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�لكثافة �ل�سكانية تق�سيم �سجالت �لنفو�س

حول طر�بل�س، في در��سة »منظمة �ل�سكان«در��سة �عدتها »منظمة �ل�سكان« في �لأمم �لمتحدةحدود بلديات »�تحاد بلديات �لفيحاء«: طر�بل�س، �لميناء، �لبد�وي، �لقلمون.

يبدو، حتى كتابة هذا التقرير، اأن م�سير »اإتحاد بلديات الفيحاء« الذي 
على  المجهول  في  دخل  قد  والقلمون،  البداوي،  الميناء،  طرابل�س،  ي�سم: 
�سغلتها،  التي  التحاد  رئا�سة  ال�سمال عن  اإق�ساء عا�سمة  خلفية محاولت 
بتاريخ  الــ�ــســادر   5234 الــمــر�ــســوم  على  بــنــاء  التــحــاد  تاأ�سي�س  منذ 
1982/5/25، خا�سة ان طرابل�س هي العمود الفقري لاتحاد، في  مختلف 

المجالت.
هذا ما تقدمه بلدية طرابل�س لي�شتطيع الإتحاد العمل؟

وبح�سب المعلومات والأرقام، فاإن بلدية طرابل�س: 
- ت�ساهم باأكثر من 70% من موازنة التحاد.

- ت�سكل حوالي 80% من م�ساحة التحاد ومن عدد �سكانه.
- كل المرافق الرئي�سية لاتحاد تقع عقارياً في طرابل�س: 

التكرير،  محطة  	•
لفاجيت،  	•
الم�سلخ،  	•

النفايات،  مكب  	•
الطفاء،  �سرية  	•

ال�سحي،  ال�سرف  �سبكات  	•
الخ�سار،  �سوق  	•

الفرز... معمل  	•

د. ريا�س يمق رئي�شًا لبلدية طرابل�س والتحاد يديره نائب 
الرئي�س... لماذا؟

)د.  طرابل�س  لبلدية  رئي�س  انتخاب  اإعادة  من  وبالرغم  ال�ساعة،  حتى 
ريا�س يمق(، بعد �سحب الثقة من رئي�سها ال�سابق المهند�س اأحمد قمرالدين 
في منت�سف الولية، فاإن رئي�س بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين الذي كان 
ي�سغل من�سب نائب رئي�س التحاد، ل يزال يرئ�س التحاد، ول تزال ُتعقد 

الجتماعات وُتتخذ القرارات، فلماذا؟ واإلى اأين تتجه الأمور؟!
انتخاب  لعدم  ي�سعى  كان  الذي  الم�سوؤول  الموظف  فاإن  الوقائع  وح�سب 
مقدراتها.  وعلى  عليها  اليد  و�سع  اأجل  من  طرابل�س  لبلدية  جديد  رئي�س 

واأموالها يحاول حالياً و�سع اليد على التحاد واأمواله لغايات معروفة.

ت�شريعات  يحتوي  اللبناني  القانون 
ت�شكيل  وامكانيات  البلديات  تخ�ص 
اتحادات بلدية. والهدف من االتحادات 
هو تاأمين نوع من التعاون في ما يتعلق 
بالخدمات البلدية وفي ما يتعلق بموارد 
مرتبط  وهذا  البلديات،  هذه 
بالم�شوؤوليات التي يجب تحملها خارج 
بم�شتوى  ال�شيقة  البلدية  الحدود 
ح�شرًا. بلدي  ولي�ص  ا�شتراتيجي 

من  واحد  يتراأ�شه  االتحادي  المجل�ص 
مجل�ص  اأو  المنتخبين  البلديات  روؤ�شاء 
هذا  في  االأع�شاء  البلديات  يمثل 

االتحاد.
اللبناني  الوطني  الم�شتوى  على 
هناك 53 اتحادًا ت�شم 79% من بلديات 

لبنان التي يبلغ عددها 1138.
م�شتوى  على  البلدي  التعاون  عالقة 
في  العامة  الم�شلحة  هدفها  االتحاد 
تمت  حال  وفي  الم�شتركة،  الق�شايا 
تنعك�ص  ان  يمكنها  جيد  ب�شكل  اإدارتها 
والتنمية  الروؤية  م�شتوى  على  ايجابًا 

المناطقية.
المن�شمة  لبنان،  البلديات في  بع�ص 
اإلى اتحادات بلدية، ا�شتطاعت ان تنفذ 
ان بع�شها  م�شاريع مناطقية هامة. بل 
نظر اإلى االتحادات كموؤ�ش�شات ت�شاعد 
في اإنجاز الالمركزية االدارية. خا�شة 
حادة  مركزية  فيه  بلد  عن  نتكلم  اأننا 

تجمع  اإلى  بالن�شبة  فقط  لي�ص   ، للدولة 
اإلى  بالن�شبة  اأي�شًا  بل  ال�شكان 

اال�شتثمارات وتوزيع الثروة.
تت�شم  اتحادات  هناك  المقابل  في 

بال�شعف لالأ�شباب التالية:
- فقدان القدرات االدارية.

البدل  تح�شيل  على  القدرة  عدم   -
المادي للع�شوية.

ال�شلطة  على  كامل  ب�شكل  االتكال   -
الم�شتقل  البلدي  وال�شندوق  المركزية 

للح�شول على االيرادات.
و�شبه  ال�شالحيات  تداخل   -
المناف�شة بين بلديات االتحاد مما يوؤدي 

اإلى خالفات.
ال�شبيهة  القائمة  االنق�شامات   -

بانق�شامات البلد ككل.
واتحاد  طرابل�ص  اإلى  عودة  وفي 
بلديات الفيحاء، هناك اأربع بلديات في 
طرابل�ص ومحيطها اجتمعت لت�شكل هذا 
والميناء  طرابل�ص  هناك  االتحاد. 
اتحاد  بلدياتها  �شكلت  التي  والبداوي 
اأما   ،1982 العام  في  الفيحاء  بلديات 
البلدية الرابعة فهي بلدية القلمون التي 
ظلت خارج االتحاد لمدة طويلة ب�شبب 
البلديات  عن  الجغرافي  انف�شالها 
يف�شل  اإذ  �شابقًا،  المذكورة  الثالث 

را�شم�شقا.  بلدية  طرابل�ص  وبين  بينها 
االداري  والجهد  القلمون  م�شاعي  لكن 
للقلمون  ان�شمامًا  اثمرت  والقانوني 

لالتحاد في العام 2014.
را�شم�شقا  رف�شت  المقابل  في 
ب�شبب  االتحاد،  اإلى  االن�شمام  فر�شة 
�شعيها لعدم االنف�شال بلديًا عن ق�شاء 
لكن  الحا�شر،  الوقت  في  الكورة 
مطروحًا،  زال  ما  م�شتقباًل  ان�شمامها 
ا�شاًل  �شكانها هم  ان 40% من  خا�شة 

من طرابل�ص.
التي  واالأعمال  الدرا�شات  لجهة  اما 
فهي  الفيحاء  بلديات  اتحاد  يجريها 
االإنماء  مجل�ص  اإلى  اأ�شا�شًا  ت�شتند 
اال�شت�شارية  المكاتب  واإلى  واالإعمار 
التعاقد معها لتحليل وتطوير  يتم  التي 
وهناك  المنطقة،  في  التنمية  مفكرة 
من  تقنيون  اخت�شا�شيون  اأي�شًا 
قطاعات مختلفة ي�شاعدون اأو يتعاونون 
لتنفيذ  االتحاد  مع  كا�شت�شارين 
الم�شروعات في االأرا�شي التي ي�شمها 

االتحاد.
)من درا�سة عن طرابل�س واتحاد 
»منظمة  بها  قامت  الفيحاء،  بلديات 

ال�سكان« التابعة لاأمم المتحدة(

»اتــحــاد  يــتــاألــف   :114 ــادة  ــم ال
البلديات،  من  عدد  من  البلديات« 
المعنوية  بال�سخ�سية  ويتمتع 
ــي، ويــمــار�ــس  ــال ــم ــتــقــال ال وال�ــس
في  عليها  المن�سو�س  ال�ساحيات 

القانون.
المادة 115: 

البلديات«  »اتــحــاد  ُين�ساأ   -1
الوزراء  مجل�س  في  ُيتخذ  بمر�سوم 
الداخلية،  وزير  اقتراح  على  بناء 

وذلك:
- اإما بمبادرة منه

- واإما بناء على طلب البلديات
اأخرى  بلديات  �سم  ويجوز   -2
على  بناء  بمر�سوم  التــحــاد  اإلــى 
وبمبادرة  الداخلية  وزيــر  اقتراح 

منه اأو بناء على طلب البلديات.
3- ُيحل »اتحاد البلديات« بنف�س 

الأ�سول المعتمدة لن�سائه.
يــحــدد فــي مــر�ــســوم الــحــل ومع 
ال�سروط  الغير  بحقوق  الحتفاظ 
اتحاد  ت�سفية  فيها  تــجــري  الــتــي 

البلديات.
مر�سوم  في  ُيحدد   :116 المادة 
هذا  ا�سم  البلديات«  »اتحاد  اإن�ساء 

التحاد ومركزه.
المادة 117: تنتهي ولية مجل�س 
المجال�س  ــة  ولي بانتهاء  التــحــاد 

البلدية التي يتاألف منها.
جهاز التحاد

المادة 118: يتاألف جهاز التحاد 
مجل�س  ت�سمى  تقريرية  �سلطة  من 
التحاد ومن �سلطة تنفيذية يتولها 

رئي�س مجل�س التحاد. 
مجل�س  يــتــاألــف   :119 الــمــادة 
التي  البلديات  روؤ�ساء  من  التحاد 
للمجل�س  ويمكن  التــحــاد  ي�سمها 
ان  الرئي�س  لقــتــراح  بناء  البلدي 
مدة  طيلة  اأع�سائه  بــاأحــد  يتمثل 

ولية التحاد.
ع�سو  مــركــز  �سغور  ــال  ح ــي  وف
اأو  كالوفاة  ــم  دائ ب�سبب  التــحــاد 
ع�سوية  من  الإقالة  اأو  ال�ستقالة 
المجل�س البلدي يحل محله الع�سو 
الذي ينتدبه المجل�س البلدي التابع 

له.
مجل�س  يلتئم   :120 الـــمـــادة 
من  ا�سبوعين  مهلة  خال  التحاد 
اأو  القائمقام  لدعوة  بناء  تكوينه 
الرئي�س  لنتخاب  وذلــك  المحافظ 
ونائب الرئي�س ول ي�سترك القائمقام 
اأو المحافظ في هذه النتخابات اإن 

كان متولياً اأعمال البلديات.
رئي�س  ــاون  ــع ي  :121 الـــمـــادة 
�سوؤون  اإدارة  في  التنفيذية  ال�سلطة 
التحاد جهاز موظفين َيْرِئ�َسُه مدير 
الهند�سي  الــجــهــاز  ــن  م ــف  ــاأل ــت وي
الإداري  الجهاز  ومــن  وال�سحي، 

والمالي ومن جهاز ال�سرطة.
و�سع  التحاد  مجل�س  ويتولى 

اأنظمة وماكات موظفي التحاد.
التــحــاد  مجل�س  رئي�س  يعين 
الأنظمة  لأحــكــام  وفقاً  الموظفين 

والماكات المرعية الإجراء.

اتحاد بلديات الفيحاء »اإتحاد البلديات«: تعريفه، 
ت�شكيله، واليته وجهازه

هل تخرج طرابل�س من »اإتحاد بلديات الفيحاء«؟

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
طلبت عايدة اأنو�س اأحد ورثة 

اأنعام من�ساوي �سند تمليك بدل 
�سائع 406/11 الميناء 11.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

غريب  ــم  ــراهــي اإب ــو  مــاري طــلــب 
حنا  اإبراهيم  ــة  ورث اأحــد  ب�سفته 
غريب �سهادة قيد بدل �سائع للعقار 

559 رحبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري



الأربعاء  2019/9/4

بلدية  رئي�س  �ساألت  »الــتــمــدن« 
عن  يمق  عــزت  ريا�س  د.  طرابل�س 
بلديات  »اتـــحـــاد  رئــا�ــســة  ق�سية 

الفيحاء« فقال:
»بعد انتخاب رئي�س ونائب رئي�س 
الُعرف  ان  وبما  طرابل�س،  بلدية 
هي  ــاد  ــح الت رئــا�ــســة  بـــاأن  يق�سي 
لطرابل�س، ولم ي�سغل هذا المن�سب، 
�سوى  اأحــد  التــحــاد،  تاأ�سي�س  منذ 
وجهنا  فقد  طرابل�س،  بلدية  روؤ�ساء 
واإلــى  التــحــاد  مديرة  ــى  اإل ر�سالة 
اأعــ�ــســائــه مــن اأجـــل عــقــد اإجــتــمــاع 

لاتحاد كي ُينتخب رئي�س له«.
علم الدين... نهرا!

الميناء  بلدية  »رئي�س  اأ�ــســاف: 
عبدالقادر علم الدين اأبلغنا – بالرغم 
التحاد  رئي�س  باأعمال  يقوم  انه  من 
– ان ل عاقة له بالدعوة اإلى  حالياً 

بمحافظ  تتعلق  فالم�ساألة  اجتماع، 
ال�سمال رمزي نهرا«.

جل�شتان في غياب بلدية 
طرابل�س وقرارات بحرمان 

طرابل�س؟
د. ريا�س يمق تابع: 

 »منذ اأكثر من ع�سرة اأيام وجهنا 

اإلى  ر�سمي(  )كتاب  خطية  ر�سالة 
المحافظ، لكنه لم يدُع لعقد اجتماع، 
عقد  التحاد  مجل�س  ان  من  بالرغم 
ــم  ورغ حــ�ــســورنــا  دون  جل�ستين 
قـــرارات  يتخذ  بــل  ل  معار�ستنا، 
ــة تــ�ــســتــهــدف  ــا�ــس ــس ــرة وحــ� ــي ــط خ

طرابل�س، 

اإجــراء  المثال  �سبيل  على  ومنها 
ح�س�س  وتقا�سم  تزفيت  مناق�سة 
اأية  من  طرابل�س  وحــرمــان  الزفت 

ح�سة«)!!!(
الإطفاء  �سيارات  »اأن  واأو�ــســح 
لأنها  رف�سها،  قد  التحاد  كان  التي 
والتي  المطلوبة،  الموا�سفات  دون 

فقد  الكورة،  اإلى  حينه  في  نقلها  تم 
)ب�سغط  التحاد  مجل�س  ان  علمُت 
العودة  ب�سدد  م�ستفيدة(  جهة  من 
دون  اأي  هــي  كما   ... �سرائها  ــى  اإل

الموا�سفات ال�سرورية«.
اإن لم يرد المحافظ �شنتوجه 

اإلى الوزيرة

محافظ  ان  »طالما  يمق:  ــال  وق
�سوف  كتابنا،  على  يرد  لم  ال�سمال 
الداخلية  وزارة  اإلى  ر�سمياً  نتوجه 

للبت في هذا الأمر«.
وجواباً على �سوؤال »التمدن« قال:
�سيا�سيي  ــى  اإل للجوء  داعــي  »ل 
حق  من  التحاد  فرئا�سة  طرابل�س، 

المدينة«.
تجميد م�شاهمة طرابل�س في 

الموازنة واإجراءات
طرابل�س  بلدية  »اأن  اأكد  يمق  د. 
المالية  مدفوعتها  كل  ايقاف  قررت 

اإلى التحاد. 
وندر�س الحتمالت، من النواحي 
لجهة  �سواء  والعملية،  القانونية 
تجميد ع�سوية طرابل�س في التحاد 

اأو الن�سحاب منه«.

رئا�شة مجل�س التحاد
ال�سلطة  يتولى   :130 ــادة  ــم ال
التحاد  مجل�س  رئي�س  التنفيذية 
ل  التعداد  �سبيل  على  لــه  وتــكــون 

الح�سر ال�ساحيات التالية:
وتحديد  التحاد  مجل�س  دعوة   -

جدول اأعماله.
- رئا�سة جل�سات مجل�س التحاد 

واإدارتها.
ــة  ــوازن ــم ال ــروع  ــس ــ� م ــع  ــس و�  -
ــاب الــقــطــعــي والــتــقــريــر  ــس ــ� ــح وال

ال�سنوي.
التحاد  مالية  على  الإ�ــســراف   -

و�سبط وارداته.
ب�سرف  والأمــــر  النفقة  عقد   -

الموازنة.
اأحكام  �سمن  الموظفين  تعيين   -

النظام والماكات الم�سدقة.
وهو  التــحــاد  �ــســوؤون  اإدارة   -
لموظفي  الأعلى  الت�سل�سلي  الرئي�س 

التحاد.
- تنفيذ قرارات مجل�س التحاد.

الق�ساء  لــدى  التــحــاد  تمثيل   -
والغير.

المادة 131: يحق لرئي�س ونائب 
يتقا�سيا  ان  التحاد  مجل�س  رئي�س 
تمثيل  تعوي�س  التحاد  موازنة  من 
ويكون  المجل�س  يــحــدده  وانتقال 
متنا�سباً مع اأهمية الجهد الذي يبذله 
ــوؤون  ــس � تــ�ــســريــف  فــي  منهما  ــل  ك

التحاد.
الرئي�س  نائب  يقوم   :132 المادة 
غيابه  حال  في  الرئي�س  ب�ساحيات 
اأو ايقافه عن العمل اأو في حال �سغر 
في  كــان،  �سبب  لأي  الرئا�سة  مركز 
الرئي�س  ونائب  الرئي�س  غياب  حال 

مقام  يقوم  منهما  مركز  �سغور  اأو 
الــرئــيــ�ــس بــ�ــســورة مــوؤقــتــة اأكــبــر 

الأع�ساء �سناً في مجل�س التحاد.
اخت�شا�س مجل�س التحاد

مجل�س  ــداول  ــت ي  :126 ــادة  ــم ال
الموا�سيع  ــي  ف ــرر  ــق وي التـــحـــاد 

التالية:
المنافع  ذات  العامة  الم�ساريع   -
جميع  منها  ت�ستفيد  التي  الم�ستركة 
اأو  بع�سها  اأو  الأع�ساء  البلديات 
اتحاد  من  اأكثر  نطاق  ت�سمل  التي 
الم�ساريع  هذه  كانت  �سواء  واحــد 
قائمة اأو مرتقبة، كالطرق والمجارير 
ــاء  والإطــف والم�سالخ  والــنــفــايــات 
والتعاونيات  الموا�سات  وتنظيم 

والأ�سواق ال�سعبية وخافها.
وال�ستماكات  التخطيطات   -
ودفاتر ال�سروط وكل ما يلزم لتنفيذ 

الم�ساريع.
- التن�سيق بين البلديات الأع�ساء 

وبت الخافات النا�سئة بينها.
- اإقرار موازنة التحاد.

- اإقرار الح�ساب القطعي.
موظفي  وماكات  نظام  ــرار  اإق  -

التحاد.
- اإدارة الم�ساعات الواقعة �سمن 
نطاق بلديات التحاد والتي ل تعود 
والتي  معينة  بلدية  ــى  اإل ــا  ــه اإدارت
تديرها حالياً لجان م�ساعية خا�سة، 
لتحقيق  ايراداتها  بكامل  والت�سرف 
م�ساريع التحاد، وتنتقل اإلى مجل�س 
ـــور انــ�ــســائــه الأمــــوال  التـــحـــاد ف
بحوزة  تكون  التي  والــمــوجــودات 
التي  الخا�سة  الم�ساعية  اللجان 

ت�سبح منحلة حكماً.

�سمن  النمائية  الخطة  اإقــرار   -
نطاق التحاد و�ساحياته.

- الزام الم�ستفيدين، من م�سروع 
الم�ساهمة  درا�سته،  اأنجزت  ان�سائي 
حال  في  الم�سروع  هذا  تكاليف  في 

ــــاع  ــة اأكـــثـــريـــة ثــاثــة اأرب ــق ــواف م
المنتفعين منه على الأقل.

اأ�سكالها  بجميع  ــقــرو�ــس  ال  -
اأنجزت  معينة  م�ساريع  لتحقيق 

درا�ستها.

العائدات  بع�س  عن  التنازل   -
البلدية  الآنية والم�ستقبلية للقار�س 
اأو للدولة ب�سخ�س وزير المالية لقاء 
الأق�ساط  واإدراج  القر�س  كفالتها 
الموازنات  في  �سنوياً  ت�ستحق  التي 

المتتالية طوال مدة هذا القر�س.
اختاف  حــال  في   :127 الــمــادة 
مجال�س التحاد على اأحد الم�ساريع 
الم�ستركة فيما بينها اأو رف�س اأحدها 
اإلى  المو�سوع  ُيرفع  فيه،  البحث 
بالخاف  يبت  الذي  الداخلية  وزير 
اللزام  �سفة  له  معلل  قرار  بموجب 

القانوني لاتحادات المعنية.
القرارات  جميع  اإن   :128 المادة 
�سمن  التحاد  مجل�س  يتخذها  التي 
اللــزام  �سفة  لها  �ساحياته  نطاق 

القانوني للبلديات الأع�ساء.
البلديات  اإحــــدى  تمنعت  اإذا 
مجل�س  قــررات  تنفيذ  عن  الأع�ساء 
التحاد فعلى القائمقام اأو المحافظ، 
رئي�س  لطلب  بــنــاء  اأو  عــفــوًا،  اإمـــا 
ــى  اإل يــوجــه  ان  التـــحـــاد،  مجل�س 
خطياً  ــــرًا  اأم المخت�سة  الــبــلــديــة 
ع�سرة  مهلة  خال  التنفيذ  بوجوب 
البلدي  المجل�س  واإما حل محل  اأيام 
الذي  القرار  في  البلدية  رئي�س  اأو 
مجل�س  ــرار  ق تنفيذ  ح�سن  ي�سمن 

التحاد.
ي�سجل قرار القائمقام اأو المحافظ 
في  الــخــا�ــس  الــقــرارات  �سجل  فــي 

البلدية المعنية.
المادة 129: يعتمد مجل�س اتحاد 
والقواعد  الأ�سول  نف�س  البلديات 
المجال�س  في  المهل  ل�سير  المعتمدة 
هذا  في  عليها  والمن�سو�س  البلدية 

القانون.

مالية التحاد
المادة 133: تتكون مالية التحاد 

من:
الـــوارادات  من  بالمئة  ع�سرة   -
هي  كما  الأع�ساء  للبلديات  الفعلية 
القطعي  الح�ساب  محددة في جدول 
لل�سنة ال�سابقة ول تدخل في ح�ساب 
المدور  والنقد  الأمانات  ــواردات  ال

والقرو�س والم�ساعدات.
من  اإ�ــســافــيــة  مــئــويــة  ن�سبة   -
مــــوازنــــة الــبــلــديــات الأعـــ�ـــســـاء 
ذي  معين  م�سروع  من  الم�ستفيدة 
نفع م�سترك يحددها مجل�س التحاد 
على �سوء تكاليف الم�سروع على ان 
وزير  لموافقة  الن�سبة  هذه  تخ�سع 

الداخلية.
وكامل  والقرو�س،  الم�ساعدات   -
في  الــداخــلــة  الم�ساعات  ــدات  عــائ

اخت�سا�س مجل�س التحاد.
- ما يخ�س�س لاتحاد من عائدات 

ال�سندوق البلدي الم�ستقل.
موازنة  فــي  الــدولــة  م�ساهمة   -
المبالغ  ُتــــدرج  ان  عــلــى  ــاد  ــح الت
المخ�س�سة لذلك �سنوياً في الموازنة 

العامة.
التحادات  بين  الأمــوال  توزع   -
بقرار من وزير الداخلية وتخ�س�س 
م�ساريع  تنفيذ  اأو  درا�سات  لو�سع 
ولنعا�س  درا�ستها  اأنجزت  م�ستركة 

المناطق وخا�سة الريفية منها.
- الهبات والو�سايا.

قـــرارات  تخ�سع   :134 الــمــادة 
الرقابة  ل�سلطة  ــاد  ــح الت مجل�س 
والأ�سول  لاأحكام  وفقاً  الإداريـــة 

والقواعد المطبقة على البلديات.
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رئي�س بلدية طر�بل�س ريا�س يمق

مبنى بلدية طر�بل�س

مبنى بلدية �لميناء

مبنى بلدية �لبد�وي

رئي�س بلدية �لبد�وي ح�سن غمر�وي رئي�س بلدية �لقلمون طالل دنكررئي�س بلدية �لميناء عبد �لقادر علم �لدين

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
طلب جهاد جرجي ن�سر بالوكالة 
�سائع   بدل  �سند  �سال  يو�سف  عن 

للعقار 147 بيت �سال.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

�سند  �ساهر  يعقوب  دعد  طلبت 
بدل �سائع للعقار 1360 كفرحزير.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة

بالوكالة  مي�سال حنا جريج  طلب 
�سند  حريكي  مريانه  ورثة  اأحد  عن 

بدل �سائع  للعقار 309 بترومين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

قب�سي  انـــطـــوان  جــــورج  طــلــب 
بدل  �سند  مطر  اكــرم  عن  بالوكالة 

�سائع  للعقار 2070 كفرعقا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

ب�سفته  بركات  �سليم  جان  طلب 
بركات  و�سليم  جورا�سيه  ورثة  اأحد 

 2421 للعقار  �ــســائــع  بـــدل  �سند 
اأميون.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
انطون  كارل  ماري  دوللي  طلبت 
اإبراهيم  اميليا  عن  بالوكالة  الحكيم 
 2066 للعقارين  �سائع  بدل  �سندي 

و2068 ح�سرون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب مر�سيل حنا عي�سى بالوكالة 
�سائع  بدل  �سند  ملكي  ا�سكندر  عن 

للعقار 1990 ب�سمزين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب المحامي غ�سان جورج ملكي 
�سندات  يو�سف  فايز  عن  بالوكالة 
و789   385 للعقارات  �سائع  بدل 

و2284 ب�سمزين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

الفاخوري  عفيف  خوليو  طلب 
 522 للعقارات  �سائع  بدل  �سندات 

و523 و688 و1079 بترومين.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
جرج�س  جوني  المحامي  طلب 
ورثة  اأحــد  عن  بالوكالة  العنداري 
�سعاد كيروز �سند بدل �سائع  316 

تول.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 
في ال�سمال

طلب عبدالإله ح�سني �سند تمليك 
بدل �سائع  1791 بقاع�سفرين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 

في ال�سمال
طلب جان لول�س بوكالته عن اأحد 

ورثة مياد اأنجول �سندي تمليك 
بدل �سائع للعقارين 5418/3 

و4928/9 وزيتون طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى 
في ال�سمال

طلب ريا�س البكري بالأ�سالة 
عن منى مع�سراني �سند تمليك بدل 

�سائع B 3443/31 ب�ساتين 
طرابل�س.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف

رئي�س بلدية طرابل�س د. ريا�س يمق: قررنا ايقاف كل مدفوعتنا المالية 
اإلى االتحاد وندر�س االحتماالت، �شواء لجهة تجميد الع�شوية اأو االن�شحاب.
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قال الرئي�س نجيب ميقاتي: 
»تـــحـــل الــــذكــــرى الــ�ــســاد�ــســة 
»الــتــقــوى«  م�سجدي  لتفجيري 
دون  من  طرابل�س،  في  و»ال�سام« 
الملف  هذا  في  العدالة  ت�ستقيم  ان 
ومحا�سبة  ــحــق  ال اإحـــقـــاق  عــبــر 

المجرمين، 
الرحمة لل�سهداء الأبرار 

والعزاء لذويهم«.

محمد  ال�شابق  والنائب  الوزير 
ال�شفدي قال:

تفجير  على  مرت  �شنوات  »�شت 
الم�شجدين انق�شت وما زالت طرابل�ص 
وتحقيق  الحقيقة  جالء  بانتظار 

العدالة«،
»رحم اهلل ال�شهداء واأ�شكنهم ف�شيح 
وال�شلوان  ال�شبر  ودائمًا  جناته، 

لعائالتهم«.

ال�شابق  الوزير  طرابل�ص  نائب 
»العدالة  قال:  الج�شر  عدنان  �شمير 
اآن  لقد  ناق�شة....  عدالة  البطيئة... 
م�شجدي  تفجير  ملف  الإنهاء  االأوان 
واإ�شدار  و»ال�شالم«،  »التقوى« 
االإقت�شا�ص  فيه  نتو�شم  الذي  الحكم 
من المجرمين، وتهدئة نفو�ص االأهالي 
للحق  واإحقاقًا  ال�شهداء،  واأرواح 

الذي ن�شعر اأنه يراد له اأن ي�شيع«.

ريا  والبلديات  الداخلية  وزيرة 
الح�سن قالت:

تفجير  ــداء  ــه ــس ــ� ل »الـــرحـــمـــة 
م�سجدي »التقوى« و»ال�سام« في 

طرابل�س قبل �ست �سنوات،
التي  الإجـــــرام  لــيــد  والــعــقــاب 
الأبــريــاء  الم�سلين  على  امــتــدت 

اإحقاقاً للحق و�سوناً للعدالة«.

يوم الجمعة 23 اآب نفذ الم�سلون 
في »م�سجد ال�سام« في طرابل�س، 

باحة  اأمــــام  ت�سامنية  ــة  ــف »وق
الم�سجد:

- اإحياء للذكرى ال�ساد�سة لتفجير 
م�سجدي »التقوى« و»ال�سام«، 

»تــلــكــوؤ  ــى  ــل ع واحـــتـــجـــاجـــاً   -
الم�سوؤولين في محاكمة المتهمين في 

الجريمة«.
من الم�شاركين

اللواء  ال�سابق  الوزير  بم�ساركة 
»المجل�س  ع�سو  ريــفــي،  ــرف  ــس اأ�
زيادة،  عبداللطيف  همام  ال�سرعي« 
بال  »الــ�ــســام«  م�سجدي  اإمــامــي 
بارودي و»التقوى« �سالم الرافعي، 

واأهــالــي  الموؤمنين  مــن  وح�سد 
�سقطوا  الذين  والجرحى  ال�سهداء 

�سحايا للتفجيرين المجرمين.
ريفي 

الوزير ال�سابق اأ�سرف ريفي القى 
كلمة  قال فيها:

»هل هناك ت�سمية يمكن اأن نطلقها 
على من ُيفجر بيتاً من بيوت اهلل اأقل 

من ت�سمية »الإرهابي المجرم«؟«.
ــب بــالــعــدالــة  ــال ــط اأ�ـــســـاف: »ن
الأمـــن  تعطي  ــا  ــده وح ــة  ــدال ــع وال
ب�سيء  نقاي�سها  ول  والإ�ستقرار 

اأبدًا. فالعدالة كل ل يتجزاأ«.
الق�شية اأمانة في اأعناقنا 

حتى محا�شبة المجرمين
ومما قاله: 

في  اأمانة  الق�سية  هذه  »�ستبقى 
المجرمين،  محا�سبة  حتى  اأعناقنا 
كبارًا كانوا اأو �سغارًا، اآمرين كانوا 

�سنبقى  منفذين.  اأو  مخططين  اأو 
تتحقق  اأن  اإلى  الق�سية  هذه  ناحق 
العدالة واإلى اأن يرتاح �سهداوؤنا في 

عليائهم«.
الكل مدعوون اإلى جل�شة 27 

اأيلول
ــابــع مــجــمــوعــة من  ــت وقــــال: »ت
المتطوعين  المحامين  اأبــنــائــكــم 

الق�سية بكل �سدق واأمانة. 
�ساء  اإن  المقبل،  اأيلول   27 وفي 
المرافعة  جل�سة  مع  موعد  لنا  اهلل، 
ت�سبق  التي  النهائية  الجل�سة  وهي 
بالحكم.  النطق  جل�سة  مبا�سرة 
الجل�سة  هذه  في  بكثافة  �سن�سارك 
للم�ساركة  مدعوون  المعنيين  وكل 

فيها«. 
 دعوة لعون: لي�س قويًا من 
يكون �شعيفًا اأما »الدويلة«

اللواء ريفي وجه في كلمته ر�سالة 
قال فيها:

الجمهورية  رئــيــ�ــس  ــو  ــدع »ن  -

فقد  الم�سوؤولية  لتحمل  عون  مي�سال 
اإنق�سى ن�سف العهد تقريباً،

- ولم ن�سهد 
- اإل اإنحدارًا في الإقت�ساد، 

- وفي ال�سيا�سة،
اللبنانية  الــعــاقــات  وفـــي   -

العربية،
- والعاقات اللبنانية الغربية. 

- لي�س قوياً من يكون �سعيفاً اأمام 
الدويلة. 

- لي�س قوياً من ي�ستقوي بال�ساح 
غير ال�سرعي على مواطنيه.

- لي�س قوياً من يرى ال�سعب يئن 
تحت وطاأة العوز. 
- اأين الكهرباء؟ 

- اأين معالجة النفايات؟ 
ال�سرف  مــيــاه  معالجة  اأيـــن   -

ال�سحي؟ 
- اأين فر�س العمل لل�سباب؟ 

- اأين الطبابة؟ 
- اأين...؟ 

- اأين...؟«.

�شد »الت�شوية الرئا�شية«
الت�سوية  �سد  كنا  »لقد  وقـــال: 
قناعتنا  ازدادت  واليوم  الرئا�سية 

اأننا كنا على �سواب«.
دعوة للحريري

هذه  من  طرابل�س،  »من  اأ�ساف: 
اإلى  التحية  نوجه  الأبية،  المدينة 
الرئي�س �سعد الحريري وندعوه اإلى 
على  الإيرانية  الو�ساية  مواجهة 
لبنان، ونوؤكد على دعم موقفه حول 

تنفيذ القرارات الدولية، 
فــالــمــطــلــوب ا�ــســتــعــادة الــدولــة 
المخطوفة من الو�ساية الإيرانية«. 

بارودي 
اإمام »م�سجد ال�سام« ال�سيخ بال 

بارودي القى كلمة في المنا�سبة، 
ومما جاء فيها:

»منذ �ست �سنوات دوى انفجاران 
هائان هزا كيان لبنان...«.

مرت  لاأ�سف،  لكن   ...« اأ�ساف: 
�سنوات ولم يجل�س في قف�س التهام 

اإّل واحد فقط ولم ُي�ستدَع اأحد؟«.
»من هنا ن�ساأل: 

- اأين اأ�سبحت ق�سية الم�سجدين؟ 
- األ يكفي 50 �سهيدًا؟ 

- ماذا فعلت الدولة لنا؟«.
الرافعي 

ال�سيخ  التقوى«  »م�سجد  اإمــام 
�سالم الرافعي القى كلمة جاء فيها:

»اليوم نقف هنا لن�ساأل الم�سوؤولين 
اأين و�سلوا في  اللبنانية  الدولة  في 
محا�سبة المجرمين الذين نفذوا هذه 

الجريمة من �ست �سنوات؟!«.

»قطاع المراأة« في »تيار العزم« 
الم�ست�سار  مع  حــواريــاً  لقاء  نظم 
د.  للرئي�س نجيب ميقاتي  ال�سيا�سي 

خلدون ال�سريف، تحت عنوان: 
»حوار في ال�سيا�سة«، 

ــتــطــورات  ــــرز ال تــنــاول فــيــه اأب
والإقليمية  المحلية  ال�سيا�سية 

والدولية. 
جنان مبي�س �شكاف

ـــراأة« في  ـــم ــاع ال ــط رئــيــ�ــســة »ق
»العزم« جنان مبي�س �سكاف رحبت 
والح�سور  الــ�ــســريــف  بــالــدكــتــور 
يعي�سه  الذي  »الواقع  عن  مت�سائلة 
الــتــطــورات  ظــل  فــي  ــيــوم  ال لبنان 
تح�سل  التي  المت�سارعة  والأحداث 

في المنطقة والعالم«.
د. خلدون ال�شريف: الو�شع 

المالي والقت�شادي في خطر
المحا�سر د. خلدون ال�سريف بداأ 
ــول لــلــعــاِلــم »األــبــرت  ــق حــــواره ب
ت�سور  الجنون  »من  اآين�ستاين«: 
بممار�سة  مختلفة  لنتائج  الو�سول 

نف�س الأداء«،
الــمــالــي  ــان  ــن ــب ل »و�ـــســـع  واأن 
تتغير  لم  اإذا  بخطر  والإقت�سادي 

عقلية واأ�سلوب اإدارة البلد«.
تاأجيل الت�شنيف فر�شة 

و�شراء وقت
عدمه  من  »الت�سنيف  اأن  وراأى 
فر�سة  هو  وتاأجيله  تف�سيًا  بــات 

و�سراء وقت، 
كلها  الحاكمة  للطبقة  فر�سة 

بتغيير اأدائها، 
و�سراء وقت لأن المجتمع الدولي 
ل يرغب باإنهيار لبنان لما قد يت�سبب 
الحدود  على  وقاقل  فو�سى  من  به 
يفاقم  واأن  جهة،  من  الفل�سطينية 
الغرب  اإلى  ال�سوري  النزوح  اأزمة 

من جهة ثانية«.  
قول الرئي�س ميقاتي

نجيب  الرئي�س  مــن  وا�ــســتــعــار 
يعي�س  »لبنان  اأن  تعبيرًا  ميقاتي 
اأن  مو�سحاً  ال�سريرية«،  الحياة 
بما  مرتبطة  حياته  لكن  حي  »لبنان 

يتلقاه من جرعات تمنع موته«.
ثقة مفقودة

تثق  تعد  لــم  »الــنــا�ــس  ــاف:  اأ�ــس
ق�ساء،  اأو  موؤ�س�سات  اأو  بحكومة 
فعلى الم�سوؤولين بذل جهود كبيرة 
يقومون  اأنهم  المواطنين  لإقــنــاع 

باإ�ساحات واأنهم غير فا�سدين«.
المجل�س الد�شتوري مثال

واأعطى مثاًل تعيينات »المجل�س 

اآخر  في  ح�سلت  التي  الد�ستوري« 
يــوم  ــــــوزراء  ال لمجل�س  جــلــ�ــســة 
الخمي�س )2019/8/22( في »بيت 
»�سهدت  ــا  ــه اأن معتبرا  الـــديـــن«، 
ما  وعلنية،  وا�سحة  محا�س�سة 
واأن  تتغير  لم  الذهنيات  اأن  يعني 
�سبيًا  تجد  ل  قد  الإ�ــســاح  نوايا 

لتحويلها اإلى اأفعال«. 
عالقة ميقاتي بالحريري 

وحركة الروؤ�شاء
ميقاتي  الرئي�س  عاقة  وحــول 
بالرئي�س �سعد الحريري وعن حركة 

روؤ�ساء الحكومات ال�سابقين قال:
بالد�ستور  التم�سك  هو  »الأ�سل 
وتح�سين  الطائف  فــي  اأُقـــر  ــذي  ال
فكيف  كافة،  الد�ستورية  المواقع 
والتي  الحكومة  رئــا�ــســة  بموقع 
م�ستهدف  اأنــه  ون�سعر  ت�سعرون 

بغ�س النظر عن �ساغله«.
يريدون تفريغ الرئا�شة 

الثالثة
الثالثة  الرئا�سة  تفريغ  »يريدون 
من  كثير  مــن  الحكومة(  )رئا�سة 
اأن  يمكن  ل  مــا  ــو  وه �ساحياتها 

ن�سمح به«. 
م�شاريع طرابل�س... ماذا 

عنها؟
وحول م�ساريع طرابل�س، قال: 

ورقــة  رفــعــوا  المدينة  ـــواب  »ن
رئي�س  اإلــــى  م�ستركة  مــ�ــســاريــع 
مــقــررات  ننتظر  ونــحــن  الحكومة 
مــجــلــ�ــس الـــــــوزراء لإقــــــرار هــذه 
الم�ساريع بعد العطلة الق�سرية التي 
»اأحــداث  نتيجة  الحكومة  اأخذتها 
قبر�سمون«. وكان الرئي�س الحريري 
لإقــرارهــا  ــد  وج بكد  بالعمل  ــد  وع

ونحن ننتظر«. 
الأمل... والنفق

من  للخروج  اأمــل  وجــود  وحــول 
النفق، اأ�سار اإلى اأن:

ومن  نفق  فــي  كلها  »المنطقة 
قبل  لبنان  تعافي  ت�سور  ال�سعب 
الم�ستوى  على  حلول  بوادر  ظهور 
ــى  اإل وا�ــســحــة  لي�ست  الإقــلــيــمــي 

ال�ساعة«، 
»لبنان هو نقطة تجاذب اأ�سا�سية 
بين اإيران واأميركا، ولو اأن الطرفين 
حيدا لبنان اإلى الآن عن ال�سدامات، 
ـــك جــلــيــاً فـــي »تــ�ــســويــة  وكــــان ذل
عليها  تــقــاطــع  الــتــي  قــبــر�ــســمــون« 
للو�سول  والأميركي  اهلل«  »حــزب 

اإليها«. 

ميقاتي: تحل الذكرى 
ال�ضاد�ضة والعدل لم ي�ضتقم!

ال�شفدي: �شت �شنوات وطرابل�س ما زالت 
بانتظار الحقيقة والعدالة

الج�شر: اآن اأوان االقت�شا�س من 
المجرمين ون�شعر باإرادة الإ�شاعة الحق

الح�ضن: الرحمة ل�ضهداء تفجيري 
»التقوى« و»ال�ضالم«

اإحياًء للذكرى واإحتجاجًا على التلكوؤ
وقفة ت�شامنية في ذكرى تفجير م�شجدي »التقوى« و»ال�شالم« 

ريفي: �ضن�ضارك بكثافة في جل�ضة المرافعة 
في 27 اأيلول و�ضنواجه اأي تلكوؤ اأو تدخل في �ضير العدالة

»قطاع المراأة« في »العزم« ينظم 
لقاًء حواريًا مع د. خلدون �ضريف 

بعنوان »حوار في ال�ضيا�ضة«:
يريدون تفريغ الرئا�ضة الثالثة 

من �ضالحياتها!
�لوزير محمد �ل�سفدي�لرئي�س نجيب ميقاتي

�لوزيرة ريا �لح�سن�لنائب �سمير �لج�سر

�أثناء �لوقفة �لت�سامنية 

�ل�سريف متحدثًا في �للقاء

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

الم�سيح  جرج�س  يو�سف  طلب 
 214 للعقار  �سائع  بدل  قيد  �سهادة 

عدبل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
العجوز  اأحــمــد  اإبــراهــيــم  طلب 
بوكالته عن اأع�ساء الهيئة الإدارية 

في  ال�سامية  الرابطة  جمعية  في 
�سائع  بـــدل  قــيــد  �ــســهــادة  ــيــروت  ب
و2605  و2592   2578 للعقارات 

تكريت.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت نغم عدنان �سافي بوكالتها 
عن �سمير يو�سف عي�سى الموكل من 
ورثة  احد  المرعبي  فار�س  جي�سون 

بدل  �سندات  المرعبي  ر�سيد  محمد 
و69  و62   61 للعقارات  �سائع 
و444  و303  و437  و373  و263 

المحمرة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب عمر اأحمد المراد �سهادة قيد 
بالعقار  البالغة  بدل �سائع بح�سته 

48 المق�سم 1 العيون.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

طلب جمال اأ�سعد علو�س بوكالته 
الزعبي  �سعيد  محمد  خــالــد  عــن 
ب�سفته اأحد ورثة خالد محمد �سعيد 
�سهادة قيد بدل �سائع للعقار 1315 

م�سحة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري



الأربعاء  2019/9/4

ـــام رئــيــ�ــس بــلــديــة طــرابــلــ�ــس  ق
الأربعاء  يوم  يمق  ريا�س  الدكتور 
بزيارة   2019 اآب   14 فيه  الواقع 
معايدة لم�ست�سفى جمعية الخدمات 
من  اأعــ�ــســاء  يرافقه  الجتماعية 
احمد  الأ�ستاذ   ( البلدي  المجل�س 
الــمــرج والأ�ــســتــاذ احــمــد الــبــدوي 

الحاج(. با�سل  والأ�ستاذ 
ــــان فـــي ا�ــســتــقــبــالــه رئــيــ�ــس  وك
الحلوة  م�سطفى  الدكتور  الجمعية 
ــــة:  الإداري الهيئة  مــن  واأعــ�ــســاء 
والدكتور  الخطيب  ح�سان  الدكتور 
م�سباح  والــدكــتــور  حــاب  رفــعــت 
الدكتور  الم�ست�سفى  ومدير  دبليز 
لجنة  ورئي�سة  هاجر  المجيد  عبد 
الجمعية  في  الن�سائية  الم�ساندة 
من  واأع�ساء  كرامي  ليلى  ال�سيدة 

. الن�سائية  اللجنة 
وخــــال الـــزيـــارة قـــام رئــيــ�ــس 
البلدية الدكتور ريا�س يمق والوفد 
�سملت  مــعــايــدة  بجولة  الــمــرافــق 
وقدم  الم�ست�سفى.  اأق�سام  مختلف 
والمقيمين  للمر�سى  البلدية  فريق 
للجميع،  الــحــلــوى  والــمــ�ــســرفــيــن 

المبارك. الأ�سحى  عيد  بمنا�سبة 
من  ور�ــســى  تفاعل  هناك  ــان  وك
وجميع  والمر�سى  المقيمين  جميع 
هذه  فــي  و�سحبه  رافــقــوه  الــذيــن 
على  تــدل  التي  الكريمة   الطالة 
الهتمام بهذه الفئات التي يمكن ان 
ــل  ــاأه ــرة ل ــي ــب تــ�ــســكــل مــ�ــســاكــل ك

باأكمله. والمجتمع 
الرئي�س  لم�س  جــولــتــه  وخـــال 
الخدمات  م�ستوى  في  الكبير  التقدم 
والــعــنــايــة بــالــمــر�ــســى، و�ــســروط 
الدائم  وال�سعي  الكريم،  العي�س 
ـــان في  ـــس ـــ� الن ــر خـــدمـــة  ــوي ــط ــت ل
لمركز  الدائم  والتطوير  الجمعية، 
ال�سلل،  لمر�سى  الفيزيائي  العاج 
يعتبرمن   ال�سرح  هذا  باأن  و�سرح 
ــا في  ــه ــرق ـــم الــمــوؤ�ــســ�ــســات واأع اأه
رعاية  اأقــ�ــســام  وتفقد  طــرابــلــ�ــس. 
الم�سنين والمرا�س النف�سية وعلق 
وخطورة  بهم  العناية  اأهمية  على 

الم�ست�سفى. تواجدهم خارج هذه 
رئي�س  رحــب  ــارة،  ــزي ال وخــال 
الحلوة  م�سطفى  الدكتور  الجمعية 
والح�سور بالرئي�س الدكتور ريا�س 
وهناأوهم  المرافق  وبالوفد  يمق 
و�سكروا  المبارك  الأ�سحى  بالعيد 

الجمعية  ــذه  ــه ب اهــتــمــامــهــم  لــهــم 
 1951 �سنة  تاأ�س�ست  التي  العريقة 
مري�س   /300/ حــوالــي  وتــ�ــســم 

واأ�سحت  موظف  مئتي  وحــوالــي 
الجامعي  للتدريب  هــامــاً  مــركــزًا 
الجامعية  والأبـــحـــاث  والــمــهــنــي 

ولديها العديد من اتفاقيات التعاون 
العلمية وال�ست�سفائية.  المراكز  مع 
مع  تعاون  اتفاقية  لعقد  وت�سعى 

رئا�ستكم  خال  من  طرابل�س  بلدية 
. الكريم  ومجل�سكم 

على  المتزايد  ال�سغط  وامـــام 

ـــس  ـــا� ـــس ـــ� ــى والح ــف ــس ــ� ــت ــس ــ� ــم ال
اإلى  الم�ست�سفى  ت�سعى  بالم�سوؤولية 
تو�سعات في بع�س الأق�سام وتاأهيل 
وعلى  المخل�سين  بتوجهات  دائــم 
رئي�س  ــار  ــس واأ� البلدية.  راأ�ــســهــم 
ــة  الإداري الهيئة  اأن  اإلــى  الجمعية 
تخ�س�سي  م�ست�سفى  ان�ساء  ب�سدد 
والنف�سية  الــعــقــلــيــة  لــاأمــرا�ــس 
ومعالجة الإدمان على اأر�س تملكها 
�سمراء   ابــي  منطقة  فــي  الجمعية 
و�سوف  جاهزة  �سبه  الدرا�سة  واأن 
نبحث المو�سوع معكم اإن �ساء اهلل.

ــس الــبــلــديــة  ــ� ــي وقــــد �ــســرح رئ
اأحد  كان  باأنه  يمق  ريا�س  الدكتور 
بالم�ساعدة  �ساهموا  الذين  الأطباء 
المركز  هذا  في  المر�سى  عاج  في 
المركز  هذا  واأن  عديدة،  ل�سنوات 
يدعم  يظل  و�سوف  الكثير،  له  يعني 
مختلف  في  الجمعية  هذه  م�سيرة 
نا�سها  يــعــرف  ـــه  وان ــالت،  ــج ــم ال
وتعاون معهم عن قرب. واأ�سار اإلى 
الرعائي  ال�سرح  هذا  تطور  اأهمية 
في  والــمــ�ــســاعــدة  وال�ست�سفائي 
على  و�ــســجــع  ــــــوره،  اأم تــ�ــســهــيــل 
التخ�س�سي  الم�ست�سفى  ا�ستعجال 
اآفــة  معالجة  لناحية  وبــخــا�ــســة 
الإدمــــــان عــلــى كــل الــمــ�ــســتــويــات 
المحتاجة  المناطق  في  وبخا�سة، 
ــاب جــامــعــات  ــب ــس وحـــتـــى لــــدى �
ــل الــدعــم  والـــمـــدار�ـــس، وابــــدى ك
طرابل�س  في  الخطو  لهذه  والتاأييد 
هذه  تكن  لم  لو  تخيلوا  وت�ساءل: 
الم�ست�سفى موجودة وترعى النا�س 
هنا   ، ال�سنين  ع�سرات  مــدى  على 

اأهميتها.  تكمن 
الخيرة  جهودهم  للجمعية  و�سكر 
ـــــام �ــســرح  ــرة لأنـــنـــا اأم ــم ــث ــم وال
وانه  ح�ساري،  ورعائي  ا�ست�سفائي 
ــاطــات الــتــرفــيــهــيــة  ــس ــ� ــن ــابــع ال ــت ي
المري�س �سعيدًا في  للمر�سى لجعل 

اقامته.
واثنى على جهود الإدارة ولجنة 
�سيدات   ، الن�سائية  الــمــ�ــســانــدة 
فا�سات يقمن بعمل رائع لدعم هذه 

للجميع. �سكر  الف  الم�ست�سفى. 

5

يمق و�لحلوة يتو�سطان �لم�ساركين في �للقاء 

رئي�س البلدية د. ريا�س يمق يزور م�ضت�ضفى جمعية الخدمات الإجتماعية: 
نحن اأمام �ضرِحِِ اإ�ضت�ضفائي ورعائي وح�ضاري من اأعرق موؤ�ض�ضات طرابل�س
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خ�شر ال�شبعين
والق�سايا  الم�سائل  هي  كثيرة 
التي بالمكان طرحها في اأي لقاء مع 
رئي�س مجل�س اإدارة »غرفة التجارة 
طرابل�س  في  والزراعة  وال�سناعة 
وال�سمال« توفيق دبو�سي، فهو يولي 
بطرابل�س  المتعلقة  الق�سايا  كافة 
ويحر�س  خا�سة  اأهمية  وال�سمال 
على متابعتها وعلى تقديم الدرا�سات 
اإذا  التي ت�ساهم،  للم�ساريع  الموثقة 
ما ُنفذت، في دعم واإ�سناد القت�ساد 

اللبناني والمالية العامة.
»المنظومة القت�شادية 

الكبرى« والأو�شاع
ــدن« اأجــــرت حــــوارًا مع  ــم ــت »ال
اأجاب  الذي  الرئي�س توفيق دبو�سي 
عــلــى مـــا لــــدى »الـــتـــمـــدن« من 
مع  البداية  وكانت  اإ�ستي�ساحات 

جوابه على �سوؤالنا الأول:
م�سير  عــلــى  خـــوف  ــاك  هــن هــل 
»المنظومة القت�سادية الكبرى« في 
ظل الأو�ساع اللبنانية القائمة فقال:

»من طرابل�س اإلى عكار« 
�شرورة لبنانية وعربية 

ودولية
والقت�ساديين  ال�سيا�سيين  »كل 
الذين  و�سواهم  والدبلوما�سيين 
اعتبروا  الم�سروع  على  اطلعناهم 
انه حاجة لبنانية – عربية – دولية، 
لأنها المنطقة الوحيدة )من طرابل�س 
التي  لبنان والمحيط  اإلى عكار( في 

تتوفر فيها اإمكانية اإقامة:
- مرفاأ

- ومطار 
- ومراكز للنفط والغاز 

- وال�سناعات التحويلية 
- ومنطقة اقت�سادية 

عربياً  لوج�ستية  ــات  ــدم وخ  -
ودولياً.

الخوف... المحيط ملتهب... 
ولكن؟!

اأما ب�ساأن الخوف على الم�سروع، 
كل  على  خوف  بوجود  القول  يمكن 
محيطنا  الــعــربــي،  والــعــالــم  لبنان 
ملتهب، ق�سيتنا المحورية في خطر 
يحقق  الم�سروع  هــذا  ولكن  كبير، 
ويخلق م�سالح م�ستركة بين العرب 

والعالم من لبنان، 
للعاقات  اإنــقــاذي  م�سروع  وهــو 
الدولية،   – العربية   – اللبنانية 
ال�سيا�سة  عـــن  نــبــتــعــد  فــعــنــدمــا 
يخدم  م�سروعاً  ونقدم  و�سراعاتها 
مــ�ــســالــح الــلــبــنــانــيــيــن والــعــرب 
والمجتمع الدولي فاإنه ي�سبح �سمام 
اأمان للعاقات بين لبنان والآخرين.

�سمن  منطقتنا  تكون  ان  ــدل  وب
بذلك  ن�ستطيع  »بركاني«  مخطط 
حاجة  لبنان  ي�سبح  وان  تحييدها 
لـــاآخـــر ولــمــ�ــســالــحــه ومــ�ــســاحــة 
لا�ستثمارات من لبنان وتحديدًا من 
نراها  كما  اأو  الكبرى«  »طرابل�س 
ــان  ــن ــب ـــس عـــا�ـــســـمـــة ل ـــ� ـــل ـــراب »ط

القت�سادية««.
لتحقيق »طرابل�س عا�شمة 

لبنان القت�شادية«
ــي اأنـــه  ــس ــو� ــــال الــرئــيــ�ــس دب وق
»لتحقيق اعتماد »طرابل�س عا�سمة 
اأن  ــا  لــبــنــان القــتــ�ــســاديــة« وجــدن
كون  تحت،  من  بها  البدء  الأن�سب 

الــمــرحــلــة الــتــي مـــرت بــهــا الــدولــة 
كان  وقــد  �سعبة،  كانت  اللبنانية 
متحم�ساً  الحريري  �سعد  الرئي�س 
ح�سلت،  ولــكــن  الــمــ�ــســروع،  لــهــذا 
دون  حالت  كثيرة  اأحـــداث  بعدها 

اعتمادها، 
على كٍل، الطريق �سلكناها ومازلنا 
الكبرى  »طرابل�س  اإعتماد  اأن  نرى 
خدمة  بمثابة  اقت�سادية«  عا�سمة 

للبنان ولدوره، 
م�شاريع تو�شل لإعتمادها 

»عا�شمة اإقت�شادية«
وقد بداأنا بم�ساريع تو�سل اإلى ان 
تـــكـــون »طـــرابـــلـــ�ـــس الــعــا�ــســمــة 

القت�سادية للبنان«:
مليون   21 م�سروع  نطلق  فعندما 
عكار(  اإلى  طرابل�س  )من  مربع  متر 
ذات  الــمــرافــق  مــن  الــعــديــد  ي�سم 
والم�ساحات  المميزة  الموا�سفات 
ـــوًل وفــعــًا ان  ــوؤكــد ق الــوا�ــســعــة ن
العا�سمة  اأ�ــســبــحــت  طــرابــلــ�ــس 

القت�سادية للبنان. 
ول ُنحِمل الدولة اأية تكاليف

نحمل  ول  الم�سروع  لهذا  نعمل 
الدولة تكاليفه، 

بـــل نـــقـــوم بــتــغــطــيــة تــكــالــيــف 
الوقت  اإلى  ن�سل  ريثما  الدرا�سات، 
الدولة  فيه  ُتطلق  الــذي  المنا�سب 
ُيحقق  الــذي  الم�سروع  هذا  ر�سمياً 
ــبــنــان من  ــرار ل ــق ــت ــس ازدهــــــار وا�

طرابل�س«.
العالقة بين لبنان و�شوريا 

تاريخية ومتجذرة بعيدًا عن 
الت�شنجات

و�ساألناه عما اإذا ما كان ُيعتقد باأن 
طرابل�س ما تزال مر�سحة للعب دور 
�سوريا،  اإعمار  اعــادة  في  اأ�سا�سي 
خا�سة ان هناك العديد من المناطق 
المر�سحة لهذا الدور، فقال دبو�سي: 
و�سوريا  لبنان  بين  »الــعــاقــة 
هي  بل  متجددة،  اأو  جديدة  لي�ست 
متجذرة تاريخياً وجغرافياً ولي�ست 
اإعادة  عدم  اأو  اإعــادة  على  متوقفة 

اإعمار �سوريا.
 – عربي   – لبناني  وم�سروعنا 
كل  ي�سكل  و�سوريا  ولبنان  دولــي، 
ونتم�سك  لــاآخــر،  اإمـــتـــدادًا  منهما 
ب�سوريا بعيدًا عن الت�سنجات القائمة 
هنا وهناك، ولدينا م�سروع خدماتي، 
هذه  لتحقيق  تطويري  ا�ستثماري، 

الغايات«.
التاأخير في »�شوق الخ�شار«

»�سوق  ت�سليم  في  التاأخر  وعــن 
الخ�سار الجديد« للتجار قال:

»اإدارة  اإ�سمها  منظومة  »هناك 
طرابل�س،  اإلى  لت�سل  ت�سيق  البلد« 

وهي لي�ست بخير. 
والوعي  الن�سوج  على  نــراهــن 
وتحمل الم�سوؤولية اأكثر عند الجميع 
كي ت�ستغل هذه المنظومة »بطريقة 
ــالــي تــعــالــج كل  ــت ــال طــبــيــعــيــة، وب

الم�سكات القائمة في طرابل�س«.
الغرفة والتجار والبلدية 

و»الإعمار« �شركاء
في  �سريكة  »الــغــرفــة  ــاف:  ــس اأ�
ــروع �ــســوق الــخــ�ــســار« من  ــس »مــ�
بدايته، و�ستبقى �سريكة، تعمل على 
والعمل على  النظر،  تقريب وجهات 

افتتاح ال�سوق بالتعاون مع:
التجارية  الموؤ�س�سات  اأ�سحاب   -

)وهم جزء من غرفة التجارة(،
- والبلدية،

والإعمار«  الإنماء  و»مجل�س   -
)الجهة الم�سرفة على التنفيذ(، 

طرابل�س«  اإدارة  »منظومة  ولكن 
كاملة  �سحية  حــالــة  ــي  ف لي�ست 

وطبيعية حالياً. 
ال�سيا�سيين  حر�س  في  ن�سك  ول 
ولكن  الداخلي،  البيت  ترتيب  على 

بحاجة اإلى بع�س الوقت«.
اإنارة المدخل الجنوبي

ـــارة  اإن لــمــ�ــســروعــي  وبالن�سبة 
لمدينة  الجنوبي  المدخل  وتح�سين 

طرابل�س قال الرئي�س دبو�سي:
الطاقة  محطة  لإقامة  »بالن�سبة 
مدن  في  العامة  لاإنارة  ال�سم�سية 
ح اأننا اإ�ستطعنا اأخيرًا  الفيحاء اأَُو�سِّ
كل  مع  الملف  على  الموافقة  اإنجاز 
المعنيين وقدمناه اإلى الجهات التي 

ل الم�سروع«. ُيفتر�س ان تموِّ
و�شطيات البوليفار – النور 

الو�سطيات  لتجميل  »وبالن�سبة 
ــة الــجــنــوبــي  ــن ــدي ــم مـــن مــدخــل ال
�ساحة عبدالحميد  )البوليفار( حتى 
ــوم حــالــيــاً  ــق كـــرامـــي )الــــنــــور(، ن
با�ستدراج عرو�س ب�ساأن الم�سروع،

وبمجرد النتهاء من اأ�سغال البنى 
ن�سع  �سوف  المنطقة  في  التحتية 
هذا الملف في اأولويات التعاون بين 

الغرفة والبلدية«.
كلمة »التمدن«

رئي�س  اإختتم  اأن  بعد  »التمدن«: 
دبو�سي  توفيق  التجارة«  »غرفة 
حديثه اأ�سبحنا اأكثر تفاوؤًل بتحقيق 
لل�سمال  والتقدم  الإزدهار  ُيحقق  ما 
»طرابل�س  مــن  ــرب  ــع وال ولــبــنــان 

عا�سمة لبنان القت�سادية«.

غرفة  »مختبرات  لـــ  المهمة  لــانــجــازات  تــقــديــرًا 
»غرفة  رئي�س  برعاية  اإحتفالية  اأقيمت  الــتــجــارة« 
مديرة  وبح�سور  دبو�سي  توفيق  وال�سمال«  طرابل�س 

الغرفة ليندا �سلطان وم�ساركين.
الرئي�س دبو�شي

الرئي�س توفيق دبو�سي القى كلمة جاء فيها:
»اأن حيازة مختبرات الغرفة على:

متبقيات  لمختبرات  جــديــدة  دولــيــة  »اإعــتــمــاديــة 
المبيدات والخ�سار والفواكه والمنتجات الع�سوية«، 
جدارة وثقة دولية في المختبرات والعاملين 

فيها
اإمتحانات  فــي  المختبرات  تلك  لنجاح  نتاج  هــي 
الجدارة الدولية، وللثقة الدولية في لبنان من طرابل�س 
العالية  والمهنية  والمثابرة  للجدية  ومكافاأة  الكبرى، 
والذي  والإداري  التقني  المختبر  فريق  يعتمدها  التي 

يمتلك �سغف المعرفة باأعلى المعايير العلمية«.
مهامها اإن�شانية وطنية ول مثيل لها في اأي 

منطقة
ما  يوجد  ل  وال�سمال«  طرابل�س  »غرفة  ومختبرات 
يماثلها ول في اأية منطقة لبنانية اأخرى، وي�ستند عليها 
الزراعي  القطاع  وتنمية  تطوير  اإلى  الآيلة  مهامها  في 
والإلتزام بتطبيقات معايير الجودة وال�سامة الغذائية 
وهي مهام نبيلة اإن�سانياً ووطنياً لأنها تهدف اإلى الحفاظ 
الوطني  بالإقت�ساد  والنهو�س  الإن�سان  �سحة  على 

للموا�سفات  طبقاً  اللبنانية  ال�سادرات  حركة  وتعزيز 
المطلوبة دولياً«.

»اأن الثقة الدولية بنجاح مختبرات »غرفة طرابل�س 
للمجتمع  ال�سمال  غرفة  تقدمها  هدية  هي  وال�سمال« 

اللبناني بكل مكوناته ومناطقه وقطاعاته«.
د. خالد العمري

مدير المختبرات د. خالد العمري �سكر باإ�سمه وباإ�سم 
على  دبو�سي  الرئي�س  المختبرات  في  العامل  الفريق 
»الثقة العالية التي يمنحها لدور المختبرات ل �سيما اأن 
من  ــزز  ع قــد  الإعــتــمــاديــة«  »هيئة  قبل  مــن  التقييم 
م�سوؤولياتها تجاه المجتمع الإقت�سادي وبيئة الأعمال«.

دعم وت�شجيع الرئي�س دبو�شي
مختبرات  تمتلكها  التي  والــقــدرات  الطاقات  و»اأن 
والت�سجيع  الــدعــم  مــن  م�ستمدة  طرابل�س«  »غــرفــة 
من  المزيد  لتحقيق  دبو�سي  الرئي�س  من  المتوا�سل 

النجاحات«.
460 فح�شًا مختبريًا

�سم  معها  تم  قد  الجديدة  الدولية  الإعتمادية  »واأن 
»مختبرات المبيدات مع المختبرات الأ�سا�سية« بحيث 
مبيد   400 يفوق  مــا  المعتمدة  المبيدات  عــدد  بلغ 
الفحو�سات  مجموع  ليبلغ  الإنجاز  دائــرة  واإت�سعت 
 460 يفوق  ما  المختبرات  اأق�سام  لجميع  المعتمدة 

فح�ساً تم اإجراوؤه«.

ُعقد في »غرفة طرابل�س« اإجتماع عمل �سم:
- توفيق دبو�سي رئي�س »غرفة طرابل�س وال�سمال«، 

- بيار الأ�سقر نقيب اأ�سحاب الفنادق،
- ها الأ�سقر،

اإدارة  مجل�س  رئي�س  عوي�سة  ــرم  اأك المهند�س   -
»معر�س ر�سيد كرامي الدولي«،

- مدير عام المعر�س اأنطوان اأبو ر�سا،
د.  طرابل�س«  مرفاأ  اإ�ستثمار  »م�سلحة  عام  مدير   -

اأحمد تامر.
تم خاله البحث في مختلف ال�سبل الآيلة اإلى تعزيز 
القت�سادية  القطاعات  مختلف  في  الإ�ستثمارات  حركة 
تطوير  على  الم�سترك  والعمل  وال�سمال  طرابل�س  في 
اإلى مختلف  المجتمعون  ال�سياحية. كما تطرق  الحركة 
جوانب الأو�ساع الم�ستجدة المحيطة بفندق »كواليتي 

اإن«، وتم الإتفاق على اإ�ستمرار موا�سلة اللقاءات.

»ملف االإنارة العامة تحول اإلى الجهات المعنية«

دبو�ضي لـ »التمدن«: »طرابل�س الكبرى عا�ضمة 
اقت�ضادية« م�ضروع يخدم لبنان

المدينة ما تزال مر�ضحة للعب دور اأ�ضا�ضي 
في اإعمار �ضوريا

 منظومة اإدارة البلد لي�ضت بخير 

مهامها اإن�ضانية وطنية، »مختبرات غرفة التجارة«: 
ثقة دولية بلبنان من طرابل�س الكبرى

»في غرفة طرابل�س«: 
محاولت جدية لتعزيز حركة ال�ضتثمارات

رئي�س �لغرفة توفيق دبو�سي متحدثًا �لى »�لتمدن«

دبو�سي و�لعمري و�سلطان يتو�سطون �لمحتفالت

دبو�سي و�لأ�سقر يتو�سطان )من �ليمين(: تامر، �أبو ر�سا، عوي�سة، هال �لأ�سقر

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
طلب بول�س حنا الحكيم بالوكالة 
�سائع  بــدل  �سند  جبور  رونــي  عن 

للعقار 16/1718 البترون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
طلبت �سميرة جواد عبيد ب�سفتها 
اأحد ورثة رامز جميل عبيد �سندات 
و575   562 للعقارات  �سائع  بدل 

و1458 اأرده.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
�سليمان  جــرجــ�ــس  حــنــا  طــلــب 
يعقوب بالوكالة عن هيانه يعقوب 
�سند بدل �سائع للعقار 3089 دوما.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري
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عام  من�سق  يرافقه  الحريري،  اأحمد  الم�ستقبل«  »تيار  لـ  العام  الأمين 
التيار في ال�سمال نا�سر عدرة ووفد من التيار، قام بزيارة بلدية طرابل�س 
على  الولي  خالد  المهند�س  ونائبه  يمق  ريا�س  الدكتور  الرئي�س  لتهنئة 

انتخابهما لولية ثاث �سنوات قادمة.
المجل�س  من  اأع�ساء  بم�ساركة  البلدي  المجل�س  قاعة  في  اللقاء  وعقد 

البلدي وروؤ�ساء م�سالح ودوائر في البلدية ومندوبي و�سائل الإعام.
■ يمق: كل متعهد �سيتحمل اأي تق�سير

■ من ل يقوم بواجبه يحا�سب
■ المخالفات �سُتزال

تحدث في البداية د. يمق مرحباً، ومما قاله: »ان ال�سيد اأحمد الحريري 
اأ�سبح اإبن طرابل�س، لعاقاته الوطيدة مع اأهل المدينة ولمتابعته بمحبة 
اأن:  »النتخابات  وود ومعرفة كل ما يدور في طرابل�س«. واأ�ساف قائًا 
باتت وراء ظهورنا وكل اأع�ساء المجل�س يدًا واحدة لم�سلحة طرابل�س...«.

واأكد اأن:
- »كل عامل وموظف ل يقوم بواجبه �سُيحا�سب، 

رفعها  على  �سنعمل  المدينة  في  الم�سرة  ومنها  الكبيرة  المخالفات   -
واإزالتها،

اأ�سغال  المدينة ومن �سمنها  في  العمل  ت�سريع  المتعهدين  من  نطلب   -
تابعة لـ »مجل�س الإنماء والإعمار«.

- في حال عدم تقيد المتعهدين بالتعليمات ومتطلبات »مجل�س الإنماء 
والإعمار« فاإننا �سُنحّملهم الم�سوؤولية وما يترتب عليها قانوناً وخا�سة اأني 
يومياً  فقط  �ساعتين  اأو  ل�ساعة  اإّل  يعملون  ول  العمل  في  بطء  لحظت 
الإ�سراف  ورف�سهم  المطلوبة  بالموا�سفات  التقيد  وبدون  عمال  وبثاثة 

البلدي على اأعمالهم؟!
الحريري: »اإعتبرونا معقبي معامالت لم�شاريع طرابل�س«

التوافق  من  ال�ستفادة  »�سرورة  على  كلمته  في  �سدد  الحريري  اأحمد 
ال�سيا�سي في طرابل�س ولبنان لدفع م�ساريع المدينة اإلى الأمام، والنجاح 
البلدي يكون بالعمل كفريق عمل واحد مع الرئي�س والأع�ساء وخا�سة بعد 

اإزاحة �سبح حل المجل�س البلدي في حال تمت ا�ستقالة الأع�ساء«.
واأكد الحريري للرئي�س يمق والأع�ساء: 

م�ساريع  لت�سيير  مجاناً  بيروت  في  لكم  معامات  معقبي  »اعتبرونا   -
المدينة، 

ُقْل »ل ا�ستطيع وهذا  اأمر ل ت�ستطيع فعله  - النا�س تريد ال�سدق فاأي 
فوق قدرتي«.

�سُينجز،  فمن  تنجزوا  لم  اأنتم  واإن  لاإنجاز...  ال�سعي  الأع�ساء  على   -
عليكم و�سع الأولويات وتق�سيم المهام.

- �سرورة اإنجاز م�ساريع تحدث فرقاً بالن�سبة للمدينة، فيمكن اختيار 
م�ساريع تهم النا�س و�سماع ما يريدونه، 

- لجان الأحياء تواجدها هام جدًا لتحديد الأولويات وال�سروريات.
- الحاجة اإلى اإدارة بلدية ر�سيقة لتنفيذ اأف�سل لكل الم�ساريع«.

عر�س م�شكالت في المدينة 
في  اأع�ساء  وبين  بينه  حــوار  جرى  كلمته  من  الحريري  اإنتهاء  بعد 
تهم  مطالب  وعر�سوا  طرابل�س  تواجه  م�سكات  طرحوا  الذين  المجل�س  

المدينة ومنها:
اأجاب الحريري حوله: ان الموقف الذي عّبرت عنه  - مكب جبل تربل 
�سعد  الحكومة  رئي�س  موقف  هو  تربل  بمكب  العمل  اإيقاف  حول  فترة  من 

الحريري حتى ل يتحول الأمر اإلى ما ل ُيحمد عقباه.
�سواطىء  على  الم�ستحدث  الثاني«  »المكب  في  الع�سارة  لمعالجة   -

طرابل�س حتى ل يوؤثر �سلباً على البيئة المحيطة.
- اإقامة ج�سر بين القبة واأبي �سمراء لت�سهيل حركة النا�س.

في  ال�سير  اأزمــة  حل  في  للم�ساعدة  الأمــن  قــوى  عنا�سر  عــدد  قلة   -
التي  ال�سغيرة  والقرى  البلدات  بع�س  مثًا  الأع�ساء  واأعطى  طرابل�س. 
فطلب  المدينة،  في  المتواجدين  العنا�سر  من  اأكثر  عدد  فيها  يتواجد 

الحريري تح�سير ملف بهذا الخ�سو�س ليقدمه للواء عثمان.
اإنمائي خا�س بم�ساريع طرابل�س كالموؤتمر الذي  اإنعقاد موؤتمر  - فكرة 
عقده الرئي�س رفيق الحريري في العام 2003 بعنوان »اإنماء طرابل�س« تم 

خاله بحث حاجات المدينة. 
- يجب اأن تكون لطرابل�س الح�سة المتنا�سبة مع حاجتها من م�ساريع 
اإ�ستثمارية �سمن م�ساريع موؤتمر »�سيدر« فاأكد الحريري اأن هناك م�ساريع 

هامة لطرابل�س.
اأن  اأع�ساء  اأكد  الخ�سو�س  بهذا  المدينة:  في  ال�سيا�سيين  رفع �سور   -
المدينة تعي�س في فو�سى م�سهدية غير منا�سبة ومنها تواجد ال�سور على 
»معكم  الحريري:  فاأكد  وغيرها  والبنايات  والأعمدة  وال�ساحات  المفارق 

اأذن �سخ�سي مني )Carte Blanche( برفع �سوري دون اأي مانع«.
- �سوق الخ�سار الجديد: ردًاعلى �سوؤال تو�سيحي مفاده: »يتم التداول 
اأجاب  الخ�سار؟«،  لتجار  الجديد  ال�سوق  ت�سليم  تاأخير  في  ال�سبب  اأنَك 
جمع  على  وتعمل  ال�سوق  اأمــور  تنّظم  اإمــكــان«  »�سركة  اأن  الحريري: 
المعلومات حول التجار ويتم التفاق مع »نقابة التجار وبائعي الخ�سار 
حل  �سيتم  قريباً  اهلل  �ساء  واإن  التنظيمية  الأمــور  كافة  على  والفواكه« 

المو�سوع بالتعاون مع الرئي�س يمق«.

)من  يوماً   50 الآن  حتى  م�سى 
الذي  الحريق  على  تموز(   14 ليل 
اإلتهم و�سائط لقمة الفقراء »ب�سطات 

النهر« في طرابل�س!
ومع كل هذه الأيام وحتى الآن لم 
تقدم »هيئة الإغاثة« ول من يدعمها 

اأي تعوي�س لهوؤلء الفقراء!!!
اأما في »ال�شاحية« ف�شاأن اآخر

المجرم  العدوان  هنا  نناق�س  لن 
الجنوبية  ال�ساحية  في  وقع  الذي 
ــف »الـــتـــمـــدن«  ــوق ــم لـــبـــيـــروت، ف
ال�سهيوني  الــعــدو  مــن  التاريخي 
وا�سح ومعروف في كل كلمة وردت 
 49 من  تاأ�سي�سها  منذ  »التمدن«  في 

�سنة وحتى اليوم.
اللواء خير

بالأ�سرار  مح�سور  فمو�سوعنا 
التي – ح�سب اإعام »حزب اهلل« – 
األــــواح  تك�سير  عــلــى  اإقــتــ�ــســرت 
في  ب�سيطة  ـــرار  واأ�ـــس زجــاجــيــة 

ممتلكات.
محمد  اللواء  دعت  الأ�سرار  هذه 

خير لاإ�سراع معلناً: 
- »الوقوف الدائم اإلى جانب اأي 
لأي  يــتــعــر�ــس  لــبــنــانــي  مـــواطـــن 

اأ�سرار«،
-و»اأن منطقة ال�ساحية تعر�ست 

عدة مرات لاعتداءات«.

في  الإعامي  الم�سوؤول  واأو�سح 
»حزب اهلل« محمد عفيف الذي رافق 
خير في جولته »اأن اللواء خير كلف 
جهة معينة بالك�سف عن الأ�سرار«، 
لفتاً اإلى »اهتمامه )خير( بالأ�سرار 
انه  موؤكدًا  بالمنازل«،  لحقت  التي 

»�سيتم التعوي�س ب�سكل �سريع«.
اأما ب�شطات الفقراء فالهيئة 

ل تعو�س في »الحرائق«!!!
»وقــوف  خير  الــلــواء  يــوؤكــد  اأن 
الهيئة اإلى جانب كل لبناني يتعر�س 
ان  لكن  جيد،  اأمــر  فهذا  لأ�ــســرار« 
واآخر  مواطن  بين  التمييز  يجري 
الد�ستور  ان  رغم  اآخــر،  �ساأن  فهذا 

�ساوى بين المواطنين؟
التعوي�س  الهيئة في  واأن تماطل 
على 140 مت�سررًا من حريق �سقف 
اأ�سحوا با  اأبي علي« والذين  »نهر 

عمل وبا م�سدر للقمة العي�س، 
ان  خير«  »اللواء  عن  ُينقل  وان 
ــرار  الأ�ــس عــن  تعو�س  ل  الهيئة 

الناجمة عن الحرائق، 
من  الكثير  ُتثير  الم�ساألة  فــاإن 
توؤكد  بل  ل  والت�ساوؤلت،  النقمة 
المنطقة  هذه  مواطني  بين  التمييز 
يكون  عــنــدمــا  وخــا�ــســة  واأخــــرى 

المواطن طرابل�سياً؟!
- لماذا...؟

المجل�س  مهنئاً  قال  ال�سفدي  محمد  ال�سابق  طرابل�س  ونائب  الوزير 
البلدي: 

الجديد ونائبه  بلدية طرابل�س  رئي�س  د. ريا�س يمق  »الم�سووؤلية على 
المهند�س خالد الولي واأع�ساء المجل�س البلدي م�سوؤولية كبيرة جدًا و�سط 
الأو�ساع ال�سعبة التي تعاني منها المدينة، والنا�س تنتظر منهم الكثير«.

لكرة  المتحد«  »نادي  رئي�س  قام 
ممثًا  الــ�ــســفــدي،  ــد  ــم اأح الــ�ــســلــة 
والوزير  ال�سفدي  فيوليت  الوزيرة 
بزيارة  ال�سفدي،  محمد  ال�سابق 
طرابل�س،  فــي  الــبــلــدي«  »الق�سر 
الأ�سحى  »عيد  بــ  التهاني  لتقديم 
يمق  ريا�س  د.  وبانتخاب  المبارك« 

رئي�ساً للبلدية. 
اأحمد ال�شفدي

اللقاء  بعد  ال�سفدي  اأحمد  وقال 
اإن:

ــفــدي  ــد الــ�ــس ــم ــح »الــــوزيــــر م
جانب  اإلــى  ال�سفدي«  و»موؤ�س�سة 

امكانياتها  ــل  ك وتــ�ــســع  الــبــلــديــة 
و�سيكون  يمق،  الرئي�س  بت�سرف 
ولقاءات  م�ستركة  م�ساريع  هناك 

لتعزيز دور البلدية«. 
د. ريا�س يمق

عزت  ريا�س  د.  البلدية  رئي�س 
عن  وتــحــدث  ال�سفدي  �سكر  يمق 
ــرورة  ــس ـــاع طــرابــلــ�ــس و� ـــس »اأو�
العمل  النهو�س بم�ساريعها وتفعيل 
ور�سة  خال  من  وَماأ�س�سته  البلدي 
لإعادة  قريباً  البلدية  تطلقها  عمل 

تاأهيل كل العاملين في البلدية«.

ريا�س  د.  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
الثاثاء«  »لقاء  وفد  اإ�ستقبل  يمق 
الذي �سم: النقيب د. نبيل فتال، د. 
الطيب  لينا  د.  م�سعد،  اإدمون  �سليم 
�سم�سين  مــحــمــد  د.  الـــرافـــعـــي، 

والمهند�س وليد زيادة.
تهنئة وتمنيات

التهنئة  يمق  للرئي�س  الوفد  قدم 
مهمة  تولي  بعد  بالتوفيق  والتمني 

رئا�سة بلدية طرابل�س. 
اإ�شتعداد للتعاون

واأكد على »التعاون الم�ستمر بين 
طرابل�س  وبلدية  الثاثاء«  »لقاء 
على مختلف ال�سعد، والتاأكيد على 
بلدية  ــ�ــس  ــي رئ ــــودة  ع ـــرورة  ـــس �
بلديات  »اإتحاد  لتروؤ�س  طرابل�س 

الفيحاء« دون اإبطاء«. 
ملفات

�سلة  ذات  »ملفات  عر�ست  ثم 
بالعمل البلدي كانت قد ُعر�ست على 

البلدية، في مراحل �سابقة«.
اأزمة ال�شير

اإليه  و�سلت  فيما  »التداول  وتم 
البح�سا�س  فـــي  الــ�ــســيــر  اأزمـــــة 
المدار�س  فتح  قبل  حلها  و�سرورة 

والجامعات«،
و»�سوء تنفيذ الطرقات في منطقة 

زيتون اأبي �سمراء«،
ال�سير  خطة  تفعيل  و»�ــســرورة 

والقبة  �سمراء  ــي  اأب فــي  ال�ساملة 
وجبل مح�سن، ومن �سمنها تح�سين 

الطرقات والأر�سفة«.
جهوزية للعون والن�شح 

والدعم
واأعلن »لقاء الثاثاء« »جهوزيته 
الكاملة لتقديم العون والن�سح لدعم 

م�ساريع مدينة طرابل�س«.
د. يمق

عزت  ريا�س  د.  البلدية  رئي�س 
يمق �سكر لوفد »لقاء الثاثاء«:

متابعة  ــي  ف ـــــدوؤوب  ال ــده  ــه »ج
وم�ساندة العمل البلدي وللمذكرات 
اإليه، وللدور الذي  قام  التي �سلمت 
اإنماء  و»تجمع  الثاثاء«  »لقاء  به 
ملفات  في  عنه،  المنبثق  الفيحاء«، 

تنموية«.
التي  »الــ�ــســوائــب  اإلـــى  وتــطــرق 
في  والفرز  ال�سم  بم�سروع  لحقت 
زيتون اأبي �سمراء و�سرورة تذليلها 
لما  عنها  الناتجة  الم�سكات  وحل 
اإطــار  فــي  الأهــالــي  م�سلحة  فيه 

الأنظمة المرعية الإجراء«. 
تفعيل »لجان اأحياء«

»يتم  اأن  على  الح�سور  وتوافق 
بين  )العاقة  التجربة  هذه  تعميم 
المجتمع والبلدية( من خال العمل 
ترادف  اأحياء«  »لجان  تفعيل  على 

العمل البلدي«.

من  والعديد  �سيا�سيين  بح�سور 
ونقابات  ــزاب  اأح وممثلي  روؤ�ــســاء 
وجــمــعــيــات اإجــتــمــاعــيــة ُعــِقــَد في 
ت�ساوري  لقاء  الثقافية«  »الرابطة 
مو�سوع  لمعالجة  مو�سع  �سمالي 
اأجــل  ــن  وم والمطامر  »الــنــفــايــات 
الخروج بعمل تن�سيقي ُيَوحد جهود 

كافة الجهات الفاعلة«.
ناريمان ال�شمعة

»لجنة  م�سوؤولة  اللقاء  اأدارت 
ناريمان  طرابل�س«  م�ساريع  متابعة 

ال�سمعة.
الكلمات

والقيت فيه كلمات لكل من:
- ناريمان ال�سمعة.

النقيب  ممثًا  �سندب  ربيع  د.   -
محمد المراد.

- الخبير البيئي د. محمد الخولي 
)حزب الخ�سر(. 

خ�سر  عــزقــي  بــلــديــة  رئــيــ�ــس   -
ال�سرقاوي.

زغرتا  بلدية  مجل�س  ع�سو   -
المهند�س غ�سان طيون.

- الإعامي محمد اأ�سوم.
)حـــزب  قــ�ــســ�ــس  اأحـــمـــد  د.   -

التحرير(.
- وليد محب )تحالف متحدون(.

)جمعية  الــ�ــســوفــي  هــنــد  د.   -
الحراك المدني(.

- المهند�س فادي عبيد.
وهبي  يعقوب  البيئي  النا�سط   -

)الكورة(.
فهدا  بــال  البيئي  النا�سط   -

)المنية(.
اللقاء  )تجمع  تلجي  ح�سن   -

ال�سعبي(.
الــحــزب  )ممثلة  نــجــار  ـــل  اأم  -

القومي ال�سوري(
- ب�سام مراد.

»اإتحاد الحراك المدني«
قيام  عن  اأُعلن  اللقاء  ختام  في 
لجنة تن�سيقية با�سم »اتحاد الحراك 

المدني« 
الجهات  كافة  جهود  »لتوحيد 
المتحركة بهدف الحد من الرتكابات 
القانون  وانتهاك  والبيئية  ال�سحية 
وال�سغط لعتماد الحلول العلمية«.

اأحمد الحريري من بلدية طرابل�س:
-المدينة بحاجة لم�ضاريع ُتحِدث فرقًا 

-�ضوق الخ�ضار الجديد �ضتحل م�ضكلته قريبًا
-اأزيلوا �ضوري ل مانع لدي

»لجنة متابعة م�ضاريع طرابل�س«: 
لقاء ت�ضاوري �ضمالي...

اإطالق »اإتحاد الحراك المدني«

اللواء خير: »م�ضارعة لإ�ضالح الزجاج في 
ال�ضاحية«... اأما »حريق ب�ضطات 

الفقراء« فال داعي للتعوي�س؟!

الوزير ال�ضفدي: الأو�ضاع �ضعبة 
والم�ضوؤولية كبيرة

اأحمد ال�ضفدي: م�ضاريع م�ضتركة لتعزيز 
دور البلدية

وفد »لقاء الثالثاء«: تفعيل لجان الأحياء

�للو�ء خير في �ل�ساحية �لجنوبية
�لحريري متو�سطًا رئي�س و�أع�ساء �لمجل�س �لبلدي

رئي�س »نادي �لمتحد« �أحمد �ل�سفدي يقدم �لتهنئة للدكتور يمق

�لوفد مجتمعًا مع رئي�س �لبلدية

ناريمان �ل�سمعة متحدثة في �للقاء
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»المجل�س  انتخابات  الأمين  اأحمد  الدكتور  يخو�س 
ال�سرعي الإ�سامي الأعلى« عن اأحد المقاعد المخ�س�سة 
حافًا  انتخابياً  برنامجاً  يقدم  وهو  وال�سمال،  لطرابل�س 

يتطرق اإلى مختلف الق�سايا:
- الدينية

- والوقفية 
- والجتماعية، 

�ستى  فــي  خــبــرات  مــن  بــه  يتمتع  مــا  جانب  اإلــى   -
المجالت وما يحمل من �سهادات عليا.

د. اأحمد الأمين
اأجرت حوارًا مع د. الأمين حول الأ�سباب  »التمدن« 

والدوافع التي حفزته لخو�س النتخابات، فقال: 
ما  لكل  عة  الم�سرِّ الجهة  هو  ال�سرعي«  »»المجل�س 

يتعلق بالطائفة ال�ُسنيِّة في لبنان. 
»موؤ�ش�شة الأمين الأكاديمية الدولية«

الدولية«  الأكاديمية  الأمين  »موؤ�س�سة  ندير  ونحن 
التي تاأ�س�ست بين 2013-2012، 

تدريب 12 األف �شخ�س و100 مر�شد
األف   12 حوالي   تدريب  الآن  حتى  اإ�ستطعنا  وقد   

�سخ�س، وهذا التدريب ي�سمل: 
- المهن الحرة، 

- الت�سويق، 
- الإدارة، 
- القيادة، 

ب�سكل  به  نعتني  الذي  والتربوي  الأ�سري  الر�ساد   -
وحتى  والمهني  القائد  منها  يولد  الأ�سرة  لأن  خا�س، 

المنحرف...، 
فالعناية بالأ�سرة تعني العناية بالمجتمع. 

وقد اأعددنا اأكثر من مائة مر�سد اأ�سري«.
»موؤ�ش�شة الزوجية«

على  المقبلين  تدريب  م�سروعنا  »ت�سن  اأ�ــســاف: 
الفكري  التطابق  عن  والتحري  واإناث(  )ذكور  الزواج 
بين الثنين ومدى قدرتهما على بناء موؤ�س�سة الزوجية. 
نهايتها  في  يح�سل  تاأهيلية  لدورة  ال�سخ�س  يخ�سع 
على �سهادة تفيد بقدرته على بناء هكذا موؤ�س�سة، وبذلك 

يمكن تجنب اأو الحد من ن�سبة الطاق المرتفعة.

من اأ�شباب التر�شح
لنا  ي�سمح  ال�سرعي«  »المجل�س  في  ــودي  وج واإن 

كموؤ�س�سة طرح هذا الم�سروع ب�سكل اأقوى وال�سير به.
)موؤ�س�سة  الموؤ�س�سة  هذه  في  وجــودي  ان  واأعتقد 
الأ�سخا�س  اآلف  واأعدت  دربت  التي  الأمين(  اأكاديمية 
في  ع�سوًا  اأكــون  عندما  وتاأثيرًا  قوة  ــزداد  وي يتعزز 
من  وهــذا  ــى«،  ــل الأع الإ�ــســامــي  ال�سرعي  »المجل�س 

الأ�سباب التي دعتني لخو�س النتخابات المقبلة«.
»الأوقاف الإ�شالمية«

اأو�ساع  �سبط  واآلية  كيفية  حول  �سوؤال  على  وردًا 
»الأوقاف الإ�سامية« قال الأمين:

ال�سيخ  المفتي  عهد  في  الأوقاف  اأو�ساع  ان  �سك  »ل 
عبداللطيف دريان لي�ست كما كانت من قبل.

معالجتهما  تتم  لــم  وت�سّيب  ف�ساد  هناك  كــان  فقد 
و�سبطهما، وبالطبع يحتاج الأمر اإلى وقت، 

ولكن، 
ال�سرعي«  »المجل�س  لأعــمــال  مراقبتي  خــال  مــن 

الحالي، هناك تغير كبير على هذا ال�سعيد:
اأعدت اإح�ساءات، 

جرى ح�سر عقارات وقفية وتثبيتها،
اأ�سخا�س  وجود  يتطلب  وهذا  قائماً  لي�س  ال�ستثمار 
اأولى  يتمتعون بال�سفافية والنزاهة والمناقبية كخطوة 

على طريق مكافحة الف�ساد والت�سّيب.

والهيئة الناخبة اأمامها م�سوؤولية اإنتخاب الأ�سخا�س 
الكفوئين المنا�سبين«.

دور المجل�س لي�س الإجتماع والتقاط �شورة
وعن كيفية تفعيل دور »المجل�س ال�سرعي« قال:

موجود  بع�سها  �ساحيات  اإلى  يحتاج  »»المجل�س« 
اإلى حدِّ ما، ولكن في بع�س الأماكن بحاجة لرفع القرار 
ال�سيا�سي عن المجل�س، اأي ف�سل ال�سلطة ال�سيا�سية عن 
عن  ال�سيا�سية  التغطية  ورفــع  ال�سرعية  الأوقــــاف 
الأ�سخا�س كي تتم محا�سبة المرتكب اأو المخالف بعيدًا 

عن الغطاء ال�سيا�سي«.
التحالفات والتفاهمات قبل النتخابات

ت�سبق  التي  ال�سيا�سية  والتفاهمات  التحالفات  وحول 
النتخابات وموقعه منها قال الأمين:

»ل مانع من وجود مر�سحين لل�سيا�سيين لكن على اأن 
العلمية  بالمقدرة  ويتمتعون  كفاءة  اأ�سحاب  يكونوا 
والخبرة والتجارب والتخ�س�س كموا�سفات ت�سمح لهم 
الخيار  اأما ان يكون  الأمة،  بخو�س النتخابات وخدمة 

من منظار التبعية فهذه م�سكلة«.
مقاعد طرابل�س ومحافظة ال�شمال

ال�سرعي«  »المجل�س  اأع�ساء  عدد  لزيادة  وبالن�سبة 
وخا�سة في عكار قال:

»اأطالب بتثبيت المقاعد في محافظة ال�سمال:
- طرابل�س: 4،
- ال�سنية: 2،

- المنية 1، 
- الكورة والقلمون: 1، 

لرفع عدد الأع�شاء في محافظة عكار اإلى 4
 177 – وفيها  ظلماً  المناطق  – اأكثر  عكار  محافظة 
ان  تق�سي  والعدالة  واحــد،  بع�سو  تتمثل  وهي  ناخباً 
مفتي  وعــد  وقــد  اأدنـــى،  كحد  اأع�ساء  باأربعة  تتمثل 
ممثلة  فت�سبح  عكار  من  ع�سوين  بتعيين  الجمهورية 

بثاثة اأع�ساء«.
وردًا على ال�سوؤال، اإذا كان مر�سح اأحد من ال�سيا�سيين، 
في�سل  النائب  معالي  مر�سح  اأنا  »نعم  الأمين:  اأجــاب 
كرامي ولي ال�سرف اأن اأكون مر�سح هذه العائلة الأ�سيلة 

المتاأ�سلة في مدينتنا و�سمالنا العزيز«.

عن برنامجه االنتخابي قال د. اأحمد االأمين:
االإ�شالمي  ال�شرعي  »المجل�ص  لـ  تر�شحي  »اإن 
االأعلى« ينطلق من اإيماني بالقدرة على اإحداث خطوة 

الى االأمام في بنود كثيرة اأهمها:
تنمية الأمالك الوقفية

1. العمل على ح�شر االأمالك الوقفية وا�شتثمارها 
وينعك�ص  ماليًا  الدار  ُينع�ص  بمردود  تعود  بم�شاريع 
ماء  وحفظ  وكفايتهم  الدين  رجال  رواتب  على 

وجهوهم للعي�ص بكرامة.
دار لـ »الفتوى« ولـ »الأوقاف«

و»دائرة  الفتوى«  »دار  لـ  مقر  اإن�شاء  �شرورة   .2
االأوقاف« في ال�شمال يليق بالم�شمى من حيث المكان 

والم�شاحة والبنيان.
ودورها في توعية ال�شباب

رجال  نزول  في  بدورها  الفتوى«  »دار  تفعيل   .3
توعية  في  دائمة  درو�ص  الإقامة  الم�شاجد  اإلى  الدين 
ال�شباب وربطهم بالم�شاجد والدار كي ال ينزلقوا اإلى 

االأفكار التكفيرية والتطرف.
والإ�شراف على الدورات ال�شيفية

الدينية  التثقيفية  الدورات  توحيد  على  العمل   .4
والمخيمات  المدار�ص  في  تقام  التي  ال�شيفية 
والجمعيات كل �شنة لتكون تحت اإ�شراف الدار )دار 
وتثقيفية  دينية  موحدة  منهجية  وفق  الفتوى( 

وترفيهية.
دعم البحث العلمي

العلمي  البحث  لدعم  مركز  اإن�شاء  على  العمل   .5
الوقت(  )وقف  مع  والدار�شين  لل�شباب  المتجدد 
الفكري �شمن  التطوير  الجامعات ال�شتفزاز  اأ�شاتذة 

�شوابط ال�شريعة ومنهجها.
ملتقى لدعم م�شاريع »دار الفتوى« 

الخيرية
الدار  من  ينبثق  االأعمال  لرجال  ملتقى  اإن�شاء   .6
»داتا  �شمن  الخيرية  الدار  م�شاريع  دعم  هدفه 
الزكوات  اأموال  خالل  من  للمناطق  موحدة« 

وال�شدقات والم�شاريع الخيرية لخدمة النا�ص.
في  والموؤ�ش�شات  االأعمال  رجال  من  عدد  هناك  اإذ 
)من  البع�ص  ولكن  م�شاعدات،  تقدم  التي  ال�شمال 
م�شاعدات  على  يح�شل  الجمعيات(  اأو  االأ�شخا�ص 
منها جميعًا، لذا فاإن اإن�شاء »ملتقى« يحول دون ذلك، 
ويمكن ان يكون العمل موؤ�ش�شاتي وتحت مظلة »دار 

الفتوى«.
العي�س الم�شترك

التي  الم�شيحية  االإ�شالمية  الملتقيات  اإقامة   .7
المدنية  االأنظمة  ناحية  من  الم�شترك  العي�ص  تخدم 
والتوعوية كال�شالمة المرورية وحماية البيئة وحماية 

االأ�شرة وغيرها.
تطوير ومكننة ومحاربة الف�شاد

المنتهية  المجل�ص  اإليه  و�شل  مما  االإنطالق   .8
والمكننة  الدار  نظم  تطوير  �شرورة  من  �شالحيته 
ومحاربة الف�شاد في �شتى مرافق الدار، وخا�شة ما 
الق�شايا  بع�ص  تنام  حيث  ال�شرعية  بالمحاكم  يتعلق 

�شنوات دون اإ�شدار اأحكام.
لجنة للتعاون في اأمور وطنية 

واجتماعية
بالتن�شيق  ُتعنى  المجل�ص  من  لجنة  اإن�شاء   .9
والمتابعة مع الجمعيات اللبنانية والمراكز التدريبية 
في  البع�ص  بع�شهما  بين  التعاون  خطوات  لدرا�شة 

اأمور وطنية هامة منها: 
- مكافحة المخدرات، 
- الت�شرب المدر�شي، 

- ذوو االإحتياجات الخا�شة، 
- دعم وتاأهيل المراأة،

- التدريب المهني،
- والتاأهيل النف�شي.

ماذا يتعلم المقبلون على الزواج في 
دورات التوعية؟

10. العمل على اإلزامية دورات المقبلين والمقبالت 
الإمتحان  والخ�شوع  الزواج،  قبل  الزواج  على 
ي�شتطيع من ينجحا فيه عقد قرانهما ويتعلمان خالل 

الدورة:
- الفروقات الفردية بين الرجل والمراأة، 

وتدوم  بالت�شابه  تبداأ  التي  الزوجية  الحياة   -
باالإختالف،

- قوانين ال�شعادة الزوجية، 
- لغات الحب بين الرجل والمراأة،

- قواعد الخالف واالإختالف المنزلي، 
وتوزيع  التمثلية  واالأنظمة  ال�شخ�شية  االأنماط   -

االأدوار، 
لما في ذلك من دور كبير في تخفيف ن�شب الطالق 
وباأ�شلوب  ب�شعادة  االإ�شتمرار  من  االأ�شرة  وتميكن 

راٍق وواٍع، محققة بذلك التنمية المجتمعية، 
�شعيدًا  راقيًا  اآمنًا  مجتمعًا  نبني  االأ�شرة  فببناء 

منتجًا.
تو�شعة الهيئة الناخبة

باإ�شافة  الناخبة  الهيئة  تو�شيع  على  العمل   .11
حملة االإجازة ال�شرعية عليها.

مر�شحًا لع�شوية »المجل�س ال�شرعي االإ�شالمي االأعلى«

د. اأحمد الأمين: لدي برنامج �ضامل وتر�ضحي ينطلق من 
اإيماني بالقدرة على اإحداث خطوة اإلى الأمام

البرنامج االنتخابي

�لأمين متحدثًا �لى »�لتمدن«

ال�شيرة الذاتية
الدكتور اأحمد عبد القادر االأمين:

للتدريب  الدولية  االأمين  اأكاديمية  »مجل�ص  رئي�ص   -
والتطوير«.

- رئي�ص »رابطة المدربين العرب«.
- نائب رئي�ص »االأكاديمية الدبلوما�شية الدولية في لبنان«.

- ع�شو الهيئة العليا لـ »بيت الزكاة والخيرات لبنان«.
�شترا�شبورغ«  »جامعة  من  االإن�شان  حقوق  في  نا�شط   -

فرن�شا بالتعاون مع »جامعة الجنان« طرابل�ص.
- اأمين مال وع�شو موؤ�ش�ص وع�شو »مجل�ص االأمانة العامة« 
)ا�شطنبول  االأ�شري«  واالإر�شاد  للتدريب  العالمي  »االإتحاد  لـ 

– تركيا(.
ماج�شتير،  )دكتوراه،  عليا  �شهادات  على  حائز   -
واالإعالم  والتوعية  االأعمال  اإدارة  في:  دبلوم(  بكالوريو�ص، 
القيادة  ومهارات  االجتماعي  والذكاء  وال�شريعة  البيئي 

واالآر�شاد االأ�شري.
- حائز على العديد من االأو�شمة والميداليات.

- �شارك ونظم و�شاهم في الكثير من الموؤتمرات والبرامج 
»اأوراق عمل« في  قدم  كما  والعالم،  لبنان  في  والمحا�شرات 

مداخالته في موؤتمرات توعوية عديدة.



الأربعاء  2019/9/4

جتها  في  الت�شمية، توَّ قناعتي بهذه 
الدرا�شات  في  الما�شتر  ر�شالتي  مطلع 
العليا – »الجامعة اللبنانية« عام 1996 

بعنوان:
في  الد�شتوري  المجل�ص  »دور 

الحفاظ على مبداأ �شمو الد�شتور«،
اإذ عندما بداأت م�شيرتي البحثية في 
واإجتهادات  الد�شتوري  القانون  علم 
رت  المحاكم والمجال�ص الد�شتورية، قرَّ
»دكتوراه  اأطروحتي  تح�شير  متابعة 
دور  بعنوان  العام  القانون  في  دولة 
دولة  اأر�شاء  في  الد�شتوري  الق�شاء 
القانون« با�شراف د. خالد قباني ع�شو 
الأن  ذاك.  يوم  الد�شتوري  المجل�ص 
الذي  الخاّلق،  الد�شتوري  االجتهاد 
اأطلعت عليه خالل م�شيرتي البحثية قد 
لدي  وكّوَن  تفكيري،  على  اأ�شتحوَذ 
من  القانون  لدولة  وجود  ال  باأن  قناعة 

دون وجود مجل�ص د�شتوري فاعل. 
التي  لالنتقادات  ت�شديت   لذا 
ن�شرتها ال�شحف بقلم اأ�شاتذة كبار في 
الراحلين  منهما  واأذكر  العام  القانون 
الكبيرين: اأدمون نعيم ويو�شف �شعداهلل 
المجل�ص  قرار  اإنتقدا  اللذين  الخوري، 
المتعلق   1996/4 رقم  الد�شتوري 
الجديدة من  الثانية  المادة  بالطعن في 
الثالثون  المادة  االأولى، وكذلك  المادة 
قانون  من  الثالثة،  المادة  من  الجديدة 

االنتخاب رقم 530. 
القانون  يومها  ُطِعَن  فقد  وللتذكير 
ال�شت  المحافظات  َم  ق�شَّ الذي  الجديد 

واحدة  انتخابية  كدائرة  اأربعة  اإلى 
)بعد �شم محافظة النبطية اإلى محافظة 
جبل  محافظة  من  وجعل  الجنوب(، 
كل  في  واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان 
ق�شاء. وقد �شدر القرار يومها باإبطال 
التق�شيم، ورغم ذلك تمت مهاجمة  ذاك 
من  وّجه  الأنه  الد�شتوري،  المجل�ص 
بح�شب   – االإبطال  قرار  خالل 
المنتقدين – الم�شرع اللبناني، الإعادة 
بذات  المحافظات  تق�شيم  مادة  �شياغة 
الن�شق الذي تمَّ اإبطاله لكن مع اإ�شافة 

عبارة وهي: 
الظروف  على  قيا�شًا  »باأنه 
العامة،  الم�شلحة  والأجل  اال�شتثنائية 
اأ�شا�ص  على  لبنان  جبل  محافظة  ُتق�شم 

االأق�شية«. 
قرار  عن  دفاعًا  ردي  جاء  يومها 
المجل�ص الد�شتوري الذي جاء �شحيحًا 
االإجتهاد  عليه  م�شتقر  هو  ما  وفق 
الد�شتوري في كل من فرن�شا واألمانيا 
للمجل�ص  يمكن  حيث  واإيطاليا، 
بالمطابقة   قراره  اإ�شدار  الد�شتوري 

مع  التحفظ  
  )Conforme sous reserve(
ه    الموجِّ التف�شير  اإعتماد   يمكنه  كما  
لكي   )Interpretation directive(

ياأِت القانون مطابقًا للد�شتور.
حينذاك كنت اأوقع مقاالتي القانونية 
تحت ا�شم م�شتعار، كوني كنت ال اأزال 
في الخدمة الفعلية. ولم ُيعرف من كتب 
لغاية  ال�شر  ليبقى  القانوني،  الرد  هذا 
اأدمون  د.  الراحل  زرت  عندما   2002
نعيم في منزله في »الرابية« مع �شابط  
ر ر�شالة ما�شتر معه،  برتبة نقيب ُيح�شِّ
وفي �شياق الحديث اأبلغته باأنني اأنا من 
كتب الرد يومها عليه والذي ُن�شره في 
كان  فما  جور«  لو  »االأوريون  جريدة 
المقال،  اأر�شيفه  من  �شحب  اأن  اإال  منه 

– يوم  مهنئًا لي عما كتبته الأنه راجع 
اإطالعه على مقالتي – المراجع الفقهية 
وقال  عنها،  اقتب�شت  التي  الد�شتورية 
لي، من يومها واأنا مقتنع بما كتبته!! 

لقد تطرقت اإلى هذه المقالة، الأو�شح 
وتابعت  قراأت  اأنني  اأهمها  اأمور  عدة 
طريقة  اإلى  وجهت  التي  االإنتقادات 
ت�شمية  في  والمحا�ش�شة  التعيين 
اأع�شاء المجل�ص الد�شتوري، والحقيقة 
اأنني اأنزعجت مما ُكِتب، رغم اأنني كنت 
ولم  المطروحة  االأ�شماء  بين  من 
اأن  يبدو  ما  على  الأنه  الحظ،  يحالفني 
هناك من اجتهد في موقع ما في الدولة 
»�شروط  باأن  نف�شه  تلقاء  من  ر  وقرَّ
لم  لدي  »العالي«  التعليم  ن�شاب 

ت�شتوف �شرط 25 �شنة تعليم«، 
هذا  تفا�شيل  في  اأغو�ص  لن 
الت�شرف، لكنه من الموؤ�شف اأن ال اأُبلَّغ 
انعقاد مجل�ص  ليلة من  اإاّل قبل  الرف�ص 
من  اأكثر  اإنق�شاء  )رغم    - الوزراء 
طلب  تقديمي  على  ون�شف  �شهر 
ر ذلك ال يعتد  التر�شح( -، وكاأن من قرَّ
بطلب  تقدم  الذي  المواطن  بحقوق 
الرف�ص  قرار  ُيبلَّغ  باأن  ه  تر�شيح، وحقِّ
الطعن  في  القانوني  ه   لحقِّ يلجاأ   لكي 
مجل�ص  اأمام   )!!!( الرف�ص  بقرار 
بتف�شير  الحق  له  الذي  ال�شورى 
التعليم  لمفهوم  القانونية  ال�شروط 
ال�شادر   285 القانون  وفق  العالي 
بتاريخ 2014/4/30 المتعلق باأ�ش�ص 
التعليم العالي، اأو على االأقل اأخذ راأي 

هيئة االإ�شت�شارات والت�شريع!
ال�شفحة،  هذه  طي  قّررت  لكنني 
على  الحفاظ  �شبيل  وفي  متمنيًا، 
المجل�ص الد�شتوري، اأن ال نحكم �شلفًا 
بخيارات  ُعيِّنوا  الذين  االأع�شاء  على 
�شيا�شية متعددة – وهذا ما هو معتمد 
 – الد�شتورية  المجال�ص  كل  في 

مجل�ص  اأول  باأن  نقول  وللتذكير 
 1958 عام  ُعين  فرن�شي  د�شتوري 
االأع�شاء  اأحد  »ديغول«  الرئي�ص  اختار 
الطب  في  دكتورًا  ح�شته،  من  الثالثة 
 – والقانون!  بالد�شتور  عالقته  – ما 
لبنان  في  معتمد  هو  ما  يبقى  وعليه 
ال�شلطة  قبل  من  الت�شمية  لجهة 
ال�شيا�شية معمواًل به في دول العالم، اإذ 
ُنعطي المجال لالأع�شاء  اأن  من واجبنا 
الجدد باأن يثبتوا اأنف�شهم، واأن ال نحكم 
عليهم م�شبقًا، وُنطبِّق عليهم مثاًل جديدًا 
معدن  ُيعرف  االمتحان،  »عند  هو: 
االإن�شان« كي ال ُنطبق المثل ال�شائع في 
الد�شتوري  المجل�ص  الأن  المجال،  هذا 
واإن  الطائف«  »لوؤلوؤة  بنظري  �شيبقى 
وتهمي�شه  تطويعه  اإلى  ال�شيا�شة  �شعت 
التي  المتعاقبة  التعديالت  خالل  من 
لحقت بقانون تاأ�شي�شه رقم 250 تاريخ 
ع�شرة   الم�شت  التي   1993/7/14

تعديالت. 
كانت  التعديالت  تلك  من  وكم  وكم 
وابعاد  يريدون  من  اإدخال  غايتها 

االآخرين!! 
بهذا  التم�شك  اإاَل  يمكننا  ال  الأنه 
دفاع  خط   يبقى  الذي  المجل�ص، 
لبنان  في  القانون  دولة  لقيام  اأ�شا�شي 
اإن لم يكن اليوم فقد يكون غدًا، وعلى 
جدارتهم  يثبتوا  اأن  الجدد  االأع�شاء 
لب�ص  ال  بقرارات  يخرجوا  واأن 
كبار  قدوتهم  يكون  واأن  بحيثياتها، 
الق�شاة الد�شتوريين بدءًا من القا�شي 
المخلد   – مار�شال«  »جون  االأميركي 
ال�شهير  قراره  مع   1802 منذ  ذكراه 
مرورًا   - »ماربوري/مادي�شون« 
الفرن�شي،  بدانتر«  »روبير  بالرئي�ص 
مالط«.  »وجدي  الرئي�ص  اإلى  و�شواًل 

ن وهو ال يرحم!! الأن التاريخ ُيَدوِّ

والعجائب،  الغرائب  بلد  لبنان 
ان  لبناني  كل  يتمنى  كلمتنا  وعنوان 
اأُخفيت،  ملفات  من  فكم  تتحقق، 
ينتظرون  واأ�شحابها  اأُلغيت،  واأخرى 

العدالة التي ُكتب �شعارها:
»العدل اأ�شا�ص الملك«،

المحاكم  ق�شاة  روؤو�ص  فوق 
ال�شرعية والمدنية، 

الممار�شات  عند  اأنه  وتبين 
الالقانونية ي�شبح �شعارًا بال م�شمون!

الذي  الوحيد  الملف  هو  لي�ص  وهذا 
واأحفاده  واأبناوؤه  فاإخوانه  به،  ُيتاجر 
ُهم�ص  وقد  ال�شعد،  جميع  وعلى  ُكُثر، 
يجعلنا  الذي  االأمر  واأهمل  اأكثرها 

نخاف اأن ننعى العدالة في لبنان:
- فملف المحاكم ال�شرعية والمدنية 

واالأوقاف، 
- وملف الدواء واال�شت�شفاء، 

- وملف االإعالم، 
- وملف االأخالق، 
- وملف البلديات، 
- وملف المافيات، 
- وملف االقت�شاد، 

االنمائية  الم�شاريع  وملف   -
و�شمالي  طرابل�ص  في  عمدًا  الُمَعْرَقلة 

لبنان،
- وملف الل�شو�شية المبرمجة، 

- وملف عمالء اإ�شرائيل،
كل هذه الملفات وغيرها كثير تحكي 
الال�شرعية  والتجاوزات  المظالم 
التي  �شورها  باأب�شع  والالقانونية 
الماآ�شي االجتماعية  اأنواعًا من  اأنتجت 
وعدم  عنها  ال�شكوت  يجوز  ال  التي 

معالجتها. 
م�شكين هذا ال�شعب يتفاءل بكل عهد 

فُي�شدم!! 
ويجد ح�شاباته وتوقعاته خاطئة،

كل ال�شا�شة والرعاة يعترفون بهذا 
الواقع المر وي�شرحون بذلك، والحق 

ُيقال باأن ال�شدق اأندر ما نرى، 
م�شيرتها  اأخفقت في  العهود  جميع 
 – واالأخالقية  والتنموية  االجتماعية 
اإاّل المرحلة ال�شهابية – فال ن�شمع اإاّل 
العرقوبية،  والوعود  المع�شول  الكالم 
من  ال�شلطة  اأ�شحاب  بين  هناك  وكاأن 
يف�شل م�شلحته الخا�شة على م�شالح 

الوطن.
يطبلون  الذين  هذا  في  وُي�شهم 
لهم  ي�شون  عهد  لكل  ويزمرون 
المافيات  رجال  عن  ف�شاًل  م�شالحهم 

ومن يحميهم...
�شابر  مهم�ص  �شعب  وال�شحية 
وحياة  اقت�شادية  �شائقة  في  يعي�ص 

واأخطبوط  مدقع،  وفقر  �شنك  كلها 
ال�شرائب  وغول  بخناقه،  اآخذ  الغالء 
م�شدر  المذلة  العيال  وحاجة  يالحقه، 
همه وغمه، وتكاليف الحياة الباهظة ال 

ترحمه، 
اإن كان موظفًا )�شريفًا( الم�شاريف  

تلهتم راتبه،
فالجمود  تاجرًا  كان  واإن 

االقت�شادي ُينغ�ص حياته،
العمال  ف�شاأن  عاماًل  كان  واإن 
واحد  كل  يكاد  ال  لبنان  في  معروف 

منهم الح�شول على عي�ص الكفاف،
اإذا ُوفق بعمل اأكل وانتع�ص،
واإذا لم يعمل هلك وانتك�ص.

اأمثلة
اأمثلة كثيرة على ذلك من اأبرزها:

االأجور  اأدنى  يتقا�شى  موظفًا  ان 
اأربعة  له  ل.ل.  األف   800  –  700
ل.ل.  األف   450 بيته  اأجار  اأطفال، 
لي�ص  تبقى،  ما  يكفيه  فهل  �شهريًا 
فواتير  لدفع  بل  العائلة،  عن  للترفيه 
والغذاء  والك�شاء  والكهرباء  الماء 

وتعليم االأبناء؟؟!! 
عائلته  اأفراد  اأحد  ُي�شب  لم  اإذا  هذا 

بمر�ص اأو م�شيبة.
ي�شتطيعون  ثقب  اأي  عن  ويبحثون 
العبور منه اإلى جيب المواطن التعي�ص 

متذرعين بحاجة الخزينة اإلى دعم!!
�شرقته  ي�شتطيع  من  يعلمون  وهم 
الخزينة واإرهاقها، ومن هم الل�شو�ص 
وال  رقيب  بال  منها«  »يهب�شون  الذين 

ح�شيب!
اأو  �شرع  اأو  عقل  ي�شت�شيغ  فهل 
منطق اأو قانون ان يكون ال�شعب كب�ص 
م بدفع هاتيك االأموال التي  الفداء وُيغرَّ

�ُشرقت واأُهدرت؟؟!!
يا رعاة الأمة... كلمة من 

القلب
رعاة  يا  القلب،  من  اأخيرة  وكلمة 

االأمة اأيها الم�شوؤولون: 
ال�شقي من �شقيت به رعيته، افتحوا 
حقه،  حق  ذي  كل  واأعطوا  الملفات 
يد  على  وخذوا  الف�شاد،  على  واأق�شوا 

الظالم ،
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  قال  وكما 
اأطرا«  الحق  على  »ولتاأُطرنه  و�شلم: 

)اأي: لتردونه اإلى الحق(، 
فاإن »الق�شا�ص هو الحياة«،

{َوَلُكْم ِفي اْلِق�َشا�ِص َحَياٌة}، 
اأن  قبل  اأنف�شكم  »حا�شبوا 

ُتحا�َشبوا«،
فاإن  ال�شعب  يحا�شبكم  ان  وقبل 
من  والعاقل  وع�شير،  �شديد  ح�شابه 
اإاّل  اإتعظ بغيره، وال ديمومة الأي وطن 

بالعدالة،
و�شدق من قال:

»اإن اهلل يقيم الدولة الكافرة اإن كانت 
اإن  الموؤمنة  الدولة  يقيم  وال  عادلة، 

كانت ظالمة«.
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كلمة من القلب: اأيها ال�شيا�شيون افتحوا 

الملفات واعطوا لكل ذي حق حقه
»المجل�س الد�شتوري« »لوؤلوؤة الطائف«!!

ال�شيخ 
غالب 
اللواء�شنجقدار

اأمين
�شليبا

وللراأي العام حقه...

َتُخوُنوا  َل  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا 
اأََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنوا  �ُسوَل  َوالَرّ  َ اهلَلّ

َواأَنُتْم َتْعَلُموَن}،
بداأ  الكريمة  القراآنية  الآية  بهذه 
موؤتمرًا  �ساهر  خالد  ال�سابق  النائب 
في  قاله  ما  لتو�سيح  عقده  �سحفياً 
حول  ال�سهيرة  التلفزيونية  المقابلة 
مــواقــف  لبع�س  والــنــقــد  »الــعــتــب 

المملكة العربية ال�سعودية«.
النائب ال�ساهر بعد الآية الكريمة 
بكر  اأبـــو  الخليفة  عــن  نــاقــًا  تــابــع 

ال�سديق قوله: 
»ال�سدق اأمانة والكذب خيانة«،

وّثقُت الواقع و�شرحُت 
المعاناة

وتابع ال�ساهر: 
على  عهدًا  اأخذت  ذلك  على  »بناء 
ل  وان  دائماً  الحق  اأقــول  ان  نف�سي 
لأن  ـــم،  لئ لــومــة  اهلل  ــي  ف اأخــ�ــســى 
ال�سدق ُير�سي اهلل ويخدم عباد اهلل، 
ـــي مــقــابــلــتــي عــلــى »تــلــفــزيــون  وف

الجديد«:
َقُت واقعنا في لبنان،  - وثَّ

- و�سرحت معاناتنا، 
الـــعـــام  لـــــلـــــراأي  ـــُت  ـــن ـــي وب  -
وفي  ال�سعودية  في  وللم�سوؤولين 
هذا  نعالج  وكيف  نعانيه  ما  لبنان 

الأمر«.
دعوة الروؤ�شاء بعد يومين 

اأكدت كالمي
وقال: »والدليل ان كامي قد لقى 
الحكومة  روؤ�ساء  اأن  اإيجابياً  تاأثيرًا 

بعد  دعوتهم  تمت  لبنان  في  الثاثة 
في  معاناتنا  عن  كامي  من  يومين 

لبنان، 
ّقُت الحقيقة  فهل اأخطاأت عندما َوثَّ
للملك �سلمان بن عبدالعزيز وللقيادة 

ال�سعودية، 
تق�شير ال�شفير والقيادات في 

لبنان بقول الحقيقة
من  �سواء  القائم  التق�سير  وعن 
البخاري(  )وليد  ال�سعودي  ال�سفير 
ال�سيا�سية والدينية  القيادات  اأو من 
في لبنان التي ل تقول الحقيقة للملك 
بــاأن  ال�سعودية  وللقيادة  �سلمان 

اأو�ساعنا في لبنان �سعبة، 
اأنا قلت الحقيقة، 

ليت البخاري يرد بال�شيا�شة 
واإيجابية ل بال�شخ�شي

ال�سفير  يرد علي  اأن  اأتمنى  وكنت 

ـــيـــد الــبــخــاري(  ــودي )ول ــع ــس ــ� ال
فاعلة  وبدبلوما�سية  بال�سيا�سة 
النائب  على  يــرد  ــاأن  ك واإيجابية، 
دعمها  في  ثابتة  المملكة  اأن  ال�ساهر 
للبنان وفي مواقفها التي تريد حماية 
ودعمه،  لبنان  م�ساعدة  وفي  لبنان، 
ولنا ُخطب ومواقف، ل ان يرد علّي 

بال�سخ�سي«.
ليته قال الحقيقة

ل  الحقيقة،  قال  ليته  »يا  وتابع: 
عكاظ«  »جريدة  عبر  علّي  يرد  اأن 
الُمخبرين  ـــد  اأح ــه  ل يكتب  وبــــاأن 
كاماً  الــ�ــســوري  للنظام  التابعين 
مقاًل  اأقراأ  انني  ظننت  قراأته  عندما 
في »جريدة البعث« اأو في »جريدة 
في   »... »جريدة  في  اأو  ت�سرين« 

لبنان، 
»عكاظ« ل�شنوات اأخذت مني 

المواقف
هجوم بالكام، 

ــاظ«  ــك ع »جــــريــــدة  اأن  ــاً  ــم ــل ع
مني  تاأخذ  كانت  طويلة  ول�سنوات 
�سيا�سياً،  مفكرًا  باإعتباري  المواقف 
اإطاله  وله  لبنان  في  برلمانياً  نائباً 
م�ستوى  على  ــف  ــواق وم اإعــامــيــة 

الأمة.
قناة  ــج  ــرام »ب فــي  اأظــهــر  حيث 
الجزيرة«  »قــنــاة  وفــي  العربية« 
وقومي  اأهلي  عن  مدافعاً  وغيرها 

واأمتي، 
�شد من يعادي المملكة والأمة

وكانت مواقفي وا�سحة و�سريحة 

يقف  ومن  المملكة  يعادي  من  �سد 
�سد هذه الأمة و�سد الم�ساريع التي 
اإ�ستهداف هذه الأمة �سواء من  تريد 

الإيراني اأو ال�سهيوني، 
يتهمونني اأنني »اإخواني«

من  الطويل  التاريخ  هذا  بعد  واإذ 
الوقوف اإلى جانب المملكة، ي�ستطيع 
طريق  عن  النا�س  بع�س  يمرر  اأن 
كاماً  الــبــخــاري(  )ولــيــد  ال�سفير 

معاك�ساً للتاريخ، 
اأنــنــي  بــه  يتهمونني  مــا  وجـــل 

»اإخواني«،
مو�شوع »المتاجرة بتاأ�شيرات 

الحج«
بتاأ�سيرات  ــاجــرت  »ت اأنــنــي  اأو 

الحج«،
اهلل  ي�سهد  الأخيرة  هذه  وب�ساأن 

اأنني: 
اأي  اأقـــدم  لــم  ال�سنة  هــذه  فــي   -

تاأ�سيرة، لم اأطلب، 
 6 اأعطوني  الما�سية  وال�سنة   -
تاأ�سيرات لأنا�س مقربين ودفعُت من 

جيبي،
ول  هناك  تكن  لم  يمكن  وقبلها   -

تاأ�سيرة اأو ب�سع تاأ�سيرات، 
لأنني  المو�سوع،  بهذا  اأتكلم  ولم 
وعند  المفتي  عند  المعاناة  اأعــرف 
�سعد  الــرئــيــ�ــس  الــحــكــومــة  رئــيــ�ــس 

الحريري في هذا المجال«.
)التتمة في العدد المقبل(

ماذا بينه وبين ال�شفير وليد البخاري؟

النائب ال�ضابق خالد �ضاهر: هذا هو �ضبب نقدي لل�ضعودية و»عكاظ« 
كانت دائمًا »تاأخذ مني المواقف دفاعًا عن قومي واأمتي«

�لنائب �ل�سابق خالد �ساهر

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
نا�سيف  جرج�س  يو�سف  طلب 
با�سيل �سند بدل �سائع للعقار 590 

�سمار جبيل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

�سند  خولي  عفيف  فــوزي  طلب 
بدل �سائع للعقار 95 مغر الأحول.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

بالكورة
طلب بول�س حنا الحكيم بالوكالة 
�سائع  بدل  �سندات  باز  فيليب  عن 
للعقارات 405 و406 و425 �سغار 

ووطى �سفرتا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

بالوكالة  وهبه  ديب  حنه  طلبت 
عن �سينا �سادق �سندات بدل �سائع 
و1548   A  6/1160 للعقارات 

و2336 قنات.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

كبريال  كري�ستيان  �سيمون  طلب 
جـــبـــور حـــطـــاب بــالــوكــالــة عن 
بدل  �سندات  الحطاب  كري�ستيان 
و4498   4378 للعقارات  �سائع 

و1022 مزيارة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري



10الأربعاء  2019/9/4

لكرة  اللبناني  »التحاد  برعاية 
الريا�سي«  »القطاع  نظم  ال�سلة« 
و»قطاع ال�سباب« في »تيار العزم« 
المدينة«  »جامعة  مــع  بالتعاون 
لبنان  منتخب  قــائــد  واأكــاديــمــيــة 
لـ  ــة  الإداري الهيئة  وع�سو  ال�سابق 
ال�سلة«  لكرة  اللبناني  »التــحــاد 
يا�سر الحاج »دورة ُحبّية« ت�سمنت 
)ثاثة  ال�سلة   كــرة  في  مناف�سات 
وم�سابقة  ثــاثــة(،  �ــســد  لعــبــيــن 
الكرات  عن  م�سدد  اأف�سل  لختيار 

الثاثية.
فئات ثالث

27 فريقاً �سارك في الدورة وعدد 
مــــن الــــمــــدار�ــــس والـــجـــامـــعـــات 
اإلى  اإ�سافة  والأندية،  والمنتجعات 

ممثلين عن الجي�س اللبناني. 
ثاث  اإلـــى  الم�ساركون  ــَم  وُقــ�ــسِّ

فئات: 
- الذكور فوق �سن 18،  
- الإناث فوق �سن 18، 

- والذكور دون �سن 18.
- الحكام

واأ�سرف على هذه الدورة: 
- الحكم الدولي زياد طنو�س، 

فا�سل  التحاديان:  والحكمان   -
جبر وحاتم حنا، 

- »جهاز الطوارئ« في »الجمعية 
لكل  مواكباً  كان  الإ�سامية«  الطبية 

الأن�سطة.
ماهر �شناوي

في  ال�سباب«  »قــطــاع  مــ�ــســوؤول 
»تيار العزم« ماهر �سناوي قال:

الدورة  هذه  تنظيم  من  »الفكرة 
من  الجامعي  ال�سباب  اإ�ــســراك  هي 
محبي لعبة كرة ال�سلة، وال�ستمرار 
لأهالي  النافعة  الأن�سطة  بتقديم 

طرابل�س وال�سمال«.
الإعــداد  ب�سدد  »نحن  واأ�ساف: 
لمباراة تجمع بين نجوم هذه اللعبة 
من اأهم الاعبين في لبنان في موعد 

قريب«. 
من  بال�سكر  �ــســنــاوي  ــه  ــوج وت
ال�سلة«،  لكرة  اللبناني  »التــحــاد 

ويا�سر الحاج و»جامعة المدينة«.
العزم  »قــطــاع  مــ�ــســوؤول  و�ــســدد 
»اأن  على  كبارة   ظافر  الريا�سي« 
تفعيل  اإطــار  في  تاأتي  الــدورة  هذه 
مع  والتعاون  الريا�سية  الأن�سطة 
ال�سلة«،  المخت�سة في كرة  الجهات 
لهذا  الم�سافة  »القيمة  اأن  مــوؤكــدًا 
خال  من  تاأتي  الريا�سي  الن�ساط 
الحتكاك المبا�سر بين الاعبين عبر 
مدينة  ــارج  خ مــن  الــفــرق  م�ساركة 

طرابل�س«.

يا�شر الحاج
ع�سو الهيئة الإدارية لـ »التحاد 
الحاج  يا�سر  ال�سلة«  لكرة  اللبناني 
»ال�سباب  لقطاعي  ال�سكر  وجــه 
والــريــا�ــســة« فــي »تــيــار الــعــزم«، 
ــحــاد  و»جــامــعــة الــمــديــنــة« و»الت
لهذه  رعــايــتــهــم  عــلــى  الــلــبــنــانــي» 
الدورة  هذه  »ان  واأ�ساف  الــدورة. 
التي ي�سارك فيها اليوم 27 فريقاً في 
لعبة كرة ال�سلة 3×3 تعتبر فر�سة 
لاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في 
في  والتميز  مهاراتهم  لبــراز   5×5
هذا النوع من الألعاب التي اأ�سبحت 

عالمية بامتياز«.

�شيرين بي�شار غالييني
من  العديد  اأن  الدرا�سات  برهنت 
العوامل توؤدي اإلى الإكتئاب، منها:

- العوامل الوراثية، 
- الأمرا�س و�سغوطات الحياة. 

- اإ�سافًة اإلى ذلك تبين اأن النظام 
بمثل  يت�سبب  قد  اأخر  عامل  الغذائي 
اأكدت  وقد  النف�سية.  الم�ساكل  هذه 
الدرا�سات اأن �سحة اإختيار الأطعمة 
العديد  وتجنب  عاج  على  ت�ساعد 
ومنها  الــنــفــ�ــســيــة  الــمــ�ــســاكــل  مـــن 

الإكتئاب.
المواد  اأهمية  بينت  الدرا�سات 

الغذائية التالية:
الخ�شار الورقية

ــة مـــن اأكــثــر  ــي ــورق الــخــ�ــســار ال

محاربة  على  ت�ساعد  التي  الأطعمة 
الإكتئاب بما اأنها تحتوي على كمية 
التي  الغذائية  العنا�سر  من  كبيرة 
ال�سحة  المحافظة على  ت�ساعد على 

النف�سية، منها:
- ال�سبانغ، 

- الكرنب،
- والملفوف،

من  كبيرة  كمية  على  تحتوي 
كاروتين«  و»البيتا  �سي«  »فيتامين 
و»حم�س   )Beta Carotene(

،)Foliate( »الفوليك
»حم�س  م�ستوى  فــي  فالنق�س 
اإلــى  يـــوؤدي  الج�سم  فــي  الفوليك« 

زيادة خطر الإ�سابة بالإكتئاب.
الخ�شار والفاكهة النية

الإكـــثـــار مـــن تـــنـــاول الــفــاكــهــة 
جدًا،  مهم  اأمر  الطازجة  والخ�سار 
على  اليجابي  مفعولها  اإلى  اإ�سافًة 
ال�سحة الج�سدية فاإن لها اأثر اإيجابي 

على ال�سحة النف�سية.
الماء وال�شاي الأخ�شر

ت�ساعد  التي  ال�سوائل  اأكثر  من 
الإكتئاب  عــوار�ــس  محاربة  على 
فاإن  لذلك  الأخ�سر،  وال�ساي  الماء 
النهار  الماء ب�سكل دائم خال  �سرب 
و�سرب كوب من ال�ساي الأخ�سر قد 

ي�ساعدان في مثل هذه الحالت.
اإتباع النظام الغذائي 

المعروف با�شم »حمية البحر 
المتو�شط«                   
)Mediterranean Diet(

ب�سكل  الغذائي  النظام  تح�سين 
الإكتئاب  عــوار�ــس  مــن  يقلل  عــام 

وخطر الإ�سابة بها. 
قد  المتو�سط«  البحر  »حمية 

تخفف من عوار�س الإكتئاب. 
مما يتكون؟

يتكون هذا النظام الغذائي من: 
- الفاكهة والخ�سار، 

- حبة القمح الكاملة، 
- الحبوب، 

- ال�سمك واللحوم القليلة الدهن،
- زيت الزيتون والمك�سرات. 

مع البتعاد عن هذه الأطعمة
لاإبتعاد  �سرورة  هناك  بالمقابل 

عن:
- الحلويات، 

- المقالي،
على  تحتوي  التي  الم�سروبات   -

كمية كبيرة من ال�سكر.
ال�شوكول ال�شوداء ومواد 

غذائية مفيدة
تــحــتــوي على  ــكــاكــاو  ال حــبــوب 

»مــــركــــبــــات الـــفـــافـــونـــويـــد« 
اأقــوى  مــن  وهــي   ،)Flavonoids(
م�سادات الأك�سدة التي لها اأثر على 

تح�سين المزاج. 
الحوام�س  الــتــفــاح،  والــ�ــســاي، 
والب�سل اأطعمة اأخرى تحتوي على 
ــة كـــبـــيـــرة مــــن »مـــركـــبـــات  ــي ــم ك
هذا  في  فوائدها  لها  الفافونويد« 

المجال.
الموز والأفوكادو واللوز

وب�سبب احتواء الموز والأفوكادو 
على  ت�ساعد  مكونات  على  واللوز 
الذي  ال�سعادة«  »هرمون  �سناعة 
 )dopamine( »ُيعرف بـ »الدوبامين
ي�ساعد  قد  دائم  ب�سكل  تناولها  فاإن 

على ال�سعور بالراحة النف�سية.
ممار�شات الريا�شة

الإيجابي  التاأثير  ــى  اإل اإ�ــســافــًة 
ال�سحة  على  الريا�سة  لممار�سة 
اأهميتها  الدرا�سات  توؤكد  الج�سدية 

على ال�سحة العقلية والنف�سية. 
يفرز  الــريــا�ــســة  مــمــار�ــســة  عــنــد 
الج�سم اأنواع هرمونات ت�ساعد على 

ال�سعور بال�سعادة، 
على  ت�ساعد  الريا�سة  اأن  كما 
بالثقة  والــ�ــســعــور  ــذهــن  ال �ــســفــاء 

بالنف�س.

المهند�س عبداهلل بابتي
واأ�سبحت  ال�سمائر  هّزت  حادثة 
ــذي مــا غــاب عن  الــحــدث الأبـــرز ال
ــــد من  اإكـــبـــارهـــا وتــمــجــيــدهــا اأح
اإلى  موقع  اأعلى  من  الم�سوؤولين 
جميع من �سمع بها وتاأثر بمناقبيتها 

في الت�سحية والإيثار.
ال�شالة عليه من »غينيا« اإلى 

بلدته »بطرماز«
بلد  فــي  لل�سهيد  الــنــعــي  ومــنــذ 
ال�ساة  حيث  »غينيا«،  الــحــدث 
ا�ستقبال  ــعــد  وب عــلــيــه،  الأولـــــى 
الجثمان في »مطار الرئي�س ال�سهيد 
رفيق الحريري الدولي« في بيروت 
حتى  والبلدات  المدن  بكل  ــرورًا  م
دفنه في قريته »بطرماز« كان �سيل 
ولم  والإجال،  الإ�سادة  ت�سريحات 
والكــبــار  الــحــزن  م�ساهد  تنقطع 

لرجولته و�سهامته.
الم�شجد الأق�شى في القد�س 

و»م�شجد الفاتح« في 
اإ�شطنبول

روحه  عن  الغائب  �ساة  وكانت 
الطاهرة في:

في  الأقـــ�ـــســـى«  »الــمــ�ــســجــد   -
فل�سطين،

في  ـــح«  ـــات ـــف ال و»مــ�ــســجــد   -
ا�سطنبول،

الــمــ�ــســاجــد  مـــن  كــثــيــر  - وفـــي 
الأخرى،

زعماء وفعاليات في وداعه 
كرمز نادر

وفي قريته »بطرماز« في ال�سنية 
الم�سيعين:  مــن  الآلف  احت�سد 
ــاء ومــ�ــســوؤولــيــن وفــاعــلــيــات  ــم زع
تحملت  �سعبية  ـــود  ووف وعــلــمــاء 
على  م�سافات  ــارت  ــس و� الم�ساق 
الأقـــــــدام مـــن اأجــــل الــمــ�ــســاركــة 
التقدير  التعبير عن  والإ�سرار على 
اإلى  معروف  غير  وهــو  فعله،  لما 
اأ�سبح  واإيثاره  باإيمانه  لكنه  حينه، 

رمزًا نادرًا ل ُين�سى؟!
واآن وقت ال�شوؤال الأول: لماذا 

اإغترب؟
والعزاء  الدفن  انتهى  قد  والآن 

وال�سوؤال المطروح هو:
�ساحب  ال�ساب  هذا  �سافر  لماذا 
ريعان  في  وهو  والمروءة  النخوة 

�سبابه )25 عاماً(؟
الجواب

الجواب حا�سر وب�سيط انه عا�س 
الن�ساط  محدودة  زراعية  قرية  في 
اأ�سباب الحياة المزدهرة  ومعدومة 
العمل  ــاق  اآف لها  ولي�س  اقت�سادياً 

والبداع في اأي مجال؟!
فاأين الدولة التي ترعى اأبناءها؟ 
ُتون  ُيَثبِّ الذين  الم�سوؤولون  واأين 
بادهم  فــي  يعطوا  كــي  اأجــيــالــهــم 
وي�ساهموا في عزة وطنهم الحبيب.

طال الإنتظار ومخاطر 
الإنفجار

والحكومة  الدولة  بر�سم  هذا  كل 
والموؤ�س�سات، فقد طال النتظار ولم 

لأن  النفجار،  مخاطر  �سوى  يبَق 
حًا  يــعــرف  ل  الم�سوؤولين  عــالــم 

لهوؤلء ال�سباب؟
قيم واأخالق فت�شحية

اأهمية  ــر  ــث اأك ــو  ه اآخـــر  مــوقــف 
كال�سهيد  ي�سحي،  من  في  ويتج�سد 
اأي �سيء  ح�سين، بروحه ول يبالي 
الحواجز  في حياته ويقفز فوق كل 
روحين  لُينقذ  والميدانية  النف�سية 
بما  مندفعاً  يعرفهما،  ل  ب�سريتين، 
كريمة  واأخاق  قيم  من  عليه  تربى 
اأنه  واإيمان  ت�سميم  في  ومتوجهاً 
يقوم بواجبه واأن اهلل ربه لن يخذله 
اأو  اإن نجح  بر�سوانه  يفوز  و�سوف 
المركز  فله  �سهيدًا،  بموته  حتى 

الأعلى في جنان الخلد، 
�شنعتهم العقيدة الرا�شخة

العقيدة  �سنعتهم  هـــوؤلء  مثل 
بالعمل  الإيمان  وثبتهم  الرا�سخة 
والدفاع عن  الذات  ونكران  ال�سالح 
اإلــى  النظر  دون  الإنــ�ــســان  اأخــيــه 

طائفته ودينه:
َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكَرّ {َوَلَقْد 
ــَن  ــاُهــم ِمّ ــَن ِفــي اْلــَبــِرّ َواْلــَبــْحــِر َوَرَزْق

َباِت} )�سدق اهلل العظيم(. ِيّ الَطّ
األب�شوا كل موؤمن ملتزم تهمة 

التطرف والإرهاب
والحكام  الم�سوؤولين  ِمــن  فَمن 
مجتمعاتنا  في  والنافذين  لدولنا 
ويكافئونهم  ال�سبان  هوؤلء  يقدرون 

بما ي�ستحقونه لين�ساأ جيل واعد، 
اإنها الق�سية التي تموت اليوم في 
اإلى  اأيدي الذين جنحوا  بادنا على 
اإلبا�س تهمة التطرف والإرهاب لكل 
ملتزم بالدين ومبادئه وقيمه العليا، 

دون نظر ودراية، 
»اإنما الأمم الأخاق ما بقيت فاإن 

هم ذهبت اأخاقهم ذهبوا«.
نعي�س حالة اإفال�شي وطني 

واإجتماعي ومناقبي
هو  اليوم  بادنا  في  ما يجري  اإن 
واإجتماعي  وطــنــي  اإفــا�ــس  حــالــة 
ومناقبي بلغ حد النتحار الممنهج،

من  اإلينا  ُر  دَّ ُي�سَ ما  كل  باعتماد 
ال�ستقرار  لدعائم  عملياً  ناكر  غرب 

والحياة الكريمة،
تمتلك  عالمية  �سهيونية  ومــن 
الإعام والمال وهي ُتطبِّع مع كثير 

من الأنظمة:
- »مخترقة« كل دعائم القوة.

في  النهيار  اآفات  كل  ونا�سرة   -
القت�ساد.

- والخلق والدين،
- ولمقومات الدولة العادلة،

- والمجتمع الن�ساني،
متى الحكم الر�شيد وقبل 

فوات الآوان
ومجتمع  ر�سيد  حاكم  مــن  فهل 
ال�سر�سة  الهجمة  هذه  يوقف  فا�سل 
التي لن يكون منتهاها �سوى الدمار 
اإلينا  بها  ــوا  اأت من  ــام  لأح الكامل 
واإلى كل معالم ال�ستقرار والرتقاء 

وانت�سار الإن�سانية.
فهل من مدرك قبل فوات الأوان؟!

بال�ضتراك مع »جامعة المدينة«: »قطاع ال�ضباب« في »تيار العزم« ينظم 
دورة ريا�ضية ومباريات ُحبّية لـ 27 فريقًا في لعبة كرة ال�ضلة

محاربة الكتئاب بح�ضن اإختيار الغذاء

ح�ضين ف�ضيخ: مناقبية وت�ضحية واإيثار
حادثة ال�ضهيد وما بعدها؟

�لم�ساركون �ل�سهيد ح�سين ف�سيخ �لمهند�س عبد�لله بابتي

�سيرين بي�سار غالييني 

اإعان
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
لموكله  اللبيان  �سركي�س  طلب 
عبداهلل ح�سين جمال �سند تمليك بدل 

�سائع 1204 و2095 بخعون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

�سند  الحاوي  اأدمون  ربيع  طلب 
بدل �سائع للعقار 5/5639 اأميون.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 

في ال�سمال
الفا�سل  ــال  ط المحامي  طلب 
ورثـــة نجيب  احـــد  ــن  ع بــوكــالــتــه 
الفا�سل رعد �سهادة قيد بدل �سائع 

311 بخعون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعان

الأولى  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
في ال�سمال

طلب عاء الدين �سناوي لموكلته 
بدل  تمليك  �سند  عبدالغفور  هــدى 

�سائع 320 مركبتا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري بالتكليف
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
خ�سر  الــحــاج  عبدالعليم  طلب 

محمد  ريا�س  عن  بوكالته  الحاج 
محمد  ورثـــة  اأحـــد  ب�سفته  �سعيد 
�سائع  بــدل  �سند  الرفاعي  �سعيد 

للعقار 470 ببنين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

ــب فـــــادي نــعــيــم الـــخـــوري  ــل ط
بالتفوي�س عن وقف دير مار �سليطا 
للطائفة المارونية في �سكا �سند بدل 

�سائع للعقار 735 كفرحزير.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

طلب جان بول�س دينا ب�سفته اأحد 
ورثة افلين رفول �سندات بدل �سائع 
و95   97 كفرحاتا   190 للعقارات 
و2223  و1086  و2731  �سخره 
و4811  و4654  و2203  و3602 

و1913 مزيارة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

الثانية  العقاري  ال�سجل  لأمانة 
بالكورة

ــس نــهــرا  ــو� ــاخ طــلــب يــو�ــســف ب
�سندات  نهرا  باخو�س  عن  بالوكالة 
و169   218 للعقارات  �سائع  بدل 
الأحــول  مغر  و109  و216  و215 

و316 ر�سدبين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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ي�صرف على �صيا�صتها
 فايز �شنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�شا فايز �شنكري

اللـواء«  »جريدة  تحرير  رئي�س 
ــداء  �ــســاح �ــســام اأقــــام مــاأدبــة غ

تكريمية على �سرف �سفيري:
ال�سعودية في  المملكة العربية   -

لبنان وليد بن عبداهلل بخاري،
فوزي  ال�سعودية  في  ولبنان   -

منذر كبارة.
الح�شور

اأمــيــن  الـــروؤ�ـــســـاء:  بح�سور   -
وفــوؤاد  �سليمان  مي�سال  الجميل، 

ال�سنيورة، 
وفــوؤاد  جابر  يا�سين  النائبين   -
مجل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــخــزومــي، 

النواب ال�سابق فريد مكاري، 
محمد  ال�سابقين:  ــــوزراء  ال  -
د.  يو�سف(،  )اأبــو  بي�سون  يو�سف 
النائب  خوري،  وناظم  قباني  خالد 

ال�سابق �سليم دياب، 
�سبيب،  زيــاد  بيروت  محافظ   -
هاني  الخارجية  وزارة  عام  اأمين 
الأعمال  »جمعية  رئي�س  �سميطلي، 
خالد  محمد  الهولندية«   - اللبنانية 

�سنو، رئي�س مجل�س اإدارة »بور�سة 
رئي�س  محم�ساني،  غالب  بيروت« 
في  اللبناني  ال�ستثمار  »مجل�س 
رئي�س  �ساهين،  محمد  ال�سعودية« 
بات�سي  »مجموعة  اإدارة  مجل�س 
عام  مدير  �سقير،  نــزار  القاب�سة« 
جواد  للمعلومات«  الدولية  »�سركة 
في  جامايكا  ــة  دول قن�سل  عـــدرة، 
لبنان خليل زنتوت، موؤ�س�س ورئي�س 
نــزار  د.   »Butec« اإدارة  مجل�س 

عن  الــدفــاع  »هيئة  رئي�س  يون�س، 
مطرجي،  �سائب  بــيــروت«  حقوق 
محمد  بيروت«  اأبناء  »تجمع  رئي�س 
عثمان  المحامي  ــداعــوق،  ال اأمــيــن 
ود.  الغز،  اأحمد  الإعامي  عرقجي، 

ح�سام عاكوم ووليد ب�ساتنه.
�شالح �شالم

�ساحب الدعوة �ساح �سام القى 
كلمة قال فيها:

على  اأخــرى  مــرة  لنوؤكد  »نلتقي 

لبنان  بــيــن  ـــة  الأخـــوي ــات  ــاق ــع ال
العربية  المملكة  الكبرى  وال�سقيقة 
ال�سعودية من خال تكريم ال�سفيرين 
بخاري  وليد  العزيزين  الن�سطين 

وفوزي كبارة«.
واأ�ساف: »كلنا يعلم اأن العاقات 
في  �ساربة  ال�سقيقين  البلدين  بين 
ـــوى من  ــي اأق جـــذور الــتــاريــخ، وه
ــراءات  ــت والف ال�ستفزاز  مــوجــات 
والأخــرى  الفينة  بين  تحاول  التي 
الحرمين  باد  عن  لي�س  لبنان  اإبعاد 
من  وخطفه  بل  فح�سب،  ال�سريفين 

ح�سن عروبته الأ�سيلة«.
الأخوة  »عاقات  اأن  �سام  واأكد 
والتعاون بين لبنان والمملكة تبقى 
قوية ومتما�سكة لأنها قامت على تلك 
الم�ساعر  ــن  م ال�سلبة  ــ�ــس  الأ�ــس
الم�سالح  عــن  المنزهة  ــة  ــوي الأخ
في  تتجدد  اليوم  وهي  والأنانيات. 
عهد خادم الحرمين ال�سريفين الملك 
العهد  وولي  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

الأمير محمد بن �سلمان«.

تحت �سعار »منختملك عالأمان«، 
الر�سمي  العام  الأمــن  ح�ساب  ن�سر 

على »تويتر«:
 ،74 الـــ  عيده  في  لفتة  �سورة 
اأظـــهـــرت عــنــ�ــســرًا اأنــثــى تــرتــدي 

الحجاب �سمن عنا�سر المديرية.
المتابعون« على هذه  »اأثنى  وقد 
احترام  اأهمية  ُتظهر  التي  اللفتة 

في  والثقافات  الديانات  في  التنوع 
البلد؟

على  ـــعـــام«  ال »الأمـــــن  وعـــّلـــق 
ال�سورة وكتب:

»27 اآب...
74 عاماً،

في الأمن والإدارة«.
موؤ�س�سة  ولتبقى  العيد  مبروك 
الـــعـــام«... دائـــمـــاً... لكل  »الأمــــن 

المواطنين اأمناً و�ساماً،
ومن جديد مبروك.

�أرملته ماريا يمين

مدير �لأمن �لعام �للو�ء عبا�س �بر�هيم

�ل�سفير�ن �لبخاري وكبارة مع �لرئي�سين �سليمان و�ل�سنيورة

�سورة جامعة

�لر�حل جورج يمين

مار�سركي�س وباخو�س«  في »دير 
»جمعية  اإحتفلت  اإهدن  في  الأثري 
برعاية  الثقافية«  يمين  جـــورج 
جورج  »موعد  بـ  الثقافة،  وزارة 
ع�سر«،  التا�سعة  ذكــراه  في   يمين 
اأحيته الفنانة ريمي بندلي في عودة 
الأديب  الطفولة من نظم  اأغاني  اإلى 

المثقف الراحل جورج يمين. 
من الح�شور

ممثًا  معيكي  مي�سال  بح�سور 
داوود،  مــحــمــد  ــافــة  ــق ــث ال ــــر  وزي
�سعادة  يو�سف  ال�سابقين  الوزيرين 
رئي�س  عريجي،  جــوزيــف  ورونـــي 
ال�سمال  في  الأنطونية«  »الجامعة 
وجمهرة  خوري  فرن�سي�سكو  الأب 

من الأ�سدقاء والمثقفين.
الوقائع

دقيقة  الحا�سرون  وقــف  بداية 
الت�سكيلي  الفنان  روح  عن  �سمت، 
اللبناني العالمي الأبعاد �سايد يمين 

الذي توفي في جنيف موؤخرًا.
جودي عبدالقادر الأ�شمر

الإعامية  له  قدمت  اللقاء  هــذا 
جودي عبدالقادر الأ�سمر بالقول:

ــوم،  ــي ال بيننا  بــنــدلــي  »ريــمــي 
المغ�سولة  الطفولة  اأغنية  �ست�سدو 
حــروف  دعته  ــذي  ال القمر  ب�سوء 
الدبكة،  اإلــى  للنزول  يمين  جــورج 
فتطير وتعلي فرحتنا، كالحمام، في 

ف�ساء نفو�سنا العط�سى لل�سام«.
ريمي بندلي

اإ�ستهلت  بندلي  ريمي  الفنانة 
اأم�سيتها بتحية لجورج يمين:

لعم  كتبت،  ب�سوتي  اللي  »اأنــت 
ح�سو، وعم يوجعني، قبل ما احكي 

غنيت، وكلماتك عم بترافقني«، 
عند  بكائها  عــن  بندلي  وروت 
بيتي«  ـــي  »ردول اأغنية  ت�سجيلها 
كما  �سنوات،  اأربـــع  عمرها  ــان  وك
»غ�سل  اأغنية  مع  الجمهور  تفاعل 
وجك با قمر«، »طير وعلي يا حمام« 
و»الــــمــــرجــــوحــــة« و»اعـــطـــونـــا 

الطفولة«. 
وقد رافقتها على الفلوت العازفة 
العازف  البيانو  وعلى  عبيد  رنــا 

األك�سندر مي�ساكيان.
مي�شال معيكي

الأديب  القاها  الثقافة  كلمة وزير 
فيها:  ــاء  ج ومــمــا  معيكي  مي�سال 
حباً،  فيكم،  مقيم  وال�ساعر  »زمــن 
جورج  »جمعية  وتقديرًا.  �سداقة 
يمين الثقافية« م�سغولة اأبدًا بذكرى 
عليها  ــع،  ــرائ ال وتــراثــه  ح�سوره 
م�سوؤولية وف�سل لها. جورج لم يقلد 

اأحدا ًول انت�سب اإلى مدر�سة«. 
لجورج  قوًل  معيكي  وا�ستح�سر 
يمين: »ثمة قبيلة ل يرحل اأهلها اإل 
ـــجـــاأة. يــومــ�ــســون ويــنــطــفــئــون  ف
انها  النيزك.  ح�سور  ولأج�سادهم 
يا  عبرك  اإننا  والورق.  الحبر  قبيلة 
جورج نحيي اأقام هذه القبيلة وفي 
زغرتا،   - اهدن  من  م�ساربهم،  كل 

اإلى كل لبنان وحيثما ينت�سرون«.
وتابع: »انني با�سم وزير الثقافة 

نحيي  وبا�سمي  داوود،  محمد  د. 
يمين  جــــورج  »جــمــعــيــة  جــهــود 
الثقافية« على راأ�سها ال�سيدة ماريا 
ح�سور  ونــ�ــســكــر  ونــهــنــئ  يــمــيــن. 
ونحييكم  بندلي.  ريــمــي  و�ــســوت 

جميعاً«.
دروع تقديرية لماريا وماهر 

ولريمي
الراحل  لل�ساعر  درعـــاً  ــدم  ق ثــم 
لعطاءاته  تــقــديــرًا  يمين  جـــورج 
زوجته  ت�سلمته  والفكرية  الأدبية 

ماريا يمين وابنهما ماهر، 
كما �سلم الفنانة ريمي بندلي درعاً 

لعطاءاتها الفنية.
ماريا يمين

الراحل  اأرملة  الجمعية  رئي�سة 
وزارة  �سكرت  يمين  ماريا  ال�سيدة 

الثقافة لرعايتها وتكريمها وقالت: 
وح�سور  مــرت  �سنة   19 »ان   -

جورج يمين ينفي غيابه. 
- والح�سور هنا يتخطى العائلة 
والمقربين  ومــاهــر  ــي  رام ومملكة 
لنجده ملت�سقاً بالأر�س، بالطبيعة، 
بقمر اإهدن، بورق الخريف، ب�سباب 

اأيلول، وبحكايات الأهل والرفاق«.
- ووجهت تحية اإلى رئي�س »دير 
الأب  ــاخــو�ــس«  وب �سركي�س  مـــار 
بو راجل »لنبل تعاطيه مع  ابرهيم 
ال�سالحة  ورعايته  واأر�سنا  اأهلنا 
لــمــواعــيــدنــا الــثــقــافــيــة مــقــدمــة له 

المنحوتة التذكارية للجمعية«.
الأب اإبراهيم بوراجل

بو  اإبراهيم  الأب  الدير  رئي�س 
راجل قال: »اأنتظر هذا الموعد، كما 
الثقافية  المواعيد  من  ــه  لأن ُكثر، 
ن�سعر  نح�سرها  حين  التي  القليلة 

بوجود م�ستوى ثقافي عال«. 
»يا... هالدهب خبرني«

حمل  فيلم  الحفل  خــال  ُعــر�ــس 
عنوان »يا هالدهب خبرني«، 

ــر  ــم ــس ــات جــــودي الأ� ــم ــل مـــن ك
و�سوتها، اإخراج كارل كميل �سامة 

وتوليف �سرجين فنيانو�س. 
�ساعر  تفرد  على  الفيلم  وي�سيء 
حول  اأن  وكـــان  الطفولة  لزمــتــه 
غنائية«  »اأنطولوجيا  اإلى  الحرب 
الطفلة  المغنية  ب�سوتها  ج�سدتها 

ريمي بندلي. 
جورج... لن نن�شاك

ــان لــاأديــب  و»الــتــمــدن« الــتــي ك
الـــراحـــل جــــورج يــمــيــن �ــســولت 
لأيام  مطابعها  وفي  معها  وجولت 
وليال طويلة – اأحياناً حتى �ساعات 
من  الإنــتــهــاء  حتى  ـــى  الأول الفجر 
اليومية  »الوكالة«  جريدة  طباعة 

المثقف. المثقف...  لهذا  – تقول 
لن نن�ساك يا ايها الرجل الوطني 

حتى العظم،
يا اأيها الأخ وال�سديق والأديب،

لن نن�ساك لأنك رجل ل ُتن�سى.

جورج يمين هذا المثقف... المثقف في 
ذكراه الـ 19 »الغائب الأقوى ح�ضورًا«

�ضالح �ضالم يكّرم ال�ضفيرين 
د. وليد البخاري ود. فوزي كبارة

في عيده الـ 74: »الأمن العام« ين�ضر �ضورة اأنثى من 
عنا�ضره محجبة »منختملك ع الأمان«

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

عن  الزعبي  خالد  المحامي  طلب 
اأحــد  ب�سفتها  حمود  خ�سر  ــاء  وف
ورثة خ�سر عبداهلل حمود �سند بدل 
بالعقار  البالغة  بح�ستها  �سائع 

751 حلبا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعان

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
ال�ساطر  �سليم  مــخــايــل  طــلــب 
�سهادة بدل �سائع بالعقار 187 كرم 

ع�سفور.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري

اإعان
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار

جرج�س  جرج�س  جــهــاد  طلب 
جرج�س  يــو�ــســف  عـــن  ــتــه  بــوكــال
للعقار  �سائع  بــدل  �سند  جرج�س 

457 عدبل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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