
د. نيفين عبا�س 
لـ»�لتمدن«: �إ�ستئناف 
�الأ�سغال  في �ال�سار�ت 

�ل�سوئية و�لم�سروع 
جزء من م�سروع �أ�سمل

5

حتى �ل�ساعة لم يقم محافظ �ل�سمال رمزي نهر� بو�جبه في �لدعوة �لى �نتخاب رئي�س 
التحاد بلديات �لفيحاء، على �لرغم من مرور حو�لي �ل�سهرين على �نتخاب رئي�س جديد 
لبلدية طر�بل�س هو �لدكتور ريا�س يمق، علمًا �أن مهام كثيرة تنتظر �التحاد  ورئا�سته في 

�لمرحلة �لمقبلة �لقريبة.
فهل هناك �أ�سباب تتعلق بالم�سلحة �لعامة تقف ور�ء هذ� �لتاأخير في هذه �لدعوة؟

�للبناني جهاد جورج 
كرم �سفير �لعر�ق 
و�الأمة �لعربية 

و�لمنا�سل �لمتو��سع 
في ذمة �هلل

4

عون يدعو �إلى 
»�لتق�سف«!

1.5مليار  ل.ل. ل�سفر 
رئي�س �لجمهورية لُيلقي 

خطابًا في نيويورك 
4

�للو�ء �أمين �سليبا 
يكتب: كلمة حق 
و�سوؤ�ل:ما خلفية 

�لحديث عن �إ�ستبد�ل 
»محمد �لحوت«!!

9

هل ن�سي �لرئي�س 
�سهد�ء طر�بل�س 

و�لمعتقلين و�لمعذبين 
في �سجون �الإحتالل 

�لفرن�سي؟
8

عبد�لكريم رم�سان:
»�لمجل�س  �الإ�سالمي 
�لعلوي« م�سار وم�سير 

...ولماذ� تاأجيل 
�النتخابات؟

5

ماذا ناق�ش االجتماع الِتقني في »ال�سراي 
�ش لم�ساريع طرابل�ش؟! الحكومي« المخ�سّ

�لمهند�س عبد �هلل بابتي:
والدة »�تحاد �لفيحاء«... 

تفا�سيل ووقائع
11

»معر�س ر�سيد كر�مي«: 
�أي م�سير ينتظره... 

وماذ� عن �لفندق؟
3

مع هذا العدد �شهران ونهرا لم يقم بواجبه
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التقني  االإجتماع  اأعمال  جدول 
مدينة  م�ساريع  لمناق�سة  المخ�ّس�س 

طرابل�س:
اأ- م�ساريع منّفذة ولم يتّم ت�سليمها 

اأو ت�سغيلها بعد:
1- م�سروع �س�ق الجملة للخ�سار 

والفاكهة الجديد في مدينة طرابل�س.
معالجة  اإن�ساء محطة  م�سروع   -2

المياه المبتذلة في طرابل�س.
ب- م�ساريع قيد التنفيذ:

البنى  تط�ير  م�سروع   -1
االأ�سا�سية لمدينة طرابل�س )المجم�عة 

.)1B االأولى
الدائري  الطريق  م�سروع   -2

الغربي في مدينة طرابل�س.
في  الم�ساحات  ردم  م�سروع   -3
�ستخ�س�س  التي  طرابل�س  مرفاأ 

للمنطقة االقت�سادية الخا�سة.
ال�سحة  كلية  اإن�ساء  م�سروع   -4
�سمن  المركزي  والمراأب  العامة 
م�سروع مجمع الرئي�س العماد مي�سال 
راأ�س  منطقة  في  الجامعي  �سليمان 

م�سقا ال�سمال.
منظ�مة  تاأهيل  م�سروع   -5

ال�سرف ال�سحي في منطقة الميناء.
6- م�سروع اإن�ساء �سبكات �سرف 
منطقة  وقرى  بلدات  في  �سحي 

القلم�ن )ق�ساء الك�رة(.
�سحي  مطمر  اإن�ساء  م�سروع   -7

م�ؤقت لمنطقة طرابل�س.
�سفتي  تاأهيل  اإعادة  م�سروع   -8
)االأ�سغال  طرابل�س  في  علي  اأب�  نهر 

التكميلية(.
االأ�س�اق  تاأهيل  م�سروع   -9
مدينة  في  والجن�بية  ال��سطى 

طرابل�س التاريخية.
محيط  تاأهيل  م�سروع   -10
مدينة  في  القمح  و�س�ق  الم�ل�ية 

طرابل�س التاريخية.
ج - م�ساريع قيد التلزيم:

1- م�سروع تط�ير مرفاأ طرابل�س.
التجهيزات  تاأمين  م�سروع   -2
والمفرو�سات الالزمة لمدر�سة الميناء 

الر�سمية في طرابل�س.
التجهيزات  تاأمين  م�سروع   -3
لم�سروع  الالزمة  والمفرو�سات 
المعلمين  ودار  النم�ذجّية  المدر�سة 

في طرابل�س.
التجهيزات  تاأمين  م�سروع   -4
الهند�سة  لكليتي  والمفرو�سات 
مجمع  م�سروع  �سمن  والعمارة 
�سليمان  مي�سال  العماد  الرئي�س 
م�سقا  راأ�س  منطقة  في  الجامعي 

ال�سمال.
خان  معَلّم  تاأهيل  م�سروع   -5

ال�ساب�ن.
6- م�سروع تاأهيل واجهات مباني 

�سفتي نهر اأب� علي ومحيط القلعة.
م�سلخ  اإن�ساء  م�سروع   -7

طرابل�س.
الحالي  المكب  اإقفال  م�سروع   -8
لمدينة طرابل�س واإعادة تاأهيل الجدار 

الدائري المحيط بهذا المكب.
فرز  معمل  تط�ير  م�سروع   -9

النفايات في طرابل�س.
اأق�سام  دعم  اأعمال  م�سروع   -10
من  عدد  وتط�ير  الط�ارىء 
منها  الحك�مية  الم�ست�سفيات 
 Orange Nassau م�ست�سفى 

وم�ست�سفى المنية الحك�مي.
وتط�ير  دعم  اأعمال  م�سروع   -11

م�ست��سف الكرامة في طرابل�س.
المعهد  مدر�سة  م�سروع   -12
طرابل�س  الميناء  في  الفندقي  الفني 

)�سركة ا�ستثمار ال�سمال(.
درا�ستها  منجزة  م�ساريع  د- 
الالزم  التم�يل  تاأمين  وتقت�سي 
اال�ستمالكات  واليجاد  لتنفيذها 

الالزمة لها: 
1- م�سروع تنفيذ خط�ط ال�سرف 
ال�سّم  منطقة  في  الرئي�سية  ال�سحي 
في  العربية  الجامعة  ومنطقة  والفرز 

طرابل�س.
طرابل�س  طريق  م�سروع   -2

الدائري ال�سرقي.
الج�س�ر  م�ساريع   -3
والقبة،  �سمراء  اأبي  )البح�سا�س، 
العربية،  الجامعة  ومنطقة  المعر�س 

نهر اأب� علي(.
4- م�سروع اإن�ساء نفق عند تقاطع 
باإتجاه  الن�ر  �ساحة  من  النيني 

المعر�س.
5- م�سروع اإن�ساء محطات ت�سفير 

�سمال وجن�ب مدينة طرابل�س.
الحديد  �سكة  ترميم  م�سروع   -6

في طرابل�س.
وجر  ال�سرب  مياه  م�سروع   -7

المياه من نهر البارد الى طرابل�س.
 10( مدار�س  اإن�ساء  م�سروع   -8
الرمل،  باب  في  رو�سات  مدار�س 
جبل  التبانة،  ال�س�يقة،  الزاهرية، 
القبة،  �سمراء،  اأبي  الميناء،  مح�سن، 
مدار�س  و5  البداوي  والفرز،  ال�سم 
الرمل،  باب  في  ومت��سط(  )اإبتدائي 

التبانة، الميناء، القبة، البداوي(.
تدريب  مركز  اإن�ساء  م�سروع   -9

مهني لمحاربة الت�سرب المدر�سي.
10- م�سروع اإن�ساء المعهد العالي 

للتكن�ل�جيا.
الم�ست�سفى  اإن�ساء  م�سروع   -11

الحك�مي الجامعي.
دعم  مركز  اإن�ساء  م�سروع   -12
وت�س�يق  التقليدية  الحرفية  المهن 

المنتجات.
اأعمال  اإ�ستكمال  م�سروع   -13
مرفاأ  و  االأ�سا�سي  ال�سيادين  مرفاأ 

حيران.
اأرياف  اإن�ساء  م�سروع   -14
البحر  اأعماق  في  مرجانية  و�سعاب 
واإن�ساء  ال�سخرية  االأر�سفة  وبجانب 

حا�سنة لتبذير االأ�سماك.
15- م�سروع تاأهيل خان التماثيلي 

الإن�ساء متحف تراثي.
للخانات  عام  م�سح  م�سروع   -16
من  لال�ستفادة  الداخلية  واالأ�س�اق 

اإرثها الثقافي.
تنفيذ  اإ�ستكمال  م�سروع   -17
تاأهيل ال�اجهة البحرية لمدينة الميناء 

وت��سيع االإطار الجغرافي لها.
طرابل�س  مرفاأ  م�سروع   -18
اإن�ساء  في  المزايدة  الإ�ستكمال 
وزارة  قبل  من  العائم  الح��س 
 8000 قدرة  ال�سفن  ل�سيانة  اال�سغال 
ل�سيانة  الجاف  الح��س  واإن�ساء  طن 

ال�سفن ح��س 160×40×15م.
المباني  تاأهيل  م�سروع   -19

الحالية لمعر�س طرابل�س الدولي.
20- م�سروع المنطقة االقت�سادية 
التحتية  البنى  تنفيذ  الخا�سة: 
ال�ستقبال  ال�سرورية  والمباني 
المرحلة   - الم�ستثمرة  ال�سركات 

االأولى والثانية.
المنطقة  ملحق  م�سروع   -21
)المعر�س(  الخا�سة  االقت�سادية 
الـ  كابل  ربط  التكن�ل�جية:  المدينة 
مدينة  الن�ساء  بالمعر�س   )IMEWE(
والمعل�ماتية  التكن�ل�جية 
)Techno-pol( على م�ساحة 75 األف 
البنى  مع  المعر�س  من  مربع  متر 

التحتية لهذه الم�ساحة.
22- م�سروع فندق 
.»Quality Inn« الـ

لبلدية  المقترحة  الم�ساريع   -23
البداوي:

م�سروع اإن�ساء �سبكة مياه   اأ. 
ال�سرب لمنطقة جبل البداوي. 

م�سروع مرفاأ ال�سيادين.   ب. 
ثان�ية  بناء  م�سروع   ج. 

ر�سمية. 
تاأهيل  اإعادة  م�سروع   د. 

المدار�س الر�سمية. 
م�ست�سفى  اإن�ساء  م�سروع   ه. 

حك�مي. 
في  اأر�سفة  م�سروع   و. 

منطقة البداوي. 
ت��سعة طريق البداوي –   ز. 

المخيم – العيرونية.

التقني  االجتماع  اإنعقاد  بمنا�سبة 
المخ�س�س لمناق�سة م�ساريع طرابل�س 
�سعد  الرئي�س  م�ست�سار  مكتب  في 
في  ف�از  فادي  المهند�س  الحريري 
ع�س�  اأعدت  الحك�مي،  ال�سراي 
مجل�س بلدية طرابل�س ورئي�سة »اللجنة 
المحامية  االعاقة«  وذوي  االجتماعية 
رئا�سة  اإلى  كتابًا  �سنكري  فايز  ر�سا 
الحك�مة عبر المجل�س البلدي  ت�سمن 
جدول  على  ُتدرج  لم  هامة  ق�سايا 

االجتماع، 
وجاء في كتاب:

»اإطلعنا على جدول الم�ساريع الذي 
مدينة  �ستطال  والتي  اأعددتم�ه 
ال�سكل  طرابل�س حيث ق�سمتم�ها على 

التالي: 
عناوين �لم�ساريع وكيف 

ُق�ِسمت
يتم  لم  والتي  المنفذة  الم�ساريع 

ت�سليمها، 
وم�ساريع قيد التنفيذ، 

واأخرى قيد التلزيم، 
وبحاجة  مدرو�سة  وم�ساريع 

لتم�يل،
وق��د اأُدرج��ت كله��ا عل��ى ج��دول 

الجتماع التقني،
غابت منطقة �لتل!

التل،  منطقة  اإدراج  عدم  لفتني  مما 
ال�سهيد  الرئي�س  ي�مًا  اإعتبرها  التي 
 ،»2 »�س�ليدير  اأنها  الحريري  رفيق 
�سمن  ت�سنيفه  يمكن  الم�سروع  هذا 
الم�ساريع المدرو�سة وبحاجة لتم�يل، 
– لتجميل  – جاهزة  درا�سًة  هناك  اإذ 
الذي  وه�  فقط،  للم�ساة  وجعله  التل 

يمتاز باأبنيته التراثية. 
ونر�سل لكم ن�سخة عن تلك الدرا�سة 
فتفت  �س�قي  المهند�س  اأجراها  التي 
التمدن«  »جريدة  في  حينها  ون�سرت 
بتاريخ  ال�سادر  عددها  في 

.2016/3/16
م�ساريع الإنعا�س �قت�ساد 

�لمدينة
اأ�سافت الر�سالة:

هناك  اأن  اإطالعكم  ال�سروري  ومن 
ومالحظات  جدًا  حي�ية  م�ساريع 
اإن  اإقت�ساد المدينة  اإنعا�س  ت�ساهم في 

اأُخذت بعين االعتبار وُنفذت ومنها:

ح�سرية �لمعار�س �لدولية 
بمعر�س �لدولة �لوحيد 

بطر�بل�س
- تطبيق ح�سرية المعار�س الدولية 
في  اللبنانية  االأرا�سي  على  تقام  التي 
»معر�س ر�سيد كرامي الدولي« - وه� 
في  ال�حيد  الر�سمي  الدولة  معر�س 
مجل�س  في  مقررًا  كان  كما   – لبنان 
رفيق  الرئي�س  عهد  في  ال�زراء 

الحريري )عام 1994(.
�لت�سجيع على بناء فنادق

- ت�سجيع القطاع الخا�س على بناء 
بتقيم  المدينة  في  دولية  فنادق 

ت�سهيالت واإعفاءات ت�سجع على ذلك.
خط لتن�سيط �ل�سياحة 

الخا�س،  القطاع  ت�سجيع   -
بال�سراكة مع وزارة ال�سياحة، ل��سع 

خطة تن�سيط ال�سياحة اإلى طرابل�س.
�لنقل �لعام

الخا�س  القطاع  مع  التعاون   -
في  م�سترك  نقل  حافالت  بت�سيير 

المدينة.
�لنقل �لمتخ�س�س

لذوي  المتخ�س�س  النقل  تاأمين   -

االإعاقة  ذوي  من:  الخا�سة  الحاجات 
والم�سنين والن�ساء الح�امل واالأمهات 
لهذه  مجهزة  عربات  في  اأطفالهم  مع 

الغاية.
�لمهرجانات

لطرابل�س  ال�سياحة  وزارة  دعم   -
الإقامة  المهيئة  المناطق  من  لتك�ن 

المهرجانات الدولية والمحلية. 
تربويًا

لمكافحة  متكامل  م�سروع  و�سع   -
من�ساآت  واإيجاد  المدر�سي  الت�سّرب 
وال  المت�سربين،  االأطفال  الإ�ستقطاب 
ُيعتبر التاأهيل المهني، ه� فقط، المنقذ 
للطالب المت�سربين كما ُذكر في جدول 

الم�ساريع.
ح�سانات لالأطفال ذ�ت 

م�ستوى �آمن
ح�سانات  �سبكة  اإن�ساء  م�سروع   -
االإجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  قبل  من 
اأن  باأ�سعار زهيدة، على  لالأطفال وذلك 
ت�سم فريق عمل من ذوي االإخت�سا�س 
والج�دة في العناية والكفاءة، وتك�ن 
من  عاٍل  م�ست�ى  ذات  الح�سانات  تلك 

االأمان.

لفر�س عمل
االأخيرة  االإح�ساءات  بح�سب   -
اأعلن اإن  57% من ال�سكان في طرابل�س 
الي�مي  الدخل  اأن  اإذ  الفقراء  من  هم 
ال�اجب  فمن  دوالرات،   3.5 للفرد 
ت�فير عمل لهم بم�ساركتهم وت�سغيلهم 
في  �ستقام  التي  الم�ساريع  كل  في 
المدينة وذلك لتاأمين حياة كريمة لهم. 

حقوق ذوي �الإعاقة
ذوي  حاجة  االإعتبار  بعين  االأخذ   -
االإعاقة في اأي م�سروع يقام، باأن يك�ن 

م�ؤهاًل ويحترم حقهم في التنقل.
المحلي  المجتمع  مع  الت�ا�سل    -
في  م�سروع  اأي  اإقامة  قبل  والمحيط 
ي�ساهم  النا�س  م�ساركة  اإذ  منطقتهم  

باإنجاح الم�سروع.
�إحتر�م �سروط �لتلزيم 

و�لتنفيذ
بال�سروط  االإلتزام  اإحترام   -
مع  م�سروع  الأي  الزمنية  وبالمدة 
عدم  حال  في  الجزائي  البند  تطبيق 
التنفيذ ح�سب ال�سروط اأو التخّلف عن 
الت�سليم في ال�قت المحدد �سمن العقد 
مع االإ�سراف الجدي على ن�عية العمل 

خالل التنفيذ.
�الإرث �لثقافي

الإنتهاء  الزمنية  بالمدة  التقيد   -
الثقافي«  »االإرث  بم�سروع  االأعمال 
 2005 العام  في  فيه  العمل  بداأ  الذي 
ونيف،  �سنة   14 مرور  رغم  ينتِه  ولم 
التي  المناطق  بع�س  �سارت  حيث 
�سيانة  اإلى  بحاجة  الم�سروع  �سملها 
»�س�ق  في  الحال  ه�  كما  وتاأهيل، 
اأثر  اإذ  المثال،  �سبيل  على  النحا�سين« 
المحيط  على  �سلبًا  بالتنفيذ  البطء 

خا�سة من الناحية االقت�سادية.
»�لملعب �الأولمبي«

- اإعادة تاأهيل »الملعب االأولمبي«.
اأرج�  ومالحظات  اإقتراحات  هذه 
وال�اجب  الحق�ق  الإعطاء  بها  االأخذ 

لمدينة حاجتها كبيرة لالإنماء.
و�سكرًا مع فائق االإحترام والتقدير.

المحامية ر�صا فايز �صنكري    
ع�ص� في المجل�س البلدي في 
طرابل�س - اللجنة الإجتماعية 
وذوي الإعاقة

ال�صراي  في  ُعقد  تقني  اإجتماع 
من  ت�جيه  على  ب��ن��اء  الحك�مي 
وخ�ص�س  الحريري  �صعد  الرئي�س 
لم�صاريع طرابل�س. الجتماع تم في 
الحريري  الرئي�س  م�صت�صار  مكتب 

المهند�س فادي ف�از.
مو��سيع �لبحث

الم�ا�صيع المقرر بحثها: 
- الم�صاريع المنفذة،

- التي قيد التنفيذ،
- والتلزيم، 

- والمن�ي تنفيذها.
�لح�سور

ديما  النائب  الجتماع:  ح�صر 
غ�صان  كبارة،  محمد  كريم  جمالي، 
الحريري  م�صت�صار  الج�صر،  �صمير 
كبارة،  عبدالغني  ال�صمال  ل�ص�ؤون 
في  ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل«  »ت��ي��ار  من�صق 
طرابل�س نا�صر عدرة وك�ادر التيار 

في ال�صمال.
د.  طرابل�س  بلديات:  وروؤ���ص��اء 
ريا�س يمق، الميناء عبدالقادر علم 

غمراوي،  ح�صن  والبداوي  الدين، 
البلديات  مجال�س  ف��ي  واأع�����ص��اء 

الثالث، 
لبنان  م��ي��اه  »م�ؤ�ص�صة  رئي�س 
م�صّير  عبيد،  خالد  د.  ال�صمالي« 
اأع��م��ال »ال��م��ن��ط��ق��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 
���ص��ن��اوي،  ح�����ص��ان  د.  ال��خ��ا���ص��ة« 
الإن��م��اء  »مجل�س  ف��ي  م�����ص���ؤول���ن 
الحك�مة  رئا�صة  ومكتب  والإعمار« 

ونقابي�ن.
47 بندً�

بندًا  الجتماع 47  ت�صمن جدول 
)من�ص�رة كاملة اأدناه(، وُحدد وقت 

الجتماع بثالث �صاعات فقط.
لم ي�صمح للمجتمعين البحث  مما 
»على  بندًا،  ع�صر  اإحدى  من  باأكثر 
في  المتبقية  ال��ب��ن���د  ُت��ب��ح��ث  ان 

اجتماع لحق«! 
نا�سر عدرة لـ »�لتمدن«: هذه 

هي �لم�ساريع
في  الم�صتقبل«  »ت��ي��ار  من�صق 
ل�  اأو���ص��ح  ع��درة  نا�صر  طرابل�س 

»التمدن«: 
في  ت��داول���ا  المجتمعين  »اأن 
من  بعدد  المتلعقة  التقنية  الق�صايا 

الم�صاريع ومنها:
�سوق �لخ�سار

الجملة  »����ص����ق  م�����ص��روع   -
الذي  الجديد«  والف�اكه  للخ�صار 
اإنتهى تنفيذه، وهناك م�صائل تقنية 
البلدية  بين  بحثها  �صيتم  واإداري��ة 
والخ�صار«،  الف�اكه  تجار  و»نقابة 
على ان ت�صع البلدية عق�دًا نظامية 
ُت�صِلم بم�جبها المحالت لم�صتحقيها، 
)التتمة �صفحة 11(

رئي�س  مع  »التمدن«  اأجرتها  التي  المقابلة  في  ورد  ما  على  تعقيباً 
من  طرابل�س  ح�صة  فيها  وتناول  يمق  ريا�س  الدكت�ر  طرابل�س  بلدية 
  128 رقم  القرار  الفيحاء«  بلديات  »اتحاد  من  »التمدن«  تلقت  الزفت، 
ال�صادر عن مجل�س التحاد في جل�صته المنعقدة بتاريخ 2019/7/29 
بلديات التحاد  بلدية من  لكل  الن�صب  بالم�افقة على ت�زيع  »المتعلق 
الفيحاء  مدن  و�ص�ارع  طرقات  وتزفيت  تاأهيل  م�صروع  ل��زوم  وذل��ك 
وم�صروع اإحداث وتاأهيل اأر�صفة وو�صطيات في مدن الفيحاء«. وقد جاء 
فيه: »عر�س نائب الرئي�س م��ص�ع ت�زيع ن�صب الأ�صغال التي �ص�ف 
يتم تنفيذها خالل العام 2019 على بلديات التحاد كالتالي: 60% بلدية 
بلدية  و%9  البداوي،  بلدية   %14.5 الميناء،  بلدية   %16.5 طرابل�س، 

القلم�ن.
وبنتيجة المداولة، تقرر بالإجماع: 

الم�افقة على ت�زيع الن�صب لكل بلدية من بلديات التحاد وذلك لزوم 
م�صروع تاأهيل وتزفيت طرقات و�ص�ارع مدن الفيحاء وم�صروع اإحداث 
بلدية   %60 كالتالي:  التحاد  م��دن  في  وو�صطيات  اأر�صفة  وتاأهيل 
بلدية  و%9  البداوي،  بلدية   %14.5 الميناء،  بلدية   %16.5 طرابل�س، 

القلم�ن«.

ماذا ناق�ش االجتماع الِتقني في »ال�سراي الحكومي« 
المخ�س�ش لم�ساريع طرابل�ش؟!

ر�سا �سنكري تقدم �سلة من االقتراحات 
والمطالب التي تحتاجها المدينة

حول ح�سة طرابل�ش من زفت 
»اتحاد بلديات الفيحاء«

جانب من االجتماع

جدول اأعمال االجتماع
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خ�سر �ل�سبعين
الأخذ  من  �صن�ات  خم�س  وبعد  اأخيرًا، 
اإ�صتعاد  الق�صاء  واأحكام  والقرارات  والرد 
»فندق  ال��دول��ي«  كرامي  ر�صيد  »معر�س 
ك�اليتي اإن« التابع له، هذه الخط�ة اإعُتبرت 
لدى البع�س بادرة تفتح الأب�اب اأمام ع�دة 

الحياة اإلى المعر�س ومرافقه.
اأجرت ح�ارًا �صاماًل مع رئي�س  »التمدن« 
اأك��رم  المهند�س  المعر�س  اإدارة  مجل�س 
ع�ي�صة والمدير العام المحامي اأنط�ان اأب� 
الق�صايا ذات  ر�صا، وكان بحث في مختلف 
طرابل�س  في  الأ�صا�صي  المرفق  بهذا  ال�صلة 

ولبنان.
�أكرم عوي�سة

عن  ت��ح��دث  ع�ي�صة  اأك���رم  المهند�س 
اأو�صاع المعر�س حالياً: 

»و�صع مجل�س الإدارة:
في  القائمة  والمباني  المن�صاآت  لكل  روؤية 
بين  بال�صراكة  ت�صغيلها  مبداأ  المعر�س على 

القطاعين العام والخا�س، 
دول��ي��ة  مناق�صات  اإط����الق  وم������ص���ع 

لت�صغيلها،
وقاعة  الكبرى  المعار�س  قاعة  عدا  ما 
قمنا  اللتين  الت�صغيل(  )قيد  الم�ؤتمرات 

بترميمهما وتاأهيلهما«. 
التي  للمن�صاآت  بالن�صبة  »اأم���ا  وق���ال: 
بال�صراكة  �صنق�م،  فاإننا  لالنهيار  تعر�صت 

مع القطاع الخا�س، بترميمها وت�صغيلها«.
تخلف  بعد  اإ�صترجعناه  »الفندق  تابع: 
الم�صتثمر عن دفع البدلت منذ العام 2014، 
لم�صلحة  اأح��ك��ام  ع��دة  �صدور  من  بالرغم 
بعد  اإ�صتلمناه  والي�م  بالإخالء،  المعر�س 
وزي��ر  عليها  واف��ق  اإداري����ة  ق���رارات  ع��دة 

القت�صاد، 
تنويه بموقف وزير �القت�ساد

القت�صاد  وزير  بم�قف ودعم  نن�ه  وهنا 
من�ص�ر بطي�س اإلى جانب المعر�س. 

كما ان اإلحاح مجل�س الإدارة وت��صيحاته 
اإلى  اأو�صلنا  حق  اأ�صحاب  باأننا  للمعنيين 
المجل�س  اتخذه  الذي  الإداري  القرار  تنفيذ 

با�صتعادة الفندق«.
�أنطو�ن �أبو ر�سا

ر�صا  اأب�  انط�ان  المحامي  العام  المدير 
قال: 

»كان هناك ن�ع من اللتبا�س لدى الق�ى 
وعدم  بالم��ص�ع،  تدخلت  التي  ال�صيا�صية 
تمييزها بين القرار الإداري والقرار ال�صادر 

عن محكمة البداية، 
ووافق  الإدارة  مجل�س  اأ�صدره  ف��الأول 
عليه وزير القت�صاد بعد 14 قرارًا )2014-
2018( لم ي�افق عليها ال�زراء ال�صابق�ن. 

بعدم  الدولة«  �ص�رى  »مجل�س  قرار  كما 
عزز  مما  الإدارة  مجل�س  قرار  تنفيذ  وقف 

م�قفنا، 
»محكمة  م��ن  حكم  ���ص��دور  ج��ان��ب  اإل���ى 

البداية« لم�صلحة الإدارة باإخالء الفندق، 
ال�صتئناف«  »محكمة  من  حكم  و�صدور 

ثّبت حكم »محكمة البداية«، 
الذين  المعنيين  الأم�ر على  وقد عر�صنا 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  من  وطلب�ا  وافق�ا 
الذي  ال�صمال  محافظ  اإل��ى  كتاب  ت�جيه 

اأ�صدر قرارًا ف�رياً بتنفيذ الإخالء«.
وعن م�صير الم�صتحقات المالية المترتبة 
قال  المعر�س  ل�صالح  الفندق  م�صتثمر  على 

اأب� ر�صا:
للمعر�س  القان�ني  ال�كيل  مع  »اإجتمعنا 
القان�نية  ال��صائل  كافة  اإ�صتخدام  وقررنا 
التي تحفظ حق المعر�س والتي تحتم على 
»�صركة خدمات واإنماء« وال�صركاء فيها دفع 
ذلك،  اإل��ى  وبالإ�صافة  الم�صتحقات،  كافة 
تنفيذ  ال�صتثمار،  عقد  ملحق  على  وبناء 
م�صم�ن البند الذي ين�س على ت�صليم كافة 
ا�صتلمها  التي  ذاتها  بالحالة  الم�ج�دات 

الم�صتثمر، 
الم�صتعجلة  لذك طلبنا من قا�صي الأم�ر 
ال��م���ج���دات  على  يك�صف  خبير  تعيين 
المعر�س  اإدارة  اإلى  تقريرًا  يقدم  وبعدها 
ونطالب  وج���دت،  اإن  وقيمتها  ب��الأ���ص��رار 
دع�ى  نرفع  اأو  بدفعها  الم�صتثمرة  ال�صركة 

ملحقة بدع�ى الم�صتحقات المالية«.
م�سير �لموظفين

اأو���ص��ح  ال��ف��ن��دق  م�ظفي  م�صير  وع��ن 
المهند�س اأكرم ع�ي�صة »اأننا طلبنا ت�صليمنا 
لم  الآن  وحتى  الم�ظفين  باأ�صماء  ج��دوًل 

ن�صتلمها. 
يق�م البع�س منهم بمراجعتنا، وتبين اأن 
عدة  منذ  رواتبهم  يقب�ص�ا  لم  غالبيتهم 
اأ�صهر، وقد م�صت عدة �صن�ات عليهم بدون 

�صمان« )!!!(
وحقوقهم

اأ�صاف: »اإدارة المعر�س لي�صت م�ص�ؤولة 
لم�صاعدتهم  ون�صعى  الفندق،  م�ظفي  عن 
عليه  تر�ص�  �ص�ف  ال��ذي  الم�صتثمر  ل��دى 
دائ��رة  �صُتجريها  التي  الدولية  المزايدة 
اأية  تقديم  ن�صتطيع  ل  ولكن  المناق�صات، 

وع�د اأكيدة لهم بهذا ال�صاأن. 
وهم ي�صع�ن للتجمع والمطالبة بحق�قهم 

من ال�صركة التي كانت ت�صغلهم«.
مز�يدة لال�ستثمار عن طريق د�ئرة 

�لمناق�سات
وزير  من  »طلبنا  قال:  الم�صتركين  وعن 
ت�صيير  المعر�س  لإدارة  ال�صماح  القت�صاد 

الفندق ريثما تنتهي مناق�صة ت�صغيله«.
واأو�صح المحامي اأنط�ان اأب� ر�صا:

»عدم وج�د م�صتركين، با�صتثناء المخيم 
الما�صي،   8/16 في  اإنتهى  الذي  ال�صيفي 
ولي�صت هناك عق�د ا�صتراكات اأو حج�زات، 
عليها  الم�افقة  جديدة  طلبات  هناك  بل 
الفندق  ت�صيير  على  ال�زير  بم�افقة  رهن 

ب�صكل م�ؤقت«، 
المناق�صات  اإدارة  من  »الطلب  م���ؤك��دًا 
اإجراء المزايدة بالرغم من ان القان�ن يتيح 
حر�صاً  ولكن  بذلك،  القيام  المعر�س  لإدارة 
اإدارة  بيد  الأمر  و�صعنا  ال�صفافية  على  منا 
م�افقة  بعد  بذلك  تق�م  التي  المناق�صات 
هذه  مع  نبحث  ان  على  ال����زراء،  مجل�س 

الإدارة ب�صاأن بع�س الأم�ر«.
اأما ب�صاأن ترميم النهيارت التي �صبق ان 
وما  المعر�س  في  مباٍن  اأج��زاء  في  وقعت 

يجب القيام به لعدم تكرارها قال ع�ي�صة:
»اأجرينا درا�صة ح�ل المباني التي تحتاج 

اإلى ترميم و�صيانة، 
لدينا م�افقات بال�صيانة،

 )!!!( مت�فرة  غير  الالزمة  الأم���ال  لكن 
لذلك ت�جهنا اإلى تفعيل قان�ن ال�صراكة بين 
ُتجرى  ان  على  والخا�س،  العام  القطاعين 
بحيث  ح��دة،  على  مبنى  كل  على  مزايدة 
تحت  وال�صيانة  بالترميم  الم�صتثمر  يق�م 
على  للمحافظة  المعر�س  اإدارة  اإ���ص��راف 
تراث واأ�صالة المعر�س دون تكليف الخزينة 
قادرة على  اأنها غير  تق�ل  اأم�ال ك�نها  اأية 

ذلك«.
واأكد على »ال�صتمرار في تاأهيل الحدائق 

من م�ازنة المعر�س«.
�سقف �لم�سرح

واأو�صح المحامي اأب� ر�صا »اأن الدرا�صة 
ال��ت��ي ج���رت ع��ب��ر »الأون��ي�����ص��ك���« على 
�صقف  من  ق�صرة  �صق�ط  بينت  النهيارات 

جزء من الم�صرح العائم، 
اإج��راء  القت�صاد  وزي��ر  منا  طلب  وق��د 
كل  ت�صمل  درا�صة  اأجرينا  وبدورنا  درا�صة، 
وزارة  عليها  وواف��ق��ت  العائم  الم�صرح 
مجل�س  اإل��ى  الق�صية  اأُحيلت  ثم  القت�صاد 
ال�زراء الذي لم ُيقدم اأي ج�اب حتى الآن. 
للمحافظة  الحتياطات  كافة  اتخذنا  وقد 

على ال�صالمة العامة«.
�أ�سر�ر قاعة �لمعار�س

»وهناك �صرر في جزء من قاعة المعار�س 
وقد اتخذنا الجراءات الحتياطية الالزمة، 
و�ص�ى ذلك فاإنه تجرى �صيانة ومعالجة اأي 

�صرر – اإن وقع – ف�رًا«.
»مدينة �إعالمية«

اإ�صغال  تقييم  ح���ل  ���ص���ؤال  على  وردًا 
من  حيزًا  الخا�صة«  القت�صادية  »المنطقة 
اأو  يت�افق  ذل��ك  ك��ان  م��ا  واإذا  المعر�س 
يتعار�س مع دور المعر�س قال المحامي اأب� 

ر�صا: 
فكرة  المعر�س  اإدارة  على  »ُط��رح��ت 
اإن�صاء »مدينة اإعالمية« في المعر�س خا�صة 
ان �صبكة »الفايبر اأوبتيك« تمر بالقرب منه، 
اإلى  ال�صاأن  بهذا  المباحثات  و�صلت  وقد 
يتم  ولم  المفاو�صات،  عندها  ت�قفت  نقطة 

تحقيق الهدف«.
75 �ألف متر مربع للمنطقة 

�القت�سادية
قرارًا ب��صع  ال�زراء  اأ�صدر مجل�س  »ثم 
بت�صرف  المعر�س  من  مربع  متر  األ��ف   75
اأمر  ُيترك  ان  على  القت�صادية«  »المنطقة 
التفاق لالإدارتين – المعر�س والمنطقة -، 
الجانبين  بين  مفاو�صات  ب��داأت  وبعدها 
وت��صال  اإلى »م�صروع اتفاق« يحافظ، اإلى 
اأبنيته  و�صكل  المعر�س  ه�ية  على  ما،  حد 

وكيفية ال�صتثمار، 
توقف �لم�سروع و�لمنطقة ال مال 

لديها
القت�صادية  »المنطقة  ان  يبدو  ولكن 
الأم���ال  لديها  تت�فر  ل  حالياً  الخا�صة« 
الالزمة للم�صروع، ومازلنا ننتظر كي ُيترجم 

وبعد  عملياً  الجانبين  بين  الت��ف��اق  عقد 
م�افقة ال�زارات المعنية«.

اأ�صاف: »هذا الم�صروع قد ل يتنا�صب مع 
المعر�س،  اأجلها  من  اأن�صىء  التي  الغاية 
ل�  المعر�س  من  حيز  تخ�صي�س  وبالتالي 

»المنطقة القت�صادية«،
ق���رار ���ص��ادر ع��ن مجل�س  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
ال�زراء، وكل ما ن�صتطيع فعله ه� تح�صين 
�صروطنا التي تحفظ ه�ية المعر�س وتحقق 

مكا�صب للجانبين ولطرابل�س«.
تعديل قانون �لمعر�س �أعده �لنائب 

�لج�سر وعوي�سة يتابعه
الخا�س  القان�ن  تعديل  م�صروع  وح�ل 

بالمعر�س قال اأب� ر�صا: 
�صمير  النائب  اأعده  الذي  الم�صروع  »هذا 
مجل�س  رئي�س  قبل  من  متابعته  تتم  الج�صر 
الإدارة المهند�س اأكرم ع�ي�صة وه� بحاجة 

اإلى قان�ن ي�صدر عن مجل�س الن�اب«.
مجل�س �الإد�رة )2 من 7(!

اإدارة  مجل�س  ح���ل  ���ص���ؤال  على  وردًا 
يتاألف  والذي  �صالحيته  المنتهية  المعر�س 
�صبعة،  اأ�صل  من  فقط  �صخ�صين  من  حالياً 
باتخاذ  القان�ني  الحالي  ب��صعه  وحقه 
الحالي  »المجل�س  ر�صا:  اأب�  قال  ق��رارات، 
ال�صت�صارات  هيئة  ب���راأي  عمله  يمار�س 
عمل  ا�صتمرار  على  ين�س  الذي  والت�صريع 
وهناك  واحد.  ب�صخ�س  ول�  العام  المرفق 
مثال ه� »مرفاأ طرابل�س« الذي كان مجل�س 
اإدارته يتاألف من ع�ص� واحد لأكثر من �صنة 
وحالياً بال مجل�س اإدارة ويق�م مديره العام 

بت�صيير الأم�ر، بقرار من ال�زير«.
المعر�س  اإدارة  مجل�س  »فجل�صات 
القان�نية  الج��راءات  ان  وطالما  قان�نية، 
من  المجل�س  كان  �ص�اء  ذاتها  هي  المتبعة 
ُيحال  اإداري  قرار  فاأي  �صبعة  اأو  ع�ص�ين 
اإلى  مالي  ق��رار  واأي  القت�صاد  وزي��ر  اإل��ى 
المعني  ال���زي��ر  وم�افقة  المالية،  وزي��ر 
وبعدها  الكاملة،  القان�نية  ال�صبغة  تعطي 

ي�صتطيع المدير العام التنفيذ«.
بع�سوين �الأمور ت�سير �أف�سل

ب�صكل  ي�صير  المعر�س  ان  »واأع��ت��ق��د 
طبيعي، مع التن�يه اإلى انه ي�صير بع�ص�ين 
كان  عندما  عليه  ك��ان  مما  بكثير  اأف�صل 
المجل�س من �صبعة اأع�صاء، اإذ يت�فر التفاهم 

حالياً وال�صرعة في العمل، 
كان  مكتماًل  المجل�س  ك��ان  عندما  بينما 
يك�ن  ان  يفتر�س  جل�صة  اأية  م�عد  ترتيب 
اأية  ُتعقد  ولم  ال�صبعة،  الأع�صاء  ينا�صب 

جل�صة مكتملة الأع�صاء«.
»حالياً عقد الجل�صة �صهل جدًا، واأي طلب 
عقد  قبل  عليه  والت��ف��اق  مناق�صته  تتم 
من  جه�دًا  تتطلب  الأم���ر  ه��ذه  الجل�صة. 
القطاع  في  يعمالن  واللذين  المجل�س  ع�ص� 
المنا�صب  ال�قت  اإعطاء  وعليهما  الخا�س 

لم�صلحة المعر�س«.
نجاح �لمجل�س من �إنتاجيته

رئي�س مجل�س الإدارة اأكرم ع�ي�صة عّقب 
نجاح  مدى  معرفة  المرء  »ي�صتطيع  قائاًل: 
فكل  اإنتاجيته،  خالل  من  الحالي  المجل�س 

العام  المدير  مع  بالجماع  ُتتخذ  القرارات 
بما يت�افق مع م�صلحة البلد«.

�إ�ستعادة »كو�ليتي �إن«
الحالي  المجل�س  »اأن  ر�صا  اأب�  واأو�صح 
حقق اإنجازات، �صمن المكانيات المت�فرة، 
لق�صية  الي�مية  المتابعة  راأ���ص��ه��ا  على 
�صن�ات  خم�س  مدى  وعلى  اإن«  »ك�اليتي 

اإلى ان اإ�صتعدناه. 
وللعلم فقد تقرر في عهد الرئي�س ال�صهيد 
ليرة  مليار   22 تخ�صي�س  الحريري  رفيق 
اأ�صقطها  للمعر�س بقي منها خم�صة مليارات 

الرئي�س ف�ؤاد ال�صني�رة. 
المعر�س  م�ازنة  كانت   2000 العام  في 
عهد  جاء  اأن  اإلى  �صن�ياً  ليرة  ماليين   610
ال�زير محمد ال�صفدي وزيرًا للمالية، بعدها 
 400 اإل��ى  ُخف�صت  التالية(  الحك�مة  )في 
ملي�ن، وهذه ال�صنة اأ�صبحت 300 ملي�ن، 

وي��ق��ال ان��ه��ا ف��ي م���ازن��ة ال��ع��ام 2020 
ملي�ن   200 الأح����ال  اأح�صن  في  �صتك�ن 

وربما ي�صقط�نها بالكامل.
الم�ظفين  معا�صات  تت�صمن  الم�ازنة 
و�صيانة  والح�ص�ر  النقل  وبدلت  والعمل 

الحدائق«.
تاأهيل قاعة وتكييف للهو�ء

وقال ع�ي�صة:
مكيفات  وركبنا  الم�ؤتمرات  قاعة  »اأَهّلنا 
اأي  المعر�س،  مداخيل  من  المعار�س  لقاعة 
الملياري  فاقت  بكلفة  الم�ازنة،  خارج  من 

ليرة. 
ول� لم ُيحرم المعر�س من عائدات الفندق 
منذ العام 2014 لكان تم ا�صتثمار العائدات 
و�ص�اه  العائم  الم�صرح  وتاأهيل  �صيانة  في 

من مرافق المعر�س. 
»م�سروع منجرة«

في  الأوروب��ي«  »التحاد  مع  وبال�صراكة 
المبنى  تاأهيل  تم  منجرة«  »م�صروع  اإطار 
تفعيل  جانب  اإل��ى  الم�صروع  ي�صغله  ال��ذي 
قطاع المفرو�صات وت�فير فر�س عمل، وهذا 
باقي  على  بتعميمه  نق�م  �ص�ف  النم�ذج 
ترغب  جهات  مع  اإتفاقيات  �صمن  المباني 
بال�صتثمار في المعر�س، �صرط ان ي�فر اأي 
وي�فر  ال�صمال  لأبناء  عمل  فر�س  م�صروع 
للمعر�س  عائدات  ويدر  والترميم  التاأهيل 
النهاية  وف��ي  المباني.  به�ية  الم�س  دون 

تع�د هذه المباني اإلى اإدارة المعر�س«.
�سكرً� لـ »�لتمدن«

اأب�  اأنط�ان  المحامي  العام  المدير  وختم 
ر�صا قائاًل:

اإلى و�صائل الإعالم التي  »اأت�جه بال�صكر 
واكبتنا على مدى ال�صن�ات، وهذه الم�اكبة 

كانت اأكثر من ممتازة«.
مرة  اأول  الفندق  اإ�صتالمنا  »عند  وق��ال: 
وقد  اإعالمية،  م�اكبة  وج�د  لعدم  اأخطاأنا 
فالإعالم  الثانية،  المرة  في  الأم��ر  تداركنا 

خير �صاهد«.
اإل��ى  خ��ا���س  ب�صكر  »واأت����ج���ه  وق����ال: 
»التمدن« التي كانت ول تزال ال�صند الدائم 
الدائمة  منا�صرتها  دائماً  ونلم�س  للمعر�س، 

لنا وفي الق�صايا المحقة«.

»التمدن« ت�شتعر�س  اأو�شاع المعر�س مع رئي�س مجل�س االإدارة اأكرم عوي�شة والمدير العام اأنطوان اأبو ر�شا

»معر�ش ر�سيد كرامي«: اأي م�سير ينتظره... وماذا عن الفندق؟

جانب من المعر�س المدير العام المحامي اأنطوان اأبو ر�سارئي�س مجل�س اإدارة المعر�س المهند�س اأكرم عوي�سة
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محمد  ال�صابق  والنائب  ال�زير 
جريمة  على  وتعقيباً  ال�صفدي 
المملكة  في  النفط  من�صاآت  ق�صف 

العربية ال�صع�دية قال:
بين  ال�صيا�صية  الخالفات  »ان 
الإقتتال  الى  ت�ؤدي  العربية  الدول 
اأحياناً في ما بينها وتف�صح المجال 
ال�صر  ُت�صمر  ال��ت��ي  ال���دول  اأم���ام 
على  والعمل  �ص�ؤونها  في  للتدخل 

تق�ي�س حك�ماتها«.
العربية  »المملكة  ان  اأ���ص��اف 
العروبة  في  ك��رائ��دة  ال�صع�دية 
اإع��ادة  يمكنها  التي  هي  والإ�صالم 
جمع العرب وتف�يت الفر�صة على 
للمنطقة  ال�����ص���ء  ي��ري��د  م��ن  ك��ل 

العربية الحبيبة«.
محمد  ال�صابق  والنائب  ال�زير 

ال�صفدي ختم:
لأي  القت�صادي  التخريب  »ان 

ال��دول  جميع  ي�صيب  ع��رب��ي  بلد 
وغير  مبا�صرة  بطريقة  العربية 

مبا�صرة«.
العربية  الدول  جميع  »من  اآماًل 
الذي  التخريبي  الحدث  تعتبر  اأن 
في  النفطية  المن�صاآت  ا�صتهدف 
كل  ي�صيب  تخريبياً  حدثاً  المملكة 

وطٍن عربٍي في اقت�صاده«.

4

دولة... مرتاحة ماليًا اأم غير مرتاحة!!!هجوم »اأرامكو«: اإدانة عالمية

عون يدعو اإلى »تحمل الم�سوؤولية 
واالإلتزام بالتق�سف«!

مليار و500 مليون ل.ل. ل�سفر رئي�ش 
الجمهورية لُيلقي خطابًا في نيويورك 

ميقاتي: نت�شامن مع المملكة قيادة و�شعبًا

ال�سفدي: التخريب االرهابي الذي اأ�ساب 
المملكة ي�سيب كل وطٍن عربٍي في اقت�ساده

ميقاتي

ال�سفدي

حريق »اأرامكو«

فقدت الأمة منا�صاًل كبيرًا عزيزًا 
�صادقاً مت�ا�صعاً ه�:

اإبن  كرم  ج�رج  جهاد  المحامي 
بلدة »حامات« الذي ت�فاه اهلل ي�م 

الثالثاء 2019/9/10.
وب��ف��ق��ده ف��ق��د ال��ع��م��ل ال���ط��ن��ي 
العربي  الن�صالي  والعمل  اللبناني 
ال��راأي  يحترم  مثقفاً  �صلباً  رج��اًل 
لم  لنف�صه  اإح��ت��رام��ه  وم��ع  الآخ���ر، 
يتراجع اأو ي�صعف اأمام ال�صع�بات، 
اأجل  من  وع��ام��اًل  م�ؤمناً  واإ�صتمر 
وحرية  وع��روب��ت��ه  لبنان  وح���دة 
فل�صطين  اأج����ل  وم����ن  اإن�����ص��ان��ه 

وعروبتها واأبطالها.
�الأحز�ب �لوطنية و�لقومية 

نعته
ال�طنية  الأحزاب  اأ�صدرت  وقد 
���َرًة  ُم���َذكِّ نعي  ب��ي��ان��ات  وال��ق���م��ي��ة 
خلقه  ودم��اث��ة  ال��ق���م��ي  بتاريخه 

وثباته و�صم�ده.
»حزب طليعة لبنان �لعربي«

لبنان  طليعة  »ح����زب  ق��ي��ادة 
بيان  اأ�صدرت  ال�صتراكي«  العربي 

النعي التالي:
»ت��ن��ع��ى »ال��ق��ي��ادة ال��ق��ط��ري��ة« 
العربي  لبنان  طليعة  ل���»ح��زب 
ال�صتراكي« اإلى منا�صلي البعث في 
لبنان وال�طن العربي واإلى جماهير 

لبنان،
المنا�صل جهاد ج�رج كرم الذي 
 10 الثالثاء  ظهر  بعد  المنية  وافته 
المر�س  م��ع  م��ع��ان��اة  بعد  اأي��ل���ل 

ا�صتمرت �صن�ات.
من  واحدًا  الحزب  يفقد  وب�فاته 
خيرة  الرفاق الذين كان�ا من اأوائل 
في  البعث  ح��زب  اإل��ى  المنت�صبين 

الخم�صينيات،

وح�صن  الخلق  بدماثة  وتميز 
المع�صر،

منا�صاًل  حياته  من  ردحاً  وق�صى 
ع�صامياً،

تب�اأ اأعلى الم�اقع الحزبية،
العديد  في  للعراق  �صفيرًا  وعمل 
البعث  العالم في ظل حكم  من دول 
دولة  العراق  دولة  من  جعل  الذي 
قاعدة  وعلى  ال��ع��رب  لكل  ق�مية 
للعروبة  النتماء  ف��ي  الم�صاواة 

كه�ية ق�مية.
ال��ذي  ك���رم  ال��رف��ي��ق ج��ه��اد  ان 
انخرط في �صف�ف الحزب في �صن 

مبكرة،
حيث  المحاماة  مهنة  وم��ار���س 

مكنته الظروف من ذلك،
بقي حتى الرمق الأخير في �صف 
يفارقها  لم  التي  الحزبية  ال�صرعية 

لحظة من حياته،
ذاكرة  في  حا�صرًا  �صيبقى  وه� 
ال�صخ�صي  الم�صت�ى  على  رفاقه 

ال��ذي  الجمعي  الم�صت�ى  وع��ل��ى 
على  ال��ح��زب  م�ؤ�ص�صة  تج�صده 

الم�صت�يين ال�طني والق�مي«.
جهاد جورج كرم

– ق�صاء  بلده حامات  في  ولد   -
البترون – عام 1936.

المعروف  المحامي  وال���ده   -
ج�رج كرم.

ك��ان��ت درا���ص��ت��ه الب��ت��دائ��ي��ة   -
والثان�ية في مدار�س طرابل�س.

- تلقى درو�صه الجامعية:
- العل�م ال�صيا�صية في »الجامعة 

الأميركية«.
»ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي  وال��ح��ق���ق   -

اللبنانية«.
البعث  »ح����زب  اإل����ى  اإن��ت�����ص��ب 
العربي ال�صتراكي« عام 1958 في 
في  للعراق  �صفيرًا  ُعين   - بيروت 
في  �صفيرًا  ثم  البرازيل عام 1971، 
اإلى  وع�دته  اإ�صتقالته  حتى  الهند 

لبنان عام 1984.

اللبناني جهاد جورج كرم �سفير العراق واالأمة 
العربية والمنا�سل المتوا�سع في ذمة اهلل

المحامي جهاد كرم مع رفيق دربه الراحل د. عبد المجيد الرافعي

الهج�م الرهابي الذي تعر�صت 
ل��ه من�صاأت��ان نفطيتان ف��ي المملكة 
ب�ا�صط��ة  ال�صع�دي��ة  العربي��ة 
طائرات م�صّيرة )قيل اأنها ح�ثية(.

ه��ذا العمل الإجرام��ي لقي اإدانة 
عالمية وعربية واإ�صالمية وا�صعة، 
اإي��ران  التهام��ات  وجه��ت  كم��ا 

بال�ق�ف خلف الهج�م.
ولي �لعهد

الأمي��ر  ال�صع���دي  العه��د  ول��ي 
محمد ب��ن �صلمان اأك��د »اأن للمملكة 
الإرادة والق��درة على م�اجهة هذا 
العدوان الرهابي والتعامل معه«.

�الأمم �لمتحدة
المتح��دة  لالأم��م  الع��ام  الأمي��ن 
اأنط�ني� غ�تيري�س دان »الهجمات 
الت��ي تعر�ص��ت لها من�صاأت��ي النفط 
التابعتي��ن ل�صرك��ة »اأرامك���« ف��ي 

المنطقة ال�صرقية من المملكة«.
�لرئي�س �لتنفيذي الأر�مكو

واأعلن الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
»اأرامك�« ال�صع�دية اأمين النا�صر:

»يج��ري العم��ل عل��ى اإ�صترجاع 
تقدي��م  و�صيت��م  النت��اج،  كمي��ات 

معل�م��ات محدثة ح���ل ذلك خالل 
48 �صاعة«.

وبالفع��ل اأعلن��ت وزارة الطاق��ة 
ال�صع�دية، لحقاً:

المن�صاأتي��ن  ت�صغي��ل  »اع��ادة 
اللتي��ن تعر�صتا للهج�م بعد ت�قف 

النتاج ب�صكل م�ؤقت«.
»�لجامعة �لعربية«

الأمان��ة العام��ة لجامع��ة الدول 
اأعلنت »الت�صام��ن ب�صكل  العربي��ة 
وتاأييده��ا  الممكل��ة،  م��ع  كام��ل 
لالإج��راءات الت��ي تتخذه��ا لحف��ظ 
اأمنها و�صالمة م�اطنيها والمقيمين 

على اأرا�صيها«، 
»�لتعاون �الإ�سالمي«

كم��ا اأعلن��ت »منظم��ة التع��اون 
ه��ذه  »اإ�صتن��كار  ع��ن  الإ�صالم��ي« 
العت��داءات الم�ؤدي��ة اإل��ى زعزعة 

الأمن وال�صتقرر في المنطقة«.
طر�بل�سيًا

طرابل�صي��اً كم��ا ذكرن��ا اآنف��اً كان 
للرئي�س ميقات��ي وال�زير  م�قفي��ن 

ال�صفدي من العتداء.

الرئي�س نجيب ميقاتي قال:
معملي  اإ�ستهدف  الذي  »االعتداء 
ل�سركة  التابعين  النفط  تكرير 
اعتداء  ه�  ال�سع�دية،  »اأرامك�« 
العربية  المملكة  على  م��س�ف 
دور  من  تمثله  بما  ال�سع�دية 

وح�س�ر وازن عربيًا ودوليًا«.
بق�ة  العمل  هذا  »ندين  وتابع: 
قيادة  المملكة  مع  ت�سامننا  عبر 

و�سعبًا«.

الم�ازنة  اإحتياطي  اإعتماد من  »نقل  المر�س�م رقم 5557 جاء في عن�انه: 
العامة اإلى م�ازنة رئا�سة الجمه�رية لعام 2019«.

رئي�س  فخامة  �سفر  نفقات  »لتغطية  ليرة:  ملي�ن  و500  مليار   : المبلغ 
الجمه�رية وال�فد المرافق تلبية لدع�ات ر�سمية«.

�لموقعون على �لمر�سوم
هذا ما جاء حرفيًا في المر�س�م رقم 5557 الم�قع من:

- رئي�س الجمه�رية مي�سال ع�ن. 
- رئي�س مجل�س ال�زراء �سعدالدين الحريري.

- وزير المالية علي ح�سن خليل.
�لغاية �إلقاء خطاب في نيويورك

رئي�س  لُيلقي  مرافق  كبير  ووفد  الرئي�س  �سفر  لتغطية  هي  الفعلية  والغاية 
الجمه�رية »كلمة لبنان« في اجتماع الهيئة العامة لالأمم المتحدة...

ون�ساأل
ن�ساأل هل كان باالإمكان اأن تلقي هذه الكلمة مندوبة لبنان لدى االأمم المتحدة، 

وت�فير هذا المبلغ الذي الخزينة بحاجة اإليه؟
هل هناك مبالغ �سُتقر بمر�سوم الحق؟

مالحظة اأخيرة: يقال اأن هناك مبالع اآخرى لهذه الغاية �سُت�سدر مرا�سيمها 
الحقًا!! تحت عن�ان »على �سبيل الت�س�ية« »وبف�اتير ُتبرز في حينه وطبعًا ال 

�سك ب�سحتها«!!؟
�لرئي�س: على �لجميع �لتق�سف

على �سعيد اآخر فاإن الرئي�س مي�سال ع�ن، وخالل اإ�ستقباله، ي�م الخمي�س 
تحمل  الجميع  »على  اأن:  اأكد  الطا�سناق«  »حزب  من  وفدًا   ،2019/9/19

م�س�ؤولياته وااللتزام بمرحلة التق�سف التي تدخل فيها البالد«.
دولة مرتاحة �أم غير مرتاحة؟!!

ونع�د اإلى العن�ان، ولتك�ن االأم�ر وا�سحة للم�اطن �ساحب الحق بالمعرفة 
اللبناني، الأننا في  ال�سعب  الم��سع الحقيقي لخزينة  الت�ساوؤل ح�ل  ال بد من 
ْعنا... فاإن كان و�سعنا المالي �سيئًا ونحتاج اإلى التق�سف فلماذا هذا  الحقيقة �سِ
االإنفاق الذي ال فائدة لل�سعب منه؟ اأم اأن ال��سع مرتاح عندها وفي هذه الحالة 
ال مانع من ال�سرف بترف وبال حدود... نرج�كم ق�ل�ا لنا الحقيقة وبكل �سدق 

اإذا كان ذلك ممكنًا.

اأ�صئل��ة حملها من��دوب »التمدن« 
للنا���س ولأخذ راأيهم بع��د العدوان 
الإ�صرائيل��ي وخط��اب ال�صيد ح�صن 

ن�صراهلل:
- قرار الحرب وال�صلم بيد من؟

واأن��ت  كدول��ة  لبن��ان  وه��ل   -
كم�اط��ن قادر على تحم��ل نتائج ما 

اأعلنه الحزب؟
�ص���ؤالن ت�جهت بهم��ا »التمدن« 
وُعدن��ا  الم�اطني��ن  بع���س  اإل��ى 

بالإجابات التالية:
�لجي�س هو �سمام �الأمان 

محم��د الدرج )م�ظ��ف – القبة( 
قال:

الأول  الق��رار  يك���ن  ان  »يج��ب 
والأخير للدولة ولي�س لأي حزب اأو 

تيار، 
ف��ي لبنان ي�ج��د رئي�س ومجل�س 
نياب��ي وحك�م��ة، اأي ه��� دول��ة في 
لبن��ان والجي�س اللبنان��ي ه� من له 
للع��دوان، وه���  بالت�ص��دي  الح��ق 

�صمام الأمان«.
�ينق�سنا »فو�سى حرب«

اأح��الم علب��ي )متقاع��دة – اأب��ي 
�صمراء( قالت:

»نح��ن �ص��د ان ندخل ف��ي حرب 
ومادي��اً  اإقت�صادي��اً  ُنَح��ارُب  لأنن��ا 
»ف��ص��ى  ينق�صن��ا  ول  ومعن�ي��اً 
ندف��ع  ان  قادري��ن  وغي��ر  ح��رب«، 

يك���ن  اأن  يج��ب  والق��رار  الثم��ن. 
�ص��ادرًا عن الدول��ة في حال حدوث 

اأي طاريء«.
هناك تن�سيق بين �لمثلث: 

�الأميركي �الإير�ني 
�الإ�سر�ئيلي

عم��ر طرط��صي )رئي�س »جمعية 
الغد« - المعر�س( قال:

»لي�س فقط ق��رار الحرب وال�صلم 
بي��د »حزب اهلل« ب��ل لبنان كله بيده 
فمن مطار ومرفاأ، وم�ؤ�ص�صات، واأنا 
هنا ل�صت ب�صدد التهجم بل التحدث 
ع��ن واق��ع، وُيثبت كالم��ي ما حدث 
ف��ي 7 اأي��ار، حيث قال ن�ص��راهلل اأنه 
»ي���م مجيد«، اأما ما يقال عن حرب 

فاأنا اأ�صك بذلك.
ل��� ل��م يك��ن هنال��ك تن�صي��ق بين 
الإيران��ي  الأميرك��ي  المثل��ث 
ا�صرائي��ل  لإغتال��ت  الإ�صرائيل��ي، 
الم�ص�ؤول في الحزب في واحدة من 
خطابات��ه ف��ي الملع��ب ال�صهير على 
 MR �ُبعد مرمى حجر من طائرات ال
ال�صهي�ني��ة وق��د فعلته��ا اأي��ام كان 
هنالك قادة حقيقيين �صادقين اأمثال 
ب��كل  اغتالت��ه  ال��ذي  الم��ص���ي 

�صه�لة«.
نحن في حالة حرجة

مح��ل  )�صاح��ب  عل��ي  �صال��م 
الكترونيات – �صاحة الك�رة( قال:

»نحن في حالة حرجة جدًا، وكما 
نرى فاإن الأو�صاع ل ُتطمئن، ول�صنا 
قادري��ن على دف��ع �صريب��ة )نتائج 
حرب( عن اأحد، فاإذا كانت اإ�صرائيل 
�صت�صرب اأي بلد يخ�س »حزب اهلل« 
فنح��ن �صد التدخل ف��ي اأي معمعة، 
ولكن اإذا �صربت لبنان فاإن حق الرد 

ه� للجي�س«.
في 2006 »خربت« بيوتنا

�صعي��د اللداوي )تاج��ر دراجات 
ه�ائية – الك�رة( قال:

»يجب اأن يك�ن القرار بيد الدولة 
ياأخ��ذ  ان  قب��ل  ويج��ب  اللبناني��ة، 
مراجع��ة  ق��رار  اأي  اهلل«  »ح��زب 
الدولة اللبنانية، ونحن غير قادرين 
عل��ى تحم��ل اأي �صرب��ة، لأنن��ا ف��ي 

حرب 2006 خربت بي�تنا.
غير منطقي �لدفاع عن �إير�ن

– ك��رم  )تاج��ر  الح��اج  ف��اروق 
القلة( قال:

»اإذا كان��ت الح��رب الإ�صرائيلية 
عل��ى اأي دول��ة – اأي��ران مث��اًل – ل 
اأواف��ق اأن يك�ن الرد م��ن عندنا من 
لبن��ان اب��دًا، اأما اإذا كان��ت اإ�صرائيل 
�صتعتدي على لبن��ان وقتها كلنا مع 

الرد«.
�صليم النمل

راأي النا�ش حول خطاب ال�سيد ح�سن ن�سراهلل

�سالم علي �سعيد اللداوي عمر طرطو�سي فاروق الحاج محمد الدرج
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بقلم: عبد�لكريم 
رم�سان

مالحظة  اإي�����ص��اح  اأود  ب��داي��ة 
�صلب  ف��ي  ال���ل���ج  قبل  �صغيرة 

الم��ص�ع،
اأنا هنا ل اأتجنى على اأحد واإنما 
ول  اأراه  كما  الحال  واقع  ف  اأَُو�صِّ
اأو  للحقيقة  اح��ت��ك��اري  اأّدع�����ي 
واإنما هي محاولة  الروؤية  �ص�ابية 
الملتب�صة  الأم���ر  بع�س  لت��صيح 
التي قد تك�ن خافية على الكثيرين.

قوى فاعلة ال تريد 
»�إنتخابات في �لمجل�س«

ح�صب الظاهر حتى الآن وح�صب 
اأحد من  ل  فاإن  م�صادر ذات عالقة 
ملف  في  والم�ؤثرة  الفاعلة  الق�ى 
»المجل�س الإ�صالمي العل�ي« يريد 
اأو  �صابقا  اإليها  �صعى  اأو  انتخابات 
ي�صعى لها حالياً، والمطروح الي�م 
لي�س اإّل �صراعاً على النف�ذ ل��صع 
والتحكم  الم�ؤ�ص�صة  هذه  على  اليد 
يلي  فيما  و�صاأورد  مفا�صلها،  بكل 
تحلياًل و�صفياً لأدوار الفاعلين فيها 
بمقت�صى  اأو  ال�اقع  الأم��ر  بحكم 

قان�ن اإن�صاء المجل�س.
�ل�سفير ودوره

باأنها  ت��صف  م�صادر  عن  ُنقل 
ذات �صدقية اأن ال�صفير:

»ه���� ال��الع��ب الأك��ث��ر ت��اأث��ي��رًا 
تاأجيل  الف�صل في  الكلمة  و�صاحب 
نف�ذ  من  به  يتمتع  لما  النتخابات 
وا�صع على نائبي الطائفة من جهة 
وعلى فاعلين في المجل�س من جهة 

ثانية«،
واأنه تدخل، بحكم من�صبه، لدى 
لتمرير  اللبنانية  الدولة  في  اأقطاب 
يمدد  مكرر  معجل  قان�ن  م�صروع 
ل��ه��ي��ئ��ت��ي ال��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�صالحية  ويمنحهما  وال�صرعية  
لمدة  رئي�س  ونائب  رئي�س  انتخاب 
عامين فقط على ان يتم خالل هذه 
النتخابية  اللجنة  ت�صكيل  المدة 
ل�  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  بمقت�صى 

»المجل�س الإ�صالمي العل�ي«،
يعرفه  اأو  قابله  ممن  اأح��د  ول 
ه��ذا  ل��م��اذا  يعلم  ج��ي��دة  م��ع��رف��ة 
ان  م��ع  التمديد،  على  الإ���ص��رار 
ال��ك��ل��ف��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة لإج�����راء 
النتخابات اأقل بكثير من متطلبات 
التمديد �صعبياً ومعن�ياً اإّل اإذا كان 

وراء الأكمة ما وراءها«.

هذا ما قالته الم�صادر.
�لنائبان �لعلويان

العل�يين  النائبين  جبهة  وعلى 
فقد قالت الم�صادر اأنهما:

على  يك�نا  لم  ال�صديد  »لالأ�صف 
عليهما  انعقدت  التي  الآم��ال  ق��در 
فظهر عليهما ال�صعف وال�هن وقلة 

الحيلة«.
»اأحدهما يعلن اأمام المالأ انه مع 
النتخابات ال�صاملة ولكن دون ذلك 
عراقيل« ي�صعها في �صلة ال�صفير!.

الحق  لإح��ق��اق  الحقيقة  »وف��ي 
قان�ن  م�صروع  يقدما  اأن  يكفي  كان 
العراقيل  يزيل  الن�اب  اإلى مجل�س 
من  ب��دًل  النتخابات  اإج��راء  اأم��ام 
الإقدام  عدم  اآثرا  ولكنهما  التمديد، 
لمراجع  تلبية  ال�اجب  هذا  على 

ذات حيثية )!!!(.
»�لحزب«

فت�صفه  ل��ل��ح��زب  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
التي  »الجهة  ه�  باأنه  الم�صادر 
لمدة  الطائفة  ق��رار  على  هيمنت 
كان  وانه  عاماً  اأربعين  عن  تنيف 
له  الممدد  المجل�س  على  ال��صي 
منا�صبه  كل  باحتكار  قام  من  وه� 
ان  وجد  لذلك  الأولى،  الدورة  منذ 
النتخابات قد تفقده م�اقع نف�ذه 

وانه  �صعى بكل جهده اإلى الحفاظ 
ع��ل��ى ال������ص��ع ال��راه��ن م��ا اأم��ك��ن 
من  بد  ل  كان  »اإذا  نظره  ووجهة 
م�صبق  اتفاق  هناك  فليكن  التمديد 

على الرئي�س ونائب الرئي�س«.
ق��ام  اأراد  م��ا  ل��ه  ي��ت��م  ل��م  ول��م��ا 
على  �صع�اء  حملة  ب�صن  اأن�صاره  
و�صائل الت�ا�صل الجتماعي طالت 
ال�صفير و»حزب  فيهم  بمن  الجميع 
نائب  اإلى  واأوعز  والنائبين،  اهلل« 
بتقديم  وليته  المنتهية  الرئي�س 
ط��ع��ن ب��ق��ان���ن ال��ت��م��دي��د اأم����ام 
»المجل�س الد�صت�ري« الذي بدوره 
اأوقف العمل بالقان�ن بانتظار البت 

النهائي بمدى د�صت�ريته«.
�أعاد �لو�سع �إلى �لمربع 

�الأول
اإلى  ال��صع  اأعاد  باأنه  ر  ُف�صِّ مما 
في  الجميع  ودخ��ل  الأول  المربع 
دوامة من ال�صراع العبثي الذي لن 
الكل  بل  ق��ط،  منت�صر  منه  يخرج 
باآخر  اأو  ب�صكل  مت�صبب  باأنه  متهم 
المتبقي  ال�حيد  الأمل  ته�صيم  في 
بالطائفة  ال��ن��ه������س  م��ع��رك��ة  ف��ي 

�صيا�صياً واجتماعياً.
في ملعب �لنائبين

النائبين  ملعب  في  الآن  الكرة 
اأن  �صعيفاً،  ك��ان  واإن  اأم��ل،  على 
الذي  الماأزق  من  الخروج  يح�صنا 
طريق  ع��ن  ف��ي��ه  الجميع  ُو���ص��ع 
يزيل  ج��دي��دًا  ط��رح��اً  تقديمهما 
اللجنة  ت�صكيل  اأم��ام  من  العقبات 
على  ال��م�����ص��رف��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

النتخابات،
و�إال فدور�ن في حلقة 

مفرغة
حلقة  ف��ي  دوران  ذل��ك  و���ص���ى 
مفرغة تحافظ على ال��صع البائ�س 
الذي يتخبط به المجل�س والقيم�ن 

عليه.
�أبناء �لطائفة يت�ساءلون

اأب��ن��اء  م��ن  الكثير  وي��ت�����ص��اءل 
الإ�صرار  من  الجدوى  عن  الطائفة 
مهما  التي  النتخابات  تاأجيل  على 
كانت نتيجتها فلن تخرج عن نب�س 
مع  الرا�صخة  العاطفية  العالقة 
الجمه�رية العربية ال�ص�رية  ومع 

المقاومة �صد العدو الإ�صرائيلي.
قبل �ن تظهر تيار�ت...

بالم�ؤ�ص�صة  ال�صتهتار  هذا  وان 
ال�حيدة التي يع�ل عليها الكثيرون 
في لعب الدور المطل�ب في معركة 
�ص�ف  المهدورة  حق�قهم  تح�صيل 
في  المجتمعي  الن�صيج  ي�صرب 
اإلى ظه�ر تيارات قد  مقتل وي�ؤدي 
التي  الق�ى  على  النفتاح  ان  ترى 
فر�صة  ه�  الآخر  بالمقلب  ت�صنف 
ق�صم  لدى  مطل�باً  يك�ن  قد  لت�ازن 
كبير،  ب�صكل  للزيادة،  قابل  وازن، 
ما  لها  لي�س  التي  الن�ايا  بفعل هذه 

ُيف�صرها اإّل:
الم�صالح ال�صخ�صية ال�صيقة،

ال���اق��ع  ق���راءة  ف��ي  ق�ص�ر  اأو 
والمتغيرات التي اأفرزتها الأحداث 
ال�صيقة  الحلقة  الأخيرة �ص�اء في 
اأو في الإطار الأو�صع في المنطقة.

5

ح���ل  ُتط��رح  عدي��دة  ت�ص��اوؤلت 
م�ص��روع تركيب 11 اإ�ص��ارة �ص�ئية 

في مدينة طرابل�س:
- ت�قف العمل.

- الخيارات.
- التكاليف.

وم�صائل اأخ��رى كانت مح�ر لقاء  
»التمدن« مع م�صت�صارة رئي�س بلدية 
طرابل���س ل�ص���ؤون ال�صي��ر د. نيفي��ن 

عبا�س. 
�أ�سباب توقف �لعمل

وقالت ج�اباً على �ص�ؤالنا الأول:
م�ص��روع  ف��ي  العم��ل  »ت�ق��ف 
الإ�صارات ال�ص�ئية، بناء على طلب 
اأحم��د  )ال�صاب��ق(  البلدي��ة  رئي���س 
قمرالدين من ال�صركة الملتزمة وقف 
الأ�صغ��ال م�ؤقتاً خالل »�صهر رم�صان 
المب��ارك« ك��ي ل تتعرق��ل الحرك��ة 
التجارية وحركة ال�صير في المدينة، 
عل��ى ان ُي�صتاأن��ف العمل بع��د »عيد 

الفطر«، 
وب�صب��ب خل��� من�ص��ب الرئي���س 
الأم��ر  اإعط��اء  وح��ده  والمخ���ل 
بمبا�ص��رة العمل، اإ�صتمر الت�قف عن 

ال�صغل اإلى ما قبل ب�صعة اأيام«.
�إجتماع مع �لرئي�س د. يمق 

وقر�ر بالعمل
اأ�صاف��ت: »بع��د اإ�صت��الم الرئي�س 
يم��ق من�صب��ه،  ريا���س  د.  الجدي��د 
عقدنا اجتماعاً جرى فيه ا�صتعرا�س 
كاف��ة الج�انب المتعلق��ة بالم�صروع 
م��ع التاأكيد على عدم تكرار الأخطاء 
الت��ي وقع��ت خالل التنفي��ذ، على اأن 
ُت�صتكمل الأ�صغال، وان ُيعقد اإجتماع 
المتعه��د  يح�ص��ره  ا�صب�ع��ي 
وال�صت�ص��اري. وق��د �صاف��ر المتعهد 
من��ذ ب�صع��ة اأي��ام م��ن اأج��ل �صح��ن 
الإ�ص��ارات ال�ص�ئي��ة الت��ي �صبق اأن 
وافقن��ا على عين��ة منها، من��ذ بداية 
الم�ص��روع، على ان ت�ص��ل اإلى لبنان 

خالل ال�صب�ع الجاري«.
تنظيم �لعمل لعدم �لت�سبب 

باأزمة �سير
»ف��ي  عبا���س:  نيفي��ن  د.  وقال��ت 
البداية اتفقنا مع المتعهد على العمل 
ف��ي كل ثالثة تقاطع��ات �ص�ياً وبعد 
ثالث��ة  اإل��ى  ينتق��ل  ال�صغ��ل  انته��اء 
نت�صب��ب  ك��ي ل  تقاطع��ات جدي��دة 

باأزمة �صير خانقة في المدينة«.
�لتعليقات �ل�سلبية

وتعقيباً عل��ى التعليقات ال�صلبية 
الت��ي تطال الم�ص��روع على �صفحات 

الت�ا�صل الجتماعي قالت: 
»م��ن بداية الم�ص��روع عقدنا عدة 
اجتماعات م��ع متخ�ص�صين انتقدوا 
الم�صروع، تناق�صنا �ص�ياً خا�صة بما 
البح�صا���س،  بتقاطع��ات:  يتعل��ق 
واأو�صحن��ا  والمئتي��ن،  النين��ي  
الت�صامي��م  وعر�صن��ا  التفا�صي��ل 
وكيفي��ة عم��ل الإ�ص��ارات، وق��د قدم 
اقتراح��ات  ع��دة  المتخ�ص�ص���ن 
ن�ق�صت مع ال�صت�صاري، واإتفق على 
اأثره��ا عل��ى اإدخال تعدي��الت طفيفة 

على تقاطعي النيني والبح�صا�س.
تو�سيع �أو ت�سييق تقاطعات

اأما ما يقال عن ت��صيع اأو ت�صييق 
بع���س الطرقات عند تلك التقاطعات 
فاإن الم�صاألة علمية ولي�صت كيفية، اإذ 
الأم��ان  م�صائ��ل  تراع��ى  ان  يج��ب 

والنتظام في حركة ال�صير«.
تقاطع �لنيني

»وبالن�صب��ة لما قيل ع��ن »تقاطع 
النيني« فاإن حركة ال�صير التي كانت 
ف��ي ال�صاب��ق م��ن خل��ف »م�ؤ�ص�ص��ة 
Fab« اإل��ى قل��ب ال��صطي��ة لي�ص��ت 
اآمن��ة، وكان يج��ب تعديله��ا لتك���ن 
اآمن��ة، ولذل��ك جرى التعدي��ل الالزم 
المذك���ر  الم�ص��رب  اإغ��الق  وتق��رر 
واإ�صتبدال��ه بطري��ق اأخ��رى تحف��ظ 
الأمان«.  واأ�صارت اإلى »اأن النقا�صات 
اأم��ر  اإعط��اء  وبمقدورن��ا  اإنته��ت 

المبا�صرة بتقاطعات اأخرى«.
�الأحد ع�سر تقاطعًا �إختيرت 

بعد �لدر��سة ال كيفيًا
كيفي��ة  لم�صاأل��ة  بالن�صب��ة  »اأم��ا 
اإختي��ار الأح��د ع�صر تقاطع��اً، هناك 

درا�صات �صابقة منها:
- الدرا�صة اليابانية )جايكا( التي 
ن�صت على تركي��ب اإ�صارات �ص�ئية 

عند 30 تقاطعاً، 
- ودرا�ص��ة اأخ��رى �ص��ادرة ع��ن 
وزارة الأ�صغ��ال ن�ص��ت على تركيب 

هذه الإ�صارات،
ان  ذك��رت  - ودرا�ص��ة »جاي��كا« 
تركيب الإ�صارات يك�ن على مراحل، 
ولذل��ك الم�صروع الحال��ي لي�س كيفياً 

بل ي�صتند اإلى درا�صات علمية«.
�لم�سروع �لحالي جزء من 

م�سروع �أ�سمل
»كما ان الأحد ع�صر اإ�صارة هي من 
�صمن خطة الط�ارىء التي و�صعتها 
لجن��ة ال�صير في البلدية لتحقيق حل 
�صريع ريثما ت��صع الحل�ل الجذرية 

على المديين المت��صط والط�يل، 
والم�ص��روع الحال��ي ه��� جزء من 
طرابل���س  يط��ال  اأ�صم��ل  م�ص��روع 
درا�ص��ات  اإل��ى  ي�صتن��د  واأطرافه��ا 
علمية، ولدرا�ص��ة ال�صت�صاري اأي�صاً 
قبل تحديد ه��ذه النقاط والتي كانت 
ف��ي معظمه��ا اإ�ص��ارات �ص�ئي��ة غير 

�صالحة لال�صتعمال لأ�صباب عديدة.
�الإ�سافة �لوحيدة »تقاطع 

�لبح�سا�س«
التقاطع ال�حيد الذي اأ�صيف على 
م��ا ج��اء ف��ي درا�ص��ة »جاي��كا« ه��� 
فالدرا�ص��ات  البح�صا���س،  تقاط��ع 
اأجري��ت �صن��ة 2000 وي�مها لم تكن 
المنطق��ة ت�صه��د كثاف��ة �صي��ر، كم��ا 

الي�م«.
�لمرحلة �الأولى توؤ�س�س 

لمر�حل بعدها
الدكت�رة المهند�صة نيفين عبا�س 

اأو�صح��ت »ان المرحل��ة الأول��ى من 
الم�ص��روع �ص���ف ت�ؤ�ص���س للمراحل 
الأخرى، اإن لجهة النتظام العام، اأو 
اأو  ال�ص�ئي��ة،  بال�ص��ارت  اللت��زام 
�صب��ط المخالفات«. »كم��ا اإن اإن�صاء 
غرف��ة تحك��م م��روري ف��ي طرابل�س 
م�صاأل��ة هام��ة ج��دًا وخط���ة خارج 

المركزية الإدارية«.
�لكلفة...؟

وعم��ا يق��ال ع��ن كلف��ة الإ�صارات 
عل��ى  »يق��ال  قال��ت:  والتقاطع��ات 
ان  الجتماع��ي  الت�ا�ص��ل  م�اق��ع 
الكلفة هي ثالثة ملي��ارات وثالثمائة 
ملي���ن لي��رة، اأي ان كلفة كل تقاطع 

ثالثمائة ملي�ن ليرة، لذلك اأو�صح:
التقاطع��ات  ت�صم��ل  الكلف��ة  اأن   -

والإ�صارات ال�ص�ئية،
- وغرفة تحكم مروري م�صاحتها 

240 مترًا مربعاً،
- مجهزة باأجهزة مراقبة،
- وبطاقم عمل متخ�ص�س،

العام��ة  للمراقب��ة  وكامي��رات   -
لتع��داد ال�صي��ارات وللتقاط ل�حات 

ال�صيارات المخالفة،
- واإعداد تقارير بالمخالفات، 

- وهذه الكامي��رات كلفتها عالية، 
تظه��ر  �صخم��ة  �صا�ص��ات  وهن��اك 

�صا�صات مقطعة لكل التقاطعات. 
م��ن  ج��دًا  قريب��ة  الكلف��ة  وه��ذه 
تقدي��رات ال�صت�ص��اري، قب��ل اإجراء 
المناق�صة، مع الإ�صارة اإلى ان اأقرب 
عر���س لل�صرك��ة الت��ي ر�ص��ت عليها 
المناق�ص��ة كان يزيد بمليار ليرة عن 

القيمة التي تم التلزيم بها.
ولمن يتح��دث عن الهدر وال�صرقة 
اأق���ل ان المناق�ص��ة ج��رت بطريقة 

قان�نية«.
من �أولويات �لرئي�س و�أع�ساء 

�لمجل�س
�صتك���ن  التالي��ة  الخط���ة  »ان 
درا�ص��ة �صامل��ة لل�صي��ر والنق��ل ف��ي 
طرابل���س، وهي م��ن اأول�يات رئي�س 
ننتظ��ر  ول��ن  ومجل�صه��ا،  البلدي��ة 
النتهاء من الم�ص��روع الحالي وذلك 

لال�صتفادة من ال�قت«.

ت�ق��ف الإعالمي نديم قطي�س في 
تغريدة على ح�صابه عبر »ت�يتر«، 
عن��د كالم الأمي��ن العام ل��� »حزب 

اهلل« ال�صيد ح�صن ن�صراهلل باأن:
كان��ت  اإ�صتم��رت  ل���  »الح��رب 
�صت�صكل كارثة بالن�صبة لإ�صرائيل«.

وق��ال قطي�س: »حب��ذا ل� يك�صف 
الرئي���س ف�ؤاد ال�صني���رة م�صم�ن 
مباحثاته وات�صالته في ال�صاعات 
ال��� 48 الأخي��رة م��ن الح��رب م��ع 
ال�زي��ر محم��د  »ح��زب اهلل« عب��ر 

اهلل«  »ح��زب  كان  وكي��ف  فني���س، 
يت��صل وقف الحرب باأي ثمن«.

»ليبان�ن ديبايت«

الم�شروع جزء من خطة ت�شمل طرابل�س والتكلفة هي االأدنى  ولي�شت لالإ�شارات ال�شوئية وحدها

د. نيفين عبا�ش لـ»التمدن«: 
اإ�ستئناف االأ�سغال والم�سروع جزء من م�سروع اأ�سمل

قطي�ش »ُيناق�ش« ن�سراهلل: لو يك�سف ال�سنيورة.. 
تو�سل »حزب اهلل« عام 2006

د. نيفين عبا�س

مواقع اال�سارات ال�سوئية

نديم قطي�س

ال�زير والنائب ال�صابق �صليمان فرنجية قال منتقدًا جبران با�صيل وما 
ينت��ج عن ج�لته ال�صتفزازي��ة اأنه: »فتنة متج�لة تحاول بناء وج�دها 
بالحق��د  م�صروعه��ا  وتغذي��ة  المناط��ق  جمي��ع  ف��ي  الخالف��ات  عل��ى 

والإنق�صامات«.

رئي���س »التي��ار الع�ن��ي« ال�زي��ر جب��ران با�صي��ل ق��ال ف��ي المقابل��ة 
التلفزي�نية مع قناة N.B.N ح�ل �صعيه لل��ص�ل اإلى الرئا�صة:

»من يريد ال��ص�ل اإلى رئا�صة الجمه�رية ل »يخانق« الجميع... واهلل 
يط���ل بعمر الرئي���س ع�ن... واأمر معيب مني وفيه قل��ة اأخالق اإذا كنت 

اأفكر بالرئا�صة«!!!

فرنجية: »فتنة متجولة«

با�سيل: قلة اأخالق اأن اأفكر بالرئا�سة!!!

»المجل�ش االإ�سالمي العلوي« م�سار وم�سير

عبدالكريم رم�سان

�صقة مفرو�صة ديل�ك�س:
3 غرف ن�م
3 حمامات

�صال�ن
�صفرة

جل��س
�صطح

�صارع الك�ندور – خلف بنك ع�دة
طريق الميناء طابق 3

للمراجعة:
03/550175       03/208607
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با�سيل يت�سلم هدية من دبو�سي بح�سور �سقير

اأثناء الزيارة

من اليمين: ال�سريف، نّفاع، فنيانو�س، دبو�سي، الداية، تامر

»غرف��ة  م��ن  م�صترك��ة  بدع���ة 
طرابل�س وال�صمال« و»جمعية تران 
الأ�صغال  وزي��ر  وبرعاية  – ت��ران« 
عر���س  ت��م  فنيان����س  ي��ص��ف 
لل�ص��كك  الت�جيه��ي  »المخط��ط 
الحديدي��ة ف��ي لبن��ان م��ن طرابل�س 

الكبرى الذي اأعدته الجمعية«.
من �لح�سور

»غرف��ة  رئي���س  بح�ص���ر   -
طرابل���س وال�صمال« ت�فيق دب��صي 
ونائ��ب الرئي�س اإبراهي��م ف�ز، اأمين 
الم��ال ب�ص��ام الرح�ل��ي والأع�صاء: 
مجيد �صما�س، ج��ان ال�صيد، اأنط�ان 

مرعب، نخيل يمين، ج�رج نجار، 
�صع��د  الرئي���س  م�صت�ص��ار   -
الحريري عبدالغني كبارة، الرئي�س 
نجي��ب ميقات��ي ممث��اًل بمقب��ل ملك، 
اأحمد فتحي ال�صف��دي ممثاًل ال�زير 
محم��د ال�صف��دي، عب��داهلل �صناوي 
ممث��اًل ال�زير في�ص��ل كرامي، محمد 
كم��ال زي��ادة ممث��اًل ال�زي��ر اأ�صرف 
جم��ال  ال�صاب��ق  النائ��ب  الريف��ي، 
اأحم��د  د.  المرف��اأ  مدي��ر  اإ�صماعي��ل، 
اأعم��ال  بت�صيي��ر  المف����س  تام��ر، 
»المنطق��ة الإقت�صادية الخا�صة في 
ح�ص��ان  د.  المهند���س  طرابل���س« 

�صناوي، 
- نقي��ب المهند�صين ف��ي ال�صمال 
نقي��ب  زي��ادة،  ب�ص��ام  المهند���س 

المحامين ال�صابق ب�صام الداية، 
- رئي���س »جمعي��ة تج��ار زغرتا 

الزاوية « ج�د ط�ني �ص�ط�،  
- رئي���س بلدي��ة القلم���ن ط��الل 
دنكر، د. خلدون ال�صريف، د. مي�صال 
»الجامع��ة  رئي���س  نائ��ب  نج��ار 
رئي���س  للتكن�ل�جي��ا«،  الأميركي��ة 
»جمعي��ة ت��ران – ت��ران« كارل��س 

نفاع واأع�صاء الجمعية،
ال�صعران��ي  اأحم��د  ال�صي��خ   -
عل��ى  الحف��اظ  »جمعي��ة  ورئي�ص��ة 
تراث طرابل�س« ج�مانة ف�ؤاد �صهال 

تدمري. 
ليند� �سلطان: ال بد �أن يعود 

�لقطار �إلى �سكته و�لوطن �إلى 
عافيته

بع��د الن�صيد ال�طني األقت مديرة 
الغرف��ة لين��دا �صلط��ان كلم��ة قال��ت 

فيها:
»قديم��اً كان القطار يعبر مدينتنا 
باأمان وف��رح، وكنا ن�صَع��د ل�صفيره 
كاأنه ينقلنا من بلد اإلى بلد... جاءت 
الح��رب الب�صع��ة واإبتلع��ت القط��ار 
ب�صفيره و�صكته وعرباته المتدرجة. 
ولكننا اإ�صتعدن��ا ن�عاً من الأمل باأن 
القطار ل بد اأن يع�د الى �صكته، واإن 
ال�ط��ن ل ب��د اأن يع���د اإل��ى عافيته 

وتع�د له ق�ته وم�ا�صالته«.
»وها هي »جمعية تران – تران« 

 / الحل��م  بع���س  لتح��ّ�ل  ت�صع��ى 
الحقيقة اإلى مخط��ط ت�جيهي ُيعيد 
النب���س اإل��ى اأهم �صل��ة و�صل بيننا 
وبين العالم، ه��ي �صكة الحديد، هي 
القطار ال�صريع، يحل جزءًا من اأزمة 
اللبناني��ة  الم��دن  ويرب��ط  ال�صي��ر، 
بع�صه��ا ببع���س، ويرب��ط طرابل�س 

بمحيطها العربي«.
دبو�سي: ملفات نهو�س 

وتطوير مر�فقنا باأيدي 
�لوزير فنيانو�س �الأمينة

رئي�س »غرفة التج��ارة« الرئي�س 
ت�فيق دب��صي قال في كلمته:

»يطي��ب لنا م��ع �صركائنا في هذه 
المنا�صب��ة »جمعية ت��ران – تران« 
رئي�ص��اً واأع�ص��اء اأن نق��دم خارط��ة 
وطنية للقطار في لبنان من طرابل�س 
الكب��رى ل�زي��ر الأ�صغ��ال ال�صدي��ق 
ي��صف فنيان��س«، و»نحن معه يدًا 
بي��د م��ن اأجل العم��ل مع��اً للنه��س 
بلبن��ان ال�ط��ن، ونح��ن اللبناني�ن 
اأغنياء وثروتن��ا كامنة في طرابل�س 
الكب��رى م��ن البترون حت��ى اأقا�صي 
الحدود ال�صمالية في محافظة عكار، 
ونح��ن نتطلع اإلى تلبي��ة اإحتياجات 
والع��رب  اللبنانيي��ن  الم�صتثمري��ن 
والدوليي��ن، وعلين��ا اأن ن�ص��دد على 
كاف��ة  ع��ن  وطنن��ا  تحيي��د  اأهمي��ة 
ونح��ن  وال�صراع��ات،  التجاذب��ات 
تم��ر  العربي��ة  منطقتن��ا  اأن  نعل��م 
بظ��روف �صعب��ة، وهي تحت��اج اإلى 
النه����س  اأج��ل  م��ن  الإ�صتثم��ارات 
لبن��ان  ف��ي  ونح��ن  باإقت�صادياته��ا، 
ق��ادرون عل��ى ذل��ك بالتع��اون م��ع 
اأ�صح��اب الم�صلحة الحقيقيين وهم 

الم�صتثمرون، 
ملف��ات  اأن  الثق��ة  م��لء  »ولدين��ا 
النه����س وتط�ير مختل��ف مرافقنا 
ال�زي��ر  باأي��دي  م�ج���دة  العام��ة 

فنيان��س الأمينة«.
عل��ى  نع���ل  »ونح��ن  اأ�ص��اف: 
حي�ية ال�زي��ر فنيان��س في القدرة 
على الإم�صاك بكافة الملفات لتنه�س 
بمرافقنا الإقت�صادي��ة العامة بما له 
والح���س  الإنفت��اح  ثقاف��ة  م��ن 

بالم�ص�ؤولية ال�طنية، 
اأو�ص��ع  اإل��ى  نتطل��ع  ونح��ن 
لتج��ذب  الدولي��ة  ال�ص��راكات 
الإ�صتثم��ارات وت�فر مئ��ات الآلف 

من فر�س العمل«.
ن�صج��ل  )كلبنانيي��ن(  »ونح��ن 
ق�ص���س نجاح ف��ي بل��دان الإنت�صار 
وم��ن غي��ر الم�صم���ح اأن ل ن�صج��ل 
نجاحاتن��ا عل��ى اأر�س ال�ط��ن لأننا 
ل�صن��ا عاجزي��ن لم��ا لنا م��ن ثروات 
طبيعية وب�صرية علمية وتخ�ص�صية 
وم�قع جغرافي فريد، ونحن نتطلع 
الم�صاري��ع  اأو�ص��ع  اإط��الق  اإل��ى 
الإ�صتثمارية التي تنه�س بلبنان من 

طرابل�س الكبرى«.
كارلو�س نفاع: من »مدينة 

�لمدن« نطلق �لمخطط لكل 
لبنان

رئي���س »جمعي��ة ت��ران – تران« 
كارل��س نفاع قال في كلمته:

»نجتمع الي�م لنطلق من »مدينة 
الم��دن« طرابل���س الن�صخ��ة الأولى 
للمخط��ط الت�جيهي ل�ص��كك الحديد 
ف��ي لبن��ان ال��ذي اأع��ده مهند�ص���ن 
ومهند�ص��ات متط�ع�ن من »جمعية 

تران تران««.
»مطار بيروت – �لقليعات – 

رياق و�لمو�نىء«
وقال: »نطلق مخططاً ت�جيهياً: 

بي��روت«  »مط��ار  يرب��ط 
و»القليع��ات« و»ري��اق« والم�انئ 

البحرية كافة، 
ب�صبك��ة قط��ارات ع�صري��ة تعطي 
لالقت�ص��اد فر�ص��ة جدي��ة للنه����س 
والجه�زي��ة للم�صارك��ة ف��ي اإع��ادة 
اإعم��ار �ص�ري��ا والع��راق وت�صاه��م 
الخلي��ج  ازده��ار  م��ن  وت�صتفي��د 

العربي«. 
�لوزير فنيانو�س: »تدرجت 

في طر�بل�س في مكتبي 
�لنقيبين ب�سام �لد�ية 

و�أنطو�ن عيروت«
الأ�صغ��ال  وزي��ر  اللق��اء  راع��ي 
كلمت��ه  اإ�صته��ل  فنيان����س  ي��ص��ف 

بالق�ل:
»لطرابل�س ف�صل كبير علي واأذكر 
تدرج��ي ف��ي مكت��ب النقي��ب ب�ص��ام 
الداية ثم في مكت��ب النقيب اأنط�ان 

عيروت«.
اأ�ص��اف: »واأوجه التحية اإلى كل 
ال�ج�ه الم�صاركة و�صعادتي بلقائها 
�صنح��ت  وحي��ث  جميع��اً  واأعرفه��ا 
الفر�صة، اإبان اعتماد ال�صمال دائرة 
انتخابي��ة واح��دة، للعم��ل انتخابياً 

مع وج�ه عدة«.
»التقدي��ر  عل��ى  م�ص��ددًا  وتاب��ع 
للم�صاح��ة الت��ي ت�فرها ل��ي »غرفة 
طرابل���س وال�صم��ال« ف��ي طرابل�س 
والت��ي ل ب��د �صاأع�د للعم��ل مجددًا 

�صمن ن�صيجها».
الت��ي  الأرق��ام  كل  »اإن  اأ�ص��اف: 
تح��دث عنه��ا الرئي���س دب��ص��ي هي 

اأرقام تداولنا فيها مرارًا،
اأم��ا بالن�صبة لمل��ف القطار فنحن 
ناق�صن��ا م�صم�نه من��ذ البداية وه� 
ياأخذ حيزًا كبيرًا عندنا في ال�زارة، 
وزارتن��ا  ف��ي  ف��اإن  تعلم���ن  وكم��ا 
�صغ�رًا كبيرًا )الم�ظفين( ي�صل اإلى 

.»%83
التط���رات  اإل��ى  م�صي��رًا  وتاب��ع 
الحا�صل��ة في »مرفاأ بي��روت« واإلى 
األ��ف  و300  ملي���ن  ا�صتقبال��ه 

م�صت�عب تخ�س في معظمها بن�صبة 
73 بالمئ��ة منطق��ة بي��روت وجب��ل 

لبنان،
لذلك ل خيار عندنا فالمرفاأ لم تعد 

لديه قدرات ا�صتيعابية،
كذل��ك الأم��ر ف��ي »مط��ار رفي��ق 
عل��ى  الق��ادر  الدول��ي«  الحري��ري 
ا�صتيع��اب �صتة ماليين م�صافر ولكن 
ما يح�صل انه ي�صافر من المطار رقم 

قيا�صي جديد«.
المط��ار  و�ص��ع  �ص��رح  اأن  وبع��د 
ووج�ب ت��صعته والكلفة المت�قعة 

قال:
الم��ص�ع��ة  الدرا�ص��ات  »اأم��ا 
للقطار فمت�ف��رة. واأنا على الأرجح 
�صاأت�ج��ه  اإلى مجل���س ال�زراء لكي 
يك���ن عندنا خطة نق��ل عامة �صاملة 
تخ�صي���س  و�صاأطل��ب  لبن��ان،  ف��ي 

جل�صة واحدة لهذه الغاية«.
من �سمن خطة �لنقل

»ثم اإن هناك من يتحدث عن:
- القطار المفتر�س في لبنان،

- واأم�ر اأخرى،
- وكل النقل في لبنان،

بي��ن  البح��ري  والتاك�ص��ي   -
طرابل�س وبيروت. 

- ل يظن��ن اأحد اأننا لم ندر�س كل 
هذه الأم�ر«.

تحية �إلى �ل�سديق توفيق 
دبو�سي

ال�زير ي��صف فنيان��س ختم:
ال�صدي��ق  اإل��ى  التحي��ة  »اأوج��ه 
»غرف��ة  رئي���س  دب��ص��ي  ت�في��ق 
طرابل�س« وما ي�فره من م�صاحة له 
وللنا���س وحيث التعبير ع��ن الراأي 
مت��اح كم��ا اأوج��ه التحي��ة لأع�صاء 

مجل�س الإدارة«.
�لمهند�سان �ليا�س �أبو مر�د 

وجو�نا ملكون 
م��راد  اأب���  اإليا���س  المهند�ص��ان 
وج�ان��ا ملك���ن من »جمعي��ة تران 
مرتكزات  و�صرحا  طرح��ا  – تران« 
الروؤية التي ي�صتند عليها »المخطط 
ف��ي  الحديدي��ة  لل�ص��كك  الت�جيه��ي 
لبن��ان وه��� العم���د الفق��ري الذي 
تعتم��د علي��ه اأي��ة و�صيل��ة نق��ل ف��ي 
العال��م، ونح��ن من خ��الل مخططنا 
نتطلع اإلى ع�دة القطار اإلى عمله«.

»المخط��ط الت�جيهي تناولنا فيه 
ثالثة مقترحات لروؤية النقل بالقطار 
من طرابل���س الكبرى لأنن��ا نرى اأن 
كبي��روت«،  اأ�صا�صي��ة  طرابل���س 
واأخذنا بعين الإعتبار مناخ التط�ر 
الإقت�صادي المعا�صر وهذا المخطط 
يع��زز م��ن مكان��ة وحي�ي��ة كل م��ن 
»مرف��اأ طرابل�س« و»مط��ار الرئي�س 

رينه مع��س«.

طرابل���س  »غرف��ة  رئي���س 
وال�صم��ال« ت�في��ق دب��ص��ي �صارك 
ف��ي اإجتم��اع الهيئ��ات الإقت�صادية 
م��ع ال�زي��ر جب��ران با�صي��ل، الذي 
ُعق��د في مقر »غرف��ة بيروت وجبل 

لبنان«.
عل��ى  المجتمع���ن  رك��ز  وق��د 
الأزم��ة  م�اجه��ة  �صب��ل  »تحدي��د 
الإقت�صادية والمالية، وما تت�صمنه 
تدابي��ر  م��ن  العام��ة  الم�ازن��ات 
المرحل��ة  تج��اوز  عل��ى  ت�صاع��د 

الراهنة«.
مد�خلة دبو�سي

مداخل��ة  الإجتم��اع  تخلل��ت 

للرئي�س ت�فيق دب��صي، اإ�صتعر�س 
الإ�صتراتيجي��ة  »المرتك��زات  فيه��ا 
للمنظ�م��ة القت�صادي��ة المتكامل��ة 
لج��ذب  من�ص��ة  ت�ص��كل  الت��ي 
والعربية  اللبناني��ة  الإ�صتثم��ارات 
والدولية، وتلع��ب دورًا حي�ياً في 
تحقيق النه��س باإقت�صاد لبنان من 
طرابل���س الكب��رى الت��ي تمت��د م��ن 
الح��دود  اأقا�ص��ي  حت��ى  البت��رون 
وخ��الل  ع��كار«،  ف��ي  ال�صمالي��ة 
دب��ص��ي  الرئي���س  ق��دم  المداخل��ة 

لل�زير با�صيل هدية رمزية: 
»نح��� اإعتم��اد طرابل�س عا�صمة 

لبنان الإقت�صادية«. 

طرابل���س  »غرف��ة  رئي���س 
وال�صمال« ت�في��ق دب��صي اإ�صتقبل 
�صفي��ر ك�ري��ا الجن�بية ف��ي لبنان 
وال�صكرتي��ر  ك���ون«  داي  »ي�ن��غ 
الثال��ث ل��دى ال�صف��ارة »ل��ي �صانغ 

وون«.
بح�ص���ر مدي��رة الغرف��ة لين��دا 
�صلطان والم�صت�ص��ار د. عبدالرزاق 
اإ�صماعي��ل، رجل��ي الأعم��ال: حن��ا 
رئي�ص��ة  كمال��ي،  وعام��ر  زين���ن 
»مرك��ز اإيليت« للثقافة والتعليم د. 

ايمان درنيقة كمالي.
�لرئي�س دبو�سي

الرئي���س ت�في��ق دب��صي تحدث 
اللبناني��ة  العالق��ات  ع��ن  بداي��ة 

الك�رية الجن�بية ثم قال:
طرابل���س  »غرف��ة  ف��ي  »اإنن��ا 
وال�صم��ال« وعل��ى �ص���ء قراءتن��ا 
بن��ا  المحيط��ة  العام��ة  للتط���رات 
وجدنا اأن بلدان الج�ار العربي في 
المرحلة الراهنة تحتاج اإلى اإعادة 

البناء والإعمار.
باإمكانها  الكب��رى  واأن طرابل���س 
جاذب��اً  مح���رًا  ُت�ص��كل  ان 
والك�ري��ة  الدولي��ة  لالإ�صتثم��ارات 
تنبث��ق  الروؤي��ة  ه��ذه  وم��ن  مع��اً، 
�صيم��ا  ل  الكب��رى  م�صاريعن��ا 
تط�ي��ر  اإل��ى  اله��ادف  م�صروعن��ا 
الإقت�ص��اد ال�طن��ي ف��ي لبن��ان من 
وبالتال��ي  الكب��رى  طرابل���س 
الإ�صتفادة من الأمث�لة الك�رية في 

اإع��ادة اإعم��ار ك�ري��ا بع��د الدم��ار 
الذي عا�صته في م�صيرتها التاريخية 
و�صارع��ت اإل��ى تحقي��ق ح�ص�رها 
المح�ري وت�صجي��ل مكانة متقدمة 
ومميزة على خارط��ة الإقت�صادات 
العالمية �صناعًة واإنتاجاً وت�ص�يقاً 
تقديرن��ا  ن�صج��ل  بدورن��ا  ونح��ن 

لك�ريا ال�صديقة حك�مًة و�صعباً«.
�ل�سفير »يونغ د�ي كوون«

داي  »ي�ن��غ  الك���ري  ال�صفي��ر 
ك���ون«  �صكر الرئي�س دب��صي على 
ح�صن الإ�صتقب��ال وال�صيافة معرباً 
ع��ن �صروره ب��اأن يك�ن ف��ي »غرفة 
طرابل���س« ومبدي��اً اإعجاب��ه بكافة 
اإل��ى  اإ�صتم��ع  الت��ي  الم�صاري��ع 

ال�صروحات المتعلقة بها، وقال: 
»اإنه��ا مده�ص��ة وتثي��ر الإعجاب 
وق��درات  اإمكان��ات  م��ن  وتع��زز 
الك�ري��ة  الإ�صتثماري��ة  العالق��ات 
عم�م��اً  لبن��ان  واأن  اللبناني��ة. 
وطرابل���س خ�ص��ص��اً يمتل��كان كل 
مق�مات الق�ة الجاذبة والم�صجعة 
عل��ى بن��اء اأو�ص��ع ال�ص��راكات ف��ي 
م��ن  كل  تفي��د  م�صترك��ة  م�صاري��ع 

ك�ريا ولبنان«.
واإن »اللق��اء مع الرئي�س دب��صي 
خط���ة اأولى تليه��ا خط�ات اأخرى 
على طريق تنمية العالقات الثنائية 
بي��ن الجانبين الك���ري واللبناني، 
وطرابل���س �صتك�ن مق�ص��دًا ك�رياً 

في تط�ير تلك العالقات«.

في »غرفة طرابل�س وال�شمال«

»جمعية تران – تران«: »مخطط توجيهي 
لل�سكك الحديدية في لبنان من طرابل�ش الكبرى«

م�ساريع اإ�ستثمارية وطنية في 
اإجتماع الهيئات االإقت�سادية

ال�سفير الكوري في »غرفة طرابل�ش«:  
»م�ساريعكم الكبرى تعزز العالقات 

االإ�ستثمارية الكورية اللبنانية«
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رئي�س واأع�صاء المجل�س الإداري للجمعية الخيرية الإ�صالمية واإ�صعاف المحتاجين 
يتقّدمون باأحّر التهاني من اإدارة دار التربية والتعليم ال�صالمية ومعهدّي دار التربية والتعليم التقني والفني والهيئات التعليمية واأولياء الطالب الأكارم 

ومن اأبنائنا الطالب 
على النجاح الباهر الذي حققوه في امتحانات ال�صهادات الر�صمية بمختلف الفروع والخت�صا�صات والم�صتويات والتي تراوحت بين 96% و %100 

ونخ�س بالتهنئة الطالب:
كارن فادي كحيل، فرح ح�سام �ل�سمد ومحمود مايز �الأدهمي

في �صهادة الثانوية العامة - فرع علوم الحياة
كريم ر�مي �ل�سمرجي، تولين فادي كحيل ويو�سف عامر �لم�سري 

في ال�صهادة المتو�صطة
على نيلهم درجات جيد جدا وجيد على �صعيد لبنان في نتائج المتحانات الر�صمية.

فاإلى الأمام والى المزيد من النجاح والعطاء واهلل ولي التوفيق.
رئي�س الجمعية الخيرية ال�صالمية وا�صعاف المحتاجين

معن عبد �لحميد كر�مي
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الجمعية الخيرية االإ�سالمية واإ�سعاف المحتاجين تهنىء 
الطالب الناجحين في دار التربية والتعليم اال�سالمية

فرح ح�سام ال�سمد محمود مايز االأدهميكارن فادي كحيل

الرئي���س نجي��ب ميقات��ي اإ�صتقبل 
رئي�س بلدية طرابل�س د. ريا�س يمق 
ونائب��ه خال��د ال�ل��ي واأع�ص��اء من 

المجل�س البلدي.
ميقاتي: لتحقيق �أهد�ف 

�لمو�طنين 
الرئي���س ميقاتي دع��ا اإلى »تركيز 
البلدي��ة في عملها عل��ى اأم�ر تحقق 

للم�اطنين اأهدافهم وفي مقدمها:
-  معالجة اأزمة ال�صير،

- وملف النفايات،
- ومنع المخالفات كافة،

- والعناية بالطرق، 
اإ�صاف��ة اإل��ى العم��ل عل��ى تط�ير 
قل��ب المدينة، من الت��ل اإلى المدينة 

القديمة والأ�ص�اق«،
معتبرًا ان »لدى البلدية امكانات 

وطاقات قادرة على العطاء«.
توحدو� و�سعو� م�سلحة 

طر�بل�س في �أولوياتكم
وق��ال: »الأ�صا�س ف��ي النجاح ه� 
ان تك�ن�ا فريق عمل متجان�صاً ي�صع 
اأول�ي��ة  ف��ي  طرابل���س  م�صلح��ة 
الخالف��ات  ع��ن  بعي��دا ً اهتمام��ه 

والمناكفات، 
ونحن اإلى جانبكم حيث يلزم، 

تعاونك��م  ه���  الأ�صا���س  ولك��ن 
واأه��داف  روؤي��ة  وف��ق  وعملك��م 

وا�صحة«،
�إنماء �الإن�سان و�لمدينة

م�ؤك��دًا »اأن النت��اج يعتم��د على 
نقطتين اأ�صا�صيتين:
- اإنماء الإن�صان،

- واإنم��اء المدينة، والأخيرة هي 
ونح��ن  البلدي��ة،  م�ص�ؤولي��ة  م��ن 

داعم���ن وم�صاع��دون لك��م لتحقيق 
ذلك«.

يمق: الإنهاء ملف رئا�سة 
�الإتحاد

يم��ق  ع��زت  ريا���س  د.  الرئي���س 
عل��ى  ميقات��ي  الرئي���س  »�صك��ر 

ا�صت�صافته«، و�صدد على:
رئا�ص��ة  مل��ف  اإنه��اء  »�ص��رورة 

»اتحاد بلديات الفيحاء«، 
و»�ص��رورة الت�ا�صل مع وزيرة 
الداخلية ريا الحفار الح�صن لح�صها 
عل��ى اإر�صال عنا�ص��ر لتنظيم ال�صير 

في طرابل�س«،.
»�لتمدن«

»اهتم��ام  اإل��ى   م�صي��رًا  اأ�ص��اف 

»التم��دن« ون�صرها ملف��اً كاماًل ح�ل 
رئا�ص��ة التحاد وحق طرابل�س بهذا 

المركز.
ميقاتي: �ساأت�سل بالح�سن

ف��رد الرئي���س ميقات��ي ان��ه اطلع 
على م��ا ن�صرته »التم��دن«، و�ص�ف 
يت�صل ب�زيرة الداخلية ريا الح�صن 
»للت�صريع في عق��د اجتماع لالتحاد 
م��ن اأج��ل ا�صتعادة مكان��ة طرابل�س 

على راأ�س التحاد«.
مالحقة �لم�ساريع

كما �صكر د. يم��ق للرئي�س ميقاتي 
م��ع  م�صاري��ع طرابل���س  »متابعت��ه 

رئي�س الحك�مة ون�اب المدينة«. 

غد�ء عمل
بم�صارك��ة  البح��ث  وا�صُتكم��ل 
الجمي��ع ف��ي غ��داء عمل �ص��ارك فيه 
النائ��ب نق���ل نحا���س ود. خل��دون 

ال�صريف.
نحا�س

النائ��ب نق���ل نحا���س اأك��د عل��ى 
اأهمي��ة »ان تتخ��ذ البلدي��ة ق��رارات 
تالم���س ق�صايا النا���س، وان يجري 

تنفيذ هذه القرارات«.
د. �ل�سريف

و�ص��دد د. خل��دون ال�صري��ف على 
»قدرة رئي�س البلدية على ا�صتيعاب 
الأع�ص��اء والتعاون �ص�ي��اً من اأجل 

م�صلحة المدينة«.

الهيئ��ة العامة ل��� »جمعية طرابل�س ال�صياحي��ة« انتخبت هيئة اإدارية 
جديدة  بالتزكية، كما ُوزعت المنا�صب على النح� التالي:

د. من��ذر ف�زي كبارة )رئي�صاً(، د. هند �ص�في )نائباً للرئي�س(، ورود 
جندل��ي حام��دي )اأمان��ة ال�صر(، �صمير اإدم���ن م�صعد )محا�صب��اً(، �صعاد 
عق��اد )العالق��ات العام��ة(، عبدالرزاق ع���اد )اأمانة ال�صن��دوق(، عامر 
)لجن��ة  م�ل���ي  اأحم��د  م�صطف��ى  والبيئ��ة(،  ال�صياح��ة  )لجن��ة  ح��داد 
المهرجان��ات والأن�صطة(، مه��ى حمزة )اللجن��ة الجتماعية(، د. غزوى 
نابل�ص��ي )لجن��ة التراث والآث��ار(، والأع�ص��اء: فاي��زة ال�صباعي، محمد 

هاجر، عامر �صعدي كمالي، ن�رالدين الأي�بي ولما �صعراني.

ميقاتي م�ستقباًل يمق ومجل�ش بلدية طرابل�ش: 
التركيز على اإنماء االإن�سان واإنماء المدينة

«جمعية طرابل�ش ال�سياحية« 
هيئة اإدارية جديدة بالتزكية 

ود. منذر كبارة رئي�سًا

اع�ساء المجل�س البلدي في �سيافة ميقاتي

الهيئة االدارية الجديدة مع الرئي�سة ال�سابقة للجمعية د. وفاء �سعراني

رئي�س الجمعية المنتخب د. منذر كبارة يت�سلم من�سبه من د. �سعراني
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رئ���ي�������س »ج��م��ع��ي��ة الإن����ق����اذ 
الدكت�ر  اللبنانية«  الإ���ص��الم��ي��ة 
كتاباً  وج��ه  �صناوي  علي  محمد 
الجمه�رية  رئي�س  اإل��ى  مفت�حاً 
اللبنانية مي�صال ع�ن ح�ل ما جاء 
فيه  اأط���ل���ق  ال����ذي  ف���ي خ��ط��اب��ه 
لإعالن  الأولى  المئ�ية  »اإحتفالت 

دولة لبنان«.
عن  الجمه�رية  رئي�س  قاله  وما 
والفرن�صية  العثمانية  الحقبتين 
كل  حكم  تحت  لبنان  ك��ان  ال��ت��ي 

منهما:
- الأولى لأكثر من 400 �صنة،

- والثانية ل� 25 �صنة.
ومما جاء في الكتاب المفت�ح:

الجمه�رية  رئي�س  طرحه،  »ما 
م��ي�����ص��ال ع�����ن، ب��م��ن��ا���ص��ب��ة ب��دء 
الحتفالت الُمَعَدة على امتداد عام 
كامل، بذكرى مئ�ية لبنان الأولى، 
اأمٌر خطير، قد ي�صل اإلى حد الإرباك 
ذلك  اأكان  التاريخ  على  الدعاء  اأو 
عن  اأو  وت�صميم  ت�ص�ر  �صابق  عن 
عدم معرفة، وفي كل الحالت غير 

مبرور ول مبرر.
نب�س خاطىء للتاريخ قد 

يوؤدي �إلى نكء �لجر�ح
الرئي�س،  اأيها  لي�س �صحيحاً   ��  1
بال�ص�ت  ل�����ص��ان��ك  ع��ن  ُذِك����ر  م��ا 
الخطاب  بمنا�صبة  وال�����ص���رة، 
المئ�ية  ال��ذك��رى  ف��ي  ال��رئ��ا���ص��ي 

الأولى لتاأ�صي�س لبنان. 
واأقلُّ ما نق�ل في ذلك: 

�صنُة  تبداأ  اأن  المطلق  الخطاأ  من 
للتاريخ،  بنب�ٍس خاطئ  الحتفالت 
اإل محاولة مك�ص�فة،  ُيفهم منه،  ل 
ُتحمد  ل  ج��دل  في  البالد  لإدخ���ال 
الجراح  نكء  اإلى  ي�ؤدي  قد  عقباه، 
التي ما كادت تندمل، حتى ياأتي من 
ينكاأها، �ص�اء عن عدم اأو عن �صابق 

ت�ص�ر وت�صميم.
�لحر�س على وحدة �لبالد 

و�لعباد و�جب
كما ان الرئي�س �صّن حرباً اإعالمية 
والتي  عثمان«  بني  »دول���ة  على 
تمثلها تركيا الي�م. في حين اأن من 
م�ص�ؤوليات اأي رئي�س الحر�س على 
ويبتعد  وم�اطنيها،  البالد  وحدة 
الختالف  اإلى  يعر�صها  ما  كل  عن 
حفظ  على  ويحر�س  والت�صادم، 
حالتنا  وف��ي  بالدول  لبنان  عالقة 

هذه بالدولة التركية!! 
فكيف اذا ما تعمد الخطاب نب�صاً 

خاطئاً للتاريخ؟ 
اإ�صاءات  عنه  نتجت  الذي  الأمر 
على  الآن  حتى  بقيت  ول�  كبيرة، 
التاريخي  اأو  الفكري  الم�صت�ى 
الي�م(  )تركيا  اعتبرته  عما  ف�صاًل 
اإ�صاءات اإلى تاريخها وح�صارتها!!.

مقولة �إن�سمام �لمحافظات 
�إلى �لجبل لي�ست �سحيحة

2 �� لي�س �صحيحاً، اأيها الرئي�س، 
ال��ي���م  الأرب�����ع  ال��م��ح��اف��ظ��ات  اأن 
)ال���ج���ن����ب، ال�����ص��م��ال، ب��ي��روت 
الجبل  اإل���ى  ان�صمت  وال��ب��ق��اع( 

ف�صكلت لبنان الكبير. 
وبع�س  الجبَل  اأن  ال�صحيُح  بل 
البقاع كانا جزءًا من وليات �صيدا 

اأو طرابل�س اأو بيروت. 

فكان  الآخ��ر  البقاع  بع�س  اأم��ا 
يتبع دم�صق اأو طرابل�س. 

كان�ا  واأم��راءه  الجبل  اأن  علماً 
دوماً يخ�صع�ن اإما ل�الي �صيدا اأو 

بيروت اأو دم�صق اأو عكا. 
وق�صم الجبل ال�صمالي خ�صع اإما 
في  امتدت  التي  طرابل�س،  ل�لية 
بع�س اأزمنتها، اإلى الالذقية �صماًل 

وج�نية جن�باً وبعلبك �صرقاً.
ومق�لة »قب�ل اأبناء المحافظات 

الأربع لم يكن �صهاًل« �صحيحة
ل باأ�س اأن يذكر الرئي�س اأن قب�ل 
بعد  )المناطق(  تلك  م�اطني  اأكثر 
في  بيك�   ���� �صايك�س  )اإج����راءات 
وبخا�صة  ال�صلطنة  اأرا�صي  بعثرة 
العربية وتق�صيمها في  المنطقة  في 
عملية طرح وجمع عجيبة وغريبة( 
لبنان  ت�صكل  »البعثرة«   وبهذه 
�ص�ريا  عن  م�صتقلة  دول��ة  الحالي 
لم  اأم��ر  وه���  وفل�صطين،  العربية 

يكن �صهاًل اأو ُمرحباً به. 
َنْتها  �صكَّ كبيرة  غ�صًة  ل  و�صكَّ
�صلب  وبخا�صة  المنطقة،  ظروف 
ال��ق�����ص��ري  وال��ت���ل��ي��د  فل�صطين 
من  ولزمه  رافقه  وما  )لإ�صرائيل( 
العالم  جعلت  ووي���الت  اأح����داث 
في  يعي�س  خا�صة،  ولبنان  العربي 
دوامة حروب وخالفات وانقالبات.

لبنان �ليوم كان �أجز�ء من 
واليات بالد �ل�سام

العثمانية  المرحلة  عن  اأما   ���  3
ُعرف  ما  الرئي�س على م�صاحة  اأيها 

بلبنان الكبير، فنق�ل باخت�صار: 
اإن ما ُي�صمى »بلبنان الي�م« كان 
ال�صام«  »ب��الد  ولي��ات  في  اأج��زاًء 
فل�صطين  اأي�������ص���اً  ت�����ص��م  ال���ت���ي 
ومفه�م  وا�صح  وذاك  )ال�صليبة( 
من اإعالن الحتفال بمرور المئ�ية 
كما  »القي�صرية«  ل�لدته  الأول��ى 
لم  لبنان  اأن  اأي  والأردن.  �ص�ريا 

يكن بلدًا واحدًا. 
في 1919 �أعلنه »غورو« 

�سمن خطة تمهد لخلق دولة 
�لعدو

»الجنرال  ه�  دولًة  اأعلنه  ومن 
وك����ان   .1919 ع�����ام  غ��������رو« 
)الجنرال( في ذلك منفذَا لجزء من 
و�صائر  ال�صام  ب��الد  تق�صيم  خطة 
تبعاً  العثمانية،  ال��دول��ة  ب��ل��دان 
الم�ص�ؤوم،  بيك�   ��� �صايك�س  لتفاق 
بين  الأرا�����ص����ي  ت����زي���ع  ع��ل��ى 
الكيان  لخلق  تمهيدًا  »الحلفاء« 
ال�صليبة  فل�صطين  في  الإ�صرائيلي 
و���ص��رب وح��دة ب��الد ال��ع��رب وما 
ا�صتجد من اأحداث معقدة و�صعبة 

وما قد ي�صتجد ل قدر اهلل!!.
حكم �لعثمانيون كانت فيه 

�أخطاء �أو خطايا �سحيح 
ولكن...؟

ل نق�ل اأبدًا اإن حكم العثمانيين 
كان بريئاً من اأخطاء ومثالب، ل بل 
في بع�س الأحيان خطايا لي�س على 
الي�م«  »بلبنان  ُع��رف  ما  مناطق 
فح�صب، بل في كل مناطقه حتى في 

تركيا نف�صها. 
دولة َهِرَمت وموؤ�مر�ت حيكت
حياة  طبيعة  م��ن  لي�س  وه���ذا 
الدول التي َتْهَرم فح�صب، بل بف�صل 
بغيَة  لها  حيكت  التي  الم�ؤامرات 
على  ال�صتعمار  وفر�س  تق�صيمها 

بالدها، تمهيدًا لخلق )اإ�صرائيل(.
فكم��ا ه� معل�م رف���س ال�صلطان 
عبدالحمي��د الثان��ي عرو���س من��ح 
اليه�د قطعة من فل�صطين، فدخل�ا 
الت��ي  العثماني��ة  الدول��ة  اأرا�ص��ي 
خ�صرت في الحرب العالمية الأولى 

مع �صريكتها المانيا،
)التتمة �صفحة 11(

مي�صال  الجمه�رية  رئي�س  بخطاب  راأي��ك  ما 
ع�ن بمنا�صبة مئ�ية قيام »دولة لبنان« وت�جيه 
على  والتهجم  العثمانية  لل�صلطنة  الإتهامات 

المرحلة العثمانية،
و�ل�سمت حول ممار�سات �لم�ستعمر 

�لفرن�سي وده�سه طالب و�أطفال 
طر�بل�س بالم�سفحات؟؟؟

�ص�ؤالن ت�جهت بهما »التمدن« اإلى من التقاهم 
مندوبها من الم�اطنين  وعدنا بالجابات التالية:

نحن من »��ستعمر« �الأتر�ك في بالدنا
�صح��ادة نا�ص��ر )دكت���ر �صريع��ة اإ�صالمي��ة – 

الحرية( قال:
»الع��رب هم الذين اأو�صل�ا الدع�ة الإ�صالمية 
اإلى العثمانيين، وبال�اق��ع يمكن الق�ل اأننا نحن 
اإ�صتعم��ر الأت��راك ف��ي بالدن��ا عل��ى عك���س  م��ن 
الفرن�صيين والبريطانيين الذين حكم�ا بالق�انين 
الفرن�صي��ة والبريطاني��ة، وا�صتم��ر الحك��م فت��رة 
وج���د العثمانيي��ن في ال��دول العربي��ة، وعندما 
بال�ص���ؤون  والفرن�صي���ن  البريطاني���ن  تدخ��ل 
الداخلية للبنان ظهر اإرهابهم على كل اللبنانيين. 
وكان الأت��راك يت�صابق���ن لتعلم اللغة العربية 
وتعليمها لأبنائهم من اأجل قراءة القراآن وال�صنة 
النب�ي��ة. ومازال��ت اآث��ار الح�ص��ارة العثماني��ة 

ظاهرة للعيان ونحن فرطنا بالمحافظة عليها«.

��ستغرب �لهجوم على تركيا
اأحم��د دب��ص��ي )ميكاني��ك �صي��ارات – طري��ق 

المئتين( قال:
»تركيا ه��ي ال�حيدة التي ت�صتقبل الم�اطنين 
اللبنانيي��ن بحف��اوة، وهناك العدي��د ممن يذهب 
ل�ص��راء بي��ت هناك هرب��اً من الظل��م المعي�صي في 
لبن��ان، لذل��ك اأ�صتغ��رب الهج���م عل��ى الأت��راك، 

وعلى الحكم العثماني.
الجي�س الفرن�صي قتل الأبرياء وده�س الأطفال، 

وعذب اللبنانيين ول اأحد يذكر الم��ص�ع«.
�لتهجم على تركيا مرفو�س

رامي النعيم )م�ظف – التل( قال:
»التهج��م على تركيا مرف��س، اأنا ل اأعلم ماذا 
ح�ص��ل ف��ي التاريخ، ولك��ن اأعلم اننا نمل��ك اآثارًا 
لبن��ان،  ف��ي  العثماني���ن  خّلفه��ا  ج��دًا  جميل��ة 

وخ�ص��صاً في طرابل�س.
ولم��اذا ل اأح��د يتحدث عن الره��اب الفرن�صي 

الذي اأعدم اللبنانيين ن�صاء و�صي�خاً واأطفاًل«.
�لحق يقال

عبدالإل��ه الجا�ص��م الدند�ص��ي )تاج��ر – التل( 
قال:

»تركي��ا البلد ال�حيد ال��ذي يرحب باللبنانيين 
ونحن نتبادل معهم التجارة، وما قيل عن الأتراك 

)العثمانيين( ي�صبب �صررًا كبيرًا.

اأم��ا عم��ا ج��رى م��ن ده���س لأطف��ال طرابل�س 
بالدبابات الفرن�صية هذا اإرهاب، ولكن فرن�صا خط 
ع�صي��رة  م��ن  واأن��ا   )!!!( البع���س  عن��د  اأحم��ر 
الدند�صي ويق�ل اأج��دادي ان الفرن�صيين اأعدم�ا 
ع��ددًا كبي��رًا جدًا م��ن ع�صيرتنا، وه��ذا كالم حق 

والحق يقال«.
عّمرت م�ساجد ومد�ر�س ولم تهدم 

�لكنائ�س
محمد دروي�س )تاجر – النجمة( قال:

»ل��م يترك العثماني�ن اأي اأث��ر �صلبي في لبنان 
��روا الم�صاج��د  وخا�ص��ة ف��ي طرابل���س، ب��ل عمَّ
الأثري��ة والمدار���س الم�ج�دة اإل��ى ي�منا هذا، 
ومن تل��ك المدار�س »الخات�ني��ة« و»ال�صقرقية« 

وغيرهما، ولم يهدم�ا الكنائ�س في تلك الحقبة، 
وللعل��م فاإن الجنرالت الأتراك كان�ا يحكم�ن 
بالع��دل ول��م يرهب�ا ولم يفروا اإل��ى اأية »�صفارة 
اأجنبي��ة«. اأما الجي�س الفرن�صي فقد اأعدم، اإحتل، 

بالدنا...«.
�لحديث يطول

فادي حجازي )حالق – اأبي �صمراء( قال:
»الحديث يط�ل عن ايجابيات زمن العثمانيين 
ف��ي لبن��ان، فلق��د عم��روا المدار�س و�صاع��ة التل 
والتكي��ة وغيرها من الآثار الجميلة في طرابل�س، 
لذل��ك يج��ب ان نحترم م��ا فعل�ه معن��ا ول ندفع 

�صريبة عن البع�س؟!«.

رئي���س الجمه�ري��ة مي�ص��ال ع�ن 
وجه ر�صالة اإل��ى اللبنانيين لالإعالن 
ع��ن بدء ذك��رى مئ�ية اإع��الن لبنان 
م��ن  الأول  ي�ص��ادف  ال��ذي  الكبي��ر 

اأيل�ل من العام 1920.
�إرهاب �لدولة

ومما قاله في ر�صالته:
»كل مح��اولت التح��رر من النير 
العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل 

واإذكاء الفتن الطائفية«.
مار�ص��ه  ال��ذي  الدول��ة  »اإره��اب 
اللبنانيي��ن  عل��ى  العثماني���ن 
خ�ص��ص��اً خ��الل الح��رب العالمي��ة 
الأولى، اأودى بمئات اآلف ال�صحايا 
والتجني��د  المجاع��ة  بي��ن  م��ا 

وال�صخرة«.
»نفوذ« فرن�سي �أم �إ�ستعمار؟

واأ�ص��اف: »م��ع انته��اء الح��رب 
وهزيم��ة  الأول��ى،  العالمي��ة 
تح��ت  لبن��ان  ودخ���ل  العثمانيي��ن 
ب��داأت  الفرن�ص��ي،   )!!!( »النف���ذ« 
مرحل��ة جديدة من تاريخنا، و�صلنا 
معه��ا اإل��ى لبن��ان الكبي��ر ف��ي العام 

1920، ثم ال�صتقالل«.
واأردف: »عّلم�ا الأجيال الطالعة 
كي��ف اأن الطائفية ه��ي مر�س مدمر، 
ي�صتعملها اأعداء ال�طن كلما اأرادوا 

�صربه«.
�الإنتماء لمن؟

المثل��ى،  المنا�صب��ة  ه��ي  »ه��ذه 
لأعل��ن كرئي�س للجمه�ري��ة، اإيماني 
النظ��ام  م��ن  النتق��ال  ب�ص��رورة 
الطائفي ال�صائد اإلى الدولة المدنية، 
الع�صرية، حي��ث النتماء الأول ه� 

لل�طن ولي�س للزعماء الطائفيين«.
ت�ساوؤالت م�سروعة

في هذه المقاط��ع من كالم رئي�س 
الجمه�ري��ة مي�صال ع���ن م�اقف ل 

بد من الت�صاوؤل ح�لها:

ممار�سات »عثمانية« 
وممار�سات »دول �لعالقة معها 

غير �سكل«
»النّي��ر  لق�ل��ه  بالن�صب��ة   -1

العثماني« و»اإرهاب الدولة«،
م��ا يعلم��ه  ه��ذا كل  ه��ل  ن�ص��األ: 
الرئي���س ع��ن تل��ك المرحل��ة؟ وه��ل 
هن��اك دول الي�م هنا وهناك وهنالك 
تمار���س اأ�ص���اأ م��ن ه��ذه المق���لت 
واأكثره��ا »العالقة معها ذات مفه�م 

خا�س«؟!
�إ�ستعمار فرن�سي ال »نفوذ 

فرن�سيًا« ده�سو� طالب وفتيان 
طر�بل�س بم�سفحاتهم؟! فهل 

يعلم �لرئي�س؟!
2- والق���ل: »... ودخ���ل لبنان 
تحت النف���ذ الفرن�صي«... »و�صلنا 
اإل��ى لبنان الكبير في العام 1920«، 
ون�ص��األ: ه��ل »المرحل��ة الفرن�صية« 
مرحلة »نف�ذ« اأم »اإ�صتعمار« وقتٍل 
وزرٍع لطائفيٍة مدمرة ل نزال نعاني 

منها اإلى الي�م؟
وه��ل ل يعل��م الرئي�س م��ا قام به 
ف��ي  الفرن�صي���ن  الم�صتعم��رون 
طرابل���س بده���سٍ لالأطف��ال والطلبة 

الفتيان بم�صفحاتهم؟؟
من يق�سر بقوله حول 

�لطائفية
3- قال الرئي�س »الطائفية مر�س 

مدمر ي�صتعملها اأعداء ال�طن...«.
الذي��ن  ه��م  م��ن  وال�ص���ؤال: 
)وفروعه��ا(  الطائفي��ة  ي�صتعمل���ن 

الي�م؟
- وه��ل يق�ص��د م��ن يعلن���ن اأن 

النتماء وال�لء لدولة اإيران مثاًل؟
- اأم يق�صد »رجل فتنة متنقلة«؟

غي��ر  اأو  حليف��ة  اأح��زاب  اأم   -
حليفة«؟

�النتقال �إلى �لدولة �لمدنية 
�أين يمار�س

وق�له الرائ��ع:  »اإيماني ب�صررة 
النتقال من النظ��ام الطائفي ال�صائد 

اإلى الدولة المدنية«.

ق�ل رائع وعليه ن�صاأل: 
اأين نرى ترجم��ة لهذه المق�لة – 

الحلم؟
وم��ن يعمل ليل نهار بي��ن الأقنية 
»النظ��ام  م��ن  لالنتق��ال  والأقبي��ة 
الطائف��ة  »نظ��ام  اإل��ى  الطائف��ي« 
ال�احدة التابعة له ولمن تعلم...؟«.

وال ينق�سنا �ال �أن يقف 
»�ل�سخ�س« ليقول:

اأنا الطائف��ة والطائفة لي ولخدمة 
اأهداف��ي، اأما من ف��ي الطائفة ولي�س 
في خدمتي فه� من »اأعداء الطائفة« 
اأزلم��ي  م��ن  لي���س  ه���  طالم��ا 

واأتباعي...!!! ل �صمح اهلل.

للنا�س الحرية في راأيهم

ال�سوؤال: ما راأيك بخطاب رئي�ش الجمهورية في »مئوية لبنان«

هل ن�سي الرئي�ش �سهداء طرابل�ش والمعتقلين والمعذبين 
في �سجون االإحتالل الفرن�سي؟

كتاب مفتوح اإلى  رئي�ش الجمهورية من 
د. محمد علي �سناوي: خطاب المئوية 

االأولى للتفعيل اأو للتعطيل؟؟!

الرئي�س مي�سال عون

دبابة لالإحتالل الفرن�سي

ا�سماء ال�سهداء

رامي النعيم محمد دروي�س  فادي حجازي �سحادة نا�سر  اأحمد دبو�سي  عبداالإله الجا�سم الدند�سي
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في  كتبت،  الغراء  »التمدن«  جريدة 
في  الم�ؤرخ   1634 العدد 
الثانية،  ال�سفحة  في   2019/8/21
طرابل�س  بلدية  عن  م�ستفي�سًا  بحثًا 
والمطل�ب من رئي�سها الدكت�ر ريا�س 
كثيرة  م�ساريع  ان  وذكرت  يمق، 
في  ذلك  تف�سيل  طرابل�س،  تنتظرها 
ال�سفحة،  تلك  من  الخام�س  العم�د 
ذكرت  الح�سر  ال  المثال  �سبيل  وعلى 

اأكثر من ع�سرين م�سروعًا.
ه�  يمق  د.  البلدية  رئي�س  ووعد 
مع  باال�ستراك  الحل�ل  اليجاد  العمل 

زمالئه اأع�ساء المجل�س البلدي:
- لتحقيق االأهداف المرج�ة،

- واإطالق ور�سة االنماء،
- واعادة الدور القيادي لطرابل�س،

- وحفظ كرامة اأهلها، 
وهذا ما يتمناه الجميع، 

الحالي  االإنق�سام  ب�سبب  ولكن... 
من  فاإنه  المجل�س  في  اأع�ساء  بين 

الم�ستحيل تحقيق تلك االأمنيات. 
وال �سك باأن رئي�س البلدية اأمين على 
بذلك،  له  ون�سهد  طرابل�س،  م�سالح 
يدركه،  المرء  يتمنى  ما  كل  ما  ولكن 
رياح المجل�س البلدي التي تهب اأحيانًا، 
دون  تح�ل  اأع�سائه،  بع�س  لم�سلحة 
يتمناه  ما  وتحقيق  ووفاق  اتفاق  اأي 

الجميع:
{اَل ُنَكِلُّف َنْف�ًسا اإِاَلّ ُو�ْسَعَها}،

البلدية الحالي كاأ�سالفه لن  فرئي�س 
يكن  لم  اإن  المطل�ب  اإنجاز  ي�ستطيع 
اإرادة  مع  من�سجمًا  م�حدًا  المجل�س 

المدينة وم�سالحها.
الدولة  في  م�ؤ�س�سة  الأية  يمكن  وال 
اإن  عاتقها  على  الملقاة  المهام  تنفيذ 
�سخ�سية  ورغبات  اأنانيات  هناك  كانت 

الأع�ساء في اإدارتها.
كل  يعيها  ان  يجب  م�سلمات  تلك 
تطغى  ال  كي  العام  بال�ساأن  م�ستغل 
فالعاطفة  العقل،  على  العاطفة 
نخاف  كبرى  م�سيبة  هي  الالعقالنية 

اأن ينتهجها البع�س!
وقالت »�لتمدن«

في  بحثها  »التمدن«  وختمت 
الم�سار  العدد  في  البلدية،  ال�س�ؤون 

اإليه، اإلى الق�ل حرفيًا: 
»الحر�س على الت�سامن بين اأع�ساء 
تدخل  ومنع  البلدي  المجل�س 

ال�سيا�سيين من اآية جهة كان�ا«.
اإنها اإ�سارة وا�سحة اإلى انه ال يمكن 
االن�سجام  كان  اإذا   م�سروع  اأي  تنفيذ 
اأي  ورئي�س  اأع�ساء  بين  معدومًا 

مجل�س،
ذلك  في  ال�سا�سة  تدخل  ثم  ومن 

يعرقل تحقيق اأي �سيء،
اإاّل  �سيء  في  ال�سيا�سة  دخلت  »وما 

اأف�سدته«. 
تدخل  فاإن  ال�سديد  االأ�سف  ومع 
كل  في  واقعًا  اأ�سبح  ال�سيا�سة  رجال 
االأم�ر، وال�سرعية اللبنانية عجزت عن 
تداركه اأو الحد من تفاقمه على االأقل، 
كي  الحقيقة  بهذه  االعتراف  ويجب 

ال ن�سع الل�م على جهة دون اأخرى،
ونق�ل اإن اإ�ستاأ�سد الباطل وانزوى 
على  ماأ�ساوية  النتيجة  ف�ستك�ن  الحق 

ال�طن والم�اطن.
من  غيارى  اإلى  بحاجة  نحن 
الم�س�ؤولين اللبنانيين لينقذونا من هذه 
منها  تعاني  التي  الماأ�ساة  المتاهة 

جميع الم�ؤ�س�سات على االطالق.
وه�  �سكين  بغير  ُيذبح  ال�سعب 

�سابر وم�سابر ولكن لل�سبر حدود.

بنارها  تكت�ي  التي  المظالم  تلك 
االأمة تحتاج اإلى قيادة همها الم�سلحة 

العامة، 
تملك ق�ة العزيمة،

واأمانة المحافظة على الد�ست�ر،
وتنفيذ الق�انين، 

وت�ؤمن باأن ال اأحد ف�ق القان�ن. 
اْلَقِ�ُيّ  ا�ْسَتاأَْجْرَت  َمِن  َخْيَر  {اإَِنّ 

ااْلأَِميُن}.

حك�مة »جبل طارق« البريطانية 
من  جديدة  ورقية  عملة  اأ���ص��درت 
اإ�صترليني، تحمل  فئة خم�صة جنيه 
بن  ط��ارق  الم�صلم  القائد  �ص�رة 
رم�ز  من  كرمز  اهلل،  رحمه  زي��اد، 
الإ�صالم  حمل  والذي  العالم  تاريخ 
وطئت  والذي  ا�صبانيا   جن�ب  اإلى 
عام  ط��ارق«  »جبل  �صخرة  قدماه 
فتحه  ب��داي��ة  ف��ي  ل��ل��ه��ج��رة،   92

لالأندل�س. 
ماذ� يظهر على هذه �لعملة؟

باإ�صمه،  ال��ج��ب��ل  ���ُص��م��ي  ول��ذل��ك 
ويظهر على:

- يمين وجه ال�رقة النقدية:
زي��اد حاماًل  ب��ن  ���ص���رة ط��ارق 
�صيفه، وفي الخلفية ق��س اإ�صالمي، 

ونجمة خما�صية، 

بن  طارق  ا�صم  ال�ص�رة  وتحت 
زياد بالأحرف الالتينية، 
- وعلى ي�صار العملة:

الطابع  ذات  الإ�صالمية  القلعة 
في  والم�ج�دة  القديم  المعماري 
تطالب  التي  البريطانية،  المقاطعة 
بها ا�صبانيا، بالرغم من تنازلها عنها 
ع�صر  الخام�س  القرن  خالل  ر�صمياً 
الإ���ص��دار  ه��ذا  وُيلقي  ال��م��ي��الدي. 
ال��م��ال��ي ال�����ص���ء ع��ل��ى اأح���د اأب���رز 
الأفذاذ  الإ�صالمي  المغرب  رجالت 
عبر التاريخ كله، حيث ا�صتطاع هذا 
ومع  زي��اد  بن  ط��ارق  الكبير  القائد 
ق��ل��ة م��ن رج��ال��ه وج���ن����ده، فتح 
هزيمة  بعد  الإ�صالم  لن�صر  الأندل�س 
خالل  الق�طية،  ال��دول��ة  جي��س 

باأنه الحكم الإ�صالمي في المغرب. للقارىء  اأو�سح  اأن  اأود  بداية 
لي�س لدي اأي معرفة اأو عالقة �سخ�سية 
رئي�س  الح�ت  محمد  االأ�ستاذ  مع 
»�سركة  عام  ومدير  اإدارة  مجل�س 
)الخط�ط  االأو�سط«  ال�سرق  طيران 

الج�ية اللبنانية - »ميدل اإي�ست«(.
بتجدد  م�ؤخرًا  تفاجاأت  لكنني 
الح�ت  محمد  تبديل  عن  الحديث 
والعمل على اإحالل رئي�س مجل�س اإدارة 
عامًا  مديرًا  يبقى  اأن  على  مكانه  جديد 

لل�سركة.
�سياقه  غير  وفي  م�ستغرب،  كالم 
وعالم  االإدارة  علم  في  الأنه  ال�سحيح، 
بم�قع  الم�سا�س  يج�ز  ال  ال�سركات 
رئي�س مجل�س االإدارة المدير العام الأي 
�سركة جعل من �سركته وبف�سل ح�سن 
اإدارته من اأف�سل ال�سركات في مجالها 

التجاري.
»�سركة  ب�اقع  اأذكر  اأن  اأود  هنا 
اإدارتها  يت�سلم  اأن  قبل  اإي�ست«  الميدل 

االأ�ستاذ محمد الح�ت،
مالي  عجز  تحت  تن�ء  كانت  والتي 

الم�س 750 ملي�ن دوالر اأميركي،
لبنان«  »م�سرف  ت�ستنزف  وكانت 
تبقى  لكي  الدوالرات  بماليين  �سن�يًا 

م�ستمرة وتدفع مت�جباتها،
الأن »م�سرف لبنان« يملك ما ن�سبته 

99% من اأ�سهم ال�سركة،
ويبقى 1% ملكًا لبع�س الم�ساهمين 
تخلت  التي  فران�س«  »االأير  ول�سركة 
ط�عًا عن ما ن�سبته 19% من اأ�سهمها 
ت�سيب  كانت  التي  الخ�سائر  ب�سبب 

»�سركة الميدل اإي�ست«.
وقد اأ�ستطاع محمد الح�ت وبعملية 
هيكلة  اإعادة  من  ومدرو�سة  قي�سرية 
من  الفائ�س  و�سرف  ال�سركة 
ُيرهق�ن  كان�ا  الذين  الم�ظفين 
 – الح�ت  ونجح  ال�سركة،  ميزانية 
ال�سيا�سية  المراجع  من  بغطاء  طبعًا 
في  اللبنانية،  الدولة  في  الفاعلة  
»رفيق  ال�سهيد  الرئي�س  طليعتهما 
بري«  »نبيه  والرئي�س  الحريري« 
 2001 من  بدءًا  الجمه�رية  وروؤ�ساء 

.-
وبهذه الخطة ن�سل الح�ت »الميدل 
اإي�ست« من الدرك الذي و�سلت اإليه ال 
في  و�سلته  الذي  الم�ست�ى  �سيما 
لم�سته  والذي  للم�سافرين،  خدماتها 
الم�سافرين  من  ك�ني  اليد  لم�س  اأنا 
�سركتي  طائرات  متن  على  با�ستمرار 
وبداأت  ال�سركة  ونجحت  ال�طنية، 
بتزويد  با�سرت  بل  ال  بال�سع�د، 
 2009 عام  من  بدءًا  لبنان«  »م�سرف 
ملي�ن   50 تجاوزت  �سن�ية  باأرباح 

دوالر.
الإ�ستالم  ال�سركة  تتح�سر  والي�م 

العام  من  بدءًا  با�س«  »اأير  طائرة   19
عام  طائرات   9(  2022 حتى   2020
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طائرات عام 2022(. 
التي  الطائرات  اأحدث  من  وهي 

اأنتجتها »�سركة اأير با�س«.
الميدل  »�سركة  تتمكن  لكي  لذلك 
خدمات  كافة  تغطية  من  اإي�ست« 
القارة  مع  �سيما  ال  الج�ية  خط�طها 
مع  وربما  اأوروبا  ومع  االأفريقية 
اإي�ست«  »الميدل  الالتينية!!  اأميركا 
ف�ساء  في  وُتَحلِّق  نجحت  �سركة 
المناف�سات  رغم  العالمية  ال�سركات 

التي تعتر�سها من قبل من يناف�سها. 
وبكل  ن�ساأل  اأن  حقنا  من  هنا 
محاباة  اأي  دون  ومن  م��س�عية، 
لل�سيد محمد الح�ت، لماذا الحديث عن 
م�قع  في  ناجح  �سخ�س  اإ�ستبدال 
العام  والمدير  االإدارة  مجل�س  رئا�سة 
الح�سي�س  من  اإنُت�ِسلت  ل�سركة 
كفاءته  هل  نعرف  ال  اآخر  ب�سخ�س 
م�ست�ى الكفاءات المفرو�سة في هذه 
�س�ؤال  اإ�ستبداله؟  يراد  المرحلة؟ 
ج�اب  اأي  له  اأجد  لم  فعاًل  ج�هري 
من  اأُطِلق  االأ�سا�س  هذا  وعلى  ره!  ُيبرِّ
تعجب  الجريدة �سرخة  هذه  �سفحات 
ُي�سحب  لكي  ال�قت،  ذات  في  وتحذير 
اأم  �ِسئنا  التداول هذا الحديث الأنه  من 
لم يكن �سحيحًا  – واإن  اأبينا �سيك�ن 
محمد  اأداء  على  �سلبي  تاأثير  له   –
والخالقة  الناجحة  اإدارته  في  الح�ت 
ولنتركه  اإي�ست«،  الميدل  »�سركة  في 
ال�سركة  اإنتاجية  رفع  م�سيرة  يتابع 
واقعها  من  ن�سلها  ا�ستطاع  التي 
في  انعك�س  والذي  ماليًا،  الماأزوم 
تحديث  م�ساألة  على  ال�سابقة  المرحلة 
االأ�سط�ل الج�ي لهذه ال�سركة الرائدة 
الطيران  عالم  في  االأولى  كانت  والتي 
عالمنا  وفي  المت��سطي  �سرقنا  في 
اأ�سبحت  اأين  والي�م  العربي، 
االأ�ساطيل الج�ية العربية من خليجية 
اأ�سط�ل  حجم  ه�  واأين  وغيرها، 

»الميدل اإي�ست« قيا�سًا عليها.
اترك�ا الناجحين في م�اقعهم لكي 
قطاع  في  النجاح  م�سيرة  يتابع�ا 
يمكن  ال  ومناف�سات  تحديات  ي�اجه 
تجاوزها اإاّل ب�ج�د اأ�سخا�س ناجحين 

مثل محمد الح�ت،
هذه ال�سركة ال�طنية، دائمًا اأُ�سبهها 
بطائر الفينيق، التي كانت هدفًا للحرق 
 1968 عام  اال�سرائيلي  العدوان  منذ 
مطار  في  الجاثمة  طائراتها  على 

بيروت ي�م ذاك! 
هل  ُترى  اأخير،  �س�ؤال  يبقى  لكن 
بق�سية  ما  عالقة  له  االإ�ستبدال  قرار 
�سراء 19 طائرة من االأير با�س ولي�س 

من »�سركة ب�ينغ« االأميركية!! 
الج�اب  ما  مكان  في  اأعتقد  �س�ؤال 
قرار  خلفية  على  ُي�سيء  قد  عليه 
ه�  النهاية  في  والرب   االإ�ستبدال!! 
العالم بكل �سيء و�سيجزي كل اإن�سان 

على عمله.
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قوة رئي�س البلدية اأو اأي موؤ�ش�شة 
م�شتمدة من »اإتحاد اأع�شاء مجل�شها«

واإال فال م�شاريع وال اإنجاز
فاإتحدوا...

ال اأعرفه �شخ�شيًا ولكن كلمة الحق 
واجبة كما ال�شوؤال واجب:

ما خلفية الحديث عن اإ�شتبدال 
»محمد الحوت«!! �ل�سيخ 

غالب 
�سنجقد�ر

�للو�ء
�أمين
�سليبا

وللراأي العام حقه...

)تتمة المن�ص�ر في العدد ال�صابق(
لماذ� �إجتماع �لملك �سلمان مع 

�لروؤ�ساء؟
وتابع: »لكن اأن يتم التطاول علّي 
ي��اأخ��ذ  ان  ب����دل  ب��ال�����ص��خ�����ص��ي، 

بالن�صيحة،
)الإثنين  الي�م  اإجتمع  فلماذا   -
روؤ�صاء  من  ثالثة   )2019/7/15
ال��ح��ك���م��ة م���ع خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن 

ال�صريفين؟
واقع  درا�صة  اأج��ل  من  األي�س   -

لبنان ومعاناة لبنان؟ 
- هل اإن ما قلته يعاك�صه اأحد في 

لبنان من ال�طنيين اأو من ال�ُصنَّة؟ 
ن�سحت �لمملكة بالعمل في 

لبنان كما تعمل �إير�ن
- اأنا عن ماذا اأتكلم؟ 

قلت ون�صحت المملكة كيف تعمل 
مثلهم  »اإعمل�ا  لبنان:  في  اإي���ران 
حتى تحافظ�ا على وج�دكم العربي 

وت�ؤمن�ا خط الدفاع عنكم«، 
عن  دف���اع  خ��ط  لبنان  ف��ي  لأن��ن��ا 
الخليج  وع��ن  ال�صع�دية  المملكة 

العربي وعن الأمة وعن ال�طن«.
معاناة »�لفيحاء« �ألي�ست 

معيبة؟
�صاهر ت�صاءل: 

يك�ن  اأن  المعيب  من  »األي�س   -
يعان�ن  لبنان  في  الم�صلمين  علماء 
بينما  وال��ح��اج��ة  وال���ع����ز  ال��ف��ق��ر 
ولحزب  لإيران  التابع�ن  الم�صايخ 
وتاأتيهم  البحب�حة  يعي�ص�ن  اهلل 

الرواتب الكبيرة والمخ�ص�صات؟ 
�ألي�س لديهم ح�ٌس بالم�سوؤولية
ال�صع�دية  علماء  ل��دى  األي�س   -
ح�ٌس  والإم����ارات  وقطر  والك�يت 

بالم�ص�ؤولية تجاه العلماء؟ 
- هل تترك�ن العلماء لقمة �صائغة 

للفقر والع�ز؟ 
مناطق �ل�ُسّنة �الأفقر

ال�ُصنَّة هي  اأهل  مناطق  األي�صت   -
ح�صب  لبنان  في  الأف��ق��ر  المناطق 
ال��م��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة و»الأم�����م 

المتحدة«؟ 
في  الحال  واقع  ه�  هذا  األي�س   -

كل المناطق؟ 
�لتنمية �الأقل هي في 

مناطقنا
- األي�صت التنمية في مناطقنا هي 
الأقل في لبنان، بينما المناطق التي 
م�ؤ�ص�صات  ه��ن��اك  اإي����ران  تدعمها 
تعاني  م�ؤ�ص�صاتنا  بينما  اجتماعية، 
من ال�صعف والإغالق ك� »المقا�صد« 

وغيرها.
�أما �إير�ن...!؟

حتى اإيران عندها م�ؤ�ص�صة اإ�صمها 
»جهاد البناء« تبني البي�ت لل�صباب 
والتابعين  اهلل«  »حزب  ل�  التابعين 

لإيران«.
ال �أريد �سيئًا بل �أن ُي�سلحو� 

�الأمر
اأ�صاف: »اأنا كل ما قلته ان تحم�ا 
لبنان،  باأهل  و�صم�دكم،  جبهتكم 
هذا  في  �صادقاً  كنت  انني  واأعتقد 
يزعج  قد  الكالم  وه��ذا  الم��ص�ع، 
البع�س، واأنا ل اأطلب �صيئاً ول اأريد 
الأمر  ُي�صلح�ا  ان  اأريدهم  �صيئاً، 
واأن يحافظ�ا على م�صلحتهم وعلى 
م�صلحة  وعلى  ال�صع�دية  م�صلحة 

لبنان بعد ذلك«.
�أتوجه �إلى ر�عية �الأمة 
�ل�سعودية و�إلى �سفيرها

»الأمر الآخر، اأت�جه اإلى ال�صفير 
واإلى  البخاري(  )وليد  ال�صع�دي 
اأن  ال�صع�دية،  اأي  الأم���ة،  راعية 

جمع  ال�ُصنيَّة  القيادات  من  تطلب 
ال�����ص��ف وال���ت���ع���اون ل��ل��ح��ف��اظ، 
بال�صيا�صة، على لبنان، واإذا كان�ا ل 
لم�اجهة  ع�صكرياً  دع��م��اً  يقدم�ن 
يفعل  ك��م��ا  الإي���ران���ي  ال��م�����ص��روع 
)الإيراني( في »الإقليم« في �ص�ريا 

والعراق واليمن وغيرها، 
ماذ� يمنع �ل�سفير �لبخاري من 

جمع �ل�سف؟
ال�صفير  ي��ق���م  ان  يمنع  وم���اذا 
بالعمل  البخاري(  )وليد  ال�صع�دي 
كلها  القيادات  ودع�ة  ال�صف  لجمع 
م���ن ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي وال����زي���ر 
و�صالح  ريفي  وال���زي��ر  ال�صفدي 
�صالم و»الجماعة الإ�صالمية« وخالد 
�صاهر وغيرهم، ولتقل لنا المرجعية 
ي��دًا  تك�ن�ا  ان  عليكم  ال�صيا�صية 
واحدة وبلهجة حا�صمة، باأن نتعاون 
�صعد  الرئي�س  وم��ع  بع�صنا،  م��ع 

الحريري ولنكن �صفاً واحدًا، 
لو فعل...؟

يك�ن  ال�صيا�صي  واقعنا  كان  فهل 
ت�صرذم  ح��ال��ة  ف��ي  ال��ي���م  ه���  كما 
اأنا  فهل  ابتغيه،  ما  وهذا  و�صعف؟ 
مخطىء اإذا كنت حري�صاً على اأهلي 

وعلى اأمتي وعلى بلدي؟ 
طبعاً اأنا ل�صت على خطاأ«.

هل يليق بال�سعودية لقاء�ت 
على »فنجان قهوة«؟

ال�صف  ي��ك���ن  ان  ي��ج���ز  و»ه���ل 
ال�طني م�صع�صعاً مفّرقاً؟ 

واأخبر  ال�صفير  ُط��ِل��َب  ل�  وم��اذا 
ان  الأف�صل  من  ان  المملكة  قيادة 
م�صلمين  ال��ق��ي��ادات  جميع  نجمع 
وان  و�صيعة  ودروزًا  وم�صيحيين 

نق�ل لهم ان المملكة اإلى جانبهم. 
ال�صع�دية،  بال�صيا�صة  يليق  وهل 
تك�ن  ان  الحرمين  بالد  تمثل  التي 
»فنجان  على  لقاءات  هي  ال�صيا�صة 

قه�ة 3،2،1«، و»فنجان �صاي«،
على  لي�ص�ا  اأنا�س  مع  ول��ق��اءات 
م�صت�ى ول اأريد ان اأذكر اأ�صماء في 

هذا المجال«.
)التتمة في العدد المقبل(

�سورة القائد  »طارق بن زياد« على عملة 
حكومة »جبل طارق« البريطانية

الحوت
غالف العدد 1634

القائد بن زياد على العملة

النائب ال�سابق خالد �ساهر

ماذا بينه وبين ال�شفير وليد البخاري؟

النائب ال�سابق خالد �ساهر: هذا هو �سبب نقدي 
لل�سعودية و»عكاظ« كانت دائمًا »تاأخذ مني المواقف 

دفاعًا عن قومي واأمتي«)2(
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قطعة اأر�س مفرزة م�صاحتها 2000 مترمربع تت�صل 
ب��صط ب�ليفار بقاع �صفرين بطريق �صيارات خا�س 

بط�ل 90 مترًا. 
البيع، بدون و�صطاء، وبالإت�صال المبا�صر مع المالك 

على الرقم 70/146809 و06/625651 و06/626622
وي�مي ال�صبت والأحد في بقاع �صفرين هاتف: 

06/490647

اأطلق  طرابل�س  ف��ي  م��ق��ره  ف��ي 
العزم«  »تيار  في  المراأة«  »قطاع 
ثالثة  اإ�صتمرت  تدريبية  ور�صة عمل 
  »patch work« عن�ان  تحت  اأيام 
ت��ه��دف اإل����ى ت���دوي���ر ال��م��خ��ل��ف��ات 
المنزلية، وُت�صرف عليها الخ�صائية 

ج�ي�س ديب.
جنان مبي�س: »تحويل ما ال 

يلزم الأدو�ت مفيدة«
مبي�س  جنان  القطاع  م�ص�ؤولة 
ترحيبية  بكلمة  ال���ر���ص��ة  ب����داأت 
»ال��ع��زم«  اه��ت��م��ام  فيها  ت��ن��اول��ت 
مختلف  على  الن�صائية  »بالقدرات 
الثقافية،  البيئية،  الأ���ص��ع��دة: 
اإلى  اإ�صافة  الجتماعية  ال�صيا�صية، 
ت��ن��م��ي��ة ال���ِه����اي���ات وال���َم���ه���ارات 

وتح�يلها اإلى عمل منتج«. 
تنق�صم  التدريبية  ال�ر�صة  »هذه 
والثاني  بيئي،  اأولهما  �صقين  اإل��ى 
ل  »ما  تح�يل  على  المراأة  لتدريب 
ت�صاعدها  مفيدة«  اأدوات  اإلى  يلزم 
زينة  ف��ي  و  ال��م��ن��زل��ي  عملها  ف��ي 

المنزل«. 
جوي�س ديب: �إعادة �لتدوير 
للحفاظ على �لبيئة وتفعيل 

دور �لمر�أة
على  ال��م�����ص��رف��ة  الأخ�����ص��ائ��ي��ة 
�صرحت  دي���ب  ج���ي�����س  ال���ر���ص��ة 

اأهدافها:
من  يلزم  ل  ما  تدوير  اإع���ادة   -
وبال�صتيك  ورق  من  المنزل  ف�صالت 

واأقم�صة وغيرها، 

مفيدة  منزلية  اأدوات  اإل���ى   -
والأدوات  الأط����ف����ال  ك���األ���ع���اب 

المطبخية«.
التدوير،  عملية  »اإن  وق��ال��ت: 

ت�صعى للحفاظ على البيئة النظيفة، 
وحل م�صكلة النفايات،

اإ�صافة اإلى تنمي��ة قدرات المراأة 
وتفعيل دورها«.

»جمعية طرابل�ش لريا�سة الُمعَوقين«: »قطاع المراأة« في »العزم«: ور�سة حول »تدوير المخلفات المنزلية«
»اإطالق م�سروع كرة ال�سلة للكرا�سي 

المتحركة في لبنان«

خالل الور�سة

الالعبون

اإعالن
الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

في ال�صمال
�صند  يحيى  ال��دي��ن  ع��م��اد  طلب 
تمليك بدل �صائع  A 727/12 التل.

للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة    
اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
طاني��س  منير  ال��م��ط��ران  طلب 
اأبر�صية  راع���ي  ب�صفته  خ��ي��راهلل 
ماراليا�س  كني�صة  ملك  عن  البترون 
الحي للطائفة المارونية في حدت�ن 
ل��ل��ع��ق��ار 164  ب���دل ���ص��ائ��ع  ���ص��ن��د 

حدت�ن.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

حبيب  ال��ي��ا���س  ان���ط����ان  ط��ل��ب 
اأحد ورثة مرام مخ�ل �صند  ب�صفته 
 642 للعقار  ���ص��ائ��ع  ب���دل  تمليك 

ب�صعله.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

اأنط�ني��س  الخ�ري  دلل  طلبت 
عطاهلل  مريانا  عن  بال�كالة  الحكيم 
�صند تمليك بدل �صائع للعقار 2390 

اآ�صيا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

ال��خ���ري  ي������ص��ف  �صليم  ط��ل��ب 
عن  وب�كالته  نف�صه  عن  بالأ�صالة 
ورثة  اأحد  وب�صفته  الخ�ري  نزيه 
اأنط�نيه ب� �صديد وكاترين الخ�ري 
�صند تمليك بدل �صائع للعقار 3773 

مزيارة.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب علي اأحمد محمد ب�كالته 
عن مها محمد مكان�س �صند تمليك 

بدل �صائع  بح�صتها البالغة 
بالعقار 750 حلبا.

للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

طلب فرا�س خالد حدارة ب�كالته 
تمليك  �صند  حدارة  اأحمد  اأ�صره  عن 
بدل �صائع بح�صتها البالغة بالعقار 

700 عرقة.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

اأحمد الأ�صعد ب�صفته  طلب طالل 
اأحد ورثة اأحمد �صعيد الأحمد �صند 
 98 ب��ال��ع��ق��ار  ���ص��ائ��ع  ب���دل  تمليك 

الغزيلي.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
ط��ل��ب ���ص��رب��ل ال��ي��ا���س ال��خ���ري 
ب�كالته عن ج�رج ي��صف الخ�ري 
�صهادة قيد بدل �صائع للعقار 2221 

و2224 و2777 القبيات.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلب المطران با�صيلي��س ج�رج 
ي��صف  ايلي  عن  ب�كالته  من�ص�ر 
حنا  ي��صف  من  الم�كل  ال��خ���ري 
�صائع  ب��دل  قيد  �صهادة  ال��خ���ري 
كرم   349 بالعقار  البالغة  بح�صته 

ع�صف�ر.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

الدويهي  نعمة  انط�انات  طلبت 
�صند تمليك بدل �صائع  للعقار 2438 

زغرتا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

عن  ب�كالته  اأفي�ني  محمد  طلب 
�صند  �صكلي  م�صطفى  ورث��ة  اح��د 
زيت�ن   6054/5 �صائع  بدل  تمليك 

طرابل�س.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

عن  ب�كالتها  فتفت  ه�يدة  طلبت 
اأحد ورثة محمد اأحمد ح�صين فتفت 
 950 للعقار  �صائع  بدل  قيد  �صهادة 

�صير.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الأولى  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
في ال�صمال

لم�كلها  المب�ص�ط  رانية  طلبت 
طالل نابل�صي �صند تمليك بدل �صائع 

للعقار 5180/6 زيت�ن طرابل�س.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

ال��خ���ري  ف������ؤاد  دوري  ط��ل��ب 
العامة  ال�صمان  �صركة  عن  بال�كالة 
�صهادة  ����س.م.ل.  الأردن���ي  لل�صرق 
 902 للعقار  �صائع  ب��دل  ت��اأم��ي��ن 

كفرعبيدا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

العقاري  ال�صجل  لأمانة   
الثانية بالك�رة

طلب المحامي ايلي ج�رج ن�صار 
بال�كالة عن اأحد ورثة ل�ليتا دياب 
وكلث�م و�ص�ريا ال�صدراوي �صندات 
و1288   325 للعقارات  �صائع  بدل 
و1906  و1659  و1653  و1652 
و5594  و5564  و5117  و4416 

حدث الجبه.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

ط��ل��ب م��اج��د ���ص��دي��ق الأي���ب��ي 
�صهيرة  ورث��ة  اأح��د  ع��ن  بال�كالة 
�صائع  ب��دل  تمليك  �صند  الأي���ب��ي 

للعقار 765 دده.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

�صندات  نق�ل  �صع�د  �صربل  طلب 
و1899   285 للعقارات  �صائع  بدل 
و2635 نيحا و2438 كف�ر العربي.

للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
�صاهر  ف�ؤاد  ايلي  المحامي  طلب 
�صند  عبداهلل  ح�صام  عن  بال�كالة 

تمليك بدل �صائع للعقار 661 فيع.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

مجلي  مارون  ج�رج  روني  طلب 
بال�كالة عن اأحد ورثة ي��صف غالب 
عربة   136 للعقار  �صائع  بدل  �صند 

قزحيا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
اإ�صكندر  ي��صف  بارندات  طلبت 
ديب  �صركي�س  فيرا  عن  ب�كالتها 
بح�صتها  �صائع  ب��دل  قيد  �صهادة 

البالغة بالعقار 4186 القبيات.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
ط��ل��ب م������ص��ى ج��م��ي��ل ان��ط���ن 
�صند  فرنجية  ح���اء  عن  بال�كالة 
 3/3400 للعقار  �صائع  بدل  تمليك 

زغرتا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
ال�صيخ  عبدالكريم  �صلمى  طلبت 
 901 للعقار  �صائع  بدل  تمليك  �صند 

المق�صم 5 الخريبة.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
العلي  ت�فيق  عبدالحميد  طلب 
 123 للعقار  �صائع  بدل  تمليك  �صند 

بزبينا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

مخائيل  بطر�س  المحامي  طلب 
�صمير  ورثة  اأحد  عن  بال�كالة  داغر 
للعقار  �صائع  بدل  تمليك  �صند  داغر 
ي�ماً   15 للمعتر�س  �صاتين.   346

للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
طلب جان ب�ل�س دينا ب�صفته اأحد 
بدل  تمليك  �صند  رف�ل  افلين  ورثة 
م��ج��دل��ي��ا.   515 ل��ل��ع��ق��ار  ���ص��ائ��ع 

للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
�صالم  ك��م��ال  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
بدل  �صند  �صالم  املي  عن  بال�كالة 

�صائع للعقار 2725 بطرام.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 
بالك�رة

�صند  نافعه  ي�ن�س  عبداهلل  طلب 
تمليك بدل �صائع للعقار 26 �صكا.

للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
الثانية  العقاري  ال�صجل  لأمانة 

بالك�رة
كرم  �صكري  جميل  ت��راز  طلبت 
اأحد ورثة ي��صف كرم  بال�كالة عن 
�صند تمليك بدل �صائع للعقار 2065 

زغرتا.
للمعتر�س 15 ي�ماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

لريا�ص��ة  طرابل���س  »جمعي��ة 
الُمعَ�قي��ن« وبتم�يل م��ن »اللجنة 
 ،)ICRC( »الدولية لل�صليب الأحمر
وبالتع��اون مع »البرنامج الإنمائي 
لالأم��م المتحدة« )UNDP(، اأطلقت 
ال�صل��ة  لك��رة  جدي��دًا  م�صروع��اً 

للكرا�صي المتحركة في لبنان،
ولأربعة  مناطق لبنانية:

- طرابل�س،
- زحلة،
- �صيدا،

- وفري��ق م�صترك من الم�صابين 
بين منطقتي التبانة وجبل مح�صن،

- وفريق فل�صطيني.
توفيق علو�س

طرابل���س  »جمعي��ة  �ص��ر  اأمي��ن 
لريا�ص��ة المع�قين« ت�فيق عل��س 

قال:
»م��ن المقرر اأن يت��م اإخ�صاع كل 

دورة  ع�ص��رة  ث��الث  اإل��ى  فري��ق 
تدريبي��ة تترافق معه��ا دورات لكل 
به��دف  والح��كام  الم�صنفي��ن  م��ن 
المه��ارات  �صق��ل  عل��ى  العم��ل 

الريا�صية«.
و»الجمعية �صتق�م بتنظيم عدة 

مباريات محلية ودولية«.
د. عبد�لرز�ق �إ�سماعيل

مدي��ر الم�ص��روع د. عبدال��رزاق 
اإ�صماعيل اأ�ص��اد بالم�صت�ى المتقدم 
ال��ذي بلغه فري��ق »الحركة بركة« 
و�صدد اأي�صاأ على اأهمية العمل على 
ادم��اج الريا�صيي��ن الأ�ص�ي��اء مع 

ذوي الإحتياجات الخا�صة«.
واأ�ص��اف د. اإ�صماعيل »المرحلة 
�صت�صه��د  الم�ص��روع  م��ن  النهائي��ة 
الف��رق  مختل��ف  بي��ن  تناف�ص��اً 

الريا�صية«.

اإعالن
ال�صمال  في  العقاري  القا�صي  قرر  بتاريخ 2019/9/11 
منطقة  من   953 رقم  العقار  تحديد  مح�صر  تك�ين  اإعادة 

تن�رين الف�قا العقارية.
للراغب بتقديم اإعترا�س على عملية اإعادة التك�ين وفقاً 
العقاري  القا�صي  قلم  لدى  اأداء مالحظاته خطياً  لما تقدم، 
في ال�صمال وذلك حتى تاريخ اإنجاز العن�صر المقرر اعادة 
قرار  ل�صق  تلي  التي  ي�ماً  الثالثين  فترة  وف��ي  تك�ينه 

الإختتام الأولي على اإي�ان المحكمة.
طرابل�س في 2019/9/11
القا�صي العقاري في ال�صمال

بقاع �شفرين عرو�س الم�شايف في ال�شنية
واالإ�شتثمار االأف�شل حاليًا في العقارات 

وبناء الم�شاكن للبيع

»َعّيَن مجل���س ال�زراء اأع�صاء 
لحق���ق  ال�طني��ة  »الهيئ��ة 
اأ�صماوؤه��م  التالي��ة  الإن�ص��ان« 
ال�طني��ة  ف��ي »اللجن��ة  اأع�ص��اء 

لل�قاية من التعذيب«:
- القا�صي خليل اأب� رجيلي.

- د. بالل م�صباح �صبل�ح.
- د. ج�زيان مراون ما�صي.

- المحامي ريم�ن مدلج.
- ال�صيدة ر�صى رامز عازار.

ح�صب المر�ص�م 5147.

ف��ي �صيدن��ي اأو�صترالي��ا، ُرزق 
و�صام الطبال وزوجته اأنجي عبد 
ذك��رًا  م�ل���دًا  طقط��ق  الق��ادر 
اأ�صمي��اه محم��د، وه��� الثاني بعد 

�صقيقته ليا. مبروك.

»اللجنة الوطنية 
للوقاية من التعذيب«

من اأبناء ال�شعادة
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)تتمة المن�ص�ر �صفحة 2(
خ���الل  ال���ع���ق����د  ُت���ن���ج���ز  وان 

ا�صب�عين.
ال�ص�ق  و�صع  على  التفاق  وتم 

بادارة »�صركة اإمكان«.
م�سفاة �لمياه �لمبتذلة

ال��م��ي��اه  م��ع��ال��ج��ة  م�����ص��روع   -
المبتذلة )جرى تد�صينها في 2009 
العام  حتى  كلياً  ت�صيغلها  يتم  ولم 
بعد  �صيك�ن  ت�صغيلها   ،)2019
النتهاء من تنفيذ »و�صلة الك�رة«.

»�لحز�م �لد�ئري �لغربي«
- »الحزام الدائري الغربي«: تم 
التفاق مع بلدية البداوي على فتح 
اإلى الطريق العام  ال��صلة الم�ؤدية 
من اأجل تخفيف زحمة ال�صير، ريثما 
والتلزيم  ال�صتمالك  م�صاألة  تعالج 
ال��ح��زام  م��ن  المتبقي  ال��ج��زء  ف��ي 

المذك�ر.
»�لمنطقة �القت�سادية«

الق��ت�����ص��ادي��ة  »ال��م��ن��ط��ق��ة   -
تم  ما  ا�صتعرا�س  جرى  الخا�صة«: 
�صيتم  وقريباً  الآن،  حتى  تنفيذه 
تعيين رئي�س مجل�س اإدارة من اأجل 

متابعة �صير العمل.
»�الإرث �لثقافي« و�لبنى 

�لتحتية
الثقافي«:  الإرث  »م�صروع   -
المتعلقة  الم�صائل  معالجة  تمت 
اإلى  الأ���ص���اق  من  الممتد  بالجزء 

»قه�ة م��صى«. 
الأ�صغال  اإنجاز  على  والتاأكيد 

التكميلية ل�صفتي »نهر اأبي علي«، 
في  التحتية  الُبنى  ُتنجز  وان 
طرابل�س والم�صروع كاماًل في م�عد 
تتابع  وان   ،2020 ربيع  اأق�صاه 
مع  مبا�صر  ب�صكل  الأ�صغال  البلدية 

»مجل�س الإنماء والإعمار«.
�لم�سلخ

على  التاأكيد  الجديد:  الم�صلخ   -
تلزيمه في اأقرب وقت ممكن.

»مياه �ل�سفة«
المياه،  لم�صلحة  اأب��ار  تاأمين   -

النتقال  م�صكالت  حل  على  والعمل 
من ال�صبكة القديمة اإلى الجديدة في 
»باب التبانة« و»جبل مح�صن« بما 

يتنا�صب مع اأو�صاع النا�س.
مد�ر�س جديدة

تم�يل  ت��اأم��ي��ن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -
ومتابعة  جديدة  مدار�س  لإن�صاء 
في  ُو�صعت  التي  المدار�س  اأو�صاع 
الما�صية  ال�صن�ات  خالل  الخدمة 
�صعد  الرئي�س  بكلفتها  تبرع  والتي 

الحريري.
ط������ارىء »اأوران�������ج ن��ا���ص���« 

و»المنية« و»الكرامة«
ق�صمي  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -
اأورانج  »م�صت�صفى  في  الط�ارىء 
الحك�ميين،  و»المنية«  نا�ص�« 
ودع�����م وت��ط���ي��ر »م�����ص��ت������ص��ف 

الكرامة«.
ق�سية �لمطمر و�لمكب 

»موؤجلة«
م�صادر متابعة قالت ل� »التمدن«:
والمكب  المطمر  ق�صية  »ان 
اإلى  تركت  النفايات  ف��رز  ومعمل 
في  العمل  ينتهي  ريثما  لحق  وقت 

الم�صائل التقنية. 
»�الأوتو�ستر�د �ل�سرقي« 

»موؤجل«
وان الأوت��صتراد ال�صرقي م�ؤجل 
الأم����ال  تت�فر  ريثما  فيه  العمل 
الالزمة لال�صتمالكات، بالرغم من ان 
للم�صروع  ال��الزم��ة  الأم����ال  باقي 

مت�فرة.
وم�سروع محطتا �لت�سفير 

»موؤجل«
لمحطتي  بالن�صبة  الأم��ر  وكذلك 
الت�صفير، اإذ ان الأم�ال الالزمة غير 

مت�فرة حالياً«.
يمق

وبعد انتهاء الجتماع، قال رئي�س 
يمق:  ري��ا���س  د.  طرابل�س  بلدية 
على  ال��ح��ري��ري  الرئي�س  »ن�صكر 
اإ�صراعه في عقد هذا الجتماع، في 
في  تاأخير  من  طرابل�س  تئن  وقت 
عليها  ينعك�س  وال��ذي  الم�صاريع، 

�صلباً، خا�صة واأن الن�صبة الأكبر من 
اأبناء المدينة تحت خط الفقر. 

ما  طرابل�س  ف��ي  مناطق  هناك 
اأفقر  م��ن  تعتبر  الآن  حتى  زال��ت 
المناطق في ال�صرق الأو�صط، وهي 
مدر�صي  ت�صرب  من  اأي�صا  تعاني 
وبطالة. والتاأخير في هذه الم�صاريع 
من  ال��صطى  الطبقة  على  ي���ؤث��ر 
فيما  اأعمالهم،  تتعطل  الذين  التجار 
يعيد  اأن  يمكنه  العمل  في  الت�صريع 
تحريك العجلة القت�صادية ويعطي 
نظيفاً،  ح�صارياً  وج��ه��اً  للمدينة 
ويمكن لالأق�صية المحيطة بطرابل�س 
بعد  المدينة،  اأ�ص�اق  اإلى  تع�د  اأن 
الكثير  يجذب  بما  وتاأهيلها  ترميمها 
طرابل�س  واأن  خا�صة  ال�صياح،  من 
لناحية  ممل�كية  مدينة  ثاني  هي 
القالع  اأه��م  اإح��دى  وفيها  الآث���ار، 
الطيبة  اأول  وفيها  بيزنطية،  واآثار 

الطرابل�صية، وهذا ما نع�ل عليه«.

بقلم �لمهند�س     
عبد�هلل بابتي

التم��دن«  »جري��دة  ف��ي  طالع��ت 
رق��م )1635(  الع��دد   ف��ي  الغ��راء 
تاري��خ  2019/9/4 م��ص�ع��اً ف��ي 

�صفحتها الأولى عن�انه:
»هل تخرج طرابل���س من »اتحاد 

بلديات الفيحاء«؟؟«.
ف��كان له وق��ع ال�صاعقة في نف�صي 
لأنن��ي �صب��ق ان �صنح��ت ل��ي فر�صة 
العم��ل عل��ى اإقامة ه��ذا الإتحاد عام 

1982 والتفا�صيل هي كالتالي:
�لرئي�س �لوّز�ن �أثار             

�لمو�سوع معي
�صفي��ق  الرئي���س  ت�ل��ي  اأثن��اء 
ال���زان، رحمه اهلل، رئا�صة الحك�مة 
وكن��ت عل��ى ت�ا�صل دائ��م معه اأثار 
بلدي��ات  »اتح��اد  م��ص���ع  مع��ي 
الفيحاء« واأهميته لجهة تعاون ثالث 

بلديات هي:
طرابل�س والميناء والبداوي.

لهذ� �الإ�سر�ر عليه
وكان الحدي��ث ط�ياًل لكن��ه اأ�صر 
على اأن ُينجزه لأن في قيامه تحقيق 
دور ه��ام اإن: لجهة ماليته المعتمدة 

اأ�ص�ًل والتي تخ�ص�س لم�صاريعه.
واإ�ص��راك البلدي��ات الثالث بتنفيذ 
م�صاري��ع هام��ة ل تتمك��ن كل منه��ا 
بمفرده��ا ان ُتنجزه��ا، كذل��ك لقي��ام 

م�ؤ�ص�صات مهمة تابعة له مثل:
- »ثكنة الإطفاء«،

- و»م�صلحة ال�صحة العامة«،
الم�صاري��ع  ف��ي  والتع��اون   -
العمرانية والبنى التحتية مع جهات 
دولية تغذيه��ا وكل هذا منافع يجب 

الحر�س عليها...
�الجتماع لو�سع �الأطر 

و�لهيكلية بح�سور رئي�س 
�لبلدية ع�سير �لد�ية

الفك��رة جدي��رة  م��ن هن��ا كان��ت 
بالهتم��ام واإ�ص��رار الرئي�س ال�زان 
دفعن��ي اإل��ى خط�ة اأهم ه��ي تنظيم 
اجتماع معه يح�صره رئي�س البلدية 
اآنذاك الأ�صتاذ ع�صي��ر الداية، رحمه 
اهلل، ال��ذي �ص��ارع بالتلبي��ة وانتقلنا 
مع��اً لعق��د اللقاء في مكت��ب الرئي�س 

ال�زان في بيروت.
وبعد الجتماع ل�صاعات تم و�صع 
اأُطر وهيكلية التحاد وفق القان�ن،

�لرئي�سان �لوّز�ن و�لد�ية 
�أ�سر� على �أن �أتولى �الإد�رة

وتابع كل م��ن الرئي�صين )ال�زان 
والداية( بعد تبن��ي الم�صروع اإتمام 
لإق��راره  تمهي��دًا  علي��ه  الم�افق��ة 
وتنفي��ذه اأ�ص�ًل، وهنا ل يف�تني ان 
اأق��در للرئي���س ال���زان ال��ذي اأ�صار 
�صراح��ة اإل��ى ان ت��صيت��ه باختيار 
الم�ظفي��ن الأكفاء لالتحاد بداية من 
م�ظفي البلدي��ات الثالث اإن وجدوا 
وذلك خالل �صتة اأ�صهر بالتعيين واإل 
وزاد  الأ�ص���ل،  ح�ص��ب  فالتعيي��ن 
رئي���س ال���زراء ف��ي لفت��ة �صريحة 
تبناه��ا الرئي�ص��ان ب��ص���ح بالتزام 
اأدب��ي، ما زلت اأذك��ر حما�صتهما، باأن 

اأت�ل��ى �صخ�صياً اإدارة التحاد نظرًا 
لقتناعهم��ا بنج��اح ه��ذه الخط���ة، 
وم�صيري��ن اإل��ى م��ا لدي م��ن خبرة 
)خا�ص��ة بع��د م�صاركت��ي ف��ي دورة 
البلدي��ات  ف��ي  والإدارة  التخطي��ط 
التي ُعق��دت �صنة 79 في برلين لمدة 
20 ي�م��اً م��ع ج�ل��ة وا�صع��ة عل��ى 
كب��رى بلدي��ات الماني��ا ف��ي حين��ه( 
ومبادرات ناجحة، والم�قع المحلي 
ال��ذي كنت قد ا�صط��ررت لممار�صته 
ال�صمالي��ة«  التن�صي��ق  »هيئ��ة  ف��ي 
ر�صي��د  الأ�صت��اذ  ال�صهي��د  برئا�ص��ة 
بداي��ة  من��ذ  ت�ل��ت  الت��ي  كرام��ي، 
الأح��داث ح��ل الإ�ص��كالت الأمني��ة 
وال�صيا�صي��ة والجتماعي��ة وتاأمي��ن 

متطلبات المدينة العامة.
ولكن �لتعيين لم يتم؟!

لكن هذا ال�عد ذهب اأدراج الرياح 
وانته��ت مهل��ة 6 اأ�صه��ر دون �صدور 
ق��رار النتق��ال م��ن بلدي��ة طرابل�س 
كمهند���س رئي�س دائ��رة اإلى التحاد 

كمدير اأول له؟!
وكلم��ة ف��ي ه��ذا المج��ال اأق�له��ا 
الي�م بح�صرة رغم ال�صداقة العميقة 
والعم��ل الجاد مع اأكث��ر الم�ص�ؤولين 
ال�صهي��د  الرئي���س  طليعته��م  وف��ي 
كرامي ال��ذي لزمته في كل الأزمات 
لك��ن في لبن��ان مازال��ت الكف��اءة اأو 
ف��ي  ت�صق��ط  الناجح��ة  المب��ادرة 
امتحان ال�لء للزعيم لح�صابات كنا 
ندركه��ا متاأخري��ن وت�صي��ع الفر�س 

على المدينة والنا�صطين فيها؟!
ال ُتربكو� �الإتحاد

اأع���د لأح��ذر م��ن اإرب��اك و�ص��ع 
التحاد الي�م فاأق�ل:

ف�سل في بلدية طر�بل�س
بلدي��ة طرابل�س، ول��دورات ثالث 
خل��ت، لم تجِن �ص���ى الف�صل الذريع 
ول  اإنج��ازات  ف��ال  مهماته��ا،  ف��ي 
م�صاري��ع ول اإدارة فاعل��ة، كل ذل��ك 
ب�صبب �صراع اأع�ص��اء في المجال�س 
البلدي��ة فيه��ا لأ�صباب، مهم��ا كانت، 
غير مبررة بنظر ال�صعب الذي اإختار 
اأكث��ر اأع�صائه��ا  م��رة ف��ي 98 بدون 
وال��صاي��ات  ال�صيا�صيي��ن  اإرادة 
بت�صكي��ل ل�ائح  ال�ص�ري��ة، ولحق��اً 
رعاه��ا العديد من النافذين، وفي كل 
الأح�ال ل��م ت�صتطع ه��ذه المجال�س 
تاأدي��ة دور ناج��ح ول تحقي��ق اآمال 

ُعقدت عليها.
رئي�س و�سل ديمقر�طيًا

ع�صي��ر  مخا���س  وبع��د  والي���م 
وبغي��اب اأي��ة و�صاي��ة ج��اء رئي���س 
جدي��د يكف��ي ان��ه و�صل ع��ن طريق 
كل  وخ��رق  الديمقراط��ي  الختي��ار 
الك�ل�ص��ات المتع��ددة، فكلن��ا  اأم��ل 
ورغب��ة ف��ي نجاح��ه لي���س كف��رد بل 
بالتعاون مع كل الأع�صاء كمجم�عة 
الب��اب  وترك��ت  طريقه��ا  اخت��ارت 

مفت�حاً لكل من يتعاون معها،
ليجتمع كل روؤ�ساء �لبلديات

ي�صم��ح  ان  يمك��ن  ل  هن��ا  م��ن 
بتعري���س »اتحاد بلدي��ات الفيحاء« 
لأي اإرباك اأو ف�صل فليلتقي الروؤ�صاء 
في��ه وليناق�ص���ا م��ا ي�ص��اوؤون م��ن 
اأو�ص��اع تحتاج اإل��ى نهايات �صعيدة 
وكذل��ك كل الم�ص��كالت الطارئة، ول 
ينته���ا اإّل اإلى الت�اف��ق على قاعدة 
لم�اطنيه��م  العام��ة  الم�صلح��ة 
ولبلدياتهم، وعليهم العمل الجاد كي 
يع��ص�ا ما فات منذ �صنين ط�يلة... 

ال خالف على �لمنا�سب
ل مجال للخ��الف على المنا�صب، 
فالبلدي��ة الكب��رى ف��ي طرابل�س هي 
الأ�صا���س ف��ي التح��اد، والبلدي��ات 
الأخ��رى ه��ي اأ�صا�صية ف��ي بلداتها، 
وف��ي حال التن�صي��ق الناجح تتحقق 
الم�صاري��ع الأ�صا�صي��ة والتي تخرق 
اأي  دون  الأرب��ع  البلدي��ات  ح��دود 

مع�ق، 
ال�صي��ر،  وتنظي��م  فالإطف��اء، 

وال�صحة العامة، والنظافة،
كله��ا تفيد الجميع ب��دون ا�صتثناء 
اإ�صافة اإل��ى الم�صاهمة بكل ما ي�صهل 
اأم���ر النا���س ف��ي �ص���ؤون التربي��ة 

والكهرباء و�ص�ق الخ�صار الحديث.
لرفع »�الأنا« والأهم نجاح الإدارة 
بحيث  »الأنا«  رفع  بعد  بينهم  فيما 
يتمكن�ن بالتعاون المثمر من تحقيق 
مع  وخا�صة  اإليه  ي�صع�ن  ما  كل 
الهيئات الدولية اأو وزارة الداخلية 
الهيئات  مختلف  اأو  والبلديات 
اإلى جانبهم،  المدنية التي هي دائماً 
طالما اأنهم يتاأكدون من ان �صرائبهم 
ن�صهد  فهل  خدمات،      اإليهم  تع�د 
عن�اناً جديدًا في ما تبقى من ولية 
هذه المجال�س رغم انها ق�صيرًة، فال 
كما  المت�فرة  الأم�ال  ت�صبح 
ال�صلبة  والإرادة  ال�اعي  التخطيط 
اإن هم اإرادوا العمل الجاد والتعاون 
في  بالمر�صاد  لهم  ونحن  المثمر، 
الف�صل  يتكرر  ل  كي  الأيام  قادمات 

مرة اأخرى باإذن اهلل.
و�لبلديات �لثالث �الأخرى

وقد يك���ن حال البلدي��ات الثالث 
الأخ��رى الأع�صاء ف��ي الإتحاد لي�س 
اأف�ص��ل – لي���س ل��دي كل المعطيات 
ولك��ن ال��ص��ع يحت��اج اإل��ى تعاون 
�ص��ادق، فالإتحاد والتع��اون ق�صية 
جدي��ة ل ه��زل فيه��ا ول ت�ص��رع اأو 

خفة....
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)تتمة المن�ص�ر �صفحة 7(
التقا�ص��م  اإل��ى  واأخ�صع�ه��ا   
»فل�صطي��ن«  ومنح���ا  والتق�صي��م 
لليه���د لإقامة وط��ن لهم وهم الي�م 
)اإ�صرائي��ل  ت�لي��د  اإل��ى  ي�صع���ن 

َر اهلل!!. الكبرى( ل قدَّ
وف�سائل ال تن�سى

لكن هذا كله، يجب اأن ل ُين�صينا:
- ف�صائ��ل ال�صلطن��ة العثماني��ة، 

وما اأكثرها، 
- ح�صارتها الالفتة،

- واإجراءاتها التن�يرية، 
- ومعالمها ال�صامقة التي ل تزال 
�صامخًة في مختل��ف اأرجاء اأرا�صي 
�صلطنته��ا – في حين��ه –، ومنها ما 

بات ُيعرف ب�� )لبنان(. 
ه��ذا كل��ه قب��ل الح��رب العالمية 
الأول��ى. وهي الحرب الت��ي �صهدت 
الف�اج��ع والماآ�ص��ي وال�ي��الت ف��ي 

اأرجاء الأر�س ولي�س فقط )هنا(. 
وقوع في قول بعيد عن 

�لو�قع
واإل نك���ن بعيدين ع��ن الحقيقة 
ونت�صبب في اإثارة الجدل والخالف،  
التاري��خ،  اإل��ى  الإ�ص��اءة  ��د  وَتَعمُّ
وارتكاب ال�ق���ع في ق�ٍل بعيد عن 
ال�اقع بح��ق الدولة العثمانية التي 
اآل اأمرها اإلى »الجمه�رية التركية« 
الت��ي اأب��دت ر�صمي��اً الحتجاج على 

الخطاب الرئا�صي. 
�أهد�ف ونو�يا من كتب 

�لخطاب للرئي�س
»الر�صم��ي«  التغيي��ر  ان  علم��اً 
للتاري��خ ل يح��دث اإل وف��ق خط��ة 
الأبع��اد  مك�ص�ف��ة  مدرو�ص��ة 
كتب��ُة  ��د  تعمَّ ومنه��ا  والأه��داف. 
الخطاب الرئا�صي، ت�صريبها لإيجاد 
ن�ص��ر  عب��ر  اللبنانيي��ن  بي��ن  ه���ة 
الأباطي��ل عل��ى ل�صان رئي���س البالد 

)مع ت�صجيل الأ�صف ال�صديد(.
م�ساكل ومخاطر لبنان في 

غنى عنها
تمهيدًا لجع��ل الحتفال بالمئ�ية 
م��ع  مت�صادم��اً  )للبن��ان(  الأول��ى 

حقائ��ق التاريخ والجغرافيا، مع ما 
ال�صاح��ة  اإدخ��ال  اإل��ى  ذل��ك  يج��ره 
اللبناني��ة، ف��ي مزي��د م��ن الم�صاكل 
لبن��ان،  ومخاطرهم��ا،  والأح��داث 

قطعاً، في غنى عنها!!
خطاب غير موفق وال يخدم 

�لوحدة �لوطنية
عل��ى م��ا تق��دم نق���ل: لي�صمح لنا 
رئي�س الجمه�رية، اأن نعتبر خطابه 
الفتتاحي ل�صن��ة الحتفال بالمئ�ية 
الأول��ى ل��م يكن م�فق��اً، وه� خطاب 
اإلى »الإغالق« اأقرب من »الفتتاح«. 
خا�ص��ًة بع��د اأن �ص��اب الخط��اب ما 
يجعلنا نخ��اف اأن ي�ؤدي اإل��ى اإثارة 
لل�صغائن والفتن. مما جعل الخطاب، 
في النهاية، ل يخدم ال�حدة ال�طنية 
ول ُينت��ج اإل التخا�صم والتدابر بين 
اأبن��اء لبن��ان ال�اح��د، كم��ا الإ�صاءة 
»المدرو�ص��ة« اإل��ى عالق��ة لبن��ان ب� 
دول  وب�صع���ب  الي���م«  »تركي��ا 

العالمين العربي والإ�صالمي. 
�سياغة وعبار�ت ت�سر بلبنان 

�لو�حد
اأ�صف اإل��ى ذلك كله ما تحمله تلك 
الكلمات من �صع���ر لدى ق�صم رئي�س 
من اللبنانيين بالإ�ص��اءة و»ال�صحن 
الطائفي« واأنه �صيغ بعبارات ومعان 
ت�ص��رُّ بلبن��ان ال�احد وت�ص��يء اإليه 
على �صعد مختلفة. وعلى هذا يمكننا 
الق�ل اإن الخطاب الرئا�صي  قد اأ�صاء 
اأوًل، وقب��ل كل �ص��يء، اإلى الحتفال 
وجع��ل  ب��دءاً،  الأول��ى  بالمئ�ي��ة 
الحتف��الت الم�ع���دة غي��ر م�فقة 
ال�ح��دة  عل��ى  �ص�ؤم��اً  تك���ن  وق��د 
ال�طنية، بدل اأن تك�ن عزًا وتفاوؤًل!. 

ماذ� �أر�د من َكَتَب �لخطاب؟
وم��ا نخ�ص��اه اأن يك���ن »َكَتَب��ة« 
الرئي���س  اأرادوا ج��رَّ  ق��د  الخط��اب 
والبالد والعباد اإلى ت�صنج وانق�صام 
الي���م وغ��دًا، ل  لبن��ان،  عميقي��ن، 
لبن��ان  واأن  خا�ص��ة  يحتاجهم��ا، 
ي�اجه اأطماعاً كبرى تريد اإخ�صاعه 

وال�صيطرة عليه. 
لو كان خطابًا �سليمًا

بينما ُيفتر���س بالخطاب اأن يك�ن  

�صليم��اً غير مدن�س باإدعاء وقائع غير 
م�ج�دة اإّل في خيال مدَِّعيي التاريخ 
وال�صيا�صة. ول� كان الخطاب كما كان 
يجب  لأرخى الفرحة على اللبنانيين 
الخ��الف  ع��ن  واأبعده��م  كاف��ة 
والخت��الف عل��ى المئ�ي��ة الأول��ى 

لدولتهم ال�ليدة.
لذ� �أهديكم كتابنا »قر�ءة 

�إ�سالمية في تاريخ لبنان 
و�لمنطقة«

م��ن اأجل ذل��ك كله و�ص���اه، نرى 
الرئي���س،  نه��دي  اأن  واجبن��ا  م��ن 
خطاب��ه  �صاغ���ا  الذي��ن  واأولئ��ك 
الم�ؤ�ص��ف، كتاَبنا )ق��راءة اإ�صالمية 
في تاريخ لبنان والمنطقة من الفتح 
المارونية حتى  الإ�صالم��ّي ون�ص��اأة 
1840( ال�ص��ادر ع��ام 1986 ع�صى 

اأن يجدوا فيه الحقيقة ال�صادقة. 
عل��ى  من�ص���ر  الكت��اب  اأن  علم��اً 

م�قع الكلمة الطيبة 
www.kalimatayiba.com

لتعديل مناهج �الحتفاالت 
لحفظ كر�مة لبنان و�سعبه 

وتاريخه
6 �� ال�صيد الرئي�س، ل ي�صعني في 

النهاية اإل اأن اأق�ل لكم: 
ج��رى...  م��ا  كل  عل��ى  �صك��رًا 
فخطاب��ك قد اأغلق الحتفال ال�طني 
الجام��ع بالمئ�ي��ة الأول��ى للبن��ان 
ب�ق��ف  ونن�ص��ح  الم�صتق��ل.  الح��ر 
برامجه��ا  تغيي��ر  اأو  احتفالته��ا 
وتعديله��ا ب�ص��كل يحف��ظ كرامة كل 
لبن��ان و�صعب��ه وتاريخ��ه وجيرانه 
)ل ي�صمل هذا المحتل الإ�صرائيلي(. 

كل مائة عام ولبنان �لوطن 
و�ل�سعب بخير ووحدة

وكل مائة عاٍم والنا�س، على اأر�س 
لبن��ان ال�طن بخير ووحدة وم�صير 
امت��داد  م��ع  اإل  ن��راه  ل  م�صت��رك، 
العالمي��ن العرب��ي والإ�صالمي. �صاء 

من �صاء واأبى من اأبى. وال�صالم.
د. محمد علي �صناوي
رئي�س »جمعية االإنقاذ 
االإ�سالمية اللبنانية«
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الثقافية«  ال�صفدي  »م�ؤ�ص�صة  نّظمت 
زري��ق  �صابا  الفيحاء  �صاعر  و»م�ؤ�ص�صة 
الثقافية« و»لقاء الأحد الثقافي« ندوة ح�ل 
كتاب »لقاء الأحد الثقافي: �صخ�صيات تتاألق 
»م�ؤ�ص�صة  اأ�صدرته  ال��ذي  طرابل�س«،  في 
ال�صفدي  »مركز  في  وذلك  الفيحاء«،  �صاعر 

الثقافي«.
�لمفتي د. �ل�سعار

د.  المفتي  تحدث  ال�طني،  الن�صيد  بعد 
كج�صر  الثقافة  »اأهمية  عن  ال�صعار  مالك 
والعتراف  والح�ار  النفتاح  نح�  عب�ر 
والت�تر  »التطرف  اأن  اإلى  م�صيرًا  بالآخر«، 
مردهما اإلى �صيق اأفق الثقافة اأو �صم�ره«.

�لمطر�ن �ساهر
»تعزيز  اإلى  دعا  �صاهر  اإدوار  المطران 
اللقاءات وبث روح الأخ�ة والألفة«، قائاًل: 
والدنيا  ال��دي��ن  مدينة  ه��ي  طرابل�س  »اإن 
والعلماء،   والعلم  والح�صارة  والثقافة 
والخير  للحق  ال�صعي  اللقاء  ه��ذا  ه��دف 

والجمال وي�صب� اإلى بنيان وطن«. 
�ل�سمد

ال�صمد  علي  د.  الثقافة  وزارة  عام  مدير 
اإعتبر »اأن »لقاء الأحد« نم�ذج ُيحتذى لمن 
الدخ�ل  ويريد  حقيقياً،  ثقافياً  فعاًل  يبتغِي 
الحقيقية  اأب�ابه  من  الفكري  المعترك  اإلى 
التي ُتف�صي اإلى فناءات العمل البناء ولي�س 
ول  جعجعة  فيها  ُي�صمع  �صيقة  اأماكن  اإلى 

يك�ن طحين«.
طالب

محم�د  الدكت�ر  »اللقاء«  با�صم  وتحدث 
بالفيحاء  مهتّم  لكّل  لقاء  »ه�  قائاًل:  طالب، 
اأح�َج  الي�م  �ص�اء، نحن  لكلمة  ولكّل محّب 
الح�اجز  تعبر  كلمٍة  ي���م.  اأيِّ  من  اإليها 
ال�صيا�صية  الأنانيات  اأقامتها  التي  ال�همية 
اللبنانيين،  بين  والإجتماعية  والطائفية 
لذلك اآلينا على اأنف�صنا اأن نجتمع - كّل اأحد 
بين  حدود  ل  اأنه  ن�ؤمن  لأننا  مقهى،  في   -
من  ال�صعبية  فالثقافة  والنا�س.  الثقافة 

م�صتلزمات النه��س بالمجتمعات. 
كنا نحاول اأن ن�صاند المجتمع الأهلي في 
تكريم عمالقة من طرابل�س: منهم من غربتهم 
لبنان،  لها مح�صنا في  التي لم تجد  الفكرية 
فزرع�ها نجاحا في اأ�صقاع الأر�س. ومنهم 
من ط�تهم ال�صن�ن فكاد الن�صيان اأن يلفهم، 
اأ�صبه  كان  عملنا  اأن  نق�ل  اأن  ن�صتطيع  لذلك 
بذاكرة جمعية تحفظ لأهل الف�صل ف�صلهم.

ولأننا في لقاء الأحد الثقافي نقّدر الكلمة 
والإنجاز العلمي رحبنا، ونرحب دائما، بكّل 
اأديب وعالم خرج من طرابل�س وال�صمال اإلى 

العالمية.
جه�د  ل�ل  وينجح  ليتّم  كان  ما  كّله  هذا 
لقاء  في  البلد  �صاأن  اإلى  المنتمين  ال�صباب 
الذي  الكبير  الدعم  ول���ل  الثقافي،  الأح��د 
اللبناني  المجتمع  اأبناء  يا  اأنتم،  نلقاه منكم 
وازنة  ثقافية  م�ؤ�ص�صات  ومن  اأطيافه،  بكل 
الفيحاء �صابا زريق  من مثل م�ؤ�ص�صة �صاعر 
زري��ق  �صابا  الدكت�ر  ورئي�صها  الثقافية 
ومركزها  ال�صفدي  وم�ؤ�ص�صة  الحفيد، 
والمجل�س  الثقافية،  والرابطة  الثقافي، 
الثقافة  ووزارة  ال�صمالي،  للبنان  الثقافي 
علي  الدكت�ر  العزيز  بال�صديق  الممثلة 

ال�صمد، وبكل الزمالء الأكادميين.
لذلك من البدهي اأن نك�ن هنا، في مح�صن 
ال�صفدي  م�ؤ�ص�صة  ف��ي  والثقافة،  العلم 
الحياة  رف���دت  ال��ت��ي  ال��ك��ري��م��ة،  الثقافية 
الثقافية والفنية والعلمية في طرابل�س على 
على  اأ�صفت  مميزة،  باأعمال  �صن�ات  مدى 

الج� العام تفاوؤل بم�صتقبل اأف�صل. 
اأيها الح�ص�ر الكريم

لقاء الأحد الثقافي من هذ الن�صيج الثقافي 
نكمل  معا  فنحن  باعتزاز،  منه  تاأت�ن  الذي 
���ص���رة ط��راب��ل�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ص��م��ال 
التاريخ  كان  منذ  ه�يتنا  وهذه  الح�صاري، 

هنا فاعال وم�صتمرا باإذن اهلل. 
الثقافية  المنابر  تط�ير  معا على  �صنعمل 
واإعالء �صاأن الكلمة التي ت�صنع ال�طَن اأمًنا 

واأماًنا.
على  نطرحه  اأي�ًصا  الذي  ال�ص�ؤال  ويبقى 
اأنف�صنا: وماذا بعد؟ ماذا يمكن اأن يقدم لقاء 

الأحد الثقافي لطرابل�س وال�صمال ولبنان؟ 
وج�ده  ثّبت  وقد  اللقاء  ي�صتطيع  كيف 
على الخارطة الثقافية الي�مية اأن ي�صت�عب 

كل الق�صايا التي تعني المدينة والج�ار؟
 وكيف يمكن له بالتالي اأن ي�صّ�ب الأداء 
مع  الي�مي  التفاعل  في  ي�صهم  واأن  العام 
اإيماًنا  المجتمع،  لرفعة  والمفكرين  العلماء 
ال�اعين  ال�صادقين  العارفين  اأن  م��ن��ا، 
على  ال��ق��ادرون  هم  المنفتحين  الم�ؤمنين 
��ر وت�����ص���ي��ب ال��روؤي��ة  ال��ق��ي��ادة وال��ت��ب�����صّ
{اأّنما  تعالى     ق�له  من  انطالًقا  ال�ا�صحة 

يخ�صى اهلَل من عبادِه العلماُء}؟.
قناعتنا اأن العمَل الَجْمِعيَّ ه� الذي يقّدم 
الكتاب  هذا  وما  وللمجتمع،  للبلد  الأف�صَل 

ث�رٍة  روؤي��ٍة،  وثيقَة  اإل  اأيديكم  بين  ال��ذي 
ُخ ل�صتمرار الح�ار  وثروٍة، وثيقًة لأنه ي�ؤرِّ
الفاعل والم�ؤثر لتاأمين روؤية ل غم��س فيه، 
وه� ثروة لأنه جمٌع لنتاجات عق�ل واعية، 
العطاء  وتح�صين  الأداء  لتط�ير  ث�رة  وه� 

لنه�صة المجتمع ورفعته«.
بغد�دي

د.  الثقافية«  ال�صفدي  »م�ؤ�ص�صة  مديرة 
هذا  »اأهمية  على  اأك��دت  بغدادي  �صميرة 
المخزون  على  المجتمع  تعريف  في  الكتاب 
الظاهرة  ال�صمالية  الب�صرية  ال��م���ارد  من 
مختلف  وف���ي  ال��م��دي��ن��ة  ف���ي  وال��ك��ام��ن��ة 
طرابل�س  في  الم�ج�دة  الإخت�صا�صات 

ولبنان كما وفي باقي البلدان«. 

زريق
رئي�س الهيئة الإدارية ل� »م�ؤ�ص�صة �صاعر 
النا�صرة  الثقافية«،  زري��ق  �صابا  الفيحاء 
للكتاب، د. �صابا زريق القى كلمة جاء فيها:

وِم�صبارًا  للت�ا�صِل  ِج�صرًا  »اأرادوُه 
واحٌة  تح�ُصُنُه  ِح�ارياً  وِمنَبرًا  للُخبراِت 
احَتّلُه  ُرك���ٍن  م��ن  ال��ِب��داي��ُة  فكانِت  فكريٌة، 
الطّيباِت  لبيِع  متجٍر  في  الخم�صة  فر�صاُننا 
ومقهاُه لحت�صاِء الم�صروبات، ف�صاَر محّجاً 
من  يهُجروَنُه  اإذ  وهم،  ُمرتاديه.  من  لكثيٍر 
مع  للقاٍء  ذلك  يك�ُن  ما  فغالباً  لآخ��ر،  وقٍت 
عريِنهم  اإل��ى  النتقاُل  عليه  ُر  يتع�َصّ �صيٍف 
رم�صان  �صهِر  في  الجِ�ّ  لتغييِر  اأو  الدائم، 
اأب�اَبُه   Pain d’Or ال�  ُيغِلُق  حيَن  المبارك، 

»المقهى«  �ّل  فتَحّ ن�صبياً.  ُمبكرٍة  �صاعٍة  في 
تناوِل  اإلى  ي�صب�  من  ي�صتقِطُب  منتدًى  اإلى 

الثقافِة على اأن�اِعها واحت�صاِء ُع�صاَرِتها.
ُعمٍر  مخزون  لقائهم  اإلى  حمل�ا  خم�صٌة، 
وراكَمُه  اكت�َصَبُه  ُجلُّهم  والثقافة،  الِعلِم  من 
و�صقَلُه في اأح�صاِن جامعِة ال�طن، اإل ذلك 
الحي  ب�هيميِة  مع  اقتب�َس،  الذي  الألمعّي، 
اأّهله  عميقاً  ثقافياً  ُبعدًا  الباري�صي،  الالتيني 
لَنيِل لقِب »اإماِم الثقافة«، الذي اأطلَقُه عليه 
الدكت�ر م�صطفى الحل�ة. ط�ى عميُد اللقاِء 
الميقاتي الثمانيَن ح�ًل ولم ي�صاأم للحظٍة من 
ُيغِدُق  ومعرفة؛  ِعلماً  الحياة  من  الَغْرِف 

علينا بهما دون ِح�صاب.
و»ل�رد« اللقاء، البيك معت�صم علم الدين، 
ه�  الماورائيات،  قراءِة  في  ِعلمياً  المتمر�س 
ِظِه الر�صين، يلتزُم  على اأناقِتِه الدائمة، وتحُفّ
اللقاء،  ِح���اراِت  الى  ي�صتمُع  وه�  ال�صمَت 
وينق�ُسّ فجاأًة على الحا�صرين بنظريٍة تبدو 
المتحاوريَن  ل�صتخفاِف  وهلٍة  لأوِل  هجينًة 
بها عند مرورهم بُقرِبها مروَر الكرام، كما ل� 
الوراُق  فُتخَلُط  م���ج���دة؛  تكْن  لم  اأنها 
فِر في ِح�اٍر كان  مجددًا ونع�ُد الى ُنقطِة ال�صِ

ليك�َن الُعقُم مكت�باً له، ل�ل َبْيُكنا.
عنيُت  واِللياقِة،  التهذيِب  عن�اُن  �َصَحَذ 
الحق�قُي  وه���  ط��ال��ب،  محم�د  الأ���ص��ت��اذ 
الُمقتِدر، مهنيًة عاليًة ط�اَل عمِلِه  والإدارُي 
لها  ك��ان  ال�طنية،  جاِمعتنا  في  ال���دوؤوِب 
الف�صُل في ِحكمٍة يعِك�ُصها هدوٌء، تخُرُقُه بين 
الحيِن والآخر كلماٌت َيكيُلها الطالبُي بميزاِن 

ذهب.
اأحمد  الدكت�ر  اللقاء،  اإيقاِع  �صابُط  اأما 
العلمي، فنراُه ل يتُرُك َطَرفاً من اأي حديٍث، 
حتى  الِنقا�ِس،  على  ليطرَحُه  ويتناوُلُه،  اإل 
ول� كاَن في ظاهِرِه هام�صياً. وه� يعاني من 
ا�صتحدَث  الذي  الميقاتي  وم�صاك�َصِة  تّمرِد 
َحَلباِت  في  ُه  َتُزجُّ جديدًة،  فل�صفًة  للِح�اِر 
مبارزٍة ِفكرية مع د. احمد، قّلما َيخُرُج منها 

اأحُدُهما �صالماً.
واأخيرًا ولي�س اآخرًا، �صيُخ اللقاء، ف�صيلُة 
الى  يجمُع،  الذي  الدروي�س،  ماجد  الدكت�ر 
والثقافَة  والأدَب  الِعلَم  الَعِطرة،  اأخالِقِه 
بالديانِة  ��ق  وال��م���َثّ ال���ث��ي��ق  والل���ت���زاَم 
منفتحًة  َع��ب��َرُه  علينا  َت��ُط��لُّ  ال�صمحاء، 
ومت�صالحًة مع نف�ِصها ومِع الأديان الأخرى؛ 
اأَنّ  راأى  كّلما  الم�ؤمِن  ب�صراوِة  عنها  يدافُع 
اإ�صاءًة ما اإليها او الى اي من اتباعها تقت�صي 
ذلك. ذلك الِفدائُيّ الذي لم يت�اَن ي�ماً عن مِدّ 
العلمي لنت�صاِلِه من  الدكت�ر  الى  الَع�ِن  يِد 
مرٍة  ك��ِلّ  في  فينّظُم  الفكرية.  لمع  براِثِن 
الع�صُف  لي�صتِعَر  جديدًة  ا�صتباٍك  ق�اعَد 
اأن  دون  اللقاء،  وج���ِد  �صبُب  وه�  الفكري 
يناَل من نا�صَيِة اأحد. انق�صْت �صنتاِن وِن�صف 
اأحدية،  اللقاء، في ِح�اراٍت  على ا�صت�صافِة 
غالبيُتها  به�يٍة  ال�صخ�صياِت  لع�َصراِت 
الأه���اِء  متعددُة  �صخ�صياٌت  طرابل�صية. 
والم�صاِرِب من �صيا�صييَن ومهند�صيَن واأِطباَء 
وقادٍة  واأكاديميين  ناعييَن  و�صِ وِنقابييَن 
واإداريين  وترب�يين  وع�صكريين  روحيين 
حافيين  و�صِ ودبل�ما�صيين  خ��ي��ن  وم���ؤِرّ
اأعماٍل  وِرجاِل  وحق�قيين  و�ُصعراء  واأُدباء 
وروؤ�صاِء  واإعالميين  واقت�صاديين  وباحثين 
وعلماء  ثقافية  ومنتدياٍت  خيرية  جمعياٍت 
وفنانين ور�صميين. ولالأمانِة، والحُق ُيقال، 
اأو تزلُّف، لم اأخُرْج ي�ماً من تلَك  ٍق  دون تملُّ
الح�ارات اإل وفي َجعبتي من األ�اِن الثقافِة 
قد  اأك����ُن  ما  اأ�صعاِف  اأ�صعاَف  الجديدِة 
اأ�صَهْمُت به �صخ�صياً خالَل الجل�صة. وهذا ه� 
الذين  الُمريدين  اللقاء،  اع�صاء  حاِل  ل�صاُن 

دعاهم م�ؤ�ص�ص�ه الى الن�صماِم اليهم.
عرفُت مهارَة اولئك ال�صيادين في اختياِر 
ليقتِن�ص�ا  �ِصباَكُهم،  َيرم�َن فيه  الذي  البحِر 
وما  كّلل�ا  الذين  الفيحائيين  نب�َغ  بخا�صٍة 
اإنجازاِتهم  بغاِر  يكلِّل�َن هامَة مدينِتنا  زال�ا 
اإن��ج��ازاٌت  المهجر،  ف��ي  كما  ال���ط��ن،  ف��ي 
زريق  �صابا  الفيحاء  �صاعر  م�ؤ�ص�صة  حّبرتها 
فاألُف  ولكم.  لها  جديٍد  م�ل�ٍد  في  الثقافية 
على  الثقافي  الأح��د  لقاء  لم�ؤ�ص�صي  �صكٍر 
طرابل�س،  بحِب  الُمَذّخرِة  الأُن�ِس  جل�صاِت 

كة ب�اجِب اإبراِز رجالتها«. والمحَرّ
على  الكتاب  ت�زيع  تم  الحفل  نهاية  في 

الح�ص�ر.

»ماذا بعد الذكاء اال�سناعي؟«، �س�ؤال طرحه المهند�س المع ميقاتي 
في درا�سته المتميزة التي ُن�سرت في »الملحق الترب�ي« الذي اأ�سدرته 

»التمدن« قبل ح�الي ال�سهر. 
اأ�سباب  اأحد  كانا  ميقاتي،  اأعدها  التي  الدرا�سة  وهذه  ال�س�ؤال،  هذا 
التقائه بعالم »الذكاء اال�سطناعي« اللبناني – االأميركي، ابن طرابل�س، 

الدكت�ر اأن�ر الحم�سي.
وقد اأعد د. الحم�سي مقااًل تحليليًا ح�ل درا�سة ميقاتي، ح�ل اآخر 
و�سيتم  »التمدن«  اإلى  اأر�سلها  اال�سطناعي،  الذكاء  اإليه  ت��سل  ما 

ن�سرها قريبًا.
هذه العالقة بين الرجلين، والتي كان محركها التط�ر العلمي الكبير 
هذا  تاأثير  وا�ستنتاج  ا�ستقراء  ومحاولة  الي�م  العالم  في  يحدث  الذي 
االأمر على االإن�سان وعمله وطريقة انتاجه و�سحته، جعلت الرجلين في 
تالٍق ورفقة وزمالة ل�سيقة ط�ال مدة وج�د د. الحم�سي في مدينته 

االأم طرابل�س هذا ال�سيف.
ولقد قاما معًا بزيارة مكاتب »التمدن« حيث كانت جل�سة نقا�س عميق  
ح�ل الم��س�ع الحار الذي ي�سغلهما، وقد �سرح خاللها د. الحم�سي 
واأي�سًا  وف�ائده،  وقدراته  ومجاالته  اال�سطناعي«  »الذكاء  ماهية 

محاذيره الم�ستقبلية. 
بداية تجدر االإ�سارة اإلى ان الحم�سي �ساحب �سركتين مهمتين هما 
ويقدم  اال�سطناعي  بالذكاء  ُيعنى  وكالهما  و»با�سكير«  »جين��س« 
خدمات ا�ست�سارية في هذا المجال، وه� اأي�سًا م�ؤلف لخم�سة كتب هي 
المتحدة  ال�اليات  في  الم��س�ع  هذا  تتكلم عن  التي  الم�ؤلفات  اأ�سهر 
ف�رية  ترجمة  برنامج  عن  عبارة  ه�  م�سجل،  اختراع  وله  االأميركية، 
كل  ي�سمع  حيث  اللغة،  مختلَفي  المتكلمان  كان  حال  في  الهاتف  على 

واحد االآخر بلغته. 
ي�م االأحد الما�سي ا�ست�ساف »لقاء االأحد الثقافي« الدكت�ر حم�سي 

الذي اأعطى �سرحًا م�جزًا عن الذكاء اال�سطناعي قال فيه ما يلي:
»من حيث التعريف ه� �سل�ك وخ�سائ�س معينة تت�سم بها البرامج 
عملها.  واأنماط  الب�سرية  الذهنية  القدرات  تحاكي  تجعلها  الحا�س�بية 
ومن اأهم هذه الخا�سيات القدرة على التعلم واال�ستنتاج ورد الفعل على 
بع�س  مع  الحا�س�ب.  علم  من  فرع  وه�  االآلة.  في  تبرمج  لم  اأو�ساع 

االعترا�س على هذا التعريف، وبخا�سة في تحديد ماهية الذكاء.
اأن هذا الذكاء بات الي�م م�ج�دا في غالب ميادين المجتمعات  اإال 
وال�سركات من خالل اله�اتف الذكية والكمبي�ترات وبرامج الت�ا�سل 
االجتماعي، وهناك ت�قعات باأنه بعد ع�سر �سن�ات تقريبا �س�ف تختفي 
االآليين  الرجال  لح�ساب  الب�سر  بها  يق�م  التي  ال�ظائف  من  كثير 

والذكاء اال�سطناعي.
هذا الذكاء اأ�سا�سه ق�اعد البيانات التي تعتبر العم�د الفقري لعمله، 
لبرامج،  ر�سما  وحتى  وترتيبا  تحليال  المعطيات  هذه  مع  يتعامل  فه� 
لدرجة اأنه بات يتعامل مع كل فرد بح�سب مي�له التي ا�ستخل�ست من 
من  من  له  فير�سل  االجتماعي،  الت�ا�سل  �سبكات  مع  تفاعله  خالل 
حللها  التي  للمعل�مات  تبعا  لغيره  ير�سله  ال  ما  الترويجية  الدعايات 

الذكاء اال�سطناعي و�سكلها عن هذا ال�سخ�س.
لحل  منه  اأكثر  المادي  الربح  ه�:  واحد،  اأمر  اإلى  يهدف  هذا  كل 
لهاتفه  �سجين  اإلى  فرد  كل  الذي ح�ل  االأمر  واإيجاد حل�ل.  م�سكالت 
وما يقدمه له الذكاء اال�سطناعي من معل�مات االأمر الذي يقلل فر�س 

التن�ع في المعرفة.
ومجاالته وا�سعة جدا ومتن�عة بتن�ع ا�ستخدام الحا�س�ب، فحيثما 
على  القدرة  من  عنده  وه�  اال�سطناعي،  الذكاء  وجد  الحا�س�ب  وجد 
حفظ المعل�مات وتحليلها ما ال ي�جد عند كثيرين من اأهل االخت�سا�س 

في اأي مجال.
ففي المجال الطبي مثال، يمكنه التنب�ؤ ببع�س االأمرا�س التي يمكن 
اأن ي�ساب بها اإن�سان بعد تحليل بياناته الطبية المدرجة على الحا�س�ب، 
وهذا ه� مح�ر عمل �سركة PassCare )التي اأ�س�سها الدكت�ر عدنان 
ورئي�سا  له  �سريكا  الحم�سي  اأن�ر  الدكت�ر  وبات  فرن�سا،  البكري في 

لفرع ال�سركة في اأميركا الذي �س�ف ي�ؤ�س�س قريبا(.
عند  م�ستقبلي  خ�ف  هناك  المجال،  لهذا  المت�سارع  للتط�ر  وتبعا 
الخبراء باأن ي�سبح الذكاء اال�سطناعي في مرحلة ما قادرا على اتخاذ 
قرارات بعيدا عن البيانات التي يمده بها الب�سر، االأمر الذي ي�سكل قلقا 
اأداة للتخل�س من الب�سر ب�سبب م�ساكلهم. والذي  اإلى  من تح�ل االآلة 
يتابع االأفالم الكثيرة التي تحكي هذه الفكرة يدرك مدى الخ�ف الذي 

يعتمر في عقل و�سدر المتخ�س�سين بالذكاء اال�سطناعي«.

اطالق كتاب »لقاء االأحد الثقافي: �سخ�سيات تتاألق في طرابل�ش«

د. اأنور الحم�شي: هذه اأ�شرار »الذكاء اال�شطناعي« 

الكتاب

اأحد كتب د. حم�سي عن الذكاء اال�سطناعيد. حم�سي والمهند�س المع ميقاتي في مكاتب »التمدن«، ويبدو الزميل فواز �سنكري

اأع�ساء »لقاء االأحد الثقافي« يحيطون بالمفتي ال�سعار والمطران �ساهر ومدير عام الثقافة د. ال�سمد
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