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بتصدي  أشاد  ميقاتي  الرئيس 
لالعتداء  اللبناني  الجيش 

االسرائيلي
ميقاتي  نجيب  الرئيس  أشاد 
وبتصديه  اللبناني  بالجيش 
الجديد  االسرائيلي  لالعتداء 
الرقم  الدولي  القرار  وخرق 

1701 في جنوب لبنان.
العسكريين  الشهداء  وحيا 
اليوم،  سقطوا  الذين  والمدنيين 
الى  الدولي  المجتمع  داعيا 
في  لبنان  جانب  الى  الوقوف 
االسرائيلي،  العدوان  مواجهة 
الشك  يقبل  ال  بما  ثبت  بعدما 
مسؤولية  تتحمل  إسرائيل  أن 
انتهاك السيادة اللبنانية واالرادة 
الدولية بالحفاظ على االستقرار 
والممثلة  لبنان  جنوب  في 

بالقرار 1701 
وقال: إن الجيش اللبناني يثبت 
الدفاع عن كل  أن  مرة جديدة 
شبر من أرض الوطن مسؤولية 
بدعم  والتزام  بأمانة  يتحملها 

من الشعب اللبناني بأسره.
اللبنانية،  الحكومة  وطالب 
الميداني  التصدي  موازاة  في 
برفع  االسرائيلي،  للعدوان 
شكوى عاجلة الى مجلس األمن 
بتحرك  والقيام  اسرائيل  ضد 
ديبلوماسي يضيء مجددا على 

أهداف اسرائيل العدوانية.

االعتداءات  استنكر  كرامي 
االسرائيلية على العديسة: 

تاريخ اسرائيل االجرامي حافل 
بالمجازر منذ احتاللها اراض 

عربية 

كرامي  عمر  الرئيس  استنكر 
«ما تعرض له لبنان اليوم من 
مجرمة»،  اسرائيلية  اعتداءات 
قامت  ما  جديدا  وقال:»ليس 
اعتداءات  من  اسرائيل  به 
االجرامي  فتاريخها  اليوم، 
واالعتداءات  بالمجازر  الحافل 
لالراضي  احتاللها  منذ  ممتد 
الفلسطينية واراض عربية». 

واعتبر انها «لم تسأل او تحترم 
صادر  دولي  اقرار  اي  يوما 
ادانة  المتحدة،او  االمم  عن 
الى  يدفعنا  ما  واستنكار، وهو 
تذكير من يحاول التعامي عن 
هذا االمر داخل لبنان بانه آن 
االوان للتخلي عن المشاريع او 
والنظر  الخارجية  االرتباطات 
والشعب  لبنان  مصلحة  الى 
االلتفاف  يحقق  الذي  اللبناني 
الوطني  جيشه  حول  الكامل 

البطل ومقاومته الباسلة»

االعتداء  يدين  الجسر 
االسرائيلي على الجيش

«المستقبل»  كتلة  عضو  دان 
في  الجسر،  سمير  النائب 
اإلسرائيلي  «اإلعتداء  تصريح 
الجيش  على  الوحشي 
العديسة  منطقة  في  اللبناني 
أنّ  معتبرًا  الجنوب»،  في 
انتهاكًا  يُشكّل  اإلعتداء  هذا 
األمن  مجلس  لقرار  فاضحًا 
«هذا  أنّ  مؤكدًا    ،«1701
بجديد  ليس  البربري  العدوان 
اعتادت  التي  اسرائيل  على 
الدولية  القرارات  انتهاك  على 
وشرعة حقوق اإلنسان، ويؤكد 

ُتجاه  العدوانية  اسرائيل  نوايا 
لبنان».

 ودعا الجسر «الشعب اللبناني 
واحدًا  صفًا  الوقوف  الى 
حامي  الجيش  مع  والتضامن 

الوطن». 
من  بالتعازي  الجسر  وتقدم   
قيادة الجيش ومن ذوي الشهداء 
بأحر  اإلعالمية  األسرة  ومن 
التعازي، متمنيًا الشفاء العاجل 

للجرحى

االعتداء  يستنكر  الصفدي 
الجيش  على  االسرائيلي 

اللبناني
االقتصاد  وزير  تخوّف 
الصفدي  محمد  والتجارة 
إسرائيلية  خطة  وجود  من 
إلى  اللبناني  الجيش  الستدراج 
شن  إلسرائيل  تبرّر  مواجهة 

حرب شاملة على لبنان.
االنتهاكات  «إن  وقال: 
لقرار  المتكررة  اإلسرائيلية 
مجلس األمن رقم 1701 بلغت 
الفاضح  االعتداء  مع  ذروتها 
وعلى  اللبناني  الجيش  على 

األراضي الجنوبية».
الجيش  يقصّر  «لم  وأضاف: 
هذا  على  الرد  في  اللبناني 
العدوان وفي الدفاع عن الحدود 
اللبنانية على الرغم من ضعف 
التجهيزات العسكرية بالمقارنة 
مع قوة النيران اإلسرائيلية وقد 
سقط له شهداء وجرحى دفاعًا 

عن السيادة الوطنية».
وختم الصفدي: «إننا نتقدم من 
قيادة الجيش ومن ذوي الشهداء 
بالعزاء ونتمنى للجرحى الشفاء 

العاجل».

تعليقًا على العدوان اإلسرائيلي 
النائب محمد  أدلى  لبنان  على 

كبارة بالتصريح التالي 
أن  كبارة  محمد  النائب  اعتبر 
العدوان اإلسرائيلي الجديد على 
لبنان إنما يؤكد النوايا العدوانية 
للكيان الصهيوني الذي فشل في 
افتعال فتنة داخلية وأزعجه هذا 
االحتضان العربي للبنان الذي 

أحبط المؤامرة اإلسرائيلية.
وأكد النائب كبارة أن اللبنانيين 
هذا  مواجهة  في  موحدون 
لخلق  دائمًا  يسعى  الذي  العدو 
أن  معتبرًا  داخلية،  إرباكات 
تصدّى  الذي  اللبناني  الجيش 
لإلعتداء  وبسالة  بشجاعة 
وحدة  يؤكد  إنما  اإلسرائيلي 

لمواجهة  السياسي  القرار 
العدوان، كما أنه يؤّكد صوابية 
اللبناني  الجيش  على  الرهان 

للدفاع عن لبنان.
الوقفة  كبارة  النائب  حيّا  وإذ 
اللبناني  للجيش  البطولية 
معزّيًا  قيادته  من  تقدّم  فإنه 
في  سقطوا  الذين  بالشهداء 
ساحة الشرف إلى جانب رجال 
متمنيًا  والمواطنين،  اإلعالم 

للجرحى الشفاء العاجل.

مصطفى عجم:  نحيي الجيش 
وندين  العدوان الصهيوني 

ان اإلعتداء الصهيوني المتجدد 
وحدات  إستهدف  والذي  اليوم 
والمواطنين  اللبناني  الجيش 
العديسة  منطقة  في  اللبنانيين 
جاء ليؤكد أن لبنان ما زال في 
الصهيوني  االستهداف  دائرة 
مزارع  بإحتالل  قام  الذي 
شبعا وتالل كفرشوبا منذ العام 
1967 وأن الكيان المعادي ال 
للقرارات  يستجيب  أن  يمكنه 
الدولية وال يزال ينتهك القرار 
صدوره  لحظة  منذ   1701
القرار  هذا  تجاوز  اليوم  ولكن 
من خالل العدوان الذي قام به 
.ان ما حصل هو عدوان على 
وإستهداف  الوطنية  السيادة 
اللبناني  الوطني  للجيش 

وللمواطنين اللبنانيين. 
الوطني  الجيش  نحيي  اننا 
لهذا  يتصدى  الذي  اللبناني 
جديدة  مرة  ليؤكد  العدوان 
في  هي  الدفاع  منظومة  أن 
ال  والمقاومة  والشعب  الجيش 
على  واالعتماد  البيانات  في 
على  بل  الدولية  القرارات 
حد  لوضع  قوة  من  نملك  ما 
واالعتــداءات  للخروقـات 
المستمرة  الصهيونيــة 

والمتماديــة. 

«االعتداء  استنكر  الخير 
الجيش  ضد  اآلثم  االسرائيلي 

والصحافيين» 
استنكر عضو كتلة «المستقبل» 
النائب كاظم الخير، «االعتداء 
االسرائيلي االثم الذي استهدف 
والصحافيين  اللبناني  الجيش 
من  عدد  سقوط  الى  وادى 
ب  الخير  وتوجه  الشهداء». 
«احر التعازي الى قيادة الجيش 
واهالي الشهداء، وحيا «صمود 
الجيش وبسالته في الدفاع عن 

الوطن وحماية اراضيه».

االعتداء  منقارة:  هاشم  الشيخ 
تمسكنا  يزيد  الصهيوني  
نزداد  كما  وسالحها  بالمقاومة 
احترامًا وتقديرًا للجيش اللبناني 

المقاوم
أدان فضيلة الشيخ هاشم منقارة 
حركة  قيادة  مجلس  رئيس 
التوحيد اإلسالمي، عضو قيادة 
جبهة العمل اإلسالمي في لبنان 
العدوان الصهيوني على الجيش 
اللبناني في الجنوب قائاًل: ليس 
مستغربًا في أي زمان ومكان 
أن تقوم آلة اإلجرام الصهيوني 
أو  العسكريين  على  باالعتداء 
المدنيين على األرض أو البحر 
همجي  العدو  ألن  الجو  أو 

وبربري وعنصري.

اإلسالمي  التوحيد  حركة 
تستنكر االعتداء على الجيش

أشادت حركة التوحيد اإلسالمي 
اللبناني  الجيش  بتصدي 
والعدوان  للتوغل  البطولي 
اإلسرائيلي على السيادة اللبنانية 
بيان  في  الحركة  ،واعتبرت 
مرة  سيسجل  التاريخ  أن  لها 
أخرى أنه في الذكرى الرابعة 
تموز  في  المقاومة  النتصار 
2006م. وفي عيد الجيش قام 
بكل  بالتصدي  األبطال  أبناؤنا 
وأحبطوا  الغاصب  للعدو  قوة 
عدوانه رغم اصطفاف المجتمع 
الدولي الدائم خلفه وهذا يضع 
الكبرى  الدول  عداد  في  لبنان 
رغم  أبنائه  وبطولة  بعزيمته 

صغر حجمه .
وأضافت الحركة في بيانها أن 
تضاف  مفخرة  المواجهة  هذه 
العسكرية  القوى  سجل  إلى 
للعدو  التصدي  في  اللبنانية 

الصهيوني 
اللبناني  التنموي  التجمع 
يستنكر االعتداء على الجيش

 استنكر رئيس التجمع التنموي 
ني  للبنا ا
مي  لمحا ا
خالد  الدكتور 
االعتداء  الخير 
ئيلي  ا سر ال ا
على  الغاشم 
ضي  ا ر ال ا
نية  للبنا ا
صر  عنا و
معتبرا  الجيش 
تعبيرا  ذلك 
عن  واضحا 
النوايا العدوانية 

االسرائيلي  للعدو  الدائمة 
ان  الخير  ،وأكد  الوطن  بحق 
عن  برهن  اللبناني  الجيش 
لبنان  ارادة شجاعة في حماية 
وشعبه  ارضه  عن  والزود 
المزيد  تامين  كلبنانيين  وعلينا 
من االلتفاف حوله ودعمه في 
التصدي لهذا العدو الغاصب .

االعتداء  هذا  ان  الخير  وراى 
هو رد على االتفاق السعودي 
لبنان  لدعم  الهادف  السوري 

وتامين استقراره.

على  العدوان   : الضناوي 
الشعب  وحدة   أكد  الجيش 
والمقاومة حول جيش الوطن

قال الدكتور محمد علي ضناوي 
اإلسالمية  اإلنقاذ  رئيس 
اللبنانية أن العدوان اإلسرائيلي 
مع  الحدود  على  العديسة  في 
في  يأتي  المحتلة  فلسطين 
وبمثابة  الثالثية  القمة  أعقاب 
اللبناني  للجيش  نبض  جس 
التصدي  إمكانية  عن  وقيادته 
لعدوان إسرائيلي قادم للوقوف 
اليونيفيل  تصرف  كيفية  على 
إزاء حرب مع الجيش اللبناني

وأضاف ) ويقدر البطولة التي 
في  اللبناني  الجيش  سطرها 
غير  بأسلحة  للعدو  مواجهته 
متكافئة وبأوضاع على األرض 
مختلفة فان هذا العدوان كشف 
الرائدة  الجيش  عقيدة  أيضا 
مهما  الوطن  عن  الدفاع  في 
كشف  كما  التضحيات  عزت 
الدور المجهوض لليونفيل التي 
باتت عند األزمات شاهد زور 

بامتياز.

والوعي  العمل  حركة 
االعتداء  تستنكر  االجتماعي 

على الجيش
العمل  حركة  رئيس  أبرق 
السيد  اإلجتماعي  والوعي 

أحمد خيرالدين إلى قائد الجيش 
معزيا  قهوجي  جان  العماد 

وهذا نص البرقية :
من  الحارة   بالتعازي  نتقدم 
الجيش  قيادة  ومن  سيادتكم  
اللبناني ومن ذوي شهداء هذا 
الجيش  البواسل الذين سقطوا 
اليوم على مذبح حرية الوطن 
مواجهة  في  ارضه  دفاعا عن 

العدوان االسرائيلي .  
الى  لبنان  في  الجميع  وندعو 
الوقوف بقوة وحزم الى جانب 
جانب  والى  اللبناني  الجيش 
المقاومة لمنع استباحة اراضي 
الوطن وتكرار االعتداءات  .

قد  القرار 1701   ان  ونعتبر 
اقدام  تحت  عدة   مرات  ديس 
يعد  ولم  االسرائيليين  المعتدين 
يصلح للتداول بتاتا  شأنه شأن 
الباطلة  الدولية  القرارات  باقي 
جراء  الدوام  على  المفاعيل 
االنصياع  او  احترامها  عدم 
لها من قبل المحتل االسرائيلي  

المعتدي .

ولقاء  الثقافية  الوفاق  جمعية 
طرابلس  في  المدنية  القوى 
االعتداء  يستنكران  والشمال 
االجرامي على الجيش اللبناني 

الباسل
القوى  لقاء  منسق  اصدر 
والشمال  طرابلس  في  المدنية 
الثقافية  الوفاق  جمعية  رئيس 
بيانا  الفري  رامز  الزميل 
االعتداء  بشدة  فيه  استنكر 
الجيش  الغاشم على  االجرامي 
محيي صموده  الباسل  اللبناني 
كما  العدوان  رد  في  وبسالتهه 
تقدم باحر التعازي من الجيش 
اللبناني  قيادة وضباط وافرادا 
وعوائل الجنود الذين استشهدوا 
مطالبا  وطنهم  عن  الدفاع  في 
االمم المتحدة بالتحرك الفوري 

الدانة هذا االعتداء الغاشم.
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فاضل  روبير  النائب  ناشد 
والحكومة  الطاقة  “وزير 
للتحرّك  بكاملها  اللبنانية 
في  الحاد  التقنين  ازاء  سريعًا 
تعاني  الذي  الكهربائية  التغذية 
وإيجاد  طرابلس  مدينة  منه 
الحل المناسب في أسرع وقت 
اإلهمال  “ان  معتبرًا  ممكن”، 
مع  التعاطي  في  والفوضى 
للمواطن  الحياتية  الشؤون 
الطرابلسي قد بلغ حدًا ال يطاق 
ال سيما وان ساعات التقنين قد 
وصلت في معظم أحياء مدينة 
طرابلس الى 16 ساعة بطريقة 
تمتد  وعشوائية  منتظمة  غير 
أحيانًا الى ما بعد منتصف الليل 
ولغاية ساعات الفجر األولى”. 
وحّذر فاضل من أن “استمرار 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 
والسكنية  الشعبية  المناطق 
العواقب  أوخم  الى  سيؤدي 
مناطق  في  سيما  ال  األمنية 
التوتر السابقة اذ أنّ المواطنين 
تحمل  على  قادرين  يعودوا  لم 
يلزمنا  ما  بهم،  الالحق  الظلم 
هذه  ومعالجة  سريعًا  بالتدخل 
المشكلة االجتماعية التي بدأت 
خاصّة  يوم  بعد  يوما  تتفاقم 
الصيف  موسم  في  وأّننا 
في  أمنية  تتوّترات  ايّة  وانّ 
تراجع  الى  ستؤدي  طرابلس 
لطالما  الذي  السياحي  الموسم 

انتظره األهالي لما له من دور 
االقتصادي  الوضع  انعاش  في 

في المدينة”. 
أّننا  أيضًا  ننسى  “ال  وأضاف 
رمضان  شهر  ابواب  على 
خالله  تنشط  الذي  المبارك 
أسواق  في  التجارية  الحركة 
غير  من  وبالتالي  طرابلس 
الحاد  التقنين  استمرار  الممكن 
أّنه  اذ  الكهربائية  التغذية  في 
سيؤدي الى شلل اقتصادي كبير 
أصحاب  لدى  فادحة  وخسائر 
المسلمين  التجارية  المحالت 
ينتظرون  الذين  والمسيحيين 
من  له  لما  الكريم  الشهر  هذا 
تأثير ايجابي كبير على حركة 
األسواق”. وذّكر فاضل حكومة 
أّنها “كانت قد  الوحدة الوطنية 
إلى  سريعًا  بالمبادرة  تعهّدت 
جديدة  إنتاجية  قدرات  بناء 
للطاقة الكهربائية من أجل سدّ 
العرض  بين  المتزايد  العجز 
والطلب، لكن وحّتى يومنا هذا 
ال يزال ملف الكهرباء يراوح 
في  االختالفات  بسبب  مكانه 
وال  السياسية  النظر  وجهات 
هذا  تمويل  وسائل  حول  سيما 
“من  أّنه  معتبرًا  االستثمار”، 
الدولة  توّفر  أال  المقبول  غير 
التيار الكهربائي لمواطنيها وقد 
القرن  في  أساسيًّا  حّقًا  أصبح 

الحادي والعشرين”. 

والشمال  طرابلس  مفتي  قام 
الشعار  مالك  الشيخ  الدكتور 
ألبحاث  العزم  لمركز  بزيارة 
تموله  الذي  البيوتكنولوجيا 
والسعادة  العزم  جمعية 
في  مقره  في  االجتماعية 
باستقباله  وكان  طربلس 
جمعية  على  العام  المشرف 
عبد  الدكتور  والسعادة  العزم 
المركز  ومدير  ميقاتي  االله 
واالسرة  خليل  محمد  الدكتور 

التعليمية في المركز.
بداية جرى عرض فيلم وثائقي 
الدكتور  قام  ثم  المركز  عن 
خليل بعرض مسهب لما يقدمه 
للطالب  خدمات  من  المركز 
اقسامه وتجهيزاته  متحدثا عن 
العزم  جمعية  قدمتها  التي 
والسعادة اإلجتماعية باإلضافة 
التخصصات  في  المنح  إلى 
ودكتوراه(  )ماجيستير  العليا 
مؤكدًا على أهمية التعاون بين 
األوروبية  والجامعات  المركز 
في األبحاث التي تجري، وأن 
هذا المركز قد أخذ مكانه بين 
العالم،  في  الكبرى  الجامعات 
المركز  يمتلك  لما  وخصوصًا 
متقدمة  علمية  خبرات  من 
وتجهيزات حديثة، منها بعض 
اآلالت التي تصل الى الشرق 

األوسط ألول مرة.
الشعار  المفتي  وبعد ذلك علق 
المركز  في  وجده  ما  على 
وسمعه من ادارته وقال: ان ما 
سأعبر  المركز  هذا  في  رايته 
بداية  هو  واحد  بتعبير  عنه 
واتمنى  البلد  هذا  في  النهضة 
االله  عبد  الدكتور  على  
الرئيس  يبلغوا  ان  والجميع 
ما  اعظم  ان   : التالي  ميقاتي 
قدمه الرئيس نجيب ميقاتي هو 

يفوق  وهو  المركز  هذا  انشاء 
المساجد  بناء  من  فعله  ما  كل 
القران  لحفظة  الجوائز  وتقديم 
في  الكثير  ينقصنا  الكريم النه 
الجانب  وهذا  العلمي  الجانب 
يبلغ  كاد  ولألسف  المدينة  في 
العمل  درجة االنهيار. ان هذا 
هومن اعظم االعمال التي يقوم 
بها العلماء والحكماء  القيمون 
على بلدهم في وقت وصل فيه 
مرحلة  الى  العلمي  التراجع 
حملة  وجود  من  بالرغم  سيئة 
شهادات كثيرة ولكن المبدعين 
الذين يحاولون ان يقدموا شيئًا 
شيئًا  اصبح  قد  للعلم  جديدًا 
بداية  هو  المركز  وهذا  نادرًا. 
النهضة وهو يعطي امال جديدا 
للمستقبل وانا بفهمي الديني ال 
يوجد تمييز بين العلم الشرعي 
والديني وكل العلوم التي تدرس 
علوم  هي  المركز  هذا  في 
شرعية والعاملون بها يعبدون 
و  ويؤجرون  يثابون  و  ربهم 
الدنيا  علوم  تعلم  علينا  فرض 
وعدم االستهتار بها بل التركيز 
من  فريضة  كونها  عليها 
علينا  فرضها  التي  الفرائض 
ما  كل  ولمعرفة  العالمين  رب 
له عالقة بتطور العلوم الطبية 

ينفصل  ال  والعلم  وغيرها 
وهو  والدين  االيمان  عن 
بربه.لقد  االنسان  صلة  أيضًا 
في  رايت  ما  وسرني  بهرني 
امل  تمثلون  المركز وانتم  هذا 
وعملكم  والشمال،  طرابلس 
علمية  نهضة  بداية  سيشكل 
العلمي،  البحث  على  ستقوم 
ان  والضرورة  الحكمة  ومن 
في  موجودين  امثالكم  يكون 
يشكلوا  وأن  العلمية  النهضة 
العلمية  النهضة  من  جزءًا 
يعني  القران  وتدبر  العالمية.  
ان يكون لدينا مراكزا للفيزياء 
حتى  والرياضيات  والكيمياء 
ننتعش ونقوم من سباتنا ونقوم 
من تحت الركام وهذا المشروع 
امل لبالدنا وبداية النهضة التي 

لها عالقة بالعلم واالنسان.
عن  الشعار  المفتي  واعرب   
لوضع  الفتوى  دار  استعداد 
كل امكنياتها لدعم هذا المركز 
ونقل مطالب ادارته الى وزراة 
في  المسؤولين  والى  الصحة 

الدولة المعنيين بهذا االمر.
الذين  الشعار  المفتي  وشكر   
كانوا باستقباله ثم جال و اياهم 
على اقسام المركز مّطلعًا على 

تجهيزاته.

التربية  جمعية  من  وفد  قام 
معاهد  على  المشرفة  اإلسالمية 
اإلسالمية  اإليمان  ومدارس 
األستاذ  الجمعية  رئيس  يتقدمهم 
غسان حبلص وأعضاء المجلس 
لرئيس  تهنئة  بزيارة  اإلداري 
الدكتور  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
نادر غزال، واضعين إمكانيات 
الجمعية في خدمة إنجاح العمل 
البلدي الذي ينعكس إيجابًا على 

كما  والمواطن  الوطن  مصلحة 
المشاريع  من  عدد  طرح  وتم 
الحركة  تنشيط  في  تساهم  التي 
شاكرين  المدينة،  في  التربوية 
التحركات التي يقوم بها الدكتور 
الميدانية  الزيارت  من  غزال 
التي  الخطط  إلى  باإلضافة 
يضعها في سبيل المساهمة لحل 
العديد من المشكالت التي تعاني 
منها طرابلس في شتى الميادين.

اتحاد  ضمّ  وفد  ضمن 
رئيس  قام   ، الفيحاء  بلديات 
في  البلدي  المجلس  وأعضاء 
رئيس  فخامة  بزيارة  الميناء 
العماد  اللبنانية  الجمهورية 
عرض  حيث  سليمان  ميشال 
على فخامته وضع بلدية الميناء 
المالي واإلداري، راجيًا إعارة 
 ، الكريمة  رعايته  األمر  هذا 
الميناء  بلدية  لمصلحة  تحقيقًا 
وأهاليها. وقد أّكد فخامته على 
به  الذي تضطّلع  الهامّ  الدّور 
مصلحة  تأمين  في  البلديات 

مبديًا  المباشرة،  المواطنين 
لبنان  لمستقبل  بالنسبة  تفاؤله 
الفاعل  الدور  على  ومشدّدًا 
الذي يلعبه اللبنانيون في حفظ 
وفد  قام  كما  وتقدّمه.  بلدهم 
ذلك  بعد  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
بزيارة سماحة مفتي الجمهورية 
محمد  الشيخ  الدكتور  اللبنانية 
الذي  قباني،  راغب  رشيد 
موّكدًا  الوفد  بأعضاء  رحّب 
دار  هي  الفتوى  دار  أن  على 
مختلف  على  اللبنانيين  جميع 

طوائفهم ومناطقهم.

طرابلس  بلدية  رئيس  استقبل 
الدكتور نادر الغزال في مكتبه 
العالمية  الرحمة  رئيس جمعية 
الشيخ أحمد الفالح حيث جرى 
المشاريع  ألبرز  استعراض 
واالنسانية  والخيرية  االنمائية 
على  الجمعية  بها  تقوم  التي 
في  وتحديدًا  الوطن  مساحة 
جرود  من  الشمالية  المناطق 
عكار الى مدينة طرابلس . وقد 
وتقديره  اعجابه  الغزال  أبدى 
الحيوية  المشاريع  لهذه  الكبير 
متمنيًا  الجمعية  بها  تقوم  التي 
االستمرار  الفالح  الشيخ  على 
االنساني  العطاء  هذا  في 

واالجتماعي . 
المرافق  والوفد  الفالح  لبى  ثم 
في  الغداء  الى  الغزال  دعوة 
حضره  النواس  ابو  مطعم 
الميناء،  بلديات  رؤساء 
المنية،  عمار،  دير  البداوي، 
بلدية  مجلس  وأعضاء  الضنية 
أخرى،  جهة  .من  طرابلس 
شوارع  في  بجولة  الغزال  قام 
القبة  منطقة  وأزقة  وأحياء 
على  لالطالع  طرابلس  في 
فيما  خصوصًا  احتياجاتها 
النظافة حيث  بموضوع  يتعلق 
عملية  بتفعيل  األهالي  طالبه 
ازدياد  ظل  في  المبيدات  رّش 
تسببه  وما  الحرارة  درجات 
من انتشار للحشرات المضرّة 
الفور  الغزال على  .  فأجرى 

الفيحاء  بلديات  باتحاد  اتصااًل 
طالبًا من المسؤولين تدارك هذا 
األمر في القريب العاجل وقبل 
المبارك  رمضان  شهر  بداية 
الزيارة  هذ  انعكست  وقد    .
ايجابًا على أهالي المنطقة التي 
صحيحة  خطوة  فيها  وجدوا 
الخطة  تنفيذ  طريق  على 
االصالحية التي وعدوا بها من 
 . طرابلس  بلدية  مجلس  قبل 
جدير ذكره ، أن الغزال كان قد 
قام  بجولة مماثلة في شوارع 
التبانة  باب  منطقة  وأحياء 
التي عبّر أهلها عن ارتياحهم 
في  الفريدة  المبادرة  لهذه 
مدى  تعكس  والتي  طرابلس، 
بمشاكل  البلدية  رئيس  اهتمام 
اليومية  و  الحياتية  المواطنين 
.كما رعى رئيس اتحاد بلديات 
الغزال  نادر  الدكتور  الفيحاء 
أحيته  الذي  الغنائي  الحفل 
بقيادة  الفيحاء  كورال  فرقة 
تاسلكيان  باركيف  المايسترو 

واعضاء  رؤساء  شرف  على 
وذلك  الفيحاء  بلديات  مجالس 
على مسرح الرابطة الثقافية في 
الوطني  النشيد  .بعد  طرابلس 
اللبناني ، أكد الغزال بأن اتحاد 
الداعم  سيبقى  الفيحاء  بلديات 
الرسمي األول لكورال الفيحاء 
باعتباره الصورة المشرقة التي 
الوجه  عن  تعبير  خير  تعبر 
وأهلها  الفيحاء  لمدن  الحقيقي 
كورال  بأن  الغزال  وأكد   .
لبنان  صورة  يبرز  الفيحاء 
والعيش  الوطنية  الوحدة  في 
الرسالة  هذه  ناشرًا  المشترك 

في كافة أنحاء العالم .
فرقة  تاسلكيان  قدّم  ذلك  بعد 
لألطفال  الفيحاء  كورال 
من  حارًا  تصفيقًا  نالوا  الذين 
الحفل  استمر  ثم   . الحضور 
على  الكورال  أعضاء  بتقديم 
وأروع  أجمل  ساعتين  مدى 
استحسان  نالت  التي  االغنيات 

واعجاب الجمهور .

االقتصاد  وزير  رعى 
والتجارة محمد الصفدي اللقاء 
االقتصادي اللبنانيـ  االيراني 
غرفة  في  عقد  الذي  الموسع 
والزراعة  والصناعة  التجارة 
تفعيل  بهدف  طرابلس  في 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بين  االستثمار  ومجاالت 
والمدن  لبنان وطرابلس  شمال 
االيرانية، وذلك بمشاركة وفدا 
إقتصاديا تجاريا إيرانيا برئاسة 
الصناعة  غرفة  رئيس  نائب 
والتجارة في إيران مير محمد 
بلدية  صادقي وحضور رئيس 
نادر غزال،  الدكتور  طرابلس 
رئيس بلدية الميناء السفير محمد 
مؤسسة  رئيس  نائب  عيسى، 
الصفدي،  أحمد  الصفدي 
وعدد كبير من رجال األعمال 
جمعيات  ورؤساء  واالقتصاد 
تجارية في طرابلس والشمال.  
بداية رحب نائب رئيس الغرفة 
ثم  بالحضور،  بيطار  ميشال 
غرفة  في  المال  أمين  ألقى 
كلمة  دبوسي  توفيق  طرابلس 
أكد فيها إنفتاح الغرفة على كل 
النهوض  سبيل  في  االتجاهات 
عموما  الشمالي  باالقتصاد 
خاص،  بشكل  والطرابلسي 
منزل  يوجد  ال  انه  الى  الفتا 
من  لمسة  وفيه  إال  طرابلسي 
إيران عبر المقتنيات واألثاث، 
االيرانية  بالوقفة  منوها 
الهمجية  الهجمة  امام  الشجاعة 
على المنطقة، معتبرا أنها وقفة 
جوهر  وعن  عنا  تعبر  عزّ 
ثم  بها.  نؤمن  التي  العروبة 
تحدث السفير االيراني غضنفر 
اهمية  الى  فاشار  أبادي  ركن 
العالقات  تاريخ  في  اليوم  هذا 
وبشكل  اللبنانية،  ـ  االيرانية 
العالقات  صعيد  على  خاص 
بين  واالقتصادية  التجارية 
إيران وشمال لبنان وطرابلس. 
وثم تحدث نائب رئيس الغرفة 
والصناعة  للتجارة  االيرانية 
والمعادن في إيران مير محمد 

صادقي، ثم ألقى الوزير محمد 
على  فيها  أثنى  كلمة  الصفدي 
هذا اللقاء االقتصادي، عارضا 
الكبير  االقتصادي  للدور 
تلعبه  كانت  الذي  والفاعل 
اللبنانية  الحرب  قبل  طرابلس 
كانت  العام 1975، حيث  في 
االقتصاد  في  أساسية  شريكة 
اللبناني عموما، فكانت المركز 
لبنان،  في  األول  الصناعي 
بالسفن  يعج  مرفأها  وكان 
العالم،  انحاء  كل  من  اآلتية 
اللبنانية خسرت  الحرب  ولكن 
فيها طرابلس دورها األساسي 
على  والتجارة  االقتصاد  في 
صعيد لبنان، الفتا الى االرادة 
أن  في  والشمالية  الطرابلسية 
تعود طرابلس الى سابق عهدها 
االقتصادي والتجاري الزاهر.

عدة  هنالك  الصفدي:  وقال 
ومنطقة  لبنان  في  صناعات 
الطاقة  على  تعتمد  الشمال 
الى  إضطرت  وهي  المكثفة 
التوقف عن العمل بفعل الكلفة 
هناك  ولكن  للطاقة،  المرتفعة 
الذي  العربي  الغاز  خط  اليوم 
األردن  الى  مصر  من  يصل 
ومنذ  وطرابلس،  وسوريا 
المصري  الغاز  بات  أشهر 
ومن  طرابلس  الى  يصل 
الغاز  هذا  نستخدم  ان  الممكن 
في الصناعات التي تحتاج الى 
ذلك  من  واالهم  مكثفة،  طاقة 
أن هناك خط غاز قيد االنشاء 
العربي  الغاز  خط  يربط 
يشبكه  مما  التركية  بالحدود 
التي  الغاز  خطوط  بجميع 
وأذربيجان  إيران  من  تأتي 
إمكانية  يعطي  ما  تركيا،  الى 
خالل  االيراني  الغاز  وصول 
شمال  الى  العام  ونصف  عام 
لبنان، وفي نفس التوجه، هنالك 
لبناني  ـ  سوري  إتفاق  بداية 
شمال  صناعية  مدينة  القامة 
داخل  إما  لبنان، وهي ستكون 
سوريا أو في الداخل اللبناني .

طالب  من  مجموعة  شاركت 
جامعة المنار في طرابلس في 
نظمها  التي  األولى  الورشة 
العزيز  عبد  الملك  مركز 
للحوار الوطني خارج المملكة 
مكتب  مع  بالتعاون  وذلك 
اليونسكو اإلقليمي تحت عنوان  

«بناء مهارات الحوار» .

مدة  العمل  ورشة  استمرت 
على  وتركزت  أيام  ثالثة 
إكساب الطالب المهارات التي 
تمكنهم من االتصال باآلخرين 
إطار  في  البناء  والحوار 
آداب  وفق  اإلنساني  التواصل 
الحديث واحترام الرأي اآلخر 

الجمهورية  رئيس   استقبل 
سليمان  ميشال  العماد  اللبنانية 
الفيحاء  بلديات  اتحاد  وفد 
والبداوي  الميناء  طرابلس، 
الغزال  نادر  رئيسه  برئاسة 
الذي اشار الى ان الوفد يعكس 
الصورة الوفاقية التي يجسدها 
رئيس الجمهورية على مستوى 
لبعض  عارضًا  ككل،  الوطن 
المطالب االنمائية والخدماتية.

الجمهورية  رئيس  ورحب 
الوفاقي  بتنوعه  منوّهًا  بالوفد 
الى  مشيرًا  وطائفيًا  سياسيًا 
تحديًا  يشكل  الوفاق  هذا  ان 
ويجب تاليًا اال يمنع ان تكون 
البلديات منتجة مجددًا االشارة 
اصبحت  االنتخابات  ان  الى 
وراءنا واالنماء هو لكل المدن 
والخدمات  والقرى  والبلدات 

لجميع ابنائها.
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

بدعوة من محترف الفنان أنور 
الرابطة  خانجي وبالتعاون مع 
الثقافية وجمعية الوفاق الثقافية 
بعنوان  األول  المؤتمر  أقيم 
قراءة  اإلعالم»  «فوضى 
وسلبيات  إجابيات  موضوعية 
وذلك في مبنى الرابطة الثقافية 
دولة  بحضور  طرابلس. 
ممثاًل  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
صالح  الميناء  بلدية  بعضو 
طرابلس  بلدية  رئيس  كلسينا، 
رئيس  غزال،  نادر  الدكتور 
محمد  السفير  الميناء  بلدية 
اللطيف  عبد  القاضي  عيسى، 
دريان رئيس المحاكم الشرعية 
السنية في لبنان ممثاًل بالقاضي 
الشيخ سمير كمال الدين، ممثل 
الشمال  في  المستقبل  تيار 
نقيب  الرافعي،  سالم  الدكتور 
ممثاًل  بعلبكي  محمد  الصحافة 
باإلعالمي مايز أدهمي، مدير 
فادي  المهجرين  صندوق  عام 
بالمهندس  ممثاًل  عرموني 
عام  مدير  إبراهيم،  جوني 
بنك مصر ولبنان محمد كمال 
بالمدير  ممثاًل  بركات  الدين 
النائب  الدكتور  مرعبي،  حاتم 
الرافعي  المجيد  عبد  السابق 
الزعبي،  نبيل  بالسيد  ممثاًل 
لألمم  لبنان  منظم  رئيس 
المتحدة وحقوق اإلنسان الشيخ 
سفير  نائب  الضاهر،  سمير 
عبد  الدكتور  لبنان  في  اليمن 
في  الوزير  حسيني،  الكريم 
أسعد  الشبابية  الظل  حكومة 
ريفي  أشرف  اللواء  أديب، 
ممثاًل الرائد مصطفى األيوبي، 
ممثل العميد عدنان لقيس الرائد 
إعالمية  ووجوه  حويال،  إيلي 

وثقافية واجتماعية.
بداية مع النشيد الوطني اللبناني 
عريف  من  ترحيب  كلمة  ثم 
مطر  أمال  المربية  المؤتمر 
التشكيلي  الفنان  كلمة  وتالها 
فيها  جاء  الذي  خانجي  أنور 
المرئي والمسموع  إن اإلعالم 
بات ركيزة من ركائز المجتمع 

الراقي المتحضر من خالل نقل 
الخبر والحدث في أي مكان من 
العالم بوقت قصير ولكن ال بد 
لهذا اإلعالم من ضوابط ترعى 
خصوصية الفرد وتحافظ على 

القيم واألخالقيات العامة.
ثم كانت كلمة لرئيس الرابطة 
أمسية  في  فيها  جاء  كلمة 
لبنان  نشأ  لقد  بامتياز  إعالمية 
الحديث  تالقي  على  القدم  منذ 
من  االستشهاد  قوال  أول  مع 
السادس  في  الحرية  أجل 
ميثاًقا  تبلورت  التي  أيار  من 
الفوضى  إن  االستقالل.  مع 
لبنان  معاناة  وتزايد  الخالقة 
الوحدة  على  المخاوف  وتزايد 
فلبنان  األهلي  والسلم  الوطنية 
بات يشكل خط تماس أول في 
والحضارية  السياسية  مواجهة 
من  يتطلب  وهذا  والعسكرية 
بانتفاضة  القيام  اإلعالميين 
الجدل  تنهي  مسؤولة  فكرية 
على  يهيمن  الذي  العقيم 
كانت  ثم  السياسية.  نقاشاتنا 
اإلعالمي  مع  األولى  الجلسة 
رئيس  نائب  عوض  إبراهيم 
لإلعالم  الوطني  المجلس 
وقام  الجميل  كريم  واإلعالمي 
أنور  اإلعالمي  بحوارهما 
كلمة  من  جاء  ومما  ياسين، 
لديه  اإلعالم  إن  السيد عوض 
والقليل  اإليجابيات  من  الكثير 
أستذكر  وهنا  السلبيات  من 
الراحل النقيب ملحم كرم الذي 
التي  الكثير من األسس  وضع 
رفعت اإلعالم وميزته وإن كل 
المؤسسات اإلعالمية عانت في 
أوج األزمة والظروف الصعبة 
التي رافقت حرب تموز حيث 
البث  محطات  أغلب  ضربت 
من العدو الصهيوني وهذا كان 
الفعلية  النقلة  دليل على صدى 
اللبناني  لإلعالم  والموضوعية 
والنقابة كانت لم ترع العاملين 
ومن  ولألسف  المؤسسات  في 
أن  إعالمي  نطالب كجسم  هنا 
أن  ال  البعض  بعضنا  نتفهم 

نكون فريق هنا وأفرقاء هناك 
والمسؤولين تقع عليهم مسؤولية 
أن  الجميل  كريم  كبيرة.وركز 
اإلعالم اللبناني في غالبه يفتقد 
من  أكثر  للوطن  االنتماء  إلى 
الشخصانية  إلى  االنتماء  هو 
المثال  سبيل  وعلى  السياسية 
صنعت  التي  الجزيرة  إذاعة 
العام  الرأي  وحركت  الحرب 
الحدث  لنقل  والغربي  العربي 
اآلخر.المحور  مع  والحوار 
اإلعالمي  مع  كان  الثاني 
علم  جورج  السياسي  والمحلل 
حاوره اإلعالمي قاسم دوغمان 
طرحت:  التي  األسئلة  ومن 
قال  اليوم؟  الصحافة  هي  ما 
جورج علم: في لبنان مجموعة 
التطور  وبفعل  القضايا  من 
األهلية  والحرب  السياسي 
وبعد  الصحافة  شرذمت  التي 
التأثير  له  كان  الطائف  اتفاق 
وانتقلت  الصحافة  على  الكبير 
الصحافة في التسوية السياسية 
فعل  وتقسيم  محاصصة  إلى 
حيث  والتكتالت  المجموعات 
فقد الشعور الوطني إلى الشعور 
انكماش  ظل  في  الطائفي 
نبحث  نزل  وما  الصحافة 
نريد.وبعدها  لبنان  أي  عن 
بلدية  لرئيس  مداخالت  كان 
غزال  نادر  الدكتور  طرابلس 
السفير  الميناء  بلدية  ورئيس 
محمد عيسى رحبوا بالحضور 
بد  ال  الدولة  أن  على  وشددوا 
لها من سياسة عامة تجاه عدو 
مشترك وبعد ذلك ال مانع من 
االنفتاح على اآلخر ووثيقة كلنا 
للوطن ليست موجودة ولألسف 
إذا  الفرد  أن  كما  اإلعالم  في 
يقلى  فال  للزعيم  تابع  يكن  لم 
كوكتيل  حفل  فرصته.وختامًا 
وهدايا  الحضور  شرف  على 
مؤسسات  الصابون  خان  من 
واستبقي  وأوالده  حسون  بدر 
في  عشاء  على  المحاورون 

مطعم يال يال طرابلس.

واألرض  جيشنا،  الجيش 
نعم،  وطننا،  والوطن  أرضنا، 
الخامسة والستين  الذكرى  إنها 
لمناسبة تأسيس الجيش اللبناني، 
هذا الجيش الذي كان وال يزال 
عن  للدفاع  الحصين  الحصن 
هذا  الوطن،  ومقدسات  الوطن 
ويصمد،  صمد  الذي  الجيش 
هذا الجيش الذي دافع عن كل 

شبر من أرض الوطن.
عام  كل  وفي  ال؟!  كيف 
عيد  الجيش،  عيد  علينا  يطل 
الدولة  بناء  عيد  الوطن، 
اللبنانية وصمودها بوجه العدو 
اإلسرائيلي الغاشم الذي حاول 
ويحاول باستمرار التفرقة بين 
اللبنانيين وفًقا للمقولة الشهيرة: 

“فرق تسد”.
لتشدد  الذكرى  هذه  تأتي  نعم، 
مواكبة  في  الدولة  عزم  على 
وبناء  اإلصالحية  مسيرتها 
وتخريج  العسكرية  مؤسساتها 
الضباط  من  جديدة  دفعات 
لواء  ليحملوا  والعسكريين 
في  عاليًا  ويرفعوه  الوطن 

نصرة الحق والعدالة.
تمسك  معه  يزداد  جيش  نعم، 
بأرضه  اللبناني  الشعب 
وبوطنه وبإيمانه بجيشه القوي 
وبمناقبيته العسكرية التي تزداد 
تحمي  وبصالبة  قوة  إلى  قوة 

والسيادة  الدولة  مؤسسات 
واالستقالل...

نكهة  الذكرى  لهذه  أن  إال 
خاصة بعد المصالحة اللبنانية-

العالقات  وترميم  السورية 
بشكل  وتماسكها  الدولتين  بين 

أفضل من السابق.
وفي يوم الجيش يوم التضحية 
والوحدة  العطاء  يوم  والوفاء، 
من  لنا  بد  ال  اللبنانيين،  بين 
وقفة واحدة بوجه أعداء الوطن 
الجيش  دعم  على  والعمل 
قهوجي  العماد  بقيادة  اللبناني 
السياسيين  جميع  من  والطلب 
أية تجاذبات  الجيش عن  إبعاد 
دمج  استمرارية  على  والعمل 
الرتب  العسكريين من مختلف 
والمناطق والمذاهب في بوتقة 
الجيش  ليبقى  واحدة،  وطنية 
تمثل  عسكرية  وحدة  كله 
عنه.  الدفاع  في  الوطن  وحدة 
وليبقى الجيش النموذج اللبناني 
التقسيمات  يتخطى  الذي 
والطائفية  والحزبية  المذهبية 

والمحسوبية...
وعاش  الجيش  وعاش  عشتم 
أبنائه  لجميع  وطًنا  لبنان 
المسلمين والمسحيين وكل عام 

وجيشنا بألف خير.

سامر حمدي مولوي

افتتح في مدينة الرئيس الشهيد 
 ) المنية   ( الحريري  رفيق 
الحرفي  التجاري  المعرض 
نظمته  التي  الثالث  السياحي 
المنية   في  سهرة  أحلى  مقهى 
شباب  رئيس  برعاية  وذلك   ،
الغول  علي  المحامي  الضنية 
ممثال”  الخير  محمد  وحضور 
ورئيس  الخير  كاظم  النائب 
الشيخ  السالم  سبل  جمعية 
حركة  ورئيس  ملص  رسالن 
التنمية والتطوير احمد محمود 
المعرض  ومدير  الخير  هاشم 
زكريا أسوم وعدد من المخاتير 

والفاعليات ...
وكلمة  الوطني  النشيد  بعد 
 ، شرشوح  سحر  للكشفية 
زكريا  المعرض  مدير  تحدث 
المشاركين  شكر  الذي  أسوم 
ساهم  من  وكل  المعرض  في 
للنائب  فكلمة   ، نجاحه  في 
اكد  الخير  محمد  ألقاها  الخير 
فيها على أهمية هذا المعرض 

التجاري ، ولفت إلى ضرورة 
البلدية  مع  التنسيق  يجري  أن 
وتجار وصناعي المنطقة التي 

تستأهل كل إهتمام ...
الشيخ رسالن  أشار  من جهته 
ملص إلى تشجيع أبناء المنطقة 
المعرض  هذا  في  ومشاركتهم 
بمثابة  هو  الذي  التجاري 
األمام  إلى  بالمنطقة  األرتقاء 

...
ثم كانت كلمة لراعي المعرض 
فيها  قال  الغول  المحامي علي 
من  خير  شمعة  نضيء  أن   :
ان نلعن الظالم ، فعلينا دائما” 
اجل  يدا” واحدة من  نكون  ان 
شبابها  ورعاية  منطقتنا  إنماء 
زالسعي  بقضاياها  واالهتمتم 
إستقرارها  لتحقيق  الدائم 
جال  وختاما”   ... وتنميتها 
المعرض  على  الحضور 
رياضية  عروض  وقدمت 
الرياضي  الجوارح  لنادي 

برئاسة نور اسوم ... 

كريمة  رنيم  الطالبة  نالت 
الحميد  عبد  المتقاعد  الرائد 
جدًا  جيد  درجة  جمعاوي 

بشهادة الباكالورية االكاديمية 
علوم الحياة.

تقدير  موضع  وكانت   

واالهل  االساتذة  واعجاب 
واالصدقاء.

مبروك

لحركة  العام  األمين  استقبل 
التوحيد اإلسالمي فضيلة الشيخ 
وبحضور  شعبان  سعيد  بالل 
األمناء  مجلس  أعضاء 
ومكتب  السياسي  والمكتب 
الحركة  في  واإلرشاد  الدعوة 
لبنان  في  السوداني  السفير   ،
وتناول  سليمان  إدريس  السيد 
السودان  له  يتعرض  ما  اللقاء 

الشقيق من هجمة دولية ظالمة
وفي الختام اتفق الطرفين على 
للقضية  الداعم  الموقف  وحدة 
الفلسطينية وللمقاومة في لبنان 
على  واتفقا  كما  وفلسطين 
استمرار اللقاءات والمشاورات 
الفلسطينية  القضية  تخدم  التي 
اللبناني  الشعبين  ومصلحة 

والفلسطيني .

اللقاءات  سلسلة  ضمن 
بها  تقوم  التي  والزيارات 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اليوم  زار  الشمال  منطقة  في 
وفد من قيادة حركة الناصريين 
في  المرابطون  المستقلون 
الشعبية  الجبهة  مكتب  الشمال 
اليوم  وذلك  البداوي  مخيم  في 
الجمعة الموافق في 30 تموز 
2010 حيث كان في استقبال 
الشعبية في  الجبهة  قيادة  الوفد 
مطول  نقاش  دار  وقد  الشمال 
في  الفلسطيني  الوضع  حول 
الداخل وفي لبنان وما الت اليه 
االمور بعد االنقسام السائد في 
الساحة الفلسطينية والمفاوضات 
الصهيوني  الكيان  مع  العبثية 

يمر  الذي  المأساوي  والوضع 
غزة  في  الفلسطيني  شعبنا  به 
الحصار  جراء  من  والضفة 
الصهيوني المستمر على قطاع 
القدس  وتهويد  والضفة  غزة 
منازلهم  من  المقدسيين  وطرد 
وفي يتعلق بالوضع الفلسطيني 
على  الطرفان  اتفق  لبنان  في 
ضرورة اعطاء الحقوق المدنية 

واالجتماعية واالنسانية للشعب 
ورفض  لبنان  في  الفلسطيني 
التوطين والتهجير واكدوا على 
حق الشعب الفلسطيني بالعدوة 

الى ارضه ووطنه فلسطين .
اما فيما يخص مخيم نهر البارد 
اكد الطرفان على اعادة اعمار 
اليه  اهله  القديم وعودة  المخيم 

والتعويض عليهم .

المهندسين  منتدى  إستنكر 
والسعادة  العزم  جمعية  في 
اإلنفجار  حادث  االجتماعية، 
نقابة  مرآب  في  حصل  الذي 

المهندسين في بيروت
طارىء  إجتماع  اثر  وذلك   
الغاية،  لهذه  اليوم  ظهر  عقده 
البيان  أثره  على  وأصدر 
العزم  منتدى  “يستنكر  التالي: 
التفجير  حوادث  للمهندسين 
التي يتعرض لها لبنان، والتي 
األمنية  األساليب  تستخدم 

النقاش  الى  باإلضافة  القاتلة 
الى  وتدعو  الحاد،  السياسي 
عن  المهنية  النقابات  تحييد 
واألمنية  السياسية  الصراعات 
الحاصلة في البالد، ويعتبر ان 
مثل هذه األعمال من شأنها ان 

تثير الفتنة والبلبلة في البالد.
رئيس  المنتدى  ويهنىء 
المهندسين  نقابة  وأعضاء 
والسالمة  بالنجاة  بيروت  في 
لمن  العاجل  الشفاء  وتتمنى 

أصيب في هذا الحادث”.

الصحافة  معهد  عضو  نوه 
بمناقبية  عبود،  مازن  العالمية 
معهد  مدير   - دادج  دايفيد 
الذي  )فينا(  العالمي  الصحافة 
امس  موقعه مساء  استقال من 
من  ايام  وبضعة  شهر  )قبل 

للمعهد  العام  المؤتمر  انعقاد 
الستين  والذكرى  يتزامن  الذي 
لقب  عليه  مطلقا  لتأسيسه(، 
سبيل  في  الباسل  المحارب 
حرية االعالم الذي عزز عمل 

المعهد على كل الصعد. 

والتجارة  االقتصاد  وزير  قال 
محمد الصفدي إن لبنان يتطلع 
باهتمام كبير إلى تحقيق منطقة 
تجارة حرة مع سوريا واألردن 
بعين  تؤخذ  أن  على  وتركيا 
االقتصادية  التركيبة  االعتبار 
واالجتماعية لكل دولة من دول  
الصفدي  الرباعية.كالم  هذه 
جاء خالل إجتماع ضم وزراء 
االقتصاد والتجارة في كل من 
واألردن  تركيا  لبنان، سوريا، 
بهدف  إسطنبول  في  وعقد 
الجوار  شراكة  مجلس  تأسيس 
يتابع  والتجاري  االقتصادي 
بين  حرة  تجارة  منطقة  إقامة 
الدول  وقررت  الدول.   هذه 
فنية  لجنة  تشكيل  المشاركة 
في  األول  اجتماعها  تعقد 
على  عمان  في  المقبل  الشهر 
أن يليها اجتماع على المستوى 
في  دمشق  في  يعقد  الوزاري 
كانون الثاني وتعمل هذه اللجنة 
طريق  خارطة  رسم  على 

وتحديد األولويات. 

“اإلعالن  أن  الصفدي  وإعتبر 
عن  صدر  الذي  الرباعي 
المنتدى العربي – التركي في 
إلى  يستند  الماضي  حزيران 
رؤية هامة من شأنها أن تجعل 
من بلداننا مركز قوة اقتصادية 
حوض  دول  بين  مكانتها  لها 
المتوسط.”  األبيض  البحر 
االصالحات  عن  وتحدث 
التي  والمالية  االقتصادية 
اللبنانية  الحكومة  بها  تقوم 
لرفع  وضعتها  التي  والبرامج 
والتجار  الصناعيين  كفاءة 
المحلية  والمختبرات  اللبنانيين 
 ،QUALEB الجودة  كبرنامج 
الصغيرة  المؤسسات  وبرنامج 
 ELCIM والمتوسطة وبرنامج
لبنان ال   “ وغيرها. وأضاف: 
وهو  الطريق  بداية  في  يزال 
الوقت  من  المزيد  إلى  بحاجة 
وإلى الدعم التقني والفني لكي 
االنفتاح  متغيرات  مع  يتأقلم 
اإلقليمية  األسواق  على 

والعالمية.” 



على  اربعين  مرور  لمناسبة 
وفاة رئيس لجان المتابعة احمد 
حفل  اقيم  االيوبي  الحليم  عبد 
مسرح  على  روحه  عن  تابين 
طرابلس  في  الثقافية  الرابطة 
مفتي  عن  ممثل  بحضور 
مالك  الشيخ  طرابلس والشمال 
الرفاعي  سمير  الشيخ  الشعار 
في  المستقبل  تيار  ومنسق 
الشمال غبد الغني كبارة وممثل 
والتجارة  االقتصاد  وزير  عن 
الدكتور  ألصفدي  محمد 
حركة  وعن  الحلوة  مصطفى 
فتح عضو اللجنة المركزية فيها 
وممثلين  شناعة  رفعت  الحاج 
الوطنية  القوى واألحزاب  عن 
الفلسطينية  الفصائل  وعن 

وهالي الفقيد ورفاقه ومحبيه 

بداية تالوة من القران الكريم ثم 
كلمة ترحيب لعريف االحتفال 
المربي عمر األيوبي بعد ذلك 
وليد  المهندس  مسؤول  القى 
صالح كلمة باسم لجان المتابعة 
تحدث فيها عن مسيرة الراحل 
سبيل  في  مناضال  كان  الذي 
والفلسطينية  العربية  القضايا 
المحكمة  قضية  ان  وراى   ،
مركزية  قضية  هي  الدولية 
بها  مرتبط  االهلي  السلم  وان 
الطريق  متابعة  على  وشدد 
خدمة  في  الراحل  خطها  التي 
حقيقة  الحقيقة  ومعرفة  الوطن 
من اغتال الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري •

اللجنة  عضو  جهته  من 
المركزية في حركة فتح رفعت 
شناعة اشار في كلمة له الى ان 
رموز  من  رمزا  كان  الراحل 

واقعة  يترك  لم  وانه  الكفاح 
له  وكان  اال  القتال  مواقع  من 
جانب  الى  وكان  فيها  جهد 
القضية  اي  المركزية  القضية 

الفلسطينية•

اللقيس  غسان  الشيخ  القى  ثم 
الراحل  وأصدقاء  محبي  كلمة 
رجل  نتذكر  اننا  فيها  وقال 
تميز  فريدا النه يحمل صفات 
فيها دون غيره صفات الرجال•

طرابلس  مفتي  ممثل  بدوره 
الشعار  مالك  الشيخ  والشمال 
الشيخ سمير الرفاعي راى ان 
تكون  الموت  في  اليوم  العبرة 
بعد  حسنة  سيرة  نترك  بان 
مماتنا وان نعمل صالح لخدمة 
ومنها  الملحة  وقضاياها  امتنا 
الراحل  ناضل  التي  فلسطين 

من اجلها •

المستقبل  تيار  منسق  القى  ثم 
كبارة  الغني  عبد  الشمال  في 

كلمة قال فيها 
شأنك يا أبا العبد شأن المئات، 

عشرات  بل  اآلالف،  بل 
وقاوموا  جاهدوا  ممن  اآلالف 
وكانوا في الصفوف األمامية، 
لبنان  أرض  تحرير  أجل  من 
فلسطين  أجل  ومن  العربية، 
األبية... وعادوا إلى الصفوف 
الخلفية ليحموا القضية، قضية 
العرب، قضية الشرفاء األبطال 
الذين ما تهاونوا وما استكانوا 
إال حفاًظا على الوطن، وحقنا 
لدماء أبنائه الزكية، ألن الهدف 

عندك كان واضحًا وجليًا.
فمنذ  العبد،  أبا  يا  لك  هنيًئا 
يومنا  وحتى  اهلل  توفاك  أن 
هذا، ولبناننا الذي أحببت يمر 
بمرحلة حرجة... وأي مرحلة.

وتتلقف  نفسها  تنحر  مقاومة 
الصهيوني  العدو  ادعاءات 
اإلصغاء  من  بداًل  بإصرار، 
والعدالة،  الحقيقة  صوت  إلى 
في  القوى  لتوحيد  والسعي 

مواجهة هذا العدو.
الغائب،  األمير  أيها  فاسمع 
الراقد في عليائك، قول رئيس 
رفيق  سعد  المستقبل  تيار 
الحريري: “لن يكون دم الشهيد 
سببًا في إشعال فتنة في لبنان” 

فأين هذا من ذاك؟؟
ال  عربي  ومحور  عربية  أمة 
يزال غائبًا، في ظل مباحثات 
فلسطينية إسرائيلية مباشرة أو 
ما  أحوج  هي  مباشرة،  غير 
تكون عليه اليوم، إلعادة رسم 
وموحد،  قوي  عربي  محور 
مهما كانت النتائج التي وصلت 
إليها. عسى أن يكون ما حدث 
مدماًكا  بعبدا،  قصر  في  اليوم 
الصف  رص  إعادة  في  ثابًتا 

العربي واللبناني.
إن كل حبة تراب من أرضنا 
في  أمانة  هي  الطيبة  العربية 
هذه  أبناء  من  الشرفاء  أعناق 
األمة... في فلسطين وفي أي 
موقع آخر من أمتنا العربية. إال 
عانى  الذي  فلسطين  أن شعب 
 1948 عام  نكبة  منذ  ويعاني 
منا  يستحق  هذا،  يومنا  وحتى 
أن نكون بجانبه فعاًل ال قواًل، 
جافة  شعارات  وبدون  عماًل 
فلسطين  شعب  إن  جوفاء.  أو 
جميعًا  العرب  من  يستأهل 
محنته  إنهاء  أجل  من  التسابق 
قبل  آالمه،  من  والتخفيف 

اآلخرين.
فكفانا  أعني،  بما  أدرى  وأنتم 
مزايدات وكفانا تالعبًا بمصير 
وكفانا  العربية،  أمتنا  أبناء 

متاجرة بدماء شهدائنا.
إني أعلم يا أبا العبد، كم أنت 
ورفاقك  وأقرباءك  وأحباءك 
الشهيد  الرئيس  لتيار  أوفياء 

رفيق الحريري ومسيرته.
يا حفيد صالح الدين... إن تيار 
مرحلة  اليوم  يشهد  المستقبل 

متقدمة من مسيرته على طريق 
فلتطمئن  لبنان.  ألجل  التنظيم 
الذي  التيار  فإن  العبد،  أبا  يا 
المقاومين،  كل  وأحبه  أحببت، 
حملوا  ممن  والعرب  اللبنانيين 
السالح ومن لم يحملوه، سائر 
على طريق التجدد بعد مؤتمره 
بانطالقة  األول،  التأسيسي 
عربي  لبناني  كل  آمال  تحقق 
سعد  رئيسنا  بقيادة  أصيل، 

رفيق الحريري.
فقيدنا  يا  أحمد،  يا  لك  دعائنا 
بواسع  اهلل  يتغمدك  أن  الغالي 
خيرًا  دارًا  ويبدلك  رحمته، 
خيرًا  وأهاًل  دارك،  من 
مع  ويحشرك  أهلك،  من 
والشهداء  والصدقيين  النبيين 

والصالحين.

اخر الكلمات كانت باسم عائلة 
الفقيد القاها شقيقه علي االيوبي 

الذي قال 

لقد أبصرت عيناي النور وأنا 
العبد”  “أبو  مسيرة  على  شاهد 
مناضاًل  اهلل  رحمه  كان  لقد 
صلبًا عرفته كل ميادين الجهاد 
والكفاح بدأ حياته مناضاًل في 
الفلسطينية  الثورة  صفوف 
مدافعًا شرسًا عنها يوم حاول 
الثورة  هذه  تصفية  البعض 
واقتالعها من ضمير ووجدان 

جماهير أمتنا.
وصوالت  جوالت  له  كانت 
التحرير  حركة  صفوف  في 
مقاتاًل  فتح  الفلسطيني  الوطني 
العدو  ضد  لعمليات  وقائدًا 
اإلسرائيلي على أرض جنوبنا 

الصامد.
الثورة  جانب  إلى  وقف 
وأحلك  أصعب  في  الفلسطينية 
قائدها  مع  ووقف  الظروف 
أيام  عرفات  ياسر  الرمز 
أوقات  كل  وفي  الحصار 
الشدائد والمصاعب وقد كان له 
دور كبير في وقف نزف الدم 
التحرير  ما يسمى بحرب  أيام 
وحرب اإللغاء موفدًا من القائد 

أبو عمار.
عن  الحديث  معرض  وفي 
الفلسطيني ال  القضية والشعب 

بد من اإلشارة هنا إلى قضية 
قي  اليوم  وهي  جدًا  هامة 
على  مطروحة  وهي  التداول 
األوساط  بين  البحث  بساط 
وهي  أال  والرسمية  السياسية 
والشرعية  المدنية  الحقوق 
الشقيق  الفلسطيني  للشعب 
كامل  إعطاء  من  بد  ال  إذ 
الحقوق التي تكفل لهذا الشعب 
الشريفة  الحياة  مقومات  أبسط 

والعيش الحر الكريم.
لم يغب عن بال أبو العبد وهو 
وقوفه  القومي  نضاله  عز  في 
أبناء  أهله  قضايا  جانب  إلى 
وأبناء  الصامدة،  المدينة  هذه 
وطنه لذلك كان أول من بادر 
عند تسلم الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري مهام رئاسة الحكومة 
الوطني  العمل  في  انخرط  إذ 
على الساحة اللبنانية، فقد كان 
وداعمًا  ومناصرًا  مؤيدًا 
رفيق  الشهيد  الرئيس  لمسيرة 
مسيرته  بدأ  أن  منذ  الحريري 
إلى  وقف  لبنان  في  السياسية 
جانبه في أشد المحن وأصعب 
الكثيرون  تخلى  يوم  األزمات 
القليلون،  صمت  يوم  تكلم 
من  بدءًا  الناس  مشاكل  حاماًل 
قضية المهجرين والمتضررين 
وطرابلس  الكورة  مناطق  من 
وسائر المناطق الشمالية والتي 

الكثير من وقته وجهده  أخذت 
وقد أثمرت هذه الجهود يومها 
المطالب  بعض  تحقيق  عن 
للمهجرين  الهامة  والمشاريع 
والمتضررين ولكن بقي الكثير 
هذا  يومنا  حتى  عالًقا  منها 
أبناء  من  الفقراء  هموم  كذلك 
دولة  إلى  لبنان  الحبيب  وطننا 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
الذي لم يتأخر يومًا عن مد يد 
العون لهؤالء الناس حتى بات 
فقير  لكل محروم وكل  مرجع 
هموم  حاماًل  المناطق  هذه  في 
ولم  أهلنا  من  والفقراء  الناس 
األحياء  في  المناضلون  ينس 
والمهملة  المحرومة  والمناطق 

وقوف أبو العبد إلى جانبهم في 
عنهم  تخلى  يوم  الشدة  أوقات 

الكثيرون.

رفيق  الرئيس  استشهاد  بعد 
الحريري والزلزال الذي أعقب 
أحد  أحمد  األخ  كان  االغتيال 
إلى  وقفوا  الذين  الرجاالت 
وخلف  المستقبل  تيار  جانب 
الشيخ  الرئيس  دولة  مسيرة 
اهلل،  حماه  الحريري  سعد 
في  إخوته  مع  شارك  حيث 
في  واإلصالح  المتابعة  لجان 
كل  وفي  آذار   14 انتفاضة 
المناسبات إلحياء هذه الذكرى 
زلنا  وما  شباط   14 وذكرى 
في اللجان مصرين ومتمسكين 
بالمحكمة الدولية ال طلبًا للثأر 

بل طلبًا 

أن  نود  المناسبة  هذه  وفي 
في  كما  اليوم  وقوفنا  نعلن 
السابق إلى جانب دولة الرئيس 
العدل  إلحقاق  الحريري  سعد 
وإظهار الحقيقة مصرين على 
وإحقاق  الحقيقة  إظهار  أن 
الوحيد  الطريق  هما  العدل 
إلحالل السلم األهلي في وطننا 
نقول:  ولذلك  لبنان،  الحبيب 
فقد  وتهديدًا”  تهوياًل  “كفى 
للذين  ونقول  الرشد  شعبنا  بلغ 
يهولون علينا أننا لن نقع أبدًا 
الفتنة الطائفية وسنظل  في فخ 
نعمل إلى آخر لحظة لتحصين 
السلم األهلي مع كل الطوائف 
المجتمع  وشرائح  والمذاهب 

هذه  في  وخصوصًا  اللبناني 
نكون  ولن  الصامدة  المدينة 
مكسر عصا ألحد وليفهم ذلك 

القاصي والداني.
أبو  أحمد  األمير  وأحباء  أهلي 
الكالم  عليكم  أطيل  لن  العبد 
وحبيبي  ألخي  عهدنا  ولكن 
وقائدي أحمد أبو العبد أن أظل 
وفيًا لمسيرته عاماًل بتوجهاته 
العربية  فلسطين  وستظل 
ملهمتنا في عملنا ونضالنا حتى 

التحرير والنصر.
قضية  ملتزمين  سنظل  كما 
قتلة  وكشف  الدولية  المحكمة 
الحريري  رفيق  الرئيس  دولة 
وإنزال العقاب بهم ألجل لبنان 
وألجل ضمان السلم األهلي في 
السياسي  لبنان ولمنع االغتيال 

في لبنان.
وأخيرًا أود أن أشكر كل من 
الجلل  مصابنا  في  معنا  وقف 
وفي مواستنا وكل من شاركنا 
التكريمي  المهرجان  هذا  في 
الرئيس  دولة  بالشكر  ونخص 
والشيخ  الحريري  سعد  الشيخ 
نادر الحريري اللذين وقفا منذ 
جانب  إلى  األولى  اللحظات 
حيث  مرضه  في  أحمد  أخي 
الحريري  سعد  الشيخ  كان 
على  مطمئنًَا  جانبه  إلى  دائمًا 
صحته فلك منا يا دولة الرئيس 
وباسم  باسمي  الحريري  سعد 
عائلة آل األيوبي واألخوة في 

اللجان كل الشكر والمحبة
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تكون  بيئية  حركة  من  بد  ال 
وضع  في  األساسية  مهمتها 
طرابلس  في  البيئية  السياسات 
إدارة  مجرد  بذلك  نعني  وال 
تدخل  بل  البيئة  لشؤون 
نفسها  السياسة  في  ومشاركة 
ثقافة  لنا  ينتج  التدخل  هذا 
يعكس  مما  االحترام  أساسها 
عالقتنا  على  التدخل  هذا 
بالطبيعة. إن مشكلة البيئة هي 

مشكلة المجتمع كله 

ومن الخطأ أن نقلل من حجمها 
أو  حكومة  مشكلة  نجعلها  أو 
المشكلة  هذه  إن  ما،  مسؤول 
تتطلب عماًل حثيًثا هدفه إحداث 
وهذا  السلوكيات  في  تغيير 
عناصر  بعدة  مشروط  التغيير 
إذا تحققت ال بد أن تبنى ثقافة 
بيئية تنعكس الحًقا في السلوك 
ما  وهذا  البيئة  تجاه  اإلنساني 

نحتاجه في طرابلس التراثية.
د. حسام الموصلي

للعام الخامس على التوالي نظم 
في  الوطني  الشباب  كشاف 
طرابلس مخيمًا صيفيًا لألطفال 
شارك فيه 70 جرموزًا وكشافًا 
 21 من  امتد  وقد  ومرشدة 
حزيران حتى 2 تموز وتضمن 
الى  الرحالت  من  كبير  عدد 
المدينة  في  األثرية  المواقع 
الصابون  خان  وخصوصًا 
واألسواق  الخياطين  وخان 
المنصوري  والمسجد  الداخلية 
البرطاسي  وجوامع  الكبير 
وطينال  والمعلق  وارغونشاه 

والعوينات  الجديد  والحمام 
كما   ، الرمل  وباب  والدبابسة 
بحرية  رحالت  هناك  كان 

ونهرية .
زيارات  المخيم  تضمن  وقد 
المؤسسات  الى  تعارفية 
طرابلس  في  االجتماعية 
الشعراني  ميتم  وخصوصًا 
ومستشفى  ومهنية  وثانوية 
دار الزهراء لأليتام واليتيمات 
رؤساء  بإستقبالهم  كان  حيث 

الجمعيات .
سلسلة  أيضًا  المخيم  وتضمن 

وثقافية  دينية  محاضرات 
وإجتماعية وقيمية اشرف عليها 
عبدالناصر  المحامي  من  كل 
المصري مسؤول إتحاد الشباب 
وفضيلة  الشمال  في  الوطني 
الشيخ زكريا الناظر والمفوض 
حسام الشامي والمربيتان بثينة 
المصري وربى عويك والقادة 
محمد مرعبي ، عبداهلل إبراهيم 

وعمر المصري .
الشمال  مفوضية  اختتمت  كما 

في كشاف الشباب الوطني
 مخيمها التدريبي في عكار
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الغد  كشافة  جمعية  أختتمت 
مفوضية المنية مخيمها الكشفي 
السمك  عيون  منطقة  في 
وذلك   ، عكار  في  السياحية 
التنمية  حركة  رئيس  برعاية 
هاشم  محمود  أحمد  والتطوير 
رئيس  بحضور    ، الخير 
الرزاق  عبد  القائد  الجمعية 
القائد  المنية  ومفوض  عواد 
وعبدو  الصاج  الرزاق  عبد 
تيار  منسق  ممثال”  محفوض 
المنية عامر علم  المستقبل في 
األعالمي  والمسؤول  الدين 
لتيار المستقبل في عكار الزميل 
أبوشاكر  وخالد  الشعار  عامر 
المنية  بلدية  رئيس  ممثال” 
جمعية  ورئيس  عقل  مصطفى 
رسالن  الشيخ  السالم  سبل 
ملص ووفد من كشافة التربية 
من  وحشد  الكورة  ومفوضية 

أبناء المنية والشمال ...

بالنشيد  النار  سهرة  بدأت 
كشفي  وأستعراض  الوطني 
وأستعراض   الغد  كشافة  لفرقة 
الجوارح  لفريق  رياضي 
أسوم   نور  بقيادة  الرياضي 
قدم  ثم   ، فنية  وإسكتشات 
وفوالر  ميدالية  والصاج  عواد 
كشافة الغد لراعي المخيم أحمد 
لرعايته  الخير  هاشم  محمود 
النشاطات الكشفية واإلجتماعية  
سبيل  في  الدائمة  ولعطاءاته 
وقدم  كما    ، المنية  شأن  رفع 
للزميل  األزرق  الفوالر  عواد 
حيث   ، الشعار  عامر  الكشفي 
هذه  أن  الصاج  المفوض  أكد 
الكشفيين  لتشجيع  هي  الرعاية 
في المنية وعلى مساحة الوطن 
، متنميا” على الجميع أن يحذو 
التشجيع  فيه  لما  الخير  حذو 
كافة  في  المنطقة  ألبناء 
تحدث  وختاما”   ... المجاالت 

راعي الحفل أحمد الخير الذي 
والكشفيين  الجمعية  قادة  هنأ 
وقال  المميز  النجاح  هذا  على 
إلى  ووقوفنا  دعمنا  كان   :
جانب جمعية كشافة الغد فكرة 
هذه  فأصبحت   ، فقط  مساعدة 
هذا  أصبح  واليوم  مبدأ  الفكرة 
المبدأ إلتزام ، لذا سنكون معكم 
دائما” كشفيون دائما” مستعدون 
العطاء  بذور  زرع  أجل  من 
في  هنا  والتطوير  والتنمية 
 ، الوطن  المنية وعلى مساحة 
من اجل تشجيع جيل المستقبل 
ساطعة  رساتنا  وستبقى 
األرتقاء  رسالة   ، كالشمس 
الشهيد  الرئيس  مدينة  بالمنية 
رفيق الحريري ،حيث يتوجب 
على  نكون  أن  جميعا”  علينا 
لوضعها  المسؤولية  من  قدر 
والتنمية  األنماء  خارطة  على 

والتطوير  ... 

طرابلس  بلدية  رئيس  استقبل 
دائرة  وفد  الغزال  نادر  د. 
التركية  والتنمية  التعاون 
الوزراء  لرئاسة  التابعة  “تيكا” 
التركية والمشرفة على أعمال 
ترميم التكيّة المولوية بحضور 
رئيس لجنة اآلثار والتراث د. 
رئيسة  وأّكدت  تدمري.  خالد 
أوزون  نرمين  السيّدة  الوفد 
التكيّة  ترميم  أعمال  أن  علي 
بهدف  وساق  قدم  على  تجري 
إنهائها مطلع شهر تشرين ثاني 
يحضر  أن  أمل  على  المقبل 
الرئيس أردوغان حفل اإلفتتاح 

خالل  وجرى  شخصيًّا. 
الالحقة  الخطوات  بحث  اللقاء 
البلدية  تعهّد  لجهة  للمشروع، 
مكان  إلى  األحد  سوق  بنقل 
التكية  محيط  وتنظيم  مالئم، 
ومركز  متحف  إلى  وتحويلها 
عدد  مع  بالتعاون  دائم  ثقافي 
كما  التركيّة.  البلديات  من 
من  غولغين  السيّدة  قدّمت 
األوقاف اإلسالمية في  دائرة  
قونيا لرئيس البلديّة كتابًا قيّمًا 
خارج  المولوية  التكايا  عن 
أقسامه  أحد  في  تناول  تركيا 
تاريخ وعمارة تكيّة طرابلس 

طرابلس  بلدية  عضو  تقدّم 
والتراث  اآلثار  لجنة  ورئيس 
Sوأعضاء  تدمري  خالد  د. 
الرقم  حمل  البلدي  المجلس 
باستمالك  يقضي   2/489
بنائه  وإعادة  اإلنجا  مسرح 
لكورال  دائمًا  مقرًّا  ليغدو 
الفيحاء من جهة، وإحياءً لدوره 

ثانية حيث   التاريخي من جهة 
كان أوّل دار أوبرا أنشئت في 
لبنان، وشهدت أروقته حفالت 
القرن  لمشاهير  وعروض 
مقدّمهم  في  يأتي  الماضي 
األصيل  العربي  الغناء  سيّدة 
أم كلثوم. يُذكر أن لجنة اآلثار 
والتراث تأّلفت من خالد تدمري 

رئيسًا، وعضوية فضيلة فّتال، 
حمزة،  إبراهيم  د.  مراد،  هبا 
الشاطر  حّنا  دبّوسي،  عزّت 
البلدي،  المجلس  أعضاء  من 
صفوح  د.  عبس،  جالل  ود. 
نبيل  د.  مرحبا،  رياض  يكن، 
من  تامر  ومحمّد  زغلول، 

خارج المجلس البلدي. 

دارة  في  جامع  لقاء  عقد 
التغيير  شباب  حركة  رئيس 
على الغول في بلدة بخعون – 
النائبين  فيه  شارك   ، الضنية 
أحمد فتفت وكاظم الخير ،مفتي 
عكار القاضي  اسامة الرفاعي 
ناصيف  الشمال  ومحافظ   ،
واعضاء  رئيس   ، قالوش 
قضاء  في  الزكاة  صندوق 
،مسؤول  الضنية   – المنية 
دائرة تيار المستقبل في الضنية 
المنية  وفي   ، الحايك  نظيم 
والمستشار   ، الدين  عامرعلم 
العربية  المملكة  في  التربوي 
الغول  محمد  الشيخ  السعودية 
بلديات  رؤساء  الى  اضافة   ،
القضاء المنتخبين حديثا . وقد 
استهل اللقاء الذي تخلله مأدبة 
المشاركين  شرف  على  عشاء 
صاحب  من  ترحيب  بكلمة  
اهمية  الى  أشار  الذي  الدعوة 
مختلف  بين  والتآزر  التضامن 
وكذلك  القضاء  وبلدات  قرى 
بين عائالتها من كافة االطياف 
وبعد ان بارك الغول  لرؤساء 
البلديات الفائزة في االنتخابات 

سيما الشباب منهم قال: 
ما يجمعنا هو االنماء واالعمار 
والتقدم  واالستقرار  والسياحة 
مجتمع  الى  لنصل  والتوعية 
مثالي يكون االمل فيه لكل فرد 
منا ، سيما وانه قيل الكثير عن 
خلعت  وانها  المنية   – الضنية 
رفيق  الشهيد  الرئيس  رداء 
هذه  بان  وأؤكد   ، الحريري 
المنطقة قد تعتب أحيانا ، عتب 
اهلها  بارادة  ولكنها  المحبين 
فيها  البلديات  رؤساء  ووعي 
فيها  والشيوخ  العقالء  وحكمة 
 ، آخر  خندق  في  تكون  لن   ،
او مقلب يعارض ويخالف نهج 

رئيس الحكومة سعد الحريري 
الذي يحمل االمانة .ودعا الى 
والعمل  واحدا   صفا  الوقوف 
نهضة  أجل  من  واحد  كفريق 
المنطقة ووضعها على الطريق 
يجلب  وحده  والذي  الصحيح 
والتنمية  والعزة  الطمانينة  لنا 

الحقيقية .
ثم كانت كلمة للنائب الخيرتمنى 
فيها  لرؤساء البلديات المنتخبين 
التوفيق في مسيرتهم و قال : 
ان العمل البلدي مرتبط باالنماء 
المناطق  إلنماء  هي  فالبلديات 
و  النواب  تعاون  من  بد  وال 
لتحسين  المحافظ  و  البلديات 
اوضاع قضائهم ، إلن منطقتنا 
من اكثر المناطق حرمانا و هذا 
ما يرتب علينا اقصى درجات 
لخدمة  التنسيق  و  التعاون 
بوسعي  ما  سأعمل  و  الناس 
المنطقة  نواب  مع  بالتعاون 
الحرمان عنها  لرفع  والبلديات 
في  تساعد  بمشاريع  ورفدها 
و  االقتصادي  الوضع  تحسين 

االجتماعي و التربوي .
للمفتي  كانت   االخيرة  الكلمة 
الرفاعي مماء قال فيها : شاع 
بين الناس ان يقولوا لمن كان 
في موقع المسؤولية هذا تكليف 
و ليس تشريف تارة بحسن نية 
وتارة بسوء ،  لكننا نخالفهم و 

محضن  هو  التكليف  ان  نؤكد 
كالما  سمعنا  لقد   ، للتشريف  
انهم  نحسب  كنا  ألناس  كثيرا 
على  يبقوا  ان  يجب  و  كانوا 
عن  يبحثون  الذين  من  ذلك 
سالمة الوطن و حماية الوطن،  
و لتجريد  الوطن من كل فتائل 
اهلل  سمح  ال  اسباب  من  او 
االنفجار او الخالفات الداخلية 
نحن اليوم قادمون على مرحلة 
اما ان يبقى هذا البلد و اما ان 
ال يبقى ، نحن بحاجة الى مزيد 
من التعاضد و مزيد من التآلف 
اجل  من  التعاون  من  مزيد  و 
قائمة  الوطن  سفينة  تبقى  ان 
فيها  االنسان  يشعر  مستقرة 

بأمن وأمان.
اعظ نفسي اوال ثم اعظ الجميع 
الصدع   يعملوا على رأب  بأن 
وعلى  االفكار  تقارب  على  و 
ان  اجل  من  العاثر  بيد  االخذ 
نصل الى نجاة واحدة ، قدرنا 
اخوانا  نبقى  ان  لبنان  في 
اي  خالل  و  قبل  متحابين 
استحقاق مهما كان كبيرا و ان 
العدالة  نبقى متكاتفتين و تأخذ 
مجراها و ليكن لكل واحد منا 
ما يراه مناسبا في التعبير عن 
رأيه شريطة ان ال يؤدي الى 
فساد و ان ال يؤدي الى دمار 

او فتنة .

في  طرابلس  مجلس  احتفل 
الشعبي  الشعبي  المؤتمر 
الثامنة  بالذكرى  اللبناني 
يوليو  لثورة  والخمسون 
شعبيًا  لقاء  فنظم  الناصرية، 
في مقر اتحاد الشباب الوطني 
الفعاليات  من  عدد  حضره 

وحشد من الشباب والطالب.
الوطني  بالنشيد  اللقاء  افتتح 
قائاًل:  عقدة  عامر  تحدث  ثم 
“نحتفل بذكرى 23 يوليو ألنها 
لتحرير  األولى  العرب  ثورة 
األرض واإلنسان والتي اشعلت 

في األمة روح الوحدة والقومية 
العربية في مواجهة اإلستعمار 
عضو  القى  والصهيونية”.ثم 
قيادة المؤتمر الشعبي المحامي 
فيها  قال  كلمة  عجم  مصطفى 
: “إن الثورة الناصرية شكلت 
فقد  كبيرًا  وعربيًا  وطنيًا  حدثًا 
احدثت انقالبًا إجتماعيًا لصالح 
انتزاع  بعد  الشعبية  القوى 
من  المصرية  الوطنية  الثروة 
بالمئة  النصف  طبقة  انياب 
عبر  الفالحين  على  وتوزيعها 

قوانين اإلصالح الزراعي”.

األسير  وعائلة  لجنة  عقدت 
في  اجتماعًا  سكاف  يحيى 
الثقافي  كرامي  رشيد  مركز 
بمناسبة  طرابلس  في  البلدي 
مرور 4 سنوات على العدوان 
من  أعقبه  وما  الصهيوني 
لرجال  اسطوري  صمود 
اللبناني  والجيش  المقاومة 
الى  أدى  والذي  والشعب، 
أرض  على  العدو  هزيمة 

الجنوب الطاهرة. 
الرسمي  الناطق  وتحدث 
األسير  شقيق  اللجنة  باسم 
التحية  موجهًا  سكاف  جمال 
الجيش  والى  المقاومين  “الى 
للعدو  تصدوا  الذين  والشعب 
هزيمة  افدح  بهم  والحقوا 
وكبدوه أكبر الخسائر وأوجعها 
وسقوط  دبابات  تدمير  من 
احدى  واصابة  طائرات 

العديد  العديد  وقتل  بوارجه 
من ضباطه وعناصر جيشه”، 
كان  النصر  هذا  “كل  وقال: 
المجاهدين  تضحية  بفضل 
المقاومين سماحة  قائد  وحكمة 
الذي  اهلل  نصر  حسن  السيد 
أدار المعركة بشجاعة وحكمة 
ردع  على  وحرص  وسهر 
الشعلة  هذه  المعتدين، وستبقى 
تحرير  حتى  المقاومة  وهذه 
في  والمعتقلين  األسرى  جميع 
سيما  ال  الصهيونية  السجون 
والمعتقلين  األسرى  عميد 
سكاف  يحيى  الشمالي  البطل 
وعبد اهلل عليان ومحمد فران، 
حملة  أوسع  الى  ندعو  وهنا 
تضامن محلية وعربية ودولية 
وتحرير  المقاومة  لخيار  دعمًا 
براثن  من  واألسرى  األرض 

العدو الغاصب”. 

 نستغرب ما جرى مع بعض 
المخاتير من ضغوطات متعددة 
األشكال على خلفية تحركهم من 
موقعهم التمثيلي للناس للمطالبة 
الالحق  والظلم  الغبن  برفع 
والميناء  طرابلس  بمدينتي 
نتيجة التقنين الكهربائي القاسي 
الذي انعكس سلبا على مصالح 
المجتمع  شرائح  مختلف 
الدخل  ذوي  وخاصة  اللبناني 

المحدود..
نرى  السياق  هذا  :في  اضاف 
بهم  يفترض  من  تقاعس  أن 
المدينة  حقوق  يحصلوا  أن 
الذي  المعنية هو  الجهات  لدى 

ورفع  للتحرك  المخاتير  دفع 
في  بالعدالة  للمطالبة  الصوت 
على  الكهربائي  التيار  توزيع 
اللبنانية،  المناطق  مختلف 
في  اإلنقطاع  إستمرار  وإن 
األساسي  السبب  سيبقى  التيار 
التي  اإلحتجاجات  الستمرار 
المشكلة  تنتفي  عندما  تنتهي 
بالتيار  حقها  طرابلس  وتأخذ 

الكهربائي.
الطاقة  وزير  بدعوة  وختم 
إلى  باسيل  جبران  والمياه 
والحرص  مسؤولياته  تحمل 
على إيفاء طرابلس حقها اسوة 

بباقي المناطق اللبنانية . 

في  المنار  جامعة  احتضنت 
ضمن  عمل  ورشة  طرابلس 
إطار البرنامج الوطني لمكافحة 
وزارة  ترعاه  الذي  التدخين 

الصحة العامة  .
شارك في ورشة العمل طالب 
كلية الصحة العامة في الجامعة 

وعدد كبير من طالب الجامعة 
حيث تم عرض مضار التدخين 
وأهمية  العامة  الصحة  على 
عند  سيما  ال  التدخين  مكافحة 
الشباب حماية لصحتهم ولدرء 
المجتمع  على  التدخين  مضار 

بكامله 

حفل  االهلية  اللجان  أقامت 
ال  الذكرى  بمناسبة  عشاء 
من  ثلة  وتكريم  لتأسيسها   17
في  وذلك  الشمال  اعالميي 
برسا  حسن  الشاطر  مطعم 
السابقين  الرئيسين  حضره 
وخالد  الحلبي  عصام  للجمعية 
العامة  الهيئة  واعضاء  التوم 

واالدارية للجان االهلية.
جمعية  رئيس  تحدث  بداية 
اللجان االهلية سمير الحاج عن 
حصل  وما  عاما   17 مرحلة 
بها من تطورات على الصعيد 
وما  العام  والعربي  الوطني 
من  العديد  في  طرابلس  عانته 

برئيس  واشاد  العامة  مرافقها 
بلدية طرابلس السابق المهندس 
بيننا  الموجود  جمالي  رشيد 
العمل  رواد  اوائل  من  بصفته 
االهلي والمدني في طرابلس .

كلمة  المهندس جمالي  القى  ثم 
الذي  االهلية  اللجان  فيها  حيا 
الساهرة  العين  ,فكانت  واكبها 
قضايا  عن  الدائمة  والمدافعة 
جرى  .ثم  المدينة  وحقوق 
توزيع كتاب أعد بهذه المناسبة 
وقدمت  الجمعية  نشاط  تضمن 
ابراهيم  التشكيلية عايدة  الفنانة 

لوحة لرئيس الجمعية .

والعمل  الرؤى  جمعية  نظمت 
الوفاق  جمعية  مع  بالتعاون 
أخطار  حول  ندوة  الثقافية 
الثقافية- الرابطة  في  التدخين 

الندوة  طرابلس,وحضر 
فرنجية  سليمان  الوزير  ممثل 
وهبة,وممثل  ايلي  األستاذ 
األستاذ  فاضل  روبير  النائب 
اللواء  نحاس,وممثل  فواز 
أشرف الريفي الرائد مصطفى 
المخاتير  من  األيوبي,وعدد 
وممثلي  الجمعيات  وروؤساء 
األهلية  والهيئات  األحزاب 
المهتمين.افتتحت  من  وحشد 
اللبناني  الوطني  بالنشيد  الندوة 
ثم كلمة لرئيس جمعية الرؤى 
والعمل زياد ناصر رحب فيها 
بالحضور شاكرا لهم اهتمامهم 
ومساهمة جمعية الوفاق الثقافية 
تحدث  الندوة,ثم  هذه  بانجاح 
في  الصحة  مصلحة  رئيس 
الشمال الدكتور محمد غمراوي 
عن أخطار التدخين الذي يسبب 
والمميتة  الخطيرة  األمراض 
وعنق  المثانة  مثل:سرطان 
الرئة,سرطان  الرحم,سرطان 
والبلعوم,تصلب  الحنجرة 
القلب  وأمراض  الشرايين 
أخطار  على  وغيرها,وشدد 
التدخين السلبي حيث أمل على 
القوانين  اقرار  النواب  مجلس 

تطبيقها  وأهمية  وقت  بأسرع 
المعنية  السلطات  قبل  من 
القانونية  االجراءات  واتخاذ 
من  وللحد  األفة  هذه  لضبط 
في  وخاصة  التدخين  كثرة 
العامة,مثل:سيارة  األماكن 
والمستشفايات  االجرة 
المغلقة  واألماكن  والمتاجر 
ظاهرة  من  عام,والحد  بشكل 
النرجيلة التي أصبحت بمتناول 
وكبارا  صغارا  الجميع  أيدي 
الى  مكان,ولفت  كل  وفي 
دولية  جديدة  دراسة  وجود 
لبنان  أن  للعام2010تقول 
أصبح البلد الوحيد في المحيط 
في  الدول  أكبر  وأحد  العربي 
كبيرة  كميات  الستراده  العالم 
وتباع  والتنباك  التبغ  من 
بأرخص  السجائر  علبة  فيه 
أخرى  دولة  أي  من  األسعار 
النامية,ثم  الدول  عكس  على  
الصور  لبعض  عرضا  كان 
المتأثرة بالتدخين واالحصاءات 
نوه  شو,وأخيرا  ساليد  على 
بنشاطات جمعية الرؤى والعمل 
االجتماعية والتربوية المتنوعة 
والهادفة.وفي الختام سلم رئيس 
زياد  والعمل  الرؤى  جمعية 
للدكتور  تذكاريا  درعا  ناصر 
محبة  عربون  غمراوي  محمد 

وتقدير لعطاءه.

القوى  لقاء  منسق  اصدر  
والشمال  طرابلس  في  المدنية 
الثقافية  الوفاق  جمعية  رئيس 
بمناسبة  الفري  رامز  الزميل 
عيد الجيش  65 بيانا هنأ فيه 

الجيش الللبناني قيادة وضباطا 
بتضحيات  منوها  وافرادا 
سبيل  في  الكبيرة  الجيش 
واستقرار  امن  على  المحافظة 

لبنان .



الوفاق - آب 2010 - العدد 101 - السنة التاسعة6

الوزراء  مجلس  رئيس  دولة 
الدين  سعد  الشيخ  الرئيس 
أبواب  على  ،ونحن  الحريري 
شهر رمضان الكريم ،ال بدّ ان 
تسمع صرخة األيتام في لبنان 
ووزارة  أشهر  سبعة  منذ   .
المستحقات  تدفع  لم  المالية 
إنّ   . لبنان  في  األيتام  لدور 
من  أقّل  تدفع  اللبنانية  الدولة 
ثالثة دوالرات عن كفالة الطفل 
اليتيم لقاء التعليم واأليواء .هذه 
تؤمّن  المتواضعة  المساهمة 
ومشرفات  للمعلمين  الرواتب 
التغذية  أمّا   ، والطبابة  األيتام 
والثياب  والكتب  والمنامة 
على  المياتم  فتؤمّنها  والنقل 

نفقتها الخاصة.
للتاريخ فقط إنّ الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري هو الذي رفع 

ليرة   286 من  اليتيم  كفالة 
لبنانية الى 4100 ليرة لبنانية 
الوريث  وأنت   . اليوم  في 
 ! العهد  هذا  على  المؤتمن 
رجاءًا أصدر األمر الى وزيرة 
الشهر  في  تدفع  بأن  المالية 
الحقوق  فصل  كّل  من  الرابع 
الفصل  الميتم عن  دفعها  الذي 
اهلل  بكالم  وذّكرها   . السابق 
الذين  إنّ   “  : وتعالى  سبحانه 
ظلمًا  اليتامى  أموال  يأكلون 
نارًا  بطونهم  في  يأكلون  إنما 
صدق   (  “ سعيرا  وسيصلون 

اهلل العظيم (.
                                                                                                                                                      
رئيس مؤسسّات
 دار الزهراء- طرابلس
الرائد الحاج المتقاعد
 أحمد معماري .

دولة الرّئيس سعد الدّين رفيق الحريري مستضيفا
ّ مجموعة من أطفال دار الزّهراء في القصر الحكومي

بيت الزكاة والخيرات – لبنان 
هو مؤسسة خيرية رائدة تتنوع 
عطاءاتها في جميع ألوان الخير 
والعطاء وعلى كافة األراضي 
طرابلس  في  وخاصة  اللبنانية 
رمضان  شهر  وفي  والشمال، 
عطاءات  تتضاعف  المبارك 
إلى  لتصل  الخيرية  البيت 

معظم بيوتات طرابلس الفقيرة 
وسحور  فطور  طعام  من 
وحصص غذائية وألبسة لأليتام 
واألطفال الفقراء باإلضافة إلى 
والصحية.  المالية  المساعدات 
بيانه  البيت  أصدر  وقد 
تضمن  الذي  السنوي  الخيري 
األنشطة  عن  مفصاًل  تقريرًا 
الخيرية واالجتماعية والدعوية 
والوقفية  واإلنشائية  والتربوية 
الخيري  للعام  نفذها  التي 
السابق كاشفًا عن حجم اإلنفق 

عليها والذي بلغ ما يزيد على 
وخمسة  وثالثمئة  ماليين  ستة 

وستون ألف دوالر أمريكي.
الوفاق حاورت مستشار اإلدارة 
والخيرات  الزكاة  لبيت  العامة 
شلق  كرامي  األستاذ  المحامي 
الخيرية  البيت  مسيرة  حول 
ومشاريعه  وأهدافه  وإنجازاته 

الر مضانية:
 التأسيس ومسيرة العطاء

في غمرة األحداث األليمة التي 
وطأة  وتحت  بلبنان،  عصفت 
قيَّض اهلل  والكوارث،  المآسي 
والخيرات  الزكاة  بيت  تعالى 
رائدة،  بمسيرة  طريقه  ليشق 
حيث لعب دورًا بارزًا في أعمال 
البائسين،  ومساعدة  اإلغاثة 

نوعية  نقلة  لينتقل  ثم  ومن 
موسمية  خيرية  أعمااًل  تمثلت 
رعاية  إلى  إضافة  ودائمة، 
والعجزة  وا}ألرامل  األيتام 
-وبعد  به  فإذا  والمرضى، 
يغدو من  سنوات معدودات - 
التي  الخيرية  المؤسسات  أهم 
الدعوية  المجاالت  بكافة  ُتعنى 
والثقافية  واالجتماعية  والطبية 
خدمة   - أنشأ  إذ  والتربوية، 
ومدارس  مستشفى   - لذلك 
مناطق  معظم  شملت  ومساجد 

منه  وإيمانًا  لبنان.  شمال 
والتطوير،  التحديث  بضرورة 
أعمال  أهمية  على  والتركيز 
وجه  جوانبها،  بكافة   \ التنمية 
تطوير  نحو  اهتماماته  جُلَّ 
تقديم  خالل  من  المجتمعات، 
وتأهيل  التنموية،  المساعدات 
أعمالهم،  وتطوير  الحرفيين 
العمل،  عن  العاطلين  وتدريب 
الحسنة  القروض  وتأمين 
دورات  فأقام  عائد،  غير  من 
عمل،  وورش  ومحاضرات 
التطويراإلداري  بين  تنوعت 
الخبرات،  وصقل  والتأهيل 

وتأسيس المشاريع الصغيرة.
   ولتأمين الدعم المادي الثابت، 
مسيرته  باستمرار  الكفيل 
وال  سعى  مشاريعه،  ونجاح 
وقفية:  عقارات  لتأمين  يزال 
قاعات   - مخازن   - مدارس 
مؤسسات   - وعزاء  أفراح 
رياضية  استثمارية  مراكز   -
تأجيرها  ليتم  واجتماعية، 
ريعُها  ليعود  استثمارها،  أو 
رواتب  تؤمن  ثابتة،  مواردَ 
األنشطة  وتدعم  الموظفين، 
وصية  على  بناءً  المستحدثة، 

المتبرعين والواقفين.
نصب   - البيت  وضع  ولقد 
الوصول  هدف  عينيه- 
الخدمات  مراتب  أرقى  إلى 
بفريضة  والقيام   ، االجتماعية 
الزكاة - جمعًا وتفريقًا - كما 
اهلل  صلى  ورسوله  اهلل  يحب 
يـسعى  فهو  وسلم،  عليـه 
من  بتوفيـق   - ويجـاهـد 
عمـل  فريـق  ضمن   - اهلل 
موحّـد لبـلوغ ذلك الهدف.

ورسالته  البيت  أهداف  وعن 

البيت  يهدف  شلق:  يقول 
الخيرية  مشاريعه  خالل  من 
تلمُّس رضا اهلل  إلى  المباركة 
أواًل، ثم تنظيم األهداف التي من 
أجلها شرعت الزكاة، وترتيب 
مصارف  آلية  وفقًا  توزيعها 
إلى  إضافة  الثمانية،  الزكاة 
على  الجماعي  العمل  تفوق 
الفردي، وتسهياًل على المنفقين 
وقته  يضيق  معظمهم  أن  إذ 
عن البحث ومعرفة المحتاجين 
ما  أهدافه  غيرهم.وأبرز  من 
للبيت  الوقف  حجة  في  جاء 
التالي:  على  نصت  والتي 
فريضة  إلحياء  البيت  )يسعى 
المسلمين،  نفوس  في  الزكاة 
إخراج  في  وترغيبهم  وحثهم 
وبّث  والزكوات،  الصدقات 
بين  والتراحم  التكافل  روح 
أفراد المجتمع،  حيث يتم جمع 
الزكوات والصدقات وتوزيعها 

أطر  ضمن  المستحقين  على 
المتخصصة  المؤسسات 
يزال،  وال  البيت  أنشأها  التي 
األمن  تحقيق  في  يساهم  كما 
بمعانيه  والصحي  االجتماعي 
مجاالت  هي  ما  المختلفة(. 
الجغرافية  والتغطية  التركيز 
أنواعًا  البيت  ألنشطتكم:ينفذ 
الخيرية  المشاريع  من  متعددة 

مجاالت  أبرز  على  تتوزع 
واإلنمائي  الخيري  العمل 
والتربوي  واالجتماعي 
دائم  بشكل  وتسعى  والطبي، 
للتنويع في المشاريع و التميز 
في تنفيذها بحيث تؤمن الراحة 
للمساهم  والكرامة  واالطمئنان 
وينفذ  معًا.  آن  في  وللمستفيد 
كافة  على  مشاريعه  البيت 
خاصة  اللبنانية  المناطق 
واإلغاثية  والموسمية  الخيرية 

والرعائية.

ما هو النظام األساسي للبيت ؟
   إن للبيت حجة وقفية معلنة 
في  الشرعية  المحكمة  في 
بمثابة  وهي  لبنان   - طرابلس 
ويترأس  األساسي،  النظام 
وله  للوقف،  الناظر  البيت 
األمين  بمثابة  أول  متوٍل 
مفتي  وسماحة  التنفيذي،  العام 

الجمهورية اللبنانية هو الرئيس 
الديني األعلى للبيت.

مشاريعه  لخدمة  البيت  وأنشأ 
لجانًا  الخيرية  وتقديماته 
تنظيم  على  تشرف  تخصصية 
وتنفيذ المشاريع، وتتابع تأمين 
وتسهر  لها،  الالزمة  الموارد 
المساعدات  إيصال  على 

لمستحقيها.

وخططتكم  أنشطتكم  هي  ما 
الرمضانية لهذا العام؟

االقتصادية  الضائقة  مع    
يومًا  تتزايد  التي  الشديدة 
جاهدًا  البيت  يسعى  يوم،  بعد 
لمضاعفة عطاءاته المعتادة من 
واجتماعية  صحية  مساعدات 
آالف  سيقدم  كما  وغذائية، 
للعائالت  الغذائية  الحصص 
لبنان،  شمال  في  الفقير 
باإلضافة إلى تنظيم اإلفطارات 
في  الفقراء  للصائمين  اليومية 
مناطق ومساجد الشمال، فضاًل 
الخيري  المطعم  تقديم  عن 
اإلفطار  وجبات  للبيت  التابع 
ألف  لحوالي  الجاهزة  اليومية 

أسرة بشكل يومي طيلة الشهر 
آلالف  سيقدم  كما  المبارك، 
األيتام واألطفال الفقراء مالبس 
مشروع  البيت  وسينفذ  العيد، 
في  الفطر  زكاة  وتوزيع  جمع 
نهاية رمضان حيث من المتوقع 
أن يستفيد أكثر من ثالثة آالف 

أسرة من المشروع.

هذه  تمويل  مصادر  هي  ما 
المشاريع؟

هذه  تمويل  في  البيت  يعتمد   
الخير  أهل  على  المشاريع 
مؤسسات  من  والعطاء 

وخارج  داخل  من  خيرية 
لبنان  في  والمحسنين   ، لبنان 
من  يقدمون  الذين  والخارج 
للوقوف  وصدقاتهم  زكواتهم 
الفقراء،  إخوانهم  جانب  إلى 
نهيب  المناسبة  هذه  في  ونحن 
إلى  المحسنين  إخواننا  بكافة 

الخيرية  عطاءاتهم  مضاعفة 
المباركة، حيث  في هذه األيام 
أن الحاجة تزداد والطلبات تلح 
البيت  وليستطيع  البيت،  على 
الحاجات هو بحاجة  تلبية هذه 
جانبه  إلى  الخير  أهل  لوقوف 
ولإلسراع  دائمًا  عهدهم  كما 
في إخراج زكواتهم وصدقاتهم 
وتخصيص ما تجود به أنفسهم 
يقبل  أن  اهلل  عسى  للبيت،  
ويكتبها  وطاعاتهم  زكواتهم 

عنده إنه سميع مجيب.
حاوره غسان حلواني
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تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

في  الكريم  القرآن  دار  أقام 
والتعاون  بالتنسيق  البداوي 
مع جمعية النهضة االجتماعية 
األولى  الدورة  البداوي 
تحت  البداوي  في  للمعلمين 
مهارتك  تنمي  كيف  عنوان 
وذلك  مبدعًا  معلمًا  وتكون 
جبل  في  العودة  مركز  في 
البداوي، حيث أعطى الدروس 

الدكتور  للمعلمين  والتدريبات 
الحليم،  عبد  الرفاعي  إسالم 
ومسك ختام الدورة تم توزيع 
المعلمين  على  الشهادات 
وأقام  الدورة  في  المشاركين 
النهضة  وجمعية  القرآن  دار 
االجتماعية البداوي حفل غداء 
إسالم  الدكتور  شرف  على 

والمشاركين في الدورة.

شاركت جمعية عطاؤنا عضو 
اإلتحاد العربي للشباب والبيئة 
في  العربية  الدول  جامعة  في 
إحتفال العيد الوطني لجمهورية 
أقامه  الذي  العربية  مصر 
لبنان  في  المصري  السفير 
البيديوي وقد هنأ رئيس  أحمد 
عبدالرزاق  أ.  عطاؤنا  جمعية 
المصري  السفير  اسماعيل 

د.  القنصل  و  البيديوي  أحمد 
كريم عبدالكريم 

للسفير  تقديريًا  درعًا  .وقدم 
المجتمع  بدعم  دوره  على 
واإلجتماعي. والثقافي  المدني 

وبدوره شكر السفير المصري 
اسماعيل  على الدور الذي يقوم 
للشباب  العربي  به في اإلتحاد 

والبيئة وخاصة في مصر.

 نظمت جمعية “بناء اإلنسان” 
الخيرية لقاء تضامنيا مع أهالي 
الحصار  “كسر  بعنوان  غزة 
مركز  في  األحرار”،  واجب 
رشيد كرامي الثقافي البلدي في 
العقيد  حضور  في  طرابلس، 
فرع  رئيس  ممثال  مراد  كرم 
العميد  الشمال  في  المخابرات 

العام  األمين  الحسن،  عامر 
اإلسالمي”  “التوحيد  لحركة 
الشيخ بالل سعيد شعبان، رئيس 
اإلجتماعية  الشؤون  مصلحة 
عن  وممثلين  عيد  ماجد 
والفصائل  والقوى  األحزاب 
وعلماء  والفلسطينية  الوطنية 

وجمعيات أهلية واجتماعية. 

قام وفد من نادي الفتيان للعلم 
الشباب  لقطاع  التابع  واإليمان 
والناشئة في الجماعة اإلسالمية 
طرابلس  بلدية  لرئيس  بزيارة 
برئاسة  غزال  نادر  الدكتور 
كفاح  األستاذ  النادي  مسؤول 
أعضاء  من  وفد  مع  المغربي 
شكر  حيث  اإلداري،  المجلس 
غزال  الدكتور  رعاية  الوفد 

اإلسالمي  الكتاب  لمعرض 
بعون  النادي  سينظمه  الذي 
اهلل تعالى خالل شهر رمضان 
البلدي  القصر  في  المبارك 
كافة  وضعهم  الى  باإلضافة 
قدرات نادي الفتيان في خدمة 
بلدية طرابلس لما فيه مصلحة 

للمدينة وسكانها.

طرابلس  روتاري  نادي  اقام 
في منتجع بالما السياحي حفل 
الرئيس  بين  والتسليم  التسلم 
ليلى  والرئيسة  عازار  روني 
علم الدين كرامي حضره حشد 
من الروتاريين واصدقائهم في 

مختلف انحاء  لبنان.
ما  عازار  الرئيس  اوجز  وقد 
المنصرمة  السنة  خالل  حققه 
بها  ادهش  شعر  كلمة  في 

ليلى  الرئيسة  وقالت  الحضور 
متابعة  زمالئنا  نعاهد  كرامي 
االعمال التي قام بها االسالف 
مدى  على  مدينتهم  لخدمة 
اكثر من ستين عاما باخالص 
لشعار  تطبيقا  وامانة  وصدق 
فوق  الخدمة  وهو  الروتاري 
التوفيق  اهلل  الذات ونطلب من 
المنوي  المشاريع  انجاز  في 

تنفيذها خالل السنة القادمة.

ضمن اطار قيام وزارة الداخلية 
والبلديات بتنفيذ مشروع التنمية 
الست  للبلديات  االجتماعية 
البارد  نهر  بمخيم  المحيطة 
الدولي  البنك  بهبة من  الممول 
وحدة  عبر  والتعمير  لالنشاء 
األول  المشروع  في  التنسيق 
افتتحت  البلدية،  التحتية  للبنى 
مؤسسة الصفدي باالئتالف مع 
للتنمية “مشروع  المنية  جمعية 
ونواة  معلوماتية  غرفة  تجهيز 
مكتبة” وذلك في مقر الجمعية 
ممثلة  وبحضور  المنية،  في 
مؤسسة الصفدي سميرة بغدادي 
ومخاتير  للبلدية  وممثلين 
الجمعية.  واعضاء  واالهالي 
اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
المنية  جمعية  رئيس  فكلمة 
للتنمية بالل أسوم أكد فيها على 
يشكل  الذي  المشروع  أهمية 
الثقافة،  الحياء  جهود  ثمرة 
وتحدث عن التعاون القائم مع 
رجل  محييًا  الصفدي  مؤسسة 
العطاء والخير الرئيس الفخري 
محمد  الوزير  للمؤسسة 
أن  “طموحنا  وقال:  الصفدي. 
المراجع  كافة  للطلبة  نوفر 
لحضهم على المطالعة. وأخيرًا 
وكل  الدولي  البنك  أسوم  شكر 
الذين تبرعوا وساهموا في دعم 

ياسمين  جهتها  من  المكتبة”. 
قدمت  “المؤسسة”،  من  كبارة 
فأشارت  المشروع  عن  نبذة 
المطالعة  مستوى  تراجع  الى 
بالرغم  الكومبيوتر  واعتماد 
وغياب  مراكزه  توفر  قلة  من 
وقالت:  العامة،  المكتبات 
حفزتنا  األسباب  هذه  “كل 
معلوماتية،  غرفة  تجهيز  على 
وتجهيز  مكتبة،  نواة  تأسيس 
وأكدت  دورات”.  لتنفيذ  مكان 
النتائج ستؤدي  أن  كبارة على 
استغالل  ظروف  تحسين  الى 
المستوى  ورفع  الفراغ  أوقات 

العلمي والثقافي.
ثم كانت كلمة مؤسسة الصفدي 
ألقتها مديرة القطاع االجتماعي 
رأت  التي  بغدادي  سميرة  د. 
الصفدي  مؤسسة  اهتمام  بأن 
بهذا المشروع  ينبع من كونه 
وأهدافها  رسالتها  في  يصب 
التنمية  تعزيز  على  القائمة 
تحسين  خالل:  من  البشرية 
نوعية حياة الشرائح المجتمعية 
الحرمان  من  تعاني  التي 
 . الملحة  احتياجاتها  وتلبية 
في  االنمائية  المبادرات  دعم 
مختلف الميادين والمساهمة في 
المعنية.  األطراف  مع  تنفيذها 
الشرائح  مختلف  دور  تعزيز 

المهمشة  سيما  وال  المجتمعية 
منها واشراكها في رسم الخطط 
الطاقات  وتنمية  االنمائية 
الشبابية  والسيما  البشرية 
متطلبات  نحو  وتوجيهها  منها 
أما  وتابعت:  العمل.  سوق 
هذا المشروع الصغير بحجمه 
التنموية  أهدافه  في  والكبير 
فتكمن أهميته في كونه تربوي 
نعلم  كما  فالتربية  وثقافي، 
جميعًا أساس في عملية التغيير 
نتيجة  جاء  أنه  كما  والتنمية. 
ووطنية  محلية  جهود  تضافر 
وكلنا  مدني،  ومجتمع  رسمية 
نعلم أن التنسيق والتعاون بين 
والمجتمع  الرسمي  القطاع 
لتحقيق  رئيسي  شرط  المدني 
اضافة  التنموية،  البرامج 
ودعمها  البلدية  تبني  أن  الى 
يكرس  االجتماعية  للمشاريع 
البشرية  التنمية  في  دورها 
ديمومة  يؤمن  كما  المستدامة 
وختمت  وتطويرها.  المشاريع 
بلدية  رئيس  على  متمنية 
المشروع  هذا  احتضان  المنية 
استمراريته  لضمان  ورعايته 
واغنائه بما يكفل تعميم االفادة 
على جميع المواطنين في هذه 
جال  الختام  وفي  المنطقة. 
الحضور بين أرجاء المشروع.

برامج  إطالق  بمناسبة 
 MICROSOFT OFFICE(
غالب  الطالب  قام   )2010
الهندسة  كلية  من  سنجقدار 
في  المعلومات  وتكنولوجيا 
طرابلس  في  المنار  جامعة 
في  مايكروسوفت  وممثل 
عرضًا   ،  )MSP( الجامعة 
الجديدة  النسخة  تضمن إطالق 
الخصائص  شارحًا  للبرنامج 

التقنية للنسخة الحالية .
أساتذة  المحاضرة  حضر 
تم  حيث  الجامعة  وطالب 
رؤية  على  الحضور  إطالع 
الشركة للسنوات العشر المقبلة 
الكليبات  من  عدد  خالل  من 
)دريم  مشروع  وعن  القصيرة 

بطالب  الخاص  سبارك( 
الجامعات الذي يعطي الطالب 
برامج  على  بالحصول  الحق 
المستخدم  تكلف  مجانية شاملة 
 . باهظة  مبالغ  عادة  العادي 
الطالب  المحاضر  شجّع  كما 
مسابقة  في  المشاركة  على 
لمتصفح  قصير  فيلم  إخراج 
موقع  طريق  عن   IE8 الويب 
شارحًا   3inna.com.www

كيفية االشتراك بها .
وبعد اإلجابة على األسئلة التي 
طرحها الطالب قام المنظمون 
الذين  للطالب  قرعة  بسحب 
الشركة  قدمت  حيث  حضروا 
الى أحد الطالب هدية قيمة من 

مايكروسوفت .

الدكتور  عبر  لبنان  سجل 
انجازا  االحدب  طالل  احمد 
بحصوله  تمثل  جديدا  علميا 
جامعة  من  دكتوراه  على 
في  مرسيليا  في  سيزان  بول 
برمجة  اختصاص  في  فرنسا 
الكومبيوتر ضمن بحوث الذكاء 
على  والقدرة  االصطناعي 
ممتاز وحصوله  بدرجة  التعلم 
على تقييم من اللجنة الفاحصة 
الفرنسي  البروفسور  برئاسة 
مارك لوغوك يقضي بتصنيفه 
وهو  العالم  في  االول  العالم 
الجامعة  تمنحه  تقدير  اعلى 
وذلك بعد نجاحه في اعداد اول 
الذكاء  حول  معلوماتي  نظام 

االصطناعي  قابل للتطبيق في 
بذلك  متجاوزا  العملية  الحياة 
تعتمد  التي  السابقة  االنظمة 
يحتاج  والتي  النظريات  على 
الطويل.  وقت  الى  تطبيقها 
الدكتور االحدب هو مدير فرع 
اللبنانية  الجامعة  في  الشمال 
رياضية  انظمة  اتبع  الدولية. 
في  خاللها  من  نجح  حديثة, 
بين  التواصل  عالقة  درس 
هذه  تحديد  وتسريع  االشياء 
العالقة , وفي ايجاد نظام ذكي 
ضمن برمجة حديثة قابلة للتعلم 
سريع  وبشكل  مختلفة  بطرق 
للتنفيذ بعيدا عن  وسهل وقابلة 

النظريات السابقة.

البشرية  التنمية  مركز  اطلق 
والسعادة  العزم  جمعية  في 
الدورة  اعمال  االجتماعية 
عنوان   تحمل  التي  االولى 
االبداع  التي تستهدف الناشئة 
من ابناء طرابلس الذين يتراوح 
 13 الى   8 بين   اعمارهم 
الدورة  هذه  في  وحاضر  سنة 
المدربون: احمد هاجر، حسان 
مريم  بابتي،  منى  نابلسي، 
جبلي، عبيدة تكريتي. وشارك 
طفل  تسعين  من  اكثر  فيها 
المحاضرات  قاعة  في  وذلك 

التابعة للمركز في طرابلس .
مواضيع  الدورة  وشملت  
تعنى بمهارات الفرد  القصوى 
التذكر  منها  والوسطى  والدنيا 
والتمييز  والتعرف  والفهم 
االبداع   مهارات  و  والمقارنة 

والعصف الذهني.
 وتخلل الدورة انشطة ترفيهية 
الى  تهدف  رياضية  ثقافية 
من  المشاركين  تنمية شخصية 
خالل قراءة القصص  المعبرة 
والتي  شخصياتها  خالل  من 
تساعد في حل االلغاز.واعتمد 
تقسيم  على  المحاضرون 
االطفال الى مجموعات لتكوين 
حل  والتركيز   عمل،  فرق 
المشكالت من خالل اللعب كما 
انشطة مسرحية  الدورة  يتخلل 

متنوعة  وهادفة.
شهر،  الدورة  استمرت  وقد 
بدات في الثامن والعشرين من 
الثامن  في  تنتهي  و  حزيران 

والعشرين من تموز .
الى ذلك  اطلق المركز دورة 
عنوان  تحت  ثانية  تدريبية 

االنسب   االختصاص  اختيار 
ثانوي،  االول  القسم  لطالب 
والذي  ثانوي،  الثاني  والقسم 
ثمانين  المشاركين  عدد  بلغ 
فيها  وطالبة،حاضر  طالب 
حول  خضر  هند  المدربون 
المناسبة  المهنة   اختيار  كيفية 
 ، الطالب  ميول  على  بناء 
الذي  العلمي   خالد  والمدرب 
تناول انماط الشخصيات العامة 
والشخصيات المهنية بناء على 
المدرب  و   )mbti( برنامج 
تحدث  الذي  ديب  محمد 
لبنان  في  العمل  سوق  عن 
واالختصاصات  والجامعات 
غسان  والمدرب  والكليات، 
طريقة  تناول  الذي  لكدار 
القرار  اتخاذ  في  االقناع 

المناسب.

نظمت بلدية سير الضنية حملة 
بالتعاون  وذلك  مجانية  صحية 
بيروت،  ليونز  نادي  مع 
االجتماعية  الخدمات  ومركز 
السيدة سوسن  بإدارة  في سير 

علم. 
وقد شارك في الحملة مجموعة 
المختصين  األطباء  من 
طب  التالية:  باالختصاصات 
وجراحة العين د. أديب جابر، 
جوزيف  د.  بصر  أخصائي 
طب  جابر،  والسيدة  المير 
غسان  د.  األسنان  وجراحة 
د. هدى  أطفال  كريدلي، طب 
قرنفل، صحة عامة وأطفال د. 
نوفل نوفل، أنف أذن حنجرة د. 
عصام بلعة، د. هيثم العارف، 

د.  النفسية  األمراض  عالج 
محلل  علي،  الشيخ  كريم 
محمود  د.  نفساني  ومعالج 
ومفاصل  عظم  الثل،  رياض 
خليل،  قاسم  محمد  د.  ديسك 
د.  والشرايين  القلب  أمراض 
ولفحص  مصطفى،  مروان 

السكر بالدم األخصائي
 د. ياسر شقير، هذا وقد أشرف 
علم  أحمد  سير  بلدية  رئيس 
شخصيًا على الحملة وأعضاء 
نظموا  حيث  البلدي  المجلس 
الوصول إلى المراكز والغرف 
الصحية، وصل عدد المعاينات 

الطبية إلى 400 معاينة.
المحامي  أقام  الختام  ومسك 
غداء  حفل  الفاضل  طالل 

والمجلس  األطباء  على شرف 
حرص  من  وانطالًقا  البلدي، 
بلدية سير على أهالي المنطقة 
البلدية وباقتراح رئيسها  دعت 
إلى تنظيم حملة صحية جديدة 
وعلى  جديدة  باختصاصات 
مستوى أوسع، وخاصة مرض 
السرطان هذا المرض الخطير 
الناس  من  بالكثير  يفتك  الذي 
لذا ستقوم البلدية بحملة توعية 
المرض  البلدة عن هذا  لسكان 
فحوصات  بإجراء  الخبيث 
مجانية،   شعاعية  وصور 
الخبيث  المرض  هذا  لتالفي 
آب  شهر  مطلع  في  وذلك 
بلدية  رئيس  عقيلة  من  بتبرع 

سير السيدة حميدة علم.



لقاء القوى المدنية

في طرابلس والشمال
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