د� .أحمد الأمين مر�شح ًا
لع�ضوية المجل�س ال�شرعي:
لدي برنامج �شامل
8
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ود .فوزي كبارة
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هل تخرج طرابل�س
من«اتحاد بلديات الفيحاء»؟

د .خلدون �شريف :رئي�س البلدية د .دبو�سي لـ «التمدن»� :أحمد الحريري اللواء �أمين �صليبا
يريدون
يكتب:
ريا�ض يمق يزور طرابل�س ما تزال من بلدية طرابل�س:
«المجل�س
المدينة بحاجة
مر�شحة للعب
تفريغ الرئا�سة م�ست�شفى جمعية
الثالثة من
الد�ستوري»
حدث
دور �أ�سا�سي
الخدمات
لم�شاريع ُت ِ
«ل�ؤل�ؤة الطائف»!!
فرق ًا
في �إعمار �سوريا
الإجتماعية
�صالحياتها!
9
7
6
5
4

المهند�س
عبد اهلل بابتي:
ح�سين ف�شيخ
مناقبية
وت�ضحية و�إيثار
10
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هل تخرج طرابل�س من «�إتحاد بلديات الفيحاء»؟
يبدو ،حتى كتابة هذا التقرير� ،أن م�صير «�إتحاد بلديات الفيحاء» الذي
ي�ضم :طرابل�س ،الميناء ،البداوي ،والقلمون ،قد دخل في المجهول على
خلفية محاوالت �إق�صاء عا�صمة ال�شمال عن رئا�سة االتحاد التي �شغلتها،
منذ ت�أ�سي�س االت��ح��اد ب��ن��اء على ال��م��ر���س��وم  5234ال�����ص��ادر بتاريخ
 ،1982/5/25خا�صة ان طرابل�س هي العمود الفقري لالتحاد ،في مختلف
المجاالت.

هذا ما تقدمه بلدية طرابل�س لي�ستطيع الإتحاد العمل؟
وبح�سب المعلومات والأرقام ،ف�إن بلدية طرابل�س:
 -ت�ساهم ب�أكثر من  %70من موازنة االتحاد.

حدود بلديات «اتحاد بلديات الفيحاء» :طرابل�س ،الميناء ،البداوي ،القلمون.

«�إتحاد البلديات» :تعريفه،
ت�شكيله ،واليته وجهازه

ال��م��ادة  :114ي��ت���أل��ف «ات��ح��اد
البلديات» من عدد من البلديات،
ويتمتع بال�شخ�صية المعنوية
واال���س��ت��ق�لال ال��م��ال��ي ،وي��م��ار���س
ال�صالحيات المن�صو�ص عليها في
القانون.
المادة :115
ُ -1ين�ش�أ «ات��ح��اد البلديات»
بمر�سوم ُيتخذ في مجل�س الوزراء
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وذلك:
 �إما بمبادرة منه و�إما بناء على طلب البلديات -2ويجوز �ضم بلديات �أخرى
�إل��ى االت��ح��اد بمر�سوم بناء على
اقتراح وزي��ر الداخلية وبمبادرة
منه �أو بناء على طلب البلديات.
ُ -3يحل «اتحاد البلديات» بنف�س
الأ�صول المعتمدة الن�شائه.
ي��ح��دد ف��ي م��ر���س��وم ال��ح��ل ومع
االحتفاظ بحقوق الغير ال�شروط
ال��ت��ي ت��ج��ري فيها ت�صفية اتحاد
البلديات.
المادة ُ :116يحدد في مر�سوم
�إن�شاء «اتحاد البلديات» ا�سم هذا
االتحاد ومركزه.
المادة  :117تنتهي والية مجل�س
االت��ح��اد بانتهاء والي��ة المجال�س
البلدية التي يت�ألف منها.

جهاز االتحاد

المادة  :118يت�ألف جهاز االتحاد
من �سلطة تقريرية ت�سمى مجل�س
االتحاد ومن �سلطة تنفيذية يتوالها

�إعالن

رئي�س مجل�س االتحاد.
ال��م��ادة  :119ي��ت���أل��ف مجل�س
االتحاد من ر�ؤ�ساء البلديات التي
ي�ضمها االت��ح��اد ويمكن للمجل�س
البلدي بناء الق��ت��راح الرئي�س ان
يتمثل ب���أح��د �أع�ضائه طيلة مدة
والية االتحاد.
وف��ي ح��ال �شغور م��رك��ز ع�ضو
االت��ح��اد ب�سبب دائ��م كالوفاة �أو
اال�ستقالة �أو الإقالة من ع�ضوية
المجل�س البلدي يحل محله الع�ضو
الذي ينتدبه المجل�س البلدي التابع
له.
ال���م���ادة  :120يلتئم مجل�س
االتحاد خالل مهلة ا�سبوعين من
تكوينه بناء لدعوة القائمقام �أو
المحافظ وذل��ك النتخاب الرئي�س
ونائب الرئي�س وال ي�شترك القائمقام
�أو المحافظ في هذه االنتخابات �إن
كان متولياً �أعمال البلديات.
ال���م���ادة  :121ي��ع��اون رئي�س
ال�سلطة التنفيذية في �إدارة �ش�ؤون
االتحاد جهاز موظفين َي ْرئ َِ�س ُه مدير
وي��ت���أل��ف م��ن ال��ج��ه��از الهند�سي
وال�صحي ،وم��ن الجهاز الإداري
والمالي ومن جهاز ال�شرطة.
ويتولى مجل�س االتحاد و�ضع
�أنظمة ومالكات موظفي االتحاد.
يعين رئي�س مجل�س االت��ح��اد
الموظفين وفقاً لأح��ك��ام الأنظمة
والمالكات المرعية الإجراء.

د .ريا�ض يمق رئي�س ًا لبلدية طرابل�س واالتحاد يديره نائب
الرئي�س ...لماذا؟

 ت�شكل حوالي  %80من م�ساحة االتحاد ومن عدد �سكانه. كل المرافق الرئي�سية لالتحاد تقع عقارياً في طرابل�س:محطة التكرير،
•
الفاجيت،
•
الم�سلخ،
•
مكب النفايات،
•
�سرية االطفاء،
•
�شبكات ال�صرف ال�صحي،
•
�سوق الخ�ضار،
•
معمل الفرز...
•

درا�سة اعدتها «منظمة اال�سكان» في الأمم المتحدة

حتى ال�ساعة ،وبالرغم من �إعادة انتخاب رئي�س لبلدية طرابل�س (د.
ريا�ض يمق) ،بعد �سحب الثقة من رئي�سها ال�سابق المهند�س �أحمد قمرالدين
في منت�صف الوالية ،ف�إن رئي�س بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين الذي كان
ي�شغل من�صب نائب رئي�س االتحاد ،ال يزال يرئ�س االتحاد ،وال تزال ُتعقد
االجتماعات و ُتتخذ القرارات ،فلماذا؟ و�إلى �أين تتجه الأمور؟!
وح�سب الوقائع ف�إن الموظف الم�س�ؤول الذي كان ي�سعى لعدم انتخاب
رئي�س جديد لبلدية طرابل�س من �أجل و�ضع اليد عليها وعلى مقدراتها.
و�أموالها يحاول حالياً و�ضع اليد على االتحاد و�أمواله لغايات معروفة.

حول طرابل�س ،في درا�سة «منظمة اال�سكان»

اتحاد بلديات الفيحاء
القانون اللبناني يحتوي ت�شريعات
تخ�ص البلديات وامكانيات ت�شكيل
اتحادات بلدية .والهدف من االتحادات
هو ت�أمين نوع من التعاون في ما يتعلق
بالخدمات البلدية وفي ما يتعلق بموارد
هذه البلديات ،وهذا مرتبط
بالم�س�ؤوليات التي يجب تحملها خارج
الحدود البلدية ال�ضيقة بم�ستوى
ا�ستراتيجي ولي�س بلدي ح�صر ًا.
المجل�س االتحادي يتر�أ�سه واحد من
ر�ؤ�ساء البلديات المنتخبين �أو مجل�س
يمثل البلديات الأع�ضاء في هذا
االتحاد.
على الم�ستوى الوطني اللبناني
هناك  53اتحاد ًا ت�ضم  %79من بلديات
لبنان التي يبلغ عددها .1138
عالقة التعاون البلدي على م�ستوى
االتحاد هدفها الم�صلحة العامة في
الق�ضايا الم�شتركة ،وفي حال تمت
�إدارتها ب�شكل جيد يمكنها ان تنعك�س
ايجاب ًا على م�ستوى الر�ؤية والتنمية
المناطقية.
بع�ض البلديات في لبنان ،المن�ضمة
�إلى اتحادات بلدية ،ا�ستطاعت ان تنفذ
م�شاريع مناطقية هامة .بل ان بع�ضها
نظر �إلى االتحادات كم�ؤ�س�سات ت�ساعد
في �إنجاز الالمركزية االدارية .خا�صة
�أننا نتكلم عن بلد فيه مركزية حادة

للدولة  ،لي�س فقط بالن�سبة �إلى تجمع
ال�سكان بل �أي�ض ًا بالن�سبة �إلى
اال�ستثمارات وتوزيع الثروة.
في المقابل هناك اتحادات تت�سم
بال�ضعف للأ�سباب التالية:
 فقدان القدرات االدارية. عدم القدرة على تح�صيل البدلالمادي للع�ضوية.
 االتكال ب�شكل كامل على ال�سلطةالمركزية وال�صندوق البلدي الم�ستقل
للح�صول على االيرادات.
 تداخل ال�صالحيات و�شبهالمناف�سة بين بلديات االتحاد مما ي�ؤدي

�إلى خالفات.
 االنق�سامات القائمة ال�شبيهةبانق�سامات البلد ككل.
وفي عودة �إلى طرابل�س واتحاد
بلديات الفيحاء ،هناك �أربع بلديات في
طرابل�س ومحيطها اجتمعت لت�شكل هذا
االتحاد .هناك طرابل�س والميناء
والبداوي التي �شكلت بلدياتها اتحاد
بلديات الفيحاء في العام � ،1982أما
البلدية الرابعة فهي بلدية القلمون التي
ظلت خارج االتحاد لمدة طويلة ب�سبب
انف�صالها الجغرافي عن البلديات
الثالث المذكورة �سابق ًا� ،إذ يف�صل

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
ط��ل��ب م��اري��و �إب��راه��ي��م غريب
في ال�شمال
طلبت عايدة �أنو�س �أحد ورثة ب�صفته �أح��د ورث��ة �إبراهيم حنا
غريب �شهادة قيد بدل �ضائع للعقار
�أنعام من�شاوي �سند تمليك بدل
 559رحبة.
�ضائع  406/11الميناء .11
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

تق�سيم �سجالت النفو�س

الكثافة ال�سكانية

بينها وبين طرابل�س بلدية را�سم�سقا.
لكن م�ساعي القلمون والجهد االداري
والقانوني اثمرت ان�ضمام ًا للقلمون
لالتحاد في العام .2014
في المقابل رف�ضت را�سم�سقا
فر�صة االن�ضمام �إلى االتحاد ،ب�سبب
�سعيها لعدم االنف�صال بلدي ًا عن ق�ضاء
الكورة في الوقت الحا�ضر ،لكن
ان�ضمامها م�ستقب ًال ما زال مطروح ًا،
خا�صة ان  %40من �سكانها هم ا�ص ًال
من طرابل�س.
اما لجهة الدرا�سات والأعمال التي
يجريها اتحاد بلديات الفيحاء فهي
ت�ستند �أ�سا�س ًا �إلى مجل�س الإنماء
والإعمار و�إلى المكاتب اال�ست�شارية
التي يتم التعاقد معها لتحليل وتطوير
مفكرة التنمية في المنطقة ،وهناك
�أي�ض ًا اخت�صا�صيون تقنيون من
قطاعات مختلفة ي�ساعدون �أو يتعاونون
كا�ست�شارين مع االتحاد لتنفيذ
الم�شروعات في الأرا�ضي التي ي�ضمها
االتحاد.
(من درا�سة عن طرابل�س واتحاد
بلديات الفيحاء ،قامت بها «منظمة
اال�سكان» التابعة للأمم المتحدة)
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رئي�س بلدية طرابل�س د .ريا�ض يمق :قررنا ايقاف كل مدفوعتنا المالية
�إلى االتحاد وندر�س االحتماالت� ،سواء لجهة تجميد الع�ضوية �أو االن�سحاب.
«ال��ت��م��دن» �س�ألت رئي�س بلدية
طرابل�س د .ريا�ض ع��زت يمق عن
ق�ضية رئ��ا���س��ة «ات���ح���اد بلديات
الفيحاء» فقال:
«بعد انتخاب رئي�س ونائب رئي�س
العرف
بلدية طرابل�س ،وبما ان ُ
يق�ضي ب����أن رئ��ا���س��ة االت��ح��اد هي
لطرابل�س ،ولم ي�شغل هذا المن�صب،
منذ ت�أ�سي�س االت��ح��اد� ،أح��د �سوى
ر�ؤ�ساء بلدية طرابل�س ،فقد وجهنا
رئي�س بلدية الميناء عبد القادر علم الدين
رئي�س بلدية طرابل�س ريا�ض يمق
ر�سالة �إل��ى مديرة االت��ح��اد و�إل��ى
�أع�����ض��ائ��ه م��ن �أج���ل ع��ق��د �إج��ت��م��اع اجتماع ،فالم�س�ألة تتعلق بمحافظ ر�سالة خطية (كتاب ر�سمي) �إلى
ال�شمال رمزي نهرا».
المحافظ ،لكنه لم يدعُ لعقد اجتماع،
لالتحاد كي ُينتخب رئي�س له».
بالرغم من ان مجل�س االتحاد عقد
جل�ستان في غياب بلدية
علم الدين ...نهرا!
�أ���ض��اف« :رئي�س بلدية الميناء طرابل�س وقرارات بحرمان
جل�ستين دون ح�����ض��ورن��ا ورغ��م
عبدالقادر علم الدين �أبلغنا – بالرغم طرابل�س؟
معار�ضتنا ،ال ب��ل يتخذ ق���رارات
خ��ط��ي��رة وح�����س��ا���س��ة ت�����س��ت��ه��دف
من انه يقوم ب�أعمال رئي�س االتحاد د .ريا�ض يمق تابع:
حالياً – ان ال عالقة له بالدعوة �إلى «منذ �أكثر من ع�شرة �أيام وجهنا طرابل�س،

وق��ال يمق« :طالما ان محافظ
ال�شمال لم يرد على كتابنا� ،سوف
نتوجه ر�سمياً �إلى وزارة الداخلية
للبت في هذا الأمر».
وجواباً على �س�ؤال «التمدن» قال:
«ال داع��ي للجوء �إل��ى �سيا�سيي
طرابل�س ،فرئا�سة االتحاد من حق
المدينة».
رئي�س بلدية البداوي ح�سن غمراوي

رئي�س بلدية القلمون طالل دنكر

ومنها على �سبيل المثال �إج��راء
مناق�صة تزفيت وتقا�سم ح�ص�ص
الزفت وح��رم��ان طرابل�س من �أية
ح�صة»(!!!)
و�أو���ض��ح «�أن �سيارات الإطفاء
التي كان االتحاد قد رف�ضها ،لأنها �إن لم يرد المحافظ �سنتوجه
دون الموا�صفات المطلوبة ،والتي �إلى الوزيرة

تم نقلها في حينه �إلى الكورة ،فقد
علمتُ ان مجل�س االتحاد (ب�ضغط
من جهة م�ستفيدة) ب�صدد العودة
�إل��ى �شرائها  ...كما ه��ي �أي دون
الموا�صفات ال�ضرورية».

تجميد م�ساهمة طرابل�س في
الموازنة و�إجراءات

د .يمق �أكد «�أن بلدية طرابل�س
قررت ايقاف كل مدفوعتها المالية
�إلى االتحاد.
وندر�س االحتماالت ،من النواحي
القانونية والعملية� ،سواء لجهة
تجميد ع�ضوية طرابل�س في االتحاد
�أو االن�سحاب منه».

رئا�سة مجل�س االتحاد و�إخت�صا�ص هذا المجل�س وماليته
�أو �شغور مركز منهما يقوم مقام
رئا�سة مجل�س االتحاد
ال��م��ادة  :130يتولى ال�سلطة ال��رئ��ي�����س ب�����ص��ورة م���ؤق��ت��ة �أك��ب��ر
التنفيذية رئي�س مجل�س االتحاد الأع�ضاء �سناً في مجل�س االتحاد.
وت��ك��ون ل��ه على �سبيل التعداد ال اخت�صا�ص مجل�س االتحاد
الح�صر ال�صالحيات التالية:
ال��م��ادة  :126ي��ت��داول مجل�س
وتحديد
 دعوة مجل�س االتحاداالت���ح���اد وي��ق��رر ف��ي الموا�ضيع
جدول �أعماله.
التالية:
االتحاد
مجل�س
جل�سات
 رئا�سة الم�شاريع العامة ذات المنافعو�إدارتها.
الم�شتركة التي ت�ستفيد منها جميع مبنى بلدية طرابل�س
ال��م��وازن��ة
م�����ش��روع
و���ض��ع
البلديات الأع�ضاء �أو بع�ضها �أو
��ر
ي
��ر
ق
��
ت
��
ل
وا
��ي
ع
��
ط
��
ق
��
ل
ا
وال��ح�����س��اب
التي ت�شمل نطاق �أكثر من اتحاد
ال�سنوي.
واح��د �سواء كانت هذه الم�شاريع
 الإ���ش��راف على مالية االتحاد قائمة �أو مرتقبة ،كالطرق والمجاريرو�ضبط وارداته.
وال��ن��ف��اي��ات والم�سالخ والإط��ف��اء
ب�صرف
أم����ر
ل
وا
النفقة
 عقدوتنظيم الموا�صالت والتعاونيات
الموازنة.
والأ�سواق ال�شعبية وخالفها.
 تعيين الموظفين �ضمن �أحكام التخطيطات واال�ستمالكاتالنظام والمالكات الم�صدقة.
 �إدارة ���ش���ؤون االت��ح��اد وهو ودفاتر ال�شروط وكل ما يلزم لتنفيذالرئي�س الت�سل�سلي الأعلى لموظفي الم�شاريع.
مبنى بلدية الميناء
 التن�سيق بين البلديات الأع�ضاءاالتحاد.
 تنفيذ قرارات مجل�س االتحاد .وبت الخالفات النا�شئة بينها. تمثيل االت��ح��اد ل��دى الق�ضاء � -إقرار موازنة االتحاد. �إقرار الح�ساب القطعي.والغير.
المادة  :131يحق لرئي�س ونائب � -إق��رار نظام ومالكات موظفي
رئي�س مجل�س االتحاد ان يتقا�ضيا االتحاد.
من موازنة االتحاد تعوي�ض تمثيل � -إدارة الم�شاعات الواقعة �ضمن
وانتقال ي��ح��دده المجل�س ويكون نطاق بلديات االتحاد والتي ال تعود
متنا�سباً مع �أهمية الجهد الذي يبذله �إدارت��ه��ا �إل��ى بلدية معينة والتي
ً
ك��ل منهما ف��ي ت�����ص��ري��ف ���ش���ؤون تديرها حاليا لجان م�شاعية خا�صة ،مبنى بلدية البداوي
االتحاد.
والت�صرف بكامل ايراداتها لتحقيق � -إق��رار الخطة االنمائية �ضمن
المادة  :132يقوم نائب الرئي�س م�شاريع االتحاد ،وتنتقل �إلى مجل�س
االت���ح���اد ف���ور ان�����ش��ائ��ه الأم����وال نطاق االتحاد و�صالحياته.
ب�صالحيات الرئي�س في حال غيابه
�أو ايقافه عن العمل �أو في حال �شغر وال��م��وج��ودات التي تكون بحوزة  -الزام الم�ستفيدين ،من م�شروع
مركز الرئا�سة لأي �سبب ك��ان ،في اللجان الم�شاعية الخا�صة التي ان�شائي �أنجزت درا�سته ،الم�ساهمة
حال غياب الرئي�س ونائب الرئي�س ت�صبح منحلة حكماً.
في تكاليف هذا الم�شروع في حال

 -التنازل عن بع�ض العائدات مالية االتحاد

البلدية الآنية والم�ستقبلية للقار�ض
�أو للدولة ب�شخ�ص وزير المالية لقاء
كفالتها القر�ض و�إدراج الأق�ساط
التي ت�ستحق �سنوياً في الموازنات
المتتالية طوال مدة هذا القر�ض.
ال��م��ادة  :127في ح��ال اختالف
مجال�س االتحاد على �أحد الم�شاريع
الم�شتركة فيما بينها �أو رف�ض �أحدها
البحث فيهُ ،يرفع المو�ضوع �إلى
وزير الداخلية الذي يبت بالخالف
بموجب قرار معلل له �صفة االلزام
القانوني لالتحادات المعنية.
المادة � :128إن جميع القرارات
التي يتخذها مجل�س االتحاد �ضمن
نطاق �صالحياته لها �صفة االل��زام
القانوني للبلديات الأع�ضاء.
�إذا تمنعت �إح����دى البلديات
الأع�ضاء عن تنفيذ ق��ررات مجل�س
االتحاد فعلى القائمقام �أو المحافظ،
�إم���ا ع��ف��و ًا� ،أو ب��ن��اء لطلب رئي�س
مجل�س االت���ح���اد ،ان ي��وج��ه �إل��ى
ال��ب��ل��دي��ة المخت�صة �أم����ر ًا خطياً
بوجوب التنفيذ خالل مهلة ع�شرة
�أيام و�إما حل محل المجل�س البلدي
�أو رئي�س البلدية في القرار الذي
ي�ضمن ح�سن تنفيذ ق��رار مجل�س
االتحاد.
ي�سجل قرار القائمقام �أو المحافظ
ف��ي �سجل ال��ق��رارات ال��خ��ا���ص في
م��واف��ق��ة �أك���ث���ري���ة ث�لاث��ة �أرب����اع البلدية المعنية.
المادة  :129يعتمد مجل�س اتحاد
المنتفعين منه على الأقل.
البلديات نف�س الأ�صول والقواعد
 ال��ق��رو���ض بجميع �أ�شكالها المعتمدة ل�سير المهل في المجال�سلتحقيق م�شاريع معينة �أنجزت البلدية والمن�صو�ص عليها في هذا
القانون.
درا�ستها.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

طلب مي�شال حنا جريج بالوكالة �سند ب���دل ���ض��ائ��ع للعقار  2421للعقار  1990ب�شمزين.
�إعالن
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية عن �أحد ورثة مريانه حريكي �سند �أميون.
ً
بدل �ضائع للعقار  309بترومين.
العقاري
ال�سجل
أمين
�
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
بالكورة
�إعالن
طلب جهاد جرجي ن�صر بالوكالة للمعتر�ض  15يوماً
للمراجعة
العقاري
ال�سجل
أمين
�
إعالن
�
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�أمين ال�سجل العقاري
عن يو�سف �شالال �سند بدل �ضائع
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة
للعقار  147بيت �شالال.
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة
طلب المحامي جوني جرج�س
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة
طلب المحامي غ�سان جورج ملكي العنداري بالوكالة عن �أح��د ورثة
�أمين ال�سجل العقاري بالكورة
طلبت دوللي ماري كارال انطون بالوكالة عن فايز يو�سف �سندات �سعاد كيروز �سند بدل �ضائع 316
�إعالن
ط��ل��ب ج����ورج ان���ط���وان قب�شي الحكيم بالوكالة عن اميليا �إبراهيم بدل �ضائع للعقارات  385و 789توال.
ً
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالوكالة عن اك��رم مطر �سند بدل �سندي بدل �ضائع للعقارين  2066و 2284ب�شمزين.
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�ضائع للعقار  2070كفرعقا.
و 2068ح�صرون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
ً
ً
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
العقاري
ال�سجل
أمين
�
طلبت دعد يعقوب �ضاهر �سند
�إعالن
العقاري
ال�سجل
أمين
�
العقاري
ال�سجل
أمين
�
بدل �ضائع للعقار  1360كفرحزير.
إعالن
�
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�إعالن
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية في ال�شمال
�أمين ال�سجل العقاري
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية لأمانة ال�سجل العقاري الثانية بالكورة
طلب عبدالإله ح�سني �سند تمليك
�إعالن
بالكورة
بالكورة
طلب خوليو عفيف الفاخوري بدل �ضائع  1791بقاع�صفرين.
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية طلب جان �سليم بركات ب�صفته طلب مر�سيل حنا عي�سى بالوكالة �سندات بدل �ضائع للعقارات  522للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
بالكورة
�أحد ورثة جورا�سيه و�سليم بركات عن ا�سكندر ملكي �سند بدل �ضائع و 523و 688و 1079بترومين.
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

المادة  :133تتكون مالية االتحاد
من:
 ع�شرة بالمئة من ال���واراداتالفعلية للبلديات الأع�ضاء كما هي
محددة في جدول الح�ساب القطعي
لل�سنة ال�سابقة وال تدخل في ح�ساب
ال��واردات الأمانات والنقد المدور
والقرو�ض والم�ساعدات.
 ن�سبة م��ئ��وي��ة �إ���ض��اف��ي��ة منم����وازن����ة ال��ب��ل��دي��ات الأع�������ض���اء
الم�ستفيدة من م�شروع معين ذي
نفع م�شترك يحددها مجل�س االتحاد
على �ضوء تكاليف الم�شروع على ان
تخ�ضع هذه الن�سبة لموافقة وزير
الداخلية.
 الم�ساعدات والقرو�ض ،وكاملع��ائ��دات الم�شاعات ال��داخ��ل��ة في
اخت�صا�ص مجل�س االتحاد.
 ما يخ�ص�ص لالتحاد من عائداتال�صندوق البلدي الم�ستقل.
 م�ساهمة ال��دول��ة ف��ي موازنةاالت��ح��اد ع��ل��ى ان ُت����درج المبالغ
المخ�ص�صة لذلك �سنوياً في الموازنة
العامة.
 توزع الأم��وال بين االتحاداتبقرار من وزير الداخلية وتخ�ص�ص
لو�ضع درا�سات �أو تنفيذ م�شاريع
م�شتركة �أنجزت درا�ستها والنعا�ش
المناطق وخا�صة الريفية منها.
 الهبات والو�صايا.ال��م��ادة  :134تخ�ضع ق���رارات
مجل�س االت��ح��اد ل�سلطة الرقابة
الإداري���ة وفقاً للأحكام والأ�صول
والقواعد المطبقة على البلديات.

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب جان لول�ش بوكالته عن �أحد
ورثة ميالد �أنجول �سندي تمليك
بدل �ضائع للعقارين 5418/3
و 4928/9وزيتون طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب ريا�ض البكري بالأ�صالة
عن منى مع�صراني �سند تمليك بدل
�ضائع  B 3443/31ب�ساتين
طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

الأربعاء

ميقاتي :تحل الذكرى
ال�ساد�سة والعدل لم ي�ستقم!
قال الرئي�س نجيب ميقاتي:
«ت���ح���ل ال����ذك����رى ال�����س��اد���س��ة
لتفجيري م�سجدي «ال��ت��ق��وى»
و«ال�سالم» في طرابل�س ،من دون
ان ت�ستقيم العدالة في هذا الملف
ع��ب��ر �إح���ق���اق ال��ح��ق ومحا�سبة
المجرمين،
الرحمة لل�شهداء الأبرار
والعزاء لذويهم».

الرئي�س نجيب ميقاتي

2019/9/4

ال�صفدي� :ست �سنوات وطرابل�س ما زالت
بانتظار الحقيقة والعدالة
الوزير والنائب ال�سابق محمد
ال�صفدي قال:
«�ست �سنوات مرت على تفجير
الم�سجدين انق�ضت وما زالت طرابل�س
بانتظار جالء الحقيقة وتحقيق
العدالة»،
«رحم اهلل ال�شهداء و�أ�سكنهم ف�سيح
جناته ،ودائم ًا ال�صبر وال�سلوان
لعائالتهم».
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الوزير محمد ال�صفدي

«قطاع المر�أة» في «العزم» ينظم
لقاء حواري ًا مع د .خلدون �شريف
ً
بعنوان «حوار في ال�سيا�سة»:
يريدون تفريغ الرئا�سة الثالثة
من �صالحياتها!

الح�سن :الرحمة ل�شهداء تفجيري
الج�سر� :آن �أوان االقت�صا�ص من
المجرمين ون�شعر ب�إرادة لإ�ضاعة الحق «التقوى» و«ال�سالم»
نائب طرابل�س الوزير ال�سابق
�سمير عدنان الج�سر قال« :العدالة
البطيئة ...عدالة ناق�صة ....لقد �آن
الأوان لإنهاء ملف تفجير م�سجدي
«التقوى» و«ال�سالم» ،و�إ�صدار
الحكم الذي نتو�سم فيه الإقت�صا�ص
من المجرمين ،وتهدئة نفو�س الأهالي
و�أرواح ال�شهداء ،و�إحقاق ًا للحق
الذي ن�شعر �أنه يراد له �أن ي�ضيع».

النائب �سمير الج�سر

وزيرة الداخلية والبلديات ريا
الح�سن قالت:
«ال���رح���م���ة ل�����ش��ه��داء تفجير
م�سجدي «التقوى» و«ال�سالم» في
طرابل�س قبل �ست �سنوات،
وال��ع��ق��اب ل��ي��د الإج�����رام التي
ام��ت��دت على الم�صلين الأب��ري��اء
�إحقاقاً للحق و�صوناً للعدالة».

الوزيرة ريا الح�سن

إحياء للذكرى و�إحتجاج ًا على التلك ؤ�
�
ً
وقفة ت�ضامنية في ذكرى تفجير م�سجدي «التقوى» و«ال�سالم»

ال�شريف متحدث ًا في اللقاء

ريفي� :سن�شارك بكثافة في جل�سة المرافعة
في � 27أيلول و�سنواجه �أي تلك�ؤ �أو تدخل في �سير العدالة
�ضد «الت�سوية الرئا�سية»

يوم الجمعة � 23آب نفذ الم�صلون
في «م�سجد ال�سالم» في طرابل�س،
«وق��ف��ة ت�ضامنية �أم����ام باحة
الم�سجد:
 �إحياء للذكرى ال�ساد�سة لتفجيرم�سجدي «التقوى» و«ال�سالم»،
 واح���ت���ج���اج���اً ع��ل��ى «ت��ل��ك���ؤالم�س�ؤولين في محاكمة المتهمين في
الجريمة».

وق���ال« :لقد كنا �ضد الت�سوية جنان مبي�ض �سكاف
عالقة ميقاتي بالحريري
الرئا�سية واليوم ازدادت قناعتنا
رئ��ي�����س��ة «ق��ط��اع ال���م���ر�أة» في وحركة الر�ؤ�ساء
�أننا كنا على �صواب».
«العزم» جنان مبي�ض �سكاف رحبت وح��ول عالقة الرئي�س ميقاتي
دعوة للحريري
ب��ال��دك��ت��ور ال�����ش��ري��ف والح�ضور

من الم�شاركين

بم�شاركة الوزير ال�سابق اللواء
�أ���ش��رف ري��ف��ي ،ع�ضو «المجل�س
ال�شرعي» همام عبداللطيف زيادة،
�إم��ام��ي م�سجدي «ال�����س�لام» بالل
بارودي و«التقوى» �سالم الرافعي،
وح�شد م��ن الم�ؤمنين و�أه��ال��ي
ال�شهداء والجرحى الذين �سقطوا
�ضحايا للتفجيرين المجرمين.

ريفي

الوزير ال�سابق �أ�شرف ريفي القى
كلمة قال فيها:
«هل هناك ت�سمية يمكن �أن نطلقها
على من ُيفجر بيتاً من بيوت اهلل �أقل
من ت�سمية «الإرهابي المجرم»؟».
�أ����ض���اف« :ن��ط��ال��ب ب��ال��ع��دال��ة
وال��ع��دال��ة وح��ده��ا تعطي الأم���ن
والإ�ستقرار وال نقاي�ضها ب�شيء
�أبد ًا .فالعدالة كل ال يتجز�أ».

الق�ضية �أمانة في �أعناقنا
حتى محا�سبة المجرمين

«قطاع المر�أة» في «تيار العزم»
نظم لقاء ح��واري��اً مع الم�ست�شار
ال�سيا�سي للرئي�س نجيب ميقاتي د.
خلدون ال�شريف ،تحت عنوان:
«حوار في ال�سيا�سة»،
ت��ن��اول ف��ي��ه �أب����رز ال��ت��ط��ورات
ال�سيا�سية المحلية والإقليمية
والدولية.

الد�ستوري» التي ح�صلت في �آخر
ج��ل�����س��ة لمجل�س ال������وزراء ي��وم
الخمي�س ( )2019/8/22في «بيت
ال���دي���ن» ،معتبرا �أن��ه��ا «�شهدت
محا�ص�صة وا�ضحة وعلنية ،ما
يعني �أن الذهنيات لم تتغير و�أن
نوايا الإ���ص�لاح قد ال تجد �سبي ًال
لتحويلها �إلى �أفعال».

�أثناء الوقفة الت�ضامنية

�أو مخططين �أو منفذين� .سنبقى
نالحق هذه الق�ضية �إلى �أن تتحقق
العدالة و�إلى �أن يرتاح �شهدا�ؤنا في
عليائهم».

الكل مدعوون �إلى جل�سة 27
�أيلول

وق����ال« :ت��ت��اب��ع م��ج��م��وع��ة من
�أب��ن��ائ��ك��م المحامين المتطوعين
الق�ضية بكل �صدق و�أمانة.
وفي � 27أيلول المقبل� ،إن �شاء
اهلل ،لنا موعد مع جل�سة المرافعة
وهي الجل�سة النهائية التي ت�سبق
مبا�شرة جل�سة النطق بالحكم.
�سن�شارك بكثافة في هذه الجل�سة
وكل المعنيين مدعوون للم�شاركة
فيها».

دعوة لعون :لي�س قوي ًا من
يكون �ضعيف ًا �أما «الدويلة»

ومما قاله:
«�ستبقى هذه الق�ضية �أمانة في اللواء ريفي وجه في كلمته ر�سالة
�أعناقنا حتى محا�سبة المجرمين ،قال فيها:
كبار ًا كانوا �أو �صغار ًا� ،آمرين كانوا « -ن��دع��و رئ��ي�����س الجمهورية
في جمعية الرابطة اال�سالمية في
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار ب��ي��روت ���ش��ه��ادة ق��ي��د ب���دل �ضائع
طلب يو�سف جرج�س الم�سيح للعقارات  2578و 2592و2605
�شهادة قيد بدل �ضائع للعقار  214تكريت.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
عدبل.
�أمين ال�سجل العقاري
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�إعالن
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت نغم عدنان �صافي بوكالتها
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب �إب��راه��ي��م �أح��م��د العجوز عن �سمير يو�سف عي�سى الموكل من
بوكالته عن �أع�ضاء الهيئة الإدارية جي�سون فار�س المرعبي احد ورثة

�أ�ضاف« :من طرابل�س ،من هذه
المدينة الأبية ،نوجه التحية �إلى
الرئي�س �سعد الحريري وندعوه �إلى
مواجهة الو�صاية الإيرانية على
لبنان ،ون�ؤكد على دعم موقفه حول
تنفيذ القرارات الدولية،
ف��ال��م��ط��ل��وب ا���س��ت��ع��ادة ال��دول��ة
مي�شال عون لتحمل الم�س�ؤولية فقد المخطوفة من الو�صاية الإيرانية».
�إنق�ضى ن�صف العهد تقريباً،
بارودي
 ولم ن�شهد�إمام «م�سجد ال�سالم» ال�شيخ بالل
 �إال �إنحدار ًإقت�صاد،
ل
ا
في
ا
بارودي القى كلمة في المنا�سبة،
 وفي ال�سيا�سة،ومما جاء فيها:
اللبنانية
ال��ع�لاق��ات
 وف���ي«منذ �ست �سنوات دوى انفجاران
العربية،
هائالن هزا كيان لبنان.»...
 والعالقات اللبنانية الغربية.�أ�ضاف ...« :لكن للأ�سف ،مرت
أمام
 لي�س قوياً من يكون �ضعيفاً ��سنوات ولم يجل�س في قف�ص االتهام
الدويلة.
�إ ّال واحد فقط ولم يُ�ستدعَ �أحد؟».
ً
 لي�س قويا من ي�ستقوي بال�سالح «من هنا ن�س�أل:غير ال�شرعي على مواطنيه.
 �أين �أ�صبحت ق�ضية الم�سجدين؟يئن
ال�شعب
 لي�س قوياً من يرى �أال يكفي � 50شهيد ًا؟تحت وط�أة العوز.
 ماذا فعلت الدولة لنا؟». �أين الكهرباء؟الرافعي
 �أين معالجة النفايات؟ �أي���ن معالجة م��ي��اه ال�صرف �إم��ام «م�سجد التقوى» ال�شيخ�سالم الرافعي القى كلمة جاء فيها:
ال�صحي؟
«اليوم نقف هنا لن�س�أل الم�س�ؤولين
 �أين فر�ص العمل لل�شباب؟في الدولة اللبنانية �أين و�صلوا في
 �أين الطبابة؟محا�سبة المجرمين الذين نفذوا هذه
 �أين...؟الجريمة من �ست �سنوات؟!».
 �أين...؟».للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

محمد ر�شيد المرعبي �سندات بدل
�ضائع للعقارات  61و 62و69
و444
و 263و 373و 437و303
�إعالن
المحمرة.
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
للمعتر�ض  15يوماً
للمراجعة
طلب جمال �أ�سعد علو�ش بوكالته
�أمين ال�سجل العقاري ع��ن خ��ال��د محمد �سعيد الزعبي
�إعالن
ب�صفته �أحد ورثة خالد محمد �سعيد
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار �شهادة قيد بدل �ضائع للعقار 1315
طلب عمر �أحمد المراد �شهادة قيد م�شحة.
بدل �ضائع بح�صته البالغة بالعقار للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
 48المق�سم  1العيون.
�أمين ال�سجل العقاري

مت�سائلة عن «الواقع الذي يعي�شه
لبنان ال��ي��وم ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ورات
والأحداث المت�سارعة التي تح�صل
في المنطقة والعالم».

د .خلدون ال�شريف :الو�ضع
المالي واالقت�صادي في خطر

المحا�ضر د .خلدون ال�شريف بد�أ
ح����واره ب��ق��ول ل��ل��ع��الِ��م «�أل��ب��رت
�آين�شتاين»« :من الجنون ت�صور
الو�صول لنتائج مختلفة بممار�سة
نف�س الأداء»،
و�أن «و����ض���ع ل��ب��ن��ان ال��م��ال��ي
والإقت�صادي بخطر �إذا لم تتغير
عقلية و�أ�سلوب �إدارة البلد».

ت�أجيل الت�صنيف فر�صة
و�شراء وقت

ور�أى �أن «الت�صنيف من عدمه
ب��ات تف�صي ًال وت�أجيله هو فر�صة
و�شراء وقت،
فر�صة للطبقة الحاكمة كلها
بتغيير �أدائها،
و�شراء وقت لأن المجتمع الدولي
ال يرغب ب�إنهيار لبنان لما قد يت�سبب
به من فو�ضى وقالقل على الحدود
الفل�سطينية من جهة ،و�أن يفاقم
�أزمة النزوح ال�سوري �إلى الغرب
من جهة ثانية».

قول الرئي�س ميقاتي

وا���س��ت��ع��ار م��ن الرئي�س نجيب
ميقاتي تعبير ًا �أن «لبنان يعي�ش
الحياة ال�سريرية» ،مو�ضحاً �أن
«لبنان حي لكن حياته مرتبطة بما
يتلقاه من جرعات تمنع موته».

ثقة مفقودة

�أ���ض��اف« :ال��ن��ا���س ل��م تعد تثق
بحكومة �أو م�ؤ�س�سات �أو ق�ضاء،
فعلى الم�س�ؤولين بذل جهود كبيرة
لإق��ن��اع المواطنين �أنهم يقومون
ب�إ�صالحات و�أنهم غير فا�سدين».

المجل�س الد�ستوري مثال

و�أعطى مثا ًال تعيينات «المجل�س

بالرئي�س �سعد الحريري وعن حركة
ر�ؤ�ساء الحكومات ال�سابقين قال:
«الأ�صل هو التم�سك بالد�ستور
ال��ذي �أُق���ر ف��ي الطائف وتح�صين
المواقع الد�ستورية كافة ،فكيف
بموقع رئ��ا���س��ة الحكومة والتي
ت�شعرون ون�شعر �أن��ه م�ستهدف
بغ�ض النظر عن �شاغله».

يريدون تفريغ الرئا�سة
الثالثة

«يريدون تفريغ الرئا�سة الثالثة
(رئا�سة الحكومة) م��ن كثير من
�صالحياتها وه��و م��ا ال يمكن �أن
ن�سمح به».

م�شاريع طرابل�س ...ماذا
عنها؟

وحول م�شاريع طرابل�س ،قال:
«ن���واب المدينة رف��ع��وا ورق��ة
م�����ش��اري��ع م�شتركة �إل����ى رئي�س
الحكومة ون��ح��ن ننتظر م��ق��ررات
م��ج��ل�����س ال�������وزراء لإق������رار ه��ذه
الم�شاريع بعد العطلة الق�سرية التي
�أخذتها الحكومة نتيجة «�أح��داث
قبر�شمون» .وكان الرئي�س الحريري
وع��د بالعمل بكد وج��د لإق��راره��ا
ونحن ننتظر».

الأمل ...والنفق

وح��ول وج��ود �أم��ل للخروج من
النفق� ،أ�شار �إلى �أن:
«المنطقة كلها ف��ي نفق ومن
ال�صعب ت�صور تعافي لبنان قبل
ظهور بوادر حلول على الم�ستوى
الإق��ل��ي��م��ي لي�ست وا���ض��ح��ة �إل��ى
ال�ساعة»،
«لبنان هو نقطة تجاذب �أ�سا�سية
بين �إيران و�أميركا ،ولو �أن الطرفين
حيدا لبنان �إلى الآن عن ال�صدامات،
وك����ان ذل���ك ج��ل��ي��اً ف���ي «ت�����س��وي��ة
ق��ب��ر���ش��م��ون» ال��ت��ي ت��ق��اط��ع عليها
«ح��زب اهلل» والأميركي للو�صول
�إليها».

الأربعاء
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رئي�س البلدية د .ريا�ض يمق يزور م�ست�شفى جمعية الخدمات الإجتماعية:
�صرح �إ�ست�شفائي ورعائي وح�ضاري من �أعرق م�ؤ�س�سات طرابل�س
نحن �أمام ِ

يمق والحلوة يتو�سطان الم�شاركين في اللقاء

ق���ام رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ط��راب��ل�����س
الدكتور ريا�ض يمق يوم الأربعاء
الواقع فيه � 14آب  2019بزيارة
معايدة لم�ست�شفى جمعية الخدمات
االجتماعية يرافقه �أع�����ض��اء من
المجل�س البلدي ( الأ�ستاذ احمد
ال��م��رج والأ���س��ت��اذ اح��م��د ال��ب��دوي
والأ�ستاذ با�سل الحاج).
وك����ان ف���ي ا���س��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي�����س
الجمعية الدكتور م�صطفى الحلوة
و�أع�����ض��اء م��ن الهيئة الإداري����ة:
الدكتور ح�سان الخطيب والدكتور
رف��ع��ت ح�لاب وال��دك��ت��ور م�صباح
دبليز ومدير الم�ست�شفى الدكتور
عبد المجيد هاجر ورئي�سة لجنة
الم�ساندة الن�سائية في الجمعية
ال�سيدة ليلى كرامي و�أع�ضاء من
اللجنة الن�سائية .
وخ��ل�ال ال���زي���ارة ق���ام رئ��ي�����س
البلدية الدكتور ريا�ض يمق والوفد
ال��م��راف��ق بجولة م��ع��اي��دة �شملت
مختلف �أق�سام الم�ست�شفى .وقدم
فريق البلدية للمر�ضى والمقيمين
وال��م�����ش��رف��ي��ن ال��ح��ل��وى للجميع،
بمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك.
وك��ان هناك تفاعل ور���ض��ى من
جميع المقيمين والمر�ضى وجميع
ال��ذي��ن راف��ق��وه و�صحبه ف��ي هذه
االطاللة الكريمة التي ت��دل على
االهتمام بهذه الفئات التي يمكن ان
ت�����ش��ك��ل م�����ش��اك��ل ك��ب��ي��رة ل�ل�أه��ل
والمجتمع ب�أكمله.
وخ�ل�ال ج��ول��ت��ه لم�س الرئي�س
التقدم الكبير في م�ستوى الخدمات
وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��م��ر���ض��ى ,و���ش��روط
العي�ش الكريم ,وال�سعي الدائم
ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ة االن�������س���ان في
الجمعية ,والتطوير الدائم لمركز
العالج الفيزيائي لمر�ضى ال�شلل,
و�صرح ب�أن هذا ال�صرح يعتبرمن
�أه���م ال��م���ؤ���س�����س��ات و�أع��رق��ه��ا في
ط��راب��ل�����س .وتفقد �أق�����س��ام رعاية
الم�سنين واالمرا�ض النف�سية وعلق
على �أهمية العناية بهم وخطورة
تواجدهم خارج هذه الم�ست�شفى.
وخ�لال ال��زي��ارة ،رح��ب رئي�س
الجمعية الدكتور م�صطفى الحلوة
والح�ضور بالرئي�س الدكتور ريا�ض
يمق وبالوفد المرافق وهن�أوهم
بالعيد الأ�ضحى المبارك و�شكروا

ل��ه��م اه��ت��م��ام��ه��م ب��ه��ذه الجمعية وح��وال��ي مئتي موظف و�أ�ضحت ولديها العديد من اتفاقيات التعاون بلدية طرابل�س من خالل رئا�ستكم ال��م�����س��ت�����ش��ف��ى واالح�������س���ا����س
العريقة التي ت�أ�س�ست �سنة  1951م��رك��ز ًا ه��ام��اً للتدريب الجامعي مع المراكز العلمية واال�ست�شفائية .ومجل�سكم الكريم .
بالم�س�ؤولية ت�سعى الم�ست�شفى �إلى
وت�����ض��م ح��وال��ي  /300/مري�ض وال��م��ه��ن��ي والأب���ح���اث الجامعية وت�سعى لعقد اتفاقية تعاون مع وام���ام ال�ضغط المتزايد على تو�سعات في بع�ض الأق�سام وت�أهيل
دائ��م بتوجهات المخل�صين وعلى
ر�أ���س��ه��م البلدية .و�أ���ش��ار رئي�س
الجمعية �إل��ى �أن الهيئة الإداري��ة
ب�صدد ان�شاء م�ست�شفى تخ�ص�صي
ل�ل�أم��را���ض ال��ع��ق��ل��ي��ة والنف�سية
ومعالجة الإدمان على �أر�ض تملكها
الجمعية ف��ي منطقة اب��ي �سمراء
و�أن الدرا�سة �شبه جاهزة و�سوف
نبحث المو�ضوع معكم �إن �شاء اهلل.
وق����د ���ص��رح رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة
الدكتور ريا�ض يمق ب�أنه كان �أحد
الأطباء الذين �ساهموا بالم�ساعدة
في عالج المر�ضى في هذا المركز
ل�سنوات عديدة ,و�أن هذا المركز
يعني له الكثير ,و�سوف يظل يدعم
م�سيرة هذه الجمعية في مختلف
ال��م��ج��االت ،وان���ه ي��ع��رف نا�سها
وتعاون معهم عن قرب .و�أ�شار �إلى
�أهمية تطور هذا ال�صرح الرعائي
واال�ست�شفائي وال��م�����س��اع��دة في
ت�����س��ه��ي��ل �أم������وره ،و���ش��ج��ع على
ا�ستعجال الم�ست�شفى التخ�ص�صي
وب��خ��ا���ص��ة لناحية معالجة �آف��ة
الإدم������ان ع��ل��ى ك��ل ال��م�����س��ت��وي��ات
وبخا�صة ،في المناطق المحتاجة
وح���ت���ى ل����دى ���ش��ب��اب ج��ام��ع��ات
وال���م���دار����س ,واب����دى ك��ل ال��دع��م
والت�أييد لهذه الخطو في طرابل�س
وت�ساءل :تخيلوا لو لم تكن هذه
الم�ست�شفى موجودة وترعى النا�س
على م��دى ع�شرات ال�سنين  ،هنا
تكمن �أهميتها.
و�شكر للجمعية جهودهم الخيرة
وال��م��ث��م��رة لأن���ن���ا �أم�����ام ���ص��رح
ا�ست�شفائي ورعائي ح�ضاري ,وانه
ي��ت��اب��ع ال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة
للمر�ضى لجعل المري�ض �سعيد ًا في
اقامته.
واثنى على جهود الإدارة ولجنة
ال��م�����س��ان��دة الن�سائية � ،سيدات
فا�ضالت يقمن بعمل رائع لدعم هذه
الم�ست�شفى .الف �شكر للجميع.

الأربعاء

«ملف الإنارة العامة تحول �إلى الجهات المعنية»

دبو�سي لـ «التمدن»« :طرابل�س الكبرى عا�صمة
اقت�صادية» م�شروع يخدم لبنان
المدينة ما تزال مر�شحة للعب دور �أ�سا�سي
في �إعمار �سوريا
منظومة �إدارة البلد لي�ست بخير
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«في غرفة طرابل�س»:
محاوالت جدية لتعزيز حركة اال�ستثمارات

خ�ضر ال�سبعين

كثيرة هي الم�سائل والق�ضايا
التي باالمكان طرحها في �أي لقاء مع
رئي�س مجل�س �إدارة «غرفة التجارة
وال�صناعة والزراعة في طرابل�س
وال�شمال» توفيق دبو�سي ،فهو يولي
كافة الق�ضايا المتعلقة بطرابل�س
وال�شمال �أهمية خا�صة ويحر�ص
على متابعتها وعلى تقديم الدرا�سات
الموثقة للم�شاريع التي ت�ساهم� ،إذا
ما ُنفذت ،في دعم و�إ�سناد االقت�صاد
اللبناني والمالية العامة.

«المنظومة االقت�صادية
الكبرى» والأو�ضاع

«ال��ت��م��دن» �أج����رت ح����وار ًا مع
الرئي�س توفيق دبو�سي الذي �أجاب
ع��ل��ى م���ا ل����دى «ال���ت���م���دن» من
�إ�ستي�ضاحات وكانت البداية مع
جوابه على �س�ؤالنا الأول:
ه��ل ه��ن��اك خ���وف ع��ل��ى م�صير
«المنظومة االقت�صادية الكبرى» في
ظل الأو�ضاع اللبنانية القائمة فقال:

«من طرابل�س �إلى عكار»
�ضرورة لبنانية وعربية
ودولية

دبو�سي والأ�شقر يتو�سطان (من اليمين) :تامر� ,أبو ر�ضا ,عوي�ضة ,هال الأ�شقر

�أحمد تامر.
عُ قد في «غرفة طرابل�س» �إجتماع عمل �ضم:
وال�شمال»،
 توفيق دبو�سي رئي�س «غرفة طرابل�ستم خالله البحث في مختلف ال�سبل الآيلة �إلى تعزيز
 بيار الأ�شقر نقيب �أ�صحاب الفنادق،حركة الإ�ستثمارات في مختلف القطاعات االقت�صادية
 هال الأ�شقر،في طرابل�س وال�شمال والعمل الم�شترك على تطوير
 المهند�س �أك��رم عوي�ضة رئي�س مجل�س �إدارةالحركة ال�سياحية .كما تطرق المجتمعون �إلى مختلف
«معر�ض ر�شيد كرامي الدولي»،
جوانب الأو�ضاع الم�ستجدة المحيطة بفندق «كواليتي
 مدير عام المعر�ض �أنطوان �أبو ر�ضا، مدير عام «م�صلحة �إ�ستثمار مرف�أ طرابل�س» د� .إن» ،وتم الإتفاق على �إ�ستمرار موا�صلة اللقاءات.رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي متحدث ًا الى «التمدن»

«هناك منظومة �إ�سمها «�إدارة
البلد» ت�ضيق لت�صل �إلى طرابل�س،
وهي لي�ست بخير.
ن��راه��ن على الن�ضوج والوعي
وتحمل الم�س�ؤولية �أكثر عند الجميع
كي ت�شتغل هذه المنظومة «بطريقة
ط��ب��ي��ع��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ت��ع��ال��ج كل
الم�شكالت القائمة في طرابل�س».

ال��م��رح��ل��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ال��دول��ة
اللبنانية كانت �صعبة ،وق��د كان
الرئي�س �سعد الحريري متحم�ساً
ل��ه��ذا ال��م�����ش��روع ،ول��ك��ن ح�صلت،
بعدها �أح���داث كثيرة حالت دون
اعتمادها،
كل ،الطريق �سلكناها ومازلنا
على ٍ
نرى �أن �إعتماد «طرابل�س الكبرى
عا�صمة اقت�صادية» بمثابة خدمة الغرفة والتجار والبلدية
للبنان ولدوره،
و«الإعمار» �شركاء

«كل ال�سيا�سيين واالقت�صاديين م�شاريع تو�صل لإعتمادها
والدبلوما�سيين و�سواهم الذين «عا�صمة �إقت�صادية»

وقد بد�أنا بم�شاريع تو�صل �إلى ان
ت���ك���ون «ط���راب���ل�������س ال��ع��ا���ص��م��ة
االقت�صادية للبنان»:
فعندما نطلق م�شروع  21مليون
متر مربع (من طرابل�س �إلى عكار)
ي�ضم ال��ع��دي��د م��ن ال��م��راف��ق ذات
الموا�صفات المميزة والم�ساحات
ال��وا���س��ع��ة ن���ؤك��د ق���و ًال وف��ع�ل ًا ان
ط��راب��ل�����س �أ���ص��ب��ح��ت العا�صمة
االقت�صادية للبنان.

اطلعناهم على الم�شروع اعتبروا
انه حاجة لبنانية – عربية – دولية،
لأنها المنطقة الوحيدة (من طرابل�س
�إلى عكار) في لبنان والمحيط التي
تتوفر فيها �إمكانية �إقامة:
 مرف�أ ومطار ومراكز للنفط والغاز وال�صناعات التحويلية ومنطقة اقت�صاديةً
ا
عربي
لوج�ستية
 وخ��دم��اتُ
وال نحمِل الدولة �أية تكاليف
ودولياً.
نعمل لهذا الم�شروع وال نحمل
الخوف ...المحيط ملتهب ...الدولة تكاليفه،
ولكن؟!
ب���ل ن���ق���وم ب��ت��غ��ط��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف
�أما ب�ش�أن الخوف على الم�شروع ،الدرا�سات ،ريثما ن�صل �إلى الوقت
يمكن القول بوجود خوف على كل المنا�سب ال��ذي ُتطلق فيه الدولة
لبنان وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،محيطنا ر�سمياً هذا الم�شروع ال��ذي ُيحقق
ملتهب ،ق�ضيتنا المحورية في خطر ازده������ار وا���س��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان من
كبير ،ولكن ه��ذا الم�شروع يحقق طرابل�س».
ويخلق م�صالح م�شتركة بين العرب العالقة بين لبنان و�سوريا
تاريخية ومتجذرة بعيد ًا عن
والعالم من لبنان،
وه��و م�شروع �إن��ق��اذي للعالقات الت�شنجات
اللبنانية – العربية – الدولية ،و�س�ألناه عما �إذا ما كان ُيعتقد ب�أن
ف��ع��ن��دم��ا ن��ب��ت��ع��د ع���ن ال�سيا�سة طرابل�س ما تزال مر�شحة للعب دور
و�صراعاتها ونقدم م�شروعاً يخدم �أ�سا�سي في اع��ادة �إعمار �سوريا،
م�����ص��ال��ح ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وال��ع��رب خا�صة ان هناك العديد من المناطق
والمجتمع الدولي ف�إنه ي�صبح �صمام المر�شحة لهذا الدور ،فقال دبو�سي:
�أمان للعالقات بين لبنان والآخرين« .ال��ع�لاق��ة بين لبنان و�سوريا
وب��دل ان تكون منطقتنا �ضمن لي�ست جديدة �أو متجددة ،بل هي
مخطط «بركاني» ن�ستطيع بذلك متجذرة تاريخياً وجغرافياً ولي�ست
تحييدها وان ي�صبح لبنان حاجة متوقفة على �إع��ادة �أو عدم �إعادة
ل�ل��آخ���ر ول��م�����ص��ال��ح��ه وم�����س��اح��ة �إعمار �سوريا.
لال�ستثمارات من لبنان وتحديد ًا من وم�شروعنا لبناني – عربي –
«طرابل�س الكبرى» �أو كما نراها دول��ي ،ولبنان و�سوريا ي�شكل كل
«ط���راب���ل�������س ع���ا����ص���م���ة ل��ب��ن��ان منهما �إم���ت���داد ًا ل�ل�آخ��ر ،ونتم�سك
االقت�صادية»».
ب�سوريا بعيد ًا عن الت�شنجات القائمة
هنا وهناك ،ولدينا م�شروع خدماتي،
لتحقيق «طرابل�س عا�صمة
ا�ستثماري ،تطويري لتحقيق هذه
لبنان االقت�صادية»
وق����ال ال��رئ��ي�����س دب��و���س��ي �أن���ه الغايات».
«لتحقيق اعتماد «طرابل�س عا�صمة الت�أخير في «�سوق الخ�ضار»
ل��ب��ن��ان االق��ت�����ص��ادي��ة» وج��دن��ا �أن وع��ن الت�أخر في ت�سليم «�سوق
الأن�سب البدء بها من تحت ،كون الخ�ضار الجديد» للتجار قال:

�أ���ض��اف« :ال��غ��رف��ة �شريكة في
«م�����ش��روع ���س��وق ال��خ�����ض��ار» من
بدايته ،و�ستبقى �شريكة ،تعمل على
تقريب وجهات النظر ،والعمل على
افتتاح ال�سوق بالتعاون مع:
 �أ�صحاب الم�ؤ�س�سات التجارية(وهم جزء من غرفة التجارة)،
 والبلدية، و«مجل�س الإنماء والإعمار»(الجهة الم�شرفة على التنفيذ)،
ولكن «منظومة �إدارة طرابل�س»
لي�ست ف��ي ح��ال��ة �صحية كاملة
وطبيعية حالياً.
وال ن�شك في حر�ص ال�سيا�سيين
على ترتيب البيت الداخلي ،ولكن
بحاجة �إلى بع�ض الوقت».

�إنارة المدخل الجنوبي

وبالن�سبة ل��م�����ش��روع��ي �إن���ارة
وتح�سين المدخل الجنوبي لمدينة
طرابل�س قال الرئي�س دبو�سي:
«بالن�سبة لإقامة محطة الطاقة
ال�شم�سية للإنارة العامة في مدن
الفيحاء �أُ َو ِّ�ضح �أننا �إ�ستطعنا �أخير ًا
�إنجاز الموافقة على الملف مع كل
المعنيين وقدمناه �إلى الجهات التي
ُيفتر�ض ان تم ِّول الم�شروع».

و�سطيات البوليفار – النور

«وبالن�سبة لتجميل الو�سطيات
م���ن م��دخ��ل ال��م��دي��ن��ة ال��ج��ن��وب��ي
(البوليفار) حتى �ساحة عبدالحميد
ك���رام���ي (ال����ن����ور) ،ن��ق��وم ح��ال��ي��اً
با�ستدراج عرو�ض ب�ش�أن الم�شروع،
وبمجرد االنتهاء من �أ�شغال البنى
التحتية في المنطقة �سوف ن�ضع
هذا الملف في �أولويات التعاون بين
الغرفة والبلدية».

كلمة «التمدن»

«التمدن» :بعد �أن �إختتم رئي�س
«غرفة التجارة» توفيق دبو�سي
حديثه �أ�صبحنا �أكثر تفا�ؤ ًال بتحقيق
ما ُيحقق الإزدهار والتقدم لل�شمال
ول��ب��ن��ان وال��ع��رب م��ن «طرابل�س
عا�صمة لبنان االقت�صادية».

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

دبو�سي والعمري و�سلطان يتو�سطون المحتفالت

ت��ق��دي��ر ًا ل�لان��ج��ازات المهمة ل��ـ «مختبرات غرفة وتعزيز حركة ال�صادرات اللبنانية طبقاً للموا�صفات
ال��ت��ج��ارة» �أقيمت �إحتفالية برعاية رئي�س «غرفة المطلوبة دولياً».
طرابل�س وال�شمال» توفيق دبو�سي وبح�ضور مديرة «�أن الثقة الدولية بنجاح مختبرات «غرفة طرابل�س
الغرفة ليندا �سلطان وم�شاركين.
وال�شمال» هي هدية تقدمها غرفة ال�شمال للمجتمع
اللبناني بكل مكوناته ومناطقه وقطاعاته».
الرئي�س دبو�سي
الرئي�س توفيق دبو�سي القى كلمة جاء فيها:
د .خالد العمري
«�أن حيازة مختبرات الغرفة على:
مدير المختبرات د .خالد العمري �شكر ب�إ�سمه وب�إ�سم
متبقيات
لمختبرات
«�إع��ت��م��ادي��ة دول��ي��ة ج��دي��دة
الفريق العامل في المختبرات الرئي�س دبو�سي على
الع�ضوية»،
والمنتجات
المبيدات والخ�ضار والفواكه
«الثقة العالية التي يمنحها لدور المختبرات ال �سيما �أن
جدارة وثقة دولية في المختبرات والعاملين التقييم م��ن قبل «هيئة الإع��ت��م��ادي��ة» ق��د ع��زز من
فيها
م�س�ؤولياتها تجاه المجتمع الإقت�صادي وبيئة الأعمال».
ه��ي نتاج لنجاح تلك المختبرات ف��ي �إمتحانات دعم وت�شجيع الرئي�س دبو�سي
الجدارة الدولية ،وللثقة الدولية في لبنان من طرابل�س
الكبرى ،ومكاف�أة للجدية والمثابرة والمهنية العالية و«�أن الطاقات وال��ق��درات التي تمتلكها مختبرات
التي يعتمدها فريق المختبر التقني والإداري والذي «غ��رف��ة طرابل�س» م�ستمدة م��ن ال��دع��م والت�شجيع
المتوا�صل من الرئي�س دبو�سي لتحقيق المزيد من
يمتلك �شغف المعرفة ب�أعلى المعايير العلمية».
النجاحات».

مهامها �إن�سانية وطنية وال مثيل لها في �أي
منطقة

 460فح�ص ًا مختبري ًا

ومختبرات «غرفة طرابل�س وال�شمال» ال يوجد ما
يماثلها وال في �أية منطقة لبنانية �أخرى ،وي�ستند عليها
في مهامها الآيلة �إلى تطوير وتنمية القطاع الزراعي
والإلتزام بتطبيقات معايير الجودة وال�سالمة الغذائية
وهي مهام نبيلة �إن�سانياً ووطنياً لأنها تهدف �إلى الحفاظ
على �صحة الإن�سان والنهو�ض بالإقت�صاد الوطني

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب بول�س حنا الحكيم بالوكالة
عن رون��ي جبور �سند ب��دل �ضائع
للعقار  16/1718البترون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

«و�أن الإعتمادية الدولية الجديدة قد تم معها �ضم
«مختبرات المبيدات مع المختبرات الأ�سا�سية» بحيث
بلغ ع��دد المبيدات المعتمدة م��ا يفوق  400مبيد
و�إت�سعت دائ��رة الإنجاز ليبلغ مجموع الفحو�صات
المعتمدة لجميع �أق�سام المختبرات ما يفوق 460
فح�صاً تم �إجرا�ؤه».

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلبت �سميرة جواد عبيد ب�صفتها
�أحد ورثة رامز جميل عبيد �سندات
بدل �ضائع للعقارات  562و575
و� 1458أرده.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
ط��ل��ب ح��ن��ا ج��رج�����س �سليمان
يعقوب بالوكالة عن هيالنه يعقوب
�سند بدل �ضائع للعقار  3089دوما.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
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�أحمد الحريري من بلدية طرابل�س:
اللواء خير« :م�سارعة لإ�صالح الزجاج في الوزير ال�صفدي :الأو�ضاع �صعبة
حدث فرق ًا
المدينة بحاجة لم�شاريع ُت ِال�ضاحية»� ...أما «حريق ب�سطات
والم�س�ؤولية كبيرة
�سوق الخ�ضار الجديد �ستحل م�شكلته قريب ًا الفقراء» فال داعي للتعوي�ض؟!الوزير ونائب طرابل�س ال�سابق محمد ال�صفدي قال مهنئاً المجل�س
البلدي:
�أزيلوا �صوري ال مانع لدي«الم�سو�ؤلية على د .ريا�ض يمق رئي�س بلدية طرابل�س الجديد ونائبه
المهند�س خالد الولي و�أع�ضاء المجل�س البلدي م�س�ؤولية كبيرة جد ًا و�سط
الأو�ضاع ال�صعبة التي تعاني منها المدينة ،والنا�س تنتظر منهم الكثير».

�أحمد ال�صفدي :م�شاريع م�شتركة لتعزيز
دور البلدية
الحريري متو�سط ًا رئي�س و�أع�ضاء المجل�س البلدي

الأمين العام لـ «تيار الم�ستقبل» �أحمد الحريري ،يرافقه من�سق عام
التيار في ال�شمال نا�صر عدرة ووفد من التيار ،قام بزيارة بلدية طرابل�س
لتهنئة الرئي�س الدكتور ريا�ض يمق ونائبه المهند�س خالد الولي على
انتخابهما لوالية ثالث �سنوات قادمة.
وعقد اللقاء في قاعة المجل�س البلدي بم�شاركة �أع�ضاء من المجل�س
البلدي ور�ؤ�ساء م�صالح ودوائر في البلدية ومندوبي و�سائل الإعالم.
■ يمق :كل متعهد �سيتحمل �أي تق�صير
■ من ال يقوم بواجبه يحا�سب
■ المخالفات �س ُتزال
تحدث في البداية د .يمق مرحباً ،ومما قاله« :ان ال�سيد �أحمد الحريري
�أ�صبح �إبن طرابل�س ،لعالقاته الوطيدة مع �أهل المدينة ولمتابعته بمحبة
وود ومعرفة كل ما يدور في طرابل�س» .و�أ�ضاف قائ ًال �أن« :االنتخابات
باتت وراء ظهورنا وكل �أع�ضاء المجل�س يد ًا واحدة لم�صلحة طرابل�س.»...
و�أكد �أن:
 «كل عامل وموظف ال يقوم بواجبه �س ُيحا�سب، المخالفات الكبيرة ومنها الم�ضرة في المدينة �سنعمل على رفعهاو�إزالتها،
 نطلب من المتعهدين ت�سريع العمل في المدينة ومن �ضمنها �أ�شغالتابعة لـ «مجل�س الإنماء والإعمار».
 في حال عدم تقيد المتعهدين بالتعليمات ومتطلبات «مجل�س الإنماءوالإعمار» ف�إننا �س ُنح ّملهم الم�س�ؤولية وما يترتب عليها قانوناً وخا�صة �أني
الحظت بطء في العمل وال يعملون �إ ّال ل�ساعة �أو �ساعتين فقط يومياً
وبثالثة عمال وبدون التقيد بالموا�صفات المطلوبة ورف�ضهم الإ�شراف
البلدي على �أعمالهم؟!

الحريري�« :إعتبرونا معقبي معامالت لم�شاريع طرابل�س»

�أحمد الحريري �شدد في كلمته على «�ضرورة اال�ستفادة من التوافق
ال�سيا�سي في طرابل�س ولبنان لدفع م�شاريع المدينة �إلى الأمام ،والنجاح
البلدي يكون بالعمل كفريق عمل واحد مع الرئي�س والأع�ضاء وخا�صة بعد
�إزاحة �شبح حل المجل�س البلدي في حال تمت ا�ستقالة الأع�ضاء».
و�أكد الحريري للرئي�س يمق والأع�ضاء:
 «اعتبرونا معقبي معامالت لكم في بيروت مجاناً لت�سيير م�شاريعالمدينة،
 النا�س تريد ال�صدق ف�أي �أمر ال ت�ستطيع فعله ُق ْل «ال ا�ستطيع وهذافوق قدرتي».
 على الأع�ضاء ال�سعي للإنجاز ...و�إن �أنتم لم تنجزوا فمن �س ُينجز،عليكم و�ضع الأولويات وتق�سيم المهام.
ً
 �ضرورة �إنجاز م�شاريع تحدث فرقا بالن�سبة للمدينة ،فيمكن اختيارم�شاريع تهم النا�س و�سماع ما يريدونه،
 لجان الأحياء تواجدها هام جد ًا لتحديد الأولويات وال�ضروريات. -الحاجة �إلى �إدارة بلدية ر�شيقة لتنفيذ �أف�ضل لكل الم�شاريع».

اللواء خير في ال�ضاحية الجنوبية

م�ضى حتى الآن  50يوماً (من
ليل  14تموز) على الحريق الذي
�إلتهم و�سائط لقمة الفقراء «ب�سطات
النهر» في طرابل�س!
ومع كل هذه الأيام وحتى الآن لم
تقدم «هيئة الإغاثة» وال من يدعمها
�أي تعوي�ض له�ؤالء الفقراء!!!

و�أو�ضح الم�س�ؤول الإعالمي في
«حزب اهلل» محمد عفيف الذي رافق
خير في جولته «�أن اللواء خير كلف
جهة معينة بالك�شف عن الأ�ضرار»،
الفتاً �إلى «اهتمامه (خير) بالأ�ضرار
التي لحقت بالمنازل» ،م�ؤكد ًا انه
«�سيتم التعوي�ض ب�شكل �سريع».

الذي وقع في ال�ضاحية الجنوبية
ل���ب���ي���روت ،ف��م��وق��ف «ال���ت���م���دن»
التاريخي م��ن ال��ع��دو ال�صهيوني
وا�ضح ومعروف في كل كلمة وردت
في «التمدن» منذ ت�أ�سي�سها من 49
�سنة وحتى اليوم.

�أن ي���ؤك��د ال��ل��واء خير «وق��وف
الهيئة �إلى جانب كل لبناني يتعر�ض
لأ���ض��رار» فهذا �أم��ر جيد ،لكن ان
يجري التمييز بين مواطن و�آخر
فهذا �ش�أن �آخ��ر ،رغم ان الد�ستور
�ساوى بين المواطنين؟
و�أن تماطل الهيئة في التعوي�ض
على  140مت�ضرر ًا من حريق �سقف
«نهر �أبي علي» والذين �أ�ضحوا بال
عمل وبال م�صدر للقمة العي�ش،
وان ُينقل عن «اللواء خير» ان
الهيئة ال تعو�ض ع��ن الأ���ض��رار
الناجمة عن الحرائق،
ف���إن الم�س�ألة ُتثير الكثير من
النقمة والت�سا�ؤالت ،ال بل ت�ؤكد
التمييز بين مواطني هذه المنطقة
و�أخ����رى وخ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا يكون
المواطن طرابل�سياً؟!
 -لماذا...؟

�أما في «ال�ضاحية» ف�ش�أن �آخر �أما ب�سطات الفقراء فالهيئة
لن نناق�ش هنا العدوان المجرم ال تعو�ض في «الحرائق»!!!

اللواء خير

فمو�ضوعنا مح�صور بالأ�ضرار
التي – ح�سب �إعالم «حزب اهلل» –
�إق��ت�����ص��رت ع��ل��ى تك�سير �أل����واح
زج��اج��ي��ة و�أ����ض���رار ب�سيطة في
ممتلكات.
هذه الأ�ضرار دعت اللواء محمد
خير للإ�سراع معلناً:
 «الوقوف الدائم �إلى جانب �أيم���واط���ن ل��ب��ن��ان��ي ي��ت��ع��ر���ض لأي
�أ�ضرار»،
و«�أن منطقة ال�ضاحية تعر�ضتعدة مرات لالعتداءات».

قام رئي�س «نادي المتحد» لكرة
ال�����س��ل��ة �أح��م��د ال�����ص��ف��دي ،ممث ًال
الوزيرة فيوليت ال�صفدي والوزير
ال�سابق محمد ال�صفدي ،بزيارة
«الق�صر ال��ب��ل��دي» ف��ي طرابل�س،
لتقديم التهاني بــ «عيد الأ�ضحى د .ريا�ض يمق
المبارك» وبانتخاب د .ريا�ض يمق رئي�س البلدية د .ريا�ض عزت
يمق �شكر ال�صفدي وت��ح��دث عن
رئي�ساً للبلدية.
«�أو����ض���اع ط��راب��ل�����س و���ض��رورة
�أحمد ال�صفدي
وقال �أحمد ال�صفدي بعد اللقاء النهو�ض بم�شاريعها وتفعيل العمل
البلدي و َم�أ�س�سته من خالل ور�شة
�إن:
«ال����وزي����ر م��ح��م��د ال�����ص��ف��دي عمل تطلقها البلدية قريباً لإعادة
و«م�ؤ�س�سة ال�صفدي» �إل��ى جانب ت�أهيل كل العاملين في البلدية».
ال��ب��ل��دي��ة وت�����ض��ع ك��ل امكانياتها
بت�صرف الرئي�س يمق ،و�سيكون
هناك م�شاريع م�شتركة ولقاءات
لتعزيز دور البلدية».

وفد «لقاء الثالثاء» :تفعيل لجان الأحياء

«لجنة متابعة م�شاريع طرابل�س»:
لقاء ت�شاوري �شمالي...
�إطالق «�إتحاد الحراك المدني»
الوفد مجتمع ًا مع رئي�س البلدية

عر�ض م�شكالت في المدينة

بعد �إنتهاء الحريري من كلمته جرى ح��وار بينه وبين �أع�ضاء في
المجل�س الذين طرحوا م�شكالت تواجه طرابل�س وعر�ضوا مطالب تهم
المدينة ومنها:
 مكب جبل تربل �أجاب الحريري حوله :ان الموقف الذي ع ّبرت عنهمن فترة حول �إيقاف العمل بمكب تربل هو موقف رئي�س الحكومة �سعد
الحريري حتى ال يتحول الأمر �إلى ما ال ُيحمد عقباه.
 لمعالجة الع�صارة في «المكب الثاني» الم�ستحدث على �شواطىءطرابل�س حتى ال ي�ؤثر �سلباً على البيئة المحيطة.
 �إقامة ج�سر بين القبة و�أبي �سمراء لت�سهيل حركة النا�س. قلة ع��دد عنا�صر ق��وى الأم��ن للم�ساعدة في حل �أزم��ة ال�سير فيطرابل�س .و�أعطى الأع�ضاء مث ًال بع�ض البلدات والقرى ال�صغيرة التي
يتواجد فيها عدد �أكثر من العنا�صر المتواجدين في المدينة ،فطلب
الحريري تح�ضير ملف بهذا الخ�صو�ص ليقدمه للواء عثمان.
 فكرة �إنعقاد م�ؤتمر �إنمائي خا�ص بم�شاريع طرابل�س كالم�ؤتمر الذيعقده الرئي�س رفيق الحريري في العام  2003بعنوان «�إنماء طرابل�س» تم
خالله بحث حاجات المدينة.
 يجب �أن تكون لطرابل�س الح�صة المتنا�سبة مع حاجتها من م�شاريع�إ�ستثمارية �ضمن م�شاريع م�ؤتمر «�سيدر» ف�أكد الحريري �أن هناك م�شاريع
هامة لطرابل�س.
 رفع �صور ال�سيا�سيين في المدينة :بهذا الخ�صو�ص �أكد �أع�ضاء �أنالمدينة تعي�ش في فو�ضى م�شهدية غير منا�سبة ومنها تواجد ال�صور على
المفارق وال�ساحات والأعمدة والبنايات وغيرها ف�أكد الحريري« :معكم
�أذن �شخ�صي مني ( )Carte Blancheبرفع �صوري دون �أي مانع».
 �سوق الخ�ضار الجديد :رد ًاعلى �س�ؤال تو�ضيحي مفاده« :يتم التداول� َ
أنك ال�سبب في ت�أخير ت�سليم ال�سوق الجديد لتجار الخ�ضار؟»� ،أجاب
الحريري� :أن «�شركة �إم��ك��ان» ّ
تنظم �أم��ور ال�سوق وتعمل على جمع
المعلومات حول التجار ويتم االتفاق مع «نقابة التجار وبائعي الخ�ضار
والفواكه» على كافة الأم��ور التنظيمية و�إن �شاء اهلل قريباً �سيتم حل
المو�ضوع بالتعاون مع الرئي�س يمق».

رئي�س «نادي المتحد» �أحمد ال�صفدي يقدم التهنئة للدكتور يمق

ناريمان ال�شمعة متحدثة في اللقاء

بح�ضور �سيا�سيين والعديد من
ر�ؤ���س��اء وممثلي �أح��زاب ونقابات
وج��م��ع��ي��ات �إج��ت��م��اع��ي��ة عُ ��قِ�� َد في
«الرابطة الثقافية» لقاء ت�شاوري
�شمالي مو�سع لمعالجة مو�ضوع
«ال��ن��ف��اي��ات والمطامر وم��ن �أج��ل
الخروج بعمل تن�سيقي ُي َوحد جهود
كافة الجهات الفاعلة».

ناريمان ال�شمعة

�أدارت اللقاء م�س�ؤولة «لجنة
متابعة م�شاريع طرابل�س» ناريمان
ال�شمعة.

الكلمات

والقيت فيه كلمات لكل من:
 ناريمان ال�شمعة. د .ربيع �شندب ممث ًال النقيبمحمد المراد.
 الخبير البيئي د .محمد الخولي(حزب الخ�ضر).
 رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ع��زق��ي خ�ضرال�شرقاوي.
 ع�ضو مجل�س بلدية زغرتاالمهند�س غ�سان طيون.

 الإعالمي محمد �أ�سوم. د� .أح���م���د ق�����ص�����ص (ح���زبالتحرير).
 وليد محب (تحالف متحدون). د .ه��ن��د ال�����ص��وف��ي (جمعيةالحراك المدني).
 المهند�س فادي عبيد. النا�شط البيئي يعقوب وهبي(الكورة).
 النا�شط البيئي ب�لال فهدا(المنية).
 ح�سن تلجي (تجمع اللقاءال�شعبي).
 �أم���ل ن��ج��ار (ممثلة ال��ح��زبالقومي ال�سوري)
 -ب�سام مراد.

«�إتحاد الحراك المدني»

في ختام اللقاء �أُعلن عن قيام
لجنة تن�سيقية با�سم «اتحاد الحراك
المدني»
«لتوحيد جهود كافة الجهات
المتحركة بهدف الحد من االرتكابات
ال�صحية والبيئية وانتهاك القانون
وال�ضغط العتماد الحلول العلمية».

رئي�س بلدية طرابل�س د .ريا�ض ال�شاملة ف��ي �أب��ي �سمراء والقبة
يمق �إ�ستقبل وفد «لقاء الثالثاء» وجبل مح�سن ،ومن �ضمنها تح�سين
الذي �ضم :النقيب د .نبيل فتال ،د .الطرقات والأر�صفة».
�سليم �إدمون م�سعد ،د .لينا الطيب جهوزية للعون والن�صح
ال���راف���ع���ي ،د .م��ح��م��د �شم�سين والدعم
والمهند�س وليد زيادة.
و�أعلن «لقاء الثالثاء» «جهوزيته
تهنئة وتمنيات
الكاملة لتقديم العون والن�صح لدعم
قدم الوفد للرئي�س يمق التهنئة م�شاريع مدينة طرابل�س».
والتمني بالتوفيق بعد تولي مهمة د .يمق
رئا�سة بلدية طرابل�س.
رئي�س البلدية د .ريا�ض عزت
�إ�ستعداد للتعاون
يمق �شكر لوفد «لقاء الثالثاء»:
و�أكد على «التعاون الم�ستمر بين «ج��ه��ده ال�����د�ؤوب ف��ي متابعة
«لقاء الثالثاء» وبلدية طرابل�س وم�ساندة العمل البلدي وللمذكرات
على مختلف ال�صعد ،والت�أكيد على التي �سلمت �إليه ،وللدور الذي قام
����ض���رورة ع����ودة رئ��ي�����س بلدية به «لقاء الثالثاء» و«تجمع �إنماء
طرابل�س لتر�ؤ�س «�إتحاد بلديات الفيحاء» ،المنبثق عنه ،في ملفات
الفيحاء» دون �إبطاء».
تنموية».
ملفات
وت��ط��رق �إل���ى «ال�����ش��وائ��ب التي
ثم عر�ضت «ملفات ذات �صلة لحقت بم�شروع ال�ضم والفرز في
بالعمل البلدي كانت قد عُ ر�ضت على زيتون �أبي �سمراء و�ضرورة تذليلها
وحل الم�شكالت الناتجة عنها لما
البلدية ،في مراحل �سابقة».
فيه م�صلحة الأه��ال��ي ف��ي �إط��ار
�أزمة ال�سير
الأنظمة المرعية الإجراء».
وتم «التداول فيما و�صلت �إليه
�أزم�����ة ال�����س��ي��ر ف���ي البح�صا�ص تفعيل «لجان �أحياء»
و�ضرورة حلها قبل فتح المدار�س وتوافق الح�ضور على �أن «يتم
تعميم هذه التجربة (العالقة بين
والجامعات»،
و«�سوء تنفيذ الطرقات في منطقة المجتمع والبلدية) من خالل العمل
على تفعيل «لجان �أحياء» ترادف
زيتون �أبي �سمراء»،
و«���ض��رورة تفعيل خطة ال�سير العمل البلدي».

الأربعاء
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مر�شح ًا لع�ضوية «المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى»

د� .أحمد الأمين :لدي برنامج �شامل وتر�شحي ينطلق من
�إيماني بالقدرة على �إحداث خطوة �إلى الأمام
يخو�ض الدكتور �أحمد الأمين انتخابات «المجل�س
ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى» عن �أحد المقاعد المخ�ص�صة
لطرابل�س وال�شمال ،وهو يقدم برنامجاً انتخابياً حاف ًال
يتطرق �إلى مختلف الق�ضايا:
 الدينية والوقفية واالجتماعية، �إل��ى جانب م��ا يتمتع ب��ه م��ن خ��ب��رات ف��ي �شتىالمجاالت وما يحمل من �شهادات عليا.

والهيئة الناخبة �أمامها م�س�ؤولية �إنتخاب الأ�شخا�ص
الكفوئين المنا�سبين».

دور المجل�س لي�س الإجتماع والتقاط �صورة

وعن كيفية تفعيل دور «المجل�س ال�شرعي» قال:
««المجل�س» يحتاج �إلى �صالحيات بع�ضها موجود
�إلى ح ِّد ما ،ولكن في بع�ض الأماكن بحاجة لرفع القرار
ال�سيا�سي عن المجل�س� ،أي ف�صل ال�سلطة ال�سيا�سية عن
الأوق����اف ال�شرعية ورف��ع التغطية ال�سيا�سية عن
الأ�شخا�ص كي تتم محا�سبة المرتكب �أو المخالف بعيد ًا
عن الغطاء ال�سيا�سي».

د� .أحمد الأمين

«التمدن» �أجرت حوار ًا مع د .الأمين حول الأ�سباب
والدوافع التي حفزته لخو�ض االنتخابات ،فقال:
««المجل�س ال�شرعي» هو الجهة الم�ش ِّرعة لكل ما
ال�سن ِّية في لبنان.
يتعلق بالطائفة ُ

التحالفات والتفاهمات قبل االنتخابات

وحول التحالفات والتفاهمات ال�سيا�سية التي ت�سبق
االنتخابات وموقعه منها قال الأمين:
«ال مانع من وجود مر�شحين لل�سيا�سيين لكن على �أن
يكونوا �أ�صحاب كفاءة ويتمتعون بالمقدرة العلمية
والخبرة والتجارب والتخ�ص�ص كموا�صفات ت�سمح لهم
بخو�ض االنتخابات وخدمة الأمة� ،أما ان يكون الخيار
من منظار التبعية فهذه م�شكلة».

«م�ؤ�س�سة الأمين الأكاديمية الدولية»

ونحن ندير «م�ؤ�س�سة الأمين الأكاديمية الدولية»
التي ت�أ�س�ست بين ،2013-2012

تدريب � 12ألف �شخ�ص و 100مر�شد

وقد �إ�ستطعنا حتى الآن تدريب حوالي � 12ألف
�شخ�ص ،وهذا التدريب ي�شمل:
 المهن الحرة، الت�سويق، الإدارة،الأمين متحدث ًا الى «التمدن»
 القيادة، االر�شاد الأ�سري والتربوي الذي نعتني به ب�شكل من �أ�سباب التر�شحخا�ص ،لأن الأ�سرة يولد منها القائد والمهني وحتى و�إن وج��ودي في «المجل�س ال�شرعي» ي�سمح لنا
المنحرف،...
كم�ؤ�س�سة طرح هذا الم�شروع ب�شكل �أقوى وال�سير به.
فالعناية بالأ�سرة تعني العناية بالمجتمع.
و�أعتقد ان وج��ودي في هذه الم�ؤ�س�سة (م�ؤ�س�سة
وقد �أعددنا �أكثر من مائة مر�شد �أ�سري».
�أكاديمية الأمين) التي دربت و�أعدت �آالف الأ�شخا�ص
«م�ؤ�س�سة الزوجية»
يتعزز وي��زداد قوة وت�أثير ًا عندما �أك��ون ع�ضو ًا في
�أ���ض��اف« :ت�ضن م�شروعنا تدريب المقبلين على «المجل�س ال�شرعي الإ���س�لام��ي الأع��ل��ى» ،وه��ذا من
الزواج (ذكور و�إناث) والتحري عن التطابق الفكري الأ�سباب التي دعتني لخو�ض االنتخابات المقبلة».
بين االثنين ومدى قدرتهما على بناء م�ؤ�س�سة الزوجية.
يخ�ضع ال�شخ�ص لدورة ت�أهيلية يح�صل في نهايتها «الأوقاف الإ�سالمية»
على �شهادة تفيد بقدرته على بناء هكذا م�ؤ�س�سة ،وبذلك ورد ًا على �س�ؤال حول كيفية و�آلية �ضبط �أو�ضاع
يمكن تجنب �أو الحد من ن�سبة الطالق المرتفعة.
«الأوقاف الإ�سالمية» قال الأمين:

البرنامج االنتخابي
عن برنامجه االنتخابي قال د� .أحمد الأمين:
«�إن تر�شحي لـ «المجل�س ال�شرعي الإ�سالمي
الأعلى» ينطلق من �إيماني بالقدرة على �إحداث خطوة
الى الأمام في بنود كثيرة �أهمها:

تنمية الأمالك الوقفية

 .1العمل على ح�صر الأمالك الوقفية وا�ستثمارها
بم�شاريع تعود بمردود ُينع�ش الدار مالي ًا وينعك�س
على رواتب رجال الدين وكفايتهم وحفظ ماء
وجهوهم للعي�ش بكرامة.

دار لـ «الفتوى» ولـ «الأوقاف»

� .2ضرورة �إن�شاء مقر لـ «دار الفتوى» و«دائرة
الأوقاف» في ال�شمال يليق بالم�سمى من حيث المكان
والم�ساحة والبنيان.

ودورها في توعية ال�شباب

 .3تفعيل «دار الفتوى» بدورها في نزول رجال
الدين �إلى الم�ساجد لإقامة درو�س دائمة في توعية
ال�شباب وربطهم بالم�ساجد والدار كي ال ينزلقوا �إلى
الأفكار التكفيرية والتطرف.

والإ�شراف على الدورات ال�صيفية

 .4العمل على توحيد الدورات التثقيفية الدينية
ال�صيفية التي تقام في المدار�س والمخيمات
والجمعيات كل �سنة لتكون تحت �إ�شراف الدار (دار
الفتوى) وفق منهجية موحدة دينية وتثقيفية
وترفيهية.

دعم البحث العلمي

مقاعد طرابل�س ومحافظة ال�شمال

وبالن�سبة لزيادة عدد �أع�ضاء «المجل�س ال�شرعي»
وخا�صة في عكار قال:
«�أطالب بتثبيت المقاعد في محافظة ال�شمال:
 طرابل�س،4 : ال�ضنية،2 :«ال �شك ان �أو�ضاع الأوقاف في عهد المفتي ال�شيخ  -المنية ،1
عبداللطيف دريان لي�ست كما كانت من قبل.
 الكورة والقلمون،1 :فقد ك��ان هناك ف�ساد وت�س ّيب ل��م تتم معالجتهما لرفع عدد الأع�ضاء في محافظة عكار �إلى 4
و�ضبطهما ،وبالطبع يحتاج الأمر �إلى وقت،
محافظة عكار – �أكثر المناطق ظلماً – وفيها 177
ولكن،
ناخباً وهي تتمثل بع�ضو واح��د ،والعدالة تق�ضي ان
ال�شرعي»
«المجل�س
��ال
م
��
ع
ل
أ
مراقبتي
�لال
خ
م��ن
تتمثل ب�أربعة �أع�ضاء كحد �أدن���ى ،وق��د وع��د مفتي
الحالي ،هناك تغير كبير على هذا ال�صعيد:
الجمهورية بتعيين ع�ضوين من عكار فت�صبح ممثلة
�أعدت �إح�صاءات،
بثالثة �أع�ضاء».
جرى ح�صر عقارات وقفية وتثبيتها،
ورد ًا على ال�س�ؤال� ،إذا كان مر�شح �أحد من ال�سيا�سيين،
اال�ستثمار لي�س قائماً وهذا يتطلب وجود �أ�شخا�ص �أج��اب الأمين« :نعم �أنا مر�شح معالي النائب في�صل
يتمتعون بال�شفافية والنزاهة والمناقبية كخطوة �أولى كرامي ولي ال�شرف �أن �أكون مر�شح هذه العائلة الأ�صيلة
المت�أ�صلة في مدينتنا و�شمالنا العزيز».
على طريق مكافحة الف�ساد والت�س ّيب.

�ضوابط ال�شريعة ومنهجها.
�أمور وطنية هامة منها:
 مكافحة المخدرات،ملتقى لدعم م�شاريع «دار الفتوى»
 الت�سرب المدر�سي،الخيرية
� .6إن�شاء ملتقى لرجال الأعمال ينبثق من الدار  -ذوو الإحتياجات الخا�صة،
هدفه دعم م�شاريع الدار الخيرية �ضمن «داتا  -دعم وت�أهيل المر�أة،
موحدة» للمناطق من خالل �أموال الزكوات  -التدريب المهني،
 والت�أهيل النف�سي.وال�صدقات والم�شاريع الخيرية لخدمة النا�س.
�إذ هناك عدد من رجال الأعمال والم�ؤ�س�سات في ماذا يتعلم المقبلون على الزواج في
ال�شمال التي تقدم م�ساعدات ،ولكن البع�ض (من دورات التوعية؟
الأ�شخا�ص �أو الجمعيات) يح�صل على م�ساعدات  .10العمل على �إلزامية دورات المقبلين والمقبالت
منها جميع ًا ،لذا ف�إن �إن�شاء «ملتقى» يحول دون ذلك ،على الزواج قبل الزواج ،والخ�ضوع لإمتحان
ويمكن ان يكون العمل م�ؤ�س�ساتي وتحت مظلة «دار ي�ستطيع من ينجحا فيه عقد قرانهما ويتعلمان خالل
الفتوى».
الدورة:
العي�ش الم�شترك
 الفروقات الفردية بين الرجل والمر�أة،� .7إقامة الملتقيات الإ�سالمية الم�سيحية التي  -الحياة الزوجية التي تبد�أ بالت�شابه وتدوم
تخدم العي�ش الم�شترك من ناحية الأنظمة المدنية بالإختالف،
والتوعوية كال�سالمة المرورية وحماية البيئة وحماية  -قوانين ال�سعادة الزوجية،
الأ�سرة وغيرها.
 لغات الحب بين الرجل والمر�أة، قواعد الخالف والإختالف المنزلي،تطوير ومكننة ومحاربة الف�ساد
 .8الإنطالق مما و�صل �إليه المجل�س المنتهية  -الأنماط ال�شخ�صية والأنظمة التمثلية وتوزيع
�صالحيته من �ضرورة تطوير نظم الدار والمكننة الأدوار،
ومحاربة الف�ساد في �شتى مرافق الدار ،وخا�صة ما لما في ذلك من دور كبير في تخفيف ن�سب الطالق
يتعلق بالمحاكم ال�شرعية حيث تنام بع�ض الق�ضايا وتميكن الأ�سرة من الإ�ستمرار ب�سعادة وب�أ�سلوب
وواع ،محققة بذلك التنمية المجتمعية،
راقٍ ٍ
�سنوات دون �إ�صدار �أحكام.
فببناء الأ�سرة نبني مجتمع ًا �آمن ًا راقي ًا �سعيد ًا
لجنة للتعاون في �أمور وطنية
منتج ًا.
واجتماعية

� .9إن�شاء لجنة من المجل�س تُعنى بالتن�سيق تو�سعة الهيئة الناخبة

 .5العمل على �إن�شاء مركز لدعم البحث العلمي
المتجدد لل�شباب والدار�سين مع (وقف الوقت) والمتابعة مع الجمعيات اللبنانية والمراكز التدريبية  .11العمل على تو�سيع الهيئة الناخبة ب�إ�ضافة
�أ�ساتذة الجامعات ال�ستفزاز التطوير الفكري �ضمن لدرا�سة خطوات التعاون بين بع�ضهما البع�ض في حملة الإجازة ال�شرعية عليها.

ال�سيرة الذاتية
الدكتور �أحمد عبد القادر الأمين:
 رئي�س «مجل�س �أكاديمية الأمين الدولية للتدريبوالتطوير».
 رئي�س «رابطة المدربين العرب». نائب رئي�س «الأكاديمية الدبلوما�سية الدولية في لبنان». ع�ضو الهيئة العليا لـ «بيت الزكاة والخيرات لبنان». نا�شط في حقوق الإن�سان من «جامعة �سترا�سبورغ»فرن�سا بالتعاون مع «جامعة الجنان» طرابل�س.
 �أمين مال وع�ضو م�ؤ�س�س وع�ضو «مجل�س الأمانة العامة»لـ «الإتحاد العالمي للتدريب والإر�شاد الأ�سري» (ا�سطنبول
– تركيا).
 حائز على �شهادات عليا (دكتوراه ،ماج�ستير،بكالوريو�س ،دبلوم) في� :إدارة الأعمال والتوعية والإعالم
البيئي وال�شريعة والذكاء االجتماعي ومهارات القيادة
والآر�شاد الأ�سري.
 حائز على العديد من الأو�سمة والميداليات. �شارك ونظم و�ساهم في الكثير من الم�ؤتمرات والبرامجوالمحا�ضرات في لبنان والعالم ،كما قدم «�أوراق عمل» في
مداخالته في م�ؤتمرات توعوية عديدة.

الأربعاء

كلمة من القلب� :أيها ال�سيا�سيون افتحوا
الملفات واعطوا لكل ذي حق حقه
ال�شيخ
غالب
�سنجقدار

لبنان بلد الغرائب والعجائب،
وعنوان كلمتنا يتمنى كل لبناني ان
تتحقق ،فكم من ملفات �أُخفيت،
و�أخرى �أُلغيت ،و�أ�صحابها ينتظرون
العدالة التي ُكتب �شعارها:
«العدل �أ�سا�س الملك»،
فوق ر�ؤو�س ق�ضاة المحاكم
ال�شرعية والمدنية،
وتبين �أنه عند الممار�سات
الالقانونية ي�صبح �شعار ًا بال م�ضمون!
وهذا لي�س هو الملف الوحيد الذي
ُيتاجر به ،ف�إخوانه و�أبنا�ؤه و�أحفاده
ُك ُثر ،وعلى جميع ال�صعد ،وقد ُهم�ش
�أكثرها و�أهمل الأمر الذي يجعلنا
نخاف �أن ننعى العدالة في لبنان:
 فملف المحاكم ال�شرعية والمدنيةوالأوقاف،
 وملف الدواء واال�ست�شفاء، وملف الإعالم، وملف الأخالق، وملف البلديات، وملف المافيات، وملف االقت�صاد، وملف الم�شاريع االنمائيةال ُم َع ْرقَلة عمد ًا في طرابل�س و�شمالي
لبنان،
 وملف الل�صو�صية المبرمجة، وملف عمالء �إ�سرائيل،كل هذه الملفات وغيرها كثير تحكي
المظالم والتجاوزات الال�شرعية
والالقانونية ب�أب�شع �صورها التي
�أنتجت �أنواع ًا من الم�آ�سي االجتماعية
التي ال يجوز ال�سكوت عنها وعدم
معالجتها.
م�سكين هذا ال�شعب يتفاءل بكل عهد
ف ُي�صدم!!
ويجد ح�ساباته وتوقعاته خاطئة،
كل ال�سا�سة والرعاة يعترفون بهذا
الواقع المر وي�صرحون بذلك ،والحق
ُيقال ب�أن ال�صدق �أندر ما نرى،
جميع العهود �أخفقت في م�سيرتها
االجتماعية والتنموية والأخالقية –
�إ ّال المرحلة ال�شهابية – فال ن�سمع �إ ّال
الكالم المع�سول والوعود العرقوبية،
وك�أن هناك بين �أ�صحاب ال�سلطة من
يف�ضل م�صلحته الخا�صة على م�صالح
الوطن.
و ُي�سهم في هذا الذين يطبلون
ويزمرون لكل عهد ي�صون لهم
م�صالحهم ف�ض ًال عن رجال المافيات
ومن يحميهم...
وال�ضحية �شعب مهم�ش �صابر
يعي�ش في �ضائقة اقت�صادية وحياة

كلها �ضنك وفقر مدقع ،و�أخطبوط
الغالء �آخذ بخناقه ،وغول ال�ضرائب
يالحقه ،وحاجة العيال المذلة م�صدر
همه وغمه ،وتكاليف الحياة الباهظة ال
ترحمه،
�إن كان موظف ًا (�شريف ًا) الم�صاريف
تلهتم راتبه،
و�إن كان تاجر ًا فالجمود
االقت�صادي ُينغ�ص حياته،
و�إن كان عام ًال ف�ش�أن العمال
معروف في لبنان ال يكاد كل واحد
منهم الح�صول على عي�ش الكفاف،
�إذا ُوفق بعمل �أكل وانتع�ش،
و�إذا لم يعمل هلك وانتك�س.

�أمثلة

�أمثلة كثيرة على ذلك من �أبرزها:
ان موظف ًا يتقا�ضى �أدنى الأجور
� 800 – 700ألف ل.ل .له �أربعة
�أطفال� ،أجار بيته � 450ألف ل.ل.
�شهري ًا فهل يكفيه ما تبقى ،لي�س
للترفيه عن العائلة ،بل لدفع فواتير
الماء والكهرباء والك�ساء والغذاء
وتعليم الأبناء؟؟!!
هذا �إذا لم ُي�صب �أحد �أفراد عائلته
بمر�ض �أو م�صيبة.
ويبحثون عن �أي ثقب ي�ستطيعون
العبور منه �إلى جيب المواطن التعي�س
متذرعين بحاجة الخزينة �إلى دعم!!
وهم يعلمون من ي�ستطيع �سرقته
الخزينة و�إرهاقها ،ومن هم الل�صو�ص
الذين «يهب�شون منها» بال رقيب وال
ح�سيب!
فهل ي�ست�سيغ عقل �أو �شرع �أو
منطق �أو قانون ان يكون ال�شعب كب�ش
الفداء و ُيغ َّرم بدفع هاتيك الأموال التي
ُ�سرقت و�أُهدرت؟؟!!

يا رعاة الأمة ...كلمة من
القلب

وكلمة �أخيرة من القلب ،يا رعاة
الأمة �أيها الم�س�ؤولون:
ال�شقي من �شقيت به رعيته ،افتحوا
الملفات و�أعطوا كل ذي حق حقه،
و�أق�ضوا على الف�ساد ،وخذوا على يد
الظالم ،
وكما قال الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ولت� ُأطرنه على الحق �أطرا»
(�أي :لتردونه �إلى الحق)،
ف�إن «الق�صا�ص هو الحياة»،
ا�ص َح َياةٌ{،
} َو َل ُك ْم فِي ا ْلق َِ�ص ِ
«حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن
ُحا�سبوا»،
ت َ
وقبل ان يحا�سبكم ال�شعب ف�إن
ح�سابه �شديد وع�سير ،والعاقل من
�إتعظ بغيره ،وال ديمومة لأي وطن �إ ّال
بالعدالة،
و�صدق من قال:
«�إن اهلل يقيم الدولة الكافرة �إن كانت
عادلة ،وال يقيم الدولة الم�ؤمنة �إن
كانت ظالمة».

ووطى �صفرتا.
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
�إعالن
طلب يو�سف جرج�س نا�صيف
با�سيل �سند بدل �ضائع للعقار  590لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�سمار جبيل.
بالكورة
طلبت حنه ديب وهبه بالوكالة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري عن �شينا �صادق �سندات بدل �ضائع
للعقارات  A 6/1160و1548
�إعالن
و 2336قنات.
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
بالكورة
�أمين ال�سجل العقاري
طلب ف��وزي عفيف خولي �سند
�إعالن
بدل �ضائع للعقار  95مغر الأحول.
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالكورة
طلب �سيمون كري�ستيان كبريال
�إعالن
ج���ب���ور ح���ط���اب ب��ال��وك��ال��ة عن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية كري�ستيان الحطاب �سندات بدل
بالكورة
�ضائع للعقارات  4378و4498
طلب بول�س حنا الحكيم بالوكالة و 1022مزيارة.
عن فيليب باز �سندات بدل �ضائع للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للعقارات  405و 406و� 425صغار
�أمين ال�سجل العقاري
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وللر�أي العام حقه...

«المجل�س الد�ستوري» «ل�ؤل�ؤة الطائف»!!
اللواء
�أمين
�صليبا

قناعتي بهذه الت�سمية ،ت َّوجتها في
مطلع ر�سالتي الما�ستر في الدرا�سات
العليا – «الجامعة اللبنانية» عام 1996
بعنوان:
«دور المجل�س الد�ستوري في
الحفاظ على مبد�أ �سمو الد�ستور»،
�إذ عندما بد�أت م�سيرتي البحثية في
علم القانون الد�ستوري و�إجتهادات
المحاكم والمجال�س الد�ستورية ،ق َّررت
متابعة تح�ضير �أطروحتي «دكتوراه
دولة في القانون العام بعنوان دور
الق�ضاء الد�ستوري في �أر�ساء دولة
القانون» با�شراف د .خالد قباني ع�ضو
المجل�س الد�ستوري يوم ذاك .لأن
االجتهاد الد�ستوري الخ ّالق ،الذي
�أطلعت عليه خالل م�سيرتي البحثية قد
�أ�ستحو َذ على تفكيري ،وك ّونَ لدي
قناعة ب�أن ال وجود لدولة القانون من
دون وجود مجل�س د�ستوري فاعل.
لذا ت�صديت لالنتقادات التي
ن�شرتها ال�صحف بقلم �أ�ساتذة كبار في
القانون العام و�أذكر منهما الراحلين
الكبيرين� :أدمون نعيم ويو�سف �سعداهلل
الخوري ،اللذين �إنتقدا قرار المجل�س
الد�ستوري رقم  1996/4المتعلق
بالطعن في المادة الثانية الجديدة من
المادة الأولى ،وكذلك المادة الثالثون
الجديدة من المادة الثالثة ،من قانون
االنتخاب رقم .530
وللتذكير فقد ُطع َِن يومها القانون
ق�س َم المحافظات ال�ست
الجديد الذي َّ

�إلى �أربعة كدائرة انتخابية واحدة
(بعد �ضم محافظة النبطية �إلى محافظة
الجنوب) ،وجعل من محافظة جبل
لبنان دائرة انتخابية واحدة في كل
ق�ضاء .وقد �صدر القرار يومها ب�إبطال
ذاك التق�سيم ،ورغم ذلك تمت مهاجمة
وجه من
المجل�س الد�ستوري ،لأنه ّ
خالل قرار الإبطال – بح�سب
المنتقدين – الم�شرع اللبناني ،لإعادة
�صياغة مادة تق�سيم المحافظات بذات
الن�سق الذي ت َّم �إبطاله لكن مع �إ�ضافة
عبارة وهي:
«ب�أنه قيا�س ًا على الظروف
اال�ستثنائية ولأجل الم�صلحة العامة،
تُق�سم محافظة جبل لبنان على �أ�سا�س
الأق�ضية».
يومها جاء ردي دفاع ًا عن قرار
المجل�س الد�ستوري الذي جاء �صحيح ًا
وفق ما هو م�ستقر عليه الإجتهاد
الد�ستوري في كل من فرن�سا و�ألمانيا
و�إيطاليا ،حيث يمكن للمجل�س
الد�ستوري �إ�صدار قراره بالمطابقة
مع التحفظ
()Conforme sous reserve

الموجه
كما يمكنه �إعتماد التف�سير
ِّ
( )Interpretation directiveلكي
ي�أتِ القانون مطابق ًا للد�ستور.
حينذاك كنت �أوقع مقاالتي القانونية
تحت ا�سم م�ستعار ،كوني كنت ال �أزال
في الخدمة الفعلية .ولم ُيعرف من كتب
هذا الرد القانوني ،ليبقى ال�سر لغاية
 2002عندما زرت الراحل د� .أدمون
نعيم في منزله في «الرابية» مع �ضابط
ح�ضر ر�سالة ما�ستر معه،
برتبة نقيب ُي ِّ
وفي �سياق الحديث �أبلغته ب�أنني �أنا من
كتب الرد يومها عليه والذي نُ�شره في
جريدة «الأوريون لو جور» فما كان
منه �إال �أن �سحب من �أر�شيفه المقال،

مهنئ ًا لي عما كتبته لأنه راجع – يوم
�إطالعه على مقالتي – المراجع الفقهية
الد�ستورية التي اقتب�ست عنها ،وقال
لي ،من يومها و�أنا مقتنع بما كتبته!!
لقد تطرقت �إلى هذه المقالة ،لأو�ضح
عدة �أمور �أهمها �أنني قر�أت وتابعت
الإنتقادات التي وجهت �إلى طريقة
التعيين والمحا�ص�صة في ت�سمية
�أع�ضاء المجل�س الد�ستوري ،والحقيقة
�أنني �أنزعجت مما ُكتِب ،رغم �أنني كنت
من بين الأ�سماء المطروحة ولم
يحالفني الحظ ،لأنه على ما يبدو �أن
هناك من اجتهد في موقع ما في الدولة
وق َّرر من تلقاء نف�سه ب�أن «�شروط
ن�صاب التعليم «العالي» لدي لم
ت�ستوف �شرط � 25سنة تعليم»،
لن �أغو�ص في تفا�صيل هذا
الت�صرف ،لكنه من الم�ؤ�سف �أن ال �أُب َّلغ
الرف�ض �إ ّال قبل ليلة من انعقاد مجل�س
الوزراء ( -رغم �إنق�ضاء �أكثر من
�شهر ون�صف على تقديمي طلب
التر�شح)  ،-وك�أن من ق َّرر ذلك ال يعتد
بحقوق المواطن الذي تقدم بطلب
تر�شيح ،وحقِّه ب�أن ُيب َّلغ قرار الرف�ض
لكي يلج�أ لحقِّه القانوني في الطعن
بقرار الرف�ض (!!!) �أمام مجل�س
ال�شورى الذي له الحق بتف�سير
ال�شروط القانونية لمفهوم التعليم
العالي وفق القانون  285ال�صادر
بتاريخ  2014/4/30المتعلق ب�أ�س�س
التعليم العالي� ،أو على الأقل �أخذ ر�أي
هيئة الإ�ست�شارات والت�شريع!
لكنني ق ّررت طي هذه ال�صفحة،
متمني ًا ،وفي �سبيل الحفاظ على
المجل�س الد�ستوري� ،أن ال نحكم �سلف ًا
على الأع�ضاء الذين ُع ِّينوا بخيارات
�سيا�سية متعددة – وهذا ما هو معتمد
في كل المجال�س الد�ستورية –

وللتذكير نقول ب�أن �أول مجل�س
د�ستوري فرن�سي ُعين عام 1958
اختار الرئي�س «ديغول» �أحد الأع�ضاء
الثالثة من ح�صته ،دكتور ًا في الطب
– ما عالقته بالد�ستور والقانون! –
وعليه يبقى ما هو معتمد في لبنان
لجهة الت�سمية من قبل ال�سلطة
ال�سيا�سية معمو ًال به في دول العالم� ،إذ
من واجبنا �أن نُعطي المجال للأع�ضاء
الجدد ب�أن يثبتوا �أنف�سهم ،و�أن ال نحكم
عليهم م�سبق ًا ،ونُط ِّبق عليهم مث ًال جديد ًا
هو« :عند االمتحانُ ،يعرف معدن
الإن�سان» كي ال نُطبق المثل ال�شائع في
هذا المجال ،لأن المجل�س الد�ستوري
�سيبقى بنظري «ل�ؤل�ؤة الطائف» و�إن
�سعت ال�سيا�سة �إلى تطويعه وتهمي�شه
من خالل التعديالت المتعاقبة التي
لحقت بقانون ت�أ�سي�سه رقم  250تاريخ
 1993/7/14التي الم�ست ع�شرة
تعديالت.
وكم وكم من تلك التعديالت كانت
غايتها �إدخال من يريدون وابعاد
الآخرين!!
َ
لأنه ال يمكننا �إال التم�سك بهذا
المجل�س ،الذي يبقى خط دفاع
�أ�سا�سي لقيام دولة القانون في لبنان
�إن لم يكن اليوم فقد يكون غد ًا ،وعلى
الأع�ضاء الجدد �أن يثبتوا جدارتهم
و�أن يخرجوا بقرارات ال لب�س
بحيثياتها ،و�أن يكون قدوتهم كبار
الق�ضاة الد�ستوريين بدء ًا من القا�ضي
الأميركي «جون مار�شال» – المخلد
ذكراه منذ  1802مع قراره ال�شهير
«ماربوري/مادي�سون»  -مرور ًا
بالرئي�س «روبير بدانتر» الفرن�سي،
و�صو ًال �إلى الرئي�س «وجدي مالط».
لأن التاريخ ُي َد ِّون وهو ال يرحم!!

ماذا بينه وبين ال�سفير وليد البخاري؟

النائب ال�سابق خالد �ضاهر :هذا هو �سبب نقدي لل�سعودية و«عكاظ»
كانت دائم ًا «ت�أخذ مني المواقف دفاع ًا عن قومي و�أمتي»
} َيا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا اَل َت ُخو ُنوا
َهّ َ
الل َوال َّر ُ�س َ
ول َو َت ُخو ُنوا �أَ َما َنا ِت ُك ْم
َو�أَن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ {،
بهذه الآية القر�آنية الكريمة بد�أ
النائب ال�سابق خالد �ضاهر م�ؤتمر ًا
�صحفياً عقده لتو�ضيح ما قاله في
المقابلة التلفزيونية ال�شهيرة حول
«ال��ع��ت��ب وال��ن��ق��د لبع�ض م��واق��ف
المملكة العربية ال�سعودية».
النائب ال�ضاهر بعد الآية الكريمة
ت��اب��ع ن��اق�ل ًا ع��ن الخليفة �أب���و بكر
ال�صديق قوله:
«ال�صدق �أمانة والكذب خيانة»،

و ّثقتُ الواقع و�شرحتُ
المعاناة

وتابع ال�ضاهر:
«بناء على ذلك �أخذت عهد ًا على
نف�سي ان �أق��ول الحق دائماً وان ال
�أخ�����ش��ى ف��ي اهلل ل��وم��ة الئ���م ،لأن
ال�صدق ُير�ضي اهلل ويخدم عباد اهلل،
وف���ي م��ق��اب��ل��ت��ي ع��ل��ى «ت��ل��ف��زي��ون
الجديد»:
 و َّث َقتُ واقعنا في لبنان، و�شرحت معاناتنا، وب���ي���ن���تُ ل�����ل�����ر�أي ال���ع���اموللم�س�ؤولين في ال�سعودية وفي
لبنان ما نعانيه وكيف نعالج هذا
الأمر».

دعوة الر�ؤ�ساء بعد يومين
�أكدت كالمي

�ضد من يعادي المملكة ومن يقف
�ضد هذه الأمة و�ضد الم�شاريع التي
تريد �إ�ستهداف هذه الأمة �سواء من
الإيراني �أو ال�صهيوني،

النائب ال�سابق خالد �ضاهر

الثالثة في لبنان تمت دعوتهم بعد
يومين من كالمي عن معاناتنا في
لبنان،
فهل �أخط�أت عندما َو َّث ّقتُ الحقيقة
للملك �سلمان بن عبدالعزيز وللقيادة
ال�سعودية،

تق�صير ال�سفير والقيادات في
لبنان بقول الحقيقة

وعن التق�صير القائم �سواء من
ال�سفير ال�سعودي (وليد البخاري)
�أو من القيادات ال�سيا�سية والدينية
في لبنان التي ال تقول الحقيقة للملك
�سلمان وللقيادة ال�سعودية ب���أن
�أو�ضاعنا في لبنان �صعبة،
�أنا قلت الحقيقة،

ليت البخاري يرد بال�سيا�سة
وقال« :والدليل ان كالمي قد القى و�إيجابية ال بال�شخ�صي

ت�أثير ًا �إيجابياً �أن ر�ؤ�ساء الحكومة

وكنت �أتمنى �أن يرد علي ال�سفير

ال�����س��ع��ودي (ول���ي���د ال��ب��خ��اري)
بال�سيا�سة وبدبلوما�سية فاعلة
و�إيجابية ،ك���أن ي��رد على النائب
ال�ضاهر �أن المملكة ثابتة في دعمها
للبنان وفي مواقفها التي تريد
حماية يتهمونني �أنني «�إخواني»
لبنان ،وفي م�ساعدة لبنان ودعمه،
علي و�إذ بعد هذا التاريخ الطويل من
ولنا ُخطب ومواقف ،ال ان يرد ّ
الوقوف �إلى جانب المملكة ،ي�ستطيع
بال�شخ�صي».
�أن يمرر بع�ض النا�س عن طريق
ليته قال الحقيقة
ال�سفير (ول��ي��د ال��ب��خ��اري) كالماً
وتابع« :يا ليته قال الحقيقة ،ال
علي عبر «جريدة عكاظ» معاك�ساً للتاريخ،
�أن يرد ّ
وب�����أن يكتب ل��ه �أح���د ال ُمخبرين وج���ل م��ا يتهمونني ب��ه �أن��ن��ي
التابعين للنظام ال�����س��وري كالماً «�إخواني»،
عندما قر�أته ظننت انني �أقر�أ مقا ًال مو�ضوع «المتاجرة بت�أ�شيرات
في «جريدة البعث» �أو في «جريدة الحج»
ت�شرين» �أو في «جريدة  »...في
�أو �أن��ن��ي «ت��اج��رت بت�أ�شيرات
لبنان،
الحج»،
«عكاظ» ل�سنوات �أخذت مني
وب�ش�أن هذه الأخيرة ي�شهد اهلل
المواقف
�أنني:
هجوم بالكالم،
 ف��ي ه��ذه ال�سنة ل��م �أق���دم �أيع��ك��اظ»
����دة
ي
����ر
ج
ع��ل��م��اً �أن «
ت�أ�شيرة ،لم �أطلب،
ول�سنوات طويلة كانت ت�أخذ مني
المواقف ب�إعتباري مفكر ًا �سيا�سياً - ،وال�سنة الما�ضية �أعطوني 6
نائباً برلمانياً في لبنان وله �إطالله ت�أ�شيرات لأنا�س مقربين ودفعتُ من
�إع�لام��ي��ة وم��واق��ف على م�ستوى جيبي،
 وقبلها يمكن لم تكن هناك والالأمة.
حيث �أظ��ه��ر ف��ي «ب��رام��ج قناة ت�أ�شيرة �أو ب�ضع ت�أ�شيرات،
العربية» وف��ي «ق��ن��اة الجزيرة» ولم �أتكلم بهذا المو�ضوع ،لأنني
وغيرها مدافعاً عن �أهلي وقومي �أع��رف المعاناة عند المفتي وعند
و�أمتي،
رئ��ي�����س ال��ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س �سعد
�ضد من يعادي المملكة والأمة الحريري في هذا المجال».
(التتمة في العدد المقبل)
وكانت مواقفي وا�ضحة و�صريحة

الأربعاء
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ح�سين ف�شيخ :مناقبية وت�ضحية و�إيثار باال�شتراك مع «جامعة المدينة»« :قطاع ال�شباب» في «تيار العزم» ينظم
حادثة ال�شهيد وما بعدها؟
دورة ريا�ضية ومباريات حُ ب ّية لـ  27فريق ًا في لعبة كرة ال�سلة
برعاية «االتحاد اللبناني لكرة
ال�سلة» نظم «القطاع الريا�ضي»
و«قطاع ال�شباب» في «تيار العزم»
بالتعاون م��ع «جامعة المدينة»
و�أك��ادي��م��ي��ة ق��ائ��د منتخب لبنان
ال�سابق وع�ضو الهيئة الإداري��ة لـ
«االت��ح��اد اللبناني لكرة ال�سلة»
يا�سر الحاج «دورة ُحب ّية» ت�ضمنت
مناف�سات في ك��رة ال�سلة (ثالثة
الع��ب��ي��ن ���ض��د ث�لاث��ة) ،وم�سابقة
الختيار �أف�ضل م�سدد عن الكرات
الثالثية.
المهند�س عبدالله بابتي

ال�شهيد ح�سين ف�شيخ

َ
يبق �سوى مخاطر االنفجار ،لأن
المهند�س عبداهلل بابتي
ع��ال��م الم�س�ؤولين ال ي��ع��رف ح ًال
حادثة ه ّزت ال�ضمائر و�أ�صبحت له�ؤالء ال�شباب؟
ال��ح��دث الأب���رز ال��ذي م��ا غ��اب
عن قيم و�أخالق فت�ضحية
�إك���ب���اره���ا وت��م��ج��ي��ده��ا �أح����د من
الم�س�ؤولين من �أعلى موقع �إلى م��وق��ف �آخ���ر ه��و �أك��ث��ر �أهمية
جميع من �سمع بها وت�أثر بمناقبيتها ويتج�سد في من ي�ضحي ،كال�شهيد
ح�سين ،بروحه وال يبالي �أي �شيء
في الت�ضحية والإيثار.
في حياته ويقفز فوق كل الحواجز
ال�صالة عليه من «غينيا» �إلى
النف�سية والميدانية ل ُينقذ روحين
بلدته «بطرماز»
ب�شريتين ،ال يعرفهما ،مندفعاً بما
وم��ن��ذ ال��ن��ع��ي لل�شهيد ف��ي بلد تربى عليه من قيم و�أخالق كريمة
ال��ح��دث «غينيا» ،حيث ال�صالة ومتوجهاً في ت�صميم و�إيمان �أنه
الأول�����ى ع��ل��ي��ه ،وب��ع��د ا�ستقبال يقوم بواجبه و�أن اهلل ربه لن يخذله
الجثمان في «مطار الرئي�س ال�شهيد و�سوف يفوز بر�ضوانه �إن نجح �أو
رفيق الحريري الدولي» في بيروت حتى بموته �شهيد ًا ،فله المركز
م��رور ًا بكل المدن والبلدات حتى الأعلى في جنان الخلد،
دفنه في قريته «بطرماز» كان
�سيل �صنعتهم العقيدة الرا�سخة
ت�صريحات الإ�شادة والإجالل ،ولم
تنقطع م�شاهد ال��ح��زن واالك��ب��ار مثل ه����ؤالء �صنعتهم العقيدة
الرا�سخة وثبتهم الإيمان بالعمل
لرجولته و�شهامته.
الم�سجد الأق�صى في القد�س ال�صالح ونكران الذات والدفاع عن
�أخ��ي��ه الإن�����س��ان دون النظر �إل��ى
و«م�سجد الفاتح» في
طائفته ودينه:
�إ�سطنبول
}و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم
َ
وكانت �صالة الغائب عن روحه فِ��ي ا ْل�� َب�� ِ ّر َوا ْل�� َب ْ��ح�� ِر َو َر َز ْق�� َن��اهُ ��م ِ ّم��نَ
الطاهرة في:
َّ
ات{ (�صدق اهلل العظيم).
الط ِ ّي َب ِ
 «ال��م�����س��ج��د الأق�������ص���ى» في�ألب�سوا كل م�ؤمن ملتزم تهمة
فل�سطين،
 و«م�����س��ج��د ال���ف���ات���ح» في التطرف والإرهابف َمن مِ ��ن الم�س�ؤولين والحكام
ا�سطنبول،
 وف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال��م�����س��اج��د لدولنا والنافذين في مجتمعاتنايقدرون ه�ؤالء ال�شبان ويكافئونهم
الأخرى،
بما ي�ستحقونه لين�ش�أ جيل واعد،
زعماء وفعاليات في وداعه
�إنها الق�ضية التي تموت اليوم في
كرمز نادر
بالدنا على �أيدي الذين جنحوا �إلى
وفي قريته «بطرماز» في ال�ضنية �إلبا�س تهمة التطرف والإرهاب لكل
احت�شد الآالف م��ن الم�شيعين :ملتزم بالدين ومبادئه وقيمه العليا،
زع��م��اء وم�����س���ؤول��ي��ن وف��اع��ل��ي��ات دون نظر ودراية،
وع��ل��م��اء ووف���ود �شعبية تحملت «�إنما الأمم الأخالق ما بقيت ف�إن
الم�شاق و���س��ارت م�سافات على هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا».
الأق�������دام م���ن �أج����ل ال��م�����ش��ارك��ة
والإ�صرار على التعبير عن التقدير نعي�ش حالة �إفال�سي وطني
لما فعله ،وه��و غير معروف �إلى و�إجتماعي ومناقبي
حينه ،لكنه ب�إيمانه و�إيثاره �أ�صبح �إن ما يجري في بالدنا اليوم هو
ح��ال��ة �إف�لا���س وط��ن��ي و�إجتماعي
رمز ًا نادر ًا ال ُين�سى؟!
و�آن وقت ال�س�ؤال الأول :لماذا ومناقبي بلغ حد االنتحار الممنهج،
باعتماد كل ما ُي َ�ص َّد ُر �إلينا من
�إغترب؟
غرب ناكر عملياً لدعائم اال�ستقرار
والآن قد انتهى الدفن والعزاء والحياة الكريمة،
وال�س�ؤال المطروح هو:
وم��ن �صهيونية عالمية تمتلك
�صاحب
ال�شاب
لماذا �سافر هذا
الإعالم والمال وهي ُتط ِّبع مع كثير
ريعان
في
وهو
النخوة والمروءة
من الأنظمة:
�شبابه ( 25عاماً
)؟
 «مخترقة» كل دعائم القوة.الجواب
 ونا�شرة كل �آفات االنهيار فيالجواب حا�ضر وب�سيط انه عا�ش االقت�صاد.
في قرية زراعية محدودة الن�شاط  -والخلق والدين،
ومعدومة �أ�سباب الحياة المزدهرة  -ولمقومات الدولة العادلة،
اقت�صادياً ولي�س لها �آف��اق العمل  -والمجتمع االن�ساني،
واالبداع في �أي مجال؟!
متى الحكم الر�شيد وقبل
أبناءها؟
�
ترعى
ف�أين الدولة التي
فوات الآوان
و�أين الم�س�ؤولون الذين ُي َ
ُ
ون
ت
ب
ث
ِّ
فهل م��ن حاكم ر�شيد ومجتمع
�أج��ي��ال��ه��م ك��ي يعطوا ف��ي بالدهم فا�ضل يوقف هذه الهجمة ال�شر�سة
وي�ساهموا في عزة وطنهم الحبيب .التي لن يكون منتهاها �سوى الدمار
طال الإنتظار ومخاطر
الكامل لأح�لام من �أت��وا بها �إلينا
الإنفجار
و�إلى كل معالم اال�ستقرار واالرتقاء
كل هذا بر�سم الدولة والحكومة وانت�صار الإن�سانية.
والم�ؤ�س�سات ،فقد طال االنتظار ولم فهل من مدرك قبل فوات الأوان؟!

فئات ثالث

الم�شاركون

 27فريقاً �شارك في الدورة وعدد « -جهاز الطوارئ» في «الجمعية
م����ن ال����م����دار�����س وال���ج���ام���ع���ات الطبية الإ�سالمية» كان مواكباً لكل
والمنتجعات والأندية� ،إ�ضافة �إلى الأن�شطة.
ممثلين عن الجي�ش اللبناني.
ماهر �ضناوي
و ُق��� ِّ��س�� َم الم�شاركون �إل���ى ثالث م�����س���ؤول «ق��ط��اع ال�شباب» في
فئات:
«تيار العزم» ماهر �ضناوي قال:
،18
�سن
فوق
الذكور
«الفكرة من تنظيم هذه الدورة
 الإناث فوق �سن ،18هي �إ���ش��راك ال�شباب الجامعي من
 والذكور دون �سن .18محبي لعبة كرة ال�سلة ،واال�ستمرار
 الحكامبتقديم الأن�شطة النافعة لأهالي
و�أ�شرف على هذه الدورة:
طرابل�س وال�شمال».
 الحكم الدولي زياد طنو�س،و�أ�ضاف« :نحن ب�صدد الإع��داد
 والحكمان االتحاديان :فا�ضل لمباراة تجمع بين نجوم هذه اللعبةمن �أهم الالعبين في لبنان في موعد
جبر وحاتم حنا،

قريب».
وت��وج��ه ���ض��ن��اوي بال�شكر من
«االت��ح��اد اللبناني لكرة ال�سلة»،
ويا�سر الحاج و«جامعة المدينة».
و���ش��دد م�����س���ؤول «ق��ط��اع العزم
الريا�ضي» ظافر كبارة على «�أن
هذه ال��دورة ت�أتي في �إط��ار تفعيل
الأن�شطة الريا�ضية والتعاون مع
الجهات المخت�صة في كرة ال�سلة»،
م���ؤك��د ًا �أن «القيمة الم�ضافة لهذا
الن�شاط الريا�ضي ت�أتي من خالل
االحتكاك المبا�شر بين الالعبين عبر
م�شاركة ال��ف��رق م��ن خ��ارج مدينة
طرابل�س».

يا�سر الحاج

ع�ضو الهيئة الإدارية لـ «االتحاد
اللبناني لكرة ال�سلة» يا�سر الحاج
وج��ه ال�شكر لقطاعي «ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة» ف��ي «ت��ي��ار ال��ع��زم»،
و«ج��ام��ع��ة ال��م��دي��ن��ة» و«االت��ح��اد
ال��ل��ب��ن��ان��ي« ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م لهذه
ال��دورة .و�أ�ضاف «ان هذه الدورة
التي ي�شارك فيها اليوم  27فريقاً في
لعبة كرة ال�سلة  3×3تعتبر فر�صة
لالعبين الذين لم يحالفهم الحظ في
 5×5الب��راز مهاراتهم والتميز في
هذا النوع من الألعاب التي �أ�صبحت
عالمية بامتياز».

محاربة االكتئاب بح�سن �إختيار الغذاء

�شيرين بي�سار غالييني

�شيرين بي�سار غالييني

برهنت الدرا�سات �أن العديد من
العوامل ت�ؤدي �إلى الإكتئاب ،منها:
 العوامل الوراثية، الأمرا�ض و�ضغوطات الحياة. �إ�ضاف ًة �إلى ذلك تبين �أن النظامالغذائي عامل �أخر قد يت�سبب بمثل
هذه الم�شاكل النف�سية .وقد �أكدت
الدرا�سات �أن �صحة �إختيار الأطعمة
ت�ساعد على عالج وتجنب العديد
م���ن ال��م�����ش��اك��ل ال��ن��ف�����س��ي��ة ومنها
الإكتئاب.
الدرا�سات بينت �أهمية المواد
الغذائية التالية:

الخ�ضار الورقية

ال��خ�����ض��ار ال��ورق��ي��ة م���ن �أك��ث��ر

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب �سركي�س اللبيان لموكله
عبداهلل ح�سين جمال �سند تمليك بدل
�ضائع  1204و 2095بخعون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب ربيع �أدمون الحاوي �سند
بدل �ضائع للعقار � 5/5639أميون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى

الأطعمة التي ت�ساعد على محاربة ي�ساعدان في مثل هذه الحاالت.
الإكتئاب بما �أنها تحتوي على كمية �إتباع النظام الغذائي
كبيرة من العنا�صر الغذائية التي المعروف با�سم «حمية البحر
ت�ساعد على المحافظة على ال�صحة المتو�سط»
النف�سية ،منها:
()Mediterranean Diet
 ال�سبانغ،تح�سين النظام الغذائي ب�شكل
 الكرنب،ع��ام يقلل م��ن ع��وار���ض الإكتئاب
والملفوف،
وخطر الإ�صابة بها.
تحتوي على كمية كبيرة من «حمية البحر المتو�سط» قد
«فيتامين �سي» و«البيتا كاروتين» تخفف من عوار�ض الإكتئاب.
( )Beta Caroteneو«حم�ض مما يتكون؟
الفوليك» (،)Foliate
يتكون هذا النظام الغذائي من:
«حم�ض
م�ستوى
فالنق�ص ف��ي
 الفاكهة والخ�ضار،��ى
ل
�
إ
ؤدي
����
ي
الج�سم
الفوليك» ف��ي
 حبة القمح الكاملة،زيادة خطر الإ�صابة بالإكتئاب.
 الحبوب،الخ�ضار والفاكهة النية
 ال�سمك واللحوم القليلة الدهن،الإك���ث���ار م���ن ت���ن���اول ال��ف��اك��ه��ة  -زيت الزيتون والمك�سرات.
والخ�ضار الطازجة �أمر مهم جد ًا ،مع االبتعاد عن هذه الأطعمة
�إ�ضاف ًة �إلى مفعولها االيجابي على بالمقابل هناك �ضرورة للإبتعاد
ال�صحة الج�سدية ف�إن لها �أثر �إيجابي عن:
على ال�صحة النف�سية.
 الحلويات، المقالي،الماء وال�شاي الأخ�ضر
من �أكثر ال�سوائل التي ت�ساعد  -الم�شروبات التي تحتوي على
على محاربة ع��وار���ض الإكتئاب كمية كبيرة من ال�سكر.
الماء وال�شاي الأخ�ضر ،لذلك ف�إن ال�شوكوال ال�سوداء ومواد
�شرب الماء ب�شكل دائم خالل النهار غذائية مفيدة
و�شرب كوب من ال�شاي الأخ�ضر قد ح��ب��وب ال��ك��اك��او ت��ح��ت��وي على
في ال�شمال
الحاج بوكالته عن ريا�ض محمد
طلب المحامي ط�لال الفا�ضل �سعيد ب�صفته �أح���د ورث���ة محمد
ب��وك��ال��ت��ه ع��ن اح���د ورث���ة نجيب �سعيد الرفاعي �سند ب��دل �ضائع
الفا�ضل رعد �شهادة قيد بدل �ضائع للعقار  470ببنين.
 311بخعون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
�إعالن
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى بالكورة
في ال�شمال
ط��ل��ب ف�����ادي ن��ع��ي��م ال���خ���وري
طلب عالء الدين �ضناوي لموكلته بالتفوي�ض عن وقف دير مار �شليطا
ه��دى عبدالغفور �سند تمليك بدل للطائفة المارونية في �شكا �سند بدل
�ضائع  320مركبتا.
�ضائع للعقار  735كفرحزير.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
�أمين ال�سجل العقاري

«م����رك����ب����ات ال���ف�ل�اف���ون���وي���د»
( ،)Flavonoidsوه��ي م��ن �أق��وى
م�ضادات الأك�سدة التي لها �أثر على
تح�سين المزاج.
وال�����ش��اي ،ال��ت��ف��اح ،الحوام�ض
والب�صل �أطعمة �أخرى تحتوي على
ك��م��ي��ة ك���ب���ي���رة م����ن «م���رك���ب���ات
الفالفونويد» لها فوائدها في هذا
المجال.

الموز والأفوكادو واللوز

وب�سبب احتواء الموز والأفوكادو
واللوز على مكونات ت�ساعد على
�صناعة «هرمون ال�سعادة» الذي
ُيعرف بـ «الدوبامين» ()dopamine
ف�إن تناولها ب�شكل دائم قد ي�ساعد
على ال�شعور بالراحة النف�سية.

ممار�سات الريا�ضة

�إ���ض��اف�� ًة �إل��ى الت�أثير الإيجابي
لممار�سة الريا�ضة على ال�صحة
الج�سدية ت�ؤكد الدرا�سات �أهميتها
على ال�صحة العقلية والنف�سية.
ع��ن��د م��م��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة يفرز
الج�سم �أنواع هرمونات ت�ساعد على
ال�شعور بال�سعادة،
كما �أن الريا�ضة ت�ساعد على
���ص��ف��اء ال��ذه��ن وال�����ش��ع��ور بالثقة
بالنف�س.
طلب جان بول�س دينا ب�صفته �أحد
ورثة افلين رفول �سندات بدل �ضائع
للعقارات  190كفرحاتا  97و95
�صخره و 2731و 1086و2223
و 3602و 2203و 4654و4811
و 1913مزيارة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
ط��ل��ب ي��و���س��ف ب��اخ��و���س ن��ه��را
بالوكالة عن باخو�س نهرا �سندات
بدل �ضائع للعقارات  218و169
و 215و 216و 109مغر الأح��ول
�إعالن
�إعالن
و 316ر�شدبين.
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
�أمين ال�سجل العقاري
طلب عبدالعليم ال��ح��اج خ�ضر بالكورة

الأربعاء

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

الراحل جورج يمين

2019/9/4

�صالح �سالم يك ّرم ال�سفيرين
د .وليد البخاري ود .فوزي كبارة

�أرملته ماريا يمين

د .محمد داوود ،وبا�سمي نحيي
ج��ه��ود «ج��م��ع��ي��ة ج����ورج يمين
الثقافية» على ر�أ�سها ال�سيدة ماريا
ي��م��ي��ن .ون��ه��ن��ئ ون�����ش��ك��ر ح�ضور
و���ص��وت ري��م��ي بندلي .ونحييكم
جميعاً».

في «دير مار�سركي�س وباخو�س»
الأثري في �إهدن �إحتفلت «جمعية
ج���ورج يمين الثقافية» برعاية
وزارة الثقافة ،بـ «موعد جورج
يمين في ذك��راه التا�سعة ع�شر»،
�أحيته الفنانة ريمي بندلي في عودة
�إلى �أغاني الطفولة من نظم الأديب
دروع تقديرية لماريا وماهر
المثقف الراحل جورج يمين.

من الح�ضور
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ولريمي

ث��م ق��دم درع���اً لل�شاعر الراحل
ج���ورج يمين ت��ق��دي��ر ًا لعطاءاته
الأدبية والفكرية ت�سلمته زوجته
ماريا يمين وابنهما ماهر،
كما �سلم الفنانة ريمي بندلي درعاً
لعطاءاتها الفنية.

بح�ضور مي�شال معيكي ممث ًال
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة م��ح��م��د داوود،
الوزيرين ال�سابقين يو�سف �سعادة
ورون���ي ج��وزي��ف عريجي ،رئي�س
«الجامعة الأنطونية» في ال�شمال
الأب فرن�شي�سكو خوري وجمهرة
من الأ�صدقاء والمثقفين.
ماريا يمين
الوقائع
رئي�سة الجمعية �أرملة الراحل
بداية وق��ف الحا�ضرون دقيقة ال�سيدة ماريا يمين �شكرت وزارة
�صمت ،عن روح الفنان الت�شكيلي الثقافة لرعايتها وتكريمها وقالت:
اللبناني العالمي الأبعاد �سايد يمين « -ان � 19سنة م��رت وح�ضور
الذي توفي في جنيف م�ؤخر ًا.
جورج يمين ينفي غيابه.
جودي عبدالقادر الأ�سمر
 والح�ضور هنا يتخطى العائلةه��ذا اللقاء قدمت له الإعالمية ومملكة رام��ي وم��اه��ر والمقربين
جودي عبدالقادر الأ�سمر بالقول :لنجده ملت�صقاً بالأر�ض ،بالطبيعة،
«ري��م��ي ب��ن��دل��ي بيننا ال��ي��وم ،بقمر �إهدن ،بورق الخريف ،ب�ضباب
�ست�شدو �أغنية الطفولة المغ�سولة �أيلول ،وبحكايات الأهل والرفاق».
ب�ضوء القمر ال��ذي دعته ح��روف  -ووجهت تحية �إلى رئي�س «دير
ج��ورج يمين للنزول �إل��ى الدبكة ،م���ار �سركي�س وب��اخ��و���س» الأب
فتطير وتعلي فرحتنا ،كالحمام ،في ابرهيم بو راجل «لنبل تعاطيه مع
ف�ضاء نفو�سنا العط�شى لل�سالم»� .أهلنا و�أر�ضنا ورعايته ال�صالحة
ريمي بندلي
ل��م��واع��ي��دن��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ق��دم��ة له
الفنانة ريمي بندلي �إ�ستهلت المنحوتة التذكارية للجمعية».
�أم�سيتها بتحية لجورج يمين:
الأب �إبراهيم بوراجل
«�أن��ت اللي ب�صوتي كتبت ،لعم
ح�سو ،وعم يوجعني ،قبل ما احكي رئي�س الدير الأب �إبراهيم بو
راجل قال�« :أنتظر هذا الموعد ،كما
غنيت ،وكلماتك عم بترافقني»،
وروت بندلي ع��ن بكائها عند كُثر ،لأن��ه من المواعيد الثقافية
ت�سجيلها �أغنية «ردول���ي بيتي» القليلة التي حين نح�ضرها ن�شعر
وك��ان عمرها �أرب���ع �سنوات ،كما بوجود م�ستوى ثقافي عال».
تفاعل الجمهور مع �أغنية «غ�سل «يا ...هالدهب خبرني»
وجك با قمر»« ،طير وعلي يا حمام»
و«ال����م����رج����وح����ة» و«اع���ط���ون���ا عُ ��ر���ض خ�لال الحفل فيلم حمل
عنوان «يا هالدهب خبرني»،
الطفولة».
وقد رافقتها على الفلوت العازفة م���ن ك��ل��م��ات ج����ودي الأ���س��م��ر
رن��ا عبيد وعلى البيانو العازف و�صوتها� ،إخراج كارل كميل �سالمة
وتوليف �سرجين فنيانو�س.
�ألك�سندر مي�ساكيان.
وي�ضيء الفيلم على تفرد �شاعر
مي�شال معيكي
كلمة وزير الثقافة القاها الأديب الزم��ت��ه الطفولة وك���ان �أن حول
مي�شال معيكي وم��م��ا ج��اء فيها :الحرب �إلى «�أنطولوجيا غنائية»
«زم��ن وال�شاعر مقيم فيكم ،حباً ،ج�سدتها ب�صوتها المغنية الطفلة
�صداقة وتقدير ًا« .جمعية جورج ريمي بندلي.
يمين الثقافية» م�شغولة �أبد ًا بذكرى جورج ...لن نن�ساك
ح�ضوره وت��راث��ه ال��رائ��ع ،عليها و«ال��ت��م��دن» ال��ت��ي ك��ان ل�ل�أدي��ب
م�س�ؤولية وف�ضل لها .جورج لم يقلد ال���راح���ل ج����ورج ي��م��ي��ن ���ص��والت
�أحدا ًوال انت�سب �إلى مدر�سة».
وجوالت معها وفي مطابعها لأيام
لجورج
وا�ستح�ضر معيكي قو ًال
يمين« :ثمة قبيلة ال يرحل �أهلها �إال وليال طويلة – �أحياناً حتى �ساعات
ف���ج����أة .ي��وم�����ض��ون وي��ن��ط��ف��ئ��ون الفجر الأول���ى حتى الإن��ت��ه��اء من
ولأج�سادهم ح�ضور النيزك .انها طباعة جريدة «الوكالة» اليومية
قبيلة الحبر والورق� .إننا عبرك يا – تقول لهذا المثقف ...المثقف.
جورج نحيي �أقالم هذه القبيلة وفي لن نن�ساك يا ايها الرجل الوطني
كل م�ضاربهم ،من اهدن  -زغرتا ،حتى العظم،
يا �أيها الأخ وال�صديق والأديب،
�إلى كل لبنان وحيثما ينت�شرون».
وتابع« :انني با�سم وزير الثقافة لن نن�ساك لأنك رجل ال ُتن�سى.

�صورة جامعة

رئي�س تحرير «جريدة اللـواء»
���ص�لاح ���س�لام �أق����ام م���أدب��ة غ��داء
تكريمية على �شرف �سفيري:
 المملكة العربية ال�سعودية فيلبنان وليد بن عبداهلل بخاري،
 ولبنان في ال�سعودية فوزيمنذر كبارة.

الح�ضور

 بح�ضور ال���ر�ؤ����س���اء� :أم��ي��نالجميل ،مي�شال �سليمان وف���ؤاد
ال�سنيورة،
 النائبين يا�سين جابر وف���ؤادم��خ��زوم��ي ،ن��ائ��ب رئ��ي�����س مجل�س
النواب ال�سابق فريد مكاري،
 ال����وزراء ال�سابقين :محمديو�سف بي�ضون (�أب��و يو�سف) ،د.
خالد قباني وناظم خوري ،النائب
ال�سابق �سليم دياب،
 محافظ بيروت زي��اد �شبيب،�أمين عام وزارة الخارجية هاني
�شميطلي ،رئي�س «جمعية الأعمال
اللبنانية  -الهولندية» محمد خالد

ال�سفيران البخاري وكبارة مع الرئي�سين �سليمان وال�سنيورة

يون�س ،رئي�س «هيئة ال��دف��اع عن
حقوق ب��ي��روت» �صائب مطرجي،
رئي�س «تجمع �أبناء بيروت» محمد
�أم��ي��ن ال��داع��وق ،المحامي عثمان
عرقجي ،الإعالمي �أحمد الغز ،ود.
ح�سام عاكوم ووليد ب�ساتنه.

�سنو ،رئي�س مجل�س �إدارة «بور�صة
بيروت» غالب محم�صاني ،رئي�س
«مجل�س اال�ستثمار اللبناني في
ال�سعودية» محمد �شاهين ،رئي�س
مجل�س �إدارة «مجموعة بات�شي
القاب�ضة» ن��زار �شقير ،مدير عام
«�شركة الدولية للمعلومات» جواد �صالح �سالم
ع���درة ،قن�صل دول��ة جامايكا في �صاحب الدعوة �صالح �سالم القى
لبنان خليل زنتوت ،م�ؤ�س�س ورئي�س كلمة قال فيها:
مجل�س �إدارة « »Butecد .ن��زار «نلتقي لن�ؤكد م��رة �أخ��رى على

ال��ع�لاق��ات الأخ���وي���ة ب��ي��ن لبنان
وال�شقيقة الكبرى المملكة العربية
ال�سعودية من خالل تكريم ال�سفيرين
الن�شطين العزيزين وليد بخاري
وفوزي كبارة».
و�أ�ضاف« :كلنا يعلم �أن العالقات
بين البلدين ال�شقيقين �ضاربة في
ج���ذور ال��ت��اري��خ ،وه��ي �أق���وى من
م��وج��ات اال�ستفزاز واالف��ت��راءات
التي تحاول بين الفينة والأخ��رى
�إبعاد لبنان لي�س عن بالد الحرمين
ال�شريفين فح�سب ،بل وخطفه من
ح�ضن عروبته الأ�صيلة».
و�أكد �سالم �أن «عالقات الأخوة
والتعاون بين لبنان والمملكة تبقى
قوية ومتما�سكة لأنها قامت على تلك
الأ���س�����س ال�صلبة م��ن الم�شاعر
الأخ��وي��ة المنزهة ع��ن الم�صالح
والأنانيات .وهي اليوم تتجدد في
عهد خادم الحرمين ال�شريفين الملك
�سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد
الأمير محمد بن �سلمان».

في عيده الـ « :74الأمن العام» ين�شر �صورة �أنثى من
عنا�صره محجبة «منختملك ع الأمان»
ت�صدر عن دار البالد
للطباعة والإعالم في ال�شمال
ي�شرف على �سيا�ستها
فايز �سنكري
المدير الم�س�ؤول والإدارة
ر�شا فايز �سنكري

مدير الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم

تحت �شعار «منختملك عالأمان»،
ن�شر ح�ساب الأم��ن العام الر�سمي
على «تويتر»:
التنوع في الديانات والثقافات في في الأمن والإدارة».
�صورة الفتة في عيده ال��ـ  ،74البلد؟
مبروك العيد ولتبقى م�ؤ�س�سة
�أظ���ه���رت ع��ن�����ص��ر ًا �أن��ث��ى ت��رت��دي وع��� ّل���ق «الأم�����ن ال���ع���ام» على
«الأم����ن ال���ع���ام» ...دائ���م���اً ...لكل
الحجاب �ضمن عنا�صر المديرية .ال�صورة وكتب:
المواطنين �أمناً و�سالماً،
وقد «�أثنى المتابعون» على هذه «� 27آب...
اللفتة التي ُتظهر �أهمية احترام  74عاماً،
ومن جديد مبروك.

�إعالن

�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب المحامي خالد الزعبي عن لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
وف��اء خ�ضر حمود ب�صفتها �أح��د ط��ل��ب م��خ��اي��ل �سليم ال�شاطر
ورثة خ�ضر عبداهلل حمود �سند بدل �شهادة بدل �ضائع بالعقار  187كرم
�ضائع بح�صتها البالغة بالعقار ع�صفور.
 751حلبا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب ج��ه��اد جرج�س جرج�س
ب��وك��ال��ت��ه ع���ن ي��و���س��ف جرج�س
جرج�س �سند ب��دل �ضائع للعقار
 457عدبل.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

العالقات العامة
و�سام �صيادي
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