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øe ô°ûY ™HGôdG ‘ ,»°VÉŸG óMC’G ôéa
¿Éµ°S º¶©e ¿Éc ,¢ù∏HGôW áæjóe ‘ ,Rƒ“
ó˘jó◊G ÜÉ˘H ‹É˘gCG º˘¡˘æ˘˘eh ,Úª˘˘FÉ˘˘f á˘˘æ˘˘jóŸG
áZÉHódGh ô¨ŸG ô¡°Vh øjô°ù÷Gh á≤jƒ°ùdGh
áMÓŸG ácôHh êGôM ¥ƒ°Sh ôµ°ù©dG ¿ÉNh
â–h á˘˘©˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘dG QGƒ˘˘˘Lh ÚWÉ˘˘˘«ÿG ¿É˘˘˘Nh
¥ƒ°Sh ∂«H Oƒªfi ™eÉL §«fih •ÉÑ°ùdG
‹ÉgCG óLh ICÉéa .»∏Y ƒHCG QGhOh QÉ°†ÿG
¬Lƒd kÉ¡Lh º¡°ùØfCG kÉ≤HÉ°S IQƒcòŸG AÉ«MC’G
¥ƒ˘a ∞˘°UÉ˘Yh ¿ƒ˘æ› Ö¡˘à˘∏˘e º˘«˘ë˘L ΩÉ˘eCG
øe º°ùb ≈∏Y ó« o°T …òdG »ÑjôîàdG ∞≤°ùdG
Qhô› ¤EG √ÉjEG k’ qƒfi ,»∏Y ƒHCG ô¡f iô›

.ÒÑc
á˘˘£˘˘°ùH 300 ‹Gƒ˘˘M π˘˘cCÉ˘˘J QÉ˘˘˘æ˘˘˘dG âfÉ˘˘˘ch
ÜÉ˘˘«˘˘K ø˘˘e ,É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a IOƒ˘˘˘LƒŸG äÉ˘˘˘jƒ˘˘˘àÙGh
’ IÒãc ™∏°Sh QÉ°†Nh á∏ª©à°ùe ájòMCGh

.≈°ü– ’h qó©oJ
πc øeh ,áæµeC’G πc ‘ π©à°ûJ QÉædG âfÉc
∂°T ¤EG ™aój πµ°ûH ,âbƒdG ¢ùØf ‘ ÖfGƒ÷G
çOÉ◊G ¿Gh É˘¡˘˘eô˘˘°VCG ø˘˘e ∑É˘˘æ˘˘g ¿CÉ˘˘H ÒÑ˘˘c
É˘˘gAGQh ¿G kÉ˘˘≤˘˘M’ ´É˘˘°T ÜÉ˘˘Ñ˘˘°SC’ π˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘e
≈∏Y PƒØædG §°ùH ≈∏Y ´QÉ°üàJ zäÉ«aÉe{
á∏gDƒŸG ÒZh á°ûª¡ŸGh á∏ª¡ŸG á©≤ÑdG ∂∏J
Gò˘˘g ø˘˘e kÉ˘˘bƒ˘˘°S ¿ƒ˘˘µ˘˘à˘˘d kÓ˘˘°UCG Ió˘˘˘©ŸG ÒZh

.´ƒædG
Ú©FÉÑdG äÉµ∏à‡ äôqeoO IOhó©e ≥FÉbóH
ICÉ˘˘˘Wh â– ÚMRGô˘˘˘dGh ,kÓ˘˘˘˘°UCG AGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG

øe äGƒÿGh ,á¡L øe …OÉ°üàb’G Oƒª÷G
øe º¡∏gÉc π≤ãJ »àdG ¿ƒjódGh ,iôNCG á¡L

 .äÉ¡÷G πc
ôª©dG ≈æL âª¡àdG É¡fC’ ájƒ°SCÉe áKOÉ◊G
≈˘∏˘Y ICÉ˘é˘a º˘¡˘à˘eQ É˘¡˘fC’h ,ø˘˘jÒã˘˘µ˘˘dG ó˘˘æ˘˘Y
¤EG á°SÉŸG áLÉ◊Gh Rƒ©dGh ádÉ£ÑdG ∞«°UQ

.º¡JÓFÉY ´ƒL qó°ùj Ée

?á©jôŸG IÉ°SCÉŸG √òg øY ∫hDƒ°ùŸG øªa
Ö«˘é˘©˘dG ¥ƒ˘°ùdG Gò˘g ƒ˘˘∏˘˘ZÉ˘˘°T ,™˘˘Ñ˘˘£˘˘dÉ˘˘H
è˘FÉ˘à˘æ˘dGh çó˘M É˘ª˘Y ÚdhDƒ˘°ùŸG º˘˘g Gƒ˘˘°ù«˘˘d

.É¡æY ôØ°SCG »àdG á«KQÉµdG
ø˘e á˘«˘dhDƒ˘°ùŸG êQó˘˘æ˘˘J kÉ˘˘°†jCG ™˘˘Ñ˘˘£˘˘dÉ˘˘Hh
øe Aõéc ô¡ædG ∞≤°ùd Gƒ££N kÓ°UCG øjòdG
áæjóŸG √ qƒ°T …òdG z‘É≤ãdG çQ’G ´hô°ûe{

∑Éæg  ºK ,ó©H ¬jƒ°ûàdG ¬àæj ⁄h áÁó≤dG
Gò¡d âL qhQh â≤aGh »àdG ájó∏ÑdG á«dhDƒ°ùe
É˘˘e ¿G iƒ˘˘Yó˘˘H ,2010-2004 ∫Ó˘˘˘N ô˘˘˘eC’G
√É˘«˘ª˘∏˘d ∑ô˘H ƒ˘g ∞˘≤˘°ùdG Gò˘g ≈˘˘∏˘˘Y ¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘°S
m√É˘˘˘≤˘˘˘eh Ú«˘˘˘aô˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘d äÓfih äÉ˘˘˘MGÎ°SGh
,ìÉ«°ùdGh QGhõ∏d áÑ°SÉæeh á∏gDƒeh áØ«¶f
Ú°ù∏ÛG ≈∏Y kÉ°†jCG á«dhDƒ°ùŸG Öë°ùæJ ºK

á∏Môe ó©H á«dhDƒ°ùŸG É«dƒJ øjò∏dG Újó∏ÑdG
iÈµdG á«dhDƒ°ùŸG ÉeCG ,»ÑjôîàdG ¢ù«°SCÉàdG
Gƒ∏NóJ ø˘jò˘dG á˘æ˘jóŸG ƒ˘«˘°SÉ˘«˘°S É˘¡˘∏˘ª˘ë˘à˘«˘a
ø˘e ÌcGh äÉ˘£˘°ùH á˘eÉ˘bEG Gƒ˘°Vô˘a π˘H kÉ˘˘ª˘˘FGO
A’Dƒg Éª«a ,º¡H ¿ƒ£«ëj Ú©ØàæŸ äÉ£°ùH
äÉ˘˘˘£˘˘˘°ùÑ˘˘˘dG √ò˘˘˘g ¿hô˘˘˘LDƒ˘˘˘˘j ¿ƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG
¬Ñ°ûoj Ée ‘ äGƒÿG ¿ƒ°VôØjh äÉMÉ°ùŸGh

.¿ÉµŸG ≈∏Y Iô£«°ùŸG á«≤«≤◊G zÉ«aÉŸG{
¢ù∏HGôW ájó˘∏˘H äÓ˘é˘°S ∫ƒ˘≤˘J ΩÉ˘bQC’É˘Hh
140 øY ójõj ’ á°üNôŸG äÉ£°ùÑdG OóY ¿G
äÉ£°ùÑdG ¿G ∫ƒ≤j ∫É◊G ™bGh Éª«a I,§°ùH
øªa ,á£°ùH 280 øY π≤J ’ âbÎMG »àdG
ôqLCG …òdG øeh ,IójóL äÉ£°ùH É°ûfCG …òdG
¢Vôa …òdG øeh ,á°üNôŸG ÒZh á°üNôŸG
ø˘eh ,Úbƒ˘ë˘°ùŸG É˘¡˘«˘∏˘ZÉ˘°T ≈˘∏˘˘Y äGhÉ˘˘JC’G
äÉ˘«˘aÉŸ ¿ƒ˘©˘Ñ˘à˘j ¬˘d Ú°ùaÉ˘æ˘e ´QÉ˘˘°U …ò˘˘dG
ó«Øà°ùŸG øeh ,¿ÉµŸG πNGO PƒØædG qóŸ iôNCG
∫ƒ°UƒdG OGôj …òdG ±ó¡dG Éeh ≥jô◊G øe
á˘˘≤˘˘jô˘˘£˘˘dG √ò˘˘˘¡˘˘˘H ¥GQh’G §˘˘˘∏˘˘˘N ÈY ¬˘˘˘«˘˘˘dG
√ò˘g ‘h á˘∏˘ª˘¡ŸG á˘©˘≤˘Ñ˘dG √ò˘g ‘ ,á˘«˘KQÉ˘˘µ˘˘dG

?áæ«µ°ùŸG áæjóŸG
,á∏Ä°SC’G √òg øY áHÉLE’G ™«£à°ùf ÉeóæY
‘ ºgÉ°S øe πc áÑ°SÉfi ™«£à°ùf ÉeóæYh
∫É˘ª˘gE’É˘Hh …ò˘dG π˘µ˘°ûdÉ˘H ¿É˘˘µŸG Gò˘˘g π˘˘©˘˘L
øe ,äÉHÉLE’G ≈∏Y π°üëf ÉeóæY ,¬«a º«≤ŸG
∞«ZQ ¥ôMCG øe ±ô©æ°S òFóæY ÉæfG ócDƒŸG

.º¡Jƒ«H ÜôNh ºgOô°Th ÚcÉ°ùŸG AGô≤ØdG

?AGô≤ØdG ∞«ZQ ¥ôMCG øne

ábhôÙG äÉ£°ùÑdG¬∏ªcCÉH ¿ÉµŸG ≈∏Y ≈°†b ≥jô◊G¥ÉæàNG ä’ÉëH º¡æe áà°S Ö«°UGh kÉ«FÉæãà°SG kGó¡L GƒdòH øjòdG ¿ƒ«FÉØW’G

2008 ΩÉ©dG ‘ ô¡ædG ∞≤°S ´hô°ûŸ ¢ù∏HGôW ájó∏Hh QÉªY’Gh AÉ‰’G ¢ù∏› ¥ qƒ°S GòµgÉgÒZh QÉ°†ÿGh á∏ª©à°ùŸG á°ùÑd’Gh ájòMÓd ¥ƒ°S ¤G √ƒdƒMh √hòØf Gòµgh ...

zøeÉ°†àdG{h záYƒ∏dG{h z∞°S’G{ AGóHG ‘ áæjóŸG ƒ«°SÉ«°S iQÉÑJ

Éª«a ,»∏YƒHG ô¡f ∞≤°S ≈∏Y ábhôÙG äÉ£°ùÑdG ÜÉë°UG ™e »eÓµdG

‘ á≤£æŸG √òg ¬«dG âdBG …òdG ™°VƒdG øY IÒÑc á«dhDƒ°ùe ¿ƒ∏ªëàj ºg

πHÉ≤ŸG ‘h .º¡JÉëjô°üJ ô°ûf kGó«Øe ¿ƒµj ’ ób ÖÑ°ùdG Gò¡dh .¢ù∏HGôW

‘ kÉª¡e ÉjCGQ Ú°ùª°T óªfi kÉ≤HÉ°S ¢ù∏HGôW ájó∏H ¢ù∏› ƒ°†Y ióHG

¤G ô¶ædG âØ∏j óbh ,kGó«Øe ¿ƒµj ób √ô°ûf ¿G z¿óªàdG{ äCGQ ,á«°†≤dG

 .∞∏ŸG Gòg ‘ IÒãc QƒeG

≈∏Y ,2019 Rƒ“ 14 ‘ óMC’G ¢ù∏HGôW â¶≤«à°SG{{ :Ú°ùª°T ∫ƒ≤j

á≤£æe ‘ ,ºî°Vh m ÒÑc ≥jôM ´’ófG ™e ,qÓ«d çóM Ée ôKEG m ´hôe mó¡°ûe

äÉ£°ùÑdGh ∫ÉÙG øe m ÒÑc mOóY ¥GÎMG ¤EG iOCG ,»∏Y ƒHCG ô¡f ô°ùL

çÓ˘˘K ƒ˘˘ë˘˘f π˘˘Ñ˘˘b ≥˘˘∏˘˘£˘˘fG …ò˘˘dG ô˘˘¡˘˘æ˘˘dG ∞˘˘≤˘˘˘°S ´hô˘˘˘°ûe ø˘˘˘ª˘˘˘°V IOƒ˘˘˘LƒŸG

.äGƒæ°S

º¡∏c Gƒ°ù«dh ô¡ædG ∞≤°S ≈∏Y Ú∏eÉ©dG AGô≤ØdG ™e »ØWÉ©J ™eh

,≥jôM ¿hO øe º¡«∏Y ¢†jƒ©àdG Öéj ¿Éc ¬fG ÈàYG ,äÉ£°ùÑdG ÜÉë°UG

ºgÒ≤ØJ ¤EG äOCGh ô£ØdG ó«Y á∏«d º¡H â∏M »àdG áKQÉµdG ó©H á°UÉNh

.ÌcG

ádÉÑ∏d kÉ©ª› ¿ƒµj ¿G ô¡ædG ∞≤°ùd kÉ££fl ¿Éc πg : ƒg ∫GDƒ°ùdGh

?ájÉªM …CG ¿hO øe ≥jôë∏d á∏HÉ≤dG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh

¢Vô©d ,øjÎŸG IóMGƒdG  ió©àJ ’ á£°ùH 215 OƒLh kÉ££fl ¿Éc ΩG

.ìÉ«°ù∏d áHPÉ÷G äÉéàæŸG øe ÉgÒZh ÉfGõ«JQ’G

Gƒ°†Z øjòdG Ú«°SÉ«°ùdGh ájó∏ÑdG ≈∏Y ™≤J ¢SÉ°S’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG

.¬àeôH ´hô°ûŸG á¡Lh ôq«¨Jh äÉØdÉıG øY ±ô£dG

,¢ù∏HGôW ‘ Ú«°SÉ«°ùdG á°UÉNh ,áÑ«°üŸG √ò¡H ∑QÉ°T øe πc ≈∏©a

≥∏Nh ,»°ù«FôdG §£ıG ¤EG ∞≤°ùdG IOÉYEGh ,AGô≤Ø∏d äÉ°†jƒ©àdG ™aO

√òg πª©dG ¢Uôa ¿ƒµJ ¿G øµ‡h .πª©dG øY kÓWÉY 215 `d πªY ¢Uôa

.πªY á°Uôa 430 ≈∏Y π°üëæd ,ÚeGhód

™aO ‘ ∑QÉ°ûj ¿G ¬«∏Y øe ƒ¡a ≥jô◊G Gò¡d §£Nh òØf øne ÉeG

.á∏jƒW áªFÉb √ògh ójóL øe ∞≤°ùdG º«eôJ ‘h ±ô°üà°S »àdG ∫GƒeC’G

≈∏Y ∞°ûµ∏d ‘É≤ãdG çQE’G ´hô°ûŸ áëfÉŸG á¡÷G Ωhób óæY ¬fG Éª∏Y

24 øe πbCÉH »∏Y ƒHG ô¡f ‘ É¡«a Éeh äÉ£°ùÑdG ™«ªL â«eQ ,´hô°ûŸG

.√ÉÑàfÓd âØ∏e ôeCG Gògh ,áYÉ°S

.z?Gòg πc AGQh øªa

?»∏Y ƒHG ô¡f ∞≤°S äÉ£°ùH ≥jôM AGQh GPÉeh øne

∫ƒëàJ ¿G q’EG kÉ©bƒàe ¿Éc A»°T πc

¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘˘Fô˘˘˘H á˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘˘dG Öë˘˘˘˘°S á˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘L

ø˘˘jó˘˘dGô˘˘ª˘˘˘b ó˘˘˘ª˘˘˘MCG ¢ù∏˘˘˘HGô˘˘˘£˘˘˘H …ó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG

º˘FÉ˘à˘°T á˘MÉ˘°S ¤EG ‹ƒ˘dG ó˘˘dÉ˘˘N ¬˘˘Ñ˘˘FÉ˘˘æ˘˘Hh

É¡°†©H OÉc IódÉÑàe äGójó¡Jh ñGô°Uh

™˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘cÓŸG ‘ IGQÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ¤EG ∫ƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j

 .∞°S’G

¬ÑFÉfh ájó∏ÑdG ¢ù«FôH á≤ãdG Öë°S

‘ QƒeC’G äÉjôÛ kÉ≤ah ,É©bƒàe ¿Éc

‘ OÉ◊G ±ÓàN’Gh ,IÒNC’G ô¡°TC’G

AÉ˘˘˘˘°†YCG ÚH π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Üƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°SCGh …CGô˘˘˘˘˘dG

.º¡°ù«FQh …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG

ø˘µ˘d ,á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘W Qƒ˘˘eC’G hó˘˘Ñ˘˘J É˘˘æ˘˘g ¤EG

ÈY äô˘˘°ûà˘˘fG »˘˘à˘˘dG ,á˘˘∏˘˘˘qé˘˘˘°ùŸG á˘˘˘cô˘˘˘©ŸG

ô°ûÑJ ’ ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh

¿É≤jôØdG π°UƒJ ƒd ≈àëa ,ÒÿÉH kGóHCG

ºgÉØàdG ∫Éµ°TG øe πµ°T ¤EG ¿ÉØ∏àıG

Üƒ˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘dG{ ¿EÉ˘˘˘a ,á˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG á˘˘˘∏˘˘˘˘MôŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

kGô˘˘˘˘KCG ∑ÎJ ó˘˘˘˘b í˘˘˘˘jô˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh zá˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏ŸG

Gòg áj’h øe ≈≤ÑJ Ée ∫ÓN kÉ«aÉ°VEG

,Ó«£©J π«£©àdG ójõj ób É‡ ,¢ù∏ÛG

¬LGƒJ »g Éª«a ,kÉªbÉØJ áæjóŸG äÉeRCGh

á˘˘˘jÉ˘˘˘YQ π˘˘˘X ‘ ,iô˘˘˘NC’G ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘J á˘˘˘˘KQÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG

ájDhQh π£©e …ó∏H πªYh áÑFÉZ á«ª°SQ

.IOƒ≤Øe

É˘˘gƒ˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°Sh ,kÓ˘˘©˘˘a á˘˘æ˘˘jõ˘˘M á˘˘æ˘˘jóŸG

‘ ô˘˘ª˘˘à˘˘°ùŸG º˘˘¡˘˘∏˘˘Nó˘˘Jh ,kGó˘˘L ¿ƒ˘˘˘∏˘˘˘°TÉ˘˘˘a

≈∏Y ÒÑµdG ¬∏≤ãH »Nôj …ó∏ÑdG πª©dG

¿G á°UÉN ,áeƒ∏¶ŸG áæjóŸG √òg Qó°U

πLCG øe q’EG kÉeƒj päCÉj ⁄ πNóàdG Gòg

IôŸ ƒ˘˘dh ø˘˘µ˘˘j ⁄h ,∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG π˘˘˘«˘˘˘°ûØ˘˘˘à˘˘˘dG

π˘˘˘LCG ø˘˘˘e ,IÒã˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG äGôŸG ø˘˘˘˘e Ió˘˘˘˘MGh

ÓH πªëàjh ,¢ù∏HGôW ájó∏H πªY ìÉ‚EG

…ó˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG AÉ˘˘˘˘˘°†YCG º˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e ∂°T

.∫ÉÛG Gòg ‘ IÒÑc á«dhDƒ°ùe

?ó©H GPÉeh

Oqó˘˘˘M Gô˘˘˘¡˘˘˘f …õ˘˘˘eQ ∫É˘˘˘ª˘˘˘°ûdG ß˘˘˘aÉfi

ÖFÉ˘˘fh ¢ù«˘˘FQ ÜÉ˘˘î˘˘à˘˘f’ kGó˘˘jó˘˘L kGó˘˘Yƒ˘˘˘e

Ωƒ˘˘˘˘˘j ¢ù∏˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘W á˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘H ¢ù∏Û ¢ù«˘˘˘˘˘˘FQ

ΩÉ°ù≤f’Gh ,…QÉ÷G Rƒ“ 19 ‘ á©ª÷G

’ ¢ù∏ÛG Gò˘˘˘g π˘˘˘˘NGO …Oƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG OÉ◊G

ó©H êôî«°S ¢†«HC’G ¿ÉNódG ¿CÉH ô°ûÑj

.á©ª÷G Ωƒj á«HÉîàf’G á°ù∏÷G

¢ù«FQ ÜÉîàfG ‘ ¢ù∏ÛG π°ûa GPEGh

∫Éª°ûdG ßaÉfi ¿G »æ©j Gòg ,¬d ÖFÉfh

,ájó∏ÑdG á°SÉFQ ΩÉ¡e ƒg ¤ƒàj ±ƒ°S

’ áæjóŸG ‹ÉgCG º¶©e ¿G hóÑj Ée Gògh

ájó∏H ¢ù«FQ ¿CG ≈∏Y IhÓY ,¬fhòÑëj

äGó˘«˘≤˘©˘à˘˘dÉ˘˘Hh ¢ù∏˘˘HGô˘˘W º˘˘é˘˘ë˘˘H á˘˘æ˘˘jó˘˘e

kÉeÉ“ kÉZôØàe ¿ƒµj ¿G Öéj ,É¡«a »àdG

≈˘∏˘Y √QhO ô˘°üà˘≤˘j Ó˘a ,…ó˘∏˘˘Ñ˘˘dG ¬˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘d

.äÓeÉ©ŸG ¬«a ™bƒj ´ƒÑ°S’G ‘ Ωƒj

Rƒ“ 16 á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L ‘ iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L GPÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

?2019

24 π˘˘˘˘˘˘˘˘°UCG ø˘˘˘˘˘˘˘˘e kGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°†Y 23 ô˘˘˘˘˘˘˘˘°†M

ôØ°SCGh (π«≤à°ùe ∫Éàa ≈«ëj ƒ°†©dG)

GƒdÉb  AÉ°†YC’ kÉJƒ°U 13 øY âjƒ°üàdG

¢ù«˘˘Fô˘˘∏˘˘d á˘˘≤˘˘ã˘˘dG Gƒ˘˘£˘˘YCG 5 É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘a á˘˘˘≤˘˘˘K ’

.AÉ°†«H ¥GQhCÉH ¿hôNBG 5 ´ÎbGh

≈∏Y ¢ù«FôdG ÖFÉf π°üM πHÉ≤ŸG ‘

á≤ãH äGƒ°UCG 10h á≤K ÓH kÉJƒ°U 12

ø˘˘˘e á˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘˘dG âÑ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ o°ùa ,AÉ˘˘˘˘°†«˘˘˘˘H á˘˘˘˘bQhh

.¬ÑFÉfh ¢ù«FôdG

IÒÑµdG á«eÓµdG IOÉ°ûŸG äCGóH ÉgóæY

øe kGƒ°†Y 12 ÜÉë°ùfG øY ôØ°SCG É‡

π˘˘˘˘°üM É˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y kÉ˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘MG á˘˘˘˘˘°ù∏÷G

ø˘˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘jõŸG ΩÉ˘˘˘˘˘˘eCG ∫ÉÛG ‘ kÉ˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùaGh

º˘˘˘°SG ∫ƒ˘˘˘M äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh äGQhÉ˘˘˘˘°ûŸG

.¬ÑFÉf º°SGh πÑ≤ŸG ¢ù«FôdG

ø˘˘Ä˘˘ª˘˘£˘˘e ÒZ ‹É◊G …ó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG ó˘˘¡˘˘°ûŸG

ÒZ á˘∏˘˘Ñ˘˘≤ŸG äÉ˘˘HÉ˘˘î˘˘à˘˘f’G á˘˘°ù∏˘˘L ìÉ‚h

•É°ûædG ‘ ‘É°V’G ™LGÎdGh ¿ƒª°†e

,™bGƒdG ôeC’G ¤EG ÜôbCG QÉ°U …ó∏ÑdG

É˘˘¡˘˘˘©˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûeh á˘˘˘æ˘˘˘jóŸG ô˘˘˘°†j ¬˘˘˘∏˘˘˘c Gò˘˘˘gh

É¡JÉeRCG ¤EG ±É°†J äÉeRCÉH É¡Ñ«°üjh

.IÒãµdG á«dÉ◊G

á≤ãdG á°ù∏L OÉ≤©fG AÉæKGá°ù∏÷G ájÉ¡f ‘ á«eÓµdG IOÉ°ûŸG

¿ƒª°†e ÒZ á∏Ñ≤ŸG äÉHÉîàf’G á°ù∏L ìÉ‚h øÄª£e ÒZ ‹É◊G …ó∏ÑdG ó¡°ûŸG
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øe ¬JÉª¡e ôjRƒdG Gòg ºq∏°ùJ (...)
‘ ¬˘˘Ñ˘˘à˘˘˘µ˘˘˘e ‘ ΩhGó˘˘˘j CGó˘˘˘Hh ,¬˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘°S
âfÉc ,»°†Á Ωƒj πc ™eh ,IQGRƒdG
øY ,á˘Y qhô˘e ≥˘FÉ˘≤˘M ¬˘eÉ˘eCG ∞˘°ûµ˘à˘J
q¿CG ¬d GóHh ,É¡∏q«îàj øµj ⁄ äÉHÉµJQG
∞Xƒe ≈fOG øe óàÁ ÚÑµJôŸG πÑM
Ωô¡dG ¢SCGQ ¤G IQGRƒdG √òg ‘ áÑJQ
¢†Ñ˘˘b ‘ kÉ˘˘fÉ˘˘æ˘˘a ¿É˘˘c ¬˘˘Ø˘˘∏˘˘°ùa .É˘˘¡˘˘«˘˘a
IQGRƒ˘˘dG ¤G ¬˘˘˘©˘˘˘e ô˘˘˘°†MCG ,∫Gƒ˘˘˘eC’G
¿Éc ,óYÉ≤àe ¢üî°T ƒgh ,¬d kÉÑjôb
,∑Ó°S’G óMCG ‘ á«dÉY áÑJQ ÖMÉ°U
á˘¶◊ ò˘æ˘e ¬ q̆fG á˘∏˘«˘∏÷G √ô˘KBÉ˘e ø˘eh
,á≤HÉ°ùdG äÉaô©àdG πc ≈¨dG ¬dƒ°Uh
äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG ≈˘˘∏˘˘˘Y IÒ©˘˘˘°ùà˘˘˘dG ™˘˘˘aQh
ôNB’G É¡°†©H ÉeCGh ,É¡°†©H ∞YÉ°†a
3 ¤G Q’hO 500h 300 øe É¡©aôa
∂∏J ÜÉë°UCG q¿CG á©jQòH Q’hO ±’BG
´ƒ˘æ˘dG ø˘e º˘˘g ,á˘˘ª˘˘°Só˘˘dG äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG
´ƒædG øe hCG ,∫CÉ°ùj ’h ™aój …òdG

.™aój ¿CG ô£°†e ƒg …òdG
¢SÉædG πc q¿G ,∂dP πc øe ≈µfC’Gh
,∂dòH º∏Y ≈∏Y GƒfÉc IQGRƒdG ∂∏J ‘
‘ π˘é˘˘N hG AÉ˘˘«˘˘M ∑É˘˘æ˘˘g ó˘˘©˘˘j ⁄ PG
»àdG ,á«æ∏©dG zI qƒÿG{ √òg ¢Vôa
äÓeÉ©ŸG ÜÉë°UG ≈∏Y ¢VôØoJ âfÉc
zIÒ©°ùàdG ™aGQ{ ÚH Ée ≥«°ùæàdÉH
ÚØ˘XƒŸGh Iô˘°SÉ˘ª˘°ùdG ø˘e á˘Ñ˘˘«˘˘à˘˘ch
.ÖFÉ˘°ùdG ∫ÉŸG Gò˘g ø˘e ø˘jó˘«˘˘Ø˘˘à˘˘°ùŸG
Gò˘˘˘g ‘ á˘˘˘©˘˘˘bÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG IQƒ˘˘˘°üdG qπ˘˘˘˘©˘˘˘˘dh
IÒ©°ùàdG ™aGQ q¿CG ‘ ióÑàJ ,∫ÉÛG
…C’ CÉÑ©j øµj ⁄ ,Q’hO ±’BG 3 ¤G
¬©LGôj øe πHÉ≤j ¿Éc ¬qfG PEG ,´OGQ
∫ƒ˘≤˘dÉ˘H ,¬˘°†«˘Ø˘î˘J k’hÉfi ≠˘∏˘ÑŸG ‘
º«¶©dG ¬∏dGh ,Ohófi ô©°ùdG{ :kÉæ∏Y

.z»qa nƒràpH Ée Q’hO ±’BG 3 øe πbG
ÉgÒZh ,á©°ûÑdG Qƒ°üdG √òg πc
AÉ˘˘≤˘˘d ‘ É˘˘¡˘˘°VGô˘˘©˘˘à˘˘°SG iô˘˘L ,Òã˘˘c
,QƒcòŸG ôjRƒdG ÚH ΩÉjG πÑb π°üM
∫É˘˘LQh Ú«˘˘HÉ˘˘≤˘˘æ˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›h
ÜÉ˘˘˘ë˘˘˘°UGh ÚjOÉ˘˘˘°üà˘˘˘bGh ∫É˘˘˘ª˘˘˘Y’G
A’Dƒg øµj ⁄ kÉ©ÑW .∫GƒeG ¢ShDhQ

,ádhódG äGQGOG ‘ …ôéj ÉqªY Ú∏aÉZ
á«MÉæd ¬æe √ƒ©ª°S É‡ Gƒ∏goP º¡æµd
á£ÑJôŸG á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H
å«˘˘M ,¬˘˘˘JQGRƒ˘˘˘H kÉ˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Kh kÉ˘˘˘WÉ˘˘˘Ñ˘˘˘JQG
QGóoJ »˘à˘dGh zäÉ˘©˘WÉ˘≤ŸG{`H É˘¡˘Ø˘°Uh
á˘«˘LGõ˘e ≥˘˘ah ,¢UÉ˘˘N ∂∏˘˘e É˘˘¡˘ q̆fCÉ˘˘ch
á˘ë˘°VÉ˘a äÉ˘Ø˘dÉ˘îÃh ,É˘¡˘«˘∏˘Y º ŭ«˘˘≤˘˘dG
∫ÉŸG ™∏ÑJ É¡fG É¡«a Ée qπbCG äÉHÉµJQGh

.ΩÉ©dG
kGQ qƒ˘˘˘°üJ qó˘˘˘˘YCG ¬˘˘˘ q̆fG ,ô˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘b
,äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ∂∏˘˘J ‘ Ò«˘˘¨˘˘J çGó˘˘˘ME’
≈∏Y ΩGób’G πqLDƒj ,¿B’G ≈àM ¬æµd
¬˘˘eGó˘˘£˘˘°UG á˘˘˘«˘˘˘°ûN ,Iƒ˘˘˘£ÿG √ò˘˘˘g
»˘£˘¨˘J »˘à˘dG á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG äÉ˘˘«˘˘ªÙÉ˘˘H
.äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ∂∏˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Úª˘˘˘ q̆«˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
Úªq«≤dG A’Dƒ¡H ¬àbÓY q¿G ±Î©jh
‘ É¡«a Ò«¨J øe qóH ’ ¬qfCGh ,IôJƒàe
¿G ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øªa ,±É£ŸG ájÉ¡f

.»©«Ñ£dG ÒZ ™°VƒdG Gòg ôªà°ùj
¿ƒ˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’G A’Dƒ˘˘˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘˘goPh
∫É˘ª˘YC’Gh ∫ÉŸG ∫É˘LQh ¿ƒ˘«˘HÉ˘≤˘˘æ˘˘dGh
ádhÉfi{ øY º¡d ∞°ûc ÉeóæY ,ÌcG
π≤f Ée Ö°ùëH ôjRƒdG ∫Éb .z√ó«æéàd
GhQ qƒ˘°üJ{ :ø˘jô˘°VÉ◊G ¢†©˘H ¬˘æ˘˘Y
QÉ˘˘˘Ñ˘˘˘µ˘˘˘dG Iô˘˘˘°SÉ˘˘˘ª˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e Úæ˘˘˘KG q¿G
äGQGRƒ˘˘˘Hh ,IQGRƒ˘˘˘dÉ˘˘˘H ¿É˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘Jô˘˘˘˘e
OÉ°ùØdG ⁄ÉY ¤G ‹ÉNOG ’hÉM ,iôNoCG
,AÉ˘˘≤˘˘∏˘˘dG á˘˘jGó˘˘H ‘ .∫Gƒ˘˘e’G ¢†Ñ˘˘˘bh
äÓ˘eÉ› q»˘∏˘Y É˘bó˘ZCG ,ô˘jRƒ˘dG ∫ƒ˘≤˘j
Góq¡e ,∫ƒ°ù©e ΩÓc øe ∂dP ¤G Éeh
º˘¡˘©˘e ó˘ª˘à˘YG ¿G q»˘∏˘Y É˘Mô˘˘£˘˘«˘˘d É˘˘¡˘˘H
AÉ≤d ,‘Ó°SG √óªà©j ¿Éc …òdG è¡ædG
50 ≠∏Ñe πªY Ωƒj πc øY ≈°VÉ≤JCG ¿CG
óMC’Gh âÑ°ùdG ¿hO øe) Q’hO ∞dCG
‘ ΩÉjCG 5 »æ©j ,(á«ª°SôdG π£©dGh
‘ Q’hO ∞˘˘˘˘˘dCG 250 …CG ,´ƒ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°SC’G
.ô¡°T πc Q’hO ¿ƒ«∏e …CG ,´ƒÑ°S’G
º¡qfCÉch ôjRƒ∏d Ú©ªà°ùŸG q¿G GóH
q¿G ¢VÎaEG º˘˘¡˘˘°†©˘˘Hh ,Gƒ˘˘bqó˘˘˘°üj ⁄
É˘e Ö°ùë˘H º˘¡˘d ∫É˘≤˘a ,≠˘dÉ˘Ñ˘j ô˘jRƒ˘˘dG
Ée ºµd ∫ƒbG ÉfG ,Gƒbqó°U{ :º¡æY π≤of

…qOQ ¿Éch áMGô°U πµH »©e π°üM
Gò˘gh É˘æ˘g ≈˘¡˘à˘fG ΩÓ˘µ˘dG q¿G É˘ª˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y
á˘˘fÉ˘˘gEG π˘ q̆µ˘˘°ûjh ∫ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e ÒZ ΩÓ˘˘µ˘˘˘dG
Ée Gòg :‹ ’É≤a .»©bƒŸh ‹ iÈc
≈˘¡˘à˘fEG :â∏˘≤˘a .∂aÓ˘°SCG ¬˘∏˘˘©˘˘Ø˘˘j ¿É˘˘c

.zΩÓµdG
ºã«g π«Ñf
zájQƒ¡ª÷G{

Ö«˘˘˘°UCG ¬˘˘˘fG ô˘˘˘jRh ±Î©˘˘˘j (...)
í«JÉØe ≈˘∏˘Y ™˘∏˘WCG É˘eó˘æ˘Y ∫ƒ˘gò˘dÉ˘H
.ÉgQhÉ¨e ‘ Qó¡dG ÖjQGõeh ¬JQGRh
¤EG äô˘˘˘°†M á˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘ª› ¿G …hô˘˘˘˘jh
ô˘˘FGhó˘˘H á˘˘bÓ˘˘Y ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘gh ¬˘˘Ñ˘˘à˘˘µ˘˘e
í˘˘˘jô˘˘˘°üH É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e ™˘˘˘ª˘˘˘°Sh .¬˘˘˘˘JQGRh
:∑ÉÑJQG hCG πéN ¿hO øeh IQÉÑ©dG
™aóæd áeÉJ ájRƒ¡L ≈∏Y øëf{

ÚæK’G øe ,kÉ«eƒj Q’hO ∞dCG 50 ∂d
AÓªY á∏bôY ΩóY •ô°T ,á©ª÷G ¤EG
∂JQGRh ‘ É˘æ˘d ¿ƒ˘˘©˘˘Ñ˘˘à˘˘j ÚØ˘˘Xƒ˘˘eh
äGƒ˘æ˘°S ò˘æ˘e É˘æ˘©˘e ¿ƒ˘fhÉ˘©˘à˘j º˘gh
Gò˘g ™˘aO ¬˘eÉ˘eCG Ghó˘¡˘©˘Jh .zá˘∏˘jƒ˘W
»˘˘eƒ˘˘j Gó˘˘Y É˘˘˘e kGó˘˘˘≤˘˘˘fh kGó˘˘˘Y ≠˘˘˘∏˘˘˘ÑŸG

.´ƒÑ°S’G ájÉ¡f ‘ á∏£©dG
ΩÉ˘˘eCG á˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘≤˘˘dG √ò˘˘g Òé˘˘Ø˘˘J ó˘˘©˘˘H
¿Gó˘«ŸG π˘Nó˘j …ò˘dG »˘æ˘˘©ŸG ô˘˘jRƒ˘˘dG
¬˘fG º˘°ù≤ ŏj ,¤hC’G Iô˘˘ª˘˘∏˘˘d »˘˘eƒ˘˘µ◊G
É˘eó˘©˘H Qƒ˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y z¬˘aƒ˘˘«˘˘°V{ Oô˘˘W
áeó°üdÉH …ô¨ŸG ¢Vô©dG Gòg ¬HÉ°UCG
øjÒãc AGQRh ÜÉ©d ¬d âdÉ°S …òdG
»˘˘à˘˘dGh á˘˘Ñ˘˘«˘˘˘≤◊G √ò˘˘˘g ¤EG √ƒ˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘°S
`H Ωô˘˘˘˘˘°†fl »˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°Uh

.zkÉÑgP ¢†«ÑJ »àdG áLÉLódG{
ô˘jRƒ˘dG ó˘ª˘Y ,á˘©˘bGƒ˘dG √ò˘˘g ó˘˘©˘˘H
…ó˘˘jCG ∞˘˘c ¤EG Qƒ˘˘Ø˘˘dG ≈˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘æ˘˘˘©ŸG
É˘eó˘©˘H IQGRƒ˘˘dG ‘ ÚØ˘˘Xƒ˘˘e á˘˘©˘˘HQCG
∞˘∏˘e ø˘˘e ÌcCG ‘ º˘˘¡˘˘WQƒ˘˘J ¬˘˘d âÑ˘˘K
∫ÉŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ôjhõJh ábô°S
á£°TÉf Ió«°S º¡æ«H øe ,∫Ó◊G ÒZ
≈∏Y áHƒ°ùfih áHô≤e É¡fG »YóJ -
π˘˘˘≤◊G Gò˘˘˘g ‘ - »˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°S ≥˘˘˘jô˘˘˘˘a
´É£à°SG ƒdh .±ô°üàdG ‘ º¡©°Vhh
∂dP ‘ ô q°üb ÉŸ AGƒ¡dG º¡æY ™£≤j ¿G
™˘e π˘°UGƒ˘à˘dG ø˘e º˘¡˘©˘æ˘˘e π˘˘LCG ø˘˘e
Úahô©ŸG øe Iô°SÉª°Sh º¡d AÓeR
ø˘e º˘gÌcCG §˘°ûæ˘j å«˘M AÉ˘ª˘˘°SC’É˘˘H

.IQGRƒdG √òg §«fi ‘ ™≤J ÖJÉµe
Ωó˘˘Y ô˘˘eC’G Gò˘˘g ø˘˘e ô˘˘jRƒ˘˘˘dG OGQCG
ÚØ˘˘XƒŸG A’Dƒ˘˘g zihó˘˘Y{ ∫É˘˘≤˘˘˘à˘˘˘fG
.IQGRƒ˘˘dG π˘˘°UÉ˘˘Ø˘˘e ¤EG º˘˘¡˘˘°VGô˘˘˘eCGh
ÒZ º¡WƒÑ£NCG ¿G …Qój ¿Éc øeh
ƒd ≈àM π∏°ùàdGh OóªàdG ≈∏Y QOÉb

.º¡eƒª°S åÑd ºgQƒëL ‘ GƒfÉc
√òg óæY ájó¡°ûŸG √òg ¬àæJ ⁄h
™FÉ°†dG ôjRƒ∏d ÚÑJ å«M ,Ohó◊G
√ò˘˘˘˘˘˘˘˘g ¿G ,IQGOE’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ‘
ÚØ˘Xƒ˘e ø˘e á˘«˘Ñ˘jô˘î˘à˘dG á˘Yƒ˘˘ªÛG
∑ÓŸG êQÉ˘˘N ø˘˘e º˘˘¡˘˘d ø˘˘jó˘˘˘YÉ˘˘˘°ùeh

á˘µ˘Ñ˘°ûdG √ò˘g ‘ ¿ƒ˘∏˘ª˘©˘j »˘Ø˘«˘˘Xƒ˘˘dG
Iô˘˘˘°SÉ˘˘˘ª˘˘˘°S ™˘˘˘e kÉ˘˘˘Wƒ˘˘˘£˘˘˘˘N ¿hóÁh
∞∏e øe ÌcCG ≈∏Y ¿ƒ©∏£j øjòaÉf
∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘e ø˘˘˘˘e ÌcCG »˘˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J IQGRh ‘
≥˘Ñ˘°S ,á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æŸG ‘h .Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d
√ò˘˘˘g ¢SCGQ ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∞˘˘˘∏˘˘˘°ùdG ô˘˘˘jRƒ˘˘˘∏˘˘˘d
á˘˘«˘˘dÉ˘˘e kÉ˘˘eÉ˘˘bQCG ¬˘˘∏˘˘«˘˘˘°ü– IQGRƒ˘˘˘dG
AÉ≤˘d ¬˘à˘«˘°TÉ˘M ø˘e Ió˘YÉ˘°ùÃ IÒÑ˘c
≈∏˘Y ô˘jRƒ˘dG ™˘«˘bƒ˘J ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G

.á∏eÉ©e πc
Iõ˘¡˘LC’Gh ∂dP π˘˘c π˘˘°üë˘˘j º˘˘©˘˘f
áÑFÉZ á«dÉŸGh á«FÉ˘°†≤˘dGh á˘«˘HÉ˘bô˘dG

 .áæjÉ©ŸGh IógÉ°ûŸGh ™ª°ùdG øY
ô˘˘jRƒ˘˘˘dG ¿G äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ™˘˘˘ªŒh
øe ¢ù«d ƒgh ,∞µdG ∞«¶f »æ©ŸG
äÉ˘˘˘°VGô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°S’G ¿hƒ˘˘˘¡˘˘˘j ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG
zäÉ˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘°ùdG{ ’h ä’Ó˘˘˘˘˘˘˘W’Gh

.¿ƒª°†ŸG øe áZQÉØdG á«eÓYE’G
√ò˘˘˘˘g ™˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘bh â∏˘˘˘˘°Uh É˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Y
¿G ∫hÉM ÒÑc ™Lôe ¤EG π«°UÉØàdG
ø˘e √É˘≤˘∏˘˘J É˘˘e á˘˘jGó˘˘Ñ˘˘dG ‘ ¥ó˘˘°üj ’
¬˘Lh AÉ˘e ≈˘∏˘Y kÉ˘XÉ˘Ø˘˘M .äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e
∫CÉ°ù«˘d ,…QGRƒ˘dG É˘¡˘fÉ˘«˘Hh á˘eƒ˘µ◊G
?¢û«˘©˘f ó˘∏˘˘H …CG ‘ ø˘˘ë˘˘f{ :É˘˘gó˘˘©˘˘H
50 ™aód √OGó©à°SG øY ø∏©j øeh
,óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ ôjRƒ∏d Q’hO ∞dCG
∞˘dCG 100 π˘ q°üë˘j ¬˘˘fG »˘˘æ˘˘©˘˘j Gò˘˘¡˘˘a

.zΩƒ«dG ‘ Q’hO
IÒ°ü≤dG ájQGRƒdG áHôéàdG ó©H
¬˘˘fG ±ô˘˘©˘˘j ø˘˘˘µ˘˘˘j ⁄ ô˘˘˘jRƒ˘˘˘dG Gò˘˘˘¡˘˘˘d
‘ zÖgP øe ºéæe{ ≈∏Y ±ô°ûo«°S
¤EG π°Uh Ió«©°ùdG ÒZ ájQƒ¡ª÷G
‘ á˘˘˘˘˘q«˘˘˘˘˘˘f ’ ¿G IÒ£˘˘˘˘˘˘N á˘˘˘˘˘˘°UÓ˘˘˘˘˘˘N
¬ÑL ≈∏Y ájóL IQób ’h ìÓ°U’G
ô£NC’G ¿G{ ∂dP ≈∏Y ójõjh .OÉ°ùØdG
Gò˘˘g ΩÉ˘˘eCG ó˘˘©˘˘˘j ⁄ ¬˘˘˘fG ƒ˘˘˘g ∂dP ø˘˘˘e
ø˘˘˘e ô˘˘˘Ø˘˘˘e ’ ¿G ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘˘dG q’EG ™˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘dG
QÉ˘˘«˘˘¡˘˘˘f’Gh ó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘d ‹ÉŸG •ƒ˘˘˘≤˘˘˘°ùdG

.z…OÉ°üàb’G
π«≤Y ¿Gƒ°VQ
zQÉ¡ædG{

 AÉ©HQC’G

øe πµ°T …CÉH ¬HCÉj ’ á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG º¶©e ¿G kÉë°VGh äÉH
.¬«a ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤Mh áeÉ©dG ¬à«dÉeh √OÉ°üàbGh ó∏ÑdG Gòg Ò°üŸ ∫Éµ°TC’G
kÓ¨à°ùe ΩÉ©dG ∫Éª∏d á∏eÉµdG áMÉÑà°S’G ¢SQÉÁ á≤Ñ£dG √òg º¶©e ∫GR Éªa
≈∏Y äÉ≤Ø°üdG áëFGQ âdGRÉeh .¢SÉædG RGõàHG ≈∏Y ¬JQóbh »°SÉ«°ùdG ¬©bƒe
áë∏°üe ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG ≈æÑoJ äÉeƒ°üÿGh äÉØdÉëàdG âdGR Éeh ,ìƒØJ É¡YGƒfCG

 .∑GP hCG ÖFÉædG Gògh ,∑GP hCG ôjRƒdG Gògh ,∑GP hCG »°SÉ«°ùdG Gòg
∫ƒM ,zájQƒ¡ª÷G{h zQÉ¡ædG{ »àØ«ë°U ‘ »°VÉŸG ´ƒÑ°S’G ‘ ô°ûof Ée
IÒÑc É«aÉe ¿G ôjRƒdG Gòg É¡dÓN øe ø∏YCG »àdG »gh ,zôjRh äÉaGÎYG{
ágƒÑ°ûŸG É¡JÓeÉ©e ôjôªàd ÒÑc πµ°ûH ≈°TôdG ¢SQÉ“h ¬JQGRh ‘ π¨∏¨àJ

 .áHPÉc äÉeƒ∏©e áæª°†àŸGh áØjõŸGh
Ú°ùªN ≈°VÉ≤àj ¿Éc ,IQGRƒdG ‘ ¬≤Ñ°S …òdG ôjRƒdG …G ,¬Ø∏°S ¿EG ∫Ébh
πc øY IÒÑc Iƒ°TQ ¬«°VÉ≤J ¤EG áaÉ°VEG ,É«aÉŸG √òg øe kÉ«eƒj Q’hO ∞dCG
Gƒ°VôY ÉeóæY ¬Ñàµe øe É«aÉŸG √òg AÉ°†YG OôW ¬fG ∫Ébh .É¡©bƒj á∏eÉ©e

.kÉ≤HÉ°S ¿ƒ∏©Øj GƒfÉc Éªc É¡JGP ≠dÉÑŸG ¬«∏Y
√òg Ωób …òdG ôjRƒdG º°SG ∫ƒM kGÒÑc k’GDƒ°S ìô£j Ò£ÿG ΩÓµdG Gòg
ø˘˘e ¢†©˘˘Ñ˘˘˘dG AÉ˘˘˘ª˘˘˘°SG kÉ˘˘˘°†jCG ÉÃQ ∫ƒ˘˘˘M h ,¬˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘°S º˘˘˘°SG ∫ƒ˘˘˘Mh ,äÉ˘˘˘aGÎY’G
z…ô˘˘˘¨ŸG{ …QGRƒ˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘©˘˘˘˘≤ŸG Gò˘˘˘˘g ‘ ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘g Gƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘dG

.zøgóŸG{h
¢VÎØoj »àdG á«fƒfÉ≤dG áÑ°SÉÙG øY kGÒÑc k’GDƒ°S kÉ°†jG ìô£j ΩÓµdG Gògh
‘ ôjRƒdG ¬dÉb Éªa ,≈°TQ øeh ≈°ûJQG øe ∫É£J ¿G Öéj »àdGh ,…ôŒ ¿G
ΩÉ©dG »YóŸGh …õ««ªàdG ΩÉ©dG »YóŸG ÖLGh øe ,kGQÉÑNEG Èà©oj z¬JÉaGÎYG{
,ó∏ÑdG Gòg ‘ Ée πeCG kÓ©a ∑Éæg ¿Éc GPEG ,áYô°Sh ájóéH ¬©e É«WÉ©àj ¿G ‹ÉŸG

.¿ÉæÑd ‘ á°SÉ«°ùdG πgCG º¶©e óæY Ió«≤Y ¤EG ∫ƒ– …òdG OÉ°ùØdG á¡LGƒŸ
á«fƒfÉb OGƒeh ,ô°ûof ÉÃ ≥∏©àj kÉ«fƒfÉb kÉjCGQ z¿óªàdG{ ô°ûæJ Oó©dG Gòg ‘
zQÉ¡ædG{ »JójôL ‘ Gô°ûof øjò∏dG Ú°üædG øe äÉØ£à≤eh ,´ƒ°VƒŸG Gòg øY

.ájhóŸG á∏Ñæ≤dG √òg Gôqéah zájQƒ¡ª÷G{h

?zôjRh äÉaGÎYG{ ó©H GPÉe

kÉ«fƒfÉb kÉ©Lôe z¿óªàdG{ âdCÉ°S ,zôjRh äÉaGÎYEG{ ´ƒ°Vƒe ‘ AÉL Ée ∫ƒM

¿ƒfÉb{ ¤EG kGOÉæà°SEG ,ô°ûof Ée ¿CG{:í°VhCÉa ¬dƒM ÊƒfÉ≤dG »WÉ©àdG á≤jôW ∫ƒM

QÉÑNEG áHÉãÃ Èà©oj ,16h 15h 14 OGƒŸG kGójó–h zá«FGõ÷G äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG

ΩÉ©dG »YóŸG ≈≤∏àj{:≈∏Y ¢üæJ »àdG 15 IOÉŸG ¤EG kGóæ°S …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG ¤EG

óMCG øe hCG á«eÉ¡J’G áÄ«¡dG øe kÉ°SCGQ OôJ »àdG ihÉµ°ûdGh äGQÉÑNE’G …õ««ªàdG

ô°ûof Éeh .z¬«∏Y IóFÉ©dG ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG É¡∏°SÒa Ú∏gC’G hCG Ú«ª°SôdG ÚØXƒŸG

¿Éc 16 IOÉŸG ¤EG kGóæ°Sh ,∑ôëàj ¿CG ¬«∏Y …òdG ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG »∏gCG QÉÑNEG ƒg

¿G …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG øe Ö∏£j ¿G ¿ÉMô°S äÈdG ¢ù«FôdG ∫ó©dG ôjRh ≈∏Y

.z…OÉæJ øŸ IÉ«M ’ øµdh .áª¡àdG ¬«∏Y âÑãoJ øe ≥MÓjh ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ≥≤ëoj

ÚØXƒŸÉH ≥∏©àj AõL ,øjCGõL ¤EG º°ù≤oJ »¡a äÉ≤MÓŸG ¤EG á°ùædÉH{ :±É°VCG

∑Éæg øµdh .Üƒ°ùæe ƒg Éªc ôjRƒdÉH ≥∏©àj AõLh ,IQGRƒdG πNGO Iô°SÉª°ùdÉHh

óMCG ’ ∂dòdh .zº¡àjÉªM{ `d kÉ«∏ªY ƒgh ÜGƒædGh AGQRƒdG áªcÉëÃ ¢UÉN ¿ƒfÉb

á≤MÓe óMCG áYÉ£à°SÉH ó©j ⁄ áLQód ô°ûàæj OÉ°ùØdÉa ,ó∏ÑdG Gòg ‘ kGóMCG ≥MÓj

.z¬«a •Qƒàe πµdÉa ,¬«ÑµJôe

πc ‘ ∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG AÉYóà°SEG øe ™fÉe ’ øµdh ,í°VGh ô°ûof Ée ¿CG{ í°VhCGh

™aO øe …ôéj Éeh ,äÉeƒ∏©e øe ¿Éµ∏Á ÉªY Éª¡MÉ°†«à°S’ ÚJójô÷G øe

π˘˘c π˘˘ª˘˘°ûj π˘˘H Ió˘˘˘MGh IQGRh ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘°üà˘˘˘≤˘˘˘j ’ ä’ƒ˘˘˘ª˘˘˘Yh äGô˘˘˘°ùª˘˘˘°Sh ihÉ˘˘˘°TQ

.zäGQGRƒdG

¤EG º¡àdÉMEGh ÚÑµJôŸG ≈∏Y AÉYOE’G …õ««ªàdG ΩÉ©dG ÖFÉædG áYÉ£à°SÉH{ :∫Ébh

Gòg ‘ á©°SGh äÉ«MÓ°U ∂∏Á ƒ¡a ,á∏°üdG äGP á«aÉæÄà°S’G áeÉ©dG äÉHÉ«ædG

¿G ó≤àYCGh .á≤HÉ°S á∏ãeCG ∑Éægh ,ÖFÉf hCG ôjRh ≈∏Y AÉYO’G ¬àYÉ£à°SÉHh .QÉWE’G

¿ƒfÉb ¤EG OÉæà°S’ÉH ≥MÓj ¿Gh ,áfÉ°üM ∂∏àÁ ’ ¿G Öéjh ∞Xƒe ôjRƒdG

.záØ«XƒdG ∫Éª©à°SG A»°ùoj ÉeóæY ,äÉHƒ≤©dG

á˘˘≤˘˘MÓ˘˘e Ωó˘˘©˘˘d äÉ˘˘fÉ˘˘ª˘˘°Vh äÉ˘˘fÉ˘˘°üM ¬˘˘∏˘˘c QÉ˘˘°U ó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG ¿G ∞˘˘°SDƒŸG{ :±É˘˘˘°VCG

¿Éc PEG ,á«°†≤dÉH Ò°ùdG{ kGó©Ñà°ùe .OÉ°ùØ∏d ™jô°ûJ Gògh ,ÚÑµJôŸGh Úª¡àŸG

…õ««ªàdG ΩÉ©dG »YóŸG øe Ö∏£dG ,ÈÿG ô°ûæd ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ∫ó©dG ôjRh ≈∏Y

:≈∏Y ¢üæJ á«FGõ÷G äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG øe 16 IOÉŸG{ :ºàNh .z∑ôëàdG

AÉæH hCG ,¬°ùØf AÉ≤∏J øe ÉeEG ,ΩÉ©dG »YóŸG ¤EG …õ««ªæàdG ΩÉ©dG »YóŸG õYƒj{

ÉgÈN π°üàj »àdG ºFGô÷G ¿CÉ°ûH äÉÑ≤©àdG AGôLEÉH ,∫ó©dG ôjRh øe ôeCG ≈∏Y

.z?É¡≤«Ñ£J ¤EG QÉ°üj ’ GPEÉª∏a .z¬ª∏©H

¿ƒfÉ≤dG ‘

¯ ádó©e - 351 IOÉŸG

¤EG nÜoó˘˘˘nf ¢üî˘˘˘˘°T π˘˘˘˘ch ∞˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘e π˘˘˘˘c

hCG ÜÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘f’É˘˘˘˘˘H AGƒ˘˘˘˘˘°S á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘N

á˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘e n∞˘˘˘p∏˘˘˘oc Aiô˘˘˘eG π˘˘˘ch ,Ú«˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘˘H

∂jó˘˘˘æ˘˘˘°ùdGh ÒÑÿGh º˘˘˘nµn◊É˘˘˘˘c á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘°SQ

hCG ájóg √Ò¨d hCG ¬°ùØæd nπpÑnb hCG ¢ùªàdG

πª©H Ωƒ≤«d iôNCG á©Øæe …CG hCG kGóYh

Öbƒ˘˘˘˘Y ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xh ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘Yô˘˘˘˘°T

çÓ˘˘˘˘K ¤EG ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘°TCG á˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘K ø˘˘˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘˘˘H

Ée áª«b ÉØ©°V É¡∏bCG áeGô¨Hh äGƒæ°S

.¬H nπpÑnb hCG òNCG

¯ ádó©e - 352 IOÉŸG

≥HÉ°ùdG ¢UÉî°TC’G øe ¢üî°T πc

√Ò¨d hCG ¬°ùØæd nπpÑnb hCG ¢ùªàdG ºgôcP

πª©«d iôNCG á©Øæe …CG hCG kGóYh hCG ájóg

πNGO ¬fG »Yój hCG ¬àØ«Xƒd kÉ«aÉæe kÓªY

¿Éc Ée ôNDƒj hCG πª¡o«d hCG ¬àØ«Xh ‘

∫É˘˘¨˘˘°TC’É˘˘H Öbƒ˘˘˘Y ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y kÉ˘˘˘Ñ˘˘˘LGh ¬˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y

øY ¢ü≤æJ ’ áeGô¨Hh áàbƒŸG ábÉ°ûdG

,¬H πÑb hCG òNCG Ée áª«b ±É©°VCG áKÓK

»˘eÉÙG ≈˘∏˘Y É˘¡˘°ùØ˘f á˘Hƒ˘≤˘©˘dÉ˘˘H ≈˘˘°†≤˘˘j

.∫É©aC’G √òg ÖµJQG GPEG

¯ ádó©e - 353 IOÉŸG

‘ É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y ¢Uƒ˘˘˘°üæŸG äÉ˘˘˘Hƒ˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘dG ¿EG

kÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†jCG ∫õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J 352h 351 OGƒŸG

.»°TGôdÉH

√òg øe πNóàŸG hCG »°TGôdG ≈Ø©ojh{

äGP äÉ£∏°ù∏d ôeC’ÉH ìÉH GPEG äÉHƒ≤©dG

á˘˘˘dÉ˘˘˘MEG π˘˘˘Ñ˘˘˘b ¬˘˘˘H ±ÎYG hCG á˘˘˘«˘˘˘MÓ˘˘˘˘°üdG

.záªµÙG ≈∏Y á«°†≤dG

¯ ádó©e - 354 IOÉŸG

,¢UÉÿG ´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ‘ π˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘Y π˘˘˘˘˘˘c -

kGQÉ°ûà°ùe ΩG kGÒÑN ΩG ¿Éc kÉeóîà°ùe

ó≤©H πªY ÖMÉ°U ™e §ÑJQG øe πch

nπ˘˘pÑ˘˘nb hCG ¢ùª˘˘à˘˘dG ,ô˘˘LCG AÉ˘˘˘≤˘˘˘d ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG

…CG hCG kGóYh hCG ájóg ,√Ò¨d hCG ¬°ùØæd

hCG QGô˘˘˘˘˘°SCG ∞˘˘˘˘˘°ûµ˘˘˘˘˘d ,iô˘˘˘˘˘NCG á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e

ΩÉ˘«˘≤˘∏˘d hCG π˘ª˘˘©˘˘dG ¤EG A»˘˘°ù˘˘oJ äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e

¥É◊G ó˘˘°ü≤˘˘H ¬˘˘æ˘˘Y ´É˘˘æ˘˘à˘˘˘e’G hCG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘H

hCG ÖMÉ°üH …ƒæ©ŸG hCG …OÉŸG Qô°†dG

ø˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘H ÖbÉ˘˘˘©˘˘˘j ,π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG í˘˘˘dÉ˘˘˘°üH

áÄe øe áeGô¨dÉHh Úàæ°S ¤EG øjô¡°T

.IÒd ∞dCG »àjÉe ¤EG ∞dCG

.»°TGôdÉH É¡°ùØf áHƒ≤©dG ∫õæJh -

¯355 IOÉŸG

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ¢üî˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

`dG IOÉŸG ‘ ºgôcP OQGƒdG ¢UÉî°TC’G

√óYh hCG iôNCG á©Øæe …CG hCG ájóg 351

hCG πª©«d ÖLGh ÒZ ôLCG π«Ñ°S ≈∏Y É¡H

hCG ¬˘˘à˘˘Ø˘˘«˘˘Xh ∫É˘˘ª˘˘YCG ø˘˘e kÓ˘˘˘ª˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘j ’

¥Ó˘˘˘˘j ⁄ GPEG Öbƒ˘˘˘˘Y √ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J ô˘˘˘˘˘NDƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘d

áKÓK ¢ùÑ◊ÉH ,k’ƒÑb óYƒdG hCG ¢Vô©dG

øY ¢ü≤æJ ’ áeGô¨Hh πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG

hCG ¢Vhô˘˘˘˘©ŸG A»˘˘˘˘°ûdG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘b »˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°V

.OƒYƒŸG

¯356 IOÉŸG

QÉ˘˘˘°ûŸG ¢UÉ˘˘˘î˘˘˘°TC’G ø˘˘˘e ¢üî˘˘˘°T π˘˘˘c

ÒZ ô˘˘˘LCÉ˘˘˘H π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘j 351 IOÉŸG ‘ º˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘dEG

øe √DhGôLEG ≥Ñ°S ób πªY øY ÖLGh

ÖbÉ˘˘˘©˘˘˘j ¬˘˘˘à˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘e hCG ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xh ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG

á˘˘eGô˘˘¨˘˘Hh á˘˘æ˘˘°S ¤EG ô˘˘˘¡˘˘˘°T ø˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘H

.¬H nπpÑnb Ée áª«b ÉØ©°V É¡∏bCG

¯357 IOÉŸG

ÖLGh ÒZ kGôLCG ¢ùªàdG hCG òNCG øe

hCG ¬°ùØæd ¿Éc AGƒ°S ¬H óYƒdG nπpÑnb hCG

»˘˘©˘˘°ùdG hCG ø˘˘jô˘˘NBG á˘˘dÉ˘˘fEG ó˘˘°ü≤˘˘H √Ò¨˘˘˘d

hCG ä’hÉ≤e hCG kÓªY hCG áØ«Xh º¡àdÉf’

øe Éëæe hCG ÉgÒZ kÉMÉHQCG hCG ™jQÉ°ûe

hCG á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG äGQGOE’G ió˘˘˘˘MEG hCG á˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG

ájCÉH äÉ£∏°ùdG ∂∏°ùe ‘ ÒKCÉàdG ó°ü≤H

ø˘˘˘˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘˘˘˘H Öbƒ˘˘˘˘˘˘Y âfÉ˘˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘W

É˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘bCG á˘˘˘eGô˘˘˘¨˘˘˘Hh Úà˘˘˘æ˘˘˘°S ¤EG ø˘˘˘jô˘˘˘¡˘˘˘°T

.¬H nπpÑnb hCG òNCG Ée áª«b ÉØ©°V

¯359 IOÉŸG

ôeBG ¬«dEG nπpc oh Ée ¢ù∏àNG ∞Xƒe πc

º˘˘µ˘˘ë˘˘H ¬˘˘à˘˘fÉ˘˘«˘˘°U hCG ¬˘˘à˘˘jÉ˘˘Ñ˘˘L hCG ¬˘˘˘JQGOEG

iô˘˘NCG AÉ˘˘˘«˘˘˘°TCG hCG Oƒ˘˘˘≤˘˘˘f ø˘˘˘e á˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘dG

¢ùÑ◊ÉH ÖbƒY ¢SÉædG óMC’ hCG ádhó∏d

äGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S çÓ˘˘˘˘K ¤EG ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°TCG á˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘K ø˘˘˘˘˘e

 .OhOôdG áª«b É¡∏bCG áeGô¨Hh

¯361 IOÉŸG

ø˘˘˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘˘°T √ô˘˘˘˘˘˘cCG ∞˘˘˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘˘˘c

óYƒdG hCG AGOCG ≈∏Y ¬∏ªM hCG ¢UÉî°TC’G

hCG ¬«∏Y ÖLGh ÒZ ¬fG ±ô©j Ée AGOCÉH

hCG ÖFGô°†dG øe ¬«∏Y Öéj ÉªY ójõj

ó˘˘FGƒ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e ∂dP iƒ˘˘˘°S É˘˘˘eh Ωƒ˘˘˘°Sô˘˘˘dG

áeGô¨Hh πbC’G ≈∏Y áæ°S ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j

.OhOôdG áª«b ÉØ©°V ÉgÉfOCG

¯ ádó©e - 364 IOÉŸG

á˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y π˘˘˘˘°üM ∞˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘c

IQGOE’G äÓeÉ©e ióMEG øe á«°üî°T

∂dP π˘˘˘©˘˘˘a AGƒ˘˘˘°S É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘dEG »˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘˘j »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

hCG QÉ©à°ùe ¢üî°T ój ≈∏Y hCG Iô°TÉÑe

Öbƒ˘˘Y á˘˘jô˘˘gÉ˘˘X ∑ƒ˘˘˘µ˘˘˘°U ¤EG Aƒ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dÉ˘˘˘H

Úà˘˘æ˘˘˘°S ¤EG ô˘˘˘¡˘˘˘°TCG á˘˘˘KÓ˘˘˘K ø˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘H

.IÒd ∞dCG »àjÉe É¡∏bCG áeGô¨Hh

¯365 IOÉŸG

≈∏Y á≤HÉ°ùdG IOÉŸG äÉHƒ≤Y ¢VôØoJ

IQGOE’G »˘˘˘∏˘˘˘ã‡h ∫ÉŸG IÉ˘˘˘Ñ˘˘˘Lh IÉ˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG

ô˘˘˘FÉ˘˘˘°Sh á˘˘˘Wô˘˘˘°ûdG hCG á˘˘˘dhó˘˘˘dG •É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°Vh

…ô˘˘é˘˘j ø˘˘jò˘˘dG á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°ùdG ‹ƒ˘˘˘à˘˘˘e

kGQÉ¡L GƒeóbCG GPEG ádhódG ¢TÉ©e º¡«∏Y

Iô°TÉÑe ájôgÉX ∑ƒµ°U ¤EG Aƒé∏dÉH hCG

QÉŒ’G ≈∏Y QÉ©à°ùe ¢üî°T ój ≈∏Y hCG

á£∏°ùdG É¡«a ¿ƒ°SQÉÁ »àdG á≤£æŸG ‘

ô˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sh á˘˘˘˘«˘˘˘˘FGò˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG OGƒŸGh Üƒ˘˘˘˘˘Ñ◊É˘˘˘˘˘H

Ée ÒZ á«dhC’G IQhô°†dG äGP äÉLÉ◊G

.º¡cÓeCG ¬àéàfCG

¯ ádó©e - 376 IOÉŸG

á©ØæŸG Ö∏L ó°ü≤H ΩóbCG ∞Xƒe πc

QGô˘˘˘°VE’G ó˘˘˘°ü≤˘˘˘H hCG √Ò¨˘˘˘˘d hCG ¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘æ˘˘˘˘d

‘ ¢üæ˘˘˘H ¢üî˘˘˘˘j ⁄ π˘˘˘˘©˘˘˘˘a ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ò¨˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H

ÖbÉ˘©˘j ¬˘à˘æ˘˘¡˘˘e äÉ˘˘Ñ˘˘LGh ‘É˘˘æ˘˘j ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG

äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S çÓ˘˘˘K ¤EG ô˘˘˘¡˘˘˘°T ø˘˘˘˘e ¢ùÑ◊É˘˘˘˘H

»àjÉe ¤EG ∞dCG øjô°ûY øe áeGô¨dÉHh

.IÒd ∞dCG

á«fƒfÉb OGƒe

!ôjRh zó«æŒ{ ádhÉfikÉ«eƒj Q’hO ∞dCG 50 q»∏Y ¢V pô oY :ôjRh
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طرابل�ض تحيي الذكرى الثانية لرحيل المنا�شل 
عبدالمجيد الطيب الرافعي وتحتفل باإ�شدار كتاب عنه

نقيللب اأطبللاء لبنللان - طرابل�للض 
الدكتور �سللليم اأبي �سالح األقى كلمة 

في المنا�سبة جاء فيها:
»نلتقللي زمالء واأ�سللدقاء واأحبة، 
في ذكرى رحيله م�سللتلهمين �سيرته 
طبيباً للفقراء ومنا�سللالً عن ق�سللايا 
�سللعبه و�سيا�سللياً ما بدل تبديالً عما 

يعتقده حقاً وعدًل وجماًل.
عبللد المجيد يرحللل عنللا، لكنه ل 
اأهللله ورفاقلله  يغيللب عللن وجللدان 

واأحبائه.
اإبن الدوحة الرافعية، اأعرف عنه 
اأكثر مما اأعرفه. كنت مراهقاً يتلم�ض 
بداية ال�سللاأن العام، عندما كان اإ�سم 
عبللد المجيللد الرافعللي اأحللد الرموز 
الأ�سا�سية التي اإنطبعت في وجداني 

العام، من بداية الوعي.
ومن موقعي اليوم كنقيب لالأطباء 
فللي طرابل�للض اأ�سللتلهم مللن �سلليرته 
المعنى الحقيقي لر�سالة الطبيب في 

مجتمعه.
نلتقللي اليللوم فللي ذكللرى رحيللله 
الثانية لن�سللتلهم من �سيرته المعنى 
فللي  الطبيللب  لوظيفللة  الحقيقللي 

المجتمع.
فالدكتللور عبللد المجيد لللم يوقف 
عمللله كطبيللب عنللد حللدود عيادتلله 
واأبواب الم�ست�سفيات لي�سرع اأبوابه 
اأمللام من هو قادر علللى تحمل كلفتها 
فقللط، اإنمللا ذهب الى حيللث المر�ض 
يترافق مع العوز والفقر والجهل في 
وم�سللرحها  اأمدهللا،  طللال  رق�سللة 
وراق�سللوها يتمددون مع ال�سللنوات 
المنللازل  مللن  المزيللد  ليق�سللموا 
والحارات والعائللالت فاأعطى لمهنة 
الطللب بعدهللا الإن�سللاني اإنطالقاً من 
مبداأ حق كل اإن�سللان بالح�سول على 

الرعاية ال�سحية المالئمة.

البعللد الثاني كان البعللد الوطني 
فقد جمع الى ممار�سة الطب والتفاني 
فللي خدمللة المر�سللى وكان �سللعاره 
»�سللحة الفقراء تعوي�ض عن ك�سوة 
الإحتياج« ي�سللاف اإليلله التفاني في 
دولللة  اإحقللاق  اأجللل  مللن  الن�سللال 
المواطنللة والعدالة الإجتماعية عبر 
التغيير ال�سلمي للنظام ال�سيا�سي في 
لبنان تحقيقاً لل�سللعار الللذي اآمن به 
حتى الرمق الأخير في �سللبيل وحدة 
الوطن وحرية �سعبه و�سيادة قراره.

منذ بداية �سللبابه وعى فل�سللطين 
و�سللاهم في الدفللاع عنهللا واإعتبرها 
البو�سلللة التي تحللدد وطنية هذا اأو 

ذاك.
هللذا كان البعللد الثالللث نقللف في 
ح�سللرته اليوم وفل�سللطين تتعر�ض 
لموجللة جديللدة مللن التاآمللر عبر ما 
ي�سللمى ب�سللفقة القرن والتطبيع مع 
الكيان ال�سللهيوني والهللدف هو منع 
ال�سللعب الفل�سطيني من حق العودة 

واإقامة دولته الم�سللتقبلية على كامل 
المجللال الممتد من البحللر الى النهر 
وعا�سللمتها القد�ض وتثبيللت القد�ض 
للكيللان  اأبديللة  عا�سللمة  ال�سللريف 

ال�سهيوني.
نقللف اليللوم فللي ح�سللرة الغائب 
الحا�سللر ون�سللاأل عللن هللذه الأبعاد 
الثالثة التي اأفنى العمر في الن�سللال 

من اأجلها، فما ع�سانا نجيب؟
اأنقللول اإن الطبابللة في لبنان عامًة 
والأطباء خا�سللًة يتعر�سون لأق�سى 
واأ�سللنع حملللة ت�سللويه وتجويع في 
تاريخ لبنان الحديث، بحيث اأ�سللبح 
هم الطبيب كمعظم الفئات ال�سللعبية 
العي�للض خللارج  لقمللة  عللن  البحللث 

الوطن.
والعدالللة  الحريللة  اإن  اأنقللول 
مللن  حلمللاً  اأ�سللبحتا  الإجتماعيللة 
الما�سي الجميل و�سللعاراته البراقة 

التي ل تالئم الزمن الحديث.
اأنقول فل�سطين تحولت الى ق�سية 
مركزية لل�سعوب العربية، الى ق�سية 
عذراء جميلة تتنات�ض ج�سدها الذئاب 
ال�سللارية واإنها معرو�سللة للبيع في 
اأ�سللقاوؤها  بائعهللا  النخا�سللة  �سللوق 
و�ساريها مغت�سبوها، اأما اأبناوؤها فال 
�سبيل لهم اإل مقاومة الأنياب ال�سر�سة 
الدمللاء  الللى  العط�سللى  النهمللة 

باأج�سادهم العارية المدماة.
عللذراً زميلنللا الكبيللر علللى هللذه 
ال�سراحة فالخنوع والخ�سوع اأهون 
مللن الدفللاع عللن الكرامة الإن�سللانية 
وتقا�سللم المغانللم اأ�سللهل مللن بنللاء 
مجتمع عادل، وبيع العذارى وواأدهم 

اأ�سهل من الدفاع عن كرامتهم.
ولكن هنللاك البع�للض الآخر الذي 
ي�سللبهك علللى قلتلله مللا زال يقللاوم 

ويرف�ض الهزيمة«.

النائب �سللمير الج�سللر األقى كلمة 
جاء فيها:

دولة الرئي�ض، اأ�سللحاب المعالي 
وال�سعادة، �سماحة المفتي الدكتور 
اأ�سللحاب  ال�سللعار،  مالللك  ال�سلليخ 
ال�سلليادة،  اأ�سللحاب  الف�سلليلة، 
ح�سرة النقيب، اأهل الفقيد، ال�سيدة 

ليلى، اأيها الحفل الكريم،
ي�سعدني اأن األتقي بكم جميعاً في 
هللذه الأم�سللية، في الذكللرى الثانية 
لغيللاب الحبيب والن�سلليب الدكتور 
الرافعللي،  المجيللد  عبللد  المنا�سللل 
»عبللد  كتللاب  �سللدور  وبمنا�سللبة 
المجيللد الطيللب الرافعللي« لموؤلفلله 
الدكتللور م�سللطفى الحلللوة... هذا 
الأديب المنا�سل الذي عا�ض لحظات 
الن�سللال اأو معظمهللا ورافللق زمللن 
الدكتللور عبللد المجيللد فللي اأحالمه 
واآلملله والذي هو فللي نظري، ومن 
خللالل اأدبلله الراقللي ولغتلله المتينة 
والقومللي،  الوطنللي  واإح�سا�سلله 
ومواكبتلله لزمللن المللد القومللي اأو 
لقللرب عهللد به قللد يكللون مللن اأقدر 
النا�ض على ر�سللم اأ�سللدق لوحة عن 
زمللن عبللد المجيللد، نعم زمللن عبد 
المجيد وعن عبللد المجيد الذي كان 
بحق رمزًا من اأهم رموز تلك الفترة 

الن�سالية.
اأنا لم اأقراأ الكتاب، لأني لم اأح�سل 
علللى ن�سللخته وهو �سلليوقع ويوزع 
اليللوم، وقد اإكتفيت بمللا يفتر�ض اأن 
يحمله غللالف الكتاب كما ُي�سَت�َسللفُّ 
عبللارات  مللن  الدعللوة  بطاقللة  مللن 
 - الإن�سللان  »ق�سلليته  م�سللوقة: 
ر�سالته العروبة - وجهته فل�سطين« 
وتوقفللت قليللاًل عنللد هللذه الأبعللاد 
الثالثللة التللي علللى ما يبدو ر�سللمها 
لن�سللال  اأ�سا�سللاً  اإطللارًا  الموؤلللف 

الدكتللور عبللد المجيد لأ�سللتنتج اأن 
هللذه الأبعللاد الثالثللة التللي طبعت 
ن�سللال الدكتور عبللد المجيد وزمنه 
هللي حاجتنا اليللوم وغللدًا وبعد غد 
وربما لفترة طويلللة، لنواجه الرّدة 
وال�سقوط في وحول ال�سفقات، لأن 
جون لها ل  �سللفقة الع�سللر التي ُيَروِّ
لالأر�للض  بيعللاً  كونهللا  عللن  تخللرج 
التاريللخ  عللن  وتنللازًل  والعر�للض، 
بالمقد�سللات،  وتفريطللاً  والهويللة، 
ُج لها �سما�سرة العقارات  َج وُيَروِّ روَّ
مللن ال�سيا�سلليين الجللدد فللي زمللن 
والمذهبيللة  الطائفيللة  الأزمللات 
الإقت�سللادية والمالية  والح�سارات 
ع�سللى اأن يتلقفها الغارقون في �سللر 
اأعمالهللم فللي غفلللة مللن ال�سللعوب، 
اإيماننللا بللاهلل  ولكللن واإنطالقللاً مللن 
وبوعده ومن خالل الأخذ بالأ�سباب 
التي بينها لنا اهلل، فاإن هذه ال�سللفقة 
لللن تمر بللاإذن اهلل... ولللو وقعها كل 

الحكام.
ويبقى الإن�سللان هو البداية وهو 

النهاية، الإن�سللان الذي ي�ستطيع اأن 
يت�سللدى لللكل الموؤامرات. فق�سللية 
اأجلهللا  مللن  نا�سللل  التللي  الإن�سللان 
الدكتللور عبللد المجيد هي الق�سللية 
الأم فللي كل الع�سللور ومنللذ َخْلللِق 
اآدم... هللذا الإن�سللان الذي كّرمه اهلل 
�سللبحانه وتعالى واإ�ستخلفه اهلل في 
ر للله كل  الأر�للض لعمارتهللا، و�سللخَّ
والبحللر  البللر  فللي  وحمللله  �سلليء 
وف�سللله علللى كثيللر مللن خلقلله... 
الإن�سان الذي حثه اهلل على اأن يكون 
قويللاً مللن خللالل الحديث ال�سللريف 
الللذي يقللول »الموؤمللن القللوي خير 
الموؤمللن  مللن  اهلل  الللى  واأحللب 

ال�سعيف«.
والقوة اأيها الأخوة، لها اأوجه ل 
ح�سللر لهللا... فمنهللا قللوة الإيمللان 
والمعتقد والروؤية والب�سيرة ومنها 
قللوة البدن وقوة العمل وقوة العلم 
وقللوة المللال وقللوة ال�سللحة وقوة 
ال�سللالح..الى مللا هنالللك... ولنا في 
الدكتللور عبللد المجيللد فللي نظرتلله 
لالإن�سان وخدمته له اأ�سوة ح�سنة... 
ر الدكتور عبد المجيد علمه  لقد �سللخَّ
فللي الطللب لخدمللة الإن�سللان، فكان 
يحمل �سنطته ويتنقل بين المر�سى، 
ليللل نهللار، مبعدًا عنهم ذل ال�سللوؤال 
علللى  الحفللاظ  فللي  لهللم  م�سللاعدًا 
اأمللر  اإت�سللع  اإذا  حتللى  �سللحتهم... 
الحاجللة وكبللرت الثقة بهللذا العمل 
الإن�سللاني، عمللل هللو ورفاقلله على 
فللكان  الم�ستو�سللفات  اإن�سللاء 
م�ستو�سللف طرابل�ض وم�ستو�سللف 
هنللاك  كان  اإن  اأدري  ول  المينللاء 
غيرهما... لكن الدكتور وبم�ساعدته 
الطالب اأي�سللاً على طلللب العلم في 
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الج�سر: نحتاج �سيرته لمواجهة زمن الردةاأبي �سالح: اأفنى العمر في الن�سال

اأقامت لجنة اإحياء الذكرى ال�شنوية الثانية لرحيل النائب الراحل الدكتور 
عبد المجيد الطيب الرافعي مهرجانا في طرابل�س، تزامنًا مع �شدور كتاب 
المجيد  »عبد  بعنوان  الحلوة  م�شطفى  الدكتور  للموؤلف  المنا�شبة  هذه  في 

الطيب الرافعي: ق�شيته الإن�شان - ر�شالته العروبة - وجهته فل�شطين«.
الج�شر،  �شمير  بالنائب  ممثال  الحريري  �شعد  الرئي�س  المهرجان  ح�شر 
الرئي�س نجيب ميقاتي، اأحمد ال�شفدي ممثال وزيرة الدولة ل�شوؤون التمكين 
القت�شادي للن�شاء وال�شباب فيوليت خير اهلل ال�شفدي، الوزير والنائب ال�شابق 
محمد ال�شفدي، النائب جان عبيد ممثال بايلي عبيد، النائب محمد كبارة ممثال 
بنجله كريم كبارة، الوزير والنائب ال�شابق الدكتور اأحمد فتفت، الوزير ال�شابق 

الدكتور �شامي منقارة، الوزير ال�شابق ر�شيد دربا�س، الوزير ال�شابق اأ�شرف 
ريفي، النائب ال�شابق محمود طبو والنائب ال�شابق كاظم الخير.

كما ح�شر المهرجان المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي ال�شمد، 
مفتي طرابل�س وال�شمال الدكتور مالك ال�شعار، متروبوليت طرابل�س للروم 
المهند�شين في طرابل�س  نقيب  اإدوار �شاهر،  المطران  الكاثوليك  الملكيين 
عقيلة  �شالح،  اب��ي  �شليم  الدكتور  الط��ب��اء  نقيب  زي���ادة،  ب�شام  المهند�س 
المحتفى به ليلى بق�شماطي الرافعي، رئي�شة المنطقة التربوية نهلة حاماتي، 
ال��رزاق  عبد  ال�شيخ  طرابل�س  اوق��اف  دائ��رة  رئي�س  زي��ادة،  ط��ارق  القا�شي 
الفل�شطينية  والف�شائل  الحزبية  الهيئات  ممثلي  من  وح�شد  اإ�شالمبولي، 

واأبناء طرابل�س وال�شمال.
في الإفتتاح الن�شيد الوطني وكلمة تقديم من الدكتور ب�شير موا�س تناول 
فيها م�شيرة النائب والمنا�شل الراحل الدكتور الرافعي »الذي كر�س نف�شه 
هم  فحمل  البرلمان  في  ليمثلهم  طرابل�س  اأه��ل  واإخ��ت��اره  وللفقراء  للنا�س 
المدينة والوطن واآلم اللبنانيين في قلبه وعقله في مختلف المراحل الدامية 

التي مر بها لبنان«.
ثم كانت كلمات لنقيب الأطباء �شليم اأبي �شالح، والنائب �شمير الج�شر، 
والرئي�س نجيب ميقاتي، وال�شيدة ليلى بق�شماطي الرافعي، وموؤلف الكتاب 

الدكتور م�شطفى الحلوة.

الح�سورمقدم الح�سور

نقيب اأطباء لبنان - طرابل�س
الدكتور �سليم اأبي �سالح

النائب �سمير الج�سر
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طرابل�ض تحيي ذكرى المنا�شل عبدالمجيد الطيب الرافعي

الرئي�ض نجيللب ميقاتي األقى كلمة 
في الذكرى جاء فيها:

اأيها الحفل الكريم
لل�سللنة الثانيللة اأعتلللي المنبر في 
غيللاب  ذكللرى  لنحيللي  ح�سللرتكم 
الرافعللي،  المجيللد  عبللد  الدكتللور 
العالمللة الفارقة فللي تاريخ طرابل�ض 
المحلللي  ال�سيا�سللي  وح�سللورها 
والوطنللي والعربللي، الرجل الدمث، 
ال�سيا�سي ال�سلب المبادئ، والطبيب 
المداوي والحكيم بكل معنى الكلمة. 

فمن اأوتي الحكمة اأوتي كل �سيء.
هللي الأيللام، يداولهللا الخالق بين 
النا�للض ولُيظِهللَر اأَُيُهللم اأح�سللن عماًل. 
ومللُد يد الخير للنا�ض عبادة يا من لم 
تعرف يداه �سوى الخير وقلبه �سوى 
الحب وعقله �سللوى المبادئ والقيم. 
ولقللد �سللح لللي ان األقللي نظللرة على 
الكتاب الذي اأعده الدكتور م�سللطفى 
بللك  النا�للض  �سللهادات  وفيلله  حلللوة 
اأنللك  فتاأكللدت  ومواقفللك،  وخطبللك 
مرجللع لللي ولكثللر مثلللي نلجللاأ الللى 
تاريخللك لن�سللتلهم منلله فللي وطن لم 
يتعظ بع�ض �سيا�سللييه مللن التاريخ 
ليحمللوه من الويالت ومللن النكبات، 
بللل علللى العك�للض هللم يمعنللون فللي 
ا�ستح�سللار الإنق�سللامات والحللروب 
والطائفية والع�سبيات المذهبية في 
لخدمللة  النا�للض  لتوظيللف  محاولللة 

م�ساريعهم ال�سلطوية.
والللى ال�سلليدة التي تم�سللكت بكل 
الرافعللي  الدكتللور  اأراد  تف�سلليل 
التم�سللك به، من البيت المفتوح، اإلى 
الخدمات ال�سعبية، اإلى لقاء الثالثاء 
بن�سللاطه ومتابعته الحثيثة ل�سللوؤون 
المدينة و�سجونها، اإلى ال�سيدة ليلى 
والحتللرام  والتقديللر  المحبللة  كل 
والعرفان. منك نتعلم الوفاء والثبات 

والن�سال ولك طول العمر.
اأيها الحفل الكريم

فللي  قللدوة  كان  مللن  ذكللرى  فللي 
النتمللاء الوطنللي والقومللي، نتطلع 
الللى واقعنللا المرير فنللراه يتدحرج 

اأكثللر فاأكثر نحو النغالق والتقوقع، 
فالحكم في لبنان بات كحكم الزوايا، 
بحيث يتمتر�للُض كل فريق في زاويته 
عللن  ويمتنللع  والمذهبيللة  الطائفيللة 
التفاعللل مللع باقللي مكونللات الوطن. 
التللي  الموؤلمللة  المنيللة  الحللداث 
�سللهدناها خطيرة جدا جدا و�سللببها 
فللي  النفللخ  و�سلليبقى  كان  الرئي�للض 
الع�سللبيات وتحريللك الفتللن النائمة 
كما وت�سخير الدولة ومرافقها لخدمة 
طرف على ح�سللاب اأطللراف، وهذا ل 
ي�سللتقيم فللي لبنللان بلللد التوازنللات 
المفرطللة  والح�سا�سلليات  الدقيقللة 
وخ�سو�سيات المجموعات اللبنانية، 
الخ�سو�سلليات  بكلمللة  اأعنللي  ول 
الدينية فح�سللب بل حتى الإجتماعية 

بين قرية واخرى ومدينة واخرى.
وفي خ�سللم هللذه الأحداث، لحت 
في الأفق محاولة ل�ستدراج طرابل�ض 
الى فتنة، فوقفنا مع قيادات المدينة 
ال�سيا�سللية والروحية �سدًا منيًعا في 
وجههللا. قلنللا ونكرر القللول كل يوم: 
طرابل�للض مدينللة ترحب بللكل النا�ض 
وتتعامل باإحت�سان مع من يحت�سنها 
ويحترم خ�سو�سللياتها وتدير الظهر 
لمللن يحللاول ا�سللتدراجها او فر�للض 

وجوده عليها.

الطرابل�سللية  الخ�سو�سلليات 
معروفة ل تحتاج لتف�سللير: طرابل�ض 
مدينللة عروبية، اإلتللزام اأهلها الديني 
الم�سللاجد  مللن  ففيهللا  تاريخللي، 
تلللك  لفهللم  يكفللي  مللا  والكنائ�للض 
الخ�سو�سللية وهي مدينللة الأبواب: 
من بللاب التبانة الى بللاب الرمل الى 
بللاب الحديد الى البوابة في الميناء. 
كيفيللة  وكذلللك  معروفللة  اأبوابهللا 
الدخللول اليهللا. ونحللن، كمللا يعرف 
الجميع، من اأ�سحاب نظرية الأبواب 
المفتوحة في ال�سيا�سللة، فاذا اأغلقت 
الأبواب نبقي القنوات مفتوحة، واإذا 

اأغلقت القنوات نفت�ض عن النوافذ.
والقطيعللة  التحري�للض  فنهللج 
وا�ستح�سللار المحطات ال�سيئة لي�ض 
نهجنا ولن يكون، فنحن كنا و�سنبقى 
من �سللعاة الخير والجمع ل التفرقة. 
الغائللب  ح�سللرة  وفللي  واليللوم، 
الحا�سللر، اأوؤكد للجميع اأن طرابل�ض 
عنللوان الإنفتللاح بيللن كل المكونللات 
اللبنانيللة وهي ترحب بكل �سلليوفها 
وت�ستقبل الجميع بالترحاب. تح�سل 
اأعمللال ارهابية في اأكثللر مدن العالم 
اأمنللا، وهللذا ل يعنللي ان تلللك المدن 

مو�سومة بالإرهاب.
ويجللدر بنللا للمنا�سللبة اأن نتقللدم 
بال�سللكر والتقدير مللن الجي�ض وقوى 
الأمن الداخلي وكل الجهزة الأمنية 
الذين يعملون على �سللمان الأمن في 
طرابل�للض وفي كل لبنان، وع�سللى اأن 
يعمل بع�للض الأطراف علللى تخفيف 
ال�سغط عنهم من خالل تخفيف نبرة 
التوتللر فللي الخطللاب والتوقللف عن 
التطللاول الممنهج عليهم والت�سللكيك 
بدورهللم عند كل مفترق وخالف، لأن 
ذلللك ي�سللعف معنويات الع�سللكريين 
الذيللن ي�سللحون بحياتهللم ووقتهللم 
وال�سللتقرار  الأمللن  علللى  للحفللاظ 
وحماية الحللدود ويترك انعكا�سللات 
الموؤ�س�سللات  هيبللة  علللى  �سلللبية 

الع�سكرية والمنية.
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موؤلللف الكتللاب الدكتور م�سللطفى الحلوة 
األقى كلمة جاء فيها:

لماذا عبللد المجيد الطيللب الرافعي ولي�ض 
�سواُه من رجالِت المدينة؟ لكم اأن تت�ساءلوا!
لماذا هذا الكتاُب/ ال�ِسْفر، الذي ي�ستعر�ُض 
م�سلليرته/ �سلليرته، مللن المهللِد اإلللى اللحللِد، 
اإن�ساناً ومنا�ساًل وُمت�سّبثاً بعقيدته العروبية 
حتللى الرمق الأخير، كمللا القاب�ض على جمِر 

دينه؟ ولكم اأن تت�ساءلوا!
ولمللاذا اختارنللي القللدُر لأحظللى ب�سللرف 
الكتابة عن رجل، منُذ اأن وطئت قدماُه اأر�َض 
فيحائلله طبيبللاً، راح يمللالأُ ُدنياهللا وي�سللغل 
فللي  دراماتيكيللاً  تحللّوًل   وُيحللدث  نا�َسللها، 
عللن  اأنموذجللاً  مللاً  ُمقدِّ ال�سيا�سللي،  م�سللارها 
طرابل�سي عروبي ُيعلُن على المالأ: اأنا اإن�سان، 
اأنللا طرابل�سللّي، اأنللا فل�سللطينٌي ق�سلليًة، اأنللا 

عربٌي... واأفتخر!
ولكم اأن تت�ساءلوا اأي�ساً!

، واأنا  عبد المجيد الرافعي، طفق ي�سجُّ فيَّ
حدث، راح ي�سللكنني، يتلّب�سللني، منُذ نعومة 
اأظفللاري، ولللي معلله - رحملله اهلل - ق�سللٌة، 
حبكهللا القللدر، ترقللى اإلللى �سللتينيات القللرن 

الما�سي!
هللي ق�سللٌة ذات ف�سللول، �سلليقُع ب�سللركم 
عليهللا، في ُم�سللتَهل هللذا الكتاب. ولعللل اأبرَز 
عناوينهللا، ع�سللقي لهللذه المدينللة، لتاريخها 
الأثيللل، لب�سللِرها الذيللن �سللنعوا لهللا مجللدًا 
للدًا، لخطللاِب حجرهللا الطاعن فللي الزمن  موؤبَّ

وال�سللاهد على عظمة الللدور الذي اأّدته، على 
مدى الع�سور!

َوَلَكللْم كان يغ�سللاني، فللي �سللحوي وفللي 
غفللوي، ويترّدد في م�سللامعي قللول المتنبي، 
�سللاعِر العرب الأكبر، فللي اأبناء مدينتي وفي 

مدينتي:
اأكارٌم ح�سَد الأر�َض ال�سماُء بهم

�سٍر عن طراُبُل�ِض رْت كلُّ ُمُ وق�سَ
كاأننللا باأبللي الطيب، وهو ي�ست�سللرف، عبر 
مركبة الزمن الآتي، اأكارم فيحائي وطّيبيها، 
كان يعني عبد المجيد الطيب الرافعي في من 

عنى!
اأيها الأحباء،

ع�سللية الذكللرى الأولللى لرحيللل »حكيللم 
المدينللة«، لللم اأُجانب ال�سللواَب، حين ُرْحُت 
اإلى قوٍل ف�سٍل، بل اإلى �سهادة، ل زيادة فيها 
ول نق�سان، ومما جاء في هذه ال�سهادة: »اأن 
ُتنجَب مدينٌة رجاًل اإن�ساناً، ينقطع اإلى �سعبه 
مللن دون ح�سللاب، يعي�للض همومه وق�سللاياه 
اليومية، وُيبل�ِسللُم جراحاِتِه واأوجاعه، فذلك 

اأمٌر ماألوٌف ح�سوُلُه، واإن قلَّ ح�سوله!
واأن تنجللَب مدينٌة منا�سللاًل، ينللذُر حياته 
لخدمة ق�سللايا �سللعبه، في ميادين الن�سللال، 
وتكون له �سللولٌت وجولت، فالتاريخ حافٌل 
ب�ِسللَيِر رجالٍت، خّطوا  ل�سللعوبهم مجدًا على 

جبين ال�سم�ض!
واأن ُتنجَب مدينٌة بطاًل، يتجاوُز اإلى ف�ساء 
د  الأمللة، يحمُل ق�سللاياها على منكبيلله، وُيبدِّ

عمره لُن�سللرة هذه الق�سللايا، حتى م�سللارفة 
ال�ست�سللهاد، فالتاريخ ي�سللعنا باإزاِء اأبطال، 
�سللّكلوا ج�سللورًا لتعبر عليهللا اأمتهم اإلى فجر 

جديد!
... لكن اأن ُتنجَب مدينٌة واحدًا من ابنائها، 
تتاآزُر في �سخ�سلله تلك المزايا جميعها، لمرٍة 
واحللدٍة وفي مرحلة زمنيللة واحدة، يتماهى 
لبنانيللاً  والمنا�سللل،  الإن�سللان  الرجللل  فيلله 
وعربيللاً، فقللد فعلتها طرابل�ض، فللي تاريخها 
الحديللث، فللكان الحكيللم المنا�سللل الطّيللب، 
الرافعللي عبللد المجيللد! بل كانللت ملحمٌة في 
رجل، هي ملحمٌة طرابل�سية المنبت والمن�ساأ، 

عربيللة المتداد، فل�سللطينية الأفق، ُمفتتُحها 
العام 1957، يوم انت�سب الرافعي اإلى حزب 
العربللي  البعللث  حللزب  طليعللي،  عروبللي 
هللذه  ف�سللول  اآخللُر  ولتطللوى  ال�سللتراكي، 
الملحمة في العام ٢017، حين اأغم�ض حكيم 
طرابل�للض عينيلله، وارتحللل عللن هللذه الُدنيا 
يللوم  اإلللى  ج�سللدًا، وليبقللى ذكللرُه مخّلللدًا، 

ُيبعثون!«.
عبللد المجيللد الرافعي، �سللاء له القللدر اأن 
مدينِتللِه  ُجلُجلللة  الُجلُجلللة،  طريللق  ي�سلليَر 
طرابل�ض، التي رفعته اإلى �ُسللّدة النيابة رقماً 
 ،197٢ العللام  فللي  �سللوتاً،   )17517( اأّول 
وجلجلللة لبنللان، وقد خا�ض ن�سللاًل ُمللّرًا في 
قبللة  ومللن  الجماهيللري  الن�سللال  �سللاحات 
البرلمللان، وجلجلللة الأمة التللي عانت، ولما 
تزْل ُتعاني ِجراحاً �سخينًة، وتاألُّب قوى ال�سر 

والعدوان عليها.
نادتللُه اأوجاع اأبناء مدينِتِه وا�ست�سللرختُه 
الجللراح، فلّبللى النللداء، َبْل�َسللَم و�سللعى اإلى 

�سفاء!
ناداه الوطن لبنان، فما بخل عليه، واأ�ساخ 
ر جهللدًا لإنقاذه من فم  اإليلله ال�سللمع، ولم ُيوفِّ

التنين!
نادته فل�سللطين، نادته العروبة، فجال في 
بقاع الأر�ض، منت�سرًا لق�سية العرب الأولى، 

ولق�سايا الأمة وما اأكثرها!
هي م�سيرة، جازها »الحكيم«، لم يتمَّ فيها 
التقللاط الأنفا�ض، ولم يكن لهذه الم�سلليرة اأن 

تتوقللف، ذلللك اأن تللواأم المنا�سللل الرافعللي، 
زوجته المنا�سلللة ال�سلليدة ليلى بق�سللماطي 
الرافعللي، اأعلنتها بالفم المللالآن، اأعلنت على 
المللالأ اأن م�سلليرة عبللد المجيد ما زالللت ُتغّذّ 
ال�سللير! فهللو ارتحللل بالج�سللد، ولكنلله دائم 
الح�سللور، بللاٍق خطاً ن�سللالياً، ل محيَد عنه! 
فهللا هي دارُة عبللد المجيد الرافعللي، لم تزْل 
عامللرة بروحلله الن�سللالية، وكاأن �سلليئاً لللم 
للر، علللى ُرغللم عظللم الم�سللاب. »فلقللاء  يتغيَّ
الثالثاء« الأ�سبوعي، الذي اأطلقه »الحكيم«، 
غللداة عودته من منفاُه العراقي الق�سللري في 
العللام ٢003 ل زال »�سللّغاًل«. فهللو ينعقللد 
اأ�سللبوعياً باإدارة وتوجيه من ال�سلليدة ليلى، 
وليغللدو بمنزلللة برلمللاٍن �سللعبي ت�سللاوري، 
حول مختلف ق�سللايا المدينة و�سوؤونها، كما 

ق�سايا الأمة.
اأيها الأحباء،

م خطى  في هذه الم�سيرة/ال�سيرة لم نتر�سَّ
وا�سعي ال�سللير التقليديين، ُجلُّهم اإعالميون 
ُمتخ�س�سللون بالخبر ولي�ض بالبحث العلمي 

الر�سين!
هكللذا دخلنللا علللى الرافعللي، مللن خللالل 
مدينِتِه، ومن خالل المحيط العربي الأو�سع، 
ومللن بوابة الأحداث التاريخية وال�سيا�سللية 
التي ع�سللفت بالمنطقللة، منذ بدايللات القرن
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ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي األقت كلمة جاء فيها:
اأ�سعَد اهللُ م�ساَءُكم بُكّل خير يا اأوفياَء بلدي.

عبَد المجيِد، رفيقي وحبيبي وقائدي....
ُي�سللعُدني في هذِه الع�سلليِة الكريمِة، َوبُح�سللوِر نلُخِب 
َوقادِة العمِل الوطنيِّ وال�سيا�سيِّ في مدينِتَك وفي بالدي، 
وبح�سللوِر رفاِقَك، اأهِلَك وُمحبيَك، وَبعلَد اأِن اقتطَع الزمُن 
م�سللافَة �سللنتيِن بيننا وبينَك. ُي�سللعدني اأن اأتبللادَل معَك 
اليللوَم الهدايللا، فاأهديَك ُموؤلَف الدكتور م�سللطفى الحلوة 
وتهدينللا اأنَت التفاتللًة منَك اإلى الوراء. التفاتُة ال�سللراكِة 
العاطفّيِة والأخالقّيِة والن�سللالّيِة والوطنيَِّة والإن�سانيَِّة 
بيننللا وبينللك، وت�سللاعُدنا على العللزِم والعزيمللِة. نحُن 
الذين وقفنا العمَر بجانِب جبٍل ظلَّ حتى اللحظِة الأخيرِة 
. ظلللَّ حتى  َيقللوى علللى الجتيللاِح النف�سلليِّ والمعنللويِّ
ُم علللى الأحللداِث ك�ْسللَر النفو�ِض  اللحظللِة الأخيللرِة ُيحللرِّ
الموؤمنللِة، ويعتبللُر الق�سللايا الكبللرى بحجللِم جيللٍل مللَن 

ِة الكريمِة. الموؤمنيَن بالحياِة الحرَّ
فللي الحديللِث عنللَك ومعللَك يختلللُط الُوجدانلليُّ منللُه، 
بالّروايِة والّر�سالِة اّللتيِن تَركتُهما لنا َوعياً والتزاماً نقراأ 
من خالِلِهما خريطَة الطريِق ون�ست�سللِرُف بهما الموقف في 
لحظللِة الحراجِة الُق�سللوى لبلدنا لبنللاَن ولأمِتنا العربّيِة 

ولمدينِتنا طرابل�َض في قلِب �سماِلها العزيز.
ها الأحّبُة، اأ�سدقاَء ورفاَق عبدالمجيد، اأيُّ

لم ي�سللمْد قائُدنا الدكتور عبللُد المجيِد الطيُِّب الرافعيُّ 
ويتُرْك لنا  ثروَة �سللموِدِه قوَة ديمومٍة اإّل لأّنُه ا�ْسللتقوى 
ِتِه ودوِرِه وفللي  بثقافللِة الّر�سللالِة فللي كلِّ اأبعللاِد �سخ�سلليَّ

طليعِتها البعلُد القومّي.
في اأ�سللابيِعِه بْل واأّياِمِه الأواِخِر كان ليزاُل يعي�ُض في 
قلللِب الحللدِث العربلليِّ وُيخفي قلَقُه الإن�سللانيَّ عْن نف�ِسللِه 
، الذي لللم يفاٍرقلْللُه يوماً ولم  واأوجاِعللِه، خلللَف هذا الهللمِّ
ُيْتعْبُه لحظًة واحللدًة، ولم يطرْحُه مرًة بعيدًا، عِن التاأثِر 
والتاأثيِر. لقد بلغِت القدرُة لديِه على احتماِل ع�سِف الألِم 
ِل مجموِع النتكا�ساِت القوميِة،  والآخرِة معاً، وعلى تحمُّ

َمبلغاً ل ي�ستطيُعُه اإلَّ اأ�سحاُب الق�سيِة.
ِل  اإّن درو�َسللُه لنللا التي زاوَجللْت بيَن العتقللاِد والتَّحمُّ
للْبِر ما زالْت هَي التي تدفُعنا اإلللى الروؤيِة والإنجاِز  وال�سَّ
على طريِقِه، وفي �سللوِء هذه الّدرو�ِض نعتقُد: اأنَّ حقائَق 
ِل مللن هذا القرِن هَي واحللدٌة لم تتغيْر، اإّل في  ْبللِع الأوَّ الرُّ

ُفروِع الأحداِث وُجزئّياِت نتائِجها.
ها الأ�سدقاُء... اأيُّ

 بعَد نكبِة فل�سللطيَن واغت�سللاِب هللذِه القطعِة العزيزِة 
مْن اأر�ِض العللرِب كانِت النتيجُة الطبيعيَُّة، وعلى امتداِد 
نا تما�َسللْكنا في الثقافِة  ُعقللوِد الّن�سللاِل مْن اأجِلها، هللَي اأنَّ
والُوجللداِن والِخيللاراِت والإيماِن في مواجهللِة الُمعتدي 

ِر العربلليِّ  بكلِّ تياراِتها  للْت حركُة التَّحرُّ وحلفاِئللِه، ونه�سَ
وُقواهللا علللى قاعللدِة هللذا الّتما�ُسللِك، واإْن كاَن الحتالُل 
ال�ستيطانيُّ قْد حقَق بع�َض الغلَبِة في الميداِن والحروِب، 
غيللَر اأّنُه لم ي�سللتِطْع ذلللك على ُم�سللتوى الوعي، ول على 
ُم�سللتوى الَوحدتيِن الوطنّيللِة والقومّيِة، فاحتفللَظ اأبناُء 
ِتنللا ُنخبللاً وجماهيللَر بللكلِّ ُمقومللاِت الإيفللاِء بحاجللاِت  اأمَّ
للَخ الوْعُي  للراِع في فل�سللطيَن ومْن اأجِل اأبناِئها، وتر�سَّ ال�سّ
العربيُّ ُعمقاً و�ُسموًل في �سوِء قانوِن العالقِة بيَن ال�سقيِق 
وال�سللديِق من ناحيٍة، وبيَن العُدوِّ الَمك�سللوِف والم�سَتِتِر 

. مْن ناحيٍة اأخرى على الُم�ستوَيْيِن الّر�سميِّ وال�سعبيِّ
غيللَر اأَنّ النكبللَة الثانيللَة، والتللي بللداأْت مرحلُتهللا منُذ 
الحللرِب علللى العراِق ومللْن ُثمَّ احتالِلللِه واإ�سللقاِطِه. تلَك 
الحللرُب التي قاَدها توافٌق جهنميٌّ بيَن الولياِت المتحدِة 
الأميركيِة واإ�سللرائيَل واإيراَن وبع�ِض الحكاِم العرِب. اإنَّ 
ْر مفاعيُلها على تدميِر الدولِة  هذِه النكبِة الثانيِة لم تقت�سِ
ال�سللتراتيجيِة العربيللِة الأولى في الم�سللرِق، وتحويِلها 
للِة،  الأميركيَّ القواِعللِد  بيللَن  للها  اأر�سُ ُع  تتللوزَّ ُركاٍم  اإلللى 
والع�سللاِئِر والقباِئِل وميلي�سللياِت الفر�ِض، وبيَن المذاِهِب 
للَرَر الأكبَر  ُه ال�سَّ والطواِئللِف والإثنياِت. ولللم َيُكْن هذا كلُّ
والوحيللَد، فللاإنَّ ال�سللراكَة الإيرانّيللَة فللي هللِذِه الجريَمللِة 
�سللَحَبْت نتاِئَجها حتى بلغللْت حدوَد ال�سللتباحِة لالإرادِة 
العربيللِة، ُمت�سلللِّقًة هللمَّ فل�سللطيَن العزيللزَة علللى اأهِلهللا 
للروِر بللكلِّ اأ�سللكاِلها، في  وعرِبهللا، اإجللازَة مللروٍر اإلى ال�سُّ
الأبي�للضَ  البحللِر  وحو�للضِ  العربلليِّ  الم�سللرِق  منطقللِة 

الُمتو�سِط، ُو�سوًل اإلى الخليِج العربيِّ واليمِن.
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ميقاتي: عالمة فارقة في تاريخ طرابل�س 
وح�سورها ال�سيا�سي المحلي والوطني والعربي

د. الحلوة: �ساء له القدر اأن ي�سيَر طريق الُجلُجلة، ُجلُجلة مدينِتِه طرابل�س

بق�سماطي الرافعي: في الحديِث عنَك ومعَك 
�سالِة التي تَركتها لنا يختلُط الُوجدانيُّ بالرهّ

ال�سيدة ليلى بق�سماطي الرافعي الرئي�س نجيب ميقاتي

موؤلِّف الكتاب د. م�سطفى الحلوة

الرئي�س نجيب ميقاتي
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»غرفة  رئي�ض  من  لدعوة  تلبية 
توفيق  طللرابللللل�للض«  فللي  الللتللجللارة 
»جمعية  مللع  وب�سراكة  دبللو�للسللي، 
الللنللهللو�للض اللللللبللنللانللي للللللدرا�للسللات 
مع  مفتوح  حللوار  جرى  والتمكين« 
مقر  في  ال�سنيورة  فللوؤاد  الرئي�ض 
الغرفة، تناول فيه: مختلف الق�سايا 
اللبنانية  والإقت�سادية  الوطنية، 
والخ�سائ�ض  المرتكزات  ل�سيما 
والمناطق  طرابل�ض  بها  تمتاز  التي 

ال�سمالية، 
من الح�شور

وذلك بح�سور فاعليات اإقت�سادية 
طرابل�ض  في  وبلدية  واإجتماعية 

وعكار ومختلف المناطق ال�سمالية.
دبو�شي: نحن جزء من الوطن 

وثروات منطقتنا لكل الوطن
فكلمة  بللدايللة،  الوطني  الن�سيد 
�سدد  دبو�سي  الرئي�ض  من  ترحيبية 
طرابل�ض  دور  »محورية  على:  فيها 
الرئي�ض  اإلللى  ومتوجهاً  الللكللبللرى« 
ال�سنيورة قائاًل: »اإننا نريد اأن نعلن 
اأننا  �سخ�سكم  وعبر  طرابل�ض  من 
من  اأ�سا�سي  جللزء  باأننا  مللوؤمللنللون 
التي  الللثللروات  كافة  وان  الللوطللن، 
تحت�سنها منطقتنا هي ثروات لجميع 
جهوزية  على  ونللحللن  اللبنانيين 
يريده  مللا  اإلللى  ن�ستمع  لأن  كاملة 
من  لديهم  وما  جانبنا  من  الآخللرون 
تنفيذها  على  معاً  لنتعاون  م�ساريع 
�سناً بم�سلحة ال�سعب والوطن ولأن 
اأغنى منطقة في لبنان هي طرابل�ض 
التي  الكبرى  طرابل�ض  نراها  التي 
اأقللا�للسللي  اللللى  الللبللتللرون  مللن  تمتد 

الحدود ال�سمالية في عكار«.
الرئي�س ال�شنيورة

نللّوه  ال�سنيورة  فلللوؤاد  الرئي�ض 
»غرفة  به  تقوم  الذي  العمل  باأهمية 
بدعوة  �للسللروره  مبدياً  طرابل�ض« 
اأتاح  الرئي�ض توفيق دبو�سي »الذي 
الكبير  ال�سرح  هذا  في  التحدث  لي 
»غرفة  زرت  كلما  لديه  اأجللد  حيث 

طللرابللللل�للض« الللمللزيللد ملللن الللهللمللة 
والم�ساريع الهامة لطرابل�ض وللبنان 
م�ساعيها  �سوابية  على  مللوؤكللدة 

الوطنية والعربية اأي�ساً«.
مدينة الإعتدال والحكمة

وتابع: »طرابل�ض توؤكد دائماً اأنها 
مللديللنللة الإعللللتللللدال والللو�للسللطلليللة 
واقعياً  تللمللار�للض  وهللي  والحكمة، 
الهادئة والأ�سيلة الأمر الذي  القوة 
َتَعاَمَلت برقي و�سكينة  اأكدته حينما 
الفتنة  ومع  الموؤ�سفة  الحادثة  مع 
بالتطرف  اأبللدًا  تتاأثر  ولم  المتجولة 
لها  ُي�سيئون  الللذيللن  والمتطرفين 
واأخيرًا،  اأوًل  لأنف�سهم  بل  وللبنان 
لبنان  اأجللل  من  دائماً  �سحت  وهللي 
وقدمت ال�سهداء في مقدمهم الرئي�ض 
في  وهلللي  كللرامللي  ر�للسلليللد  ال�سهيد 
ومع  اللبناني  الجي�ض  مع  الملمات 
مواجهة  فللي  اللبنانية  ال�سرعية 
القوى المتطرفة كفتح الإ�سالم وهي 
تمار�ض  التي  الأنظمة  �سد  اأي�ساً 

القمع والقتل.
فعليًا نحن نواجه اأزمة كبرى

ال�سنيورة  الرئي�ض  تللطللرق  ثللم 
بعدها اإلى الأو�ساع العامة في هذه 
المرحلة، م�سيرًا اإلى »اأننا في لبنان 
وفي  الداخل  في  بالتطورات  نتاأثر 
المنطقة وبما ت�سهده الدول العربية 

من تداعيات«.
من  عالية  درجللة  يتطلب  »وهللذا 

نواجهه،  بما  والتب�سر  الحكمة 
كبرى  اأزمللة  نواجه  نحن  وفعلياً  
نتجت اإلى حد بعيد عن ال�ستع�ساء 
للقيام  المبادرة  وعدم  الم�ست�سري 
بها  نقوم  ان  ينبغي  كان  باإ�سالحات 

في لبنان منذ �سنوات طوال. 
الإ�شالح لي�س كلمة بل فعل 

اإيمان
فالإ�سالح لي�ض كلمة نرددها على 
المنابر لإكت�ساب �سعبية، فالإ�سالح 
نحكي  ق�سية  ولي�ض  اإيمان  فعل  هو 
دواء  حللبللة  اأيلل�للسللاً  وللليلل�للض  عللنللهللا 
عملية  فلللال�لللسلللالح  نللتللنللاولللهللا، 

م�ستمرة«.
نعمل  ان  لنا  »ينبغي  قاله:  ومما 
الطريق  نجد  لكي  وحكمة  بللهللدوء 
الطريق  رحابة  اإلى  لنعود  الف�سيح 
اإلللى  الللعللودة  خللالل  مللن  ال�سحيح 
هنا  واأعني  والأ�سا�سيات،  المبادىء 
فعال  الإلتزام  اإلى  العودة  بالتحديد 
باإتفاق  يتعلق  بما  بالقول  ًولي�ض 
اللبناني  وبللالللد�للسللتللور  الللطللائللف 
من  ولي�ض  الللقللوانلليللن  وبمرجعية 
المقبول اإطالقاً اأن ن�سمع البع�ض من 
الم�سوؤولين الذين يقولون اننا نعدل 
اآخرين  ون�سمع  بالممار�سة  الد�ستور 
يقولون انهم ل يرغبون بتطبيق هذا 
هذا  �ساحب  وكان  ذاك،  اأو  القانون 
ال�سعب  مكان  نف�سه  ي�سع  الللكللالم 

اللبناني في اتخاذ القرار«.

ل بد من اإ�شتعادة الدولة 
ك�شلطة واحدة ول �شالح غير 

�شالح الدولة
بد  »ل  تابع:  ال�سنيورة  الرئي�ض 
ان نعود اإلى اإعالء �ساأن الدولة التي 
م�سار  على  تكون  اأن  بها  ُيفتر�ض 
في  حلليللاديللة  تللكللون  واأن  الللقللانللون 
من  بللد  ول  الجميع،  مللع  عالقتها 
العودة اإلى المباديء فالأننا ابتعدنا 
عنها و�سلنا اإلى ما نحن عليه الآن، 

العللتللبللار  نعيد  ان  مللن  بللد  فللال 
للدولة، وان ن�ستعيد الدولة �ساحبة 
الأرا�للسللي  على  الوحيدة  ال�سلطة 
اأي  هناك  يكون  ل  وان  اللبنانية، 

�سالح اآخر غير �سالح الدولة«. 
»كما ل بد لنا من ان نعيد الإعتبار 
لبنان  واأن  العربية  ال�سرعية  اإلللى 
جزء من هذا العالم العربي ويحترم 
الللعللربللي، وان  قللللرارات الإجلللملللاع 
وما  الدولية  ال�سرعية  لبنان  يحترم 
الهدنة  لتفاق  مراعاة  من  يخ�سنا 
العتبار  نعيد  وان   ،1701 والقرار 
للللللقللانللون والللقلل�للسللاء والللكللفللاءة 

والجدارة، 
ل للدولة الوليمة »تتقا�شمها 

الأحزاب الطائفية«
ت�سبح  ان  المقبول  مللن  ولي�ض 
الأحللزاب  تتقا�سمها  وليمة  الدولة 
هذه  من  جزءًا  ينه�ض  وكل  الطائفية 
المزيد  اإلى  يوؤدي  ذلك  وكل  الدولة، 
الطائفية  اللللدويلللالت  اإطللبللاق  مللن 

والمذهبية على الدولة«.
حوار

متعدد  مفتوح  حلللوار  جللرى  ثللم 
العامة  الق�سايا  الوجوه وعلى كافة 
منها  والإنمائية  الإقت�سادية  ل�سيما 
والحوافز  وال�سرائبية  وال�سيا�سة 
ودور  لللالإ�للسللتللثللمللارات  الم�سجعة 
الم�ساريع  تلك  في  الخا�ض  القطاع 
المرافق  دور  وكذلك  ال�ستثمارية 
طرابل�ض  في  العامة  الإقت�سادية 

وال�سمال.

الللفلليللحللاء  »نللللور  �للسللركللة  ردت 
وزير  به  اأدلللى  ما  على  �لللض.م.ل.« 
جبران  والمغتربين  الللخللارجلليللة 
بللا�للسلليللل فلللي حللديللث تلللللفللزيللونللي، 

واأ�سدرت بياناً جاء فيه التالي: 
جبران  الخارجية  وزير  »تناول 
 ٢019/7/8 يوم  حديث  في  با�سيل 

مو�سوع �سركتنا. 
ويهمنا في هذا الطار اأن نو�سح  
عموماً  لللبللنللان  فللي  الللعللام  للللللراأي 
ولأهللللالللللي طللرابللللل�للض واللل�للسللمللال 

خ�سو�ساً الآتي:
لماذا اأُن�شئت ومن يملكها؟

وعا�سمته  ال�سمال  كللان  لما   -
لنقطاع  عر�سة  الأكللثللر  طرابل�ض 
�ساعات  ولأطول  الكهربائي،  التيار 

تقنين،
الطاقة  وزارات  عجزت  ولما   -
المتعاقبة عن تقديم اأي حلول لهذه  
حياة  على  اأثلللرت  الللتللي  الم�سكلة 

النا�ض واقت�ساد المدينة، 
رجللال  مللن  مجموعة  تللداعللت    -
لن�ساء  والم�ستثمرين  الأعللمللال 
�سركة  وهي  الفيحاء«،  نور  »�سركة 
م�ساهمة  تزيد  ان  يجوز  ل  م�ساهمة 
وت�سبح   ،%10 عللن  فيها  فللرد  اأي 
من  لكل  العام  لالإكتتاب  مفتوحة 

يرغب. 
في  الدخول  اإلى  ال�سركة  وتتطلع 
مناق�سة �سفافة مفتوحة اأمام كل من 
في  المتبعة  الأ�سول  ح�سب  يرغب 

مثل تلك المناق�سات. 
�سحيح ان الرئي�ض نجيب ميقاتي 
اإل  الم�سروع،  راعي  يزال  ول  كان 
فور  اأ�سهمه  عن  التخلي  تعهد  اأنلله 
هذه  ي�سترون  م�ساهمين  تللوافللر 

الأ�سهم.
الهدف اإنتاج كهرباء لنطاق 
»�شركة قادي�شا« )طرابل�س 

وجوارها(
اأقر  قد  النواب  مجل�ض  كان  ولما 
قانون ال�سراكة بين القطاعين العام 
ال�سركات  يمنع  ل  والذي  والخا�ض 
قطاع  في  الم�ساهمة  من  الخا�سة 
الكهرباء، كما هو الحال مع »�سركة 
كهرباء قادي�سا«، و»كهرباء زحلة«، 
الفيحاء«  نور  »�سركة  تاأ�س�ست  فقد 
بهدف  القانونية،  لالأ�سول  وفللقللاً 
خالل  من  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج 
»معمل  في  اإنتاج  وحللدات  تركيب 
كهرباء  »�سركة  لتزويد  الحري�سة« 
قادي�سا« بالطاقة الكهربائية الالزمة 
وجوارها  طرابل�ض  مدينة  لتغذية 
قادي�سا(  �سركة  نطاق  كامل  )اأي 
بالتيار الكهربائي على مدار ال�ساعة 
وتركيب  بكاملها  ال�سبكة  وتاأهيل 

المحولت الالزمة لذلك. 
ملف الم�شروع در�شته »�شركة 

كهرباء لبنان« واإُتفق على 
التنفيذ

التاأ�سي�ض  اإجللراءات  اإتمام  فبعد 
في  الم�سوؤولين  مع  التوا�سل  تم 
و»�سركة  قادي�سا«  كهرباء  »�سركة 
الطاقة، كما  لبنان« ووزارة  كهرباء 
والللدرا�للسللات  الطلبات  اإعللللداد  تللم 
لجانب  وتقديمها  الللالزمللة  الفنية 
قامت  التي  لبنان«  كهرباء  »�سركة 
بللدرا�للسللتللهللا ملل�للسللكللورة، وُعللِقللدت 
الطرفين  بين  اجتماعات  بنتيجتها 
تمت خاللها مناق�سة هذه الدرا�سات 
الالزمة  الإجللللراءات  كافة  وبحث 
الم�سروع  هللذا  و�سع  اإلللى  الآيلللللة 

مو�سع التنفيذ.
والكلفة اأقل بـ %15

الكهربائية  الطاقة  كلفة  اأن  تبين 
المنتجة من خالل هذا الم�سروع هي 
كلفة  من  اأدنللى،  كحد   ،%15 بل  اأقل 

الطاقة الكهربائية المنتجة من خالل 
البواخر العائمة.

وزير الطاقة �شيزار اأبي خليل 
قال: الملف �شُيحفظ

الطاقة  وزيلللر  مللراجللعللة  وللللدى 
خليل  اأبللللي  �للسلليللزار  )الأ�لللسلللبلللق( 
)عوني(، اأفاد، بكل اأ�سف، باأن الملف 
لحين  الحفظ  قيد  �سيبقى  بكامله 
قطاع  واقللع  ت�سمل  درا�للسللة  اإعلللداد 

الكهرباء في لبنان. 
اإقرار خطة الكهرباء  وبالرغم من 
الملف قيد  اإليها، ل يزال  اأ�سار  التي 
الأمر  الطاقة،  وزارة  لدى  الحفظ 
اللللذي مللن �للسللاأنلله الإ�للسللتللمللرار في 
�سيا�سة اإبقاء طرابل�ض وال�سمال قيد 

الحرمان والعتمة الم�ستمرة. 
نور  كهرباء  »�سركة   لل  قللدر  لو 
عام  نهاية  عملها  تبداأ  اأن  الفيحاء« 
لكانت   ٢017 عام  مطلع  اأو   ٢016
مبالغ  العامة  الخزينة  على  وفرت 
المجل�ض  يعمل  وقللت  فللي  طائلة 
بنود  عللن  التفتي�ض  على  النيابي 
الدولة،  في  الحا�سل  الهدر  لتوفير 

خا�سة في قطاع الكهرباء.
لو ُقدر لـ »نور الفيحاء« اأن 

تعمل؟
من الطبيعي والبديهي اأن ت�سعى 
في  �سركة  كل  كما  الفيحاء«  »نللور 
لتحقيق  العام  اأو  الخا�ض  القطاع 
من  يللكللون  وبللذلللك  محقة  اأربلللللاح 
اأرباحها م�سدر تمويل للخزينة عبر 
وعبر  كما  والللر�للسللوم  اللل�للسللرائللب 
الللتللوظلليللفللات و�للسللخ اللللملللال في 
الإقللتلل�للسللاد الللوطللنللي بللدل الللهللدر، 
وكل  طرابل�ض  على  وفرت  ولكانت 
ال�سمال لي�ض ال�سرف على فاتورتي 
في  الللتلللللوث  بللل  فح�سب،  كللهللربللاء 
البيئة الذي يت�سبب باأمرا�ض مزمنة 

و قاتلة للنا�ض.
من يّدعي »عدم الفيدرالية« 

هو ال�شاعي لها و»�شلعاتا« مثال
اأما  الحديث عن »فدرلة الكهرباء« 
»عللدم  بللل  قلللال  مللن  لأن  فلللملللردود 
اإليها  �سعى  الذي  هو  الفيديرالية« 
من خالل بناء معامل حيث ل تدعو 
الحاجة لذلك، و»معمل �سلعاتا« هو 

خير مثال.
حقائق كيدية مو�شوفة لأي 

م�شروع يخ�س طرابل�س!
اأمام  الحقائق  هذه  ن�سع  اإننا   -

اأهلنا،
- للدللة على الكيدية المو�سوفة 

في التعامل مع: 
نللور  »�لللسلللركلللة   ملللو�لللسلللوع   -

الفيحاء«، 
طرابل�ض  يخ�ض  م�سروع  واأي   -

تحديدًا،
المع�سول  الللكللالم  رغللم  على   -

تجاهها،
الم�سي  ملتزمون  اأننا  ونوؤكد   -
الم�سروع  في العمل لكي يب�سر هذا 
النور ونخفف المعاناة عن الفيحاء. 

وللحديث �سلة«.

رئي�ض »غرفة طرابل�ض وال�سمال« 
الوزير  اإ�ستقبل  دبو�سي  توفيق 
ال�سابق  د. اإيلي اأديب �سالم بح�سور 
كانت  الللزيللارة  نللجللار.  مي�سال  د. 
الم�ساريع  مختلف  على  لللالإطللالع 
الوطنية الكبرى التي تطلقها »غرفة 
�سيما  ل  واللل�للسللمللال«،  طللرابللللل�للض 
الكبرى«  الإقت�سادية  »المدينة 
والتي ك�سف عن مرتكزاتها واأهدافها 

الرئي�ض دبو�سي.
د. �شالم: »م�شروع المدينة 
القت�شادية« م�شروع وطني 

تطويري متوفر له قائد مميز
الوزير ورئي�ض »جامعة البلمند« 
قال:  �سالم  اأديللب  اإيلي  د.  ال�سابق 
بطرابل�ض  عللمللقللاً  ثللقللتللي  »تلللللزداد 
يتم  ما  لبنان، ولأن  وبكل  وبالكورة 
من  كبرى  درجللة  على  هو  تحقيقه 
العلو والرفعة ويبلغ حد الم�ستوى 
الدولي المتقدم، كما لم�ست اأي�ساً اأن 

هناك م�ساريع متعددة ل �سيما تلك 
بل  المتمثل  �سخامة  اأكثرها  التي 
الكبرى«،  الإقت�سادية  »المدينة 
وهي م�سروع وطني تطويري متوفر 
اأكثر  باإ�سرار  به  يتم�سك  قائد  له 

واأكثر.
رجل مميز

م�سروع  اأي  اأن  القول  وباإمكاني 
مهما بلغ حجمه من الكبر وال�سخامة 
ي�ستدعي الإعتماد على الفكر والعقل 
اهلل  ن�سكر  ونحن  والللروح،  والقلب 
لغرفة  رئي�ض  اأملللام  اأنللنللا  تعالى 
رجل  واأملللام  وال�سمال،  طرابل�ض 
مميز وعلى م�ستوى كل لبنان، ونكن 
والإعللجللاب  الللمللودة  كللل  لمقامه 
من  نتعلم  اأن  ووددنللا  والإحللتللرام، 
الكثير  طرابل�ض«  »غرفة  في  قيادته 
نتعلم  اأن  مبالغة  ودون  وباإمكاننا 
اأكثر بكثير مما تعلمناه وعّلمناه في 

مجتمعنا الأكاديمي«.

رئي�ض غرفة طرابل�ض وال�سمال توفيق دبو�سي اإ�ستعر�ض بح�سور اأمين 
ال�ستثمارية  الوطنية  الم�ساريع  مجموعة  الرحولي  ب�سام  الغرفة  مال 
الكبرى مع وفد من »مجل�ض اأمناء نادي المتحد« الريا�سي برئا�سة اأحمد 
ال�سفدي وع�سوية: نزيه �سعراني، و�سيم مرحبا، طالل فا�سل، وليد نا�سر 

واأن�ض ال�سعار.
دبو�شي: م�شاريعنا وطنية  عربية اإقليمية من طرابل�س

الرئي�ض توفيق دبو�سي قال: »اأن »نادي المتحد الريا�سي« في طرابل�ض 
اأ�سا�سياً من ن�سيجنا الوطني والإن�ساني والإجتماعي، ونرى  ي�سكل جزءًا 
فيه عنواناً للتاألق في مجاله الريا�سي وفي مجالت اأخرى ل �سيما اأنه ي�سم 

نخبة من القياديين ورجال الأعمال في مختلف مواقعهم«.
ال�شفدي: م�شروع »المدينة القت�شادية لطرابل�س الكبرى« 

فر�شة ذهبية لال�شتثمار 
رئي�ض »مجل�ض اأمناء المتحد« اأحمد فتحي ال�سفدي قال:»اإن اإجتماعنا 
في »غرفة طرابل�ض وال�سمال«، وبرئي�سها ال�سديق توفيق دبو�سي، تمحور 
حول الإ�ستعرا�ض ال�سامل للم�ساريع الإ�ستثمارية الجاذبة وب�سكل خا�ض 
ي�ساهم  م�سروع  وهو  الكبرى«،  لطرابل�ض  الإقت�سادية  »المدينة  م�سروع 
العربية و�سوًل حتى  الإقليمية  والمنطقة  لبنان  اإنقاذ  في  فعلية  م�ساهمة 
ذهبية  فر�سة  ي�سكل  الكبير  »الم�سروع  اأن  ماأكدًا  الآ�سيوية«.  المنطقة 
ورجال  وللم�ستثمرين  والخا�ض  العام  القطاعين  بين  الم�سترك  لالإ�ستثمار 
اأ�سرع وقت ممكن لو�سع حجر الأ�سا�ض العائد  الأعمال، ونحن نتطلع في 

لهذا الم�سروع الحلم لتتم ترجمته وي�سبح حقيقة على اأر�ض الواقع«. 

ال�سنيورة ودبو�سي

�سالم ي�ستمع ل�سرح دبو�سي حول اق�سام الغرفة

دبو�سي وال�سفدي يتو�سطان اع�ساء الوفد

ال�شنيورة من »غرفة طرابل�ض«: لي�ض من المقبول ان 
ت�شبح الدولة وليمة تتقا�شمها الأحزاب الطائفية

»نور الفيحاء«: 
كيدية با�شيل مو�شوفة في 

التعامل مع م�شاريع طرابل�ض

في »الغرفة« لالإطالع على م�ساريعها 

د. اإيلي اأديب �شالم: 
»م�شروعكم وطني تطويري«

وفد »اأمناء المتحد« يزور الغرفة
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خ�سر ال�سبعين
الللرئلليلل�للض �للسللعللد الللحللريللري  - بللرعللايللة 

وح�سوره 
مر�سوم  �للسللدور  مللن  �سنة   15 وبعد   -

اإن�سائه
في  التدري�ض  بدء  من  �سنوات   9 وبعد   -
الميناء«  فللي  الللفللنللي  الللفللنللدقللي  »الللمللعللهللد 

)طرابل�ض( »ُفِرَجت«،
و�سيانة  تللاأهلليللل  عقد  مللذكللرة  بتوقيع 
للمعهد  وتدريب  واإدارة  وت�سغيل  وتجهيز 

)الفندقي( لمدة 15 �سنة، 
وزارة   – اللبنانية  الللدولللة  بين  وذلللك 

التربية ممثلة بالوزير اأكرم �سهيب،
و»�سركة اإ�ستثمار ال�سمال �ض.م.ل« ممثلة 

برئي�ض مجل�ض اإدارتها بيار الأ�سقر.
»التمدن« ومالحقة ق�شية الإن�شاء 

والت�شغيل
»الللتللمللدن«   مللن   1584 رقلللم  الللعللدد  فللي 
ال�سادر بتاريخ ٢018/٢/14 ن�سرنا تحقيقاً 

بعنوان:
المعهد  »فللنللدق  لللل  الموؤ�سفة  »الق�سة 

الفندقي« �سنوات من التغييب؟!«.
ومما جاء فيه:

اإن�ساء  مر�سوم  �سدر   ،٢004 العام  »في 
طرابل�ض،  فللي  الفندقي«  الفني  »المعهد 
فندق  حديثة،  مطابخ  مختبرات،  وي�سم: 

اأربع نجوم، مطاعم.
وقد اإقت�سر دور المعهد على تعليم اأعداد 
يتم  ولم  الفندقية،   اخت�سا�ض  الطالب  من 

ت�سغيل الفندق والمطاعم. 
منذ اإنتهاء البناء وبدء التدري�ض في العام 

.»٢011
الفندق

وفي العدد نف�سه اأ�سارت »التمدن« اإلى:
»اأن »فندق المعهد« يتاألف من: 

- قاعة اإحتفالت، 
- مطعمين، 

- حديقة رائعة، 
- غرف نوم وتوابعها، 

- وقد كلفت تجهيزاته ماليين الدولرات، 
اإ�ستقطاب  مركز  يكون  اأن  ُيفتر�ض  وكان 
اإ�ستثماره،  يتم  لللم  ولللكللن  جلللذب،  وعللامللل 
عللدم  ب�سبب  للتلف  مللعللّداتلله  وتللعللر�للسللت 
اإليه  الما�سة  الحاجة  من  بالرغم  ت�سغيلها، 

خا�سة لطالبه ومتخرجي المعهد«.
هللللذا ملللا قلللللنللاه فلللي »اللللتلللملللدن« في 
عددًا  �سابقاً  ن�سرنا  قد  وكنا   ،٢018/٢/14
ومنها  المعهد،  عن  المف�سلة  التحقيقات  من 
بتاريخ  اللل�للسللادر   1444 رقللم  الللعللدد  فللي 
 149٢ رقللم  الللعللدد  وفللي   ،٢014/8/13

ال�سادر بتاريخ ٢015/11/18.
واأخيرًا جاء الفرج

جرى   ٢019 تموز   9 الثالثاء  واللليللوم 
وال�سركة  الللدولللة  بين  الللمللذكللرة  توقيع 
�سعد  الرئي�ض  برعاية  احتفال  في  الم�سغلة 

الحريري وبح�سور:
من الح�شور

- الرئي�ض نجيب ميقاتي والنواب: �سمير 
د.  الج�سر، محمد كبارة، جان عبيد،  عدنان 
دروي�ض  علي  النحا�ض،   نقول  جمالي،  ديما 

وفي�سل كرامي. 
اأكرم  العالي  والتعليم  التربية  وزيللر   -
ردبللا�للض،  ر�سيد  ال�سابق  الللوزيللر  �سهيب، 
المفتي د. مالك ال�سعار، نقيب محامي ال�سمال 
الإنللمللاء  »مجل�ض  رئي�ض  الللمللراد،  محمد 
مهند�سي  نقيب  الج�سر،  نبيل  والإعللمللار« 

ال�سمال المهند�ض ب�سام زيادة، 
وال�سناعة  الللتللجللارة  »غللرفللة  رئي�ض   -
ال�سمالي«  ولبنان  طرابل�ض  في  والللزراعللة 

توفيق دبو�سي، 
- الأب را�سد �سويري ممثاًل راعي اأبر�سية 
بو  جللورج  المطران  المارونية  طرابل�ض 
وزارة  من  فللواز  جويل  القا�سية   ، جللودة 
وال�ست�سارات«،  الت�سريع  »هيئة   - العدل 

ووفد من وزارة التربية.
كما ح�سر:

طرابل�ض  بلديتي  مجل�سي  من  اأع�ساء   -
والللملليللنللاء ومللمللثللل علللن ال�للسللتلل�للسللاري 

»Spectrum« وممثل عن المتعهد 
 HICON General Trading & Contracting 

وعدد من الم�ست�سارين.
فادي فّواز

لل�سوؤون  الوزراء  مجل�ض  رئي�ض  م�ست�سار 

الإنمائية المهند�ض فادي فواز اإ�ستهل الحفل 
بكلمة قال فيها: 

م�سروع  اإطللالق  اأجل  من  اليوم  »نجتمع 
الميناء  فللي  الللفللنللدقللي«  الللفللنللي  »الللمللعللهللد 
 ٢011 عللام  اإنلل�للسللاوؤه  تم  الللذي  بطرابل�ض، 
والإعلللملللار«  الإنلللملللاء  »مجل�ض  بللوا�للسللطللة 
بقيمة  العربي«  »ال�سندوق  من  وبتمويل 
تبلغ 14 مليار ل.ل. لم�سلحة وزارة التربية 

والتعليم العالي«.
لم ُي�شتخدم من 2011 وم�شاحة 

المعهد والفندق 11 األف مترمربع
اأ�ساف: »لم ُي�ستخدم هذا المبنى ال�سخم 
الموؤلف من 11،000 متر مربع، )4،700 م٢ 
الفندق(  لمبنى  م٢  و5000  المعهد  لمبنى 
التجهيزات  باأح�سن  تمتعه  رغم  اإن�سائه  منذ 
ت�سمح  و�للسللالت  مطابخ  مللن  اللوج�ستية 
في  )وموقعه(  المهنية  التدريبات  باأف�سل 

اأرقى منطقة تطل على البحر«.
فاإرتاأى الرئي�س الحريري الإ�شتعانة 

بالقطاع الخا�س
عدم  من  �سنوات   9 نحو  »بعد  وتللابللع: 
ارتللاأى  المبنى،  ت�سغيل  من  الدولة  تمكن 
الحريري  �سعد  الللللوزراء  مجل�ض  رئي�ض 
ال�ستعانة بالقطاع الخا�ض. وجرى التفاق 
اأ�سا�سي  با�ستثمار  للقيام  الأ�سقر  بيار  مع 
بالتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي 
المهني  للتعليم  الللعللامللة  و»الللمللديللريللة 

والتقني«. 

عبدالقادر علم الدين
رئي�ض بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين 

قال:
»بعد �سنوات طويلة تم تلزيم الفندق في 
المدر�سة الفندقية لي�ستكمل الطالب دار�ستهم 
التي  والتنمية  ال�سياحة  ولدعم  التطبيقية 
اأن  الميناء بتطويرها، خ�سو�سا  بلدية  تهتم 
الفندق يتو�سط الكورني�ض البحري »لمدينة 
حالياً  عليه  ُينفذ  الللذي  والأفللللق«  الللمللوج 
المتحدة  الأمللللم  »بللرنللامللج  مللن  ملل�للسللروع 
»التللحللاد  دول  مللن  بللتللمللويللل  النللمللائللي« 
الأوروبي«، وذلك لتو�سيع قدراته ال�سياحية 
اللبنانيين  خدمة  في  ليكون  والخدماتية 

وال�سياح«.
بيار الأ�شقر

مجل�ض  ورئي�ض  لبنان  في  الفنادق  نقيب 
�للض.م.ل.«   ال�سمال  ا�ستثمار  »�سركة  اإدارة 
من  الللوزارة  تتمكن  »لم  قللال:  الأ�سقر  بيار 
كما  المعهد،  طالب  وتدريب  الفندق  افتتاح 
هي الفكرة اأ�سا�ساً من هذا الم�سروع، فارتاأى 
لهوؤلء  القاطرة  يكون  اأن  الحريري  الرئي�ض 
م�سقة  وتوفير  تدريبهم  اأجللل  من  الطالب 
تنقلهم اإلى خارج المدينة من اأجل الخ�سوع 

للتدريبات الالزمة«.
»�سُي�سرف  اأنه  اإلى  لفت  الأ�سقر  النقيب 
لكنه  وا�ستثماره«،  الفندق  هذا  اإدارة  على 
طرابل�سيين  م�ستثمرين  عن  اأي�ساً  »�سيبحث 
موؤمنين باأن طرابل�ض ت�ستحق اأن يكون لديها 

يكونوا  اأن  يجب  اأهلها  واإن  لئللق،  مرفق 
مقتنعين بهذا الأمر اأكثر منه«.

اأكرم �شهيب
»اأهمية  على  �سدد  �سهيب  اأكللرم  الوزير 

التنمية في مدينة طرابل�ض«، وقال:
المدينة  وفاعليات  اليوم  واأنتم  »نحن 

العريقة نعمل معاً لأجل التنمية الحقيقية.
والتعليم المهني والتقني كما هو معروف 
التنمية  ركللائللز  اأبللللرز  هللو  الللعللالللم،  فللي 
الللفللنللدقللي بكل  الإقللتلل�للسللاديللة، والللتللعللللليللم 
المطاعم  اإلللى  الإيللللواء  »مللن  تخ�س�ساته 
وفنون الإ�ستقبال«، هو واجهة جاذبة اأتقنها 

اللبنانيون في الداخل والخارج«.
لطالبنا  ي�سمح  الإتفاق  هذا  »اإن  وتابع: 
الخبراء،  اأف�سل  اأيللدي  على  يتدربوا  بللاأن 
ويجدوا فر�ض العمل بعد اكت�سابهم الخبرات 

العملية والمهارات الفنية«. 
الرئي�س الحريري: م�شاريع كثيرة 

نعمل لعيها من اأجل هذه المدينة 
طرابل�س

الرئي�ض �سعد الحريري اأ�ساد بل:
وتن�سيط  لتنمية  الخطوة  هللذه  »اأهمية 

القت�ساد في طرابل�ض«، وقال:
في  �سواء  تعاونهم،  على  الجميع  »اأ�سكر 
هذا  على  عمل  من  كل  اأو  التربية  وزارة 
الكثير  فهناك  لطرابل�ض،  الحيوي  الم�سروع 
من  عليها  نعمل  التي  الأخرى  الم�ساريع  من 

اأجل هذه المدينة«. 
قائم  اأنه  الم�سروع  هذا  »اأهمية  اأ�ساف: 
على ال�سراكة بين القطاعين الخا�ض والعام، 
وهو ما يجب اأن يكون عليه توجه الدولة من 

الآن ف�ساعدًا،
بت�سغيل  تقوم  اأن  عملها  لي�ض  فالدولة 
المرافق العامة، بل واجبها اأن ُت�سهل اإن�ساء 
هذه المرافق، �سواء اأكانت مدر�سة اأم فندقاً 

اأم جامعة اأم غيرها،
�سريكاً  يكون  اأن  الخا�ض  القطاع  وعلى 

حقيقياً لإنماء لبنان«.
التوقيع

بعد ذلك، وقع �سهيب والأ�سقر على مذكرة 
وت�سغيل  وتجهيز  و�سيانة  تاأهيل  »عقد 
واإدارة وتدريب« لل »المعهد الفني الفندقي« 

في الميناء – مدينة طرابل�ض.
ع�شاها تكون فاتحة خير

بداية  الإتفاقية  تكون هذه  »التمدن«: هل 
حقيقية لمدينة: 

- اإهمالها كان متعمدًا؟
- وعرقلة م�ساريعها كان هدفاً؟

- واإبعادها عن اأي موقع مدير عام – اأي 
غاية؟ موقع – كان 

من  لكل  اأكللثللر(  نقول  )ل  موؤلمة  حقيقة 
وم�ساريعها  المدينة  بحق  واأهللمللل  �ساهم 

واأهلها.

لم  عجاف  �سنوات  اأربع  اأن  يبدو 
اإن�ساء  م�سروع  لإخللراج  كافية  تكن 
لمدينة  حللديللث  علل�للسللري  ملل�للسلللللخ 
ق�سبان  خلف  من  والجوار  طرابل�ض 
المعنية،  الموؤ�س�سات  من  العديد 
الم�سلخ  هللذا  ان  الوحيد  وال�سبب 

مخ�س�ض لأهل طرابل�ض؟!
م�شل�شل التاأخير المتعمد 

بالأرقام
فللاإن  الزمني  الت�سلل  وبح�سب 

الم�سروع مر بالتواريخ التالية:
اأقللر   ٢015 الأول  كللانللون  فللي   -
القر�ض  )ال�سابق(  النيابي  المجل�ض 
الكويتي  »ال�سندوق  مللن  المقدم 
قيمته  العربية«  القت�سادية  للتنمية 
كويتي،  دينار  األف  و500  ماليين   5
حديث  م�سلخ  وتجهيز  لن�ساء  وذلك 

في طرابل�ض.
وافقت  الأول ٢015  كانون  في   -
الحكومة )ما قبل  قبل ال�سابقة( على 

اإبرام اتفاقية القر�ض المذكور.
اأنهى   ٢016 الثاني  كانون  في   -
»ملللكلللتلللب اللللللدرو�لللللض الللمللدنلليللة 
مرحبا  اأمين  للمهند�ض  والمعمارية« 
القواعد  »ح�سب  الم�سروع  درا�سة 
ال�سحية العالمية لنتاج اللحوم...«.

مرحبا  قللدم   ٢016 �سباط  في   -
ملللللف اللللمللل�لللسلللروع اإللللللى »نللقللابللة 
المهند�سين« للح�سول على موافقتها 

على البناء، وفق الأ�سول، 
بانتظار  الملف  اإحتجزت  النقابة 
قلليللام الللدولللة )»مللجللللل�للض الإنللمللاء 
والإعمار«( بدفع الر�سوم الم�ستحقة 
ماليين   110 حوالي  قيمتها  للنقابة 

ليرة لبنانية.
تللاريللخ   15٢٢ رقلللم  الللعللدد  فللي 

»الللتللمللدن«  قللامللت   ٢016/7/٢7
بحملة �سد هذا الت�سرف غير المبرر 

للنقابة  الر�سوم  ت�سديد  بعدها  فتم 
اأ�سهر،  ت�سعة  بعد  الملف  واأُفرج عن 

اأي في كانون الأول ٢016.
- في كانون الأول ٢016 ت�سلمت 
للم�سادقة  الملف  طرابل�ض  بلدية 
مكاتب  بين  »تلللاه«  انلله  اإّل  عليه، 
لدى  واإحُتجز  و»م�سالح«  »دوائر« 
»المراقب المالي العام« لغاية اأيلول 

٢017 اأي 9 اأ�سهر؟!
و�سل   ٢017 اأول  ت�سرين  في   -
الللملللللف اإلللللى »مللجللللل�للض الإنلللملللاء 
والإعمار« بغية تلزيمه، لكنه »علق« 

مجددًا.
وبعدها   ،٢017 �سنة  انتهت   -
من  الأول  والن�سف   ،٢018 �سنة 
�سنتين  من  لأكثر  اأي   ٢019 �سنة 
الملف  يلللزال  ومللا  ال�سنة  ون�سف 

ينتظر!
التلزيم تم لـ »�شركة البنيان« 
دون اإعطاء الأمر بالمبا�شرة!

وقد علمت »التمدن« »اأن »مجل�ض 
الإنماء والإعمار« لّزم الم�سروع اإلى 
ال�سعر  قدمت  التي  البنيان«  »�سركة 

الأدنى من بين 14 �سركة، 
لبدء  المبا�سرة  اأمر  لم يعط  ولكن 

التنفيذ،
الجهة  موافقة  اإنتظار  بذريعة 

الُمقرِّ�سة )ال�سندوق الكويتي(... 
هذه  �ستكون  مللا  اإذا  نلللدري  ول 
الألف  م�سيرة  في  الأخيرة  المحطة 

ميل، وبعدها �سيبداأ التنفيذ. 
وعراقيل  ُعقد  و�سع  �سيتم  اأم 
مللتللعللمللدة جللللديللللدة للليلل�للسللت فللي 

الح�سبان؟!

في ال�سراي الحكومي قبل توقيع المذكرة

المعهد الفندقي في الميناء �سهيب واالأ�سقر يوقعان المذكرة بح�سور الحريري

مج�سم الم�سلخ الجديد

بعد 9 �سنوات وبرعاية الرئي�س الحريري... »ُفِرَجت«

توقيع عقد ت�شغيل وتدريب وادارة الفندق في »المعهد الفندقي« لمدة 15 �شنة

لأنه في طرابل�س: 4 �سنوات... ل اإنجاز! وبالأرقام

ق�شة م�شلخ حديث: حلقات متوا�شلة منذ كانون الأول 2015... وتاأخير متعمد«!!
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وال�سعادة  العزم  »جمعية  اأعلن 
»تونيا  الطالبة  فوز  الجتماعية« 
روبير يونان« من »الفرع الفرن�سي« 
»الجامعة  في  الحقوق«  »كلية  في 
القا�سي  »بللمللنللحللة  اللللللبللنللانلليللة«، 

المرحوم �سعيد عدرة«،
ما هي هذه المنحة ولأي 

درجة توؤهل؟
»جمعية  تقدمها  المنحة  وهللذه 
الجتماعية«  واللل�للسللعللادة  الللعللزم 

�سنوياً:
»لطالب متفوق في ال�سنة الأولى 
بكلية  »الماج�ستير«  مرحلة  مللن 
اللبنانية«  »الجامعة  في  الحقوق 
درا�للللسللللة  للللملللتلللابلللعلللة   ،)M1(
والح�سول   )M٢( »الماج�ستير« 
علللللى �للسللهللادة »اللللدكلللتلللوراه« من 
باري�ض،  في  ال�سوربون«  »جامعة 
الجامعة،  مع  اتفاق  بموجب  وذلك 
الح�سول  الجامعة  ت�سترط  حيث 

قبل  من  مقبولة  علمية  مرتبة  على 
ليتمكن  فللوق(،  فما   AB( الجامعة 

الطالب من درا�سة »الدكتوراه««.
وقائع الإختيار والفوز

تم  اأن  وبللعللد  اللللوقلللائلللع  وفللللي 
اللبنانية«،  »الجامعة  مع  التوا�سل 
وتللزكلليللة عللللدد ملللن الللمللر�للسللحلليللن 

للح�سول على المنحة،
الم�ستركة  التحكيم  لجنة  قامت 
و»جامعة  الللعللزم«  »جمعية  بين 
مقابلة  بلللاإجلللراء  اللل�للسللوربللون«، 
المر�سحين، وذلك يوم الخمي�ض في 

٢0-06-٢019 في طرابل�ض، 
حيث اأعلن عن فوز الطالبة تونيا 
خالل  الإجلللازة  نالت  التي  يونان، 
-٢017( الما�سي  الجامعي  العام 

٢018( بمعدل 63.٢7% وهي تتابع 
اللل�للسللنللة الأولللللللللى مللللن مللرحلللللة 
»الماج�ستير« في اخت�سا�ض قانون 

العمل.

وزيرة الثقافة الم�سرية د. اإينا�ض 
بيروت  »جامعة  زارت  عبدالدايم 
بالدبية، حيث  في حرمها  العربية«، 
عمرو  البروفي�سور  رئي�سها  التقت 
ال�سفير  بح�سور  الللعللدوي  جللالل 
ورئي�ض  النجاري  نزيه  الم�سري 
البروفي�سور  الجامعة  اأمناء  مجل�ض 

�سعيد الجزائري.
 د. عمرو جالل العدوي

العربية«  بيروت  »جامعة  رئي�ض 
العدوي  جالل  عمرو  البروفي�سور 
د.  بالوزيرة  بداية  كلمته  في  رحب 
�سرحاً  لها  وقدم  عبدالدايم  اينا�ض 
حول دور الجامعة بت�سجيع الطالب 
الأن�سطة خارج  على ممار�سة جميع 
الإطللللللار اللللدرا�لللسلللي ملللن ملل�للسللرح 
ينعك�ض  مما  وريا�سة  ومو�سيقى 

ايجاباً على المقررات الدرا�سية، 
ب�سدد  الللجللامللعللة  »اإن  وقللللال 
لقمة  الللدولللي  للموؤتمر  التح�سير 
الكتاب الذي ت�ست�سيفه الجامعة بين 

.»٢019/10/30-٢8

د. اإينا�س عبدالدايم
الوزيرة  اإينا�ض عبدالدايم اأعربت 
لوجودها  »ال�سعادة  عن  كلمتها  في 
في الجامعة مع ال�ستعداد للتعاون 

معها بهدف:
في  ال�ستثمار  ثقافة  »اإر�للسللاء 
مع  وطاقاتهم  وقللدراتللهللم  الللطللالب 

لكل  الللجللامللعللة  بتوفير  الإعلللجلللاب 
اللللملللرافلللق الللتللطللبلليللقلليللة وفللللي كل 

المجالت«.
جولة حول الأق�شام والمرافق

اإينا�ض  د.  الللوزيللرة  قامت  وقللد 
ومرافق  لأق�سام  بزيارة  عبدالدايم 

لما  تقديرها  واأبللدت  كافة  الجامعة 
�ساهدته.

البروفي�سور  الجامعة  رئي�ض 
تكون  باأن  اأمل  العدوي  جالل  عمرو 
هذه الزيارة »محطة لتعزيز التعاون 
في كافة المجالت العلمية بين لبنان 

وجمهورية م�سر العربية«.

الطالبة يونانالقا�سي عدرة 

خالل الزيارة

لجنة تحكيم م�ستركة بين 
»جمعية العزم« و »جامعة ال�سوربون« 

الطالبة تونيا روبير يونان فازت 
بـ »منحة القا�شي �شعيد عدرة« 

التي تقدمها »العزم«

وزيرة الثقافة الم�شرية د. اإينا�ض عبدالدايم في زيارة 
»جامعة بيروت العربية« بح�شور ال�شفير نزيه النجاري

د. العدوي: الجامعة تح�شر للموؤتمر الدولي لـ »قمة الكتاب«

وبح�سور  الطبي  الللمللجللال  فللي 
النائب بهية الحريري وّقعت:

العربية«  بلليللروت  »جللامللعللة   -
عمرو  د.  الأ�ستاذ  برئي�سها  ممثلة 

جالل العدوي،
الحريري  رفيق  و»م�ست�سفى   -
د.  العام  بالمدير  ممثاًل  الجامعي« 

فرا�ض الأبي�ض.
اإتفاقية تعاون لمدة ثالث �سنوات 

لل:
- »تبادل الخبرات وال�ست�سارات 
فلللي ملليللاديللن اللللطلللب والللتللعللللليللم 

الجامعي، 
والأبحاث  الدرا�سات  وتطوير   -

العلمية،
الطبي  بللالللعللمللل  والرتلللقلللاء   -

والعناية والخدمات ال�سحية«.
اأهداف الإتفاقية

تدريب  على  الإتللفللاقلليللة  تن�ض 
وب�سفة  الطبية  الللكللللليللات  طلللالب 
خا�سة طالب »كلية الطب« بمرحلة 
»الللبللكللالللوريللو�للض« و»الأطلللبلللاء 
و»اأطباء  و»المقيمين«  المتمرنين« 
اإلى  التخ�س�ض الدقيق« المنت�سبين 

»كلية الطب« في الجامعة. 
لأطللبللاء  الم�ست�سفى  وتحتفظ 
المقيمين  العربية«  »جامعة بيروت 
بمراكز  بالم�ست�سفى  الملتحقين 
الخت�سا�سات  فللروع  في  �ساغرة 
التخ�س�ض  فلللروع  وفلللي  الللعللامللة 
فللي �للسللوء حاجة  الللدقلليللق وذللللك 

الم�ست�سفى، 
على  بللنللاء  الجامعة  تمنح  كما 
األقاباً  الطب«  »كلية  مجل�ض  اقتراح 
علليللاديللة )اإكللللليللنلليللكلليللة( لللالأطللبللاء 
الأ�سا�سيين العاملين في الم�ست�سفى 
التعليمية  العملية  في  والم�ساركين 
المقررة  ال�سروط  ي�ستوفون  الذين 

في نظام الجامعة.
في  الللتللعللاون  للفريقين  ويمكن 
اأو  الم�ستدام  للتعليم  دورات  تنظيم 
علمية  ونلللدوات  تدريبية  دورات 
وور�للللض عللمللل والللقلليللام بللاأبللحللاث 
مختلف  فللي  م�ستركة  ودرا�للسللات 
وال�سحية  الطبية  العلوم  ميادين 
والأحيائية، وت�سدر وُتن�سر باأ�سماء 
هذه  تخ�سع  ان  على  الباحثين 
المخت�سة  اللجان  لموافقة  الأبحاث 

من الفريقين.

العدوي واالأبي�س يوقعان االتفاق تتو�سطهما النائب الحريري

د. عمرو العدوي يوقع مع د. فرا�ض 
الأبي�ض اإتفاق تعاون بين »العربية« 

و»م�شت�شفى الحريري الجامعي«

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
تمليك  �سند  بغدادي  هند  طلبت 
زيللتللون   3935/٢ �للسللائللع  بللللدل 

طرابل�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
طارق  لموكله  ديري  خالد  طلب 
بدل  تمليك  �سند  حيدر  محمد  نديم 

�سائع 66/33 النوري.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

طلب جوزيف �سالم اإ�سبر بوكالته 
جرج�ض  اإبللراهلليللم  جللرجلل�للض  عللن 
اإبراهيم ومريانا نقول جرج�ض بدل 

�سائع بالعقار ٢81 جبرائيل.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

الأ�سقر  مو�سى  �للسللوزان  طلبت 
بدل  �سندان  يو�سف  عفيف  وعبداهلل 
 10B المق�سم   73 بالعقار  �سائع 

منيارة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإطار  و�سمن  المدينة«  »جامعة 
برنامجها:

الحديثة  العلوم  من  »ال�ستفادة 
الللهللادفللة اإلللللى تللعللزيللز اللللقلللدرات 

الب�سرية«.  
اإدارة  »مللركللز  مللع  وبللالللتللعللاون 
الحياة« و»الأكاديمية الدولية لبناء 
مكثفة  دورات  اأقللامللت  الللقللدرات« 

للح�سول على:
الجمعيات  اإدارة  في  دبلوم   -

والمنظمات غير الحكومية، 
العر�ض  مللهللارات  في  �سهادة   -

واللقاء،

- �سهادة في الذكاء العاطفي.
ماذا ُتقدم الدورات؟

الم�ساركين  الللدورات  هذه  ُتللزّود 
بل:

- طرق تحليل حاجات المجتمع،
- و�سياغة الم�ساريع، 

على  الأ�سخا�ض  قدرة  وتعزز   -
التوتر وا�ستعمال لغة  التخل�ض من 

الج�سد،
في  الإن�سان  قللدرات  وتطوير   -

ا�ستذكار المعلومات،
مع  ايجابية  عللالقللات  وبللنللاء   -

الآخرين«.

»جامعة  في  العامة«  ال�شحة  »كلية 
المدينة« وبالتعاون مع:

الكوارث«  من مخاطر  الحد  »وحدة 
التابعة ل� »ال�شليب الأحمر اللبناني«،

نظمت يوم الأربعاء 2019/6/26، 
الكلية،  في  المحا�شرات  قاعة  في 

محا�شرة بعنوان:
»الإ�شتعداد للزلزل وما يجب القيام 

به قبل واأثناء وبعد الزلزال«.
من الح�شور

الإدارية  الهيئتين  اأع�شاء  بح�شور 

من  وح�شد  الكلية  في  والأكاديمية 
الطالب ومهتمين.

مو�شوع المحا�شرة الجدية 
وتقدير للخطورة

وتقدير  بجدية  ا�شتمعوا  الجميع 
في  جاءت  التي  وللمعلومات  للمخاطر 
المحا�شرة ووجهوا الأ�شئلة للمحا�شر 
بالغة  ق�شية  في  المعلومات  لزيادة 
الجميع  من  وت�شتدعي  الخطورة 
ل  طارىء  لأي  وال�شتعداد  الهتمام 

�شمح اهلل.

بناء  »برنامج  و�سمن  المدينة«  »جامعة  في  الطالب«  �سوؤون  »مكتب 
على  ال�سباب  »لتدريب  تدريبياً  مخيماً  اأقللام  قدراته«  وتعزيز  الإن�سان 

مواجهة ال�سعاب والتاأقلم مع الحياة ال�سعبة«.
التدريب  برنامج  وفق  المخيم  في  �ساركوا  الكليات  مختلف  من  طالب 

التالي:
- اإبتكار الحلول لالأمور الطارئة التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية.

- التدريب على ن�سب الخيم.
- واإنتهى »المخيم« باإقامة »�سهرة النار التقليدية«، وقد تخللتها األعاب 

ترفيهية لتعزيز الألفة بين الطالب الم�ساركين.

خالل احدى الدورات

من المحا�سرة

في المخيم

في »جامعة المدينة«: دورات هادفة 
لتعزيز القدرات الب�شرية«

»المدينة« و»ال�سليب الأحمر«: 
محا�سرة حول الإ�ستعداد للزلزل 

والمخاطر قبل واأثناء وبعد الحدث

... و»مخيم تدريبي على مواجهة 
ال�شعاب واإبتكار الحلول«
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في ل�شان العرب العجب ان ترى ما 
اأو ان ترى �شيئًا غير ماألوف ول  ُتنكر 

معتاد، 
والُعْجُب: َف�ْشَلٌة من الُحْمِق.

في  تكمن  اللغوية  المعاني  تلك 
العجائب وتتجلى في كل عجيبة. 

على ال�شاحة اللبنانية يوجد لبنانيون 
ل  ثالثًا  والإن�شانية  الأخالق  طلقوا 

يعترفون ب�شرعة حقوق الإن�شان، 
{َواإَِذا ِقيَل َلُهْم ل ُتْف�ِشُدوا ِفي الأَْر�ِس 
هوؤلء  ُم�ْشِلُحوَن}  َنْحُن  َما  اإِنَّ َقاُلوا 

دهاقنة الأعاجيب نلخ�شها بما يلي:
العجيبة 1: 

مرافق  في  مع�شع�شة  الل�شو�شية 
عدة وحيتان المال ي�شرقون الكحل من 
العين – كما يقال -  الخزينة ل ت�شلم 

من اأيديهم.
تحا�شب  ل  الم�شوؤولة  والموؤ�ش�شات 

اأحدًا اإما عجزًا واإما م�شايرة!
والأربعين  بابا  علي  اأ�شطورة  وكاأن 
يخافون  ل  اأنا�س  مع  تجددت  حرامي 

عاجل عار ول اآجل نار.
العجيبة 2:

بنظام  محكومًا  غدا  لبنان  وكاأن 
»الأمر لالأقوى« ل للحق والعدالة! 

العجيبة 3
النيابة مورد رزق للنائب وعائلته من 
الأموال  يدفع  من  بينهم  وهناك  بعده، 
الطائلة ليفوز بالمقعد وهو مطمئن اإلى 
حال  في  اأ�شعافها  ل  �شُيح�شِّ انه 

و�شوله.!
العجيبة 4:

والإدارات  الموؤ�ش�شات  من  كثير 
فيها  يزرع  اإقطاعيات  اإلى  تحولت 
لخدمة  محا�شيبهم  ال�شيا�شيون 

م�شالحهم والتنكيل بخ�شومهم!
العجيبة 5:

ر�شوم الجمارك في المرفاأ والمطار 
ال�شلطات  كانت  فاإن  رقابة  ول  �شائبة 
واإن  م�شيبة،  فتلك  وت�شكت  هذا  تعلم 
�شتكون  غدًا  فالم�شيبة  تعلم  ل  كانت 

مدمرة...
العجيبة 6:

ون بالف�شاد  كل ال�شا�شة في لبنان ُيِقرُّ
وانه منت�شر في جميع المرافق، ولكن 
)وهو  مف�شد  ا�شم  بذكر  اأحد  يتفوه  ل 

يعلمه( مخافة اأمر ما... فما هو؟
العجيبة 7

تن�س  والقانونية  الأ�شولية  القاعدة 
المواطن  ان  اأي  بالُغْرم«  »الُغنُم  على: 

ُيَغّرم بال�شرائب ليغنم: 
وال�شمان  المجاني  التعليم 
وغير  ال�شحية  والتاأمينات  الجتماعي 
ذلك من التاأمينات الحياتية التي تقدمها 

الدولة.
فلم يح�شل على �شيء من ذلك.

وطار  الُغرُم  بقي  قد  يكون  وهكذا 
الُغنُم.

العجيب 8:
�شاحب  طرابل�شي  �شاب  حدثني 
ق�شية باأن الوزير جان عبيد اأ�شند اإليه 
وظيفة في وزارة الخارجية )عندما كان 
وزيرها( م�شتبقًا الدولة بتطبيق ميثاق 
الوظيفة، وبهذا  باإلغاء طائفية  الطائف 
العمل اأعطى مثاًل باأن النائب اأو الوزير 
هو لكل لبناني بغ�س النظر عن طائفته 
ومنطقته وانتمائه ول يبخل عن خدمٍة 

لأي مواطن.
 :– ال�شاب  – يتابع  القدر  وكان   -
بال�شتقالة  اأقنعه  طرابل�شيًا  نائبًا  باأن 
على ان ي�شند اإليه وظيفة اأخرى، انتظر 
خم�س  اأمره  على  المغلوب  ال�شاب 

�شنوات واإلى اليوم لم يتحقق الوعد!!
اذكر  اأن  اأريد  كنت  ما  ال�شاب:  تابع 

هذه الق�شية »والكريم من كتم اإهانته«، 
ولكن توجهيات القراآن الكريم �شجعتني 

على ذلك، يقول تعالى:
ِمْن  وِء  ِبال�شُّ اْلَجْهَر   ُ اهللَّ ُيِحبُّ  {ل 

اْلَقْوِل اإِلَّ َمْن ُظِلَم}.
النائب  لعل  اأذكرها  ظالمة  فهذه 
اإلي  ويعيد  خطئه  عن  يرجع  الكريم 

حقي«.
بالمنا�شبة: 

الوزير ماروني.
ال�شاب الطرابل�شي �شني.

النائب الطرابل�شي �شني...!
العجيبة 9:

اإنت�شار   منت�شر  لبنان  في  الإجرام 
الجراد، وقد جاءنا �شاب ي�شكو م�شائب 

عائلته هلل.
واأن مجرمًا، وبكل دم بارد اأقدم على 
عامدًا  الورود  عمر  في  �شاب  قتل 
بعد  دموعها  تجف  لم  والدته  متعمدًا، 
ُحرموا  واأولده  معيلها  فقدت  واأرملته 
عن  توارى  المجرم  »بابا«.  كلمة 
اللبناني  والأمن  وانه محمٌي،  الأنظار، 

عاجز عن اعتقاله وتقديمه للعدالة!! 
بحماية  اأمثاله  مجرم  من  وكم 
تحول  واأحزاب  �شيا�شية  �شخ�شيات 
وبكل  خجل  وبال  عليهم،  القب�س  دون 
الجميع«.  فوق  »القانون  نقول:  اأ�شف 

هل فعاًل هو كذلك؟
العجيبة 10:

الطوائف  بين  الم�شترك  العي�س 
اللبنانية ميزة ح�شارية ملفتة، يعكرها 
في  اأخرى  طائفة  لحقوق  طائفة  �شلب 
التعيينات، مما يوؤثر على �شلمه الأهلي، 
بين  العدالة  يدعي  من  هناك  هذا  ومع 

الطوائف، والواقع يك�شف عك�شها...
العجيبة 11:

الوزراء  مجل�س  قرر   1994 اآب  في 
برئا�شة الرئي�س ال�شهيد رفيق الحريري 
الدولي«،  طرابل�س  »معر�س  ح�شرية 
وكان حبرًا على ورق، ولم ُي�شمع �شوت 
طرابل�شية  لقيادة  ا�شتنكار  كلمة  اأو 

تطالب بتنفيذ القرار. 
العجيبة 12

لمكافحة  وزير  الحالية  الوزارة  في 
الف�شاد م�شى على تاأليف الوزارة �شنة 
ونّيف، ولم يحل ل�س للمحا�شبة لماذا؟؟ 
هل لعدم وجود ف�شاد اأو فا�شدين اأم 

لقرار بال�شكوت؟!
وال�شاكت عن الحق �شيطان اأخر�س.

العجيبة 13:
 – با�شيل   – لبنان  خارجية  وزير 
يحدد ال�شيا�شة الخارجية للبالد مخالفًا 
التي  اللبناني  الد�شتور  من   65 المادة 
تعطي هذا الحق لمجل�س الوزراء، فهل 

يجوز لكل وزير ان يت�شرف مزاجيًا.
اأم...؟

العجيبة 14:
�شيا�شي معروف له وزنه، لفق تهمة 
ُيطعه في مخالفة  لم  لأنه  منها،  لبريء 
فهل  وفيرًا،  ماًل  عليه  تدر  قانونية 

الح�شانة تبرر هكذا اأعمال؟؟
العجيبة 15:

تناول  موظف  الم�شاءلة  اإلى  يحال 
في  جاء  كما  العمل  اأثناء  »منقو�شة« 
للتاأديب  العليا  »الهيئة  رئي�س  تقرير 
الق�شائي«، اأما حيتان المال وقرا�شنة 
الخزينة لماذا ل ي�شاألون ول يحاكمون؟؟
)التتمة �سفحة 11(

عجائب الدنيا �سبع ... اأما في لبنان 
فاأكثر من 17 ح�سب ما وعته ذاكرتنا

ال�شيخ 
غالب 
�شنجقدار

لور�شة  اإختياره  تمَّ  بّراق  عنوان   
المنامة التي ُعقدت في البحرين اأواخر 
�شبه  مقاطعة  مع  المن�شرم،  حزيران 
الدول  من  الم�شوؤولين  لكبار  كاملة 
الإ�شرائيليين،  من  وحتى  العربية، 
ور�شة  باأنها  البع�س  و�شفها  وكما 

وِلدت ميتة.
لبنانيًا

هلل  الحمد  لبنان  في  لنا  بالن�شبة 
ر ولأول مرة  ِلُتظهِّ الور�شة  جاءت هذه 
الت�شامن بين اأهل ال�شيا�شة في لبنان، 

حيث اأجمعوا على مقاطعتها.
يكن  لم  الور�شة  هذه  ان  المهم 

المق�شود منها:
العالقات  في  الم�شتور  ك�شف 
كانت  ما  بقدر  الإ�شرائيلية  العربية 
تعبيد  �شاأنها  من  التي  الأ�ش�س  لقلب 
لكي  الإ�شرائيلي  للكيان  الآمن  الطريق 
خالل  من  العربي  العالم  اإلى  يدخل 

رجال اأعماله، 
الإعالم  تمكين  الهدف  كان  كما 
العالم  ف�شاء  دخول  من  ال�شرائيلي 

العربي بكل �شهولة! 
المبعوث »جاي�شون« 

و»اإفتخاره«
األم ُي�شرح م�شاعد الرئي�س الأميركي 
للمفاو�شات  الخا�س  والمبعوث 
غرينبالت«  »جاي�شون  المدعو  الدولية 

اأنه:
اإعالمية  و�شيلة   25 باأن  »يفتخر 
�شبع  بينها  من  الموؤتمر  �شتغطي 
ال�شق  اإ�شرائيلية بهدف تغطية  و�شائل 

القت�شادي من �شفقة القرن!!«.
الحق الفل�شطيني بالعودة 

وبالدولة
من  وا�شحًا  بدى  لقد  باخت�شار 
العربية  الم�شاركة  م�شتوى  تدني 
غير  الموؤتمر  هذا  اأن  الدولية  وحتى 
تتحكم  التي  المفاهيم  قلب  على  قادر 
بالق�شية الفل�شطينية وباأ�ش�س الحل لها 
والتي يمكن اإخت�شارها بعبارة واحدة، 
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  حق  هي: 
اأر�س  على  دولته  وباإقامة  بالعودة 

وطنه فل�شطين.
م�شروع »ترامب« الوهمي 

»وعد باإقامة اأوتو�شتراد ي�شل 
ال�شفة بغزة«

الوهمية  الم�شاريع  بريق  فاإن  ولذا 
الور�شة  تلك  واكبت  اأو  اأطلقت  التي 
م�شروع  طليعتها  في  ياأتي  والتي 
بين  ما  ت�شل  طريق  ب�شق  »ترامب« 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وكاأن من 
 5 البالغة  وكلفتها  الطريق  هذه  �شاأن 
ال�شعب  توهم  اأن  دولر  مليارات 
طريق  على  دولته  باأن  الفل�شطيني 

الولدة. 
نعم علينا العتراف باأن هذه الور�شة 
ل تغدو عن كونها »�شحك على الذقون« 

لأن ما ر�شح عن مبالغ مخ�ش�شة لخلق 
الفل�شطيني،  لل�شباب  وظيفة  مليون 
من  دولر،  مليار   50 �شقفه  براأ�شمال 
في  ال�شك  ُيثير  اإنمائية  م�شاريع  خالل 
لأن  ال�شفقة،  هند�شوا  من  �شدقية 
يمكن  كيف  ي�شاأل  العقالني  الُمحلل 
بال�شالم  يقبل  اأن  الفل�شطيني  لل�شعب 
الدولة  بولدة  �شمانات  دون  من 
اأ�ش�شها  على  اتفق  التي  الفل�شطينية، 
منذ اإتفاق »اأو�شلو« وال�شير بالأزدهار 
المليارات  تلك  وراء  من  الموعود 
غير  اأنها  لو  حتى  )اأو  المحدودة 
والتي  المليارات(،  وباآلف  محدودة 
بالأرا�شي  مح�شورة  لي�شت 
�شتتوزع  ب  �ُشرِّ كما  بل  الفل�شطينية 
و�شوريا  والأردن  م�شر  لت�شمل 

ولبنان!!
اآراء  من  ر�شح  ما  ذلك  اإلى  اأ�شف 
ُن�شبت اإلى م�شتثمرين دوليين �شاركوا 
نجاح  ي�شتحيل  اأنه  من  الموؤتمر،  في 
العنا�شر  معالجة  دون  من  القت�شاد 
 – الأو�شط  ال�شرق  لأزمة  ال�شيا�شية 
ِلما  – خالفًا  الفل�شطينية  الق�شية  حل 
تراه الوليات المتحدة الأميركية لجهة 

وجوب الف�شل بين الم�شارين. 
الكلمات  ت�شمنته  ما  وهذا 
الموؤتمر،  يومي  طيلة  والمداخالت 
باإطالق  ترحيبها  من  بالرغم  والتي 
التنمية  بهدف  القت�شادي  ال�شق 
اأي   – توقفت  لكنها  والتطوير، 
الف�شل  اإحتمال  اأمام   – المداخالت 
الذريع من دون الحل ال�شيا�شي، حيث 
م�شتقبلية  روؤية  اإلى  الخطة  هذه  تفتقر 

من �شاأنها ال�شير بالحلين �شوية!!
الجتماع الأمني الأميركي، 

الرو�شي، ال�شرائيلي لماذا 
ُعقد وماذا تقرر فيه؟

بفتح  البحرين  دولة  قرار  كان  ربما 
�شفارة لها في »رام اهلل«، هو الإيجابية 
الموؤتمر،  عنها  تمخ�س  التي  الوحيدة 
والذي بالرغم من رمزيته، ي�شّكَل بداية 
دول  حّكام  قبل  من  �شمير  �شحوة 
عربية ولكي ل ُتباع فل�شطين في �شوق 
اأبينا  اأم  �ِشئنا  التي  الدولية،  الم�شالح 
الم�شلحة  مع  تتعار�س  ل  م�شالح 
ُيف�شر  من  منكم  وهل  ال�شرائيلية، 
العالي  الثالثي  الأمني  الجتماع 
 – رو�شيا   – )اأميركا  الم�شتوى 
اإ�شرائيل  في  اإنعقد  الذي  اإ�شرائيل( 
مع  بالتزامن  »ناتنياهو«  بمباركة 
اللقاء  �شبق  والذي  المنامة،  موؤتمر 
»ترامب«  بين  المرتقب  الثنائي 
الع�شرين  قمة  هام�س  على  و»بوتين« 

وما هي حقيقة م�شامينها ال�شرية!!
علينا اأن ن�شحو واأن ن�شعى اإلى اأن 
على  دائمًا  الدولية  ال�شفقات  تكون  ل 
ح�شاب  على  وتحديدًا  العرب  ح�شاب 

الق�شية الفل�شطينية.
كل  بف�شل  التذكير  هنا  نن�شى  ول 
الدائمة  والمغريات  ال�شابقة  ال�شفقات 
الحكام  من  البع�س  و�شطحية  وتواطوؤ 
كلها  – نعم  ذلك  غير  نقول  ل  – حتى 
وراء  تلهث  تزال  ل  واإ�شرائيل  ف�شلت 
وال�شعب  الأمة  خديعة  اإ�شمه  �شراب 
الفل�شطيني لتطمئن على غدها وهذا ما 
لم تح�شل عليه والجلي انها لن تح�شل 

عليه.

ور�سة »المنامة« التي اأعطوها 
عنوان:»من ال�سالم الى الإزدهار«!!

عن اأي �سالم اأو اإزدهار يتحدثون؟

اللواء
اأمين
�شليبا

وللراأي العام حقه...

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

�سكور  وائلللل  الللمللحللامللي  طلللللب 
فار�ض  اأديب  جوليات  عن  بوكالته 
اأحد ورثة بديع �سعيد اإ�سبر �سهادة 

قيد بدل �سائع بالعقار 165 بينو.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت خدوج اأحمد زهرمان �سند 
ال�سيخ   155 للعقار  �سائع  بللدل 

محمد.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
الجا�سم  محمد  م�سطفى  طلب 
بوكالته عن م�سطفى محمد الجا�سم 
منذر  عن  الوكالة  من  الم�ستمدة 
�سائع  بدل  �سندان  العثمان  فايق 
للعقارين 108 و109 �سدرا م�ستى 

ح�سن – م�ستى حمود.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

العلي  توفيق  عبدالحميد  طلب 
�سهادة قيد بدل �سائع بالعقار 131 

بزبينا.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
بوكالته  خليل  اأحمد  خالد  طلب 
وكوكب  واآملللال  ومحمد  نافذ  عن 
وماجد اأولد ب�سير الأ�سعد �سهادات 
البالغة  بح�س�سهم  �سائع  بدل  قيد 

بالعقار 3٢14 عكار العتيقة.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

طلب اأحمد الحداد لموكلته هدى 
�سائع  بلللدل  تمليك  �سند  حلللداد 

4016/3 زيتون طرابل�ض.
للمعتر�ض 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
تكوين  اإعادة  ال�سمال  في  العقاري  القا�سي  قرر   ٢019/7/9 بتاريخ 
ب�سري  منطقة  من   4336-1351-1006 رقم  العقار  تحديد  مح�سر 

العقارية.
للراغب بتقديم اإعترا�ض على عملية اإعادة التكوين وفقاً لما تقدم، اأداء 
لدى قلم القا�سي العقاري في ال�سمال ذلك حتى تاريخ  مالحظاته خطياً 
تلي  التي  يوماً  الثالثين  فترة  في  تكوينه  اإعادة  المقرر  العن�سر  اإنجاز 

ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�ض في ٢019/7/9

القا�سي العقاري في ال�سمال 
م تراز غ�سان مقوِّ

»الللتللكلليللة الللمللولللويللة« هللي اأحللد 
في  العثمانية  التاريخية  المعالم 
طرابل�ض، وهي تقبع على كتف »نهر 
من  ال�سرقي  ال�سمال  اإلى  علي«  اأبي 
»قلللللعللة طللرابللللل�للض«. وقلللد جللرى 
ترميمها بتمويل من ال�سفارة التركية 
التكية  هذه  ان  والالفت  لبنان،  في 
احتفال  بعد  ما  منذ  مغلقة  مازالت 

اإفتتاحها.
تركيان طلبا زيارتها

في مطلع �سهر حزيران طلب مني 
لزيارة  مرافقتهما  تركيان  �سائحان 
من  �سياح  برفقتي  وكان  »التكية«، 

جن�سيات مختلفة.
ومنعنا!!

التكية  مدخل  اإلى  و�سولنا  عند 
اأحد الواقفين عند الباب ان  قال لنا 
ال�سفارة  من  باأمر  ممنوع  الدخول 

التركية، مما اآثار ا�ستغراب ال�سياح 
وخا�سة الأتراك الذين قالوا:

في  مللرجللع  لأعلللللى  »�سن�ستكي 
تركيا«.

اآثار المدينة ومعالمها 
مفتوحة اإّل »التكية 

العثمانية«!
طرابل�ض غنية باآثارها ومرافقها، 
تبرعت  دولية  جهات  عللدة  وهناك 
معالمها  بع�ض  وتللاأهلليللل  بترميم 

التاريخية، 
يرغب  مللن  اأملللام  مفتوحة  وهللي 

بزيارتها، اإّل التكية المولوية،
اأنللهللا خلللارج نطاق  يللبللدو  الللتللي 
ال�سياحية،  اأو  البلدية  الم�سوؤولية 

فهل هذا معقول اأو مقبول؟!
الدليل ال�سياحي المتطوع

علي عزت الخواجة

م�ست�سار  ك�سفه  ما  على  تعليقاً 
الرئي�ض الأميركي و�سهره اليهودي 
عن  كو�سنير«  »جيرارد  ال�سهيوني 
بل  ُيعرف  لما  القت�سادي  الم�سمون 

»�سفقة القرن«،
قال نائب طرابل�ض الوزير ال�سابق 

�سمير عدنان الج�سر:
- »... �سيادتنا لي�ست للبيع، 

- والحق الفل�سطيني في العودة 
لي�ض مو�سوع م�ساومة. 

- ل للتوطين، 
الللحللقللوق  ل�للسللتللعللادة  نللعللم   -

الفل�سطينية.
والفل�سطيني  نحن  �سبرنا   -

�سبعين عاماً،

�سبعين  ن�سبر  ان  ون�ستطيع   -
اآخرى،

- ولن نفرط بل »القد�ض«،
الأرا�للسللي  مللن  �سبر  بللاأي  ول   -

العربية«. 
وقال: 

- »اإ�سرائيل ت�ستفيد من تلهي:
الللعللربللي  اللللعلللاللللم  بللعلل�للض   -

والإ�سالمي ببع�سه، 
- والبع�ض الآخر بنف�سه...«.

- وختم: 
»ليل الظلم لن يطول. 

ُ َغاِلٌب َعَلى اأَْمِرِه َوَلِكَنّ اأَْكَثَر  {َواهلَلّ
ا�ِض َل َيْعَلُموَن}««. الَنّ

النائب �سمير الج�سر

النائب جان عبيد

من الم�سوؤول؟

»التكية المولوية«: ممنوع الدخول 
باأمر من ال�شفارة التركية؟!

ُ َغاِلٌب َعَلى اأَْمِرِه« »َوالَلهّ
رف�سًا »لل�سفقة الأميركية للقرن«                   

الج�شر: »�شبرنا 70 �شنة و�شن�شبر 
وليل الظلم لن يطول«
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الج�سر: نحتاج �سيرته )تتمة(
العللراق حيللث اإت�سللع للله المجال 
اإنمللا كان يوؤ�سلل�ض لجيللل يعتمد على 
نف�سه بما اآتاه اهلل من علم... وما كان 
للجللان  تنظيملله  خللالل  مللن  عمللله 
ال�سللعبية في الأحيللاء من بعد فوزه 
في الإنتخابات اإل خدمة لالإن�سان من 
خللالل تنظيملله وتعليمه علللى تولي 
اأمللره بنف�سلله وتدريبه علللى تحديد 
متابعللة  علللى  وتن�سللئته  مطالبلله 
مطالبلله... ومللا �سللاع حللق وراءه 

مطالب.
واليوم واأكثر من اأي وقت م�سللى 
يجب اأن تكون ق�سيتنا هي الإن�سان، 
ال�سخ�سللية  بنللاء  علللى  نعمللل  واأن 
العربية وفقاً لمقت�سلليات الع�سر... 
الإن�سان الواعي والروؤيوي  المتعلم، 
المثقللف، المبادر الذي يعي ق�سلليته 
ويعمل على الأخذ بكل اأ�سباب القوة 
وكرامتلله  ونف�سلله  وطنلله  لي�سللون 

وعنفوانه وعزته وحقوقه.
اأيها ال�سادة،

اإن الللذي يتفح�للض الأ�سللى الللذي 
نحن فيه يجد اأن الأمر لم يكن �سدفة 
واإنما خطط له بليل... لقد هال اأعداَء 

زمللن  فللي  القوميللة  الحالللة  الأمللة 
العروبة والحلم العربي... لقد هالهم 
اإثللر  الإلتفللاف حللول عبللد النا�سللر 
عدوان 1956 وك�سر الطوق الوطني 
الى الف�ساء العربي، وكذلك لقد هال 
اأعللداَء الأمة التفاُف ال�سللعوب حول 
المقاومللة بعد هزيمللة 1967 وكذلك 
الإنت�سللار الجزئي فللي حرب 1973 
ومللا تبعه من قرار قطع �سللخ النفط 
الذي لقللى تاأييدًا �سللعبياً عارماً في 
كل الوطن العربي، فقام اأعداء الأمة 
بالتخطيللط لتفكيللك هللذه الأمللة عبر 
نظرية ال�سللرق الأو�سط الجديد التي 
تعمل على تق�سلليم المق�سللم وتفتيت 
المفتللت والتللي اأ�سلل�ض لهللا وو�سللع 
قواعدهللا ال�سللهيوني برنللار لوي�ض، 
دار�للض التاريللخ، والللذي عمل لوقت 
الإ�سللتخبارات  دوائللر  مللع  طويللل 
تلللك  والأميركيللة...  البريطانيللة 
القواعد التي تقوم على خلق كيانات 
هزيلللة مللن مذهبيللة اأو طائفيللة اأو 
�سللعوبية بحجللة اأنها �سللتكون اأكثر 
تجان�سللاً وبالتالي �ستكون عاماًل على 

الإ�ستقرار في المنطقة...
والهللدف الحقيقللي وا�سللح اأيهللا 
الإخللوة، ول يخفى علللى اأحد، وهو 
اأن تفتيت الأمة اإنما هو لق�سم ظهرها 
بما يخدم اإ�سللرائيل مللن حال التفتت 
العربللي وبما يبللرر لتحويللل الكيان 
يهوديللة  دولللة  الللى  الإ�سللرائيلي 

عن�سرية.
والذي يدقق قلياًل في الأمر ي�سهد 
علللى ترافق هذه النظريللة مع اإثارة 
كل ال�سراعات التي اأبتليت بها الأمة 

من مذهبية وطائفية و�سعوبية.
العروبللة  هللو  الحللل  ويبقللى 
الح�سللارية،  العروبللة  الجامعللة... 
العروبة التي ت�ستقي اأ�س�سها من قيم 
العدالللة والم�سللاواة والأخوة التي 
�سللادت عبر التاريخ وجمعللت اأبناء 

هذه الأمة.
نعللم لقللد كانللت وجهة المنا�سللل 
الدكتللور عبللد المجيللد فل�سللطين... 
�سللريف  عربللي  كل  وجهللة  وهللي 
وموؤمن. وكل عربي عاقل يدرك اأن ل 
ول  لأمللة  قيللام  ول  لأمللة  حيللاة 
اإ�سللتمرارية لأمة من دون ق�سللية... 
اإن ق�سللية فل�سللطين، بالظلللم الللذي 
وقللع علللى �سللعبها وعلللى اأر�سللها، 
وبالظلم الم�سللتمر على �سعبها وعلى 
اأر�سها وعلى مقد�ساتها... وبالخطر 
الذي يتهدد كل كيانات الأمة العربية 
وتاريخهللا وم�سللتقبلها ومعتقداتهللا 
وقيمهللا وحتى ثرواتهللا... تبقى هي 

الق�سية الجامعة.
اإن التفريط بهذه الق�سللية النبيلة 
والتنازل عن حق ال�سعب الفل�سطيني 
الحقللوق  وت�سللييع  العللودة،  فللي 
العربيللة، وبيع الحقوق الإ�سللالمية 
والم�سلليحية فللي بيللت المقد�ض، هو 
وللحا�سللر  للتاريللخ  الخيانللة  للة  ُقمَّ
مللن  واإ�سللتقالٌة  وللم�سللتقبل 

دورالعروبة في قيمها النبيلة.
ماآ�سلليها  بللكل  الق�سللية،  هللذه  اإن 
وبللكل مللا تهدف اإليلله من اإ�سللتعادة 
الحقوق ال�سليبة لل�سعب الفل�سطيني 
فللي الوطللن والأر�للض، ت�سللكل اأكبر 
حافز لنه�سللة عربية ح�سارية قوية 
توحللد العللرب وت�سللتعيد الحقللوق 
وتر�سللخ القيم. فلتكن فل�سطين دائماً 

هي وجهتنا.
المجيللد،  عبللد  الدكتللور  �سلليبقى 
باأخالقه و�سلوكه واإندفاعه وتوجهه 
العربي ون�سللاله ومبدئيتلله، منارًة 
ت�سلليء لنللا دروب ق�سللية الإن�سللان 
والحللق  العروبللة  ور�سللالة 

الفل�سطيني.
رحم اهلل الدكتور عبد المجيد.

ميقاتي: عالمة فارقة )تتمة(
اأيها الحفل الكريم

اأيها الغائب الحا�سللر اأبدًا، يا ابن 
العروبة والن�سللال، �سفقة القرن قد 
لحت ب�سللائرها على ح�ساب العرب 
كالعادة وعلى ح�ساب الفل�سطينيين، 
ويريللدون منللا نحللن اللبنانييللن اأن 
ن�سير في ركابها، غير اأننا وهلل الحمد 
اإتفقنا، منذ زمللن الطائف وبعده في 
قمللة بيللروت للعللام ٢00٢، على اأن 
لبنان لن يقبل بتوطين الفل�سطينيين، 
ولللن يوقللع اإتفاًقا اإل بعد ا�سللتعادة 
والإعتللراف  المحتلللة  اأرا�سلليه 
بفل�سللطين دولللة عا�سللمتها القد�ض، 
وباإجمللاع عربللي كامللل. وعلللى هذا 
الأ�سللا�ض �سنعمل و�سللنرف�ض الم�ض 
بالأق�سى وكني�سة القيامة وبالقد�ض 
وعا�سللمة  للعللرب  فهللي  العتيقللة 

فل�سطين حتى ينقطع النف�ض.
ولكي يكون ختامها م�سللك ن�ستعيد 
معللاً ب�سللع كلمللات قالها مللن نحيي 
اليللوم ذكللراه لعلهللا ت�سللكل عبللرة 
للجميع. فقبل اأقللل من عام على بدء 
الحللرب اللبنانيللة عللام 1975 قللال 
»نحن اأمام خيللار بين اثنين ل ثالث 
لهما، فاإما التغيير واإما الإنفجار. اإما 
وفللي  الحكللم  قواعللد  فللي  التغييللر 
ممار�سللة الحكم وفي اأهداف الحكم، 
وولللوج  الأو�سللاع  اإنفجللار  واإمللا 
المجهللول من الم�سللير«. فهل نتعظ 
جميعللاً وننقللذ وطننللا قبللل فللوات 

الأوان.
رحمللك اهلل يللا ابن العم واأ�سللكنك 

ف�سيح جنانه وال�سالم عليكم.

بق�سماطي الرافعي: في الحديِث عنَك )تتمة(
العالقللاِت  فللي  التَّقلبللاِت  نفهللَم  اأن  ن�سللتطيُع  اإننللا ل 
ال�سللتعمارّيِة الأمريكيللة الراعية لإ�سللرائيل مْن ناحيٍة، 
والإيرانيللِة مللْن ناحيٍة اأخرى، مْن عالقُة َتفاُهٍم لإ�سللقاِط 
العللراِق، اإلللى عالقللِة عللداوٍة م�سللطنعٍة حللوَل �سللوريا 
ولبنللاَن، ومْن ثم العودُة اإلى الّتفاُو�ِض حوَل كلِّ الملفاِت 
بيللَن الطرفيللِن كمللا هَو مطللروٌح الآن، اإّل كوَنهللا عالقاٍت 
قابلللًة للتماُيللِز والختللالِف حوَل �سللاِئِر الق�سللايا، وغيَر 
قابلللٍة لالفتللراِق اإذا مللا تعلََّق المو�سللوُع بتدميللِر الّدوِل 

الوطنّيِة العربّيِة وبالإطاَحِة بالقّوِة الإقليمّيِة للعرِب.
اإّننللا ونحللُن ُنعايللُن مخاِطَر �سللفقِة القللرِن والأطماِع 
نا اأْن  الإيرانيِة في اندفاعٍة واحدٍة للطرفيِن، فاإّنُه مْن حقِّ
حَة، كما كاَن  َة المر�سَّ ن�ستخل�َض باأنَّ فل�سطيَن هَي ال�سحيَّ
العللراُق ال�سللحيةَّ الُموؤكللَدَة لهللذِه الأطمللاِع، و�سللوريا 

بالنتظاِر كما اليمُن.
اأيها الأ�سدقاء

اأّمللا لبناُن فهللَو معلٌق �سللمَن دائرِة الحتمللالِت التي 
تزداُد خطورًة يوماً بعَد يوٍم، حيُث تبدو م�ساهمُة بع�ِض 
ِرِة على ُم�سللتوى ال�ّسلللطِة جلّيًة في دفِع  الأطللراِف المقرِّ
ِة الهاويِة، فتتك�سللُف �سلليرُة وم�سيرُة هذه  بلِدنا اإلى حافَّ
الأطراِف يوماً بعَد يوٍم عْن غطر�سٍة لم يعرْف لبناُن مثياًل 
ٍة لم تتعْظ مَن الما�سييِن القريِب والبعيِد.  لها، وعْن فئويَّ
اإنها الأهداُف نف�ُسها التي تلُعلَبلُِّر عْن ُغُلٍو وُمبالغاٍت حوَل 
دوِر هذِه الأطراِف وموِقِفها، فلَتلُ�ْسللِهلُر في الداِخِل �سالَح 
، وفللي الخاِرِج  ال�سللعي اإلللى الخلِل في التللواُزِن الوطنيِّ
ُم ُعرو�سللاً على طاولِة التفاُو�ِض بيَن جبَهتي �سللفقِة  تقدِّ
ْوِر الإيرانّي الذي ِبدوِرِه َيعر�ُض ُمقاي�سَة  القرِن وبيَن الدَّ
ِة مْن م�سرِق اأر�ِض العرِب حتى �سواطِئ  حروِبِه التدميريَّ
للِط ُمقاِبَل َدوٍر اإقليمٍي فاِئ�ِض التاأثيِر، ودائماً على  الُمتو�سِّ

ح�ساِب العرِب وم�ساِلِحهم.
نا اإذ نعتقللُد اأنَّ �سيا�سللَة حمايِة  وفللي لبنللاَن اأي�سللاً، اإنَّ
الماليللِة العاّمللِة بالعتمللاِد على جيوِب الفقراِء و�سللغاِر 
الُموظفيللَن علللى اختالِفهللم، دوَن الَم�سللا�ِض بالمتيازاِت 
ُل واحدًة مْن قنواِت الف�سللاِد والهدِر، اإّنما هي  التي تلُ�سللكِّ
�سيا�سٌة ل تتجاوُز كوَنها وقايًة موؤقتًة ومحدودَة النتاِئِج 
فللي الّزمللاِن وفي الأرقللاِم. اإّنهللا �سيا�سللُة المرتِكِب الذي 
ُيخّبُئ راأ�َسللُه فللي الّتعميِة و�سلللوُكُه يوؤكُد علللى اإرتكاِبِه 

الجريمَة والإ�سراِر عليها.
اإّن الخللروَج مللْن هذا الّنفللِق هو في ا�سللتعادِة مّيزاِت 
فللي  وَموقِعللِه  َدورِه  ُم�سللتوى  علللى  لللّيِة  التفا�سُ لبنللاَن 
المنطقِة، مللن خالِل خياراِتِه ال�سيا�سللّيِة والوطنّيِة التي 
تحمي اقت�سللاَدُه ومالّيَتُه، وهي خياراُت الدولِة الّلبنانيِة 
على ُم�ستوى قرراِت الحرِب وال�ّسلِم، بعيدًا عن النحياِز 
القاِتللِل والللذي اأّدى لقْطللِع عالقللاِت الّتبللاُدِل بيللَن لبناَن 

وُمحيِطِه العربّي واأ�سدقاِئِه الّدولييَن.
ها الأحباُء... اأيُّ

اإّننا ونحُن ُنطلُق ال�سللرَخَة ِتلَو الأخرى وعلى امتداِد 
ُعقللوٍد من الزمٍن لإن�سللاِف مدينِتنللا العزيزِة، و�ِسللماِلنا 
قو�للضِ خارَج  هو�للضِ والنُّ الللذي َبقَي طللواَل �سللنواِت النُّ
معادلللِة الإنمللاِء والتنميللِة. اإّننللا ونحللُن نلحللُظ القهللَر 
فللي طرابل�للَض  تت�سللُع رقعُتُهمللا  الجتماعلليَّ والنف�سلليَّ 
فتجتللاُح اأبنللاَء الطبقللاِت ال�سللعبيِة ُو�سللوًل اإلللى اأبناِء 

الطبقِة الُو�سللطى التي يقوُم عليها رهاُن الم�سللتقبِل وهي 
بالتالللي �سللّماُم التوازِن الجتماعللي. اإّننا اأمللاَم هذا كّلِه 
ن�سبُح جميعاً في حالِة انعداِم الوزِن وانتفاِء الم�سوؤولية 
وفقللداِن الح�للضِّ الإن�سللانّي واللتللزاِم الأخالقللي، اإذا لم 
ُنبللاِدْر اإلى اإعالِن حالِة طللوارَئ اجتماعيٍة، تلَك التي هَي 
وحُدهللا الخطوُة المواآتيللُة والُملّحُة لمواجهللِة النفجاِر 
ُد في اأكثَر مْن منطقٍة  الجتماعيِّ الذي بداأْت عيِّناُتُه ُتر�سَ

و�سارٍع.
بع�للضِ  جهللوِد  مللْن  ننتق�للضَ  اأن  دوَن  بذلللَك  نطالللُب 
الموؤ�س�سللاِت والهيئللاِت المدنيِة، التي ُتَوظللُف اإمكاناِتها، 
دون اأن تبلُغ نتيجًة ملحوظًة، ب�سبِب الّتداعي الُمتدحرِج 
فللي الو�سللعيِن الجتماعلليِّ والقت�سللادّي. لقللْد باَتللِت 
الم�سللوؤوليُة م�سللوؤوليَة الدولِة والقوى ال�سيا�سللّيِة �سيّما 
تلَك التي ُت�سللارُك في �سلطِة الدولِة وتتمّتُع بالتاأثيِر على 
اإداراِتها، كي ل نقوَل الو�سايَة عليها. اإّننا اإْذ ُنطالُب بذلَك 
فاإّننللا ل نعفللي اأّيللَة قللوٍة قادرٍة وموؤثللرٍة مْن م�سللوؤوليِة 

ال�سراكِة الكاملِة في ما َتجُب المبادرُة اإليه.
وَيبقى الملفُّ الُملحُّ الذي ُي�سكُل نقطَة البدايِة لمقاومِة 
حالِة الّترّدي في المدينِة، وهَو معالجُة وتفعيُل الإداراِت 
المحلّيللِة وعلللى راأ�ِسللها المجل�للُض البلللديُّ الللذي ُيعاني 
ِن�سللاِب القللراِر، وُق�سللوِر الأجهللزِة التابعِة لللُه، ولدينا 
مالحظللٌة تاأ�سي�سللّيٌة لمعالجللِة هللذا الملللفِّ وهللَي وليدُة 
الّتجللارِب الُمللّرِة مَع هللذا المجل�ِض ومللَع مجال�َض اأخرى 
�سابقٍة لُه، وهَي اأّن المجل�َض البلديَّ الذي ياأتي بال�سّيا�سِة 
وي�سللمُد بال�سيا�سللِة وي�سللُقُط بال�سيا�سللِة هللو مجل�ٌض ل 
ي�سللعى اإلى الّتقّدِم والّنجاِح والإنجاِز، لأّنُه لي�َض بحاجٍة 
اإلى راأي النا�ِض اأ�سحاِب الحاجاِت والحقوِق. ومن ُهنا، 
فاإّننا ندعو الأطراَف ال�سيا�سللّيَة اأْن تتحمَل م�سوؤولياِتها، 
وُتبادَر اإلى اإخراِج بلدّيِة طرابل�َض من اأزمِتها الم�ستمّرِة.

نا ُن�سللّجُل اعتذاَرنا لبع�ِض الذيَن  نللا اإذ نقوُل ذلَك فاإنَّ اإَنّ
خالفوا هذا الّنهِج ولْم ت�سللبْطُهُم ال�سيا�سللُة ِوْفَق اأهواِئها 

ِتها. وفئويَّ
اإّننللا مْن مدر�سللْة َمللْن ُنْحيي ِذكللراُه ال�ّسللنوّيَة الثانيَة 
الحبيِب الدكتوِر عبِد المجيللِد الرافعيِّ ُموؤكديَن انتماَءنا 
اإلى هذِه المدر�سِة في َحْمِل همِّ طرابل�َض واأهِلها، ُملتزميَن 
هذِه المدر�سَة بالّن�ساِل مْن اأجِل الَمظلوميَن والَمقهوريَن 
مللْن اأبنللاِء اأّمِتنا وبلِدنللا ومدينِتنا وبالتحاُلللِف مَع ُنخِبها 

الوطنيِة والقوميِة.
تحيًة اإلى روِحَك الّطاهرِة يا عبَد المجيِد، عهدًا ووعدًا 
لإتمللام م�سلليرِتَك وتطبيللِق كافللة و�سللاياَك، تحيللَة اإلى 
اأرواِح رفاِقللَك ال�ّسللهداِء في لبنللاَن وفل�سللطيَن والعراِق 

وعلى راأ�سِهْم الرئي�ُض ال�سهيُد �سداُم ح�سين.
والأمنّيللِة  الع�سللكرّيِة  والُقللوى  جي�ِسللنا  اإلللى  تحيللًة 

اللبنانّيِة و�سهداِئِهُم الأبراِر.
للهيونّي الفار�سللّي  تحيللًة اإلللى ُمقاومي الحتللالِل ال�سّ
الأميركللّي في العراِق بقيادِة الرفيللِق الأميِن العامِّ عّزِت 
اإبراهيللم. تحيًة اإلى اأبطللاِل المقاومِة ال�سللامدة لتحريِر 

فل�سطيَن وكّل اأر�ٍض عربيٍة محتلة.
تحيًة لُكم مو�سولة بعرفاِن وامتناِن راحُلنا الكبير من 

علياِئه.
ُة العربيَُّة. ع�ستْم وعا�َض لبناُن وعا�سِت الأمَّ

الحلوة: �ساء له القدر )تتمة(
فللي  القللرون  اأخطللر  الع�سللرين، 
م�سيرتها اقتناعاً منا باأن عبد المجيد 
الطيللب الرافعي لي�ض نتللاج الدوحة 
فللي  الطاعنللة  الخلوتيللة  الرافعيللة 
َزَمَنللي الديللن والُدنيللا، علللى اأهمية 
ذلللك. كما اأنه لي�ض نتاجاً طرابل�سللياً 
للرفاً ، ولي�للض ابن حزبلله، »حزب  �سِ
البعث العربي ال�ستراكي« وح�سب، 
بل هو نتاج كل هذه الأطر، �سغيرها 
ممللا  ات�سللاعاً،  واأكثرهللا  واأو�سللعها 
يجعللله ابن مرحلة تاريخية، اأثمرت 
في اأر�للضٍ رافعيللٍة طرابل�سلليٍة ذات 
زرع، فللكان عبللد المجيللد الرافعللي!

مللن ُهنا، فاإننللا، عبر هذا ال�ِسللْفر، 
نقراأ م�سيرته/ �سيرته، نتعّرف موقع 
مدينِتللِه والوظيفللة التللي اأّدتهللا، في 
حراكها الم�سللتغرق فللي الزمن، كما 
نقللراأ �سلليرة اأمتلله وق�سللاياها، اإلى 
م�سلليرِة الحزِب الذي ا�ستهداُه، اإّبان 

�ستين �سنًة، ومن دون انقطاع!
اأيها الأحباء،

م�سيرة/�سلليرة  قاربللُت  لقللد 
تحليلللي،  نقللدي  بفكللر  الرافعللي، 
معتمللدًا المنهللج العلمللي، ُمت�سللّلحاً 
بعللدة معرفيللة، قواُمَهللا: التاأريللخ، 
ال�سلليروري،  الخلدونللي  بمفهوملله 
ولي�للض ال�سللردّي الحكائللي الرتيب، 
وال�سو�سلليولوجيا، وعلللم الجتماع 
كمللا  النف�للض،  وعلللم  ال�سيا�سللي، 
الفل�سللفة، بمللا هللي نظللرة �سللمولية 
اأ�سللهمت فللي تما�سللك الن�للض الللذي 

و�سعُتُه، وفي »َمْنَطَقِتِه«.
ولقللد اأفدُت من اأر�سلليف، زّودتني 
لللي  تو�سُّ اإلللى  ليلللى،  ال�سلليدة  بلله 
بالعربيللة  المراجللع،  ع�سللرات 
لأحيللاء  و�سللهادات  والأجنبيللة، 
عا�سللروا »الحكيم«، بع�سللهم لعب 
رفاقللاً  جانبلله،  اإلللى  �سيا�سللياً  دورًا 
مللن  الآخللر  وبع�سللهم  واأ�سللدقاء، 
خّلفللوا  الحقبللة،  تلللك  معا�سللري 
التللي  المعطيللات  رفللدت  مذكللراٍت، 
امتلكنللا. ناهيللك عللن وثائللق هامة، 
م�سلليرة  ت�سللتعر�ض  للَوٍر  �سُ وعللن 
ِه الأولى  الحكيللم الُعمرية، منذ �سللنيِّ
توثيقهللا  اإلللى  الرحيللل،  وحتللى 
المحطللات  مختلللف  بال�سللورة 
والفعاليللات ال�سيا�سللية التي طبعت 

الم�سيرة/ ال�سيرة!
،ا�سللتدركنا فيه  وقد كان ملحٌق ثرٌّ
بع�ض ما فاتنللا من ُمعطيات ووقائع 

في الن�ض الأ�سا�سي للكتاب.
موقعنللا،  مللن  حر�سللنا،  لقللد 
كمت�سللّلعين من اللغللة العربية، ول 
فخر، علللى تجّنب اللغة الخ�سللبية، 
حيللة،  لغللة  فكانللت  القبللور،  لغللة 
ُتحت�سللُب فللي خانللِة ح�سللناِت هللذا 

الموؤلَّف!

اأيها الأحباء،
اأزُعللُم اأننللي، عبللر هللذا الكتللاب/ 
ال�ِسللفر، بقدر مللا انت�سللرُت للحقيقة 
العاريللة، فقللد اأن�سللفُت »الحكيللم«! 
اأعتللرُف باأننللي تعاطفُت معلله، وقد 
لزمني، ليل نهار، طيلة اأربعة ع�سر 
�سهرًا، غدا لدّي همي الوحيد و�سغلي 

ال�ساغل!
اأجللل! تعاطفللُت معه - فهللو اأهٌل 
لأن نفعللل - ولكننللي لللم اأنطللْق عن 
هللوى! قلللُت مللا يجللُب اأن ُيقللال، ل 
اأخ�سللى فللي الحللق لومة لئللم! هي 
والبحللث  للدقية  ال�سُ م�سللافُة 
المو�سوعي الر�سين، ما ف�سلت بين 
»الحكيم« وبيني، ُم�ستعيدًا، في هذا 
المجللال، قللول اأر�سللطو، فللي معّلمه 
لأفالطللون،  اأفالطون:»اأنللا �سللديٌق 

ولكنني �سديٌق للحقيقة اأكثر!«.
فللي ماأثورنللا الدينللي الإ�سللالمي: 
اأ�سللاب،  اإن  اأجريللن  للمجتهللد  »اإن 
اأجللرًا علللى اجتهللاده واأجللرًا علللى 
اإ�سللابة الحللق، واإن للمجتهللد اأجرًا 

واحدًا اإن اأخطاأ!«.
ح�سبي اأنني اجتهدت وجهدُت في 
ال�سللهادة للحق والحقيقة، وع�سللاي 

اأحظى بالأجرين معاً!
اأن مللن ل  ختامللاً، ومللن منطلللق 
ي�سللكر النا�للض ل ي�سللكر اهلل، اأتقللدم 
بجزيل ال�سللكر والمتنان من كل من 
كانت له يٌد اأو م�سعى، في اإنجاز هذا 

الكتاب.
وعليه، فاإن �سكري بداءًة لل�سيدة 
ليلى بق�سللماطي الرافعي التي وقفت 
اإلللى جانبي فللي كل المحطللات التي 
جازهللا الكتللاب، وال�سللكر مو�سللوٌل 
ل�ساعديها، الأيمن والأي�سر، د. زينة 
ولالأ�سللدقاء  الرافعللي،  لينللا  ود. 
الرئي�للض طارق زيللادة وال�سللفير د. 
خالد زيادة، ولأ�سللتاذنا الكبير فايز 
�سللنكري ولالأ�سللتاذ فللواز �سللنكري، 
ولل�سفير جهاد كرم والمهند�ض نقول 
الفرزلللي والأ�سللتاذ ه�سللام اأزمرلللي 
يون�للض  اأبللي  رفيللق  والأ�سللتاذ 
وللمرحللوم عميد الرافعييللن الحاج 
فوزي الطيللب الرافعي، ولكل من لم 
اأذكر اأو اأتذّكر. وال�سكر اأوًل واأخيرًا 
واأبنائللي  �سللحر  لعائلتللي، زوجتللي 
وائل ومايللا وميرا الذيللن وّفروا لي 
مناخللاً طّيبللاً ومالئمللاً لإخللراج هذا 

الموؤلَّف اإلى عالم ال�سوء.
كتبللت �سللحيفة التمللدن الغللراء: 
»عبد المجيللد الرافعي يعللود اليوم 
فللي كتللاب«، ح�سللبي، بكل توا�سللع 

واإعتزاز، انني وا�سع هذا الكتاب!
رحللم اهلل د. عبللد المجيللد الطيب 
الرافعللي، واإّنللا لذاكللروه مللا طلعت 
ال�سم�ض وما ابتدر القمر »وفي الليلِة 

الظلماء ُيفتقد البدُر!«.

طرابل�ض تحيي ذكرى المنا�شل عبدالمجيد الطيب الرافعي
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البلدية  رئي�ض  برئا�سة  اإجتماع 
بلدية  فللي  ُعللقللد  قللمللرالللديللن  اأحللمللد 
منطقة  مللديللر  ح�سره  طللرابللللل�للض، 
المتحدة  الأمم  »برنامج  في  ال�سمال 
�ساطري،  اآلن   )UNDP( النمائي« 
والحدائق«  البيئة  »لجنة  ورئي�ض 
محمد  المهند�ض  طرابل�ض  بلدية  في 
نلللور الأيلللوبلللي، ومللديللرة »اإتللحللاد 

ديمة  المهند�سة  الفيحاء«  بلديات 
في  البيئي  والللمللهللنللد�للض  حم�سي 

الإتحاد طارق �سمرجي. 
قمرالدين

قمرالدين  اأحمد  البلدية  رئي�ض 
�سرح م�سروع البلدية الذي عنوانه:

في  الللنللمللوجلليللة  »اللللل�للللسللللوارع 

طرابل�ض«،
والللللذي تللم اإطلللالقللله ال�للسللبللوع 

الما�سي واإعالن:
ك�سارع  الللدايللة«  ع�سير  »�للسللارع 

نموذجي.
عر�سه  بعد  قللال  البلدية  رئي�ض 

لم�سروع »الفرز من الم�سدر«:
 ISWMF لم�سروع  »اإ�ستكماًل 

المتكاملة  الإدارة  بتطوير  الخا�ض 
الفيحاء  مدن  في  ال�سلبة  للنفايات 
حكومة  فللي  �سركاء  مللن  والللمللمللول 
 800 بمبلغ  الإ�سبانية  »كاتالونيا« 

األف دولر والتي تم من خاللها:
لتطوير  متكاملة  خطة  اإعللداد   -
مدن  في  ال�سلبة  النفايات  اإدارة 

الفيحاء، 
النموذجية  ال�سوارع  واإطللالق   -

للفرز من الم�سدر«.
اأهمية »التل«

ك�سارع  الللتللل  اخللتلليللاره  وحلللول 
تاأهيل  اأهمية  »تكمن  قال:  نموذجي 

�سارع و�سوق التل:
الناب�ض  القلب  ي�سكل  كونه   -
المدينتين  ويللو�للسللل  لللطللرابللللل�للض 
المدخل  وهللو  بالجديدة  القديمة 

الرئي�ض لالأ�سواق التاريخية.
بمختلف  و�سل  همزة  وي�سكل   -

ال�سرائح الطرابل�سية«، 
جنباته  بين  ي�سم  »وكللونلله   -
وعملية  ومتنوعة،  متعددة  تجارة 
الحركة  وتللعللزز  تللقللوي  الللتللاأهلليللل 
التجارية والقت�سادية والجتماعية 

في طرابل�ض«.
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ي�سرف على �سيا�ستها
 فايز �شنكري

المدير الم�سوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري )تتمة المن�سور �سفحة 9(

العجيبة 16:
طرابل�س  ميناء  في  النفايات  جبل 
والذي بلغ علوه اثني ع�شرة طابقًا، كان 
بمنع  طرابل�س  بلدية  من  قرار  اأخذ  قد 
نقل النفايات اإليه ابتداء من �شنة 2008 
لكل  الوحيد  المكب  هو  الآن  واإلى 

البلدات المحيطة بطرابل�س!
الميناء  وخ�شو�شًا  طرابل�س  اأهل 
الكريهة  الروائح  من  اأنوفهم  زكمت 
اأمرا�شًا  �شببت  والتي  منه  المنبعثة 

كثيرة و�شرطانية. 
هذه  تبقى  متى  اإلى  ي�شاألون 

الم�شيبة؟؟
ومن الم�شوؤول؟ 

من  طرابل�س  في  الراأي  قادة  واأين 
�شيا�شيين وغير �شيا�شيين؟

اأما ان الأمر ل يعنيهم؟ والقرار الذي 
اأخذته البلدية موؤخرًا بهذا ال�شدد، هل 

ُينهي هذه الم�شيبة؟؟ 
العجيبة 17:

الإرهابيين  محاربة  اأجل  من 
الأحزاب  بع�س  اأ�شدرت  والتكفيريين 
المتاجرة  ب�شرعية  فتوى  الإ�شالمية 
بالح�شي�س والأفيون و�شائر الممنوعات 
وت�شديد  ال�شالح  ل�شراء  والمحرمات 
ال�شرع  راأي  فما  »الجهاد«.  نفقات 

ال�شادق؟
هذا ما وعته الذاكرة

لها،  ح�شر  ل  لبنان  في  والعجائب 
خفي  وما  ذاكرتنا  وعته  ما  هذا  ولكن 

فربك اأعلم.
دعاء اإلى العلي القدير

اللهم هيء لهذه الأمة من يرفع عنها 
الطغاة،  وا�شطهاد  الحكام  ظالمة 
الجهلة،  وافتراء  الرويب�شة  وتحكم 

وعتو البغاة.
اآمين...

عجائب الدنيا �سبع ...تتمة

فاز الطالب بكر محمد حلواني ب�سهادة الثانوية العامة – فرع القت�ساد 
والجتماع، وهو من طالب المدر�سة الي�سوعية.

مبروك لبكر ووالده الزميل محمد واإلى الأمام. 
مبروك

بكر بين والديه

نجاح

رومية  هيثم  فهد  الطالب  فللاز 
ب�سهادة المتو�سطة )البريفيه(، 

للفائز ولعائلته وخا�سة  مبروك 
اأبيه هيثم وجده فهد رومية.

واإلى الأمام.
مبروك

فهد رومية

نجاح

اآية نا�شر
ما بقبل ج�شمي ينهار
�شدقني حلوة الحياة

ما بدي يجيني نهار
وموت بجرعة مخدرات

اهلل خلقني اإن�شان
عطاني عقل وتفكير
ما ب�شت�شلم لدمان

بي�شرقلي عمري بكير
الإن�شان هدية من ال�شما

عنوانا محبة ودين
ياخيي اأوعا ت�شمما

وتقتال باإبرة مورفين
منك مجبور تعاني

وتتحمل الهانة
انت ج�شمك اأمانة

وواجب �شون الأمانات.

بالقرار رقم 966 اأخذت وزارة الداخلية العلم والخبر بتاأ�سي�ض:
»جمعية جاهزون للغد«.

- مركزها: طرابل�ض، القلمون، ال�سارع الداخلي، ملك عكره.
- من اأهدافها: تمكين الن�ساء وال�سباب اإقت�سادياً وتعزيز روح التطوع 

ورفع م�ستوى الوعي عند الأفراد.
الحكومة(،  تجاه  الجمعية  )ممثلة  حلي�ض  رياد  نورا  الموؤ�س�سون:   -

ميرنا خالد معتوق ومر�سال عامر قالوون.

»الإن�سان هدية من ال�سما«

»جمعية جاهزون للغد«: مركزها القلمون

م�شروع »ال�شوارع النموذجية في المدينة«:
»تاأهيل قلب طرابل�ض الناب�ض �شارع و�شوق التل«

اأعلن »بيت الزكاة« اأن:
»الللهلليللئللة الللعللالللملليللة لللالغللاثللة 
المملكة  في  والتنمية«  والرعاية 
العربية ال�سعودية قامت عبر مكتبها 
في لبنان بالتعاون مع »بيت الزكاة 
لأكثر  كفالت  بتوزيع  والخيرات« 
من 50 يتيماً �سورياً وذلك في »مركز 

رعاية الأيتام والأن�سطة الخيرية«.
من الح�شور

حللدارة  بللالل  ال�سيخ  بح�سور   -
لبنان والمحامي  الهيئة في  م�سوؤول 

كرامي �سلق مدير »البيت«،
في  العليا  الهيئة  من  واأع�ساء   -
البيت: د. وليد ممدوح رعد، الحاج 
مدير  �سلطان  هيثم  لبدة،  محمود 

»م�ست�سفى الحنان«، 
مدير  حلللول  رفللعللت  والللحللاج   -
مدير  عيد  ومالك  الأن�سطة«  »مركز 

»ق�سم الأيتام«.
كرامي �شلق

مدير  تحدث  التوزيع  حفل  فللي 
�سلق  كللرامللي  المحامي  »الللبلليللت« 
�ساكرًا  حدارة  بالل  بال�سيخ  مرحباً 
»الهيئة العالمية« )ال�سعودية( على 

هذه المكرمة.
رفعت حول

الحاج  الأن�سطة«  »مركز  مدير 
وال�سيخ  الهيئة  �سكر  حول  رفعت 

بالل حدارة ودعا الهيئة اإلى:
»اإعادة دعم الم�ساريع التي كانت 
»بيت  مع  بالتعاون  �سابقاً  بها  تقوم 
الطبي  اللل�للسللعلليللد  علللللى  اللللزكلللاة« 

والثقافي والعلمي والإغاثي«.
ال�شيخ بالل حدارة

م�سوؤول »الهيئة العالمية لالغاثة 

ال�سعودية  والتنمية«  والللرعللايللة 
»بيت  �سكر  حلللدارة  بللالل  ال�سيخ 
جهوده  على  والللخلليللرات«  الللزكللاة 

الطيبة، 
اآملللاًل بللمللزيللٍد مللن الللتللعللاون بين 

الطرفين.
50 �شيكًا

الخم�سين  ال�سيكات  ُوِزَعلللت  ثم 
المكفولين  الأيللتللام  عللائللالت  على 

ح�سب بيان »البيت«.

اثناء توزيع الكفاالت 

»بيت الزكاة والخيرات« ُيعلن عن توزيع 
»هيئة الإغاثة والرعاية« ال�شعودية 50 كفالة يتيم

�ساحة التل 

ح�شين حبو�س
لي�ض من األم على النف�ض الب�سرية 
اإن�ساناً عزيزًا على  اأن تفقد  اأ�سد من 

قلبك و�سديقاً وفياً.
في ذكرى رحيلك الحادية ع�سرة 
ويبكيني  الللفللراق  األللم  يعت�سرني 
الحبيب  اأخلللي  يللا  بللاكللرًا  رحلليلللللك 
الوفي  وزميلي  ال�سدوق  و�سديقي 
والمخل�ض د. موؤمن �سناوي رحمك 
اهلل تعالى، كيف ل، وقد كنَت اأقرب 

اإلي من اأخ محب عطوف وكريم، 
حين   1997 عام  في  اآنللذاك  كان 
عملنا  باكورة  و�سوياً  معاً  اأ�س�سنا 
بللعللد الللتللخللرج فلللي اخللتلل�للسللا�للض 
مختبر  باإن�ساء  الطبية  المختبرات 
الدكتور  )مختبر  ا�سمك  حمل  طبي 

موؤمن �سناوي(.
هذا ما قلته لي

ومن جميل ما قلته لي اآنذاك عند 
اإفتتاح المختبر وبدء العمل فيه: 

اهلل  باإذن  �سيكون،  المختبر  »هذا 
المر�سى  لم�ساعدة  مركزًا  تعالى، 
مر�سهم  ت�سخي�ض  في  الملهوفين 
مركزًا  ولي�ض  الطبية  بالتحاليل 

يتوخى الربح وجمع المال«. 
وتحقق الهدف

وفعاًل تحقق ذلك الهدف الإن�ساني 
للمختبر  عنواناً  اأردته  الذي  النبيل 
في م�سيرته العملية وُترجم حقيقة، 
على مدى �سنوات عمر المختبر، وما 
واكب ذلك من اأبحاث علمية وطبية 
اأن  اأنجزتها بنجاح، وكان لي �سرف 
الأبحاث  هذه  في  لك  م�ساعدًا  كنت 

انللطللالقللاً مللن لللبللنللان اإللللى اأوروبللللا 
كنَت  لما  نجاحاً  لينعك�ض  واأمريكا 
المطلقة  الم�ساعدة  من  اإليه  ترنو 
للمري�ض الملهوف لت�سخي�ض مر�سه 

وطرق عالجه.
ثم رحلت ب�شمت

اهلل  رحمة  اإلى  ب�سمت  رحلت  ثم 
تعالى قرير العين طيب النف�ض باإذن 
اهلل تعالى ورحمته. ال�سالم عليك يا 
تعالى  اهلل  ورحمك  قبرك  في  موؤمناً 
جناته،  ف�سيح  واأ�سكنك  عليائه  في 
من  الرغم  وعلى  باكرًا  غادرتنا  لقد 
اأن الموت حق على كل نف�ض وم�سير 
والأ�سعب  الأق�سى  اأنه  اإّل  حي  كل 
والأفجع على النف�ض،  ول يبقى لنا 
كانت  التي  الطيبة  الذكريات  �سوى 
غفر  قبرك.  في  لك  والدعاء  تجمعنا 
ال�سبر  ومحبيك  اأهلك  واألهم  لك  اهلل 
وجمعنا  العزاء  وح�سن  وال�سلوان 
ننعم  متقابلين  �سرر  على  اإخللوانللاً 

برحمة اهلل تعالى ور�سوانه.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

الراحل

في ذكرى د. موؤمن �شناوي: 
حروف الوفاء في فقد الأخالء



ُطبع كتاب »ق�سائد خمتارة من �سعر �سليم الرافعي« 
يف »دار البالد للطباعة والإعالم يف ال�سمال« 

Impress والت�سميم قامت به �سركة

ُطبع كتاب »ق�سائد مختارة من �سعر �سليم الرافعي« 
في »دار البالد للطباعة والإعالم في ال�سمال« 

Impress والت�سميم قامت به �سركة

نجتزىء باإيراد كلمة من مقدمة ديوان �سليم الرافعي: »بداأت العروبة 
تعانق الخلود بال�سعور الذي ل ي�ساّد ال�سعور في جميع الع�سور«

المو�سيقى  ُرغاء  من  هواية  والق�سائد  الجواهر  من  الفرائد  اإختيار  فاإن 
الياذة  منذ  ال�سعوب  اآذان  مللالأت  ح�سارة  من  فكم  المعذبة  اأو  المهذبة 
واأحمد  والمعري  والمتنبي  هيكو  وفكتور  �سك�سبر  وعبقريات  »هومير« 

�سوقي.
فاقتطعتا من تلك الدوحة الورقة واخت�سرنا وقدمنا ما اعتقدنا انه قد لّذ 

وطاب من �سعر �سليم الرافعي.
»دار البالد«

قبلة الحب... هل ظلْمت ال�سفاها؟
قّد�سيني معبّرًا عن لظاها

اأنا طفُل ال�سماء جئت اأ�سّلي
لحبيٍب في الأر�ض �سار اإلها
اأنا من �سعلة الر�سالة اأم�سي
في �سماء الهوى اإلى منتهاها

يا حبيبي... ن�سيتني.. كيف تم�سي
فوق اأر�ٍض... األ ُتِح�ّض اأ�ساها؟
يا حبيبي بعدت عّني... األ�سنا

قدرًا واحدًا اإذا تاه تاها؟
وطني اأنت ل�ست اأدري مكاناً

اأو زماناً �سواك اأو اأ�سباها
هيكل اأنت خالد في �سالٍة 

ُغربتي فيك بلبٌل غّناها
يا حبيبي من لحظ عينيك �سالت

عبقريات قبلة من روؤاها
من ذراعيك واحة يتهادى

ذلك الظبي في ن�سيم �سذاها
لحظة الوحدة ا�ستباحت وجودًا
�سّع هذا الوجود حين اكت�ساها

يا حبيبي... 
مالأت �سم�ض ال�سحارى

وك�سوت النجوم مجدًا وجاها
لمن الملك؟ اأنت بالروح تبني

هذه الكائنات حين تراها
لفتة منك اأن�ساأتني مالكاً

ع�سقته الأطيار في نجواها
ولدتني من جمرة الطيف... اإني
ل اأرى لي في الخالقين �سواها

يا حبيبي... عيناك ماأواي... اأبكي
فيهما لوعة يطول �سجاها

كيف تناأى؟ األ�ست بالحب �سم�ساً
ع�ست في دفئها وفي�ض �سناها

تتناجى الأفالك حين تراني
ت�ساأل الطفل �ساهرًا في دجاها
اأيها الطفل اإنه الحب يجري

في ق�سايا... يرتاع منها فتاها
قّد�َض الحبُّ هيكاًل... ف�سالم
لك من ربة الهوى في ُعالها

اأاأهرب من اأم�سي وما منه مهرُب
اأاأ�سعد من يومي وما فيه َمن�سُب
عددت الزمان الّجمَّ يم�سي موؤّرخاً

م�سادفة جبارة حين اأعتُب
وهل يحكم الدهَر الأبي ُم�سالٌم
ُيوادع اأ�سباح الجالل ويرَقٌب؟
وما في حياة المجد اإّل مالحٌم
ُب بٌة فالمجد منها ُمخ�سّ ُمَخ�سَّ
ترّكَب في اأع�سائه من �ساللة

جدالية تجتاح اأو تتوّثُب
مغارة هذا الكون فوق روؤو�سنا 
فمن معول العزم المغارة ُتثقُب

فال تع�سقوه في غاللة �سمته
يمّزق هذا ال�سمَت من يتطّلُب

راأيت حديدًا طاَر في الجو �ساعدًا
اإلى المالأ  الأعلى ي�سّج وي�سخُب
فقلُت: جحيم ال�سوق هدَّ مغارًة

ها في َوْهدة تتقلَُّب فاأنقا�سُ
عجبُت لمن يبكي عليها ول يرى
�سماوات ن�ْسر ت�ستجيب وترُحُب

األي�ض من الإيمان ان ُتع�سَق الُعال 
وهل اآلة الإيمان اإّل التقّرُب؟
ق في محرابه و�سالته تدفَّ
حديٌد دعا )لبيَّك( هلل يوهُب

فهل َقَب�َض الغرُب التطّلَع وارتقى 
اإلى اهلل ركباً بالجماعات يداأُب؟
وكانت مفاتيح ال�سماِء منيعة

فما بالها اأ�سحت ُتذاُل وُتنهُب؟

ملوك الحقيقة لم يحفلوا
باألقاب مجد ولم يحملوا

من ال�سرق مطلعهم فالتفْت
اإلى اأمة حظها الأول 

خيام ولكن على ذروة 
�سحارى ولكنها معمل 
بنوها �سوا�سية اأنجبوا

ُبناة الممالك وا�ستر�سلوا
ولي�ست عدالتهم �سجة 
اإذا زّين النا�ض اأو هّولوا
ولكن بفطرتهم �سّددوا 
وبالدين يهديهُم المر�َسُل

وكيف ُت�سا�ض ال�سعوب على 
بهارج بالطبل اإْن طّبلوا؟

من ال�سمت والعدل اأُمثولة
هما تواأمان لمن يعقل

لكل حكيم اأ�سيل النهى
حياء هو الذكر ل يخُمل

ح�سارتنا الروح في جوهر
يقوم به العالم الأف�سل

�سالم عليكم... �سالم على 
لوا رعاة كرام لما ُخوِّ

بخْف�ض الجناح لم�ست�سعف
وبْذل النوال لمن ي�ساأل

هو ال�سرف الحق ل �سوؤدد 
�سواه... ول كرم اأنبل

من ال�سرق مكرمة فلي�ُسْد 
بنو ال�سرق ولي�سعد الماأمل

يا حبيبي... �سقى الأزْل
وعد خديك والُقبل

وعد نهديك... اإنني 
بين ربين في جدل

غر�ض الرو�ض زهرة
تحت اإبطيك واحتفل

واحت�سى الُعرى كاأ�سها
�سكر الُعري.. لو عقل

نحن لول عناقنا
حطب الأ�ْسر والملل
انت في الكون عندما
عبق الكون واكتمل

عا�ست الروح جذوة
اأحرقتنا على مهل
اإنه العطر فا�سقني
عطر عينيك والأمل

وحدة الحب حيّرت 
ملَكْي عالم الُمُثل

�سيقول الإله: ما 
اأحدث الحب... ما فعل؟

هل خلقناهما على 
كوكب الحب والغزل؟

اأرفقي بي لقبلة الوجد حّرى 
زعزعتها الأ�سواق كّرًا وفّرا
لم اأكن �سانع ال�سالم لخّد
اأّي خديك بال�سالم اأقرا؟

حكمتني عيناك اأفدح حكم
اأبدع الغنج ملكه حين اأغرى
اأنا في منحنى ذراعيك طفٌل

ي�سرب النهد يح�سب النهد نهرا
اأهو ما�ٍض ُيعيد لي من حنان
قبلة الأم والحبيبة حّرى؟

عا�سُق ل يعي الوجود مكاناً
اأو زماناً اإذا خال منك �سحرا
ما ذراعاه غير قيدين نادى

بهما ال�سجن: منكبين وخ�سرا
وردة الخلد فوق خديك تروي

ق�سة اثنين ل يزالن �سرا
يتهادى الزمان في م�ستحيل

اأهو ليل في ال�سعر ُيطلع فجرا؟
اأرفقي بي اإذا ت�سيتك ج�سما
وتعلقت بال�سعاعات �سترا

من اأنا؟ من اأنا؟ اأريد اتحادًا
اأبدياً في عا�سقين ا�ستمرا

وقفت اأمام الأهرام لأ�سمع الأذان 
الفرعوني الم�سجل �سخورًا را�سخة 
موؤتمنة على اإبالغ موعد ال�سالة...

اللهم..  �سبحانك  اأ�سلي..  وقفت 
اأعماق  في  التمثل  على  القادر  اأنت 
عن  الناأي  م�ستهياً  قا�سياً  ال�سخور 
فهل  خلقته..  الللذي  التراب  مباذل 
اأمام  من�سورة  م�سر  خريطة  كانت 
اأعين المهند�سين المنوط بهم اإن�ساء 
تجثم  غربية  ول  �سرقية  ل  عمارة 
ترانيم  دونه  تهزج  لزج  تراب  على 
ذلك ال�سعب الموؤمن لحمل ال�سخور 
ل  �سامتاً  بها  والتعالي  وتن�سيقها 
ينطق بحرف بل يتخذ من ال�سخور 
فلعلها  بالأعين  المقروءة  اأبجديته 
الأملللم  لجميع  الف�سحى  اللللللغللة 

وال�سعوب.
لقد وقفت قارئاً م�سبحاً بحمد اهلل 
في  الفلك  يمالأ  الذي  بمجده  م�سيدًا 

الليل والنهار.
الحيرة  عظمة  من  األي�ض  ولكن... 
ملك  ح�سرة  فللي  الخ�سوع  اإيللثللار 
ال�سخور  من  نلم�سه  قريب  مهيب 
هدوئه...  في  م�سطرم  هادىء  فهو 
هللازيء  التكبر  اأ�للسللد  متكبر  وهللو 

تريد  كالقطعان  م�سحونة  بجيو�ض 
ت�سلق معارجه.

للللن يلل�للسللتللطلليللع اأحلللللد ملللبلللاراة 
ال�سعب  �سجلها  التي  النتفا�سة 
الحائرون  اأيللهللا  اآه..  الم�سري.. 

الخالدون.
حلوق  من  الب�سري  العقل  ينزلق 
تللاأكللل وتلل�للسللرب وتللجللوع وتللعللرى 

وُيدركها القدر موتاً وفناًء.
الحكمة  راأ�للللض  هللو  الللعللقللل  هللل 

الفرعونية؟
الحكمة  راأ�للض  انلله  اأي�ساً  فلنقل 

الأغريقية والالتينية.
�سخرية  اإحداهما  �سفينتان  اأنهما 
تللجللوب اللل�للسللحللارى والأخلللللرى 

تتداولها الأمواج.
نت�سّمر  ال�ساعة  زلنا حتى هذه  ما 
اأملللللام �للسللرح فللرعللونللي هللللادىء 
جدل  اأعماقه  في  نائية..  ك�سومعة 
ان  يللريللد  انللتللظللار...  �سرفاته  فللي 
يعانق  ان  يريد  �سيئاً...  يتجاهل 
�سيئاً.. هل راآه الأغارقة؟ ل بد اأنهم 
بها  يتفوه  بلغة  فتحدثوا  �سمعوه 

الب�سر...
)جزء من ن�ض اأطول(

قالت الوعُد؟ انه م�ستحيل 
قلت هذا الدلل منك دليُل

ملء �ساقيك ُغنج وعد لطيف 
َيَهُب الملك للهوى وُينيل

تحت اأبطيك خلوة تتغنى
اأيها الجائع ا�ستوى الماأكول

وبعينيك واديان... لماذا
لك في الوادَيْين �سمت طويل؟

خ�سلة فوق خ�سلة فوق راأ�ض 
هو اأ�سهى الروؤو�ض حين يميل

وتجاهلت ان قلبي حقل
اأنبتته مع القلوب حقول
يتعالى بلفتٍة منك طيٌر

عبقري بين الطيور اأ�سيل
�سجر الحب اأخ�سر اللون ينمو

كّل يوم... ل يعتريه الذبول
فاكتبي لَي �سطرًا بخم�ض لغات
لي�ض يدري بما كتبِت الر�سول
من حروف لم تنقر�ض ورموز

اأنا - اأنت - الوجود - نحن - 
ال�سمول

واإذا �سجت الورود وحارت
واعتراها بين الزوايا ذهول

فانظري مرة اإلى ال�سرق عفوًا 
وان�سقيه... ففي ال�سماء كحول

واإذا ما �سكرت من ذكريات 
جاز فيها الت�سليم والتاأويل
فاأعيدي الحياة �سرقاً وغرباً

لفتٌة منك كهرباء ت�سيل
عبق الكون من لحاظ و�سّبت 
رو�سة بعد رو�سة ونخيل 
كّل �سيء ي�سّح... كّل زمان
ومكان... كّل الفروع اأ�سول

من لقاء يبني الوجود ويهوي
�سنم ال�سك عنه اأو ي�ستقيل
اأيها البلبل احتواك ف�ساٌء

ممطر... ملهم.. كريم... بخيل
في زواياه وعدها... و�سمو�ض
ونجوٌم... وثغرها المع�سول
واإذا قلِت لَي: اعْد... �ساأغني

اأيها الُنْبُل... هل ي�سّد النبيل؟

اإ�شاءة

طفل ال�شماء

اأنا ال�شرق ملوك الحقيقة

اأيها الفاتنكوكب الحب

�شم�س الفراعنة

ر�شالة

…ôµæ`°S õjÉa É¡à`°SÉ«`°S ≈∏Y ±ô°ûj á∏≤à`°ùe  á«`°SÉ«`°S  á«YƒÑ°SCG

 AÉ©HQC’G Oó©dG ``á©HÉ°ùdG áæ°ùdG¿ƒ©HQC’GhIÒd áëØ°U



 AÉ©HQC’G2

cover1632  16/7/19 5:50 AM  Page 2




