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Qó°üàJ »àdG ,IQƒ°üdG ¿ƒµJ ób
,z¿ó˘˘ª˘˘à˘˘dG{ ø˘˘e Oó˘˘©˘˘˘dG Gò˘˘˘g ±Ó˘˘˘Z
ÉfOQCG »àdG IôµØdG øY ÒÑ©à∏d á«aÉc
º°†N ‘ ,á∏MôŸG √òg ‘ É¡dÉ°üjG
ΩÓY’G É¡˘d ¢Vô˘©˘à˘j á˘°Sô˘°T á˘ª˘é˘g
Ú£˘˘°TÉ˘˘æ˘˘dG ¤G á˘˘˘aÉ˘˘˘°VG ,ÊÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG
º˘¡˘FGQBG ø˘Y ¿hÈ©˘j ø˘jò˘dG Ú«˘˘fóŸG
.»˘YÉ˘ª˘à˘L’G π˘°UGƒ˘à˘dG π˘FÉ˘°Sh ÈY
õLƒe ‘É°VEG ìô°T ‘ ¢SCÉH ’ øµd
AGó˘˘f{ Ió˘˘jô˘˘L á˘˘˘«˘˘˘°†≤˘˘˘H ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j

  .zøWƒdG
” ,zøWƒdG AGóf{ ¤G áÑ°ùædÉÑa
¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ”h ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG RhÉŒ
ΩÉ©dG ÖFÉædG ¬Lh ÉeóæY ,äÉjôë∏d
»°VÉ≤dG áHÉfE’ÉH õ««ªàdG áªµfi iód
º˘°ùb ¢ù«˘FQ ¤EG kÉ˘˘HÉ˘˘à˘˘c ¿Ó˘˘Ñ˘˘b OÉ˘˘ª˘˘Y

¬«a Ö∏W ájõcôŸG á«FÉæ÷G åMÉÑŸG
á˘Ø˘«˘˘ë˘˘°U ô˘˘jô– ¢ù«˘˘FQ AÉ˘˘Yó˘˘à˘˘°SG
ôjóŸGh πHô°T IQÉ°ûH {øWƒdG AGófz
êQƒ˘˘˘L á˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘°üdG ø˘˘˘Y ∫hDƒ˘˘˘°ùŸG
‘ ó≤©J á°ù∏L ¤EG Qƒ°†ë∏d …QÉHôH
¿Gƒ˘˘æ˘˘Y á˘˘«˘˘Ø˘˘∏˘˘N ≈˘˘∏˘˘Y ,∫ó˘˘˘Y ô˘˘˘°üb
âdÉ˘b ¤hC’G É˘¡˘à˘ë˘Ø˘°U ≈˘∏˘Y ¬˘˘Jô˘˘°ûf
kÓgCG ...GóÑ©H ‘ OóL AGôØ°Sz :¬«a

.z»ÄæeÉN ájQƒ¡ªL ‘ ºµH
É˘eó˘æ˘˘Y çó˘˘M ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG RhÉ˘˘é˘˘à˘˘a
åMÉ˘ÑŸGh õ˘«˘«˘˘ª˘˘à˘˘dG á˘˘ª˘˘µfi â∏˘˘NO
áªµÙG Éª«a ,§ÿG ≈∏Y á«FÉæ÷G

.äÉYƒÑ£ŸG áªµfi »g ádƒıG
¢SÉ˘˘˘°ùŸÉ˘˘˘H ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸG CÉ˘˘˘£ÿG É˘˘˘eG
¬æY äÈY óbh ,ìOÉa ƒ¡a äÉjô◊ÉH
:âÑàc ÉeóæY É¡°ùØf zøWƒdG AGóf{

á«©ª≤dG √ÉjGƒf øY ô q°ûc è¡f ¬fG{
…CGô˘dGh ΩÓ˘YE’G á˘jô˘M á˘MÉ˘°S ≈˘˘∏˘˘Y
AÉYO’Gh AÉYóà°S’G á«°†b ∫ÓN øe
É¡dhÉæàd zøWƒdG AGóf{ âdhÉW »àdG
12 ‘ QOÉ˘˘°üdG É˘˘gOó˘˘˘Y â«˘˘˘°ûfÉ˘˘˘e ‘
QGôb IQOÉ°üe ádCÉ°ùe 2019 ∫ƒ∏jCG
á«fÉæÑ∏dG ádhódG øe º∏°ùdGh Üô◊G
ô“CÉ˘˘J á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ¤EG É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘jƒ–h
ó«°ùdG ÊGôjE’G ≈∏YC’G ó°TôŸG ôeGhCÉH
¬dÉb ΩÓc øe kÉ°SÉÑàbG »ÄæeÉN »∏Y
á˘˘«˘˘dÉ˘˘Y IÈfh á˘˘ë˘˘°VGh äGQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘H
z¬˘∏˘dG Üõ˘M{`d ΩÉ˘©˘dG ÚeC’G É˘¡˘æ˘«˘M
…òdG ôeC’G ,¬∏dGô°üf ø°ùM ó«°ùdG
á˘˘«˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG äÉ˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°ùdG ¬˘˘˘∏˘˘˘HÉ˘˘˘≤˘˘˘J ⁄
â°VÉ©à°SG πH ΩÓµdG πFÉb ádAÉ°ùÃ

.zΩÓµdG πbÉf á≤MÓÃ ∂dP øY

äÉHÉîà˘f’G AÉ˘¡˘à˘fG ó˘©˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e
ø˘˘˘∏˘˘˘YG ,2018 QÉ˘˘˘jCG ‘ á˘˘˘«˘˘˘HÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
ó˘˘«˘˘dG qó˘˘e »˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘˘e Ö«‚ ¢ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG
¤G ∞bhh ,…ôjô◊G ó©°S ¢ù«Fô∏d
™bƒeh äÉ«MÓ°üdG ádCÉ°ùe ‘ ¬ÑfÉL
ká˘MGô˘°U ó˘≤˘à˘fGh ,á˘ã˘dÉ˘ã˘dG á˘°SÉ˘Fô˘˘dG
,Ó°UÉM ¿Éc …òdG ±GôY’G RhÉŒ
á˘˘eƒ˘˘µ◊G AÉ˘˘°SDhQ π˘˘«˘˘µ˘˘°ûJ ¿É˘˘c º˘˘K
á˘˘°SÉ˘˘FQ ø˘˘ q°ü– ká˘˘¡˘˘Ñ˘˘˘L Ú≤˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG
∑ô˘ë˘à˘dG AÉ˘Lh ,á˘∏˘eÉ˘©˘dG á˘˘eƒ˘˘µ◊G
,¬˘LQÉ˘Nh ¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ ¬˘H Gƒ˘eÉ˘˘b …ò˘˘dG
‘ »JÉ≤«e ÉgòîJG ∞bGƒe ¤G áaÉ°VG
øY kÉYÉaO ¬LQÉNh »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG
™bGƒdG Gò˘g...√Qƒ˘à˘°SOh z∞˘FÉ˘£˘dG{
âaó˘¡˘à˘°SG á˘ª˘¶˘æ˘e á˘∏˘ª˘M ≈˘Yó˘à˘˘°SG
hG iƒ˘˘˘≤˘˘˘J âfÉ˘˘˘c »˘˘˘gh ,»˘˘˘JÉ˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘e
É¡æ∏©j »àdG ∞bGƒª∏d kÉ©ÑJ ∞©°†J
á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ≥˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùdG ¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG
âfÉ˘ch ,É˘¡˘H Ωƒ˘≤˘j »˘à˘dG äGƒ˘£ÿGh
Gòg ‘ á∏aÉM á«°VÉŸG 17`dG ô¡°T’G

.∫ÉÛG
√ò˘g ‘ zá˘«˘ØıG á˘˘Ñ˘˘£˘˘≤˘˘dG{ É˘˘ª˘˘a
»˘g π˘gh ,É˘¡˘µ˘«˘ë˘j ø˘eh ,á˘˘«˘˘°†≤˘˘dG
,áë«°†ØH ¬Ñ°TCG É¡fG ΩCG ,kÉ≤M á«Øfl
á˘˘∏˘˘ª◊G Üƒ˘˘∏˘˘°SG á˘˘LÉ˘˘˘é˘˘˘a ÖÑ˘˘˘°ùH
‘ É˘¡˘≤˘aGQ …ò˘dG ∫Gò˘à˘H’Gh ,É˘fÉ˘«˘˘MG
äGP äÉ˘˘ª˘˘˘°üÑ˘˘˘dGh ,iô˘˘˘NCG ¿É˘˘˘«˘˘˘MG
¤G áaÉ°VCG ,É¡Ø∏N áchÎŸG ä’’ódG
π˘ª˘ë˘˘j kÉ˘˘ª˘˘FGO ¿É˘˘c …ò˘˘dG â«˘˘bƒ˘˘à˘˘dG

.äGQÉ°TG
âfÉ˘˘c ,É˘˘˘¡˘˘˘JGP ó˘˘˘ë˘˘˘H ,á˘˘˘∏˘˘˘ª◊Gh

:´Ó°V’G á«KÓK
,»˘°SÉ˘«˘°S ™˘∏˘°V ∫h’G ™˘˘∏˘˘°†dG -
»àdG äÉªé¡dG ‘ í°VGh πµ°ûH πã“
¿ÉæÑd QÉ«J{‘ äGOÉ«bh ÜGƒf É¡æ°T
¿GÈL ôjRƒdG ¬°SCGôj …òdG z…ƒ≤dG
ø˘˘e ÚHô˘˘≤˘˘e ¤G á˘˘˘aÉ˘˘˘°VG ,π˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘H
∂∏˘a ‘ Qhó˘J äÉ˘«˘˘°üî˘˘°Th ,ó˘˘¡˘˘©˘˘dG

.QGPBG øe øeÉãdG iƒb
äÓªëH ≥˘∏˘©˘à˘j ÊÉ˘ã˘dG ™˘∏˘°†dG -
∑Éæ¡a ,áØ∏àfl OÉ©HG äGP á«eÓYG
∑É˘æ˘gh ,RGõ˘à˘H’É˘H §˘Ñ˘JôŸG ó˘˘©˘˘Ñ˘˘dG
kÉfÉ«MG »JCÉJ πFÉ°SôH ábÓY É¡d OÉ©HG

ø˘˘˘e kÉ˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘MGh Ohó◊G π˘˘˘˘NGO ø˘˘˘˘e
kGô˘˘NDƒ˘˘e §˘˘∏˘˘à˘˘NG ó˘˘≤˘˘dh ,É˘˘¡˘˘˘LQÉ˘˘˘N
äÉ˘Wƒ˘¨˘°†dGh π˘FÉ˘°Sô˘dÉ˘˘H RGõ˘˘à˘˘H’G

.Iõ¡LGh iƒb É¡¡LƒJ »àdG
√AGQh ∞≤J ób ,ådÉãdG ™∏°†dG -
øµd ,á∏YÉØdG hG IòaÉædG iƒ≤dG ¢ùØf
,º¡JÉcô–h ¢SÉædG ºg Éæg OƒbƒdG
OÉ˘˘°TQ’Gh ¬˘˘«˘˘Lƒ˘˘à˘˘dG ô˘˘˘¡˘˘˘X ó˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘a
,AÉ˘˘≤˘˘à˘˘f’Gh ∫É˘˘©˘˘à˘˘a’Gh Ú≤˘˘∏˘˘à˘˘˘dGh
ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘MnCG ‘ ,kGó˘˘˘˘L q»˘˘˘˘∏˘˘˘˘L π˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘°ûH
∫É˘©˘à˘a’G ¿É˘c ∫h’G ‘ ,ÚÑ˘bÉ˘˘©˘˘à˘˘e
á˘∏˘˘ª◊G â∏˘˘ª˘˘°T É˘˘eó˘˘æ˘˘Y kAÉ˘˘cP ÌcG
øµd ,áæjóŸG »«°SÉ«°S º¶©e ∫RÉæe
kÉ«ÑZ ∫É©àa’G ¿Éc ,ÊÉãdG óM’G ‘
zÉ˘˘¡˘˘HÉ˘˘£˘˘N{h á˘˘∏˘˘ª◊G ô˘˘°üM ¬˘˘˘f’
êQÉ˘˘N kÓ˘˘°UG ƒ˘˘˘g ,ó˘˘˘MGh ¢üî˘˘˘°ûH
kÉ°†jG kÓeÉM ΩÓµdG AÉéa ,á£∏°ùdG
≥«°†dG »∏ÙG RGõàH’G øe kÉéjõe
øµd , ó©H’G ióŸG äGP πFÉ°SôdGh
™HÉ°U’G p∞îj ⁄ ¿ƒª°†ŸGh πµ°ûdG

.ácôÙG
QGô˘˘≤˘˘dG ,»˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e á˘˘¡˘˘Ñ˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
¿CG ó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘j ø˘˘˘˘e º˘˘˘˘gGh{ :í˘˘˘˘°VGh
ÉgòØæj øe ±hô©e á∏©àØe äÉcô–
á«£¨àdG É¡˘æ˘µÁ Iõ˘¡˘LC’G á˘£˘°SGƒ˘H
Qƒ˘˘˘à˘˘˘°Só˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y …ó˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
π˘c ≈˘∏˘Y AGOC’G Aƒ˘˘°Sh í˘˘FÉ˘˘°†Ø˘˘dGh
∫ƒb øY ÉæYOôj A»°T ’ .äÉjƒà°ùŸG
øe OÉ≤àf’G ¬«LƒJh ,¬H øeDƒf Ée

.z¬∏Ø°SCG ¤G Ωô¡dG ¢SCGQ
¬˘°ùØ˘˘f »˘˘JÉ˘˘≤˘˘«˘˘e É˘˘YO ,π˘˘HÉ˘˘≤ŸG ‘

,á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùŸG π˘˘ª– ¤G ø˘˘jô˘˘˘NB’Gh
ÖfÉL ¤G ∫GRCG ’h âæc ÉfCG{ :kÓFÉb
π˘˘ch ∫É˘˘ª˘˘°ûdGh ¢ù∏˘˘HGô˘˘W ‘ »˘˘∏˘˘˘gCG
±ƒbƒdGh º¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ª∏d ,¿ÉæÑd
π˘ª–CG ¿CG ó˘˘©˘˘à˘˘°ùeh ,º˘˘¡˘˘Ñ˘˘fÉ˘˘L ¤G
q¿CG ÒZ ,á∏eÉ˘c »˘à˘«˘dhDƒ˘°ùe º˘¡˘eÉ˘eCG
π˘c É˘¡˘æ˘Y á˘dhDƒ˘°ùe á˘«˘dÉ◊G á˘˘eRC’G
πªëàJh áªcÉ◊G á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG
á˘˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùe á˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘à› á˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ◊G

.zÉ¡à÷É©e
»JÉ≤«e ¿G z¿óªàdG{ âª∏Y óbh
Iƒ˘˘Yó˘˘d ¿hô˘˘°†ë˘˘˘j ¬˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûà˘˘˘°ùeh
Qƒ°†M äGP á«°ù∏HGôW äÉ«°üî°T
π˘˘«˘˘˘µ˘˘˘°ûà˘˘˘d ,á˘˘˘æ˘˘˘jóŸG ‘ á˘˘˘«˘˘˘ã˘˘˘«˘˘˘Mh
É˘e ó˘M ¤G ¬˘Ñ˘°ûJ ,á˘∏˘YÉ˘˘a á˘˘Yƒ˘˘ª›
‘ πµ°ûJ …ò˘dG z»˘æ˘Wƒ˘dG ™˘ª˘é˘à˘dG{
¿ô≤˘dG äÉ˘«˘æ˘«˘©˘Ñ˘°S §˘°SGhG á˘æ˘jóŸG
»àdG z≥«°ùæàdG áÄ«g{ ºK ,øjô°û©dG
ó«°TQ ó«¡°ûdG ¢ù«FôdG É¡°SCGôj ¿Éc

.ôKDƒe QhO É¡d ¿Éch »eGôc
zπ≤à˘°ùŸG §˘°Sƒ˘dG á˘∏˘à˘c{ âfÉ˘ch
¬˘Jó˘˘≤˘˘Y ´É˘˘ª˘˘à˘˘LG ó˘˘©˘˘H ,á˘˘«˘˘HÉ˘˘«˘˘æ˘˘dG
,kÉfÉ«H äQó°UG ób ,»JÉ≤«e á°SÉFôH
,QhÉ˘°ûà˘dG IQhô˘°V ¤G ¬˘«˘˘a äQÉ˘˘°TG
ó©Hh ,á˘∏˘à˘µ˘dG Ωõ˘à˘©˘J{ :¬˘«˘a AÉ˘Lh
™eh É¡FÉ°†YCG ÚH áã«ãM äGQhÉ°ûe
OGóYE’G »°ù∏HGô£dG ™ªàÛG äGOÉ«b
™˘˘e á˘˘˘MQÉ˘˘˘°üeh …QhÉ˘˘˘°ûJ AÉ˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘d
»˘˘∏˘˘ã‡h äÉ˘˘Ä˘˘«˘˘¡˘˘dGh äÉ˘˘«˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG
,¬d Ò°†ëàdG …ôéj ÊóŸG ™ªàÛG
á©HÉ˘à˘e á˘æ÷ ¬˘æ˘Y ≥˘ã˘Ñ˘æ˘J ¿CG ≈˘∏˘Y
,¢ù∏HGôW ‘ áaÉc äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y
π˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘f ¿CG ’EG ø˘˘˘˘˘˘µÁ ’ ¬˘˘˘˘˘˘fC’
Éæ∏cÉ°ûeh Éæeƒªg ‘ É©e QhÉ°ûàfh
π˘ª˘©˘fh kÉ˘jƒ˘°S ∫ƒ˘∏◊G ±ô˘°ûà˘˘°ùfh
¿ƒ˘µ˘æ˘d É˘æ˘Ñ˘î˘oà˘fG ø˘ë˘f .É˘¡˘≤˘«˘≤˘ë˘˘à˘˘d
ô˘HÉ˘æŸG ‘ É˘¡˘∏˘gCGh ¢ù∏˘˘HGô˘˘W äƒ˘˘°U
ÖdÉ˘£˘æ˘dh ,á˘«˘eƒ˘˘µ◊Gh á˘˘«˘˘HÉ˘˘«˘˘æ˘˘dG
ΩÉ˘«˘≤˘dG Ωõ˘à˘©˘f ø˘ë˘˘fh ,º˘˘¡˘˘bƒ˘˘≤˘˘ë˘˘H
»˘à˘dG ¢ù∏˘HGô˘£˘˘a ,kÓ˘˘eÉ˘˘c É˘˘æ˘˘Ñ˘˘LGƒ˘˘H
É¡ëæ‰ ¿CG ’EG øµÁ ’ É¡à≤K Éæà£YCG
¿G Öéj å«M ¤EG Ωó≤ààd ÉæJÉbÉW πc

.z¿ƒµJ

 AÉ©HQC’G

7) ºg ∫Éª°ûdG á¶aÉfi ‘ ¿ƒdƒÑ≤ŸG ¿ƒë°TôŸG -
:(óYÉ≤e

ó˘ª˘MCG ,»˘˘©˘˘jQó˘˘dG ó˘˘ªfi …ó˘˘¡˘˘e ,É˘˘Z’ ó˘˘ªfi »˘˘∏˘˘Y
óªMCG ,…hÓeôdG Oƒªfi ΩÉ°ùH ,ÚeC’G óªfi QOÉ≤dGóÑY
,…ô˘Ø˘dG º˘°SGQ ó˘ª˘MCG »˘eGQ ,IOÉ˘jR ∞˘«˘£˘∏˘˘dGó˘˘Ñ˘˘Y ΩÉ˘˘ª˘˘g
,»Lô£e ó˘«˘dh ó˘dÉ˘N ,IQÉ˘Ñ˘c ió˘©˘°S ó˘ªfi º˘©˘æŸGó˘Ñ˘Y
ôªY óªfi ,IQÉÑc ó«°TQ óFGQ ,√È°üdG óªfi øjódGõY
,∫ƒ¨dG Ú°ùM »∏Y ,»HƒjC’G π«YÉª°SEG º°TÉg ,…Qhõ◊G
ó˘˘ªfi ™˘˘«˘˘HQ ,¿É˘˘Ñ˘˘©˘˘°T ó˘˘ªfi ∫Ó˘˘H ,á˘˘cô˘˘H ÖZGQ ∫Ó˘˘˘H
»∏Y Oƒªfi ,¢UƒÑ°üH ¿É£∏°S Oƒªfi ≥«aƒJ ,»°TófO
∫É˘ª˘c ≈˘Ø˘£˘°üe á˘eÉ˘°SCG ,IQÉ˘Ñ˘c π˘˘°†a QÉ˘˘ª˘˘Y ,¢Tƒ˘˘eô˘˘g
¿ÉgôH óªMCG ÒeCG ,ÊÉMô≤dG Ö«gh ¥GRôdGóÑY ,OGôW
…OÉ˘¡˘dGó˘Ñ˘Y π˘«˘ª˘L ó˘ªfi ,…ƒ˘ª◊G ó˘ªfi ô˘¡˘¶˘e ,ó˘YQ
,»˘°ù∏˘HGô˘W …Rƒ˘a OGDƒ˘˘a ,»˘˘æ˘˘MO ó˘˘ªfi ¢UÉ˘˘sbh ,º˘˘é˘˘Y
ó«Mh º°SÉH ,QƒÑæW »eÉ°S õeGQ ,øjódG º∏Y óªMCG óªfi
¢VÉjQ óªfi …OÉa ,¢ThóæM ôªY óªfi ,»∏Y øjódG
óLÉe …ó©°S ,»JÉ≤«e ¥GRôdGóÑY ¬dE’GóÑY ôªY ,√QóY
,Ú°SÉj óªfi ôªY ,±É°ùY ¿É°ùMEG óªfi º°SÉH ,¿hhÓb

,®ƒ˘˘˘Øfi ΩÓ˘˘˘°ùdGó˘˘˘Ñ˘˘˘Y …OÉ˘˘˘a ,¢Tƒ˘˘˘eô˘˘˘˘g ô˘˘˘˘°üf ∫Ó˘˘˘˘g
õ˘jÉ˘ah •Gƒ◊G ô˘ª˘Y ΩÉ˘¡˘dEG ,¢Tƒ˘∏˘˘Y ó˘˘ªfi ΩÓ˘˘°ùdGó˘˘Ñ˘˘Y

.∞«°S ≈Ø£°üe
ó©≤e) ºg ,QÉµY á¶aÉfi ‘ ¿ƒdƒÑ≤ŸG ¿ƒë°TôŸG -

:(óMGh
≈«ëj ,QÉ°ùµdG √óÑY ìÉØc ,»ÑYôŸG …ófÉZ º«°Sh
ìƒª°S »∏Y ,»ÑYõdG óªMCG ÉjôcR ,»YÉaôdG ËôµdGóÑY
óªÙG óªfi ó«ÛGóÑY ,≈°Sƒe »∏Y äOƒL ,ø°ù◊G

.π«YÉª°SEG »∏Y QóHh
,2019/10/13 ‘ óM’G Ωƒj äÉHÉîàf’G iôéoà°Sh
¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ÖFÉf ájQƒ¡ª÷G »àØe πãÁh ,∫Éª°ûdG ‘
IôFGO ¢ù«FQ ¬fhÉ©j …hÉ≤°ùe ôªY »eÉÙG »Yô°ûdG
‘ ∂dPh ,‹ƒÑeÓ°SG ¥GRôdGóÑY ï«°ûdG ¢ù∏HGôW ±ÉbhCG

.¢ù∏HGôW ±ÉbhCG IôFGO ô≤e
Ö«≤ædG »Yô°ûdG ¢ù∏ÛG ƒ°†Y »àØŸG πãÁ QÉµY ‘h
QÉµY ±ÉbhCG IôFGO ¢ù«FQ ¬fhÉ©j ,OGôŸG óªfi »eÉÙG
-QÉµY ±ÉbhCG IôFGO ô≤e ‘ ∂dPh ,IójóL ∂dÉe ï«°ûdG

.ÉÑ∏M

≈∏Y’G »eÓ°S’G »Yô°ûdG ¢ù∏éª∏d ¿ƒë°TôŸG

ÚH ,ähÒH ‘ π°üM …òdG ´ÉªàL’G ¿G z¿óªàdG{ âª∏Y

¢ü u°üoN …òdGh ,IQƒ«æ°ùdG OGDƒah »JÉ≤«e Ö«‚ Ú°ù«FôdG

≈∏Y’G »eÓ°S’G »Yô°ûdG ¢ù∏ÛG äÉHÉîàfG ´ƒ°Vƒe åëÑd

øY ôØ°SG óbh ,á«HÉéj’G ájÉZ ‘ ¿Éc ,∫Éª°ûdG á¶aÉfi ‘

,äÉéæ°ûJ ájG øe á«dÉN á«HÉîàf’G ácô©ŸG ¿ƒµJ ¿CÉH ¥ÉØJG

∑Î°ûŸG »©°ùdG ™e ,á«WGô≤ÁódG ìhôdG É¡dÓN Oƒ°ùJ ¿Gh

¢ù∏ÛG πªY ‘ »Yƒf ôjƒ£J çGóMEG º¡fÉµeEÉH øe ∫É°üj’

 .»Yô°ûdG

ÉàëF’ ∑ÎJ ¿G ,É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ” »àdG áeÉ¡dG •É≤ædG øeh

IóM ∞«Øîàd ∂dPh ,IôZÉ°T óYÉ≤e zπÑ≤à°ùŸG{h zΩõ©dG{

GPG Ú∏≤à°ùŸG Úë°TôŸG ΩÉeG ∫ÉÛG ‘ ìÉ°ùa’Gh ,¢ùaÉæàdG

Ωó˘Y π˘LG ø˘˘e ∂dò˘˘ch ,º˘˘gó˘˘YÉ˘˘°ùJ äÉ˘˘«˘˘ã˘˘«˘˘M ¿ƒ˘˘µ˘˘∏˘˘àÁ Gƒ˘˘fÉ˘˘c

.ÚàëFÓdG ÚH äGƒ°U’G ∫OÉÑJ ΩÉeG ÜÉÑdG ¥ÓZG

¥ÉØJG{ ¬fCÉH ,¥ÉØJ’G ¿ƒª°†e ≈∏Y Ú©∏£ŸG óMG ≥∏Y óbh

,¿hÉ©àdG ≈∏Y ìƒàØe ÇOÉg »cQÉ°ûJ QÉWG ‘ ,¢ùaÉæàdG ≈∏Y

áMÉ°ùdGh ,∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW ¿G kGó«L ¿ÉcQój Ú≤jôØdG ¿C’

ø˘˘e ó˘˘jõŸG ô˘˘°VÉ◊G âbƒ˘˘˘dG ‘ π˘˘˘ª˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘J ’ ,kGó˘˘˘jó– á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘°ùdG

ø˘˘˘jò˘˘˘dG Úë˘˘˘°TôŸG º˘˘˘¶˘˘˘©˘˘˘e ¿G É˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘Y ,äÉ˘˘˘aÓÿGh á˘˘˘˘ePô˘˘˘˘°ûdG

ø˘˘e ¿ƒ˘˘Ñ˘˘jô˘˘b ¢SÉ˘˘°S’G ‘ º˘˘g ,ìÉ˘˘é˘˘æ˘˘dG ‘ É˘˘˘Xƒ˘˘˘¶˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘∏Á

.z∫Éª°ûdGh ¢ù∏HGôW ‘ á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ∞∏àfl

4 ø˘˘˘˘e zΩõ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG{ á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘F’ â∏˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘°ûJ ¢SÉ˘˘˘˘˘°S’G Gò˘˘˘˘˘g ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Yh

¬d’G óÑY :º°†J »gh ,IôZÉ°T óYÉ≤e 3 ácQÉJ ,Úë°Tôe

.óYQ ÒeG ,Úe’G óªMG ,ÊÉMôb ¥GRôdGóÑY ,»JÉ≤«e

,Úë˘˘°Tô˘˘e 5 ø˘˘e zπ˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG{ á˘˘ë˘˘F’ â∏˘˘µ˘˘˘°ûJ π˘˘˘HÉ˘˘˘≤ŸG ‘

∫ÓH ,»Hƒj’G º°TÉg :º°†J »gh ,øjôZÉ°T øjó©≤e ácQÉJ

.∞«°S õjÉa ,OGôW áeÉ°SG ,¢UƒÑ°üH Oƒªfi ,ácôH

iôNG íFGƒd π«µ°ûJ øY ø∏©oj ⁄ Oó©dG Gòg áYÉÑW ≈àMh

â∏˘˘˘°üM É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘a ,zπ˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG{h zΩõ˘˘˘©˘˘˘dG{ »˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘F’ ¢ùaÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘J

…ôa »eGQ :Úæ∏©ŸG ÚÑë°ùæŸG øeh ,ácô©ŸG øe äÉHÉë°ùfG

 .»°ù∏HGôW OGDƒah

IQƒ«æ°ùdGh »JÉ≤«e  ÚH »HÉéjEG ´ÉªàLG

√òg ó°V É¡d ájÉ¡f ’ ÜôM É¡fCÉch ,¥uó°üJ ’ hG ¥uó°U
á˘jQƒ˘¡˘ª÷G √ò˘g ICÉ˘°ûf ò˘æ˘e ,É˘¡˘«˘∏˘Y Üƒ˘°†¨ŸG á˘æ˘˘jóŸG
≈àM ,(πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ‘ É¡àjƒÄÃ ∫ÉØàM’G ¿hójôj »àdG)

.Ωƒ«dG
á¡aÉàdG äÉ°ù°SDƒŸG πc ÚH øpe ,¥uó°üJ ’ hG ¥uó°U
ƒ˘°ûMh ™˘«˘Ø˘æ˘à˘dGh ´É˘Ø˘à˘f’Gh Ö¡˘æ˘∏˘d kÓ˘°UCG äqó˘pYoCG »˘à˘˘dG
É¡JCÉ°ûfG »àdGh ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG ábô°Sh Ö«°SÉÙGh Ω’R’G
⁄ ,Oƒ≤©dG qôe ≈∏Y áÄjOôdG á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG
äÉ°ù°SDƒe çÓK ÒZ zájQGRƒdG äÉMÓ°U’G áæ÷{ óŒ

.É¡bÓZG »¨Ñæjh zádhódG ô¡X ô°ùµJ{
ób á∏°TÉØdG á£∏°ùdG √òg ¿G z±ó°üdG ø°SÉfi{ øeh
¢ù∏HGôW ‘ »eGôc ó«°TQ ó«¡°ûdG ¢Vô©e ¿G âØ°ûàcG
¬dÉªµà°SGh ¬∏«©Øàd á«ædG É¡fÓYG øe k’óH ,¬bÓZG »¨Ñæj
á˘˘«˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG á˘˘eÉ˘˘bGh ¬˘˘∏˘˘«˘˘¨˘˘°ûJh ¬˘˘à˘˘fÉ˘˘«˘˘˘°Uh
∫Gƒ˘˘eCG ’ ¿G kÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘Y ,¬˘˘˘FÉ˘˘˘LQG ‘ iÈµ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dGh
…G ÓH ∑hÎe ƒg πH ,ó«©H óeCG òæe ¬d ádhódG É¡°ü°üîoJ

 .ájQÉª©ŸG áØëàdG √ò¡H »ª°SQ ΩÉªàgG hG ájÉYQ
ƒg πH ,¥qó°üoj ’ ÈN ƒg kÓ©a ...¥uó°üJ ’ hG ¥uó°U
π©Œ É¡JÉaô°üJh á£∏°ùdG √ògh ,∂°ûdG ¤G kÉ©aO ∂©aój
πc ó©H ™∏gh ±ƒN ‘h ,ºFGO ÜÉ«JQG ‘ ¢û«©j AôŸG
¿GÒ◊G óMGƒdG ∫CÉ°ùj ÉæàdÉM ‘h ,É¡«∏Y Ωó≤J Iƒ£N
A’Dƒg ¿B’G ójôj GPÉe :±ô≤dGh Ö°†¨dG Ió°T øe ,¬°ùØf
¬˘æ˘ª˘K QÉ˘¡˘æ˘«˘d ¢Vô˘©ŸG ¥Ó˘˘ZG ¿hó˘˘jô˘˘j π˘˘g ,zΩOGhC’G{
º˘K ¬˘bÓ˘ZG ¿hó˘jô˘j ΩCG ?ó˘«˘gR ô˘©˘°ùH kÉ˘≤˘M’ ¬˘˘fhÎ°û«˘˘a
ºgCG ‘ áªî°V ájQÉ≤Y äÉ≤Ø°U GƒeÈ«d ¬eóg ºK √AGô°T
á˘ã˘jó◊G ¢ù∏˘HGô˘˘W Ö∏˘˘b ‘ äÉ˘˘MÉ˘˘°ùeh m ¢VGQCG π˘˘ª˘˘LCGh
¬éàŸG ¢ù∏HGôW -ähÒH OGÎ°SƒJhG øe áHô≤e ≈∏Yh
áØ«Xh ∫GóÑà°S’ ó«¡“ ƒg ΩCG ?ájQƒ°ùdG Ohó◊G ¤G
¿G ó©H ¬à°üî°üN ºààa iôNG áØ«XƒH ‹hódG ¢Vô©ŸG
¢UÉÿG ´É˘£˘˘≤˘˘dG π˘˘Ñ˘˘b ø˘˘e iô˘˘°û˘˘o«˘˘a ,π˘˘cBÉ˘˘à˘˘dG ¬˘˘Ñ˘˘«˘˘°üj
É˘˘e ¤G ...?z¢Sƒ˘˘∏˘˘Ø˘˘dG ÜGÎH{ ò˘˘˘Fó˘˘˘æ˘˘˘Y (kGó˘˘˘L ¢UÉÿG)
á˘≤˘Ñ˘£˘∏˘d zIô˘£˘©˘dG{ IÒ°ùdG É˘gÒã˘J ¿ƒ˘æ˘˘X ø˘˘e ∂dÉ˘˘æ˘˘g

.á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG

¿ÉæÑd øe Å«°ùdG  ÈÿG
äÉMÓ°U’G áæ÷ â°SQO{ :áë«°†ØdG -ÈÿG GhCGôbG

π◊G …ôjô◊G ó©°S áeƒµ◊G ¢ù«FQ á°SÉFôH ájQGRƒdG
á°ù°SDƒe Ú©°ùJ ƒëf áeÉY á°ù°SDƒe 118 `d Üƒ∏£ŸG
π◊Gh ,ÉgOƒLh øe ihóL ’ hG πª©J ’ É¡fG ÉeEG É¡æe

:ƒg É¡d ìÎ≤ŸG
:äÉ°ù°SDƒe 3 AÉ¨dEG -k’hCG

áÄ«¡dG :Éªgh AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉFôd ¿Éà©HÉJ ¿ÉàæKG
áeÓ°ù∏d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dGh ¿É˘°ùf’G ¥ƒ˘≤◊ á˘«˘æ˘Wƒ˘dG

 .ájQhôŸG
™˘HÉ˘à˘dG) »˘eGô˘c ó˘«˘˘°TQ ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ¢Vô˘˘©˘˘e á˘˘ã˘˘dÉ˘˘ã˘˘dGh

.z.....(OÉ°üàb’G IQGRƒd
87 `dG äÉ°ù°SDƒŸG ,á«dÉààe OƒæH ‘ ,ÈÿG OsóY ºK
äÉ˘˘°SÉ˘˘Fô˘˘H É˘˘¡˘˘bÉ◊EG ” π˘˘H ,n≠˘˘∏˘˘oJ ⁄ »˘˘à˘˘dGh ,á˘˘«˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG

.IOó©àe äGQGRhh

É«côJ øe ó«÷G ÈÿG
ÉeóæY ,É«côJ øe ó«÷G ÈÿG AÉL ,ô¡°ûdG ‹GƒM πÑb
,ô¡°TCG IóY πÑb ¬bÓZG ” …òdG) ∑QƒJÉJG QÉ£e ¿G ø∏YoCG
ÈcG øe Èà©oj …òdG ójó÷G ∫ƒÑæ£°SG QÉ£e ìÉààaG ó©H
≈˘∏˘Y ¢VQÉ˘©˘ª˘∏˘d á˘æ˘jó˘e ¤G ∫ƒ– ó˘b (⁄É˘©˘dG äGQÉ˘£˘˘e
,¬d â°ü u°üoN IójóY iôNG ∞FÉXh ¤G áaÉ°VG ,É¡YGƒfG
»cÎdG ¢ù«FôdG OÉb{:»∏j Ée »cÎdG ÈÿG ‘ AÉL óbh
zÜG ∂«H{ áæMÉ°T ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ,¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ

{ á˘˘cô˘˘°T êÉ˘˘à˘˘fEG ø˘˘e ™˘˘æ˘˘˘°üdG á˘˘˘«˘˘˘∏fiBMCá˘˘«˘˘cÎdG z
ó˘q≤˘Ø˘Jh É˘¡˘à˘HôŒ ¢Vô˘¨˘H ∂dPh ,á˘«˘YÉ˘aó˘dG äÉ˘YÉ˘˘æ˘˘°ü∏˘˘d
¿É˘Lô˘¡˘e ‘ ¬˘à˘cQÉ˘°ûe ¢ûeÉ˘g ≈˘∏˘Y ∂dP AÉ˘L .É˘¡˘˘JOƒ˘˘L
…òdGh ,AÉ°†ØdGh ¿GÒ£dG É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘d zâ°ù«˘aƒ˘æ˘µ˘J{
.∫ƒÑæ£°SEÉH ‹hódG ∑QƒJÉJCG QÉ£e ,ΩÉjCG òæe ¬Ø«°†à°ùj
,™æ°üdG á«∏fi áæMÉ°ûdG ¬JOÉ«b ∫ÓN ¿ÉZhOQCG ≥aGQh

{ ácô°T ƒdhDƒ°ùeBMC∫ƒM äÉeƒ∏©Ã √hOhR å«M ,z
Gò˘˘g .É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y É˘˘gDhGô˘˘LEG ™˘˘eõŸG äÓ˘˘jó˘˘©˘˘à˘˘dGh á˘˘Ñ˘˘˘côŸG
¿É˘Lô˘¡˘e ø˘e á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘˘î˘˘°ùæ˘˘dG äÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘a π˘˘°UGƒ˘˘à˘˘Jh
,AÉ°†ØdGh ¿GÒ£dG É«Lƒdƒæµàd z∫ƒÑæ£°SEG â°ù«aƒæµJ{
±’BG á˘cQÉ˘°ûÃ ,∫ƒ˘Ñ˘æ˘£˘°SEG á˘æ˘jó˘e ‘ ¢SOÉ˘˘°ùdG Ωƒ˘˘«˘˘∏˘˘d

.zádhO 122 øe ¥ôØdGh Ú°ùaÉæàŸG
,¢ù∏HGôW IÉ°SCÉe ÉeCG ...ìôØŸG »cÎdG ÈÿG ≈¡àfG

 .ΩÉY áÄe íÑ°üj ÉgôªY OÉµjh ,Iôªà°ùe »¡a

 ‹hO ¢Vô©e ¤G ∑QƒJÉJG QÉ£e ∫ qƒM ¿ÉZhOQCG
 ¬∏«©ØJ øe k’óH ¢ù∏HGôW ¢Vô©e ¥ÓZEG ¿hójôj ¿ÉæÑd ΩÉqµMh

äÉjó∏H OÉ–G Ò°üÃ ÖYÓàj øe ∑Éæg ¿G kÉë°VGh äÉH

äÉ˘̆Hh .É˘̆¡˘̆Ø˘̆°ûµ˘̆˘d Ö°SÉ˘̆˘æŸG âbƒ˘̆˘dG »˘̆˘JCÉ˘̆ ˘j ó˘̆˘b ÜÉ˘̆˘Ñ˘̆ ˘°S’ ,AÉ˘̆˘ë˘̆˘«˘̆ ˘Ø˘̆ ˘dG

ÜÉÑ°S’ ,RGõàH’G hG ÖYÓàdG Gò¡d ™°†îj øe ∑Éæg ¿G kÉë°VGh

¿G kÉë°VGh äÉHh ,É¡Ø°ûµd Ö°SÉæŸG âbƒdG kÉ°†jG »JCÉj ±ƒ°S

≥«≤ëàd á©ÑàŸG á∏«°SƒdG ¿Gh ,OÉ–’ÉH kÉ£ÑJôe Ée kÉ©ªW ∑Éæg

,ô˘̆jQGƒ÷G ‘ ™˘̆Ñ˘̆≤˘̆J äÉ˘̆Ø˘̆∏Ã í˘̆jƒ˘̆∏˘̆à˘̆dG »˘̆˘g á˘̆˘gƒ˘̆˘Ñ˘̆ ˘°ûŸG ±Gó˘̆˘g’G

,¢üàıG AÉ°†≤dG ¤G É¡©e É¡HÉë°UG êôîj âLôN ¿EG »àdGh

z¢SQÉ˘̆Ñ˘̆˘eƒ˘̆˘µ˘̆˘dG{ ¿G hó˘̆˘Ñ˘̆ ˘j ,ƒ˘̆˘jQÉ˘̆˘æ˘̆ ˘«˘̆ ˘°S Gò˘̆˘µ˘̆˘g ø˘̆˘e É˘̆˘aƒ˘̆˘Nh ,∂dò˘̆˘d

.á£HÉ¡dG äÉ°übôdG πc ájOCÉàd øjó©à°ùe GhQÉ°U

¢ù∏HGôW ájó∏H ¢ù∏›
,¬FÉ°†YG á«ÑdÉZ Qƒ°†ëH ,™ªàLG ¢ù∏HGôW ájó∏H ¢ù∏›

Öq«¨J ó©H ,AÉë«ØdG äÉjó∏H OÉ–G á°SÉFQ ´ƒ°Vƒe åëÑd

ÜÉîàfG á°ù∏L øY ¿ƒª∏≤dGh …hGóÑdGh AÉæ«ŸG äÉjó∏H AÉ°SDhQ
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�إنتخ�ب�ت »�لمجل�س �الإ�ضالمي �ل�ضرعي« في �ل�ضم�ل: �أك�نت تو�فقية �أم معركة �لمطلوب �الأ�ضلح

المر�سح د. ها�سم االأيوبي: »با�ستطاعة د. عبد االله ميقاتي: ل�سنا اأمام معركة �سيا�سية  بل تناف�س م�سروع بين المر�سحين
»المجل�س االإ�سالمي ال�سرعي االأعلى« 

القيام بالكثير لم�سلحة الطائفة
والوطن واالأمة«

د. بالل بركة: اأتر�سح من باب الخدمة العامة

�ل�ضيخ ر�مي �لفري: »�أُعلن عزوفي 
عن �لتر�ضيح لالنتخ�ب�ت«

في  الأحد  يوم  المقرر  الأعلى«  ال�شرعي  الإ�شالمي  »المجل�س  اإنتخاب  ع�شية 
2019/10/13، تتكثف الم�شاورات بين مختلف القوى ال�شيا�شية في طرابل�س 

لت�شكيل لئحة توافقية يبدو حتى الآن عدم التو�شل اإلى تحقيقها.
اأ�شحاب الم�شاعي يقولون: »التوافق مطلب لكافة �شرائح المجتمع الطرابل�شي 
وال�شمالي، وهو اأي�شًا مطلب ديني، اإذ ان الإ�شالم يدعو اإلى الوحدة والتما�شك«.

بينما اأطراف تقول »هذا �شد الديمقراطية«...
مر�شح م�شتقل قال لـ »التمدن«: 

في  اإتفاق  اإلى  يتو�شال  لم  ال�شنيورة  وفوؤاد  يمقاتي  نجيب  الرئي�شين  »اإن 
الجتماع الذي عقداه يوم الثنين 2019/10/7«.

كما  التوافقية  الالئحة  تكون  اأن  على  اأكد  ميقاتي  »الرئي�س  المر�شح:  ويتابع 
يلي:

»اإثنان من »جمعية العزم«، اإثنان من »تيار الم�شتقبل، واحد من ح�شة النائب 
المقعد  ُيترك  ان  على  ال�شمد،  جهاد  النائب  ح�شة  من  واحد  كرامي،  في�شل 

ال�شابع من دون تحديد...«.

اأ�شاف:
»اأما »الم�شتقبل« فاإنه يطالب باأن يتمثل مع حلفائه بثالثة اأو اأربعة اأع�شاء«.

وبالرغم من هذا التباين في الراأي فقد قالت م�شادر اأخرى لـ »التمدن«:
»ان التوافق ما يزال ممكنًا حتى اللحظات الأخيرة، واإل �شتكون »معركة« بين 
لئحتين غير مكتملتين )»العزم«، »الم�شتقبل«( وعدد من المر�شحين المنفردين، 

مع عدم اإ�شتبعاد ح�شول اإن�شحابات قبل فتح �شناديق القتراع«.
حمى اهلل الأمة ووحدتها.

العمي��د الدكتور ها�ص��م الأيوبي 
تقدم بتر�صيحه لع�صوية »المجل�س 

الإ�صالمي ال�صرعي الأعلى«، 
وكان ق��د �صغل منا�ص��ب عديدة 

على ال�صعيد الأكاديمي، من:
- رئي�س ل� »ق�صم اللغة العربية« 
ف��ي »الجامع��ة اللبناني��ة« )الفرع 

الثالث(،
الفن��ون  »معه��د  عمي��د  اإل��ى   -

الجميلة«.
وفي حديث اإل��ى »التمدن« وعن 

تر�صحه قال:
الت��ي  التهجي��ر  - »من��ذ عملي��ة 
تعر�س لها م�صلمو الكورة والقلمون 
م��ن  مجموع��ة  م��ع  والبت��رون 
مواطنيه��م ف��ي �صي��ف 1976 ب��داأ 
م�صلم��ي  عن��د  الم�صت��رك«  »اله��م 
طرابل���س وال�صم��ال وم�صلم��ي هذه 

المناطق،.
وح��دة  يمثل��ون  فالجمي��ع   -
الوطن��ي  الن�صي��ج  م��ن  متكامل��ة 
لمجتمعاته��م وعلى عالق��ات قديمة 
وجي��دة م��ع مواطنيهم ف��ي جميع 

المناطق.

- »وم��ن ناحي��ة اأخ��رى وبع��د 
اإع��ادة اإعمار الق��رى ورجوع اأهلها 
بن�صي��ج  اللتح��ام  واإع��ادة  اإليه��ا 
مناطقهم الوطني، فاإنه من واجبهم 
العم��ل م��ع اإخوتهم ف��ي »المجل�س 
الإ�صالم��ي ال�صرع��ي الأعل��ى« ف��ي 
الوطني��ة  المج��الت  مختل��ف 
والثقافي��ة والعلمي��ة والجتماعية  

لما فيه الخير والعدل للجميع«.
الثوابت 

وق��ال: »مع المحافظ��ة على هذا 
العي���س وطريقت��ه ف��ي مناطقه��م، 
عل��ى  للمحافظ��ة  دائم��اً  ن�صع��ى 

الثوابت التالية:
- وح��دة الم�صلمين في كل مكان 
اأو  طائفي��ة  منطلق��ات  م��ن  لي���س 
مذهبية ب��ل وطنية وم�صلحة عامة 

حتمية. 
- كما ن�صعى اإلى توثيق وتمتين 
ه��ذا التكامل الطبيع��ي والتاريخي 
م��ن  اإنطالق��اً  المناط��ق  كل  م��ع 
طرابل���س وال�صم��ال والمكر�س منذ 

مئات ال�صنين«. 
م�سالح الطائفة والوطن 

واالأمة
ها�ص��م  د.  العمي��د  المر�ص��ح   -

الأيوبي ختم قائاًل: 
الإ�صالم��ي  »المجل���س  »اإن   -
ال�صرعي الأعلى«، ح�صب قناعاتنا، 
ي�صتطي��ع عمل اأم��ور كثيرة في هذا 
المج��ال لما في��ه م�صلح��ة الطائفة 

وم�صلحة الوطن والأمة«. 

د. ب��الل برك��ة اأ�صت��اذ م�صاعد في 
المدي��ر  اللبناني��ة«،  »الجامع��ة 
ال�صاب��ق ل� »كلي��ة العل��وم« )الفرع 

الثالث(، 
ف��ي  �صه��ادة دكت��وراه  - يحم��ل 

الريا�صيات من فرن�صا، 
- دّر�س في عدة جامعات، 

تر�صيح��ه  اعل��ن  برك��ة  د.   -
الإ�صالم��ي  »المجل���س  لع�صوي��ة 
ال�صرع��ي الأعلى« من »باب الخدمة 

العامة«.
وقال ل��� »التمدن«:»ه��ذا الموقع 
واأعتق��د  ت�صري��ف،  ولي���س  تكلي��ف 
اأنن��ي، من خ��الل خبرت��ي الإدارية، 
اأ�صتطي��ع الم�صاعدة ف��ي حل بع�س 
الملف��ات الت��ي ُتعر���س اأو ُتواِج��ه 
الإ�صالمي��ة«  الأوق��اف  »دائ��رة 
واأح��اول  ال�صرع��ي«،  و»المجل���س 
خدمة طائفتي واأهلي، وهذا الموقع 
يخ���س كل ف��رد منا، لأنن��ا معنيون 
والأئم��ة  والدائ��رة  بالمجل���س 
والتربية الدينية وفي كل الموا�صيع 

التي نعي�صها يومياً«.
اأ�صاف: »لدي العديد من الأفكار 

الت��ي تنا�ص��ب الواق��ع والم�ص��كالت 
»المجل���س  ف��ي  نعي�صه��ا  الت��ي 
ال�صرعي«، فق��د در�صت القانون رقم 
55/18 ال��ذي ينظم �صوؤون الطائفة 
ال�صني��ة ف��ي لبن��ان، واإطلعت على 

التعديالت المطروحة عليه. 
الم�صاري��ع  م��ن  العدي��د  وهن��اك 
المطروح��ة التي بالإم��كان ان نكون 
عاماًل م�صاعدًا فيها مما ي�صمح باأداء 
جي��د ي�ّصه��ل عم��ل دوائ��ر الأوقاف 

وخا�صة في ال�صمال«. 
ويعتبر د. برك��ة »اأن التوافق ما 
قب��ل النتخاب��ات قد يك��ون عن�صرًا 

اإيجابي��اً ويوؤ�ص���س للتع��اون لحقاً، 
ولكن اإذا لم يكون من بديل للتناف�س 
كان  اإذا  مع��ه  فاأن��ا  الديمقراط��ي 
كل  لو�ص��ول  الالزم��ة  الو�صيل��ة 

�صاحب خبرة وحق. 
وم��ن يق��رر ه��م اأع�ص��اء الهيئ��ة 
الناخبة«. وبالن�صبة لما ُيطرح حول 
»المجل���س  اأع�ص��اء  ع��دد  زي��ادة 
ال�صم��ال  ف��ي  وخا�ص��ة  ال�صرع��ي« 
وتحديدًا عكار، قال: »اإذا كان الأمر 
مفي��دًا، واذا كان التمثي��ل م�صتن��دًا 
اإلى التعداد ال�صكاني فاإنه اأمر �صار، 
واإذا ف��زت بع�صوي��ة المجل�س، واإذ 
ط��رح هك��ذا م�ص��روع �صاأك��ون م��ن 
الداعمي��ن له. اأعتق��د ان عكار تزخر 
بالطاقات وبالخبرات وهي ت�صتحق 
كل خي��ر«. وق��ال »اأق�صي��ة ال�صمال 
ت�صكل كتلة واحدة لجهة ممثليها في 
»المجل���س ال�صرع��ي«، واأعتق��د ان 
الأ�صلم والأف�صل تمثيل كل الأق�صية 
عل��ى وج��ه التحديد بال�صتن��اد اإلى 
ال�صكن ولي�س �صجل النفو�س، وبذلك 

غنى للمجل�س«.

لـع�شوية  المر�شح  عن  �شدر 
الأعلى«  ال�شرعي  الإ�شالمي  »المجل�س 

ال�شيخ رامي الفري بيان جاء فيه:
الرحيم،  الرحمن  اهلل  »ب�شم 
وال�شالة وال�شالم على �شيد المر�شلين 
عليه  محمد  �شيدنا  النبيين  وخاتم 

اأف�شل ال�شالة واأتّم الت�شليم.
لمفتي  بال�شكر  بداية  اأتوجه 
دريان  عبداللطيف  ال�شيخ  الجمهورية 
الديمقراطية  الحياة  دورة  اأعاد  الذي 
الإ�شالمية  مجال�شنا  اإلى  والنب�س 
اإلى  بال�شكر  اأتوجه  كما  والوقفية، 
طلبات  اإعتمدت  التي  القانونية  اللجنة 
الهيئة  اأع�شاء  اإلى  وكذلك  التر�شح، 
ونواب  ووزراء  روؤ�شاء  من  الناخبة 
واأع�شاء  وق�شاة  وعلماء  وزعماء 
مجال�س بلدية ومدراء ومدر�شي فتوى، 
بالدعم  جميعهم  غمروني  الذين 
الم�شجعين  من  وكانوا  والتاأييد 
اإلى  لو�شولي  والداعمين  لتر�شحي 
»المجل�س الإ�شالمي ال�شرعي الأعلى«، 
منهم  اإلتم�شتها  التي  العاطفة  فهذه 
توؤكد على وفاء اأبناء هذه المنطقة ونبل 

م�شاعرهم.
بها  تمر  التي  للظروف  نظرًا  ولكن 
اأن  تحاول  الذي  وال�شياع  البالد 
دعم  ارتاأينا  الكريمة،  طائفتنا  تتخطاه 

اأمام  المجال  واإف�شاح  البع�س  بع�شنا 
وهم  والروؤى  الأهداف  ي�شاطرنا  من 

كثر بف�شل اهلل عّز وجّل.
التر�شح  عن  عزوفي  اأعلن  لذلك، 
لع�شوية »المجل�س الإ�شالمي ال�شرعي 
دعمني  من  كل  من  واأتمنى  الأعلى«، 
واأيدني ان يدعم ويوؤيد من ي�شاطرني 
الأهداف وال�شبل، ال�شادة المر�شحين 
عبدالله  د.  المتجان�س:  الئتالف  في 
ميقاتي، د. اأحمد الأمين، د. عبدالرزاق 
واأرجو  رعد،  اأمير  وال�شيخ  القرحاني 
من اأع�شاء الهيئة الناخبة الأفا�شل اأن 
يتفكروا في �شدق واإيمان وم�شوؤولية 

اأمام اهلل.
واهلل ولي التوفيق.

»العزم  لجمعية  ال��ع��ام  المدير 
وع�صو  الجتماعية«  وال�صعادة 
العلى  ال�صرعي  ال�صالمي  المجل�س 
يخو�س  م��ي��ق��ات��ي  الل����ه  ع��ب��د  د. 
النتخابات �صمن لئحة العزم، وقد 
اأجرت معه »التمدن« حوارًا �صاماًل، 

وكان ال�صوؤال الأول: 
»المجل�س  انتخابات  ع�شية   ■
ال�شرعي«، بداية كيف هو الجو العام، 
له  يحق  ومن  المر�شحين،  عدد  وكم 
»العزم«  يتوافق  لم  ولماذا  النتخاب، 

و»الم�شتقبل« على لئحة م�شتركة؟
ال�صيا�صي  الجو  اأن  �صك  »ل   -
ال���ع���ام ه���و ج���و م��ري��ح لإج����راء 
ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل�����س ال�����ص��رع��ي 
مدة  انتهاء  مع  الأعلى  الإ�صالمي 
تر�صح  وقد  الحالي.  المجل�س  ولية 
مر�صحاً   40 المجل�س  لع�صوية 
المجتمع  �صرائح  مختلف  يمثلون 
في  والدينية  والفكرية  ال�صيا�صية 
طرابل�س والمنية وال�صنية والكورة 
والبترون. والهيئة الناخبة ي�صترك 

فيها: 
الناخبون 147 ناخبًا

روؤ�����ص����اء ال��������وزراء ال��ع��ام��ل 
وال���وزراء  وال��ن��واب  وال�صابقون، 
ال�صّنة العاملون، واأع�صاء المجل�س 
ال�����ص��رع��ي الإ����ص���الم���ي الأع���ل���ى 
ال���ح���ال���ي���ون، وم��ف��ت��ي ط��راب��ل�����س 
واأع�صاء  الفتوى  واأمين  وال�صمال، 
المجل�س الإداري لأوقاف  طرابل�س 
الفتوى  ومدر�صو  الدائرة،  ورئي�س 
و����ص���ي���وخ ال����ق����راء، وال��ق�����ص��اة 
ال�����ص��رع��ي��ون ال��ع��ام��ل��ون والأئ��م��ة 
المدنيون  والق�صاة  المنفردون، 
مجل�س  واأع�صاء  ورئي�س  ال�صّنة، 
الم�صلمين  م��ن  ط��راب��ل�����س  ب��ل��دي��ة 
اأق�صية  بلديات  وروؤ���ص��اء  ال�صّنة، 
المنية وال�صنية والبترون والكورة 

وزغرتا من الم�صلمين ال�صّنة. 
هيئة نخبوية

حقاً  هي  الناخبة  الهيئة  اأن  اأي 

المثقفين  م���ن  ن��خ��ب��وي��ة  ه��ي��ئ��ة 
والعاملين في مراكز م�صوؤولة دينية 
ناخباً.   147 وع��دده��م  وم��دن��ي��ة. 
مميزون،  ناخبون  فهم  وبالتالي 
ويمكن ت�صميتهم باأهل الحل والعقد، 
لإم���الءات  يخ�صعون  ل  اأن��ه��م  اأي 
�صيا�صية بقدر ما يحّكمون �صميرهم، 
للمر�صحين  وتقييمهم  وروؤي��ت��ه��م 
يمكننا  لذلك  قناعاتهم.  ويمار�صون 
القول باأنه ل ي�صتطيع اأن يحجر اأحٌد 

على اأ�صواتهم. 
بين »العزم« و»الم�ستقبل«

ل��ذل��ك ك��ان ال����راأي ال��غ��ال��ب عند 
»العزم« و»الم�صتقبل« بتر�صيح من 
غير  لوائح  في  اأ�صخا�س  من  يرونه 
كاملة  ال��ح��ري��ة  لإع��ط��اء  مكتملة 
للناخبين في الت�صويت لمن يراه كل 

ناخب منا�صباً. 
وبالتالي فنحن ل�صنا اأمام معركة 
اأم��ام  بل  الإط���الق،  على  �صيا�صية 
المر�صحين،  بين  م�صروع  تناف�س 
ع��م��اًل ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى »وف����ي ذل��ك 
اأنه  اأي  المتناف�صون«.  فليتناف�س 
خدمة  �صبيل  ف��ي  �صريف  تناف�س 
خ��الل  م��ن  والم�صلمين  الإ����ص���الم 
المجل�س  اأع��م��ال  ف��ي  ال��م�����ص��ارك��ة 

ال�صرعي الإ�صالمي الأعلى«.
الئحة »العزم« 

بالئحة  الإنتخابات  تخو�شون   ■
�شبعة(،  اأ�شل  من  )اأربعة  مكتملة  غير 

ما هي الغاية من ذلك؟ 
اإث��ن��ان  - »م��ر���ص��ح��و »ال���ع���زم« 
الأ�صتاذ عبد الرزاق قرحاني، رئي�س 
والعلماء  العلم  دار  اإدارة  مجل�س 
وعبد الإله ميقاتي، وقد ان�صّم اإلينا 
ف�صيلة ال�صيخ اأمير رعد عن منطقة 
ال�صنية، وهو يحظى بح�صور جيد 
في ال�صنية كما في طرابل�س، وكان 
معنا في المجل�س ال�صرعي المنتهية 
وليته، وكان التن�صيق بيننا كاماًل. 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اإل��ي��ن��ا  ان�صم  كما 
وهو  طرابل�س،  عن  مر�صحاً  الأمين 
رجل اأعمال ويراأ�س اأكاديمية الأمين 
الدولية للتدريب والتطوير، وله باع 
والتدريب  الأعمال  اإدارة  في  طويل 
البيئي  والإعالم  الأ�صري  والإر�صاد 

وال�صريعة. 
لماذا 4 ولي�س 7

�صبعة،  ولي�س  اأربعة  لماذا  اأم��ا 
المر�صحين  ف��ي  اأن  ن���رى  ف��الأن��ن��ا 
الآخرين �صواء من لئحة الم�صتقبل 
عالية  ك��ف��اءات  الم�صتقلين  من  اأو 
يراه  من  اختيار  ناخب  لأي  ويمكن 

منا�صباً وفق قناعاته ال�صخ�صية«. 
لتفعيل المجل�س

لتفعيل  به  القيام  يجب  الذي  ما   ■
»المجل�س ال�شرعي« وهل ترى اأنه كان 
ال�شابقة  المراحل  في  تق�شيرًا  هناك 
يوجب وجود فكر ووجوه جديدة؟ وما 

هو تقييمك لأداء المجل�س الحالي؟ 
�صمعته  بما  اأبوح  اأن  »يمكنني   -
على  ثناء  من  الجمهورية  مفتي  من 
وليته،  المنتهية  الحالي  المجل�س 
بين  ان�صجام  م��ن  فيه  ك��ان  ول��م��ا 
المناطق  مختلف  م��ن  اأع�����ص��ائ��ه 

والتجاهات. 
على  اأوؤك�����د  اأن  يمكنني  ك��م��ا 
التن�صيق الكامل الذي كان قائماً بين 

اأع�صاء المجل�س ال�صماليين. 
خطة ا�ستراتيجية               

من 4 محاور
الما�صية  ال��ف��ت��رة  تميزت  وق��د 

في  اأ�صا�صية  م�صاريع  عدة  باإعداد 
ال�صرعي،  المجل�س  عمل  تطوير 
اأخ�س بالذكر منها م�صروع »الخطة 
المجل�س  لعمل  الإ���ص��ت��رات��ج��ي��ة« 
من  لجنة  اأع��دت��ه  ال���ذي  ال�صرعي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  المجل�س 
م�صقاوي  عمر  الأ���ص��ت��اذ  المجل�س 
وكنت م�صاركاً فيها. قد ترّكز العمل 

فيها على 4 محاور اأ�صا�صية هي:
الوقفية،  الإ�صتثمارات  تنمية 
وتاأهيل الإدارة العاملة في الدوائر 
الأئمة  وتطوير  وتاأهيل  الوقفية، 
الدينية،  التربية  ومعلمي  والدعاة 
ال�صرعية.  المحاكم  عمل  وتطوير 
وكانت المرحلة الأولى منها درا�صة 
بعمل  ومقارنته  الحالي  الو�صع 
الأوق�����اف ف��ي ال����دول الإ���ص��الم��ي��ة 
الأخرى: الكويت – م�صر – المملكة 
 – البحرين   – ال�صعودية  العربية 

اأندوني�صيا – ماليزيا وغيرها. 
الخطة  هذه  تطبيق  على  والعمل 
التي انتهى تح�صيرها كاملة يحتاج 
اإلى فترة زمنية قد ل تقل عن خم�س 
���ص��ن��وات، ك��م��ا ح�����ص��ل ف��ي دول��ة 
جاهزة  اأ�صبحت  والخطة  الكويت. 
المجل�س  موافقة  على  للح�صول 

الجديد. 
هذا ما �ستكون عليه اأولوياتنا

الأوق���اف  ب���اأن  اأ���ص��ي��ف  اأن  اأود 
ث��روة  تملك  لبنان  ف��ي  الإ�صالمية 
ع��ق��اري��ة ك��ب��ي��رة، ول���ك���ن ع��ام��ل 
الإ�صتثمار فيها �صعيف جدًا. والمال 
�صيكون  لذلك  الحياة.  ع�صب  هو 
اإذا  القادمة  ال���دورة  ف��ي  حر�صنا 
اأن  التوفيق والنجاح،  لنا  قّي�س اهللُ 
عامل  رف���ع  ع��ل��ى  ج��اه��دي��ن  نعمل 
يخدم  بما  العقارات  هذه  اإ�صتثمار 
م�صتوى  الإيرادات وتح�صين  زيادة 
دخ���ل م��وظ��ف��ي الأوق�����اف ورج���ال 
الدين. ول�صك في اأن هذا المو�صوع 

في اأولويات اإهتماماتنا«. 

الأيوبي

د. ميقاتي

بركة

فري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري الثانية 

بالكورة
بو�صتوت  �صركي�س  حنا  طلب 
بالوكالة عن فرنجية انطون �صند 
 2444 ل��ل��ع��ق��ار  ���ص��ائ��ع   ب���دل 

كرم�صده.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري الثانية 
بالكورة

�صمعان  �صبحي  ريمون  طلب 
�صند  �صليبا  بديع  عن  بالوكالة 
 B  16/580 للعقار  �صائع  بدل 

حد�صيت.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري الثانية 
بالكورة

طلب المحامي انطوان مخلوف 
�صند  معو�س  اأنور  عن  بالوكالة 

بدل �صائع للعقار 2550 اهدن.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
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ال�شراكة مع  اتفاقية  توقيعه  خالل 
الغرفة قال الوزير ح�شن اللقي�س:

درع  القلب،  مو�شع  »لل�شمال، 
المجد  واأن�شودة  الناب�س،  الوطن 

والإباء،
التي  لقراهما  ولعكار،  لل�شمال 
الحرمان  جدار  على  معلقًة،  كانت 
وال�شمت، ومتروكًة في مهب الفراغ.
لطرابل�س... واأعالم الن�سال 

والحكمة والوطنية
الح�شارة،  مدينة  لطرابل�س، 

والثقافة، والتراث، والحكمة،
الموحدة،  الجاِمَعة،  لطرابل�س 
و�شيدا  �شور،  الثالث:  فينيقيا  لمدن 

واأرواد.
اأ�شوات  ت�شدح  التي  لطرابل�س، 
ماآذنها، وتقرع اأجرا�س كنائ�شها، على 

محبة اهلل والإن�شان،
مدار�س  الكبار،  رجالتها  لقامات 

واأعالم الن�شال والحكمة والوطنية.
التي  الحنون،  الأم  للفيحاء، 

ن�شتكين اإليها عند التعب،
للميناء... التبانة... جبل 

مح�سن... اأبي �سمراء
- للميناء، �شاطئ ال�شباح، وموال 

الحب، مرح الموج، واأغاني النخيل.
لأبي  مح�شن،  وجبل  للتبانة   -
للزاهرية  والمعر�س،  والتل  �شمراء 

والبداوي.
- لعكار والقبيات،

- للمنية وال�شنية، 
- لأهدن وزغرتا والكورة، 

- لب�شري والبترون، 
- ل�شكا والقلمون والقليعات،

المترامية  القرى  تلك  لأبناء   -
�شهاًل وجردًا،

األف تحية و�شالم،
اأنا القادم من البقاع

واأنا القادم اإليكم من البقاع، 
تواأم ال�شمال وعكار في الحرمان، 

في لهفة من ال�شوق للقائكم«.

تم التوقيع على »اإتفاقية تعاون« 
وال�صمال«  طرابل�س  »غ��رف��ة  بين 
اإدارات��ه��ا  مجل�س  برئي�س  ممثلًة 
البلمند«  و»جامعة  دبو�صي  توفيق 
ال��وراق  اإليا�س  د.  برئي�صها  ممثلة 
»كلية  عميد  كرم  اإيلي  د.  بح�صور 

ع�صام فار�س للتكنولوجيا«.
دبو�سي

اإلى  لفت  دبو�صي  توفيق  الرئي�س 
»محورية الإهتمام بالأبعاد العلمية 
الم�صاريع  لمختلف  والأك��ادي��م��ي��ة 
الم�صترك  الإهتمام  ذات  الإنمائية 
ال��ه��ادف��ة اإل���ى اإق��ام��ة »اأك��ادي��م��ي��ة 
الإن�صان للتالقي والحوار« في لبنان 
من طرابل�س الكبرى، ونحن �صركاء 
مع »جامعة البلمند« في كل خطوة 
ح�صورنا  تعزيز  باإتجاه  نخطوها 
اللبناني في كافة المجالت ومختلف 

الم�صتويات«.
د. الوراق 

رئي�س »جامعة البلمند« د. اإليا�س 
الوراق قال: 

»نحن في الواقع ل نقوم بالتوقيع 
عادية  اإتفاقية  م�صروع  مجرد  على 
بل  وال�صمال«،  طرابل�س  »غرفة  مع 
نعتبر اأنف�صنا  في حال تعاون مفتوح 
وم�صتمر منذ لقائنا الأول مع الرئي�س 

دبو�صي«. 
اأ�صاف: »والنوايا الخّيرة ت�صاعد 
الإنماء  تحقيق  على  ملمو�س  ب�صكل 

واأف�صلها  الم�صاريع،  كل  يطال  الذي 
م�����ص��روع  ال��ت��ط��وي��ر الإق��ت�����ص��ادي 
طرابل�س  م��ن  لبنان  ف��ي  ال��وط��ن��ي 
الكبرى الذي اأطلقه الرئي�س دبو�صي 
التطور  تحقِّق  ن��ج��اح  ق�صة  وه��و 
الالمع لمنطقة ال�صمال و�صوًل حتى 

اأقا�صي محافظة عكار«.

4

»اإتفاقية تعاون« بين الغرفة و»جامعة البلمند« 

ال�سفير االإماراتي د. ال�سام�سي من »غرفة طرابل�س«: 
»دبو�سي، الموؤمن بلبنان والعروبة، �سيكون محورًا اأ�سا�سيًا في 

»موؤتمر اال�ستثمار االإماراتي اللبناني« ونبارك كل اأعماله«

وزير الزراعة يزور الغرفة: �سراكة وطنية لتطوير القطاع 
الزراعي وندعم الغرفة ورئي�سها للم�ساريع التي يطلقها

»�أن� �لق�دم من �لبق�ع« 
الوزير اللقي�س: األف تحية 

و�سالم لطرابل�س وال�سمال وعكار

ال�صفي��ر العربي الن�صيط والفاعل 
حم��د محمد ال�صام�ص��ي )�صفير دولة 
ف��ي  المتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 
طرابل���س  »غرف��ة  زار  لبن��ان( 
وال�صم��ال« حي��ث اإ�صتقبل��ه رئي���س 

مجل�س الإدارة توفيق دبو�صي.
الم�ساركون في اللقاء

- بح�ص��ور اإبراهي��م ف��وز نائ��ب 
الرئي�س واأمين المال ب�صام الرحولي 
عبدالرحم��ن  محم��د  والأع�ص��اء: 
مجي��د  اليم��ق،  م�صطف��ى  عبي��د، 
�صما�س، ج��ورج نج��ار، اأحمد اأمين 

المير، جان ال�صيد.
- مدير »مرفاأ طرابل�س« د. اأحمد 
لبلدي��ة  ال�صاب��ق  الرئي���س  تام��ر، 
طرابل�س المهند�س اأحمد قمرالدين،

الإ�صالم��ي  »المجل���س  ع�ص��و   -
عل��ي  الح��اج  الأعل��ى«  ال�صرع��ي 

طلي�س. 
كلم��ة  الق��ى  دبو�ص��ي  الرئي���س 
ترحيبي��ة ا�صتهله��ا بالإ�ص��ارة اإل��ى 
»اأهمي��ة زي��ارة ال�صفي��ر ال�صام�صي 
لبن��اء اأو�ص��ع العالق��ات بي��ن لبنان 
والإم��ارات العربي��ة م��ن طرابل���س 

الكبرى«.
ال�سفير ال�سام�سي

ال�صفير حم��د ال�صام�صي اأ�صاد في 
كلمته »بح�صن الإ�صتقبال«،

»ال��ذي ين��م ع��ن م��دى التنظي��م 
واللياقة والترتيب التذي تتحلى به 
م��ن  وال�صم��ال«  طرابل���س  »غرف��ة 
توفي��ق  رئي�صه��ا  �صخ���س  خ��الل 
ال��ذي يت�ص��ف  الم�ص��وؤول  دبو�ص��ي 

بوطنيته العالية وحبه لبلده، 
والذي نلم�س فيه، في كل منا�صبة 

نلتقيه فيها،
 الغيرة على بلده، 

اأعمال��ه  كاف��ة  نب��ارك  ونح��ن 
وخياراته، ولقد لم�صن��ا اأي�صاً عمق 
ال�صورة الطيب��ة ال�صادقة التي في 
بلبن��ان  الموؤم��ن  وه��و  داخل��ه، 
والعروب��ة ويجم��ع بينهم��ا ب�ص��كل 

متكامل«. 
»موؤتمر اال�ستثمارات 

االإماراتي اللبناني« في اأبي 
ظبي في 7 ت�سرين

اأيه��ا الأخوة،  وق��ال: »تعلم��ون 
محب��ة بل��دي للبنان، ونح��ن ندعمه 
ف��ي كل المنا�صبات، ولن نتخلى عن 
الوق��وف اإلى جانب��ه، ونحن ب�صدد 
تعزي��ز الرواب��ط بي��ن بلدين��ا، م��ن 
خ��الل فعالي��ة تع��زز ال�صراك��ة بين 
القطاعين العام والخا�س، وتتجلى 
ب��� »موؤتم��ر الإ�صتثم��ار الإمارات��ي 
اللبناني« الذي �صيقام في اأبي ظبي 
بتوجي��ه م��ن القي��ادة الإماراتي��ة، 
وذلك يوم ال�صابع من ت�صرين الأول 

 2019
يح�سره من لبنان 6 وزراء 

وحاكم الم�سرف
و�صيح�ص��ره 6 وزراء م��ن لبنان 

وحاكم »م�صرف لبنان«، 
ونرى في الموؤتمر ب�صائر خير لأن 
الظ��روف ال�صعب��ة الت��ي يم��ر به��ا 
لبن��ان تتطل��ب الوقوف الدائ��م اإلى 

جانب��ه، ويبقى عل��ى اللبنانيين اأن 
ينكبوا اأي�صاً عل��ى الإهتمام ببلدهم 
الت�صهي��الت  توفي��ر  خ��الل  م��ن 
الإع��الم  يك��ف  واأن  الإ�صتثماري��ة، 
ال�ص��ورة  اإعط��اء  ع��ن  اللبنان��ي 
القائم��ة،  الأو�ص��اع  ع��ن  ال�صلبي��ة 
وه��ذا م��ا لم�صناه خ��الل مو�صم هذا 
ال�صيف اإذ لم تكن النتائج م�صجعة، 
لأن  بال��كالم  نكتف��ي  ل  اأن  وعلين��ا 
التنظي��ر �ص��يء والعم��ل التنفي��ذي 

�صيء اآخر«.
الرئي�س دبو�سي

ق��ال:  الرئي���س توفي��ق دبو�ص��ي 
»ي�صعدن��ا اأن ن�صتقب��ل ال�صفير حمد 
ال�صام�صي الذي نرى فيه ال�صخ�صية 
متابعته��ا  عب��ر  الأممي��ة  العربي��ة 
ال�صعب��ة  للظ��روف  الحثيث��ة 
والحرج��ة التي يمر به��ا لبنان، فكل 
التقدي��ر والإكب��ار لم�صاعره النبيلة 
التي تق��ارب �صوؤوننا العامة بحكمة 
هم��وم  م��ن  وتخف��ف  وباإيجابي��ة 
النا�س، وكل التقدير لدولة الإمارات 
العربية حكوم��ًة و�صعباً من خالله،  
وكل ال�صك��ر والتقدير للكالم الطيب 
الذي توجه به بحق لبنان و�صعبه«.

اأطلقنا منظومة اإقت�سادية 
متكاملة

وتوج��ه اإل��ى ال�صفي��ر ال�صام�صي 
قائ��اًل: »اإنن��ا ف��ي »غرف��ة طرابل�س 
منظوم��ة  اأطلقن��ا  وال�صم��ال« 
نط��اق  عل��ى  متكامل��ة  اإقت�صادي��ة 
طرابل�س الكب��رى تمتد من البترون 
اإل��ى اأق�ص��ى ال�صم��ال ف��ي محافظة 
ع��كار عل��ى ط��ول واجه��ة بحري��ة 
ممت��دة م��ن مين��اء طرابل���س حت��ى 

القليعات في عكار، 
م�سروع م�سابه لمنطقة »جبل 

علي« في االإمارات
وهو م�صروع خدماتي اإ�صتثماري، 
يدع��م �صراكات لبن��ان، ويتطلع اإلى 
بن��اء اأو�ص��ع عالق��ات ال�صراك��ة مع 
دولة الإم��ارات العربي��ة المتحدة، 
وهو م�ص��روع م�صابه لمنطقة »جبل 
عل��ي«، وعلين��ا من خ��الل ال�صراكة 
اإ�صتله��ام التجرب��ة الناجح��ة الت��ي 
تمتاز به��ا الم��ارات والتي تحققت 
في فترة زمنية ق�صيرة ن�صبياً وهي 
48 �صنة )قامت دولة الإمارات اأول 
ت�صرين ثان��ي 1971( وباتت ملتقى 
وه��ي  الأر���س،  �صع��وب  لمختل��ف 
ق�ص��ة نجاح مفتوح��ة الأبواب اأمام 
اللبنانيين والع��رب وكافة مكونات 

المجتمع الدولي، 
نريد االإ�ستفادة من تجارب 

نموذجية لدول اأخرى كما في 
ال�سين مثاًل

وهذا ما يدفعنا اإلى اأن ن�صتعر�س 
معك��م مجموعة م�صاريعن��ا الكبرى 
لنوؤك��د عل��ى اأننا نري��د التغلب على 
نقاط ال�صعف اآخذين بعين الإعتبار 
تجارب نموذجي��ة في هذا الم�صمار 
لدول اأخرى مثل ال�صين على �صبيل 

المثال،
حيث ال فقر مدقع

بحي��ث ان ظاه��رة الفق��ر المدقع 

الت��ي عرفته��ا حياته��ا الإقت�صادي��ة 
والإجتماعي��ة لم تع��د موجودة في 
المرحل��ة المعا�ص��رة الت��ي اأطلقت 
وطري��ق  ح��زام  »مب��ادرة  معه��ا 
الحرير«، وما ذلك اإل لنوؤكد على اأن 
الإرادة  توف��ر  اأم��ام  م�صتحي��ل  ل 

والعزيمة والت�صميم«.
لبلورة �سيغة لعالقاتنا مع 

االإمارات
وقال: »نحن نريد اأن نبني اأو�صع 
عالقات التعاون مع بلدكم ال�صقيق، 
وعب��ر دوركم المح��ب والبناء لأننا 
نلم���س م��دى القل��ب الكبي��ر المحب 
لنا، ونتمن��ى العمل معاً على بلورة 
�صيغة تجدونه��ا منا�صبة للم�صتقبل 

الواعد لعالقاتنا الأخوية««.
ال�سام�سي: ما في الغرفة من 

اأعمال هي غير عادية 
وت�سيء على مكامن القوة

وع��اد ال�صفي��ر ال�صام�ص��ي لي�صكر 
طرح��ه  »عل��ى  دبو�ص��ي  الرئي���س 
الطي��ب« واإعتب��ر »اأن الأعمال التي 
يت��م القيام بها ف��ي »غرفة طرابل�س 
وال�صم��ال« ه��ي غير عادي��ة ت�صيء 
على مكامن القوة الإ�صتراتيجية في 
لبنان وطرابل���س وتعزز ال�صراكات 

الإ�صتثمارية الدولية«.
باأهمي��ة  »الإقتن��اع   واأعل��ن 
الم�صروع الوطن��ي الإ�صتثماري في 

لبنان من طرابل�س الكبرى«، 
و»�صاأتبن��ى طرح��ه عل��ى اأعل��ى 
الم�صتوي��ات ف��ي ب��الدي، و�صيكون 
مادة محورية خالل اإنعقاد »موؤتمر 
ف��ي  �صينعق��د  ال��ذي  الإ�صتثم��ار« 
ال�صاب��ع م��ن ت�صري��ن الأول المقبل 

2019 في اأبو ظبي، 
اأدعو الرئي�س دبو�سي اإلى 

موؤتمر حيث �سيكون 
وم�سروعه محورًا اأ�سا�سيًا

وي�صعدني اأن اأوجه دعوة ر�صمية 
وزمالئ��ه  دبو�ص��ي  الرئي���س  اإل��ى 
لح�صور ه��ذا الموؤتمر حيث �صيكون 
الرئي���س دبو�صي وم�صروعه محورًا 

اأ�صا�صياً في هذا الموؤتمر«.
بع��د كلم��ة ال�صفي��ر ق��ام الرئي�س 
دبو�صي بعر�س موجز عن »م�صروع 
الرقمي��ة  لل�صياح��ة  الذك��ي  الرك��ن 
والمعالم التاريخية والدينية« التي 
تم ت�صويرها. وتقدم بطرح فكرتين 
م��ع  الت�ص��اور  �صيت��م  اأ�صا�صيتي��ن 
باإمكانية  للب��ت  ال�صام�ص��ي  ال�صفي��ر 
تنفيذهما لحقاً على اأر�س الواقع، 

االأولى: العيد الوطني 
االإماراتي

باإ�صت�صاف��ة  الأول��ى  تق�ص��ي 
لدول��ة  الوطن��ي  العي��د  اإحتفالي��ة 
الإم��ارات العربية المتح��دة ال� 48 
ف��ي   2019 الأول  كان��ون  ف��ي 

طرابل�س، 
الثانية: الإقامة قن�سلية في 

طرابل�س
اإقام��ة  اإل��ى  الدع��وة  والثاني��ة 
طرابل���س  ف��ي  اإماراتي��ة  قن�صلي��ة 
القطاعي��ن  بي��ن  الرواب��ط  لتعزي��ز 

العام والخا�س في كال البلدين«.

ح�ص��ن  د.  الزراع��ة  وزي��ر  زار 
اللقي���س »غرف��ة طرابل���س« بدعوة 
من رئي�صه��ا توفي��ق دبو�صي، حيث 
تمحورت زيارته ح��ول »التحديات 
القط��اع  اأم��ام  المتاح��ة  والفر���س 
الزراع��ي«. وق��د تمي��زت  بمحطات 
متتالي��ة اأبرزه��ا اللقاء م��ع الرئي�س 
دبو�صي الذي اإ�صتعر�س المرتكزات 
الإ�صتراتيجي��ة الت��ي ت�صتن��د عليها 
المنظوم��ة الإقت�صادي��ة المتكامل��ة 
المن�ص��ة الجاذب��ة لالإ�ص�صتثم��ارات 
والدولي��ة  والعربي��ة  اللبناني��ة 
ومجموع��ة الم�صاريع التي تعتمدها 
»غرف��ة طرابل�س« ف��ي مقرها والتي 
ته��دف اإلى تطوير وتحديث مختلف 

قطاعات بيئة الأعمال«.
اللقي�س

�صك��ر  اللقي���س  ح�ص��ن  الوزي��ر 
»ح�ص��ن  عل��ى  دبو�ص��ي  الرئي���س 
الإ�صتقب��ال، ومع تهنئت��ه باإعتباره 
الذي��ن  المتنوري��ن  لآم��ال  ممث��اًل 
يفكرون بجدي��ة واإخال�س بم�صتقبل 
اأهمي��ة  يق��درون  والذي��ن  البل��د 
الع��ام  القطاعي��ن  بي��ن  ال�صراك��ة 
الم�صاري��ع  لإط��الق  والخا���س 
وتوفي��ر  الواع��دة  الإ�صتثماري��ة 

الفر�س الم�صتقبلية الجيدة«. 
ندعم الغرفة وم�ساريع 

رئي�سها
»غرف��ة  ندع��م  »نح��ن  وق��ال: 

طرابل�س« ونقف اإلى جانب رئي�صها 
توفي��ق دبو�ص��ي معترفي��ن باأهمي��ة 
والت��ي  يطلقه��ا،  الت��ي  الم�صاري��ع 
ت�صتن��د عل��ى روؤي��ة وا�صع��ة تحقق 
الخي��ر الع��ام ول تنطوي عل��ى اأية 
اأن  ناأم��ل  والت��ي  خا�ص��ة  م�صال��ح 
الم�صاري��ع  خالله��ا  م��ن  تتحق��ق 

المنتظرة.
وعلينا العمل معاً كوزارة وغرفة 
حقيق��ة  لت�صب��ح  ترجمته��ا  عل��ى 

قائمة«. 
توقيع اإتفاقية ال�سراكة

ثم تم:
»التوقي��ع على اإتفاقي��ة ال�صراكة 
و»غرف��ة  الزراع��ة  وزارة  بي��ن 

طرابل�س وال�صمال«،
الإ�صتراتيجي��ة  الأ�ص���س  »ح��ول 
التي ت�صتند عليها ال�صراكة الوطنية 

لتطوير القطاع الزراعي«.
لإفتت��اح  ال�صري��ط  »وق���س 
والخ�ص��ار  المبي��دات  مختب��رات 

والفواكه والعلف الأ�صماك«.
الحوار والكلمات والمداخالت 
»الح��وار  كان  الخت��ام  وف��ي 
المفت��وح« ال��ذي تحدث في��ه رئي�س 
ووزي��ر  دبو�ص��ي  توفي��ق  الغرف��ة 
ورئي���س  اللقي���س  ح�ص��ن  الزراع��ة 
»م�صلح��ة الزراعة ف��ي ال�صمال« د. 
اإقب��ال اأحم��د زي��ادة ح��ول »فر�س 

وتحديات القطاع الزراعي«.

اللقي�س ودبو�ضيال�ضام�ضي ودبو�ضي يتو�ضطان اع�ضاء مجل�س ادارة الغرفة

دبو�ضي والوراق يتبادلن التفاقية
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انطالًق��ا من ا�صتراتيجية البن��ك اللبناني الفرن�صي 
الت��ي ترتك��ز عل��ى التق��ّرب م��ن زبائن��ه اأينم��ا كانوا 
وتو�صيع انت�صاره في كافة المناطق اللبنانية، افتتح 
الم�ص��رف، من��ذ تاأ�صي�ص��ه حت��ى اليوم، 9 ف��روع في 
ال�صم��ال. ويعود تاري��خ تواجده في ه��ذه المحافظة 
اإل��ى الع��ام 1933 عندم��ا افتت��ح فرعه ف��ي طرابل�س 
الّت��ل، ليتو�ّصع بعد ذلك اإلى التبانة والزاهرية وحلبا 
والمين��اء وزغرت��ا و�صهر العين ومزي��ارة وكو�صبا. 
وبما اأّن البنك اللبناني الفرن�صي متمّيز بكونه م�صرًفا 
محافًظ��ا، يتمّت��ع، من��ذ الع��ام 1933 حت��ى الي��وم، 
بال�صمعة الطيبة لدى كافة اأبناء ال�صمال الأوفياء له. 
»ل��كّل من ه��ذه المناط��ق ال�صمالية مي��زة مختلفة 
بمواردن��ا  قّوته��ا فواح��دة وتتمّث��ل  اأّم��ا  وخا�ص��ة، 
ا  الب�صري��ة الت��ي تاأت��ي بالم�ص��رف بنتائج جّي��دة جدًّ
وت�ص��ّم اأكثر من 90 موظًف��ا من اأبناء مختلف مناطق 
ال�صمال«، بح�صب ما يقول م�صاعد المدير العام ومدير 
�صبك��ة الفروع في البن��ك اللبنان��ي الفرن�صي، مروان 

رم�صان. 
ف��ي  ف��روع   4 الفرن�ص��ي  اللبنان��ي  البن��ك  افتت��ح 
طرابل���س وق��د اأعط��ى كّل منه��ا نتائج لفت��ة. وعلى 
الرغ��م م��ن اأح��داث التّبان��ة الت��ي �صه��دت الكثير من 
التقّلب��ات والأح��داث الأمني��ة وم��ن الأ�ص��رار الت��ي 
لحق��ت بها، »بقي الم�صرف ف��ي المنطقة، ل �صيما اأّن 
المي��اه ع��ادت اإل��ى مجاريها ب�ص��كٍل �صريع، كم��ا اأننا 
اأعدن��ا تاأهي��ل الف��رع ه��ذه ال�صن��ة لي�صتقب��ل الزبائن 
وزّوار منطقَت��ي الّت��ل وجبل مح�ص��ن بحّلٍة جديدة«، 

ي�صيف رم�صان. 
ويبق��ى ف��رع المين��اء نقط��ة ت��الٍق ت�صتقب��ل اأبناء 
المنطقة و�صواحيها. اأّما فرع زغرتا فله ق�صة اأخرى، 
»فب��دل اأن يكون مركز الفرع في قل��ب ال�صوق، قررنا 
اأن نبتع��د قلياًل عن الزدح��ام لن�صّهل و�صول الزبائن 
وزوار الف��رع، ونوؤّمن له��م م�صاحة لرك��ن �صياراتهم 

اأمام الفرع«. 
اأّم��ا �صهر العين، في�صّر البنك اللبناني الفرن�صي اأن 
يتواج��د ف��ي ه��ذه المنطق��ة، والدلي��ل على ذل��ك اأنه 
�صيبن��ي فرًع��ا جديًدا ف��ي ال�صنوات القريب��ة القادمة 

بجانب الفرع الحالي. 
ويمت��ّد الم�صرف �صم��اًل و�صوًل اإل��ى عكار بحيث 
ي�صتقب��ل في فرع حلبا عدًدا كبيًرا من العمالء وزّوار 

المنطقة على مدى 10 �صنوات.
اأّم��ا ف��رع مزيارة الممّي��ز ب�صكله وطابع��ه التراثي 
اللبناني، في�صّكل نقطة التوا�صل بين الم�صرف واأهل 
المنطق��ة واأبنائهم في الخارج، »وبحكم تواجدنا في 
نيجيري��ا من خالل مكتبنا التمثيل��ي، نتقّرب اأكثر من 
اللبنانيين في نيجيريا، واأبناء مزيارة خير مثال على 
ذل��ك، فه��م ي��زورون المنطق��ة والف��رع ف��ي ال�صي��ف 
وي�صعرون بقرب الم�صرف منهم حتى في الغتراب«، 

ي�صيف رم�صان.

اأّما اأحدث فرع افتتحه البنك اللبناني الفرن�صي في 
م��ن  »وكن��ا  كو�صب��ا،  ف��ي  ف��كان  ال�صم��ال  محافظ��ة 
الم�صارف الأولى التي تواجدت في هذه المنطقة، ما 

�صاهم في جذب القطاع الم�صرفي اإليها«.
اإل اأن الم�ص��رف ل يكتفي بزي��ادة عدد فروعه، بل 
ي�صعى اإلى توفير اأكبر عدد ممكن من اأجهزة ال�صراف 
الآلي للتو�ّصع في المحافظة. وفي هذا الإطار، ي�صيف 
رم�صان قائ��اًل: »اإلى جانب هذه الأجهزة في فروعنا 
الت�صعة، و�صعن��ا 6 اأجهزة غير مرتبطة بفرع تغّطي 
ع��دًدا م��ن المناطق البعي��دة وتتوزع بي��ن ح�صرون 
واإهدن وبن�صع��ي واأنفه ورحب��ة والكوا�صرة«. »كما 
اأّن بع���س المناطق ما زالت تطال��ب بتواجدنا اإن من 
خ��الل فرع اأو جهاز �صّراف اآلي، وما زلنا ندر�س هذه 
الطلبات والقتراحات لنك��ون بقرب اللبنانيين اأينما 
تواج��دوا، حتى في المناطق النائية«، يختتم مروان 

رم�صان.
وتج��در الإ�ص��ارة اإلى اأّن البن��ك اللبناني الفرن�صي 
يعم��ل حالي��اً من خ��الل �صبكة ف��روع ت�ص��ّم 60 فرعاً 
و183 جه��از �صّراف اآلي. اأما في الخارج، فمجموعة 
البنك اللبناني الفرن�صي موجودة في فرن�صا وقبر�س 
 LF Finance( و�صوي�ص��را   ،)Banque SBA(
Suisse(، وف��ي الإم��ارات العربي��ة المتحدة )مكتب 
تمثيل��ي في اأبو ظبي(، ونيجيري��ا )مكتب تمثيلي في 

لغو�س(، وفي العراق )فرع في بغداد(.
اإ�صاف��ة اإل��ى ذلك، ُيع��ّد الم�صرف رائ��ًدا في توفير 
الخدم��ات الإلكتروني��ة الت��ي ت�صّهل عملّي��ات الزبائن 
الم�صرفية، وتتمّثل باأجهزة ال�صّراف الآلي المتطّورة 
والف��رع الإلكتروني الجديد في منطق��ة مار ميخائيل 

في بيروت، والمن�صات الرقمية مثل تطبيَقي 
My BLF وMy LTBY by BLF الخا�س بال�صباب، 
 )e-banking( الإلكتروني��ة  ال�صيرف��ة  وخدم��ات 

وغيرها.

محم��د  ع��كار  محافظ��ة  نائ��ب 
م�صطفى �صليمان )اأبو عبداهلل( القى 
كلم��ة �صاملة في حفل »اإطالق دورة 
ال�صهي��د رفيق الحريري الريا�صية« 

في عكار.
النائ��ب �صليمان رح��ب في كلمته 
بالح�ص��ور ووج��ه التحي��ة لجه��ود 
ال�صي��د ح�صي��ن »وخطوت��ه باإن�صاء 
وزارة  واأدع��و  ريا�ص��ي،  ملع��ب 
تحم��ل  اإل��ى  والريا�ص��ة  ال�صب��اب 
م�صوؤولياته��ا لناحي��ة و�ص��ع خطط 
ال�صباب  الريا�صة و�ص��وؤون  لتطوير 

على �صعيد عكار كما لبنان«.
الأ�سد العقوبات لكل خائن 

تاآمر على وطنه
وف��ي ال�صيا�ص��ة، تط��رق النائ��ب 
�صليم��ان اإل��ى ق�صية العمي��ل اليا�س 

فاخوري، وقال:
»كل من تاآمر على هذا الوطن هو 
خائن يج��ب محاكمته واإن��زال اأ�صد 
العقوب��ات به، كي يك��ون عبرة لكل 
م��ن ت�ص��ول ل��ه نف�ص��ه التعام��ل مع 

العدو«. 
»فاّرون« ال »مبعدون«

اأ�ص��اف: »اإن مح��اولت تهري��ب 
بع���س العم��الء اأو منحه��م اأحكاماً 
مخفف��ة اأو ت�صهي��ل دخوله��م تح��ت 
ق�ص��رًا«  �صع��ار كاذب: »المبعدي��ن 
وه��م »الف��ارون فعاًل« ه��و ت�صجيع 
عل��ى العمال��ة وتاآم��ر جدي��د عل��ى 

الوطن«.
»عطف وعواطف«

ال��ذي  الوق��ت  »وف��ي  اأ�ص��اف: 

تعالج في��ه ملفات العمالء بكثير من 
العطف والعواطف،

هناك اأمهات تبكي اأبناءها، 
ون�صاء ثكلى تبكي اأزواجها،

قي��د  زال��وا  م��ا  �صب��اب  وهن��اك 
دون  طوي��ل  زم��ن  من��ذ  التوقي��ف 

محاكمات؟؟«.
ظلم وقهر

»هوؤلء الموقوف��ون الذين اأُطلق 
»الموقوفي��ن  ت�صمي��ة  عليه��م 

الإ�صالميين«: 
- جرى توقيفهم على ال�صبهة،

- فاأين العدل في توقيفهم.
- ربم��ا لأنه��م اإ�صالمي��ون هن��اك 

الظلم والقهر.
عي�س م�سترك مزيف

ولأنن��ا ف��ي ظ��ل عي���س م�صت��رك 
مزيف،

بقيت ملفاتهم في الأدراج،
ُفوا لهم وبكل  اأما العم��الء فقد َوظَّ
وقاح��ة م��ن يداف��ع عنه��م وي�صعى 

للعفو عنهم«
»الظلم ال ير�سى به العباد 

وال رب العباد«
تابع: »يجب الإ�ص��راع بمحاكمة 
محاكم��ة  الإ�صالميي��ن  الموقوفي��ن 
عادل��ة، فمن تثب��ت اإدانت��ه فليحكم 
ومن تثبت براءته فلُيطلق �صراحه، 
لأن الظل��م ل ير�ص��ى ب��ه العباد ول 

رب العباد«.
واأعلن اإطالق الدورة

النائ��ب محمد م�صطف��ى �صليمان 
�صك��ر ف��ي خت��ام كلمت��ه كل القيمين 

على هذا ال�صرح،
ال��دورة  »اإط��الق  ع��ن  واأعل��ن 

الريا�صية الأولى با�صم:
- »دورة الرئي���س ال�صهيد رفيق 

الحريري«،
وف��اء ل��ه وا�صتكم��اًل لم�صروع��ه 
�صع��د  الرئي���س  يق��وده  ال��ذي 

الحريري«.

�صه��دت الآون��ة الأخي��رة تناف�صاً 
بين بع���س ال�صيا�صيين والنا�صطين 
بط��ولت  منه��م  كل  اإدع��اء  ف��ي 
بلدي��ة  واأن  وهمي��ة  واإنج��ازات 
طرابل���س تجاوب��ت م��ع دعوت��ه اأو 
مطلبه ف��ي �صرف م�صاهم��ات مالية 
ف��ي  طرابل�صيي��ن  ط��الب  لت�صجي��ل 
الثانوي��ات والمهني��ات و»الجامعة 

اللبنانية«، 
محاولين بذلك اإختالق انت�صارات 
وهمي��ة والظهور اأمام ال��راأي العام 
باأنه��م حقق��وا �صيئ��اً – اأي �صيء – 

لخدمة المدينة واأهلها.
وف��ي الواقع لم ن��َر منهم – حتى 

الآن – اأي اإنجاز.
ن��رى غ��دًا  ولي���س م�صتبع��دًا ان 
يافط��ات )ب��اأي طريق��ة م��ن ط��رق 
تت�صم��ن  ال�ص��وارع  ف��ي  الدف��ع( 
عب��ارات ال�صكر والمتن��ان والثناء 
وراء  لالهثي��ن  وخا�ص��ة  له��وؤلء 
�ص��راب الإنجاز، وم��ن هنا قد يكون 
جهله��م باأن بلدي��ة  طرابل���س بداأت 
تقدي��م م�صاعداتها للطالب منذ ثالث 
�صن��وات، ف��ي وقت ل��م يك��ن هوؤلء 
المدع��ون قد و�صل��وا اإلى منا�صبهم 
الطرابل�صيي��ن  غالبي��ة  تك��ن  ل��م  اأو 

ت�صمع باأ�صمائهم.
في 2017 بداأت البلدية 

بتقديم م�ساعداتها
ولالن�ص��اف وتو�صيح��اً للحقائق 
ن��ورد المعلوم��ات المتوف��رة ل��دى 
»التم��دن« ع��ن كيفي��ة ب��دء البلدية 
للط��الب  م�صاهم��ات  بتقدي��م 

المحتاجي��ن باإقت��راح م��ن الع�ص��و 
زاه��ر �صلط��ان. فف��ي مطل��ع الع��ام 
)الع��ام   2018-2017 الدرا�ص��ي 
البل��دي  المجل���س  عه��د  ف��ي  الأول 
المجل���س  ع�ص��و  ط��رح  الحال��ي( 
عل��ى  �صلط��ان  زاه��ر  د.  البل��دي 
المجل���س فك��رة تقدي��م م�صاهم��ات 
للط��الب، وبعد التوافق على الفكرة 
كّلف رئي�س البلدية، في ذلك الوقت، 
المهند���س اأحمد قمرالدي��ن، رئي�صة 
وذوي  الجتماعي��ة  »اللجن��ة 
الحتياج��ات الخا�ص��ة« المحامي��ة 

ر�صا �صنكري بالمهمة.
وُكلِّفت الع�سو البلدي ر�سا 

�سنكري
�صنك��ري،  ر�ص��ا  ب��داأت  وهك��ذا 
ف��ي  زمالئه��ا  م��ن  ع��دد  بم�صاع��دة 
المجل�س، باإعداد ملفات عن الطالب، 
المدار���س  اإدارات  م��ع  بالتع��اون 
والمهني��ات، وقد تح��ول مكتبها في 

»جريدة التمدن« اإلى خلية نحل مع 
الدرا�ص��ي  الع��ام  ه��ذا  مطل��ع 
2018/2017، كم��ا الأع��وام الت��ي 
تلت��ه، حي��ث ت�صتقب��ل اأولي��اء اأمور 
الت�ص��الت  وتتلق��ى  الط��الب 
جاه��دة،  وت�صع��ى  والمراجع��ات 
لتحقي��ق  المجل���س،  ف��ي  والزم��الء 
اله��دف الأ�صمى وه��و الم�صاهمة في 
دون  والحيلول��ة  الط��الب  ت�صجي��ل 
حرم��ان اأي طالب م��ن متابعة تلقي 

العلم.
باالأرقام: 2018-2017 
مجموع الم�ساهمات 120 

مليون ليرة
-2017 الدرا�ص��ي  الع��ام  ف��ي 

2018  �صملت الم�صاهمات:
الثانوي��ات  ف��ي  طالب��اً   627  -

الر�صمية،
)التتمة �صفحة 11(

في �إطالق »دورة �ل�ضهيد رفيق �لحريري«

النائب محمد �سليمان: 
للعمالء عطف وعواطف ولالإ�سالميين ظلم وقهر!!

البنك اللبناني الفرن�سي ي�ستمر منذ 
العام 1933 في التو�سع في ال�سمال

لي�س »تجاوبًا« مع نائٍب اأو نائبٍة وال ر�سوخًا لنافٍذ اأو م�سايرًة 
الإنتهازي: بقرار من مجل�سها البلدي، بلدية طرابل�س ت�ساهم، 

ولل�سنة الثالثة على التوالي، بر�سوم الت�سجيل للطالب
فنرجوكم.. كفانا اإنجازاٍت وهميًة واإهمااًل حقيقيًا

م�ضاعد المدير العام ومدير �ضبكة الفروع مروان رم�ضان

�ضليمان متحدثًا في الحتفال

قطعة اأر�س مفرزة م�صاحتها 2000 مترمربع تت�صل بو�صط بوليفار بقاع �صفرين 
بطريق �صيارات خا�س 

بطول 90 مترًا. 
البيع، بدون و�صطاء، وبالإت�صال المبا�صر مع المالك على الرقم 70/146809 

و06/625651 و06/626622
ويومي ال�صبت والأحد في بقاع �صفرين هاتف: 06/490647

بق�ع �ضفرين عرو�س �لم�ض�يف في �ل�ضنية و�الإ�ضتثم�ر �الأف�ضل ح�ليً� 
في �لعق�ر�ت  وبن�ء �لم�ض�كن للبيع

�صقة مفرو�صة ديلوك�س:
3 غرف نوم
3 حمامات

�صالون
�صفرة

جلو�س
مطبخ

�صارع الكوندور – خلف بنك عودة
طريق الميناء طابق 3

للمراجعة:
03/550175       03/208607

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري الأولى 

في ال�صمال
طلب ربيع الكردي بوكالته عن 
�صاهين  عبدالمعطي  ورث��ة  اأح��د 
)14و  �صائع  بدل  تمليك  �صندات 
و4692  ال���زاه���ري���ة   76/)6
زيتون  و4698  و4689  و4693 

طرابل�س.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري 
بالتكليف
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تلبية لدعوة رئي�س مجل�س اأمناء جامعة طرابل�س المحامي 
ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي، اأقامت جامعة طرابل�س بعد ع�شر 
-9-28 له  الموافق   ،1441 محرم   29 بتاريخ  ال�شبت  يوم 

2019 في م�شرح مجمع الإ�شالح الإ�شالمي احتفالها ال�شنوي 
بتخريج الدفعة الواحدة والثالثين من كلية ال�شريعة والدرا�شات 
الإ�شالمية والدفعة ال�شابعة من كلية اإدارة الأعمال، والع�شرين 
الآداب  كلية  من  الثانية  والدفعة  العليا،  الدرا�شات  ق�شم  من 
والعلوم الإن�شانية، ومنح �شهادة الدكتورة الفخرية  في اللغة 

العربية واآدابها للغوّي الأمير ال�شيخ خليل عمر الأيوبي.
ح�شر الحتفال في مقر الجامعة رئي�س مجل�س الوزراء �شعد 
الحريري ممثال بمعالي الوزير �شمير الج�شر، الرئي�س نجيب 
الجمهورية  مفتي  ميقاتي،  الله  عبد  بالدكتور  ممثال  ميقاتي 
الفتوى في طرابل�س  باأمين  ممثاًل  دريان  اللطيف  عبد  ال�شيخ 
اإمام، معالي الوزير محمد عبد اللطيف  ف�شيلة ال�شيخ محمد 
كبارة ممثاًل بالأ�شتاذ �شامي ر�شا، معالي اللواء اأ�شرف ريفي 
ممثاًل بالأ�شتاذ ح�شن �شندب، وممثل عن النائب علي دروي�س، 
و�شعادة المدير العام لالأمن العام اللواء عبا�س اإبراهيم ممثاًل 
بالعقيد عبد الرزاق مالطي، ورئي�س دائرة الأوقاف في طرابل�س 
بكار  ال�شيخ زيد  ا�شالمبولي، مفتي عكار  الــرزاق  ال�شيخ عبد 
زكريا ممثاًل بال�شيخ خالد ا�شماعيل، وال�شيخ الدكتور محمد 
الحاج ممثاًل هيئة علماء فل�شطين، رئي�س اتحاد بلديات الفيحاء 
الدكتور ريا�س يمق، والمفكر الإ�شالمي الدكتور محمد علي 
في  والخيرات  الزكاة  لبيت  العليا  الهيئة  رئي�س  ال�شناوي 
الإ�شالمية،  الجماعة  ممثاًل  نافع  اإيهاب  والأ�شتاذ  طرابل�س، 
في  الجامعيين  رابــطــة  رئي�س  الح�شامي  غ�شان  والأ�ــشــتــاذ 

ممثاًل  الــمــراد  محمد  ال�ــشــتــاذ  المحامين  ونقيب  ال�شمال، 
هاجريانتو  الأندوني�شي  وال�شفير  مطرجي،  زاهر  بالمحامي 
الأ�شتاذ  الفل�شطيني  ال�شفير  عن  وممثل  وزوجته،  طهارى 
من  وح�شد  بــيــروت،  في  التركي   والقن�شل  دبــور،  اأ�ــشــرف 
الخيرية  والجمعيات  الهيئات  وممثلي  الجامعات  اأ�شاتذة 

والتربوية والجتماعية والنقابية والن�شائية.
راأفت  الدكتور  الأ�شتاذ  الجامعة  رئي�س  موكب  دخــول  بعد 
الحتفال  ا�شتهل  والــطــالب،  والأ�ــشــاتــذة  والعمداء  الميقاتي 
بتالوة عطرة من القراآن الكريم للطالب الكازخ�شتاني �شوخان 

رولف، تالها مو�شيقى الن�شيد الوطني ون�شيد الجامعة.
بعد تقديم من عريف الحتفال اأمين �صر الجامعة الأ�صتاذ 
رئا�صة  من  ال��وارد  الكتاب  قــراءة  جــرت  حندو�س،  محمد 
�صماحة  الأمناء  مجل�س  رئي�س  اإلى  اللبنانية  الجمهورية 
ال�صيخ محمد ر�صيد الميقاتي، وقد جاء فيه : »�شماحة ال�شيخ 
طرابل�س،  جامعة  اأمناء  مجل�س  رئي�س  الميقاتي  ر�شيد  محمد 
تحية طيبة وبعد، تلقى فخامة رئي�س الجمهورية العماد مي�شال 
من  لعدد  متتالية  دفعات  تخريج  حفل  لح�شور  دعوتكم  عــون 
الكليات في الجامعة الذي تقيمونه يوم ال�شبت الواقع في 28 
�شكر  اإليكم  ننقل  اأن  ي�شرنا  المنا�شبة  هذه  في   ،2019 اأيلول 
والطالبات  للطالب  الدعوة، وتهنئته  الرئي�س على هذه  فخامة 
المتخرجين متمنًيا لهم ولكم دوام التوفيق والنجاح مع المودة 

والتقدير«.
واأهــم  وكلياتها  الجامعة  عــن  وثائقي  فيلم  عر�س  تــم  ثــم 
في  تحققت  التي  والتربوية  الأكاديمية  واإنجازاتها  مرافقها 

العام الجامعي الما�شي.
محمد  ال�صيخ  �صماحة  الجامعة  اأمناء  رئي�س  األقى  ثم 
ر�صيد الميقاتي كلمته ، ومما قاله: »يحّز في قلوبنا اأن نرى  
انت�شار الف�شاد المالي والداري والفجور ال�شيا�شي والخطاب 
الطائفي المقيت في بالدنا ، ونت�شاءل كيف يرتكب الع�شاة ما 
يرتكبون لياًل ونهارًا �شرًا وجهارًا، وهل حقا وفعاًل هم م�شلمون 
اأو م�شيحيون ؟ وماذا  تبقى من اإيمانهم باهلل واليوم الآخر  اإذا 
نهبوا خزينة الدولة وعبثوا بمقدراتها واأرهقوا البالد والعباد؟«
ثم قال: »اإن الحقوق الد�شتورية والقانونية للم�شلمين في 
والتخفي�شات  والــتــنــزيــالت  للم�شاومة  قابلة  لي�شت  لبنان 
والح�شومات والإهداءات اأو التبرعات في اأي ظرف �شيا�شي اأو 
اأية لحظة تاريخية تغري بالغارة على هذه الحقوق كائنًا ما كان 

العنوان م�شلاًل.
اإن دعوتنا للحفاظ على حقوق الم�شلمين في لبنان هي دعوٌة 
للحفاظ على الميثاقية في وطننا لبنان ويخطئ جدًا من ي�شنفها 
تحت عنوان طائفي اأو مذهبي، اإنما الطائفية تكمن في الكراهية 
والبغ�شاء و العدوان على الآخر وا�شتالب حقوقه التي لي�شت 

منحًة ومنًة من اأحد.
اإننا ندعو القيادة ال�شيا�شية والدينية للم�شلمين في لبنان اإلى 
المجتمع  مكونات  كل  واإ�ــشــراك  �شامل  نه�شوي  عمل  اإطــالق 
انتظاره، وذلــك بغية  الــذي طــال  الــحــراك،  هــذا  ال�شالمي في 
على  والتفرج  والتفرق  والحباط  التكل�س  حالة  من  الخروج 

المزيد من التراجع والنهيار .
اأعلى يحمل  اإ�شالمي  اإلى انتخاب مجل�س �شرعي  كما ندعو 
العليا  الم�شلمين  م�شالح  على  ال�شاهرة  العين  ويكون  الأمانة 

في  الدولية  بالوثائق  المهّددة  واأنظمتهم  الوقفية  وثروتهم 
العام  التعليم  مناهج  وتجنيب  ال�شخ�شية،  الأحـــوال  مجال  
ودماء  الجن�شي،  والتحول  وال�شذوذ  الجندرة  ثقافة  الجديدة 
المجل�س  اأن  كما  ال�شواء،  على  والم�شيحية  الم�شلمة  الأ�شرة 
الدولة  الم�شلمين في وظائف  اإن�شاف  العتيد مطالب بمتابعة 
ال�شعائر  اإقــامــة  حرية  من  لهم  تمكينًا  وعطلًة،  وعماًل  اإدارًة 

الدينية.
واأخيرًا فاإن وزراة التعليم العالي مطالبٌة باعطاء التوجيهات 
الالزمة للبت بالطلبات المحقة للجامعات ومنها جامعة طرابل�س 
ترخي�شها  التي �شدر  التربية  بكلية  يتعلق  ما  لجهة  وخا�شة 
 )16( انتظار  بعد   2017 عام  الجمهوري  المر�شوم  بموجب 
عامًا ثم ل زلنا منذ عامين نرتقب �شدور الأمر بالمبا�شرة رغم 

ا�شتيفائنا كل ال�شروط القانونية والأكاديمية والمالية«.
وختم كلمته متوجًها اإلى الخريجين بباقة من الن�شائح.

ال�صيخ محمد  الفتوى في طرابل�س  اأمين  األقى  بعد ذلك، 
اإمام كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية �صماحة ال�صيخ عبد 
طرابل�س  جامعة  �شعار  فيها:  جــاء  ومــمــا  دري��ان،  اللطيف 
الح�شارة  فهل  العنوان!  هذا  اأجمل  وما  تتجدد«،  »ح�شارة 
بروحها وجوهرها اإل اأمانة يت�شلمها الالحق من ال�شابق طرية 
ندية؟ الح�شارة لي�شت في التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، 
ولكنها مجموع القيم الإن�شانية والأخالقية ومنظومة ال�شلوك 
التي جاء بها الأنبياء جميًعا، والع�شر الذي نحن فيه مثقل على 
وحاملة  والطليعة،  والريادة  الراية  �شاحبة  تعد  لم  لأنها  اأمتنا 
الأمانة! واأ�شاف : »ينبغي اأن ننتقل من ال�شتهالك اإلى الإنتاج، 
من التاأثر والتبعية اإلى التاأثير والقيادة، هذا مو�شعنا الطبيعي، 

جامعة طرابل�س تحتفل بتخريج الدفعة الحادية والثالثين 
د« من طالبها تحت �سعار: »ح�سارةٌ تتجدَّ

رئي�س مجل�س الأمناء �ضماحة ال�ضيخ محمد ر�ضيد الميقاتي يلقي كلمته

كلمة الخريجين يلقيها الخريج التايالندي م�ضري رونيبتاك  

كلمة الخريجات تلقيها الخريجة ربيعة دبو�ضي رئي�س الجامعة الأ�ضتاذ الدكتور راأفت الميقاتي يلقي ق�ضيدته الحقوقية الفكرية

وقوًفا لمو�ضيقى الن�ضيد الوطني ون�ضيد الجامعة

ال�سيخ الميقاتي: الحقوق الد�ستورية للم�سلمين في لبنان لي�ست قابلة للم�ساومة حفاظًا على الميثاق

كلمة �ضماحة المفتي الدكتور ال�ضيخ عبداللطيف دريان يلقيها اأمين الفتوى في طرابل�س ال�ضيخ محمد اإمامكلمة دولة الرئي�س ال�ضيد �ضعد الحريري يلقيها معالي الوزير �ضمير الج�ضر

عريف الحتفال اأمين �ضر الجامعة الأ�ضتاذ محمد حندو�س
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لأن  ال�شالم،  عليه  اآدم  الى  الممتدة  هذه ح�شارتنا  تاريخنا  هذا 
الأول  النور  اإنها نزلت بنزول  القيم ل تعرف ع�شًرا ول عمرًا، 
والنبوة الأولى وتالزمت مع وطء هذا الإن�شان تراب هذه الأر�س.
اإل  اإن�شانية الإن�شان ذاته؟ ما هي  اإل  للقيم والأخــالق  وهل 
النفو�س  في  �شارت  حتى  والر�شل  الأنبياء  به  جاء  ما  تراكم 
اأعراًفا وميزاًنا للخير وال�شر وللمعروف والمنكر. اأما عندما 
ل  عنها  نقول  اأن  يمكن  التي  الن�شاز  باأ�شوات  وينادى  تغيب 
اإن�شانية الإن�شان وتريد ترديه عن مقام  اإن�شانية لأنها تقل�س 

التكريم في الإن�شانية اإلى دركات اأقل واأ�شفل!!
اإن كل من يدعو اإلى تغريب الدين الإ�شالمي، تغريب الدين 
اأو  غرب  من  اأتتنا  ممار�شات  ويعلن  واأخالقه  وقيمه  ب�شرعه 
اإن�شانيته وفي فطرته وفي جبلته  �شرق تناق�س الإن�شان في 
وفي �شميره وفي عقله وفي كينونته بالنهاية كل ذلك ينبغي اأن 
نت�شدى له، واأن يكون حملة هذه الر�شالة -ر�شالة الإ�شالم- 
الفتن  خير حرا�س وخير ر�شول مانع وخير مت�شد لموجات 
واإن�س،  جن  من  ال�شياطين  لأبــواق  الف�شاد،  لموجات  بل  هذه 
والأر�ــس،  ال�شماوات  نور  واهلل  بالنور  الظلمات  تنجلي  فاإنما 

ومن لم يجعل اهلل له نوًرا فما له من نور«.
ثم األقى رئي�س جامعة طرابل�س الأ�صتاذ الدكتور راأفت 
محمد ر�صيد الميقاتي ق�شيدة فكرية حقوقية بعنوان: م�شار 
لبنان الكبير في مئويته الأولى، تطرق فيها اإلى تاريخ ولدة 
المليارات  المعا�شر مقارًنا بين مديونية  الأليم  لبنان وواقعه 
التاريخ،  للبنان، محذًرا من تحريف  المائة  المائة وال�شنوات 
تحويل  عن  والكف  الإ�شالمية  الح�شارة  اإن�شاف  اإلــى  داعًيا 
مكافحة  �شرورة  على  موؤكًدا  عــدًوا،  وال�شديق  �شديًقا  العدو 

الف�شاد وبناء دولة العدل التي ين�شدها ال�شادقون المخل�شون. 
الخريجات ومما جاء  كلمة  الطالبة ربيعة دبو�صي  األقت  ثم 
فيها: »ر�شالتنا اإلى ال�شا�شة والم�شوؤولين اأن يكونوا على حجم 
التحديات.. فالبلد لم يعد يحتمل وال�شقف يو�شك اأن ي�شقط على 
يدمر  اأخــالقــي  فلتان  ــى  اإل تالحقنا  مالية  اأزمـــة  من  الجميع، 
مجتمعنا وتفكك اأ�شري يهدد ما تبقى من قيم واأخالق. فالتمكين 
التمكين لهذه الموؤ�ش�شات الجامعية والأكاديمية التي ت�شعى اإلى 
بناء منظومة اأخالقية و�شناعة كوادر ت�شهم في بناء المجتمع 

وتح�شينه من اأخطاء الداخل واأطماع الخارج«.
بعد ذلك األقى الطالب التايالندي م�صري رونيبتاك كلمة 
ثقافَة  الجامعة  هــذه  في  »تعلمنا  فيها:  جــاء  حيث  الخريجين 
الحواِر والتوا�شل، ودر�شنا اأدب العتدال والتعاي�س، تعلمنا اأن 
ــى  ــرة اإلــــى الــعــالــم و�ــشــالمــًا اإل ــّي نحمل ر�ــشــالــة الإ�ـــشـــالم الــن
الإن�شانية،تعلمنا اأن ناآزر المظلوم في ق�شيِته، واأن نكون ُبناًة 

للمجتمع على اأُ�ش�ٍس اإ�شالميٍة ت�شون كرامة الإن�شان«.
معالي الأ�صتاذ �صمير الج�صر كلمة دولة  األقى  بعد ذلك، 
الرئي�س ال�صيد �صعد الحريري، ومما جاء فيها: »ي�شعدني اأن 
األتقي بكم في هذه الأم�شية الكريمة ممثاًل لدولة الرئي�س �شعد 
الحريري، هذا الرجل الذي يتحمل الم�شوؤولية في ظرف من 
اأ�شعب الظروف التي مر بها البلد، فالو�شع الإقليمي المتاأزم 
بين الحروب الأهلية وال�شراعات الإقليمية والتدخالت الدولية 
يلقي بظالله على البالد، تارًكا تداعياته على لبنان بكل الأبعاد 
اإلــى  اإ�ــشــافــة  والأمــنــيــة،  والمالية  والقــتــ�ــشــاديــة  ال�شيا�شية 
انق�شامات �شيا�شية في الداخل حادة ودقيقة وح�شا�شة ل توفر 

البلد في اأمنه واقت�شاده.
اأو�شاع �شعبة عرفنا اأ�شباهها من قبل، وا�شتطعنا بالتفاهم 
فيما بيننا وبتقديم الم�شلحة الوطنية على كل ما عداها وباإرادة 

الرجال المخل�شين اأن نخرج منها اإلى و�شع مزدهر. 
كل الأمم والدول تمر باأزمات وت�شعى للخروج منها، ونحن 
اأي�ًشا ن�شتطيع الخروج من اأزمتنا اإذا اأخذنا بالأ�شباب، واأول 
الأ�شباب عندي اتباع القاعدة ال�شرعية اأن ب�شروا ول تنفروا، 
والمتابع لما يحدث اليوم �شواء لما ي�شدر عن م�شوؤولين اأو تلك 
التي يجري تداولها بخا�شة على و�شائل التوا�شل الجتماعي 

من تخويف يحمل نذر الت�شاوؤم والإحباط. 
لي�س المطلوب الكذب على النا�س بوعود وردية، لكن اأي�ًشا 
بين  والإحــبــاط  الخوف  اإف�شاء  وال�شليم  ال�شحيح  من  لي�س 
النا�س، لأن نتائجه �شتكون حتًما انكما�ًشا وهجرة، المطلوب 
م�شارحة النا�س واإطالعهم على خطة الإنقاذ المبنية على العلم 
من  نخرج  حتى  الت�شحيات  من  �شلة  حتًما  تت�شمن  والتي 
الأزمة. وهناك اأ�شباب للخروج من هذه الأزمة واأولها التب�شير 
ل التنفير، وثانيها اعتماد قاعدتين اأ�شا�شيتين: القاعدة الأولى 
العلم من جهة وال�شتعانة باأهل الجدارة والكفاءة والنزاهة من 

جهة اأخرى ومن ثم محاربة الفا�شدين والمف�شدين.
والمطلوب اأن نرقى بمجتمعاتنا الى ا�شتحداث مراكز غير 
م�شبوقة للبحث العلمي، ن�شتعيد بها دورنا بين الأمم ونر�شم 
لأنف�شنا م�شارنا برعاية اهلل وتوفيقه، والأمل فيك يا �شيخ ر�شيد، 
واأنت الرائد في مجال اإن�شاء الجامعات الخا�شة في طرابل�س 
اأن يكون لك ف�شل ال�شبق في اإن�شاء مراكز الأبحاث في مدينتنا 

وداخل هذه الجامعات.
اأيها ال�شادة، اأنتهز هذه المنا�شبة ال�شعيدة لأ�شكر با�شم دولة 
الرئي�س وبا�شمي هذه الجامعة رئي�ًشا واأ�شاتذة واإداريين على 
الذي وفــروه في ظل  العلمي  المناخ  الذي قدموه وعلى  العلم 
الموروثة بكل فخر والتي عرفوا جميًعا كيف  القيم  منظومة 
يحافظون عليها. ولأنني اأعتبر منا�شبات التخرج دعوة لالإطالع 
ر له... اأ�شمعه من ال�شيخ الرئي�س  على كّل جديد اأُنجز اأو ُيح�شَّ
عالية  بهمة  والــمــتــابــع  والــمــثــابــر  لعمله  المتقن  الموؤ�ش�س 
وا�شتثنائية والذي بعمله هذا جّراأَ الآخرين في المدينة وحولها 
على الإقدام على اإن�شاء الجامعات الخا�شة وحّث الدولة على 
اإن�شاء الجامعة اللبنانية. فتحية اإلى هذا الرائد في مجال التعليم 
�شبحانه  اهلل  ون�شاأل  والــجــوار  طرابل�س  مدينة  في  الجامعي 
العمر واأن  ال�شيخ محمد ر�شيد ميقاتي طول  وتعالى لف�شيلة 
يمّده اهلل بال�شحة والعافية... فنحن دومًا بحاجة له ولأمثاله من 

المقدامين والروؤيويين والجديين والمثابرين«.
البّر باأهاليهم ثم البر  اأو�شى الخريجين  وفي ختام كلمته 
داعًيا  وقيًما،  علما  زودتهم  والتي  ح�شنتهم  التي  بجامعتهم 
مادًيا  يدعموها  واأن  حلوا  اأينما  بالخير  يذكروها  اأن  اإياهم 

ومعنوًيا اإذا ماقدر اهلل لكم ماًل ونفوًذا.
وفي الختام جرى منح �شهادة الدكتوراه الفخرية في اللغة 
عمر  خليل  الأ�شتاذ  ال�شيخ  الأمــيــر   للغوي  واآدابــهــا  العربية 
التربية  في  م�شيرته  فيها  ا�شتذكر  كلمة  األقى  الذي  الأيوبي، 
ر�شيد  محمد  المحامي  ال�شيخ  �شماحة  جانب  اإلــى  والتعليم 

الميقاتي على مدى ن�شف قرن.
واأخيًرا تم توزيع ال�شهادات على الخريجين والخريجات.

الح�ضور في الم�ضرح

ت�ضليم �ضهادة الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية واآدابها اإلى اللغوي الأمير خليل عمر الأيوبي

الرئي�س الحريري: تحية اإلى ال�سيخ الميقاتي الرائد في مجال التعليم الجامعي و�سكرًا لجامعة طرابل�س

اأ. د. راأفت الميقاتي: نعم الإن�ساف الح�سارة االإ�سالمية والكّف عن تحريف التاريخ
دٍّ لموجات الفتن والف�ساد المفتي دريان: ينبغي اأن يكون حَملة ر�سالة اال�سالم خير مت�سَ

رئي�س مجل�س المناء ورئي�س الجامعة والعمداء والأ�ضاتذة مع الخريجين في �ضورة تذكارية

اأحد الخريجين ي�ضتلم �ضهادته

الطالب الكازخ�ضتاني �ضوخان رولف في تالوة عطرة من القراآن الكريم
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قب��ل �صتة اأ�صهر، وتحديدًا في 10 
ني�ص��ان 2019 )الع��دد رقم 1625( 

قال م�صدر مطلع ل� »التمدن«:
»بع��د الآن ل يمكن توقيع اأنظمة 
ب���  تتعل��ق  مناق�ص��ات  واإط��الق 
»المنطقة القت�صادية الخا�صة« في 
الحكوم��ة  تعي��ن  ل��م  اإذا  طرابل���س 
رئي�صاً لها بعد ا�صتقالة رئي�صتها ريا 
الحف��ار الح�صن اإث��ر تعيينها وزيرة 

للداخلية في الحكومة الحالية«.
الي��وم، وبع��د م�صي �صت��ة اأ�صهر 
و»المنطق��ة القت�صادية« بال رئي�س 
اأو مدي��ر ع��ام ف��اإن العم��ل ماي��زال 
اأن  »التم��دن«  وعلم��ت  م�صتم��رًا، 

تعيين رئي�س جديد اأ�صبح قريباً.
الرئي�س الحريري: كل 

ال�سالحيات لح�سان �سناوي
المفو���س ت�صيير اأعم��ال »الهيئة 
القت�صادي��ة  للمنطق��ة  العام��ة 
الخا�صة« د. ح�صان �صناوي تحدث 

اإلى »التمدن« قائاًل: 
»الق��رارات الكبي��رة تحت��اج اإلى 
بالأ�صال��ة،  اإدارة  مجل���س  رئي���س 
بالرغ��م م��ن ال�صالحي��ات المطلق��ة 
الت��ي منحن��ا اإياه��ا الرئي���س �صع��د 
الحري��ري اإّل ان ذل��ك ل يحول دون 
اإمكانية اإعترا�س اأحد على اأي قرار 

قد ل يندرج تحت عنوان: 
»ت�صيير الأعمال«، 

لذا بالتاأكيد وجود رئي�س مجل�س 
اإدارة بالأ�صالة اأف�صل بكثير مما هو 

عليه الو�صع حالياً«.
في هذه المرحلة القرارات 

عادية
اأ�ص��اف: »في ظ��ل الو�صع القائم 
ُتتخذ قرارات لي�صت ا�صتراتيجية اأو 
كبي��رة، عل��ى �صبي��ل المث��ال ق��رار 
ت�صجيل العق��ارات الم�صتحدثة بعد 
الردم في ملكية »المنطقة الخا�صة« 

وهذا ما تم ال�صغل عليه«.
»من جهة اأخ��رى وب�صبب ادخال 
تعديالت على البن��ى التحتية، بناء 
على طل��ب »التنظي��م الُمُدني«، فقد 
ح�صل تاأخير في اإط��الق المناق�صة 

الخا�صة بها«، 
»وبع��د النته��اء م��ن التعديالت 
م�صاح��ة  ت�صم��ل  والت��ي  المطلوب��ة 
40% من الأر�س )المرحلة الأولى( 
�صيت��م اإط��الق المناق�ص��ة، وبعدها 
نتوق��ع توفر اأموال م��ن تاأجير هذه 
الأر���س مم��ا ي�صاعد عل��ى اإ�صتكمال 

المرحلتين الثانية والثالثة، هذا في 
عات��ق  عل��ى  الم�ص��روع  كان  ح��ال 
»المنطق��ة القت�صادي��ة«، ولكن اإذا 
ح�صل��ت �صراكة مع القطاع الخا�س 
ل  التحتي��ة  البن��ى  اإ�صتكم��ال  ف��اإن 
يحتاج اإلى اأموال من خزينة الدولة 
»المنطق��ة  مداخي��ل  م��ن  اأو 

القت�صادية«،
فالدول��ة كانت ق��د وفرت الأموال 

الالزمة للمرحلة الأولى«.
م�ساٍع لقر�س بـ 69 مليون 

دوالر الإنهاء كل المراحل 
و»مدينة االبتكار« في 

المعر�س
هن��اك  »اأن  �صن��اوي  واأو�ص��ح 
م�ص��اٍع، بجهود مبا�صرة من الرئي�س 
الحريري، للح�صول على قر�س من 
»البنك الدولي« )حوالي 69 مليون 
دولر(، وف��ي ه��ذه الحال��ة تتوف��ر 
الأم��وال الالزمة لتغطية تكاليف كل 
المراح��ل ومعها البن��ى التحتية في 
»مدين��ة البت��كار والمعرف��ة« ف��ي 
للمنطق��ة  والتابع��ة  المعر���س 

القت�صادية، 
ال�صي��ر  ه��و  الع��ام  والتوج��ه 
بال�صراك��ة م��ع »القط��اع الخا���س« 
وتحدي��دًا مع اأ�صحاب الخت�صا�س 
والخبرة وبناء على �صروط محددة 

و�صفافة، 
وف��ي ه��ذا الإط��ار هن��اك توج��ه 
لتعيي��ن ا�صت�ص��اري ف��ي موا�صي��ع 
ال�صراك��ة مع القط��اع الخا�س قادر 

على التفاو�س والت�صويق، 
وي�صمل ذلك:

- »المركز ال�صناعي اللوج�صتي« 
المال�صق لمرفاأ طرابل�س،

- و»مرك��ز البت��كار والمعرفة« 
في المعر�س، 

- ول��كل منهم��ا م�صتثم��ر مختلف 
عن الآخر«.

»موؤ�س�سة التمويل الدولية«
التموي��ل  »موؤ�ص�ص��ة  »اإن  تاب��ع: 
نظ��ام  موؤخ��رًا  اأطلق��ت  الدولي��ة« 
»المنطق��ة  ف��ي  التراخي���س 
وت��م  طرابل���س«  ف��ي  القت�صادي��ة 
التوقي��ع عل��ى بروتوك��ول التعاون 

بين الجانبين،
اأُعد في عهد الوزيرة ريا 

الح�سن
والمفتر�س اإنج��از ال�صكل الأولي 
لنظ��ام التراخي���س خ��الل الأ�صه��ر 
ال�صت��ة المقبل��ة، علماً ان��ه اأعد، في 
عه��د الوزي��رة ريا الحف��ار الح�صن، 
نظ��ام تراخي���س موؤق��ت لل�ص��ركات 
اللبنانية الت��ي ل ترغب بال�صتفادة 
م��ن الحوافز وترغب ب��اأن يكون لها 
»المنطق��ة  ف��ي  ق��دم  موط��ىء 

القت�صادية««.
مخطط تف�سيلي لمركز 

االبتكار والمعرفة اأوائل 
2020

»مدين��ة  ل���  »بالن�صب��ة  وق��ال: 
البت��كار والمعرف��ة« ف��ي المعر�س 
»المنطق��ة  اإ�صتاأج��رت  فق��د 
وو�صع��ت  الأر���س  القت�صادي��ة« 
المخطط الأولي للمركز الذي �صوف 
بغي��ة  التنفي��ذي  المخط��ط  يلي��ه 
م��ن  الطل��ب  وبالم��كان  تلزيم��ه، 
القط��اع الخا�س تطوير المركز على 

.PPP اأو Bot �طريقة ال
المخطط االأولي اأوائل 2020

ع  اأم��ا المخط��ط الأولي فق��د ُو�صِ
بموافقة:

»الأوني�صكو«،
وبا�صراف نقابتي المهند�صين في 
و»اتح��اد  وبي��روت  طرابل���س 
و»اتح��اد  الدوليي��ن  المعماريي��ن 

المعماريين المتو�صطيين«. 
اأما بالن�صبة لالأموال فهي متوفرة 
لتغطي��ة اإعداد المخط��ط التف�صيلي 
مج��ال  ف��ي  ال�صت�ص��اري  لختي��ار 
الخا���س،  القط��اع  م��ع  ال�صراك��ة 
ويج��ري البحث ف��ي م�صاأل��ة تاأجير 
المتوفري��ن  المبنيي��ن  ف��ي  مكات��ب 
و�ص��ع  بع��د  مرب��ع(  مت��ر   7100(
درا�صة لإعادة تاأهيلهما بما يتنا�صب 
لأو�ص��كار  المعم��اري  الطاب��ع  م��ع 
ت�صمي��م  و�ص��ع  ال��ذي  نيماي��ر 
المعر�س، وبذل��ك تكون البداية مع 

اأوائل العام 2020«.

خ�سر ال�سبعين
اإنطل��ق الع��ام الدرا�ص��ي الجديد 
المدار���س  ف��ي   2020-2019
الر�صمية وُفتح��ت اأبواب المدار�س، 
ل�صتقب��ال  المراح��ل،  معظ��م  ف��ي 
الط��الب، وم��ددت فت��رة الت�صجي��ل 
ل�صتيع��اب كل الراغبين باللتحاق 
ُتظه��ر  اإذ  الر�صمي��ة،  بالمدار���س 
المعطي��ات ن��زوح ن�صب��ة كبيرة من 
اإل��ى  الخا�ص��ة  المدار���س  ط��الب 
»مدار���س الدولة« ب�صب��ب ال�صائقة 

المعي�صية التي تعم لبنان.
نهلة حاماتي نعمة

لالطالع على الأو�صاع المدر�صية 
اإلتق��ت »التمدن« رئي�ص��ة »المنطقة 
التربوي��ة« في ال�صمال نهلة حاماتي 

والتي قالت:
الت�سجيل

»بداأن��ا بالع��ام الدرا�ص��ي الحالي 
المدار���س  ف��ي  الط��الب  بت�صجي��ل 

الر�صمية، 
اأوًل للطالب اللبنانيين،

التربي��ة  وزي��ر  ا�ص��در  وبعده��ا 
ت�صجي��ل  ح��ول   570 رق��م  الق��رار 
الط��الب غي��ر اللبنانيي��ن بتفا�صيله 

واأولوياته«.
لمعرفة القدرة اال�ستيعابية

اأ�صاف��ت: »ب��داأ م��دراء المدار�س 
با�صتقبال الطالب اعتبارًا من الثالث 
من اأيل��ول، كما طلبنا منهم تزويدنا 
بنم��وذج يومي ك��ي نع��رف القدرة 
ال�صتيعابي��ة ل��كل مدر�صة، وكم هو 
وع��دد  القدام��ى،  الط��الب  ع��دد 
الم�صجلي��ن، وعدد  الذي��ن بالمكان 

ت�صجيلهم. 
خ�س�سنا طابقين للت�سجيل 

واالإي�ساحات
»المنطق��ة  ف��ي  نق��وم  كم��ا 
التربوية«، بم�صاعدة اأولياء الأمور 
وق��د  اأولده��م،  ت�صجي��ل  عل��ى 
خ�ص�صن��ا الطابقي��ن الأول والثالث 
له��ذه الغاية، وقدمنا كل الت�صهيالت 
والتوجيه��ات  والي�صاح��ات 

الالزمة«.
وقالت: »حتى 20 اأيلول الجاري 
�ُصجل في المدار�س الر�صمية حوالي 
4200 طالب��اً جدي��دًا، وهناك مئات 
الط��الب على لوائ��ح النتظار نعمل 

على توفير اأماكن لهم.
ل��ذا ُم��ددت فت��رة الت�صجيل حتى 

10 ت�صرين اأول.
ت�سديق االإفادات والتي بحكم 

من قا�سي االأمور الم�ستعجلة
كم��ا �صدقن��ا اأع��دادًا كبي��رة من 
اإف��ادات ط��الب المدار���س الخا�صة 

اإف��ادة   2000 حوال��ي  )اأحيان��اً 
ت�صدي��ق  ويتوا�ص��ل  يومي��اً(، 
الفادات يومياً حتى ال�صاعة الثالثة 
يت��م  وبعده��ا  ع�ص��رًا،  والن�ص��ف 
ت�صدي��ق الف��ادات ال�ص��ادرة بناء 
)الأم��ور  ق�صائي��ة  اأح��كام  عل��ى 
الم�صتعجلة( لطالب لم ي�صدد اأولياء 
اأموره��م الأق�ص��اط المترتب��ة عليهم 

في مدار�س خا�صة،
االأولوية الإلتحاق الطالب 

بالمدر�سة
لأن الأولوية هي لت�صجيل الطالب 
والتحاق��ه بالمدر�صة، وتبقى ق�صية 
والإدارات  الأه��ل  بي��ن  الأق�ص��اط 

المدر�صية«.
»مجمع الميناء التربوي«

»مجم��ع  »اإفتتحن��ا  وتابع��ت: 
الميناء التربوي« ونقلنا اإليه طالب 
مدر�صة تكميلية ورو�صة، وما يزال 

الت�صجيل فيه م�صتمرًا. 
اأحيان��اً ن�صط��ر لفت��ح �صع��ب في 
المدار���س الت��ي تتوف��ر فيه��ا غرف 
بحاج��ة  يجعلن��ا  وه��ذا  فارغ��ة، 
لأ�صات��ذة، وعندها نق��وم برفع كتب 
اإل��ى وزارة التربي��ة لتاأمين ما يلزم 

من اأ�صاتذة، 
وكان وزي��ر التربية قد اأو�صح ان 
الحكوم��ة  م��ن  �صتطل��ب  ال��وزارة 

الموافقة على الأمر«.
28 اأيلول بداأ التدري�س 

والت�سجيل م�ستمر
رئي�صة »المنطقة التربوية« نهلة 
حاماتي اأ�صافت: »بداأ التدري�س في 
والثاني��ة  الثالث��ة  المرحلتي��ن 
والرو�صات في 28 اأيلول، ومايزال 
م��ن  ونتمن��ى  م�صتم��رًا،  الت�صجي��ل 
الراغبي��ن الت�صجيل قبل العا�صر من 

ت�صرين الأول المقبل«.
وقال��ت: »حتى ال�صاعة ا�صتطعنا 
للت�صجي��ل  تقدم��وا  م��ن  ا�صتيع��اب 

ون�صعى لقبول اأكبر عدد ممكن.
35 طالبًا كحٍد اأق�سى

دون  الح��وؤول  عل��ى  ونعم��ل 
اإكتظ��اظ ال�صفوف م��ن اأجل �صالمة 

العملي��ة التربوي��ة )الح��د الأق�صى 
الواح��د  ال�ص��ف  ف��ي  طالب��اً   35

وبح�صب م�صاحته اأي�صاً(.
ل  ا�صتيعابي��ة  ق��درة  وهن��اك 

ن�صتطيع تجاوزها«.
واأو�صح��ت »اأن ال��وزارة اأقفلت 
مدار���س متعث��رة ل ط��الب فيها اأو 
و�صيت��م  ج��دًا،  قلي��ل  ع��دد طالبه��ا 
مدار���س  عل��ى  اأ�صاتذته��ا  توزي��ع 

اأخرى، بح�صب الحاجة، 
وكذلك الأمر بالن�صبة للفائ�س في 

مدار�س اأخرى«.
ن�ساعد المراجعين في اإيجاد 

الحلول
التربوية«  واأكدت »ان »المنطقة 
ت�صتقبل المراجعين الذين ل يجدون 
حلوًل لدى اإدارات المدار�س، فتقوم 
الحل��ول  ايج��اد  ف��ي  بم�صاعدته��م 

المنا�صبة«.
اإلى ال�سف التا�سع ال ر�سوم 

ت�سجيل
وعن ر�صوم الت�صجيل قالت: »من 
�صف الرو�صة حتى التا�صع ل توجد 

ر�صوم ت�صجيل.
كتب مجانية 

والكت��ب مجانية )من الأول حتى 
ال�صاد�س ومداورة من ال�صابع حتى 

التا�صع(، 
م�ساهمات االأهل من الوزارة

والم�صاهمات ف��ي �صندوق الأهل 
توؤمنها الوزارة. 

المرحل��ة  لط��الب  وبالن�صب��ة 
الثانوية والمهنيات هناك ر�صوم«.

ال�سوريون بعد الظهر
الط��الب  »اأن  واأو�صح��ت 
ال�صوريي��ن يداومون ف��ي فترة بعد 

الظهر. 
والفل�سطينيين

يت��م  الفل�صطيني��ون  والط��الب 
تعمي��م  اإل��ى  بال�صتن��اد  ت�صجيله��م 

وزارة التربية بح�صب:
 الطالب من اأم لبنانية، 
ثم المقيم في لبنان...«.

»المنطقة االقت�سادية الخا�سة« بطرابل�س: 
العمل م�ستمر وم�ساٍع لقر�س بـ 69 مليون 

دوالر ومخطط مركز االإبتكار مطلع 2020

رئي�سة »المنطقة التربوية« نهلة حاماتي:
المدار�س الر�سمية اإ�ستقبلت 

اآالف القادمين من مدار�س خا�سة

موقع المنطقة القت�ضادية الخا�ضة في طرابل�س

د. ح�ضان �ضناوي

حاماتي متحدثة الى »التمدن«

فرحة العودة الى المدر�ضة
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رئي�س الجمهورية مي�شال عون اأعلن  
عن  جديد  من   2019 �شنة  اأوائل  في 
وجود الف�شاد «اإتحاد بلديات الفيحاء» 
ولكن  الدولة...  في  ومفا�شل  دوائر 
على  تقع  الم�شوؤولية  فاإن  �شك  وبال 
ال�شلطتين   على  ثم  اأوًل،  عاتقه 
هناك  واأي�شًا  والتنفيذية  الت�شريعية 
اأهل ح�شانة ل ُيْعَفوَن من الم�شوؤولية.

الف�شاد  وجود  ي�شكون  هوؤلء  وكل 
هوؤلء  وكل  مختلفة...  �شعد  كل  على 
ولكن  وبالتف�شيل  الواقع  هذا  يعلمون 
لي�س بينهم من يجروؤ على ذكر اأي اإ�شم 
من ال�شالعين بال�شلب والنهب والهدر 
�شركاء  يظهر  ان  مخافة  العام  للمال 
لهم... نحن اأعلم َمْن ُهُم ولمن ُهُم وعلى 

من توزع الأدوار.
وزارة لمكافحة الف�ساد في 

البداية؟!
لقد ا�شُتحدثت اآنذاك في بداية العهد 
الف�شاد«  مكافحة  »وزارة  الحالي 
التيار  من  وهو  تويني،  نقول  تولها 
واحدًا  مف�شدًا  َل  َحوَّ فهل  العوني، 
للق�شاء  طيلة مدة وليته؟؟ فاإن كان ل 
ان  به  الأجدر  كان  الُمف�شد،  من  يعلم 
يعلم،  من  مكانه  لياأتي  ا�شتقالته  ُيقدم 
عمل  فهو  الحقائق  يطم�س  كان  واإن 
مناف لالأمانة: {اإَِنّ َخْيَر َمِن ا�ْشَتاأَْجْرَت 

اْلَقِوُيّ اْلأَِميُن}.
اأولي�س من يحمي الفا�شد �شريكه؟؟ 

متى يفي عون بوعده؟
من  ينتظر  ال�شعب  حال،  كل  على 
بوعده  يفي  ان  الجمهورية  رئي�س 
حامية  نار  على  الف�شاد  ملف  وي�شع 
جذورهم  من  الل�شو�س  لي�شتاأ�شل 
الذين  حرامي(  والأربعين  بابا  )علي 

يعيثون في لبنان ف�شادًا واإف�شادًا.
بالهزل،  هو  وما  ف�شل  الأمر 
الدولة  موؤ�ش�شات  معظم  في  والم�شهد 
وال�شعب  لالنهيار،  وقطاعاتها معّر�س 
لل�شيا�شيين  ظهره  يدير  اللبناني 
المعروفين ول يثق بهم لأنه ي�شهد في 
لها  تق�شعر  جديدة  ف�شائح  يوم  كل 
لبنان  يكون  عندما  اأجل،  الأبدان!! 
ل  ح�شانة  لأ�شحاب  حلوبة  بقرة 
يرقبون بالوطن والمواطن اإّل ول ذمة، 

لم�شاريع  تلزيم  يكون  وعندما 
وعندما  بالترا�شي،  )بالتواطىء( 
�شدقية  ت�شقط  ال�شم�شرات  تن�شط 

ال�شرعية من عين المواطن.
البناء  ت�شبه  وه�شة  مري�شة  دولتنا 
مهما  اهلل(  �شمح  )ل  لل�شقوط  الآيل 
هو  والمال  دعامات،  من  له  و�شعت 
دعامة اأ�شا�س للدولة... يتبخر بال�شلب 
المحا�ش�شة  اأ�شحاب  من  والنهب 
اإّل  م�شروعًا  ي�شهلون  ل  الذين  المالية 

اإذ تاأمنت »�شروطهم« �شلفًا!!
هناك من يقول باعوا البالد بدرهم يا 
الأ�شفر،  رن  اإذا  يتهافتون  ويحهم، 
ايقاف  عن  عاجزة  اللبنانية  وال�شرعية 
جرى  ما  بكل  الأكيد  علمها  مع  ذلك 
ويجري ونرف�س مقولة اإنها متواطئة.

اإن مافيات حزب اأو اأكثر... �شيا�شي 
المرفاأ  في  ف�شادًا  تعيثوا  اأكثر  اأو 
من  وغيرها  والجمارك  والمطار 
المعابر  وكذلك  الدولة  موؤ�ش�شات 
المناطق  في  المنت�شرة  والمزارع 
اللبنانية دليل على ان محاربة الف�شاد ل 
ع�شرات  اإلى  تحتاج  وربما  تزال حبرًا 
التي  ال�شنوات  على  عالوة  ال�شنين 
الكالم  خ�شم  في  و�شاعت  م�شت 

والوعود وعدم التنفيذ...
الأمة حيرى لمن ت�شكو؟؟ 

اأ�شحاب  من  المعروف  والبع�س 
ل  ممتازة  ومراكز  الح�شا�شة  المراكز 
محاربة  عي  يدَّ من  بينهم  بل  ياأبهون 

الف�شاد وهو غارق فيه...؟
واإذا �شكوت لمن �شكواك ت�شعده،

اأ�شف جرحًا لجرحك ا�شمه الندم، 
ومن ن�شكو له... �شنم ل يب�شر 

فهل و�شلنا اإلى مرحلة يقال فيها:
من  جاءتكم  اإن  لوعود  تركنوا  ل 
البهتان  على  م�شيرتهم  قامت  �شا�شة 

والإ�شتغالل.
بالرغم من كل ما يقال نقول:

تفاءلوا بالخير تجدوه، والخير في 
هذه الأمة اإلى يوم القيامة، ل ياأ�س ول 
�شن�شبر  وم�شابرة،  �شبر  بل  قنوط 
ال�شبر  على  اأمرٌّ  اأنا  ال�شبر  يعلم  حتى 
من ال�شبر. لقد مرت اأمتنا بانتكا�شات 
اأق�شى مما ن�شكو منه اليوم وتجاوزتها 
الأمة  على  الغيارى  ون�شال  بجهاد 
وتاريخها واأمجادها، و�شُيعيد التاريخ 

نف�شه ان عاجاًل اأو اآجاًل.
هذي ال�شخور التي �شدت م�شالكنا

ل�شوف تحت الحديد ال�شلب تنك�شر
بها �شنبني ح�شون المجد �شاهقة

فاإن اإيماننا �شنو له الظفُر.

اإلى  العامة  الموازنة  احتياطي  من  اعتماد  »ُنِقل   5636 رقم  بالمر�صوم 
موازنة رئا�صة مجل�س الوزراء – »مجل�س الإنماء والإعمار«.

- المبلغ: ملياران و482 مليوناً و331 األف ليرة.
)اأي ما يوازي مليون و646 األف و654 دولرًا اأميركياً(.

الم�صتحقة  الأ�صعار  فروقات  قيمة  لتاأمين  مالية  »م�صاهمة  الغاية:   -
�صور  طريق  لم�صروع  ال�صرورية  الأعمال  »ا�صتكمال  م�صروع  لمتعهد 

الناقورة )العقد 19663(« »�صركة دن�س للمقاولت والتجارة««.
ح�صب ما جاء في المادة الأولى من المر�صوم 5636.

رئي�س الجمهورية مي�صال عون اأ�صدر المر�صوم رقم 5380 ووقعه معه 
رئي�س مجل�س الوزراء �صعدالدين الحريري ووزير المال علي ح�صن خليل 

ووزير القت�صاد من�صور بطي�س،
وتم بموجبه:

»نقل اإعتماد من اإحتياطي الموازنة العامة اإلى موازنة وزارة القت�صاد 
والتجارة لعام 2019 على اأ�صا�س القاعدة الإثنى ع�صرية.

- المبلغ: 7 مليارات و500 مليون ليرة.
- ال�صبب: »لم�صاركة لبنان في »معر�س دبي 2020««.

الرئي�س مي�صال عون �صافر مع وفد 
كبير من المرافقين والأقربين لُيلقي 

خطاباً في »الأمم المتحدة«.
الخزينة  من  ال�صعب  نحن  دفعنا 
على  ليرة  مليون  وخم�صماية  األ��ف 

ح�صاب نفقات هذه ال�صفرة.
ماذا تقول حول: 

- عدد اأع�صاء الوفد،
- النفقات؟،

- ما هي فائدة لبنان من كل ذلك؟
مع  الإنفاق  هذا  ين�صجم  وهل   -
مقولة  ومع  الخطير  المالي  و�صعنا 
التق�صف  ب��وج��وب  ع��ون  الرئي�س 

ومحاربة الف�صاد؟
اإلى  »التمدن«  بها  توجهت  اأ�صئلة 
بالجابات  وعدنا  المواطنين  بع�س 

التالية:
ال حاجة الأكثر من 4 اأو 5 وال 

فائدة من الخطاب
)الكترونيات  نعمة  اأوتل  جوزيف 
قال: »الرئي�س يحتاج ان  – زغرتا( 
خم�صة  اأو  اأربعة  بين  ما  معه  يكون 

اأ�صخا�س، ول يحتاج اأكثر منذ لك، 
ونحن بالغنى عن دفع هكذا مبلغ 
المتردية  المعي�صية  الأو���ص��اع  في 

التي نعاني منها.
واأنا اعتبر ان ل فائدة للبنان من 

هذه الزيارة.
وي��ق��ول ال��رئ��ي�����س اأن���ه ي��ح��ارب 
تماماً  العك�س  ن��رى  ولكن  الف�صاد، 

بوجود )...( »اآكلين البلد««.
ال�سعب مري�س بال عالج

التل(   – )م��وظ��ف��ة  مطر  ج��ول��ي 
قالت: »لي�س طبيعياً اأن تدفع خزينة 
لبنان هكذا مبلغ وخا�صة اأن الو�صع 
�صعب  نعي�صه  ال��ذي  القت�صادي 

جدًا.
وكان على الرئي�س ان يكتفي بعدد 
قليل من الأ�صخا�س لخف�س التكلفة.

يحارب  اأن  الرئي�س  من  ونطلب 
الدولة  خزينة  ُيحمل  اأن  ل  الف�صاد، 
عبئاً ل ي�صتطيع ان يتحمله ال�صعب 

اللبناني المري�س بال عالج«.
»فوق الموتة ع�سة قبر«

�صلمى اأنو�س )موظفة – الميناء( 
قالت: »�صدق من قال »طار البلد«. 
وعدد  جدًا،  كبير  ُدفع  الذي  المبلغ 
مرافقيه خيالي وهذا يعني ان لبنان 

»فوق الموتة ع�صة قبر«.
من الطبيعي ان المبلغ الذي ُدفع 

ل ين�صجم مع الو�صع الحالي، ونحن 
ولي�س  اقت�صادي  اإنهيار  من  نعاني 

�صيقاً.
المرافقين  ع��دد  ان  �صمعت  لقد 
�صخ�صاُ   160 ال���  ي��ق��ارب  للرئي�س 
على  ولكنني  متاأكدة،  ل�صت  ولكني 
كبيرًا  ك��ان  ع��دده  ال��وف��د  اأن  يقين 

جدًا«.
»لبنان على �سفير الهاوية... 

بل في الهاوية«
النجمة(   – )حالق  خلوف  اأحمد 
ق����ال: »ب��ع��دم��ا اأ���ص��ب��ح رئ��ي�����ص��اً 
القرار  اأ�صبح  يقولون  للجمهورية، 
له وي�صرف  يحلو  ما  ويفعل  قراره، 

ما ي�صاء من خزينة الدولة!!!!
في  بل  الهاوية  �صفير  على  والبلد 

الهاوية.
»اأوج�����اع  ان  ي��ب��دو  م���ا  وع��ل��ى 

الجياع« بداأت«.
اأخاف من »مرحلة �سعبة«

ايهاب معطي )الكترونيات – باب 
الرمل( قال:

من  وه��و  م�����ص��وؤول،  »ال�صعب   -
انتخبوا  الذين  ال�صيا�صيين  انتخب 

الرئي�س،

المواطنين توحيد  - ويجب على 
ال�صف، وان يقف الجميع �صوياً،

واجباً  الوعي  اأ�صبح  واليوم   -
�صعب  نعي�صه  ال��ذي  الو�صع  لأن 
فال�صعب  منه،  الخروج  �صهاًل  ولي�س 

غارق في الديون، 
مكلفة  والوفد  الرئي�س  وزيارة   -
ج���دًا وت��زي��د ال���دي���ون، وه��ن��ا تقع 

الكارثة، 
واأخاف اإذا بقي الو�صع هكذا دون 
تق�صف اأن ن�صل اإلى »مرحلة �صعبة«  
وتو�صلهم  اللبنانيين  بحياة  تودي 

اإلى الذل والقهر«.
علينا ديون والخروج من هذه 

المحنة لي�س �سهاًل
علي ديب )تاجر – �صف البالط( 
قال: »نحن في �صائقة مالية وعلينا 
هذه  م��ن  وال��خ��روج  كبيرة  دي���ون 

المحنة  لي�س �صهاًل، 
فعلى رئي�س الجمهورية والوزراء 
بتخفي�س  ال��ت��ق�����ص��ف  وال����ن����واب 
معا�صاتهم، ولي�س تخفي�س معا�صات 

الموظفين والفقراء من العمال«.
�صليم النمل

�شريع  ا�شتعرا�س  خالل  من 
بدءًا  الدولية  والخالفات  لل�شراعات 

من:
- الخالف الأميركي ال�شيني، 

- والخالف الأميركي الأوروبي،
في  الدائرة  بال�شراعات  مرورًا   -
»باب  م�شيقي  حول  الخليج  منطقة 

المندب« و»هرمز«،
الأوروبي  ال�شراع  اإلى  و�شوًل   -

الرو�شي، 
قا�شم  لها  ال�شراعات  تلك  جميع 
الأقت�شادية  الخلفية  م�شترك واحد هو 
اإلى  الخالفات  تلك  اأقطاب  ت�شعى  التي 
القت�شادي  الممر  هذا  على  ال�شيطرة 
تتحكم  التي  الأ�شا�شية  ال�شلع  تلك  اأو 

بالقت�شاد العالمي. 
اإلى  للتطرق  زاويتنا  تت�شع  لن  طبعًا 
كل مفا�شل تلك ال�شراعات، والتي هي 

ذات خلفية اإقت�شادية. 
الخالف الرو�سي االأوروبي

الخالف  مقاربة  �شنحاول  لكن 
 5 منذ  والحا�شل  الأوروبي،  الرو�شي 
رو�شيا  اأقدمت  عندما  تقريبًا،  �شنوات 
رغم  القرم،  جزيرة  �شبه  �شم  على 
المعار�شة الأوروبية والدولية، ليتفاعل 

الأزمة  بعد  ت�شعيديًا  الخالف  هذا 
لالنف�شاليين  رو�شيا  ودعم  الأوكرانية 

في اأوكرانيا!! 
لكن بالرغم من تلك الأزمتين نالحظ 
اإ�شتيعاب  اأجل  من  جادًا  فرن�شيًا  �شعيًا 
»الأتحاد  اأن  من  بالرغم  الخالف  هذا 
منذ  قراره  اأ�شدر  قد  الأوروبي« 
على  عقوباته  بتجديد  تقريبًا  �شهرين 
بع�س الكيانات الرو�شية وبع�س رجال 

الأعمال الرو�س، 
ال�سعي الفرن�سي

ي�شعى  الأوروبية،  ال�شحافة  ووفق 
للتقرب  »ماكرون«  الفرن�شي  الرئي�س 
من رو�شيا واإعادة العالقات البينية اإلى 
فرن�شا  م�شلحة  فيه  لما  وذلك  �شابقها 
العليا، كما يالحظ بع�س المراقبين اأن 
اإ�شتباقية هدفها  خطوة »ماكرون« هي 
الأوروبي،  الرو�شي  التقارب  تحقيق 
الأميركي  الرئي�س  يتمكن  اأن  قبل 
»ترامب« من اإعادة رو�شيا اإلى مجموعة 
»قمة ال�شبعة« – هذا ما اأف�شح عنه في 
– �شيما واأن  »قمة بياتريز« الفرن�شية 
الوليات  في  �شتكون  القادمة  القمة 
– هنا  فلوريدا  الأميركية في  المتحدة 
لتلك  القت�شادية  الأ�شباب  اأهمية  تبرز 

الخالفات.
�سعي الإتفاق اأوروبي – رو�سي 

– اأوكراني 
على هذا الأ�شا�س ت�شعى فرن�شا في 
»مجموعة  دعوة  اإلى  العاجل  القريب 
من:  كل  ت�شمل  التي  النورماندي« 
فرن�شا – المانيا – رو�شيا – اأوكرانيا، 

يتبعه  فرن�شا،  في  ُيعقد  اجتماع  اإلى 
»التحاد  من  بدعوة  اآخر  اجتماع 
»التحاد  بين  بروك�شل  في  الأوروبي« 
واأوكرانيا،  ورو�شيا  الأوروبي« 
الغاز  نقل  يوؤمن  اتفاق  اإلى  للتو�شل 

الرو�شي اإلى اأوروبا عبر اأوكرانيا!! 
الجوهر في الخالفات 

االقت�ساد والتجارة والمال
العجالة،  هذه  خالل  ومن  الحقيقة 
يمكننا التاأكيد على اأن جوهر الخالفات 
تجارية  اقت�شادية  اأ�شبابها  الدولية 
عندما  كذلك،  تكون  ل  وكيف  مالية، 
الأوروبية  الدول  بمجموعة  تلحق 
الدولرات من جراء  بمليارات  خ�شائر 
الرد الرو�شي على العقوبات الأوروبية 
الأوروبي«،  »التحاد  فر�شها  التي 
من  الغذائية  المواد  كل  اإ�شتيراد  بمنع 
»التحاد الأوروبي« والإ�شتعا�شة عنها 
بالإ�شتيراد من ال�شين وتركيا واإيران. 
الأوروبي،  التحرك  ي�شبح  وبالتالي 
النفتاح  باتجاه  الفرن�شي،  وتحديدًا 
مرتبط  غير  مجددًا،  رو�شيا  على 
بال�شباق الأوروبي الأميركي لإحت�شان 
عودة  هو  ما  بقدر  مجددًا،  رو�شيا 
الذي  القت�شادي،  للنهو�س  رو�شيا 
عانى من ركود غير م�شبوق عندما تدنى 
من   2013 نهاية  النفط   برميل  �شعر 
عام  نهاية   $30 من  اأقل  اإلى   $112

 .2015
�شعر  لم�س  اأن  بعد  اليوم  لكن 
اإعادة  من  رو�شيا  مّكن   $65 البرميل 
ا�شتعاد  وبالتالي  المحلي  ناتجها  رفع 

الرو�شي  الداخلي  الأقت�شادي  الو�شع 
عافيته وقوته.

اأما حق ال�سعوب بتقرير 
الم�سير فحبر على ورق!

لهذه  الحقيقية  الأ�شباب  هي  هذه 
الإ�شتدارة الأميركية الأوروبية باتجاه 
ال�شعوب  م�شالح  تبقى  وعليه  رو�شيا، 
المن�شو�س  الم�شير  بتقرير  وحقها 
عنه في �شرعة »الأمم المتحدة«، مجرد 

حبر على ورق، 
القرم«  جزيرة  »�شبه  �شعب  وعلى 
وق�شم من ال�شعب الأوكراني المعار�س 
ح�شاباتهم  في  النظر  اإعادة  لرو�شيا، 
»الأمم  ن�شو�س  اأن  الإقتناع  وبالتالي 
�شيء  الدول  وم�شالح  �شيء  المتحدة« 

اآخر.
ونحن ووطننا العربي االأدرى

م�شالح  هناك  يكن  لم  اإن  هذا   
وراء  تكون  اأخرى  اإ�شتراتيجية 
هذا  في  ونحن  الدولية،  المواقف 
العربي  وطننا  في  وتحديدًا  ال�شرق 
الم�شالح  بتقاطع  غيرنا  من  اأدرى 

الدولية، 
 1948 عام  فل�شطين  اأزمة  من  بدءًا 

وا�شتمراريتها، 
بالربيع  ُعِرَف  ما  اإلى  و�شوًل 
كارثية  نتائج  من  اليه  اآَل  وما  العربي، 

على وطننا العربي لغاية تاريخه، 
باأزمات  عربية  دول  وقوع  �شيما  ل 
وتدهور  م�شبوقة  غير  �شيا�شية 
بين  مختلفة  بدرجات  واإن  القت�شاد 

دولة واأخرى.

9
رئي�س �لجمهورية يعلن وجود 

�لف�ض�د ويدعو لمح�ربته ووعد 
بت�ضمية �الأمور ب�أ�ضم�ئه�

فهل �ضيفعل؟
�ل�ضعب ب�النتظ�ر

ملياران  و482 مليون ل.ل. 
فروقات اأ�سعار للملتزم »�سركة دن�س«

اأنحن دولة مرتاحة ماليًا؟
7 مليارات ليرة للم�ساركة في معر�س )!!!(

راأي النا�س حول الوفد اللبناني اإلى نيويورك: العدد والتكاليف والفائدة للبنان؟

م� حقيقة �الأزم�ت و�ل�ضر�ع�ت �لدولية؟؟

ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

اللواء
اأمين
�سليبا

وللر�أي �لع�م حقه...

اأحمد خلوف علي ديبايهاب معطي جوزيف نعمة �ضلمى اأنو�س

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

نعيم  منير  اأح��م��د  زي���اد  ط��ل��ب 
البازي  متري  حليم  ع��ن  بوكالته 
 99 للعقار  �صائع  بدل  قيد  �صهادة 

كفرحرة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

رزق  اإب��راه��ي��م  المحامي  طلب 
بوكالته عن زمان حنا البايع �صهادة 
البالغة  لح�صتها  �صائع  ب��دل  قيد 

بالعقار 3618 رحبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

عبدالقادر  م�صطفى  �صادي  طلب 
اأحد  عيد  جرج�س  حنا  عن  بوكالته 
�صهادة  عبداهلل  حنا  جرج�س  ورثة 

قيد بدل �صائع للعقار 284 عدبل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

اأ�صعد ديب �صمعان  اأنطوان  طلب 
�صاهر  �صليم  �صيده  ع��ن  بوكالته 
�صهادتان قيد بدل �صائع للعقارين 7 

و8 عدبل.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
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هبة من قطر اإلى »الم�ست�سفى الحكومي في طرابل�س«: 
عيادة طبية متنقلة لمر�سى »�سرطان الثدي«

د. فّواز حاّلب: �سكرًا لـ »الهالل االأحمر القطري« و»الهالل االأحمر الكويتي«
د. نهال حفني: لقد اإنبهرنا للنظام واالإن�سباط والخدمات في هذا الم�ست�سفى

اأنت في لبنان... ولكن ال تياأ�س.. 
حوار بين جار وجار: »واهلل مع ال�سابرين«

في مدينة »بولونيا« في اإيطاليا
البروفي�سور الطرابل�سي ح�سن �سهيل زمرلي 

»م�سوؤواًل علميًا للموؤتمر العالمي لجراحة 
المفا�سل والمنظار«

رئي�س مجل�س اإدارة »الم�صت�صفى 
الحكوم��ي ف��ي طرابل���س« د. ف��واز 
حاّلب وّقع مع رئي�صة بعثة »الهالل 
الأحم��ر القطري« ف��ي لبنان د. نهال 
حفن��ي عق��د »هبة هي عي��ادة طبية 
متنقل��ة لمر�ص��ى »�صرط��ان الثدي« 
طرابل���س  »م�صت�صف��ى  لم�صلح��ة 
ي�صتخ��دم  اأن  عل��ى  الحكوم��ي«، 
الم�صت�صفى هذه »العيادة المتنقلة« 
المعني��ة  الوطني��ة  الحم��الت  ف��ي 
بح��الت »�صرطان الثدي« للبنانيين 
والفل�صطينيين«، كما جاء في العقد.

من الح�سور
اللقاء الذي اأقيم في »الم�صت�صفى 
القب��ة   – بطرابل���س  الحكوم��ي« 

ح�صره:
نا�ص��ر  الم�صت�صف��ى  ع��ام  مدي��ر 
ع��درة، مدي��ر البرامج ف��ي »الهالل 
كحي��ل،  اإ�ص��الم  القط��ري«  الأحم��ر 
ف��ي  ال�صح��ة  »م�صلح��ة  رئي���س 
ال�صم��ال« د. جم��ال عب��دو، النقي��ب 
ال�صاب��ق د. ف��ّواز الباب��ا، م�صوؤول��ة 
الق�ص��م ال�صحي في »مفو�صية الأمم 
المتح��دة« د. فرح ميالني، وروؤ�صاء 

الأق�صام في الم�صت�صفى.
د فّواز حاّلب

رئي�س مجل�س اإدارة »الم�صت�صفى 
الحكوم��ي« د. ف��ّواز ح��اّلب قال في 

كلمته:
»باإ�صم��ي وباإ�ص��م مجل�س الإدارة 
ومدير ع��ام »الم�صت�صف��ى الحكومي 
ف��ي طرابل���س« نا�صر ع��درة نتقدم 
بال�صك��ر ل��� »جمعية اله��الل الأحمر 
القط��ري« و»جمعي��ة الهالل الأحمر 
القطري��ة  الهب��ة  له��ذه  الكويت��ي« 

بطرابل���س  الحكوم��ي  للم�صت�صف��ى 
ال���  �ص��ورة  لإج��راء  والمع��دة 
�صتك��ون  والت��ي   Memography
جاهزة للعمل في »الحملة الوطنية 
للك�صف المبكر ل�صرطان الثدي« التي 
�صتب��داأ قريباً في �صنته��ا ال� 18 على 

التوالي«.
الك�سف المبكر ي�ساعد في 

ال�سفاء %98
اأ�صاف: »اأنتم تعلمون ان الك�صف 
المبكر ل�صرط��ان الثدي من �صاأنه ان 
ي�صاع��د في ال�صفاء م��ن هذا المر�س 

بن�صبة %98، 
وم��ن هن��ا اأهمي��ة ه��ذه الحمالت 
الوطنية لإج��راء الك�صف المبكر في 
مختل��ف اأحي��اء طرابل���س ومناطق 
ال�صم��ال، والت��ي تق��وم به��ا وزارة 
ال�صحة على م��دار 4 اأ�صهر تبداأ من 
اأواخ��ر ت�صرين الأول 2019 ولغاية 
نهاي��ة �صهر كانون الثان��ي من العام 

القادم 2020«.
بتمن��ي  خت��م  ح��اّلب  ف��ّواز  د. 
»اإ�صتم��رار ه��ذه العالق��ة الوطي��دة 
بين »م�صت�صفى طرابل�س الحكومي« 
الكريمتين  وبين هاتين الجمعيتي��ن 
واأن  خ�صو�ص��اً  والإن�صانيتي��ن، 
»جمعي��ة اله��الل الأحم��ر القطري« 
قام��ت بم�صروع مع »مفو�صية الأمم 
المتح��دة« لتغطي��ة ع��الج وك�ص��ف 

ومتابعة لمر�صى �صرطان الثدي«.
د. نهال حفني

الأحم��ر  »اله��الل  بعث��ة  رئي�ص��ة 
القط��ري« ف��ي لبنان د. نه��ال حفني 

�صكرت في كلمتها:
والإ�صتقب��ال  »الإ�صت�صاف��ة 

والكلم��ات الطيبة، والتع��اون الذي 
نلم�س جزءًا منه اليوم نتمنى وناأمل 
اأن يك��ون ن��واة لتع��اون م�صتمر مع 
»م�صت�صف��ى طرابل���س الحكوم��ي«، 
وه��ي لي�ص��ت اأول زيارة ل��� »الهالل 
الأحم��ر القط��ري« للم�صت�صفى، فقد 
والإن�صب��اط  للنظ��ام  اإنبهرن��ا 
الم�صت�صف��ى  ف��ي  الموجودي��ن 
الت��ي يقدمه��ا للمر�صى  وللخدم��ات 
�ص��واء  والالجئي��ن  اللبنانيي��ن 

ال�صوريين اأو الفل�صطينيين«.
ما يقدمه الم�ست�سفى ي�ستحق 

الدعم والتقدير
»ل �ص��ك ان الخدمات التي يقدمها 
الم�صت�صفى ت�صتحق الدعم والتقدير. 
وبالتالي نحن اليوم نعتبر اأن اإهداء 
العيادة المتنقلة للك�صف المبكر على 
»�صرط��ان الثدي« هي نواة لبرنامج 
تعاون م�صت��رك لتغطي��ة وم�صاعدة 
الحالت المتطلبة للعالج بالتن�صيق 
ل�ص��وؤون  العام��ة  »المفو�صي��ة  م��ع 

الالجئين««.
الجودة في خدمات 

الم�ست�سفى نتيجة لجهود 
كبيرة

وختمت د. نهال حفني:
م��ن  المقدم��ة  العي��ادة  »ه��ذه 
»الهالل الأحم��ر القطري« و»الهالل 
الحلق��ة  تمث��ل  الكويت��ي«  الأحم��ر 
الأول��ى ف��ي �صل�صل��ة الع��الج والتي 
تاأت��ي في الوق��ت المنا�صب. ونتمنى 
ان تتحقق ن�صب عالج عالية في حال 
اإج��راء الك�صف المبك��ر، مع ت�صجيل 
�صعادتن��ا من ج��ودة الخدمات التي 
طرابل���س  »م�صت�صف��ى  تقدمه��ا 

الحكومي« نوؤكد اأن:
- هن��اك جه��ودًا كبي��رة ُتبذل في 
كل زاوية من اأركان هذه الم�صت�صفى،

- بداية من مجل�س الإدارة،
- واإدارة الم�صت�صفى،

- وكل الأق�صام،
- والأطباء،

الجه��د  ه��ذا  ف��ي  والعاملي��ن   -
الم�صترك«.

»اله��الل  بعث��ة  رئي�ص��ة  ختم��ت 
الأحم��ر القطري« ف��ي لبنان د. نهال 

حنفي.
في لقاء »نقابة االأطباء 

بطرابل�س« د. حاّلب: 
»العيادة والم�ست�سفى للجميع«

وف��ي اللق��اء الذي نظمت��ه »نقابة 
الأطباء في طرابل�س« تحت عنوان:

»التوعية من �صرطان الثدي«،
اإدارة  مجل���س  رئي���س  اأك��د 
ف��ّواز  د.  الحكوم��ي«  »الم�صت�صف��ى 

حاّلب:
الت��ي  النقال��ة  العي��ادة  »و�ص��ع 
ت�صلمته��ا الم�صت�صف��ى من��ذ اأيام من 
القط��ري«  الأحم��ر  »اله��الل  قب��ل 
بجه��از  والم��زودة  و»الكويت��ي« 
لج��راء الك�صف ع��ن �صرطان الثدي 
ف��ي  الوطني��ة  »اللجن��ة  بت�ص��رف 
خدم��ة  ف��ي  لتك��ون  ال�صم��ال«، 
الالجئي��ن  وكذل��ك  اللبنانيي��ن، 
وف��ق  وال�صوريي��ن  الفل�صطينيي��ن 
»اله��الل  م��ع  الموقع��ة  التفاقي��ة 
�صُي�صه��ل  مم��ا  القط��ري«،  الأحم��ر 
اإج��راء الك�صف المبك��ر في المناطق 

والقرى مجاناً«.

�صيقام ف��ي 18 و19 ت�صرين اأول 
»الموؤتم��ر  اإيطالي��ا  ف��ي  الج��اري 
ال�صن��وي ال��� 34 لجراحة المفا�صل 
والمنظ��ار«،  بم�صارك��ة  نخب��ة من 
الولي��ات  ف��ي   العظ��ام  جراح��ي 

المتحدة واإيطاليا، 
رئي�س الموؤتمر االأميركي 

»فرانكلين �سيم«
- ويتراأ���س الموؤتمر من الجانب 
»فرانكلين  البروفي�ص��ور  الأميركي 
�صي��م« )Franklin Sim( و»ماي��كل 

 ،)Michael Stuart( »صتورات�
واالإيطالي »فابريزيو 

باالت�سي«
الإيطال��ي  الجان��ب  وم��ن   -
البروفي�ص��ور »فابريزيو بالت�صي« 
و»بي��ارو   )Fabrizio Pellacci(
طبي��ب   )Piero Volpi( فولب��ي« 

»نادي اإنتر ميالن«،  
والم�سوؤول العلمي                 

د. ح�سن �سهيل زمرلي
العلم��ي  الم�ص��وؤل  بينم��ا  
فه��و   )Scientific Secretary(
للم��رة التا�صعة ف��ي تاريخ الموتمر 
ح�ص��ن  الطرابل�ص��ي  البروفي�ص��ور 

�صهيل زمرلي. 
المو�سوع العلمي

و�صُتلقى في الموؤتمر محا�صرات 
علمية حول: 

- الجدي��د ف��ي جراح��ة المف�صل 
  )Joint arthroplasty( ال�صطناعي

للورك والركبة والكتف والكاحل.
الروبوتي��ة  والتقني��ة   -

.)Robotic(

ال�صاب��ات  جراح��ة  وكذل��ك   -
بالمنظ��ار  والجراح��ة  الريا�صي��ة 

.)Arthroscopy(
- والتقني��ات الحديث��ة ل�صالح 

.)Cartilage Repair( الغ�صروف
- وا�صتعمال الخاليا الجذعية. 

- وتخيي��ط الغ�ص��روف الهاللي 
.)meniscal suture(

- واإ�ص��الح الأربط��ة والأوت��ار 
خا�صة في الركبة والكتف. 

الرعاية لمركز                 
»مايو كلينيك« االأميركي

الموؤتمر �صيكون برعاية:
- المركز ال�صت�صفائي الكبير في 

.»Mayo Clinic« اأميركا
- و»الجمعية الإيطالية لجراحة 

.)SIOT( »العظام
و�صيكون في »جامع��ة بولونيا« 

الإيطالية. 
بولوني��ا«  »جامع��ة  ان  وُيذك��ر 
ه��ي   )University of Bologna(
اأوروب��ا حي��ث  ف��ي  اأق��دم جامع��ة 
اأ�ص�صت �صن��ة 1088 تليها »جامعة  

Oxford« الإنكليزية.

غير  اأراك  جار،  يا  الخير  �صباح 
مرتاح في هذا النهار. 

اأنم  لم  الح�صن  اأب��ا  يا  �صدقاً   -
ط���وال ال��ل��ي��ل:  ظ���الم، وب��رغ�����س، 
وروائ����ح ن��ف��اي��ات ف��ي ك��ل م��ك��ان، 
محتويات  ون�صف  ح��ار،   وطق�س 
المهمالت  �صلة  في  رميناها  البراد 

األي�س هذه اأمور ل تطاق؟
يا  لماذا ل ت�صتعين بال�صتراك   -

جار؟ 
متى الفرج؟

لي�س  الح�صن  اأبا  يا  ب�صراحة   -
لدي قدرة على دفع فاتورة الكهرباء 

مرتين. 
غير  كله  الح�صن  اأب��ا  يا  ال�صعب 

ياأتي  فمتى  الحال،  هذه  عن  را���سٍ 
الفرج؟ 

وهل هناك اأخبار تثلج القلوب؟ 
اهلل مع ال�سابرين

- يا جار تم�صك بال�صبر، وال�صبر 
مفتاح الفرج – اإن اهلل مع ال�صابرين 
اأن  من  بد  – ل  ال�صابرين  – وب�صر 
يكون هناك فرج قريب اإن �صاء اهلل. 

م�سادر الطاقة خم�سة 
والوزارة ت�سرُّ على »الفيول«؟

اأب��ا  ي��ا  ل��دي��ك  م��ا  ع��ن  اأطلعنا   -
الح�صن. 

اأقوله  �صوف  ما  اإ�صمع  جار  يا   -
وبكل هدوء اأع�صاب: 

في  الكهرباء  م�صادر  ج���ار،  ي��ا 
 – )الفيول  خم�صة  هي  هذه  اأيامنا 
 – ال�صم�س   – المياه   – النفايات 
والمياه  الطاقة  وزارة  ال��ه��واء(. 
بالرغم من اأن بع�صاً من اإ�صمها مياه 
الفيول  باإ�صتعمال  متم�صكة بكل قوة 
كم�صدر للطاقة الكهربائية! لماذا... 

اأنا ل اأعرف!
... اأّما اأ�سحاب المولدات

ي��ا ج���ار: اأ���ص��ح��اب ال��م��ول��دات 
وهم  كبار  واأغنياًء  تجارًا  اأ�صبحوا 
ووزارة  ال��ف��ي��ول.  ي�����ص��ت��ع��م��ل��ون 
لي�س  المهوار،  في  واقعة  الكهرباء 
فيها من يفكر اأن يغير الم�صار، مع اأن 
هي  الكهرباء  اإنتاج  تكاليف  اأرخ�س 
الإ�صرار  فلماذا   ... المياه  م�صدر 

على الفيول والخ�صائر؟
قادي�سا....؟

وه���ل ت��ذك��ر ي��ا ج���ار »ك��ه��رب��اء 
قادي�صا«؟ 

- من ين�صى يا اأبا الح�صن »�صركة 
تزودنا  كانت  التي  قادي�صا«  كهرباء 
بالكهرباء 24/24 �صاعة. اهلل يرحم 
قادي�صا  وك��ه��رب��اء  ق��ادي�����ص��ا  اأي����ام 
قادي�صا  ���ص��وؤون  ع��ل��ى  والقيمين 

الأموات منهم والأحياء.
النفايات

مو�صوع  اإل���ى  ج���ار  ي��ا  ل��ن��ع��ود 

النفايات:
منذ ما يقارب ع�صر �صنوات ونحن 
النفايات  مو�صوع  معالجة  نحاول 
ولّما يجدوا الحل بعد. بالرغم من اأن 
 – النوايا  �صدقت  – اإن  المو�صوع 

من اأهون ما يكون. 
دول حولت النفايات اإلى 

طاقة
اأع��دادًا  باأن  جار  يا  تعلم  وهل   -
اأو  ال��ك��ب��رى  ال�����دول  ك��ث��ي��رة م���ن 
ال�����ص��غ��رى ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��وي��ل 

النفايات اإلى كهرباء. 
- م��ن ه��م ه���وؤلء ال���دول ي��ا اأب��ا 

الح�صن. 
عربية

ال��دول  منها  ال���دول  ه��ذه  بع�س 
 – الأردن   – دبي  التالية:  العربية 

البحرين – اأبو ظبي وقطر.
)التتمة �صفحة 11(

�ضورة جامعة اأمام العيادة المتنقلة د. حفني تت�ضلم درعًا من د. حالب وعدرة

د. زمرلي

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

طنو�س  جرج�س  حكمت  طلب 
بوكالته عن جورج ال�صكاف ب�صفته 
اأحد ورثة ناجي جرجورة ال�صكاف 
بح�صته  �صائع  ب��دل  قيد  �صهادة 

البالغة بالعقار 3734 رحبة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
عن  بوكالته  مو�صى  ماجد  طلب 
اأحد  ابراهيم  مخول  نايف  رات��ب 
يو�صف  عي�صى  ���ص��و���ص��ان  ورث���ة 
�صائع  بدل  قيد  �صهادة  ال�صدياق 
 265 بالعقار  البالغة  بح�صتها 

القبيات.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
بوكالته  ديب  اأحمد  محمد  طلب 
ع���ن ف��ي�����ص��ل ج�����ودات اإب��راه��ي��م 
المرعبي و�صحى جودت الم�صطفى 
�صندان بدل �صائع بح�صتهم البالغة 

بالعقارين 22 و23 �صمقلة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
مخايل  جبرائيل  ج��وزف  طلب 
اليا�س  جبرائيل  ورثة  اأحد  ب�صفته 

�صائع  ب��دل  قيد  ���ص��ه��ادة  مو�صى 
للعقار 2753 القبيات.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري في عكار

فريد  ن��ج��اة  المحامية  طلبت 
خالد  دلل  عن  بوكالتها  الم�صطفى 
بح�صتها  �صائع  بدل  �صند  تركماني 

البالغة بالعقار 348 حلبا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
�صباح  محمد  عبدالرحيم  طلب 
بيع  عقد  مح�صر  تفوي�س  بموجب 
�صند   2019/10736 يومي  تحت 
عمر  نجيب  فاطمة  عن  �صائع  بدل 
 127 بالعقار  البالغة  بح�صتها 

قعبرين.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري في عكار
طلبت �صهير �صالم جنيد بوكالتها 
�صوريا  لبنك  الجديدة  ال�صركة  عن 
ولبنان �س م ل �صهادات تاأمين بدل 
�صائع للعقارات 150 و153 و154 
و162  و161  و160  و156  و155 
و169  و167  و165  و164  و163 

و171 و172 تلكري.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

د. عبد 
الحميد 
دبو�سي

اإعالن
بتاريخ 2019/1/24 قرر القا�صي العقاري في ال�صمال اإعادة تكوين 

مح�صر تحديد العقار رقم 2156 من منطقة ب�صري العقارية.
تقدم،  لما  وفقاً  التكوين  اإعادة  اإعترا�س على عملية  بتقديم  للراغب 
اأداء مالحظاته خطياً لدى قلم القا�صي العقاري في ال�صمال وذلك حتى 
يوماً  الثالثين  فترة  وفي  تكوينه  اعادة  المقرر  العن�صر  اإنجاز  تاريخ 

التي تلي ل�صق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/1/24
القا�صي العقاري في ال�صمال
تراز غ�صان مقّوم
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 فايز �سنكري

المدير الم�صوؤول والإدارة
ر�سا فايز �سنكري

)تتمة المن�صور �صفحة 5(
- الم�صاهم��ة لكل طالب 121 األف 
م��ا  اأي  الت�صجي��ل(،  )ر�ص��م  لي��رة 
)خم�ص��ة   75.867.000 مجموع��ه 
و�صبعون مليوناً وثمانمائة و�صبعة 

و�صتون األف ل.ل.(
- 170 طالب��اً مهني��اً، الم�صاهمة 
ل��كل طال��ب 240 األ��ف ل.ل.، اأي ما 
مجموع��ه 40.800.000 )اأربع��ون 

مليوناً وثمانمائة األف ل.ل.(.
- 16 طالب��اً جامعي��اً، الم�صاهمة 
ل��كل طال��ب 240 األ��ف ل.ل.، اأي ما 
مجموعه 3.840.00 )ثالثة ماليين 

وثمانمائة واأربعون األف ل.ل.(.
الجمال��ي:  المجم��وع  وبل��غ   -
وع�ص��رون  )مائ��ة   120.507.000
اآلف  مليون��اً وخم�صمائ��ة و�صبع��ة 

ل.ل.(.
2018-2019: الم�ساهمات 

179 مليون ليرة
-2018 الدرا�ص��ي  الع��ام  ف��ي 

2019 �صملت الم�صاهمات: 
- 1170 طالباً ثانوياً، الم�صاهمة 
ل��كل طال��ب 121 األ��ف ل.ل. )ر�ص��م 
مجموع��ه  م��ا  اأي  الت�صجي��ل(، 
وواح��د  )مائ��ة   141.570.000
وخم�صمائ��ة  مليون��اً  واأربع��ون 

و�صبعون األف ل.ل.(.
- 174 طالب��اً مهني��اً، الم�صاهمة 
ل��كل طال��ب 200 األ��ف ل.ل.، اأي ما 
)اأربع��ة   34.800.000 مجموع��ه 
األ��ف  وثمانمائ��ة  مليون��اً  وثالث��ون 

ل.ل.(.
- 14 طالب��اً جامعي��اً، الم�صاهمة 
ل��كل طالب 200 األف ليرة ل.ل.، اأي 
م��ا مجموعه 2.800.000 )مليونان 

وثمانمائة األف ل.ل.(.
الإجمال��ي:  المجم��وع  وبل��غ   -
وت�صع��ة  )مائ��ة   179.170.000
و�صبع��ون مليون��اً ومائ��ة و�صبعون 

األف ل.ل.(.
2019-2020: تخ�سي�س 

250 مليونًا
في مطلع العام الدرا�صي 2019-

المجل���س  رئي���س  اأ�ص��در   2020
البلدي تعميماً ح��ول قرار المجل�س 
بالم�صاهمة في ت�صجيل الطالب جاء 

فيه:
ن�س تعميم رئي�س البلدية

اأهالي طرابل�س الكرام،
ف��ي  الإثني��ن  ي��وم  جل�ص��ة  ف��ي 
2019/9/23، اأقر المجل�س البلدي 
تخ�صي���س مبل��غ 250 ملي��ون ليرة 
للم�صاهمة مع اأهالي طرابل�س الأكثر 
فق��رًا ف��ي ر�ص��وم ت�صجي��ل اأبنائه��م 
وبناتهم ف��ي الثانوي��ات والمهنيات 
الر�صمية، وذل��ك تح�ص�صاً من رئي�س 
واأع�صاء المجل���س البلدي بالو�صع 
ال��ذي يرزح  القت�ص��ادي ال�صع��ب 

تحته اأهالي المدينة.
علم��اً ان ه��ذه ال�صنة ه��ي الثالثة 
فيه��ا  ت�صاه��م  الت��ي  التوال��ي  عل��ى 

البلدية بر�صوم الت�صجيل.

ونعلمكم اأيه��ا الأهالي الكرام انه 
م��ن ال�ص��روري دف��ع كاف��ة ر�ص��وم 
والإحتف��اظ  الم�صتحق��ة  الت�صجي��ل 
بالن�ص��خ الأ�صلي��ة لي�صالت الدفع 
لتقدموه��ا للبلدية لحقاً عند تحديد 
مواعي��د ت�صديد المبالغ المخ�ص�صة 

من قبل البلدية.
ونحيطك��م علماً ان��ه �صيتم و�صع 
المعايير واآلية منح الم�صاهمات، لذا 
اإل��ى  التوج��ه  ع��دم  نتمن��ى عليك��م 
البلدية حالياً اإل��ى اأن ي�صدر تعميم 
لك��م  لنو�ص��ح  البلدي��ة  م��ن  اآخ��ر 
تفا�صي��ل كيفية ال�صتف��ادة من هذه 

الم�صاهمة.
مالحظة هامة

مخ�ص�ص��ة  �صتك��ون  الم�صاهم��ة 
فقط لأهال��ي طرابل�س )ح�صب قيود 
�صجالتهم(، والمبلغ الذي �صت�صاهم 
فيه البلدية بالن�صب��ة للثانويات هو 
قيمة ر�ص��م الت�صجيل فقط 121 األف 
ل.ل.، اأم��ا المهني��ات ف�صيدف��ع فقط 

200 األف ل.ل.
و�صتكون هذه الم�صاهمات لالأهالي 
غير الم�صجلين بتعاونية الموظفين 
من��ح  اأي��ة  م��ن  الم�صتفيدي��ن  اأو 

تعليمية.
و�صكرًا لثقتكم.

في 2019-9-26
رئي�س بلدية طرابل�س
د. ريا�س يمق

)تتمة المن�صور �صفحة 10(
غير عربية

 – ال�صويد   – األمانيا   – تركيا  منها:  اأخ��رى  ودول 
 – – فرن�صا  اإ�صبانيا   - – هولندا  – بلجيكا  الدنمارك 

اليابان –الوليات المتحدة الأميركية. 
كل هذه الدول والمدن لديها كهرباء م�صدرها نفايات. 
النفايات  اإ�صتعمال  م��ن  لبنان  يمنع  ال��ذي  ه��و  وم��ا 

للح�صول على الكهرباء؟ 
- اإ�صاأل الحكام يا جار وكل من بيده القرار. 

يا حكامنا
ع�صفورين  اإ�صربوا  الأذكياء،  الأع��زاء  حكامنا  يا 
اإلى  بتحويلها  النفايات  من  وخل�صونا  واحد،  بحجر 

طاقة كهربائية وانقذونا من الظلم والظالم، 
وعا�س وطننا الحبيب لبنان، وعا�س قادته اأ�صحاب 

الراأي الر�صيد والقرار المفيد.
ال�سعب يريد

اأو  خا�صة  �صركات  يريد  ال�صعب  كرام:  يا  �صادة  يا 
المياه  وتعالى:  �صبحانه  اهلل  بنعم  تهتم  مختلطة 
ول  والظالم،  الظلم  من  وتخرجنا  والهواء،  وال�صم�س 

ت�صيء اإلى البيئة، وتحافظ على نظافة الهواء و�صحة 
الإن�صان مهما اإرتفعت الأثمان. 

وزارة التخطيط
التخطيط  وزارة  اإحياء  اأعيدوا  كرام:  يا  �صادة  يا 

والت�صميم، لت�صع خططاً لم�صاريع للتنمية والإعمار.
يا �سعبنا العظيم

يا »�صعب لبنان العظيم« حان الوقت لرفع �صعارات 
لوطننا  والت�صحية  والإخ��ال���س  والمحبة  ال�صدق 
 – الأوان  فوات  قبل  اأفعاًل  ونترجمها  لبنان  الحبيب 

الوطن الغالي في خطر.
ويا حكام »�سعب لبنان العظيم« 

يا حكام،
يا �صادة يا كرام، 

جّف  لقد  )لبنان(  البقرة  حليب  من  تتغذون  كنتم 
ودواء  غذاء  اإلى  بحاجة  البقرة  واأ�صبحت  الحليب 

وطبيب...! 
فهل من مجيب؟، 

وبال �صك ال�صرعة بالإنقاذ تفيد فهل من منقٍذ عتيد؟ 

برئا�صة  مننجح«  »�صوا  جمعية   
داأبت  كرامي  درنيقة  ديانا  ال�صيدة 
الفقراء  جانب  اإل��ى  ال��وق��وف  على 
قدراتها،  بح�صب  والمحتاجين، 

وانها تقدم:
وجبات الطعام لعدد من العائالت 

في طرابل�س، 
����ص���واء ف���ي »���ص��ه��ر رم�����ص��ان 

المبارك«،
في  موزعة  برادات  خالل  من  اأو   

بع�س اأرجاء المدينة، 
وك����ذل����ك م�������ص���اع���دة ال���ط���الب 

المحتاجين.
ديانا كرامي

الجديد  الدرا�صي  العام  بداية  مع 
مطعم  »���ص��وا  اإف��ت��ت��اح  وبمنا�صبة 
ال�صيدة  »التمدن«  التقت  الخير« 
ديانا درنيقة كرامي التي قالت جواباً 

على �صوؤالنا الأول:
م�ساعدات لحوالي 180 طالبًا 

»»جمعية �صوا مننجح« تقف اإلى 
في  اإ�صتمراره  بغية  الطالب  جانب 
عدم  على  منها  وح��ر���ص��اً  التعلم 

الت�صرب المدر�صي. 

والحقيبة  القرطا�صية  لهم  ونقدم 
وما  )ال��م��ري��ول(  المدر�صي  وال��زي 
وحالياً  المدر�صة،  خ��ارج  يحتاجه 
نقدم هذا الدعم لحوالي 180 تلميذًا 
م�صجلين لدى الجمعية التي ت�صاهم 
النقليات  ب��دل  ت�صديد  ف��ي  معهم 

وتغطية جزء من ر�صوم الت�صجيل.
طالباً  ت�صمل  الجمعية  وتقديمات 
من  وع��ددًا  الر�صمية  المدار�س  في 
»موؤ�ص�صة  ف��ي  الخا�صة  ال��ح��الت 

فيي�صتا« وفي »مركز الرحمة«...«.
الجمعية  تقوم  »لحقاً  اأ�صافت: 
للطالب  المدر�صي  ال��دع��م  بتقديم 
مع  التن�صيق  على  بناء  المحتاجين 
الجمعية  وتتابع  المدار�س،  اإدارات 
مع  ال��درا���ص��ي  وم�صتواه  ال��ط��ال��ب 

الإدارة المدر�صية«.
مطعم الجمعية اأمام رفعت 

الحالب
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م��ط��ع��م ال��ج��دي��د 
)الجميزات – مقابل حلويات رفعت 

الحالب( قالت كرامي:
اأجل  من  ج��اءت  المطعم  »فكرة 
كان  الذي  الطبخ  مرات  عدد  زي��ادة 
نطهو  كنا  اإذ  �صنوات،  منذ  قائماً 

الطعام مرة واحدة في ال�صبوع من 
ب��رادًا(   12( البرادات  تزويد  اأج��ل 

بالوجبات.
ح�ساب فاتورة ال�سخ�س في 

المطعم للم�ساعدة
ال�صخ�س  ي��ت��ن��اول  المطعم  ف��ي 
يتبرع  عينه  ال��وق��ت  وف��ي  الطعام 
مادياً )ثمن الوجبة( من اأجل تو�صيع 

وزيادة عدد الوجبات للفقراء، 

اأ�صبحت  )التبرع(  لهذا  ونتيجة 
الوجبات  توزيع  ت�صتطيع  الجمعية 
 50 بمعدل  يومياً  ال��ب��رادات  على 

وجبة )ما عدا يوم الأحد(، 
الوجبة بـ 5 اآالف ليرة 

وتو�سيل للمنازل
اآلف   5 المطعم  في  الوجبة  ثمن 
والوجبات عبارة عن  لبنانية،  ليرة 
عنه  الإعالن  يتم  منوع  بيتي«  »اأكل 

يومياً،  المطعم(  اأم��ام  لوحة  )على 
خارج  الوجبات  بتو�صيل  نقوم  كما 

المطعم«.
اإقبال جيد

اأ�صافت: »لمن ي�صاأل كيف يمكننا 
ليرة فقط،  اآلف  ال�صتمرار بخم�صة 
اأقول ان كافة الم�صاريف مغطاة من 
ما  وكل  )�صبون�صر(،  داعمين  قبل 
نحتاجه ثمن المواد الم�صتخدمة في 

الطعام لتوفير الوجبات للمحتاجين. 
المطعم يت�صع ل� 40 �صخ�صاً، وهناك 

اإقبال جيد.
طعام ال�سباح والغداء

ثم  ال��غ��داء  وجبة  بتقديم  ب��داأن��ا 
اأي�صاً،  الفطور  وجبة  نقدم  �صرنا 
تاأمين  ذلك  وراء  من  الوحيد  الهدف 

الأموال الالزمة للوجبات. 
مبلغ  لقاء  الحجوزات  ون�صتقبل 
وبا�صتطاعتهم  للخدمات،  ب�صيط 

جلب ما يريدون من طعام وغيره«.
ال�سكر لكل الداعمين

كرامي  درن��ي��ق��ة  دي��ان��ا  ال�صيدة 
توجهت في ختام هذا اللقاء:

بال�صكر »اإلى كل من ي�صاهم معنا 
ال��الزم��ة  ال��م��واد  تقديم  خ��الل  م��ن 

للمطعم وكل من يقف اإلى جانبنا«.
العامالت اأْجُرُهنَّ رمزي

في  العامالت  »ان  اإلى  واأ�صارت 
المطعم هن من ال�صريحة المحتاجة 
اأجر  على  يح�صلن  ولكنهن  للعمل 

رمزي«.

�أنت في لبن�ن... ولكن ال تي�أ�س.. - تتمة 

 رئي�سة »جمعية �سوا مننجح« ديانا كرامي: م�ستمرون في دعم طالب المدار�س
...المطعم الجديد من اأجل تاأمين الوجبات المجانية للمحتاجين

لي�س »تج�وبً�« مع ن�ئٍب �أو ن�ئبٍة وال ر�ضوخً�ٍ - تتمة

ع�ضوات الجمعية  كرامي متحدثة الى »التمدن«

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري الثانية بالكورة

طلب دانيال طنو�س ا�صكندر �صند بدل �صائع للعقار 
233 تحوم.

للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة
اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري الأولى في ال�صمال

�صند  نيكرو  رحمية  لمورثته  ال�صبيب  �صوقي  طلب 
تمليك بدل �صائع 196/7 الميناء 11.

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

اإعالن
لأمانة ال�صجل العقاري الأولى في ال�صمال

وهيب  م�صطفى  ب�صار  لموكلها  اأنو�س  لمي�س  طلبت 

بارودي �صند تمليك بدل �صائع 504/13 الميناء 11.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري بالتكليف
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري الثانية بالكورة
طلب اأحمد محمد علي اأمون بالوكالة عن زعتر عوكر 

�صند تمليك بدل �صائع للعقار 825 علما.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري
اإعالن

لأمانة ال�صجل العقاري الثانية بالكورة
طلب الدكتور ايلي عبداهلل حبيب �صهادة تاأمين بدل 

�صائع للعقار 1259 بتوراتيج.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�صجل العقاري

اإعالن
بتاريخ 2019/9/24 قرر القا�صي العقاري في ال�صمال اإعادة تكوين 
يون�س  بيت  منطقة  من   459-191-190 رقم  العقار  تحديد  مح�صر 

العقارية.
تقدم،  لما  وفقاً  التكوين  اإعادة  اإعترا�س على عملية  بتقديم  للراغب 
اأداء مالحظاته خطياً لدى قلم القا�صي العقاري في ال�صمال وذلك حتى 
يوماً  الثالثين  فترة  وفي  تكوينه  اعادة  المقرر  العن�صر  اإنجاز  تاريخ 

التي تلي ل�صق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/9/24

القا�صي العقاري في ال�صمال
تراز غ�صان مقّوم

اإعالن
جانب بلدية مجدليا

المو�صوع: ا�صتيفاء ر�صم بلدي عن الترخي�س لموؤ�ص�صة م�صنفة
يرجى ا�صتيفاء الر�صم البلدي القانوني من ال�صيد جواد اأحمد ياغي 
دون  ملحمة  لموؤ�ص�صة  زغرتا  قائمقام  قبل  من  الممنوح  الترخي�س  عن 
�صّي اللحوم فئة ثالثة قائمة على العقار رقم 39 مق�صم 11 و12 منطقة 

مجدليا ق�صاء زغرتا وايداعنا الي�صال بالر�صم الم�صتوفى.
زغرتا في 2019/9/19 

قائمقام زغرتا بالتكليف
اإيمان م�صطفى الرافعي
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