°T
PG ,kÉØ«©°V √Qƒ°†M ¿Éch ,»°VÉŸG
¿ƒcCG ¿G GóL ó«©°S ÉfCG{ :É¡àbh ∫Éb
»àdG áæjóŸG √òg ,¢ù∏HGôW áæjóe ‘
Éæc »àdGh ,∫Éª°ûdG ‘ Éæàª°UÉY »g
Éeó˘æ˘Yh ,QÉ˘¨˘°U ø˘ë˘fh É˘¡˘«˘dEG OOÎf

º˘˘c äô˘˘cò˘˘J ¿É˘˘˘µŸG Gò˘˘˘g ¤EG â∏˘˘˘°Uh
z¢ùjGô˘˘©˘˘dG{π˘˘cCÉ˘˘f …ó˘˘dGh ™˘˘e âæ˘˘c
Éæc ó≤d ÒãµdG ‹ »æ©J áæjóŸG √ògh
äÉ˘˘jƒ˘˘∏◊G ∫hÉ˘˘æ˘˘à˘˘fh É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘dEG »˘˘˘JCÉ˘˘˘f
∫hÉ˘æ˘à˘fh zÜÓ◊G{ ó˘æ˘˘Y á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG
ÓjƒW Éàbh É¡«a Éæ«°†eCG óbh ÜÓ÷G
√ò˘g ‘ ¢SQO …ó˘dGhh ,É˘æ˘à˘˘dƒ˘˘Ø˘˘W ‘
¢ù«˘d ‹ »˘æ˘©˘J º˘c ±ô˘˘YCGh ,á˘˘æ˘˘jóŸG
É˘°†jCG π˘H »˘°üî˘°ûdG iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘˘Y
,º¡∏c Ú«fÉæÑ∏dh Ú«dÉª°û∏d »æ©J ºc
≈∏Y É¡≤M òNCÉJh Oƒ©J ¿CG ≈æ“CGh
¬H Ωƒ≤J ¿G Öéj …òdG QhódG ó«©°U
ó¡°ûf ≈àM ,äGòdÉH á∏MôŸG √òg ‘
∫ÓN øe øWƒdG QÉªYEG IOÉYEG ≈∏Y
¿É˘æ˘Ñ˘d á˘ª˘°UÉ˘Y ∫Ó˘N ø˘˘eh ∫É˘˘ª˘˘°ûdG
Qhó˘dG Gò˘g ÒÑ˘c ƒ˘˘g º˘˘ch ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG

.z¬Ñ©∏J ¿CG Öéj …òdG

 AÉ©HQC’G

...¢ù∏HGôW ¢Vô©e ≈∏Y π«°SÉH oÚ nY
áæjóŸG ‘ ÊhQÉŸG »HÉ«ædG ó©≤ŸG ≈∏Yh

¬eôM ‘ OƒLƒŸG ¥óæØdG ƒg ¢Vô©ŸG ‘ π«°SÉH ±GógG ∫hG

zÊÉæÑ∏dG â«ÑdG{ ƒg ¢Vô©ŸG ‘ π«°SÉH ±GógG ÊÉK

áÑ≤dG â– »ÑjôéàdG ìô°ùŸG ƒg ¢Vô©ŸG ‘ π«°SÉH ±GógG ådÉK

,AÉ≤∏dG ¿Éµe ≈∏Y ¿ƒªàµàjh ,zô◊G QÉ«à∏d hG ¬d ¢VQÉ©e …G{ Qƒ°†M π«°SÉH IQÉjR ƒª¶æe ¢†aôj
¬bÓ£fG øe Ò°üb âbh πÑb ’G ∫ÉØàM’G ΩÉ≤«°S øjG Gƒaô©j ød øjòdG ,zÚHRÉÙG{ ≈∏Y Qƒ°†◊G ô°üà≤«°Sh

¬JQÉjõd ô q°†– zπ«°SÉH ¿GÈL ¢Sóæ¡ŸG ÜÉÑ°T{ º°SG πª– áYƒª›
¢ù∏HGôW ‘ zQÉ«àdG{ ‘ ÚjOÉ«b ±Gô°TG â– ∂dPh áæjóŸG

≈∏Y …QÉéàdG »©jôdG ´ÉÑ£f’G ¿É«¨W ¿CG{ ,ó«ÑY ¿ÉL ÖFÉædG iCGQ
øY »≤«≤◊G º¡ØdG ìhQ ÜÉ«Z ≈∏Y ádO’G ∫hCG ƒg ô°ü©dG hCG ¿ô≤dG á≤Ø°U
É¡àéLCGh É¡àÑ∏L »àdG ∫R’õdG √ò¡d õLÉædGh ≥«ª©dG π◊G iƒàfi ¿GƒæY

.zÚ£°ù∏a áæfi øe áŒÉædG ⁄É¶ŸG áØ°UÉY
AGhó˘˘˘˘c ìÎ≤ŸG ´hô˘˘˘˘°ûŸG Gò˘˘˘˘gh ¿Gƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g ™˘˘˘˘˘°VGh ¿EG{ :∫É˘˘˘˘˘bh
áæÙG ôgƒL øY ÜGÎZ’Gh ó©ÑdGh ¬«àdG Òãc hóÑj √òg äGQÉéØfÓd
IQOÉÑŸG ƒg ìÎ≤ŸG Gòg ¬Ø°ùæj Ée ∫hCGh .¢UÓÿG ìÉàØeh AGhódG áYÉ‚h
¿GõJ’Gh ∫ƒª°ûdG øe Qó≤H ¢UÓÿG øe ÜÎ≤f ¿G äó¡àLG »àdG á«Hô©dG

.z∫ƒ∏◊G ÜGƒHCGh »°SBÉŸG ÜÉÑ°SCG »Yh ‘ ≥ª©àdGh
¢Só≤dG É¡Ñ∏bh Ú£°ù∏a Ö©°T á«°†b »°SÉæJ hG ¿É«°ùf ¿EG{ :±É°VCGh
¿É«µdGh OƒLƒdG ‘ á«¡jóÑdG É¡Ñ©°T ¥ƒ≤Mh ,¿ÉÁ’G ìhQh ¿ÉjO’G πFƒe
øe ä’ÓàMGh ä’ÓàNGh ÜhôMh äÉYGô°U øe ∂dP øY èàf Éeh ájƒ¡dGh
Ée ≈∏Y Ú∏gÉéàŸGh á∏¡÷G ¿ƒ«Y íàØj ¿G Öéj √É°übG ¤G ¥ô°ûdG ≈fOG
≥ëH Qƒ÷Gh πcÉ°ûª∏dh π°VÉ©ª∏d QGôªà°SG øe ìÎ≤ŸG ÜÉë°UCG ¬Ñàµj
¢ù«d Gògh .⁄É©dGh ¥ô°ûdG ‘ ∞°üæŸG πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdGh ±É°üf’Gh ∫ó©dG
äÉHÉ¨dGh πgÉÛG ‘ iôNCG IõØb πH ,¥RCÉŸ ÉbGÎNG ’h AGhód ÉYGÎNG

.zIÒ°üÑdGh ô°üÑdG πgCG ≈∏Y ≈ØîJ ’ »àdG
øe ’óH ÉcÒeG IOÉ«b ≈YóJ ¿CG Öéj ágGõædGh á¶≤«dG √òg πãŸ{ :ºàNh
‘ ∫Ée’G ΩGó©fGh ⁄É©dG π«∏°†Jh ∫ÉLôdG ∫Ó°V øe ójõŸG ‘ ¢Uƒ¨dG

.zΩÓ°ùdG

¢SÉÑY øe ∫É°üJG
Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG øe É«ØJÉg ’É°üJG ó«ÑY ÖFÉædG ≈≤∏J óbh
√ÉŒ ¬æY Qó°U …òdG …OƒdGh »HÉéj’G ∞bƒŸG{ ≈∏Y ¬«a √ôµ°T ,¢SÉÑY
¢ù«FôdG ≈æKG óbh .z¿ô≤dG á≤Ø°U ≈ª°ùj Ée ´ƒ°Vƒe ‘ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
á«°†≤H ¬˘eGõ˘à˘dGh ó˘«˘Ñ˘Y ÖFÉ˘æ˘dG ∞˘bƒ˘e á˘bOh ∫ƒ˘ª˘°Th ≥˘ª˘Y{ ≈˘∏˘Y ¢SÉ˘Ñ˘Y
,á«æ«£°ù∏a ádhO ΩÉ«b ‘ á«°SÉ°S’Gh á«¡jóÑdG É¡Ñ©°T ¥ƒ≤Mh Ú£°ù∏a
πM ≈∏Y ∫ÉÑb’Gh Ú£°ù∏a Ö©°T ±É°üfG ‘ Dƒµ∏àdGh πgÉéàdG ôWÉflh
.z»FÉ¡fh πeÉ°Th ∫OÉY πµ°ûH §°Sh’G ¥ô°ûdG á≤£æe ´Gô°U Ö∏bh ¬à«°†b

…QÉŒ »©jQ ´ÉÑ£fG :ó«ÑY
z¿ô≤dG á≤Ø°U{ ≈∏Y ≈¨£j

ó«ÑY ¿ÉL ÖFÉædG

‘ ∑ƒ°T óqªfi ¬≤∏WCG ™qªŒ záæjóŸG ¢SGqôM{
™ q°SƒàdÉH CGóH ºK 2015 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ∞°üædG
¿ÉÑ°ûdG øe kGÒÑc GkOóY ¬«dG ÉveÉ°V ÉkÄ«°ûa ÉkÄ«°T
¤G ™˘˘ª˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG Gò˘˘˘g OGô˘˘˘aCG ™˘˘˘aO É˘˘˘eh .äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘°ûdGh
πÑb π©˘Ø˘dÉ˘H Ò«˘¨˘à˘dG ‘ º˘¡˘à˘Ñ˘ZQ ,¬˘«˘dEG ΩÉ˘ª˘°†f’G
º¡≤q∏©Jh ¢ù∏HGôW º¡àæjóe ≈∏Y º¡JÒZ h ∫ƒ≤dG

 .É¡∏gCG ∫GƒMC’ º¡àjDhQ h É¡H
ÚM ¬àq«©bGh âÑKCG ≈qª°ùe :záæjóŸG ¢SGqôM{
áHqô¡ŸG äÉjÉØ˘æ˘dG äÉ˘æ˘MÉ˘°T ä’ƒ˘ª˘M ≠˘jô˘Ø˘J ™˘æ˘e
≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e ‘ ÏŸGh á˘˘«˘˘fƒ˘˘Lh ähÒH ø˘˘˘e ká˘˘˘°ù∏˘˘˘N
≈∏Y ¢SGqô◊G ÜÉÑ°T ™jRƒJ q” å«M ,¢ù∏HGôW
kÉeƒj 54 IqóŸ É¡à°SGô◊ ¢ù∏HGôW ‘ áØ∏àfl •É≤f
ø˘e GkÒÑ˘c GkOó˘Y É˘¡˘à˘bh Gƒ˘©˘æ˘ª˘a ,2015 ΩÉ˘˘©˘˘dG ‘
º˘K AÉ˘ë˘˘«˘˘Ø˘˘dG »˘˘°VGQC’ ∫ƒ˘˘Nó˘˘dG ø˘˘e äÉ˘˘æ˘˘MÉ˘˘°ûdG
IóŸ ≥WÉæŸG ‘ á≤«bódG áÑbGôŸÉH Égó©H Ghqôªà°SG

.ô¡°TCG áKÓK
ø˘˘e Oƒ˘˘L{ á˘˘∏˘˘ª˘˘M â≤˘˘∏˘˘£˘˘fG 2016 ΩÉ˘˘©˘˘dG ‘h
ΩÉ©£dG øe äÉÑLh ÚeCÉàd ±ó¡J »àdG zOƒLƒŸG
á¡cÉØdG âæqª°†J ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ô°SC’
äôªà°SGh .áq«°ù«FôdG áÑLƒdGh ôªàdGh ôFÉ°ü©dGh
¿É°†eQ ‘ ™HGôdG É¡eÉY â¨∏H óbh á∏ª◊G √òg
¿É˘°†eQ ‘ QÉ˘£˘a’G ó˘«˘YGƒ˘e ó˘æ˘˘Y ∂dò˘˘c .»˘˘°VÉŸG
á˘æ˘jóŸG π˘NGó˘˘e ó˘˘æ˘˘Y zá˘˘qÑÙG õ˘˘LGƒ˘˘M{ âª˘˘«˘˘bG
¿ƒ˘eó˘≤˘j AGô˘°†N äGÎ°S ¿hó˘Jô˘j ¿É˘Ñ˘°T É˘g’ƒ˘J
óYƒe øY øjôNCÉàŸG äGQÉ«°ùdG ÜÉcôd AÉŸGh ôªàdG
á˘˘ª˘˘î˘˘°†dG äGQÉ˘˘£˘˘aE’G kÉ˘˘°†jG Gƒ˘˘eÉ˘˘bGh .QÉ˘˘£˘˘aE’G
‘ Gƒ˘cQÉ˘°Th É˘¡˘«˘dG ¢SÉ˘æ˘dG Gƒ˘˘YO »˘˘à˘˘dG ,á˘˘«˘˘fÉÛG

.É¡«a øjô°VÉ◊G áeóN GƒdƒJh ÉgOGóYEG
¢SGôM{ É¡eqób »àdG »MÉ°VC’G ∂dP ¤G ±É°†j
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خ�صر ال�صبعين
الأم�س  بين  ال�شعبي  »ال��ح��راك 
المدني  المجتمع  ودور  وال��ي���م« 
والأحزاب والنقابات في مرحلتي ما 
ق��ب��ل وم���ا ب��ع��د ال���ح���رب الأه��ل��ي��ة 
)١٩75(، والأ�شباب والظروف التي 
ال�شن�ات  ف��ي  بتداعياتها  اأرخ���ت 
ال��م��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ه����ذا ال���ح���راك 
العربي،   – اللبناني   – الطرابل�شي 
واإم��ك��ان��ي��ة ال��خ��روج م��ن الأزم���ات 
القائمة حالياً �شل�شلة حلقات تن�شرها 

»التمدن«.
في االأعداد ال�صابقة 

الح�ار  كان  ال�شابقة  الأع��داد  في 
ح����ل ه���ذا ال��ع��ن���ان م��ع ك��ل من 

الأ�شاتذة:
- ال�زير ر�شيد دربا�س.

- المحامي ح�شين �شناوي.
- د. �ش�قي عطية.

- د. نهلة ق�شدي ال�شهال.
وفي هذا العدد 

في هذا العدد من »التمدن« م�شائل 
ع��دي��دة ك��ان��ت م������ش��ع ح����ار مع 
وكان  طب�،  محم�د  ال�شابق  النائب 

ال�ش�ؤال الأول:
لكل مرحلة ظروفها

وهج  عن  تحدثنا  �ن  يمكن  هل   ■
�لوطني  �لمطلبي،  �ل�سعبي،  �لن�سال 
عام  �لأهلية  �لحرب  قبل  و�لقومي 

1975؟
وحيثياتها  ظروفها  مرحلة  »لكل 

وخ�ش��شياتها. 
الم�ش�ؤومة  الأهلية  الحرب  قبل 
والمطلبي  ال�شعبي  ال��ح��راك  ك��ان 
و�شع�د،  ازده���ار  ف��ي  والن�شالي 
المرحلة  ت��ل��ك  اإل����ى  م����رده  وه����ذا 
ال�طن  اأقطار  معظم  في  الن�شالية 

العربي.
عن  عبارة  الن�شالي  الج�  وك��ان 
م�شعل  ل��ت��ح��م��ل  ت��ت��دف��ق  م����ج���ات 
الطبقات  م�شالح  عن  دفاعاً  الن�شال 
ال���ك���ادح���ة وب���الأخ�������س ال��ع��م��ال 
��َب��ة  وال��ف��الح��ي��ن و���ش��غ��ار ال��َك�����شَ

والم�اطنين ال�شرفاء.
في المرحلة النا�صرية

وك���ان ال��م��ن��اخ ف��ي ذل���ك ال���ق��ت 
النا�شرية«  »المرحلة  في  خ�ش��شاً 

التي كانت نتاج:
عبدالنا�شر  جمال  ال�شابط  قيام 
مع عدد من ال�شباط الأحرار بث�رة 

�شد النظام الملكي، 
الت�حيدية  الأفكار  بطرح  وقيامه 
من  ال�شعب  ���ش��دت  ال��ت��ي  العربية 
كان  ال���ذي  الخليج  اإل���ى  المحيط 

�شادقاً مع عبدالنا�شر ووفياً له.

حقبة قومية وحدوية 
وللأ�صف نك�صة اأي�صًا 

النا�شرية«  »الحقبة  تلك  وف��ي 
والق�مية  العربية  للروح  بث  حدث 
وقد  ال��ع��رب��ي،  ال�شعب  نف��س  ف��ي 
قل�ب  على  عبدالنا�شر  اإ�شتح�ذ 
اأهم  ان  الحظ  ل�ش�ء  ولكن  العرب، 
النكبات التي اأ�شابت م�شر والمحيط 
عبدالنا�شر  عهد  في  كانت  العربي 
ولكن   ،)١٩67 ح��زي��ران  )نك�شة 
الروح الق�مية كان لها الأثر الكبير، 
لي�س في المحيط العربي فح�شب، بل 

في العالم اأجمع،
ال��دور   نن�شى  ل  ان  م��ن  ب��د  ول 
للرئي�س  ك���ان  ال����ذي  الأ���ش��ا���ش��ي 
منظ�مة  تاأ�شي�س  في  عبدالنا�شر 
عن  )الحياد  النحياز«  عدم  »دول 
اأميركا والإتحاد  قطبي تلك المرحلة 

ال�ش�فياتي(«.
دور االأحزاب القومية

عبدالنا�شر  جانب  »اإلى  اأ�شاف: 
كان لالأحزاب الق�مية العربية الدور 
الكبير في النه�شة الق�مية وال�طنية 
الث�رات  قامت  حيث  وال�شعبية، 
البلدان  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي  العربية 
نّير  تحت  ترزح  كانت  التي  العربية 

ال�شتعمار.
»موؤتمر االأحزاب والقوى 

الوطنية« في طرابل�س
وفي هذه الأج�اء اأخذت الأحزاب 
الن�شال  في  اأ�شا�شياً  دورًا  ال�طنية 
ال�شعبي والمطلبي. وكانت طرابل�س 
والق�ى  الأح���زاب  »م�ؤتمر  ت�شم 
من  العديد  ط��رح  ال��ذي  ال�طنية« 
اح��ت��ك��ارات  ق�شية  منها  الق�شايا 
»�شركة كهرباء قادي�شا«، وكانت هذه 
ن�شالها  في  اأ�شا�شياً  ركناً  الق�شية 

المطلبي في حينه.
اأ�شف اإلى ذلك، ودفاعاً عن الطبقة 
ال��ع��ام��ل��ة وال��ف��الح��ي��ن وال��ط��الب 
�شعبياً  تكتاًل  هناك  كان  والمعلمين 
الأح��زاب،  من  العديد  ي�شم  كبيرًا 
القيادية  الهيئة  تلك  تك�نت  وق��د 
التي  وال��ق���ى(  الأح���زاب  )م�ؤتمر 
الحراكات  وتنظم  بالمطالب  ُتعنى 

ال�شعبية
الق�صية االأ�صا�س »ق�صية 

فل�صطين«
الداعم  عينه  ال�قت  في  وكانت 
الأم  الأ�شا�شية  للق�شية  الرئي�س 
والأولى، عنيت الق�شية الفل�شطينية. 
وكان التن�شيق دائماً بين الأحزاب 
جهة  م���ن  وال��ق���م��ي��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
جهة  م��ن  الفل�شطينية  والمقاومة 
والعت�شامات  الحتفالت  في  ثانية 

والتظاهرات«.

المعلم كمال جنبلط
وك���ان ع��ل��ى راأ�����س ه���ذه ال��ق���ى 

ال�طنية:
 »المعلم« كمال جنبالط، 

والقيادة  عمار  اأب�  »وهج«  وكان 
الفل�شطينية، 

فكان المناخ العام للق�ى ال�طنية 
معارج  تت�شلق  ان  في  لها  م�شاعدًا 

التقدم في قيادة الحراك ال�شعبي.
... وجاءت 1975... َفَناَء 

لبنان تحت الحمل
وجاءت الحرب عام ١٩75 لتحرق 
ح��رب  اإل���ى  انقلبت  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان، 

طائفية.
با�شتطاعته  كان  ما  اله�س  ولبنان 
تحت  َف��َن��اَء  تحمل  م��ا  يتحمل  ان 

الِحمل،
من  ال�شاعة  حتى  نعاني  ومازلنا 

اآثار هذه الحرب. 
اإغتيل الن�صال وُعميت 

االأب�صار
ل��ق��د اإغ��ت��ي��ل ال��ن�����ش��ال الأ���ش��ي��ل 
والط�ائف  المذاهب  اإل��ى  باللج�ء 
الأب�شار  فُعميت  الأح��ق��اد  واإث���ارة 
الجروح  وزادت  القل�ب  وُغ�شيت 
العاقبة  وك��ان��ت  والن��ق�����ش��ام��ات، 

وخيمة، 
على  واإنقلبت  تف�شخت  فالأحزاب 
ذواتها وتقهقرت، فانعك�س ذلك على 

الحراك ال�شعبي. 
وها قد غابت الأحزاب عن ال�شاحة 

واأ�شحت بخبر كان.
ووّقع ال�صادات ال�صلح الُمِذَل 

�صاغرًا
اأين ن�شال عبدالنا�شر الذي انتهى 
القد�س  اإل���ى  ال�����ش��ادات  ذه���اب  م��ع 
�شاغرًا م�قعاً »�شلحاً« منق��شاً مع 
ال��ع��دو ال���ش��رائ��ي��ل��ي، م��م��ا اأرخ���ى 
ب��ت��داع��ي��ات ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال���ط��ن 

العربي، فم�شر هي الِثقل العربي«.
ما اإرُتكب وما ُيرتكب اأ�صواأ من 

اأيام الو�صاية
■ ما هو �لتاأثير �ل�سيا�سي للو�ساية 
�لأحز�ب  على  لبنان  في  �ل�سورية 
و�لنقابات �لتي كانت �لمحرك �لأ�سا�سي 

لل�سارع؟
ال�ش�ري  النظام  ان  »الم�شكلة 
اإرت���ك���ب م���ن الأخ���ط���اء ال��ك��ث��ي��رة 
اإن�شحب  اأن  بعد  ولكن،  والمتعددة، 

اأ�شبحت  هل  لبنان  من  النظام  هذا 
الحالة فيه اأف�شل مما كانت عليه في 

ذلك ال�قت!«.
»الأخطاء والم�شاكل هي نف�شها ل 
بل اأ�ش�اأ. كنا نق�ل ال�ش�ري، والي�م 
نق�ل اللبناني. اإن ما اإرُتكب وُيرتكب 
من  بكثير  اأ����ش����اأ  ه���  ل��ب��ن��ان  ف��ي 

»ال��شاية ال�ش�رية«. 
تلك  ع��ل��ى  ي��ت��رح��م  وال���ع���اق���ل 

ال��شاية«.
ت�صرذم وترهل

بعد  العروبي،  »المناخ  اأ�شاف: 
وترهل  وتفكك  ت�����ش��رذم  ال��ح��رب: 

و�شاع الفكر العربي. 
ينادي  عبدالنا�شر  ك��ان  عندما 
بالعروبة كانت بع�س الأنظمة �شده، 
وه�����������ؤلء اأ����ش���ب���ح����ا ال���ي����م 

»عروبيين««.
من في الم�صوؤولية غير موؤهلين
■ ما هو تاأثير تحول �لأحز�ب، بعد 
مذهبية،  طائفية  �أحز�ب  �إلى  �لحرب، 
و�لمطلبية،  �لنقابية  �لن�سالت  على 
�لنقابات  دور  على  وتاأثيرها 

و�لتحاد�ت؟
»التحديات في لبنان كبيرة جدًا، 
وب��ع�����س م���ن ه���م ف���ي م��راك��ز 
هذه  بم�شت�ى  لي�ش�ا   الم�ش�ؤولية 

التحديات، 
ولي�ش�ا م�ؤهلين لحل الم�شاكل، 

ل بل هم الم�شكلة، 
عن�ان  فهم  ف�شاد  هناك  كان  فاإذا 

الف�شاد، 
عن�ان  فهم  هدر  هناك  كان  واإذا 

الهدر.
»الإ����ش���الح«  ع��ن  ن�شمعه  وم���ا 
ا�شتهالكي...  كالم  ه�  و»التغيير« 

ان�شائي ل م�شم�ن ول فعل له«. 
ن�شمع عن الهدر والف�شاد ول نرى 
تتم  ال�شج�ن.  في  مف�شدًا  اأو  فا�شدًا 
محا�شبة  تتم  ول  ال�شغار  محا�شبة 

الكبار من الفا�شدين«!
وزارة  اإلغاء  العجيب  »والغريب 
مكافحة الف�شاد، والق�ل ان كل وزير 

يراقب وزارته، كيف ذلك؟
ولي  فعل  كما  يفعل�ن  ل  ل��م��اذا 
العهد ال�شع�دي محمد بن �شلمان مع 

عدد من الأمراء؟«، 
»اأو كما فعل الرئي�س مهاتير محمد 

في ماليزيا مع الفا�شدين؟«.
ال��ف�����ش��اد »اأك����ل« ال���دول���ة، وف��ي 

النهاية ي�شتهدف�ن العمال والفالحين 
و�شغار الك�شبة، ويتبجح�ن بالق�ل 
ان على الجميع تحمل الم�ش�ؤولية«. 
والم�ظف�ن  العمال  هم  »الجميع 
فماذا  والع�شكري�ن،  والأ���ش��ات��ذة 
من  ُيخ�شم  ال��ذي��ن  ه�����ؤلء  ���ش��رق 
الذي  التقاعدي  لل�شندوق  رواتبهم 

اإ�شت�لت الدولة عليه.
بع�س من يحتل�ن �شا�شات التلفزة 
ي�مياً متبجحين بمحاربة الف�شاد هم 
الباب  من  الف�شاد  يمار�ش�ن  الذين 

العري�س«.
ن وال�صعب  المواطن ُيَدجَّ

م�صوؤول لك�صله
�لمعي�سية  �لظروق  ظل  في   ■

�ل�سعبة، لماذ� ل يتحرك »�ل�سارع«؟
»هناك �شيا�شة مر�ش�مة للبنان.

ن«،  الم�اطن »يدجَّ
لجهة  م�ش�ؤول  اللبناني  ال�شعب 

ك�شله لأنه مع جالديه، 
ينتخب  ان��ت��خ��اب��ات  ج���رت  كلما 
النا�س نف�س الأ�شخا�س، وهذا يعني 

ان ال�شعب لي�س مع نف�شه:
َحَتّى  ِبَقْ�ٍم  َما  ُر  ُيَغِيّ َل  اهلّلَ  {اإَِنّ 

ُيَغِيُّروْا َما ِباأَْنُف�ِشِهْم}. 
وفاقد ال�شيء ل يعطيه. 

عند  التغيير  ي��ح��دث  ل��م  واإذا 
الم�اطن لن يحدث عند الم�ش�ؤول. 

ُم�شِلح  اإل��ى  يحتاج  »الإ���ش��الح« 
ه�  ي��اأت��ي  م��ن  وبع�س  وم�شتقيم، 

المنحرف، المبتذل، الرخي�س«.
له  تق�شعر  كالماً  »ن�شمع  اأ�شاف: 
نرد  »بدنا  يق�ل وزير  الأبدان، حين 
وه�  باأ�شناننا«،  طائفتنا  حق�ق 

يت�شلم كل �شيء. اأق�لها ب��ش�ح:
الجمه�رية  رئي�س  ك��ان  اإذا   -

مارونياً.
- اإذا كان قائد الجي�س مارونياً.

المخابرات  رئي�س  ك��ان  اإذا   -
مارونياً.

اإذا كان حاكم »م�شرف لبنان«   -
مارونياً.

- اإذا كان رئي�س »مجل�س الق�شاء 
الأعلى« مارونياً.

الم�ؤ�ش�شات  ك��ل  ك��ان��ت  اإذا   -
الرئي�شية بيد الم�ارنة، فماذا يطلب 

اأكثر من ذلك هذا ال�زير )...(، 
وهل ي�شتطيع ان يحكم ل�حده، 

فريق  اأي  على  يعتمد  ول  فليحكم 
لبناني. 

ونق�ل له: خذ ما ت�شاء!؟
يك�ن  ان  يجب  حقيقي  زعيم  اأي 
حر�شه  بقدر  طائفته  على  حر�شه 

على بقية الط�ائف، 
اأما ان ينحاز لم�شلحته ال�شخ�شية 
طائفته«...  »حق�ق  عن�ان  تحت 
الحقيقية  الم�شلحة  ح�شاب  وعلى 

يدفع  فاإنه  الط�ائف  ولبقية  لطائفته 
بالبلد اإلى الخراب والدمار. 

الأم�ال  اأّمن  الم�ش�ؤول  كان  واإذا 
من جي�ب ال�شعب اللبناني واأودعها 
فاإنه  البلد  وخ���رب  ال��خ��ارج،  ف��ي 

»يهرب« من بلده«.
تابع  ال�شابق محم�د طب�  النائب 

قائاًل:
ونقاباته  ب��اأح��زاب��ه  »ال�����ش��ع��ب 
وتياراته �شاكت لأنه »تدّجن« بحكم 
يتبعها  ال��ت��ي  ال��ت��دج��ي��ن  �شيا�شة 

الم�ش�ؤول�ن، وعبر تج�يع النا�س.
يق�ل�ن ان »النظام ق�ي«، 

فح�شب،  ه�شاً  لي�س  ه�  اأق�ل  واأنا 
ل  قان�ن،  ي�جد  ل  م�ج�د،  غير  بل 

ت�جد اأ�ش�س لقيام الدولة. 
كما  يعي�س  ان  يمكن  ل  عفن  نظام 

ه� ال��شع الي�م«...
�صنبقى كذلك في ظل التوريث 

ال�صيا�صي
ونحن  �شنة   ٢٠٠ »منذ  اأ�شاف: 
واإ�شطرابات،  وقالقل  حروباً  نعي�س 
وب��غ��ي��اب ال���ش��ت��ق��رار والأم�����ان، 
و�شيبقى لبنان كذلك في ظل الت�ريث 
اأي  المنا�شب،  وت���ارث  ال�شيا�شي 
ذاته،  من  يتنا�شل  اللبناني  النظام 
ولدات  عنه  تنجم  تنا�شل  وهكذا 

م�شّ�هة. 
ي�شبه  ح��ال��ي��اً  لبنان  ان  اأع��ت��ق��د 

القبائل في اأيام الجاهلية. 
ومن ينتمي اإلى طائفة اأو ع�شيرة 
بلد  بناء  يريد  انه  ويّدعي  مذهب  اأو 
و���ش��دق  ب��ج��دي��ة  ي��ع��م��ل  ان  ع��ل��ي��ه 

لتحقيق ما يدَّعيه...
وتعرف  ت�شح�  ان  النا�س  وعلى 

وتميز وتقرر«.
»ف����ي الأح��������زاب وال��ن��ق��اب��ات 
اأ�شحاب  من  قليل  عدد  والِحراَكات 
الن�ايا الح�شنة ومنهم جزء ل يتجزاأ 

من المنظ�مة الفا�شدة«.
لن اأمل ولن اأترك بلدي ولن 

»اأرثيه«
�لر�ئد  �لدور  �إ�ستعادة  هل يمكن   ■
على مختلف �ل�سعد �لمطلبية و�لوطنية 
كان  و�لذي  �لأممية  وحتى  و�لقومية 

�سائدً� قبل �لحرب �لأهلية؟
كل  بالرغم من  الأمل  فاقدًا  »ل�شت 
و�شاأبقى  القائم،  النظام  م�ا�شفات 
اأ�شلط الأ�ش�اء على اأي فا�شد مف�شد، 
فئ�ي،  مذهبي،  طائفي،  متخلف، 

عن�شري، 
لأنني مرتبط ببلدي مع اأهلي ولن 
اأمثالي في  اأرثيه، وهناك  اأتركه ولن 

المجتمع«.

»الحراك ال�ضعبي بين الأم�س واليوم« )الحلقة الخام�ضة(

النائب ال�صابق محمود طبو: المرحلة النا�صرية �صهدت بث الروح القومية 
رغم النك�صات ما زلنا نعاني من اآثار وتداعيات الحرب الأهلية

�عت�شام مطلبي �أمام �شر�ي طر�بل�س )من �الر�شيف( طبو متحدثًا �لى »�لتمدن«

»تّم »اإغتيال« الن�صال االأ�صيل باللجوء اإلى الطوائف والمذاهب
ما ُيرتكب في لبنان حاليًا اأ�صواأ مما اإرُتكب في زمن »الو�صاية«

الف�صاد »اأكل« الدولة ويمار�صونه من الباب العري�س
المواطن »مدّجن« وهناك تنا�صل وراثي للم�صوؤولين«
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من يوميات العدوان الرو�صي على ال�صعب العربي ال�صوري
ع�شية بدء �شهر اأيار الجاري وتحديدًا في 3٠ ني�شان 
رم�شان  �شهر  حل�ل  على  اأي��ام  ب�شعة  وقبل  الفائت، 
قيام  بقرب  ت�حي  والأج�اء  الم�ؤ�شرات  كانت  المبارك، 
جانبها  واإلى  �ش�ريا  في  المت�اجدة  الرو�شية  الق�ات 
�شمال  على  عنيفة  هجمات  ب�شن  ال�ش�ري  النظام  ق�ات 
غرب �ش�ريا وتحديدًا محافظة حلب وريف حماة حيث 
ب�شبب  الفرار  على  ال�ش�ريين  المدنيين  اآلف  اأُجبر 
هجمات عنيفة دمرت العديد من الم�شت�شفيات والمرافق 

العامة.
اأ�صواأ حملة ق�صف منذ 15 �صهرًا

 – الرو�شية  ال��ق���ات  �شنت  ال��ج��اري  اأي��ار   ٢ في   -
ق�شف  مع  بالتزامن  مكثفة  ج�ية  �شربات  ال�ش�رية 
�شاروخي ومدفعي طال �شمال غرب �ش�ريا وقال من�شق 
ع�شرات  اإ�شت�شهاد  اإل��ى  اأدى  مما  المتحدة«  »الأم���م 
من�شاآت  وتدمير  المئات«  واأ�شيب  الأبرياء  المدنيين 

�شحية ومدار�س ومناطق �شكنية.
»على �صفا كارثة اإن�صانية«

الرو�شية  ال�ش�اريخ  حمم  اإ�شتمرت  اأي��ار   3 في   -
بالإنهمار على المدنيين والمن�شاآت الطبية، وقالت نائب 

رئي�س منظمة »اأو�شم« خ�لة ال�ش�اح:
»نحن على �شفا كارثة اإن�شانية«.

غارات وبراميل متفجرة
للي�م  العنيف  الرو�شي  الق�شف  اإ�شتمر  اأيار   4 في   -

الرابع على الت�الي.
ال�شهي�ني  العدو  كان  وقت  وفي  اأي��ار،  و6   5 في   -
ي�شن عدوانه على المدنيين الفل�شطينيين في غزة، كانت 
على  البربري  عدوانها  من  عد  ت�شّ الرو�شية  الق�ات 
ذكر  وقد  البالد.  �شمال  في  ال�ش�ري  العربي  ال�شعب 
»المر�شد ال�ش�ري لحق�ق الإن�شان« ان »م�شت�شفيين في 

محافظة اإدلب تعر�شا للق�شف وباتا خارج الخدمة«.
اأكثر من 152 األف نازح

»اأن  المتحدة«:  »الأمم  اأعلنت  الجاري  اأيار   7 في   -
الغارات الرو�شية الكثيفة اأدت اإلى نزوح اأكثر من ١5٢ 
األف �شخ�س عن قراهم. كما اأدى الق�شف اإلى خروج ١٢ 
على  مدار�س  ع�شر  ودم��ار  الخدمة،  من  طبية  من�شاأة 

الأقل، ووق�ع ع�شرات القتلى والجرحى«.
خ�صائر كبيرة في االأرواح

وزيرة  م�غيريني«  »فيديريكا  اأعلنت  اأيار   ٩ في   -
خارجية »التحاد الأوروبي«: «اأن الت�شعيد الع�شكري 

ي�شتهدف المدار�س والم�شت�شفيات«.
اإذ �شنت  الرو�شي عنفاً  العدوان  اإزداد  اأيار  - في ١٢ 
طائرات رو�شية غارتين ا�شتهدفتا مركزًا للدفاع المدني 

في بلدة »نبل«، ما اأدى اإلى خروجه من الخدمة. 
»اإ�صتفاقة �صمير«؟!

في الي�م الثالث ع�شر اإ�شتفاق �شمير بريطانيا وفرن�شا 
الت�شعيد  »اإنهاء  اإلى  دعا  م�شترك  بيان  عبر  واألمانيا 

الع�شكري«، واأعربت هذه الدول عن »القلق العميق اإزاء 
م�جة العنف الأخيرة التي اأدت اإلى مقتل اأكثر من ١٢٠ 

مدنياً«.
وجرى  الرو�شية،  الغارات  اإ�شتمرت  اأيار   ١3 وفي   -
»معرة  في  المدني  للدفاع  مركز  وتدمير  اإ�شتهداف 

النعمان«.
- في ١4 اأيار ت�ا�شل العدوان الرو�شي، واأعلن مكتب 
 ١8 ان  الإن�شانية«  ال�ش�ؤون  لتن�شيق  المتحدة  »الأم��م 
من�شاأة �شحية تعر�شت للق�شف وباتت خارج الخدمة، 

كما قتل اأربعة عاملين في قطاع ال�شحة.
- في ٢٠ اأيار ت�ا�شلت الغارات الرو�شية على اإدلب 

مما اأدى اإلى ا�شت�شهاد ع�شرة مدنيين على الأقل.
على  غارات  الرو�شية  الطائرات  �شنت  اأيار   ٢١ في   -

مناطق ريف اأدلب الجن�بي وريف حلب الغربي.
مجزرة في �صوق �صعبية

- في ٢٢ اأيار ت�شبب العدوان على �ش�ق �شعبية في 
والجرحى   ال�شهداء  ع�شرات  ب�شق�ط  النعمان«  »معرة 

من المدنيين.
- في ٢3 اأيار اأفادت منظمات دولية ان ٢٠٩ مدنيين 
قتل�ا منذ بداية العداون الرو�شي الجديد، عدا عن تدمير 

١٩ من�شاأة �شحية.
- في ٢4 اأيار ت�شببت الغارات الج�ية با�شت�شهاد ١٢ 

مدنياً.
- في ٢5 اأيار نجم عن المجازر في اإدلب ا�شت�شهاد ١8 

مدنياً بينهم 5 اأطفال.
- في ٢6 اأيار اأدى العدوان الرو�شي  - ال�ش�ري على 
والم�شت�شفيات  والحق�ل  البي�ت  اإحراق  اإلى  المدنيين 

ومقتل ٢١ مدنياً.
جراء  مدنياً   ١5 من  اأكثر  اإ�شُت�شهد  اأي��ار   ٢7 في   -

الق�شف الج�ي على محافظة اإدلب.

فار�س  د.  ال�شابق  جبيل  نائب 
�ُشعيد قال:

»اإن خط�رة تحالف الرئي�س ع�ن 
الرو�شي   – الي��ران��ي  لمح�ر  م��ع 
تتلخ�س في اأنه اإذا اختلف الجانبان 

كما ه� حا�شل في �ش�ريا:
اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��ه��دي  ف��رو���ش��ي��ا   -

جثامين،
- وت�شتثمر بالغاز والنفط، 

م��ح��ارب��ة  ت���ّدع���ي  واإي�������ران   -
اإ�شرائيل، 

اللبناني  ال��ج��ي�����س  وي�����ش��ع   -
�شديد  ارباك  الم�شرفي في  والقطاع 
نتائجه  بينما  محدودة  ومكا�شبه 

كارثية«.
الوقوف مع محور رو�صيا – 
اإيران و�صلح »حزب اهلل« 

مكلف جدًا على الم�صيحيين
األذي يفر�شه علّي  »مع الإحترام 
الرئي�س  مغامرة  ان  اأرى  م�قعه 
 – رو�شيا  مح�ر  جانب  اإل��ى  ع���ن 
»حزب  و�شالح  الخارج  في  اإي��ران 
على  ج��دًا  مكلف  ال��داخ��ل  في  اهلل« 
�شد  لأن���ه  الم�شيحية  ال��ج��م��اع��ة 
اإغترابهم  وجهة  و�شد  تاريخهم 
بروما  المرتبطة  كني�شتهم  و�شد 
م�شلحة  و�شد  بم��شك�،  ولي�س 
في  ي�شعهم  لأن����ه  الم�شيحيين 

م�اجهة مليار«.
اإختزال طائفة ب�صخ�س اأو 

حزب نتائجه كارثية
طائفة  »اإختزال  اأن  على  و�شدد 
َب في الحرب  ب�شخ�س اأو حزب ُجِرّ
يكن  ومهما  كارثية،  نتائجه  وكانت 

المرحلة  ف���اإن  الإدع�����اء  م�شت�ى 
مح�ر  على  الرهان  عدم  ت�شت�جب 
تاريخ  في  الأولى  وللمرة  اآخر  �شد 
اتجاه  هناك  المعا�شر  ال��م���ارن��ة 
الأقليات  تحالف  على  يرتكز  واحد 
عليها  يح�شل�ن  مكا�شب  عن  بحثاً 

مرحلياً ويدفع�ن ثمنها لحقاً«.
» طائفة �صجينة... م�صيبة«

�شمير  اإعتقال  »ي���م  واأ���ش��اف: 
في  معني  اأَن��ن��ي  �شعرت  جعجع 
و�شعنا  اآذار   ١4 وبرجاء  داخلي 

حدًا للظلم،
القرار  اأحٌد  يحتجز  ل  ان  وارج� 
الق�ي،  الرئي�س  بحجة  الم�شيحي 
باأمها  طائفة  �شتدخل  المرة  وه��ذه 
ال�شجن  ت�شبه  ع��زل��ٍة  ف��ي  واأب��ي��ه��ا 

الجماعي«.
اأعطانا  �شجين  »اإن�����ش��ان  ختم: 
�شجينة  ط��ائ��ف��ة  اأم����ا  م��ع��ن���ي��ات 

فم�شيبة«.

ل  و�شماًل  بقاعاً  الحدود  على  التهريب  �شبط  اأن  اأمنية  م�شادر  »ت�ؤكد 
الجي�س  قبل  من  الم�شتعملة  التقنيات  كانت  واإن  كاماًل  يك�ن  اأن  يمكن 
متط�رة اإلى حد كبير، اإذ اأن بع�س المعابر ل تزال تعمل وبتغطية من قبل 
ال�شرقي  الحدودي  ال�شريط  طبيعة  جيدًا  تعرف  نافذة  حزبية  جهات 
وت�شهد  ب�ش�رية  لبنان  ت�شل  التي  الفرعية  والطرقات  ال�شرقي  وال�شمالي 

مزيدًا من التهريب«.
»ليبان�ن ديبايت« 

م��ف��ت��ي ال��ج��م��ه���ري��ة ال�����ش��ي��خ 
عبداللطيف دريان اأ�شدر القرار رقم 

87 م./٢٠١٩،
المادة االأولى

الذي جاء في مادته الأولى:
»ال�شاعة التا�شعة من �شباح ي�م 
الم�افق  ه�.   ١44١ �شفر   ١4 الأحد 
م�عد  ٢٠١٩م.  الأول  ت�شرين   ١3
لإج�����راء الإن��ت��خ��اب��ات ف���ي ك��اف��ة 

والمناطق  والمحافظات  الأق�شية 
اأع�شاء  ثلثي  بح�ش�ر  اللبنانية 
عدم  ح��ال  وف��ي  الناخبة،  الهيئة 
ُتعقد  القان�ني  الن�شاب  اإك��ت��م��ال 
ال�شاعة  الثانية في  الإنتخاب  جل�شة 
بح�ش�ر  نف�شه  الي�م  من  العا�شرة 

ن�شف اأع�شاء الهيئة الناخبة«.
الثانية

وجاء في المادة الثانية:

الإنتخابية  العملية  تجري   ...«
لمحافظة بيروت في به� دار الفت�ى 
ل�شائر  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب���ي���روت،  ف��ي 
المناطق في دائرة الأوقاف المعنية 

في كل منطقة...«.
الثالثة

وفي المادة الثالثة جاء:
التر�شيح  ط��ل��ب��ات  ُت��ق��دم   ....«
ل��ع�����ش���ي��ة »ال��م��ج��ل�����س ال�����ش��رع��ي 

الإ�شالمي الأعلى« لمختلف المناطق 
م��ب��ا���ش��رة ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
العا�شمة  في  الإ�شالمية  ل��الأوق��اف 

بيروت وفق النم�ذج المعد...«.
نهاية  اأق�شاها  مهلة  و�شمن   ...«
ال�شبت  ل��ي���م  ال��ر���ش��م��ي  ال�����دوام 
اأ���ش��م��اء  وُت��ع��ل��ن   ٢٠١٩/6/٢٩
كل  مركز  في  المقب�لين  المر�شحين 
على  ي�ماً   ١5 قبل  وق�شاء  دائ��رة 

الأقل من م�عد الإنتخاب«.

الع�ني«  »التيار  رئي�س  زي��ارة 
الخارجية(  )وزي��ر  با�شيل  جبران 
وما  ب�شري  ق�شاء  في  بلدات  اإل��ى 
رافقها من رفع يافطات وما ت�شمنته 
�شجاًل  خلقت  وك���الم،  تعابير  م��ن 
بين  متباينة  وم�اقف  وت�شريحات 
معقل  ب�شري  )ُتعتبر  الق�اتيين 
رئي�س  راأ�س  م�شقط  وهي  »الق�ات« 
الحزب �شمير جعجع( و»الع�نيين«.

بين جعجع ونهرا
النائبين  عن  �شدر  ما  لفتاً  وكان 
اإ�شحق  وج�زيف  جعجع  �شتريدا 

من:
اليافطات  ح���ل  ت��شحيات   -

المرحبة بزيارة با�شيل، 
جعجع  ل�شتريدا  ق��ال��ه  وم���ا   -

المحافظ رمزي نهرا،
بهذا  تعاميم  من  اأ�شدره  وما   -

الخ�ش��س.
ومما جاء في البيان:

قام  با�شيل  لزيارة  تح�شيرًا   ...«
الحر«  ال�طني  »التيار  م�ش�ؤول� 
قنات  ب��ل��دي��ة  برئي�س  ب��الت�����ش��ال 
اإل��ى  المنتمي  ���ش��ع��ادة  اأن���ط����ان 
ح�شب  ل���ه،  وق���دم����ا  »ال���ق����ات« 
الأ����ش����ل، ط��ل��ب��اً ب������ش��ع لف��ت��ات 
وُو�شعت  الأذن  فاأعطى  ترحيبية 
لكن  الأ����ش����ل...  ح�شب  ال��الف��ت��ات 
ف�جئنا �شباح الي�م ب��شع لفتات 
اإلى  الرج�ع  دون  ع��دة  بلدات  في 
ال�شلطات المحلية... وبعد التاأكد ان 

تكن  لم  �شف�شق  ربى  ب�شري  قائمقام 
على علم بالالفتات التي ُرفعت، فقد 
اإلى  جعجع  �شتريدا  النائب  عمدت 
رمزي  ال�شمال  بمحافظ  الت�شال 
ن��ه��را ال���ذي ل��م ي���ؤك��د اإع��ط��اء اأي 

ترخي�س ووعدها بازالتها.
لذلك، واإزاء هذا التمادي بمخالفة 
ق�شاء  في  اأهلنا  وتحدي  الق�انين 
ب�شري، نطلب من الأهالي وكعادتهم 
والرج�لة  بال�شجاعة  يتحل�ا  ان 
فعل  رد  باأي  يق�م�ا  واأل  والحكمة، 
القان�نية  غير  الت�شرفات  على 
لل�زير با�شيل والتي ظهرت في اأكثر 

من منطقة في لبنان«.
جعجع

اأ�شدر  الي�م  نف�س  وفي  ذلك  بعد 
بياناً  جعجع  �شتريدا  النائب  مكتب 
اأو�شح فيه انه بعد البيان الم�شترك 
الم�شار  واإ�شحق  جعجع  للنائبين 

اإليه اأعاله:
من  تعميم  ب���ج���د  »ف���ج��ئ��ن��ا 
المحافظ رمزي نهرا لرئي�س »اإتحاد 
مخل�ف  اي��ل��ي  ب�����ش��ري«  ب��ل��دي��ات 
جيرار  ح�شرون«  »بلدية  ورئي�س 
بتعليق  الأذن  ُيعطي  ال�شمعاني 
با�شيل  بزيارة  المرحبة  اليافطات 
حزيران(   ١4 )بتاريخ  ب�شري  اإل��ى 

وعلى عك�س ما اأبلغها نهرا به«.
تعميم نهرا

الت�ا�شل  م�اقع  ُن�شرت على  وقد 

اأنه  قالت  تعميم  �ش�رة  الجتماعي 
�شادر عن المحافظ والذي جاء فيه 

حرفياً:
ب�شري  بلديات  اإت��ح��اد  »ج��ان��ب 

وبلديات ب�شري الجبة
وزي��ر  معالي  زي���ارة  بمنا�شبة 
ج��ب��ران  والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة 
الجبة  ب�شري  منطقة  اإل��ى  با�شيل 
على  بم�افقتنا  العلم  واأخذ  الطالع 
بمعالي  الترحيب  يافطات  تعليق 
ال�زير وذلك خالل زيارته اإلى ق�شاء 

ب�شري بتاريخ ١5/6/٢٠١٩.
٢٠١٩/6/١4

محافظ لبنان ال�شمالي
رمزي نهرا

- ح�شب م�اقع الت�ا�شل.
نهرا ينفي

اأنها  قالت  جعجع  �شتريدا  النائب 
عدم  لها  اأك��د  ال��ذي  بنهرا  اإت�شلت 
ه��ذا  ف��ي  ع��ن��ه  تعميم  اأي  ���ش��دور 
»�شي�شدر  ان��ه  واأك��د  الخ�ش��س، 
اأجل  من  المحلية  لل�شلطات  اأوام��ره 
ببا�شيل(  الترحيب  )يافطات  اإزالتها 
ُرفعت من دون احترام  انها  باعتبار 

الق�انين المرعية الإجراء«.
من ن�صدق؟

�شتريدا  ال��ن��ائ��ب  قالته  م��ا  بين 
المحافظ  ع��ن  نقلته  وم��ا  جعجع 
ان  اأم  الأ�شدق،  اأيهما  نهرا،  رمزي 
ي�شتدعي  ما  وه��ذا  م��زّور،  التعميم 

الحقيقة  لمعرفة  تحقيق  اإج���راء 
ولمحا�شبة المرتكب!

وحتى يعلم النا�س من:
الأ�شدق بينهما؟

�لنائب �شتريد� جعجع�لنائب �ل�شابق د. فار�س �شعيد

�لمحافظ رمزي نهر�

د. �صعيد: هذه خطورة تحالف عون 
مع المحور الإيراني – الرو�صي

»التهريب عبر المعابر«
من هي الجهة »الحزبية النافذة«؟

13 ت�صرين الأول اإنتخاب اأع�صاء »المجل�س ال�صرعي« 
و2019/6/29 اآخر موعد لطلبات التر�صيح

اأيهما الأ�صدق:
النائب �صتريدا جعجع اأم المحافظ رمزي نهرا؟!
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متابعة  »لجنة  ع�ش�  اأو���ش��ح 
المبنى الجامعي الم�حد« )الجامعة 
اللبنانية( د. علي العلي ل� «التمدن«:

«اأن ال�شركة المتعهدة بناء »كلية 
الجامعي  »المبنى  ف��ي  ال�شحة« 

الحفر  اأع��م��ال  ب���داأت  ق��د  ال��م���ح��د« 
تمهيدًا لإن�شاء الأ�شا�شات وا�شتكمال 

البناء«.
الحفر  اأع��م��ال  »ان  اإل��ى  واأ���ش��ار 
اأيل�ل المقبل  �ش�ف تمتد حتى �شهر 

التي ت�شكل  نظرًا لكبر حجم الحفرة 
»كلية ال�شحة« و»الأغ�ارا«، اإذ ان 
هذه الأخيرة ت�شكل همزة و�شل بين 

معظم الكليات«.
بقية الكليات: »ال... جديد«

الكليات  باقي  لم�شير  وبالن�شبة 
قال: »ل جديد حتى ال�شاعة«.

و�صع حجر االأ�صا�س منذ 17 
عامًا

اإ�شارة اإلى ان:
الجامعي  للمبنى  الأ�شا�س  حجر 

ع في مطلع العام ٢٠٠٢،  ُو�شِ
لم  ونيف  عاماً   ١7 م��رور  وبعد 
كليات:  ث���الث  ���ش���ى  م��ن��ه  ينجز 
»العل�م«،  »الفن�ن«،  »الهند�شة«، 

و»ال�شحة« على الطريق. 
التاأخير،  اأ�شباب  عن  ي�شاأل  ولمن 

نق�ل:
- لأنه في طرابل�س.

الفيحاء«  بلديات  »اإتحاد  رئي�س 
المهند�س  طرابل�س«  »بلدية  رئي�س 
م�شروع  اأط��ل��ق  ق��م��رال��دي��ن  اأح��م��د 
طرابل�س«  في  النم�ذجي  »ال�شارع 

في »�شارع ع�شير الداية«.
من الح�صور من الرو�صة

»مدر�شة  باحة  في  الحتفال  اأقيم 
رو�شة الفيحاء«، 

وح�شره مدير المدر�شة م�شطفى 
للق�شم  الإداري  المدير  المرعبي، 
الإنكليزي فادي ذوق،  مديرة ق�شم 
المت��شط والثان�ي اإنكليزي ف�شيلة 
الحلقة  م��دي��رة  ق��م��رال��دي��ن،  ذوق 
الأول�����ى اإن��ك��ل��ي��زي غ��ن��ى اأي���ب��ي 
رانيا  البيئة«  »ن���ادي  وم�ش�ؤولة 

الجمل.  
من البلدية

رئي�س  ح�����ش��ره  ال��ب��ل��دي��ة  وم���ن 
بلدية  البيئة والحدائق« في  »لجنة 
الأي�بي،  ن���ر  المهند�س  طرابل�س 
الفيحاء«  بلديات  »اإت��ح��اد  مديرة 
ال��م��ه��ن��د���ش��ة دي��م��ة ح��م�����ش��ي، من 
»الجهاز الفني الهند�شي وال�شحي« 
ف��ي الإت���ح���اد: ال��م��ه��ن��د���س ط��ارق 
راوي��ة  ���ش���ف��ي،  اأم���ال  �شمرجي، 

�شنكري.  
من الجمعيات

كما ح�شر ممثل�ن عن الجمعيات 
هند  د.  ح���الب،  ن��ادي��ا  الأه��ل��ي��ة: 
كمالي،  زي��اد  المهند�س  ال�ش�في، 

هناء �شيادي وعامر بك�ر.
اأحمد قمرالدين

تحدث  قمرالدين  اأحمد  المهند�س 
عن الم�شروع الهادف اإلى تحقيق:

ه�  الم�شدر  من  النفايات  »ف��رز 
اإذ  كبلدية،  لنا  ج��دًا  ه��ام  م��ش�ع 
م�شكلة النفايات تتفاقم في طرابل�س 

من  الفرز  عبر  اإل  حلها  يمكن  ول 
تدوير  ب��اإع��ادة  والإف���ادة  الم�شدر 

الم�اد المفروزة«، 
بلديات  اتحاد  »مدن  في  »ونحن 
ال��ف��ي��ح��اء« ق��ررن��ا ت��ح��دي��د ���ش��ارع 
ن��م���ذج��ي ف���ي ك���ل م��دي��ن��ة، وف��ي 
ال�شارع  يك�ن  ان  قررنا  طرابل�س 
ع�شير  »����ش���ارع  ه���  ال��ن��م���ذج��ي 

الداية«.
الإتحاد:  بلديات  �شتق�م  ثم  ومن 
الميناء والبداوي والقلم�ن باإطالق 
�ش�ارع نم�ذجية في كل منها لتعميم 

هذه التجربة«.
و�شكر قمرالدين »كل القيمين على 
بلديات  »اإت���ح���اد  ف��ي  ال��م�����ش��روع 
الفيحاء« وبلدية طرابل�س و»مدر�شة 
على  والجمعيات  الفيحاء«  رو�شة 
تعاونهم الدائم لتنفيذ م�شاريع تع�د 

بالخير على المدينة وم�اطنيها«.
الدعم المالي

من  ممّ�ل  الم�شروع  »هذا  وقال: 
كاتال�نيا«  »مقاطعة  ف��ي  �شركاء 
الأم��م  »ب��رن��ام��ج  عبر  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
من  لبنان«  في  الإنمائي  المتحدة 
المجتمعات  دع��م  »م�شروع  خ��الل 
اللبنانية الم�شيفة« المنفذ بال�شراكة 
الإجتماعية  ال�����ش���ؤون  وزارة  م��ع 

بقيمة 8٠٠ األف دولر اأميركي«.
م�صطفى المرعبي

الأ�شتاذ  الفيحاء«  »رو�شة  مدير 
التربية  »ان  راأى  المرعبي  م�شطفى 
�شيء«،  كل  اأ�شا�س  هما  والتعليم 

وقال:
على  ال�شالح  الم�اطن  »تربية 
الفرز من الم�شدر والت�عية البيئية 
التي  الم�اكبة  الأن�شطة  وتنظيم 
الطالب  لت�عية  المدر�شة  بها  تق�م 
طرابل�س  ب��ل��دي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التي  الأن�شطة  لإنجاح  م�شك�رة، 
اأهمية  على  والت�عية  بها  ت��ق���م 
الخطر البيئي والنفايات المتكاثرة، 
كبير  تحٍد  والعمل  واجبنا  وه��ذا 
والمجتمع  البلدية  مع  بال�شراكة 

المدني«.
واعدًا »بال�شير بهدوء اإن �شاء اهلل 

لإنجاح اأي م�شروع يخدم النا�س«.
م�صتوعبات وكتيبات

وتم خالل الحفل ت�شليم »مدر�شة 
الم�شت�عبات  ال��ف��ي��ح��اء«  رو���ش��ة 
الخا�شة بالفرز، اإ�شافة اإلى اأقفا�س 
و»ب��رو���ش���رات«  وكتيبات  للفرز 
من  ال��ف��رز  عملية  ع��ل��ى  للت�عية 

الم�شدر.

المجيد  عبد  د.  القائد  دارة  في 
ال��راف��ع��ي ع��ق��د »ل��ق��اء ال��ث��الث��اء« 

اإجتماعه ال�شب�عي.
ح�ل  رئي�س  ب�شكل  تركز  البحث 
برئي�س  ال��ث��ق��ة  »ط���رح  م������ش���ع 
التحلي  و�شرورة  ونائبه،  البلدية 
الحر�س  من  اإنطالقاً  بالم�ش�ؤولية 

على م�شالح طرابل�س واأهلها«.
من الح�صور

ليلى  المنا�شلة  واإدارة  بح�ش�ر 
بق�شماطي الرافعي.

ع�ش�ا  ال��ح�����ش���ر  ف���ي  ����ش���ارك 
المجل�س البلدي المحامية ر�شا فايز 
الحاج،  اأ�شعد  با�شل  ود.  �شنكري 
د.  ع�ي�شة،  ع�شمت  د.  المهند�س 
فتال،  نبيل  د.  النقيب  م�شعد،  �شليم 
د.  ال�شيدلي  زيادة،  وليد  المحامي 
محمد �شم�شين، المر�شح عن المقعد 
)اأب���  ي�ن�س  اأب��ي  رفيق  الماروني 
رفعت  محمد  المحامي  ف��را���س(، 
الم�اطنين  من  كبير  وعدد  يحيى، 
المتابعين لجل�شات اللقاء والمهتمين 
وما  طرحها  يجري  التي  بالق�شايا 

يجب القيام به لحل الممكن منها.
ال�صيدة الرافعي

الرافعي  بق�شماطي  ليلى  ال�شيدة 
تحدثت عن:

»ال��م��ع��ان��اة ال��م�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي 
ت���اج��ه��ه��ا ال��م��دي��ن��ة ع��ل��ى ك��اف��ة 

الأ�شعدة«،
الجدية  المعالجة  »غياب  وع��ن 
اأه��ل  قبل  م��ن  طرابل�س  لم�شاكل 

ال�شيا�شة من ن�اب ووزراء«.
ي�شتطيع  متى  »اإل��ى  وت�شاءلت: 
ما  وي���اج��ه  ي�شمد  اأن  ال��م���اط��ن 
نقدم  اأن  دون  يعانيه محلياً ووطنياً 

له الحل�ل ول� بحدها الأدنى؟«. 

اإل��ى  البلدي  الأداء  ف��ي  العجز 
متى؟

ع�ش�ي  اإلى  بال�ش�ؤال  وت�جهت 
المجل�س البلدي:

البلدي  الأداء  �شيبقى  متى  »اإلى 
ب�شكل  ول�  عمله  تفعيل  عن  عاجزًا 
ال��م��دي��ن��ة من  ج���زئ���ي لإخ�������راج 

كب�تها؟«.
الم��ش�ع  كان  »اإذا  واأ�شافت: 
الأع�شاء  فعلى  بالرئي�س  يتعلق 
عن  اإم��ا  الحل�ل،  واإيجاد  الت�افق 
طريق اإختيار رئي�س اآخر اأو الع�دة 
اإلى العمل وفق خطة وروؤية م�حدة 
هذا  من  �شئم�ا  الطرابل�شيين  لأن 

ال�اقع«. 
د. با�صل الحاج

با�شل  د.  البلدي  المجل�س  ع�ش� 
الأك��ب��ر  الم�ش�ؤولية  ��ل  ح��مَّ ال��ح��اج 
انه  اإّل  البلدي  المجل�س  لرئي�س 
ال�شلبية  »الأج������اء  اأن  اأو���ش��ح 
اإل��ى  ت����ؤدي  المت�ترة  وال��ع��الق��ات 
عرقلة العمل. والبحث الآن يجب اأن 
يتركز على الإنطالق بمرحلة جديدة 
الما�شي  واأخطاء  �شلبيات  تتجاوز 
الخالفات،  ا�شتح�شار  اإلى  تلجاأ  ول 
تم  اأم  الحالي  الرئي�س  بقي  �ش�اء 
اإلى  فالع�دة  جديد،  رئي�س  انتخاب 

الما�شي الم�ؤلم ل تفيد«. 
المحامية ر�صا �صنكري

ر�شا  ال��ب��ل��دي  المجل�س  ع�ش� 
�شنكري قالت:

من�ط  غير  البلدي  العمل  »اإن 
في  منا  ع�ش�  فكل  فقط،  بالرئي�س 
لجنة  رئ��ا���ش��ة  ي��ت���ل��ى  ال��م��ج��ل�����س 
يق�م  اأن  وب��ام��ك��ان��ه  متخ�ش�شة 

بالكثير من خاللها«، 
واأعطت اأمثلة على تحقيق بع�س 

الإنجازات. 
وقالت: »لكن لالأ�شف فاإن ال�شلبية 
ح�ش�ر  عن  والتغّيب  والمقاطعة 
متعددة  لأ�شباب  المجل�س  جل�شات 
على  ال�شلبي  النعكا�س  في  �شاهمت 

اأو�شاع المدينة«. 
وردًا على طلب »لقاء الثالثاء«:

للقاء  الأع�����ش��اء  جميع  »دع����ة 
والت�شاور من اأجل التفاق«،

انها  �شنكري  ر�شا  ال�شيدة  قالت 
للقاء،  الأع�شاء  دع�ة  اإلى  �شتبادر 
بالت�ا�شل  »اإذ  تلبيتها  واأم��ل��ت 
والح�ار ن�شل اإلى نتيجة في مرحلة 
ال��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي ال��رئ��ا���ش��ة ون��ي��اب��ة 

الرئا�شة«.
وراأى المجتمع�ن بنتيجة النقا�س 
»ان اأغلبية الأع�شاء اأتى بهم انتماء 
�شيا�شي معين اأو تمت ت�شميتهم بناء 
وبالتالي  �شيا�شية  مرجعيات  لراأي 
تلتقي  اأن  المرجعيات  فاإن على هذه 
ح�ل م�شلحة المدينة وتنكب للعمل 
العديدة  محنها  من  اإخراجها  على 
ب��اأدائ��ه��ا  البلدية  م�شكلة  واأول��ه��ا 
ت�افق  فكما  داخلها،  وال��خ��الف��ات 
الفرعية  الن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ه����ؤلء 
وكان�ا اأ�شحاب راأي واحد فالأولى 
بهم اأن يتفق�ا على م�شتقبل طرابل�س 
واأهلها لأنها اأهم بكثير من ملء مقعد 

نيابي فرعي«.
بيانه  ال��ث��الث��اء«  »ل��ق��اء  وخ��ت��م 

بالق�ل:
ر�شا  ال�شيدة  ب��ادرت  وفعاًل   ...«
اأع�شاء  جميع  دع���ة  اإل��ى  �شنكري 
اأجل  من  ت�شاورية  لجل�شة  المجل�س 
المجل�س  ل��شع  جذري  حل  اإيجاد 
الإنطالق  ول�ج�ب  الحالي،  البلدي 
خير  فيه  ما  كل  لتحقيق  العمل  نح� 

المدينة«.

بالتعاون  نظمت  طرابل�س  بلدية 
مع »الهيئة العليا لالإغاثة« اإجتماعاً 
�س لمناق�شة »م�شروع ت�شديق  ُخ�شِ
ال�شلفة«  »ج�شر  تنفيذ  تخطيط 
ال��ذي  ب��دل  �شمراء(  )اأب����  الجديد 
�شباط  ف��ي  �شهرًا   ١5 منذ  ت�شدع 

.٢٠١8
فقد  بطرابل�س  يتعلق  اأن��ه  وبما 
تاأخرت »المناق�شة – ل التنفيذ« كل 
في  ما يجري  المدة على عك�س  هذه 
محمد  والل�اء  المحظ�ظة  المناطق 

خير اأعلم بها..
اأحمد  البلدية  رئي�س  بح�ش�ر 
قمرالدين، اأمين عام »هيئة الإغاثة« 
الل�اء محمد خير، رئي�شة »م�شلحة 
عن  مندوبين  فتفت،  عزة  الهند�شة« 
العقارات  واأ�شحاب  الأ�شغال  وزاة 
اأبي  زيت�ن  و6١3  و6١١   6١٠ رقم 

لبناء  اإ�شتمالكها  المن�ي  �شمراء 
الج�شر )عددهم ٢4 مالكاً(.

قمرالدين
اأحمد  المهند�س  البلدية  رئي�س 
ُخ�ش�س  »الإجتماع  قال:  قمرالدين 
العقارات  اأ�شحاب  مع  للت�ا�شل 
الج�شر  بناء  م�شروع  اأ�شابها  التي 
بمجدليا  �شمراء  اأب��ي  يربط  ال��ذي 

والقبة.
وت����م ال���ت���دار����س م��ع��ه��م ح���ل 
بح�شب  ل��ع��ق��ارات��ه��م  ال���ش��ت��م��الك 

الأ�ش�ل المرعية الإجراء«.
اللواء خير

الل�اء  الإغاثة«  »هيئة  عام  اأمين 
الجتماع  »اأن  ق���ال:  خير  محمد 
ال�شتمالك  عملية  لإتمام  تح�شير 
»ج�شر  لبناء  المخ�ش�شة  للعقارات 

وزارة  تنتهي  ري��ث��م��ا  ال�����ش��ل��ف��ة«، 
على  الم�شروع  عر�س  من  الأ�شغال 
مجل�س ال�زراء ل�شتمالك العقارات 

المحددة«.
اأ�شاف: »الم�شروع يتم بالتن�شيق 
ووزارة  ال�������زراء  مجل�س  ب��ي��ن 
لالغاثة«  العليا  و»الهيئة  الأ�شغال 
ت�شير  ان  وناأمل  طرابل�س،  وبلدية 

الأم�ر بال�شرعة المطل�بة ل�:
- التخفيف على الأهالي، 
- وحل م�شكلة الزدحام، 

في  علي  اأب���ي  نهر  وفي�شان   -
ال�شلفة التي: 

- ت��شل اأبي �شمراء بالقبة، 
ق�شاء  ف��ي  بمجدليا  م����رورًا   -

زغرتا،
الطريق  ه��ذا  رب��ط  وبالتالي   -

بق�شاءي ب�شري وال�شنية«.

جانب من �لمبنى �لجامعي في �ل�شمال

خالل �للقاء

قمر �لدين و�لمرعبي عند �طالق �لم�شروع

قمر �لدين وخير خالل مناق�شة �لت�شديق على تنفيذ �لج�شر

تاأخير متعمد لأن »المجمع الجامعي في طرابل�س«!!

»كلية ال�صحة«: بدء اأعمال الحفر

لأنه في طرابل�س
بعد 15 �صهرًا من الت�صدع: اإجتماع للمناق�صة 

في ق�صية »ج�صر ال�صلفة – مجدليا« الذي ت�صدع 
في �صباط 2018 ... ولكن متى الإنجاز؟

في دارة القائد د. عبدالمجيد الرافعي
»لقاء الثالثاء«: »في مو�صوع البلدية للتحلي 

بالم�صوؤولية حر�صًا على طرابل�س واأهلها«

من »مدر�صة رو�صة الفيحاء«: قمرالدين
اأطلق »ال�صارع النموذجي في طرابل�س« »�صارع ع�صير الداية«
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»غ��رف��ة  اإدارة  مجل�س  رئ��ي�����س 
وال��زراع��ة«  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
�شفيرة  اإ�شتقبل  دب��شي  ت�فيق 
»ويجيراتني  لبنان  في  �شيريالنكا 
لدى  القن�شل  يرافقها  ماندي�س« 
بح�ش�ر  »هتيارار�شي«  ال�شفارة 
رئ���ي�������س »ال���غ���رف���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الأو�شترالية« فادي الزوقي ومديرة 

الغرفة ليندا �شلطان. 
دبو�صي

عر�س  دب��شي  ت�فيق  الرئي�س 
التي  كبرى  ال�طنية  »الم�شاريع 

ُتطلقها »غرفة طرابل�س وال�شمال« ل 
�شيما م�شروع »المدينة الإقت�شادية 
يتيح  الذي  المتكاملة«  الإ�شتثمارية 
مميز  دور  للعب  لبنان  اأمام  المجال 
تط�ير  اإل��ى  وُتف�شي  طرابل�س  من 
على  الكبرى  الإقت�شادية  المرافق 
ط�ل واجهة بحرية تمتد من »ميناء 
»مطار  حتى  و���ش���ًل  طرابل�س« 

القليعات« في عكار«.
»ماندي�س«

ماندي�س«  »ويجيراتني  ال�شفيرة 
تلتقي  »ب��اأن  �شرورها  عن  اأع��رب��ت 

�شبل  في  والبحث  دب��شي  الرئي�س 
لبنان  بين  العالقات  تط�ير وت�ثيق 
التبادل  حركة  وتعزيز  وب��الده��ا، 

التجاري وطرق تفعيله«.
الزوقي

رئ��ي�����س »ال���غ���رف���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
اأعرب  الزوقي  فادي  الأو�شترالية« 
طرابل�س  بغرفة  »اإف��ت��خ��اره  ع��ن 
وال�����ش��م��ال وب��ال�����ش��راك��ة م��ع ه��ذه 
الرئي�س  برئا�شة  الكبرى  الم�ؤ�ش�شة 

دب��شي«.

دب��شي،  ت�فيق  وال�شمال«  طرابل�س  »غرفة  رئي�س 
اإ�شتقبل ال�شيخ غالب �شنجقدار حيث اأطلعه على مجمل 
الم�شاريع التي ُتطلقها »غرفة طرابل�س وال�شمال« �ش�اء 
اأكانت م�شاريع اإ�شتثمارية وطنية من طرابل�س الكبرى 
تط�ير  اإلى  وتهدف  مقرها  داخل  تعتمدها  م�شاريع  اأو 

بيئة الأعمال وتحديثها.
الم�شروع  »اأهمية  على  دب��شي  الرئي�س  اأ�شاء  وقد 
والإقليمية  والعربية  اللبنانية  اأبعاده  في  الإ�شتثماري 

والدولية«.
�صنجقدار

الغرفة  اأق�شام  على  ج��ال  �شنجقدار  غالب  ال�شيخ 
وم�شاريعها، وقال:

»لقد زرت »غرفة طرابل�س وال�شمال« مرارًا في عه�د 
اإدارية مختلفة، ولكن الحمد هلل، راأيت العجب والتقدم 
اء العجاب في هذه المرحلة الراهنة، واأرج� من اهلل  البنَّ
تعالى دوام التقدم والنجاح للرئي�س دب��شي، وبالتالي 

اأ�شدد على اأهمية و�شرورة التعاون معه لتتحقق نه�شة 
لبنان من مدينتنا. واأنا اأوافقه على اأننا اأغنياء بم�قعنا 
واأفكارنا ول نحتاج اإل اإلى العمل ال�شادق والطم�ح«.

ت�زعت  وبيروت،  طرابل�س  بين 
من  ل�فد  لبنان  اإلى  الأولى  الزيارة 
ال�����ش��ع���دي«  ال�����ش���رى  »مجل�س 
الخلي�ي،  منيع  بن  �شالح  برئا�شة 
وع�������ش����ي���ة:  م��ح��م��د ب���ن را���ش��د 
العلي،  مدني  بن  محمد  الحمي�شي، 
د.  النعيم،  عبداللطيف  بن  نا�شر 
ومدير  الم�شاعد،  ف��رج  بنت  ن���رة 
الط�يل،  محمد  بن  �شلطان  اللجنة 
�شعيد  عبداهلل  المرا�شم  وم�ش�ؤول 

الغامدي.
في طرابل�س

قد  ب��ي��روت  ل��ق��اءات  كانت  واإذا 
الثالثة  ال��روؤ���ش��اء  على  اإقت�شرت 
وال��روؤ���ش��اء ال��روح��ي��ن ف��اإن زي��ارة 
اإذ  فارقة،  عالمة  �شجلت  طرابل�س 
بال�شفير  م�����ش��ح���ب��اً  ال���ف��د  زار 
قبيل  ال��ب��خ��اري،  وليد  ال�شع�دي 
الذي  ال��غ��داء  حفل  في  م�شاركتهم 
ميقاتي،  نجيب  الرئي�س  لهم  اأقامه 
وال�شمال«،  طرابل�س  »غرفة  مقر 
مجل�س  رئ��ي�����س  اإ�شتقبلهم  ح��ي��ث 
بح�ش�ر:  دب��شي،  ت�فيق  الإدارة 
اأمين  ف���ز،  اإبراهيم  الرئي�س  نائب 
والأع�شاء:  الرح�لي  ب�شام  المال 
�شما�س،  مجيد  اليمق،  م�شطفى 
اأحمد اأمين المير، جان ال�شيد، محمد 
حبيب.  وخ�شر  عبيد  عبدالرحمن 
م��شع  لقاء  المنا�شبة  في  ُعقد  وقد 
والنقباء  الن�اب  من  ح�شد  ح�شره  
وال�شخ�شيات  الأع���م���ال  ورج����ال 

وفعاليات المدينة.
�صلطان

اللبناني  الن�شيدين  مع  البداية 
من  ترحيبية  وكلمة  وال�شع�دي 
اأكدت  �شلطان  ليندا  الغرفة  مديرة 
تكنه  لما  الزيارة  »اأهمية  على  فيها 
واحترام  تقدير  من  طرابل�س  مدينة 
ولما  ال�شع�دية،  العربية  للمملكة 
ق�ة  مكامن  م��ن  المدينة  تكتنزه 
جاذبة وهامة، طالما اإن�شبت جه�د 

الغرفة ورئي�شها على  اإدارة  مجل�س 
تظهيرها اأمام كافة الجهات المحلية 

والعربية والدولية«.
دبو�صي 

الرئي�س ت�فيق دب��شي اإعتبر في 
تعي�س  الكبرى  طرابل�س  »اأن  كلمته 
والتي  الخير  مملكة  مع  مجيدًا  ي�ماً 
ن��ري��ده��ا ك��ب��رى م��ن ال��ب��ت��رون اإل��ى 
دوره  لبنان  ليلعب  عكار  اأقا�شي 
جه�د  م��ع  نتناغم  ون��ح��ن  م��ن��ه��ا، 
قبلة  فهي  الأممي،  ودورها  المملكة 
المنفتح  وللعالم  والعرب  للم�شلمين 

على كل الأديان«.
مبادرة  طرحنا  »عندما  وق��ال: 
عا�شمة  »طرابل�س  اع��ت��م��اد  نح� 
رئي�س  على  الإق��ت�����ش��ادي��ة«  لبنان 
لم  الحريري  �شعد  ال���زراء  مجل�س 
بل  عن�اناً  لناأخذ  ذل��ك  اإل��ى  نبادر 
لناأخذ دورًا نبني من خالله �شراكات 
ب��ي��ن ك���اف���ة م��ك���ن��ات ال��م��ج��ت��م��ع 
اللبناني... ونحن نعتبر زيارة وفد 
»مجل�س ال�ش�رى ال�شع�دي« زيارة 
متجددة، ونحن مع المملكة تاريخياً 
مهماً،  دورًا  نلعب  ن��زال  ول  لعبنا 
العام  القطاعين  م�شت�ى  على  وذلك 

والخا�س«.
�شاماًل  عر�شاً  دب��شي  ق��دم  كما 
ح�ل »اأهمية الم�شروع الإ�شتثماري 

الإقت�شادية  »المدينة  ب�  المتمثل 
اأبعادهها  في  المتكاملة  الكبرى« 
والإقليمية  والعربية  اللبنانية 
ه�  الم�شروع  اأن  واإل��ى  والدولية، 
كافة  م��ن  اإ�شتثنائي  اإهتمام  مثار 
والعرب  اللبنانيين  الم�شتثمرين 

والدوليين«.
الخليوي 

�شالح  ال�شع�دي  ال�فد  رئي�س 
منيع الخلي�ي قال:

»نحن �شعداء في مدينة طرابل�س 
للبنان  التجارية، وزيارتنا  وغرفتها 
هي  �شالم  تمام  الرئي�س  �شماها  كما 
الأولى من ن�عها اآملين اأن تتم على 
ومجل�س  ال�ش�رى  مجل�س  م�شت�ى 
الن�اب، ولبنان بلد �شقيق وطرابل�س 
مدينة  فهي  خ�ش��شيتها  لها  مدينة 
مدينة  ه��ي  ك��م��ا  وال��ع��ل��م��اء  ال��ع��ل��م 
ال�شالم والآن هي مدينة القت�شاد.. 
الذي  الإ�شتثماري  الم�شروع  واإن 
اإلى  دب��شي  الرئي�س  من  اإ�شتمعنا 
بمرتكزاته  المتعلقة  ال�شروحات 
على  تعتمد  طم�حة  خطة  فيه  نرى 
التي  ال�شخمة  الإ�شتثمارات  جذب 
يجدوا  ولن  وغيرهم  العرب  ت�شجع 
كبيئة  الكبرى  طرابل�س  من  اأف�شل 

مميزة وفريدة«.

بقلم المحامي ح�صين �صناوي
التجارة  »غ��رف��ة   ف��ي  تتحقق  مميزة  تجربة  ثمة 
وهي  وال�شمال«،  طرابل�س  في  والزراعة  وال�شناعة 
وحدت عنا�شر متعددة مهمة لكل عمل ابداعي تط�ري 

رائد، 
فقد جمعت:

١- الخيال ال�اقعي،
٢- والإدارة الجادة،

3- وفريق العمل التنفيذي المتكامل،
4- والقدرة على التعبير والت��شيل والإعالم.

الخيال الواقعي
الم�ؤ�ش�شة  تقف  ل  اأن  فه�  ال�اقعي،  الخيال  اأم��ا 
الحديثة عند حدود التعامل مع ال�اقع القائم ومعالجة 
ه�  ما  على  الأع��م��ال  لت�شيير  تحدث  التي  ال�شكالت 
ممكن... بل ت�شعى قيادة الم�ؤ�ش�شة اإلى ان تت�ش�ر اأفقاً 
للم�شتقبل اأو�شع م�شاحة واأرقى عطاء، في اإطار اأهداف 

الم�ؤ�ش�شة ودورها ال�ظيفي. 
االإدارة الجادة

اإط��ار  في  تت�الد  التي  الت�ش�رات  ه��ذه  تك�ن  وان 
الخيال هي واقعية وقابلة للتنفيذ...

م�ؤهلة،  الم�ؤ�ش�شة  قيادة  تك�ن  ان  ال�قت،  ذات  وفي 
بما تتمتع به من جدية واإرادة متابعة وخلق فريق عمل 
متما�شك، وان تحّ�ل ما ه� في اإطار الأفكار والت�ش�رات 
وتدرك  م�اجهته  ف�ر  به  تح�س  فاعل...  حي  واقع  اإلى 

مدى تاأثيره الفعلي لمجرد الإطاللة عليه.
هذا ما اأح�ص�صت به في زيارتي لها

برفقة  قمت  ي�م  بفكري  مر  وما  به  اأح�ش�شت  ما  هذا 
التجارة  »غرفة  رئي�س  بزيارة  �شنكري  فايز  ال�شديق 

وال�شناعة في طرابل�س« الأ�شتاذ ت�فيق دب��شي.
تجاوزت مهماتها المبا�صرة

»غرفة  ان  ق�لي،  في  مرتاح  واأنا  اأق�ل،  ان  ا�شتطيع 
الأي��ام  ه��ذه  ف��ي  طرابل�س«  ف��ي  وال�شناعة  التجارة 
القان�نية  الرعاية  في  المبا�شرة  مهماتها  ت��ج��اوزت 
اإلى  والمزارعين،  وال�شناعيين  التجار  فئة  لم�شالح 

العناية الفنية لعدد كبير من اأعمال ه�ؤلء جميعاً.
المختبرات االأحدث

فقد تح�لت مباني الغرفة – اإلى جانب قاعة العر�س 
والندوات – اإلى مختبرات فنية تعتمد اأحدث ال��شائل:

في  وال�شناعي  الزراعي  النتاج  لمراقبة ومعاينة   -
ال�شمال:

- من زيت الزيت�ن 
- اإلى مراقبة معايير م�شاغات الذهب،

- اإلى تاأهيل علم طب الأ�شنان...

تنظيم ودقة
يمر  زائر  لكل  نف�شه  عن  ُيعلن  الكبير  المجه�د  هذا 
بقاعات مميزة في دار الغرفة منظمة على اأرقى م�شت�ى 

من التنظيم ودقة المراقبة. 
م�صاريع من الغرفة للإ�صتثمار الوطني 

بالإ�شافة لهذا الجهد الكبير فاإن لدى »غرفة التجارة« 
اإطالق  اإل��ى  يرمي  ال��ذي  ال�طني  لال�شتثمار  م�شاريع 

اأو�شع ور�شة تطال المرافق القت�شادية العامة من:
- »مرفاأ طرابل�س«، 

- و»المنطقة القت�شادية الخا�شة«، 
- و»مطار رينيه مع��س« )مطار القليعات( في عكار.

»ميناء  من  كلم   ٢٠ ط�لها  بحرية  واجهة  وعلى   -
طرابل�س« اإلى القليعات.

اأوتو�صتراد بحري
وكذلك درا�شة م�شروع اأوت��شتراد بحري بين بيروت 
العا�شمة  من  النتقال  م�شاكل  يعالج  بحيث  وج�نيه 

بيروت اإلى ال�شمال.
اإنها م�صاريع توؤ�ص�س لنه�صة �صلبة

هذه الم�شاريع الطم�حة والرائدة، يمكن ان ت�ؤ�ش�س 
لنه�شة اقت�شادية كبيرة و�شلبة في طرابل�س وال�شمال،  
بحيث تتح�ل طرابل�س بالفعل اإلى العا�شمة القت�شادية 

في لبنان.
عر�س الآثار طرابل�س في اأفلم رقمية

وكذك م�شروع عر�س فني لآثار طرابل�س وال�شمال في 
هامة  اإعالمية  لنه�شة  ت�ؤ�ش�س  ان  يمكن  رقمية  اأف��الم 
تح�ل الآثار من ت�ش�رات واأ�شماء غام�شة اإلى حقائق 
لزيارتها  اهتمامه  وتثير  الم�شاهد  من  ُتقربها  فنية 

ولروؤيتها ال�اقعية.
اإنجازات ما كانت لتثمر لوال القيادة

لتثمر  الطم�حة  ما كانت هذه النجازات والم�شاريع 
ت�فيق  الأ�شتاذ  راأ�شها  وعلى  الغرفة،  قيادة  تكن  لم  ل� 
التخطيط والتنفيذ وبقدرة  بقدرة على  تتمتع  دب��شي، 

اإعالمية وت�ش�يقية مميزة.... 
- فالأ�شتاذ دب��شي... 

- الإداري والقت�شادي والنه�ش�ي...
- والقائد الناجح... 

- ه� اإعالمي بالدرجة الأولى.
بورك لطرابل�س وال�صمال والغرفة هذه 

االإنجازات
- ب�رك لطرابل�س ولل�شمال وللغرفة اإنجازاتها،

ولقيادتها نجاحاتها... 
وطنه  يحب  من  كل  من  لها  ال��دائ��م  الدعم  وك��ل   -

وبلده... 
بما  المدن  طليعة  في  طرابل�س  تك�ن  ان  وناأمل   -

ت�شتحق...

الدليل ال�شياحي المتط�ع علي عزت الخ�اجة التقى 
طرابل�س  في  �شائحاً   564 المن�شرم  اأي��ار  �شهر  خالل 
المدينة  اأرج���اء  مختلف  على  ج���لت  ف��ي  وراف��ق��ه��م 

وخا�شة الأثرية والتراثية منها.
على  جن�شياتهم،  بح�شب  يت�زع�ن،  ال�شياح  وه�ؤلء 

النح� التالي: 
اإنكلترا 34،  البرازيل 3٩،  اإيطاليا 3٩،  فرن�شا ٢٠٠، 

بلجيكا   ،٢٩ الأمريكية  المتحدة  ال�ليات   ،34 ا�شبانيا 
٢6، هنغاريا ٢4، �شل�فينيا ١٩، المانيا ١8، تايالند ١6، 
 ،6 رو�شيا   ،٩ اأو�شتراليا   ،١٠ ه�لندا   ،١5 �ش�ي�شرا 
الفلبين  اإيرلندا 5، فنلندا 4، الأرجنتين 3،  الي�نان 6، 
 ،٢ �شربيا   ،٢ ل�ك�شمب�رغ   ،3 م�شر   ،3 الدانمارك   ،3
النرويج ٢، ب�لندا ٢، ه�نغ ك�نغ ٢، تركيا ٢، المك�شيك 

٢، ت�شيكيا ٢، كرواتيا ١، ال�ش�يد ١، اإ�شكتلندا١.

دبو�شي متو�شطًا �أع�شاء �لوفد �ل�شعودي

�ل�شيخ �شنجقد�ر و�لرئي�س دبو�شي

�شناوي يقدم كتابه لدبو�شيخارطة �لم�شروع �لبحري

�صياحة اأيار: 564 �صائحًا في طرابل�س

»غرفة التجارة وال�ضناعة والزراعة في 
طرابل�س«: المختبر الوطني الكبير الذي 

جمع الخيال الواقعي والإدارة الجادة وفريق 
العمل المتكامل

وفد »مجل�س ال�ضورى ال�ضعودي« لأول مرة في طرابل�س ولبنان

الخليوي: خطط »الغرفة« طموحة تجذب الإ�صتثمارات 
العربية والدولية

ال�صيخ غالب �صنجقدار خالل لقائه دبو�صي: »راأيت العجب 
العجاب والتقدم البّناء في »غرفة طرابل�س وال�صمال««

�صفيرة �صيريالنكا تزور »غرفة طرابل�س«
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ماأدبة تكريمية لمفتي المجمه�رية 
اأقامها  دري��ان  عبداللطيف  ال�شيخ 
الإ�شالمي  ال�شرعي  »المجل�س  ع�ش� 
الأعلى« الحاج علي طلي�س قي دارته 

في راأ�شم�شقا.
ال���م���اأدب���ة ج��م��ع��ت ك���ل اأط��ي��اف 
مختلف  في  والم�ش�ؤولين  المجتمع 
ال�شيا�شية  والم�اقع  الم�ؤ�ش�شات 
والأم��ن��ي��ة  والق�شائية  وال��دي��ن��ي��ة 
وال��م��ال��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة والإع��الم��ي��ة 
المجتمع  م�ؤ�ش�شات  م��ن  وغيرها 

المدني.
من الح�صور

المفتي  ج��ان��ب  اإل���ى  ح�شرها   -
ممثاًل  البعريني  وليد  النائب  دريان 
�شعد  ال�������زراء  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ميقاتي  نجيب  الرئي�س  الحريري، 

اًل بهيثم عزالدين،  ُمَمثَّ
عثمان  الج�شر،  �شمير  الن�اب:   -
�شامي  دروي�����س،  علي  ال��دي��ن،  علم 

فتفت،
اأ�شرف  ال�شابقان:  ال�زيران   -  -

ريفي، عمر م�شقاوي،
م�شطفى  ال�شابقان:  النائبان   -

ها�شم، قا�شم عبدالعزيز، 
في  ال��ت��ج��ارة  »غ��رف��ة  رئي�س   -
طرابل�س وال�شمال« ت�فيق دب��شي، 
اأحمد  الم�شتقبل«  »تيار  عام   اأمين 
عكار  عام  بمن�شق  ممثاًل  الحريري 
»المجل�س  ع��ام  اأم��ي��ن  ط��ه،  خ��ال��د 
الأعلى للدفاع« الل�اء الركن محم�د 
العليا  »الهيئة  رئي�س  الأ���ش��م��ر، 
خير،  محمد  الركن  الل�اء  لالغاثة« 
مفتي  زكريا،  زيد  ال�شيخ  عكار  مفتي 
�شيدا ال�شيخ �شليم �ش��شان، ال�شيخ 
عكار  محافظ  دل��ي،  ح�شن  المفتي 
المحامي عماد اللبكي، رئي�س »دائرة 
الأوقاف الإ�شالمية« في عكار ال�شيخ 

مالك جديدة،
ال�شيخ  ال�شرعي�ن:  الق�شاة   -
كمال  �شمير  ال�شيخ  عريمط،  خلدون 

الدين، بالل حم�د، 
- الق�شاة: الرئي�س الأول القا�شي 
زياد  الم�ل�ي،  ب�شام  رع��د،  ر�شا 
رامي  اأحمد  ال�شعراني،  الم�شري 

الحاج، با�شم ن�شر، 
المهند�س  كبارة،  محمد  كريم   -
الرئي�س  م�شت�شار  وليد معن كرامي، 
الخارجية  لل�ش�ؤون  الحريري  �شعد 
د. نادر غزال، م�شت�شار الرئي�س �شعد 
المحامي  عكار  ل�ش�ؤون  الحريري 
محمد  الأعمال  رجل  الزعبي،  خالد 

الكنج، 
في  ال�شيا�شي  المكتب  اأع�شاء   -
الم�شتقبل«: د. �شامر حدارة،  »تيار 

هيثم مبي�س، منير الحافي،
في  الم�شتقبل«  »تيار  من�شق   -
طرابل�س  نا�شر عدرة، قائد »منطقة 
غازي  العميد  الع�شكرية«  ال�شمال 
ع��ام��ر، رئ��ي�����س »ف����رع م��خ��اب��رات 

ال�شمال« العميد كرم مراد،
الل�اء  المتقاعدون:  ال�شباط   -
مرعب،  عدنان  الل�اء  رع��د،  يحيى 

الل�اء �شعداهلل الحمد، 

خالد  ال��م��ق��اع��دون:  ال��ع��م��داء   -
ح���م����د، ب�����ش��ام الأي�����ب����ي، ن���زار 
خالد  �شريتح،  ع��الء  ع��ب��دال��ق��ادر، 

الح�شيني.
الأي�بي،  م�شطفى  والعقداء:   -

ميالد ن�شراهلل، اليا�س اإبراهيم،
طرابل�س«  �شير  »مفرزة  واآم��ر   -

الرائد زياد جمال،
جرد  بلديات  »اإت��ح��اد  رئي�س   -
ورئي�س  زكريا  عبدالإله  القيطع« 
و�شاحل  و���ش��ط  ب��ل��دي��ات  »ات��ح��اد 
القيطع« اأحمد المير ورئي�س »اتحاد 

بلديات اأكروم« محمد نعمان.
الوقائع

بداية قراءة عطرة من اآيات الذكر 
ي��شف  ال�شيخ  للمقرىء  الحكيم 
ال��دي��ك ث��م ال��ق��ى الإع���الم���ي اأح��م��د 

دروي�س كلمة ترحيب بالح�ش�ر.
الحاج علي طلي�س

كلمة جامعة وهامة القاها �شاحب 
الدع�ة الحاج علي طلي�س ومما جاء 

فيها:
منا  لكم  الأكبر،  اإمامنا  »�شماحة 
ومحبة  احتراماً  تمتلئ  التي  التحية 
وتقديرًا ل�شخ�شكم ومقامكم ودوركم 
المميز بالعطاء والعتدال، فاأنتم، اإن 
�شاء اهلل، من الذين »ل خ�ف عليهم 

ول هم يحزن�ن««.
نعمل في ظل فهم قا�صر وواقع 

معقد
اأ����ش���اف: »ك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��ا���س ل 
تعمل  اأن��ك  يعرف�ن  وقلة  يعلم�ن، 
ق�شايا  لمعالجة  و���ش��م��ت  بجهد 
وفهم  معقد،  واق��ع  ظل  في  �شائكة، 
وخلفيات  خفايا  اإدراك  عن  قا�شر 
تقف في الظل، لكنها تت�شبب بعرقلة 
الجه�د التي تبذلها من اأجل م�شالح 

النا�س وحمايتهم«. 
اأزمات تهدد االأمن االجتماعي

الحاج علي طلي�س اأ�شاف: »ندرك 
ال�طن  بها  يمر  التي  ال��ظ��روف  اأن 
القت�شادية  والأو���ش��اع  �شعبة، 
ف��الأزم��ات  مريحة،  غير  والمالية 
تهدد  واأي�شاً  البلد،  تهدد  المتراكمة 
وترهن  للبنانيين،  الإجتماعي  الأمن 
اأ�شبه  ه��ي  ب���اإج���راءات  م�شتقبلهم 

بابتالع ال�شم«.
واقع اإقت�صادي خطير 

�شاحب  ي���ا  ال�����ش��م��ال  »ل��ك��ن   -
حتى  البترون  ق�شاء  من  ال�شماحة، 
هذه  بتداعيات  معني  ع��ك��ار،  اآخ��ر 
مناطق  من  غيره  من  اأكثر  الأزم��ة 

لبنان. 
- الم�ؤ�شرات الجتماعية خطيرة، 

وال�قائع القت�شادية ل تطمئن،
- وي�ميات النا�س مخيفة. 

على  قادرين  يع�دوا  لم  النا�س   -
تحمل اأعباء ق�تهم الي�مي«.

الفقر خطه في اإرتفاع
لي�شم  ي�مياً  يرتفع  الفقر  »وخط 
مجتمعنا...  من  جديدة  فئات  تحته 
ونعلم اأن دار الفت�ى لي�شت ال�شلطة، 
ن�شك�  لكننا  الحل،  ع�شا  تملك  ول 
هم�منا اإليكم، لت�شارك�نا الدعاء اإلى 
لبنان عب�ر  ي�شتطيع  باأن  الكريم  اهلل 
هذه المرحلة ال�شعبة، واأن يتجاوز 
اللبناني�ن هذه المحنة التي تع�شف 

بهم«.
ملفاتنا كثيرة

عليكم،  الحمل  نزيد  لأننا  »ع��ذرًا 
لكن ملفاتنا كثيرة، واأحمالنا وازنة، 
يحتاج  وتعدادها  كبيرة،  وهم�منا 
اإل����ى وق���ت اأط������ل، وم���ع ذل���ك ل 

ن�شتطيع:
الم�صجونون االإ�صلميون اإلى 

متى؟
ت���ج���اوز م��ل��ف ال��م�����ش��ج���ن��ي��ن 
الإ���ش��الم��ي��ي��ن ه�����ؤلء ال�����ش��ب��اب تم 
التغرير بهم، اأو يدفع�ن ثمن اأخطاء 
بال�شبهة  م�ق�ف�ن  اأنهم  اأو  غيرهم، 

منذ �شن�ات. 
لهذه  متابعتكم  م��دى  اأع��ل��م  اأن���ا 
عليكم  نلح  ال��ي���م  لكننا  الق�شية، 
عادل  حل  اإي��ج��اد  اتجاه  في  للدفع 

له�ؤلء ال�شباب. 
للرئي�س  مراجعتنا  ب��ع��د  وم���ن 
ه��ذا  ف��ي  ال��ح��ري��ري  �شعد  ال�شيخ 
الم��ش�ع، طماأنني اأنه �شي�شع ملف 
اهتماماته  اأول�ية  في  العام  العف� 

بعد اإنجاز الم�ازنة. 
ال��م���ؤازرة  اأن��ا���ش��دك��م  هنا  واأن���ا 
والمتابعة ليتحقق فرج قريب له�ؤلء 

ال�شباب«.
لور�صة لتقوية دور الموؤ�ص�صات 

الدينية والوقفية
وتابع يق�ل:

اإليكم  يتطلع�ن  الي�م  النا�س  »اإن 
دور  لتق�ية  كبرى  ور�شة  لإط��الق 
في  وال�قفية  الدينية  الم�ؤ�ش�شات 
الم�شت�ى  اإل��ى  ن�شل  حتى  لبنان 
ال��م��ط��ل���ب م��ن ال���ع��ي وال��ت��ط���ر 

والزدهار،
الإنتخاب المفتين

وال��ح��ج��ر الأ���ش��ا���س ل��ق��ي��ام ه��ذه 
ال�ر�شة ه� اإجراء انتخابات المفتين 
اللبنانية،  ال��م��ن��اط��ق  جميع  ف��ي 
يزال  ما  التي  عكار  في  وخ�ش��شاً 
م�قع الإفتاء فيها )بالأ�شالة( �شاغرًا 

حتى الي�م. 
انتخابات  ح�ش�ل  نتمنى  كما 

جديدة للمجل�س ال�شرعي، 
لعدالة في تمثيل عكار 

وال�صنية – المنية وطرابل�س 
وال�صمال في المجل�س

ولدينا هنا مطلب حق، وه�:
وال�شنية  ع��ك��ار  تمثيل  ع��دال��ة 
في  وال�شمال  وطرابل�س  والمنية 

»المجل�س ال�شرعي«. 
الن�شب،  عن  نتحدث  اأن  نريد  ل 
لكننا نعتقد اأن من حق هذه المناطق 
»المجل�س  ف���ي  تمثيلها  زي�����ادة 
اأجل  من  عليكم  ورهاننا  ال�شرعي«، 

تحقيق عدالة التمثيل«. 
الرئي�س �صعد الحريري

القت�شادي  ال�اقع  ح�ل  اأ�شاف 
ال�شعب:

ال�����زراء  مجل�س  رئ��ي�����س  »اإن 
ما  كل  يبذل  الحريري  �شعد  الرئي�س 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع ف���ي ور����ش���ة اإن��ق��اذي��ة 
اأننا  الي�م  نعلن  ونحن  ا�شتثنائية، 
هذه  في  جانبه  واإل��ى  معه  �شنك�ن 
المهمة الإنقاذية التي نذر نف�شه لها، 

كما فعل الرئي�س ال�صهيد
ال�شهيد  الرئي�س  فعل  كما  تماماً 
بلبنان،  عبر  الذي  الحريري،  رفيق 
ال�شلم،  زم��ن  اإل��ى  الحرب  زم��ن  من 
واأزال الدمار والخراب، وبنى لبنان 

الحديث«،

ور�صة »موؤتمر �صيدر«
»والحك�مة الي�م، بكل مك�ناتها، 
تحمي  اإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  معنية 
المنا�شبة  الظروف  وتهيئ  ال�طن، 
لإطالق ور�شة »م�ؤتمر �شيدر«، الذي 
جديدة  ن�شخة  اهلل،  �شاء  اإن  �شيك�ن 
اأطلقها  ال��ت��ي  الإع��م��ار  ور���ش��ة  م��ن 
الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري بعد 

الحرب«.
الوطن العربي يواجه 

التحديات فلنتوحد
كبيرًا  �شراعاً  تعي�س  »المنطقة 
العربي  فال�طن  ه�يتها.  اإلغاء  يريد 
منها  الهدف  �شعبة  تحديات  ي�اجه 
م�شاريع  وتمرير  ال�شرذمة  زي��ادة 

التق�شيم والتفتيت.
القد�س �صتبقى العا�صمة اإلى 

االأبد 
عربي  بم�قف  الم�اجهة  وعلينا 

واحد،
دائماً  و�شتبقى  كانت  فالقد�س 

واأبدًا عا�شمة فل�شطين«. 
ندين اأي عدوان غا�صم 

والإ�صتراتيجية ُت�صقط اأهدافه
اع��ت��داءات  من  ح�شل  ما  وح���ل 
العربية  ال��م��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى  غ��ا���ش��م��ة 
الإم��ارات  دول��ة  وعلى  ال�شع�دية، 
علي  الحاج  ق��ال  المتحدة  العربية 

طلي�س:
لهذا  ال�شديدة  اإدان��ت��ن��ا  »نعلن 
جانب  اإلى  وق�فنا  ون�ؤكد  العدوان، 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال��م��م��ل��ك��ة ال�����ش��ع���دي��ة 
لي�س  الإم����ارات،  دول��ة  وال�شقيقة 
لأنهما وقفتا مع لبنان ط�ال �شن�ات 
محنته وما تزالن اإلى الي�م فح�شب، 
ه��ذا  اأه�����داف  اإ���ش��ق��اط  لأن  ول��ك��ن 
العدوان يجب اأن يك�ن ا�شتراتيجية 
عربية م�حدة، تحمي الأمة العربية 
وت�ش�ن كرامتها، وتدحر اأعداءها«.

المفتي ال�صيخ عبداللطيف 
دريان

م��ف��ت��ي ال��ج��م��ه���ري��ة ال�����ش��ي��خ 
القى كلمة �شاملة  عبداللطيف دريان 

جاء فيها ق�له:
طلي�س  علي  الأ�شتاذ  دارة  »اإن 
هذه  ظالل  في  جميعاً  تجمعنا  دائماً 

علينا  ال��ت��ي  الجامعة  ال��روح��ان��ي��ة 
جميعاً اأن نحافظ عليها، 

ق�ة  ن�شكل  وت�شامننا  فب�حدتنا 
الحفاظ  وق�ة  والت�شامح  الإعتدال 

على هذا ال�طن«.
اأتبنى ما قاله حرفًا حرفًا

الكلمة  ع��ل��ى  »اأُث���ن���ي  اأ����ش���اف: 
علي  الأ�شتاذ  األقاها  التي  الجامعة 

طلي�س،
واأتبنى ما ورد فيها حرفاً حرفاً،

اأن  اللقاء  هذا  في  اأنا  يهمني  وما 
للدفاع  فقط  لي�س  واحدة  يدًا  نبقى 
للدفاع  واإنما  الم�شلمين  حق�ق  عن 
فهذه  اللبنانيين  ك��ل  ح��ق���ق  ع��ن 
اأم��ان��ة  بكل  نتحملها  م�ش�ؤوليتنا 

وكرامة«.
الكل م�صوؤول عن حماية 

الوطن
وعن ال��شع العام قال:

مخاوف  ال�شابق  في  هناك  »كانت 
ال�شرعة  وجدنا  عندما  ولكن  كبيرة 
ف���ي م��ع��ال��ج��ة م������ش���ع ال��ف��راغ 
اإلى  واأن��ا  خيرًا،  تفاءلنا  ال�شيا�شي 
واأق�ل  بالخير  متفائاًل  زلت  ل  الي�م 

لكل �شيا�شي: 
ل ترم�ا الم�ش�ؤوليات هنا وهناك.

خطر  ف��ي  ال���ط��ن  ي�شبح  عندما 
اأن  يمكن  ول  م�ش�ؤوًل  يك�ن  فالكل 

يتن�شل من م�ش�ؤولياته،
ا�شتقرار  نحمي  اأن  جميعاً  وعلينا 
عن  م�ش�ؤول  فالكل  لبنان  وازده��ار 

حماية ال�طن«.
�صنبقى �صوت االإعتدال 

والو�صطية
وختم:

على  يجمعنا  دائ��م��اً  »رم�����ش��ان 
الخير،

يجمعنا على المحبة،
�ش�ت  دائ���م���اً  �شنبقى  ون��ح��ن 
م�شت�ى  على  وال��شطية  الإعتدال 
لبنان والعالمين العربي والإ�شالمي. 

- نحن اأهل الإعتدال، 
وجه  في  عنه  يدافع  من  نحن   -

حركات التطرف والإرهاب،
واأن��ت��م  ع��ام  وك��ل  بخير  دم��ت��م   -

بخير«.

مًا المفتي ال�صيخ عبداللطيف دريان:  ع�صو المجل�س ال�صرعي الحاج علي طلي�س ُمكرِّ
»فلنت�صارك الدعاء هلل الكريم بعبور لبنان هذه المرحلة ال�صعبة«

المفتي ال�صيخ دريان: »اأُثني على كلمة الحاج علي طلي�س واأتبنى ما ورد فيها حرفًا حرفًا«

�لحاج طلي�س متحدثًا�لمفتي دريان متحدثًا  �لح�شور

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

مجيد  مي�شال  المحامي  طلب 
ورثة  اأح��د  عن  بال�كالة  الخ�ري 
�شائع  بدل  �شندي  ال�شيخا  �شعاد 

للعقارين 4٢٢ و43٠ اأردة.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

جعجع  ال��ي��ا���س  ان��ط���ان  طلب 
�شندي  طربيه  ع��ادل  عن  بال�كالة 
بدل �شائع للعقارين 5545 و5536 

تن�رين الف�قا.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
نجيب  ام��ي��ل  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
يا�شمينا  ع��ن  بال�كالة  ال��خ���ري 
للعقار  �شائع  ب��دل  �شند  الغ�شين 

635 داربع�شتار.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
ب�شفته  ملحم  محمد  يحيى  طلب 
بدل  �شندي  ملحم  هيفاء  ورثة  اأحد 
�شائع للعقارين 5١8 و456 داعل.

للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

انط�ني��س  الخ�ري  دلل  طلبت 
الحكيم بال�كالة عن �شيلين يعق�ب 
 ١١/١433 للعقار  �شائع  بدل  �شند 

البترون.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

ال��خ���ري  ي��شف  فيليب  طلب 
رعد  محمد  ورثة  اأحد  عن  بال�كالة 
ل��ل��ع��ق��ار 387  ���ش��ن��د ب���دل ���ش��ائ��ع 

ر�شعين.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
ط��ل��ب م�����ارون ي������ش��ف دغ��ي��م 
�شند  الح�شني  اليا�س  عن  بال�كالة 

بدل �شائع للعقار 38 فيع.

للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

انط�ني��س  الخ�ري  دلل  طلبت 
دعب�ل  فادي  عن  بال�كالة  الحكيم 
�شندات بدل �شائع للعقارات ١5٩٢ 

و١5٩3 و١5٩4 البترون.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
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لم  لبنان  في  عامة  النفايات  اأزمة 
من  ب��ال��رغ��م  ال��ح��ل  ط��ري��ق  ت�شلك 
في  الحك�مية  والم�شاريع  القرارات 

ال�شن�ات القليلة الما�شية. 
و�شمال لبنان لي�س بمناأى عن هذه 
بع�س  ف��ي  تتفاقم  ال��ت��ي  الأزم����ات 
الأق�شية ال�شمالية والتي تنجم عنها 
و�شحية  بيئية  ومخاطر  اأ���ش��رار 
كثيرة وكبيرة اأي�شاً، خا�شة اننا في 
بداية ف�شل �شيٍف يبدو انه �شيك�ن 
المخاطر  تلك  وع��الم��ات  ملتهباً، 
عبر  اإن  للعيان،  جلية  تظهر  �شارت 
الروائح الكريهة، اأو عبر الع�شارات 
في  المكد�شة  الكميات  من  المت�شربة 
في  اأو  الطرقات،  في  اأو  المكبات 
رم��ي  اأو  ال��ع�����ش���ائ��ي��ة،  ال��م��ك��ب��ات 
وخا�شة،  عامة  اأماكن  في  النفايات 
وكذلك تهريب نفايات من منطقة اإلى 

اأخرى.
»التمدن«  تن�شر  التقرير  هذا  في 
في  النفايات  ق�شايا  ح���ل  تحقيقاً 
والمنية  وزغرتا  طرابل�س  اأق�شية: 

– ال�شنية.
ق�صاء طرابل�س: المهند�س 

طارق �صمرجي
ق�شاء  ف���ي  ال��ن��ف��اي��ات  ق�����ش��ي��ة 
»اإت��ح��اد  ف��ي  وت��ح��دي��دًا  طرابل�س 
بل  جديدة  لي�شت  الفيحاء«  بلديات 
النفايات  جبل  عليها  ي�شهد  مزمنة 
بع�س  بارتفاعه  يناف�س  يكاد  الذي 
حل�ل  وبالمقابل  اللبنانية،  الجبال 
»ت��رق��ي��ع��ي��ة« وم����ؤق���ت���ة لأزم����ات 

م�شتع�شية ل تجدي نفعاً.
»اإتحاد  لرئي�س  البيئي  الم�شت�شار 
طارق  المهند�س  الفيحاء«  بلديات 
اإل��ى  ح��دي��ث  ف��ي  اأو���ش��ح  �شمرجي 

»التمدن«:
ال���ذي  ال��م���ؤق��ت  ال��م��ط��م��ر  »اأن 
ي�شتقبل  المكب  خلف  اإ���ش��ُت��ح��دث 
الما�شي،  �شباط  �شهر  منذ  النفايات 

ولم يعد ُي�شتعمل كمكب«، 
تدخل  التي  النفايات  كمية  »اأن 
المطمر ي�مياً تبلغ ح�الي 55٠ طناً 
�شهر  خ��الل  كمياتها  ل��زي��ادة  ن��ظ��رًا 
العادية  الأي��ام  في  بينما  رم�شان، 
طناً،  و48٠   45٠ بين  ما  تتراوح 

وهي تع�د لمدن التحاد ح�شرًا«.
�صبب الروائح

ال��روائ��ح  اإنبعاث  اأ�شباب  وع��ن 
الكريهة من المطمر الجديد قال:

يق�م  والت�شبيخ  ال��ف��رز  »معمل 
ب��ال��ف��رز ف��ق��ط، وك��م��ي��ة ال��ن��ف��اي��ات 
الع�ش�ية التي يجب ت�شبيخها تبلغ 
النفايات  م��ن  بالمائة   5٠ ح���ال��ي 
عن  المعمل  لت�قف  ونظرًا  الي�مية، 
مما  المكب  في  طمرها  يتم  الت�شبيخ 
ي�ؤدي اإلى تخمرها وانبعاث الروائح 

الكريهة منها«.
ال جديد للتطوير

وعن اإعادة تط�ير وتاأهيل المعمل 
من اأجل ت�شبيخ النفايات فيه بطرق 
تكرار  دون  تح�ل  وتقنية  علمية 

اإن��ب��ع��اث ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة ق��ال 
�شمرجي: 

حتى  ال�شاأن  ه��ذا  في  جديد  »ل 
الآن«.

ق�صاء زغرتا: القائمقام اإيمان 
الرافعي

من  اأي�شاً  يعاني  زغ��رت��ا  ق�شاء 
القائمقام  دفع  ما  النفايات  م�شكالت 
اإعالن  اإلى  الرافعي  م�شطفى  اإيمان 
اإغالق  »حالة ط�ارىء بيئية«، بعد 

»مكب عدوي«، وت�شمن الإعالن:
الفرز من الم�صدر عملية بداأت

- اإطالق حملة ت�عية للم�اطنين 
لرفع م�شت�ى نجاح عملية الفرز من 
الم�شدر التي بداأت في معظم بلدات 
الجمعيات  مع  وبالتعاون  الق�شاء 
من  ُيخفف  ال��ذي  الأم���ر  المعنية، 

ال�شغط على البلديات.
مراكز ثانوية للتدوير

ثان�ية  ف���رز  م��راك��ز  اإن�����ش��اء   -
في  والتخزين  والت�شبيخ  للتدوير 
القرى والبلديات على م�شاحة تقدر 
ب� ٢٠٠  متر مربع لكل ١٠٠٠ م�اطن، 
على اأن يتم اإعالمنا م�شبقاً بالم�اقع 
ال�شالمة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��م��ق��ت��رح��ة 

البيئية.
المناطق التي لديها حدائق

- معالجة الف�شالت الع�ش�ية في 
وفقاً  حدائق  لديها  التي  المناطق 
لر�شادات المتط�عين في الجمعيات 

التي ُتعنى بالبيئة.
»المرفو�صات ال�صحية«

ال�شحية  المرف��شات  تكيي�س   -
يتم  م�قع  اإل��ى  نقلها  اإل��ى  لي�شار 
تحديده لحقاً مع المراجع المعنية.

ماذا بعد اإغلق »مطمر 
عدوي«

تابعت  الرافعي  اإيمان  القائمقام 
النفايات  اأزم���ة  »ان  اإل��ى  حديثها 
ط���ارىء  حالة  اإع���الن  ت�شت�جب 
»مطمر  اإغ��الق  بعد  خا�شة  بيئية، 
ع����دوي« غ��ي��ر ال��ق��ان���ن��ي م��ن قبل 
ت�شديد  بعدم  يتذرع  الذي  �شاحبه 
البلديات  على  الم�شتحقة  الأم���ال 
تارة  المكب  في  نفاياتها  ترمي  التي 
اأية  اإ�شتيعاب  على  القدرة  بعدم  اأو 

اأخ��رى،  ت��ارة  النفايات  م��ن  كمية 
الآن  حتى  ي��زال  ما  انه  من  بالرغم 
ويرميها  النفايات  من  كميات  ي�شتلم 

ع�ش�ائياً«.
من زغرتا ال اإخراج وال اإدخال

واأكدت الرافعي على »منع اإخراج 
النفايات من ق�شاء زغرتا اإلى اأماكن 
الق�شاء  اإل��ى  اإدخالها  ومنع  اأخ��رى 

اأي�شاً. 
وقد �شددنا على البلديات لتطبيق 
تنظيم  وعلى  الم�شدر،  من  الفرز 
يق�م  من  كل  بحق  �شبط  محا�شر 
طمرها  اأو  رميها  اأو  النفايات  بحرق 

ع�ش�ائياً«.
مكبات ع�صوائية

واأو����ش���ح���ت: »ه���ن���اك م��ك��ب��ات 
بلدة  ف��ي  م��ك��ب  م��ن��ه��ا:  ع�ش�ائية 
مجدليا، فاتخذنا الجراءات الالزمة 
البيئي  العام  المدعي  من  وطلبت 
اجراء الالزم، خا�شة ان عائالت من 
بالقرب  تقيم  ال�ش�ريين  النازحين 
بين  يله�ن  والأط��ف��ال  المكب،  من 
ال��ن��ف��اي��ات وال���ردم���ي���ات، وك��ذل��ك 
ال�����ش���ؤون  وزارة  م��ع  ت���ا���ش��ل��ن��ا 
الجتماعية لحل هذه الم�شاألة حر�شاً 

على �شالمة ه�ؤلء النا�س«.
اإتحاد البلديات ين�صق مع 

الوزارة
قطعة  �شراء  تم  »وق��د  وختمت: 
معمل  لإن�شاء  كفريا  بلدة  في  اأر�س 
في  للنفايات  �شحي  ومطمر  معالجة 

ق�شاء زغرتا«.
ق�صاء المنية – ال�صنية: 

القائمقام روال البايع
 – المنية  ق�شاء  ف��ي  ب��ل��دات  ف��ي 
الع�ش�ية  النفايات  تتكد�س  ال�شنية 
وغير الع�ش�ية في حاويات وح�لها 
»مكب  اإغ���الق  منذ  ال��ط��رق��ات  وف��ي 
عدوي«، ما ت�شبب بانت�شار الروائح 
الكريهة والح�شرات ال�شارة، وتق�م 
النفايات،  بتكيي�س  البلديات  بع�س 
مرور  اأن  اإّل  الم�شكلة،  ُتحل  ريثما 
يعني  ج��دًا  ح��ار  �شيف  في  ال�قت 

ازدياد المخاطر البيئية وال�شحية.
كل بلدية تقوم بما تقدر عليه

رول  ال�شنية  المنية  قائمقام 

البايع اأو�شحت ل� »التمدن«:
»ان كل بلدية من بلديات الق�شاء 
عليها،  ال��ق��ادرة  ب��الج��راءات  تق�م 
وبالطرق  الم�شدر  من  الفرز  ومنها 
الحل  يت�فر  ريثما  حالياً  الممكنة 
ب�شعة  خالل  ممكن  انه  نعتقد  الذي 

اأيام«.
الحل االأف�صل

ت�ش�رات  ع��دة  »قدمنا  وق��ال��ت: 
لحل�ل ممكنة اإّل اأن اأي ت�ش�ر يالقي 
رف�شاً من الأهالي في هذه البلدة اأو 
الكل  واج��ب  م��ن  ان  واعتقد  تلك، 
الأف�شل  ال��ح��ل  لتحقيق  ال��ت��ع��اون 
فرز  معمل  باقامة  يتلخ�س  وال��ذي 
بم�ا�شفات عالمية، وان يك�ن الطمر 
وال�شالمة  ال�شحة  بق�اعد  محك�ماً 

العامة«.
مجدليا: رئي�صة البلدية 

جومانة بعيني
ت�ا�شل  و�شائل  تناقلته  ما  بعد 
منها  نفايات،  رم��ي  ع��ن  اإجتماعي 
ع�ش�ية، عند حدود بلدة مجدليا مع 
»التمدن«  �شاألت  طرابل�س  مدينة 
رئي�شة بلدية مجدليا ج�مانة بعيني 
ما ح�شل  فاأو�شحت: »ان  الأمر  عن 
الم�شت�شفيات  لأحد  نفايات  رمي  من 
اأحد  ق��ام  اإذ  خطاأ،  عن  ناجماً  ك��ان 
عمال الم�شت�شفى بت�شليم كي�س مغلق 
لأح���د ع��م��ال ال��ب��ل��دي��ة ال���ذي رم��اه 
بدوره، وعندما علمنا بالأمر �شارعنا 
ومنها  الالزمة  الج���راءات  لتخاذ 
ال��ت��ن��ب��ي��ه وت���ج��ي��ه ت��ح��ذي��ر اإل���ى 
الأمر،  تكرار  مغبة  من  الم�شت�شفى 

وفتحنا تحقيقاً بالق�شية«.
نحر�س على ال�صحة الأهلنا في 

طرابل�س وفي مجدليا
على  »الحر�س  بعيني  واأك���دت 
�شحة و�شالمة الجميع في طرابل�س 
ومجدليا، فهم اأولدنا واأهلنا، ونحن 
وبالقان�ن  اأوًل  ب�شمير  ن�شتغل 

ثانياً«.
ملحقة من رمى في الوادي

وبالن�شبة لرمي نفايات في ال�ادي 
الفاعل  على  القب�س  »األقينا  قالت: 

واتخذنا الإجراء الالزم بحقه«.

اأزمة النفايات في ال�صمال: غياب الحلول الجذرية... 
وتزايد المخاطر البيئية وال�صحية

لقاءات مع المهند�س �صمرجي )طرابل�س( والقائمقام الرافعي )زغرتا( 
والقائمقام البايع )ال�صنية( ورئي�صة البلدية بعيني )مجدليا(

نفايات مكد�شة على �وتو�شتر�د �لمنية

�لمهند�س طارق �شمرجي رئي�شة بلدية مجدليا جومانة بعيني  �لقائمقام روال �لبايع �لقائمقام �إيمان �لر�فعي
اإنتاجي  في كل مرة يك�ن المزارع�ن في ال�شمال على م�عد مع م��شم 
واعد تتعر�س مزروعاتهم اإما لأ�شرار ناجمة عن تقلبات المناخ اأو لهب�ط 
حاد بالأ�شعار ب�شبب مزاحمة المنت�جات الزراعية الم�شت�ردة اأو المهربة 
من خارج لبنان، اأو نتيجة للك�شاد ب�شبب عدم التمكن من الت�شدير لأ�شباب 

عديدة.
م�ؤخرًا، وفي الن�شف الأول من �شهر حزيران الجاري ت�شاقطت كميات 
ق�شاء  بلدات  من  العديد  على  الحجم  الكبيرة  البرد  حبات  من  كبيرة 
التفاحيات  خا�س  ب�شكل  اأ�شابت  فادحة  خ�شائر  اإلى  اأدى  مما  ال�شنية 

)التفاح، الدراق، الخ�خ، الجا�س، الج�ز، الم�شم�س...(.
 – في »بخع�ن  ب�شتاناً  الذي يملك  ال�شمد  �شاكر  الم�اطن محمد طعان 

الخروب« تحدث عما اأ�شاب المزارعين فقال: 
»ت�شاقطت حبات برد كبيرة الحجم مما اأدى اإلى ته�شيم الثمار وتك�شير 
الجراد غزاها،  الأ�شجار وكاأن  الأوراق، فبدت  الأ�شجار وت�شاقط  اأغ�شان 

مما اأدى اإلى �شياع الم��شم باأكمله«.
و�شاأل: »هل منطقة ال�شنية لي�س لها حق كباقي المناطق، وهل �شتبقى 
محرومة، ولماذا لم تقم »الهيئة العليا لالغاثة« بم�شح الأ�شرار، اأو لماذا 
لم تكلف الحك�مة ووزارة الزراعة الهيئة« بم�شح الأ�شرار للتع�ي�س على 

المزارعين؟!«.
مزروعاتهم  على  طائلة  مبالغ  ُينفق�ن  المزارعين  »اأن  ال�شمد  واأو�شح 
في  الزراعة  ومركز  الأ�شعار،  باهظة  اأدوي��ة  وثمن  عمال  ايجارات  وبدل 
دور  باأي  تق�م  ل  ال�شمال  في  الزراعة  ودائرة  �شيئاً،  لنا  يقدم  ل  ال�شنية 
ا�شتخدام  على  للرقابة  كامل  غياب  وهناك  المزارعين،  واإر�شاد  لم�شاعدة 
على  يتكل  انه  لماً  وحده،  متروك  فالمزارع  الزراعية،  والمبيدات  الأدوية 
الح�شبان،  في  يك�ن  ل  ما  يقع  مرة  كل  في  لالأ�شف  ولكن  اأر�شه،  انتاج 

وي�شتمر بالغرق تحت عبء الدي�ن«.

للبح�ث  ال���ط��ن��ي  »ال��م��ج��ل�����س 
العلمية« - »المركز ال�طني لعل�م 
البحار« ن�شر درا�شة عن ن�عية مياه 
ال�شاطىء اللبناني ٢٠١٩، واأظهرت 
ن��ت��ائ��ج ال��م�����ش���ح��ات ال��ب��ح��ري��ة 
ي�شهد  ل��م  ال������ش��ع  ان  لل�شاطىء 
بال�شن�ات  ب��ال��م��ق��ارن��ة  تح�شناً 
المبادرات  لغياب  نظرًا  الما�شية 
البيئية ال�شليمة وا�شتمرار اإ�شتباحة 
ال�شاطىء بالردم والنفايات والمياه 

الآ�شنة والروا�شب ال�شناعية.
المواقع االأكثر تلوثًا
واأ�شار التقرير اإلى ان:

على  ت��ل���ث��اً  الأك���ث���ر  ال��م���اق��ع 
ال�شاطىء اليناي هي:

برج  المنار،  البي�شاء،  الرملة 
حم�د، ال�شبية، �شلعاتا، ال�شاطىء 
ال��ع��ام )ال��م�����ش��ب��ح ال�����ش��ع��ب��ي( في 

طرابل�س.
وان ١4 م�قعا في ال�شمال وجبل 
ل��ب��ن��ان وال�����ش���ف وال��ج��ن���ب هي 
مناطق نظيفة وت�شلح لل�شباحة ول 

ت�����ش��ك��ل خ����ط����رًا ع���ل���ى ���ش��ح��ي��ة 
���ش���ر،  بينها:  م��ن  ال��م���اط��ن��ي��ن، 
الناق�رة، البترون، جبيل، الفيدار، 
طبرجا، العقيبة، انفة، المعاملتين.

»حذرة اإلى حرجة«
»حذرة  نفت  �شُ التي  والمناطق 
اإلى حرجة« نظرًا لقربها من م�شادر 
تل�ث بكتيري هي: الرميلة، �شيدا، 

ال�شرفند، الهري.
»خطرة«

ال��م���اق��ع  ان  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
»الخطرة« المل�ثة جدًا بمياه اآ�شنة 
وروا�شب ع�شارة النفايات ومعادن 
ثقيلة هي: �شاطىء الرملة البي�شاء، 
�شبية  �شاطىء  المنارة،  �شاطىء 
قرب  الرملي  ال�شاطىء  م��اري��ن��ا، 
العام  طرابل�س  �شاطىء  انطليا�س، 
�شاطىء  ال�����ش��ع��ب��ي(،  )ال��م�����ش��ب��ح 
عكار،  قليعات  �شاطىء  �شلعاتا، 
���ش��اط��ىء ج��زي��رة ع��ب��دال���ه��اب – 

طرابل�س.

�ل�شيخ �شنجقد�ر و�لرئي�س دبو�شي

هل للدولة اأو هيئة الإغاثة 
عالقة بكل مناطق لبنان؟

حبات البرد »تدّمر« الأ�صجار 
المثمرة في ال�صنية

الم�صوحات البحرية لل�صاطىء 2019: 
هذه المناطق الملوثة

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري الأولى في ال�شمال

�شند  ح�ش�ن  عبدالرحمن  �شعدي  محمد  لم�رثه  ح�ش�ن  اأحمد  طلبت 
تمليك بدل �شائع للعقار ١5/١٢٢ الرمانة.

للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري الأولى في ال�شمال

طلب عا�شم �شلمه لم�كله محمد �شلمه )�شليمة( �شهادة قيد بدل �شائع 
للعقار 8٩7 �شير.

للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
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مو�قف  عمري  طول  �أن�سى  ولن  ل، 
�لغر�ء  �لتمدن«  »جريدة  لـ  �لعز 
و�ساحبها �لأ�ستاذ فايز �ل�سنكري �إز�ء 
في  �لعام  �لمدعي  �فتعله  �لذي  �لحدث 

طر�بل�ش، �آنذ�ك، وليد عيدو، 
وفيما يلي تف�سيل ذلك:

تجري  �لتي  لالأحد�ث  متابعًا  كنت 
كانت  �سو�ء  �للبنانية  �ل�ساحة  على 
�أو  �أو �قت�سادية  �أو �جتماعية  �سيا�سية 
منتقدً�  �لند�ء�ت،  و�أُ�سدر  �أخالقية 
كل  حقوق  تم�ش  �لتي  �لتجاوز�ت 
عقيدته  عن  �لنظر  بغ�ش  مو�طن، 
�ل�سرعية  د�عيًا  ومنطقته،  و�نتمائه 
�ل�سيا�سة  لتجار  حد  لو�سع  �للبنانية 
و�لمذهبية،  و�لطائفية  و�لوطنية 
�أ�سحاب �ل�سعار�ت �لمزيفة �لتي ل �أثر 
مد�فعًا  �لو�قع،  �أر�ش  على  لها  حقيقيًا 

عن:
حقوق طر�بل�ش �لحيوية،

وم�ساريعها �لنمائية،
وحقوق �لمظلومين �لمحرومين من 

�لعد�لة، 
و�لمف�سدين  �لف�ساد  لمحاربة  د�عيًا 
�لُمبرمجة  و�لل�سو�سية  �لمال  وحيتان 

و�لمافيات �لمنت�سرة �نت�سار �لجر�د.
�لهامة  �لحيوية  �لق�سايا  تلك  نعالج 

�لتي تهم كل لبناني على �لإطالق.
�لند�ء�ت ت�سدر من »مجمع �لتوجيه 
لأن  با�سمه  موقعه  �لإ�سالمي« 
�أ�س�ش  من  و�لو�سوح  �ل�سر�حة 
عقيدتنا. ومبد�أ ن�ساأنا عليه، منذ نعومة 
�أظفارنا، ول �سيء عندنا ُيحاك بالخفاء 
حيث  �ل�ساعر  و�سدق  �لطاولة،  وتحت 

قال:
ما قيمة �لنا�ش �إّل في مبادئهم

تب ل �لمجد يبقى ول �لألقاب و�لرُّ
تلك مهمتنا في مجال �لخدمة �لعامة 
من  و�لخيرة  »عبادة«،  نعتبرها  �لتي 
�لر�سول  لقول  فيها  يتناف�سون  �لنا�ش 

�سلى �لل عليه و�سلم: 
»خير �لنا�ش �أنفعهم للنا�ش«.

�إذن  بدون  �لند�ء�ت  تلك  ن�سدر  كنا 
و�ل�سدق  لالإ�سالح  د�عين  �أحد...  من 

وحماية �لنا�ش وم�سالحهم.
ذلك  �ساءه  �لعام  �لمدعي  عيدو  وليد 
�أن  قبل  ند�ء  كل  على  يطّلع  �ن  و�أر�د 
منه  ويحذف  ر�أيه،  ليعطي  ن�سدره 
عبارة، �أو يزيد �أخرى �أو لي�سطب ما ل 

يعجبه.
طبعًا هذ� ما ولن نو�فق عليه، فحرية 
�لر�أي مكفولة حتى في �ختيار �لعقيدة 

{ل �إكر�ه في �لدين}.
و�أتابع ما حدث معي في حينه:

يعتلي  كان  حين   ،1996 �سنة  ففي 
�لأمن  في  موظفًا  لي  �أر�سل  �لمن�سب، 
�لعام يبلغني �ن �لمدعي �لعام ُيحب �ن 

يجتمع بي في مكتبه بال�سر�ي،
ُيريُدنا  - فقلت له: »قل ل�سيدك: من 

ياأتي �إلينا«.
فايز  �أخي،  �أخبرت  �لفور  وعلى 
�سنكري، �لحبيب �لمحب رفيق �لن�سال 
�لأمن  عن�سر  طلبه  ما  فرف�ش  بالحدث 
�لعام وكتب في جريدته »�لتمدن« وفي 

�ل�سفحة �لأولى وبالخط �لعري�ش:
»يا �سيخ ل�ست وحدك بل كل طر�بل�ش 

معك«،
عدة  لمقالت  كان  �لعنو�ن  وهذ� 
�لحق  عن  دفاعًا  و�سفافة  �سريحة 
طبقًا  و�لعد�لة  و�لكر�مة  و�لحرية 
لم�سيرته �لتي ��ستهر بها، �لأمر �لذي 
�ل�سفات  تلك  يع�سق  من  حفيظة  �أثار 
�لمثلى فكان �أول من ز�رنا في »مجمع 
�لوزر�ء  رئي�ش  �لإ�سالمي«  �لتوجيه 
مثنيًا  كر�مي  عمر  �لمرحوم  �لأ�سبق 

على موقفي قائاًل:
يريده  ومن  مقره  في  �لدين  »رجل 
كل  كر�متك،  من  كر�متنا  �إليه،  ياأتي 

من  نملكه  وما  �ل�سخ�سية  �مكانياتنا 
بت�سرفكم«،  و�سو�ها  �لإعالم  و�سائل 

و�نهى قوله:
»يا جبل ما يهزك ريح«،

�لتوجيه  »مجمع  على  وتو�لت 
�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  �لإ�سالمي« 
كر�مي،  �أحمد  منهم:  و�لجتماعية 
و�لمرحوم  �لمقدم  فاروق  �لمرحوم 
عجم  م�سطفى  و�لأ�ستاذ  يكن  فتحي 

و�سو�هم.
�لعام  �لمدعي  �سجع  �لذي  �ن  وُعلم 
تجاهنا  �لموقف  هذ�  �تخاذ  على 
�لل  �سامحه  طر�بل�ش  من  �سحافي 
�أ�سبح في  �لعام �لذي  و�سامح �لمدعي 

ذمة �لل،
تفا�سيل  على  �لوقوف  �أر�د  ومن 
�لتمدن«  »جريدة  فلير�جع  �لق�سية 
في  �ل�سادر   624 �لعدد 
فيه  يجد  يليه  و�لذي   1996/11/20
ما ي�سفي �سدور قوم موؤمنين بالحرية 

و�لكر�مة و�لعد�لة.
وختامًا بورك فيك وعليك يا �أخ فايز 
م�سيرة  وتلك  جهد  من  بذلت  ما  على 

�لرجل �ل�سامد... و�لرجال قليُل.
و�إذ� كانت �لنفو�ش كبارً� 

تعبت في مر�دها �لأج�سام.

من نوائب الدهر 
ال�ضيخ غالب �ضنجقدار يروي ما حدث معه: 

»يوم قال عن�ضر في الأمن العام اإن 
المدعي العام وليد عيدو يريدك«!!

ال�صيخ 
غالب 
�لأ�ستاذ �صنجقدار �ل�سحافي  مقالة  عنو�ن  هو 

 19 �لنهار  )�إفتتاحية  عطا�لل  �سمير 
كعادتي  بتاأٍن  قر�أتها  �لتي  حزير�ن(، 
�لغنية  عطا�لل  �لأ�ستاذ  مقالت  مع 

د�ئمًا،
مدى  يعرف  كان  �أنه  �لو��سح  ومن 
تو��سع هذ� �لرئي�ش )�سركي�ش( وزهده 
�أ�ستبدل  لو  �أتمنى  لذ� كنت  �لحياة،  في 
�ساء  بما  »�سيء«  كلمة  عطا�لل  �لأ�ستاذ 
فيها،  �ل�سليع  وهو  �ل�ساد،  لغة  من 
لإن�ساف هذ� �لإن�سان، �لذي �رتفع �إلى 
ما فوق وهج من�سب �لرئا�سة، بدرجات 

من جر�ء تو��سعه ووطنيته!!
بعد »مجزرة اإهدن«

�أن�سى وجهه �لمكفهر، عقب  طبعًا ل 
لتعزية  ح�سوره  عند  �هدن«  »مجزرة 
�لرئي�ش �لر�حل �سليمان فرنجية �لذي 
�سلَّمه �أمانة �سدة �لرئا�سة، كما ل �أن�سى 
�لرئي�ش  �غتيال  بعد  �لمدوي  �سمته 

�لر�حل ب�سير �لجميل. 
توفي عن 61 �صنة

يطول  �سركي�ش  �لرئي�ش  عن  �لكالم 
تاريخ  �خت�سار  عن  �ل�سفحات  وتعجز 
هذ� �لن�سان �لذي لم يتجاوز �لـ 61 من 
عمره، عندما توفي ب�سبب مر�ش نادر، 
بان�سان  فتك  �لقدر  �سخرية  من  و�لذي 

نادر! 
»الذي مات قهرًا«

هذ�  معاناة  �إخت�سار  يمكن  كما 
كتبه  ما  �إلى  �لعودة  من  �لرئي�ش 

�ل�سحافي عزت �سافي عام 2013 في 
»جريدة �لحياة« مقالة بعنو�ن: »�ليا�ش 
�سركي�ش في ذكر�ه �لـ 28 �لرئي�ش �لذي 

مات قهرً�!«، 
�لتي  �لوقائع  من  �لكثير  فيها  حيث 
عاد  �إذ  ووطنيته،  زهده  على  توؤكد 
مع  لقاء  �إلى  بالذ�كرة  �سافي  �لأ�ستاذ 
 1979 حزير�ن  في  �سركي�ش  �لرئي�ش 
يمكن  حيث  �لجمهوري،  �لق�سر  في 
للقارىء مر�جعة م�سمون �لمقالة على 

�لنترنت. 
واقعة اأخبرنيها المهند�س 

عادل دريق
و�قعة  �أورد  �أن  �أحببت  لكنني 
حقيقية، رو�ها لي رجل كبير من بلدتي 
عادل  �لمرحوم  �لمهند�ش  هو  »�أنفه« 
�لكات«  »�سركة  مهند�سي  رئي�ش  دريق 
عبد�لل   – �لب�ستاني  )�آميل  �لعمالقة 
خوري – عبد�لل �ل�سما�ش(، �لتي نفذت 
في  �لعمر�نية  �لم�ساريع  كبريات 
�لقرن  خم�سينيات  منذ  �لعربي  �لخليج 
للرئي�ش  �لمن�سرم، و�لذي كان �سديقًا 
�سركي�ش. و�لق�سة تدور من خالل قيام 
وهو   –  1985 عام  دريق  �لمهند�ش 

�لرئي�ش  بزيارة   – باري�ش  في  �لمقيم 
�سركي�ش في �سقته F2 )�أي غرفة نوم 
�لثامنة  �لد�ئرة  في  ومطبخ(  و�سالون 

من باري�ش. 
�لباب  طرق  �ل�سقة  �إلى  وبو�سوله 
فا�ستغرب  »م�سقوق«  يقال  كما  فوجده 
�لأمر لأن باري�ش لي�ست �آمنة بالمطلق، 
�أنت  �لرئي�ش  »فخامة  عندها:  فنادى 

هنا؟«.
عادل اإدخل اأنا هنا

�سرعان ما ورده �لجو�ب من �لرئي�ش 
�أنا  عادل  يا  »�أدخل  قائاًل:  �سركي�ش 

هنا!«.
فقد عرفه من �سوته، فدخل و�ساأله 
لي�ست  هنا  و�لدنيا  مفتوح  �لباب  لماذ� 

�آمنة، �أجابه �لرئي�ش �سركي�ش:
»�أنا لي�ش لي �أعد�ء، لقد نزل مر�فقي 
�إلى �ل�سارع لإح�سار �لدو�ء لي، و�أنت 
وب�سبب  �سو�ه،  لدي  لي�ش  باأنه  تعرف 
�لباب  لفتح  �لم�سي  على  قدرتي  عدم 

طلبت منه تركه م�سقوقًا!«.
قول االنجيل المقد�س 

والرئي�س الزاهد القدوة
مر�فق  مع  �سابق  جمهورية  رئي�ش 

و�حد!!! 
مخزون  من  �لو�قعة  بهذه  �أكتفي 
�لذ�كرة، لأ�ساأل هل من ز�هد في �لدنيا 
�أكثر من �لرئي�ش �ليا�ش �سركي�ش �لذي 

م�سى على رحيله �لمبكر 34 عامًا.
قول  عليه  ينطبق  ومثال  قدوة  هو 
كلما  تو��سعتم  »كلما  �لمقد�ش  �لنجيل 

كبرتم«. 
في  م�سبوقة  غير  ظاهرة  لهو  فعاًل 
�ل�سعيد  على  لي�ش  �لرئا�سات  تاريخ 
�للبناني فقط بل على �ل�سعيد �لعالمي. 
�سركي�ش،  �ليا�ش  �لرئي�ش  �لل  رحم 

و�أ�سكنه ف�سيح جنانه!!

 »�ضيء مثل اليا�س �ضركي�س!!«

اللواء
اأمين
�صليبا

وللراأي العام حقه...

�لخبر في »�لتمدن«)1996(

اإعالن
لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة

�شعادة  ���ش��اي��د  روج��ي��ه  ط��ل��ب 
بدل  �شند  المير  اأحمد  بال�كالة عن 
للعقارين 55 و٢٢٢ و٢١3  �شائع 
بالعقار  وكريم  زكريا  وعن  ايعال 

37 ايعال.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
مجيد  مي�شال  المحامي  طلب 
ورثة  اأحد  عن  بال�كالة  الخ�ري 
�شائع  بدل  �شندات  لط�ف  انط�ن 
و٩٢٢  و5   3/٩٢١ ل��ل��ع��ق��ارات 

و٩١7 و٩١6 اأردة.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
�شا�شين  اليا�س  المحامي  طلب 
حنا  ليندا  ورثة  اأحد  عن  بال�كالة 
�شندي بدل �شائع للعقارين ٢464 

و٢4٩٩ كفرعقا.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري في عكار
ط��ل��ب ج����ن���ي م���خ����ل ع��ب��دو 
ابراهيم  عازار  اأديبة  عن  ب�كالته 
ي��شف  �شيدة  ورثة  اأحد  ب�شفتها 
ب�شارة  ال�ارثة من ي��شف  جروج 
�شائع  ب��دل  قيد  �شهادة  ج���روج 

للعقار 364١ القبيات
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري في عكار
الخ�ري  ي��شف  راوول  طلب 

غانم  طالل  عن  ب�كالته  الزريبي 
نعمان اأحد ورثة ر�شمية مطاني��س 
�شائع  ب���دل  ���ش��ه��ادت��ان  ع�����ازار 

للعقارين ٩44 و٩45 القبيات.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
في ال�شمال

�شندي  ده��ب��ي  رف��ي��دة  طلبت 
زوق   73١ ���ش��ائ��ع  ب���دل  تمليك 

بحنين و١43٩ المنية.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
في ال�شمال

طلب فادي الخ�ري ب�كالته عن 
مح�شن  ر�شيد  محمد  ورث��ة  اأح��د 
)86و  �شائع  بدل  تمليك  �شندات 

38و ١١(/363 ال�ش�يقة.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
في ال�شمال

طلب عبدالنا�شر الغندور وكيل 
�شند  لبدة  اأب�  ها�شم  ورثة  بع�س 
تمليك بدل �شائع 458/١٢ الميناء 

.١٢
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
في ال�شمال

طلب عمادالدين عبا�س لم�كلته 
بدل  تمليك  �شند  دان��ي��ال  ف�شيلة 

�شائع 85/84 ب�شاتين الميناء.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�شجل  لأمانة 
في ال�شمال

ط��ل��ب ج�����رج ع��ب��دال��م�����ش��ي��ح 
تمليك  �شند  عب�د  وف��اء  لم�كلته 

بدل �شائع 4٠١ دير نب�ح.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري بالتكليف
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
طلبت مري جرج�س النكت �شند 

بدل �شائع للعقار ١6 حامات.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
�شله�ب  ج��ان  المحامي  طلب 
بال�كالة عن اأحد ورثة جلبير بلبل 
 746 للعقار  ���ش��ائ��ع  ب���دل  �شند 

مجدليا.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
طلبت دلل الخ�ري اأنط�ني��س 
ال��ح��ك��ي��م ب��ال���ك��ال��ة ع��ن ج���زف 
للعقار  �شائع  بدل  �شند  الح�يك 

١7/٢54١ البترون.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�شجل العقاري بالك�رة
البا�شا  حنا  الخ�ري  ايلي  طلب 
بال�كالة عن ن�شيم جرمان��س �شند 

بدل �شائع للعقار 87٠ ديربال.
للمعتر�س ١5 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�شجل العقاري

لأن �شحتكم تهمنا، اأولينا عملنا كامل العناية الفائقة. 
واإذا كانت اأم�الكم لي�شت لكم فتذكروا اأن �شحتكم و�شحة اأولدكم و�شحة عائالتكم لكم، وفي جرود ال�شنية 
بها  الأمطار  مياه  لتجميع  ا�شطناعية  مياه  برك  وا�شتحدثنا  الأر�س  روينا  الثل�ج  مياه  ومن  زرعنا،  الخ�شراء 

ولنروي الأرا�شي منها �شيفاً، ومن بعدها لتثمر اأ�شهى واأنظف واألذ خ�شار في لبنان.
يتم ري  الذي  البيئة واله�اء والماء  ل�ث�ا  الذين  الب�شر  ال�شرطان«، ع�شر تجار  اأ�شبحنا في »ع�شر  ولأننا 
المزروعات منه. وهناك تجار الدم الذين يق�م�ن بري المزروعات بمياه المجارير ليح�شل�ا على مح�ش�ل اأكبر 

لكنه مل�ث وي�شبب الأمرا�س ال�شرطانية، 
وبكل  لن�شع،  الخ�شراء  ال�شنية  في جرود  والبيئية«  الع�ش�ية  مزارعنا  »م�شروع  اأطلقنا  المنطلق  هذا  من 

ت�ا�شع، مح�ش�لنا ال�شغير في متناول اأياديكم.
والي�م لدينا �شلة خ�شارنا الرم�شانية  الع�ش�ية المميزة ومك�ناتها:

3 خ�س، 3 بقدون�س، 3 كزبرة، باقة زعتر اأخ�شر، ٢ فجل، 4 ربطات ب�شل اأخ�شر، ١ نعنع، ١ بقلة، كيل� خيار، 
كيل� و٢5٠ غرام بندورة، ب�شعر ١٩ األف ليرة.

الم�ل�ي«  اأبي �شمراء »دوار  الت��شيب في  اأو ال�شتالم من مركز  اإر�شالها: ت��شيل )ديليفري(  با�شتطاعتنا 
ماركت«. »ب�شرى  قرب  المير«  – »بناية 

للطلب: الت�ا�شل مع ال�شيد محمد ميقاتي: 7٠35١53١

»العودة اإلى الطبيعة«
»موؤ�ص�صة �صافي المير للزراعة«: 

منتجاتنا من جرود ال�صنية مبا�صرة
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 بقلم د. عبد االإله ميقاتي
�َر �ْلآِخَرَةۖ  َوَل َتن�َش  ُ �لدَّ {َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �للَّ
ُ �إَِلْيَكۖ   ْنَياۖ  َو�أَْح�ِسن َكَما �أَْح�َسَن �للَّ َن�ِسيَبَك ِمَن �لدُّ
ُيِحبُّ  َل   َ �للَّ �إِنَّ  �ْلأَْر�ِشۖ  ِفي  �ْلَف�َساَد  َتْبِغ  َوَل 

�ْلُمْف�ِسِديَن} )�سورة �لق�س�ش – �لآية 77(.
�آية كريمة وردت في »قارون«، وكان من �أغنى 
بظلمه  عليهم  بغى  ولكنه  »مو�سى«،  قوم  �أغنياء 

وتكبره وعجبه بما �آتاه �لل من �لكنوز 
ِة}  وِلي �ْلُقَوّ {َما �إَِنّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُع�ْسَبِة �أُ
�أن  تكّبره  في  و�سل  �إنه  حتى   ،)76 )�لق�س�ش 
َما  َرَف�َش �لإقر�ر بف�سل �لل عليه، حيث قال: {�إَِنّ

�أُوِتيُتُه َعَلى ِعلٍْم ِعْنِدي} )�لق�س�ش 78(. 
وفي �سياق هذه �لق�سة وردت �لآية �لكريمة: 

�َر �ْلآِخَرَةۖ  َوَل َتن�َش  ُ �لدَّ {َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �للَّ
ُ �إَِلْيَكۖ   ْنَياۖ  َو�أَْح�ِسن َكَما �أَْح�َسَن �للَّ َن�ِسيَبَك ِمَن �لدُّ
ُيِحبُّ  َل   َ �للَّ �إِنَّ  �ْلأَْر�ِشۖ   ِفي  �ْلَف�َساَد  َتْبِغ  َوَل 

�ْلُمْف�ِسِديَن} )�سورة �لق�س�ش – �لآية 77(.
�للفظ ل بخ�سو�ش  ياأخذون بعموم  و�لعلماء 
�ل�سبب، فهذه �لآية �لكريمة ت�سّكل في ذ�تها نظام 
حياٍة بما فيها من تو�زٍن كامٍل ودقيٍق بين �لمادة 
كما  لالآخرة،  و�ل�سعي  �لدنيا  عمل  بين  و�لروح، 
ُتظهر �أهميَة �لإح�سان في �لعمل، وتجّنَب �لف�ساد 
�لدنيا،  في  وحياُته  �لإن�سان  عمُل  ي�ستقيم  حتى 

ويحظى بنعيم �لآخرة.
وفي �لآية محاور �أربعة، نتوقف عند كل منها، 

وعند �لربط �لبديع بينها. 
�ْلآِخَرَة}،  �َر  �لدَّ  ُ �للَّ �آَتاَك  ِفيَما  {َو�ْبَتِغ   -1
كنوٍز  من  �لل  �آتاك  ما  كل  في  �سعُيك  ليكن  �أي، 
ونَعٍم  وعافية،  و�سحٍة  علمية،  وقدر�ٍت  مادية، 
كثيرٍة ل ُتعّد ول ُتح�سى، ليُكْن كّل ذلك في طلِب 
مقّر،  د�ر  و�لآخرة  ممّر  د�ر  �لدنيا  لأّن  �لآخرة، 
�أن يكوَن تزّودً�  فالهدف في �لحياة �لدنيا يجب 
للد�ر �لآخرة. وقد �أخفى �لل تعالى �ساعة �لخروج 
لما  �لعمل  �أهمية  �لإن�سان  ُيدرك  �لدنيا حتى  من 
َبِعيًد�  َيَرْوَنُه  ُهْم  {�إَِنّ تعالى:  يقول  �لموت.  بعد 
 ،)7-6 �لمعارج  )�سورة  َقِريًبا}  َوَنَر�ُه   {6}
ورحَم �للُ �لقائل: »�أخفى �لل �لقبول لتبقى �لقلوب 
ليبقى  مفتوحًا  �لتوبة  باب  و�أبقى  وجل،  على 

�لإن�ساُن على �أمل«. 
بعيد  للبع�ش  يبدو  قد  �لهدف  هذ�  �أن  �أي 
�لمدى. ولكن، حتى ولو ظنو� ذلك، فاإن في هذ� 
�أّن  �ليوم  علماء  يرى  حيث  جدً�.  كبيرً�  مغزًى 
�لهدَف كّلما كان بعيدً�، وكبيرً�، كلما ��ستوجب 
له،  �ل�سحيحة  و�لتجزئَة  له،  �ل�سليم  �لتخطيَط 
ترتيِب  مع  �إليه،  للو�سوِل  �لدوؤوب  و�ل�سعَي 
�لأولويات. وبذلك تكوُن �إمكانيُة ت�سويب �لم�سار 
على  د�ئمًا  �لكامل  �لتركيز  مع  بكثير،  �أف�سَل 
في  وهو  �لدنيا،  �أمور  في  هذ�  �لرئي�ش،  �لهدف 
�ل�سريف  فالحديث  كذلك.  و�لآخرة  �لدين  �أمور 
�لتو�بون«  �لخّطائين  �آدم خّطاء وخير  بني  »كل 
حدوث  �إمكانية  ُيقرُّ  و�لحاكم(  �لترمذي  )رو�ه 
– لأن  �لإن�سان  �لخطاأ عند  – بل وكثرة  �لخطاأ 
بعدم  تكون  فالتوبُة  �لب�سر.  طبيعة  من  ذلك 
�لإ�سر�ر على �لخطاأ وبالرجوع عنه، وبت�سحيح 
�لأهد�ف  في  د�ئمًا  متاح  غير  وهذ�  �لم�سار، 
�لأهد�ف طويلة  تحقيق  �أن  كما  �لمدى.  ق�سيرة 
�لمدى ي�ستوجُب محطاِت تقويٍة وتنقيٍة وتقييم، 
وهذ� ما �سرعه �لل تعالى في �ل�سلو�ت �لخم�ش 
وفي  �أ�سبوعيًا،  �لجمعة  يوم  ف�سل  وفي  يوميًا، 
�سنويًا،  �لمبارك«  رم�سان  »�سهر  مكُرمات 
�لتقوى  بز�د  �لإن�سان  يتزّود  حيث  وغيرها، 
و�ل�سالح، ويتقوى بها على �لم�سي نحو �لهدف 
�لأ�سمى �لذي ر�سمه �لل له و�رت�ساه لنف�سه، فال 
يياأ�ش مع �أي ف�سل �أو �سعوبة تعتر�سه، �أو خطاأ 

يقع فيه.
مخ  هو  �لذي  �لدعاء،  �لل  �سرع  �لتوبة  ومع   
�لعبادة، كما ورد في �لحديث �ل�سريف، لتتقّوى 
وعلى  �لعمل  في  حاجاته  على  �لإن�ساِن  روح  به 
ربه  من  �لعون  يطلب  دعائه  في  وهو  تحقيقها، 
ُكُم  وخالقه، و�لقادر عليه. يقول تعالى: {َوَقاَل َرُبّ
�ْدُعوِني �أَ�ْسَتِجْب َلُكْم} )�سورة غافر 60(، ومن 
نعم �لل تعالى �أن جعل �لدعاء غير م�سروٍط بجاٍه 
�أو �سلطان، �أو زمان �أو مكان، بل يتقبله �لل من 
فيه  �سدقو�  �إذ�  �لمتقين  وغير  �لمتقين  عباده 
و�أخل�سو� {َو�إَِذ� �َساأََلَك ِعَباِدي َعِنّي َفاإِِنّي َقِريٌب 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن} )�سورة �لبقرة –  �أُِجيُب َدْعَوَة �لَدّ
»ُرّب  �ل�سريف:  �لحديث  في  ورد  وقد   ،)186
)رو�ه  ه«  لأبرَّ �لل  على  �أق�سَم  لو  �أغبَر  �أ�سعَث 

م�سلم(.
ْنَيا}، لأن �لدنيا  2- {َوَل َتن�َش َن�ِسيَبَك ِمَن �لدُّ
به  يقوم  عمل  فكل  وبالتالي  �لآخرة،  مزرعة 
�أنزل  �لإن�سان �سُيحا�َسب عليه في �لآخرة. و�لل 
ما  �لروحية،  ونعمه  �لمح�سو�سة  �لمادية  نعمه 
في  �لإن�سان  بها  ليتنعم  بطن،  وما  منها  ظهر 

حياته، ولتكون د�فعًا له لعمارة �لأر�ش، كما �أمر 
تام  �نقطاع  �لإ�سالم  في  لي�ش  �إذ  بذلك.  تعالى 

للعبادة، ول رهبانية. 
و�لل تعالى يحبُّ �أن يرى �أثر نعمته على عبده، 
َم ِزيَنَة  فهو يقول في محكم �لتنزيل: {ُقْل َمْن َحرَّ
ُقْل  ْزِق   �لرِّ ِمَن  يَِّباِت  َو�لطَّ ِلِعَباِدِه  �أَْخَرَج  �لَِّتي   ِ �للَّ
َيْوَم  َخاِل�َسًة  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِة  ِفي  �آَمُنو�  ِللَِّذيَن  ِهَي 
َيْعَلُموَن}  ِلَقْوٍم  �ْلآَياِت  ُل  ُنَف�سِّ َكَذِلَك  �ْلِقَياَمِة 

)�لأعر�ف – 32(. 
�ل�سالة  عليه  �لنبي  �أتى  رجاًل  �أن  ويروى 

و�ل�سالم، وهو �أ�سعث �سّيئ �لهيئة،
- فقال ر�سول �لل: �أما لك مال؟ 

- قال: من كل �لمال قد �آتاني �لل عز وجل. 
�أنعم على عبٍد  �إذ�  - فقال: »فاإن �لل عز وجل 
�أحمد  )�أخرجه  عليه«،  ُترى  �أن  �أحّب  نعمة 

و�لن�سائي(. 
وفي حديث �آخر يقول: »�إذ� �أعطى �للُ �أحَدكم 
خيرً� فليبد�أ بنف�سه و�أهل بيته«، )�أخرجه م�سلم 

و�أحمد(.
َتن�َش  {َوَل  تعالى  قوله  في  �لعلم  ولأهل 
َن�ِسيَبَك}، ملمٌح دقيق، حيث يقولون �إّن ن�سيبك 
ومعك،  لك  ويبقى  منه  ينالك  ما  هو  �ل�سيء  من 
ن�سيبك من  كاأّن  �لآخرة، وبهذ�،  �إلى  وي�سحبك 
�لدنيا ي�سّب في ن�سيبك من �لآخرة. وهذ� يعني: 
خذ من �لدنيا �لقَدَر �لذي يعينك على �أمر �لآخرة. 
لذلك قالو� عن �لدنيا: هي �أهم من �أن ُتن�سى، لأنها 
غاية،  تكوَن  �أن  و�أتفُه من  �لآخرة،  �إلى  �لو�سيلة 
)موقع  و�أدوم.  �أبقى  �أخرى  غاية  بعدها  لأن 

�لروح(. 
تن�َش«  »ل  عبارة  �أّن  �لعلماء  بع�ش  ويرى 
ا َمْن َبِخَل َو��ْسَتْغَنى}  َمّ موجهٌة �إلى �لبخيل، {َو�أَ
في  �أ�سرف  �لذي  و�إلى   ،)8  – �لليل  )�سورة 
تزّهده. وقد ورد في �لحديث �ل�سريف: »ل تزوُل 
 – �أربع  عن  ُي�ساأل  حتى  �لقيامة  يوم  عبٍد  قدمًا 
�كت�سبه  �أين  من  ماِله  عن   – �آخرها  في  وذكر 
وفيما �أنفقه«، )رو�ه �لترمذي(، فاإن كان �إنفاقه 
في حالل وفي ما �سرعه �لل، كان ذلك ز�دً� له �إلى 

�لآخرة �أي�سًا.
3- وفي �لربط بين هاتين �لعبارتين من �لآية 
�لكريمة، نجد منهَج حياٍة دقيقًا للغاية في �إنفاق 
ي�سّد  »هو  و�لعتد�ل.  �لو�سطية  على  يدّل  �لمال 
هدفًا  لتكون  بالآخرة  �لتعّلق  �إلى  �لمال  �ساحب 
وغاية، ول يحرُمه �أن ياأخَذ بق�سٍط من �لمتاع في 
هذه �لحياة، بل يح�ّسه على ذلك، ويكّلفه تكليفًا 
و��سحًا، كي ل يتزّهد �لزهد �لذي ُيهمل �لحياة 
َهِذِه  َما  �إِنَّ َقْوِم  {َيا  تعالى:  يقول  وي�سّعفها«. 
ْنَيا َمَتاٌع َو�إِنَّ �ْلآِخَرَة ِهَي َد�ُر �ْلَقَر�ِر}  �ْلَحَياُة �لدُّ

)�سورة غافر �لآية 39(.
�لقر�آن  ر�سمه  �لذي  �لقر�آني  �لمنهج  هو  هذ� 
َلْم  �أَنَفُقو�  �إَِذ�  {َو�لَِّذيَن  تعالى:  قوله  في  �أي�سًا 
َقَو�ًما}  َذِلَك  َبْيَن  َوَكاَن  َيْقُتُرو�  َوَلْم  ُي�ْسِرُفو� 
�لحكمة:  �أهل  يقول   .)67  – �لفرقان  )�سورة 
»�إحِرث )�إعمل( لدنياك كاأنك تعي�ش �أبد�، و�عمْل 
لآخرتك كاأنك تموت غد�«، ويقول �سيد قطب في 

كتابه »في ظالل �لقر�آن«: 
بها  ليتمتع  �لحياة،  طيبات  �لل  خلق  »لقد 
لتوقيرها  �لأر�ش  في  وليعملو�  �لنا�ش، 
وتتحّقق  وتتجّدد،  �لحياة  فتنمو  وتح�سيلها، 
عالقة �لإن�سان بهذه �لأر�ش، ذلك على �أن تكون 
فال  �لآخرة،  هي  �لمتاع  هذ�  في  وجهتهم 
ينحرفون عن طريقها، ول ُي�سغلون بالمتاع من 
تكاليفها، و�لمتاع في هذه �لحالة لون من �ألو�ن 

�ل�سكر للمنعم«. 
ويجب �أن ل يغيب عن �لبال �أبدً� باأن �لل تعالى 
خلق �لإن�سان ليكون خليفًة في �لأر�ش، و�سّخر 
له كل ما فيها ليعمرها، و�أنزل �ل�سر�ئع �ل�سماوية 
وخاتمها »�لقر�آن �لكريم«، وي�ساف �إلى ذلك ما 
�ل�سالة  عليه  �لم�سطفى  �لنبي  ل�سان  على  جاء 
و�ل�سالم من �أحاديث نبوية �سريفة )وهو �لذي ل 
ي�سير  منهجًا  ذلك  كل  ليكون  �لهوى(  عن  ينطق 
عليه هذ� �لإن�سان في حياته قبل موته، وفي دنياه 
قبل �آخرته، فاإذ� �لتزم بذلك، كان له في عمله هذ� 

�لأجر و�لنعيم في �لدنيا، كما في �لآخرة. 
يقول »مايكل هارت« في كتابه »�لمئة �لأو�ئل«: 
»�إن �ختياري محمدً� )عليه �ل�سالة و�ل�سالم( 
قد  �لتاريخ  رجال  �أهم  قائمة  في  �لأول  ليكون 
ُيده�ش �لقّر�ء، ولكنه �لرجل �لوحيد في �لتاريخ 
�لم�ستويين  على  نجاح  �أعلى  نجح  �لذي  كله، 

�لديني و�لدنيوي«، وي�سيف: 
عليه  �لل  )�سلى  محمدً�  فاإن  ذلك،  »وفوق 
باأنه  �ل�سالم،  عليه  �لم�سيح  عن  يختلف  و�سّلم( 
كان زعيمًا دنيويًا، ف�ساًل عن �أنه زعيم ديني. وفي 
�لحقيقة �إذ� �أخذنا بعين �لعتبار �لقوى �لد�فعة 
)عليه  محمدً�  فاإن  �لإ�سالمية،  �لفتوحات  ور�ء 
�ل�سالة و�ل�سالم( ي�سبح �أعظم قائٍد �سيا�سي على 

مدى �لأجيال«. 
و�سدق ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سّلم حيث 
هّمه  �لآخرة  كانت  »من  في حديٍث جامع:  يقول 
و�أتته  �سمله،  له  قلبه، وجمع  في  غناه  �لل  جعل 
�لدنيا وهي ر�غمة، ومن كانت �لدنيا هّمه جعل �لل 
فقره بين عينيه، وفّرق عليه �سمله، ولم ياأته من 
�لدنيا �إل ما ُقّدر له« )رو�ه �لبيهقي و�بن حبان(.

و�لر�حة  �لحقيقي  و�لغنى  �لحّقة  فال�سعادة 
�لنف�سية لمن كانت �لآخرة هّمه وهدفه وغايته. 

ُ �إَِلْيَك}. 4- {َو�أَْح�ِسن َكَما �أَْح�َسَن �للَّ
وقد ورد فعل »�أح�سن« مع م�ستقاته ما يزيد 
وكلها  �لكريم«،  »�لقر�آن  في  مرة    170 على 
ت�سف �لمح�سنين، وتوؤّكد على �لإح�سان و�أهميته 
�آيتين  فقط  منها  نذكر  �لإن�سان،  حياة  في 

كريمتين:
- {لِّلَِّذيَن �أَْح�َسُنو� �ْلُح�ْسَنى َوِزَياَدٌة} )�سورة 

يون�ش 26(، 
َجَز�ًء  َفَلُه  �َساِلًحا  َوَعِمَل  �آَمَن  َمْن  ا  {َو�أَمَّ  -

�ْلُح�ْسَنى} )�سورة �لكهف 88(. 
ويقول �لم�سطفى عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�إن 
�لل تعالى كتب �لإح�سان على كل �سيء..." )رو�ه 
�لإح�سان  �أوجب  بمعنى  و»كتب«  م�سلم(، 
و�لإتقان. ويقول في حديث �آخر »�إن �لل يحب �إذ� 
�لطبر�ني(  )رو�ه  يتقنه«  �أن  عماًل  �أحدكم  عمل 

)وفي رو�ية �لبيهقي »�أن ُيح�سنه«(. 
�لنا�ش،  كل  �إلى  موجه  �سك  ول  �لحديث  هذ� 
ومخدوِمهم،  خادِمهم  وكبيِرهم،  �سغيِرهم 
حاكِمهم ومحكومهم، وخا�سة �إلى من كان يعمل 
ُيتقن  ومن  �لنا�ش،  مع  وعمله  �لعام،  �ل�ساأن  في 
عمله يحّبه �لنا�ش، ويحّبه رب �لنا�ش، وهل �أكرُم 
لأن  ذلك  كل  ه؟!  ربُّ يحّبه  �أن  من  �لإن�سان  على 
رقي  في  �أ�سا�سية  دعامة  �لإتقان  �أو  �لإح�سان 
�لمجتمع وتطور �لأمة ونجاح عمل موؤ�س�ساتها. 

يرفع  �ليوم،  كّله  �لعالم  نرى  �أن  عجب  ول 
�سعار �لجودة في �لأد�ء، وي�سع  معايير �لجودة 
تو�سعًة  �إل  ذلك  في  �أرى  ول  م�سمار،  كل  في 
ومنهجًة لتطبيق حديث �لر�سول �لم�سطفى عليه 
يزيد على  ما  �لت�سليم، منذ  و�أتم  �ل�سالة  �أف�سل 
�لل  �آتاه  و�لذي  �لزمان،  من  قرٍن  ع�سر  �أربعة 
�لعمل  بهذ�  �أولى  ومن  �لكلم،  جو�مع  تعالى 
و�لتم�سك بهذ� �ل�سعار من �لم�سلمين. و�إذ� كانت 
�لأعمال �ل�سغيرة هي �لتي ت�سنع �لتطور �لكبير 
فاإن �لجودة في �سغائر �لأمور وتفا�سيلها، هي 
�لتي ت�سنع �لجودة في �لم�ساريع �لكبيرة وفي 
�لمجتمع، ور�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم يقول: 
�لكبائر«  و�جتنب  ت�سغرّنه  ول  ذنبًا  تحّقرن  »ل 
وجزء و�حد من �لعمل بال �إتقان قد ُيف�سد �لعمل 

باأكمله.
�لآية  من  �لمحور  هذ�  مع  �لأخرى  �لوقفة 
 ُ �للَّ �أَْح�َسَن  َكَما  {َو�أَْح�ِسن  مع  هي  �لكريمة، 
�إَِلْيَك}. وهل بمقدور �أحٍد من �لب�سر �أن ي�سل �إلى 
ذلك؟! وهو �لذي قال في محكم �لتنزيل: {َو�إِن 
ِ َل ُتْح�ُسوَها}، فاإذ� كان �لإن�سان،  و� ِنْعَمَة �لَلّ َتُعُدّ
كائنًا من كان، عاجزً� عن �لعّد و�لو�سف و�ل�سكر 
يكون  �أن  له  فكيف  عليه،  تعالى  �لل  نعم  على 

مح�سنًا كما �أح�سن �لل �إليه؟! 
و�لجو�ب ب�سيط للغاية، على �لإن�سان �أن يبذل 
وعلى  و�سدٍق،  باإخال�ٍش  بعمله  ليقوم  جهده 
�أح�سن وجه و�أتقن �أد�ء، م�ستفيدً� من كل ما �آتاه 
�لل من طاقة وقدرة، وعلٍم وخبرة، �إذ {َل ُيَكِلُّف 
 ،)7 – �لطالق  )�سورة  �آَتاَها}  َما  �إَِلّ  َنْف�ًسا   ُ �لَلّ
بذلك يكون قد �سكر ربه، و�أح�سن في قوله وعلمه 

وعمله.
َل   َ �للَّ �إِنَّ  �ْلأَْر�ِشۖ   ِفي  �ْلَف�َساَد  َتْبِغ  {َوَل   -5
ُيِحبُّ �ْلُمْف�ِسِديَن}، و�لف�ساد يكون عمومًا بخروج 
�لم�ستقيم،  و�سر�طه  �لل  منهج  عن  �لإن�سان 
خروجًا في �لقول و�لعمل، في �لفكر و�ل�سلوك، 

وفي �رتكاب �لمعا�سي و�لذنوب. يقول تعالى: 
َك�َسَبْت  ِبَما  َو�ْلَبْحِر  �ْلَبِرّ  ِفي  �ْلَف�َساُد  {َظَهَر 
َلَعَلُّهْم  َعِملُو�  �َلِّذي  َبْع�َش  ِلُيِذيَقُهْم  �لَنّا�ِش  �أَْيِدي 
َيْرِجُعوَن} )�لروم – 41(، ويقول �أي�سًا: {َوَل 
)�لأعر�ف  �إِ�ْساَلِحَها}  َبْعَد  ْر�ِش  �ْلأَ ِفي  ُتْف�ِسُدو� 

56 و85(. وقد وردت كلمة »ف�سد« وم�ستقاتها 
في �لقر�آن 50 مرة. وفي هاتين �لآيتين، كما في 
�سريح  �لأر�ش  في  �لف�ساد  عن  �لنهُي  غيرهما، 
�أن  ذلك  �لنا�ش،  �أيدي  ك�سبت  بما  فهو  وو��سح، 
�لمجتمع، و�إن حققت  �لناجمة ت�سيب  �لأ�سر�ر 
م�سلحة �آنّية ل�ساحبها، فاأ�سر�رها على �لمجتمع 
�ساحبها  على  وتنعك�ش  ومت�سعبة،  عديدة  تبقى 

عاجاًل �أم �آجاًل بما ل ُتحمد عقباه. 
ل �سك �أن �لف�ساد �آفة مجتمعية قاتلة ومدمرة 
وفي  وهو�ئه،  مياهه  في  و�لمجتمع  لالقت�ساد 
ب�سره وحجره، وفي �سحة �أبنائه وتعليمهم وفي 
كل م�سالحه. فهي ل ت�سيب �لفقير دون �لغني، 
�لفقير  على  تاأثيرها  كان  و�إن  كليهما،  تهدد  بل 
ن�سيبه  من  �لفقير  تحرم  لأنها  و�أقوى.  �أ�سرع 
�لإير�د�ت  وخف�ش  �لمختلفة،  �لمو�رد  بتحويل 
ومخالفة  �لجمركية،  و�لر�سوم  �ل�سريبية، 
�لقو�نين، وكل ذلك يتفاعل مثل كرة �لثلج، حتى 
وتنعدم  �لبلد،  في  �لقت�سادية  �لدورة  تتعطل 
بال�سلل،  �لموؤ�س�سات  وت�ساب  �لعمل،  فر�ش 
مركب  ويغرق  و�لجر�ئم  �لفقر  ن�سبة  وتت�ساعد 
�لوطن بمن فيه. ومن �أهم �أ�سباب �نت�سار �لف�ساد 
�لديني  �لو�زع  �سعف  �أوًل  هو  �لنا�ش  بين 
ذلك  يلي  �لجتماعية،  �لرقابة  وقلة  و�لأخالقي، 
�سعوبة �لأو�ساع �لقت�سادية، و�سعف �لتربية 
و�لجهل  �لتعليمية،  �لموؤ�س�سات  وفي  �لأ�سرية 
�لفرد  م�سلحة  وتقديم  �لأمور،  وعو�قب  بماآلت 
و�إثارة  و�لأمة،  �لمجتمع  م�سلحة  على  و�لذ�ت 
و�لمناطقية  و�ل�سيا�سية  �لطائفية  �لنعر�ت 

و�سعف �ل�سلطة.
و�أنو�ع �لف�ساد كثيرة نذكر منها: 

�أ- �لف�ساد �لمالي: �أكل �أمو�ل �لنا�ش بالباطل، 
َبْيَنُكم  �أَْمَو�َلُكم  َتاأُْكلُو�  {َوَل  يقول:  تعالى  و�لل 
ْن  اِم ِلَتاأُْكلُو� َفِريًقا مِّ ِباْلَباِطِل َوُتْدُلو� ِبَها �إَِلى �ْلُحكَّ
)�سورة  َتْعَلُموَن}  نُتْم  َو�أَ ْثِم  ِباْلإِ �لنَّا�ِش  �أَْمَو�ِل 
�إن في هذه  �لتف�سير  علماء  يقول  �لبقرة 188(، 
�لآية نهي و��سح عن �أكل �لمال بالباطل كاليمين 
و�لربا،  و�لر�سوة  و�ل�سرقة  و�لغ�سب  �لكاذبة 
بالحجج  �لإلقاء  عن  نهٌي  وكذلك  ذلك،  ونحو 
�لباطلة �إلى �لحكام في �لتخا�سم �أمامهم.  وقد 
�سورتي  في  �أي�سًا  مر�ت  عدة  �لنهي  هذ�  ورد 
ذلك  في  ويدخل  وغيرها.  و»�لتوبة«  »�لن�ساء« 
�لعام،  �لمال  من  و�ل�سرقات  �ل�سم�سر�ت 
�أحاديث  ذلك  في  ورد  وقد  و�لغ�ش،  و�لر�سو�ت 
كثيرة تنهى عن ذلك منها »من غ�سنا فلي�ش منا«، 
ومنها »�لر��سي و�لمرت�سي في �لنار«، ومنها »ل 
يحل مال �مرئ �إل بطيب نف�ش«، وقول �أهل �لعلم 

»ما �أخذ ب�سيف �لحياء فهو حر�م«. 
ب- ف�ساد �لتربية في �لبيوت وفي �لموؤ�س�سات 
�لتعليمية: فالتربية �لأ�سرية هي �للبنة �لأولى في 
عليه  �لم�سطفى  يقول  �لإن�سان،  �سخ�سية  بناء 
�لفطرة  على  �أحدكم  »يولد  و�ل�سالم  �ل�سالة 
�أو  يمج�سانه  �أو  ين�سر�نه  �أو  يهود�نه  فاأبو�ه 
ي�سلمانه«. كما �أن �نحر�فات �لأ�سرة �أو �لتخلي 
عن دورها �أو �لت�سّلط في تربيتها لأولدها، �إنما 
في  �أما  �لولد.  تن�سئة  على  �سلبًا  ينعك�ش 
�لتربية  في  فالم�سوؤولية  �لتعليمية  �لموؤ�س�سات 
�أي�سًا تتو��سل لت�سمل �لتربية على �لقيم ومكارم 
و�لإخال�ش  و�لأمانة  كال�سدق  �لأخالق، 
بالعهود  و�لوفاء  و�لتعاون  و�لإتقان  و�لإح�سان 
و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  و�لر�سول  ذلك...  وغير 
مكارم  لأتمم  ُبعثت  »�إنما  نف�سه  عن  يقول 

�لأخالق«.
�لعلماء  بع�ش  وي�سميه  �لتعليم  ف�ساد  ج- 
»ر�أ�ش �ل�سر«، لأن �لتعليم هو بناء �لم�ستقبل، ول 
يجوز �أن يكون بناء �لم�ستقبل باأدو�ت �لما�سي. 
وجهه  �لل  كّرم  طالب  �أبي  بن  علي  �لإمام  يقول 
لزمان  و�أعّدوهم  تعلمتم  ما  غير  �أولدكم  »عّلمو� 
و�لن�سط  �لتفاعلي  و�لتعليم  زمانكم«.  غير 
روح  تنمية  على  ي�ساعد  �لذي  هو  و�لحديث 
�لبتكار و�لتعاون، وي�ساهم في تطّور �لح�سارة 
وزيادة نفع �لب�سرية في �لإبد�عات �لعلمية. وكان 
و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  �لم�سطفى  �لنبي  دعاء 
»�للهم عّلمنا ما ينفعنا و�نفعنا بما علمتنا وزدنا 
�لعلم  �لزيادة في  �أهمية  على  تاأكيد  علما«، وفيه 
�لنافع  �لبتكار  و�أهمية  �لعلمية(،  �لأبحاث  )�أي 

للب�سرية وللمجتمعات.
�ل�سيا�سية  �ل�سلطة  �لإد�رة:  ف�ساد  د- 
و�لإد�ر�ت �لحكومية هي و�جهة �لدولة، يجب �أن 
تكون محط ثقة �لمو�طنين و�لخارج. وقد حّذر 
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم من �لتفريط في 
�ختيار �ل�سخ�ش �لمنا�سب للعمل �لمنا�سب، حيث 
يقول: »�إذ� و�ّسد �لأمر لغير �أهله فانتظر �ل�ساعة« 
)رو�ه �لبخاري(، وفي حديث �آخر »من تولى من 
�أمر�ء �لم�سلمين �سيئًا فا�ستعمل عليهم رجاًل وهو 
يعلم �أن فيهم من هو �أولى بذلك و�أعلم بكتاب �لل 

وجميع  ور�سوله  �لل  خان  فقد  ر�سوله  و�سنة 
ذلك  في  ويدخل  �لطبر�ني(.  )رو�ه  �لموؤمنين« 
�ل�سلطة  ��ستعمال  �أو  �لمن�سب  ��ستخد�م  �سوء 

لمنافع �سخ�سية، وغيرها.
يقول  �لملك.  �أ�سا�ش  �لعدل  �لعدل:  ف�ساد  هـ- 
َفاأُوَلِئَك ُهُم   ُ �أَنَزَل �للَّ ِبَما  لَّْم َيْحُكم  تعالى: {َوَمن 
�لأمر  ورد  وقد   ،) 44 )�لمائدة  �ْلَكاِفُروَن} 
�أنزل �لل و�لتحذير من غير ذلك في  بالحكم بما 
�سورة �لمائدة وحدها ثماني مر�ت لأهمية ذلك. 
و�لعدل يوفر �لأمان للنا�ش جميعًا على حّد �سو�ء، 
وي�سيع  و�لأمالك،  و�لأعر��ش  �لحقوق  ويحمي 
�لطماأنينة في �لمجتمع، وي�سجع على �ل�ستثمار 

لتنمية �لقت�ساد وينفي �لظلم و�ل�ستبد�د.
ُتْف�ِسُدو�  �لبيئة: يقول تعالى: {َوَل  و- ف�ساد 
 56 )�لأعر�ف  �إِ�ْساَلِحَها}  َبْعَد  �ْلأَْر�ِش  ِفي 
و85(، و�لف�ساد في �لأر�ش بالمعنى �لمبا�سر هو 
و�لتربة،  و�لهو�ء  �لماء  ف�ساد  �لبيئي:  �لف�ساد 
و�لإ�سر�ر بالمنافع �لعامة من طرقات وثرو�ت 
رمي  �أي�سًا  ذلك  في  ويدخل  طبيعية،  ومو�رد 
وقطع  معالجتها،  وعدم  كان  كيفما  �لنفايات 
�لأ�سجار و�لغابات. وقد كان ر�سول �لل �سلى �لل 
في  �أ�سحابه  من  يبعثه  من  يو�سي  و�سلم  عليه 
مهمة معينة بقوله »... ول تقطعو� �سجرً� �إل �أن 
�إلى �سعد بن  �إليها«. وفي حديث �آخر  ت�سطرو� 
�أبي وقا�ش ر�سي �لل عنه وهو يتو�ساأ، وي�سرف 
�سعد«  يا  »�إقت�سد  له:  يقول  �لماء  �إ�ستعمال  في 
�لل  ر�سول  يا  �سرف  �لو�سوء  �أفي  �سعد:  فيقول 
)و�لو�سوء عبادة( فيقول عليه �ل�سالم – معلمًا 
�لأجيال كلها في �لإقت�ساد في �لثرو�ت �لطبيعية 
– »ولو كنت على نهٍر جاٍر«. و�لحديث �لجامع 
�ل�سامل »ل �سرر ول �سر�ر« �أي �أن كل ما ي�سر 

�لمجتمع و�لبيئة فهو حر�م.
ز- ف�ساد �لقلب: ورد في �لحديث �ل�سريف �أن 
في  »�إن  قال:  و�سلم  عليه  �لل  �سلى  �لل  ر�سول 
كله،  �لج�سُد  �سلَح  �سلحْت  �إذ�  م�سغة  �لج�سد 
�أل وهي �لقلب«.  و�إذ� ف�سدْت ف�سد �لج�سُد كله، 
و�لقلب �لفا�سد ل يعرف معروفًا ول ينكر منكرً�، 
و�رتكب  و�ل�سو�ب،  �لحق  عن  �بتعد  لأنه 
�لفو�ح�ش و�لمعا�سي و�لخطايا و�لذنوب. يقول 
ُ َل َيْهِدي  ُ ُقلُوَبُهْم َو�للَّ ا َز�ُغو� �أََز�َغ �للَّ تعالى {َفَلمَّ
�ْلَقْوَم �ْلَفا�ِسِقيَن} )�ل�سف – 5(، ويقول �أي�سًا: 
ا َكاُنو� َيْك�ِسُبوَن }  ۖ  َبْل َر�َن َعَلى ُقلُوِبِهم مَّ {َكالَّ
– 14(. وف�ساد �ل�سريرة من ف�ساد  )�لمطففين 
ما  غيَر  وُي�سمُر  �لإن�سان  يكتم  باأن  �لقلب، وهي 

ُيظهر و�أولئك هم �لمنافقون. و�لل تعالى يقول: 
�أَنُف�ِسُكْم  ِفي  َما  َيْعَلُم   َ �للَّ �أَنَّ  {َو�ْعَلُمو� 
َفاْحَذُروُه} )�لبقرة – 235(، ور�سول �لل �سلى 
عنه:  �لل  ر�سي  ذر  لأبي  يقول  و�سلم  عليه  �لل 
وعالنيته«  �أمرك  �سّر  في  �لل  بتقوى  »�أو�سيك 

)رو�ه �لإمام �أحمد(.
جميعًا  �لمحاور  هذه  بين  �لربط  وفي   -6

يكتمل �لهدف من �لق�سة. فالل تعالى هو 
 – )�لذ�ريات  �ْلَمِتيُن}  ِة  �ْلُقَوّ ُذو  �ُق  َزّ {�لَرّ
58(، فقد �أعطى قارون ثروة كبيرة جدً�، وو�سع 
ودقيقًا،  متكاماًل  نظامًا،  عمومًا،  وللنا�ش  له 
ملخ�سه �لمحاور �لأربعة �لتي في �لآية �لكريمة، 
ولكنه فرح بكنوزه، ون�سي �لمنعم و�لر�زق، وما 

يجب عليه من �سكر له، وقال 
�أنه بغى  ِعلٍْم ِعْنِدي}. كما  �أُوِتيُتُه َعَلى  َما  {�إَِنّ

على قومه بظلمه لهم و��ستكباره عليهم، 
�لَِّذيَن  َقاَل  ِزيَنِتِهۖ   ِفي  َقْوِمِه  َعَلى  {َخَرَج  فـ 
�أُوِتَي  َما  ِمْثَل  َلَنا  َلْيَت  َيا  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياَة  ُيِريُدوَن 
ُه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم )79( َوَقاَل �لَِّذيَن �أُوُتو�  َقاُروُن �إِنَّ
ِ َخْيٌر لَِّمْن �آَمَن َوَعِمَل �َساِلًحا  �ْلِعلَْم َوْيَلُكْم َثَو�ُب �للَّ
 –  79 )�لق�س�ش  اِبُروَن}  �ل�سَّ �إِلَّ  اَها  ُيَلقَّ َوَل 
َوِبَد�ِرِه  ِبِه  {َفَخ�َسْفَنا  ذلك  نتيجة  وكانت   ،)80
 ِ �ْلأَْر�َش َفَما َكاَن َلُه ِمن ِفَئٍة َين�ُسُروَنُه ِمن ُدوِن �للَّ

َوَما َكاَن ِمَن �ْلُمنَت�ِسِريَن} )�لق�س�ش 81(.
يروى �أن ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سّلم قال 
�لل  ر�أيت  »�إذ�  �أحمد:  �لإمام  يرويه  حديث  في 
يحب،  ما  معا�سيه  على  �لدنيا  من  �لعبد  يعطي 

فاإنما هو ��ستدر�ج«. ثم تال �لآية �لكريمة: 
ُرو� ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم �أَْبَو�َب  ا َن�ُسو� َما ُذكِّ {َفَلمَّ
�أََخْذَناُهم  �أُوُتو�  ِبَما  َفِرُحو�  �إَِذ�  َحتَّى  �َسْيٍء  ُكلِّ 

ْبِل�ُسوَن} )�لأنعام-44(.  َبْغَتًة َفاإَِذ� ُهم مُّ
�أختم بحديث �آخر لر�سول �لل �سلى �لل عليه 
و�سلم يو�سي فيه �أم �لموؤمنين، عائ�سة ر�سي �لل 
عنها: »يا عائ�سة، �أح�سني جو�َر ِنعِم �لل، فاإنها ما 
َنَفرْت عن �أهل بيت، فكادت ترجع �إليهم« )رو�ه 
يكون،  �لل  ِنعِم  جو�ر  في  و�لإح�سان  �لبيهقي(. 
بال�سكر عليها، بالقلب وبالل�سان، وبالعمل فيها 
بما �أمر به �لل تعالى و�سرع. عندها تكون �لزيادة 

في �لنعمة، كما وعد عباده في محكم �لتنزيل: 
ُكْم}  ِزيَدنَّ َلأَ �َسَكْرُتْم  َلِئن  ُكْم  َربُّ َن  ذَّ َتاأَ {َو�إِْذ 

)�إبر�هيم – 7(.

قراءة في اآية )الحلقة الثالثة(: )الآية 77 – �ضورة الق�ض�س(

د. عبد�الله ميقاتي
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اإعالن
لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
من�سور  يعقوب  جورج  طلب 
�سند  خليل  اأنطونيا  عن  بالوكالة 
بدل �سائع للعقار 361 بتوراتيج 

و305 عابا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

زعيتر  ول��ي��د  المحامي  طلب 
�سند  �سقر  ظريفة  عن  بالوكالة 
بدل �سائع للعقار 365 بجدرفل.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

طلبت المحامية جومانا اأدمون 
ع���ي���روت ب��ال��وك��ال��ة ع���ن رام���ز 
للعقار  �سائع  بدل  �سند  فدعو�ض 

496 كفرعبيدا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

لحود  جرج�ض  جي�سكار  طلب 
اأحد ورثة جرج�ض لحود  ب�سفته 
 386 للعقار  �سائع  ب��دل  �سند 

بقرقا�سا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

اأديب  �سليمة  المحامية  طلبت 
وطالل  حبيب  نبيل  عن  بالوكالة 
للعقار  �سائع  بدل  �سند  الخلف 

1492 بر�سا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
�سند  ف��ي��ا���ض  خ��ي��ري��ة  طلبت 
 C  366/17 �سائع  ب��دل  تمليك 

الميناء 11.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري 
بالتكليف
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �صنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�صا فايز �صنكري

وزي���ر ال��ع��دل ال�����س��اب��ق ال��ل��واء 
اأ�سرف ريفي اإ�ستقبل رئي�ض »اأن�سار 
الرئي�ض ال�سهيد رفيق الحريري« في 
نا�سر  عبداهلل  البارد«  نهر  »مخيم 
المخيم  اإعمار  ملف  م�سوؤول  يرافقه 

في »حركة فتح« فرحان ميعاري.
اإعمار البارد

اإ�ستعر�ض  منا�سبة  اللقاء  وكان 
المخيم  اأو����س���اع  ال��ط��رف��ان  فيها 
كما  والق��ت�����س��ادي��ة،  الجتماعية 
على  التعوي�ض  م�ساألة  في  تباحثوا 

�سكان الجزء الجديد من المخيم. 
ال��ل��واء  اأطلعا  وف��رح��ان  نا�سر 
اإعمار  اإع��ادة  مجريات  على  ريفي 
عام  ح��رب  ف��ي  ُدم��ر  ال��ذي  المخيم 

2007 والتي ت�سير بطء �سديد.

اللواء ريفي
اأ�سرف ريفي وعد بمتابعة  اللواء 
المعنية  الجهات  مع  ال��ب��ارد  ملف 
التي  العقبات  تذليل  على  والعمل 
تحول دون ا�ستكمال الإعمار وتقديم 

التعوي�سات لم�ستحقيها.
الت�صامن مع طرابل�س

من�سقية  ب��زي��ارة  نا�سر  ق��ام  ثم 
طرابل�ض  ف��ي  الم�ستقبل«  »ت��ي��ار 
الج�سر  �سمير  النائب  واإ�ستقبله 
م�سطفى  د.  ال�����س��اب��ق  وال��ن��ائ��ب 
نا�سر  طرابل�ض  ومن�سق  علو�ض، 
»الت�سامن  على  تاأكيد  وكان  عدرة 
الأمنية  القوى  وم��ع  طرابل�ض  مع 
مواجهة  في  اللبنانية  والع�سكرية 

التطرف والرهاب«.

الر�سمية  ال��ح��دادي��ن  »ث��ان��وي��ة 
احتفلت  ط��راب��ل�����ض  ف��ي  ل��ل��ب��ن��ات« 
»تحدي  في  الأول  بالمركز  بفوزها 
لبنان  مدار�ض  على  العربي  القراءة 
جمع  لقاء  في  والخا�سة،  الر�سمية 

الهيئتين الإدارية والتعليمية«.
وقالت مديرة الثانوية هبة عب�ض 
خربطلي: »بكل فخر، اأعلن عن فوز 
على  الأول����ى  بالمرتبة  ثانويتنا 
ال��ق��راءة  ب��ت��ح��دي  ل��ب��ن��ان  �سعيد 
مدر�سة،  اأف�سل  فئة  ع��ن  العربي 
الطب�سة  اأمل  الأ�ستاذتين  باإ�سراف 

و�سالم �سطح.
لبنى  الثانوية  طالبة  نالت  كما 
على  التحدي«  »بطلة  لقب  نا�سر 
لتمثيله  بذلك  لتتاأهل  لبنان  م�ستوى 
اإمارة  في  النهائية  الت�سفيات  اإلى 
دبي«. واأ�سارت اإلى »اأن عدد الطلبة 
العام  لهذا  التحدي  في  الم�ساركين 
بلغ 11.440 طالباً وطالبة من 260 

م��در���س��ة ف���ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام 
والخا�ض«.

القراءة  »تحدي  »اأن  اإلى  ولفتت 
اأطلقه  �سخم  م�����س��روع  ال��ع��رب��ي« 
اآل  را�سد  بن  محمد  ال�سيخ  الأمير  
 ،2015 ع���ام  دب���ي  ح��اك��م  م��ك��ت��وم 
القراءة  ثقافة  غر�ض  اإل��ى  ويهدف 
والنهو�ض  ال�سابة  الأج��ي��ال  ل��دى 
في  مكانتها  وتعزيز  العربية  باللغة 
الحياة اليومية والم�ساهمة في بناء 
بالوعي  تتمتع  عربية  �سخ�سية 
قيم  ن�سر  ج��ان��ب  اإل���ى  وال��ث��ق��اف��ة، 
ال��ت�����س��ام��ح والن��ف��ت��اح وال��ح��وار 

الح�ساري«.
ت�سليم  »ت���م  اأن����ه  واأو���س��ح��ت 
جائزتي التحدي اإلى اإدارة الثانوية 
لبنى  طالبتنا  لبنان،  بطلة  واإل��ى 
نا�سر، من اللجنة المنتدبة من دبي، 
والتعليم  التربية  وزير  ح�سور  في 

العالي اأكرم �سهيب«.

�سيرين بي�سار غالييني 
�لمحافظة على �سغط دم طبيعي �أمر 
�ل�سحية  �لم�ساكل  �ن  �إذ  �سروري، 
�لتي تر�فق �إرتفاع �سغط �لدم عديدة.

ونمط  �ل�سليم  �لغذ�ئي  و�لنظام 
�لعي�ش ي�ساعد�ن في:

�لُمَخفِّ�سة  �لأدوية  عن  �ل�ستغناء 
لل�سغط.

- �أو �لتقليل من تناولها.
المحافظة على وزن طبيعي

�لتي  �لطرق  من  �لعديد  وهناك 
م�ستوى  على  �لمحافظة  على  ت�ساعد 

�سغط �لدم، ومنها: 
- �لمحافظة على وزن طبيعي، لأنه 
�لمعدل  فوق  �لإن�سان  وزن  ز�د  كلما 
عر�سة  �أكثر  كان  كلما  �لطبيعي، 

لرتفاع �سغط �لدم في ج�سمه.
بن�سبة  ولو  �لوزن،  وتخفي�ش   -
�نخفا�ش  يالحظ  �لمرء  يجعل  قليلة، 

�سغط دمه.
ممار�صة الريا�صة

باإنتظام  �لريا�سة  ممار�سة  �ن  كما 
�لدم  ب�سغط  �لتحكم  في  كثيرً�  ت�ساعد 

وتخفي�سه �إلى م�ستويات �أكثر �أمانًا.
30 دقيقة يوميًا من:

�لم�سي، �ل�سباحة، �لرك�ش �لمعتدل،
�أو ركوب �لدر�جة �لهو�ئية،

كافية لخف�ش �سغط �لدم.
نظام غذائي �صحي

ومن �لمفيد لهذه �لغاية:
معروف  �سحي  غذ�ئي  نظام  �إتباع 
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وهو نظام َي�ْسُهُل �تباعه، وهو يعتمد 
�لفاكهة  تناول  من  �لإكثار  على 
�لخالية  �لحليب  وم�ستقات  و�لخ�سار 

�أو قليلة �لد�سم.
من  �لم�سنوعة  �لأطعمة  تناول   -
�لدجاج  �ل�سمك،  �لكاملة،  �لقمح  حبة 

و�لمك�سر�ت.
�لغنية  �لماأكولت  عن  �لإبتعاد   -

بالدهون �ألم�سبعة و�لكول�سترول.
�لأحمر،  �للحم  تناول  من  �لحد   -
بال�سكر  �لغنية  و�لم�سروبات 

و�لحلويات.
- عدم تناول �لمعلبات وكل �لأطعمة 
�لطازج  بالأكل  و��ستبد�لها  �لُم�َسنَّعة 

�لمح�سر في �لمنزل.
- �لتاأكد من كمية �لملح �لموجودة 
هو  ما  كل  عن  و�لبتعاد  �لأطعمة،  في 
�لمخلل  �أنو�ع  كبع�ش  بالملح  غني 

و�لأجبان وغيرها، 
وكذلك تجنب تناول �ل�سوديوم.

تناول الماأكوالت الغنية 
بالبوتا�صيوم

تخفي�ش  على  ي�ساعد  �لبوتا�سيوم 
�أثر �ل�سوديوم على �سغط �لدم، 

�لغنية  �لماأكولت  تناول  فاإن  لذلك 
بهذ� �لمعدن مهم جدً�. 

هي:  بالبوتا�سيوم  �لغنية  و�لأطعمة 
�لتمر،  �لليمون،  �لموز،  كـ:  �لفاكهة 

و�لخ�سار كـ: �ل�سبانغ و�لبطاطا.

 – طرابل�ض  ب�سمة  »مركز  اأق��ام 
هو  ريا�سياً  ماراثوناً  ال��ب��داوي«، 
الأول من نوعه في منطقة البداوي، 

االإدارة والم�صاركة
وذلك باإدارة:

»جمعية عكارنا« بال�سراكة مع
»منظمة مر�سي كور – كندا«،

و»�سبكة الحماية المجتمعية« 
في »مركز ب�سمة« تخللته فقرات 

من الرق�ض والفن وال�سعر.
اأحمد م�صطفى

كلمة  تلته  بداية  الوطني  الن�سيد 
في  الحماية«  »�سبكة  من�سق  نائب 
»مركز ب�سمة« اأحمد م�سطفى الذي 
الرفاعي  نورا  المركز  مديرة  �سكر 
و»جمعية عكارنا« و»منظمة مر�سي 

كور«.
مبادرات »ب�صمة«

ك��م��ا ت��ح��دث ع��ن »ال��م��ب��ادرات 
»مركز  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 

ب�سمة« منها:
- اإعادة تاأهيل �سبيل لمياه ال�سفة 

في البداوي،
على  جلو�ض  مقاعد  ت��اأم��ي��ن   -

�ساطئ البداوي،
مخيم  لأط��ف��ال  ترفيهي  ي��وم   -

البداوي«.
نورا الرفاعي

ن��ورا  ب�سمة«  »م��رك��ز  م��دي��رة 
كلمتها  ف���ي  ���س��ك��رت  ال���رف���اع���ي 
الم�ساهمين في اإنجاز »الماراتون«.

محمد م�صير
ك��ور«  مير�سي  »منظمة  كلمة 
فيها  وتحدث  م�سير،  محمد  القاها 
عن »الإدمان على المخدرات وكيفية 

الق�ساء على هذه الأفة المميتة«.
كوؤو�س وميداليات 

في الختام جرى توزيع الكوؤو�ض 
الفائزين، في هذا  والميداليات على 
الماراثون الأول من نوعه في منطقة 

البداوي.
الفائزون

- وقد اإحتل المرتبة الأولى اأحمد 
نبيل حنوف،

اأحمد  خالد  الثانية  المرتبة   -
الحموي،

اأحمد  علي  الثالثة  والمرتبة   -
�سيف.

»ق��ط��اع ال�����س��ب��اب« ف��ي »ت��ي��ار 
»ماراثون  ن�سف  في  �سارك  العزم« 
طرابل�ض«  الذي نظمته »جمعية معاً 
ر�سيد  »معر�ض  من  اإنطالقاً  لبنان« 

كرامي الدولي«.
تحت �سعار:

»اليوم اإدمان، بكرا ندمان«، 
ماهر �صناوي

في  ال�سباب«  »ق��ط��اع  م�����س��وؤول 
اأثنى  �سناوي  ماهر  العزم«  »تيار 
على هذا الن�ساط »الذي ُينظم للمرة 
في  ح�سارية  العا�سرة  بطريقة 
كمدينة  ومركز  ال�سمال،  عا�سمة 
لبنان  م�ستوى  على  ال�ستقطاب 

ككل«.
ال�سباق  »توقيت  اأن  اإل��ى  ولفت 
من  ق�سير  وقت  بعد  �سودف  الذي 
�سهدته  ال���ذي  ال��ع��م��ل  الإره���اب���ي 

اأتى ليعزز مكانة طرابل�ض  المدينة، 
كحا�سنة للعي�ض  الواحد والتوا�سل 

البّناء«.
ن�صف الماراثون

الجدير ذكره ان فعاليات »ن�سف 
الماراتون« �سملت التالي:

ل���ذوي  ك��ل��م   21.1 ���س��ب��اق   -
الحتياجات الخا�سة، 

- �سباق 21.1 كلم لفئة 16 �سنة 
وما فوق. 

الّنخبة  ائين  للعدَّ كلم   7 �سباق   -
لعمر 14 �سنة وما فوق،
-  و�سباق ال� 7 كلم .  

خط ال�صير
من  العدائين:  �سير  خط  وك��ان 
فكورني�ض  والفرز  فال�سم  المعر�ض 
نقطة  اإل���ى  ال���ع���ودة  ث��م  ال��م��ي��ن��اء 

الإنطالق في المعر�ض.

عبد�لله نا�شر وفرحان ميعاري يقدمان درعًا للو�ء �أ�شرف ريفي

عب�س ونا�شر تت�شلمان جائزتي �لفوز بح�شور �شهيب و�ل�شفير �المار�تي

�آلة قيا�س �شغط �لدم �شيرين بي�شار غالييني 

�لفائزون و�لفائز�ت

دروي�س, �شناوي, كبارة في �لمار�ثون

رئي�س »اأن�صار الرئي�س رفيق الحريري« 
في »مخيم البارد« يلتقي ريفي 

...ويت�صامن مع طرابل�س

»ثانوية الحدادين بنات« تفوز 
بالمركز الأول في »تحدي القراءة 

العربي« في لبنان

�ضغط الدم وطرق تجنبه
»مركز ب�ضمة« و»جمعية عكارنا« و»مر�ضي 

كور كندا«

»ماراثون ريا�صي« في البداوي
بعنوان »�صباب �صد المخدرات«

»قطاع ال�صباب« في »العزم« ي�صارك 
في »ن�صف ماراثون طرابل�س«
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…OÉ˘˘˘j’G ¬˘˘˘dÉ˘˘˘£˘˘˘J ’h êQÉÿG äGô˘˘˘˘eGDƒ˘˘˘˘e

íFGô°T ∂«µØJ ‘ ÖZôJ »àdG AGOƒ°ùdG

É˘¡˘JÉ˘£˘˘£fl ‘ √ó˘˘°ûæ˘˘J ±ó˘˘¡˘˘d ¬˘˘©˘˘ª˘˘à›

.zá°UÉÿG É¡◊É°üeh

¿Gh ,ôªãŸG …ó÷G πª©dG{ ¤G ÉYOh

,Ó≤à°ùe GôM ÉææWh AÉ≤H’ É©«ªL óëàf

É˘ehO É˘æ˘jOÉ˘æ˘j É˘æ˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘a ,É˘µ˘°SÉ˘ª˘à˘e É˘jƒ˘˘b

»Ñ∏f ¿G Ú«fÉæÑ∏c ÉæÑLGƒa ,å«¨à°ùjh

ƒ¡a AGóYC’G ÜÉ«fCG ¬°û¡æJ ¿G πÑb AGóædG

.zÉæd ¢VQ’Gh Éæd

»ehõfl
»˘˘˘˘˘˘ehõfl ÖFÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘°T √Qhó˘˘˘˘˘˘˘H

GócDƒe ,ÚcQÉ°ûŸG πch IƒYódG ÖMÉ°U

É¡d øµjh ÊÉãdG ¬à«H »g ¢ù∏HGôW{ ¿G

á˘˘˘˘˘ÑÙGh ô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘c É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘H’h

øe óMƒàf ¿G Éæ«∏Y{ :∫Ébh ,zΩGÎM’Gh

É˘˘˘ª˘˘˘ch á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdÉ˘˘˘a ,ø˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g π˘˘˘˘LG

øµdh ,¿É«M’G ¢†©H ‘ ¥ôØJ ¿ƒª∏©J

á°SÉ«°ùdG ÉfóMƒJ á∏MôŸ π°üf ¿G ≈æ“G

.zÉæbôØJ ¿G ∫óH

√ò¡H Ωƒ«dG GóL ó«©°S ÉfG{ :±É°VG

ájÉ¨dG Ée ¿ƒdCÉ°ùj ¿hÒãµdGh ,á©ª÷G

ÉeóæY ™«ªé∏d ∫ƒbG ,¢ù∏HGôW IQÉjR øe

âë˘˘˘à˘˘˘ah 1993 ΩÉ˘˘˘Y ∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdG ¤G â«˘˘˘JG

™˘æ˘°üŸG ¿É˘c ,êÉ˘˘à˘˘f’G äCGó˘˘Hh »˘˘©˘˘æ˘˘°üe

∑É˘˘˘æ˘˘˘g ¿É˘˘˘ch ,π˘˘˘MÉ˘˘˘°ùdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ó˘˘˘˘«˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘dG

,¬«a ¿ƒ∏ª©j ø‡ ¢üî°T ∞dG OhóëH

º°†fG äÉ°ù°SDƒeh ÖJÉµe Éæ°ù°SG óbh

¢ù∏˘˘˘˘HGô˘˘˘˘W AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘HG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dG

π˘˘ª˘˘µ˘˘æ˘˘˘d Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG É˘˘˘æ˘˘˘g ø˘˘˘ë˘˘˘fh ,∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdGh

.zIóY Úæ°S òæe √ÉfCGóH …òdG QGƒ°ûŸG

‘ ÉÑFÉf »àØ°üH{ :»ehõfl ™HÉJh

πc øY ÖFÉf ÉfG »æ©j ,ÊÉæÑ∏dG ¿ÉŸÈdG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y ™˘˘˘∏˘˘˘WG ¿G »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘LGh ø˘˘˘˘eh ,¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d

øWƒdG AÉæHG πc É¡¡LGƒj »àdG πcÉ°ûŸG

IQÉ˘˘jõ˘˘dG √ò˘˘g ø˘˘e É˘˘æ˘˘aó˘˘gh ,ΩÉ˘˘Y π˘˘˘µ˘˘˘°ûH

¢ù∏ÛG ‘ ÉæFÓeR øe Üô≤àf ¿G Ωƒ«dG

á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e Gó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘H É˘˘˘jƒ˘˘˘˘°S π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘fh

π˘˘ª˘˘ë˘˘f ¿G π˘˘LG ø˘˘e ,á˘˘≤˘˘£˘˘æŸG π˘˘cÉ˘˘˘°ûeh

ÜGƒædG ¢ù∏› ¤G É¡∏≤æfh ¢SÉædG Ωƒªg

.zÉ¡≤M É¡FÉ£YG øe É©e øµªàæd

¢SQó˘˘f É˘˘æ˘˘fG ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘J É˘˘ª˘˘˘c{ :±OQCGh

á˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘fh ,á˘˘˘fRGƒŸG ¿B’G

∫É› ‘ á˘˘˘˘ë˘˘˘˘°VGh ¿ƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘J ¿G áÁô˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dG

∂dP Ö°ü«d áfRGƒŸG ‘ »≤«≤◊G õé©dG

ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘fGh ,É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üe ‘

á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ◊G Gƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘YG ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG ¢UÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘°T’G

Éæf’ ¢ù«d ,á≤ãdG Éæ«£YG øëfh ,á≤ãdG

Ée ÆGôØH ÉfQôe Éæf’ πH Égó°V hG É¡©e

ÉeG ƒ÷G ¿Éch ,ô¡°TG á©°ùàdG ÜQÉ≤j

äCÉ£NG ¿G É¡Ñ°SÉëf ¿G øµÁ áeƒµM

Ió˘˘«˘˘L ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûe âeó˘˘˘b ¿G É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘Yó˘˘˘f hG

ΩóY ÉfQÉ«N ¿Éc ∂dòd ,ÆGôØdG hG øWƒ∏d

π˘LG ø˘e É˘æ˘˘à˘˘Ñ˘˘î˘˘à˘˘fG ¢SÉ˘˘æ˘˘dG ¿’ ÆGô˘˘Ø˘˘dG

¤G ¬H ÜÉgòdG ’ ó∏ÑdG ™°Vh Ú°ù–

.zájhÉ¡dG

º˘˘˘˘¶˘˘˘˘©˘˘˘˘eh ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S á˘˘˘˘˘fRGƒŸG{ :∫É˘˘˘˘˘bh

¢ù“ ’G ¿hô˘˘˘˘˘°üe É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘˘˘àŸG

º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘f É˘˘˘˘æ˘˘˘˘f’ ø˘˘˘˘WGƒŸG Üƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘L á˘˘˘˘fRGƒŸG

≥MÓf ¿G ¢VÎØŸG øeh ,Qó¡dG QOÉ°üe

¢ù‰ ¿G π˘˘˘Ñ˘˘˘b Qó˘˘˘¡˘˘˘˘dG Qó˘˘˘˘°üe É˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L

? íéææ°S iôJ Éj π¡a ,¢SÉædG Üƒ«éH

∑Éæg ¿G ó≤àYG ÉfG øµdh ,…QOG ’ á≤«≤M

,áfRGƒŸG GhQôÁ ¿G øµÁ ÉJƒ°U 80

≈∏Y ±Éîf ¿G ÜGƒæc ÖLGh Éæ«∏Y øµdh

ò«ØæJ á«Ø«c áeƒµ◊G ∫CÉ°ùfh ÚæWGƒŸG

.zOÉ°ùa hG Qóg ¿hóH ™jQÉ°ûŸG

%15 πµ°ûJ ¢ù∏HGôW{ ¿G ¤G QÉ°TGh

á˘˘Ñ˘˘°ùf ÈcG É˘˘¡˘˘«˘˘ah ,¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ¿É˘˘˘µ˘˘˘°S ø˘˘˘e

ô¶æf ¿G Éæ«∏Y Öéj Gòd ,á«fÉµ°S áaÉãc

áæjóŸG √ò¡d Éæeób GPÉe Úæ°ùdG ôe ≈∏Y

á˘°ùª˘N âeó˘b »˘à˘dG á˘æ˘jóŸG √ò˘˘g ,É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘a

º˘˘˘gG ∑É˘˘˘æ˘˘˘g ¿É˘˘˘ch ,á˘˘˘eƒ˘˘˘µ˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d AÉ˘˘˘˘°SDhQ

ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°TQ ¢Vô˘˘˘˘˘©Ã π˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àŸGh ´hô˘˘˘˘˘˘°ûe

14 ø˘˘˘˘e Gó˘˘˘˘˘MGh Èà˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘c

ÉfQôe øëfh .¬à«ªgCÉH ⁄É©dG ‘ É°Vô©e

¿ƒ«∏e 86 á«LQÉÿG äÉbÓ©dG áæ÷ ‘

∑Éæg øµdh ,CÉaôŸG ôjƒ£àd áØ∏°ùc Q’hO

,»°ù∏HGô£dG øWGƒª∏d á«ªæàdG ‘ ΩGó©fG

É˘æ˘∏˘Y É˘¡˘dƒ˘bCÉ˘°Sh Ó˘©˘a »˘˘æ˘˘fõ˘˘ë˘˘j É˘˘e Gò˘˘g

Úª°ù∏ªc øëf øµÁ ’ ,ìƒ°Vh πµHh

áª°UÉ©dG Èà©J »àdG á≤£æŸG ∑Îf ¿G

¿É˘µ˘°S á˘Yƒ˘ª› ÈcGh ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG

√ò¡H É¡©e πeÉ©àf ¿G ¿ÉæÑd ‘ Úª∏°ùe

¿G ™˘«˘ª÷G ø˘e ≈˘æ˘ª˘à˘f ø˘ë˘˘f ,á˘˘≤˘˘jô˘˘£˘˘dG

¢†©ÑdG º¡°†©H …ójCÉH º¡jójG Gƒ©°†j

AÉ«æZG ≈∏Y ≈æªàfh ,¢ù∏HGôW πLG øe

Ió˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùÃ Gƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ùj ¿G á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jóŸG √ò˘˘˘˘g

Égò≤æJ ájƒ«M ™jQÉ°ûe ò«ØæJh É¡FÉæHG

.zÉ¡H ô“ »àdG áæÙG øe

∞˘˘∏˘˘àfl ¿G ¿ƒ˘˘ª˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J É˘˘˘ª˘˘˘c{ :™˘˘˘HÉ˘˘˘Jh

QÉ«∏e 11 `H CGóÑJ »àdG Qó«°S ™jQÉ°ûe

∑Éæg ,Q’hO QÉ«∏e 23 `d π°üà°S Q’hO

Ée …G ¢ù∏HGô£d á°ü°üfl % 16 §≤a

∫GDƒ°ùdG Éægh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 320 ÜQÉ≤j

áª°UÉ©dG ¢ù∏HGôW ¿G ÈàYG ÉfG âæc ¿G

Éæ∏ªY Éªc É©«ªL πª©f ’ GPÉŸ ,á«fÉãdG

PÉ≤fG πLG øe ähÒH IóYÉ°ùe πLG øe

É˘˘¡˘˘à˘˘jCGQ QÉ˘˘µ˘˘Y äQR É˘˘eó˘˘æ˘˘˘Yh ,¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘W

,É˘¡˘©˘e π˘ª˘©˘f ¿G ø˘˘µÁh Ió˘˘YGh á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e

áeRÓdG äÉeƒ≤ŸG øe ÒãµdG ∂∏à“ »¡a

¿G øµÁ »àdG ,äÉbô£dGh »°VGQ’Éc

∂∏˘˘J ‘ É˘˘æ˘˘©˘˘æ˘˘°üe ‘ ø˘˘ë˘˘fh ,É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°ùf

ø˘˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘˘°üŸG º˘˘˘˘˘˘gG ø˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘æŸG

™˘«˘ª÷G º˘∏˘©˘j É˘ª˘ch ø˘˘µ˘˘dh ,É˘˘æ˘˘JÉ˘˘Lƒ˘˘à˘˘æŸ

2010 ΩÉ©dG ‘ ™æ°üŸG πØbG ¿G äÈLG

’óHh ,OÉ°üàb’ÉH â∏NóJ á°SÉ«°ùdG ¿’

™˘˘é˘˘°ûfh É˘˘æ˘˘©˘˘fÉ˘˘˘°üe º˘˘˘YO ‘ ó˘˘˘YÉ˘˘˘°ùf ¿G

π˘Ñ˘b ø˘e π˘Nó˘˘J ∑É˘˘æ˘˘g ¿É˘˘c ,QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°S’G

ÉæfG ºcóYG ÉfGh ,Éæ©æ°üe ∫ÉØb’ ¢†©ÑdG

OôéÃ QÉµY ‘ ™æ°üŸG π«¨°ûJ OhÉ©æ°S

.zÖ«≤æàdG ™jQÉ°ûe AóH

™˘˘æ˘˘°üŸG í˘˘à˘˘Ø˘˘æ˘˘°S{ :»˘˘ehõfl º˘˘à˘˘Nh

πeCÉf øëfh ,¬«a ¿ÉÑ°ûdG ±’BG ∞Xƒfh

QÉµY á≤£æe ,É¡∏LG øe É©e πª©f ¿G

∞≤f ÉæfG Ghôj ¿G º¡ª¡j ÚÑ«£dG É¡∏gCÉH

≈˘∏˘˘Y ≥˘˘Ñ˘˘£˘˘æ˘˘j ô˘˘e’G Gò˘˘gh ,º˘˘¡˘˘Ñ˘˘fÉ˘˘L ¤G

,¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ á˘≤˘£˘æ˘e π˘ch á˘«˘æ˘˘°†dG á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e

CGó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘j ¿G Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘L ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘H π˘˘˘˘˘eCÉ˘˘˘˘˘fh

øe Gó«©H ájóéH ÒµØàdÉH ¿ƒ«°SÉ«°ùdG

øjG QGPBG 14h 8 Éfó¡°T Éæ∏ch ,á°SÉ«°ùdG

¤G ™˘˘˘«˘˘˘ª÷G âØ˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y Gƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°UG

ø˘˘˘e ≈˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘f ,á˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘˘°ûdG º˘˘˘˘¡◊É˘˘˘˘°üe

øe Gó«©H á°SÉ«°ùdG Gƒ©°†j ¿G ™«ª÷G

Gògh ,Éæ∏gG πLG øe πª©fh OÉ°üàb’G

áeOÉ≤dG ÉæJQÉjR ,¬∏dG AÉ°T ¿Gh øWƒdG

IOÉYÉH ∫ÉØàM’G πLG øe QÉµY ‘ ¿ƒµJ

.z™æ°üŸG π«¨°ûJ

»∏gCG É¡∏gCGh »àæjóe ¢ù∏HGôW :»ehõfl

»°TófO ≈∏«d

á«HÉgQ’G áKOÉ◊G ó©H ,¢ù∏HGô£d É¡H ΩÉb ájó≤ØJ IQÉjR ó©H

OGDƒ˘̆a ÖFÉ˘̆æ˘̆dG ≈˘̆≤˘̆à˘̆dG ,ô˘̆ ˘£˘̆ ˘Ø˘̆ ˘dG ó˘̆ ˘«˘̆ ˘Y á˘̆ ˘«˘̆ ˘°ûY É˘̆ ˘¡˘̆ ˘d â°Vô˘̆˘©˘̆ ˘J »˘̆˘à˘̆ ˘dG

É˘̆¡˘̆eÉ˘̆bCG AGó˘̆Z Ió˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘e ¤EG á˘̆ ˘«˘̆ ˘aÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘Kh á˘̆ ˘jƒ˘̆ ˘Hô˘̆ ˘J äÉ˘̆ ˘Ä˘̆ ˘«˘̆ ˘g »˘̆˘ehõfi

AÉë«ØdG ôYÉ°T á°ù°SDƒe{ ¢ù«FQ ≥jQR ô°ü«b ÉHÉ°S QƒàcódG

.zá«aÉ≤ãdG ≥jQR ÉHÉ°S

»˘̆˘°†Ø˘̆ ˘dG A≈˘̆˘WÉ˘̆ ˘°ûdG º˘̆ ˘©˘̆ ˘£˘̆ ˘e ‘ º˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆bCG …ò˘̆ ˘̆dG AÉ˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆∏˘̆ ˘̆dG ô˘̆ ˘̆°†Mh

á©eÉL ¢ù«FQ IQÉ≤æe »eÉ°S QƒàcódG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ¢ù∏HGô£H

Iô˘̆jó˘̆e ,ô˘̆eÉ˘̆J ó˘̆ª˘̆MCG Qƒ˘̆ ˘à˘̆ ˘có˘̆ ˘dG ¢ù∏˘̆ ˘HGô˘̆ ˘W CÉ˘̆ ˘aô˘̆ ˘e ô˘̆ ˘jó˘̆ ˘e ,á˘̆ ˘æ˘̆ ˘jóŸG

ÉjOÉa ∫Éª°ûdG ‘ á«Yƒ°ù«dG á©eÉ÷G ´ôa ‘ á«ÁOÉcC’G ¢ShQódG

ó˘̆LÉ˘̆e Qƒ˘̆à˘̆có˘̆dG :z‘É˘̆≤˘̆ã˘̆dG ó˘̆ ˘MC’G AÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘d{ AÉ˘̆ ˘°†YG ,π˘̆ ˘«˘̆ ˘ª÷G º˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y

QƒàcódG ,ÉeƒJ ¿ÉL QƒàcódG ,»JÉ≤«e ™e’ QƒàcódG ,¢ûjhQódG

¢ù∏ÛG ¢ù«˘̆ ˘FQ ,…OGó˘̆ ˘̆ ˘̈̆ ˘̆H IÒª˘̆˘̆°S IQƒ˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆có˘̆ ˘̆dGh ÖdÉ˘̆ ˘̆W Oƒ˘̆ ˘̆ªfi

OÉ–E’G ΩÉ˘̆ ˘Y ÚeG ,ó˘̆ ˘é˘̆ ˘æ˘̆ ˘e ìƒ˘̆˘Ø˘̆ ˘°U ‹É˘̆ ˘ª˘̆ ˘°ûdG ¿É˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆Ñ˘̆ ˘̆∏˘̆ ˘̆d ‘É˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆ã˘̆ ˘̆dG

¢ù«˘̆FQ ÖFÉ˘̆f ,Iƒ˘̆∏◊G ≈˘̆Ø˘̆£˘̆°üe Qƒ˘̆˘à˘̆ ˘có˘̆ ˘dG »˘̆˘Hô˘̆ ˘©˘̆ ˘dG »˘̆˘Ø˘̆ ˘°ù∏˘̆ ˘Ø˘̆ ˘dG

,á˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘fQO π˘̆ ˘°ü«˘̆ ˘a ,¢Vƒ˘̆˘Y º˘̆ ˘«˘̆ ˘gGô˘̆ ˘HEG ΩÓ˘̆˘YEÓ˘̆ ˘d »˘̆˘æ˘̆ ˘Wƒ˘̆˘dG ¢ù∏ÛG

á˘̆˘°ù°SDƒ˘̆ ˘e ‘ ÚdhDƒ˘̆ ˘̆°ùe ¤EG á˘̆ ˘̆aÉ˘̆ ˘̆°VEG ,…ô˘̆˘̆µ˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°S RGƒ˘̆ ˘̆a π˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆eõ˘̆ ˘̆dG

.¢ù∏HGôWh ähÒH ‘ »ehõfl

ábÓ©dG É¡«a ∫hÉæJ á«Ñ«MôJ áª∏c ≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG ≈≤dCGh

:∫Ébh 1976 ΩÉ©dG òæe »ehõfl OGDƒa ¬≤jó°U ™e ¬à©ªL »àdG

Ωƒ«dG ¤EG áæ°S 43 òæe IóŸG √òg ∫GƒW ¿É°üî°T ≥aGÎj ÉeóæY{

,ÜQó˘̆˘dG á˘̆ ˘≤˘̆ ˘aQ ÖfÉ˘̆ ˘L ¤EG É˘̆ ˘ª˘̆ ˘¡˘̆ ˘æ˘̆ ˘«˘̆ ˘H á˘̆ ˘bGó˘̆ ˘̆°üdGh á˘̆ ˘̆aô˘̆ ˘̆©ŸG OGOõ˘̆ ˘̆J

É˘̆¡˘̆H ≈˘̆∏˘̆ë˘̆à˘̆ ˘j »˘̆˘à˘̆ ˘dG Ió˘̆ ˘jó˘̆ ˘©˘̆ ˘dG äÉ˘̆ ˘Ø˘̆ ˘°üdG IóŸG √ò˘̆ ˘g ‘ âØ˘̆˘°ûà˘̆ ˘cEGh

¬à«d Éj ¢ùdƒbCG »æ∏©éj É‡ »ehõfl OGDƒa ÖFÉædGh ≥jó°üdG

Ωƒ«dG √Gôf …òdÉa áæ°S 30 òæe ¬∏gCÉà°ùj …òdG õcôŸG ¤EG π°Uh

zô°ûY{ `H ¿ƒq∏ëàj ’ ,‹ áÑ°ùædÉHh ,Ú«°SÉ«°ùdG øe ÒãµdG ¿G

ÊÉ°ùfEG ó«©°U øe ÌcCG ≈∏Y OGDƒa É¡H ≈∏ëàj »àdG äÉØ°üdG

.z»∏ªYh

≈∏YCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ƒg OGDƒa »≤jó°üd ≈æ“CG Ée{ :±É°VCG

Ö°üæe …CG ±ô©f ¿CG ™«£à°ùf Qƒà°SódG ¤EG ÉfóY GPEGh ,Ö°üæe

  .z»æYCG

»ehõfl
ÉHÉ°S »≤jó°U QÉ°TCG Éªc{ :∫É≤a »ehõfl ÖFÉædG çó– ºK

‘ Éæ≤∏£fEG Éªæ«M É©e Éæch 1976 ΩÉ©dG ¤EG Oƒ©J ÉæàbGó°üa

Ωƒ«dG øëfh ,1982 ΩÉ©dG ‘ ÉæJÉcô°Th ÉæJÉ°ù°SDƒe ¢ù«°SCÉJ

,⁄É©dG ‘ Ö«HÉfC’G áYÉæ°üd á°ù°SDƒe ÈcG πµ°ûf áYƒªéªc

QÉµY ‘ Éæ©æ°üe ÉæëààaEGh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ Éª«°S’

¤EG Éæ©aO OÉ°üàbE’G ‘ »°SÉ«°ùdG πNóàdG ¿ƒaô©J Éªc øµdh

1000 ø˘̆˘e ÌcG ¬˘̆ ˘æ˘̆ ˘e ó˘̆ ˘«˘̆ ˘Ø˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆°ùj ¿É˘̆ ˘̆c …ò˘̆ ˘̆dG ™˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°üŸG zÒµ˘̆˘̆°ùJ{

.¢üî°T

áeÉ©dG IÉ«◊G ¤EG ∫ƒNódG äQôb ÉeóæY ÊG âØ∏ŸG{ :±É°VCG

â°ùd ÉfG ,…ôjô◊G ≥«aQ ¢ù«FôdG ó°V ÊG áfÉN ‘ Êƒ©°Vh

∫É› ‘ ƒgh ∫É› ‘ ÉfCG , ó°V hG ™e ∞«æ°üàdG Gòg ≥ah

≈∏Y ≈≤HG ¿CÉH »æØ∏c ôeC’G Gògh ,á«©ÑàdG êQÉN »æµdh ,ôNBG

,ÒNC’G »HÉ«ædG ¥É≤ëà°SE’G ïjQÉJ ¤EG , áæ°S 25 á∏«W ±ÓN

±ôYCG ¿G ójQG ÊG »HGƒL ¿Éch πàc ¤EG ‹ÉNOEG GƒdhÉM å«M

24 ≈∏Y É«∏ªY â∏°üMh ,’ hG í‚G ¿CG ÉeEG »©«Ñ£dG »ªéM

øe »©e RƒØj  ¿CÉH Éæd í«àj ¿Éc ºbôdG Gògh ,äƒ°U ∞dG

Ée ÖÑ°ùHh ,ó≤àYCG Ée ≈∏Y …RQO í°Tôeh »æ°S í°Tôe áëFÓdG

Ée πc ™eh á«∏NGódG ôjRh Rƒa ÚeCÉJ ¿hójôj GƒfÉc º¡fC’h

.záHƒ©°üH í‚ zIÈYR{ øe π°üM

»HÉ«ædG ¢ù∏ÛG π«µ°ûJ ™eh QƒØdG ≈∏Y äô°TÉH ó≤d{ :™HÉJh

ájƒ°†©H ∞àcCG º∏a ¢ù∏ÛG ¿É÷ ¤EG ÜÉ°ùàfE’G ≈∏Y ójó÷G

É«∏©ah ¿É÷ ÊÉªK ¤EG ¬æ«Y âbƒdG ‘ âÑ°ùàfEG πH Úàæ÷

.zá«fÉŸôH áæ÷ 12 äÉ°ù∏L ô°†MG

OÉ°ùØdG Gòg áé«àæH ¿õfi ó∏ÑdG ‘ Ωƒ«dG √Gôf Ée{ :∫Ébh

í«ë°U ÜGƒL ≈∏Y π°üëf ⁄ Ωƒ«dG ¤EGh ádhódG ‘ …ô°ûà°ùŸG

»Øbƒe ¢SÉ°SC’ÉHh ,2015 ΩÉ©dG ‘ √ƒØXh …òdG Oó©dG ∫ƒM

™bGƒÃ CGóÑf ⁄ GPEG øµdh kGQóg ∑Éæg ¿G ±ô©f ÉæfCÉH í°VGh

áÑ«L ¤EG ∫ƒNódG ≈∏Y Gó©à°ùe â°ùd ÉfCÉa Qó¡dG Gòg õcGôeh

¿ÉæÑd ¿G í«ë°Uh ,ìÓ°UE’G ádhÉfi ‘ ∂dòH AÉØàcE’Gh øWGƒŸG

»eƒ«dG ¬∏NO ÊÉæÑd ¿ƒ«∏e ÉfóæY øµdh ¿ƒdƒ≤j Éªc ¢ù∏Øe ÒZ

.zΩƒ«dG ‘ $3 øe πbG ¬∏NO ÊÉæÑd ∞dG 300h , $4 ∫G â–

¿EÉa ß◊G Aƒ°ùdh ™«°VGƒŸG √òg ¤EG ô¶æf ÉeóæYh{ :±É°VCG

áæ«©e äGQGRh ¿ƒµ∏Áh ÉgDhGQRhh É¡HGƒf É¡d íÑ°UG áØFÉW πc

∫hO ™Ñ°S hG â°S Éæjód íÑ°UGh ,º¡JÉ°†bh º¡WÉÑ°V º¡jódh

…òdG ∞FÉ£dG ≥«Ñ£J ójôf ’ ÉæfG Éæd ¿ƒdƒ≤j ∂dòdh ,ádhO ‘

áÄØdG »ØXƒe ≈∏Y §≤a …ô°ùj »ØFÉ£dG ™jRƒàdG ¿CG ¤EG Ò°ûj

≈fOCG ≈àM ájQƒà°SódG IóYÉ≤dG √òg ≥«Ñ£J ¿hójôj º¡fEG ,¤hC’G

.zádƒ∏°ûe Ωƒ«dG ádhódG ∂dòdh ÜGƒH

Éæjód ¢ù«d Ωƒ«dG ¤EG 1997 ΩÉ©dG òæe ÉæfEG GhQƒ°üJ{ :QÉ°TCGh

GhDhÉLh ,ájô°ûY »æKE’G IóYÉ≤dG ≥ah ±ô°üfh ÜÉ°ùM ™£b

Rƒ“ 17 ≈àM ájô°ûY »æKE’G ≥«Ñ£J Ωƒ«dG ¿hójôj º¡fCÉH Éæ«dEG

‹É©e ÉædCÉ°Sh ,2020 áfRGƒÃ ÜBG ô¡°T ‘ Ωó≤àà°S áeƒµ◊Gh

Q’hO ¿ƒ«∏e 200h øjQÉ«∏e IOÉjõH ºàÑdÉW ºµfCÉH ∫ÉŸG ôjRh

»æKE’G ≈∏Y ≠∏ÑŸG Gòg ºà∏NOG π¡a , ∞jQÉ°üªc á«°VÉŸG áæ°ùdG

.zÉHGƒL òNCÉf ⁄ Ωƒ«dG ¤EGh ?ájô°ûY

Gò˘̆g É˘̆ qeEG QÉ˘̆«˘̆N ΩÉ˘̆eG É˘̆fƒ˘̆©˘̆°Vh AÉ˘̆Hô˘̆¡˘̆µ˘̆ ˘dG á˘̆ ˘«˘̆ ˘°†b ‘{ :∫É˘̆ ˘bh

,IOÉjR Q’hO QÉ«∏e 10h AÉHô¡c ¿hO äGƒæ°S 3 hG ´hô°ûŸG

∞˘̆bh ¿hó˘̆jô˘̆j á˘̆¡˘̆L ø˘̆e IÒÑ˘̆˘c äÉ˘̆ ˘°†bÉ˘̆ ˘æ˘̆ ˘J ø˘̆ ˘ª˘̆ ˘°†à˘̆ ˘J á˘̆ ˘fRGƒŸG

á°SÉFQ »Øa ±’B’ÉH ¿ƒØXƒj ºgó‚ á«fÉK á¡L øeh ∞«XƒàdG

∞«XƒàH ™Ñàà°ù«°S Gògh ,ôFGhO AÉ°SDhQ 8 GhOGR áeƒµ◊G

.zºgÒZh øjóYÉ°ùe

á˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆°ùdG ø˘̆ ˘̆Y ∫É˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆j É˘̆ ˘̆e á˘̆ ˘̆dCÉ˘̆ ˘̆°ùe ∑É˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘g º˘̆ ˘̆ ˘K{ :Ó˘̆ ˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘̆ ˘b ±OQCGh

πc ¿EÉa ∞FÉ£dG ¥ÉØJEG Éæ≤ÑW ƒd øëf á≤«≤◊G ‘h ,á«°SÉ«°ùdG

ó©H ¥ÉØJE’G ‘ óæH ∫hCG ¿C’ áª©W ¿hóHh ¬d »YGO ’ ΩÓµdG Gòg

¿C’ É¡°†aôf »àdG á«°SÉ«°ùdG á«ØFÉ£dG AÉ¨dEG ƒg ¬«∏Y ™«bƒàdG

º∏©j Éæ∏ch ,á«ØFÉ£dG AÉ¨dEG óæY QÈe º¡d Oƒ©j ’ A’Dƒg º¶©e

á˘̆˘«˘̆ ˘fhQÉŸG âfÉ˘̆ ˘c 1958 ΩÉ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆dG ≈˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆Mh 1943 ΩÉ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆dG ò˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆e ¬˘̆ ˘̆fG

∑Éæg ¿Éc 1975 ≈àM 1958 øeh ,áªcÉ◊G »g á«°SÉ«°ùdG

äGQƒK ∑Éæg âfÉch …õ«∏µfEG ≈∏Y ÊÉcÒeG ≈∏Y …ô°üe »°T

Iô˘̆˘£˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆°S ∑É˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆g âfÉ˘̆ ˘̆c 1984 ≈˘̆˘̆à˘̆ ˘̆M 1973 ÚHh ,á˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆æŸG ‘

‘h 2005 ∫G ≈àM 1984 øe ºµM …Qƒ°ùdGh Ú«æ«£°ù∏Ø∏d

¢ù«FôdG ºµM ∫ÓNh ,∞FÉ£dG ¥ÉØJEG ∑Éæg ¿Éc âbƒdG Gòg

,á©«°û∏d ºµ◊G Ωƒ«dGh ,õ«‡ QhO áæ°ù∏d ¿Éc …ôjô◊G ≥«aQ

π°ûØj ó∏ÑdG ºµM ∫hÉM øe πc  ÉÑjô≤J áæ°S 15 πc ¬fG »æ©j É‡

»µëf ¿G ∫óHh ,óMGh ±ôW øe ºµëj ’ ó∏ÑdG Gò¡a ,áé«àædÉH

.zó∏ÑdG Gòg »ªëf ∞«c ôµØf ¿G Éæ«∏Y Öéj á«ØFÉ£dÉH

OÉéjEG ‘ ájóL ∑Éæg ¢ù«d ¬fG èàæà°ùf ∂dP πc øe{ :ºàNh

Ö°SÉµe øe ±ô¨j ¿G ójôj πµdÉa ó∏ÑdG PÉ≤fE’ á©LÉædG ∫ƒ∏◊G

»HÉîàfE’ ∫hC’G Ωƒ«dG òæe »æfG ∫ƒbG ‹ áÑ°ùædÉHh ,ó∏ÑdG Gòg

ø˘̆˘e É˘̆ ˘̆bÓ˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆fEG ÖFÉ˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆c »˘̆ ˘̆JÉ˘̆ ˘̆°ü°üflh »˘̆˘̆Ñ˘̆ ˘̆JGhQ ¢†Ñ˘̆ ˘̆b â°†aQ

π˘̆jƒ“ ≈˘̆˘∏˘̆ ˘Y IQó˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG …ó˘̆˘æ˘̆ ˘Y ø˘̆ ˘µ˘̆ ˘j ⁄ GPEG ¬˘̆ ˘fCÉ˘̆ ˘H π˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG »˘̆˘Ø˘̆ ˘bƒ˘̆ ˘e

.¢Vô¨dG Gò¡d áHÉ«ædG ¤EG CÉ÷CG ¿G »∏Y ¢ù«∏a á°UÉÿG »©jQÉ°ûe

 ¬aô°T ≈∏Y kAGóZ º«≤j ≥jQR ÉHÉ°S QƒàcódG áæjóª∏d ájó≤ØJ IQÉjR ó©Hh ...

áHOCÉŸG Qƒ°†M ¿É£°Sƒàj ≥jQRh »ehõfl

¢ù∏HGôW ‘ πàdG ‘ º«¡a ≈¡≤e AÉ°ûY ‘ á«°ù«FôdG IóFÉŸG

¬àª∏c »≤∏j »ehõfl OGDƒa ÖFÉædG

óª°üdG ,QÉ©°ûdG »àØŸG ,»ehõfl ô°ù÷G :Úª«dG øeAÉ≤∏∏dG ¤G øjƒYóe §°Sƒàj »ehõfl
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