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ماذا ناق�ش االجتماع ال ِتقني في «ال�سراي
المخ�ص�ص لم�شاريع طرابل�س؟!
الحكومي»
ّ

�شهران ونهرا لم يقم بواجبه
حتى ال�ساعة لم يقم محافظ ال�شمال رمزي نهرا بواجبه في الدعوة الى انتخاب رئي�س
التحاد بلديات الفيحاء ،على الرغم من مرور حوالي ال�شهرين على انتخاب رئي�س جديد
لبلدية طرابل�س هو الدكتور ريا�ض يمق ،علم ًا �أن مهام كثيرة تنتظر االتحاد ورئا�سته في
المرحلة المقبلة القريبة.
فهل هناك �أ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة تقف وراء هذا الت�أخير في هذه الدعوة؟

اللبناني جهاد جورج
عون يدعو �إلى
كرم �سفير العراق
«التق�شف»!
والأمة العربية
1.5مليار ل.ل .ل�سفر
رئي�س الجمهورية ل ُيلقي والمنا�ضل المتوا�ضع
في ذمة اهلل
خطاب ًا في نيويورك
4
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عبدالكريم رم�ضان:
«المجل�س الإ�سالمي
العلوي» م�سار وم�صير
...ولماذا ت�أجيل
االنتخابات؟
5
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اللواء �أمين �صليبا
هل ن�سي الرئي�س
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�شهداء طرابل�س
و�س�ؤال:ما خلفية
والمعتقلينوالمعذبين
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ماذا ناق�ش االجتماع ال ِتقني في «ال�سراي الحكومي»
المخ�ص�ص لم�شاريع طرابل�س؟!
ت�ضمن جدول االجتماع  47بند ًا
وحدد وقت
(من�شورة كاملة �أدناه)ُ ،
االجتماع بثالث �ساعات فقط.
مما لم ي�سمح للمجتمعين البحث
ب�أكثر من �إحدى ع�شر بند ًا« ،على
ان ُت��ب��ح��ث ال��ب��ن��ود المتبقية في
اجتماع الحق»!

نا�صر عدرة لـ «التمدن» :هذه
هي الم�شاريع

جانب من االجتماع

�إجتماع تقني عُ قد في ال�سراي
الحكومي ب��ن��اء على توجيه من
الرئي�س �سعد الحريري وخ�ص�ص
لم�شاريع طرابل�س .االجتماع تم في
مكتب م�ست�شار الرئي�س الحريري
المهند�س فادي فواز.

موا�ضيع البحث

الموا�ضيع المقرر بحثها:
 الم�شاريع المنفذة، التي قيد التنفيذ، -والتلزيم،

 -والمنوي تنفيذها.

الح�ضور

ح�ضر االجتماع :النائب ديما
جمالي ،كريم محمد كبارة ،غ�سان
�سمير الج�سر ،م�ست�شار الحريري
ل�ش�ؤون ال�شمال عبدالغني كبارة،
من�سق «ت��ي��ار ال��م�����س��ت��ق��ب��ل» في
طرابل�س نا�صر عدرة وكوادر التيار
في ال�شمال.
ور�ؤ���س��اء بلديات :طرابل�س د.
ريا�ض يمق ،الميناء عبدالقادر علم

من�سق «ت��ي��ار الم�ستقبل» في
طرابل�س نا�صر ع��درة �أو���ض��ح لـ
«التمدن»:
«�أن المجتمعين ت��داول��وا في
الدين ،والبداوي ح�سن غمراوي ،الق�ضايا التقنية المتلعقة بعدد من
و�أع�����ض��اء ف��ي مجال�س البلديات الم�شاريع ومنها:
الثالث،
�سوق الخ�ضار
رئي�س «م�ؤ�س�سة م��ي��اه لبنان
ال�شمالي» د .خالد عبيد ،م�سير  -م�����ش��روع «����س���وق الجملة
ّ للخ�ضار والفواكه الجديد» الذي
�أع��م��ال «ال��م��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ة �إنتهى تنفيذه ،وهناك م�سائل تقنية
ال��خ��ا���ص��ة» د .ح�����س��ان ���ض��ن��اوي ،و�إداري��ة �سيتم بحثها بين البلدية
م�����س��ؤول��ون ف��ي «مجل�س الإن��م��اء و«نقابة تجار الفواكه والخ�ضار»،
والإعمار» ومكتب رئا�سة الحكومة على ان ت�ضع البلدية عقود ًا نظامية
ونقابيون.
ُت�سلِم بموجبها المحالت لم�ستحقيها،
(التتمة �صفحة )11
 47بند ًا

ر�شا �سنكري تقدم �سلة من االقتراحات
والمطالب التي تحتاجها المدينة
بمنا�سبة �إنعقاد االجتماع التقني ح�صرية المعار�ض الدولية

المخ�ص�ص لمناق�شة م�شاريع طرابل�س
في مكتب م�ست�شار الرئي�س �سعد
الحريري المهند�س فادي فواز في
ال�سراي الحكومي� ،أعدت ع�ضو
مجل�س بلدية طرابل�س ورئي�سة «اللجنة
االجتماعية وذوي االعاقة» المحامية
ر�شا فايز �سنكري كتاب ًا �إلى رئا�سة
الحكومة عبر المجل�س البلدي ت�ضمن
ق�ضايا هامة لم تُدرج على جدول
االجتماع،
وجاء في كتاب:
«�إطلعنا على جدول الم�شاريع الذي
�أعددتموه والتي �ستطال مدينة
طرابل�س حيث ق�سمتموها على ال�شكل
التالي:

عناوين الم�شاريع وكيف
ُق ِ�سمت

الم�شاريع المنفذة والتي لم يتم
ت�سليمها،
وم�شاريع قيد التنفيذ،
و�أخرى قيد التلزيم،
وم�شاريع مدرو�سة وبحاجة
لتمويل،
وق��د �أُدرج��ت كله��ا عل��ى ج��دول
االجتماع التقني،

غابت منطقة التل!

مما لفتني عدم �إدراج منطقة التل،
التي �إعتبرها يوم ًا الرئي�س ال�شهيد
رفيق الحريري �أنها «�سوليدير ،»2
هذا الم�شروع يمكن ت�صنيفه �ضمن
الم�شاريع المدرو�سة وبحاجة لتمويل،
�إذ هناك درا�س ًة – جاهزة – لتجميل
التل وجعله للم�شاة فقط ،وهو الذي
يمتاز ب�أبنيته التراثية.
ونر�سل لكم ن�سخة عن تلك الدرا�سة
التي �أجراها المهند�س �شوقي فتفت
ون�شرت حينها في «جريدة التمدن»
في عددها ال�صادر بتاريخ
.2016/3/16

الحاجات الخا�صة من :ذوي الإعاقة لفر�ص عمل

بمعر�ض الدولة الوحيد
والم�سنين والن�ساء الحوامل والأمهات  -بح�سب الإح�صاءات الأخيرة
لهذه
مجهزة
عربات
في
أطفالهم
�
مع
بطرابل�س
�أعلن �إن  %57من ال�سكان في طرابل�س
 تطبيق ح�صرية المعار�ض الدولية الغاية.هم من الفقراء �إذ �أن الدخل اليومي
للفرد  3.5دوالرات ،فمن الواجب
التي تقام على الأرا�ضي اللبنانية في المهرجانات
«معر�ض ر�شيد كرامي الدولي»  -وهو  -دعم وزارة ال�سياحة لطرابل�س توفير عمل لهم بم�شاركتهم وت�شغيلهم
معر�ض الدولة الر�سمي الوحيد في لتكون من المناطق المهيئة لإقامة في كل الم�شاريع التي �ستقام في
المدينة وذلك لت�أمين حياة كريمة لهم.
لبنان – كما كان مقرر ًا في مجل�س المهرجانات الدولية والمحلية.
الوزراء في عهد الرئي�س رفيق
حقوق ذوي الإعاقة
تربوي ًا
الحريري (عام .)1994
 الأخذ بعين الإعتبار حاجة ذوي و�ضع م�شروع متكامل لمكافحةالت�شجيع على بناء فنادق
الإعاقة في �أي م�شروع يقام ،ب�أن يكون
آت
ش�
من�
إيجاد
�
و
المدر�سي
ب
ر
الت�س
ّ
م�ؤه ًال ويحترم حقهم في التنقل.
 ت�شجيع القطاع الخا�ص على بناءفنادق دولية في المدينة بتقيم لإ�ستقطاب الأطفال المت�سربين ،وال  -التوا�صل مع المجتمع المحلي
ت�سهيالت و�إعفاءات ت�شجع على ذلكُ .يعتبر الت�أهيل المهني ،هو فقط ،المنقذ والمحيط قبل �إقامة �أي م�شروع في
للطالب المت�سربين كما ذُكر في جدول منطقتهم �إذ م�شاركة النا�س ي�ساهم
خط لتن�شيط ال�سياحة
الم�شاريع.
ب�إنجاح الم�شروع.
 ت�شجيع القطاع الخا�ص ،ح�ضانات للأطفال ذات�إحترام �شروط التلزيم
بال�شراكة مع وزارة ال�سياحة ،لو�ضع م�ستوى �آمن
والتنفيذ
خطة تن�شيط ال�سياحة �إلى طرابل�س.
 م�شروع �إن�شاء �شبكة ح�ضانات � -إحترام الإلتزام بال�شروطالنقل العام
من قبل وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية وبالمدة الزمنية لأي م�شروع مع
 التعاون مع القطاع الخا�ص للأطفال وذلك ب�أ�سعار زهيدة ،على �أن تطبيق البند الجزائي في حال عدمبت�سيير حافالت نقل م�شترك في ت�ضم فريق عمل من ذوي الإخت�صا�ص التنفيذ ح�سب ال�شروط �أو التخ ّلف عن
المدينة.
والجودة في العناية والكفاءة ،وتكون الت�سليم في الوقت المحدد �ضمن العقد
النقل المتخ�ص�ص
تلك الح�ضانات ذات م�ستوى عالٍ من مع الإ�شراف الجدي على نوعية العمل
خالل التنفيذ.
 -ت�أمين النقل المتخ�ص�ص لذوي الأمان.

حول ح�صة طرابل�س من زفت
«اتحاد بلديات الفيحاء»

تعقيباً على ما ورد في المقابلة التي �أجرتها «التمدن» مع رئي�س
بلدية طرابل�س الدكتور ريا�ض يمق وتناول فيها ح�صة طرابل�س من
الزفت ،تلقت «التمدن» من «اتحاد بلديات الفيحاء» القرار رقم 128
ال�صادر عن مجل�س االتحاد في جل�سته المنعقدة بتاريخ 2019/7/29
«المتعلق بالموافقة على توزيع الن�سب لكل بلدية من بلديات االتحاد
وذل��ك ل��زوم م�شروع ت�أهيل وتزفيت طرقات و�شوارع مدن الفيحاء
وم�شروع �إحداث وت�أهيل �أر�صفة وو�سطيات في مدن الفيحاء» .وقد جاء
فيه« :عر�ض نائب الرئي�س مو�ضوع توزيع ن�سب الأ�شغال التي �سوف
يتم تنفيذها خالل العام  2019على بلديات االتحاد كالتالي %60 :بلدية
طرابل�س %16.5 ،بلدية الميناء %14.5 ،بلدية البداوي ،و %9بلدية
م�شاريع لإنعا�ش اقت�صاد
القلمون.
المدينة
وبنتيجة المداولة ،تقرر بالإجماع:
الموافقة على توزيع الن�سب لكل بلدية من بلديات االتحاد وذلك لزوم
�أ�ضافت الر�سالة:
ومن ال�ضروري �إطالعكم �أن هناك م�شروع ت�أهيل وتزفيت طرقات و�شوارع مدن الفيحاء وم�شروع �إحداث
م�شاريع حيوية جد ًا ومالحظات وت�أهيل �أر�صفة وو�سطيات في م��دن االتحاد كالتالي %60 :بلدية
ت�ساهم في �إنعا�ش �إقت�صاد المدينة �إن طرابل�س %16.5 ،بلدية الميناء %14.5 ،بلدية البداوي ،و %9بلدية
القلمون».
�أُخذت بعين االعتبار ونُفذت ومنها:

2

الإرث الثقافي

 التقيد بالمدة الزمنية لإنتهاءالأعمال بم�شروع «الإرث الثقافي»
الذي بد�أ العمل فيه في العام 2005
ولم ينت ِه رغم مرور � 14سنة ونيف،
حيث �صارت بع�ض المناطق التي
�شملها الم�شروع بحاجة �إلى �صيانة
وت�أهيل ،كما هو الحال في «�سوق
النحا�سين» على �سبيل المثال� ،إذ �أثر
البطء بالتنفيذ �سلب ًا على المحيط
خا�صة من الناحية االقت�صادية.

«الملعب الأولمبي»

 �إعادة ت�أهيل «الملعب الأولمبي».هذه �إقتراحات ومالحظات �أرجو
الأخذ بها لإعطاء الحقوق والواجب
لمدينة حاجتها كبيرة للإنماء.
و�شكر ًا مع فائق الإحترام والتقدير.
المحامية ر�شا فايز �سنكري
ع�ضو في المجل�س البلدي في
طرابل�س  -اللجنة الإجتماعية
وذوي الإعاقة

جدول �أعمال االجتماع
جدول �أعمال الإجتماع التقني
المخ�ص�ص لمناق�شة م�شاريع مدينة
ّ
طرابل�س:
�أ -م�شاريع منفّذة ولم يت ّم ت�سليمها
�أو ت�شغيلها بعد:
 -1م�شروع �سوق الجملة للخ�ضار
والفاكهة الجديد في مدينة طرابل�س.
 -2م�شروع �إن�شاء محطة معالجة
المياه المبتذلة في طرابل�س.
ب -م�شاريع قيد التنفيذ:
 -1م�شروع تطوير البنى
الأ�سا�سية لمدينة طرابل�س (المجموعة
الأولى .)1B
 -2م�شروع الطريق الدائري
الغربي في مدينة طرابل�س.
 -3م�شروع ردم الم�ساحات في
مرف�أ طرابل�س التي �ستخ�ص�ص
للمنطقة االقت�صادية الخا�صة.
 -4م�شروع �إن�شاء كلية ال�صحة
العامة والمر�أب المركزي �ضمن
م�شروع مجمع الرئي�س العماد مي�شال
�سليمان الجامعي في منطقة ر�أ�س
م�سقا ال�شمال.
 -5م�شروع ت�أهيل منظومة
ال�صرف ال�صحي في منطقة الميناء.
 -6م�شروع �إن�شاء �شبكات �صرف
�صحي في بلدات وقرى منطقة
القلمون (ق�ضاء الكورة).
 -7م�شروع �إن�شاء مطمر �صحي
م�ؤقت لمنطقة طرابل�س.
 -8م�شروع �إعادة ت�أهيل �ضفتي
نهر �أبو علي في طرابل�س (الأ�شغال
التكميلية).
 -9م�شروع ت�أهيل الأ�سواق
الو�سطى والجنوبية في مدينة
طرابل�س التاريخية.
 -10م�شروع ت�أهيل محيط
المولوية و�سوق القمح في مدينة
طرابل�س التاريخية.
ج  -م�شاريع قيد التلزيم:
 -1م�شروع تطوير مرف�أ طرابل�س.
 -2م�شروع ت�أمين التجهيزات
والمفرو�شات الالزمة لمدر�سة الميناء
الر�سمية في طرابل�س.
 -3م�شروع ت�أمين التجهيزات
والمفرو�شات الالزمة لم�شروع
المدر�سة النموذج ّية ودار المعلمين
في طرابل�س.
 -4م�شروع ت�أمين التجهيزات
والمفرو�شات لكليتي الهند�سة
والعمارة �ضمن م�شروع مجمع
الرئي�س العماد مي�شال �سليمان
الجامعي في منطقة ر�أ�س م�سقا
ال�شمال.
 -5م�شروع ت�أهيل مع َّلم خان
ال�صابون.
 -6م�شروع ت�أهيل واجهات مباني
�ضفتي نهر �أبو علي ومحيط القلعة.
 -7م�شروع �إن�شاء م�سلخ
طرابل�س.
 -8م�شروع �إقفال المكب الحالي
لمدينة طرابل�س و�إعادة ت�أهيل الجدار
الدائري المحيط بهذا المكب.
 -9م�شروع تطوير معمل فرز
النفايات في طرابل�س.
 -10م�شروع �أعمال دعم �أق�سام
الطوارىء وتطوير عدد من
الم�ست�شفيات الحكومية منها
Orange
م�ست�شفى Nassau
وم�ست�شفى المنية الحكومي.
 -11م�شروع �أعمال دعم وتطوير
م�ستو�صف الكرامة في طرابل�س.
 -12م�شروع مدر�سة المعهد
الفني الفندقي في الميناء طرابل�س
(�شركة ا�ستثمار ال�شمال).
د -م�شاريع منجزة درا�ستها
وتقت�ضي ت�أمين التمويل الالزم
لتنفيذها واليجاد اال�ستمالكات
الالزمة لها:
 -1م�شروع تنفيذ خطوط ال�صرف
ال�صحي الرئي�سية في منطقة ال�ض ّم
والفرز ومنطقة الجامعة العربية في
طرابل�س.
 -2م�شروع طريق طرابل�س

الدائري ال�شرقي.
الج�سور
م�شاريع
-3
(البح�صا�ص� ،أبي �سمراء والقبة،
المعر�ض ومنطقة الجامعة العربية،
نهر �أبو علي).
 -4م�شروع �إن�شاء نفق عند تقاطع
النيني من �ساحة النور ب�إتجاه
المعر�ض.
 -5م�شروع �إن�شاء محطات ت�سفير
�شمال وجنوب مدينة طرابل�س.
 -6م�شروع ترميم �سكة الحديد
في طرابل�س.
 -7م�شروع مياه ال�شرب وجر
المياه من نهر البارد الى طرابل�س.
 -8م�شروع �إن�شاء مدار�س (10
مدار�س رو�ضات في باب الرمل،
الزاهرية ،ال�سويقة ،التبانة ،جبل
مح�سن ،الميناء� ،أبي �سمراء ،القبة،
ال�ضم والفرز ،البداوي و 5مدار�س
(�إبتدائي ومتو�سط) في باب الرمل،
التبانة ،الميناء ،القبة ،البداوي).
 -9م�شروع �إن�شاء مركز تدريب
مهني لمحاربة الت�سرب المدر�سي.
 -10م�شروع �إن�شاء المعهد العالي
للتكنولوجيا.
 -11م�شروع �إن�شاء الم�ست�شفى
الحكومي الجامعي.
 -12م�شروع �إن�شاء مركز دعم
المهن الحرفية التقليدية وت�سويق
المنتجات.
 -13م�شروع �إ�ستكمال �أعمال
مرف�أ ال�صيادين الأ�سا�سي و مرف�أ
حيران.
 -14م�شروع �إن�شاء �أرياف
و�شعاب مرجانية في �أعماق البحر
وبجانب الأر�صفة ال�صخرية و�إن�شاء
حا�ضنة لتبذير الأ�سماك.
 -15م�شروع ت�أهيل خان التماثيلي
لإن�شاء متحف تراثي.
 -16م�شروع م�سح عام للخانات
والأ�سواق الداخلية لال�ستفادة من
�إرثها الثقافي.
 -17م�شروع �إ�ستكمال تنفيذ
ت�أهيل الواجهة البحرية لمدينة الميناء
وتو�سيع الإطار الجغرافي لها.
 -18م�شروع مرف�أ طرابل�س
لإ�ستكمال المزايدة في �إن�شاء
الحو�ض العائم من قبل وزارة
اال�شغال ل�صيانة ال�سفن قدرة 8000
طن و�إن�شاء الحو�ض الجاف ل�صيانة
ال�سفن حو�ض 15×40×160م.
 -19م�شروع ت�أهيل المباني
الحالية لمعر�ض طرابل�س الدولي.
 -20م�شروع المنطقة االقت�صادية
الخا�صة :تنفيذ البنى التحتية
والمباني ال�ضرورية ال�ستقبال
ال�شركات الم�ستثمرة  -المرحلة
الأولى والثانية.
 -21م�شروع ملحق المنطقة
االقت�صادية الخا�صة (المعر�ض)
المدينة التكنولوجية :ربط كابل الـ
( )IMEWEبالمعر�ض الن�شاء مدينة
والمعلوماتية
التكنولوجية
( )Techno-polعلى م�ساحة � 75ألف
متر مربع من المعر�ض مع البنى
التحتية لهذه الم�ساحة.
 -22م�شروع فندق
الـ «.»Quality Inn
 -23الم�شاريع المقترحة لبلدية
البداوي:
م�شروع �إن�شاء �شبكة مياه
�أ.
ال�شرب لمنطقة جبل البداوي.
ب .م�شروع مرف�أ ال�صيادين.
ج .م�شروع بناء ثانوية
ر�سمية.
م�شروع �إعادة ت�أهيل
د.
المدار�س الر�سمية.
م�شروع �إن�شاء م�ست�شفى
ه.
حكومي.
م�شروع �أر�صفة في
و.
منطقة البداوي.
تو�سعة طريق البداوي –
ز.
المخيم – العيرونية.
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«التمدن» ت�ستعر�ض �أو�ضاع المعر�ض مع رئي�س مجل�س الإدارة �أكرم عوي�ضة والمدير العام �أنطوان �أبو ر�ضا

«معر�ض ر�شيد كرامي»� :أي م�صير ينتظره ...وماذا عن الفندق؟

رئي�س مجل�س �إدارة المعر�ض المهند�س �أكرم عوي�ضة

خ�ضر ال�سبعين

�أخير ًا ،وبعد خم�س �سنوات من الأخذ
والرد والقرارات و�أحكام الق�ضاء �إ�ستعاد
«معر�ض ر�شيد كرامي ال��دول��ي» «فندق
كواليتي �إن» التابع له ،هذه الخطوة �إع ُتبرت
لدى البع�ض بادرة تفتح الأبواب �أمام عودة
الحياة �إلى المعر�ض ومرافقه.
ً
«التمدن» �أجرت حوار ًا �شامال مع رئي�س
مجل�س �إدارة المعر�ض المهند�س �أك��رم
عوي�ضة والمدير العام المحامي �أنطوان �أبو
ر�ضا ،وكان بحث في مختلف الق�ضايا ذات
ال�صلة بهذا المرفق الأ�سا�سي في طرابل�س
ولبنان.

�أكرم عوي�ضة

المهند�س �أك���رم عوي�ضة ت��ح��دث عن
�أو�ضاع المعر�ض حالياً:
«و�ضع مجل�س الإدارة:
ر�ؤية لكل المن�ش�آت والمباني القائمة في
المعر�ض على مبد�أ ت�شغيلها بال�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص،
وم��و���ض��وع �إط��ل�اق مناق�صات دول��ي��ة
لت�شغيلها،
ما عدا قاعة المعار�ض الكبرى وقاعة
الم�ؤتمرات (قيد الت�شغيل) اللتين قمنا
بترميمهما وت�أهيلهما».
وق���ال�« :أم���ا بالن�سبة للمن�ش�آت التي
تعر�ضت لالنهيار ف�إننا �سنقوم ،بال�شراكة
مع القطاع الخا�ص ،بترميمها وت�شغيلها».
تابع« :الفندق �إ�سترجعناه بعد تخلف
الم�ستثمر عن دفع البدالت منذ العام ،2014
بالرغم من �صدور ع��دة �أح��ك��ام لم�صلحة
المعر�ض بالإخالء ،واليوم �إ�ستلمناه بعد
ع��دة ق���رارات �إداري����ة واف��ق عليها وزي��ر
االقت�صاد،

تنويه بموقف وزير االقت�صاد

وهنا ننوه بموقف ودعم وزير االقت�صاد
من�صور بطي�ش �إلى جانب المعر�ض.
كما ان �إلحاح مجل�س الإدارة وتو�ضيحاته
للمعنيين ب�أننا �أ�صحاب حق �أو�صلنا �إلى
تنفيذ القرار الإداري الذي اتخذه المجل�س
با�ستعادة الفندق».

�أنطوان �أبو ر�ضا

المدير العام المحامي انطوان �أبو ر�ضا
قال:
«كان هناك نوع من االلتبا�س لدى القوى
ال�سيا�سية التي تدخلت بالمو�ضوع ،وعدم
تمييزها بين القرار الإداري والقرار ال�صادر
عن محكمة البداية،
ف��الأول �أ�صدره مجل�س الإدارة ووافق
عليه وزير االقت�صاد بعد  14قرار ًا (-2014
 )2018لم يوافق عليها الوزراء ال�سابقون.
كما قرار «مجل�س �شورى الدولة» بعدم
وقف تنفيذ قرار مجل�س الإدارة مما عزز
موقفنا،
�إل���ى ج��ان��ب ���ص��دور حكم م��ن «محكمة
البداية» لم�صلحة الإدارة ب�إخالء الفندق،
و�صدور حكم من «محكمة اال�ستئناف»
ث ّبت حكم «محكمة البداية»،
وقد عر�ضنا الأمور على المعنيين الذين

المدير العام المحامي �أنطوان �أبو ر�ضا

وافقوا وطلبوا من رئي�س مجل�س الإدارة
توجيه كتاب �إل��ى محافظ ال�شمال الذي
�أ�صدر قرار ًا فورياً بتنفيذ الإخالء».
وعن م�صير الم�ستحقات المالية المترتبة
على م�ستثمر الفندق ل�صالح المعر�ض قال
�أبو ر�ضا:
«�إجتمعنا مع الوكيل القانوني للمعر�ض
وقررنا �إ�ستخدام كافة الو�سائل القانونية
التي تحفظ حق المعر�ض والتي تحتم على
«�شركة خدمات و�إنماء» وال�شركاء فيها دفع
كافة الم�ستحقات ،وبالإ�ضافة �إل��ى ذلك،
وبناء على ملحق عقد اال�ستثمار ،تنفيذ
م�ضمون البند الذي ين�ص على ت�سليم كافة
الموجودات بالحالة ذاتها التي ا�ستلمها
الم�ستثمر،
لذك طلبنا من قا�ضي الأمور الم�ستعجلة
تعيين خبير يك�شف على ال��م��وج��ودات
وبعدها يقدم تقرير ًا �إلى �إدارة المعر�ض
ب��الأ���ض��رار وقيمتها �إن وج���دت ،ونطالب
ال�شركة الم�ستثمرة بدفعها �أو نرفع دعوى
ملحقة بدعوى الم�ستحقات المالية».

م�صير الموظفين

جانب من المعر�ض

يجب القيام به لعدم تكرارها قال عوي�ضة:
«�أجرينا درا�سة حول المباني التي تحتاج
�إلى ترميم و�صيانة،
لدينا موافقات بال�صيانة،
لكن الأم��وال الالزمة غير متوفرة (!!!)
لذلك توجهنا �إلى تفعيل قانون ال�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص ،على ان ُتجرى
مزايدة على كل مبنى على ح��دة ،بحيث
يقوم الم�ستثمر بالترميم وال�صيانة تحت
�إ���ش��راف �إدارة المعر�ض للمحافظة على
تراث و�أ�صالة المعر�ض دون تكليف الخزينة
�أية �أموال كونها تقول �أنها غير قادرة على
ذلك».
و�أكد على «اال�ستمرار في ت�أهيل الحدائق
من موازنة المعر�ض».

�سقف الم�سرح

و�أو�ضح المحامي �أبو ر�ضا «�أن الدرا�سة
ال��ت��ي ج���رت ع��ب��ر «الأون��ي�����س��ك��و» على
االنهيارات بينت �سقوط ق�شرة من �سقف
جزء من الم�سرح العائم،
وق��د طلب منا وزي��ر االقت�صاد �إج��راء
درا�سة ،وبدورنا �أجرينا درا�سة ت�شمل كل
الم�سرح العائم وواف��ق��ت عليها وزارة
االقت�صاد ثم �أُحيلت الق�ضية �إل��ى مجل�س
الوزراء الذي لم ُيقدم �أي جواب حتى الآن.
وقد اتخذنا كافة االحتياطات للمحافظة
على ال�سالمة العامة».

وع��ن م�صير موظفي ال��ف��ن��دق �أو���ض��ح
المهند�س �أكرم عوي�ضة «�أننا طلبنا ت�سليمنا
ج��دو ًال ب�أ�سماء الموظفين وحتى الآن لم
ن�ستلمها.
يقوم البع�ض منهم بمراجعتنا ،وتبين �أن
غالبيتهم لم يقب�ضوا رواتبهم منذ عدة �أ�ضرار قاعة المعار�ض
�أ�شهر ،وقد م�ضت عدة �سنوات عليهم بدون «وهناك �ضرر في جزء من قاعة المعار�ض
�ضمان» (!!!)
وقد اتخذنا االجراءات االحتياطية الالزمة،
وحقوقهم
و�سوى ذلك ف�إنه تجرى �صيانة ومعالجة �أي
�أ�ضاف�« :إدارة المعر�ض لي�ست م�س�ؤولة �ضرر – �إن وقع – فور ًا».
عن موظفي الفندق ،ون�سعى لم�ساعدتهم «مدينة �إعالمية»
ل��دى الم�ستثمر ال��ذي �سوف تر�سو عليه
المزايدة الدولية التي �س ُتجريها دائ��رة ورد ًا على ���س��ؤال ح��ول تقييم �إ�شغال
المناق�صات ،ولكن ال ن�ستطيع تقديم �أية «المنطقة االقت�صادية الخا�صة» حيز ًا من
المعر�ض و�إذا م��ا ك��ان ذل��ك يتوافق �أو
وعود �أكيدة لهم بهذا ال�ش�أن.
وهم ي�سعون للتجمع والمطالبة بحقوقهم يتعار�ض مع دور المعر�ض قال المحامي �أبو
ر�ضا:
من ال�شركة التي كانت ت�شغلهم».
ُ
«ط��رح��ت على �إدارة المعر�ض فكرة
مزايدة لال�ستثمار عن طريق دائرة �إن�شاء «مدينة �إعالمية» في المعر�ض خا�صة
المناق�صات
ان �شبكة «الفايبر �أوبتيك» تمر بالقرب منه،
وعن الم�شتركين قال« :طلبنا من وزير وقد و�صلت المباحثات بهذا ال�ش�أن �إلى
االقت�صاد ال�سماح لإدارة المعر�ض ت�سيير نقطة توقفت عندها المفاو�ضات ،ولم يتم
الفندق ريثما تنتهي مناق�صة ت�شغيله».
تحقيق الهدف».
و�أو�ضح المحامي �أنطوان �أبو ر�ضا:
� 75ألف متر مربع للمنطقة
المخيم
«عدم وجود م�شتركين ،با�ستثناء
االقت�صادية
الما�ضي،
ال�صيفي الذي �إنتهى في 8/16
ولي�ست هناك عقود ا�شتراكات �أو حجوزات« ،ثم �أ�صدر مجل�س الوزراء قرار ًا بو�ضع
بل هناك طلبات جديدة الموافقة عليها � 75أل��ف متر مربع من المعر�ض بت�صرف
رهن بموافقة الوزير على ت�سيير الفندق «المنطقة االقت�صادية» على ان ُيترك �أمر
االتفاق للإدارتين – المعر�ض والمنطقة ،-
ب�شكل م�ؤقت»،
م��ؤك��د ًا «الطلب من �إدارة المناق�صات وبعدها ب��د�أت مفاو�ضات بين الجانبين
�إجراء المزايدة بالرغم من ان القانون يتيح وتو�صال �إلى «م�شروع اتفاق» يحافظ� ،إلى
لإدارة المعر�ض القيام بذلك ،ولكن حر�صاً حد ما ،على هوية المعر�ض و�شكل �أبنيته
منا على ال�شفافية و�ضعنا الأمر بيد �إدارة وكيفية اال�ستثمار،
المناق�صات التي تقوم بذلك بعد موافقة توقف الم�شروع والمنطقة ال مال
مجل�س ال���وزراء ،على ان نبحث مع هذه لديها
ولكن يبدو ان «المنطقة االقت�صادية
الإدارة ب�ش�أن بع�ض الأمور».
ً
�أما ب�ش�أن ترميم االنهيارت التي �سبق ان الخا�صة» حاليا ال تتوفر لديها الأم��وال
مبان في المعر�ض وما الالزمة للم�شروع ،ومازلنا ننتظر كي ُيترجم
وقعت في �أج��زاء ٍ

عقد االت��ف��اق بين الجانبين عملياً وبعد القرارات ُتتخذ باالجماع مع المدير العام
بما يتوافق مع م�صلحة البلد».
موافقة الوزارات المعنية».
مع
يتنا�سب
ال
قد
�أ�ضاف« :هذا الم�شروع
�إ�ستعادة «كواليتي �إن»
المعر�ض،
أجلها
�
الغاية التي �أن�شىء من
و�أو�ضح �أبو ر�ضا «�أن المجل�س الحالي
وبالتالي تخ�صي�ص حيز من المعر�ض لـ حقق �إنجازات� ،ضمن االمكانيات المتوفرة،
«المنطقة االقت�صادية»،
على ر�أ���س��ه��ا المتابعة اليومية لق�ضية
مجل�س
�ن
�
ع
�ادر
�
�ص
�
�
ول��ك��ن ه��ن��اك ق���رار
«كواليتي �إن» وعلى مدى خم�س �سنوات
تح�سين
هو
فعله
ن�ستطيع
الوزراء ،وكل ما
�إلى ان �إ�ستعدناه.
�شروطنا التي تحفظ هوية المعر�ض وتحقق وللعلم فقد تقرر في عهد الرئي�س ال�شهيد
مكا�سب للجانبين ولطرابل�س».
رفيق الحريري تخ�صي�ص  22مليار ليرة
تعديل قانون المعر�ض �أعده النائب للمعر�ض بقي منها خم�سة مليارات �أ�سقطها
الج�سر وعوي�ضة يتابعه
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.
وحول م�شروع تعديل القانون الخا�ص في العام  2000كانت موازنة المعر�ض
 610ماليين ليرة �سنوياً �إلى �أن جاء عهد
بالمعر�ض قال �أبو ر�ضا:
«هذا الم�شروع الذي �أعده النائب �سمير الوزير محمد ال�صفدي وزير ًا للمالية ،بعدها
الج�سر تتم متابعته من قبل رئي�س مجل�س (في الحكومة التالية) ُخف�ضت �إل��ى 400
الإدارة المهند�س �أكرم عوي�ضة وهو بحاجة مليون ،وهذه ال�سنة �أ�صبحت  300مليون،
وي��ق��ال ان��ه��ا ف��ي م��وازن��ة ال��ع��ام 2020
�إلى قانون ي�صدر عن مجل�س النواب».
�ستكون في �أح�سن الأح���وال  200مليون
مجل�س الإدارة ( 2من !)7
ورد ًا على ���س��ؤال ح��ول مجل�س �إدارة وربما ي�سقطونها بالكامل.
المعر�ض المنتهية �صالحيته والذي يت�ألف الموازنة تت�ضمن معا�شات الموظفين
حالياً من �شخ�صين فقط من �أ�صل �سبعة ،والعمل وبدالت النقل والح�ضور و�صيانة
وحقه بو�ضعه الحالي القانوني باتخاذ الحدائق».
ق��رارات ،قال �أبو ر�ضا« :المجل�س الحالي ت�أهيل قاعة وتكييف للهواء
يمار�س عمله ب���ر�أي هيئة اال�ست�شارات وقال عوي�ضة:
والت�شريع الذي ين�ص على ا�ستمرار عمل «�أهَ ّلنا قاعة الم�ؤتمرات وركبنا مكيفات
المرفق العام ولو ب�شخ�ص واحد .وهناك لقاعة المعار�ض من مداخيل المعر�ض� ،أي
مثال هو «مرف�أ طرابل�س» الذي كان مجل�س من خارج الموازنة ،بكلفة فاقت الملياري
�إدارته يت�ألف من ع�ضو واحد لأكثر من �سنة ليرة.
وحالياً بال مجل�س �إدارة ويقوم مديره العام ولو لم ُيحرم المعر�ض من عائدات الفندق
بت�سيير الأمور ،بقرار من الوزير».
منذ العام  2014لكان تم ا�ستثمار العائدات
«فجل�سات مجل�س �إدارة المعر�ض في �صيانة وت�أهيل الم�سرح العائم و�سواه
قانونية ،وطالما ان االج��راءات القانونية من مرافق المعر�ض.
المتبعة هي ذاتها �سواء كان المجل�س من «م�شروع منجرة»
ع�ضوين �أو �سبعة ف�أي قرار �إداري ُيحال وبال�شراكة مع «االتحاد الأوروب��ي» في
�إل��ى وزي��ر االقت�صاد و�أي ق��رار مالي �إلى �إطار «م�شروع منجرة» تم ت�أهيل المبنى
وزي��ر المالية ،وموافقة ال��وزي��ر المعني ال��ذي ي�شغله الم�شروع �إل��ى جانب تفعيل
تعطي ال�صبغة القانونية الكاملة ،وبعدها قطاع المفرو�شات وتوفير فر�ص عمل ،وهذا
ي�ستطيع المدير العام التنفيذ».
النموذج �سوف نقوم بتعميمه على باقي
بع�ضوين الأمور ت�سير �أف�ضل
المباني �ضمن �إتفاقيات مع جهات ترغب
«و�أع��ت��ق��د ان المعر�ض ي�سير ب�شكل باال�ستثمار في المعر�ض� ،شرط ان يوفر �أي
طبيعي ،مع التنويه �إلى انه ي�سير بع�ضوين م�شروع فر�ص عمل لأبناء ال�شمال ويوفر
�أف�ضل بكثير مما ك��ان عليه عندما كان الت�أهيل والترميم ويدر عائدات للمعر�ض
المجل�س من �سبعة �أع�ضاء� ،إذ يتوفر التفاهم دون الم�س بهوية المباني .وف��ي النهاية
تعود هذه المباني �إلى �إدارة المعر�ض».
حالياً وال�سرعة في العمل،
ً
بينما عندما ك��ان المجل�س مكتمال كان �شكر ًا لـ «التمدن»
ترتيب موعد �أية جل�سة يفتر�ض ان يكون وختم المدير العام المحامي �أنطوان �أبو
ينا�سب الأع�ضاء ال�سبعة ،ولم ُتعقد �أية ر�ضا قائ ًال:
جل�سة مكتملة الأع�ضاء».
«�أتوجه بال�شكر �إلى و�سائل الإعالم التي
ً
ً
«حاليا عقد الجل�سة �سهل جدا ،و�أي طلب واكبتنا على مدى ال�سنوات ،وهذه المواكبة
تتم مناق�شته واالت��ف��اق عليه قبل ً عقد كانت �أكثر من ممتازة».
الجل�سة .ه��ذه الأم��ور تتطلب جهودا من وق��ال« :عند �إ�ستالمنا الفندق �أول مرة
ع�ضو المجل�س واللذين يعمالن في القطاع �أخط�أنا لعدم وجود مواكبة �إعالمية ،وقد
الخا�ص وعليهما �إعطاء الوقت المنا�سب تداركنا الأم��ر في المرة الثانية ،فالإعالم
لم�صلحة المعر�ض».
خير �شاهد».
نجاح المجل�س من �إنتاجيته
وق����ال« :و�أت���وج���ه ب�شكر خ��ا���ص �إل��ى
رئي�س مجل�س الإدارة �أكرم عوي�ضة ع ّقب «التمدن» التي كانت وال تزال ال�سند الدائم
قائ ًال« :ي�ستطيع المرء معرفة مدى نجاح للمعر�ض ،ونلم�س دائماً منا�صرتها الدائمة
المجل�س الحالي من خالل �إنتاجيته ،فكل لنا وفي الق�ضايا المحقة».

الأربعاء
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دولة ...مرتاحة مالي ًا �أم غير مرتاحة!!!

هجوم «�أرامكو»� :إدانة عالمية
ميقاتي :نت�ضامن مع المملكة قيادة و�شعب ًا

حريق «�أرامكو»

الهجوم االرهابي الذي تعر�ضت
ل��ه من�ش�أت��ان نفطيتان ف��ي المملكة
العربي��ة ال�سعودي��ة بوا�سط��ة
طائرات م�س ّيرة (قيل �أنها حوثية).
ه��ذا العمل الإجرام��ي لقي �إدانة
عالمية وعربية و�إ�سالمية وا�سعة،
كم��ا وجه��ت االتهام��ات �إي��ران
بالوقوف خلف الهجوم.

ولي العهد

ول��ي العه��د ال�سع��ودي الأمي��ر
محمد ب��ن �سلمان �أك��د «�أن للمملكة
الإرادة والق��درة على مواجهة هذا
العدوان االرهابي والتعامل معه».

الأمم المتحدة

معلوم��ات محدثة ح��ول ذلك خالل
� 48ساعة».
وبالفع��ل �أعلن��ت وزارة الطاق��ة
ال�سعودية ،الحقاً:
«اع��ادة ت�شغي��ل المن�ش�أتي��ن
اللتي��ن تعر�ضتا للهجوم بعد توقف
االنتاج ب�شكل م�ؤقت».

«الجامعة العربية»

الأمان��ة العام��ة لجامع��ة الدول
العربي��ة �أعلنت «الت�ضام��ن ب�شكل
كام��ل م��ع الممكل��ة ،وت�أييده��ا
للإج��راءات الت��ي تتخذه��ا لحف��ظ
�أمنها و�سالمة مواطنيها والمقيمين
على �أرا�ضيها»،

الأمي��ن الع��ام للأم��م المتح��دة «التعاون الإ�سالمي»

�أنطونيو غوتيري�ش دان «الهجمات
الت��ي تعر�ض��ت لها من�ش�أت��ي النفط كم��ا �أعلن��ت «منظم��ة التع��اون
التابعتي��ن ل�شرك��ة «�أرامك��و» ف��ي الإ�سالم��ي» ع��ن «�إ�ستن��كار ه��ذه
االعت��داءات الم�ؤدي��ة �إل��ى زعزعة
المنطقة ال�شرقية من المملكة».
الأمن واال�ستقرر في المنطقة».
الرئي�س التنفيذي لأرامكو

و�أعلن الرئي�س التنفيذي ل�شركة طرابل�سي ًا

«�أرامكو» ال�سعودية �أمين النا�صر :طرابل�سي��اً كم��ا ذكرن��ا �آنف��اً كان
«يج��ري العم��ل عل��ى �إ�سترجاع موقفي��ن للرئي�س ميقات��ي والوزير
كمي��ات االنت��اج ،و�سيت��م تقدي��م ال�صفدي من االعتداء.

الرئي�س نجيب ميقاتي قال:
«االعتداء الذي �إ�ستهدف معملي
تكرير النفط التابعين ل�شركة
«�أرامكو» ال�سعودية ،هو اعتداء
مو�صوف على المملكة العربية
ال�سعودية بما تمثله من دور
وح�ضور وازن عربي ًا ودولي ًا».
وتابع« :ندين هذا العمل بقوة
عبر ت�ضامننا مع المملكة قيادة
و�شعب ًا».

اللبناني جهاد جورج كرم �سفير العراق والأمة
العربية والمنا�ضل المتوا�ضع في ذمة اهلل
فقدت الأمة منا�ض ًال كبير ًا عزيز ًا
�صادقاً متوا�ضعاً هو:
المحامي جهاد جورج كرم �إبن
بلدة «حامات» الذي توفاه اهلل يوم
الثالثاء .2019/9/10
وب��ف��ق��ده ف��ق��د ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي
اللبناني والعمل الن�ضالي العربي
رج� ً
لا �صلباً مثقفاً يحترم ال��ر�أي
الآخ���ر ،وم��ع �إح��ت��رام��ه لنف�سه لم
يتراجع �أو ي�ضعف �أمام ال�صعوبات،
و�إ�ستمر م�ؤمناً وع��ام� ً
لا من �أجل
وح���دة لبنان وع��روب��ت��ه وحرية
�إن�����س��ان��ه وم����ن �أج����ل فل�سطين
وعروبتها و�أبطالها.

الأحزاب الوطنية والقومية
نعته

وقد �أ�صدرت الأحزاب الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ب��ي��ان��ات نعي ُم��� َذ ِّك��� َر ًة
بتاريخه ال��ق��وم��ي ودم��اث��ة خلقه
وثباته و�صموده.

«حزب طليعة لبنان العربي»

ق��ي��ادة «ح����زب طليعة لبنان
العربي اال�شتراكي» �أ�صدرت بيان
النعي التالي:
«ت��ن��ع��ى «ال��ق��ي��ادة ال��ق��ط��ري��ة»
ل��ـ«ح��زب طليعة لبنان العربي
اال�شتراكي» �إلى منا�ضلي البعث في
لبنان والوطن العربي و�إلى جماهير
لبنان،
المنا�ضل جهاد جورج كرم الذي
وافته المنية بعد ظهر الثالثاء 10
�أي��ل��ول بعد م��ع��ان��اة م��ع المر�ض
ا�ستمرت �سنوات.
وبوفاته يفقد الحزب واحد ًا من
خيرة الرفاق الذين كانوا من �أوائل
المنت�سبين �إل��ى ح��زب البعث في
الخم�سينيات،

المر�سوم رقم  5557جاء في عنوانه« :نقل �إعتماد من �إحتياطي الموازنة
العامة �إلى موازنة رئا�سة الجمهورية لعام .»2019
المبلغ  :مليار و 500مليون ليرة« :لتغطية نفقات �سفر فخامة رئي�س
الجمهورية والوفد المرافق تلبية لدعوات ر�سمية».

الموقعون على المر�سوم
ميقاتي

ال�صفدي :التخريب االرهابي الذي �أ�صاب
عربي في اقت�صاده
وطن
المملكة ي�صيب كل ٍ
ٍ
الوزير والنائب ال�سابق محمد
ال�صفدي وتعقيباً على جريمة
ق�صف من�ش�آت النفط في المملكة
العربية ال�سعودية قال:
«ان الخالفات ال�سيا�سية بين
الدول العربية ت�ؤدي الى الإقتتال
�أحياناً في ما بينها وتف�سح المجال
�أم���ام ال���دول ال��ت��ي ُت�ضمر ال�شر
للتدخل في �ش�ؤونها والعمل على
تقوي�ض حكوماتها».
�أ���ض��اف ان «المملكة العربية
ال�سعودية ك��رائ��دة في العروبة
والإ�سالم هي التي يمكنها �إع��ادة
جمع العرب وتفويت الفر�صة على
ك��ل م��ن ي��ري��د ال�����س��وء للمنطقة
العربية الحبيبة».
الوزير والنائب ال�سابق محمد
ال�صفدي ختم:
«ان التخريب االقت�صادي لأي

وتميز بدماثة الخلق وح�سن وع��ل��ى الم�ستوى الجمعي ال��ذي
تج�سده م�ؤ�س�سة ال��ح��زب على
المع�شر،
وق�ضى ردحاً من حياته منا�ض ًال الم�ستويين الوطني والقومي».
ع�صامياً،
جهاد جورج كرم
تبو�أ �أعلى المواقع الحزبية،
 ولد في بلده حامات – ق�ضاءالعديد
وعمل �سفير ًا للعراق في
البترون – عام .1936
البعث
حكم
من دول العالم في ظل
 وال���ده المحامي المعروفالذي جعل من دولة العراق دولة جورج كرم.
قومية لكل ال��ع��رب وعلى قاعدة  -ك��ان��ت درا���س��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة
الم�ساواة ف��ي االنتماء للعروبة والثانوية في مدار�س طرابل�س.
كهوية قومية.
 تلقى درو�سه الجامعية:ال��ذي
��رم
�
ك
�اد
�
�ه
�
ج
�ق
ان ال��رف��ي�
 العلوم ال�سيا�سية في «الجامعةانخرط في �صفوف الحزب في �سن الأميركية».
مبكرة،
 وال��ح��ق��وق ف���ي «ال��ج��ام��ع��ةوم��ار���س مهنة المحاماة حيث اللبنانية».
مكنته الظروف من ذلك،
�إن��ت�����س��ب �إل����ى «ح����زب البعث
�صف
في
أخير
بقي حتى الرمق ال
العربي اال�شتراكي» عام  1958في
ً
ال�شرعية الحزبية التي لم يفارقها بيروت  -عُ ين �سفيرا للعراق في
لحظة من حياته،
البرازيل عام  ،1971ثم �سفير ًا في
وهو �سيبقى حا�ضر ًا في ذاكرة الهند حتى �إ�ستقالته وعودته �إلى
رفاقه على الم�ستوى ال�شخ�صي لبنان عام .1984

هذا ما جاء حرفي ًا في المر�سوم رقم  5557الموقع من:
 رئي�س الجمهورية مي�شال عون. رئي�س مجل�س الوزراء �سعدالدين الحريري. -وزير المالية علي ح�سن خليل.

الغاية �إلقاء خطاب في نيويورك

والغاية الفعلية هي لتغطية �سفر الرئي�س ووفد كبير مرافق ل ُيلقي رئي�س
الجمهورية «كلمة لبنان» في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة...

ون�س�أل

ن�س�أل هل كان بالإمكان �أن تلقي هذه الكلمة مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة،
وتوفير هذا المبلغ الذي الخزينة بحاجة �إليه؟

هل هناك مبالغ �س ُتقر بمر�سوم الحق؟

مالحظة �أخيرة :يقال �أن هناك مبالع �آخرى لهذه الغاية �ستُ�صدر مرا�سيمها
الحق ًا!! تحت عنوان «على �سبيل الت�سوية» «وبفواتير تُبرز في حينه وطبع ًا ال
�شك ب�صحتها»!!؟

الرئي�س :على الجميع التق�شف

ال�صفدي

بلد ع��رب��ي ي�صيب جميع ال��دول
العربية بطريقة مبا�شرة وغير
مبا�شرة».
�آم ًال «من جميع الدول العربية
�أن تعتبر الحدث التخريبي الذي
ا�ستهدف المن�ش�آت النفطية في
المملكة حدثاً تخريبياً ي�صيب كل
عربي في اقت�صاده».
ٍ
وطن ٍ

على �صعيد �آخر ف�إن الرئي�س مي�شال عون ،وخالل �إ�ستقباله ،يوم الخمي�س
 ،2019/9/19وفد ًا من «حزب الطا�شناق» �أكد �أن« :على الجميع تحمل
م�س�ؤولياته وااللتزام بمرحلة التق�شف التي تدخل فيها البالد».

دولة مرتاحة �أم غير مرتاحة؟!!

ونعود �إلى العنوان ،ولتكون الأمور وا�ضحة للمواطن �صاحب الحق بالمعرفة
ال بد من الت�سا�ؤل حول المو�ضع الحقيقي لخزينة ال�شعب اللبناني ،لأننا في
الحقيقة ِ�ض ْعنا ...ف�إن كان و�ضعنا المالي �سيئ ًا ونحتاج �إلى التق�شف فلماذا هذا
الإنفاق الذي ال فائدة لل�شعب منه؟ �أم �أن الو�ضع مرتاح عندها وفي هذه الحالة
ال مانع من ال�صرف بترف وبال حدود ...نرجوكم قولوا لنا الحقيقة وبكل �صدق
�إذا كان ذلك ممكن ًا.

ر�أي النا�س حول خطاب ال�سيد ح�سن ن�صراهلل

محمد الدرج

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

عون يدعو �إلى «تحمل الم�س�ؤولية
والإلتزام بالتق�شف»!
مليار و 500مليون ل.ل .ل�سفر رئي�س
الجمهورية ل ُيلقي خطاب ًا في نيويورك

فاروق الحاج

�أ�سئل��ة حملها من��دوب «التمدن»
للنا���س ولأخذ ر�أيهم بع��د العدوان
الإ�سرائيل��ي وخط��اب ال�سيد ح�سن
ن�صراهلل:
 قرار الحرب وال�سلم بيد من؟ وه��ل لبن��ان كدول��ة و�أن��تكمواط��ن قادر على تحم��ل نتائج ما
�أعلنه الحزب؟
�س���ؤاالن توجهت بهم��ا «التمدن»
�إل��ى بع���ض المواطني��ن وعُ دن��ا
بالإجابات التالية:

الجي�ش هو �صمام الأمان

محم��د الدرج (موظ��ف – القبة)
قال:
«يج��ب ان يك��ون الق��رار الأول
والأخير للدولة ولي�س لأي حزب �أو
تيار،
ف��ي لبنان يوج��د رئي�س ومجل�س
نياب��ي وحكوم��ة� ،أي ه��و دول��ة في
لبن��ان والجي�ش اللبنان��ي هو من له
الح��ق بالت�ص��دي للع��دوان ،وه��و
�صمام الأمان».

اينق�صنا «فو�ضى حرب»

�أح�لام علب��ي (متقاع��دة – �أب��ي
�سمراء) قالت:
«نح��ن �ض��د ان ندخل ف��ي حرب
��ارب �إقت�صادي��اً ومادي��اً
لأنن��ا ُن َح ُ
ومعنوي��اً وال ينق�صن��ا «فو�ض��ى
ح��رب» ،وغي��ر قادري��ن ان ندف��ع

عمر طرطو�سي

�سعيد اللداوي

�سالم علي

الثم��ن .والق��رار يج��ب �أن يك��ون «نحن في حالة حرجة جد ًا ،وكما
�ص��ادر ًا عن الدول��ة في حال حدوث نرى ف�إن الأو�ضاع ال ُتطمئن ،ول�سنا
�أي طاريء».
قادري��ن على دف��ع �ضريب��ة (نتائج
حرب) عن �أحد ،ف�إذا كانت �إ�سرائيل
هناك تن�سيق بين المثلث:
الأميركي الإيراني
�ست�ضرب �أي بلد يخ�ص «حزب اهلل»
الإ�سرائيلي
فنح��ن �ضد التدخل ف��ي �أي معمعة،
عم��ر طرطو�سي (رئي�س «جمعية ولكن �إذا �ضربت لبنان ف�إن حق الرد
الغد»  -المعر�ض) قال:
هو للجي�ش».
وال�سلم
الحرب
«لي�س فقط ق��رار
في « 2006خربت» بيوتنا
بي��د «حزب اهلل» ب��ل لبنان كله بيده
فمن مطار ومرف�أ ،وم�ؤ�س�سات ،و�أنا �سعي��د اللداوي (تاج��ر دراجات
هنا ل�ست ب�صدد التهجم بل التحدث هوائية – الكورة) قال:
ع��ن واق��ع ،و ُيثبت كالم��ي ما حدث «يجب �أن يكون القرار بيد الدولة
ف��ي � 7أي��ار ،حيث قال ن�ص��راهلل �أنه اللبناني��ة ،ويج��ب قب��ل ان ي�أخ��ذ
«ي��وم مجيد»� ،أما ما يقال عن حرب «ح��زب اهلل» �أي ق��رار مراجع��ة
الدولة اللبنانية ،ونحن غير قادرين
ف�أنا �أ�شك بذلك.
ل��و ل��م يك��ن هنال��ك تن�سي��ق بين عل��ى تحم��ل �أي �ضرب��ة ،لأنن��ا ف��ي
المثل��ث الأميرك��ي الإيران��ي حرب  2006خربت بيوتنا.
الإ�سرائيل��ي ،لإغتال��ت ا�سرائي��ل غير منطقي الدفاع عن �إيران
الم�س�ؤول في الحزب في واحدة من
خطابات��ه ف��ي الملع��ب ال�شهير على ف��اروق الح��اج (تاج��ر – ك��رم
ُبعد مرمى حجر من طائرات الـ  MRالقلة) قال:
ال�صهيوني��ة وق��د فعلته��ا �أي��ام كان «�إذا كان��ت الح��رب الإ�سرائيلية
هنالك قادة حقيقيين �صادقين �أمثال عل��ى �أي دول��ة – �أي��ران مث� ً
لا – ال
المو�س��وي ال��ذي اغتالت��ه ب��كل �أواف��ق �أن يكون الرد م��ن عندنا من
�سهولة».
لبن��ان اب��د ًا� ،أما �إذا كان��ت �إ�سرائيل
�ستعتدي على لبن��ان وقتها كلنا مع
نحن في حالة حرجة
�سال��م عل��ي (�صاح��ب مح��ل الرد».
الكترونيات – �ساحة الكورة) قال:
�سليم النمل

الأربعاء
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الم�شروع جزء من خطة ت�شمل طرابل�س والتكلفة هي الأدنى ولي�ست للإ�شارات ال�ضوئية وحدها

د .نيفين عبا�س لـ«التمدن»:
�إ�ستئناف الأ�شغال والم�شروع جزء من م�شروع �أ�شمل

الكلفة...؟

د .نيفين عبا�س

بل ي�ستند �إلى درا�سات علمية».

الم�شروع الحالي جزء من
م�شروع �أ�شمل

«كما ان الأحد ع�شر �إ�شارة هي من
�ضمن خطة الطوارىء التي و�ضعتها
لجن��ة ال�سير في البلدية لتحقيق حل
�سريع ريثما تو�ضع الحلول الجذرية
على المديين المتو�سط والطويل،
والم�ش��روع الحال��ي ه��و جزء من
م�ش��روع �أ�شم��ل يط��ال طرابل���س
و�أطرافه��ا ي�ستن��د �إل��ى درا�س��ات
علمية ،ولدرا�س��ة اال�ست�شاري �أي�ضاً
قبل تحديد ه��ذه النقاط والتي كانت
ف��ي معظمه��ا �إ�ش��ارات �ضوئي��ة غير
�صالحة لال�ستعمال لأ�سباب عديدة.

الإ�ضافة الوحيدة «تقاطع
البح�صا�ص»

وعم��ا يق��ال ع��ن كلف��ة الإ�شارات
والتقاطع��ات قال��ت« :يق��ال عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ان
الكلفة هي ثالثة ملي��ارات وثالثمائة
ملي��ون لي��رة� ،أي ان كلفة كل تقاطع
ثالثمائة مليون ليرة ،لذلك �أو�ضح:
 �أن الكلف��ة ت�شم��ل التقاطع��اتوالإ�شارات ال�ضوئية،
 وغرفة تحكم مروري م�ساحتها 240متر ًا مربعاً،
 مجهزة ب�أجهزة مراقبة، وبطاقم عمل متخ�ص�ص، وكامي��رات للمراقب��ة العام��ةلتع��داد ال�سي��ارات واللتقاط لوحات
ال�سيارات المخالفة،
 و�إعداد تقارير بالمخالفات، وهذه الكامي��رات كلفتها عالية،وهن��اك �شا�ش��ات �ضخم��ة تظه��ر
�شا�شات مقطعة لكل التقاطعات.
وه��ذه الكلف��ة قريب��ة ج��د ًا م��ن
تقدي��رات اال�ست�ش��اري ،قب��ل �إجراء
المناق�صة ،مع الإ�شارة �إلى ان �أقرب
عر���ض لل�شرك��ة الت��ي ر�س��ت عليها
المناق�ص��ة كان يزيد بمليار ليرة عن
القيمة التي تم التلزيم بها.
ولمن يتح��دث عن الهدر وال�سرقة
�أق��ول ان المناق�ص��ة ج��رت بطريقة
قانونية».

التقاطع الوحيد الذي �أ�ضيف على
وقرار بالعمل
�أ�ضاف��ت« :بع��د �إ�ست�لام الرئي�س تقاطع النيني
م��ا ج��اء ف��ي درا�س��ة «جاي��كا» ه��و من �أولويات الرئي�س و�أع�ضاء
الجدي��د د .ريا���ض يم��ق من�صب��ه« ،وبالن�سب��ة لما قيل ع��ن «تقاطع تقاط��ع البح�صا���ص ،فالدرا�س��ات المجل�س
النيني» ف�إن حركة ال�سير التي كانت
ف��ي ال�ساب��ق م��ن خل��ف «م�ؤ�س�س��ة
� »Fabإل��ى قل��ب الو�سطي��ة لي�س��ت
�آمن��ة ،وكان يج��ب تعديله��ا لتك��ون
�آمن��ة ،ولذل��ك جرى التعدي��ل الالزم
وتق��رر �إغ�لاق الم�س��رب المذك��ور
و�إ�ستبدال��ه بطري��ق �أخ��رى تحف��ظ
الأمان» .و�أ�شارت �إلى «�أن النقا�شات
�إنته��ت وبمقدورن��ا �إعط��اء �أم��ر
المبا�شرة بتقاطعات �أخرى».

عقدنا اجتماعاً جرى فيه ا�ستعرا�ض
كاف��ة الجوانب المتعلق��ة بالم�شروع
م��ع الت�أكيد على عدم تكرار الأخطاء
الت��ي وقع��ت خالل التنفي��ذ ،على �أن
ُت�ستكمل الأ�شغال ،وان ُيعقد �إجتماع
ا�سبوع��ي يح�ض��ره المتعه��د
واال�ست�ش��اري .وق��د �ساف��ر المتعهد
من��ذ ب�ضع��ة �أي��ام م��ن �أج��ل �شح��ن
الإ�ش��ارات ال�ضوئي��ة الت��ي �سبق �أن
وافقن��ا على عين��ة منها ،من��ذ بداية
الم�ش��روع ،على ان ت�ص��ل �إلى لبنان الأحد ع�شر تقاطع ًا �إختيرت
بعد الدرا�سة ال كيفي ًا
خالل اال�سبوع الجاري».
«�أم��ا بالن�سب��ة لم�س�أل��ة كيفي��ة
تنظيم العمل لعدم الت�سبب
�إختي��ار الأح��د ع�شر تقاطع��اً ،هناك
ب�أزمة �سير
وقال��ت د .نيفي��ن عبا���س« :ف��ي درا�سات �سابقة منها:
البداية اتفقنا مع المتعهد على العمل  -الدرا�سة اليابانية (جايكا) التي
ن�صت على تركي��ب �إ�شارات �ضوئية
ً
ف��ي كل ثالثة تقاطع��ات �سويا وبعد عند  30تقاطعاً،
ثالث��ة
انته��اء ال�شغ��ل ينتق��ل �إل��ى
 ودرا�س��ة �أخ��رى �ص��ادرة ع��نتقاطع��ات جدي��دة ك��ي ال نت�سب��ب وزارة الأ�شغ��ال ن�ص��ت على تركيب
ب�أزمة �سير خانقة في المدينة».
هذه الإ�شارات،
التعليقات ال�سلبية
 ودرا�س��ة «جاي��كا» ذك��رت انوتعقيباً عل��ى التعليقات ال�سلبية تركيب الإ�شارات يكون على مراحل،
الت��ي تطال الم�ش��روع على �صفحات ولذل��ك الم�شروع الحال��ي لي�س كيفياً

�شقة مفرو�شة ديلوك�س:
 3غرف نوم
 3حمامات
�صالون
�سفرة
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�سطح
�شارع الكوندور – خلف بنك عودة
طريق الميناء طابق 3
للمراجعة:
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«المجل�س الإ�سالمي العلوي» م�سار وم�صير
بقلم :عبدالكريم
رم�ضان

�أو�ضح��ت «ان المرحل��ة الأول��ى من
الم�ش��روع �س��وف ت�ؤ�س���س للمراحل
الأخرى� ،إن لجهة االنتظام العام� ،أو
االلت��زام باال�ش��ارت ال�ضوئي��ة� ،أو
�ضب��ط المخالفات»« .كم��ا �إن �إن�شاء
غرف��ة تحك��م م��روري ف��ي طرابل�س
م�س�أل��ة هام��ة ج��د ًا وخط��وة خارج
المركزية الإدارية».

ت�س��ا�ؤالت عدي��دة ُتط��رح ح��ول
م�ش��روع تركيب � 11إ�ش��ارة �ضوئية
في مدينة طرابل�س:
 توقف العمل. الخيارات. التكاليف.وم�سائل �أخ��رى كانت محور لقاء
«التمدن» مع م�ست�شارة رئي�س بلدية
مواقع اال�شارات ال�ضوئية
طرابل���س ل�ش���ؤون ال�سي��ر د .نيفي��ن
التوا�صل االجتماعي قالت:
عبا�س.
«م��ن بداية الم�ش��روع عقدنا عدة
�أ�سباب توقف العمل
اجتماعات م��ع متخ�ص�صين انتقدوا
ً
وقالت جوابا على �س�ؤالنا الأول :الم�شروع ،تناق�شنا �سوياً خا�صة بما
م�ش��روع
ف��ي
العم��ل
«توق��ف
يتعل��ق بتقاطع��ات :البح�صا���ص،
الإ�شارات ال�ضوئية ،بناء على طلب النين��ي والمئتي��ن ،و�أو�ضحن��ا
رئي���س البلدي��ة (ال�ساب��ق) �أحم��د التفا�صي��ل وعر�ضن��ا الت�صامي��م
قمرالدين من ال�شركة الملتزمة وقف وكيفي��ة عم��ل الإ�ش��ارات ،وق��د قدم
الأ�شغ��ال م�ؤقتاً خالل «�شهر رم�ضان المتخ�ص�ص��ون ع��دة اقتراح��ات
المب��ارك» ك��ي ال تتعرق��ل الحرك��ة نوق�شت مع اال�ست�شاري ،و�إتفق على
التجارية وحركة ال�سير في المدينة� ،أثره��ا عل��ى �إدخال تعدي�لات طفيفة
عل��ى ان ُي�ست�أن��ف العمل بع��د «عيد على تقاطعي النيني والبح�صا�ص.
الفطر»،
وب�سب��ب خل��و من�ص��ب الرئي���س تو�سيع �أو ت�ضييق تقاطعات
والمخ��ول وح��ده �إعط��اء الأم��ر �أما ما يقال عن تو�سيع �أو ت�ضييق
بمبا�ش��رة العمل� ،إ�ستمر التوقف عن بع���ض الطرقات عند تلك التقاطعات
ف�إن الم�س�ألة علمية ولي�ست كيفية� ،إذ
ال�شغل �إلى ما قبل ب�ضعة �أيام».
يج��ب ان تراع��ى م�سائ��ل الأم��ان
�إجتماع مع الرئي�س د .يمق
واالنتظام في حركة ال�سير».
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�أجري��ت �سن��ة  2000ويومها لم تكن «ان الخط��وة التالي��ة �ستك��ون
المنطق��ة ت�شه��د كثاف��ة �سي��ر ،كم��ا درا�س��ة �شامل��ة لل�سي��ر والنق��ل ف��ي
اليوم».
طرابل���س ،وهي م��ن �أولويات رئي�س
المرحلة الأولى ت�ؤ�س�س
البلدي��ة ومجل�سه��ا ،ول��ن ننتظ��ر
لمراحل بعدها
االنتهاء من الم�ش��روع الحالي وذلك
الدكتورة المهند�سة نيفين عبا�س لال�ستفادة من الوقت».

فرنجية« :فتنة متجولة»
الوزير والنائب ال�سابق �سليمان فرنجية قال منتقد ًا جبران با�سيل وما
ينت��ج عن جوالته اال�ستفزازي��ة �أنه« :فتنة متجولة تحاول بناء وجودها
عل��ى الخالف��ات ف��ي جمي��ع المناط��ق وتغذي��ة م�شروعه��ا بالحق��د
والإنق�سامات».

با�سيل :قلة �أخالق �أن �أفكر بالرئا�سة!!!
رئي���س «التي��ار العون��ي» الوزي��ر جب��ران با�سي��ل ق��ال ف��ي المقابل��ة
التلفزيونية مع قناة  N.B.Nحول �سعيه للو�صول �إلى الرئا�سة:
«من يريد الو�صول �إلى رئا�سة الجمهورية ال «يخانق» الجميع ...واهلل
يط��ول بعمر الرئي���س عون ...و�أمر معيب مني وفيه قل��ة �أخالق �إذا كنت
�أفكر بالرئا�سة»!!!

قطي�ش «يُناق�ض» ن�صراهلل :لو يك�شف ال�سنيورة..
تو�سل «حزب اهلل» عام 2006
توق��ف الإعالمي نديم قطي�ش في
تغريدة على ح�سابه عبر «تويتر»،
عن��د كالم الأمي��ن العام ل��ـ «حزب
اهلل» ال�سيد ح�سن ن�صراهلل ب�أن:
«الح��رب ل��و �إ�ستم��رت كان��ت
�ست�شكل كارثة بالن�سبة لإ�سرائيل».
وق��ال قطي�ش« :حب��ذا لو يك�شف
الرئي���س ف�ؤاد ال�سني��ورة م�ضمون نديم قطي�ش
مباحثاته وات�صاالته في ال�ساعات فني���ش ،وكي��ف كان «ح��زب اهلل»
ال��ـ  48الأخي��رة م��ن الح��رب م��ع يتو�سل وقف الحرب ب�أي ثمن».
«ليبانون ديبايت»
«ح��زب اهلل» عب��ر الوزي��ر محم��د

ب��داي��ة �أود �إي�����ض��اح مالحظة
�صغيرة قبل ال��ول��وج ف��ي �صلب
المو�ضوع،
�أنا هنا ال �أتجنى على �أحد و�إنما
�أُ َو ِّ�صف واقع الحال كما �أراه وال
�أدّع�����ي اح��ت��ك��اري للحقيقة �أو
�صوابية الر�ؤية و�إنما هي محاولة
لتو�ضيح بع�ض الأم��ور الملتب�سة
التي قد تكون خافية على الكثيرين.

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

ح�سب الظاهر حتى الآن وح�سب
م�صادر ذات عالقة ف�إن ال �أحد من
القوى الفاعلة والم�ؤثرة في ملف
«المجل�س الإ�سالمي العلوي» يريد
انتخابات �أو �سعى �إليها �سابقا �أو
ي�سعى لها حالياً ،والمطروح اليوم
لي�س �إ ّال �صراعاً على النفوذ لو�ضع
اليد على هذه الم�ؤ�س�سة والتحكم
بكل مفا�صلها ،و�س�أورد فيما يلي
تحلي ًال و�صفياً لأدوار الفاعلين فيها
بحكم الأم��ر الواقع �أو بمقت�ضى
قانون �إن�شاء المجل�س.

عبدالكريم رم�ضان

وانه �سعى بكل جهده �إلى الحفاظ
ع��ل��ى ال��و���ض��ع ال��راه��ن م��ا �أم��ك��ن
ووجهة نظره «�إذا كان ال بد من
التمديد فليكن هناك اتفاق م�سبق
على الرئي�س ونائب الرئي�س».
ول��م��ا ل��م ي��ت��م ل��ه م��ا �أراد ق��ام
�أن�صاره ب�شن حملة �شعواء على
و�سائل التوا�صل االجتماعي طالت
الجميع بمن فيهم ال�سفير و«حزب
اهلل» والنائبين ،و�أوعز �إلى نائب
الرئي�س المنتهية واليته بتقديم
ط��ع��ن ب��ق��ان��ون ال��ت��م��دي��د �أم����ام
«المجل�س الد�ستوري» الذي بدوره
�أوقف العمل بالقانون بانتظار البت
النهائي بمدى د�ستوريته».

ال�سفير ودوره
ُنقل عن م�صادر تو�صف ب�أنها �أعاد الو�ضع �إلى المربع
الأول
ذات �صدقية �أن ال�سفير:

«ه���و ال�لاع��ب الأك��ث��ر ت ��أث��ي��ر ًا
و�صاحب الكلمة الف�صل في ت�أجيل
االنتخابات لما يتمتع به من نفوذ
وا�سع على نائبي الطائفة من جهة
وعلى فاعلين في المجل�س من جهة
ثانية»،
و�أنه تدخل ،بحكم من�صبه ،لدى
�أقطاب في الدولة اللبنانية لتمرير
م�شروع قانون معجل مكرر يمدد
ل��ه��ي��ئ��ت��ي ال��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
وال�شرعية ويمنحهما �صالحية
انتخاب رئي�س ونائب رئي�س لمدة
عامين فقط على ان يتم خالل هذه
المدة ت�شكيل اللجنة االنتخابية
بمقت�ضى ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي لـ
«المجل�س الإ�سالمي العلوي»،
وال �أح��د ممن قابله �أو يعرفه
م��ع��رف��ة ج��ي��دة يعلم ل��م��اذا ه��ذا
الإ���ص��رار على التمديد ،م��ع ان
ال��ك��ل��ف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة لإج�����راء
االنتخابات �أقل بكثير من متطلبات
التمديد �شعبياً ومعنوياً �إ ّال �إذا كان
وراء الأكمة ما وراءها».
هذا ما قالته الم�صادر.

النائبان العلويان

وعلى جبهة النائبين العلويين
فقد قالت الم�صادر �أنهما:
«للأ�سف ال�شديد لم يكونا على
ق��در الآم��ال التي انعقدت عليهما
فظهر عليهما ال�ضعف والوهن وقلة
الحيلة».
«�أحدهما يعلن �أمام الملأ انه مع
االنتخابات ال�شاملة ولكن دون ذلك
عراقيل» ي�ضعها في �سلة ال�سفير!.
«وف��ي الحقيقة لإح��ق��اق الحق
كان يكفي �أن يقدما م�شروع قانون
�إلى مجل�س النواب يزيل العراقيل
�أم��ام �إج��راء االنتخابات ب��د ًال من
التمديد ،ولكنهما �آثرا عدم الإقدام
على هذا الواجب تلبية لمراجع
ذات حيثية (!!!).

«الحزب»

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ح��زب فت�صفه
الم�صادر ب�أنه هو «الجهة التي
هيمنت على ق��رار الطائفة لمدة
تنيف عن �أربعين عاماً وانه كان
الو�صي على المجل�س الممدد له
وهو من قام باحتكار كل منا�صبه
منذ الدورة الأولى ،لذلك وجد ان
االنتخابات قد تفقده مواقع نفوذه

مما ُف ِّ�سر ب�أنه �أعاد الو�ضع �إلى
المربع الأول ودخ��ل الجميع في
دوامة من ال�صراع العبثي الذي لن
يخرج منه منت�صر ق��ط ،بل الكل
متهم ب�أنه مت�سبب ب�شكل �أو ب�آخر
في ته�شيم الأمل الوحيد المتبقي
ف��ي م��ع��رك��ة ال��ن��ه��و���ض بالطائفة
�سيا�سياً واجتماعياً.

في ملعب النائبين

الكرة الآن في ملعب النائبين
على �أم��ل ،و�إن ك��ان �ضعيفاً� ،أن
يح�سنا الخروج من الم�أزق الذي
ُو���ض��ع الجميع ف��ي��ه ع��ن طريق
تقديمهما ط��رح �اً ج��دي��د ًا يزيل
العقبات من �أم��ام ت�شكيل اللجنة
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��م�����ش��رف��ة على
االنتخابات،

و�إال فدوران في حلقة
مفرغة

و���س��وى ذل��ك دوران ف��ي حلقة
مفرغة تحافظ على الو�ضع البائ�س
الذي يتخبط به المجل�س والقيمون
عليه.

�أبناء الطائفة يت�ساءلون

وي��ت�����س��اءل الكثير م��ن �أب��ن��اء
الطائفة عن الجدوى من الإ�صرار
على ت�أجيل االنتخابات التي مهما
كانت نتيجتها فلن تخرج عن نب�ض
العالقة العاطفية الرا�سخة مع
الجمهورية العربية ال�سورية ومع
المقاومة �ضد العدو الإ�سرائيلي.

قبل ان تظهر تيارات...

وان هذا اال�ستهتار بالم�ؤ�س�سة
الوحيدة التي يعول عليها الكثيرون
في لعب الدور المطلوب في معركة
تح�صيل حقوقهم المهدورة �سوف
ي�ضرب الن�سيج المجتمعي في
مقتل وي�ؤدي �إلى ظهور تيارات قد
ترى ان االنفتاح على القوى التي
ت�صنف بالمقلب الآخر هو فر�صة
لتوازن قد يكون مطلوباً لدى ق�سم
وازن ،قابل للزيادة ،ب�شكل كبير،
بفعل هذه النوايا التي لي�س لها ما
ُيف�سرها �إ ّال:
الم�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة،
�أو ق�صور ف��ي ق���راءة ال��واق��ع
والمتغيرات التي �أفرزتها الأحداث
الأخيرة �سواء في الحلقة ال�ضيقة
�أو في الإطار الأو�سع في المنطقة.

الأربعاء
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في «غرفة طرابل�س وال�شمال»

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

م�شاريع �إ�ستثمارية وطنية في
�إجتماع الهيئات الإقت�صادية

با�سيل يت�سلم هدية من دبو�سي بح�ضور �شقير

من اليمين :ال�شريف ،ن ّفاع ،فنيانو�س ،دبو�سي ،الداية ،تامر

بدع��وة م�شترك��ة م��ن «غرف��ة
طرابل�س وال�شمال» و«جمعية تران
– ت��ران» وبرعاية وزي��ر الأ�شغال
يو�س��ف فنيانو���س ت��م عر���ض
«المخط��ط التوجيه��ي لل�س��كك
الحديدي��ة ف��ي لبن��ان م��ن طرابل�س
الكبرى الذي �أعدته الجمعية».

من الح�ضور

 بح�ض��ور رئي���س «غرف��ةطرابل���س وال�شمال» توفيق دبو�سي
ونائ��ب الرئي�س �إبراهي��م فوز� ،أمين
الم��ال ب�س��ام الرحول��ي والأع�ضاء:
مجيد �شما�س ،ج��ان ال�سيد� ،أنطوان
مرعب ،نخيل يمين ،جورج نجار،
 م�ست�ش��ار الرئي���س �سع��دالحريري عبدالغني كبارة ،الرئي�س
نجي��ب ميقات��ي ممث� ً
لا بمقب��ل ملك،
ً
�أحمد فتحي ال�صف��دي ممثال الوزير
محم��د ال�صف��دي ،عب��داهلل �ضناوي
ممث� ً
لا الوزير في�ص��ل كرامي ،محمد
كم��ال زي��ادة ممث� ً
لا الوزي��ر �أ�شرف
الريف��ي ،النائ��ب ال�ساب��ق جم��ال
�إ�سماعي��ل ،مدي��ر المرف���أ د� .أحم��د
تام��ر ،المفو���ض بت�سيي��ر �أعم��ال
«المنطق��ة الإقت�صادية الخا�صة في
طرابل���س» المهند���س د .ح�س��ان
�ضناوي،
 نقي��ب المهند�سين ف��ي ال�شمالالمهند���س ب�س��ام زي��ادة ،نقي��ب
المحامين ال�سابق ب�سام الداية،
 رئي���س «جمعي��ة تج��ار زغرتاالزاوية » جود طوني �صوطو،
 رئي���س بلدي��ة القلم��ون ط�لالدنكر ،د .خلدون ال�شريف ،د .مي�شال
نج��ار نائ��ب رئي���س «الجامع��ة
الأميركي��ة للتكنولوجي��ا» ،رئي���س
«جمعي��ة ت��ران – ت��ران» كارلو�س
نفاع و�أع�ضاء الجمعية،
 ال�شي��خ �أحم��د ال�شعران��يورئي�س��ة «جمعي��ة الحف��اظ عل��ى
تراث طرابل�س» جومانة ف�ؤاد �شهال
تدمري.

ليندا �سلطان :ال بد �أن يعود
القطار �إلى �سكته والوطن �إلى
عافيته

بع��د الن�شيد الوطني �ألقت مديرة
الغرف��ة لين��دا �سلط��ان كلم��ة قال��ت
فيها:
«قديم��اً كان القطار يعبر مدينتنا
ب�أمان وف��رح ،وكنا ن�سعَ ��د ل�صفيره
ك�أنه ينقلنا من بلد �إلى بلد ...جاءت
الح��رب الب�شع��ة و�إبتلع��ت القط��ار
ب�صفيره و�سكته وعرباته المتدرجة.
ولكننا �إ�ستعدن��ا نوعاً من الأمل ب�أن
القطار ال بد �أن يعود الى �سكته ،و�إن
الوط��ن ال ب��د �أن يع��ود �إل��ى عافيته
وتعود له قوته وموا�صالته».
«وها هي «جمعية تران – تران»

ت�سع��ى لتح�� ّول بع���ض الحل��م  /طرابل�س الكبرى».
الحقيقة �إلى مخط��ط توجيهي ُيعيد كارلو�س نفاع :من «مدينة
النب���ض �إل��ى �أهم �صل��ة و�صل بيننا المدن» نطلق المخطط لكل
وبين العالم ،ه��ي �سكة الحديد ،هي لبنان
ً
القطار ال�سريع ،يحل جزءا من �أزمة رئي���س «جمعي��ة ت��ران – تران»
اللبناني��ة
ال�سي��ر ،ويرب��ط الم��دن
كارلو�س نفاع قال في كلمته:
بع�ضه��ا ببع���ض ،ويرب��ط طرابل�س «نجتمع اليوم لنطلق من «مدينة
بمحيطها العربي».
الم��دن» طرابل���س الن�سخ��ة الأولى
دبو�سي :ملفات نهو�ض
للمخط��ط التوجيهي ل�س��كك الحديد
أيدي
وتطوير مرافقنا ب�
ف��ي لبن��ان ال��ذي �أع��ده مهند�س��ون
أمينة
ال
الوزير فنيانو�س
ومهند�س��ات متطوعون من «جمعية
رئي�س «غرفة التج��ارة» الرئي�س تران تران»».
توفيق دبو�سي قال في كلمته:
«مطار بيروت – القليعات –
هذه
في
«يطي��ب لنا م��ع �شركائنا
رياق والموانىء»
تران»
–
المنا�سب��ة «جمعية ت��ران
وقال« :نطلق مخططاً توجيهياً:
خارط��ة
نق��دم
رئي�س��اً و�أع�ض��اء �أن
يرب��ط «مط��ار بي��روت»
وطنية للقطار في لبنان من طرابل�س و«القليع��ات» و«ري��اق» والموانئ
الكب��رى لوزي��ر الأ�شغ��ال
ال�صدي��ق البحرية كافة،
يو�سف فنيانو�س» ،و«نحن معه يد ً
ا
ب�شبك��ة قط��ارات ع�صري��ة تعطي
ً
بي��د م��ن �أجل العم��ل مع��ا للنهو�ض لالقت�ص��اد فر�ص��ة جدي��ة للنهو���ض
بلبن��ان الوط��ن ،ونح��ن اللبنانيون والجهوزي��ة للم�شارك��ة ف��ي �إع��ادة
�أغنياء وثروتن��ا كامنة في طرابل�س �إعم��ار �سوري��ا والع��راق وت�ساه��م
الكب��رى م��ن البترون حت��ى �أقا�صي وت�ستفي��د م��ن ازده��ار الخلي��ج
الحدود ال�شمالية في محافظة عكار ،العربي».
ونح��ن نتطلع �إلى تلبي��ة �إحتياجات
الم�ستثمري��ن اللبنانيي��ن والع��رب الوزير فنيانو�س« :تدرجت
والدوليي��ن ،وعلين��ا �أن ن�ش��دد على في طرابل�س في مكتبي
�أهمي��ة تحيي��د وطنن��ا ع��ن كاف��ة النقيبين ب�سام الداية
التجاذب��ات وال�صراع��ات ،ونح��ن و�أنطوان عيروت»
نعل��م �أن منطقتن��ا العربي��ة تم��ر راع��ي اللق��اء وزي��ر الأ�شغ��ال
بظ��روف �صعب��ة ،وهي تحت��اج �إلى يو�س��ف فنيانو���س �إ�سته��ل كلمت��ه
الإ�ستثم��ارات م��ن �أج��ل النهو���ض بالقول:
ب�إقت�صادياته��ا ،ونح��ن ف��ي لبن��ان «لطرابل�س ف�ضل كبير علي و�أذكر
ق��ادرون عل��ى ذل��ك بالتع��اون م��ع تدرج��ي ف��ي مكت��ب النقي��ب ب�س��ام
�أ�صح��اب الم�صلحة الحقيقيين وهم الداية ثم في مكت��ب النقيب �أنطوان
عيروت».
الم�ستثمرون،
«ولدين��ا م��لء الثق��ة �أن ملف��ات �أ�ض��اف« :و�أوجه التحية �إلى كل
النهو���ض وتطوير مختل��ف مرافقنا الوجوه الم�شاركة و�سعادتي بلقائها
العام��ة موج��ودة ب�أي��دي الوزي��ر و�أعرفه��ا جميع��اً وحي��ث �سنح��ت
الفر�صة� ،إبان اعتماد ال�شمال دائرة
فنيانو�س الأمينة».
�أ�ض��اف« :ونح��ن نع��ول عل��ى انتخابي��ة واح��دة ،للعم��ل انتخابياً
حيوية الوزي��ر فنيانو�س في القدرة مع وجوه عدة».
على الإم�ساك بكافة الملفات لتنه�ض وتاب��ع م�ش��دد ًا عل��ى «التقدي��ر
بمرافقنا الإقت�صادي��ة العامة بما له للم�ساح��ة الت��ي توفرها ل��ي «غرفة
م��ن ثقاف��ة الإنفت��اح والح���س طرابل���س وال�شم��ال» ف��ي طرابل�س
والت��ي ال ب��د �س�أعود للعم��ل مجدد ًا
بالم�س�ؤولية الوطنية،
ونح��ن نتطل��ع �إل��ى �أو�س��ع �ضمن ن�سيجها«.
ال�ش��راكات الدولي��ة لتج��ذب �أ�ض��اف�« :إن كل الأرق��ام الت��ي
الإ�ستثم��ارات وتوفر مئ��ات الآالف تح��دث عنه��ا الرئي���س دبو�س��ي هي
�أرقام تداولنا فيها مرار ًا،
من فر�ص العمل».
«ونح��ن (كلبنانيي��ن) ن�سج��ل �أم��ا بالن�سبة لمل��ف القطار فنحن
ق�ص���ص نجاح ف��ي بل��دان الإنت�شار ناق�شن��ا م�ضمونه من��ذ البداية وهو
وم��ن غي��ر الم�سم��وح �أن ال ن�سج��ل ي�أخذ حيز ًا كبير ًا عندنا في الوزارة،
نجاحاتن��ا عل��ى �أر�ض الوط��ن لأننا وكم��ا تعلم��ون ف���إن ف��ي وزارتن��ا
ل�سن��ا عاجزي��ن لم��ا لنا م��ن ثروات �شغور ًا كبير ًا (الموظفين) ي�صل �إلى
طبيعية وب�شرية علمية وتخ�ص�صية .»%83
وموقع جغرافي فريد ،ونحن نتطلع وتاب��ع م�شي��ر ًا �إل��ى التط��ورات
�إل��ى �إط�لاق �أو�س��ع الم�شاري��ع الحا�صل��ة في «مرف�أ بي��روت» و�إلى
الإ�ستثمارية التي تنه�ض بلبنان من ا�ستقبال��ه ملي��ون و� 300أل��ف

م�ستوعب تخ�ص في معظمها بن�سبة
 73بالمئ��ة منطق��ة بي��روت وجب��ل
لبنان،
لذلك ال خيار عندنا فالمرف�أ لم تعد
لديه قدرات ا�ستيعابية،
كذل��ك الأم��ر ف��ي «مط��ار رفي��ق
الحري��ري الدول��ي» الق��ادر عل��ى
ا�ستيع��اب �ستة ماليين م�سافر ولكن
ما يح�صل انه ي�سافر من المطار رقم
قيا�سي جديد».
وبع��د �أن �ش��رح و�ض��ع المط��ار
ووجوب تو�سعته والكلفة المتوقعة
قال:
«�أم��ا الدرا�س��ات المو�ضوع��ة
للقطار فمتوف��رة .و�أنا على الأرجح
�س�أتوج��ه �إلى مجل���س الوزراء لكي
يك��ون عندنا خطة نق��ل عامة �شاملة
ف��ي لبن��ان ،و�س�أطل��ب تخ�صي���ص
جل�سة واحدة لهذه الغاية».

رئي���س «غرف��ة طرابل���س
وال�شم��ال» توفي��ق دبو�س��ي �شارك
ف��ي �إجتم��اع الهيئ��ات الإقت�صادية
م��ع الوزي��ر جب��ران با�سي��ل ،الذي
عُ ق��د في مقر «غرف��ة بيروت وجبل
لبنان».
وق��د رك��ز المجتمع��ون عل��ى
«تحدي��د �سب��ل مواجه��ة الأزم��ة
الإقت�صادية والمالية ،وما تت�ضمنه
الموازن��ات العام��ة م��ن تدابي��ر
ت�ساع��د عل��ى تج��اوز المرحل��ة
الراهنة».

مداخلة دبو�سي

تخلل��ت الإجتم��اع مداخل��ة

للرئي�س توفيق دبو�سي� ،إ�ستعر�ض
فيه��ا «المرتك��زات الإ�ستراتيجي��ة
للمنظوم��ة االقت�صادي��ة المتكامل��ة
الت��ي ت�ش��كل من�ص��ة لج��ذب
الإ�ستثم��ارات اللبناني��ة والعربية
والدولية ،وتلع��ب دور ًا حيوياً في
تحقيق النهو�ض ب�إقت�صاد لبنان من
طرابل���س الكب��رى الت��ي تمت��د م��ن
البت��رون حت��ى �أقا�ص��ي الح��دود
ال�شمالي��ة ف��ي ع��كار» ،وخ�لال
المداخل��ة ق��دم الرئي���س دبو�س��ي
للوزير با�سيل هدية رمزية:
«نح��و �إعتم��اد طرابل�س عا�صمة
لبنان الإقت�صادية».

ال�سفير الكوري في «غرفة طرابل�س»:
«م�شاريعكم الكبرى تعزز العالقات
الإ�ستثمارية الكورية اللبنانية»

من �ضمن خطة النقل

«ثم �إن هناك من يتحدث عن:
 القطار المفتر�ض في لبنان، و�أمور �أخرى، وكل النقل في لبنان، والتاك�س��ي البح��ري بي��نطرابل�س وبيروت.
 ال يظن��ن �أحد �أننا لم ندر�س كلهذه الأمور».

تحية �إلى ال�صديق توفيق
دبو�سي

الوزير يو�سف فنيانو�س ختم:
«�أوج��ه التحي��ة �إل��ى ال�صدي��ق
توفي��ق دبو�س��ي رئي���س «غرف��ة
طرابل�س» وما يوفره من م�ساحة له
وللنا���س وحيث التعبير ع��ن الر�أي
مت��اح كم��ا �أوج��ه التحي��ة لأع�ضاء
مجل�س الإدارة».

المهند�سان اليا�س �أبو مراد
وجوانا ملكون

المهند�س��ان �إليا���س �أب��و م��راد
وجوان��ا ملك��ون من «جمعي��ة تران
– تران» طرح��ا و�شرحا مرتكزات
الر�ؤية التي ي�ستند عليها «المخطط
التوجيه��ي لل�س��كك الحديدي��ة ف��ي
لبن��ان وه��و العم��ود الفق��ري الذي
تعتم��د علي��ه �أي��ة و�سيل��ة نق��ل ف��ي
العال��م ،ونح��ن من خ�لال مخططنا
نتطلع �إلى عودة القطار �إلى عمله».
«المخط��ط التوجيهي تناولنا فيه
ثالثة مقترحات لر�ؤية النقل بالقطار
من طرابل���س الكبرى لأنن��ا نرى �أن
طرابل���س �أ�سا�سي��ة كبي��روت»،
و�أخذنا بعين الإعتبار مناخ التطور
الإقت�صادي المعا�صر وهذا المخطط
يع��زز م��ن مكان��ة وحيوي��ة كل م��ن
«مرف���أ طرابل�س» و«مط��ار الرئي�س
رينه معو�ض».

�أثناء الزيارة

�إع��ادة �إعم��ار كوري��ا بع��د الدم��ار
الذي عا�شته في م�سيرتها التاريخية
و�سارع��ت �إل��ى تحقي��ق ح�ضورها
المحوري وت�سجي��ل مكانة متقدمة
ومميزة على خارط��ة الإقت�صادات
العالمية �صناع ًة و�إنتاجاً وت�سويقاً
ونح��ن بدورن��ا ن�سج��ل تقديرن��ا
لكوريا ال�صديقة حكوم ًة و�شعباً».

رئي���س «غرف��ة طرابل���س
وال�شمال» توفي��ق دبو�سي �إ�ستقبل
�سفي��ر كوري��ا الجنوبية ف��ي لبنان
«يون��غ داي ك��وون» وال�سكرتي��ر
الثال��ث ل��دى ال�سف��ارة «ل��ي �سانغ
وون».
بح�ض��ور مدي��رة الغرف��ة لين��دا
�سلطان والم�ست�ش��ار د .عبدالرزاق
�إ�سماعي��ل ،رجل��ي الأعم��ال :حن��ا ال�سفير «يونغ داي كوون»
زين��ون وعام��ر كمال��ي ،رئي�س��ة ال�سفي��ر الك��وري «يون��غ داي
«مرك��ز �إيليت» للثقافة والتعليم د .ك��وون» �شكر الرئي�س دبو�سي على
ايمان درنيقة كمالي.
ح�سن الإ�ستقب��ال وال�ضيافة معرباً
الرئي�س دبو�سي
ع��ن �سروره ب���أن يكون ف��ي «غرفة
الرئي���س توفي��ق دبو�سي تحدث طرابل���س» ومبدي��اً �إعجاب��ه بكافة
بداي��ة ع��ن العالق��ات اللبناني��ة الم�شاري��ع الت��ي �إ�ستم��ع �إل��ى
ال�شروحات المتعلقة بها ،وقال:
الكورية الجنوبية ثم قال:
«�إنن��ا ف��ي «غرف��ة طرابل���س «�إنه��ا مده�ش��ة وتثي��ر الإعجاب
وال�شم��ال» وعل��ى �ض��وء قراءتن��ا وتع��زز م��ن �إمكان��ات وق��درات
للتط��ورات العام��ة المحيط��ة بن��ا العالق��ات الإ�ستثماري��ة الكوري��ة
وجدنا �أن بلدان الجوار العربي في اللبناني��ة .و�أن لبن��ان عموم��اً
المرحلة الراهنة تحتاج �إلى �إعادة وطرابل���س خ�صو�ص��اً يمتل��كان كل
مقومات القوة الجاذبة والم�شجعة
البناء والإعمار.
و�أن طرابل���س الكب��رى ب�إمكانها عل��ى بن��اء �أو�س��ع ال�ش��راكات ف��ي
ان ُت�ش��كل مح��ور ًا جاذب��اً م�شاري��ع م�شترك��ة تفي��د كل م��ن
للإ�ستثم��ارات الدولي��ة والكوري��ة كوريا ولبنان».
مع��اً ،وم��ن ه��ذه الر�ؤي��ة تنبث��ق و�إن «اللق��اء مع الرئي�س دبو�سي
م�شاريعن��ا الكب��رى ال �سيم��ا خط��وة �أولى تليه��ا خطوات �أخرى
م�شروعن��ا اله��ادف �إل��ى تطوي��ر على طريق تنمية العالقات الثنائية
الإقت�ص��اد الوطن��ي ف��ي لبن��ان من بي��ن الجانبين الك��وري واللبناني،
طرابل���س الكب��رى وبالتال��ي وطرابل���س �ستكون مق�ص��د ًا كورياً
الإ�ستفادة من الأمثولة الكورية في في تطوير تلك العالقات».
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ميقاتي م�ستقب ًال يمق ومجل�س بلدية طرابل�س:
التركيز على �إنماء الإن�سان و�إنماء المدينة

»جمعية طرابل�س ال�سياحية»
هيئة �إدارية جديدة بالتزكية
ود .منذر كبارة رئي�س ًا

الرئي���س نجي��ب ميقات��ي �إ�ستقبل
رئي�س بلدية طرابل�س د .ريا�ض يمق
ونائب��ه خال��د الول��ي و�أع�ض��اء من
المجل�س البلدي.

ميقاتي :لتحقيق �أهداف
المواطنين

الرئي���س ميقاتي دع��ا �إلى «تركيز
البلدي��ة في عملها عل��ى �أمور تحقق
للمواطنين �أهدافهم وفي مقدمها:
 معالجة �أزمة ال�سير، وملف النفايات، ومنع المخالفات كافة، والعناية بالطرق،�إ�ضاف��ة �إل��ى العم��ل عل��ى تطوير
قل��ب المدينة ،من الت��ل �إلى المدينة
القديمة والأ�سواق»،
معتبر ًا ان «لدى البلدية امكانات
وطاقات قادرة على العطاء».

توحدوا و�ضعوا م�صلحة
طرابل�س في �أولوياتكم

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

اع�ضاء المجل�س البلدي في �ضيافة ميقاتي

وق��ال« :الأ�سا�س ف��ي النجاح هو داعم��ون وم�ساع��دون لك��م لتحقيق «التم��دن» ون�شرها ملف��اً كام ًال حول غداء عمل

ان تكونوا فريق عمل متجان�ساً ي�ضع ذلك».
م�صلح��ة طرابل���س ف��ي �أولوي��ة يمق :لإنهاء ملف رئا�سة
اهتمام��ه بعي��دا ً ع��ن الخالف��ات الإتحاد
والمناكفات،
الرئي���س د .ريا���ض ع��زت يم��ق
ونحن �إلى جانبكم حيث يلزم�« ،شك��ر الرئي���س ميقات��ي عل��ى
ولك��ن الأ�سا���س ه��و تعاونك��م ا�ست�ضافته» ،و�شدد على:
وعملك��م وف��ق ر�ؤي��ة و�أه��داف «�ض��رورة �إنه��اء مل��ف رئا�س��ة
وا�ضحة»،
«اتحاد بلديات الفيحاء»،
و«�ض��رورة التوا�صل مع وزيرة
�إنماء الإن�سان والمدينة
م�ؤك��د ًا «�أن االنت��اج يعتم��د على الداخلية ريا الحفار الح�سن لح�ضها
عل��ى �إر�سال عنا�ص��ر لتنظيم ال�سير مالحقة الم�شاريع
نقطتين �أ�سا�سيتين:
في طرابل�س».،
كما �شكر د .يم��ق للرئي�س ميقاتي
 �إنماء الإن�سان، و�إنم��اء المدينة ،والأخيرة هي «التمدن»«متابعت��ه م�شاري��ع طرابل���س م��ع
ً
م��ن م�س�ؤولي��ة البلدي��ة ،ونح��ن �أ�ض��اف م�شي��را �إل��ى «اهتم��ام رئي�س الحكومة ونواب المدينة».

رئا�س��ة االتحاد وحق طرابل�س بهذا وا�س ُتكم��ل البح��ث بم�شارك��ة
المركز.
الجمي��ع ف��ي غ��داء عمل �ش��ارك فيه
النائ��ب نق��وال نحا���س ود .خل��دون
ميقاتي� :س�أت�صل بالح�سن
ف��رد الرئي���س ميقات��ي ان��ه اطلع ال�شريف.
على م��ا ن�شرته «التم��دن» ،و�سوف نحا�س
يت�صل بوزيرة الداخلية ريا الح�سن النائ��ب نق��وال نحا���س �أك��د عل��ى
«للت�سريع في عق��د اجتماع لالتحاد �أهمي��ة «ان تتخ��ذ البلدي��ة ق��رارات
م��ن �أج��ل ا�ستعادة مكان��ة طرابل�س تالم���س ق�ضايا النا���س ،وان يجري
تنفيذ هذه القرارات».
على ر�أ�س االتحاد».

د .ال�شريف

و�ش��دد د .خل��دون ال�شري��ف على
«قدرة رئي�س البلدية على ا�ستيعاب
الأع�ض��اء والتعاون �سوي��اً من �أجل
م�صلحة المدينة».

رئي�س الجمعية المنتخب د .منذر كبارة يت�سلم من�صبه من د� .شعراني

الهيئ��ة العامة ل��ـ «جمعية طرابل�س ال�سياحي��ة» انتخبت هيئة �إدارية
جديدة بالتزكية ،كما ُوزعت المنا�صب على النحو التالي:
د .من��ذر فوزي كبارة (رئي�ساً) ،د .هند �صوفي (نائباً للرئي�س) ،ورود
جندل��ي حام��دي (�أمان��ة ال�سر)� ،سمير �إدم��ون م�سعد (محا�سب��اً)� ،سعاد
عق��اد (العالق��ات العام��ة) ،عبدالرزاق ع��واد (�أمانة ال�صن��دوق) ،عامر
ح��داد (لجن��ة ال�سياح��ة والبيئ��ة) ،م�صطف��ى �أحم��د مول��وي (لجن��ة
المهرجان��ات والأن�شطة) ،مه��ى حمزة (اللجن��ة االجتماعية) ،د .غزوى
نابل�س��ي (لجن��ة التراث والآث��ار) ،والأع�ض��اء :فاي��زة ال�سباعي ،محمد
هاجر ،عامر �سعدي كمالي ،نورالدين الأيوبي ولما �شعراني.

… ë…]ý]‹×]ð^–Â_æ‹éñ
تهنىء
الجمعية الخيرية الإ�سالمية و�إ�سعاف المحتاجين
 °q^j]Í^Ã‰cæíéÚø‰ý]íè¤]íéÃÛr×Ö
الطالب الناجحين في دار التربية والتعليم اال�سالمية
<
<<<

<

<<HíéÚø{{‰ý]<Üé{{×ÃjÖ]æ<í{{éeÖ]<…]<ì…]c<à{{Ú<êÞ^{{ãjÖ]<ﬂ†u`{{e<áçÚﬂ‚{ Ïjè
<ð^{{éÖæ_æ<Hí{{éÛé×ÃjÖ]<l^{{òé]æ<{{ËÖ]æ<Ïj{{Ö]<Üé{{×ÃjÖ]æ<í{{éeÖ]<…]<ﬂë‚{{ãÃÚæ
]<»<åç{ÏÏu<ë„{Ö]<†â^{fÖ]<|^{rßÖ]<<î{×Â<hø{ŞÖ]<^{ßñ^ße_<àÚæ<Ý…^Òù]<høŞÖ
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< <<AMLL<æ<AUR<°e<kuæ]†i<Ö]æ
<< <
<<V<høŞÖ]<íòßãjÖ^e<“ªæ
محمود مايز الأدهمي
فرح ح�سام ال�صمد
كارن فادي كحيل
< <<<êÛâù]<ˆè^Ú<çÛ¦<<æ
<‚Û’Ö]<Ý^Šu<|†Ê<HØévÒ<ë^Ê<á…^Òالمحتاجين
رئي�س و�أع�ضاء المجل�س الإداري للجمعية الخيرية الإ�سالمية و�إ�سعاف
التعليمية و� <
»<<ì^é£]<Ýç×Â<Å†Ê<<íÚ^ÃÖ]<íèçÞ^nÖ]<ì^ã
أولياء الطالب الأكارم
ومعهدي دار التربية والتعليم التقني والفني والهيئات
يتق ّدمون ب�أح ّر التهاني من �إدارة دار التربية والتعليم اال�سالمية
ّ
ومن �أبنائنا الطالب
< <ë†’¹]<†Ú^Â<Ì‰çèæ<ØévÒ<<ë^Ê<°Öçi<Hêq†ÛŠÖ]<êÚ]…<<Üè†Ò
على النجاح الباهر الذي حققوه في امتحانات ال�شهادات الر�سمية بمختلف الفروع واالخت�صا�صات والم�ستويات والتي تراوحت بين  %96و %100
]< <íŞ‰çj¹]<ì^ãÖ
ونخ�ص بالتهنئة »<
الطالب:
<íé†Ö]<l^Þ^vjÚ÷]<sñ^jÞ<»<á^ßfÖ<‚éÃ‘<î×Â
ح�سام éqæ<ğ]‚ﬂ
q<‚éﬂ q<l^q…
<Üã×éÞ
<î×Â
<‚ﬂومحمود مايز الأدهمي
ال�صمد
كحيل ،فرح
فادي
كارن
في �شهادة الثانوية العامة  -فرع علوم الحياة
<JÐéÊçjÖ]<êÖæ<]æ<ð^ŞÃÖ]æ<|^rßÖ]<àÚ<‚èˆ¹]<±cæ<Ý^Úù]<±dÊ

<

<

<

كريم رامي ال�سمرجي ،تولين فادي كحيل ويو�سف عامر الم�صري
<
<

<
<

في ال�شهادة المتو�سطة … °q^j]Í^Ã‰cæíéÚø‰ý]íè¤]íéÃÛ¢]‹éñ
على نيلهم درجات جيد جدا وجيد على �صعيد لبنان في نتائج االمتحانات الر�سمية.
 êÚ]†Ò‚éÛ£]‚fÂàÃÚ

ف�إلى الأمام والى المزيد من النجاح والعطاء واهلل ولي التوفيق.

رئي�س الجمعية الخيرية اال�سالمية وا�سعاف المحتاجين

معن عبد الحميد كرامي
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هل ن�سي الرئي�س �شهداء طرابل�س والمعتقلين والمعذبين
في �سجون الإحتالل الفرن�سي؟
رئي���س الجمهوري��ة مي�ش��ال عون
وجه ر�سالة �إل��ى اللبنانيين للإعالن
ع��ن بدء ذك��رى مئوية �إع�لان لبنان
الكبي��ر ال��ذي ي�ص��ادف الأول م��ن
�أيلول من العام .1920

كتاب مفتوح �إلى رئي�س الجمهورية من
د .محمد علي �ضناوي :خطاب المئوية
الأولى للتفعيل �أو للتعطيل؟؟!

�إرهاب الدولة

ومما قاله في ر�سالته:
«كل مح��اوالت التح��رر من النير
العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل
و�إذكاء الفتن الطائفية».
«�إره��اب الدول��ة ال��ذي مار�س��ه
العثماني��ون عل��ى اللبنانيي��ن
خ�صو�ص��اً خ�لال الح��رب العالمي��ة
الأولى� ،أودى بمئات �آالف ال�ضحايا
م��ا بي��ن المجاع��ة والتجني��د
وال�سخرة».

«نفوذ» فرن�سي �أم �إ�ستعمار؟

و�أ�ض��اف« :م��ع انته��اء الح��رب
العالمي��ة الأول��ى ،وهزيم��ة
العثمانيي��ن ودخ��ول لبن��ان تح��ت
«النف��وذ» (!!!) الفرن�س��ي ،ب��د�أت
مرحل��ة جديدة من تاريخنا ،و�صلنا
معه��ا �إل��ى لبن��ان الكبي��ر ف��ي العام
 ،1920ثم اال�ستقالل».
و�أردف« :ع ّلموا الأجيال الطالعة
كي��ف �أن الطائفية ه��ي مر�ض مدمر،
ي�ستعملها �أعداء الوطن كلما �أرادوا
�ضربه».

الإنتماء لمن؟

«ه��ذه ه��ي المنا�سب��ة المثل��ى،
لأعل��ن كرئي�س للجمهوري��ة� ،إيماني
ب�ض��رورة االنتق��ال م��ن النظ��ام
الطائفي ال�سائد �إلى الدولة المدنية،
الع�صرية ،حي��ث االنتماء الأول هو
للوطن ولي�س للزعماء الطائفيين».

الرئي�س مي�شال عون

ممار�سات «عثمانية»
وممار�سات «دول العالقة معها
غير �شكل»

 -1بالن�سب��ة لقول��ه «الن ّي��ر
العثماني» و«�إرهاب الدولة»،
ن�س���أل :ه��ل ه��ذا كل م��ا يعلم��ه
الرئي���س ع��ن تل��ك المرحل��ة؟ وه��ل
هن��اك دول اليوم هنا وهناك وهنالك
تمار���س �أ�س��و�أ م��ن ه��ذه المق��والت
و�أكثره��ا «العالقة معها ذات مفهوم
خا�ص»؟!

�إ�ستعمار فرن�سي ال «نفوذ
فرن�سي ًا» ده�سوا طالب وفتيان
طرابل�س بم�صفحاتهم؟! فهل
يعلم الرئي�س؟!

 -2والق��ول ...« :ودخ��ول لبنان
تحت النف��وذ الفرن�سي»« ...و�صلنا
�إل��ى لبنان الكبير في العام ،»1920
ون�س���أل :ه��ل «المرحل��ة الفرن�سية»
وقتل
مرحلة «نفوذ» �أم «�إ�ستعمار» ٍ
لطائفية مدمرة ال نزال نعاني
وزرع
ٍ
ٍ
منها �إلى اليوم؟
وه��ل ال يعل��م الرئي�س م��ا قام به
الم�ستعم��رون الفرن�سي��ون ف��ي
بده���س للأطف��ال والطلبة
طرابل���س
ٍ
الفتيان بم�صفحاتهم؟؟

ت�سا�ؤالت م�شروعة
في هذه المقاط��ع من كالم رئي�س من يق�صر بقوله حول
الجمهوري��ة مي�شال ع��ون مواقف ال الطائفية

 -3قال الرئي�س «الطائفية مر�ض

بد من الت�سا�ؤل حولها:

دبابة للإحتالل الفرن�سي

ا�سماء ال�شهداء

قول رائع وعليه ن�س�أل:
�أين نرى ترجم��ة لهذه المقولة –
الحلم؟
وم��ن يعمل ليل نهار بي��ن الأقنية
والأقبي��ة لالنتق��ال م��ن «النظ��ام
الطائف��ي» �إل��ى «نظ��ام الطائف��ة
الواحدة التابعة له ولمن تعلم...؟».

مدمر ي�ستعملها �أعداء الوطن.»...
وال�س���ؤال :م��ن ه��م الذي��ن
ي�ستعمل��ون الطائفي��ة (وفروعه��ا)
اليوم؟
 وه��ل يق�ص��د م��ن يعلن��ون �أناالنتماء والوالء لدولة �إيران مث ًال؟
 �أم يق�صد «رجل فتنة متنقلة»؟غي��ر
 �أم �أح��زاب حليف��ة �أووال ينق�صنا اال �أن يقف
حليفة»؟
«ال�شخ�ص» ليقول:
االنتقال �إلى الدولة المدنية
�أنا الطائف��ة والطائفة لي ولخدمة
�أين يمار�س
�أهداف��ي� ،أما من ف��ي الطائفة ولي�س
وقوله الرائ��ع�« :إيماني ب�ضررة في خدمتي فهو من «�أعداء الطائفة»
االنتقال من النظ��ام الطائفي ال�سائد طالم��ا ه��و لي���س م��ن �أزالم��ي
�إلى الدولة المدنية».
و�أتباعي !!!...ال �سمح اهلل.

للنا�س الحرية في ر�أيهم

ال�س�ؤال :ما ر�أيك بخطاب رئي�س الجمهورية في «مئوية لبنان»

عبدالإله الجا�سم الدند�شي

�أحمد دبو�سي

ما ر�أي��ك بخطاب رئي�س الجمهورية مي�شال
عون بمنا�سبة مئوية قيام «دولة لبنان» وتوجيه
الإتهامات لل�سلطنة العثمانية والتهجم على
المرحلة العثمانية،

وال�صمت حول ممار�سات الم�ستعمر
الفرن�سي وده�سه طالب و�أطفال
طرابل�س بالم�صفحات؟؟؟

�س�ؤاالن توجهت بهما «التمدن» �إلى من التقاهم
مندوبها من المواطنين وعدنا باالجابات التالية:

نحن من «ا�ستعمر» الأتراك في بالدنا

�شح��ادة نا�ص��ر (دكت��ور �شريع��ة �إ�سالمي��ة –
الحرية) قال:
«الع��رب هم الذين �أو�صلوا الدعوة الإ�سالمية
�إلى العثمانيين ،وبالواق��ع يمكن القول �أننا نحن
م��ن �إ�ستعم��ر الأت��راك ف��ي بالدن��ا عل��ى عك���س
الفرن�سيين والبريطانيين الذين حكموا بالقوانين
الفرن�سي��ة والبريطاني��ة ،وا�ستم��ر الحك��م فت��رة
وج��ود العثمانيي��ن في ال��دول العربي��ة ،وعندما
تدخ��ل البريطاني��ون والفرن�سي��ون بال�ش���ؤون
الداخلية للبنان ظهر �إرهابهم على كل اللبنانيين.
وكان الأت��راك يت�سابق��ون لتعلم اللغة العربية
وتعليمها لأبنائهم من �أجل قراءة القر�آن وال�سنة
النبوي��ة .ومازال��ت �آث��ار الح�ض��ارة العثماني��ة
ظاهرة للعيان ونحن فرطنا بالمحافظة عليها».

�شحادة نا�صر

فادي حجازي

محمد دروي�ش

رامي النعيم

�أم��ا عم��ا ج��رى م��ن ده���س لأطف��ال طرابل�س
ا�ستغرب الهجوم على تركيا
�أحم��د دبو�س��ي (ميكاني��ك �سي��ارات – طري��ق بالدبابات الفرن�سية هذا �إرهاب ،ولكن فرن�سا خط
�أحم��ر عن��د البع���ض (!!!) و�أن��ا م��ن ع�شي��رة
المئتين) قال:
«تركيا ه��ي الوحيدة التي ت�ستقبل المواطنين الدند�شي ويقول �أج��دادي ان الفرن�سيين �أعدموا
اللبنانيي��ن بحف��اوة ،وهناك العدي��د ممن يذهب ع��دد ًا كبي��ر ًا جد ًا م��ن ع�شيرتنا ،وه��ذا كالم حق
والحق يقال».
ل�ش��راء بي��ت هناك هرب��اً من الظل��م المعي�شي في
لبن��ان ،لذل��ك �أ�ستغ��رب الهج��وم عل��ى الأت��راك ،ع ّمرت م�ساجد ومدار�س ولم تهدم
الكنائ�س
وعلى الحكم العثماني.
الجي�ش الفرن�سي قتل الأبرياء وده�س الأطفال ،محمد دروي�ش (تاجر – النجمة) قال:
«ل��م يترك العثمانيون �أي �أث��ر �سلبي في لبنان
وعذب اللبنانيين وال �أحد يذكر المو�ضوع».
وخا�ص��ة ف��ي طرابل���س ،ب��ل ع َّم��روا الم�ساج��د
التهجم على تركيا مرفو�ض
الأثري��ة والمدار���س الموجودة �إل��ى يومنا هذا،
رامي النعيم (موظف – التل) قال:
ومن تل��ك المدار�س «الخاتوني��ة» و«ال�سقرقية»
ماذا
أعلم
�
ال
«التهج��م على تركيا مرفو�ض� ،أنا
وغيرهما ،ولم يهدموا الكنائ�س في تلك الحقبة،
ً
ح�ص��ل ف��ي التاريخ ،ولك��ن �أعلم اننا نمل��ك �آثارا وللعل��م ف�إن الجنراالت الأتراك كانوا يحكمون
جميل��ة ج��د ًا خ ّلفه��ا العثماني��ون ف��ي لبن��ان ،بالع��دل ول��م يرهبوا ولم يفروا �إل��ى �أية «�سفارة
وخ�صو�صاً في طرابل�س.
�أجنبي��ة»� .أما الجي�ش الفرن�سي فقد �أعدم� ،إحتل،
ولم��اذا ال �أح��د يتحدث عن االره��اب الفرن�سي بالدنا.»...
الذي �أعدم اللبنانيين ن�ساء و�شيوخاً و�أطفا ًال» .الحديث يطول

الحق يقال
فادي حجازي (حالق – �أبي �سمراء) قال:
عبدالإل��ه الجا�س��م الدند�ش��ي (تاج��ر – التل) «الحديث يطول عن ايجابيات زمن العثمانيين
قال:
ف��ي لبن��ان ،فلق��د عم��روا المدار�س و�ساع��ة التل
«تركي��ا البلد الوحيد ال��ذي يرحب باللبنانيين والتكي��ة وغيرها من الآثار الجميلة في طرابل�س،
ونحن نتبادل معهم التجارة ،وما قيل عن الأتراك لذل��ك يج��ب ان نحترم م��ا فعلوه معن��ا وال ندفع
�ضريبة عن البع�ض؟!».
(العثمانيين) ي�سبب �ضرر ًا كبير ًا.

رئ���ي�������س «ج��م��ع��ي��ة الإن����ق����اذ
الإ���س�لام��ي��ة اللبنانية» الدكتور
محمد علي �ضناوي وج��ه كتاباً
مفتوحاً �إل��ى رئي�س الجمهورية
اللبنانية مي�شال عون حول ما جاء
ف���ي خ��ط��اب��ه ال����ذي �أط���ل���ق فيه
«�إحتفاالت المئوية الأولى لإعالن
دولة لبنان».
وما قاله رئي�س الجمهورية عن
الحقبتين العثمانية والفرن�سية
ال��ت��ي ك��ان لبنان تحت حكم كل
منهما:
 الأولى لأكثر من � 400سنة، والثانية لـ � 25سنة.ومما جاء في الكتاب المفتوح:
«ما طرحه ،رئي�س الجمهورية
م��ي�����ش��ال ع����ون ،ب��م��ن��ا���س��ب��ة ب��دء
االحتفاالت المُعَ دَة على امتداد عام
كامل ،بذكرى مئوية لبنان الأولى،
�أم ٌر خطير ،قد ي�صل �إلى حد الإرباك
�أو االدعاء على التاريخ �أكان ذلك
عن �سابق ت�صور وت�صميم �أو عن
عدم معرفة ،وفي كل الحاالت غير
مبرور وال مبرر.

نب�ش خاطىء للتاريخ قد
ي�ؤدي �إلى نكء الجراح

 1ــ لي�س �صحيحاً �أيها الرئي�س،
م��ا ُذكِ ����ر ع��ن ل�����س��ان��ك بال�صوت
وال�����ص��ورة ،بمنا�سبة الخطاب
ال��رئ��ا���س��ي ف��ي ال��ذك��رى المئوية
الأولى لت�أ�سي�س لبنان.
و� ُّ
أقل ما نقول في ذلك:
من الخط�أ المطلق �أن تبد�أ �سن ُة
بنب�ش خاطئ للتاريخ،
االحتفاالت ٍ
ال ُيفهم منه� ،إال محاولة مك�شوفة،
لإدخ���ال البالد في ج��دل ال ُتحمد
عقباه ،قد ي�ؤدي �إلى نكء الجراح
التي ما كادت تندمل ،حتى ي�أتي من
ينك�أها� ،سواء عن عدم �أو عن �سابق
ت�صور وت�صميم.

الحر�ص على وحدة البالد
والعباد واجب

كما ان الرئي�س �شنّ حرباً �إعالمية
على «دول���ة بني عثمان» والتي
تمثلها تركيا اليوم .في حين �أن من
م�س�ؤوليات �أي رئي�س الحر�ص على
وحدة البالد ومواطنيها ،ويبتعد
عن كل ما يعر�ضها �إلى االختالف
والت�صادم ،ويحر�ص على حفظ
عالقة لبنان بالدول وف��ي حالتنا
هذه بالدولة التركية!!
فكيف اذا ما تعمد الخطاب نب�شاً
خاطئاً للتاريخ؟
الأمر الذي نتجت عنه �إ�ساءات
كبيرة ،ولو بقيت حتى الآن على
الم�ستوى الفكري �أو التاريخي
ف�ض ًال عما اعتبرته (تركيا اليوم)
�إ�ساءات �إلى تاريخها وح�ضارتها!!.

مقولة �إن�ضمام المحافظات
�إلى الجبل لي�ست �صحيحة

 2ــ لي�س �صحيحاً� ،أيها الرئي�س،
�أن ال��م��ح��اف��ظ��ات الأرب�����ع ال��ي��وم
(ال���ج���ن���وب ،ال�����ش��م��ال ،ب��ي��روت
وال��ب��ق��اع) ان�ضمت �إل���ى الجبل
ف�شكلت لبنان الكبير.
ال�صحيح �أن الجب َل وبع�ض
بل
ُ
ً
البقاع كانا جزءا من واليات �صيدا
�أو طرابل�س �أو بيروت.

�أم��ا بع�ض البقاع الآخ��ر فكان
يتبع دم�شق �أو طرابل�س.
علماً �أن الجبل و�أم��راءه كانوا
دوماً يخ�ضعون �إما لوالي �صيدا �أو
بيروت �أو دم�شق �أو عكا.
وق�سم الجبل ال�شمالي خ�ضع �إما
لوالية طرابل�س ،التي امتدت في
بع�ض �أزمنتها� ،إلى الالذقية �شما ًال
وجونية جنوباً وبعلبك �شرقاً.
ومقولة «قبول �أبناء المحافظات
الأربع لم يكن �سه ًال» �صحيحة
ال ب�أ�س �أن يذكر الرئي�س �أن قبول
�أكثر مواطني تلك (المناطق) بعد
(�إج����راءات �سايك�س ـ��ـ بيكو في
بعثرة �أرا�ضي ال�سلطنة وبخا�صة
في المنطقة العربية وتق�سيمها في
عملية طرح وجمع عجيبة وغريبة)
وبهذه «البعثرة» ت�شكل لبنان
الحالي دول��ة م�ستقلة عن �سوريا
العربية وفل�سطين ،وه��و �أم��ر لم
يكن �سه ًال �أو ُمرحباً به.
و�شكَّل غ�ص ًة كبيرة �س َّك َنتْها
ظروف المنطقة ،وبخا�صة �سلب
فل�سطين وال��ت��ول��ي��د ال��ق�����س��ري
(لإ�سرائيل) وما رافقه والزمه من
�أح����داث ووي�ل�ات جعلت العالم
العربي ولبنان خا�صة ،يعي�ش في
دوامة حروب وخالفات وانقالبات.

لبنان اليوم كان �أجزاء من
واليات بالد ال�شام

 3ـــ �أما عن المرحلة العثمانية
�أيها الرئي�س على م�ساحة ما عُ رف
بلبنان الكبير ،فنقول باخت�صار:
�إن ما ُي�سمى «بلبنان اليوم» كان
�أج��زا ًء في والي��ات «ب�لاد ال�شام»
ال���ت���ي ت�����ض��م �أي�������ض���اً فل�سطين
(ال�سليبة) وذاك وا�ضح ومفهوم
من �إعالن االحتفال بمرور المئوية
الأول��ى لوالدته «القي�صرية» كما
�سوريا والأردن� .أي �أن لبنان لم
يكن بلد ًا واحد ًا.

في � 1919أعلنه «غورو»
�ضمن خطة تمهد لخلق دولة
العدو

ومن �أعلنه دول ًة هو «الجنرال
غ�������ورو» ع�����ام  .1919وك����ان
(الجنرال) في ذلك منفذ َا لجزء من
خطة تق�سيم ب�لاد ال�شام و�سائر
ب��ل��دان ال��دول��ة العثمانية ،تبعاً
التفاق �سايك�س ـــ بيكو الم�ش�ؤوم،
ع��ل��ى ت���وزي���ع الأرا�����ض����ي بين
«الحلفاء» تمهيد ًا لخلق الكيان
الإ�سرائيلي في فل�سطين ال�سليبة
و���ض��رب وح��دة ب�لاد ال��ع��رب وما
ا�ستجد من �أحداث معقدة و�صعبة
وما قد ي�ستجد ال قدر اهلل!!.

حكم العثمانيون كانت فيه
�أخطاء �أو خطايا �صحيح
ولكن...؟

ال نقول �أبد ًا �إن حكم العثمانيين
كان بريئاً من �أخطاء ومثالب ،ال بل
في بع�ض الأحيان خطايا لي�س على
مناطق ما عُ ��رف «بلبنان اليوم»
فح�سب ،بل في كل مناطقه حتى في
تركيا نف�سها.

دولة هَ ِر َمت وم�ؤامرات حيكت

وه���ذا لي�س م��ن طبيعة حياة
الدول التي َت ْه َرم فح�سب ،بل بف�ضل
الم�ؤامرات التي حيكت لها بغي َة
تق�سيمها وفر�ض اال�ستعمار على
بالدها ،تمهيد ًا لخلق (�إ�سرائيل).
فكم��ا هو معلوم رف���ض ال�سلطان
عبدالحمي��د الثان��ي عرو���ض من��ح
اليهود قطعة من فل�سطين ،فدخلوا
�أرا�ض��ي الدول��ة العثماني��ة الت��ي
خ�سرت في الحرب العالمية الأولى
مع �شريكتها المانيا،
(التتمة �صفحة )11

الأربعاء

2019/9/18

�أمثلة من طرابل�س لكل م�ؤ�س�سات لبنان �صورة القائد «طارق بن زياد» على عملة
قوة رئي�س البلدية �أو �أي م�ؤ�س�سة
حكومة «جبل طارق» البريطانية

م�ستمدة من «�إتحاد �أع�ضاء مجل�سها»
و�إال فال م�شاريع وال �إنجاز
ف�إتحدوا...
ال�شيخ
غالب
�سنجقدار

جريدة «التمدن» الغراء كتبت ،في
العدد  1634الم�ؤرخ في
 2019/8/21في ال�صفحة الثانية،
بحث ًا م�ستفي�ض ًا عن بلدية طرابل�س
والمطلوب من رئي�سها الدكتور ريا�ض
يمق ،وذكرت ان م�شاريع كثيرة
تنتظرها طرابل�س ،تف�صيل ذلك في
العمود الخام�س من تلك ال�صفحة،
وعلى �سبيل المثال ال الح�صر ذكرت
�أكثر من ع�شرين م�شروع ًا.
ووعد رئي�س البلدية د .يمق هو
العمل اليجاد الحلول باال�شتراك مع
زمالئه �أع�ضاء المجل�س البلدي:
 لتحقيق الأهداف المرجوة، و�إطالق ور�شة االنماء، واعادة الدور القيادي لطرابل�س، وحفظ كرامة �أهلها،وهذا ما يتمناه الجميع،
ولكن ...ب�سبب الإنق�سام الحالي
بين �أع�ضاء في المجل�س ف�إنه من
الم�ستحيل تحقيق تلك الأمنيات.
وال �شك ب�أن رئي�س البلدية �أمين على
م�صالح طرابل�س ،ون�شهد له بذلك،
ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه،
رياح المجل�س البلدي التي تهب �أحيان ًا،
لم�صلحة بع�ض �أع�ضائه ،تحول دون
�أي اتفاق ووفاق وتحقيق ما يتمناه
الجميع:
}لاَ ُن َك ِّلفُ َنف ًْ�سا �إِ اَّل ُو ْ�س َع َها{،
فرئي�س البلدية الحالي ك�أ�سالفه لن
ي�ستطيع �إنجاز المطلوب �إن لم يكن
المجل�س موحد ًا من�سجم ًا مع �إرادة
المدينة وم�صالحها.
وال يمكن لأية م�ؤ�س�سة في الدولة
تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها �إن
كانت هناك �أنانيات ورغبات �شخ�صية
لأع�ضاء في �إدارتها.
تلك م�سلمات يجب ان يعيها كل
م�شتغل بال�ش�أن العام كي ال تطغى
العاطفة على العقل ،فالعاطفة
الالعقالنية هي م�صيبة كبرى نخاف
�أن ينتهجها البع�ض!

وللر�أي العام حقه...

ال �أعرفه �شخ�صي ًا ولكن كلمة الحق
واجبة كما ال�س�ؤال واجب:
ما خلفية الحديث عن �إ�ستبدال
«محمد الحوت»!!

القائد بن زياد على العملة

غالف العدد 1634

تلك المظالم التي تكتوي بنارها
الأمة تحتاج �إلى قيادة همها الم�صلحة
العامة،
تملك قوة العزيمة،
و�أمانة المحافظة على الد�ستور،
وتنفيذ القوانين،
وت�ؤمن ب�أن ال �أحد فوق القانون.
ا�س َت�أْ َج ْر َت ا ْل َقو ُِّي
}�إِ َّن خَ ْي َر َم ِن ْ
الْ أَمِي ُن{.

حكومة «جبل طارق» البريطانية
�أ���ص��درت عملة ورقية جديدة من
فئة خم�سة جنيه �إ�سترليني ،تحمل
�صورة القائد الم�سلم ط��ارق بن
زي��اد ،رحمه اهلل ،كرمز من رموز
تاريخ العالم والذي حمل الإ�سالم
�إلى جنوب ا�سبانيا والذي وطئت
قدماه �صخرة «جبل ط��ارق» عام
 92ل��ل��ه��ج��رة ،ف��ي ب��داي��ة فتحه
للأندل�س.

ماذا يظهر على هذه العملة؟

ول��ذل��ك ��ُ�س��م��ي ال��ج��ب��ل ب�إ�سمه،
ويظهر على:
 يمين وجه الورقة النقدية:���ص��ورة ط��ارق ب��ن زي��اد حام ًال
�سيفه ،وفي الخلفية قو�س �إ�سالمي،
ونجمة خما�سية،

وتحت ال�صورة ا�سم طارق بن
زياد بالأحرف الالتينية،
 وعلى ي�سار العملة:القلعة الإ�سالمية ذات الطابع
المعماري القديم والموجودة في
المقاطعة البريطانية ،التي تطالب
بها ا�سبانيا ،بالرغم من تنازلها عنها
ر�سمياً خالل القرن الخام�س ع�شر
ال��م��ي�لادي .و ُيلقي ه��ذا الإ���ص��دار
ال��م��ال��ي ال�����ض��وء ع��ل��ى �أح���د �أب���رز
رجاالت المغرب الإ�سالمي الأفذاذ
عبر التاريخ كله ،حيث ا�ستطاع هذا
القائد الكبير ط��ارق بن زي��اد ومع
ق��ل��ة م��ن رج��ال��ه وج���ن���وده ،فتح
الأندل�س لن�شر الإ�سالم بعد هزيمة
جيو�ش ال��دول��ة القوطية ،خالل
الحكم الإ�سالمي في المغرب.

ماذا بينه وبين ال�سفير وليد البخاري؟

النائب ال�سابق خالد �ضاهر :هذا هو �سبب نقدي
لل�سعودية و«عكاظ» كانت دائم ًا «ت�أخذ مني المواقف
دفاع ًا عن قومي و�أمتي»()2
(تتمة المن�شور في العدد ال�سابق)

لماذا �إجتماع الملك �سلمان مع
الر�ؤ�ساء؟

علي
وتابع« :لكن �أن يتم التطاول ّ
ب��ال�����ش��خ�����ص��ي ،ب����دل ان ي���أخ��ذ
بالن�صيحة،
 فلماذا �إجتمع اليوم (الإثنين )2019/7/15ثالثة من ر�ؤ�ساء
ال��ح��ك��وم��ة م���ع خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن
ال�شريفين؟
واقع
درا�سة
�ل
�
أج
�
من
ألي�س
�النائب ال�سابق خالد �ضاهر
لبنان ومعاناة لبنان؟
المتحدة»؟
في
أحد
�
يعاك�سه
 هل �إن ما قلته �ألي�س هذا هو واقع الحال فيَّ
ة؟
ن
ال�س
من
أو
�
الوطنيين
لبنان من
ُ
كل المناطق؟

ن�صحت المملكة بالعمل في
وقالت «التمدن»
وختمت «التمدن» بحثها في لبنان كما تعمل �إيران

ال�ش�ؤون البلدية ،في العدد الم�شار
�إليه� ،إلى القول حرفي ًا:
«الحر�ص على الت�ضامن بين �أع�ضاء
المجل�س البلدي ومنع تدخل
ال�سيا�سيين من �آية جهة كانوا».
�إنها �إ�شارة وا�ضحة �إلى انه ال يمكن
تنفيذ �أي م�شروع �إذا كان االن�سجام
معدوم ًا بين �أع�ضاء ورئي�س �أي
مجل�س،
ومن ثم تدخل ال�سا�سة في ذلك
يعرقل تحقيق �أي �شيء،
«وما دخلت ال�سيا�سة في �شيء �إ ّال
�أف�سدته».
ومع الأ�سف ال�شديد ف�إن تدخل
رجال ال�سيا�سة �أ�صبح واقع ًا في كل
الأمور ،وال�شرعية اللبنانية عجزت عن
تداركه �أو الحد من تفاقمه على الأقل،
ويجب االعتراف بهذه الحقيقة كي
ال ن�ضع اللوم على جهة دون �أخرى،
ونقول �إن �إ�ست�أ�سد الباطل وانزوى
الحق ف�ستكون النتيجة م�أ�ساوية على
الوطن والمواطن.
نحن بحاجة �إلى غيارى من
الم�س�ؤولين اللبنانيين لينقذونا من هذه
المتاهة الم�أ�ساة التي تعاني منها
جميع الم�ؤ�س�سات على االطالق.
ال�شعب ُيذبح بغير �سكين وهو
�صابر وم�صابر ولكن لل�صبر حدود.
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 �أنا عن ماذا �أتكلم؟قلت ون�صحت المملكة كيف تعمل
�إي���ران في لبنان�« :إعملوا مثلهم
حتى تحافظوا على وجودكم العربي
وت�ؤمنوا خط الدفاع عنكم»،
لأن��ن��ا ف��ي لبنان خ��ط دف���اع عن
المملكة ال�سعودية وع��ن الخليج
العربي وعن الأمة وعن الوطن».

معاناة «الفيحاء» �ألي�ست
معيبة؟

�ضاهر ت�ساءل:
 «�ألي�س من المعيب �أن يكونعلماء الم�سلمين في لبنان يعانون
ال��ف��ق��ر وال���ع���وز وال��ح��اج��ة بينما
الم�شايخ التابعون لإيران ولحزب
اهلل يعي�شون البحبوحة وت�أتيهم
الرواتب الكبيرة والمخ�ص�صات؟

ال�سن َّية جمع
تطلب من القيادات ُ
ال�����ص��ف وال���ت���ع���اون ل��ل��ح��ف��اظ،
بال�سيا�سة ،على لبنان ،و�إذا كانوا ال
يقدمون دع��م�اً ع�سكرياً لمواجهة
ال��م�����ش��روع الإي���ران���ي ك��م��ا يفعل
(الإيراني) في «الإقليم» في �سوريا
والعراق واليمن وغيرها،

ماذا يمنع ال�سفير البخاري من
جمع ال�صف؟

وم���اذا يمنع ان ي��ق��وم ال�سفير
ال�سعودي (وليد البخاري) بالعمل
لجمع ال�صف ودعوة القيادات كلها
م���ن ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي وال���وزي���ر
ال�صفدي وال��وزي��ر ريفي و�صالح
�سالم و«الجماعة الإ�سالمية» وخالد
التنمية الأقل هي في
�ضاهر وغيرهم ،ولتقل لنا المرجعية
مناطقنا
ال�سيا�سية عليكم ان تكونوا ي��د ًا
 �ألي�ست التنمية في مناطقنا هي واحدة وبلهجة حا�سمة ،ب�أن نتعاونالأقل في لبنان ،بينما المناطق التي م��ع بع�ضنا ،وم��ع الرئي�س �سعد
تدعمها �إي����ران ه��ن��اك م�ؤ�س�سات الحريري ولنكن �صفاً واحد ًا،
اجتماعية ،بينما م�ؤ�س�ساتنا تعاني لو فعل...؟
من ال�ضعف والإغالق كـ «المقا�صد»
فهل كان واقعنا ال�سيا�سي يكون
وغيرها.
كما ه��و ال��ي��وم ف��ي ح��ال��ة ت�شرذم
�أما �إيران!...؟
و�ضعف؟ وهذا ما ابتغيه ،فهل �أنا
حتى �إيران عندها م�ؤ�س�سة �إ�سمها مخطىء �إذا كنت حري�صاً على �أهلي
«جهاد البناء» تبني البيوت لل�شباب وعلى �أمتي وعلى بلدي؟
التابعين لـ «حزب اهلل» والتابعين طبعاً �أنا ل�ست على خط�أ».
لإيران».
هل يليق بال�سعودية لقاءات

ال �أريد �شيئ ًا بل �أن ُي�صلحوا
الأمر

ح�س بالم�س�ؤولية
�ألي�س لديهم ٌ

�أ�ضاف�« :أنا كل ما قلته ان تحموا
جبهتكم و�صمودكم ،ب�أهل لبنان،
و�أعتقد انني كنت �صادقاً في هذا
المو�ضوع ،وه��ذا الكالم قد يزعج
البع�ض ،و�أنا ال �أطلب �شيئاً وال �أريد
�شيئاً� ،أريدهم ان ُي�صلحوا الأمر
و�أن يحافظوا على م�صلحتهم وعلى
م�صلحة ال�سعودية وعلى م�صلحة
لبنان بعد ذلك».

ال�سنّة الأفقر
مناطق ُ

ال�سعودية و�إلى �سفيرها

 �ألي�س ل��دى علماء ال�سعوديةح�س
والكويت وقطر والإم����ارات ٌ
بالم�س�ؤولية تجاه العلماء؟
 هل تتركون العلماء لقمة �سائغةللفقر والعوز؟
�أتوجه �إلى راعية الأمة

ال�س َّنة هي «الأمر الآخر� ،أتوجه �إلى ال�سفير
 �ألي�ست مناطق �أهل ُالمناطق الأف��ق��ر في لبنان ح�سب ال�سعودي (وليد البخاري) و�إلى
ال��م��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة و«الأم�����م راعية الأم���ة� ،أي ال�سعودية� ،أن

على «فنجان قهوة»؟

و«ه���ل ي��ج��وز ان ي��ك��ون ال�صف
الوطني م�ضع�ضعاً مف ّرقاً؟
وم��اذا لو ُط� ِل� َ�ب ال�سفير و�أخبر
قيادة المملكة ان من الأف�ضل ان
نجمع جميع ال��ق��ي��ادات م�سلمين
وم�سيحيين ودروز ًا و�شيعة وان
نقول لهم ان المملكة �إلى جانبهم.
وهل يليق بال�سيا�سة ال�سعودية،
التي تمثل بالد الحرمين ان تكون
ال�سيا�سة هي لقاءات على «فنجان
قهوة  ،»3،2،1و«فنجان �شاي»،
ول��ق��اءات مع �أنا�س لي�سوا على
م�ستوى وال �أريد ان �أذكر �أ�سماء في
هذا المجال».

(التتمة في العدد المقبل)

الحوت

اللواء
�أمين
�صليبا

بداية �أود �أن �أو�ضح للقارىء ب�أنه
لي�س لدي �أي معرفة �أو عالقة �شخ�صية
مع الأ�ستاذ محمد الحوت رئي�س
مجل�س �إدارة ومدير عام «�شركة
طيران ال�شرق الأو�سط» (الخطوط
الجوية اللبنانية « -ميدل �إي�ست»).
لكنني تفاج�أت م�ؤخر ًا بتجدد
الحديث عن تبديل محمد الحوت
والعمل على �إحالل رئي�س مجل�س �إدارة
جديد مكانه على �أن يبقى مدير ًا عام ًا
لل�شركة.
كالم م�ستغرب ،وفي غير �سياقه
ال�صحيح ،لأنه في علم الإدارة وعالم
ال�شركات ال يجوز الم�سا�س بموقع
رئي�س مجل�س الإدارة المدير العام لأي
�شركة جعل من �شركته وبف�ضل ح�سن
�إدارته من �أف�ضل ال�شركات في مجالها
التجاري.
هنا �أود �أن �أذكر بواقع «�شركة
الميدل �إي�ست» قبل �أن يت�سلم �إدارتها
الأ�ستاذ محمد الحوت،
والتي كانت تنوء تحت عجز مالي
الم�س  750مليون دوالر �أميركي،
وكانت ت�ستنزف «م�صرف لبنان»
�سنوي ًا بماليين الدوالرات لكي تبقى
م�ستمرة وتدفع متوجباتها،
لأن «م�صرف لبنان» يملك ما ن�سبته
 %99من �أ�سهم ال�شركة،
ويبقى  %1ملك ًا لبع�ض الم�ساهمين
ول�شركة «الأير فران�س» التي تخلت
طوع ًا عن ما ن�سبته  %19من �أ�سهمها
ب�سبب الخ�سائر التي كانت ت�صيب
«�شركة الميدل �إي�ست».
وقد �أ�ستطاع محمد الحوت وبعملية
قي�صرية ومدرو�سة من �إعادة هيكلة
ال�شركة و�صرف الفائ�ض من
الموظفين الذين كانوا ُيرهقون
ميزانية ال�شركة ،ونجح الحوت –
طبع ًا بغطاء من المراجع ال�سيا�سية
الفاعلة في الدولة اللبنانية ،في
طليعتهما الرئي�س ال�شهيد «رفيق
الحريري» والرئي�س «نبيه بري»
ور�ؤ�ساء الجمهورية بدء ًا من 2001
.وبهذه الخطة ن�شل الحوت «الميدل
�إي�ست» من الدرك الذي و�صلت �إليه ال
�سيما الم�ستوى الذي و�صلته في
خدماتها للم�سافرين ،والذي لم�سته
�أنا لم�س اليد كوني من الم�سافرين
با�ستمرار على متن طائرات �شركتي
الوطنية ،ونجحت ال�شركة وبد�أت
بال�صعود ،ال بل با�شرت بتزويد
«م�صرف لبنان» بدء ًا من عام 2009
ب�أرباح �سنوية تجاوزت  50مليون
دوالر.
واليوم تتح�ضر ال�شركة لإ�ستالم

 19طائرة «�أير با�ص» بدء ًا من العام
 2020حتى  9( 2022طائرات عام
 6 – 2020طائرات عام 4 – 2021
طائرات عام .)2022
وهي من �أحدث الطائرات التي
�أنتجتها «�شركة �أير با�ص».
لذلك لكي تتمكن «�شركة الميدل
�إي�ست» من تغطية كافة خدمات
خطوطها الجوية ال �سيما مع القارة
الأفريقية ومع �أوروبا وربما مع
�أميركا الالتينية!! «الميدل �إي�ست»
�شركة نجحت وت َُحلِّق في ف�ضاء
ال�شركات العالمية رغم المناف�سات
التي تعتر�ضها من قبل من يناف�سها.
هنا من حقنا �أن ن�س�أل وبكل
مو�ضوعية ،ومن دون �أي محاباة
لل�سيد محمد الحوت ،لماذا الحديث عن
�إ�ستبدال �شخ�ص ناجح في موقع
رئا�سة مجل�س الإدارة والمدير العام
ل�شركة �إنتُ�شِ لت من الح�ضي�ض
ب�شخ�ص �آخر ال نعرف هل كفاءته
م�ستوى الكفاءات المفرو�ضة في هذه
المرحلة؟ يراد �إ�ستبداله؟ �س�ؤال
جوهري فع ًال لم �أجد له �أي جواب
ُيب ِّرره! وعلى هذا الأ�سا�س �أُطلِق من
�صفحات هذه الجريدة �صرخة تعجب
وتحذير في ذات الوقت ،لكي ُي�سحب
من التداول هذا الحديث لأنه �شِ ئنا �أم
�أبينا �سيكون – و�إن لم يكن �صحيح ًا
– له ت�أثير �سلبي على �أداء محمد
الحوت في �إدارته الناجحة والخالقة
في «�شركة الميدل �إي�ست» ،ولنتركه
يتابع م�سيرة رفع �إنتاجية ال�شركة
التي ا�ستطاع ن�شلها من واقعها
الم�أزوم مالي ًا ،والذي انعك�س في
المرحلة ال�سابقة على م�س�ألة تحديث
الأ�سطول الجوي لهذه ال�شركة الرائدة
والتي كانت الأولى في عالم الطيران
في �شرقنا المتو�سطي وفي عالمنا
العربي ،واليوم �أين �أ�صبحت
الأ�ساطيل الجوية العربية من خليجية
وغيرها ،و�أين هو حجم �أ�سطول
«الميدل �إي�ست» قيا�س ًا عليها.
اتركوا الناجحين في مواقعهم لكي
يتابعوا م�سيرة النجاح في قطاع
يواجه تحديات ومناف�سات ال يمكن
تجاوزها �إ ّال بوجود �أ�شخا�ص ناجحين
مثل محمد الحوت،
ُ
ً
هذه ال�شركة الوطنية ،دائما �أ�شبهها
بطائر الفينيق ،التي كانت هدف ًا للحرق
منذ العدوان اال�سرائيلي عام 1968
على طائراتها الجاثمة في مطار
بيروت يوم ذاك!
لكن يبقى �س�ؤال �أخير ،تُرى هل
قرار الإ�ستبدال له عالقة ما بق�ضية
�شراء  19طائرة من الأير با�ص ولي�س
من «�شركة بوينغ» الأميركية!!
�س�ؤال �أعتقد في مكان ما الجواب
عليه قد ُي�ضيء على خلفية قرار
الإ�ستبدال!! والرب في النهاية هو
العالم بكل �شيء و�سيجزي كل �إن�سان
على عمله.

الأربعاء
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«قطاع المر�أة» في «العزم» :ور�شة حول «تدوير المخلفات المنزلية» «جمعية طرابل�س لريا�ضة ال ُمع َوقين»:
«�إطالق م�شروع كرة ال�سلة للكرا�سي
ف��ي م��ق��ره ف��ي طرابل�س �أطلق وتحويلها �إلى عمل منتج».
«قطاع المر�أة» في «تيار العزم» «هذه الور�شة التدريبية تنق�سم
المتحركة في لبنان»
ور�شة عمل تدريبية �إ�ستمرت ثالثة �إل��ى �شقين �أولهما بيئي ،والثاني
�أيام تحت عنوان « »patch workلتدريب المر�أة على تحويل «ما ال
ت��ه��دف �إل����ى ت���دوي���ر ال��م��خ��ل��ف��ات يلزم �إلى �أدوات مفيدة» ت�ساعدها
المنزلية ،و ُت�شرف عليها االخ�صائية ف��ي عملها ال��م��ن��زل��ي و ف��ي زينة
المنزل».
جوي�س ديب.

جنان مبي�ض« :تحويل ما ال جوي�س ديب� :إعادة التدوير
للحفاظ على البيئة وتفعيل
يلزم لأدوات مفيدة»
م�س�ؤولة القطاع جنان مبي�ض دور المر�أة

ب����د�أت ال��ور���ش��ة بكلمة ترحيبية
ت��ن��اول��ت فيها اه��ت��م��ام «ال��ع��زم»
«بالقدرات الن�سائية على مختلف
الأ���ص��ع��دة :البيئية ،الثقافية،
ال�سيا�سية ،االجتماعية �إ�ضافة �إلى
ت��ن��م��ي��ة ال��� ِه���واي���ات وال��� َم���ه���ارات

�إعالن

الأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��م�����ش��رف��ة على
ال��ور���ش��ة ج��وي�����س دي���ب �شرحت
 �إل���ى �أدوات منزلية مفيدة ت�سعى للحفاظ على البيئة النظيفة،�أهدافها:
 �إع���ادة تدوير ما ال يلزم من ك����أل���ع���اب الأط����ف����ال والأدوات وحل م�شكلة النفايات،�إ�ضافة �إلى تنمي��ة قدرات المر�أة
ف�ضالت المنزل من ورق وبال�ستيك المطبخية».
وق��ال��ت�« :إن عملية التدوير ،وتفعيل دورها».
و�أقم�شة وغيرها،
خالل الور�شة

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب ع��م��اد ال��دي��ن يحيى �سند
تمليك بدل �ضائع  A 727/12التل.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب طالل �أحمد الأ�سعد ب�صفته
�أحد ورثة �أحمد �سعيد الأحمد �سند
تمليك ب���دل ���ض��ائ��ع ب��ال��ع��ق��ار 98
الغزيلي.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلب ال��م��ط��ران منير طانيو�س
خ��ي��راهلل ب�صفته راع���ي �أبر�شية
البترون عن ملك كني�سة ماراليا�س
الحي للطائفة المارونية في حدتون
���س��ن��د ب���دل ���ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار 164
حدتون.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
ط��ل��ب ���ش��رب��ل ال��ي��ا���س ال��خ��وري
بوكالته عن جورج يو�سف الخوري
�شهادة قيد بدل �ضائع للعقار 2221
و 2224و 2777القبيات.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
ط��ل��ب ان���ط���وان ال��ي��ا���س حبيب
ب�صفته �أحد ورثة مرام مخول �سند
تمليك ب���دل ���ض��ائ��ع للعقار 642
ب�شعله.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلبت دالل الخوري �أنطونيو�س
الحكيم بالوكالة عن مريانا عطاهلل
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار 2390
�آ�سيا.
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

�إعالن

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلب المطران با�سيليو�س جورج
من�صور بوكالته عن ايلي يو�سف
ال��خ��وري الموكل من يو�سف حنا
ال��خ��وري �شهادة قيد ب��دل �ضائع
بح�صته البالغة بالعقار  349كرم
ع�صفور.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
طلبت انطوانات نعمة الدويهي
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار 2438
زغرتا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
في ال�شمال
طلب محمد �أفيوني بوكالته عن
اح��د ورث��ة م�صطفى �شكلي �سند
تمليك بدل �ضائع  6054/5زيتون
طرابل�س.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف

لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بالكورة
ط��ل��ب �سليم ي��و���س��ف ال��خ��وري
بالأ�صالة عن نف�سه وبوكالته عن
نزيه الخوري وب�صفته �أحد ورثة
�أنطونيه بو �شديد وكاترين الخوري
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار 3773
�إعالن
مزيارة.
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
للمعتر�ض  15يوماً
للمراجعة
في ال�شمال
�أمين ال�سجل العقاري طلبت هويدة فتفت بوكالتها عن
�إعالن
�أحد ورثة محمد �أحمد ح�سين فتفت
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار �شهادة قيد بدل �ضائع للعقار 950
طلب علي �أحمد محمد بوكالته �سير.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
عن مها محمد مكان�س �سند تمليك
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
بدل �ضائع بح�صتها البالغة
�إعالن
بالعقار  750حلبا.
لأمانة ال�سجل العقاري الأولى
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري في ال�شمال
طلبت رانية المب�سوط لموكلها
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار طالل نابل�سي �سند تمليك بدل �ضائع
طلب فرا�س خالد حدارة بوكالته للعقار  5180/6زيتون طرابل�س.
عن �أ�سره �أحمد حدارة �سند تمليك للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالتكليف
بدل �ضائع بح�صتها البالغة بالعقار
�إعالن
 700عرقة.
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري بالكورة

ط��ل��ب دوري ف������ؤاد ال��خ��وري
بالوكالة عن �شركة ال�ضمان العامة
لل�شرق الأردن���ي ����ش.م.ل� .شهادة
ت��أم��ي��ن ب��دل �ضائع للعقار 902
كفرعبيدا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

بالكورة
ط��ل��ب م��و���س��ى ج��م��ي��ل ان��ط��ون
بالوكالة عن ح��واء فرنجية �سند
تمليك بدل �ضائع للعقار 3/3400
زغرتا.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

�إعالن

لأمانة ال�سجل العقاري
الثانية بالكورة
طلب المحامي ايلي جورج ن�صار
بالوكالة عن �أحد ورثة لوليتا دياب
وكلثوم و�سوريا ال�شدراوي �سندات
بدل �ضائع للعقارات  325و1288
و 1652و 1653و 1659و1906
�إعالن
و 4416و 5117و 5564و5594
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
حدث الجبه.
طلب عبدالحميد توفيق العلي
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري �سند تمليك بدل �ضائع للعقار 123
بزبينا.
�إعالن
ً
للمعتر�ض  15يوما للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
�إعالن
ط��ل��ب م��اج��د ���ص��دي��ق الأي��وب��ي
بالوكالة ع��ن �أح��د ورث��ة �شهيرة لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
الأي��وب��ي �سند تمليك ب��دل �ضائع بالكورة
طلب المحامي بطر�س مخائيل
للعقار  765دده.
داغر بالوكالة عن �أحد ورثة �سمير
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري داغر �سند تمليك بدل �ضائع للعقار
� 346شاتين .للمعتر�ض  15يوماً
�إعالن
للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
�إعالن
طلب �شربل �سعود نقوال �سندات
بدل �ضائع للعقارات  285و 1899لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
و 2635نيحا و 2438كفور العربي .بالكورة
طلب جان بول�س دينا ب�صفته �أحد
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري ورثة افلين رفول �سند تمليك بدل
���ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار  515م��ج��دل��ي��ا.
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
�إعالن
طلب المحامي ايلي ف�ؤاد �ضاهر
بالوكالة عن ح�سام عبداهلل �سند لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
تمليك بدل �ضائع للعقار  661فيع .بالكورة
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ك��م��ال �سالم
العقاري
�أمين ال�سجل
بالوكالة عن املي �سالم �سند بدل
�ضائع للعقار  2725بطرام.
�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري
بالكورة
�إعالن
طلب روني جورج مارون مجلي
بالوكالة عن �أحد ورثة يو�سف غالب لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�سند بدل �ضائع للعقار  136عربة بالكورة
قزحيا.
طلب عبداهلل يون�س نافعه �سند
ً
للمراجعة
ا
يوم
15
للمعتر�ض
تمليك بدل �ضائع للعقار � 26شكا.
�أمين ال�سجل العقاري للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�إعالن
�أمين ال�سجل العقاري
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
�إعالن
طلبت بارندات يو�سف �إ�سكندر لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بوكالتها عن فيرا �سركي�س ديب بالكورة
�شهادة قيد ب��دل �ضائع بح�صتها طلبت ت��راز جميل �شكري كرم
البالغة بالعقار  4186القبيات.
بالوكالة عن �أحد ورثة يو�سف كرم
للمعتر�ض  15يوماً
للمراجعة
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار 2065
�أمين ال�سجل العقاري زغرتا.
�إعالن
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
�أمين ال�سجل العقاري
لأمانة ال�سجل العقاري في عكار
طلبت �سلمى عبدالكريم ال�شيخ
�سند تمليك بدل �ضائع للعقار 901
المق�سم  5الخريبة.
للمعتر�ض  15يوماً للمراجعة
�أمين ال�سجل العقاري

الالعبون

«جمعي��ة طرابل���س لريا�ض��ة
ال ُمع َوقي��ن» وبتمويل م��ن «اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر» (،)ICRC
وبالتع��اون مع «البرنامج الإنمائي
للأم��م المتحدة» (� ،)UNDPأطلقت
م�شروع��اً جدي��د ًا لك��رة ال�سل��ة
للكرا�سي المتحركة في لبنان،
ولأربعة مناطق لبنانية:
 طرابل�س، زحلة، �صيدا، وفري��ق م�شترك من الم�صابينبين منطقتي التبانة وجبل مح�سن،
 -وفريق فل�سطيني.

فري��ق �إل��ى ث�لاث ع�ش��رة دورة
تدريبي��ة تترافق معه��ا دورات لكل
م��ن الم�صنفي��ن والح��كام به��دف
العم��ل عل��ى �صق��ل المه��ارات
الريا�ضية».
و«الجمعية �ستقوم بتنظيم عدة
مباريات محلية ودولية».

د .عبدالرزاق �إ�سماعيل

مدي��ر الم�ش��روع د .عبدال��رزاق
�إ�سماعيل �أ�ش��اد بالم�ستوى المتقدم
ال��ذي بلغه فري��ق «الحركة بركة»
و�شدد �أي�ض�أ على �أهمية العمل على
ادم��اج الريا�ضيي��ن الأ�سوي��اء مع
ذوي الإحتياجات الخا�صة».
توفيق علو�ش
�أمي��ن �س��ر «جمعي��ة طرابل���س و�أ�ض��اف د� .إ�سماعيل «المرحلة
لريا�ض��ة المعوقين» توفيق علو�ش النهائي��ة م��ن الم�ش��روع �ست�شه��د
تناف�س��اً بي��ن مختل��ف الف��رق
قال:
«م��ن المقرر �أن يت��م �إخ�ضاع كل الريا�ضية».

بقاع �صفرين عرو�س الم�صايف في ال�ضنية
والإ�ستثمار الأف�ضل حالي ًا في العقارات
وبناء الم�ساكن للبيع

قطعة �أر�ض مفرزة م�ساحتها  2000مترمربع تت�صل
بو�سط بوليفار بقاع �صفرين بطريق �سيارات خا�ص
بطول  90متر ًا.
البيع ،بدون و�سطاء ،وبالإت�صال المبا�شر مع المالك
على الرقم  70/146809و 06/625651و06/626622
ويومي ال�سبت والأحد في بقاع �صفرين هاتف:
06/490647

�إعالن

بتاريخ  2019/9/11قرر القا�ضي العقاري في ال�شمال
�إعادة تكوين مح�ضر تحديد العقار رقم  953من منطقة
تنورين الفوقا العقارية.
للراغب بتقديم �إعترا�ض على عملية �إعادة التكوين وفقاً
لما تقدم� ،أداء مالحظاته خطياً لدى قلم القا�ضي العقاري
في ال�شمال وذلك حتى تاريخ �إنجاز العن�صر المقرر اعادة
تكوينه وف��ي فترة الثالثين يوماً التي تلي ل�صق قرار
الإختتام الأولي على �إيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/9/11
القا�ضي العقاري في ال�شمال

«اللجنة الوطنية
للوقاية من التعذيب»
«عَ ّينَ مجل���س الوزراء �أع�ضاء
«الهيئ��ة الوطني��ة لحق��وق
الإن�س��ان» التالي��ة �أ�سما�ؤه��م
�أع�ض��اء ف��ي «اللجن��ة الوطني��ة
للوقاية من التعذيب»:
 القا�ضي خليل �أبو رجيلي. د .بالل م�صباح �صبلوح. د .جوزيان مراون ما�ضي. المحامي ريمون مدلج. ال�سيدة ر�ضى رامز عازار.ح�سب المر�سوم .5147

من �أبناء ال�سعادة

ف��ي �سيدن��ي �أو�سترالي��اُ ،رزق
و�سام الطبال وزوجته �أنجي عبد
الق��ادر طقط��ق مول��ود ًا ذك��ر ًا
�أ�سمي��اه محم��د ،وه��و الثاني بعد
�شقيقته ليا .مبروك.

الأربعاء
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والدة «اتحاد الفيحاء» :تفا�صيل ووقائع
 و«م�صلحة ال�صحة العامة»،بقلم المهند�س
 والتع��اون ف��ي الم�شاري��ععبداهلل بابتي
العمرانية والبنى التحتية مع جهات
طالع��ت ف��ي «جري��دة التم��دن» دولية تغذيه��ا وكل هذا منافع يجب
الغ��راء ف��ي الع��دد رق��م ( )1635الحر�ص عليها...
تاري��خ  2019/9/4مو�ضوع��اً ف��ي االجتماع لو�ضع الأطر
والهيكلية بح�ضور رئي�س
�صفحتها الأولى عنوانه:
«هل تخرج طرابل���س من «اتحاد البلدية ع�شير الداية
بلديات الفيحاء»؟؟».
م��ن هن��ا كان��ت الفك��رة جدي��رة
نف�سي
في
ال�صاعقة
ف��كان له وق��ع
باالهتم��ام و�إ�ص��رار الرئي�س الوزان
لأنن��ي �سب��ق ان �سنح��ت ل��ي فر�صة دفعن��ي �إل��ى خطوة �أهم ه��ي تنظيم
العم��ل عل��ى �إقامة ه��ذا الإتحاد عام اجتماع معه يح�ضره رئي�س البلدية
�آنذاك الأ�ستاذ ع�شي��ر الداية ،رحمه
 1982والتفا�صيل هي كالتالي:
اهلل ،ال��ذي �س��ارع بالتلبي��ة وانتقلنا
الرئي�س الوزّان �أثار
مع��اً لعق��د اللقاء في مكت��ب الرئي�س
المو�ضوع معي
الوزان في بيروت.
�أثن��اء تول��ي الرئي���س �شفي��ق وبعد االجتماع ل�ساعات تم و�ضع
ال��وزان ،رحمه اهلل ،رئا�سة الحكومة �أُطر وهيكلية االتحاد وفق القانون،
وكن��ت عل��ى توا�صل دائ��م معه �أثار
مع��ي مو�ض��وع «اتح��اد بلدي��ات الرئي�سان الوزّان والداية
الفيحاء» و�أهميته لجهة تعاون ثالث �أ�صرا على �أن �أتولى الإدارة
وتابع كل م��ن الرئي�سين (الوزان
بلديات هي:
والداية) بعد تبن��ي الم�شروع �إتمام
طرابل�س والميناء والبداوي.
الموافق��ة علي��ه تمهي��د ًا لإق��راره
لهذا الإ�صرار عليه
وتنفي��ذه �أ�ص ً
وال ،وهنا ال يفوتني ان
وكان الحدي��ث طوي ًال لكن��ه �أ�صر �أق��در للرئي���س ال��وزان ال��ذي �أ�شار
على �أن ُينجزه لأن في قيامه تحقيق �صراح��ة �إل��ى ان تو�صيت��ه باختيار
دور ه��ام �إن :لجهة ماليته المعتمدة الموظفي��ن الأكفاء لالتحاد بداية من
�أ�ص ً
وال والتي تخ�ص�ص لم�شاريعه .موظفي البلدي��ات الثالث �إن وجدوا
و�إ�ش��راك البلدي��ات الثالث بتنفيذ وذلك خالل �ستة �أ�شهر بالتعيين و�إال
م�شاري��ع هام��ة ال تتمك��ن كل منه��ا فالتعيي��ن ح�س��ب الأ�ص��ول ،وزاد
بمفرده��ا ان ُتنجزه��ا ،كذل��ك لقي��ام رئي���س ال��وزراء ف��ي لفت��ة �صريحة
م�ؤ�س�سات مهمة تابعة له مثل:
تبناه��ا الرئي�س��ان بو�ض��وح بالتزام
 «ثكنة الإطفاء»،�أدب��ي ،ما زلت �أذك��ر حما�ستهما ،ب�أن

كتاب مفتوح �إلى

�أتول��ى �شخ�صياً �إدارة االتحاد نظر ًا
القتناعهم��ا بنج��اح ه��ذه الخط��وة،
وم�شيري��ن �إل��ى م��ا لدي م��ن خبرة
(خا�ص��ة بع��د م�شاركت��ي ف��ي دورة
التخطي��ط والإدارة ف��ي البلدي��ات
التي عُ ق��دت �سنة  79في برلين لمدة
 20يوم��اً م��ع جول��ة وا�سع��ة عل��ى
كب��رى بلدي��ات الماني��ا ف��ي حين��ه)
ومبادرات ناجحة ،والموقع المحلي
ال��ذي كنت قد ا�ضط��ررت لممار�سته
ف��ي «هيئ��ة التن�سي��ق ال�شمالي��ة»
برئا�س��ة ال�شهي��د الأ�ست��اذ ر�شي��د
كرام��ي ،الت��ي تول��ت من��ذ بداي��ة
الأح��داث ح��ل الإ�ش��كاالت الأمني��ة
وال�سيا�سي��ة واالجتماعي��ة وت�أمي��ن
متطلبات المدينة العامة.

ولكن التعيين لم يتم؟!

لكن هذا الوعد ذهب �أدراج الرياح
وانته��ت مهل��ة � 6أ�شه��ر دون �صدور
ق��رار االنتق��ال م��ن بلدي��ة طرابل�س
كمهند���س رئي�س دائ��رة �إلى االتحاد
كمدير �أول له؟!
وكلم��ة ف��ي ه��ذا المج��ال �أقوله��ا
اليوم بح�سرة رغم ال�صداقة العميقة
والعم��ل الجاد مع �أكث��ر الم�س�ؤولين
وف��ي طليعته��م الرئي���س ال�شهي��د
كرامي ال��ذي الزمته في كل الأزمات
لك��ن في لبن��ان مازال��ت الكف��اءة �أو
المب��ادرة الناجح��ة ت�سق��ط ف��ي
امتحان الوالء للزعيم لح�سابات كنا
ندركه��ا مت�أخري��ن وت�ضي��ع الفر�ص
على المدينة والنا�شطين فيها؟!

ال ُتربكوا الإتحاد

رئي�س الجمهورية  -تتمة
حقائ��ق التاريخ والجغرافيا ،مع ما
يج��ره ذل��ك �إل��ى �إدخ��ال ال�ساح��ة
اللبناني��ة ،ف��ي مزي��د م��ن الم�شاكل
والأح��داث ومخاطرهم��ا ،لبن��ان،
قطعاً ،في غنى عنها!!

�سليم��اً غير مدن�س ب�إدعاء وقائع غير
موجودة �إ ّال في خيال مدَّعِ يي التاريخ
وال�سيا�سة .ولو كان الخطاب كما كان
يجب لأرخى الفرحة على اللبنانيين
كاف��ة و�أبعده��م ع��ن الخ�لاف
واالخت�لاف عل��ى المئوي��ة الأول��ى
لدولتهم الوليدة.

الأول��ى ل��م يكن موفق��اً ،وهو خطاب
�إلى «الإغالق» �أقرب من «االفتتاح».
خا�ص�� ًة بع��د �أن �ش��اب الخط��اب ما
يجعلنا نخ��اف �أن ي�ؤدي �إل��ى �إثارة
لل�ضغائن والفتن .مما جعل الخطاب،
في النهاية ،ال يخدم الوحدة الوطنية
وال ُينت��ج �إال التخا�صم والتدابر بين
�أبن��اء لبن��ان الواح��د ،كم��ا الإ�ساءة
«المدرو�س��ة» �إل��ى عالق��ة لبن��ان بـ
«تركي��ا الي��وم» وب�شع��وب دول
العالمين العربي والإ�سالمي.

م��ن �أجل ذل��ك كله و�س��واه ،نرى
م��ن واجبن��ا �أن نه��دي الرئي���س،
و�أولئ��ك الذي��ن �صاغ��وا خطاب��ه
الم�ؤ�س��ف ،كتا َبنا (ق��راءة �إ�سالمية
في تاريخ لبنان والمنطقة من الفتح
إ�سالم��ي ون�ش���أة المارونية حتى
ال
ّ
 )1840ال�ص��ادر ع��ام  1986ع�سى
�أن يجدوا فيه الحقيقة ال�صادقة.
علم��اً �أن الكت��اب من�ش��ور عل��ى
موقع الكلمة الطيبة

من اللبنانيين بالإ�س��اءة و«ال�شحن
الطائفي» و�أنه �صيغ بعبارات ومعان
ت�ض�� ُّر بلبن��ان الواحد وت�س��يء �إليه
على �صعد مختلفة .وعلى هذا يمكننا
القول �إن الخطاب الرئا�سي قد �أ�ساء
�أو ًال ،وقب��ل كل �ش��يء� ،إلى االحتفال
بالمئوي��ة الأول��ى ب��دء ًا ،وجع��ل
االحتف��االت الموع��ودة غي��ر موفقة
وق��د تك��ون �ش�ؤم��اً عل��ى الوح��دة
الوطنية ،بدل �أن تكون عز ًا وتفا�ؤ ًال!.

 6ــ ال�سيد الرئي�س ،ال ي�سعني في
النهاية �إال �أن �أقول لكم:
�شك��ر ًا عل��ى كل م��ا ج��رى...
فخطاب��ك قد �أغلق االحتفال الوطني
الجام��ع بالمئوي��ة الأول��ى للبن��ان
الح��ر الم�ستق��ل .ونن�ص��ح بوق��ف
احتفاالته��ا �أو تغيي��ر برامجه��ا
وتعديله��ا ب�ش��كل يحف��ظ كرامة كل
لبن��ان و�شعب��ه وتاريخ��ه وجيرانه
(ال ي�شمل هذا المحتل الإ�سرائيلي).

الخط��اب ق��د �أرادوا ج�� َّر الرئي���س
والبالد والعباد �إلى ت�شنج وانق�سام
عميقي��ن ،لبن��ان ،الي��وم وغ��د ًا ،ال
يحتاجهم��ا ،خا�ص��ة و�أن لبن��ان
يواجه �أطماعاً كبرى تريد �إخ�ضاعه
وال�سيطرة عليه.

عام والنا�س ،على �أر�ض
وكل مائة ٍ
لبن��ان الوطن بخير ووحدة وم�صير
م�شت��رك ،ال ن��راه �إال م��ع امت��داد
العالمي��ن العرب��ي والإ�سالمي� .شاء
من �شاء و�أبى من �أبى .وال�سالم.

(تتمة المن�شور �صفحة )7
و�أخ�ضعوه��ا �إل��ى التقا�س��م
والتق�سي��م ومنح��وا «فل�سطي��ن»
لليه��ود لإقامة وط��ن لهم وهم اليوم
ي�سع��ون �إل��ى تولي��د (�إ�سرائي��ل
خطاب غير موفق وال يخدم
الكبرى) ال ق َّد َر اهلل!!.

الوحدة الوطنية

وف�ضائل ال تن�سى
لكن هذا كله ،يجب �أن ال ُين�سينا :عل��ى م��ا تق��دم نق��ول :لي�سمح لنا لذا �أهديكم كتابنا «قراءة
 ف�ضائ��ل ال�سلطن��ة العثماني��ة ،رئي�س الجمهورية� ،أن نعتبر خطابه �إ�سالمية في تاريخ لبناناالفتتاحي ل�سن��ة االحتفال بالمئوية والمنطقة»
وما �أكثرها،
 ح�ضارتها الالفتة، و�إجراءاتها التنويرية، ومعالمها ال�سامقة التي ال تزال�شامخ ًة في مختل��ف �أرجاء �أرا�ضي
�سلطنته��ا – في حين��ه – ،ومنها ما
بات ُيعرف بــ (لبنان).
ه��ذا كل��ه قب��ل الح��رب العالمية
الأول��ى .وهي الحرب الت��ي �شهدت
الفواج��ع والم�آ�س��ي والوي�لات ف��ي
�أرجاء الأر�ض ولي�س فقط (هنا).

www.kalimatayiba.com

وقوع في قول بعيد عن
�صياغة وعبارات ت�ضر بلبنان
لتعديل مناهج االحتفاالت
الواقع
الواحد
لحفظ كرامة لبنان و�شعبه
و�إال نك��ون بعيدين ع��ن الحقيقة
ونت�سبب في �إثارة الجدل والخالف� ،أ�ضف �إل��ى ذلك كله ما تحمله تلك وتاريخه
الكلمات من �شع��ور لدى ق�سم رئي�س

و َتعَ ُّم��د الإ�س��اءة �إل��ى التاري��خ،
قول بعيد عن
وارتكاب الوق��وع في ٍ
الواقع بح��ق الدولة العثمانية التي
�آل �أمرها �إلى «الجمهورية التركية»
الت��ي �أب��دت ر�سمي��اً االحتجاج على
الخطاب الرئا�سي.

�أهداف ونوايا من كتب
الخطاب للرئي�س

علم��اً ان التغيي��ر «الر�سم��ي»
للتاري��خ ال يح��دث �إال وف��ق خط��ة
مدرو�س��ة مك�شوف��ة الأبع��اد
والأه��داف .ومنه��ا تع َّم��د كتب�� ُة
الخطاب الرئا�سي ،ت�سريبها لإيجاد
ه��وة بي��ن اللبنانيي��ن عب��ر ن�ش��ر
الأباطي��ل عل��ى ل�سان رئي���س البالد
(مع ت�سجيل الأ�سف ال�شديد).

م�شاكل ومخاطر لبنان في
غنى عنها

ماذا �أراد من َك َت َب الخطاب؟ كل مائة عام ولبنان الوطن
وم��ا نخ�ش��اه �أن يك��ون « َك َت َب��ة» وال�شعب بخير ووحدة

تمهيد ًا لجع��ل االحتفال بالمئوية لو كان خطاب ًا �سليم ًا

الأول��ى (للبن��ان) مت�صادم��اً م��ع

بينما ُيفتر���ض بالخطاب �أن يكون

د .محمد علي �ضناوي
رئي�س «جمعية الإنقاذ
الإ�سالمية اللبنانية»

المهند�س عبدالله بابتي (الى الي�سار) مع زميل له اثتاء محا�ضرة في م�ؤتمر برلين 1979

�أع��ود لأح��ذر م��ن �إرب��اك و�ض��ع مفتوحاً لكل من يتعاون معها،
االتحاد اليوم ف�أقول:
ليجتمع كل ر�ؤ�ساء البلديات
ف�شل في بلدية طرابل�س
م��ن هن��ا ال يمك��ن ان ي�سم��ح
بلدي��ة طرابل�س ،ول��دورات ثالث بتعري���ض «اتحاد بلدي��ات الفيحاء»
تجن �س��وى الف�شل الذريع لأي �إرباك �أو ف�شل فليلتقي الر�ؤ�ساء
خل��ت ،لم ِ
ف��ي مهماته��ا ،ف�لا �إنج��ازات وال في��ه وليناق�ش��وا م��ا ي�ش��ا�ؤون م��ن
م�شاري��ع وال �إدارة فاعل��ة ،كل ذل��ك �أو�ض��اع تحتاج �إل��ى نهايات �سعيدة
ب�سبب �صراع �أع�ض��اء في المجال�س وكذل��ك كل الم�ش��كالت الطارئة ،وال
البلدي��ة فيه��ا لأ�سباب ،مهم��ا كانت ،ينته��وا �إ ّال �إلى التواف��ق على قاعدة
غير مبررة بنظر ال�شعب الذي �إختار الم�صلح��ة العام��ة لمواطنيه��م
�أكث��ر �أع�ضائه��ا م��رة ف��ي  98بدون ولبلدياتهم ،وعليهم العمل الجاد كي
�إرادة ال�سيا�سيي��ن والو�صاي��ات يعو�ضوا ما فات منذ �سنين طويلة...
ال�سوري��ة ،والحق��اً بت�شكي��ل لوائح ال خالف على المنا�صب
رعاه��ا العديد من النافذين ،وفي كل ال مجال للخ�لاف على المنا�صب،
الأحوال ل��م ت�ستطع ه��ذه المجال�س فالبلدي��ة الكب��رى ف��ي طرابل�س هي
ت�أدي��ة دور ناج��ح وال تحقي��ق �آمال الأ�سا���س ف��ي االتح��اد ،والبلدي��ات
عُ قدت عليها.
الأخ��رى ه��ي �أ�سا�سية ف��ي بلداتها،
رئي�س و�صل ديمقراطي ًا
وف��ي حال التن�سي��ق الناجح تتحقق
والي��وم وبع��د مخا���ض ع�سي��ر الم�شاري��ع الأ�سا�سي��ة والتي تخرق
وبغي��اب �أي��ة و�صاي��ة ج��اء رئي���س ح��دود البلدي��ات الأرب��ع دون �أي
جدي��د يكف��ي ان��ه و�صل ع��ن طريق معوق،
االختي��ار الديمقراط��ي وخ��رق كل فالإطف��اء ،وتنظي��م ال�سي��ر،
الكول�س��ات المتع��ددة ،فكلن��ا �أم��ل وال�صحة العامة ،والنظافة،
ورغب��ة ف��ي نجاح��ه لي���س كف��رد بل كله��ا تفيد الجميع ب��دون ا�ستثناء
بالتعاون مع كل الأع�ضاء كمجموعة �إ�ضافة �إل��ى الم�ساهمة بكل ما ي�سهل
اخت��ارت طريقه��ا وترك��ت الب��اب �أم��ور النا���س ف��ي �ش���ؤون التربي��ة

التقني-تتمة
ماذا ناق�ش االجتماع ِ
والعمل على حل م�شكالت االنتقال
(تتمة المن�شور �صفحة )2
وان ُت���ن���ج���ز ال���ع���ق���ود خ�ل�ال من ال�شبكة القديمة �إلى الجديدة في
«باب التبانة» و«جبل مح�سن» بما
ا�سبوعين.
وتم االتفاق على و�ضع ال�سوق يتنا�سب مع �أو�ضاع النا�س.
بادارة «�شركة �إمكان».
مدار�س جديدة
م�صفاة المياه المبتذلة
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت ��أم��ي��ن تمويل م�����ش��روع م��ع��ال��ج��ة ال��م��ي��اه لإن�شاء مدار�س جديدة ومتابعةالمبتذلة (جرى تد�شينها في � 2009أو�ضاع المدار�س التي ُو�ضعت في
ولم يتم ت�شيغلها كلياً حتى العام الخدمة خالل ال�سنوات الما�ضية
 ،)2019ت�شغيلها �سيكون بعد والتي تبرع بكلفتها الرئي�س �سعد
االنتهاء من تنفيذ «و�صلة الكورة» .الحريري.
ط�����وارىء «�أوران�������ج ن��ا���س��و»
«الحزام الدائري الغربي»
و«المنية» و«الكرامة»
 «الحزام الدائري الغربي» :تم  -ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق�سمياالتفاق مع بلدية البداوي على فتح الطوارىء في «م�ست�شفى �أورانج
الو�صلة الم�ؤدية �إلى الطريق العام نا�سو» و«المنية» الحكوميين،
من �أجل تخفيف زحمة ال�سير ،ريثما ودع�����م وت��ط��وي��ر «م�����س��ت��و���ص��ف
تعالج م�س�ألة اال�ستمالك والتلزيم الكرامة».
ف��ي ال��ج��زء المتبقي م��ن ال��ح��زام
ق�ضية المطمر والمكب
المذكور.

«المنطقة االقت�صادية»

 «ال��م��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ةالخا�صة» :جرى ا�ستعرا�ض ما تم
تنفيذه حتى الآن ،وقريباً �سيتم
تعيين رئي�س مجل�س �إدارة من �أجل
متابعة �سير العمل.

«الإرث الثقافي» والبنى
التحتية

رئي�س االتحاد الراحل ع�شير الداية

والكهرباء و�سوق الخ�ضار الحديث.
لرفع «الأنا» والأهم نجاح الإدارة
فيما بينهم بعد رفع «الأنا» بحيث
يتمكنون بالتعاون المثمر من تحقيق
كل ما ي�سعون �إليه وخا�صة مع
الهيئات الدولية �أو وزارة الداخلية
والبلديات �أو مختلف الهيئات
المدنية التي هي دائماً �إلى جانبهم،
طالما �أنهم يت�أكدون من ان �ضرائبهم
تعود �إليهم خدمات ،فهل ن�شهد
عنواناً جديد ًا في ما تبقى من والية
هذه المجال�س رغم انها ق�صير ًة ،فال
ت�صبح الأموال المتوفرة كما
التخطيط الواعي والإرادة ال�صلبة
�إن هم �إرادوا العمل الجاد والتعاون
المثمر ،ونحن لهم بالمر�صاد في
قادمات الأيام كي ال يتكرر الف�شل
مرة �أخرى ب�إذن اهلل.

والبلديات الثالث الأخرى

وقد يك��ون حال البلدي��ات الثالث
الأخ��رى الأع�ضاء ف��ي الإتحاد لي�س
�أف�ض��ل – لي���س ل��دي كل المعطيات
ولك��ن الو�ض��ع يحت��اج �إل��ى تعاون
�ص��ادق ،فالإتحاد والتع��اون ق�ضية
جدي��ة ال ه��زل فيه��ا وال ت�س��رع �أو
خفة....
�سلباً ،خا�صة و�أن الن�سبة الأكبر من
�أبناء المدينة تحت خط الفقر.
هناك مناطق ف��ي طرابل�س ما
زال��ت حتى الآن تعتبر م��ن �أفقر
المناطق في ال�شرق الأو�سط ،وهي
تعاني �أي�ضا من ت�سرب مدر�سي
وبطالة .والت�أخير في هذه الم�شاريع
ي��ؤث��ر على الطبقة الو�سطى من
التجار الذين تتعطل �أعمالهم ،فيما
الت�سريع في العمل يمكنه �أن يعيد
تحريك العجلة االقت�صادية ويعطي
للمدينة وج��ه�اً ح�ضارياً نظيفاً،
ويمكن للأق�ضية المحيطة بطرابل�س
�أن تعود �إلى �أ�سواق المدينة ،بعد
ترميمها وت�أهيلها بما يجذب الكثير
من ال�سياح ،خا�صة و�أن طرابل�س
هي ثاني مدينة مملوكية لناحية
الآث���ار ،وفيها �إح��دى �أه��م القالع
و�آثار بيزنطية ،وفيها �أوال الطيبة
الطرابل�سية ،وهذا ما نعول عليه».

«م�ؤجلة»

م�صادر متابعة قالت لـ «التمدن»:
«ان ق�ضية المطمر والمكب
ومعمل ف��رز النفايات تركت �إلى
وقت الحق ريثما ينتهي العمل في
الم�سائل التقنية.

«الأوتو�ستراد ال�شرقي»
«م�ؤجل»

وان الأوتو�ستراد ال�شرقي م�ؤجل
 «م�شروع الإرث الثقافي» :العمل فيه ريثما تتوفر الأم���والتمت معالجة الم�سائل المتعلقة الالزمة لال�ستمالكات ،بالرغم من ان
بالجزء الممتد من الأ���س��واق �إلى باقي الأم���وال ال�لازم��ة للم�شروع
«قهوة مو�سى».
متوفرة.
والت�أكيد على �إنجاز الأ�شغال
التكميلية ل�ضفتي «نهر �أبي علي» ،وم�شروع محطتا الت�سفير
وان ُتنجز ال ُبنى التحتية في «م�ؤجل»
طرابل�س والم�شروع كام ًال في موعد وكذلك الأم��ر بالن�سبة لمحطتي
�أق�صاه ربيع  ،2020وان تتابع الت�سفير� ،إذ ان الأموال الالزمة غير
البلدية الأ�شغال ب�شكل مبا�شر مع متوفرة حالياً».
«مجل�س الإنماء والإعمار».
يمق
الم�سلخ
وبعد انتهاء االجتماع ،قال رئي�س
 الم�سلخ الجديد :الت�أكيد على بلدية طرابل�س د .ري��ا���ض يمق:«ن�شكر الرئي�س ال��ح��ري��ري على
تلزيمه في �أقرب وقت ممكن.
�إ�سراعه في عقد هذا االجتماع ،في
«مياه ال�شفة»
وقت تئن طرابل�س من ت�أخير في
 -ت�أمين �أب��ار لم�صلحة المياه ،الم�شاريع ،وال��ذي ينعك�س عليها

ت�صدر عن دار البالد
للطباعة والإعالم في ال�شمال
ي�شرف على �سيا�ستها
فايز �سنكري
المدير الم�س�ؤول والإدارة
ر�شا فايز �سنكري
العالقات العامة
و�سام �صيادي
�شارع الجميزات ـ بناية الأوقاف
�ص.ب - 09 :طرابل�س ـ لبنان
تلفون06/461144 -655526 :
فاك�س06/435252 :
www.attamaddon,com
attamaddon@hotmail.com
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اطالق كتاب «لقاء الأحد الثقافي� :شخ�صيات تت�ألق في طرابل�س»
ّ
نظمت «م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية»
و«م�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء �سابا زري��ق
الثقافية» و«لقاء الأحد الثقافي» ندوة حول
كتاب «لقاء الأحد الثقافي� :شخ�صيات تت�ألق
في طرابل�س» ،ال��ذي �أ�صدرته «م�ؤ�س�سة
�شاعر الفيحاء» ،وذلك في «مركز ال�صفدي
الثقافي».

المفتي د .ال�شعار

بعد الن�شيد الوطني ،تحدث المفتي د.
مالك ال�شعار عن «�أهمية الثقافة كج�سر
عبور نحو االنفتاح والحوار واالعتراف
بالآخر» ،م�شير ًا �إلى �أن «التطرف والتوتر
مردهما �إلى �ضيق �أفق الثقافة �أو �ضموره».

المطران �ضاهر

المطران �إدوار �ضاهر دعا �إلى «تعزيز
اللقاءات وبث روح الأخوة والألفة» ،قائ ًال:
«�إن طرابل�س ه��ي مدينة ال��دي��ن والدنيا
والثقافة والح�ضارة والعلم والعلماء،
ه��دف ه��ذا اللقاء ال�سعي للحق والخير
والجمال وي�صبو �إلى بنيان وطن».

ال�صمد

مدير عام وزارة الثقافة د .علي ال�صمد
�إعتبر «�أن «لقاء الأحد» نموذج ُيحتذى لمن
يبتغي فع ًال ثقافياً حقيقياً ،ويريد الدخول
ِ
�إلى المعترك الفكري من �أبوابه الحقيقية
التي ُتف�ضي �إلى فناءات العمل البناء ولي�س
�إلى �أماكن �ضيقة ُي�سمع فيها جعجعة وال
يكون طحين».

طالب

وتحدث با�سم «اللقاء» الدكتور محمود
طالب ،قائ ًال« :هو لقاء لك ّل مهت ّم بالفيحاء
أحوج
محب لكلمة �سواء ،نحن اليوم � َ
ولك ّل ّ
كلمة تعبر الحواجز
�إليها من �أيِّ ي��ومٍ .
الوهمية التي �أقامتها الأنانيات ال�سيا�سية
والطائفية والإجتماعية بين اللبنانيين،
لذلك �آلينا على �أنف�سنا �أن نجتمع  -ك ّل �أحد
 في مقهى ،لأننا ن�ؤمن �أنه ال حدود بينالثقافة والنا�س .فالثقافة ال�شعبية من
م�ستلزمات النهو�ض بالمجتمعات.
كنا نحاول �أن ن�ساند المجتمع الأهلي في
تكريم عمالقة من طرابل�س :منهم من غربتهم
الفكرية التي لم تجد لها مح�ضنا في لبنان،
فزرعوها نجاحا في �أ�صقاع الأر�ض .ومنهم
من طوتهم ال�سنون فكاد الن�سيان �أن يلفهم،
لذلك ن�ستطيع �أن نقول �أن عملنا كان �أ�شبه
بذاكرة جمعية تحفظ لأهل الف�ضل ف�ضلهم.
ولأننا في لقاء الأحد الثقافي نقدّر الكلمة
والإنجاز العلمي رحبنا ،ونرحب دائما ،بك ّل
�أديب وعالم خرج من طرابل�س وال�شمال �إلى
العالمية.
ّ
هذا كله ما كان ليت ّم وينجح لوال جهود
ال�شباب المنتمين �إلى �ش�أن البلد في لقاء
الأح��د الثقافي ،ول��وال الدعم الكبير الذي
نلقاه منكم �أنتم ،يا �أبناء المجتمع اللبناني
بكل �أطيافه ،ومن م�ؤ�س�سات ثقافية وازنة
من مثل م�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء �سابا زريق
الثقافية ورئي�سها الدكتور �سابا زري��ق
الحفيد ،وم�ؤ�س�سة ال�صفدي ومركزها
الثقافي ،والرابطة الثقافية ،والمجل�س
الثقافي للبنان ال�شمالي ،ووزارة الثقافة
الممثلة بال�صديق العزيز الدكتور علي
ال�صمد ،وبكل الزمالء الأكادميين.
لذلك من البدهي �أن نكون هنا ،في مح�ضن
العلم والثقافة ،ف��ي م�ؤ�س�سة ال�صفدي
الثقافية ال��ك��ري��م��ة ،ال��ت��ي رف���دت الحياة
الثقافية والفنية والعلمية في طرابل�س على
مدى �سنوات ب�أعمال مميزة� ،أ�ضفت على
الجو العام تفا�ؤال بم�ستقبل �أف�ضل.
�أيها الح�ضور الكريم
لقاء الأحد الثقافي من هذ الن�سيج الثقافي
الذي ت�أتون منه باعتزاز ،فنحن معا نكمل
���ص��ورة ط��راب��ل�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ش��م��ال
الح�ضاري ،وهذه هويتنا منذ كان التاريخ
هنا فاعال وم�ستمرا ب�إذن اهلل.
�سنعمل معا على تطوير المنابر الثقافية
و�إعالء �ش�أن الكلمة التي ت�صنع الوطنَ �أم ًنا
و�أما ًنا.
ويبقى ال�س�ؤال الذي � ً
أي�ضا نطرحه على
�أنف�سنا :وماذا بعد؟ ماذا يمكن �أن يقدم لقاء

الكتاب

�أع�ضاء «لقاء الأحد الثقافي» يحيطون بالمفتي ال�شعار والمطران �ضاهر ومدير عام الثقافة د .ال�صمد

الأحد الثقافي لطرابل�س وال�شمال ولبنان؟
كيف ي�ستطيع اللقاء وقد ث ّبت وجوده
على الخارطة الثقافية اليومية �أن ي�ستوعب
كل الق�ضايا التي تعني المدينة والجوار؟
وكيف يمكن له بالتالي �أن ي�ص ّوب الأداء
العام و�أن ي�سهم في التفاعل اليومي مع
العلماء والمفكرين لرفعة المجتمع� ،إيما ًنا
م��ن��ا� ،أن العارفين ال�صادقين الواعين
الم�ؤمنين المنفتحين هم ال��ق��ادرون على
ال��ق��ي��ادة وال��ت��ب��� ّ��ص��ر وت�����ص��وي��ب ال��ر�ؤي��ة
الوا�ضحة انطال ًقا من قوله تعالى }�أ ّنما
يخ�شى ا َ
هلل من عبادهِ العلما ُء{؟.
الج ْمعِ َّي هو الذي يقدّم
قناعتنا �أن العم َل َ
الأف�ض َل للبلد وللمجتمع ،وما هذا الكتاب

ؤي��ة،
ٍ
ال��ذي بين �أيديكم �إال وثيق َة ر� ٍ
ثورة زريق

وثروة ،وثيق ًة لأنه ي�ؤ ِّر ُخ ال�ستمرار الحوار
ٍ
الفاعل والم�ؤثر لت�أمين ر�ؤية ال غمو�ض فيه،
وهو ثروة لأنه جم ٌع لنتاجات عقول واعية،
وهو ثورة لتطوير الأداء وتح�سين العطاء
لنه�ضة المجتمع ورفعته».

بغدادي

مديرة «م�ؤ�س�سة ال�صفدي الثقافية» د.
�سميرة بغدادي �أك��دت على «�أهمية هذا
الكتاب في تعريف المجتمع على المخزون
من ال��م��وارد الب�شرية ال�شمالية الظاهرة
وال��ك��ام��ن��ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة وف���ي مختلف
الإخت�صا�صات الموجودة في طرابل�س
ولبنان كما وفي باقي البلدان».

رئي�س الهيئة الإدارية لـ «م�ؤ�س�سة �شاعر
الفيحاء �سابا زري��ق الثقافية» ،النا�شرة
للكتاب ،د� .سابا زريق القى كلمة جاء فيها:
«�أرادو ُه ِج�سر ًا للتوا�صلِ ومِ �سبار ًا
برات ومِ ن َبر ًا حِ وارياً
ُ
ُ
تح�ض ُن ُه واح ٌة
للخ ِ
��ن اح َت ّل ُه
فكري ٌة ،فكانتِ ال� ِب��داي� ُة م��ن ُرك� ٍ
بات
لبيع الط ّي ِ
فر�سا ُننا الخم�سة في متج ٍر ِ
محجاً
ومقها ُه الحت�ساءِ الم�شروبات ،ف�صا َر ّ
يهجرو َن ُه من
لكثي ٍر من ُمرتاديه .وهم� ،إذ ُ
للقاء مع
ٍ
وقت لآخ��ر ،فغالباً ما يكونُ ذلك ٍ
يتع�س ُر عليه االنتقا ُل �إل��ى عرينِهم
�ضيف
ٍ
َّ
الجو في �شه ِر رم�ضان
الدائم� ،أو لتغيي ِر ِ ّ
المبارك ،حينَ ُيغل ُِق الـ � Pain d’Orأبوا َب ُه

د� .أنور الحم�صي :هذه �أ�سرار «الذكاء اال�صطناعي»

د .حم�صي والمهند�س المع ميقاتي في مكاتب «التمدن» ،ويبدو الزميل فواز �سنكري

«ماذا بعد الذكاء اال�صناعي؟»� ،س�ؤال طرحه المهند�س المع ميقاتي
في درا�سته المتميزة التي نُ�شرت في «الملحق التربوي» الذي �أ�صدرته
«التمدن» قبل حوالي ال�شهر.
هذا ال�س�ؤال ،وهذه الدرا�سة التي �أعدها ميقاتي ،كانا �أحد �أ�سباب
التقائه بعالم «الذكاء اال�صطناعي» اللبناني – الأميركي ،ابن طرابل�س،
الدكتور �أنور الحم�صي.
ً
وقد �أعد د .الحم�صي مقا ًال تحليليا حول درا�سة ميقاتي ،حول �آخر
ما تو�صل �إليه الذكاء اال�صطناعي� ،أر�سلها �إلى «التمدن» و�سيتم
ن�شرها قريب ًا.
هذه العالقة بين الرجلين ،والتي كان محركها التطور العلمي الكبير
الذي يحدث في العالم اليوم ومحاولة ا�ستقراء وا�ستنتاج ت�أثير هذا
الأمر على الإن�سان وعمله وطريقة انتاجه و�صحته ،جعلت الرجلين في
تالقٍ ورفقة وزمالة ل�صيقة طوال مدة وجود د .الحم�صي في مدينته
الأم طرابل�س هذا ال�صيف.
ولقد قاما مع ًا بزيارة مكاتب «التمدن» حيث كانت جل�سة نقا�ش عميق
حول المو�ضوع الحار الذي ي�شغلهما ،وقد �شرح خاللها د .الحم�صي
ماهية «الذكاء اال�صطناعي» ومجاالته وقدراته وفوائده ،و�أي�ض ًا
محاذيره الم�ستقبلية.
بداية تجدر الإ�شارة �إلى ان الحم�صي �صاحب �شركتين مهمتين هما
«جينو�س» و«با�سكير» وكالهما ُيعنى بالذكاء اال�صطناعي ويقدم
خدمات ا�ست�شارية في هذا المجال ،وهو �أي�ض ًا م�ؤلف لخم�سة كتب هي
�أ�شهر الم�ؤلفات التي تتكلم عن هذا المو�ضوع في الواليات المتحدة
الأميركية ،وله اختراع م�سجل ،هو عبارة عن برنامج ترجمة فورية
على الهاتف في حال كان المتكلمان مختلفَي اللغة ،حيث ي�سمع كل
واحد الآخر بلغته.
يوم الأحد الما�ضي ا�ست�ضاف «لقاء الأحد الثقافي» الدكتور حم�صي
الذي �أعطى �شرح ًا موجز ًا عن الذكاء اال�صطناعي قال فيه ما يلي:
«من حيث التعريف هو �سلوك وخ�صائ�ص معينة تت�سم بها البرامج
الحا�سوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية الب�شرية و�أنماط عملها.
ومن �أهم هذه الخا�صيات القدرة على التعلم واال�ستنتاج ورد الفعل على
�أو�ضاع لم تبرمج في الآلة .وهو فرع من علم الحا�سوب .مع بع�ض

�أحد كتب د .حم�صي عن الذكاء اال�صطناعي

االعترا�ض على هذا التعريف ،وبخا�صة في تحديد ماهية الذكاء.
�إال �أن هذا الذكاء بات اليوم موجودا في غالب ميادين المجتمعات
وال�شركات من خالل الهواتف الذكية والكمبيوترات وبرامج التوا�صل
االجتماعي ،وهناك توقعات ب�أنه بعد ع�شر �سنوات تقريبا �سوف تختفي
كثير من الوظائف التي يقوم بها الب�شر لح�ساب الرجال الآليين
والذكاء اال�صطناعي.
هذا الذكاء �أ�سا�سه قواعد البيانات التي تعتبر العمود الفقري لعمله،
فهو يتعامل مع هذه المعطيات تحليال وترتيبا وحتى ر�سما لبرامج،
لدرجة �أنه بات يتعامل مع كل فرد بح�سب ميوله التي ا�ستخل�صت من
خالل تفاعله مع �شبكات التوا�صل االجتماعي ،فير�سل له من من
الدعايات الترويجية ما ال ير�سله لغيره تبعا للمعلومات التي حللها
الذكاء اال�صطناعي و�شكلها عن هذا ال�شخ�ص.
كل هذا يهدف �إلى �أمر واحد ،هو :الربح المادي �أكثر منه لحل
م�شكالت و�إيجاد حلول .الأمر الذي حول كل فرد �إلى �سجين لهاتفه
وما يقدمه له الذكاء اال�صطناعي من معلومات الأمر الذي يقلل فر�ص
التنوع في المعرفة.
ومجاالته وا�سعة جدا ومتنوعة بتنوع ا�ستخدام الحا�سوب ،فحيثما
وجد الحا�سوب وجد الذكاء اال�صطناعي ،وهو عنده من القدرة على
حفظ المعلومات وتحليلها ما ال يوجد عند كثيرين من �أهل االخت�صا�ص
في �أي مجال.
ففي المجال الطبي مثال ،يمكنه التنب�ؤ ببع�ض الأمرا�ض التي يمكن
�أن ي�صاب بها �إن�سان بعد تحليل بياناته الطبية المدرجة على الحا�سوب،
وهذا هو محور عمل �شركة ( PassCareالتي �أ�س�سها الدكتور عدنان
البكري في فرن�سا ،وبات الدكتور �أنور الحم�صي �شريكا له ورئي�سا
لفرع ال�شركة في �أميركا الذي �سوف ي�ؤ�س�س قريبا).
وتبعا للتطور المت�سارع لهذا المجال ،هناك خوف م�ستقبلي عند
الخبراء ب�أن ي�صبح الذكاء اال�صطناعي في مرحلة ما قادرا على اتخاذ
قرارات بعيدا عن البيانات التي يمده بها الب�شر ،الأمر الذي ي�شكل قلقا
من تحول الآلة �إلى �أداة للتخل�ص من الب�شر ب�سبب م�شاكلهم .والذي
يتابع الأفالم الكثيرة التي تحكي هذه الفكرة يدرك مدى الخوف الذي
يعتمر في عقل و�صدر المتخ�ص�صين بالذكاء اال�صطناعي».

فتحو ّل «المقهى»
في
�ساعة ُم ٍ
ٍ
بكرة ن�سبياًَّ .
�إلى منتدىً ي�ستقطِ ُب من ي�صبو �إلى تناولِ
الثقاف ِة على �أنواعِ ها واحت�ساءِ عُ �صا َرتِها.
خم�س ٌة ،حملوا �إلى لقائهم مخزون عُ م ٍر
اكت�س َب ُه وراك َم ُه
من العِ ل ِم والثقافةُ ،ج ُّلهم َ
أح�ضان جامع ِة الوطن� ،إال ذلك
و�صق َل ُه في �
ِ
اقتب�س ،مع بوهيمي ِة الحي
الذي
ألمعي،
َ
ال ّ
ً
ً
ً
الالتيني الباري�سيُ ،بعدا ثقافيا عميقا �أهّ له
إمام الثقافة» ،الذي �أطل َق ُه عليه
ل َنيلِ ِ
لقب «� ِ
الدكتور م�صطفى الحلوة .طوى عمي ُد اللقاءِ
الميقاتي الثمانينَ ح ً
للحظة من
وال ولم ي�س�أم
ٍ
ً
َ
الغ ْر ِف من الحياة عِ لما ومعرفة؛ ُيغد ُِق
علينا بهما دون حِ �ساب.
و«لورد» اللقاء ،البيك معت�صم علم الدين،
المتمر�س عِ لمياً في قراءةِ الماورائيات ،هو
على �أناق ِت ِه الدائمة ،وتح ُّفظِ ِه الر�صين ،يلتز ُم
�وارات اللقاء،
ال�صمتَ وهو
ي�ستمع الى حِ � ِ
ُ
ً
ُّ
بنظرية تبدو
وينق�ض فج�أة على الحا�ضرين
ٍ
ال�ستخفاف المتحاورينَ
وهلة
ِ
هجين ًة لأولِ
ٍ
بها عند مرورهم ب ُقر ِبها مرو َر الكرام ،كما لو
ُ
االوراق
�أنها لم تكنْ م��وج��ودة؛ ف ُتخ َل ُط
وار كان
مجدد ًا ونعو ُد الى ُنقط ِة ِ
ال�صف ِر في حِ ٍ
ليكونَ ال ُعق ُم مكتوباً له ،لوال َب ْيكُنا.
َ�ش َح َذ عنوانُ
التهذيب والِلياقةِ ،عنيتُ
ِ
الحقوقي
�و
�
وه
�ب،
�
�ال
�
ط
محمود
الأ���س��ت��اذ
ُ
ً
ً
َ
إداري ال ُمقتدِر ،مهنية عالية طوال عم ِل ِه
وال ُ
ؤوب في جامِ عتنا الوطنية ،ك��ان لها
ال���د� ِ
كمة يعك ُِ�سها هدو ٌء ،تخ ُر ُق ُه بين
الف�ض ُل في ِح ٍ
بميزان
الطالبي
الحين والآخر كلماتٌ َيكي ُلها
ِ
ِ
ُ
ذهب.
ُ
إيقاع اللقاء ،الدكتور �أحمد
�أما
�ضابط � ِ
ً
َ
ُ
حديث،
أي
�
من
ا
ف
ر
ط
ك
ر
يت
ال
ه
فنرا
العلمي،
ٍ
ُ
ُ َ
ِقا�ش ،حتى
�إال ويتناو ُلهُ،
َ
ليطرح ُه على الن ِ
ً
ولو كانَ في ظاه ِرهِ هام�شيا .وهو يعاني من
َ
ا�ستحدث
وم�شاك�س ِة الميقاتي الذي
ت ّمر ِد
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
بات
ل
ح
في
ه
ج
ز
ت
،
ة
جديد
ة
فل�سف
وار
ُ
َ ِ
ُّ
للحِ ِ
مبارزة فِكرية مع د .احمد ،ق ّلما َيخ ُر ُج منها
ٍ
�أحدُهُ ما �سالماً.
و�أخير ًا ولي�س �آخر ًاُ ،
�شيخ اللقاء ،ف�ضيل ُة
يجمع ،الى
الدكتور ماجد الدروي�ش ،الذي
ُ
أدب والثقاف َة
�أخال ِق ِه العَ طِ رة ،العِ ل َم وال َ
واالل���ت���زا َم ال��وث��ي��ق وال��م��و َّث��ق بالديان ِة
ال�سمحاءَ ،ت� ُ�ط� ُّ�ل علينا عَ ��ب�� َر ُه منفتح ًة
ومع الأديان الأخرى؛
ومت�صالح ًة مع ِ
نف�سها ِ
ؤمن ك ّلما ر�أى � َّأن
يداف ُع عنها ب�ضراوةِ الم� ِ
�إ�ساء ًة ما �إليها او الى اي من اتباعها تقت�ضي
ِدائي الذي لم يتوانَ يوماً عن م ِ ّد
ذلك .ذلك الف ُّ
ون الى الدكتور العلمي النت�شا ِل ِه من
ي ِد العَ ِ
براث ِِن المع الفكريةّ .
مرة
فينظ ُم في ك� ِ ّ�ل ٍ
ُ
الع�صف
ا�شتباك جديد ًة لي�ستعِ َر
قواع َد
ٍ
�سبب وج��و ِد اللقاء ،دون �أن
الفكري وهو ُ
َ
�سنتان ونِ�صف
ينال من نا�ص َي ِة �أحد .انق�ضتْ
ِ
وارات �أحدية،
على ا�ست�ضاف ِة اللقاء ،في حِ
ٍ
َ
بهوية غالبي ُتها
ال�شخ�صيات
رات
ِ
لع�ش ِ
ٍ
ُ
طرابل�سية� .شخ�صياتٌ متعددة الأه��واءِ
والم�شار ِب من �سيا�سيينَ ومهند�سينَ و�أطِ با َء
ِ
وقادة
و�صناعيينَ و�أكاديميين
و ِنقابيينَ ِ
ٍ
روحيين وع�سكريين وتربويين و�إداريين
و�صحافيين
وم �� ِ ّؤرخ��ي��ن ودبلوما�سيين
ِ
و�أُدباء ُ
أعمال
ورجالِ � ٍ
و�شعراء وحقوقيين ِ
وباحثين واقت�صاديين و�إعالميين ور�ؤ�ساءِ
ومنتديات ثقافية وعلماء
جمعيات خيرية
ٍ
ٍ
ُ
والحق ُيقال،
وفنانين ور�سميين .وللأمانةِ،
دون تم ُّل ٍق �أو تز ُّلف ،لم �أخ ُر ْج يوماً من َ
تلك
ألوان الثقاف ِة
الحوارات �إال وفي َجعبتي من � ِ
َ
أ�ضعاف ما �أك���ونُ قد
أ�ضعاف �
الجديدةِ �
ِ
�أ�س َه ْمتُ به �شخ�صياً َ
خالل الجل�سة .وهذا هو
ل�سانُ حالِ اع�ضاء اللقاء ،ال ُمريدين الذين
االن�ضمام اليهم.
دعاهم م�ؤ�س�سوه الى
ِ
َ
اختيار
مهارة اولئك ال�صيادين في
عرفتُ
ِ
البح ِر الذي َيرمونَ فيه ِ�شبا َكهُم ،ليقتنِ�صوا
بخا�صة َ
نبوغ الفيحائيين الذين ك ّللوا وما
ٍ
َ
بغار �إنجازاتِهم
زالوا يك ِّللونَ هامة مدينتِنا ِ
ف��ي ال��وط��ن ،كما ف��ي المهجر� ،إن��ج��ازاتٌ
ح ّبرتها م�ؤ�س�سة �شاعر الفيحاء �سابا زريق
الثقافية في مولو ٍد جدي ٍد لها ولكم .ف� ُ
ألف
�شك ٍر لم�ؤ�س�سي لقاء الأح��د الثقافي على
بحب طرابل�س،
ِ
ن�س ال ُم َذ ّخرةِ
جل�سات الأُ ِ
ِ
إبراز رجاالتها».
�
بواجب
كة
ر
ِ
والمح َّ
ِ
في نهاية الحفل تم توزيع الكتاب على
الح�ضور.

