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في  ع��ق��ده  �سحافي  م��وؤت��م��ر  ف��ي 
اأعلن الرئي�س نجيب  مجل�س النواب 
الو�سط  و»ك��ت��ل��ة  موقفه  ميقاتي 
التي  الق�سايا  الم�ستقل« من مختلف 
ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���الد وم���ن ال��م��ط��ال��ب 

ال�سعبية.
اأخ��رى  ن�ساطات  اإل��ى  بالإ�سافة 

ومنها:
ذكرى ال�سهيد الرئي�س 

الحريري
البداية في الذكرى ال� 15 لجريمة 
رفيق  ال��رئ��ي�����س  ال�سهيد  اإغ��ت��ي��ال 

الحريري قال:
الرئي�س  ذكرى  في  يقال  ما  »خير 
كتب  الذي  الحريري  رفيق  ال�سهيد 
�سفحة م�سرقة في تاريخ لبنان، هو 
من  اأكبر  ح��دا  »م��ا  بنف�سه  قاله  ما 
بلدو«. فليتعظ الجميع ولتتوحد كل 
فوات  قبل  لبنان  لنقاذ  الإرادات 

الآوان. 
رحم اهلل فقيدنا الكبير«.

ولحماية واإر�ساد المواطنين 
اجتماعات مكثفة مع البلدية 

و»قطاع العزم ال�سحي«
اإ�ستقبل  ف��ق��د  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
بلدية  رئي�س  ميقاتي  نجيب  الرئي�س 
طرابل�س د. ريا�س عزت يمق وع�سو 
المجل�س البلدي د. عبدالحميد وليد 

كريمة.
وت��رك��ز ال��ب��ح��ث ح���ول اأو���س��اع 
�سعيد  م��ن  اأك��ث��ر  ع��ل��ى  ال��م��دي��ن��ة 
وما  ال�سحي  الو�سع  وخ�سو�ساً 
المواطنين  لحماية  به  القيام  يجب 
ومخاطر  ك��ورون��ا«  »ف��ي��رو���س  م��ن 

اإنت�ساره. وتقرر:
مو�سوع »كورونا«

م��ع  ال���ب���ل���دي���ة  ت���ت���ع���اون  اأن 
حملة  ف��ي  ال��ع��زم«  »م�ستو�سفات 
توعية واإر�ساد لتالفي هذا الفيرو�س 

الخطر ب�:
- تاأمين ما يلزم من كمامات.

- مواد تعقيم.
- اإجراء الفحو�سات المخبرية.

- وتقديم الأدوية عند ال�سرورة.
تزفيت �سوارع المدينة

الإ�سراع  على  التفاق  وت��م  كما 
�سيما  ل  المدينة  ���س��وارع  بتزفيت 

الداخلية منها.
االنتخابات وراأي النا�س

ولمعرفة راأي المواطن تم اإجراء 
ا�ستفتاء �سعبي �سمل 4082 مواطناً 

تحت العنوان التالي:
»كتلة  م��ب��ادرة  م��ع  اأن���ت  »ه���ل 
طرحها  ال��ت��ي  الم�ستقل«  الو�سط 
لإج���راء  ميقاتي  نجيب  الرئي�س 

انتخابات نيابية مبكرة في حزيران 
المجل�س  ولي���ة  وتق�سير   2020

النيابي الحالي«؟
النتائج

فجاءت النتائج كما يلي:
نعم: 72 بالمئة.

ل: 28 بالمئة.
الموؤتمر ال�سحفي

ال�سحفي  الموؤتمر  اإل��ى  ون��ع��ود 
»كتلة  م��واق��ف  ف��ي��ه  ح���دد  وال����ذي 
من  النيابية  الم�ستقل«  ال��و���س��ط 
بها  تمر  ال��ت��ي  ال�سعبة  المرحلة 

البالد.
الرئي�س  قاله  م��ا  ب��داي��ة  ونن�سر 
ال�سحفي  موؤتمره  ختام  في  ميقاتي 
ال�سحفيين  اأ�سئلة  على  الرد  وقبل 

لأهمية ودللت ما قاله:
»ل اأحد يعتقد ان الثورة انتهت«،
فاإن  هدوءًا  اليوم  ن�سهد  كنا  واإذا 
الثورة في قلوب النا�س التي ترف�س 

كل الطبقة ال�سيا�سية،
وعلينا العتراف بذلك،

وحل هذا المو�سوع،
النيابية  النتخابات  اإلى  فلنذهب 

المبكرة«.
»لنكون ج�سر م�سالحة«

ومما قاله حول �سن الإقتراع:
ثقة  يعطي  الإق���ت���راع  »خ��ف�����س 
لل�سباب الراف�سين للواقع ال�سيا�سي 

القائم...
خلف  الثقة  ُتعطى  ان  يمكن  ول 

حيطان الباطون...
ج�سر  ن��ك��ون  ان  ن��ري��د  ون��ح��ن 

م�سالحة بين جميع اللبنانيين«.

القرن  �سيتينيات و�سبعينيات  في 
�سيئاً  تحمل  نظرية  راجت  الما�سي 
من الجدية و�سيئاً اآخر من ال�سخرية، 
وق���د اأُط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا وق��ت��ه��ا ا���س��م 

»اإيديولوجيا التعتير«.
منها  المق�سود  كان  النظرية  تلك 
عند  الفقر  تعميم  لفكرة  الترويج 
دول��ة  وج��ود  مقابل  النا�س،  عامة 
بال�سوؤون  ه��ي  تهتم  وغنية  قوية 
بالحد  ول��و  الأ�سا�سية،  الحياتية 
اقت�سادية  قيود  ب��وج��ود  الأدن���ى، 
ب�سكل  البالد  م�ستوى  على  �سارمة 

عام.
مطبقاً  النموذج  ذلك  كان  بالفعل، 
التي  ال�ستراكي  المع�سكر  دول  في 
ك���ان���ت ت�����دور ف���ي ف��ل��ك الت���ح���اد 

ال�سوفياتي ال�سابق.
كان  ما  معروفاً  ب��ات  وبالطبع، 
ال�����س��وف��ي��ات��ي،  المع�سكر  م�سير 
وبالتالي ما كان م�سير »اإيديولوجيا 

التعتير« تلك.
ذاه��ب��ون  نحن  لبنان،  ف��ي  الآن 
ب�����س��رع��ة  ن��ح��و ال��ع��ي�����س ف���ي ظل 
ال��ت��ج��وي��ع«، وهي  »اإي��دي��ول��وج��ي��ا 
نظرية مطبقة حالياً في اإيران، ويبدو 
لتطبيقها  ي�سعى  اهلل«  »ح��زب  ان 

عندنا. 
فعاًل  تنطلق  النظرية  هذه  ان  بيد 
�سارمة،  اإيديولوجية  مفاهيم  من 
تعتبر، تحت عنوان الت�سحية، ان ما 
المواطنين  حرمان  في  م�سكلة  من 
المعي�سية  حقوقهم  من  العاديين 
القت�سادية  وحريتهم  البديهية 
العالم  على  النفتاح  على  وقدرتهم 
مقابل  الخا�سة،  اأو�ساعهم  لتطوير 
بها،  والمم�سكين  ال��دول��ة  هيمنة 
والأمنية  ال�سيا�سية  بمفاهيمهم 

والقت�سادية.
انه  هنا،  مالحظته  علينا  ما  لكن، 
في حالة التحاد ال�سوفياتي ال�سابق 
ان  �سحيح  ال�ستراكي،  ومع�سكره 

في  لكن  ًومعترًا،  فقيرًا ً كان  ال�سعب 
راعية  دول��ة  توجد  كانت  المقابل 
والنقل  والتعليم  ال�سحة  )لجهة 
وال�سوؤون الجتماعية والم�ستلزمات 
بالحد  ول��و  للمعي�سة  ال�سا�سية 
اي��ران،  ف��ي  الم��ر  كذلك  الدن����ى(. 
و�سبه  فقير  �سعبها  ان  ف�سحيح 
جائع، لكن توجد هناك دولة راعية. 
فما الم�سير الذي ينتظره لبنان، اذا 
تام  غياب  ظل  في  �سعبه،  ج��اع   ما 
عندئذ  نجد  ل  قد  الراعية؟  للدولة 
ال�سومال  ن��م��وذج  ���س��وى  ام��ام��ن��ا 

جواباً. 
العملية  النتيجة  بالطبع، �ستكون 
ل�ستن�ساخ النموذج اليراني تعميم 
النا�س،  عامة  عند  والحاجة  الفقر 
وح�سر الثروة والقوة بيد مجموعة 
�سغيرة تتحكم بم�سير الوطن، وفق 
معركة  في  الإيديولوجية،  قناعاتها 
منذورة  انها  وت��رى  عالمية  تراها 
ماآ�سَي  ذل��ك  ك��ًل��ف  ول��و  لخو�سها، 
المواطنين  م�ستوى  على  كارثية 

باأكثريتهم ال�ساحقة.
اأن  مجددًا  التاأكيد  من  بد  ل  وهنا 
المو�سوع في الأ�سا�س ايديولوجي، 
ومن يعمل على تطبيق هذه النظرية 
مرتكزات  من  فعالً  ينطلق  لبنان  في 
و�سدق،  بعمق  بها  يوؤمن  عقائدية 
في  غ�سا�سة  ل  اأن  حاله  ل�سان  فيما 
نف�س  لبنان  في  ال�سعب  يعي�س  اأن 
اإيران، طالما ان  ظروف ال�سعب في 
اأممية،  معركة  بنظره،  المعركة، 
بوجود  ا�سالً  يعترف  ل  انه  وطالما 
الدول  بين  »الم�سطنعة«  الحدود 
المعركة  ه��ذه  خو�س  عليها  التي 

)محور الممانعة(. 
تم  وقد  النظرية  هذه  نرى  لذلك، 
وتجري  العراق،  في  فعالً  تطبيقها 
�سوريا  ف��ي  لتطبيقها  م��ح��اولت 
ل�سوريا،  ال�سيا�سية  )الجغرافيا 
وتداخل القوى الدولية فيها وخا�سة 

رو�سيا، ل ي�ساعدان في هذا المجال 
لبنان  اأما  الآن(،  حتى  مطلق  ب�سكل 
لخطر  جدياً  معر�ساً  حالياً  فبات 
اأ�سود  م�سير  نحو  بالكامل  النزلق 
مالمحه  ب���داأت  وق��د  التجويع،  هو 
على  تدل  الموؤ�سرات  وكل  ترت�سم، 

ذلك بو�سوح.
لكن، لنعترف ان ما نعي�سه اليوم 
�سببه  لي�س  للتجويع  تح�سير  من 
فقط اإيمان البع�س ب�سوابية �سلوك 
في  ب��ل  الي��ران��ي،  ال��ن��م��وذج  خيار 
الف�ساد  الى  ال�سبب  يعود  الأ�سا�س 
الطبقة  م��ار���س��ت��ه  ال���ذي  ال��ره��ي��ب 
في  فاأمعنت  اللبنانية  ال�سيا�سية 
�سرقة المال العام اإلى ان و�سلت اإلى 
اأُودع في  الذي  المال الخا�س  �سرقة 
عبر  الدولة  فا�ستدانته  الم�سارف، 
قبل  من  رف  �سُ ثم  لبنان،  م�سرف 
م�ساريع  على  ال�سيا�سية  الطبقة 
م��ل��ي��ئ��ة ب���ال���ه���در وال����ر�����س����اوى 
الجدوى.  واإن��ع��دام  وال�سم�سرات 
كلفت  التي  الكهرباء  ق�سة  ولي�ست 
اأكثر من 40 مليار دولر اإّل نموذجاً 
الذي  الإج��رام��ي  النهج  لهذا  فاقعاً 

النظام  ان��ه��ي��ار  ف��ي  عملياً  ت�سبب 
القت�سادي اللبناني و�سرب اأ�سلوب 

حياة المواطنين ب�سكل دراماتيكي.
ب�سكل  ي��ح��دث  الن��ه��ي��ار  وف��ي��م��ا 
م��ت�����س��ارع، وال��ذه��اب اإل���ى »ث��ورة 
طبيعية  بنتيجة  ا�سبه  �سار  جياع« 
لهذا الم�سار، تبدو ال�سلطة ال�سيا�سية 
اأي  ابتكار  ع��ن  ع��اج��زة  لبنان  ف��ي 
التداعي،  تفرمل  تاريخية  مبادرات 
النهو�س  اأ�سكال  وتوؤ�س�س ل�سكل من 

من جديد، بعد الوقوع ال�سادم.
وهذه ال�سلطة، التي تبدو اأقل من 
ا�ستثنائي،  من  اأكثر  زمن  في  عادية 
معطيات  اأي  اإل���ى  اأ���س��ا���س��اً  تفتقد 
�سيا�سية اإقليمية اأو دولية ت�ساعدها 
حل  ف��ي  ال��ب��دء  ف��ي  لبنان  وت�ساعد 
اإلى  اأي�ساً  بع�س الم�سكالت، وتفتقد 
ال�����س��ج��اع��ة وال����روؤي����ة وال��خ��ط��ة 
والإرادة، لفر�س اإ�سالحات �سريعة 
بداية  على  القطار  ت�سع  وحا�سمة 

�سكة لحٍل ما.
ال�سلطة  ه��ذه  اكتفت  الآن  حتى 
»التركة  م��ن  وال�����س��ك��وى  ب��ال��ن��دب 
مزايدات  في  وبالدخول  الثقيلة«، 

و����س���ج���الت ح����ول م���ن ���س��ّم��ت��ه��م 
من  ب��دًل  الخبثاء«،  »المحر�سين 
من  �سيء  وب��ث  الأم���ام  اإل��ى  النظر 
الطماأنينة لدى النا�س، باأن من هم في 
الحكم يملكون ت�سوراً، ولو ب�سيطاً، 

للخروج من الماأزق.
لبنان  في  جرت  التي  الت�سرفات 
في المرحلة الأخيرة تدل على تخبط 
مذهل، ومن الأمثلة على ذلك القرار 
الذي اتخذه المدعي العام المالي في 
ما يتعلق بالم�سارف دون اأي ح�ساب 
تطبيق  يولده  ان  يمكن  ال��ذي  لالأثر 
المطلوب  وكاأن  النوع،  هذا  من  اأمر 
الطبيعة  على  نهائياً  الق�ساء  هو 
هذا  في  وياأتي  للبنان.  القت�سادية 
ق�سية  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  ال�����س��ي��اق 
مدرو�س  غير  ب�سكل  »اليوروبوندز« 
اأي  وب��ال  الأخ��ي��رة  اللحظة  وف��ي 
تفاو�س مع الدائنين ليجاد مخارج 
غير موؤذية ولو من خالل عدم الدفع. 
ثم جاء تعميم نظرة ايديولوجية اإلى 
»�سندوق النقد الدولي«، باأنه يحمل 
اأجندات وو�سفات جاهزة ت�ستهدف 
لبنان �سيا�سياً واأمنياً، وكاأن من عّمم 

هذه الفكرة ينوي، وبالقوة، الإبقاء 
على المعابر الحدودية غير ال�سرعية 
التهرب  وحماية  ال��ي��وم،  ه��ي  كما 
البحرية  المرافىء  عبر  الجمركي 
بكل  التهريب  وت��اأب��ي��د  وال��ج��وي��ة، 
الحتفاظ  اآخر  بمعنى  اي  اأنواعه، 
باقت�ساد مواٍز لدويلة تق�سم الدولة 
ايديولوجية  وبم�سوغات  ب�سرا�سة 

را�سخة.
ا�سافة الى ذلك، ل بد من الإ�سارة 
ال��ف��ظ��ي��ع م���ن قبل  ال��ت��ع��ن��ت  اإل����ى 
بالق�ساء،  يتعلق  ما  في  ال�سيا�سيين 
وما الهجمة ال�سر�سة على الت�سكيالت 
مجل�س  اقترحها  التي  الق�سائية 
الق�ساء الأعلى بعيدًا عن الت�سيي�س، 
هذه  عمل  لطريقة  وقحاً  نموذجاً  اإّل 
وتم�سكها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ج��ه��ات 
بمكا�سبها و�سعيها لبقاء الأمور على 
والزبائنية  بالهيمنة  عليه،  كانت  ما 
الدولة  موؤ�س�سات  على  وال�سغط 

ومن �سمنها الق�ساء.
اخيرًا علينا ال نن�سى الكلمة التي 
وجهها رئي�س الحكومة ح�سان دياب 
�سندات  �سداد  عدم  اإعالن  بمنا�سبة 
كانت  الكلمة  فهذه  »اليوروبوند«، 
ال�سياع  م�ستوى  على  مثال  اأكبر 
اكتفى  فهو  ال�سلطة،  تعي�سه  ال��ذي 
حول  اللبنانيين  كل  يعرفه  ما  بقول 
وبتحميل  ال��م��ع��ي�����س��ي،  ال��و���س��ع 
الم�سوؤوليات اإلى من �سبقوه، وهو لم 
يتطوع لإعالن اأي مبادرة اأو خطة اأو 
فقط  بل  الأزم��ة،  من  للخروج  روؤية 
وبمطولت  ان�سائية،  بكلمات  اكتفى 
المجتمع  فيما  ت�سمن،  ول  تغني  ل 
يهجم،  وال��ج��وع  يغلي،  اللبناني 
النا�س،  م�ساجع  تق�س  والماأ�ساة 
»العهد  ا�ستعدادات  يراقبون  الذين 
عام  مئة  بمرور  لالحتفال  القوي« 
الآن  باتت  جمهورية  تاأ�سي�س  على 
لبنان  ي�سهد  لم  عهد  ظل  في  تنازع، 

»اأقوى« منه طوال قرن م�سى. 

ال�سابق  طرابل�س  ونائب  الوزير 
»اإجتماع  اإل��ى  دعا  ال�سفدي  محمد 
تتمتع  �سخ�سية  ثالثين  ت�ساوري« 
طرابل�س  وح��ب  والمعرفة  بالعلم 

ومدن فيحائها.
االقت�ساد والمواطن

للحوار  ط��رح  ال�سفدي  ال��وزي��ر 
مختلف  من  القت�سادي  المو�سوع 
جوانبه وماذا يمكن اأن نعمل لتفعيله 
الو�سع  لإن��ق��اذ  فعله  يمكن  وم��اذا 
المواطن  تحته  يرزح  الذي  الخطير 
في طرابل�س وال�سمال وكل لبنان...

مداخالت
اأغنت  معمقة  م��داخ��الت  وب��ع��د 

الحوار وما تطرحه من قبل:
- الوزير ال�سابق ر�سيد دربا�س،

- والقا�سي طارق زيادة،
- ود. �سابا زريق،

- ود. حلمي عدنان دروي�س،
- ونائب رئي�س »جمعية التجار« 

غ�سان الح�سامي،
- والنقيب كمال مولود،

عبدالقادر  جودي  والإعالمية   -
الأ�سمر.

ال�سفدي: م�ساريع ثالث
الوزير  ال�سابق  طرابل�س  نائب 

محمد ال�سفدي قال:
»ثالثة م�ساريع اأ�سا�سية من �ساأن 
العجلة  تحريك  بتنفيذها  ال��ب��دء 

القت�سادية في �سمال لبنان وتاأمين 
اآلف فر�س العمل لل�سباب:

ال�����س��ائ��ل  ال���غ���از  ا���س��ت��ي��راد   -
وتغويزه.

- اإعادة العمل ب�سكك الحديد.
معو�س  رينيه  مطار  تفعيل   -

)القليعات – عكار(.
قبل اللقاء 

قبل  قال  ال�سفدي  الوزير  وك��ان 
اللقاء:

ت�ساوري  اإجتماع  البداية   ...«
و�سيليه اآلية متابعة نواتها فعاليات 
الم�ستويات  مختلف  على  �سمالية 
ل��ل��دف��ع ب���ات���ج���اه ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه 

الم�ساريع«.

ميقاتي: ق�سايا طرابل�س 
ومواقف من المطالب ال�سعبية

لبنان يتجه �سريعًا نحو »ثورة الجوع«

ال�سفدي: م�ساريع ثالثة لتاأمين 
اآلف فر�س العمل لل�سباب

ميقاتي

ال�ضفدي متحدثًا خالل اللقاء



الأربعاء   2020/3/11

»التحاد الفل�سفي العربي« اأ�سدر بياناً حول الحراك 
الثوري جاء فيه:

مواقعهم  مختلف  م��ن  الفكر،  ُمتعاطو  ك��ان  »ل��م��ا 
والم�سارب، معنيين بما يجري في مجتمعاتهم، ل �سيما 
ت�سعها  وجودية،  مخاطر  المجتمعات  هذه  تتهدد  حين 
على �سفا انهيار ُمحقَّق، فحريٌّ بالم�ستغلين بالفل�سفة ان 
ذلك  المواجهة،  عملية  في  الطليعية  المجموعة  ُي�سكلوا 
اأن التاريخ الب�سري �ساهٌد اأميٌن على الدور الذي لطالما 
نع الثورات  ندبوا اأنفه�سم له، فكانوا من الفاعلين في �سُ
والحق  العدل  قيم  على  �َسة  الُموؤَ�سَّ بطروحاتهم  ها  ومدِّ

والخير والجمال«.
ثوابت يوؤكد عليها »االتحاد«

الفل�سفي  »الت��ح��اد  ف��اإن  تقدم،  ما  على  »تاأ�سي�ساً 
العربي«، اإْذ ُيواكب عن كثٍب، ُمعايناً وُمعاِي�ساً الأحداث 
بالغة الخطورة التي تع�سف بلبنان منذ 17 ت�سرين اأول 

2019، ُيوؤّكد على الثوابت والمواقف الآتية: 
حراك هو بحق ثورة �سعب منتف�س �سد من 

اأحال لبنان دولة فا�سلة
- اأوًل: اإن حراك 17 ت�سرين اأول 2019، الذي م�سى 
اأ�سهر، هو بحق ثورة  اأربعة  على انطالقه ما يقرب من 
مطالبه  عن  اأُذنيها  ة  مَّ الُم�سِ الحاكمة  الطبقة  نابٍذ  �سعب 
و�سائر  والمف�سدين،  الف�ساد  �سد  منتف�س  الم�سروعة، 
اأنواع الرتكابات التي داأبت هذه الطبقة على ممار�ستها 
دولًة  لبنان  اأح��ال  مما  عقود،  ثالثة  على  يزيد  ما  منذ 

فا�سلة وفي حالِة موٍت �سريري!
اأ�سقطوا الطائفية التي عملت الطبقة 
الحاكمة على تغذيتها والمتاجرة بها

- ثانياً: اإن »التحاد الفل�سفي العربي«، اإذ يقف بقوة 
ُيحّيي   ،2019 اأول  ت�سرين   17 ح���راك  ج��ان��ب  اإل���ى 
ُم�سقطين  الحقة،  للمواطنة  انت�سروا  الذين  اللبنانيين 
الحاكمة  الطبقة  عملت  الذي  البغي�س،  الطائفي  العامل 
خدمًة  مديدة،  عقوٍد  منذ  به،  والمتاجرة  تغذيته  على 
الدولة  قيام  دون  حال  مما  ال�سيقة،  الفئوية  لم�سالحها 
والعدالة  والموؤ�س�سات  القانون  دولة  الحديثة،  المدنية 

الجتماعية والم�ساواة بين المواطنين.
تحالف »المنظومة الحاكمة« و»دولة 

الم�سارف« اأفقر ال�سعب ويوؤول اإلى »اإ�سطرابات 
اآنية« خطيرة

 - ثالثاً: اإن التحالف القائم بين المنظومة ال�سيا�سية 
ال�سعب  اإفقار  اإلى  اأف�سى  الم�سارف«  و»دولة  الحاكمة 
�سيما  ل  المالية،  مدخراته  على  الإجهاز  َعْبَر  اللبناني، 

ت�سخم  اإلى  اأف�سى  كما  والمتو�سطة.  الفقيرة  الطبقات 
جنوني، لم ي�سهد لبنان مثياًل له، في تاريخه الحديث. 

للدولة  ُم��ري��ع  اإن��ه��ي��ار  عملية  ف��ي  ل  ُيعجِّ م��ا  وه���ذا 
لن  خطيرة،  اأمنية  ا�سطرابات  اإلى  ويوؤول  والمجتمع، 

ُتبقي ولن تذر.
الإعالن »حالة طوارىء« على جميع ال�سعد

اإلى  يدعو  العربي«  الفل�سفي  »التحاد  اإن  رابعاً:   -
فوات  وقبل  ُعد،  ال�سُ جميع  على  ط��وارئ،  حالة  اإعالن 

الأوان،
ُمفتتُحها:

مقّنعة  وغير  م�ستقلة،  وطني  اإنقاذ  حكومة  قيام   -
بقناع ال�سيا�سيين المنبوذين من غالبية �سعبهم.

- حكومة ُتلّبي مطالب الجماهير اللبنانية التي نزلت 
بمئات الآلف اإلى �ساحات لبنان، من اأق�ساه اإلى اأق�ساه.

تعمل على مواجهة  مدتها محدودة،  تكون  - حكومة 
النهيار،  وقف  وعلى  والقت�سادية،  المالية  الأو�ساع 
وا�ستعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الفا�سدين، وعلى 
كبح �سائر اأ�سكال الرتكابات التي ُتجهز على المال العام.

للحياد عن المحاور االإقليمية والدولية 
والأوثق العالقات مع الدول العربية

اإلى  يدعو  العربي«  الفل�سفي  »التحاد  اإن  خام�ساً:   -
الإقليمية  ال��م��ح��اور  مختلف  ع��ن  لبنان  حياد  اإع���الن 
الدول  مع  وثيقة  عالقات  على  الحفاظ  مع  والدولية، 
الظروف  هذه  في  له  اأم��ان  �سمام  ُل  ُت�سكِّ التي  العربية 

الم�سيرية والع�سيبة. 
رف�س ما ُدِعي »�سفقة القرن«

- �ساد�ساً: يعلن »التحاد الفل�سفي العربي« رف�سه ما 
وجودية،  مخاطر  من  ت�سكله  لما  القرن«  »�سفقة  ُدِعي 

تتهّدد الكيان اللبناني.
التح�سير لموؤتمر فل�سفي لبناني – عربي

- �سابعاً: اإندراجاً في حراك 17 ت�سرين اأول الثوري، 
التاأ�سي�س لإنطالقة متجددة واأكثر فعاليًة،  في  وا�سهاماً 
لعقد  التح�سير  ب�سدد  العربي«  الفل�سفي  »التحاد  فاإن 

موؤتمر فل�سفي لبناني – عربي بعنوان:
البواعث  في  ق��راءات  لبنان:  في  الثوري  »الحراك 

والمقا�سد«، 
وذلك خالل �سهر ني�سان القادم 2020.

في 2020/2/11
الأمين العام
د. ريمون غو�س
رئي�س »التحاد الفل�سفي العربي«
د. م�سطفى الحلوة

النواب  مجل�س  اأم��ام  الحكومة 
اأو  لنيل  وخطابات  وزاري  وبيان 

حجب الثقة...
علينا  ك��ان  ال��واق��ع،  ه��ذا  اأم���ام 
التوجه اإلى النا�س اأ�سحاب الق�سية 
الوجع  واأ�سحاب  البلد  واأ�سحاب 

واأ�سحاب الأمل.
ت��وج��ه م��ن��دوب »ال��ت��م��دن« اإل��ى 

المواطنين ي�ساألهم:
للحكومة  ال��ث��ق��ة  ت��م��ن��ح  ه��ل   -

الجديدة؟
- اأم ل؟

- ولماذا؟
رئي�س  اإل��ى  ر�سالتك  هي  وم��ا   -

الوزراء؟
وعدنا بالإجابات التالية:

اال�ستقالة فورًا
م�����س��ب��اح ب��ري��دي )م��ت��ق��اع��د – 

الجميزات( قال:
الثقة  اأمنحهم  ان  باهلل من  »اأعوذ 
علينا،  يمثلون  بل  يمثلوننا  ل  لأنهم 
وال��و���س��ع م��ن ���س��يء اإل���ى اأ���س��واأ، 

ور�سالتي لهم  ال�ستقالة فورًا«.
 نحن بحاجة اإلى منقذ

)ك��ه��رب��ائ��ي  الحمي�سي  ح�سن 
�سيارات – الحرية( قال:

الح�سي�س،  ف��ي  البلد  »و���س��ع 
انهيار،  ف��ي  القت�سادي  الو�سع 

ُطردوا  المواطنين  النا�س،  جاعت 
من وظائفهم فعن اأي ثقة تتحدثون؟

من الطبيعي ان ل نمنحهم الثقة، 
غير  وزراء  اإل����ى  ب��ح��اج��ة  لأن��ن��ا 
من  اإل��ى  بحاجة  نحن  �سيا�سيين، 
يحبون  ل��وزراء  ولي�س  البلد  ُينقذ 
ور�سالتي  الكاميرا،  اأم��ام  الظهور 
بم�ستوى  لوزراء  نحتاج  نحن  لهم: 

المرحلة و�سعوبتها«.
تحت خط الفقر في 10452 

كيلو متر مربع
– طريق  )تاجر  الأف�سل  محمود 

الميناء( قال:
اأنا ما  اأبدًا،  »ل يهمني المو�سوع 
اأهاجر  اأن  والحل  الحل،  هو  يهمني 
الو�سع  لأن  واأولدي،  وعائلتي 
اإليه في لبنان ي�سعب  الذي و�سلنا 
اإلى  اأو�سلونا   ... منه،  ال��خ��روج 
اللبناني  ال�سعب  واأ�سبح  الهاوية 
م�ساحه  ع��ل��ى  ال��ف��ق��ر  خ��ط  ت��ح��ت 

10452 كيلو متر مربع«.
ال ثقة... فنحن في بلدنا 

غرباء
 – )متقاعد  م�ستو  كنعان  محمد 

اأبي  �سمراء( قال:
الحكومة  اإل��ى  الثقة  اأعطي  »ل 
كل  وت�سبه  ل��ذل��ك  اأه���ل  غير  لأن��ه��ا 
اأولدن���ا  ه��ّج��رت  التي  الحكومات 

اللبناني  ال�سعب  ه��ذا  و���س��ّح��دوا 
وجعلونا في بلدنا غرباء، ور�سالتي 
لهم: ارحموا َمن في الأر�س يرحمكم 

َمن في ال�سماء«.
اال�ستقالة رحمة بال�سعب 
»المعتر«... وال ثقة اأبدًا

 ي��و���س��ف ال�����س��ي��خ )ت���اج���ر – 
طرابل�س( قال:

ونحن  اأب��دًا...  الثقة  اأمنحها  »ل 
البلد  و���س��ع  يغير  ل��م��ن  ب��ح��اج��ة 
نعاني  التي  الورطة  من  ويخرجنا 
بال�ستقالة  اأطالبهم  ان  اأريد  منها، 

رحمة بال�سعب »المعتر«.
ر�سالتي تحقيق مطالب الثورة 

باال�ستقالة
 – م�سطفى هرمو�س )مهنة حرة 

اأبي �سمراء( قال:
اأي ثقة ت�ساألون؟... ل... ل  »عن 
لأنها  الجديدة  بالحكومة  اأب��دًا  ثقة 
لقد  ف�سادًا  �سبعنا  �سابقاتها،  كما 
نهبوا ال�سعب اللبناني، نريد حكومة 
لمعالجة  حقيقيين  اخت�سا�سيين 
باخت�سا�سه،  وك���ٌل  البلد  و���س��ع 
ور�سالتي للحكومة الجديدة تحقيق 

مطالب الثوار بال�ستقالة«.
�سليم النمل

اإنتقد،  ال�سعبية  الثورة  مع بداية 
ع��ون،  مي�سال  الجمهورية  رئي�س 
ب�����س��دة، وزي����رة ال��داخ��ل��ي��ة )ف��ي 
الحفار  ري��ا  ال�سابقة(  الحكومة 
لطلبه  ت�ستجب  ل��م  لأن��ه��ا  الح�سن 
با�سيل  جبران  العهد  وزي��ر  وطلب 
باإ�ستعمال القوة مهما كان م�ستواها 
لمن  قال  عون  الرئي�س  الثوار.  �سد 
من  اأكثر  تملك  »الح�سن...  حوله: 

خراطيم المياه... فماذا تنتظر...«.
هذا الكالم نقله اأحد الذين �سمعوه 

مبا�سرة ح�سب قوله.

مر�سوماً  عون  مي�سال  الجمهورية  رئي�س  اأ�سدر   2019/10/21 بتاريخ 
رقمه 5818 »لتاأمين اإ�ستئجار غرفة اإ�سافية ل�سالح قائمقامية حا�سبيا في 

العقار 1500/منطقة حا�سبيا«.
المبلغ: 16 مليون ل.ل.

الوقائية  الإج���راءات  مع  تما�سياً 
و  ال��ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  بخ�سو�س 
ال�سحية  التوجيهات  مع  ان�سجاماً 
وحر�ساً على �سحة �سيوفنا وزوارنا، 
يعلن »لقاء الثالثاء« المنعقد ا�سبوعياً 
في دارة الراحل الدكتور عبد المجيد 
الرافعي، عن تعليق ن�ساطاته ب�سورة 
اإنجالء  بعد  يعاودها  اأن  على  موؤقتة 

ال�سورة فيما يتعلق بهذا الفايرو�س.
مالحظة: �ستبقى الدار مفتوحة لمن 

يريد التواجد اأو الزيارة. 
حمى اهلل لبنان واللبنانيين من كل 

�سوء.

عون  )�سهر  روكز  �سامل  النائب 
�سوؤال  على  وردًا  با�سيل(  وعديل 

لل�سحفية جوني فخري قال:
الُمعتمدة  الكهرباء  خطة  اإن   ...«
اأكثر من 40 مليار دولر  كلفت البلد 
تاأمين  نريد  نتيجة...  دون  من  لكن 
الكهرباء 24/24 باأقل كلفة وخ�سائر 

ممكنة على خزينة الدولة«.

اأن الدولة الوحيدة من دول  تردد 
)اأو  وجهت  التي  العربي  الخليج 
ح�سان  د.  الرئي�س  دع��وة  ت��ن��وي( 

دياب لزيارتها...
»حماية العهد« في حالة خوف من  
اأن تبقى »قطر وحيدة الدعوة« بعد 
زيارة لريجاني لبيروت والتي تقول 
الزيارة  هذه  اأن  �سيا�سيه:  اأو�ساط 
جاءت للتاأكيد على النوايا الفار�سية 

تجاه لبنان وال�سيطرة عليه...
والحكومة  ال�سعب  ي��ح��رم  مما 
دعم  القوي«  و»الرئي�س  ورئي�سها 
دائماً  كانت  التي  العربية  ال���دول 

هناك  اأ�سبح  اأن  اإلى  للبنان  الداعمة 
من همه اإر�ساء اإيران وحزبها!!!

مي�سال  الجمهورية  رئي�س  مكتب 
عون قال ان الرئي�س تلقى من رئي�س 
لزيارة  دعوة  روحاني  ح�سن  اإيران 
خالل  لريجاني  علي  له  نقلها  اإيران 

اإ�ستقبال عون له.
الرئي�س  اأن  الجتماع  عن  وُنقل 
الإي��ران��ي  بال�سيف  »رح���ب  ع��ون 
ح�سن  الرئي�س  اإلى  تحياته  َله  وَحمَّ
الإيراني  لل�سعب  وتمنياته  روحاني 

ال�سديق«.

3
تح�شير لموؤتمر لبناني – عربي حول: »الحراك الثوري في 

لبنان: قراءات في البواعث والمقا�شد«

»التحاد الفل�سفي العربي«: 
معنيون بما يهدد المجتمع من مخاطر وجودية

روكز: 40 مليار دولر 
ول كهرباء؟

توقف »لقاء الثالثاء« 
ق�سريًا

النائب اإفرام: اأرف�س اأن اأكون في نظام فا�س�ستي 
ول اأوافق على كل ما يقوم به »التيار« )العوني(

عون منتقدًا الوزيرة الح�سن: »تملك 
اأكثر من خراطيم المياه«

وللنا�س راأيهم

اإيران دعت عون 
زيارتها

»�شكراً قطر« 
وحدها دعت دياب لزيارتها

دولة مرتاحة و�سد الف�ساد اأم ل؟
مر�سوم جمهوري: 16 مليون ل.ل. 
ل�ستئجار غرفة واحدة في النبطية

اأثناء لقاء »االتحاد الفل�ضفي العربي«

عون

م�ضطفى هرمو�ش م�ضباح بريديمحمد كنعان م�ضتو محمود االأف�ضل ح�ضن الحمي�ضي

دياب

اإفرام

نائب ك�سروان جبيل نعمة جورج 
التغيير  تكتل  عن  )المن�سق  اإف��رام 
العوني(  للتيار  التابع  والإ�سالح 
كانت له »مواقف �سادقة« في حوار 
ريما  العالمية  مع  طويل  �سحفي 

خّداج ومما قاله:
- »طموحي الإن�سان اأوًل،

اأفعل  قد  اأوًل  الإن�سان  وبا�سم   -
اأي �سيء،

- لذا اأنا موجود اليوم في »تكتل 
لبنان القوي«،

ل��و غ���ردت وح���دي في  - ح��ت��ى 
مجل�س النواب، 

به  يقوم  ما  كل  على  اأواف��ق  ل   -
»التكتل القوي«،

نظام  ف��ي  اأك���ون  اأن  واأرف�����س   -
فا�س�ستي«.
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رئي�س »غرفة التجارة وال�سناعة 
وال�سمال«  طرابل�س  في  والزراعة 
�سفير  اإ�ستقبل  دب��و���س��ي  ت��وف��ي��ق 
لبنان  في  الأندوني�سية  الجمهورية 
والملحق  طوهاري«  يانتو  »هاجر 
اأندرياني«  »ري�سباتي  القت�سادي 
ومن الق�سم القت�سادي محمد اأحمد 

والملحق ال�سيا�سي »بريما اميليا«.
من الح�سور

ليندا  د.  الغرفة  مديرة  بح�سور 
الأعمال«  »حا�سنة  ومدير  �سلطان 

)بيات( د. فواز حامدي.
دبو�سي: الأو�سع العالقات 

والتعاون
بال�سفير  رحب  دبو�سي  الرئي�س 
وال�سمال  لطرابل�س  محبته  مقدرًا 
موؤكدًا على »جهوزية الغرفة لأو�سع 
عالقات ال�سراكة والتعاون من خالل 
العالقات  لتطوير  ج��دي��دة  �سيغة 
الأن��دون��ي�����س��ي��ة   – ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الكبرى«  القت�سادية من »طرابل�س 
محافظة  اأقا�سي  اإل��ى  البترون  من 

عكار«.
عن  تنم  اأنها  راأى  الزيارة  وعن 
»رغ���ب���ة م�����س��ت��رك��ة ف���ي ت��ط��وي��ر 

العالقات«.
الرئي�س دبو�سي تابع اآماًل ب�:

مكتب لل�سفارة
»اإع��ت��م��اد م��ك��ت��ب اأن��دون��ي�����س��ي��ا 

لل�سفارة في مقر الغرفة«.
يوم اأندوني�سي

في  اأندوني�سي  يوم  »اإ�ست�سافة 
الغرفة«، 

معر�س
معر�س  »تنظميم  ل�  معاً  العمل 
تجاري اأندوني�سي يقام في »معر�س 
ر�سيد كرامي الدولي« في طرابل�س«.

و�سدد ختاماً على:
بين  التجاري  التبادل  »تعزيز 
ل��ب��ن��ان واأن��دون��ي�����س��ي��ا ب��ال��رغ��م من 
بها  يمر  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

لبنان«.
جولة على م�ساريع الغرفة

لم�ساريع  ا�ستعرا�س  ك��ان  ث��م 
تطلقها  وال��ت��ي  ال��م��ن��ف��ذة  ال��غ��رف��ة 
والدعوة لإبرام »اإتفاقية تعاون بين 

الأندوني�سية«  التجارية  »الغرفة 
و»غرفة طرابل�س« من خالل:

»م��خ��ت��ب��رات م��راق��ب��ة ال��ج��ودة« 
الأ�سواق  باتجاه  الت�سدير  لت�سجيع 

الأندوني�سية.
ال�سفير »طوهاري«: »طرابل�س 

الكبرى كما يريدها الرئي�س 
دبو�سي«

ال�سفير الأندوني�سي »هاجر يانتو 
لغرفة  ج���اء  اأن���ه  ق���ال  ط���وه���اري« 

طرابل�س ل�:
»ال���ت���ع���رف ع��ل��ى الم���ك���ان���ات 

القت�سادية وفر�س التعاون«.
»وال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��م��ك��ان��ة 
الكبرى«  »طرابل�س  ل�  القت�سادية 
كما يريدها الرئي�س توفيق دبو�سي«.

توفيق  التجارة«  »غرفة  رئي�س 
هاني  ال�سفير  اإ�ستقبل  دب��و���س��ي 
وزارة  ع����ام  اأم���ي���ن  ���س��م��ي��ط��ل��ي، 
الخارجية والمغتربين، يرافقه مدير 
ال��وزارة  في  الإقت�سادية  ال�سوؤون 
ال�سفير بالل قبالن و�سفير لبنان في 

الجزائر د. محمد محمود ح�سن.
ال�سفير �سميطلي

وبعد الإطالع على مجمل م�ساريع 
والداخلية  العامة  الوطنية  الغرفة 

اأعرب ال�سفير �سميطلي عن:
الرئي�س  ب��روؤي��ة  »اإ���س��ت��م��ت��اع��ه 
ال��ت��ي ت��ن��اول ف��ي��ه��ا تلك  دب��و���س��ي 
بطرابل�س  تليق  ال��ت��ي  الم�ساريع 

وبلبنان«.
للرئي�س  اأك���دت  »ل��ق��د  اأ���س��اف: 
وزارة  في  اأننا  الم�ستقبلية  دبو�سي 
في  بعثاتنا  خ��الل  وم��ن  الخارجية 

الإقت�ساديين  والملحقين  الخارج 
الخارجية  الرافعة والذراع  �سنكون 
لدعم تلك الم�ساريع الكبرى والعمل 

على اإنجاحها وتحقيقها«.
دبو�سي  للرئي�س  نقلت  »ل��ق��د 
نا�سيف  د.  الخارجية  وزير  تحيات 

حتي وتقديره ل�سخ�سه الكريم«.

درع الخارجية للرئي�س دبو�سي
الأمين العام ال�سفير �سميطلي قدم 
»درع  دبو�سي  للرئي�س  الختام  في 
والمغتربين«،  الخارجية  وزارة 
الروابط  توثيق  في  ل��دوره  تقديرًا 

بين الوزارة والغرفة. 

توفيق  التجارة«  »غرفة  رئي�س 
ل�  ال�سابق  الرئي�س  التقى  دبو�سي 
رفيق  ال�سهيد  ال��رئ��ي�����س  »م��ط��ار 
حيث  �سوق  حمدي  د.  الحريري« 
الغرفة  م�ساريع  في عمق  كان بحث 

ال�ستثمارية.
م�ساريع الغرفة

د. حمدي �سوق اأ�سار اإلى الت�سابه 
مطار  باإن�ساء  الكويتية  الروؤية  بين 
حرة،  منطقة  اأو�سع  واإقامة  حديث 
في  ال��ت��ج��ارة  »غ��رف��ة  روؤي���ة  وبين 

طرابل�س« م�ساريعها ب�:
المتكاملة  الإقت�سادية  المنظومة 

في �سرقي المتو�سط التي تحت�سن:
المرفاأ

- تو�سعة لمرفاأ طرابل�س وتطوير 
لخدماته المرفئية،

النفط
- بما فيها اأعمال النفط والغاز،

الالزمة  اللوجي�ستيات  وتاأمين   -
ب�سهولة، 

»المنطقة االقت�سادية«
اإقت�سادية  »منطقة  وُتَجاِوُره   -

لم�ساحتها  بتو�سعة  تنعم  خا�سة« 
اأي�ساً،

المطار
- وكذلك تطوير وتو�سعة »مطار 
ال��رئ��ي�����س ري��ن��ه م��ع��و���س« )م��ط��ار 
القليعات( التي تلحظ الدرا�سة التي 
و�سعتها »غرفة طرابل�س وال�سمال« 
الركاب  من  لعدد  اإ�ستيعابية  قدرة 
راك��ب  مليون   30 ب��ح��وال��ي  ي��ق��در 
يلبي  حديثاً   ذكياً  مطارًا  لي�سبح 
كافة اإحتياجات حركة نقل اللبنانية 

والعربية والدولية«.

جذب ا�ستثمارات واآالف فر�س 
العمل

وختم د. �سوق »متمنياً اأن تب�سر 
طرابل�س  »غ��رف��ة  م�ساريع  ال��ن��ور 
الوطنية  الإ�ستثمارية  وال�سمال« 
من  ال��دول��ي��ة  الإقليمية  العربية 
نقطة  وت��ك��ون  ال��ك��ب��رى،  طرابل�س 
الفر�س  لمختلف  وجذب  اإ�ستقطاب 
تدعم  التي  ال�سخمة  الإ�ستثمارية 
اللبناني  بالإقت�ساد  النهو�س  حركة 

وتوفر اآلف فر�س العمل«.

العالم والذي  المطارات في  اأهم واأنجح روؤ�ساء  د. حمدي �سوق هو من 
ا�ستقال من رئا�سة »مطار بيروت« ب�سبب التدخل من قبل وزراء في �سوؤون 

م�سوؤولياته معلناً رف�سه تعري�س حياة الم�سافرين للمخاطر.
ومن ال�سغوط التي تعر�س لها اإ�سرار وزير )من جماعة التيار العوني( 
»مطار  في  النزول  حق  الوزير(  �سهر  )وكيلها  رو�سية  �سركة  اإعطاء  على 
د.  رف�سها  وال�سغوط  وتدخالته  الوزير  اإ�سرار  رك��اب،  واأخ��ذ  بيروت« 
حمدي �سوق قائاًل: »طائرات هذه ال�سركة غير �سالحة ول يمكن ان اأعر�س 
حياة الم�سافرين للخطر من اأجل حفنة من الدولرات ت�ساف اإلى كائن من 
كان اأكان وزيرًا اأم �سهرًا اأم...«. فا�ستقال من بيروت فتلقفه مطار دبي في 
دولة الإمارات ومطار �سدني في اإ�ستراليا وعمل في المطارين الذين اإ�ستفادا 

من علمه وخبرته اأما وزراء ومطار بيروت ف�ساأن اآخر!!

دبو�سي  توفيق  وال�سمال«  طرابل�س  »غرفة  رئي�س 
ال�سناعية  العالقات  تطوير  »جمعية  وف��د  اإ�ستقبل 

والتجارية في لبنان«.
اأع�ساء الوفد

�سم الوفد: رئي�س الجمعية عامر الحلبي، اأمين ال�سر 
�سالح،  خالد  النابل�سي،  اأحمد  والأع�ساء:  طبو،  خالد 
محمود �سافي، محمد مل�س، عدنان حلي�س وفهد الحاج.
اللقاء تمحور حول »�سبل توثيق الروابط بين »غرفة 
مجال  في  والبحث  والجمعية  وال�سمال«  طرابل�س 
الذي  الوطني«  ال�سناعي  »المعر�س  اإقامة  اإحت�سان 
الجاري  اأيلول  �سهر  خ��الل  المنية  في  تنظيمه  �سيتم 

.»2019

دبو�سي
رئي�س الغرفة توفيق دبو�سي قال:

مرتكزات  اإ�ستعرا�س  تم خاللها  منا�سبة  اللقاء  »كان 
بتطوير  تق�سي  التي  المتكاملة  الإقت�سادية  المنظومة 
اأجمع  وقد  الكبرى«،  طرابل�س  من  الوطني  الإقت�ساد 
تمتاز  التي  الكبرى  الإ�ستراتيجية  »الأهمية  على  الوفد 
رافعة  باإعتبارها  الإقت�سادية  المنظومة  تلك  بها 
جاذباً  وم�سروعاً  ودولية  وعربية  لبنانية  اإقت�سادية 
لالإ�ستثمارات يوفر مئات الآلف من فر�س العمل ويعود 
الإق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ع��ل��ى  بالمنفعة 

وال�سياحية«.

رئي�س »غرفة التجارة« توفيق دبو�سي اإ�ستقبل وفدًا 
من »جامعة الجنان« �سم الأ�ساتذة راني حداد �سو�سن 
الذين  الوافدين  الطالب  من  ع��دد  برفقتهم  ع�سفور 
من  وه��م  ال��ج��ن��ان«  »جامعة  ف��ي  درو���س��ه��م  يتابعون 
والتايالندية  والأندوني�سية  ال�سينية  الجن�سيات: 

والكازاخ�ستانية.
الرئي�س دبو�سي

»الإعتزاز  عن  واأعلن  بالوفد  رحب  دبو�سي  الرئي�س 
من  لوافدين  الكبرى  طرابل�س  من  لبنان  باحت�سان 
مقدرًا  الإن�سان«  وط��ن  لأن��ه  الأر���س  �سعوب  مختلف 
الجنان«  و»جامعة  »الغرفة«  بين  القائمة  ال�سراكة 
العلم  لطالب  باإحت�سانها  تمتلكها  التي  الإنفتاح  وروح 

والمعرفة.

االأ�ستاذة ع�سفور
الرئي�س  »ن�سكر  قالت  ع�سفور  �سو�سن  الأ�ستاذة 
والجامعة  الغرفة  بين  بال�سراكة  تم�سكه  على  دبو�سي 

ورعايته الدائمة لمختلف منا�سبات »الجنان«.
االأ�ستاذ حداد

الغرفة  بين  »ال�سراكة  ق��ال  ح��داد  ران��ي  الأ���س��ت��اذ 
الجامعة  �َسُة  ُموؤَ�سِّ �سيغتها  مداميك  و�سعت  والجامعة 
المرحومة الحاجة د. منى يكن وهي م�ستمرة مع رئي�س 
مجل�س الأمناء د. �سالم فتحي يكن والرئي�س د. عابدين 

يكن«.
»ون�سكر ومعنا الطالب للرئي�س دبو�سي ح�سن اللقاء 

والرعاية«.

�سفير اأندوني�سيا في »غرفة طرابل�س«
دبو�سي: الغرفة جاهزة لأو�سع العالقات القت�سادية وتطويرها

ال�سفير »طوهاري«: للتعاون وال�ستفادة من المكانة 
القت�سادية لطرابل�س الكبرى

اأمين عام الخارجية ال�سفير هاني �سميطلي في غرفة 
طرابل�س: اأكدت للرئي�س دبو�سي اأن الوزارة وكل 
بعثاتها �ستكون الرافعة والذراع لدعم م�ساريعكم

 في لقاء مع رئي�س الغرفة
اأنجح مدراء المطارات العالمية د. حمدي �سوق: 

»تفاوؤل بتحقيق »غرفة طرابل�س« م�سروع »المنظومة القت�سادية 
المتكاملة« الجاذبة لإ�ستثمارات توفر اآلف فر�س العمل

دبو�سي: المنظومة الإقت�سادية المتكاملة 
رافعة لبنانية وعربية ودولية

في »غرفة طرابل�س«
طالب »جامعة الجنان« الوافدون 

مع الأ�ساتذة راني حداد و�سو�سن ع�سفور
دبو�سي: »نعتز باإحت�سان طرابل�س لطالب 

من مختلف �سعوب الأر�س

الوفد االندوني�ضي في الغرفة

دبو�ضي م�ضتقباًل �ضوق

دبو�ضي متو�ضطًا وفد »جامعة الجنان«

ال�ضفير �ضميطلي ي�ضلم دبو�ضي درع وزارة الخارجية

د. حمدي �سوق
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طبيب  البي�سار،  نديم  عبداهلل  د. 
واأمرا�س  الأطفال  بطب  اأخ�سائي 
من  اأكثر  منذ  الطب  مار�س  ال��دم، 
طرابل�س،  مدينة  في  عاماً  ثالثين 
وي���م���ت���از ب��م�����س��ارك��ت��ه ال��دائ��م��ة 
العالمية  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال��م��وؤت��م��رات 
على  ل���الإط���الع  ال��م��ت��خ�����س�����س��ة، 
مجال  ف��ي  الحديثة  الم�ستجدات 

اإخت�سا�سه، 
مع  فيه  �سارك  موؤتمر  اآخ��ر  وفي 
5000 طبيب من مختلف دول العالم 
الذي ُعقد في الفترة 23-26 كانون 
الفرن�سية  العا�سمة  في  ثاني 2020 

باري�س تحت عنوان:
»طّب الأطفال العملي«، 

ُبعده  الموؤتمر  هذا  نتائج  واأهمية 
ال���ن���ظ���ري���ات وال���ب���ح���ث في  ع���ن 

التطبيقات العملية.
د.  م��ع  ال��ع��دد  ه��ذا  ف��ي  حديثنا 

بي�سار تركز حول:
خا�سة  حالياً  منت�سرة  فيرو�سات 
»H1N1« الذي هناك تخوف حقيقي 
في  الوباء  م�ستوى  اإلى  و�سوله  من 

لبنان،
الوا�سع  وعن �سبب هذا الإنت�سار 

هذه ال�سنة، 
ال للهلع نعم للعمل الجاد 

وعدم التراخي
خالل  من  دع��ا  بي�سار  عبداهلل  د. 
»التمدن« اإلى عدم  الهلع خ�سو�ساً، 
المدار�س،  ولدى  به  الم�سابين  لدى 
اإنما اإلى العمل الجاد وعدم الإهمال 

اأو التراخي...
د.  مع  حوارنا  في  تطرقنا  وكما 
بي�سار اإلى »فيرو�س الكورونا« الذي 
فيرو�سات  من  اأ�سرع  ب�سكل  ينت�سر 
وع���ن خطره  ال��ع��ال��م  ف��ي  اأخ����رى 

المميت، 
الطبية:  خبرته  وح�سب  وبراأيه 
»بالمناعة والتغذية الجيدتْين نقاوم 
الأمرا�س الناتجة عن اأي فيرو�س«. 
»موؤتمر طب االأطفال العملي« 

في باري�س 
وكان �سوؤالنا الأول:

موؤتمر  من  حديثاً  ع��ّدَت  لقد   •
كان  فماذا  باري�س،  في  ه��ام  طبي 

محور وم�سمون هذا الموؤتمر؟ 
موؤتمرات  اأهم  من  الموؤتمر  »هذا 
طب الأطفال في العالم، يقام �سنوياً 
في »باري�س« وي�سهد اهتماماً �سديدًا 
الأطفال،  اأطباء  لدى  كثيفاً  واإقباًل 
من  اأكثر  ال�سنة  ه��ذه  ح�سره  وق��د 
اأطفال من جميع دول  5000 طبيب 

العالم. 
ُعقد تحت عنوان »طّب 

االأطفال العملي« 
»وتناول العديد من الحالت التي 
العيادات  اإل���ى  ي��وم��ي  ب�سكل  ت��رد 
يومياً  نواجهها  التي  والم�ساكل 
حلوًل  ط��رح  كما  اأط��ف��ال،  كاأطباء 
عمليًة لها، اأي م�سمون الموؤتمر كان 
ال�سق  وتناول  النظريات  عن  بعيدًا 
المعالجة  ف��ي  العملي  التطبيقي 

الطبية«.
■ هل »H1N1« تحول اإلى  وباء 

وما هي مخاطره؟
 و�ساألناه:

وا�سعاً  انت�سارًا  لبنان  ي�سهد   •
يمكن  ف��ه��ل   ،»H1N1« ل��ف��ي��رو���س 

اعتبار هذا الفيرو�س وباًء؟ 
فقال: »طبعاً انه وباء. هناك عدة 
اأنواع من » ال�غريب«، منها »غريب 

 ،»H1N1« اأ« الذي يت�سمن
العالمية«  ال�سحة  و»منظمة 
الفيرو�سات  تلك  متابعة  ت��ح��اول 

وتنقلها حول العالم. 
ولدى المنظمة ق�سم خا�س للر�سد 
تحركات  ي��راق��ب  ال���ذي  ال��وب��ائ��ي 
العالم  ف��ي  جغرافياً  الفيرو�سات 
للتمكن من تطوير  ويدر�س طبيعتها 

لقاٍح �سدها«. 
ي�سل  ما  عادًة  »غريب«  ال�  لقاح 
اإلى لبنان في �سهر اأيلول اأو ت�سرين 
اأنواع  معظم  ويت�سمن  �سنة  كل  من 
منها  »غ����ري����ب«،  ال�����  ف���ي���رو����س 
التي  الم�سكلة  ول��ك��ن   ،»H1N1«
كمية  اأن  هي  ال�سنة  هذه  �سادفناها 
اإلى لبنان كانت  اأتت  اللقاحات التي 
عليها  الطلب  وكان  وقليلة  محدودة 
تلقيح  ن�ستطع  لم  ل��ذا  ج��دًا،  كبيرًا 
مع  النا�س،  من  قلياًل  ع��ددًا  �سوى 
عمر  من  يوؤخذ  اللقاح  هذا  اأن  العلم 
ال�ستة اأ�سهر و�ساعدًا، ونحن نعرف 
الأف�سل  الجراءات  من  الوقاية  اأن 

�سد الفيرو�سات.
اأن اللقاح يعطى نتائج  مما يعني 

جيدة جدًا«.
ال تخافوا فخطره محدود في 

حاالت معينة
هل  بي�سار:  عبداهلل  د.  • و�ساألنا 
حالت  هي  �سهدناها  التي  الحالت 

»غريب« عادي اأم »H1N1«؟
فاأجاب: »لقد فح�سنا عددًا كبيرًا 
ال�سريري  والفح�س  المر�سى  من 
اإذ  جميعاً.  عندهم  مت�سابه  الأول��ي 

يبداأ المر�س ب�:
- ر�سٍح و�ُسعال 

- واإحمراٍر في العينين، 
على  ي��وؤث��ر  اأن  يمكن  ث��م  م��ن   -

ال�سدر في�سبب �سعاًل قوياً جدًا، 
البطن  على  يوؤثر  اأن  يمكن  اأو   -

في�سبب اإ�سهاًل وتقيء. 
اأي�ساً  المري�س  ي�ستكي  قد  كما   -

من اآلٍم في المفا�سل والع�سالت، 

- وانحطاٍط في الج�سم. 
- فح�س في المختبر

في  كنا نجري فح�ساً  البداية  في 
كان  اإذا  م��ا  ن��ع��رف  ك��ي  المختبر 
اأو   »H1N1« من  يعاني  المري�س 
نوع اآخر من  »الغريب«، لكننا بعد 
لجميع  ذل��ك  فعل  عن  توقفنا  فترٍة 

الحالت:
هائاًل  اأ�سبح  الطلب  لأن  اأوًل   -
الكمية  وب������داأت  ال��ف��ح�����س  ع��ل��ى 

الموجودة منه تت�ساءل،
ل  العالج  طريقة  لأن  وثانيا ً   -
)»غ��ري��ب  ال��ح��ال��ت��ي��ن  ف��ي  تختلف 

.)»H1N1« عادي« اأو
نقطة  على  اأ�سدد  اأن  اأري��د  وهنا 
من  الخوف  يجب  ل  اأنه  وهي  مهمة 
»�سوبر- م��ج��رد  لأن���ه   »H1N1«

ما،  اأو »غريب« قوي نوعاً  غريب«، 
حالت  في  �سوى  خطرًا  ي�سكل  ول 

معينة ومعروفة ك�: 
- نق�س في المناعة، 
- واأمرا�س مزمنة، 

- واأمرا�س في القلب اأو الدم، 
اأو  ال��ح��ام��ل  ال���م���راأة  وع��ن��د   -
اأو  الربو  من  يعاني  الذي  المري�س 

ال�سكري مثاًل«. 
ال�سريع  الفح�س  ع��ن��ده��ا...   -

�سروري
»وف������ي ه�����ذه ال�����ح�����الت، م��ن 
�سريعاً  الفح�س  اإج��راء  ال�سروري 
المري�س  اأن  تبين  ح��ال  ف��ي  لأن���ه 
الواجب  فمن   ،»H1N1« ب�  م�ساب 
ال���ع���الج، ب�����س��رع��ة، ب��م�����س��ادات 
اأكثر  ي��ك��ون  ف��ال��ع��الج  للفيرو�س، 
الأول��ي��ن  ال��ي��وم��ي��ن  خ���الل  فعالية 

والتاأخير يخفف من فعاليته. 
اإل���ى اأن  وي��ج��ب ال����س���ارة ه��ن��ا 
من  يح�سد  ال��ع��ادي  »ال��غ��ري��ب« 
الأرواح عدد اأكبر من »H1N1« فال 
التي  الحالت  في  اإّل  للقلق  داع��ي 

ذكرناها«.
لحماية  به  القيام  يجب  ماذا   ■

الطالب؟
يجب  التي  الجراءات  هي  ما   •
اأن تتخذها المدار�س لحماية طالبها؟

»ح�سل نوع من الهلع )فوبيا( في 

المدار�س والح�سانات لأنه يقع على 
في  �سخ�سية  م�سوؤولية  كاهلهم 

حماية طالبهم. 
اأي  المنزل  اإلى  ُيعيدون  فاأخذوا 

طفل لديه ولو القليل من الحرارة. 
ول��دي��ه��م ح��ق ف��ي ه��ذا الإج���راء 
ليحدوا من انت�سار المر�س في حال 
وجود الفيرو�س، لكن ل يجوز اأي�ساً 
عوار�س  لديه  طفل  اأي  وعزل  الهلع 
خفيف  اإحمرار  اأو  كالر�سح  ب�سيطة 
الفحو�سات  طلب  اأو  العينين..  في 

وغيرها من الجراءات«.
- توجهات وقائية لالأطفال

»النتباه واجب ولكن الأهم ن�سر 
التوجيهات لالأطفال حول:

طرق الوقاية منها:
يمنع  ب�سكل  ال�سعال  كيفية   -

انت�سار الفيرو�س، 
- وكيفية و�سرورة غ�سيل اليدين 

بالماء وال�سابون، 
التي  التعليمات  من  وغيرها   -

تحمي الطفل عبر الوقاية. 
وال�ستنفار  المدار�س  اإغالق  اأما 
والإج�������راءات ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة فال 
�سرورة لها بتاتاً في حالتنا هذه، بل 
بذلك في حال وجود  القيام  يتوجب 

اهلل،  �سمح  ل  خ��ط��ي��رة،  اأم���را����س 
كال�سحايا مثاًل.

»كورونا« هذا »الفيرو�س 
خطير« ولكن االإ�سابة ال 

تعني الموت
من  ال���ك���ورون���ا«  »ف��ي��رو���س   •
الفيرو�سات الخطرة في العالم فماذا 

عنه في لبنان؟
ينت�سر  ولالأ�سف  خطير  »فيرو�س 
ب�سكٍل كبير في مختلف اأنحاء العالم، 
اإلى  الأخ��ي��رة  المعلومات  وت�سير 
اإل��ى  وحتى  اأوروب���ا  اإل��ى  و�سوله 
وفي  لبنان  في  نادرة  حالت  وجود 

دوٍل عربيٍة واإقليمية.
ولكن الإح�ساءات توؤكد اأن ن�سبة 
بالفيرو�س  الم�سابين  لدى  الوفيات 
�سئيلة  ن�سبة  وهي   %2 تتعدى  ل 

والحمداهلل.
حتمية  تعني  ل  ب��ه  والإ���س��اب��ة 

الوفاة كما يعتقد البع�س، 
الفيرو�س  لهذا  ال�سريع  فالإنت�سار 
ي�سيب اأغلبية �سكان الأر�س بالهلع 
الطبي  ب��راأي��ي  ول��ك��ن  وال���خ���وف، 
وح�سب خبرتي المهنية الأمرمرتبط 

بقوة مناعة الإن�سان،

»كورونا«،  لفيرو�س  وبالن�سبة 
اإذا كانت المناعة والتغذية جيدتْين، 
فال قلق من جميع الأمرا�س الناتجة 
عن تلك الفيرو�سات بل التاأكد من كل 
بدون  العالج  اإلى  والم�سارعة  حالة 

اإبطاء اأو اهمال.
مبدئيًا الوقاية... هي االأهم

من  ال���وق���اي���ة  ي��م��ك��ن  ك��ي��ف   •
»H1N1« و»فيرو�س كورونا«؟ 

ذكرنا،  كما  �سيء،  اأهم  »مبدئياً، 
هي الوقاية. 

لكل  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على 
اإن�سان، الأهم هو:

- اللقاح الذي يجب اأخذه �سنوياً 
�سهر  بداية  اأو  اأيلول  �سهر  اآخر  في 
�سعره  اأن  خا�سًة  الأول،  ت�سرين 

زهيد. 
ج��دًا،  مهمة  اأي�����س��اً  النظافة   -
فيجب التاأكد من غ�سيل اليدين جيدًا 
بالماء وال�سابون قبل وبعد الطعام، 

وبعد الخروج من الحمام. 
- اأما اإذا �سعر الن�سان بعوار�س 
مر�سية، فمن الواجب عليه اأن ي�سع 
غيره  وقاية  على  ويحر�س  الكمامة 
ن�سر  في  الم�ساهمة  عدم  خالل  من 

المر�س. 
تغطية  اأي�ساً  عليه  ويتوجب   -
الفم والأنف بمنديل اأو بكمه في حال 

ال�سعال اأو التعطي�س. 
»كورونا« ينت�سر ب�سكل اأ�سرع من 
اأن  ي�ستطيع  لأنه  اأخرى  فيرو�سات 
والأغ��را���س  المالب�س  على  يعي�س 

والمنا�سف لب�سعة اأيام. 
مناعة  اأن  اأخيرًا،  لنذكر،  ونعود 
ال�سالح  هي  واللقاحات،  الن�سان 
الأق������وى ل��م��ك��اف��ح��ة ج��م��ي��ع ه��ذه 

الفيرو�سات. 

تعقيم الم�ستوعبات في مدينة طرابل�س
بالتن�سيق والتعاون بين �سركة لفاجيت وبلديات التحاد، 

يتم تعقيم الم�ستوعبات ور�س كل�س تحتها.
اإذ تدعو ال�سركة والبلديات الى الم�ساعدة في المحافظة 

على النظافة والى اإظهار وجه المدينة الح�ساري.
النظافة... ثقافة... ومحا�سبة.

لفاجيت لأجل بيئة نظيفة.
لل�سكاوى وطوارىء العمل 24/24:

81/812890
06/392222

5

30 عامًا  يمار�س طب الأطفال واأمرا�س الدم والم�شارك الدائم 
بالموؤتمرات واآخرها في باري�س في كانون الثاني الما�شي

د. عبداهلل نديم البي�سار: مناعة الن�سان واللقاحات، 
هي ال�سالح الأقوى لمكافحة اأي نوع من الفيرو�سات

في الموؤتمر د. بي�ضار

اإعالن
لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 

بالكورة
كرم  ت���راز  المحامية  طلبت 
جرجي  ورث��ة  اأح��د  عن  بالوكالة 
�سائع  بدل  تمليك  �سند  طنو�س 

للعقار 3423 �سكا.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

الخوري  عاطف  رونالد  طلب 
�سند  عطية  توفيق  عن  بالوكالة 
ت��م��ل��ي��ك ب����دل ���س��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار 

53/1713 البترون.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
اإعالن

لأم���ان���ة ال�����س��ج��ل ال��ع��ق��اري 
بالكورة

البا�سا  اأنطون  �سركي�س  طلب 
بالوكالة عن رولند �سم�سوم �سند 
 2379 للعقار  �سائع  بدل  تمليك 

و1019 و2380 مزيارة.
للمعتر�س 15 يوماً للمراجعة

اأمين ال�سجل العقاري
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كنت  وقائع  من  البع�س  الزاوية  هذه  في  �ساأروي 
حا�سرًا اأو م�ساركاً فيها اأو اأخبرت بوقوعها.

ح�سار طرابل�س وفقدان ال�سيولة النقدية
تعر�ست طرابل�س في �سيف 1976 لعملية ح�سار من 
ومنها  الحياة،  مجالت  مختلف  وفي  الجهات،  مختلف 
ال�سيولة  في  �سح  اإل��ى  اأدى  مما  الم�سارف«  »ح�سار 
بيروت  في  الرئي�سية  بمراكزها  اإت�سالها  اإنقطاع  نتيجة 

. – لبنان  م�سرف  فيها  – بما 
ومع هذا الواقع »ال�سح في ال�سيولة النقدية« اأ�سبح 
الم�سارف  مدراء  فتحرك  خطر،  في  المالي  النا�س  اأمن 
و�سكلوا »لجنة« تحت عنوان »تجمع مدراء الم�سارف 
على  والعمل  الم�سارف  بين  للتن�سيق  طرابل�س«،  في 
ال�سيولة  تاأمين  ناحية  من  له  يتعر�سون  قد  ما  معالجة 
النقدية للمودعين – وقد �سمت اللجنة ثالثة مدراء كنت 

من بينهم.
تدابير للمعالجة

اإجراءات تحمي  بعدة  الفوري  القيام  اللجنة  وقررت 
المدينة ونا�سها واإقت�سادها كما يلي:

ال�ساعة  ينتهي  ب��اأن  الجمعة  ي��وم  دوام  تعديل   -1
11:00 بدل ال�ساعة 2:00 كما كان متبع )وهذا الدوام ل 

يزال معمول به حتى اليوم(.
 9:30 ال�ساعة  من  العمالء  اإ�ستقبال  دوام  تعديل   -2

�سباحاً اإلى 12:00 ظهرًا بدل 12:30-8:30.
3- تحديد المبلغ الذي يمكن اأن ُي�سحب ب� 500 ليرة 

ا�سبوعياً.
لبنان«  تبلغ موجودات فرع »م�سرف  4- معرفة كم 

في طرابل�س من النقد.
– ل�سناديق  – دون قيود ح�سابية  5- توحيد عملي 
كل الم�سارف بحيث نطلب ممن لديه فائ�ساً نقدياً اإيداع 
دفعة نقدية لدى الم�سرف الذي بحاجة مقابل قيد ذات 
بوا�سطة  المودع  ح�ساب  اإلى  لديه  المودع  من  القيمة 

الم�سرف المركزي في طرابل�س.
تقدير وتنويه بالمديرين محمد ال�سوفي 

وجميل �سما�س
وهنا ل بد من ت�سجيل كل التقدير وال�سكر للمرحومين 
في  العربي  البنك  )مدير  ال�سوفي  ح�سين  محمد  ال�سيد 
اللبناني  البنك  )مدير  ال�سما�س  جميل  وال�سيد  حينه( 
نقدية  بتاأمين �سيولة  لما قدماه من م�ساهمات  للتجارة( 
ال�سعوبة  غاية  في  النقدي  و�سعها  ك��ان  لم�سارف 

)اأحدهما كان كل ما في �سندوقه 72 ل.ل. فقط(.
»جي�س لبنان العربي« واالأحزاب

وتوجهُت مع:
محمد  العميد  العربي«  لبنان  »جي�س  عن  مندوب   -

جلول.
حكمت  ف���وؤاد  المرحوم  الأح���زاب  ع��ن  وم��ن��دوب   -

الأدهمي.
يومها  م��دي��ره  وك���ان  ل��ب��ن��ان«،  »م�سرف  ف��رع  اإل���ى 
واقعه  معرفة  منه  وطلبنا  خ��وري،  �سعداهلل  المرحوم 
الم�ستودع  اإلى  ونزلنا  طلبناه،  ما  كل  فاأعطانا  النقدي، 
اإلى  لالإر�سال  ومعدة  بالية  نقدية  اأوراق��اً  وجدنا  حيث 
بيروت للتلف، وطلبنا منه اإنزالها اإلى ال�سوق بالرغم من 
التلف لأن همنا تاأمين ال�سيولة النقدية للنا�س... وهكذا 

كان.

�سليم حبيب
»م�سرف  ف��رع  ل��دى  ما  كل  اإن��زال  من  بالرغم  ولكن 
لبنان« في طرابل�س من اأوراق نقدية بقي الو�سع �سعباً، 
�سليم  الأ�ستاذ  البالد(  )دار  المطبعة  في  زارن��ي  وهنا 
حبيب )مدير »البنك اللبناني الفرن�سي« في حينه ونائب 
»بنك  اإدارة  مجل�س  ورئ��ي�����س   1992 ف��ي  طرابل�س 

اإنتركونتيننتال لبنان« )IBL( حالياً( وقال:
»عملة محلية طرابل�سية« مغطاة قانونًا وماليًا

العمل  لذا ل بد من  »طرابل�س في و�سع مالي �سعب 
ال�سيولة  لفقدان  �سريع  حل  واإيجاد   لإنقاذها  الفوري 

النقدية«،
واأ�ساف: »لدي اإقتراح باإيجاد »عملة بديلة«  »عملة 
واأو�سح  ومالياً«  قانوناً  مغطاة  طرابل�سية«  محلية 
م�سروعه باأن ذلك يكون عبر طباعة �سيكات – وو�سعها 

في ال�سوق للتعامل بها – من فئة:
- ال� 25 

- وال� 50 
- وال� 100 ليرة،

م�سرف  مدير  وكل  لبنان«.  »م�سرف  على  م�سحوبة 
الر�سيد  قيمة  يوازي  قيمتها  �سيكات مجموع  يوقع على 
مديره  يوقع  الذي  لبنان«  لدى »م�سرف  لم�سرفه  الذي 
على كل �سيك قيمته مغطاة في الح�ساب الدائن لديه لكل 

م�سرف. 
الحماية من التزوير

هذه  حماية  من  بد  »ول  حبيب:  �سليم  الأ�ستاذ  وقال 
نماذج  اإع��داد  ر�ساماً  نكلف  ب��اأن  التزوير  من  ال�سيكات 

نختار منها الأن�سب والأ�سمن«.
وبالفعل اإت�سلنا بر�سام معروف لهذه الغاية.

لهذا لم نحتج اإلى تنفيذ هذا الحل المتقدم
اإذ وبعد ان بداأ باإعداد نماذج للر�سوم ا�ستعدادًا لتنفيذ 
هذا القتراح المتقدم كان »موؤتمر الريا�س« الذي دعت 
اإليه »الجامعة العربية« ينعقد في الريا�س لو�سع اآلية 

لفر�س الأمن في لبنان على المتقاتلين.
عربية  ع�سكرية  ردع«  »ق��وة  اإقامة  الموؤتمر  وق��رر 

للدخول اإلى لبنان وللف�سل بين المتقاتلين.
واأمن  طرابل�س،  عن  الح�سار  ُرفع  القرار  هذا  ومع 
لفرعه  الفورية  ال�سيولة  المركزي، في بيروت  الم�سرف 

في طرابل�س مما اأعفانا من حل ل يمكن اأن ُين�سى،
ل الحل،

ول �ساحبه، 
النائب ال�سابق �سليم حبيب.

اإقتراح اإنقاذي متقدم ال يمكن ان ُين�سى
البالغ  حبيب  �سليم  الأ�ستاذ  م�سروع  اإل��ى  واأع���ود 
لها  تتعر�س  لم  لأزمة  فعلياً  حاًل  كان  والذي  الأهمية، 
مدينة من قبل، مما يجعلنا نقدر لهذا الطرابل�سي – الذي 
 ،1992 في  عنها  نائباً  �سنوات  بعد  طرابل�س  اإنتخبته 
�سعيه لحماية المدينة التي يحب واأهلها وموؤ�س�ساتها في 

مرحلة من اأخطر ما مرت به طرابل�س.
)المحرر(

كعادتها ال�سنوية اأقامت »جامعة 
الجنان« اإحتفاًل تكريمياً لكوكبة من 
طرابل�س  في  العربية  اللغة  اأع��الم 

الدكاترة:
- نزيه كبارة،

- مارون عي�سى الخوري،
- اأحمد حم�سي،

- �سعدي �سناوي،
- �سفيق حيدر.
- من الح�سور

النقيب  ال�سابق  الوزير  بح�سور: 
ميقاتي،  عبدالإله  د.  دربا�س،  ر�سيد 
رئي�س اأمناء الجامعة د. �سالم فتحي 
في  الآداب«  »كلية  م��دي��رة  ي��ك��ن، 
اأي���وب  جاكلين  د.  »ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« 
الفيحاء  �ساعر  »موؤ�س�سة  ورئي�س 
�سابا زريق الثقافية« د. �سابا زريق.

الح�سور عمداء  في  �سارك  كما   -
التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
ثقافية  وف��ع��ال��ي��ات  والإداري��������ة 

واإجتماعية.

- القراآن الكريم بداية تالوة �سيخ 
القراء د. زياد الحاج.

ون�سيد  الوطني  الن�سيد  ث��م   -
الجامعة.

د. جان توما
العربية«  اللغة  »ق�سم  رئي�س   -
توما    جان  د.  الجنان«  »جامعة  في 
و�سدد  وبالمكرمين  بالح�سور  رحب 

على:
الجنان«  »جامعة  »مواكبة   -
وتربية  الحا�سل  اللغوي  لالإحتياج 
الهجوم  اأ�ساليب  اأرقى  على  �سبابنا 
من  ورث��ن��اه  م��ا  على  تتكىء  ال��ت��ي 

نه�سة لغوية ومن حب للغة الأم«.
د. ها�سم االأيوبي

ها�سم  د.  الآداب«  »كلية  عميد 
الأيوبي قال:

اآخر  ن��وع  من  فر�سان  »هناك   -
جبهة  على  اآخ��ر  ب�سالح  يرابطون 
جبهة  اإنها  الجبهات...  اأه��م  نراها 

هوية  ول  الهوية...  على  المحافظة 
بدون لغة«.

د. �سالم فتحي يكن
»جامعة  اأم��ن��اء  مجل�س  رئي�س 

الجنان« د. �سالم فتحي يكن قال:
فعاليات  تخ�سي�س  يكفي  »ل 
العربية  اللغة  ح�سور  عن  للتحدث 
المعمورة  اأرجاء  في  واأثرها  عالمياً 
بل نحن مطالبون بالعمل على تعزيز 

هذه اللغة ورفع مكانتها«.
- المتحدثون عن الُمكرَّمين

عن  تحدث  �سناوي  �سعدي  د.   -
م د. نزيه كبارة. الُمكرَّ

عن  ت��ح��دث  ع��ي��د  ي��و���س��ف  د.   -
م د. مارون عي�سى الخوري. الُمكرَّ

- المحامي �سوقي �سا�سين تحدث 
م د. اأحمد الحم�سي. عن الُمكرَّ

- ال�سيخ د. ماجد نيازي دروي�س 
م �سعدي �سناوي. تحدث عن الُمكرَّ

عن  تحدثت  ال�سوفي  هند  د.   -
م الأ�ستاذ �سفيق حيدر. الُمكرَّ

م��ع اإن��ط��الق��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي 
اإ�ستاأنف   2020-2019 الجديد 
بلقب  ال�سهير  عبدالهادي  ن�سال 
»اأبي الفقراء« �سند تمليك بدل �سائع  
القيام  اإعتاد  التي  الخيرية  �ساطاته 
ن�ساطات  ترافقها  �سنوات  منذ  بها 
اإلى  الفرح  اإدخ��ال  هدفها  ترفيهية 
ق���ل���وب الأط����ف����ال ف���ي ال��م��ن��اط��ق 

ال�سعبية.
حريق »ب�سطته« لم ُيحِبُطه

حريق كبير اإلتهم �سوق الب�سطات 
وخ�سر  علي«  اأبي  »نهر  �سقف  فوق 
المتوا�سعة  ب�سطته  الفقراء«  »اأبو 
التي كانت توفر له قوت عياله، ومع 
هذا فاإنه لم يوقف النهج الذي خطه 
ل��ن��ف�����س��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات لإ���س��ع��اد 
والمياتم  المدار�س  في  المحتاجين 

ودور الم�سنين.
ولتراجع  النبيلة  الغاية  ولهذا 
اإتفق  الحريق  بعد  دخله، خ�سو�ساً 
جمع  على  المطاعم  اأ�سحاب  م��ع 
ع���ب���وات ال��م�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة 
وتخ�سي�س  بيعها  ثم  )المعدنية( 
ث��م��ن��ه��ا ل��ل��م�����س��اع��دات وال��ح��ف��الت 

المرافقة لعملية التوزيع.
وكانت المحطة الجديدة في 

»مدر�سة المجد الدولية«
وب��الأم�����س ال��ق��ري��ب ح��ط »اأب���و 
المجد  »مدر�سة  في  رحاله  الفقراء« 
الدولية« في القبة والتي ت�سم 600 

طالب.
المرحلة  لطالب  قرطا�سية  ووزع 
واأق��ام  ط���الب(،   210( البتدائية 
حفلة ترفيهية في المدر�سة بح�سور 
ال�سيخ وعدد  مديرها الأ�ستاذ محمد 

من الأ�ساتذة والإداريين.
اأنا اإن�سان مغرم بحب الخير

بالمنا�سبة:  قال  الفقراء«  »اأب��و 
اأو  ط��رف  اأي  م��ن  مدعوماً  »ل�ست 
جمعية، اأنا اإن�سان عادي مغرم بعمل 
الخير، وهذا العمل لي�س حكرًا على 

اأحد، فهو متاح لالأغنياء والفقراء. 
ور�سم  اهلل  ر�سى  ابتغيه  ما  كل 
في  الأط��ف��ال  وج��وه  على  الب�سمة 

المناطق ال�سعبية«. 

6
»اليوم العالمي للغة الأم«

»جامعة الجنان«: »تكريم كوكبة من اأعالم 
طرابل�س في اللغة العربية«

المكرمون

النائب ال�ضابق �ضليم حبيب

د. توما د. االأيوبي د. يكن

»اأبو الفقراء« يقدم الهدايا للطالب

كنت حا�شراً اأو اأُخبرت اأن هذا قد حدث... مع التنويه والتقدير 
للمديرين المرحومين محمد ح�شين ال�شوفي وجميل �شما�س

نائب طرابل�س ال�سابق �سليم حبيب هذا المحب 
لمدينته اإقترح حاًل اإنقاذيًا متقدمًا لأخطر اأزمة 
»�سيولة نقدية« تعر�ست لها طرابل�س في 1976

»اأبو الفقراء« في »مدر�سة المجد الدولية«: 
عمل الخير لي�س حكرًا على اأحد
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وما  غريبًا،  القراء  يجده  قد  عنوان 
الذي اأق�صده من خالله! 

اأنني  وهو  لدي،  ب�صيط  الجواب 
 7 في  �صاهدته  ما  اأنقل  اأن  قّررت 
»داللي�س«  وا�صنطن  مطار  في  الجاري 
اأثناء عودتي من وا�صنطن اإلى بو�صطن، 
يقفون  الأميركيين  اأن  نظري  لفت  فقد 
بعنوان  جديد  كتاب  ل�صراء  بال�صف 

ملفت للنظر: 
عنوان الكتاب

American Oligarchs the Kushners 
– the Trumps, and the Marriage of 
money and power, 2020, Andrea 

Bernstein

اآل  الأميركي:  الأقلية  »حكم  اأي: 
المال  وزواج  ترامب،  اآل  كو�صنير 

وال�صلطة«. 
عما يتحدث

اأن  دون  �صريعًا  الكتاب  ت�صفحت 
اأ�صتري الن�صخة، اإذ اأت�صح لي م�صمون 
وبع�س  المقدمة  خالل  من  الكتاب 

�صفحاته...
به  يقوم  ما  اإلى  يتطرق  الكاتب 
»كو�صنير« �صهر الرئي�س، مع الرئي�س 
على  وت�صلطهما  »ترامب«  الأميركي 

القرار الأميركي برمته. 
»ترامب« لم ي�سافح »بيلو�سي« 

فمزقت خطابه
التلفزيون  على  تابعت  قد  وكنت 
التحاد«  »حالة  عن  ال�صنوي  الخطاب 
وفق  الأميركي  الرئي�س  ُيلقيه  الذي 
بمجل�صيه  الكونغر�س  اأمام  الد�صتور 

)النواب وال�صيوخ(،
ُي�صافح  لم  »ترامب«  اأن  وكيف 
»بيلوب�صي«  النواب  مجل�س  رئي�صة 
اأن  بعد  لم�صافحته  يدها  مدت  عندما 

�صلمها ن�صخة الخطاب، 
اأزعج  كما  اأزعجني  الت�صرف  هذا 
والذي  الأميركي،  ال�صعب  غالبية 
 – »بيلوب�صي  عليه  ردت  ما  �ُصرعان 
الخطاب  بتمزيق  الجذور«  الإيطالية 

فور اإنتهاء »ترامب« من قراءته!
خطاأ من »ترامب«

ت�صرفهما،  تقييم  حقي  من  لي�س  اأنا 
لكن من الناحية المبدئية:

بمعاملة  »ترامب«  يبداأ  اأن  يجوز  ل 
على  فعل  كما  النواب«  »مجل�س  رئي�صة 
الأميركي،  ال�صعب  غالبية  من  مراأى 
اإتهامه من  في  دورها  النظر عن  بغ�س 
الد�صتور  بخرق  النواب«  »مجل�س  قبل 
كما  النتيجة  جاءت  حيث  الأميركي، 
ْعُتها – لي�س من باب الغيب بل من  َتَوقَّ
باب علم القانون الد�صتوري، كون عزل 
الرئي�س الأميركي يتطلب وفق الد�صتور 
�صيخًا  اأي 67  الكونغر�س  اأع�صاء  ثلثي 
 47 �صوى  لديهم  لي�س  والديمقراطيون 

�صيخ –.
Oligos - Arkhe

للتدقيق  حملني  العنوان  اأن  المهم 
»اأوليغار�صية«،  كلمة  اأ�صول  في 
وهي  يوناني  اأ�صل  من  اأنها  فوجدت 
 Oligos الأولى  كلمتين  من  تتاألف 
 Arkhe والثانية  »القلة«  تعني  والتي 

تعني »القيادة«.
»اأفالطون« اأول من اإ�ستعملها

هذا  ا�صتعمل  من  اأول  اأن  تبين  كما 
التعبير هو الفيل�صوف »اأفالطون« التي 
الأر�صتقراطية«  »الحكومة  بها  ق�صد 
التي اأ�صبحت تحكم لتحقيق م�صالحها 

ال�صخ�صية بعيدًا عن م�صالح ال�صعب. 
و»اأر�سطو« بعده

الفيل�صوف  بعده  من  اعتمدها  وقد 

»اأر�صطو« والثنين ق�صدا من خالل تلك 
لم�صلحة  تعمل  التي  الحكومة  الت�صمية 
اآخر  فهو  ال�صعب  اأما  مكوناتها، 

همومهم!! 
االأميركيون تهافتوا ل�سراء 

كتاب... لماذا؟
الذي  الكتاب  هذا  الى  عدنا  ما  واإذا 
اأنه  نجده  الأميركيون  عليه  يتهافت 
ال�صيا�صة  لأن  م�صمى«  على  »ا�صم 
طبيعة  عن  النظر  – وبغ�س  الأميركية 
يجعل  الذي  الأميركي  الرئا�صي  النظام 
كل ال�صلطات التنفيذية بيد رئي�س الدولة 
»الأوليغار�صية«  �صيا�صة  فعاًل  هي   –
الداخلية  ب�صيا�صتها  يتحكم  التي 
لهما،  ثالث  ل  �صخ�صان  والخارجية 
ل  حيث  العزيز،  و�صهره  الرئي�س 
ال�صخ�صية  لم�صالحهما  �صوى  يهتمان 
لولية  �صت�صتمر  يبدو  ما  على  والتي 
الكونغر�س  رف�س  اأن  بعد  �صيما  ثانية، 
»الأيمب�صمنت«  بـ  »ترامب«  اإتهام 
بتزايد  موؤيديه  عدد  نجد  حيث  وعزله، 
الإقت�صاد  اأنقذ  يعتبرونه  اإذ  ملحوظ، 
الأميركي وباتت ن�صبة البطالة في عهده 
في اأقل درجة عرفتها اأميركا منذ عقود 

طويلة! 
»االأوليغار�سية« نهج حكومات 

نظامنا ال�سيا�سي
رحم اهلل »اأفالطون« الذي ابتدع هذا 
اآلآف  بعد  ينطبق  الذي  التو�صيف، 
اأميركا،  في  الحكم  اآلية  على  ال�صنيين 
باأن  القول  تجّرد  وبكل  يمكننا  حيث 
على  اأي�صًا  تنطبق  »الأوليغار�صية« 
في  الحكم  على  توالت  التي  الحكومات 
نظامنا ال�صيا�صي، لأنها كانت ل تهدف 
لتحقيق الم�صلحة العامة بقدر ما كانت 
ال�صخ�صية  الم�صالح  تحقيق  بهدف 
اإلى  البالد  واأخذ  ولتابيعها،  لقياداتها 
الذي  الم�صبوق،  وغير  الموؤلم  الم�صير 
نعي�صه اليوم ل �صيما ب�صقه القت�صادي 
بنتيجة ت�صرفاتهم و�صفقاتهم  المالي، 
اإلى  البلد  اأو�صلت  التي  الم�صبوهة، 
هذا  ُمدخرات  و�صرقة  الإفال�س  �صفير 

ال�صعب الطيب!!
اأيها ال�سعب الكريم �سامحك 

اهلل على �سكوتك
�صامحك اهلل اأيها ال�صعب الكريم، لأن 
الأول  ت�صرين   17 قبل  ما  �صكوتك 
الما�صي، هو الذي اأو�صلنا اإلى ما نحن 

عليه!!
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انتفا�صة  وميادين  �صاحات  في 
الظلم  على  وثورته  اللبناني  ال�صعب 
فريد  »حراك«  والحرمان،  وال�صتبداد 
ملفتة،  ح�صارية  َوْحدٍة  في  نوعه  من 
اأطيافه  بجميع  ال�صعب  جعلت  ِوْحَدٍة 
كالبنيان المر�صو�س محبة واإخال�صًا، 
ب�صفافية منقطعة النظير اأوجدت ال�صلم 
الأهلي الذي عجزت ال�صرعية الر�صمية 

عن اإيجاده.
الهتفات  ُت�صمع  وميادين  �صاحات 
واآلمه  ال�صعب  اأوجاع  عن  المعبرة 

منها:
اأهل  �صرخة  الثوار  »�صوت   -
عمنفرجيون  والن�صابين  وحبايب 

عجايب«
الطغمة  رغم  الأحرار  »نحن   -
ل�صو�س  يا  الفّجار  واأنتوا  العميلة 

الخزينة«.
منكمل  اأحرار،  »ثوار،   -
حتى  »ثورة  وخاتمتها  الم�صوار...« 

الن�صر«.
واأي�صًا الأنا�صيد الثورية ت�صدح بها 
ال�صاحات... وهذه ال�صعارات تعّبر عن 

اأمرين اإثنين:
بالت�صامن  الثوار  فرحة  اأوًل:   -
متخطية  بينهم  فيما  والمحبة  والألفة 

قات. جميع الُمعوِّ
- ثانيًا: األم الجوع والفقر والحرمان 
والحاجة والم�صغبة، تلك المعاناة التي 
األهبت الم�صاعر على الفئة الحاكمة التي 
لم تحرك �صاكنًا ولو بكلمة طيبة وكاأن 
الأمر ل يعنيها، ال�صعب في واٍد وبع�س 
الأنانية وحب  اآخر، عالم  اآخر في عالم 
وال�صم�صرات  والنهب  وال�صلب  الذات 
مطالب  �صماع  عن  �صغلهم  هذا  كل 

طاغية  عاتية  طغمة  واأوجاعه،  ال�صعب 
ظالمة لعنها اهلل في ُمحكم كتابه الكريم: 

فقال:
اِلِميَن}. ِ َعَلى الَظّ {اأَل َلْعَنُة اهلَلّ

للنا�س  اأُخرجت  اأمة  خير  نحن 
وال�صجايا  الكريمة  بالأخالق  ن�صتظل 
فخرًا  ونتيه  العليا  والمُثل  الحميدة 
جميع  في  المباركة  بالنتفا�صة 
ال�صاحات والميادين والمناطق اللبنانية 
ا�صتعادت  التي  طرابل�س  �صيما  ول 
الح�صارة  مدينة  انها  واأثبتت  مجدها 
فقد  والرقي،  والتقدم  الأهلي  وال�صلم 
على  المنا�صلة  المدينة  هذه  داأبت 
الثائرين  اأخواتها  مع  الَبنَّاء  التعاون 
والعدوان  وال�صتبداد  الظلم  على 
طائفية  وبال  محبة  بكل  والحرمان 
ُمَفِرقة ول مناطقية  متخلفة ول مذهبية 

�صخيفة.
والتم�صك  والعنفوان  ال�صجاعة  انها 
الإن�صانية  والمبادىء  بالكرامة 
مح�صن  وبعل  التبانة  اأهل  وخ�صو�صًا 
ومحبتهم  بتعاونهم  اأثبتوا  الذين 
في  كان  الذي  القتتال  ان  لبع�صهم 
الما�صي لم يكن بينهم بل بين اأ�صحاب 

م�صالح عبيد لأ�صحاب م�صالح عبيد.
مطالب بل حقوق

المباركة،  النتفا�صة  اإلى  وعودة 
الثائرين  نفو�س  في  را�صخة  مبادوؤها 
ومعالمها  ال�صاهقات  الجبال  ر�صوخ 
رابعة  في  ال�صم�س  و�صوح  وا�صحة 

النهار: 
المواطنين  حقوق  باإعادة  المطالبة 
المنهوبة  واأموالهم  الم�صلوبة 

وكرامتهم الم�صادرة، 
اإلى  وحاجتهم  �صنك  في  عي�صهم 
عي�س الكفاف في ازياد، الأمر يفتك بهم 
والأرزاء  م�صجعهم  تق�س  والم�صائب 
تودي بهم اإلى الموت البطيء، فهم في 
ان  الثورة  على  بثباتهم  نرجو  الكوما 
حق  مات  وما  الفواجع،  عنهم  تزول 

وراءه مطالب، 
واإلى مزبلة التاريخ كل طغاة العالم..

بح�سور رئي�س الجامعة د. عمرو 
عمر  العام  والأمين  العدوي  جالل 
وعمداء  واأ���س��ات��ذة  ح��وري  ع�سام 
»كلية  نظمت  ومحامين،  وق�ساة 
في  ال�سيا�سية«  والعلوم  الحقوق 
ن��دوة  العربية«  ب��ي��روت  »جامعة 

تحت عنوان:
ميدان  في  والزبائن  »الم�سارف 

القانون«.
المتحدثون

ح�سن  محمد  د.   . ال��ن��دوة  اأدار 
ق��ا���س��م ع��م��ي��د »ك��ل��ي��ة ال��ح��ق��وق« 

واإنعقدت على جل�ستين:

ت��ح��دث ف���ي ال��ج��ل�����س��ة الأول����ى 
وائل  ود.  مزهر  حبيب  د.  القا�سي 

دبي�سي والمحامي مازن �سفية.
تحدث  ال��ث��ان��ي��ة  الجل�سة  وف���ي 
د.  والقا�سي  غانم  غالب  د.  القا�سي 
عبدو  د.  والمحامي  من�سور  �سامي 

غ�سوب.
الخال�سة: قيود غير قانونية

القانونية  ال��م��داخ��الت  خال�سة 
والم�سرفية قد جاءت كما يلي:

»... بناء على ما تقدم فاإن القيود 
الم�سرفية هي قيود غير قانونية ول 
ت�سكل قوة قاهرة اأو ظرف طارىء«.

عبداهلل  عبدالهادي  ال�ساب  خطوبة  تمت  وال�سرور  ال�سعادة  من  جو  في 
تمنوا  الذين  والأ�سدقاء  الأهل  بح�سور  حمود  ح�سن  فرح  وال�سابة  الخير 

للعرو�سين حياة �سعيدة.
الفرحة  وعقبال  اهلل  �ساء  »اإن  للعرو�سين:  خ�سر  �سمر  الزميلة  وم��ن 

الكبرى... مع اأ�سدق التمنيات... وبالرفاه والبنين...«.

عمر  ال�سيد  على  تعالى  اهلل  اأنعم 
عقيلته  وال�سيدة  قرحاني  محرز 
جعله  يو�سف،  اأ�سمياه  ذكر  بمولود 
اإلى  وال�سعادة  الحياة  اأبناء  من  اهلل 

جانب اأخوته الخم�سة.
مبروك للوالدين وال�سحة للمولود.

كلمتان من اأ�شل يوناني »الأوليغا – ر�شية« 
)Oligarchy( )حكم الأقلية(

اأميركيون يقفون بال�شف ل�شراء كتاب؟!

اللواء
اأمين
�سليبا

وللراأي العام حقه... ال�شعب في واٍد وهم في واٍد اآخر؟!
»جامعة بيروت العربية« ندوة:

»الم�سارف والزبائن في ميزان القانون«

خطوبة مباركة: الخير – حمود

من اأبناء الحياة

ال�سيخ 
غالب 
�سنجقدار

د. عدوي يتو�ضط المحا�ضرين واأركان الجامعة

العرو�ضان

اإعالن
تكوين  اإعادة  ال�سمال  في  العقاري  القا�سي  قرر   2020/1/7 بتاريخ 
منطقة  من   4957  ،5023  ،4975  ،2735 رقم  العقار  تحديد  مح�سر 

ب�سري العقارية.
للراغب بتقديم اإعترا�س على عملية اإعادة التكوين وفقاً لما تقدم، اأداء 
مالحظاته خطياً لدى قلم القا�سي العقاري في ال�سمال وذلك حتى تاريخ 
تلي  التي  يوماً  الثالثين  فترة  تكوينه وفي  اعادة  المقرر  العن�سر  اإنجاز 

ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2020/1/7

القا�سي العقاري في ال�سمال
تراز غ�سان مقّوم

اإعالن
بتاريخ 2019/11/7  قرر القا�سي العقاري في ال�سمال اإعادة تكوين 
مح�سر تحديد العقار رقم 408،409، 472،474 من منطقة بيت يون�س 

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

ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2019/11/7

القا�سي العقاري في ال�سمال
تراز غ�سان مقّوم

اإعالن
تكوين  اإعادة  ال�سمال  في  العقاري  القا�سي  قرر   2020/1/7 بتاريخ 
ب�سري  منطقة  من   339  ،319  ،36  ،35 رق��م  العقار  تحديد  مح�سر 

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

ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2020/1/7

القا�سي العقاري في ال�سمال
تراز غ�سان مقّوم

دعوة لح�سور جمعية عمومية عادية �سنوية ل�سركة              
دوما المغفلة �س.م.ل.

يدعو مجل�س اإدارة �سركة دوما المغفلة �س.م.ل. الم�ساهمين لح�سور 
الأحد  يوم  من  ع�سرة  الحادية  ال�ساعة  في  ُتعقد  عادية  عمومية  جمعية 
ال�سركة في فندق دوما لبحث واإقرار  الواقع في 2020/3/8 في مركز 

بنود جدول الأعمال التالي:
1( �سماع تقرير مجل�س الإدارة.

2( �سماع تقرير مدققي الح�سابات.
3( بحث واإقرار ميزانية ال�سركة عن �سنة 2018.

4( انتخاب مجل�س اإدارة جديد.
5( اإبراء ذمة رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة عن �سنة 2018.

6( اأمور اأخرى.
مجل�س الإدارة 

اإعالن
تكوين  اإعادة  ال�سمال  في  العقاري  القا�سي  قرر   2020/1/7 بتاريخ 
مح�سر تحديد العقار رقم 681، 2811، 3223، 3723، 3763، 3764، 
 ،4361 ،4028 ،3904 ،2419 ،3560 ،3867 ،3835 ،3784 ،3765
6010، 6121، 6123، 929، 7381، 6116، 6068، 4954، 4967 من 

منطقة ب�سري العقارية.
للراغب بتقديم اإعترا�س على عملية اإعادة التكوين وفقاً لما تقدم، اأداء 
مالحظاته خطياً لدى قلم القا�سي العقاري في ال�سمال وذلك حتى تاريخ 
تلي  التي  يوماً  الثالثين  فترة  تكوينه وفي  اعادة  المقرر  العن�سر  اإنجاز 

ل�سق قرار الإختتام الأولي على اإيوان المحكمة.
طرابل�س في 2020/1/7

القا�سي العقاري في ال�سمال
تراز غ�سان مقّوم

»غير قانونية ول قوة قاهرة ول ظرف طارىء«
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التوقعات العربية 
�سوريا

الوطن  المرة  هذه  وطن  يا  كا�سك  بعد   -
�سي�سرب كاأ�س دريد لحام.

- يوم ل ي�سبه غيره على �سريح ال�سيدة 
زينب.

- يحول ب�سار الأ�سد ملفاً هاماً اإلى �سقيقه 
ماهر الأ�سد.

- اإطاللة خاطفة لل�سوء لأحد اأبناء ب�سار 
الأ�سد.

مو�سوع  للعلن  الأ���س��د  ب�سار  يك�سف   -
الخالفة الأ�سدية.

ب�  تذكر  �سوريا  ���س��وارع  ق��ي  م�ساهد   -
.2011

- اهتزاز داخل دروز �سوريا.
بين  كبيرًا  �سيكون  �سوري  مخرج  ا�سم   -

الأ�سماء المعروفة. 
في  يترنح  متطور  ا�سرائيلي  طيران   -

�سماء �سوريا بطريقة مده�سة. 
- �ستكلل المراأة ال�سورية بالنجوم.

- �سباق محفوف بالمخاطر لتعويم ب�سار 
الأ�سد.

مقاليد  بع�س  ال�سوري  الرئي�س  ي�سلم   -
الحكم لوجه �سبابي واعد. 

ال�سورية  الخارجية  وزير  المعلم  وليد   -
في مهمة قد تكون الأخيرة.

الرئي�س  ينتظر  لن  ا�ستباقية  - في خطوة 
ال�سوري حتى 2021.

بانتظار  جديد  وهم  ال�سهرة  من  مزيد   -
الفنانة اأ�سالة ن�سري.

الحربي  الطيران  داخل  حادة  �سدمات   -
ال�سوري ومخابراته.

اللبنانية  ال�سورية  العالقات  تطور   -
يفاجئ الجميع.

هذه  �سيكون  الدولي«  دم�سق  »معر�س   -
ال�سنة معر�س معار�س المنطقة.

- �سنرى ب�سار الأ�سد بالبدلة الع�سكرية.
تاريخ  �ستعنون  الم�سيرية  العناوين   -

�سوريا الحديث.
بطريقة  الرابعة  الفرقة  �سمن  عملية   -

يف�سرها البع�س انقالباً.
ال�سعودية

في  �ستحط  �سلطاتها  باأعلى  ال�سعودية   -
�سوريا ولبنان.

لغيبوبة  الروتينية  الحالة  في  تبدل   -
الأمير النائم. 

كما  يكون  لن  ال�سعودي  الوطني  العيد   -
�سبقه.

- كل المنا�سب رهن من�سب بن �سلمان.
- �سكون مخيف ي�سكن الريا�س.

وا�سنطن  في  ال�سعودية  ال�سفارة  تترك   -
ب�سمتين. 

- الوليد بن طالل يبرمج حياته من جديد 
ووعكة �سحية مفاجئة. 

- الفيلم الوثائقي الذي �سيعر�س في العيد 
الوطني ي�سكل قيمة م�سافة ا�ستثنائية. 

جديد  من  الواجهة  اإلى  يعودان  ا�سمان   -
وعبدالأمير  نايف   بن  محمد  الأميران  وهما 

بن فهد اإثر خطوة مهمة.
- مفاجاأة المفاجاآت يقدمها الملك للمملكة 

و�سعبها. 
�سابقة  ت�سكل  �سعودية  ملكية  خطوة   -

ل�سالح الم�سيحيين.
�ساحب  �سلمان  بن  محمد  العهد  ول��ي   -
الدرب بخطر  �سي�سق  الخطوات ال�ستباقية، 

لنتزاع لقب الملك.
- �سخ�سية اأمير مكة خالد الفي�سل ت�سغل 

المملكة على اأكثر من �سعيد. 
م�سر

تزعج  م�سر  في  المتظاهرين  اأ�سوات   -
اأهل الحكم.

الم�سري  الحربي  الطيران  ا�ستنفار   -
ب�سورة مفاجئة.

اإلى  والعالمية  العربية  الأنظار  تتحول   -

ال�سياحة  �سي�سرق  الذي  ال�سمالي  ال�ساحل 
وال�سواح حتى من البلدان الأوروبية.

مبارك  الرئي�س  ابني  اأحد  و�سور  ا�سم   -
عالء وجمال �سي�سج في �سوارع م�سر. 

- يتمكن الرهاب من خرق جدار الأقباط، 
واحد  ارهابي  عمل  من  اأكثر  هناك  و�سيكون 

على الأرا�سي الم�سرية. 
يلفها  ب�سورة  م�سر  في  الأقباط  بابا   -

القلق.
الم�سري  الجي�س  �سفوف  في  حركة   -

يكون ثمنها عال.
- ي�سيع الهدف في فلك الرئي�س ال�سي�سي 

وقد يكون هو اأو اأحد المقربين منه الهدف.
- الفنانة ي�سرى ت�سغل بال ع�ساقها.

من  جديد  ف�سل  في  اأمون«  عنخ  »توت   -
اأ�سراره المده�سة. 

يحب�س  عبدالوهاب  �سرين  ع��ن  خبر   -
الأنفا�س.

ي�سكل  الم�سري  »فالنتينو«  م�سل�سل   -
عالمة فارقة في م�سار عادل اإمام.

العا�سمة  �ستكون  اأيام  ثالثة  مدار  على   -
الم�سرية اأم الأحداث. 

- ا�سم محمد �سالح ي�سغل مالعب »فريق 
ليفربول«.

عمرو  حياة  في  الفو�سى  ع��ام   2020  -
اأديب المهنية على ال�سا�سة وخارجها.

دبي
ي�سبه  ما  اإل��ى  دب��ي«  »اك�سبو  يتحول   -

القمة والمجال�س العربية.
- انتكا�سة في اأحد اأيام »اك�سبو دبي«  في 

روزنامته ومواعيده.
- �سماء دبي م�ستعلة.

- يعبر ال�سيخ محمد المكتوم المتحانات 
ال�سعبة ويحول ال�سلبي اإلى ايجابي. 

- الأميرة هيا في �سورة تقلب المقايي�س. 
ويقلب  يغامر  زاي��د  بن  مجمد   ال�سيخ   -

النار بيديه لو�سل المقطوع. 
- ا�ستنفارات مفاجئة في الإمارات.

فل�سطين المحتلة 
على  راأ�ساً  الفل�سطينية  ال�سلطة  تنقلب   -

عقب. 
عريقات،  �سائب  اإ�سم  حول  وجزر  مد   -
»حما�س«  عنوانها  فل�سطين  في  ثورة  وقيام 

وغير »حما�س«.
غير  م��ع��ارك  يربح  الفل�سطيني  الفن   -
محورها  �سيكون  اأخرى  ومعركة  ع�سكرية، 
ل�  الع�سكرية  البنية  ال��م��رة  ه��ذه  وهدفها 

»حما�س« و»الجهاد الإ�سالمي«.
�سدمات  عبا�س  محمود  الرئي�س  يفتح   -
كثيرة بينها �سدمة ي�سترك فيها اإ�سم الراحل 

يا�سر عرفات.
ُي�سعل  العادي  فوق  فل�سطيني  ت�سلل   -

العمق الإ�سرائيلي.
محمد  والمطرب  الكوفية«  »علي  اأغنية   -

ع�ساف اأمام تحديات.
الكويت

�سري  لتنظيم  مخططاً  الكويت  تك�سف   -
حقق عملية �سخمة. 

- تغرب �سم�س الكويت على خبر حزين. 
- مد مائي واهتزاز اأر�سي في الكويت. 

اإدارة م�سائل  اإدارتها في  - تثبت الكويت 
عربية ح�سا�سة. 

قطر
الفا�سلة  الجدران  هدم  اإلى  قطر  تبادر   -

بينها وبين كل من الإمارات وال�سعودية.
البعيد  اإل��ى  تقوده  قطر  اأمير  خطوات   -

محاطاً بالخطر.
دون  تغيب  ب���ارزة  قطرية  �سخ�سية   -

�سابق اإنذار.
الدخول  ت�سهيل  ت�ستغل  التخريب  قوى   -

والخروج اإلى قطر للقيام باأعمال تخريبيةِ.
- اتجاه الأنظار اإلى الإعالم القطري، بما 

فيه »محطة الجزيرة«.
تون�س 

- �سعد المجرد �سيكون هدفاً انتقامياً.
الطاولة  عر�س  المغرب  ملك  ي�سرب   -
لفتح ثغرة في العالقات بين الأ�سقاء العرب.

- ي�ستهدف الج�سم الق�سائي المغربي بعد 
اإ�سابة اأحد اأفراده.

- حركة تغييرية فو�سوية في المغرب.
فيه  يظهر  خطر  عن  ك��ادر  مع  �سورة   -

»حزب النه�سة« في قلب تون�س.
اإل��ى  تتوجه  مقلقة  اأم��ن��ي��ة  اإ���س��ارات   -
داخل  ورعاياها  التون�سية  الدبلوما�سية 

وخارج تون�س.
فيها  يك�سر  التون�سي  للرئي�س  اإطاللة   -

البروتوكول ول يبالي بالأمن.
- بروز خلل مثير في اأحد الأجهزة الأمنية 

التون�سية.
- لن ُيح�سد الرئي�س التون�سي على وليته.

ليبيا
اإطار  في  يندرج  للده�سة  مثير  اغتيال   -

المفعول الرجعي للثورة الليبية.
- ال�سراج في ليبيا في �سمود موؤقت.

- جنون ع�سكري حفتري في اأحد �سوارع 
طرابل�س.

- اأحداث تقلب التوقعات بانتظار حفتر.
االأردن

اعتيادي،  غير  حديثاً  الأردن،  ي�سهد   -
بمكان عماد الم�سيح.

الوطني  ال��واج��ب  بين  الأردن  ملك   -
والمغامرة.

- وجه معروف يتعر�س للغدر.

�سياحية  الأردن  �ساحة  على  ثورتان   -
ومطلبية.
ال�سودان

في  وغليان  متحركة  ال�سودان  رم��ال   -
ال�سارع.

- اهتزازات متالحقة للمجل�س النتقالي.

- تغيير معادلة من داخل �سجن الب�سير.
ارهابية  لعمليات  ت�ستعد  ارهابية  - خلية 

ت�ستهدف قادة.
الجزائر 

- الرئي�س الجزائري بين تهديدين.
حكم  نحو  تتوجه  الحكم  خيارات  -اأح��د 

�سيدة.
- انجازات عالمية للفنون الجزائرية على 

راأ�سها ال�سينما.
العراق

القدم  النار والدمار تبقى كرة  - من قلب 
في الطليعة.

مطارات  ف��ي  الغليان  درج���ات  اأع��ل��ى   -
العراق.

بدم  الجديدة  العراق  �سيا�سة  ترت�سم   -
المتظاهرين.

البحرين 
البحرين  تق�سد  ب���ارزة  �سخ�سيات   -

للحماية.
- اهتزازان اأحدهما اأمني والآخر طبيعي.

متفرقات 
لرفع  ع�سكري  لعمل  اإ�سرائيل  تخطط   -

معنويات جي�سها.
ال�سابقة  نتنياهو  انت�سارات  من  ق�سم   -

والالحقة يتحول اإلى هزائم.
- اإطاحة وغياب روؤو�س اإخوانية �سخمة 

حتى من خارج م�سر.
- رامز جالل يدفع ثمناً غالياً.

- عملية ارهابية داع�سية من اإعداد الجيل 
الجديد.

الحواجز  �سيك�سح  علي  الإم���ام  ا�سم   -
والمعابر والحدود.

مقتل  طريقة  ح��ول  ا�ستفهام  ع��الم��ة   -
البغدادي.

اإ�سرائيل  بين  مفتوح  الجوي  ال�سجال   -
واإيران.

- المو�سة العالمية �ستكون عربية بامتياز 
في المرحلة القادمة.

- خرق اإيراني في العمق ال�سرائيلي.
- التهديد �سينفذ والهدف »م�سيق هرمز«.
خارجية  وزي��ر  وعلى  من  فعل  ردات   -

اإيران.
- تركيا والمحا�سبة القا�سية بانتظار �سهر 

اأردوغان.
- وزير خارجية تركيا على مفترق �سيا�سي 

واأمني خطير.
منه  المقربين  وبع�س  بوتين  الرئي�س   -

يتعر�سون ل�سل�سلة من ال�سدمات.
- رقعة ال�سطرنج في رو�سيا ت�سهد تغييرًا 

في بع�س المواقع.
- باري�س في ظلمة.

- يم�سي  »ماكارون« ليلة �سوداء.
- زحمة في محيط »اليليزيه«.

- �ستتوجع فرن�سا بقوة في مالي واأنحاء 
اأفريقيا.

- الخطر يتجول بين »نهر ال�سين« و»برج 
ايفل«.

تتعر�س  روما  في  ب��ارزة  دينية  رموز   -
لحملة تعديات.

- حالة طوارئ في الطيران اليطالي.
- انعكا�سات �سلبية على الداخل اليطالي 

جراء تدخالت من الحكومات العربية.
- نقطة تحول في النتخابات اليطالية.

في  ول��د  بريطانيا  ف��ي  الق�سة  محور   -
»ق�سر بكنغهام«.

- مفاجاآت في العر�س الملكي البريطاني.
- فقدان اأع�ساب في »فريق ليفربول«.

فاتورة  ي�سدد  بريطانيا  حكومة  رئي�س   -
اأحد مواقفه، بطريقة غالية الثمن.

بخبر  �سي«  بي  البي  »محطة  تن�سغل   -
مفاجئ.

ميادين  اأح��د  ف��ي  �سعيدة  غير  نهاية   -
الخيل.

- ك�سف اأ�سرار جديدة ذات �سلة بالحرب 
كافة  في  هتلر  ا�سم  وبروز  الثانية  العالمية 

التفا�سيل.
ال�سيارات  ان��ت��اج  عالم  ف��ي  انتكا�سة   -

الألمانية.
- »ميريكل« حديث الألمان والأوروبيين.

لالقت�ساد  وزن  ذو  اأ���س��ت��رال��ي  دع���م   -
اللبناني.

- م�سهد غير ح�ساري وغريب في �سوارع 
اأ�ستراليا.

- خط �ساخن بين اأ�ستراليا ولبنان.
التوقعات الجديدة بداأت تتحقق

مي�سال  اإطاللة  حول  الجدل  ينتهي  يكد  لم 
اأه��داف   4 توّقعاته  اأ�سابت  حّتى  حايك، 
متتالية بعد �ساعات على بداية العام الجديد.

الإعالمية  وفاة   4 ال�  التوقعات  و�سملت 
اللبنانية نجوى قا�سم، الأحداث التي �سهدها 
»مطار بغداد الدولي«، و�سوًل اإلى مقتل قائد 
قا�سم  ال��ل��واء  الإي��ران��ي  ال��ث��وري  الحر�س 
اإلى  اإ�سافة  اأميركية،  غ��ارة  في  �سليماني 

الح�سود التي توقعها في �سوارع اإيران.
الحق يقال

مطلع العام الما�سي اأخبرني مي�سال حايك 
التوقع  اإر�سال توقع لي، لكن هذا  اأنه ب�سدد 

ينطبق على الجميع.
لي  اأر�سل  حتى  دقائق  اإّل  ماهي  بالفعل 
�سورة عبر »الوات�س اأب« من رقمه الخا�س. 
من  يتحدث  واعتقدته  اأفهمها  لم  يومها 

كوكب اأخر.
 – الأب��راج  كل  اأ�سماء  كتب  ال�سورة  في 
مع   – فيها  خبرة  يملك  اأن��ه  تعرف  والقلة 

عبارة كلنا لح ن�سحد.
و هل ي�ستطيع اأحد اإنكار ذلك...

كثيرة،  ���س��رك��ات  واإق��ف��ال  اإف��ال���س  بعد 
في  الخا�س  المال  حتى  معا�سات،  وتقلي�س 

الم�سرف �سار اأقرب اإلى ال�سحادة.
توقعات خا�سة

- ا�سم كبير �سيحاكم.
- الليرة �سيعود لها اعتبارها ولكن بعد اأن 

يكمل الدولر جنونه.
- غياب �سخ�سية طرابل�سية.

- اأعمال تخريبية متنقلة.
- م�سل�سل الغتيالت عائد لالأ�سف.

- ا�ستهداف بع�س المن�ساأت العامة.
- خبر حزين.

حايك


