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الأربعاء  2019/8/7

بين  ال��ن��زاع  ق�سية  م��ات��زال 
كرامي  ر�سيد  »معر�س  اإدارة 
ال���دول���ي« م��ن ج��ه��ة »���س��رك��ة 
خ���دم���ات واإن����م����اء ال��ف��ن��ادق 
رئي�س  الدولية«  والمعار�س 
�سلطان  محمد  اإدارتها  مجل�س 
حربا(  )�سلطان  الحلبي  محمد 
ف�سولها  تتكرر  ثانية  جهة  من 
نتيجة  �سنوات وذلك  منذ ب�سع 
لتدخالت �سيا�سية واأمنية حالت 
دون تطبيق القوانين والأحكام 
على  اأجمعت  التي  الق�سائية 
وج������وب ت�����س��ل��ي��م »���س��رك��ة 
لفندق  الم�ستثمرة  الخدمات« 
اإدارة  اإل���ى  اإن«  »ك��وال��ي��ت��ي 
المعر�س، كون الفندق هو جزء 

من من�ساآت المعر�س.
وماتزال م�ساألة اإغالق الفندق 
قبل  من  الما�سي  اآذار  �سهر  في 
قرار  على  بناء  الأمنية  القوى 
نهرا  رم���زي  ال�سمال  محافظ 
القت�ساد  وزير  لكتاب  وتنفيذًا 
الو�ساية(  )وزارة  والتجارة 
ت����اري����خ   16127 رق��������م 
المت�سمن   2018/12/3
لرقم  ال��ق��رار  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
ال�سادر عن مجل�س   218/128
اإدارة المعر�س الذي يطلب من 

اإدارة »�سركة الخدمات« اإخالء 
الملحقة  والم�ساحات  الفندق 
الم�ستحقات  وت�����س��دي��د  ب���ه، 
اإّل  الم�ستثمر،  على  المتوجبة 
ان رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة 
الأقفال  بك�سر  قام  الم�ستثمرة 
من  بدعم  الفندق  فتح  واإع��ادة 
ت�سغل  �سيا�سية  �سخ�سية 

من�سباً ر�سمياً بارزًا )!!!(
- ح�سب م�سادر المعر�س...

المحامي طالل الفا�سل
»التمدن«  رغبة  من  اإنطالقاً 
ملف  متابعة  على  وحر�سها 
ال���ف���ن���دق،   – ال���م���ع���ر����س 
القانوني  الوكيل  اإ�ستو�سحنا 
ب�ّسام  طالل  المحامي  للمعر�س 
واأي��ن  الق�سية  ح��ول  الفا�سل 

�سارت، فاأو�سح:
تقدمت  المعر�س  اإدارة  »اأن 
العامة  النيابة  اأم��ام  ب�سكوى 
ال�ستئنافية بحق رئي�س مجل�س 
واإنماء  خدمات  »�سركة  اإدارة 
الدولية«  والمعار�س  الفنادق 
حفظ  وت��م  ح��رب��ا(،  )�سلطان 
الملف بالرغم من ثبوت الجرم«.

محكمة الإ�ستئناف المدنية 
اأ�سدرت الحكم بالإخالء 

وبالت�سديق على الحكم 
البدائي

القانونية  الإج���راءات  وبعد 
لديه  م��ا  ط���رف  ك��ل  وت��ق��دي��م 
ال�ستئناف  محكمة  اأ���س��درت 
 – ال�سمالي  لبنان  في  المدنية 

الغرفة الخام�سة – برئا�سة:
ال��ق��ا���س��ي ���س��ن��ي��ة ال�����س��ب��ع 
جرجي  القا�سيين  وع�سوية 

الخوري ونان�سي القلعاني،
قرارًا بتاريخ 2019/7/4، 

ق�سى برد ال�ستئناف المقدم 
من ال�سركة الم�ستثمرة للفندق، 
الحكم  ع��ل��ى  وال��ت�����س��دي��ق 
ال�����س��ادر ع��ن ق��ا���س��ي الأم���ور 
تاريخ   148 رق��م  الم�ستعجلة 

.2017/5/6
ن�ص الحكم بالإخالء 

وهذا الحكم ق�سى ب�: 
باخالء  عليها  المدعي  »اإلزام 
وت�سلميه  اإن«  »كواليتي  فندق 
للمدعي  فورًا  واأثاثه  فر�سه  مع 
ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة ف��ر���س غ��رام��ة 
مائتا  ق��دره��ا  عليها  اإك��راه��ي��ة 
ي��وم  ك��ل  ع��ن  اأم��ي��رك��ي  دولر 
ت�سري  القرار  تنفيذ  في  تاأخير 

ابالغها  ت��اري��خ  م��ن  بوجهها 
الر�سوم  وبت�سمينها  م�سمونه، 

والنفقات القانونية كافة«.
واإ�ستمر ال�ستثمار بالرغم من 

حكم »محكمة ال�ستئناف« 
وحكم »مجل�ص ال�سورى« وقرار 

وزارة القت�ساد
واأ�سار المحامي طالل الفا�سل 
ال�ستئناف  محكمة  »اأن  اإل��ى 
بقرارها  واأ���س��اب��ت  اأح�سنت 
اإ�سغال  ا�ستمرار  ان  ل�سيما 

الفندق، 
بالرغم من انتهاء مدة العقد، 
ومن اإمتناع ال�سركة الم�ستثمرة 
عن ت�سديد ما يتوجب في ذمتها، 
ق��رارًا  ���س��دور  م��ن  وبالرغم 
القت�ساد  وزي���ر  ع��ن  اإداري 
اإدارة  مجل�س  لقرار  ت�سديقاً 

المعر�س.
ال�سركة  ان  م��ن  وب��ال��رغ��م 
وقف  بطلب  تقدمت  الم�ستثمرة 
�سورى  »مجل�س  اأم��ام  التنفيذ 
الدولة« والذي اأ�سدر قرارًا ب�:

قبول طلب المعر�س،

لعدم  التنفيذ  ورد طلب وقف 
بتاريخ  وذلك  يبرره،  ما  وجود 

.»2019/4/11
تعٍد واإحتالل

اإ�سغال  »اأن  الفا�سل  واأك��د 
اأ����س���ح���اب م��ج��ل�����س »���س��رك��ة 
تحت  يندرج  للفندق  خدمات« 
طائلة التعدي والحتالل، وهو 
وجلية  وا�سحة  �سورة  �سكل 
من �سور التفلت الذي ين�سحب 
في  ال��دول��ة  جدية  على  �سلبياً 

حفظ المال العام«.
النيابة العامة المالية

ت���اب���ع ال��ف��ا���س��ل: »وه����ذه 
و�سعناها  ان  �سبق  المعلومات 
المالية  العامة  النيابة  بر�سم 
التحقيق  ب��واج��ب  ت��ق��وم  لكي 
الملك  على  المعتدين  وتوقيف 

العام والمال العام«.
الإغالق القانوني والفتح 

»عنوة«
وعن حادثة اإغالق الفندق من 
فتحه  ثم  الأمنية  القوى  قبل 

عنوة من قبل الم�ستثمر اأو�سح 
المحامي طالل الفا�سل:

الفندق  اإ�ستالم  محا�سر  »اأن 
الأمنية  ال��ق��وى  م���وؤازرة  عند 
نهرا  رمزي  المحافظ  من  بقرار 
)!!!( لم يتم ال�ستح�سال عليها 
طلبت  الإدارة  اأن  من  بالرغم 

ن�سخة عنها
و»نهرا« لم يقم بت�سليم 
المعر�ص �سورة مح�سر 

الإقفال... لماذا؟
وقد تقدم مدير عام المعر�س 
اإلى  بكتاب  ر�سى  اأبو  اأنطوان 
ن�سخةعن  لعطائه  المحافظ 
والت�سليم  ال��م��وؤازرة  مح�سر 
اإدارة  قبل  من  الأقفال  وو�سع 
ت�سجيل  وج���رى  ال��م��ع��ر���س، 
الكتاب ر�سمياً في المحافظة، اإّل 
الن�سخة  ير�سل  لم  المحافظ  ان 
اإدارة المعر�س، ولم يكلف  اإلى 
كتاب  على  الجواب  عناء  نف�سه 
عامة  لموؤ�س�سة  العام  المدير 

 )!!!(
اأين التفتي�ص؟

يكون  ان  يجب  اأي�ساً  وه��ذا 
ب��ر���س��م ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��م��رك��زي 

ووزيرة الداخلية«.
وفي هذا ال�ساأن اأكدت م�سادر 
»ان  عالقة  �ساحبة  قانونية 
المعر�س  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
على  واأك��د  ع��اد  عوي�سة  اأك��رم 
بت�سلميه   – مبا�سرة   – نهرا 
ان  اإّل  المح�سر،  ع��ن  ن�سخة 
ان  الى  ذلك،  عن  تخلف  الأخير 
ا�ستجاب لكتاب مجل�س الدارة 

في 2019/7/29«.
وقد جاء في الكتاب طلب من 
الأمنية  ب��ال��م��وؤازرة  المحافظ 
واأن  الفندق،  ا�ستالم  لإع���ادة 
وزير القت�ساد م�سّر على تنفيذ 
ومباركة  »بعلم  الإخ��الء  ق��رار 
رئي�س مجل�س الوزراء«. وقد تم 
المنطقة،  لقائد  الكتاب  تحويل 
وبالتالي يفتر�س تنفيذ الإخالء 

الإثنين في 2019/8/5.

2

»بل عنوان«

د. ريا�س يمق رئي�سًا لبلدية طرابل�س

محامي »معر�ض ر�شيد كرامي«: »اإ�شتمرار اإ�شغال الفندق 
خالفًا للقوانين والأحكام الق�شائية بمثابة اإحتالل وتعٍد على المال العام« 

محافظ ال�شمال اإمتنع �شابقًا عن ت�شليم اإدارة المعر�ض 
ن�شخة عن »مح�شر الموؤازرة وو�شع الأقفال على اأبواب الفندق«

هل ينف�س »فندق كواليتي اإن« قريبًا غبار الإهمال والترّدي؟

بالمثقف  ات�سلت  اأ�سهر  عدة  قبل 
الذي  والأنيق والخلوق فوؤاد عبيد، 
بعد  اأيام،  عدة  قبل  الدنيا  عن  رحل 
اأكن  ولم  المر�س،  مع  مرير  �سراع 
مر�س  من  يعاني  انه  اأع��رف  وقتها 

مزمن وخبيث.
كتاب  ع��ن  ل�سوؤاله  ب��ه  ات�سلت 
�سدر قبل عدة �سنوات، عن موؤ�س�سة 
كان  التي  الوطنية،  المحفوظات 
وم�سمون  العامة،  اإدارت��ه��ا  يتولى 
اللبنانية،  ال�سحافة  تاريخ  الكتاب 
اللبنانية  ال�سحف  اأ�سماء  ويت�سمن 
لبنان،  في  ال�سحافة  عهد  بداية  من 
مع �سور لل�سفحات الأولى لكل هذه 

ال�سحف.
كانت  كما  ف���وؤاد،   الأ�ستاذ  ك��ان 
وخ��دوم��اً  متحم�ساً  دائ��م��اً،  ع��ادت��ه 
لتلبية  ومندفعاً  ومتعاوناً  ومرحباً 
الطلب وم�ساعدتي للح�سول على ما 
انه كان قد ترك موؤ�س�سة  اأريد، علماً 
المحفوظات قبل عدة �سنوات، لكنه 
�سدر  ق��د  ك��ان  ال��ذي  الكتاب  تذكر 
عهده  ان  علماً  الإدارة،  توليه  خالل 
كتب  باإ�سدار  تمّيز  الموؤ�س�سة  في 
الثقافية  ب���الآث���ار  ت��ه��ت��م  ع��دي��دة 
عديدة  معار�س  اأقام  كما  اللبنانية، 
لعر�س  مختلفة،  لبنانية  مناطق  في 
المحفوظات، كي يتعرف المواطنون 
والن�ساني  الثقافي  ال��ت��راث  على 
يوقظ  قد  ما  لوطنهم،  والجتماعي 
بلدهم  باأهمية  ال�سعور  النا�س  لدى 
والدفاع  باإرثهم  الفتخار  واأهمية 

عنه.
�سغلته  ال��ذي  الجناح  ك��ان  وق��د 
اأح��د  ف��ي  ال��م��ح��ف��وظ��ات  موؤ�س�سة 
عماًل  طرابل�س  في  الكتاب  معار�س 
اإذ ُعر�ست فيه لوحات  ناجحاً جدًا، 
ال�سفحات  عليها  ُطبعت  كبيرة 

الأولى من ال�سحف اللبنانية.
وفوؤاد عبيد هو نف�سه من قال يوماً 

»اإن الأوطان التي ل تهتم بالذاكرة، 
في  اأوط��ان��اً  ف�سيئاً،  �سيئاً  ت�سبح 
ترمي  التي  وال�سعوب  ال��ذاك��رة. 
تراثها وذاكرتها على قارعة الطريق، 
ل بّد اأن تجد م�ستقبلها على اأر�سفة 
نف�سه  يعيد  والتاريخ  اأخ��رى.  دول 
التاريخ،  تقراأ  التي ل  ال�سعوب  عند 
تجاربه.  من  تتعظ  ول تحفظه، ول 
فال�سعب الذي ل يحترم تجاربه، ول 
يتالفى  ول  منها،  الم�سيء  يعّزز 
باأح�سن  هو  فيها،  الماأ�سوي  تكرار 
ول  اأر�ساً  يفرز  ب�سري  تجّمع  حال 
يبنيها،  ول  اأوطاناً  يهدم  يجمعها، 
ولم  يتعب  لم  وثروات  ثورات  يبدد 

ي�سحِّ من اأجلها«. 
خالل    ف��وؤاد  الأ�ستاذ  �سوت  كان 
حد  اإلى  �سعيفا ً  الهاتفية  المحادثة 
ما، وكان فيه �سيء من البّحة، ورغم 
كان  ال�سوت  نبرة  في  التغّير  هذا 
»الوجه الحامي« لفوؤاد عبيد يغلب 
وكدت  ي�سيبه،  ال��ذي  الوهن  على 
اأرى عبر الهاتف ذلك الوجه المحبب 
باأ�سى مما  الب�سو�س وال�ساخر اي�ساً 
الذين  ومن  وطنه،  في  اليوم  ي��راه 
البلد  هذا  في  الم�سوؤوليات  يتولون 

الجريح.

اإلى  واإ�سارته  اهتمامه  ان  المهم 
الموؤ�س�سة  في  اأح��ادث  ان  علّي  من 
مرادي  على  اأح�سل  كي  »با�سمه« 

اأثمر وتّم الأمر ب�سرعة البرق.
اأثنيت  الهاتفية،  وخالل المحادثة 
ال�سباحية  الذاع��ي��ة  الفقرة  على 
�سابقاً  يقدمها  كان  التي  ال�سبوعية 
وكانت  لبنان«،  »�سوت  اإذاعة  عبر 
مدتها خم�س دقائق فقط، وقد اأطلق 

عليها ا�سم »بال عنوان«.
اأهم ما في هذه الفقرة اأنها اأبرزت 
اأولها  عبيد،  فوؤاد  عند  ميزات  عدة 
والمريح،  الدافىء  الذاعي  �سوته 
ثانيتها اأ�سلوبه والطريقة الوا�سحة 
ثالثتها  الحروف،  مخارج  لفظ  في 
لغته العربية الممتازة وعدم ارتكابه 
في  اأو  ال��ت��ح��ري��ك  ف��ي  ه��ف��وة  اأي 
جمله  م��ب��ن��ى  ف���ي  اأو  ال�����س��ي��اغ��ة 
الميزة  اأما  والوا�سحة،  الق�سيرة  
م�سمون  فهي  الأه��م  وهي  الرابعة 
الق�سيرة والتي تحتاج  الفقرة   تلك 
اإلى تكثيف واختزال واي�سال الفكرة 
دائماً  كان  الم�سمون  فهذا  ب�سرعة، 
البالد،  اليه  اآل��ت  لما  وناقدًا  هادفاً 
وذلك بطريقة فيها �سيء من الحكمة، 
ال�سخرية  م��ن  و���س��يء  ج��ه��ة،  م��ن 

اللطيفة والمحببة، من جهة ثانية.
كان،  ب�سمت،  الراحل  عبيد  فوؤاد 
كما اإخوانه: النائب جان والإعالمي 
م��ي��الن ورئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة اي��ل��ي، 
واأخالقية  وفكرية  ثقافية  مو�سوعة 
فيها  تمتزج  �سخ�سية  و���س��اح��ب 

المعرفة والوقار بخفة الظل.
كما  ب��ه��دوء،  ي��رح��ل  عبيد  ف���وؤاد 
لهذا  لكن  هادئاً،  حياته  كل  اأم�سى 
لحقاً  ُيدركه  �سوف  �سدًى  الرحيل 
نال  من  وكل  وعارفيه،  محبيه  كل 

يوماً �سيئاً من لطفه ومحبته.
فواز �سنكري

ريا�س  الدكتور  انتخاب  تم 
طرابل�س،  لبلدية  رئي�سا  يمق 
ا�سل  من  �سوتا   13 نيله  بعد 
العملية  ح�سروا  ع�سوا   22
النتخابية )غاب رئي�س البلدية 
ال��دي��ن(،  قمر  اأح��م��د  ال�سابق 
ال�سمال  م��ح��اف��ظ  ب��اإ���س��راف 
فاز  فيما  نهرا،  رمزي  القا�سي 
بالتزكية  الولي  خالد  المهند�س 

بمركز نائب الرئي�س.
في  النتخابات  ج��رت  وق��د 
ق���اع���ة ال���س��ت��ق��الل ب�����س��راي��ا 
الجل�سة  وت��راأ���س  طرابل�س. 
الدكتور �سفوح يكن الكبر �سنا 
كان  حين  ف��ي  الع�����س��اء،  بين 
حلواني  �سميح  الجل�سة  مقرر 
لمركز  وتر�سح  �سنا،  ال�سغر 
عزام  والدكتور  يمق  الرئي�س 
عوي�سة، وبنتيجة فرز الوراق 
لي�سبح  �سوتا   13 يمق  ن��ال 

الثالث  لل�سنوات  للبدية  رئي�سا 
المجل�س  ولي��ة  من  المتبقية 
 8 وعوي�سة  الحالي،  البلدي 
ا�سوات ووجدت ورقة بي�ساء.

يمق 
المنتخب  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
بعد  قال  يمق  ريا�س  الدكتور 
�سدور النتائج: »ا�سكر زمالئي 
الذين  ال��ب��ل��دي  المجل�س  ف��ي 
اعطوني ثقتهم، واعدهم جميعا 
�ستكون  بيننا  ال�����س��ورى  ان 
الخالفات  وان  دائما،  �سائدة 
وراءن���ا،  ا�سبحت  الما�سية 
وع��ل��ي��ن��ا واج�����ب ال��ت��ك��ات��ف 
لم�سلحة  والتعاون  والت�سامن 

اهلنا ومدينتنا«.
وق�����ال: »ن��ع��د اه��ل��ن��ا ان��ن��ا 
�سنكون  بلدي  مجل�س  كاأع�ساء 
للجميع  و�سنثبت  واح��دة،  يدا 
�ستكون  الحالية  المرحلة  ب��اأن 
مرحلة عمل وانتاج، و�سن�سعى 
الزم��ة  من  طرابل�س  لخ��راج 
ال�سعد  على  منها  تعاني  التي 

كافة«.

الراحل فوؤاد عبيد

د. يمق
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خ�سر ال�سبعين
المواطنين  م��ن  ال��ع��دي��د  لح��ظ 
محيط  ت��ط��ال  وه���دم  حفر  اأ���س��غ��ال 
في  الكبير«  المن�سوري  »الجامع 
فيديوهات  انت�سرت  كما  »النوري«، 
و�سور توثق اأ�سغاًل تطال الجدران 
اأث���ار  م��م��ا  للم�سجد  ال��خ��ارج��ي��ة 
حملتها  وا�ستف�سارات  ت�����س��اوؤلت 
»ال��ت��م��دن« اإل���ى »دائ���رة الأوق���اف 
المهند�س  اأجابنا  حيث  الإ�سالمية« 
ف��ي ال���دائ���رة ح���ازم ع��ي�����س، وه��و 
ه��ذه  ع��ل��ى  ب��ال��ت��رم��ي��م،  متخ�س�س 

الت�ساوؤلت.
»اأن  اأو���س��ح  عي�س  المهند�س 
ون�سرها  ت�سويرها  تم  التي  الأعمال 
 38 رق��م  العقار  ن��ط��اق  �سمن  ه��ي 
)النوري( وتحديدًا في المقا�سم رقم 
المذكور،  العقار  م��ن   4-3-2-1
وهذه المقا�سم هي حالياً �سمن الحيز 

العام )اأمالك البلدية(.
الذي  الو�سع  اأن  اإل��ى  هنا  ي�سار 
بالأعمال هو  ال�سروع  قبل  قائماً  كان 
القديم  ال�ستمالك  مر�سوم  عن  ناتج 
والم�سدق   58/19394 والمر�سوم 
بالمر�سوم 71/1015 الذي بموجبه 
حالياً  ال��م��وج��ود  الطريق  �سق  ت��م 
ال�سيخ  و�سارع  �سهاب  خالد  )�سارع 

عبدالمجيد المغربي(.
وهذا المر�سوم اأدى في حينها اإلى 
كانت  التي  المذكورة  المقا�سم  هدم 
المن�سوري«  »الجامع  بين  ت�سل 
كتلة  في  النا�سرية«  و»المدر�سة 
على  الإب��ق��اء  مع  واح��دة  معمارية 
لال�ستخدام  �سالحة  غير  اأج���زاء 
اأو  ال��م�����س��ج��د  ل���ج���دار  م��ال���س��ق��ة 
قامت  ثم  ال�سم�سية«،  »المدر�سة 
الفجوات  ل�سد  الجدار  ببناء  البلدية 
في  مخالفة  من�ساآت  اإق��ام��ة  ومنع 

الموقع.
وتو�سعة  ال�ستمالك  فاإن  لالأ�سف 
معظم  كانت  كما  المذكورة  الطرق 
تلك  ف��ي  ُن��ف��ذت  ال��ت��ي  التخطيطات 
الن�سيج  ت��راع��ي  تكن  ل��م  ال��ف��ت��رة، 
المديني ولم ت�سمل اأية بنود متعلقة 
ول  الأبنية...  بقايا  توظيف  باإعادة 
ه��ذا  اآث����ار  تعي�س  ال��م��دي��ن��ة  ت���زال 
يومنا  اإل��ى  يماثله  وم��ا  التخطيط 

هذا...«.
هواج�ص و�سائعات

وما  لالأعمال  »بالن�سبة  اأ�ساف: 
الم�سجد،  واجهة  عند  تنفيذه  يتم 
بع�س  ع��ل��ى  اط����الع  ع��ل��ى  ف��ن��ح��ن 
المتداولة  وال�سائعات  الهواج�س 

ومنها:
1- لماذا يتم العمل لياًل؟

التي  الحجارة  م�سير  هو  ما   -2
يتم فكها؟

3- م��ا ه��و ال��ه��دف ل��دى »دائ��رة 
الأوقاف« بالن�سبة للموقع؟

و»مديرية  البلدية  دور  اأي��ن   -4
الآثار«؟

ال��دائ��رة  اأن  �سحيح  ه��ل   -5
م��خ��ازن  اإل���ى  ال��م��در���س��ة  �ستحول 

تجارية كما كان يجري �سابقاً؟
لذلك ل بد من تو�سيح الموقف. 

اأ�سباب العمل لياًل
العمل  الأول��ى:  للنقطة  بالن�سبة 

لياًل
المقاول  عبر  يتم  التنفيذ  »اإن 
الإرث  »م�����س��روع  �سمن  المكلف 
لياًل  العمل  اأن  علمنا  وقد  الثقافي«، 
فترة  منذ  ككل  الم�سروع  ف��ي  يتم 
وذلك باإ�سراف ال�ست�ساري الم�سرف 
اأعمال »الإرث الثقافي« وممثل  على 
وقد  والإع��م��ار«،  الإن��م��اء  »مجل�س 
المتعلقة  الأع��م��ال  بع�س  تابعنا 

في  الليل  منت�سف  بعد  بالم�سجد 
ال�سابق«.

�سرقة الحجارة
�سرقة  الثانية:  للنقطة  بالن�سبة 

الحجارة
فكها  تم  التي  المن�ساآت  بقايا  »اإن 
فكها  �سيتم  التي  المن�ساآت  وكذلك 
لحقاً هي من �سمن بقايا العقار رقم 
38 )النوري( وهي من �سمن الحيز 
م�سوؤولية  من  فهي  وبالتالي  العام 

البلدية.
حالياً  هي  الحجارة  اأن  والواقع 
بعهدة المقاول الذي اأبدى ا�ستعداده 

لت�سليمها عند الطلب.
الأوقاف«،  »دائرة  في  جهتنا  من 
الحجارة  هذه  من  ن�ستفيد  اأن  يمكن 
بع�س  في  المزمعة  الور�س  �سمن 
الم�ساجد ك� »المدر�سة القادرية« اأو 
�سبيل  ع��ل��ى  الأوي�����س��ي��ة«  »ج��ام��ع 

المثال«...
ما تريده »الأوقاف«

بالن�سبة للنقطة الثالثة: ماذا تريد 
»دائرة الأوقاف«؟

منذ  الم�سروع  على  العمل  »ب��داأ 
�سدر  اأن  اإل��ى   ،2015 �سباط  �سهر 
رق��م  الإداري  ال��م��ج��ل�����س  ق�����رار 
ب��داأن��ا  عليه  وب��ن��اًء   ،2018/150
بور�سة �سمن »المدر�سة ال�سم�سية« 
»عيد  قبيل  ال��م��ا���س��ي  ال��ع��ام  ف��ي 
المرحلة  تلك  وك��ان��ت  الأ���س��ح��ى« 

الأولى.
على  الأول���ى  المرحلة  ا�ستملت 
من  وردميات  اأنقا�س  اإزال��ة  اأعمال 
الأر���س،  م�ستوى  تحت  حفر  دون 
من  �سخمة  كمية  اإزال���ة  تمت  وق��د 
الغرف  تمالأ  كانت  التي  الأنقا�س 
مع  بالتن�سيق  وذل���ك  ال��داخ��ل��ي��ة 

»مديرية الآثار« والبلدية،

تبين  المرحلة  ه��ذه  وبنتيجة 
وجود عدد من الغرف المردومة منذ 
ف�ساًل  ُت�ستخدم  تكن  لم  والتي  عقود 
ال�سحي  لل�سرر  م�سدرَا  كونها  عن 
والهند�سي نظرًا لوجود عدة م�سبات 

لمياه المجارير... 
معالجته  تمت  ذل��ك  ك��ل  بالطبع 
»ت�سنيد«  اأع��م��ال  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
الخطر  ودرء  الغرف  اإح��دى  ل�سقف 

عن �ساكني الطابق الأول.
المرحلة  بنتيجة  بالمح�سلة، 
ل لدينا عدد من الغرف  الأولى تح�سّ
بالقليل  لي�س  زمن  منذ  ُردم��ت  التي 
وال�ستفادة  اإحيائها  اإع��ادة  وتقرر 
منها بعد اإتمام م�ستلزمات الدرا�سة، 

وذلك في �سهر اآب 2018«.
لتح�سين اأداء »المدر�سة 

ال�سم�سية«
رئي�س  مع  التداول  »بعد  وق��ال: 
»دائرة الأوقاف« ومن ثم مع »لجنة 
المجل�س  اإلى  الأمر  ورفع  الأ�سغال« 
اإعادة ا�ستخدام هذه  الإداري، تقرر 
اإحياء  عملية  اإط��ار  �سمن  الغرف 
عبر  وذل��ك  ال�سم�سية«،  »المدر�سة 
الغرف  من  الأكبر  الق�سم  ا�ستخدام 
المدر�سة  اأداء  لتح�سين  المكت�سفة 
المعمارية،  اأ�سالتها  وا�ستعادة 
المطلة  الغرف  بع�س  بقيت  بينما 
يمكن  وال��ت��ي  ال��ع��ام  الطريق  على 
ذات  فعاليات  �سمن  ا�ستخدامها 
ريع، مع احترام الموقع القريب من 
بالحوا�سر  اأ�سوًة  وذل��ك  الم�سجد، 
عما  ف�ساًل  المعروفة،  الإ�سالمية 
يوؤديه ذلك من تح�سين وتجميل على 

واجهة الم�سجد...«.
دور البلدية و»مديرية الآثار«

دور  الرابعة:  للنقطة  بالن�سبة 
البلدية و»مديرية الآثار«

مرا�سلة  »ت��م��ت  عي�س:  اأ���س��اف 
 3538 رقم  بالكتاب  طرابل�س  بلدية 
تاأمين  بهدف   2019/5/20 تاريخ 
اأكثر  تنظيم  وتم  المطلوب  التن�سيق 

من زيارة للموقع،
كما تمت مرا�سلة »مديرية الآثار« 
ت��اري��خ   2400 رق����م  ب��ال��ك��ت��اب 
زيارات  تن�سيق  وتم   2019/5/22
م�ستركة مع المهند�سين الم�سوؤولين، 
»مجل�س  مع  التوا�سل  تم  وكذلك 
رقم  بالكتاب  والإع���م���ار«  الإن��م��اء 
وتوج   2019/5/22 تاريخ   6219
ذلك ب�سعي لمفتي طرابل�س وال�سمال 
اأخرى  اأعمال  مع  الم�سروع  لإدراج 
نظرًا  الثقافي«  »الإرث  اأعمال  �سمن 
ال�سوق  واج��ه��ة  ترتيب  ل�سرورة 
المن�سوري  »الم�سجد  وم��ح��ي��ط 

الكبير«.
زيادة م�ساحة »المدر�سة 

ال�سم�سية«
الخام�سة:  للنقطة  بالن�سبة 

»المدر�سة ال�سم�سية«
تقع  ال�سم�سية«  »المدر�سة  اإن 
�سمن المق�سم رقم 7 من العقار رقم 
كان  المق�سم  وه��ذا  )ال��ن��وري(،   88
مردومة  كبيرة  م�ساحات  يحتوي 
اإلى  بالإ�سافة   )2018 تموز  )قبل 
لل�سوق،  كمراحي�س  م�ستخدم  ق�سم 
وبالتالي فاإن م�ساحة المدر�سة كانت 
المق�سم،  م�ساحة  من   %40 تقارب 
جراء  المتردية  الحالة  عن  ف�ساًل 
عن  ت�سدر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��رط��وب��ة 
الجدران  خلف  الكامنة  الأنقا�س 
المياه  عليها  م�سلطة  كانت  والتي 

الم�ستخدمة من الغرف العليا.
وهو  المر�سوم،  المخطط  �سمن 
م�سروعنا،  م��ن  الثانية  المرحلة 
المخ�س�سة  الم�ساحة  ���س��ت��زداد 
بينما  ال�سعف،  قرابة  اإلى  للمدر�سة 
الحمامات  و�سعية  درا���س��ة  يمكن 
البلدية  مع  بالتن�سيق  لحقاً  العامة 

عندما ت�سمح الظروف«.
المراحل الثالث

وختم المهند�س حازم عي�س:
في  الأولى،  المرحلة  تنفيذ  »عند 
العام الما�سي ح�سل لغط كبير حول 
كان  بينما  �سابه  وم��ا  »ح��ف��ري��ات« 
ومتاحاً  مفتوحاً  حينها  في  الموقع 
وا�سحة  والنتيجة  زائ����ر...  لأي 

للعيان.
الثانية،  المرحلة  تنفيذ  يتم  الآن 
و�سيتم  للعيان  وا�سحة  كذلك  وهي 
النهائية  والت�ساميم  ال�سور  ن�سر 
من  النهائية  الموافقة  �سدور  فور 

»دائرة الأوقاف«.
تجهيزها  يتم  ثالثة  مرحلة  هناك 
حالياً، �ست�سمل تاأهيل الموقع بكامله 
مع  بالتن�سيق  وذل���ك  محيطه  م��ع 
اب��ت��داأن��ا  وق���د  المعنية،  ال��ج��ه��ات 
توجيه  وتم  البلدية،  مع  التن�سيق 
في   2019/1021 رق����م  ك���ت���اب 
الت�سوهات في  2019/7/25 لإزالة 
الجانب الغربي للم�سجد ومن بعدها 
العليا،  الطوابق  على  العمل  �سيبداأ 
معمارية  تعديالت  �سيتطلب  وذل��ك 
وت��و���س��ع��ة اإ���س��اف��ي��ة ل��ل��م��در���س��ة 
بين  م�سابقة  اإق��ام��ة  مع  ال�سم�سية 
)بو�ستر(  مل�سق  لو�سع  الجامعات 
قبل  للموقع  �سورة  على  يحتوي 
الهدم مع تفا�سيل �سُتعلن في حينها، 
من  مزيدًا  �سيتطلب  الم�سروع  لكن 
التن�سيق مع مالكي العقار وفق اآلية 
بين  بالتن�سيق  حينه،  في  �سُتعلن 
و»مديرية  والبلدية  »الأوق����اف« 

الآثار««.

الثقافي  الإرث  »م�سروع  �سمن 
ف���ي ط��راب��ل�����س« ي���ق���وم »م��ك��ت��ب 
اأ�سغال  بتنفيذ  �سهاب«  عبدالواحد 
في  ال��واج��ه��ات  وتاأهيل  الأر���س��ف��ة 
الم�سروع  هذا  من  الثالثة  المرحلة 
العطارين«  »�سوق  من  تمتد  التي 
بنزلت  مرورًا  مو�سى«  »قهوة  اإلى 
»ال���م���ه���ات���رة«، »الأوي�������س���ي���ة«، 
»الجامع  اإل��ى  و�سوًل  و»القلعة« 
ال��م��ن�����س��وري ال��ك��ب��ي��ر« و»���س��اح��ة 

النجمة«.
المهند�سة لينا دبو�سي

اإلى  تحدثت  الأ�سغال  ه��ذه  عن 
»التمدن« المهند�سة لينا دبو�سي:

الرئي�س  مركزه  �سهاب«  »»مكتب 
طرابل�س،  في  فرع  وله  بيروت  في 
وهو  هند�سية،  با�ست�سارات  ويقوم 
الثالثة  المرحلة  على  ال�ست�ساري 

من »م�سروع الإرث الثقافي«.
عن  عبارة  ننفذه  الذي  الم�سروع 
هناك  )ح��ي��ث  وت��زف��ي��ت  اأر���س��ف��ة 

حاجة( وترميم واجهات.
طالبت  بالتنفيذ  البدء  وع�سية 
»بنى  ب��اإن�����س��اء  ط��راب��ل�����س  ب��ل��دي��ة 
تفتقر  القديمة  المدينة  لأن  تحتية« 
بع�سها  يعود  التي  التحتية  للبنى 

اإلى العهد العثماني، وهذا ما كان. 
كبيرة  �سعوبات  نواجه  ولكننا 
فكرة  يتقبلون  ل  هنا  النا�س  ك��ون 
لعدم  مناطقهم  في  اأ�سغال  تنفيذ 
الإبقاء  ويف�سلون  اأعمالهم  تعطيل 

على ما هو قائم خوفاً على رزقهم، 
من  الكثير  تجاوز  اإ�ستطعنا  وقد 
تحتية  بنى  واأن�����س��اأن��ا  ال��ع��ق��ب��ات، 
فتجنبت المنطقة »الطوفانات« التي 

كانت تح�سل خالل ف�سل ال�ستاء«.
من  ال���ه���دف  »اأن  واأو����س���ح���ت 
الم�سروع اإعادة ما�سي المدينة على 
العمل  وخ��الل  الن�سائي،  ال�سعيد 
الأبنية  م��ن  الكثير  وج���ود  تبين 

المت�سدعة والآيلة لل�سقوط، 
اهتمام  عدم  هناك  اأن  والموؤ�سف 
الآثار  مديرية  اأو  البلدية  من  �سواء 

�ساحبة  ال��ج��ه��ات  م��ن  وغ��ي��ره��م��ا 
العالقة، 

توفر  عدم  هي  الأب��رز  والم�سكلة 
التمويل الالزم«.

دبو�سي  لينا  المهند�سة  واأك��دت 
بطريقة  يتم  الواجهات  ترميم  »اأن 
اإح��ت��راف��ي��ة ب��ا���س��راف خ��ب��راء في 
الترميم وبوا�سطة مواد جيدة جدًا. 
ثمانين  حوالي  انهينا  الآن  وحتى 

بالمائة من الم�سروع،
ت�سليح  مرحلة  في  نحن  وحالياً 
ترميم  ي�سمل  والعمل  الأخ��ط��اء. 

الواجهات من الخارج فقط«.
ما  على  المحافظة  اإمكانية  وعن 

تم تنفيذه لحقاً قالت:
»هذه الم�ساألة من واجب ال�سكان 
الذين عليهم ال�سعور بالنتماء لهذه 
ويتطلب  بها،  والهتمام  المنطقة 
اأي�ساً من البلدية المحافظة عليها«.

وعدم  النفايات  م�سكلة  »وهناك 
التي  القديمة  بالمدينة  الك��ت��راث 
الزّوار  قبل  من  كبيرًا  اإعجاباً  تنال 
تجاه  محلي  اإهمال  يقابله  الأجانب 
ان  يجب  ال��ذي  النفي�س  الكنز  ه��ذا 

نفتخر به«.
وختمت: »اأعتقد ان ترميم الحجر 
الب�سر،  تاأهيل  مع  يتزامن  ان  يجب 
واآف��ات  هائلة  م�سكالت  هناك  لكن 
م�ستع�سية،  ك��ث��ي��رة  اإج��ت��م��اع��ي��ة 

وبطالة كبيرة...«.

االأعمال لياًل والتعليقات على »التوا�سل االجتماعي«

المهند�ص حازم عي�ص

المهند�سة لينا دبو�سي

المهند�س حازم عي�س: هذه حقيقة الأ�سغال عند 
»الجامع المن�سوري الكبير«... وال�سغل الليلي مطلوب 

لعدم تعطيل �سغل النا�س نهارًا

المهند�سة لينا دبو�سي: 
تاأهيل منطقة »العطارين« - 
»قهوة مو�سى« ... والحاجة 

للمحافظة على هذا الكنز النفي�س
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ال�سيخ  الجمهورية  مفتي  ا�ستقبل 
روؤ�ساء  من  وفدًا  دريان  عبداللطيف 
في  العربية  الع�سائر  وفاعليات 
محمد  عكار  نائب  برئا�سة  لبنان 
عبداهلل(،  )اأب��و  �سليمان  م�سطفى 
خلدون  ال�سيخ  القا�سي  وبح�سور 
عريمط. حيث عر�س الوفد الم�ساكل 
هذه  اأبناء  يعي�سها  التي  والمعاناة 

المناطق وخ�سو�ساً في الكورة«. 
النائب محمد �سليمان

وبعد اللقاء، تحدث النائب محمد 
الفتوى  ل��دار  الزيارة  عن  �سليمان 

ولقاء مفتي الجمهورية:
بالإيمان  العامرة  الدار  »في هذه 
العلماء  الإخ���وة  م��ع  والوطنية، 
اأبناء  من  والفاعليات  والوجهاء 

الع�سائر العربية في لبنان، 
والمعاناة  التحديات  له  ونقلنا 
الجنوب  ف��ي  اأهلنا  يعي�سها  التي 
وال�سمال وبيروت والبقاع وخا�سة 

اإخواننا في الكورة. 
الكبير  اله��ت��م��ام  منه  ولم�سنا 
تحقيق  ع��ل��ى  الأك��ي��د  وال��ح��ر���س 

العدالة واإعطاء كل ذي حق حقه«.
)التتمة �سفحة 7(

المفتي دريان والنائب �سليمان يتو�سطان الوفد

الراحل فوؤاد عبيد

زار المفتي دريان على راأ�س وفد من 
د. رفعت البدوي نقل عن الرئي�س الع�سائر العربية

ال��ح�����س اع��ت��را���س��ه ع��ل��ى زي���ارة 
والميقاتي  ال�سنيورة  ال��روؤ���س��اء 
العربية  ال��م��م��ل��ك��ة  اإل����ى  و���س��الم 
غير  رد  ف��ي  ق��ال  وان��ه  ال�سعودية 

مبا�سر:
بين  البناء  بالحوار  »ال��ح��ل   -

اللبنانيين، 
اإ�ستقواء  اأو  اإ�ستنجاد  واأي   -
ي�ستدعي حتماً تدخاًل خارجياً مقاباًل 

ل�سالح الطرف الآخر« )!!!(
�سليم  الرئي�س  قاله  مما  جزء  هذا 

الح�س.
و»التمدن« ت�ساأله

اإلى،  المن�سوب  الكالم  هذا  اأم��ام 
التقدير،  ك��ل  ل��ت��اري��خ��ه  ن��ك��ن  م��ن 
عليه  اأُطلق  قد  كان  ال��ذي  الرئي�س 
لبنان«  »�سمير  المحبب  اللقب 
ن�سمع منه ول كلمة  لم  لماذا  ن�ساأله 

حول:
وعبر  ن�����س��راهلل،  ال�����س��ي��د  ق���ول 

�سا�سات التلفزيون:
- »مالنا

- �سالحنا
- اأكلنا

- �سربنا
- هواءنا

- من اإيران؟!«.
وقوله واأي�ساً عبر التلفزيون:

فخر  – وبكل  �سغير  جندي  »اأنا 

الفقيه««؟! »ولية  – لدى 
- كما لم ن�سمع منه كلمة احتجاج 
المجرم  التفجير  ل�سحايا  عزاء  اأو 
و»ال�سالم«  »التقوى«  لم�سجدي 
والذين بلغ عددهم ما يزيد عن 800 
موؤمن  وجريح(  �سهيد  )بين  اإن�سان 

ي�سلي لرب العالمين..
منه  ن�سمع  لم  لماذا  ن�ساأله  كما   -

كلمة حول:
والمتفجرات  �سماحة  مي�سال   -
ماآدب  في  النا�س  لقتل  حملها  التي 

عكار الرم�سانية.
نكتفي بهذا

الكثير  من   – القليل  بهذا  نكتفي 
من الأمثلة التي لدينا – 

اإلى الإن�سان الذي كانت  ونتوجه 
لبنان«  »�سمير  �سفة  �سفاته  اأجمل 

ونقول له: 
- لماذا هذه المواقف اليوم؟ 

تلك  اأم����ام  ال�سمت  ول��م��اذا   -
المواقف ال�سعوبية؟

حقيقة نحن في »التمدن« كما كل 
بالأ�سف  ن�سعر  موؤمن  قومي  وطني 

بل اأكثر.
ول  منه  ن�سمع  لم  لماذا  ون�ساأل 
اللبناني  ال�سياحة  وزير  بحق  كلمة 
اأوادي�س كيدانيان والذي قال وعلى 

�سا�سة التلفزيون:
من  اكثر  اأرمينيا  اأحب  نعم   ...«

لبنان«)!!!(

رفعت بدوي الرئي�ص الح�ص

الرئي�س الح�س يعتر�س على زيارة 
الروؤ�ساء لل�سعودية... و»التمدن« ت�ساأله..

الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة، اأ�سار اإلى »اأن خادم الحرمين ال�سريفين الملك 
وبا�ستمراره  بلبنان  و�سادقاً  حقيقياً  اهتماماً  اأبدى  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

كبلد ديمقراطي وح�ساري يوؤمن بالعي�س الم�سترك«. 
وقال اإن »الر�سالة التي عّبر عنها )خادم الحرمين(، �سادقة وقوية باأن 
المملكة العربية ال�سعودية كانت و�ستظل اإلى جانب لبنان تدعم ا�ستقالله 
على  دائماً  بلدًا عربياً يحر�س  لبنان  اأبنائه، واأن ي�ستمر  و�سيادته وحرية 

احترام د�ستور »اتفاق الطائف««.
الروؤ�ساء لم يذهبوا كممثلين لفريق بل للجميع 

من  لفريق  ممثلين  المملكة  اإلى  يذهبوا  لم  الحكومة  روؤ�ساء  »اأن  واأكد 
اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين لجميع اللبنانيين الذين يرغبون دائماً في اأن 
الدول  جميع  ومع  ال�سعودية  مع  �سحيحة  عربية  عالقة  عالقتهم  تكون 

العربية.
للُبعِد عن مخاطر »ممرات الفيلة«

وبالتالي يحر�سون على اأن يكون لبنان دائماً بعيدًا عن مخاطر ما ي�سمى 
م�سلحة  ل  لأن  يتحقق،  اهلل  �ساء  اإن  طبيعي  اأمر  وهذا  الأفيال«،  »ممرات 
الإقليمية  القوى  لمخاطر �سراعات  لبنان  تعري�س  في  واللبنانيين  للبنان 

والدولية على اأر�سه«.

ن�سكر العاطفة النبيلة التي غمرنا 
الأط��ي��اف  ك��ل  م��ن  اللبنانيون  بها 
الم�ستويات،  كل  وعلى  والمناطق 
فوؤاد  الراحل  الغالي  فقيدنا  بوفاة 
الخا�س  بالإمتنان  ونتوّجه  عبيد، 
اإلى  رئي�س الجمهورية مي�سال عون، 
نبيه  النواب  مجل�س  رئي�س  واإل��ى 
ال��وزراء  مجل�س  رئي�س  واإل��ى  بري 
اأ�سحاب  واإل���ى  ال��ح��ري��ري،  �سعد 
ال��ف��خ��ام��ة وال����دول����ة وال��م��ع��ال��ي 
وال�����س��ع��ادة وال�����س��ي��ادة، واإل���ى 

اأ�سحاب الغبطة وال�سماحة ورجال 
ال�سفراء  واإل���ى  الأج����الء،  ال��دي��ن 
الأ�سدقاء  واإلى  والأجانب،  العرب 
وا�سانا  والنا�س وكل من  والمحبين 
اهلل  يحفظهم  اأن  اآملين  بم�سابنا، 
ل  واأن  ي��ح��ب��ون  وَم���ن  وي��رع��اه��م 
ي�سيبهم  ول  ب��ع��زي��ز،  ُيفجعهم 

بمكروه.
جان عبيد والعائلة
2019/7/30

على  لفريق  غلبة  ل  عبداهلل(:  )اأبو  �سليمان  محمد  النائب 
بالطائف  ومتم�سكون  القوة  و�سائل  من  امتلك  مهما  اآخر 

والد�ستور و�سالحيات رئي�ص الحكومة

الملك �سليمان والرئي�ص ال�سنيورة

ال�سنيورة: نحر�س على اإبعاد لبنان عن 
»ممرات الأفيال«

ال�سعودية كانت و�ستظل تدعم �سيادة 
وحرية لبنان

عبيد: �سكرًا لكل من وا�سانا بم�سابنا 

في مقابلة تلفزيونية قال الرئي�س 
نجيب يمقاتي:

رئي�س  ي��ك��ون  اأن  ت��ع��ودن��ا  »ل��ق��د 
وي��وّف��ق بين  ال��ج��م��ه��وري��ة ح��ك��م��اً 
اللبنانيين وي�ساعد على تنفيذ خطة 
الحكومة ل اأن يكون طرفاً ومت�سبثاً 

براأي معين،
الرئي�س  ف���اإن  ال��ح��ظ  و»ل�����س��وء 
يكون  اأن  عو�س  طرفاً  يكون  اأحياناً 

حكماً«.
الم�ص بال�سالحيات... 

البداية مع �سدور بيان من 
بعبدا

ب�سالحيات  م�س  وج��ود  وح��ول 
رئي�س الحكومة اأجاب: 

هناك مثل يقول »اأن الإنطباع هو 
الأي��ام  فمع  الحظ  ول�سوء  حقيقة« 

تظهر الحقيقة بحد ذاتها. 
الإنطباع بداأ منذ ت�سكيل الحكومة 
الأخ���ي���رة ع��ن��دم��ا ���س��در ب��ي��ان عن 

الق�سر الجمهوري في بعبدا يقول:
»اإن رئي�س الجمهورية اجتمع مع 
اأ�س�ساً  وو���س��ع  المكلف  الرئي�س 

ومعايير لت�سكيل الحكومة«. 
مخالفة  ومعايير  اأ���س�����س  ف���اأي 

للد�ستور يمكن اأن تكون؟ 
وماذا عن الكالم الذي ن�سمعه عن 
رئي�س  من  التكليف  �سحب  اإم��ك��ان 

الحكومة المكلف؟ 
11 وزيرًا وقعوا اإ�ستقالتهم 

لرئي�ص كتلتهم تجعلنا نطرح 
�سوؤال

وُيقدم  الحكومة  تت�سكل  عندما 
اأحد ع�سر وزيرًا على توقيع ا�ستقالة 
وو�سعها بعهدة رئي�س التكتل الذي 
ي��ن��ت��م��ون اإل���ي���ه، ك��ل ه���ذه الأم���ور 
تجعلنا  الم�ستمرة  والممار�سات 
خلط  اأ�سباب  ع��ن  ال�����س��وؤال  نطرح 

الأمور ببع�سها البع�س. 
م���وؤت���م���ن على  ه���و  م���ن  ه���ن���اك 
الجمهورية  رئي�س  وهو  الد�ستور، 

الذي نِجلُّ ونحترم، 
التنفيذية  لل�سلطة  رئي�س  وهناك 
هو رئي�س الحكومة كائناً من يكون. 

المو�سوع  هذا  اإلى  ننظر  ل  نحن 
بل  والمذهبية  الطائفية  الناحية  من 
م�سار  يكون  اأن  وج��وب  ناحية  من 

الحكم �سليماً. 
رئي�ص الحكومة هو رئي�ص 

ال�سلطة التنفيذية
اأما عندما تختلط الأمور ببع�سها 
الذي  الواقع  ن�سهد  فاإننا  البع�س، 

ن�سكو منه،
الحكومة  اأن  هو  ما يح�سل  واآخر 
دون  من  �سهر  من  اأكثر  عليها  م�سى 

اأن تجتمع، 
والذي هو موؤتمن على المو�سوع 
الذي  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  هو 
يدعو الحكومة الى الإجتماع وي�سع 
الأعمال ويناق�سه مع  رئي�س  جدول 

الجمهورية. 
اأن  حقه  من  الجمهورية  رئي�س 
جدول  خ��ارج  من  يريده  ما  يطرح 
اأن  يجب  ذاته  الوقت  وفي  الأعمال 
يكون هناك نوع من الوفاق والتوافق 

مع رئي�س ال�سلطة التنفيذية. 
�ساعت الأمور واإختلطت 

ببع�سها
حال  في  اأط��رح��ه  ال��ذي  ال�سوؤال 
الجل�سة  الجمهورية  رئي�س  ح�سر 
الحكومة  رئي�س  وان�سحب  وراأ�سها، 
رئي�س  يطرح  عندما  الجل�سة  م��ن 
الجمهورية اأي مو�سوع، هل ت�ستمر 

الجل�سة منعقدة؟ 
ال�سلطة  على  الموؤتمن  ه��و  م��ن 

التنفيذية والموؤ�س�سات؟ 
واختلطت  الأم���ور  �ساعت  لقد 
الإختالط  وه��ذا  البع�س  ببع�سها 

يجعل كل الأمور معلقة«.
ل�سوء الحظ اأحيانًا يكون 
رئي�ص الجمهورية »طرفًا«

رئي�س  كان  اإذا  �سوؤال  على  وردًا 

اإل��ى  نظرته  ف��ي  يميز  الجمهورية 
اللبنانيين اأجاب: 

»ل�سوء الحظ فاإن الرئي�س اأحياناً 
يكون طرفاً عو�س اأن يكون حكماً«. 

تعودنا اأنه »حكم«
رئ��ي�����س  ي���ك���ون  اأن  »ت���ع���ودن���ا 
بين  وي��وف��ق  ال��ج��م��ه��وري��ة ح��ك��م��اً 
اللبنانيين وي�ساعد على تنفيذ خطة 
الحكومة ل اأن يكون طرفاً ومت�سبثاً 

براأي معين«. 
جدول الأعمال ي�سعه رئي�ص 

الحكومة
اأن  د�ستورياً  الرئي�س  ح��ق  م��ن 
جدول  خ��ارج  من  اأم��ر  اأي  يعر�س 
الأعمال اإذا ح�سر الجل�سة وراأ�سها،

ي�سعه  الأع���م���ال  ج���دول  ول��ك��ن 
رئي�س الحكومة. 

اأن  الحكومة  لرئي�س  يمكن  الآن 
في  للحكومة  جل�سة  اإل���ى  ي��دع��و 
ال�����س��راي��ا وي�����س��ع ج���دول اأع��م��ال 
اإلى  الو�سول  يريد  لكنه ل  الجل�سة، 
هذه النقطة، وي�سدد على اأنه لحفظ 
مكانة رئي�س الجمهورية �سيدعو اإلى 
الرئي�س  برئا�سة  بعبدا  في  الجل�سة 
رئي�س  بحكمة  اأنه  على  نراهن  لأننا 
الخروج من هذه  الجمهورية يمكننا 

الأزمة«.

الرئي�ص ميقاتي الرئي�سان عون والحريري

كالم اآن اأوانه

الرئي�س ميقاتي: تعودنا اأن يكون الرئي�س 
حكمًا ل طرفًا مت�سبثًا

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة

عن  بالوكالة  الحطاب  جبور  كبريال  كري�ستيان  �سيمون  طلبت 
التفاح  مزرعة   115 للعقارات  �سائع  بدل  �سندات  الحطاب  كري�ستيان 
و1035 و796 و738 و378 و2499 و3612 و2462 و2409 و1433 

و4721 و4499 و4391 و1197 مزيارة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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عن  الحديث  كُثر  الفترة  هذه  في 
وجوب الحفاظ على »هيبة الدولة« 
وواجب  �سرورة  �سك،  بدون  وهذا، 
هناك  ول��ك��ن  المطلق،  ف��ي  وط��ن��ي 
من  وه��ن��اك  نف�سها  تفر�س  وق��ائ��ع 

يت�ساءل:
- فاأي هيبة لدولة لم تحا�سب:

للخمرة  �ُسرب  حفل  اأقام  محافظاً 
في مكتب الدولة الر�سمي في �سراي 
رئي�س  بو�سول  ابتهاجاً  طرابل�س 

حزبه اإلى رئا�سة الجمهورية؟
في  اأطفالها  ل��دول��ة  هيبة  اأي   -
الت�سرب  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال�����س��وارع 

المدر�سي؟
لحل  تعتمد  ل��دول��ة  هيبة  اأي   -
اإل��ى  ت�ستند  اأ�س�ساً  اأم��ن��ي  اإ���س��ك��ال 
واأم��ن  »ق�ساء  الثالثية:  القاعدة 

و�سيا�سة«؟
بقوة  تثق  ل  لدولة  هيبة  اأي   -

جي�سها وتثق بقوة ميلي�سيا حزب؟
- اأي هيبة لدولة يقول فيها نائب 
»الحزب الم�سلح« نواف المو�سوي:

»بندقية المقاومة اأو�سلت مي�سال 
عون لرئا�سة الجمهورية...«؟!

اأي اأنه لم ي�سل عبر:
- الديمقراطية،

- اأو المجل�س النيابي،
- اأو ال�سعب؟!،

»جريدة  نقلت  لدولة  هيبة  اأي   -
النهار« )الأربعاء 10 تموز 2019( 

عن رئي�س حكومتها قوله:
)للحكومة  التعطيل  »اإ�ستمرار 
با�سيل  جبران  من  المتعمد  بالغياب 
اهلل  وحزب  العوني  التيار  ووزراء 
اإنهيار  اإل���ى  ي���وؤدي  ق��د  ورف��اق��ه��م( 
)ال��رئ��ي�����س  ي��ري��د  ول  اق��ت�����س��ادي 
نتائجه  يتحمل  اأن  ال��ح��ري��ري( 

ويتحمل م�سوؤولياته، 
- لأنه يعمل لالإنقاذ، 

ال�سركاء  من  غيره  يجهد  فيما   -
في الحكم للتعطيل،

من  الهاوية  اإلى  الأم��ور  ودفع   -
الم�سوؤولية  من  الأدن��ى  الحد  دون 

الوطنية«)!!!(
اأي هيبة لدولة تقبل باأن يكون   -
مثاًل،  وقواها،  جي�سها  في  ِفرٍق  دور 
حرا�سة طريق طوله 30 كلم وزرعه 
من  وبالمئات  الم�سفحة  بالآليات 
زي��ارة  يريد  وزي���رًا  لأن  الع�ساكر 
على  »ال��خ��وف  بحجة  م��ح��ازب��ي��ه 

اأمنه؟«.
النفايات  لدولة جبال  هيبة  اأي   -
في كل مكان وتهدد �سحة مواطنيها 

كبارًا و�سغارًا؟
فيها  الكهرباء  لدولة  هيبة  اأي   -
مقطوعة با�ستمرار بالرغم من دفعنا، 
مليار   30 من  اأكثر  الخزينة،  عبر 

دولر؟
- اأي هيبة ومواطن جائع يبحث 

بين النفايات عما يقتاته،
جامعاتها  وخريجو  هيبة  اأي   -

يت�سكعون محبطون،
ُتغلق  فيها  و�سركات  هيبة  اأي 

اأبوابها لإفال�سها؟
ُي�سرفون  وع��م��ال  هيبة  اأي   -
ُيدمنون  واأط��ف��ال  تجوع  وع��ائ��الت 

وينحرفون؟
مجل�س  ورئ��ي�����س  ه��ي��ب��ة  اأي   -
لمدة  المجل�س  اأبواب  ُيغلق  النواب 
و�سول  حتى  ال�سنة  ون�سف  �سنة 
الجمهورية  لرئا�سة  محدد  �سخ�س 
ومعه  المجل�س  عن  اإف��راج  ل  واإل، 

الديمقراطية...
يا�سين جابر

»اأحد  قال  دول��ة  في  هيبة  اأي   -
)اأمل(  جابر  يا�سين  ال�سعب«  نواب 

ما ن�سه الحرفي:
النا�س  ثقة  ن�ستعيد  ان  »يجب   -
اإ�سالحياً  ال�سيا�سي  اأداوؤن��ا  ويكون 

وجيدًا يعالج الم�ساكل،
- نحن ل نكترث لهذا المو�سوع،

- ونعتبر ان العالم ل يرانا، 
�سيبقى  الخطر  اّن  يعني  فهذا   -

قائماً. 
اإ�سالحية  عمليات  المطلوب   -
حقيقية واإعادة هيكلة الموؤ�س�سات«، 
والأ�سا�س  الأول  »وال�����س��رط   -

للنجاح وتجاوز الأزمة هو:
فعاًل  انه  للعالم  لبنان  ُيظهر  ان   -

دولة قانون وموؤ�س�سات، 
- ومن دون ذلك، 

- �ستبقى الثقة به ناق�سة حتى ل 
اأقول معدومة، 

والأزمة تتفاقم 
اأكثر 

فاأكثر«.
ختم النائب يا�سين جابر؟

اليا�ص حنك�ص
اأي هيبة و»نائب عن ال�سعب«   -

هو اليا�س حنك�س )الكتائب( يقول:
- »هذه الت�سوية )ت�سوية و�سول 

ما  اإل���ى  ل  �ست�سِ للرئا�سة(  ع��ون 
الم�سالح  جمعته  فما  اإليه،  و�سلت 
فعاًل  وه��ذا  اأخ��رى،  م�سالح  تفّرقه 

الذي ح�سل: 
- ما نراه 

- من نهج للمحا�س�سة 
- وَتقا�سم المغانم، 

الطائفي  للع�سب  ��د  ���سَ وم��ن   -
والمناطقي،

- اأمر موؤ�سف جدًا، 
- البلد ينهار 

- ويمر في اأدق مرحلة 
اق��ت�����س��ادي  و����س���ع  وف�����ي   -

واجتماعي خطير،
- وهم ي�سعونه في و�سع انحدار 

وانحالل وتفكك، 
- وكل طرف ي�ستفّز الطرف الآخر 

وُيعلي �سقفه ويح�سد جماعته. 
- مع الأ�سف،

����س���رن���ا ك���اأن���ن���ا ن��ع��ي�����س ف��ي 
»ع�سفورية«، 

- ومع الأ�سف،
- ل يوجد نور في اآخر النفق«، 

- »وال�سوؤال: 
َمن وراء ما يجري، وَمن الم�ستفيد 
من كل هذا الو�سع، ولماذا يدفعون 

البلد اإلى النهيار؟«.
حنك�س  ال��ي��ا���س  ال��ن��ائ��ب  خ��ت��م 

)الكتائب(
»التمدن«: لن ُن�سلم لهذا 

الت�ساوؤم ونثق بالغد
في  فنحن  قيل  ما  كل  من  بالرغم 

»التمدن« ُن�سر على:
- اأن لبنان لن ينهار

الحقيقية  الهيبة  فيه  ُتفقد  ولن   -
الجدية ل التهريجية.

- واأن الغد �سيكون زاهرًا مزدهرًا 
بالرغم من ما يطفو على ال�سطح من 

اأحداث ومن يفتعلها...«.
»فاأما الَزَبُد فيذهب جفاء 

في  فيمكث  النا�س  ينفع  ما  واأم��ا 
الأر�س«.

اأي هيبة للدولة وفيها مواطن جائع... 
و�سباب بل عمل... وخريج جامعة يت�سكع... 

و�سركات ُتغلق اأبوابها... وعمال ُي�سرفون 

با�سيل  جبران  الوزير  على  ردًا 
وما يقوم به قوًل وعماًل والمخاطر 

الحتمية على الوحدة الوطنية،
عدنان  �سمير  ال��ن��ائ��ب  اأ���س��در 

الج�سر بياناً جاء فيه:
ان  يمكنه  با�سيل  الوزير  اإن   -
كتلته  اأع�ساء  على  اإرادت��ه  ُيملي 
ُيملي  ان  ي�ستطيع  ل  حتما  لكنه 
ول  الكتل  نواب  باقي  على  اإرادته 

على موؤ�س�سة مجل�س النواب.
في  لبند  با�سيل  رف�����س  اإن   -
عليه  ���س��ّوت  ان  بعد  ال��م��وازن��ة 
مجل�س النواب وان ي�سل به الأمر 
الموازنة  كل  »فلت�سقط  القول  اإلى 

اإذا كان الأمر كذلك«، 
لرادة  اح���ت���رام  ق��ل��ة  ف��ه��و   -
النواب ولموؤ�س�سة مجل�س النواب.

با�سقاط  با�سيل  تهديد  اإن   -
ال���م���وازن���ة ت��ح��ق��ي��ق��اً ل��رغ��ب��ات��ه 
كونه  ع��ن  ي��خ��رج  ل  ال�سيا�سية 
بوابة  م��ن  باأكمله  للبلد  اب��ت��زاز 
والو�سع  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم����ة 

المالي ووجع النا�س.
كفى

كفى  با�سيل  ل��ل��وزي��ر  ون��ق��ول 
ا�ستفزازًا وتعالياً وفئوية لن تاأتي 

اإّل بال�سر على لبنان.
ولي�س  وا���س��ح  ال��د���س��ت��ور  اإن 
اجتهاد  ل  انه  كما  لتف�سير  بحاجة 
ُيحدد  ال���ذي  الن�س  معر�س  ف��ي 
المنا�سفة في وظائف الفئة الأولى 
ويترك الأمر بعد ذلك لالخت�سا�س 

والكفاءة«.
لن ت�ستطيع... مهما بلغت 

طوًل
اإلى  قائاًل  الج�سر  النائب  تابع 

جبران با�سيل:
َط��وًل  بلغت  مهما  اأن��ك  »وت��اأك��د 
فاإنك لن ت�ستطيع حرمان النا�س من 

الحقوق التي كفلها الد�ستور، 
اللبنانييون كلهم �سواء،

وال��د���س��ت��ور ك��ف��ل ال��م�����س��اواة 
المطلقة بين اللبنانيين،

�ست  اأبناء  لبنان  في  يوجد  ول 
واأبناء جارية،

ول مواطنين من فئات مختلفة.
في  البلد  تدفع  ان  قبل  تعقل   -

طريق ل ُيحمد عقباه. 
- لقد نفذ �سبرنا«.

قال الوزير النائب ال�سابق بطر�س حرب:
يوم  اأحوالهم  ازدهرت  من  فقال:  النا�س،  اأحقر  من  علي  الإمام  »�ُسئل 

جاعت اأوطانهم«.

عبر  جمالي  ديما  د.  النائب  قالت 
»تويتر« ما ن�سه:

ْم���ُت م��ن »ل��ج��ن��ة ال��م��ال  »َت���َق���دَّ
والموازنة النيابية«:

وزارة  م��وازن��ة  زي��ادة  باإقتراح 
ال�سوؤون الإجتماعية كونها:

- الأكثر تما�ساً مع ق�سايا الفقراء 
وذوي الإحتياجات الخا�سة.

»برنامج  على  تعمل  انها  كما   -
محاربة الفقر« ونود ان نحافظ عليه 

)البرنامج(.
»البنك  ت��م��ن��ي��ات  م��ع  ت��م��ا���س��ي��اً 
بعدم  النقد«  و»�سندوق  الدولي« 
الم�س باأرقام موازنة هذه الوزارة«.
لعدم  اأم  الكالم  لمجرد  ك��الم   ■

معرفة؟

ما قالته النائب د. جمالي باأنها:
»اإقترحت زيادة موازنة ال�سوؤون 

الجتماعية« يدعو اإلى الت�ساوؤل:
ان  تعرف  ل  جمالي  النائب  هل 
والموازنة  المال  »لجنة  �سالحيات 

النيابية« مح�سورة ب�:
تخفي�س اأرقام موازنة اأي وزارة 

اأو دائرة ر�سمية.
■ اأو الم�سادقة على الأرقام كما 

اأقرها مجل�س الوزراء.
اأي  بزيادة  الحق  لها  ولي�س   ■

موازنة اأو اإعتماد.
فهل هذا »كالم �سعبوي« اأم »عدم 

معرفة«؟
وفي الحالتين الو�سع موؤ�سف.

 رمزي نهرا محتفاًل في المكتب الحكومي بفتح ال�سمبانيا اإحتفااًل باإنتخاب عون رئي�سًا

حرب

الج�سر

النائب د. ديما جمالي

بطر�س حرب ي�ستعين بالإمام علي 
والمق�سود معروف

لقد نفذ �سبرنا
الج�سر مخاطبًا با�سيل: 

»تعقل قبل ان تدفع 
البلد في طريق ل 

ُيحمد عقباه«

النائب د. جمالي هل ما تقوله »كلم 
�سعبوي« اأم اأنها فعًل ل تعرف؟

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
�سعد  �سليم  م��ي�����س��ال  ط��ل��ب 
ب��ال��وك��ال��ة ع��ن اأح���د ورث���ة حنا 
�سائع  ب��دل  ���س��ن��دات  ال��خ��وري 
و1915  و2243   806 للعقارات 
حق  و500  و846  و2761 

�سطحي و2477 و758 بطرام.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
يون�س  بطر�س  المحامي  طلب 
بالوكالة عن اأحد ورثة �سحادة خير 
�سند بدل �سائع للعقار 726 تنورين 

الفوقا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب طوني وديع البا�سا بالوكالة 
�سائع  بدل  �سند  ف�سول  دوره  عن 

للعقار 4077 مزيارة.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
طلبت ناديا حنا �سا�سين بالوكالة 
عن بول�س �سا�سين �سند بدل �سائع 

للعقار 2048 كرم�سده.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب محمد محمود ديب بالوكالة 
للعقار  �سائع  بدل  ال�سيد  خالد  عن 

B 6/517 مرياطة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب ماريو نعمه يو�سف بالوكالة 
ووردة  نادر  �سيده  ورثة  اأحد  عن 
الديراني وورثة فيا�س نادر �سندات 
و10   801 للعقارات  �سائع  ب��دل 
و2  و1/802  و511   253 و  و45 
و857  و808  و807  و804  و803 
كفر حاتا و110 مزرعة جناد و650 

و669 علما.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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نظمت »غرفة طرابل�س وال�سمال«، 
الإط��ار  لمناق�سة  م�ستديرة  طاولة 
التقني لم�سروع التطوير الإقت�سادي 
ال��ذي  الكبرى  لطرابل�س  المديني 
»دار  الرئي�سية  خطوطه  اأع���دت 

الهند�سة«.  
من الح�سور

النائبان:  الح�سور  ف��ي  ���س��ارك 
البعريني،  وول��ي��د  قاطي�سا  وهبة 
م�����س��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����س ال��ح��ري��ري 
في  والمهند�سون  كبارة  عبدالغني 
قر�سّلي،  م��روان  الهند�سة«:  »دار 
فوؤاد خوري، م�سطفى ما�سي وملهم 
من�سق  ���س��ادت«  »مايكل  د.  �سليم، 
ل��الأم��م  ال��خ��ا���س  المن�سق  م��ك��ت��ب 
 ،)UNSCOL( لبنان  في  المتحدة 
فوز،  اإبراهيم  الغرفة  رئ�س  نائب 
رئي�س  الرحولي،  ب�سام  المال  اأمين 
– مدير  عام »اإيدال«  مجل�س اإدارة 
المهند�س نبيل عيتاني ممثاًل بدربا�س 
د.  طرابل�س«  »مرفاأ  مدير  رم�سان، 
ح�سان  د.  المهند�س  ت��ام��ر،  اأح��م��د 
القت�سادية  )المنطقة  ���س��ن��اوي 
ليندا  الغرفة  م��دي��رة  الخا�سة(، 
م�سوؤول  الأ�سقر  ب��ره��ان  �سلطان، 
ود.  غ��زال��ة(  اأب���و  )ط���الل  التنمية 
حمدي �سوق المدير ال�سابق للطيران 
ال�سهيد  الرئي�س  »مطار   – المدني 

رفيق الحريري«.
دبو�سي 

رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي قال 
بعد ترحيبه بالم�ساركين:

وطني  لقاء  هو  اليوم  لقاءنا  »اأن 
لأننا  من معنى  الكلمة  تعني  ما  بكل 
هو  واإجتماعنا  �سركاء  مجموعة 
ب�سدد مناق�سة اأكبر م�سروع للتطوير 
من  لبنان  في  الوطني  الإقت�سادي 
م�سروع  وه��و  ال��ك��ب��رى،  طرابل�س 
باأبعاد لبنانية وعربية ودولية، بداأنا 

بدرا�سته من خالل:
م��ق��ارب��ة ل��ل��واق��ع الإق��ت�����س��ادي 
اأن  يمكن  الذي  والدور  والإجتماعي 
الكبرى  طرابل�س  من  لبنان  يلعبه 
باإتجاه تلبية اإحتياجات الم�ستثمرين 

اللبنانيين والعرب والدوليين، 
الهند�سة«،  »دار  قامت  ثم  ومن 
م�سكورة، بو�سع الخطوط الرئي�سية 
�سن�ستمع  ح��ي��ث  ال��م�����س��روع  ل��ه��ذا 
الهند�سية  المرتكزات  اإلى  جميعنا 
والتقنية التي اإ�ستندت عليها »الدار« 
في مقاربتها للم�سروع الذي و�سعنا 

وعملنا  باأجوائه  الحريري  الرئي�س 
بتوجيهاته لجهة الإعتماد على »دار 
الم�سروع  درا�سة  لتولي  الهند�سة« 
الذي هو مدينة اإقت�سادية متكاملة«.

المهند�ص �سليمان عر�ص 
درا�سة »دار الهند�سة«

�سليمان،  ملهم  المهند�س  وق��ام 
التي  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  ب��الإ���س��اءة 

و�سعتها »دار الهند�سة«.
عن  موجزة  نبذة  بداية  وقدم   -

الم�سروع، 
الجغرافية،  المنطقة  ومكانة   -

التي يتواجد فيها، 
- ونطاق العمل المرتقب، 

- والخطوات التي �سيتم اإتخاذها، 
البيئية  الآث��ار  درا�سة  وكذلك   -

والإقت�سادية والإجتماعية. 
م�سروع الفر�سة الذهبية

فر�سة  ي�سكل  الم�سروع  »لأن 
ذهبية لتح�سين الظروف الإقت�سادية 
والمعي�سية ل �سيما اأنه ي�سم كبريات 
الإقت�سادية  والمرافق  الم�ساريع 

الكبرى التي يحت�سنها، من:
- »مرفاأ طرابل�س«، 

- اإلى »مطار القليعات« في عكار،
الإقت�سادية  »المنطقة  اإل��ى   -

الخا�سة« في طرابل�س،
- اإلى »مدينة المعرفة والإبتكار« 
في »معر�س ر�سيد كرامي الدولي««. 
الدرا�سة  اأخ���ذت  »لقد  اأ���س��اف: 
ال��م�����س��روع  اأن  الإع���ت���ب���ار  ب��ع��ي��ن 

التطويري:
م��ج��اورة  منطقة  ف��ي  ي��ت��واج��د 

للبحر،
متكاماًل  ت�سميماً  َلَحْظنا  وق��د 

لقطاعات اإنتاجية متنوعة، 
م�ستقبلي  تخطيط  على  وي�ستند 

يلعبه  ال��ذي  الكبير  ال���دور  بحجم 
لبنان  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��م�����س��روع 

والمنطقة بكاملها،
وو�سعنا جدول اأولويات منها :

الإقت�سادية  الجدوى  درا�سة   -
والمالية،

للتنفيذ  الم�سروع  قابلية  - ومدى 
العملي، 

اإجرائية  - واأن تكون هناك خطة 
من  ال�سراكات  اأنواع  كل  فيها  تتوفر 
اأج�����ل ت��ل��ق��ي ال���دع���م وال��ت��اأي��ي��د 

والم�ساندة، 
درا�سات  على  الإعتماد  وكذلك   -
الإ�ستراتيجيات  علم  في  متخ�س�سة 
�ساملة  روؤي���ة  ب��ل��ورة  على  للعمل 

متكاملة، 
منهجية  تق�سيم  على  عملنا  كما 

العمل على مراحل منها:
- التنمية القت�سادية،

- ودرا�سة الواقع القائم،
التي  الهيكلية  الخطة  وو�سع   -
والبيئة  ال��ك��ه��رب��اء  درا���س��ة  ت�سم 
من  وخ��الف��ه��ا  ال�سحي  وال�����س��رف 

البنى التحتية«.
النقا�ص والحوارات

الوجوه  متعدد  نقا�س  ذل��ك  ت��ال 
النائب  فيه:  �سارك  قيِّمة  ومداخالت 
وه��ب��ة ق��اط��ي�����س��ا، ال��ن��ائ��ب ول��ي��د 
عبدالغني  الم�ست�سار  البعريني، 
»اإي���دال«  ف��ي  الم�ست�سار  ك��ب��ارة، 
تامر،  اأح��م��د  د.  رم�����س��ان،  عبا�س 
المهند�س ح�سان �سناوي، المهند�س 
من  الأ�سقر  برهان  �سوق،  حمدي  د. 
»م��ج��م��وع��ة ط���الل اأب����و غ��زال��ة«، 
الأم���م  لمكتب  ال��خ��ا���س  المن�سق 

المتحدة في لبنان »مايكل �سات«.
وقد اأجمعوا على اأهمية الم�سروع 

الذي اأعدته »غرفة التجارة« لتنمية 
المنطقة ولبنان.

من المداخالت
في  ج��اء  مما  ق�سماً  هنا  ون��ذك��ر 

المداخالت:
عبدالغني كبارة

ال��ح��ري��ري  ال��رئ��ي�����س  م�ست�سار 
عبدالغني كبارة تحدث في مداخلته 

حول:
»الجوانب اللوج�ستية التي يجب 
ان ياأخذ بها الم�سروع التطويري«... 
واأثنى على »الم�سروع والروؤية التي 

ينطوي عليها«.
القطاع  من  كمبادرة  »واط��الق��ه 
طرابل�س  »غ��رف��ة  وم���ن  ال��خ��ا���س 
اإنمائية  م�ساريع  �ساحبة  وال�سمال« 
من  به  تقوم  ما  وعلى  عليها  نهنئها 

اأجل التطوير والتحديث«.
د. اأحمد تامر

تامر  عدنان  اأحمد  د.  المرفاأ  مدير 
اأ�سار في مداخلته اإلى:

»م����واط����ن ال���ق���وة وال�����س��ع��ف 
المحيطة بالم�سروع«.

د. حمدي �سوق
جميع  اأهمية  حول  بداية  تحدث 
لغة  »تجمعها  ال��ت��ي  ال��م��داخ��الت 
جميعاً،  نتعاون  اأن  علينا  واحدة... 
لإنجاح هذا الم�سروع وبالتالي اإقناع 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��م�����س��وؤول��ة 
وال��م��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة ب��اأه��م��ي��ت��ه 

ال�ستراتيجية«.
المهند�ص ح�ّسان �سناوي

ال���م�������س���وؤول ع����ن »ال��م��ن��ط��ق��ة 
المهند�س  الخا�سة«  القت�سادية 
»�سرورة  على  اأكد  �سناوي  ح�سان 

و�سع روزنامة زمنية للتنفيذ«.

البطريرك  بين  اللقاء  تمحور 
»غرفة  ورئي�س  ال��راع��ي،  ب�سارة 
دبو�سي،  توفيق  وال�سمال  طرابل�س 
اإدارة  مجل�س  من  وف��د  راأ���س  على 
الم�ساريع  مختلف  ح��ول  الغرفة 
الكبرى  الإ���س��ت��ث��م��اري��ة  الوطنية 
العامة  القت�سادية  والأو����س���اع 
المرافق  مختلف  عمل  تفعيل  و�سبل 

الإقت�سادية.
دبو�سي

دبو�سي  توفيق  الرئي�س  اإ�ستهل 
بمرتكزات  الراعي  باإحاطة  حديثه 
التطوير  م�سروع  ودوافع  واأهداف 
من  لبنان  في  الوطني  القت�سادي 
على  والإ�ساءة  الكبرى،  طرابل�س 
دور الم�سروع بالنهو�س بلبنان من 
من  تمتد  ال��ت��ي  الكبرى  طرابل�س 
محافظة  اأق��ا���س��ي  حتى  ال��ب��ت��رون 
ع���ك���ار، وع��ل��ى م����دى م���ا ي��وف��ره 
ال��م�����س��روع ال��وط��ن��ي م���ن ف��ر���س 
اإ���س��ت��ث��م��اري��ة ت��ل��ب��ي اإح��ت��ي��اج��ات 
والعرب  اللبنانيين  الم�ستثمرين 
من  الآلف  مئات  وتوفر  والدوليين 

فر�س العمل«.
الراعي 

على  اأث��ن��ى  ال��راع��ي  البطريرك 
الم�سروع وقال:

كالحلم،  الخبر  هذا  نعتبر  »نحن 
الرئي�س  �سروحات  اإل��ى  ون�ستمع 
دبو�سي بفرح كبير وفي نف�س الوقت 
تعتر�س  قد  عقبات  اأية  من  نخ�سى 
تنفيذه، وكما ذكرت فاإن ق�سة »مرفاأ 
هي  القليعات«  و»مطار  طرابل�س« 
اأن  ننتظر  بعيد  زم��ن  وم��ن��ذ  حلم 
ال�سمال  منطقة  اأن  �سيما  ل  يتحقق، 
اإنمائية،  م�ساريع  فيها  ُنفذت  اإذا 
فلبنان يناله الإنماء بكامله ومنطقة 
التي  الدرا�سات  بعد  مهياأة  ال�سمال 
الكبير  الم�سروع  هذا  حول  اأُجريت 
ل  اأن  حرام  اأنه  كما  الموؤ�سف  ومن 

يتم تنفيذه«.
هذا  لتحقيق  اهلل  »رافقكم  وختم: 
عبر  طريقه  ولي�سلك  ال��م�����س��روع 
الحكومة بنجاح و�سرعة لأننا باأم�س 
الحاجة اإليه وُيظهر لبنان عالمياً اأنه 
ذا قيمة وكل العالم تنظر اإليه وعليه 
اأن يلعب دورًا مهماً لذلك فمن العيب 
الم�سروع،  هذا  ُننجز  لم  اإذا  علينا 
�سيء  اأي  ينق�سنا  ل  بالتالي  ونحن 
الفكر  اأعطانا  فالرب  المجال  في هذا 
والعلم، والتطلعات وهي بحوزتكم. 
اأ�سكركم مرًة اأخرى على هذا الخبر 
ال��ح��رب  اأن�سيتونا  فلقد  ال��رائ��ع 

والخالفات والنزاعات«. 

رئي�س »غرفة طرابل�س وال�سمال«  
توفيق دبو�سي اإ�ستعر�س مع رئي�س 
د.  البروفي�سور  البلمند«  »جامعة 
الم�ساريع  »مختلف  الوراق  اإليا�س 
»م�سروع  �سيما  ل  الكبرى  الوطنية 
من  اللبناني  الإقت�سادي  التطوير 
ي�سكل  ال���ذي  ال��ك��ب��رى«  طرابل�س 
م�سجعة  متكاملة  اإقت�سادية  مدينة 
والعربية  اللبنانية  لال�ستثمارات 
اإنمائية  مفاعيل  ذات  وال��دول��ي��ة 
دورًا  تلعب  اجتماعية  ان�سانية 
نحو  ال���واق���ع  تغيير  ف��ي  ح��ي��وي��اً 

م�ستقبل واعد«.
وك���ذل���ك »ج��م��ل��ة ال��م�����س��اري��ع 
التحديثية المعتمدة في مقر الغرفة 
اأية  في  متوفرة  غير  م�ساريع  وكلها 
على  وتعمل  اأخرى  لبنانية  منطقة  
والإل��ت��زام  الأع��م��ال  بيئة  تطوير 

بمبادىء التنمية الم�ستدامة«.
الوّراق

»لقد  قال:  ال��وراق  البروفي�سور 
وجدت خالل مباحثاتي مع الرئي�س 
يمكن  اإمكانيات  لدينا  اأن  دبو�سي 
�سواء  م�سترك  ب�سكل  منها  الإف��ادة 

الأكاديمي  الم�ستوى  على  ذلك  اأكان 
اأو على نطاق مجتمع الأعمال. واأن 
والتطويرية  الإنمائية  الم�ساريع 
للعمل  دفع  قوة  تعطينا  المطروحة 
على  الم�ساعدة  الفر�س  توفير  على 
اإنجاح الم�ساريع اللبنانية التي تعم 
الأو�سط  ال�سرق  لت�سمل  منافعها 
محورياً  دورًا  لبنان  يلعب  حيث 

فيها«.
لمختلف  »بالن�سبة   : واأ���س��اف   
روؤية  على  ت�ستند  اأنها  الم�ساريع 
موا�سيع  واأجدها  �سباقة،  واأفكار 
»جامعة  اإهتمامات  �سلب  في  هي 
اأن  باإمكانها  الجامعة  واأن  البلمند«، 
ت�����س��ع م��خ��ت��ل��ف اإخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا 
م�سروع  اأي  بت�سرف  واأق�سامها 
وال�سمال«،  طرابل�س  »غرفة  تطلقه 
ندعم  باأن  م�ستركاً  خيارًا  لدينا  لأن 
اأ���س��ح��اب ال��م�����س��اري��ع والأف���ك���ار 
لبنان  وطننا  ولن�ساعد  المتقدمة، 
جديدة  مرحلة  ف��ي  ال��دخ��ول  على 
والأف��ك��ار  ال���روؤى  م��ع  فيها  ننتقل 
ير�سم  محوري  بدور  للقيام  البناءة 
مالمح م�ستقبل م�سيء لنا جميعاً«.

»غ��رف��ة  اإدارة  مجل�س  رئ��ي�����س 
دبو�سي  توفيق  وال�سمال«  طرابل�س 
اإ�ستقبل نائب حاكم »م�سرف لبنان« 

رائد �سرف الدين، 
من الح�سور

بح�سور: د. خالد الخير، د.محمد 
مقبل  الحلوة،  خ�سر  د.  الدين،  علم 

ملك، حلو حلو. 
دبو�سي

ال��رئ��ي�����س دب��و���س��ي ���س��رح خ��الل 
اللقاء:

الجاذبة  الم�ساريع  »مجموعة 
الم�ستويات  على  ل��الإ���س��ت��ث��م��ارات 
وال��دول��ي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة  اللبنانية 
المحوري  ال��دور  على  والإ���س��اءة 
به  القيام  المناط  والإ�ستراتيجي 
الإقت�سادية  المدينة  »م�����س��روع 
لطرابل�س الكبرى« الذي ي�سع لبنان 

على خارطة اإقت�ساديات العالم«.
»وي�سكل حافزًا من اأكبر الحوافز 
واإت�ساع  تطوير  على  ت�ساعد  التي 
ُتغني  التي  العامة  المرافق  دور 
الفر�س  وت��وف��ر  ال��ع��ام��ة  ال��م��ال��ي��ة 
فر�س  من  الآلف  لمئات  المالئمة 

العمل«.
»م�ساريع  دبو�سي  اإ�ستعر�س  كما 
التي  المعتمدة  الإنمائية  الغرفة 
تطوير  في  فعلية  م�ساهمة  ت�ساهم 
مختلف  وت��ن��م��ي��ة  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 
اللبنانية،  الإقت�سادية  القطاعات 
والوظيفة  الدور  حيث  من  وتتكامل 
الوطنية  الإ�ستثمارية  الم�ساريع  مع 
مميزة  م�سيرة  �سياق  في  الكبرى 
وتهدف  وال�سمال،  طرابل�س  لغرفة 

من  بلبنان  النهو�س  تحقيق  اإل��ى 
طرابل�س الكبرى«.

�سرف الدين
الدين  �سرف  رائ��د  الحاكم  نائب 
اأثنى على »مجمل الم�ساريع الكبرى 
التي يتم اإطالقها من »غرفة طرابل�س 

وال�سمال««.
»غرفة  اأزور  مرة  كل  »في  وقال: 
اأكثر  م�سرورًا  تجدني  طرابل�س«، 

ف��اأك��ث��ر اأم�����ام م�����س��اري��ع ج��دي��دة 
�سريع  اإن��ت��ق��ال  بحركة  م�سحوبة 
اإط��الق  تم  كلما  اإذ  جديد،  واإي��ق��اع 
اأمام  اأنف�سنا  نجد  فاإننا  ما،  م�سروع 
تاأ�سي�سي  م�سروع  اإلى  �سريع  اإنتقال 

اآخر«.
واأ�سار: »هذا الواقع ُي�سكل دافعاً 
الإقت�سادية  ال��روؤي��ة  ب��اأن  ل��الإق��رار 
»غ��رف��ة  ف��ي  المعتمدة  ال��وا���س��ع��ة 
ب��اأن  لطرابل�س  تتيح  ط��راب��ل�����س«، 
ت�سبح »عا�سمة اإقت�سادية للبنان«، 
على  �سعارًا  لي�س  المو�سوع  وه��ذا 
م�ساريع  من  �ساهدته  وما  الإطالق، 
للبنان  اأماًل م�ستقبلياً  مختلفة تعطي 
المنهجية   لهذه  وفقاً  طرابل�س،  من 
العلمية  ال��ح��ي��وي��ة  الديناميكية 
الرئي�س  بها  يمتاز  التي  والقيادية 

دبو�سي«.
وقال: »موقع طرابل�س اإ�ستثنائي، 
وم���وارده���ا ال��ب�����س��ري��ة وق��درات��ه��ا 
ولديها  اأي�ساً،  اإ�ستثنائية  وطاقاتها 
لأن  وال��م��وؤه��الت  الموا�سفات  ك��ل 
الإقت�سادية«  لبنان  »عا�سمة  تكون 
دائماً  وُي�سعدني  بكاملها،  وللمنطقة 

اأن اأكون متواجدًا في طرابل�س«.

الم�ساركون في الطاولة الم�ستديرة
الراعي م�ستقباًل دبو�سي ووفد الغرفة

دبو�سي متحدثًا الى د. الوراق

من اليمين: الحلو، الحلوة، دبو�سي، �سرف الدين، ملك، علم الدين

في الغرفة: عر�س تفاعلي لم�سروع  التطوير الإقت�سادي 
الوطني في لبنان من طرابل�س الكبرى

البطريرك الراعي: »م�سروعكم الوطني 
حلم ننتظر تنفيذه بفرح عظيم«

الوراق: »م�ساريع تطويرية تزيدنا اإيمانًا 
بم�ستقبل م�سيء للبنان«

نائب حاكم م�سرف لبنان رائد �سرف الدين من الغرفة: »موقع طرابل�س ا�ستثنائي 
واأثني على م�ساريع الغرفة... و»طرابل�س عا�سمة اقت�سادية«
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اإن���دلع  ل ي��ت��وق��ف الأم����ر ع��ن��د 
حوالي  اإلتهم  الذي  الهائل  الحريق 
140 ب�سطة فوق »نهر اأبي علي« اأو 
�سير  وك���ذل���ك  ال���ن���ي���ران،  اإخ���م���اد 
الم�سوؤوليات  لتحديد  التحقيقات 
مفتعاًل  الحريق  كان  اإذا  ما  ومعرفة 
اأم ل، اإذ هناك تداعيات لهذه الكارثة 
العائالت  مئات  بترك  ت�سببت  التي 
دون  ورب��م��ا  م���ورد،  دون  الفقيرة 
مئات  ان  خ��ا���س��ة  خ��ب��ز،  رغ��ي��ف 
من  هم  ال�سوق  ه��ذا  في  العاملين 
الطبقة الم�سحوقة والمعدمة، فكيف 
ه��وؤلء  ي�سبح  عندما  الأم��ر  يكون 
»عيد  ع�سية  العمل  ع��ن  عاطلين 
�سيكونون  فهل  المبارك«،  الأ�سحى 
بطرابل�س  ال�ستل�ساق  »�سحية« 
الذين  اأولدهم  وحقوقها، وماذا عن 
العام  م��ع  م��وع��د  على  �سيكونون 

الدرا�سي بعد »عيد الأ�سحى«...؟!
»التمدن« تلتقي اأ�سحاب 

الب�سطات
الهواج�س  هذه  طرحت  »التمدن« 
اأ�سحاب  من  عدد  على  والت�ساوؤلت 

الب�سطات:
اأبو فاروق: »ننتظر ملك 
الموت ليقب�ص اأرواحنا«

اأبو فاروق قال: 
ق�سيرة،  واليد  ب�سيرة  »العين 
ونحن ننتظر ملك الموت كي يقب�س 

اأرواحنا.
فاإنه  اهلل  من  المغفرة  طلبت  اإذا 

يغفر لك، 
فاإنه  الطبيب  اإل���ى  ذه��ب��ت  اإذا 

يعالجك، 
تجاه  فهي،  اللبنانية  الدولة  اإّل 

بلدنا:
»خر�ساء«، 

»عمياء«،
»طر�ساء«،

ل اأحد منها يرانا اأو ي�سمع �سوتنا 
اأو يفعل �سيئاً لأجلنا. 

�سوى  لها  لي�س  منكوبة  طرابل�س 
يا  غ��ي��رك  اإل��ن��ا  م��ا  اهلل  »ي���ا  اهلل... 

اهلل«....«.
اأ�ساف: »كل ب�ساعتي اإحترقت... 

ل مال معنا ل�سراء ب�ساعة، 
... ماذا نفعل؟...«.

�سعبان: الدولة ل ت�ساأل 
عنا... ل مال لدينا والعيد 

قادم؟
راتب �سعبان قال: 

»بعد ان اإحترقت ب�ساعتنا لم يعد 
معنا  يوجد  ل  �سيء،  فعل  بمقدورنا 
جديد.  م��ن  ب�ساعة  لن�ستري  م��ال 
بتاتاً،  بنا  تهتم  ول  ت�ساأل  ل  الدولة 

وبقايا الحريق خير �ساهد«.
وتابع: »اإذا لم نعمل يوماً ل نجد 
ما ُنطعم عيالنا، ونحن مقبلون على 

عيد يتطلب م�ساريف. 
ي�ساألون  ل  المدينة  في  الزعماء 
وق��وع  بعد  المنطقة  زاروا  ع��ن��ا، 
اأو  نَر  لم  وبعدها  مبا�سرة  الحريق 

ن�سمع اأحدًا منهم«.
ننتظر »هيئة الإغاثة«

التعوي�س  في  بالإ�سراع  »نطالب 
على المت�سررين، 

لدينا م�سوؤوليات عائلية، 
علينا بدل ايجارات بيوتنا، 

وننتظر »هيئة الإغاثة العليا« كي 
حتى  التعوي�س  في  حقنا  لنا  تدفع 

في  ذلك  يكون  واأن  العمل  اإلى  نعود 
اأ�سرع ما يمكن«...

فرح: اأريد لقمة عي�ص 
لأولدي

عبدالرحمن فرح قال:
»كل يوم اآتي اإلى هنا، 

اأتاأمل بقايا الحريق، 
اأفكر بطريقة تمكنني من تح�سيل 

ثمن اأكل لأولدي، 
بقوت  يومياً  اأ�ستغل  كنت  فاأنا 
اأحمل  عيالي الذين ينتظروني يومياً 

لهم لقمة الأكل.
ل اأعرف ماذا اأفعل... 

من الم�سوؤول عنا... 
ماذا اأ�ستغل بعد هذا العمر. 

ل اأريد من اأحد ماًل، 
�سوق  فتح  ب��اع��ادة  اأط��ال��ب  ب��ل 

الب�سطات... 
لقمتي  تح�سيل  هو  اأري��ده  ما  كل 

بعرق جبيني«.
»اأبو الفقراء«: »اإتقوا اهلل 

بالنا�ص المحتاجين«
الفقراء(  )اأبو  عبدالهادي  ن�سال 

قال:
نقوم  ال�����س��وق  اإح���ت���راق  »م��ن��ذ 
بتنظيف واإزالة اآثار وبقايا الحريق، 
رت��ن��ا،  ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��ه��ات ���س��وَّ
�سجلت  وم��وؤ���س�����س��ات  ج��م��ع��ي��ات 
ذلك  يكون  ل  اأن  اآملين  اأ�سماءنا، 
ع���ب���ارة ع���ن ُح���ق���ن »م���ورف���ي���ن« 

لتخديرنا.
عنده  م�����س��وؤول  ك��ل  م��ن  نتمنى 
م�سكلتنا،  لحل  جدياً  العمل  �سمير  
لدى كل واحد منا م�سوؤوليات تجاه 

عائلته، نريد اإطعام اأولدنا«.

لرئي�س  زمن،  منذ  »قلنا،  اأ�ساف: 
حرا�سات  و�سع  بوجوب  البلدية 
لل�سوق، هذا الم�سروع كلف ع�سرات 
غارقاً  ُترك  لكنه  ال��دولرات  ماليين 

بالهمال. 
في  يكن  لم  تق�سير وا�سح،  هناك 
اإطفائيات،  ول  حمامات  ال�سوق 

لماذا؟«.
وقال موجهاً كالمه اإلى:

»كل من قام بت�سجيل اأ�سمائنا...
األ تقومون اأنتم باإطعام اأولدكم؟
األ تحملون اإليهم كل ما يحتاجون 

وي�ستهون؟
اأولدنا الذين ي�سرخون  ماذا عن 
بالنا�س  اهلل  اإت��ق��وا  ال��ج��وع...  م��ن 

المحتاجين«.
دمرنا  الحريق  »لالأ�سف  وق��ال: 
معنا  يتعاطفون  وكثيرون  كلياً، 
ب��ال��ك��الم وي��ت��ف��رج��ون ع��ل��ي��ن��ا في 

الحقيقة«!!!
جزار: اأ�سبحت مفل�سًا... ماذا 

اأفعل؟ ل اأريد �سلوك طريق 
واأرف�ص �سلوكها..
خالد جزار قال: 

موؤقت  ببديل  ال��دول��ة  »اأط��ال��ب 
ريثما يمر »عيد الأ�سحى«، اإذ لي�س 
ل  واأولدن��ا  العيد  يحل  ان  معقوًل 
اأولد  مثل  ج��دي��دة  ثياباً  ي��رت��دون 

الآخرين.... اإنه اأمر �سعب جدًا.
تخيل اأنني هربت من البيت لأنني 
ل اأ�ستطيع اإعطاء زوجتي م�سروفاً، 
اأي ثمن طعام، �سرفت ما كان معي 
ف��م��اذا  مفل�ساً،  اأ���س��ب��ح��ت  والآن 
اأحد  ول  عمل...  يوجد  ل  اأفعل.... 
ي�ساأل عنا ول نريد اأن ن�سلك طريقاً ل 

نحبه ونرف�سه«.

لالإغاثة  �سلمان  الملك  »موؤ�س�سة 
والأع����م����ال الإن�����س��ان��ي��ة« ق��دم��ت 
م��واد  )كرتونة  عينية  م�ساعدات 
الب�سطات  لأ���س��ح��اب  غ��ذائ��ي��ة( 

المت�سررين.
اللواء محمد خير

اأمين عام »الهيئة العليا لالإغاثة« 
توزيع  بعد  قال  خير  محمد  اللواء 

هذه الم�ساعدات ال�سعودية:
- »اإن الهيئة ل تتدخل عادة عند 

ح�سول حرائق )!!!(
رئي�س  من  وبتوجيهات  »اإنما   -

الحكومة �سعد الحريري،
بطرابل�س  تتعلق  ولإعتبارات   -

من جهة.
�سهدت  ال��ذي  الحريق  ومكان   -
مدى  على  موؤ�سفة  اأحداثاً  تخومه 

�سنوات طويلة.
- ُخ�س�س بالتعاون مع ال�سفارة 
و»موؤ�س�سة  لبنان  في  ال�سعودية 
م�ساعدات  الإغاثية«  �سلمان  الملك 
من  للمت�سررين  وم��ال��ي��ة  عينية 
من  وم�ستاأجريها  الب�سطات  �ساغلي 

البلدية..
جرى  الذي  الإح�ساء  بعد  وذلك 

في اأعقاب الحريق...«.
اأ�سئلة اإلى اللواء خير

وال�سوؤال اإلى اأمين عام »الهيئة« 
التي اإ�سمها »الهيئة العليا لالإغاثة«:

تدخل  »ع��دم  عن  كالمه  هل   -1
ي�سمل  حرائق«  ح�سول  عند  الهيئة 

كل مناطق البالد؟
- اأم »ي�سمل فقط طرابل�س«؟

على  اأم���ث���ل���ة  ي���ري���د  ه���ل   -2
ل  )التي  »الهيئة«  هذه  »ن�ساطات« 

تتدخل( في مناطق اأخرى...
ال�سبية  »�ساطىء  كتنظيف   -
فقط«  �ساعة   12 وفي  الليل  ط��وال 
�سا�سات  على  اأن���ت،  اأع��ل��ن��ت  كما 
في  كانت  التي  وبنف�سك  التلفزيون، 

غاية ال�سعادة »لهذا الإنجاز«؟
عنها  ندافع  كنا  الهيئة  هذه   -3
وعن م�سوؤوليها على اأنها لكل الوطن 
كل  وم�ساعدة  اإنقاذ  في  وللم�سارعة 

مواطن عند الم�سائب وال�سدائد...
- اأما وقد تبين ان دورها:

ق��ذارات  من  �ساطىء  تنظيف   -
لحقت به.
ولي�س: 

حرائق«  ح�سول  عند  »التدخل 
اإلى خراب بيوت مواطنين في  اأدت 

غاية الحاجة للم�ساعدة...
منها  بموقفنا  النظر  �سنعيد  فاإننا 

ومن م�سوؤوليها!!!
واإن غدًا لناظره قريب....

هذا ما تبقى من ال�سوق البع�ص من اأ�سحاب الب�سطات

على »هيئة الإغاثة« القيام ع�شية »عيد الأ�شحى« بواجبها فوراً فوراً

اأ�سحاب الب�سطات المحترقة فوق النهر: 
»يوم ل نعمل ل ياأكل اأولدنا!« »يا اهلل ما اإلنا غيرك«

يا للعدالة... والتمنين...؟!
ون�شاأله: هل هذا ي�شمل كل المناطق اأم في 

طرابل�ض فقط؟ ولماذا هذه الهيئة ولماذا 
ندافع عنها؟

اللواء خير: الهيئة ل تتدخل عند 
ح�سول حرائق؟!

)تتمة المن�سور �سفحة 4(
متم�سكون بالطائف والد�ستور 

ومنطق الدولة
دريان  للمفتي  »اأكدنا  واأ�ساف: 

اأننا متم�سكون:
- باتفاق الطائف 

- وبتطبيق اأحكام الد�ستور، 
- وتم�سكنا بالعي�س الم�سترك

- وبتغليب منطق الدولة 
ال�ستقرار  على  وبالحفاظ   -
الأمني والمالي وال�سيا�سي للنهو�س 

بالبالد اقت�سادياً واجتماعياً«. 
ننجح معًا اأو نف�سل معًا

وطن  لبنان  اأن  على  »و�سددنا 
نهائي لجميع اأبنائه، وباأنه  ل غلبة 
ح�ساب  على  لفريق  البلد  ه��ذا  في 
الفريق الآخر مهما امتلك من و�سائل 
بالتوافق،  محكومون  لأننا  القوة،  

فاإما ننجح معاً واإما نف�سل معاً«. 
التفافنا حول المرجعية 

الدينية وال�سيا�سية 
والمتمثلة بالحريري

التزامنا  نوؤكد  ال��دار  هذه  »ومن 

الدينية  مرجعيتنا  حول  والتفافنا 
المتمثلة بمفتي الجمهورية، 

مرجعيتنا  جانب  اإل��ى  ووقوفنا 
�سعد  بالرئي�س  المتمثلة  ال�سيا�سية 
الحريري.  كما نثني على كل الجهود 
التي  والت�����س��الت  يبذلها  ال��ت��ي 
اأجل  من  الحريري  الرئي�س  يجريها 
اأ�سحاب  لعل  الأو����س���اع،  تهدئة 
الروؤو�س الحامية يهداأون وي�سعون 
ل  اأولوياتهم،  في  البلد  م�سلحة 
الأو�ساع القت�سادية  �سيما في ظل 
تحتمل  ل  التي  المقلقة  والمالية 

مزيدًا من التاأزيم«.
ال�سالحيات حددها الد�ستور 

ول حاجة للتف�سير
اأن  ���س��ل��ي��م��ان  ال��ن��ائ��ب  واأك�����د 
»���س��الح��ي��ات رئ��ي�����س ال��ح��ك��وم��ة 
وهي  الد�ستور  في  عنها  من�سو�س 
ولي�ست  ال�سم�س،  و�سوح  وا�سحة 

بحاجة اإلى التف�سير اأو التاأويل،
اأو  البع�س  بمحاولت  تتاأثر  ولن 
ت�سريحات من هنا اأو هناك مهما عال 
عودة  اإلى  ندعو  كما  مطلقها.  �ساأن 
عملها  اإلى  الد�ستورية  الموؤ�س�سات 

المنتظم راأفة بالبالد والعباد«.

زار المفتي دريان على راأ�ض وفد 
من الع�شائر العربية - تتمة

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
تمليك  �سند  البب  �سهام  طلبت 

بدل �سائع 1416 بخعون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

وفاء  لموكلته  نحلة  �سمير  طلب 
تمليك  �سند  البدر  م�سطفى  محمد 

بدل �سائع 188 دير عمار.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
تمليك  �سند  مبي�س  زينب  طلبت 

بدل �سائع 624/29 الميناء 13.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

م�سعد  انطونيو�س  دان��ي  طلب 
ب�سفته مفو�س بعقد البيع عن فوؤاد 
للعقار  �سائع  ب��دل  �سند  ع��ب��داهلل 

1345 را�سم�سقا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

بع�س  م���ن  »ال���ت���م���دن«  ع��ل��م��ت 
اأ�سحاب الب�سطات التي اإحترقت في 
ونقاًل  علي(  اأبو  نهر  )فوق  طرابل�س 
لالإغاثة«  العليا  »الهيئة  رئي�س  عن 

اللواء محمد خير قوله:
»التحقيقات بّينت، بال�ستناد اإلى 
الحريق  ان  المنطقة،  في  كاميرات 

مفتعل، 
�سخ�س  قيام  ال�سور  ُتْظِهُر  حيث 
ب�����س��ك��ب ب��ن��زي��ن واإ����س���ع���ال ال��ن��ار 
تم  وق��د  ال��ه��روب،  ث��م  بالب�سطات 
وبنتيجة  ال�سخ�س،  ه��ذا  اإعتقال 
على  القب�س  األقي  معه،  التحقيق 
بالتورط معه في  بهم  اأربعة م�ستبه 

اإفتعال الحريق«.
تو�سيحه  خير  اللواء  عن  ونقل 
المت�سرين  على  التعوي�سات  »اأن 
ومليون  األفاً   750 بين  ما  تتراوح 
يتم  ل��ن  ولكن  مت�سرر،  لكل  ليرة 
���س��رف��ه��ا ل��ه��م ق��ب��ل الن��ت��ه��اء من 

التحقيقات«.
اأ�سحاب الب�سطات رفعوا ال�سوت 
في  »الإ����س���راع  ب���  مطالبين  عالياً 
لالأ�سرار،  الحقيقية  القيمة  �سرف 

الإغاثة«  »هيئة  به  تقوم  بما  اأ�سوة 
في مناطق اأخرى«.

»اإننا  الحريق:  �سحايا  ويتابع 
وقد  الأ�سحى،  عيد  م�سارف  على 
وق��وت  رزق��ن��ا  م�سدر  م��ن  ُح��رم��ن��ا 
بيوم،  يوماً  نعي�س  ونحن  عيالنا، 
ويوم ل نعمل نجوع مع عيالنا وهذا 
اليوم  نعي�سه  الماأ�ساوي  الو�سع 

ونوؤمن قوتنا بالدين... فهل يقبل هذا 
الم�سوؤولون اأ�سحاب ال�سمير؟

»التمدن«: ُتَذِكر
 – م�ستعدة  »التمدن«  وجريدة 
لمن كانت لديه ذاكرة �سعيفة – اأن 
في  به  القيام  تم  لما  بجردة  ُتَذِكرُه 
مناطق  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س��ت   – ح���الت 
هي  مما  �سعوبة  اأق��ل   – محظوظة 

وتم  ال��ح��ري��ق  �سحايا  ح��ال  عليه 
التعوي�س الفوري عليهم...

ونعطي مثاًل، ما تم فعله مع �سكان 
– وقع فيها  – محظوظة  في منطقة 
اأ�سحاب  نقل  فتم  م��ج��رم  تفجير 
لالإقامة في  فورًا وب�سرعة،  العالقة، 
الفنادق التي يختارون وعلى ح�ساب 
الخزينة التي يتغير حال الم�سيطرين 
عليها عندما يتعلق الأمر بطرابل�س،

هناك  هل  والظلم...  التقتير  فيبداأ 
الب�سطة  خ�سائر  اأن  ُي�����س��دق  م��ن 

الواحدة بين 500 و700 دولر؟ 
يا هيئة الإغاثة يحاربونك وندافع 

عنك!!
وي�سيع  م�ساعرك  تتبلد  فلماذا 
اأ�سحاب  للغالبة  يكون  عندما  الحق 

الحق؟!
اأيها الم�سوؤولون،

اإياكم والظلم
اإي��اك��م وال��ت��ف��رق��ة ب��ي��ن م��واط��ن 

ومواطن،
الحق  ع��ن  والإن���ح���راف  اإي��اك��م 

والعدل!

خير متفقدًا �سوق الب�سطات بعد اإحتراقه

اللواء الخير: 5 اإفتعلوا حريق ب�سطات اأبو علي تم توقيفهم... 
والتعوي�سات على المت�سررين بعد اإنتهاء التحقيقات...؟!
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التمكين  ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة 
وال�سباب  للن�ساء  الإق��ت�����س��ادي 
فيولت خيراهلل ال�سفدي �ساركت في 
الن�سائية  للقيادات  الحواري  اللقاء 
نظمه  ال���ذي  ال��م��دن��ي  وال��م��ج��ت��م��ع 
»ال���م���ج���ل�������س الإق����ت���������س����ادي 
وزي��رة  جانب  اإل��ى  والجتماعي«، 
الداخلية ريا الح�سن، وزيرة الطاقة 
ووزي��رة  الب�ستاني،  ن��دى  والمياه 
الإدارية مي  التنمية  ل�سوؤون  الدولة 
����س���دي���اق، وع�����دد م���ن ال������وزراء 

ال�سابقين، والمعنيين والمهتمين.
ال�سفدي

ال�سفدي  خيراهلل  الوزيرة  علقت 
وال��وزي��رات  »اأنها  على  كلمتها  في 
الحياة  خارج  �سديقات  الأخريات 
»اأننا  اإلى  اأ�سارت  ثم  ال�سيا�سية«. 
الإجتماعية،  ال�سيا�سة  اإل��ى  نفتقد 
واأنا ل اأعرف اإذا كنا اأ�سا�ساً متفقين 
اأو  دوره،  يعرف  اإن�سان  كل  اأن  على 
ولي�س  ب�سخ�سانية  نتعاطى  اأننا 

بروحية العمل العام«.
في  ال��م��راأة  »�سراكة  عن  وقالت 

تطوير الروؤية القت�سادية« اإنه »في 
لبنان هناك قطاع خا�س وقطاع عام، 
لذا علينا اأن نحمي القطاع العام من 
القطاع  تطور  على  ونحافظ  الف�ساد 
عدم  فكرة  على  و�سددت  الخا�س«، 
»فال  الف�ساد  يخ�س  ما  في  التعميم 
اأن ذلك  اإذ  يجوز القول »كّلو فا�سد« 

غير من�سف«. 
الدولة  وزارة  »�سعي  واأك���دت 
للن�ساء  الإق��ت�����س��ادي  للتمكين 
انتفا�سة  على  العمل  اإلى  وال�سباب 
قانونية ُتعنى بالمراأة، كي ت�ستطيع 

بحاجة  فالمراأة  منتجة،  تكون  اأن 
اإل�����ى دع����م ك���ي ت��ت��ط��ور ب��ال��ع��م��ل 
يكون  وذلك  النا�سىء،  القت�سادي 
م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز اإن�����س��اء ودع��م 
اإلى  ومتو�سطة،  �سغيرة  موؤ�س�سات 
جانب تمكين المراأة الريفية طبعاً«.

على  »تعمل  وزارتها  اأن  وتابعت 
روؤي��ة  في  ال��م��راأة  م�ساهمة  تعزيز 
اقت�سادية اجتماعية، من خالل بناء 
الأعمال،  ري��ادة  ت�سجيع  القدرات، 
الجتماعية،  الم�سوؤولية  تطوير 
وتطوير برامج واآليات عمل لتح�سين 

فر�س الح�سول على عمل والو�سول 
اإلى العمالة والحفاظ عليها كركيزة 
اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��دم��ج الج��ت��م��اع��ي 

القت�سادي«.
وقالت ال�سفدي »اإن البلد ل يدار 
التوا�سل،  وو���س��ائ��ل  تويتر  عبر 
عمل،  اإل��ى  بحاجة  باتت  والنا�س 
بتعاون  العمل  ال��ي��وم  والمطلوب 
الجهود«، موؤكدة  وتن�سيق وت�سافر 
يعني  ل  الآراء  في  »الختالف  اأن 

اأبدًا الخالف«.

ال��ذه��ب��ي  »ال��ي��وب��ي��ل  بمنا�سبة 
الأب  الكهنة  في  المتقدم  لكهنوت 
رعية  اأق��ام��ت  ���س��روج«،  اإب��راه��ي��م 
برعاية  تكريمياً  ع�ساًء  طرابل�س 
م��ت��روب��ول��ي��ت ط��راب��ل�����س وال��ك��ورة 
ُمَمّثاًل  كرياكو�س،  اأف��رام  المطران 

بالر�سمندريت برثانيو�س.
من الح�سور

نقول  ال��ن��ائ��ب  ال��ع�����س��اء  ح�سر 
نحا�س، ممثل الوزير ال�سابق اأ�سرف 
النائب  ممثلة  زي��ادة،  محمد  ريفي 
مايا  كريمته  حبيب  �سليم  ال�سابق 
في  البانيا  قن�سل  ح��اف��ظ،  حبيب 
الآباء  من  وعدد  غريب  مارك  لبنان 

واأبناء الرعية والأ�سدقاء.
ب�سير الخوري: ذو فرادة في 

اأمور ثالثة
مدير  با�سم رعية طرابل�س تحدث 
»ثانوية القبة« ب�سير الخوري وقال: 
���س��روج  اإب��راه��ي��م  الأب  »ا���س��ت��رك 
كان  الرعاة ولكنه  �سائر  ب�سفات مع 
ذا فرادة في بع�سها، حيث بدت في 

اأمور ثالثة:
الأمر الأول

كان  الرعائي  عمله  ان  »الأول   -

فترة  وف��ي  الأمامية  الخطوط  في 
خطيرة كان اأعداء الإيمان الم�سيحي 
القمع  األ����وان  ب�ستى  ي�ستعينون 
والتنكيل بمن هم من خارج بوتقتهم 

الدينية«.
الأمر الثاني

لم  رع��اي��ت��ه  ان  ه��و  »ال��ث��ان��ي   -
تقت�سر على الخدمات الروحية التي 
و»ا�سرارياً«،  ليتورجياً  �سكاًل  اأخذت 
اإلى تغذية  يبقى الأ�سا�س، لكنه نزع 
النفو�س  خال�س  جانب  اإلى  العقول 
بان�سائه واإدارته لمكتبة ودار ن�سر«.

الأمر الثالث
لتقدم  - »الثالث ان الخطر عليه، 
موقعه، لم يكن نظرياً فقط بل تعداه 
اإلى الأذى المادي الذي لحق »مكتبة 
ولم تحترق،  التهبت  التي  ال�سائح«، 
الغبار  نف�س  ذلك عن  يثنيه  ان  دون 
ورفع الركام ومتابعة عمله الفكري«.
نكتفي بن�سر ما تقدم من كالم 

منعًا لأي خطاأ وطني اأو 
ت�سرف يماثل ما قيل

المواقف  ذات  »ال��ت��م��دن«  كلمة 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ال��وا���س��ح��ة 
والمحاربة لكل تع�سب وتفرقٍة وفتٍن 

ُتعلن:
للمدير  والتقدير  الح��ت��رام   -1

ب�سير خوري.
الأب  الكهنوت  في  وللمتقدم   -2

)الأخ وال�سديق( اإبراهيم �سروج.
اإمتنعنا عن ن�سر ما تبقى من   -3

كالم ورد في الخطبة عن:
■ »خطوط اأمامية،

■ واأعداٍء
■ وقمع 

■ وتنكيل
■ وخطٍر

■ واأذى مادي« )!!!(
ما  ن�سر  في  ن�ساعد  ل  حتى  وذلك 
هذه  ترف�سه  فعل  ورد  بفتن  يت�سبب 

المدينة واأهلها.
وموقعها  ومكتبته  �سروج  والأب 
وما جرى معها �سهود على حقيقة ل 

تحتاج لأي �ساهد.
عالقة الأب �سروج مع 

»التمدن« دفع ثمنها بقرارات 
فوقية ظالمة 

الأب  ع��رف��ت  ال��ت��ي  و»ال��ت��م��دن« 

وطنية  محطات  في  �سروج  اإبراهيم 
موؤمناً  اأرثوذك�سياً  وعرفته  كثيرة 
اأو  لالآخر  اأو كره  بال تع�سب  �سادقاً 
معه  »ال��ت��م��دن«  ل���  كانت  ب��ل  ُع��َق��د، 
ل���ق���اءات وم�����س��ارك��ات ت��ح��ري��ري��ة 

فة. حوراية وطنية وقومية م�سرِّ
– اأكثر من  وقد دفع الأب �سروج 
الم�ساركات  ه��ذه  »ث��م��ن«   – م��رة 

بقرارات فوقية جائرة ظالمة.
ونعود اإلى الحريق اأو »الإلتهاب« 
خوري  المدير  كلمة  في  ورد  ال��ذي 
والذي تعر�ست له مكتبته »ال�سائح« 

تهافتت  للنا�س  الخبر  و�سول  ففور 
 – المجالت  مختلف  في  داعمة   –
قيادات وفعاليات وجماهير من هذه 
الوطنية الحري�سة على كل  المدينة 
من يبادلها المحبة والإحترام وعلى 
�ساحتها  على  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل  اأن 

خطوط اأمامية اأو خلفية لأحد.
الكل �سارع للدعم والأكيد اأنه 

لم يكن بين الداعمين 
والم�ساعدين اإّل اأهل المدينة 

الأحباء... نعم الأحباء
مع  التعا�سد  ان  لنقول  ون��ع��ود 
اإبراهيم والدعم كان في  مكتبة الأب 

مختلف المجالت...
ون�سيحة

ونن�سح هنا من يجهل اأو يتجاهل 
هذه الحقيقة اأن يعود ويقراأ ما قاله 
الأب  الكهنوت  المتقدم في  وما كتبه 
الحادثة  هذه  حول  �سروج  اإبراهيم 
لقيه  ال��ذي  والتعا�سد  وال��ت��ع��اون 
والمحبة التي يكنها اأهل المدينة لهذا 
اأب  يا  اليك  فتحية  الإن�سان،  الأب 
اإب���راه���ي���م م���ن ك���ل ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
وعقبال  وطباعة،  تحريرًا  »التمدن« 

اليوبيل الما�سي والبالتيني.

التدريب  »برنامج  اإط��ار  �سمن 
 Training( »على المهارات الحياتية
بالتعاون  اأطلقته  الذي    )life skills
الحكومية،  غير   »ETI »منظمة  مع 
ا���س��ت��ك��م��ل��ت »ج��م��ع��ي��ة ال���ع���زم 
الحدادين«  »مركز  في  وال�سعادة« 
بين  التفاعلية  اللقاءات  بطرابل�س 
بلقاء  والم�ستفيدين،  المتطوعين 
جاهزية  مدى  على  »للوقوف  يهدف 

المتدربين للعمل مع المكفوفين«.
التوا�سل بين المدرب 

والكفيف
ت�سمن اللقاء �سل�سلة من الأن�سطة 

التي هدفت اإلى:
- »تن�سيط التوا�سل بين المدرب 

والكفيف، 
ب�سكل  الن��دم��اج  من  وتمكينه   -

اأف�سل مع محيطه،
- وتعزيز العتماد على نف�سه«.

�سارة منقارة
�سارة   »ETI »منظمة  رئي�سة 

فيها  ���س��ددت  كلمة  األ��ق��ت  منقارة، 
ال��دم��ج  عملية  »����س���رورة  ع��ل��ى: 
الحاجات  ذوي  بين  الج��ت��م��اع��ي 
من  لتمكينهم  ومحيطهم،  الخا�سة 
على  مثنية  قوتهم«،  مكامن  اإظهار 
»ما تقدمه »جمعية العزم وال�سعادة 

الجتماعية« في هذا الإطار«.
دنيز �سم�سيان

لبنان  في   »ETI »منظمة  مديرة 
دنيز �سم�سيان اأ�سادت:

»بما تحقق خالل الفترة الما�سية 
اأو  المدربين  تاأهيل  �سعيد  على  اإن 
ال��ت��م��ك��ن م����ن ال����دم����ج ال��ن��اج��ح 

للمكفوفين«، 
مقدمة  ذل��ك  يكون  »اأن  متمنية 
للعمل مع »العزم« في برامج اأ�سمل 

واأو�سع م�ستقباًل«.
بارعة حمد

م�ست�سارة ال�سوؤون ال�سحية

 والجتماعية في »جمعية العزم
 وال�سعادة« بارعة حمد نوهت ب�:

»اأه��م��ي��ة ال��ج��ان��ب الإن�����س��ان��ي 
واعتباره الركيزة الأ�سا�سية في اأي 

عمل«.
على  مرتكزة  التجربة  هذه  »اأن 
وال�سعي  الجماعي،  العمل  مبداأين: 

لتحقيق الدمج الناجح«، 
»اكت�ساب  اإلى  المتطوعين  داعية 
الخبرات قدر الإمكان من هذا العمل، 
لتنمية �سيرتهم الذاتية العملية، بما 
ُي�����س��ه��م ف���ي ت��ع��زي��ز ف��ر���س��ه��م في 
النخراط الناجح في �سوق العمل«.

وبداأ الجانب العملي لهذا الن�ساط 
مجموعات  اإلى  الم�ساركين  بتق�سيم 
تعزيز  مهمة  المدربون  فيها  تولى 
الكفيف  ب��ي��ن  ال��ل��ف��ظ��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الكفيف  حث  اإلى  اإ�سافة  والُمدرب، 
على التعبير عن محيطه والتوا�سل 

معه ب�سكل اأكثر فعالية.

طرابل�س«  »جامعة  اإ�ستقبلت 
»هاكان  لبنان  في  التركي  ال�سفير 
التركية  »الوكالة  ومن�ّسق  ت�ساكل« 
في   )Tika( والتن�سيق«  للتعاون 

بيروت »�سرحات كوت�سوكورت«.
رئي�س  ا�ستقبالهم  ف��ي  وك���ان 
راأف��ت  د.  اأ.  طرابل�س«  »جامعة 
وع��م��داء  الميقاتي  ر�سيد  محمد 
ال��ك��ل��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة 

والتدري�سية في الجامعة. 
 جولة في اأق�سام الجامعة 

واإمكانيات التعاون مع 
الجامعات التركية

في  ميدانية  ج��ول��ة  ال��ب��داي��ة   -
م�سيرتها  على  والتعرف  الجامعة 
والتربوية  والأكاديمية  العلمية  

على مدى ثمانية وثالثين عاماً، 
عن  تف�سيلي  تقرير  َعْر�ُس  ثم   -

الجامعة، 
بين  ال��ت��ع��اون  م��ج��الت  - وع��ن 
والجامعات  طرابل�س«  »جامعة 
العلمي  الم�ستوى  على  التركية 

والثقافي. 
 د. راأفت الميقاتي: �سكرًا 
لتركيا دعمها الموؤ�س�سات 

التربوية
رّح��ب  ال��م��ي��ق��ات��ي  راأف����ت  د.  اأ. 

بال�سفير والوفد التركي �ساكرًا:
و�سعباً  وحكومة  رئي�ساً  »لتركيا 
ج���ه���وده���ا ال��ط��ي��ب��ة ف���ي ت��ع��زي��ز 
والجامعية  التربوية  الموؤ�س�سات 

اأداء  من  تمكينها  و  م�سيرتها  ودعم 
ر�سالتها التعليمية النبيلة«.
الوكالة جهزت طابقين
اأ.د. الميقاتي اأثنى على:

»جهود »الوكالة التركية للتعاون 
والتن�سيق« التي اأ�سهمت في تجهيز 
طابقين في ال�سكن الجامعي للطالب 

الوافدين الأجانب«.
و�سكر »مركز يون�س اإمرة للثقافة 
التركية« »لتعاونه مع الجامعة في 
مدى  على  التركية  اللغة  تدري�س 

اأربع �سنوات«.
ال�سفير »ت�ساكل«

ال�سفير »هاكان ت�ساكل« اأعلن في 
كلمته عن �سعادته بروؤية:

حققتها  ال��ت��ي  »الإن�����ج�����ازات 
الجامعة تربوياً وفكرياً وثقافياً«. 

تعزيز  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ة  »ودور 
اللغة  �سّيما  ل  الجامعي،  التعليم 
عموماً،  الأجانب  للطالب  العربية 

والطالب الأتراك خ�سو�ساً«.
لقاء مع طلبة اأتراك يدر�سون 

في »جامعة طرابل�ص«
المرافق  والوفد  التركي  ال�سفير 
الأت��راك  والطالبات  الطالب  اإلتقوا 
ال��درا���س��ات  اأق�����س��ام  م��ن  القادمين 
الذين  التركية  الجامعات  في  العليا 
في  ال�سيفية  درا�ستهم  يتابعون 
»مركز تدري�س اللغة العربية« لغير 
ببرامج  التداول  وتم  بها  الناطقين 

التدريب. 

القى  قد  الميقاتي  راأفت  د.  وكان 
»م�سجد  ف��ي  ال��ج��م��ع��ة«  »خ��ط��ب��ة 
ر�سائل  ثالث  خاللها  وجه  طينال« 

هامة:
العمل  وزي���ر  اإل���ى  الأول�����ى:   -
ب��خ�����س��و���س ح���ق���وق ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني »المحا�سر«.

العامة  »النيابة  اإلى  الثانية:   -
الفا�سدين  بوجه  للتحرك  المالية 

ومالحقتهم«.
المجل�س  اأع�ساء  اإلى  الثالثة:   -
طرابل�س  ف��ي  اهلل  لنتقي  ال��ب��ل��دي 

ال�سابرة وحماية م�سالحها.

الوزيرات االربع الم�ساركات في اللقاء

االب �سروج مكرمًا

�سورة جامعة

د. ميقاتي ي�سلم درعًا لل�سفيرٍ »ت�ساكل« بح�سور »كوت�سوكورت«

خيراهلل ال�سفدي من »المجل�س الإقت�سادي والإجتماعي«: نعمل على انتفا�سة 
ل دور المراأة في بناء الإقت�ساد وتطوير المجتمع قانونية من �ساأنها اأن تفعِّ

50 �سنة لكهنوت الأب اإبراهيم �سروج... وحفل ع�ساء تكريمي... وكلمة من »التمدن« 

»العزم وال�سعادة« بالتعاون مع »ETI« ت�ستكمل في »مركز الحدادين« 
فعاليات برنامج »المهارات الحياتية«

»جامعة طرابل�س« ت�ستقبل ال�سفير التركي 
)Tika( »ومن�سق »الوكالة التركية للتعاون

ميقاتي في »خطبة الجمعة« 
في »طينال«: ر�سائل ثلث
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العويك  نبيل  عبدالرحمن  الطالب  ف��از   -
بال�سهادة المتو�سطة. مبروك.

بال�سهادة  حنوف  نبيل  اأحمد  الطالب  فاز   -
المتو�سطًة.

مع تهاني الزميلة �سمر خ�سر )حوا(. مبروك.
بال�سهادة  خ�سر  يو�سع  دانا  الطالبة  فازت   -

المتو�سطة.
مبروك.

بال�سهادة  الطالبة حياة رامي خ�سر  فازت   -
 .)SV( الثانوية – فرع علوم الحياة

مبروك من عمتك �سمر.
عتال  م�سري  زكريا  اأم��ل  الطالبة  ف��ازت   -

بال�سهادة المتو�سطة.
مبروك.

هذا  في  ُيخت�صر  الزمن  من  قرن 
العنوان، اإذ اأن الأجداد هم في عمري،

بالن�صف  مواليد  من  بالطبع  هم 
الأول من القرن الع�صرين، 

من  يكونوا  اأن  من  ُبدَّ  ل  واآباوؤنا 
مواليد الثلث الأول من القرن الفائت،

واأولدنا من الربع الأخير من القرن 
عينه، 

بداية  مواليد  من  فهم  الأحفاد  اأما 
هذا القرن. 

لكي  اإليها  تطرقت  الخريطة  هذه 
من  جزءًا  عا�صروا  الأجداد  اأن  اأقول 
الآباء  مع  وت�صاركوا  العثماني  الحكم 

مرحلة النتداب الفرن�صي، 
في  وترعرعنا  ولدنا  فقد  نحن  اأما 
ظل ال�صتقالل و�صلطة الدولة اللبنانية، 
واأولدنا في ظل الوجود ال�صوري على 

الأر�ض اللبنانية، 
عودة  اأمل  ظل  في  ولدوا  والأحفاد 
القادرة على  الم�صتقلة  اللبنانية  الدولة 
والنهو�ض  الراأي  وحرية  الأمن  �صبط 

بلبنان اإلى الم�صتوى الذي كان عليه.
تباين... نذير �سوؤم

نراه  ما  ظل  وفي  لالأ�صف  لكن 
الآراء  في  تباين  من  اليوم  ون�صمعه 
لهو  الأ�صعدة،  كل  وعلى  والمواقف 
نذير �صوؤم �صئنا اأم اأبينا، لأن الأوطان 
والتي بطبيعة تركيبة لبنان ل يمكن اأن 
المواقف  ظل  في  وتزدهر  ت�صتمر 

المت�صنجة من هنا وهناك. 
مع تخرجي من »الكلية 

الحربية« عام 1972
اأنا وبكل توا�صع عا�صرت والتقيت 
بعد  لبنان  قيادات  بمعظم  واجتمعت 
ودخولي  العام  الحقل  في  انخراطي 
لأتخرج   ،1969 عام  الحربية  الكلية 
الأمن  قوى  في  مالزم  برتبة  منها 
انطلقت  ومنها   ،1972 عام  الداخلي 

الى الحقل العام من بابه الوا�صع.
لقاءات

العميد  مع  لقاءات  لي  فكانت   -
للبزة  كرهه  رغم   – اأده  ريمون 

الع�صكرية –،
- وكمال جنبالط 

- والرئي�ض كميل �صمعون 
- والرئي�ض �صليمان فرنجية 

- والرئي�ض �صائب �صالم 
)رحمة  كرامي  ر�صيد  والرئي�ض   -

اهلل عليهم جميعًا(. 
كانوا  الذين  القادة  من  وغيرهم   -
بقاء  اإلى  الو�صائل  وب�صتى  ي�صعون 
اأول  من  بدءًا  الأمان  �صفة  على  لبنان 
عام  الفل�صطينية  المقاومة  مع  دام  �صِ
1969 اإلى ال�ِصدام الثاني عام 1973، 

اإلى حرب 1975.
قادة مهما اإختلفوا يتم�سكون 

بوحدة لبنان
ومواقف  اأفكار  على  ن�صاأت  لقد 

ُتباعد  كانت  مهما  الذين  القادة  هوؤلء 
يبقى  كان  ال�صيا�صية  التجاذبات  بينهم 
الحفاظ  الم�صترك هو وجوب  قا�صمهم 
وعدم  واأر�صًا  �صعبًا  لبنان  وحدة  على 

النهيار، 
مقولة الرئي�ص ال�سهيد ر�سيد 

كرامي بوحدة الجبل
الرئي�ض  مقولة  يذكر  ل  منا  ومن 

ال�صهيد ر�صيد كرامي عندما قال:
»بين كميل وكمال رح ي�صيع لبنان«.

نّبه  المخت�صرة  العبارة  بهذه  نعم 
خطورة  اإلى  يومها  كرامي  الرئي�ض 
ال�صراع  ب�صبب  الجبل  عن  التخلي 
وبين  الجبل  قطبي  بين  ال�صيا�صي 

زعيمين ُيح�صب لهما األف ح�صاب. 
لم يخرج يومها الرئي�ض كرامي عن 
ال�صيا�صي،  والتو�صيف  الكالم  اأ�صول 

بل قرع جر�صه وقال كلمته وم�صى.
م�ستوى التخاطب... اليوم...

اأين نحن اليوم من اأ�صول التخاطب 
واإلى اأي م�صتوى و�صلنا، ُترى بوجود 
األ  الأجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
العمل  الوطني  الواجب  منا  يقت�صي 
وبكل ما اأوتينا من حكمة وعقالنية اإلى 

لم ال�صمل وتمتين الوحدة الوطنية. 
يا نا�ض و�صع الوطن اليوم في اأدنى 
ذلك  اإلى  اأ�صف  التما�صك،  درجات 
كل  يطال  الذي  الجتماعي  التفكك 

مجتمعنا بكل طوائفه ومذاهبه، 
الروحية  المحاكم  اإلى  اإذهبوا 
والمذهبية واأح�صلوا على عدد دعاوى 
لم  اأرقام  اإلى  و�صلت  التي  الطالق، 
توؤ�صر  والتي  قبل،  من  لبنان  يعرفها 

اإلى خطورة التفكك الجتماعي،
العامة  النيابات  اأقالم  اإلى  واذهبوا 
عدد  من  لتتاأكدوا  التحقيق،  وق�صاة 
الموقوفين  المخدرات  على  المدمنين 
من ال�صباب ذكور واإناث، من خريجي 

الجامعات، 
ذاك  المجال،  هذا  في  والملفت، 
الناث  عدد  في  المرتفع  الرقم 

الموقوفين بتهمة التعاطي، 
وهذا لم يكن يح�صل في ال�صابق في 
و�صط الإناث، والذي لم يالم�ض 1% من 

اأعداد اليوم. 
خطر... خطر... على 
الم�سوؤولين ان ينتبهوا 

ليعالجوا ل لُي�سنجوا
داهم  بخطر  ُتنبىء  فعاًل  موؤ�صرات 
نتمنى  وعليه  ال�صباب،  و�صط  �صيطال 
وقادة  ال�صيا�صين  الم�صوؤولين  على 
الأحزاب النتباه اإلى كل ما ُي�صرحون 
المت�صنجة  المواقف  تلك  �صيما  ل  به 

بوجه ال�صركاء الآخرين في الوطن،
كان  كما  لي�ض  اليوم  ال�صارع  لأن 
بالأم�ض...  اأيام الآباء واأيامنا، من قيم 

وثوابت وطنية وقومية.
في  اأ�صبحت  الحكمة  اليوم 
بها،  تلحق  والأخالق  الح�صي�ض، 
اأحمد  ال�صاعر  مقولة  تذكر  وعلينا 
�صوقي وكاأنها ُتعبِّر عن هذا الزمن غير 

الم�صبوق في لبنان عندما قال:
»اإنما الأمم الأخالق ما بقيت

فاإن هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا«
فاأي لبنان في المئوية الثانية؟!

 
�صواء  و�صرور  فرح  موا�صم  الأعياد 
ا�صتعادة  هي  الوطنية،  اأو  الدينية 
حفاظًا  الهمم  لت�صحذ  تتجدد  لذكريات 
وحافزًا  والمكا�صب  المبادىء  على 

ل�صترداد الم�صالب.
المبارك»  الأ�صحى  «عيد  وعيدنا 
له  اإنما  العام  بالمفهوم  ي�صترك 
خ�صو�صيات تنطق بها اأحرفه وتتجلى 
في كلماته وحوادثه، انه عيد الت�صحية 

والفداء.
اإمتحان الت�سحية تخطاه 

خليل الرحمن
اهلل  نبي  ان  ذكر  الكريم  القراآن 
ما  باأغلى  ال�صالم �صحى  عليه  اإبراهيم 
لمعنى  تحقيقًا  اهلل  لأمر  ا�صتجابة  عنده 
�صبحانه  الخالق  لأمر  ال�صت�صالم 

وتعالى.
الكبد  فلذة  من  اأغلى  يوجد  وهل 

ومهجة الفوؤاد؟؟
خليل  اجتازه  �صعب  امتحان 
ولده  كما  عليه  اهلل  �صلوات  الرحمن 
ا�صماعيل، فا�صتحقا مباركة اهلل وثنائه. 

الفداء له معانيه ال�سامية
ولكن الفداء در�ض له اأبعاده ومعانيه 
الت�صحية  فيه  تجلت  وقد  ال�صامية 
لتكون  معانيها  واأدق  �صورها  باأبهى 
اأراد  لمن  الدروب  تنير  عظة  لالأجيال 

القتداء.
الوفاء  ي�صتطيع  ل  الإن�صان 
بالتزاماته تجاه اأمته ووطنه ومجتمعه 
اأُ�ض  وهي  بالت�صحية،  اإّل  عائلته  حتى 
كل  وعلى  الإطالق  على  خدمة  كل 

ال�صعد.
ال�سعب يحتاج اإلى ...؟

وكل منا وخا�صة الراعي الم�صوؤول 
يجب ان تكون الت�صحية �صعارًا له فعاًل 

ل قوًل في جميع ممار�صاته :
ل ت�صندن الحق بالقول وحده 

فاإن عماد الحق ما اأنت فاعل
�صعبنا يحتاج اإلى:

الظلم  من  تنقذه  ت�صحيات 
الجتماعي الذي يعي�صه،

به من كل  الذي يحيط  البوؤ�ض  ومن 
جانب، 

فال عيد وفرح يحلو لنا ول �صرور له 
من  نقدمه  بما  اإّل  نفو�صنا  في  مدخل 
المحروم ل فرح  ال�صعب  لهذا  خدمات 

اإّل بما تقدمه لل�صعب المحروم. 
اأي عيد والظلم المخيم

خيَّم  والظلُم  العيد  لنا  يحلو  وكيف 
في العديد من نواحي حياة الإن�صان.
ال�صواد الأعظم معذبون في لبنان،

 وخ�صو�صًا طرابل�ض،
الفقر  ي�صكون  الذين  اأولئك 
لم  الكفاف  عي�ض  حتى  والم�صغبة 

ينعموا به،
عن  الثروات  اأ�صحاب  تقاع�ض  وقد 

م�صاعدتهم،
وتنا�صى الرعاة واأ�صحاب الح�صانة 
والكلمات  بالوعود  مكتفين  ماآ�صيهم 

التي ل ُتغني ول ُت�صمن من جوع،
واهملهم،  الم�صوؤول  لهم  وتنكر 

الحاكم،
الحل  اأهل  بم�صالحهم  يباِل  ولم 

والعقد.
ناأت  وقد  العيد  لنا  يطيب  فهل 

الت�صحية عن المواطنين المن�صيين؟
كيف يطيب العيد وفل�سطين 

محتلة
العدو  فاإ�صرائيل  اأخرى  جهة  ومن 
في  تعربد  الم�صلمين  للعرب  الأبدي 
األوانًا  اأهلها  فل�صطين الجريحة وُتذيق 
ال�صباب  قتل  في  تتفنن  العذاب  من 
وتهدم  والأطفال  والن�صاء  وال�صيوخ 
وتجرف  �صاكنيها  على  البيوت 
وتبني  الممتلكات  وتغت�صب  الأرا�صي 
العيد  لنا  يطيب  فهل  الم�صتوطنات. 
يتعر�صون  الفل�صطينيون  واأخوتنا 

لالإبادة؟؟
ومهد  و«الأق�صى»  و«القد�ض» 
و«النا�صرة»  ال�صالم  عليه  الم�صيح 
لم  المقد�صات  هذه  كل  لحم»،  و«بيت 
ال�صرائيلي  العدو  اعتداءات  من  تنُج 
المعالم  وُيزيل  الحرمات  ينتهك  الذي 

العربية لتهويد القد�ض!! 
فهل يطيب لنا العيد والدولة العبرية 
الحق  متجاهلة  اعتداءاتها  في  تتمادى 

العربي في اأر�صه ووطنه!!
الحاكم الذي نحتاج اإليه

يعيد  حاكم  اإلى  بحاجة  المرحلة  اإن 
في�صل  الملك  المرحوم  الراحل  تعهد 
«الم�صجد  في  ال�صالة  على  واإ�صراره 

الأق�صى»، مهما كان الثمن...
وهنا تتجلى الت�صحية باأدق معانيها 

والفداء باأجلى �صوره. 
واإما  كريمة  عزيزة  حياة  فاإّما 

ال�صهادة.
عيدنا يوم اإ�سترجاع اأولى 

القبلتين
العروبة  في  واإخوتنا  اأهلنا  فيا 

والإ�صالم، 
اأولى  ا�صترجاع  يوم  الأكبر  عيدنا 

القبلتين وثالث الحرمين ال�صريفين.
القد�ض  ا�صترجاع  يوم  الأكبر  عيدنا 
ال�صرائيلي  العدو  براثن  ال�صريف من 

الغا�صب، 
بالد  ا�صترجاع  يوم  الأكبر  عيدنا 
العروبة  اأعداء  اأيدي  من  الرافدين 

المتاجرين بالإ�صالم، 
لهذا نحيا وفي �صبيله نموت.

ولين�صرنَّ اهلل من ين�صره.
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ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

من المئوية الأولى اإلى الثانية
ومن الأجداد الى الأحفاد؟!

اللواء
اأمين
�سليبا

وللراأي العام حقه...

النائب  اأعلن  تلفزيوني  حوار  في 
ال�سابق خالد �ساهر، بمرارة، عتبه 
ال�سعودية  العربية  المملكة  على 
له  وكانت  و�سا�ستها..  و�سيا�ستها 
ما  بع�سها  وف��ي  مفاجئة  م��واق��ف 

يدعو اإلى الإ�ستغراب اإعالنه...
 ومنها تاأكيده:

ال�سغط على الحريري
من  م��ور���س��ت  �سغوطاً  »اأن   -
�سعد  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 
الحريري لإجباره على ال�ستقالة... 

»والمو�سوع لم يعد �سرًا««!
دعتني اإيران ولم اأجب

من  »اأك��ث��ر  تلقى  اأن��ه  اإع��الن��ه   -
لم  ولكن  لزيارتها  اإي��ران  من  دعوة 

اأجب«.
اأف�سل  على  حري�سون  »اإننا   -
ال�سديقة  ال����دول  م��ع  ال��ع��الق��ات 

وال�سقيقة«.
لأف�سل عالقة مع ال�سعودية 

واإيران وغيرها
ال�سعودية  مع  عالقة  »ونريد   -

تفيد لبنان...«.
اأف�سل العالقات مع  - »كما نريد 
بما  الدول  من  وغيرها   )!!!( اإيران 

يخدم لبنان)!!(«.
- »ولبنان قائم على الم�ساعدات 

الخارجية«.
راجعوا �سيا�ستكم ولمواجهة 

الم�سروع الإيراني
الحرمين  خادم  اإلى  »واأتوجه   -
�سيا�سته  مراجعة  اإل��ى  ال�سريفين 

لخدمة لبنان«)!!!(
- وتوجه اإلى القيادة ال�سعودية 

قائاًل: 
بهذا  لبنان  عن  تتخلون  »كيف   -

ال�سكل؟«.
- »راجعوا �سيا�ستكم«...

الم�سروع  ت��واج��ه��ون  »ك��ي��ف   -
الإيراني؟«.

والعمل  بالثقافة  »واج��ه��وه   -
الجتماعي«.

اأداء غير �سليم
بمحاولة  اليوم  �سعور  »هناك   -
اإ���س��ت��ه��داف ���س��الح��ي��ات رئ��ي�����س 

الحكومة �سعد الحريري«.
ال�سعودي  ال�سيا�سي  »الأداء   -

في لبنان لي�س �سليماً«.
ب���اب  م����ن  »ل��ي��ت��ف�����س��ل��وا،   -
م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م، ت�����س��ح��ي��ح ه��ذه 

ال�سيا�سة«.
�سحيفة �سعودية ترد وتتهمه

تحقيق  عبر  جاء  ال�سعودي  الرد 
ال�سعودية  الجريدة  ن�سرته  مطول 
من  العديد  فيه  وجهت  »ع��ك��اظ« 
ذكرها  منا�سب  غير   -( الإتهامات 
النائب  اإلى   )  - منها  التحقق  قبل 

ال�سابق خالد �ساهر.
كلمة

قاله  ما  ال��واق��ع  في  »ال��ت��م��دن«: 
خطير  �ساهر  خالد  ال�سابق  النائب 
الأ�سباب  بالإهتمام ومعرفة  وجدير 

التي اأو�سلته اإلى هذه المواقف... 
وهل هناك ما يدعو لذلك؟؟

وراء  م���ا  م��ع��رف��ة  ���س��ن��ح��اول 
ق��ادم  ع��دد  ف��ي  المعلنة  العناوين 
ب��ن�����س��رن��ا م���وؤت���م���ره ال�����س��ح��ف��ي 

التو�سيحي.
ونختم بالقول: يا لالأ�سف... فقط 

ل غير«.

النائب ال�سابق خالد �ساهر

عبدالرحمن العويك اأمل عتال

حياة خ�سر

دانا خ�سر

 اأحمد حنوف

فاز  �سنجقدار  عمر  اأمير  الطالب 
الِمهينة«  البكالوريا  »�سهادة  في 

)I.T( »تكنولوجيا المعلوماتية«.
المختار  ووال���ده  لأمير  مبروك 
الحاج عمر �سنجقدار ولجده المدير 
ال�سابق وال�سالح ل� »دائرة الأوقاف 
الإ�سالمية« الحاج ع�سام �سنجقدار. 
درو�سه  متابعة  اإلى  اأمير  وندعو 
بحاجة  فالوطن  التكنولوجيا  في 

جدًا اإلى اإتقان هذا العلم وكل علم.
الطالب اأمير عمر �سنجقدار... واإلى الأمام.

نجاح في »بكالوريا المعلوماتية«

نجاح

قبل دعوتها للروؤ�ساء، ماذا وراء مواقف 
النائب ال�سابق �ساهر تجاه ال�سعودية؟

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
طلب ا�سماعيل علي نا�سر 

بالوكالة عن حليم معو�س �سند 
 C 6/3830 بدل �سائع للعقار

مجدليا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
طلب المحامي روجيه جورج 

ال�سمراني بالوكالة عن انطوان 
الخوري �سندي بدل �سائع 
للعقارين 530 و533 جبال.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
طلب اأمين مي�سال الخوري 

لأحد ورثة مي�سال الخوري 
�سندات بدل �سائع للعقارات 
4/943 كفرحاتا و2/3168 

و1786 و2294 و2530 و3494 
مزيارة.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
طلب المحامي روجيه جورج 

ال�سمراني بالوكالة عن �سالم حنا 
�سندات بدل �سائع للعقارات 
4/274 و5 و6 و7 و9 و11 

ب�سينا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 

بالكورة
طلب دوري فوؤاد الخوري 

بالوكالة عن جوزف فار�س �سند 
بدل �سائع للعقار 827 و370 

را�سا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية 
بالكورة

طلب �سليمان ح�سين خليل 
داوود حمادة بالوكالة عن ا�سعد 

و�سليمان حمادة �سندي بدل �سائع 
للعقارين 133 و339 داعل.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري
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دانا بي�سار – اأخ�سائية نف�سية
عند  الأم��را���س  اأح��د  هو  التوحد  مر�س 
اأيامنا  في  اإجتماعياً  تداوًل  الأكثر  الأطفال 
النمو  ف��ي  با�سطرابات  ُي��ع��رف  اإن��ه  ه��ذه. 
الع�سبي عند الطفل ناتجة عن اختالفات في 
التطور  ذلك على  الدماغ، ويوؤثر  كيفية عمل 
التوا�سل  اأ�سا�سية:  م��ج��الت  ث��الث��ة  ف��ي 
الجتماعي  الجانب  وفهم  اللغة  في  )التاأخر 
م��ن��ه��ا(، ال��م��ه��ارات الج��ت��م��اع��ي��ة )ت��اأخ��ر 
وانحراف في النمو الجتماعي خ�سو�ساً في 
والخيال  ال�سخ�سية(  بالعالقات  يتعلق  ما 
ومن  وال�سلوك(.  التفكير  في  المرونة  )عدم 
اأي�ساً  ذهني  تاأخر  هذا  ي�سحب  اأن  الممكن 
التوحد الإن�سان  بدرجات مختلفة. ي�ساحب 
قبل  وا�سحة  بطريقة  ويظهر  ولدت��ه  منذ 
بلوغه الثالثة من عمره، وفي الحالت الأكثر 
ا�ستعدادًا، يح�سل ذلك خالل ال�سنة الأولى.

الطفل  فينمو  الأخ��رى،  الحالت  في  اأم��ا 
بطريقة �سبه طبيعية ثم يتراجع بين �سنتيه 
القدرات  بع�س  يفقد  حيث  والثالثة  الثانية 
لبع�س  ا�ستخدامه  مثل  قبل  من  المكت�سبة 

الكلمات واهتماماته الجتماعية.
اأكثر  مرات  اأربع  الذكور  التوحد  ي�سيب 
بدرجات  التوحد  يظهر  ولكن  الإن���اث.  من 
بتاأخر  م�سحوباً  ويكون  الإن��اث  عند  اأق��وى 

ذهني �سديد.
عوار�ص التوحد عند الأطفال

بالتوحد  م�سابان  طفالن  يت�سابه  ما  قلياًل 
ذو  ا���س��ط��راب  فالتوحد  ال��م��ئ��ة،  ف��ي  مئة 
اأ�سا�ساً ولن  درجات، والعوار�س هي نف�سها 
وفي  الآخ���ر.  من  اأكثر  البع�س  عند  تظهر 
في  التوحد  يكون  المبكرة  الطفولة  مرحلة 
ذروة �سدته فتتبّين بع�س اأو جميع ال�سمات 

التالية في درجات مختلفة:
التي  الأ�سياء  اإلى  الطفل  ي�سير  ما  قلياًل   -

يريدها.
ي�سمع  عندما  الطفل  اإ�ستجابة  ع��دم   -

ا�سمه.
- ل يركز الطفل ب�سره على والديه كباقي 
مع  الب�سري  التوا�سل  ويتفادى  الأطفال 

الآخرين.
- ل ي�سدر اأ�سوات المناغاة.

- ل يلعب الطفل بلعبه كباقي الأطفال، بل 
ي�سّف الألعاب في خط وتكون طريقة لعبه 

مكررة وفاقدة للخيال.
- يعاني �سعفاً في مهارات التقليد.

- ل يجذب الإنتباه لالأ�سخا�س المحيطين 
به ويبدو وكاأنه في عالمه الخا�س.

- ل يرفع ذراعيه اإلى الأعلى اإذا كان يريد 
ان ُيحمل.

�سيء  اإلى  ب�سره  يوجه  جعله  ي�سعب   -
اأو �سخ�س ومتابعته بنظره.

ينطق  ل  اللغوي:  التطور  في  التاأخر   -
ي�ستعمل  ول  �سهرًا   16 بلوغه  عند  كلمات 
جماًل مكونة من كلمتين على الأقل عند بلوغه 

24 �سهرًا كباقي الأطفال في هذا العمر.
- �سعوبة في فهم عواطف الآخرين وعدم 

ال�ستجابة لبت�سامة الغير.
- �سعوبات في النوم.

مثاًل  طبيعية:  غير  ح�سّية  ا�ستجابات   -
حا�سته لالألم اأو للحرارة �سعيفة،  اهتمامات 
على  الب�سري  التركيز  مثل  غريبة  ب�سرية 
�سيء واحد، اأو رفرفة الأ�سابع اأمام ال�سوء.

- نق�س في تعابير الوجه اأو في اأي نوع 
من التوا�سل غير اللفظي.

- نوبات غ�سب �سديدة.
ال��دوران  مثل  متكررة  نمطية  حركات   -

حول نف�سه.
التوحد عند المراهقين

ال�سرع  نوبات  ت��زداد  المراهقة  �سن  في 
عند الأ�سخا�س الم�سابين بالتوحد وبتحول 
الطفولة  عند  ظاهرًا  كان  الذي  الحركة  فرط 
اإلى نق�س في الن�ساط وقلة حركة في بع�س 
الحالت. بع�س الأ�سخا�س في هذه الأعمال 
يفقدون مهارات لغوية مكت�سبة من قبل ول 
التوتر  لديهم  وي�ستد  مجددًا  ي�سترجعونها 

موؤدياً اإلى ازدياد نوبات الغ�سب.
التوحد عند الكبار

بالتوحد  الم�سابين  الأ�سخا�س  لإنخراط 
م�ساعدة  دون  فعاليتهم  وم��دى  بالمجتمع 
ذكائهم  معدل  اأ�سا�سيان:  �سرطان  الغير 

قبل  اللغوية  قدراتهم  تطور  ومدى   )IQ(
بلوغهم الخم�س �سنوات، فكلما كان ال�سخ�س 
اأف�سل  ب�سكل  نف�سه  عن  التعبير  على  قادرًا 
ولديه معدل ذكاء اأعلى كلما كان قادرًا اأكثر 
اأن يكون م�ستقاًل اإجتماعياً ويتخطى عوار�س 

التوحد لديه وان يعمل في وظيفة.
من المهم معرفة اأنه مع مرور العمر وعند 
عمرًا  بالتوحد  الم�ساب  ال�سخ�س  بلوغ 
متقدماً يخف انعزاله عن محيطه ولكن يبقى 

اهتمامه الجتماعي محدودًا.
الت�سخي�ص

الطفل  عند  التوحد  عوار�س  مالحظة  تتم 
طبيب  اأو  المعلمة،  ال��وال��دي��ن،  قبل  م��ن 
غالبية  ف��ي  ذل��ك  ويح�سل  اأوًل،  الأط��ف��ال 
�سنوات من عمره.  اأول ثالث  الأوقات خالل 
اأي  اأو  التوحد  بعوار�س  �سك  يوجد  عندما 
تاأخير عند الطفل، من المهم مراجعة الطبيب 
لإحالة الحالة لمراكز متخ�س�سة بت�سخي�س 

ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال���س��ط��راب��ات وف��ي غاية 
الحالة  بهذه  الطفل  يخ�سع  اأن  الأه��م��ي��ة 
العوار�س  اأن هذه  للتاأكد من  لتخطيط �سمع 

لي�ست ناتجة عن مجرد �سعف في �سمعه.
اأ�سباب التوحد

هو  التوحد  ان  الوراثية  الدرا�سات  بينت 
التاأثير  قليلة  جينات،  ع��دة  تفاعل  نتيجة 
خطر  اإل��ى  ت��وؤدي  بع�سها  مع  لكن  بمفردها 

كبير لتطور ال�سطرابات.
اأنه ل  الدماغ  درا�سات تخطيط  بينت  كما 
يوجد خلل يترّكز في منطقة واحدة في دماغ 
غالبية  اأن  بل  بالتوحد،  الم�سابين  الأطفال 
المناطق الدماغية تلعب دورًا في التوا�سل 
نطاق  ع��ن  ي��خ��رج  وه���ذا  بينها  الع�سبي 
العوامل  بع�س  اأن  اأي�ساً  ظهر  الطبيعة. 
الطفل تحت خطر  ت�سارك في و�سع  البيئية 
قبل  الطفل  ولدة  واأهمها:  للتوحد  اأكبر 
خالل  البيئي  للتلوث  الأم  تعر�س  اأوان��ه، 
الأم  ل���دى  الفيتامينات  نق�س  ال��ح��م��ل، 
الحمل،  خالل  اأي�ساً  لالإلتهابات  وتعر�سها 

وولدة �سعبة للطفل.
بعك�س ما ُيتداول عالمياً في اأيامنا، اأثبتت 
اآخر الدرا�سات ان ل عالقة للقاحات الأطفال 
بالتوحد واأنها ل ت�سبب ال�سطرابات لديهم.
وهذه الثباتات تنطبق خا�سة على لقاح 
من  الأط���ف���ال  يحمي  ال���ذي   MMR ال���� 

الح�سبة، الح�سبة الألمانية، والأبو كعب.
العالج 

كان  كلما  مبكرًا  الت�سخي�س  ك��ان  كلما 
باإعادة  العالج  يكون  واأ�سرع.  اأ�سهل  العالج 
تاأهيل األأداء ال�سلوكي للطفل من خالل مراكز 

متخ�س�سة لذلك في اأغلب الأوقات.
من  التوا�سل  مهارات  الطفل  يتعلم  كما 
خالل برامج م�سممة خ�سي�ساً لحتياجاته، 
ومهارات  الآخرين  مع  والتفاعل  الكالم  مثل 

حركية، مثل ا�ستعمال يديه بدقة.
حوا�سه  ا�ستعمال  البرامج  هذه  وتعلمه 
من  المكت�سبة  المعلومات  وفهم  فعال  ب�سكل 
مع  التوا�سل  على  ق��درت��ه  لتنمية  خاللها 

محيطه.
اأكاديمية  اأهداف  البرامج  هذه  في  ُتدمج 
عندما تكون لدى الطفل قدرات ذهنية جيدة.

التوحد  حالة  في  ل��دواء  الطفل  يحتاج 
الإنتباه  وقلة  الحركة،  فرط  على  لل�سيطرة 
ومن  لالإكتئاب.  م�سادات  فيعطى  والتوتر 
من  تخفف  ل  الأدوي��ة  اأن  التو�سيح  المهم 

العوار�س الأ�سا�سية للتوحد.
لبنان

زيادة  عن  الأخيرة  ال�سنوات  في  ن�سمع 
كان  اإنه  ونت�سائل  لبنان،  في  التوحد  حالت 
انت�سارًا.  ي��زداد  الإ���س��ط��راب  ه��ذا  بالفعل 
للعوامل  تعر�سنا  عن  عدا  اأن  هي  الحقيقة 
التي ت�ساهم في ولدة طفل م�ساب بالتوحد 
اأكثر واأكثر، يزداد الوعي حول هذا المر�س 
التي  فالحالت  ت�سخي�سه.  على  وال��ق��درة 
الحالت  من  ن�سبة  هي  الما�سي  في  �ُسّجلت 
قلة  ب�سبب  ت�سخي�سها  يتم  لم  التي  الأخرى 

المعرفة بالتوحد وعوار�سه.
لبنان  �سعيد  على  اأجريت  لدرا�سة  وفقاً 
لحالت  ر�سمية  اح�سائيات  على  للح�سول 
 10000 كل  من  حالة   148 �سجلت  التوحد، 
مولود. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأظهرت الدرا�سة 
التوحد  خطر  من  تزيد  التي  العوامل  بع�س 
الولدة،  خالل  م�سكالت  واأهمها:  لبنان  في 
عدم تكملة الأم �سهادتها الجامعية، واإ�سابة 
و�سلة  نف�سية  باأمرا�ٍس  العائلة  اأفراد  اأحد 
على  مجددًا  يوؤّكد  ما  الوالدين،  بين  القرابة 

التاأثير الوراثي في التوحد.
الدرا�سة  هذه  في  تبين  التي  العوامل  اأما 
اأنها تلعب دورًا في حماية الطفل من التوحد 
فهي ان يكون اأول اأو ثاني مولود، وان يكون 

حملها مريحاً وخالياً من التوتر.
التوحد  ا�سطراب  اإن  القول  يمكن  اأخيرًا، 
مع  تفاعله  على  ال�سخ�س  ق��درة  ي�ستهدف 
محيطه. لكن التوحد لي�س بال�سرورة حاجزًا 
لأ�سحاب  ن��وؤم��ن  فعندما  النجاح.  يعيق 
التربوية  البرامج  الخا�سة  الحتياجات 
ال�سحيحة المركزة على نقاط قوتهم، وبيئة 
داعماً  ومجتمعاً  واإيجابية،  �سحية  منزلية 
ومتقباًل للغير، ي�سبحون قادرين اأن يكونوا 

اأع�ساء فاعلين وناجحين في المجتمع.

دانا بي�سار

التوحد عند الأطفال: عوار�س واأ�سباب... وماذا عن لبنان؟

تطرح دائرة اأوقاف طرابل�س لال�ستبدال بالنقد عن 
منطقة   378 رق��م  العقار  العلنية  المزايدة  طريق 
وقف  متولي  لطلب  بناء  وذلك  العقارية،  راأ�سم�سقا 
والأ���س��ت��اذ  فتال  نبيل  ال��دك��ت��ور  النقيب  اآغ��ا  بربر 
ال�سرعي  المجل�س  لقرار  وبناء  العرجا،  عبدالروؤوف 
بتاريخ  ال�����س��ادر   )3( رق���م  الأع���ل���ى  الإ���س��الم��ي 
2019/1/12م،  بتاريخ  له  الموافق  ه�   1440/5/6
عن  ال�سادر   31 رقم  الإداري  المجل�س  لقرار  وبناء 
ت��اري��خ  ط��راب��ل�����س  لأوق�����اف  الإداري  ال��م��ج��ل�����س 

2019/2/19، وفق الآتي بيانه:
- رقم العقار: 378 منطقة راأ�سم�سقا العقارية.

- موقعه: يقع على الطريق العام بين �سهر العين 
630م،  لحوالي  تمتد  بواجهة  – الكورة  وال�سامرية 

من الجهة ال�سمالية.
اأ�سجار  بع�س  فيها  �سليخ  اأر���س  محتوياته:   -

الزيتون غير المثمرة.
 – ذري  )وق��ف  اآغ��ا  بربر  وق��ف  ال��وق��ف:  ا�سم   -

خا�س(.
م�ساحة  اإجمالي  236013م2  العقار:  م�ساحة   -
بالتخطيط  م�ساب  العقارية(  الإف��ادة  )وفق  العقار 

بم�ساحة تقدر بحوالي 5360 م.م.
- قيمة المتر المقدر: 200$، مئتي دولر اأميركي، 

وبهذا ال�سعر يبتدىء المزاد.
- �سروط المزايدة:

المبلغ  من   %75 وقدره  القانوني  التاأمين  دفع   -1

الإجمالي بموجب �سيك م�سرفي.
يوافق  باأنه  �سمناً  ُيقر  بالمزاد  ي�سترك  من  اإن   -2
والأنظمة  القوانين  وف��ق  بالمزايدة  ال�سير  على 
المرعية الإجراء والمعمول بها لدى الدوائر الوقفية 

بمعامالت ال�ستبدال.
 12 في  الواقع  الخمي�س  يوم  المزايدة:  تاريخ   -
ال�ساعة  وحتى   12:30 ال�ساعة  من   2019 اأيلول 
الواحدة ظهرًا )مع التاأكيد على اأن اأي �سخ�س يتاأخر 
ال�ستراك  م��ن  حقه  ي�سقط   12:30 ال�ساعة  ع��ن 
اأيام  ثالثة  لمدة  المزايدة  ُتعّلق  وبعدها  بالمزايدة(، 
المبلغ الذي ر�سا عليه  الزيادة 3% على  ُتقبل خاللها 
بهذا  والمهتمين  المراجعين  الدائرة  ت�ستقبل  المزاد، 
تاأمين  �سرط  بالمزايدة  ا�ستراكهم  لتوثيق  الأم��ر، 
العمل، بدءًا  المطلوبة، وذلك خالل دوام  الم�ستندات 
)ولمدة   2019 اآب   1 في  الموافق  الخمي�س  يوم  من 

ت�سعة وع�سرين يوماً( تنتهي بتاريخ 29 اآب 2019.
 – طرابل�س  اأوقاف  دائرة  مقر  المزايدة:  مكان   -
الثاني  – الطابق  الأوقاف  – بناية  الجميزات  �سارع 

الحالب. رفعت  حلويات  – فوق 
على  بالمزايدة  ال�ستراك  في  يرغب  من  فعلى 
العقار رقم 378 منطقة راأ�سم�سقا العقارية، مراجعة 
على  لالطالع  المحددة،  المدة  �سمن  الأوقاف  دائرة 

ال�سروط المو�سوعة.
طرابل�س في 2019/7/17
دائرة اأوقاف طرابل�س

اعالن �شادر عن دائرة اأوقاف طرابل�ض

تم افتتاح مخبز اأخينا الكبير Bread Box للخبز 
اللبناني والفرن�سي وما ي�ستتبع ذلك من �سندوي�س على 

الطريقتين العربية والفرن�سية.
المجففة  الفواكه  اأن��واع  كافة  ببيعه  يمتاز  اأنه  كما 

القهوة  مع  طبعا  المفتخر.  الع�سل  واأنواع  الع�سوية، 
وال�ساي واأنواع الترويقة اللبنانية المميزة.

المكان: مقابل مدر�سة الأرمن، بين المنطقة التربوية 
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د. عبدالإله ميقاتي
يقول  كما   – نزلت  كريمة،  اآي��ة 
اأهل  من  الأن�سار  في   – المف�سرون 
ور�سوله  باهلل  اآمنوا  الذين  المدينة، 
الدخول في  اإلى  للدعوة  وا�ستجابوا 
»مكة  من  النبي  هجرة  قبل  الإ�سالم 
المنورة«.  »المدينة  اإلى  المكرمة« 
رزقهم  مما  واأنفقوا  ال�سالة  فاأقاموا 
اهلل، وكان من اأبرز �سفاتهم الت�ساور 
هذه  ذك���ُر  ج��اء  وق��د  بينهم.  فيما 
الكريمة بين  الآية  الخا�سية بهم في 
ركنين اأ�سا�سيين من اأركان الإ�سالم: 
لأهميتها  وذل��ك  وال��زك��اة،  ال�سالة 

البالغة في ت�سيير اأمور الم�سلمين.
�سابقاً  الم�سلمين  علماء  ُيجمع 
وحا�سرًا على اأن ال�سريعة الإ�سالمية 
ل��م ت��ح��دد م��وا���س��ف��ات ال��ح��ك��م في 
اأحاديث  اأو  قراآنية،  باآيات  الإ�سالم 
تطور  مع  يتطور  ذل��ك  لأن  نبوية، 
ال���زم���ان وال���م���ك���ان، وم����ع ت��ط��ور 
الح�سارة الإن�سانية. فكانت ح�سرية 
التحديد في ال�سورى فقط، لأهميتها، 
فيها  نزلت  التي  ال�سورة  �سمّيت  وقد 
ه���ذه الآي����ة ال��ك��ري��م��ة ب��� »���س��ورة 

ال�سورى« للتاأكيد على ذلك.
وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد ورد الأمر 
ال�سالة  عليه  للنبي  ب��ال�����س��ورى 
وال�سالم، وهو الذي {َوَما َينِطُق َعِن 
اْلَهَوى )3( اإِْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي ُيوَحى} 
)�سورة النجم – الآية 4(، اإذ قال له 
} ع���م���ران:  اآل  ����س���ورة  ف���ي  رب���ه 
َعَزْمَت  َف���اإَِذا  اْلأَْم���ِر  ِفي  ��اِوْرُه��ْم  َو���سَ
عمران  اآل  )�سورة   {ِ اهلَلّ َعَلى  ْل  َفَتَوَكّ
اأم��ٌر  ذل��ك  وف��ي   ،)159 الآي���ة   –
ال�سالة  عليه  فكان  وجلّي،  وا�سح 
اأمور  في  اأ�سحابه  ي�ساور  وال�سالم 
بدر،  )غ��زوة  غزواته  وف��ي  الجهاد 
غزوة الخندق، غزوة اأُحد وغيرها(، 
كثير،  ذلك  وغير  دنياهم  اأمور  وفي 
وكان ينزُل عند راأيهم اإذا رجح عنده 

ذلك. 
{َفاإَِذا  الآية  من  الثاني  ال�سق  اأما 
فقد اختلف   {ِ اهلَلّ َعَلى  ْل  َفَتَوَكّ َعَزْمَت 
من  فمنهم  تاأويله.  في  المف�سرون 
عليه  بالنبي  خ��ا���س  ب��اأن��ه  ي��ق��ول 
يقول  من  ومنهم  وال�سالم،  ال�سالة 
ب���اأن���ه خ��ا���س ب��ال��ن��ب��ي وال��خ��ل��ف��اء 
الرا�سدين من بعده، ومنهم من يقول 
باأنه عام لكل من ولَي اأمور الم�سلمين، 
وجهة  ولكٍل  الميادين.  �سّتى  وف��ي 
نظرِه والدفاع عنها وال�ست�سهاد بما 
حفل به تاريخ الم�سلمين في الع�سور 
الأخير  ال���راأي  ك��ان  واإن  الأول����ى. 
عنِق  في  كاملة  الم�سوؤولية  يجعل 

الحاكم، كما يجب اأن تكون. 
كلمَة  ب��اأّن  علمائنا  بع�س  وي��رى 
ال�سورى م�ستقٌة من »�ِسْرُت النحل«، 
في  يتنقل  الذي  النحل  ت�سف  وهي 
والرياحين،  الأزهار  بين  الب�ساتين، 
وليقّدم  وه��ن��اك،  هنا  من  ليرت�سف 
وهو  األ  العالم،  عرفه  �سراب  اأنف�س 
{ِفيِه  فيه:  اهلل  ق��ال  ال��ذي  الع�سل، 
النحل.  �سورة  في  ا�ِس}،  ِلّلَنّ �ِسَفاٌء 
كذلك ال�سورى، فاإنها تتيح للحاكم اأن 
الم�ست�سارين  اآراء  م��ن  ي�ستقَي 
الكفوئين وعلوِمهم ومعاِرفهم ما فيه 

خيُر الأمة والمجتمع. 
يرى  الباحثين  بع�س  ك��ان  واإذا 
والديمقراطية،  ال�سورى  بين  �سبهاً 
وبوناً  اختالفاً  يرى  الآخر  والبع�س 
بينهما، فقد راأيت من المفيد  �سا�سعاً 
الأحاديث  في  جاء  ما  عند  الوقوف 
الح�سارة  ت��اري��خ  وف���ي  ال��ن��ب��وي��ة 
الإ�ساءة  في  ي�ساعد  مما  الإ�سالمية، 
ع��ل��ى ه���ذا ال��م��و���س��وع ال��ه��ام في 
من  اأكثر  اليوم،  الإ�سالمي،  حا�سرنا 
نفتقد  بتنا  اأننا  اإذ  م�سى،  وقت  اأي 
ال�سورى ونتم�سك بالديمقراطية، لما 

في ذلك من مراعاٍة اإلزامية للقوانين 
الو�سعية.

»الديمقراطية«  اأن  ف��ي  �سك  ل 
م�سطلح مدنيٌّ ن�ساأ في بالد الإغريق، 
قبل ظهور الإ�سالم. وتتطور منذ ذلك 
الزمان وحتى اأيامنا هذه، واأ�سهم في 
من  بالنتقال  الو�سطى  الع�سور 
ظالمية ال�ستبداد الكن�سي في حينه 
كانا  اللذْين   - الإق��ط��اع،  وزع��م��اء 
اأوروبا في ذلك الزمن  مهيمنْين على 
نف�َسه  ال�سعِب  ُح��ْك��ِم  م��ب��داأ  اإل��ى   -
بنف�سه. و�سرعان ما تطور هذا المبداأ 
من  اليوم  عليه  نحن  ما  اإلى  وو�سل 
متنوعة في مختلف  ديمقراطية  نظٍم 

دول العالم. 
لمفهوم  ب�سيطٍة  م��ق��ارب��ٍة  وف���ي 
على  تقوم  اأنها  نجد  الديمقراطية 
بقرار  وال�سلطة  ال��ح��اك��م  ال��ت��زام 
في  المطلقة،  اأو  الب�سيطة  الأكثرية 
الدولة،  وموؤ�س�سات  قطاعات  معظم 
النيابية  المجال�س  اإل���ى  و���س��وًل 
ال��روؤ���س��اء  وان��ت��خ��اب  والتمثيلية 
وفي  وغيرها.  �سالحياتهم  وتحديد 
والمعرفة،  العلم  اأهل  يت�ساوى  ذلك 
والفكر والثقافة، مع غيرهم من عامة 
ال���ن���ا����س ف����ي ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر 
ممثليهم  واخ��ت��ي��ار  الديمقراطية، 
يت�ساوى  كما  فيهم.  الأمور  واأولياء 
في ذلك اأهل التقوى والإيمان والقيم 
والفجور  الف�سق  اأهل  مع  والأخالق 
اأهل  اأي�ساً  ويت�ساوى  والع�سيان. 
والإخال�س  ال�سوكة  وذوو  الحكمة 
بالراأي  التفرد  اأهل  مع  والن�سيحة، 
وما  الذاتية.  والم�سالح  والع�سبية 
بّلة في ع�سرنا الحا�سر  يزيد الطين 
ه��و الن��ف��ت��اح ال��م��ع��رف��ي ال��وا���س��ع 
في  اأ�سبح  ال��ذي  ج��دًا  والمت�سعب 
الجميع،  ويخاطب  الجميع  متناول 
كبيرهم و�سغيرهم، غنيهم وفقيرهم، 
التوا�سل  ه��ذا  وجاهلهم.  مثقفهم 
اأ�سبح  الف��ت��را���س��ي  الج��ت��م��اع��ي 
موجهاً في غالب الأحيان اإلى النف�س 
الفكر  اإل���ى  منه  اأك��ث��ر  وال��غ��ري��زة، 
و�سوًل  اأ�سهُل  بالتالي  وهو  والعقل. 
اإلى هدفه. ولعل خير دليل على ذلك، 
بعد  اليوم  بريطانيا  في  يجري  ما 
من  الخروج  على  العام  ال�ستفتاء 
»الت��ح��اد الأوروب���ي«، وم��ا يجري 
الأوروبية وغيرها من  ال�ساحة  على 
�سيعقبه  المتطرف،  لليمين  تو�سع 

حتماً تطرٌف مقابل وهكذا دواليك. 
المعرفي  النفتاح  اأن  في  �سك  ل 
المي�ّسر،  الإع���الم���ي  وال��ت��وا���س��ل 
ممار�سة  على  �سلباً  يوؤثران  اأ�سبحا 
والمتزنة.  ال�سليمة  الديمقراطية 
الديمقراطية  اأن  ذل��ك  اإل��ى  اأ���س��ف 
يتجزاأ  ل  جزءًا  اأ�سبحت  المعا�سرة 
من النظام العالمي القائم على مبادئ 
ب�سيا�سة  والمتم�سك  ال��ع��ول��م��ة، 
وال�سيا�سي  القت�سادي  التناف�س 
والع�سكري، والغلبة فيه دائماً وعلى 

كل �سعيد هي لالأقوى. 
الذي  الإ�سالمي  الحكم  نظام  اأم��ا 
بداأ في عهد النبي محمد عليه ال�سالة 
المنورة«  »المدينة  ف��ي  وال�سالم 
وتطور خالل مئات ال�سنين بعد ذلك، 
فهو يقوم على مبداأ التكامل، ويهدف 
ل��ي��ك��ون ف���ي ك���ل م���ا ف��ي��ه »رح��م��ة 
جمعاء.  وال��ب�����س��ري��ة  للعالمين« 
وال�سورى لي�ست اإل جزئية اأ�سا�سية 
ف��ي ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال���ذي ي��ق��وم على 
مبادئ وقيم ومعايير ثابتة، وت�سريع 
اأ�سوله  في  ثابت  اأ�سا�سي،  �سماوي 
تفا�سيله  ف��ي  ومتطور  واأه��داف��ه، 
والمكان  الزمان  بظروف  المرتبطة 
كانت  واإذا  به.  المحيطة  والعوامل 
العالمي  النظام  في  الديمقراطية 
ال�سالح«  بناء »المواطن  اإلى  تهدف 
من  جزء  هي  التي  »ال�سورى«  ف��اإن 

بناء  اإل��ى  تهدف  الإ�سالمي  النظام 
»الإن�سان ال�سالح«. وبناًء على ذلك  
ي�سود  اأن  الإ���س��الم��ي  للنظام  ُح��ّق 
بمبادئ  الحكام  التزم  عندما  العالم 
يقود  واأن  واأه��داف��ه،  النظام  ه��ذا 
العالَم لما فيه خير الب�سرية جمعاء. 
بكل  الإ�سالمية  الح�سارة  وتاريخ 
دليل  خير  وم��ح��اوره��ا  تفا�سيلها 
و�ساهد على ذلك. )كما يقول د. علي 
اأحمد مدكور في مقالته: »حوار بين 
ال�سورى والديمقراطية« في جريدة 

»ال�سرق الأو�سط«(.
اأهل  هم  ومن  ال�سورى؟  هي  فما 
الحل والعقد فيها؟ ولماذا ل نجد لها 
م�سادر  ف��ي  تف�سيلية  تنفيذ  اآل��ي��ة 

الت�سريع؟ 
ت�ساوؤلت كثيرة ُتطرح اليوم.

في  تقوم  ال�سورى  اأن  في  �سك  ل 
اأه���ل  راأي  اأخ�����ذ  ع��ل��ى  م��ب��دئ��ه��ا 
المجال  في  والخبرة  الخت�سا�س 
و�سواء  معهم.  والت�ساور  المطلوب 
تّمت ت�سمية هوؤلء بالم�ست�سارين كما 
باأهل  اأو  اليوم،  عليه  متعارف  هو 
ع�سور  في  كانت  كما  والعقد،  الحل 
كان  كما  اأو  الإ�سالمية،  الح�سارة 
ال�سالة  عليه  الر�سول  عهد  في  ذلك 
من  الرا�سدين  والخلفاء  وال�سالم 
والعقد  الحل  اأهل  تمثل  حيث  بعد، 
الت�ساور يبقى  فاإن  القبائل،  بروؤ�ساء 
يقول  وكما  وجلياً.  وا�سحاً  اأم���رًا 
تولد  النقا�س  »ف��ي  ال�سائع:  المثل 
ي�ساعد ولي  الت�ساور  فاإن  الحقيقة«، 
الأمر في تبيان تفا�سيل وتحاليل ما 
الم�ست�سارين  اأمور على  يعر�سه من 
من حوله. وبالتاأكيد فاإن ما �سيح�سل 
كان  مما  واأدق  اأكثر  �سيكون  عليه 
ما  وه��ذا  بمفرده.  يدركه  اأو  يعرفه 
ي�ساعده على اتخاذ القرار المنا�سب 
وقديماً  واأ���س��وب.  اأف�سل  ب�سكل 

قالوا: 
»ما خاب من ا�ست�سار«. 

ويقول ابن العربي: 
»ال�سورى األفة للجماعة، وم�سبار 
وما  ال�سواب،  اإلى  و�سبب  للعقول، 

ت�ساور قوم اإل ُهدوا«.
وروى الترمذي عن اأبي هريرة اأن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
خ��ي��ارك��م،  اأم���راوؤك���م  ك���ان  »اإذا 
واأم��رك��م  �سمحاءكم،  واأغ��ن��ي��اوؤك��م 
�سورى بينكم، فظهُر الأر�ِس خير لكم 
اأم���راوؤك���م  ك���ان  واإذا  بطنها،  م��ن 
بخالوؤكم،  واأغ��ن��ي��اوؤك��م  ���س��رارك��م، 
واأموركم اإلى ن�سائكم، فبطن الأر�س 
خير لكم من ظهرها« وقد ورد اأن علياً 

كّرم اهلل وجهه قال لر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: 

ل  اأمور  علينا  ترُد  اهلل  ر�سول  »يا 
ل�سّنة  نرى  ول  حكماً،  فيها  هلل  نرى 
نبيه حكماً، فماذا ن�سنع؟ قال �سلى 
العباد،  اجمعوا  و�سلم:  عليه  اهلل 
براأي  تقتدوا  ول  �سورى  واجعلوها 

واحد«. 

وفي ال�سورى ال�سادقة توجه اإلى 
ونجاة  مر�ساته  ابتغاء  تعالى  اهلل 
وروح  ال��ري��اء،  طغيان  م��ن  ل��الأم��ة 
والرعية،  ال��روؤ���س��اء  بين  التمّلق 
الذاتية. يقول الإمام  ابتغاء المنافع 

علي ر�سي اهلل عنه: 
وقد  الهداية،  عين  »ال�ست�سارة 
والتدبير  براأيه،  ا�ستغنى  من  خاطر 

قبل العمل يوؤّمنك من الندم«، 
ويقول بع�س الحكماء: ما ا�سُتنبط 
ول  ال��م�����س��اورة،  بمثل  ال�����س��واب 
ول  الموا�ساة،  بمثل  النِّعم  نت  ُح�سّ

اكُت�سبت البغ�ساء بمثل الكْبر. 
النظرية  بين  ال�سورى  كتاب  )من 
عبدالرحمن  قحطان  د.  والتطبيق. 

الدوري �س 77 – 78(.
الر�سيد  هارون  الخليفة  اأن  ُيروى 

اأراد اأن يوّلي رجاًل للق�ساء. 
اأح�سن  ل  اأن��ا  الرجل:  له  فقال   -

الق�ساء، ول اأنا فقيه. 
- فقال له الر�سيد: فيك ثالث ِخالل 
وال�سرف  �سرف،  لك  خ�سال(:  )اأي 
يمنُع �ساحَبه من الدناءة، ولك حلم 
يمنُعك من العجلة، ومن لم َيْعَجل قّل 
خطوؤه، واأنت رجٌل ت�ساوُر في اأمِرك، 
الفقه  واأما  �سواُبه،  كُثر  �ساور  ومن 
فما  فوّله  به.  تتفّقه  من  اإليك  فت�سّم 

وجدوا فيه مطعناً«. 
وما هي �سفات الم�ست�سارين؟ 

يمكننا جمعها في كلمتين اثنتين، 
كما ورد في الآية الكريمة: {اإَِنّ َخْيَر 
��َت��اأَْج��ْرَت اْل��َق��ِوُيّ اْلأَِم��ي��ُن}  َم��ِن ا���سْ
بمعناها  وال��ق��وة   .)26 )الق�س�س 
في  والأداء  الخبرة  في  هي  الوا�سع 
والمجال  المنا�سب  الخت�سا�س 
والثقافة،  العلم  وف��ي  المطلوب، 
والأدب  والحلم  والمعرفة،  والفكر 
والأن�����اة، وال�����س��دق والإخ��ال���س 
للمبادئ والقيم، وكل ما فيه م�سلحة 

المجتمع. 
التقوى  ف��ي  ف��ه��ي  الأم���ان���ة  اأم���ا 
الذي  الحق  قول  في  وهي  وال��ورع، 
على  كان  ولو  وجل  عز  اهلل  ُير�سي 
الأمر  فوليُّ  اأقربائه.  اأ�سد  اأو  نف�سه 
ي�ستعير  اإنما  اأح��دًا  ي�ست�سير  عندما 
عقله وراأيه وخبرته وتجاربه وكلها 
يجب اأن تكون �سافية هلل، �سادقة مع 
اهلل، منّزهة عن كل م�سلحة اأو منفعة 
ال��ر���س��ول عليه  ذات��ي��ة. وق��د ح���ّذر 
ال�سالة وال�سالم – من ا�ست�سارة من 
من  فيه  ولي�س  ل��ذل��ك،  اأه���اًل  لي�س 
عنْته  ما  وهذا  المذكورة،  ال�سفات 
الآية الكريمة – في �سورة الق�س�س: 
قوله  في  وذلك   - اْلأَِميُن}  {اْلَقِوُيّ 
فانتظر  اأهله  لغير  الأم��ر  و�ّسد  »اإذا 

ال�ساعة« )رواه البخاري(.
واأم����ا ل��م��اذا ل ن��ج��د ل��ه��ا اآل��ي��ات 

تطبيقية في القراآن وال�سنة؟ 
ف����اإن ذل���ك ي��ع��ود اإل����ى اخ��ت��الف 
ومن  لآخر،  مجتمع  من  المجتمعات 
وكل  لزمن.  زمن  ومن  لأخرى،  بيئة 
مع  ويترافق  ويتطّور،  يتغّير  ذلك 

النا�س، وتغير م�ستوى  اأحوال  تغير 
وح�سارتهم،  ومعارفهم،  ثقافاتهم، 
بينهم،  فيما  وتعاونهم  وم�ساركتهم 
وتوا�سلهم  الآخ��ر  على  وانفتاحهم 
والتطور  التغيير  وهذا  بينهم.  فيما 
م�ستمّر منذ اأن خلق اهلل اآدم واإلى اأن 
فهو  عليها،  وم��ن  الأر���س  اهللُ  َي��ِرث 
من  اأراده��ا  التي  خلقه  في  اهلل  �سنة 
عباده وهي عمارة الأر�س. لذلك كان 
وال���راأي  وال��ع��ق��د،  الحل  اأه��ل  على 
دائ��م��اً  ي��خ��ت��اروا  اأن  وال��م�����س��ورة 
ظروفهم  مع  تتنا�سب  التي  الطريقة 
طروحاتهم  وتكون  مجتمعاتهم،  في 
م�����س��ف��وع��ة ب��ال��ح��ج��ج ال��دام��غ��ة، 
والحوارات  ال�ساطعة،  والبراهين 
من  منطلقًة  تاأكيد،  وبكل  المْقِنعة، 
تفا�سيله  ب��اأدق  والحا�سر  ال��واق��ع 

ومندرجاته.
واأول ما ت�ساور به ال�سحابة بعد 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  وف���اة 
ت�ساور  حيث  الخالفة،  كانت  و�سلم، 
ال��م��ه��اج��رون والأن�����س��ار وق���دم كل 
اأبي  على  ر�ست  حتى  حجته  طرف 
حين  عنه،  اهلل  ر�سي  ال�سديق،  بكر 
»نر�سى  ال��خ��ط��اب:  ب��ن  عمر  ق��ال 
�سلى  اهلل  ر�سوُل  ر�سيه  من  لدنيانا 
اهلل عليه و�سّلم لديننا« )وكان ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم في مر�سه 
قد طلب من اأبي بكر اأن يوؤم الم�سلمين 

في �سالتهم(. 
وت�����س��اوروا ب��ع��د ذل���ك ف��ي اأه��ل 
الرّدة، بعد اأن خرج من الإ�سالم عدد 
ِمن  وغيرهم  القبائل،  اأبناء  من  كبير 
ومنهم  وال��زك��اة،  ال�سالة  اأنكر  َمن 
اأنكر الزكاة. فجمع اأبو بكر ال�سديق 
الكرام،  ال�سحابة  عنه  اهلل  ر�سي 
المرتدين.  قتال  ف��ي  لي�ست�سيرهم 
ف��اأ���س��ار ع��ل��ي��ه ع��م��ر ب��ن ال��خ��ط��اب 

مت�سائاًل: 
»اإذا قاتلنا من ارتد وكفر واّدعى 
من  نقاتل  فكيف  معه،  ومن  النبوة 
اإل  اإله  ل  اأن  ي�سهد  الزكاة وهو  منع 
ال�سالة  عليه  النبي  ق��ال  وق��د  اهلل، 
النا�س  اأقاتل  اأن  »اأم��رت  وال�سالم: 
حتى يقولوا: »ل اإله اإل اهلل. فمن قال 
اإل  ونف�سه  دمه  مني  حقن  فقد  ذلك 
و�سكت  اهلل«.  على  وح�ساُبه  بحقه، 
بكر  اأبو  فقال  النا�س.  و�سكت  عمر، 
كلمته الم�سهورة: »واهلل لأقاتلّن من 
ف��اإن  وال��زك��اة،  ال�سالة  بين  ف��ّرق 
منعوني  لو  واهلل  المال.  حق  الزكاة 
اهلل  ر�سول  اإلى  يوؤّدونه  كانوا  عقاًل 
على  لقاتلتهم  و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى 
الخطاب:  ب��ن  عمر  ف��ق��ال  م��ن��ع��ه«. 
فواهلل، ما هو اإل اأن راأيت اأن اهلل عز 
للقتال  بكر  اأبي  �سدر  �سرح  قد  وجل 
فعرفُت اأنه الحق« )رواه البخاري(. 
فلما ولي عمر بن الخطاب راأى اأن 
في  لهم  مدخل  ل  وال�سبيان  الن�ساء 
الزكاة  مانُع  ا�ستوجبه  الذي  القتال 
راأي  ل  اأنهم  الأغلب  وفي  اهلل،  حقَّ 
ل  اأن��ه  ف��راأى  ال��زك��اة،  منع  في  لهم 
يجوز اأن يحكم فيهم بحكم المانعين 
باجتهاده.  بكٍر  اأب��ا  وَع���َذَر  للزكاة. 
اأن  وذلك بح�سور ال�سحابة من غير 

ُينكر ذلك اأحد.
باأنه  بالقول،  القراءة  هذه  اأختم 
ال�سورى في  اإذا كان متعذرًا تطبيق 
ال��و���س��ع��ي��ة، على  ال��ق��وان��ي��ن  ظ��ل 
فاإن  ومجال�سها  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سركات  في  ومفيد  ممكن  تطبيقها 
وال���ج���م���ع���ي���ات وال��م��وؤ���س�����س��ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن��ه��ا وال��خ��ي��ري��ة، 
وال��خ��دم��ات��ي��ة،  منها  وال��ت��ج��اري��ة 
وال�����س��ن��اع��ي��ة م��ن��ه��ا وال��زراع��ي��ة، 
والتعليمية منها والأكاديمية وغيرها 
في  تخ�سع  ل  التي  الموؤ�س�سات  من 
ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ل��ل��ق��وان��ي��ن والأن��ظ��م��ة 
لزوماً.  الإجراء  والمرعية  الو�سعية 

»الأكاديمية  مثاًل  ذلك  على  واأ�سرب 
»الملك  اأ�س�سها  التي  الفرن�سية« 
ل��وي�����س ال��ث��ال��ث ع�����س��ر« ف��ي ال��ع��ام 
مح�سورة  مهمتها  وكانت  1635م. 
الفرن�سية.  اللغة  على  الحفاظ  في 
منهم  ع�سوًا،   40 من  تكونت  وق��د 
والعالم  والطبيب  وال�ساعر،  الكاتب 
بينهم  فيما  يت�ساورون  ذل��ك،  وغير 
بهم.  ال��م��ن��وط��ة  المهمة  لتحقيق 
اأو  بالوفاة  تنتهي  ثابتة،  ع�سويتهم 
اختير  التي  الأهلية  من  بالخروج 
الع�سو على اأ�سا�سها. ويكون اختيار 
وذلك  الأع�ساء.  باقي  من  الخلف 
الن�سيج  على  الأكاديمية  لُتحافظ 
ولتحافظ  عليه  تاأ�سي�سها  تم  ال��ذي 
على الهدف الذي اأُ�س�ست لأجله. وقد 
دخلوا  الذين  الأ�سخا�س  عدد  فاق 
جميع  وم��ن  ع�سو   700 ع�سويتها 
لالأكاديمية  الر�سمي  )الموقع  المهن. 

الفرن�سية(. 
من  ع��ددًا  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
على  تحافظ  الأكاديمية  الموؤ�س�سات 
ه��ذا ال��وج��ه م��ن وج���وه اإدارات��ه��ا 
مبداأ  اإل��ى  اأق��رب  هي  التي  العليا، 
ال�سورى منها اإلى نظام الديمقراطية.

ول �سك في اأن التزام الموؤ�س�سات 
ب�سكل  ال�سورى  بمبداأ  الر�سمية  غير 
���س��ل��ي��م، ُي�����س��اع��د ف��ي ت��ط��ور ه��ذه 
الموؤ�س�سات، وُي�سهم في تطوير مبداأ 
به  العمل  على  وُي�سجع  ال�سورى، 
يكون  اأن  كله  ذلك  قوام  فاأكثر.  اأكثر 
على  مرتكزًا  الم�ست�سارين  اختيار 
َجْرَت اْلَقِوُيّ  مبداأ {اإَِنّ َخْيَر َمِن ا�ْسَتاأْ
المبداأ  بهذا  العمل  ولعّل  اْلأَِميُن}. 
على  القائمين  ي�سجع  فيه،  والنجاح 
تطوير  على  والعباد،  البالد  �سوؤون 
القوانين والأنظمة المرعية الإجراء 
ال�سليم  ال�����س��ورى  م��ب��داأ  ب��ات��ج��اه 
والإب���ت���ع���اد ت��دري��ج��ي��اً ع��ن م��ب��داأ 
عن  والتخلي  العددية  الديمقراطية 

�سلبياتها.
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كعادتها في كل عام نظمت »نقابة 
مباريات  طرابل�س«  في  المهند�سين 
م�ساريع  في  ال�سمال  جامعات  بين 
اخت�سا�سات  جميع  في  التخرج 
»جامعة  ح�سة  وكانت  الهند�سة، 
ُقدمت  التي  الجوائز  من  المدينة« 
ه��ي الأك��ب��ر ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ات )5 
جوائز(، اإذ  كانت النتائج كما يلي:
المركزان الأول والثاني: في 

»هند�سة المعلوماتية 
والت�سالت«

اخت�سا�س  في  الأول  المركز   -
»هند�سة المعلوماتية والت�سالت« 
من  ح��داد  زي��اد  الطالب  ب��ه  وف��از 

»كلية الهند�سة«.
اخت�سا�س  في  الثاني  المركز   -
»هند�سة المعلوماتية والت�سالت« 
ال�سوفي  روعة  الطالبة  به  وفازت 

من »كلية الهند�سة.

المركز الثاني: في اخت�سا�ص 
»الهند�سة المدنية«

اخت�سا�س  في  الثاني  المركز   -

»الهند�سة المدنية« وفاز به الطالب 

ب�سار عبدو من »كلية الهند�سة«.

المركز الثالث: في اخت�سا�ص 
»الهند�سة البيوطبية«

اخت�سا�س  في  الثالث  المركز 

به  وف��ازت  البيوطبية«  »الهند�سة 
»كلية  م���ن  دي���ب  ن���ور  ال��ط��ال��ب��ة 

الهند�سة«.
اخت�سا�س  في  الثالث:  المركز 

»هند�سة البيئة«
اخت�سا�س  في  الثالث  المركز 
»هند�سة البيئة« وفازت به الطالبة 

هديل م�سول من »كلية الهند�سة«.
تنويه بالجامعة

اللجنة  م��ن  تنويه  ���س��در  وق��د 
الفاح�سة ب� »جامعة المدينة« التي 
اعتمادها  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  »ُتثبت 
وارت��ك��از  التعليم  ف��ي  ال���ج���ودة 
برامجها على منهجية التعلم ولي�س 
اآف��اق  للطالب  يفتح  مما  التعليم 
على  والح�سول  والتميز  الب��داع 

فر�س عمل ب�سرعة«.
منح  الجامعة  مجل�س  قرر  وقد 

الطالب جوائز مالية.

فوز الطالب زياد حداد بالمركز االأول  اخت�سا�ص »هند�سة معلوماتية وات�ساالت«فوز الطالب ب�سار عبدو بالجائزة الثانية اخت�سا�ص »هند�سة مدنية«

 فوز الطالبة نور ديب بالجائزة الثالثة اخت�سا�ص »الهند�سة الييوطبية

فوز الطالبة هديل م�سول بالجائزة الثالثة اخت�سا�ص »هند�سة البيئة«

فوز الطالبة روعة ال�سوفي بالمركز الثاني اخت�سا�ص »هند�سة معلوماتية وات�ساالت«

طالب »جامعة المدينة« مع عميد »كلية الهند�سة« د. وليد كمالي

»جامعة المدينة« تح�سد خم�س جوائز في مباريات نقابة المهند�سين
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