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اإلقتصاد  وزير  استقبل 
والتجارة محمد الصفدي رئيس 
غسان  العام  العمالي  االتحاد 
غصن الذي رفض أي سياسة 
هدر  الى  تؤدي  القمح  لدعم 

المال العام. 
على  التأكيد  تم  غصن  وقال 
سعر  بمراقبة  التشدد  ضرورة 
من  وأضاف:  العربي.  الخبز 
المطاحن  بأصحاب  المفترض 
أسعار  يخّفضوا  أن  واألفران 
الطحين والخبز عندما ينخفض 
لم  وهذا  عالميًا  القمح  سعر 
من  طلبت  لقد  يحصل.وتابع: 
إعادة  الصفدي  الوزير  معالي 

للتعاون  األسعار  لجنة  إحياء 
في مكافحة الربح الفاحش، كما 
بحثت معه في موضوع الكتب 
لجهة  المدرسية  واألقساط 

رفض أي زيادة على األقساط  
يعاد  التي  الكتب  أسعار  أو 
لتباع  مختلفة  بطرق  تبويبها 

للتالميذ بأسعار جديدة. 

للوكالة  التابع  المركز  في  اقيم 
في  للفرنكوفونية  الجامعية 
طرابلس حفل تخريج لالساتذة 
التابعين لمركز العزم التربوي 
خاصة  لدورة  خضعوا  الذين 
في المركز لتدريبهم على كيفية 
التي  والمادة  البرامج  وضع 
سيعطونها للطالب على شبكة 
االنترنت،وذلك بحضور ممثل 
في  الفرنكوفونية  الوكالة  عن 
ومدير  ناكوزي  سلوى  لبنان 
فواز  التربوي  العزم  مركز 
دبوسي ومشاركين.وقد اوضح 
العزم  مركز  على  القيمون 
يندرج  العمل  ان هذا  التربوي 

ضمن اطار خطة تربوية كان 
قد اعلن عنها في السابق وهي 
ان الطريقة التي سيتم اعتمادها 
تقليدية  تكون  لن  التعليم  في 
بالمعنى العام،بل انها ستقدم كل 
ما هو جديد للطالب وستخفف 
عنهم أعباء كثيرة،وبهذه الدورة 
االستعانة  من  الطالب  سيتمكن 
للحصول  االنترنت  بشبكة 
على ما ينقصه ولم يستطع ان 
يحصل عليه في الصف.وكان 
قد شارك في هذه الدورة احدى 
عشر معلمة ومعلم تم اختيارهم 
للقيام  المركز  ادارة  قبل  من 

بهذه المهمة.

قاسم  الدكتور  النائب  زار 
االمارات  سفارة  العزيز  عبد 
العربية حيث التقى سفير رحمة 
حاكم  بعودة  مهنئا  الزعابي 
دولة االمارات الشيخ زايد بن 

معافى  سليما  نهيان  آل  خليفة 
دوام  له  وتمنى  بالده،  الى 
بقيادته  الصحة والعافية منوها 

الحكيمة لدولة االمارات. 

 زار وفد من الجمعية اللبنانية 
يضم  والمحررين،  لألسرى 
الشيخ عطااهلل حمود، المسؤول 
عن شؤون االسرى أحمد طالب 
التوثيق  قسم  عن  والمسؤول 
واالعالم حسين دقدوق، منزل 
عائلة االسير يحيى سكاف في 
المنية، ناقال تهنئة األمين العام 
حسن  السيد  اهلل»  ل»حزب 

نصراهلل بعيد الفطر.
السيد  «تأكيد  حمود  ونقل 
نصراهلل بذل كل الجهود لتحرير 
«تصريحات  منتقدا  سكاف»، 
برنار  فرنسا  خارجية  وزير 
بإطالق  طالب  الذي  كوشنير 
جلعاد  االسرائيلي  الجندي 
فيما  ميالده  عيد  في  شاليط 
تجاهل آالف االسرى»، مؤكدا 
يمارس  المدني  «المجتمع  أن 
العنصري وأنه  التمييز  سياسة 

ينظر بعين واحدة». 
العرب  المسؤولين  وطالب 
أجل  من  العاجل  ب»التحرك 
العدو  كيان  على  الضغط 
الطالق االسرى والمعتقلين في 
سجونه»، مؤكدا أن «االسرى 
والمعتقلين ال يمكن أن يحرروا 
بل  التفاوضية  العملية  عبر 
وقد  المجاهدين،  بسواعد 
التجارب أن طريق  أثبتت كل 
المقاومة هي الوحيدة الستعادة 

أكثر من 10 آالف معتقل». 
«البقاء  نصراهلل،  باسم  وأكد، 

على العهد الذي قطعه بأننا قوم 
السجون  في  أسرانا  نترك  ال 
الشرفاء  مدينة  من  وانطالقا 
يحيى  األسير  منزل  ومن 
األسير  هذا  إن  نقول  سكاف 
ضمير  في  سيبقى  المجاهد 
قضيته  وأن  المقاومين  جميع 

ستبقى قضية مركزية». 
سكاف 

األسير،  شقيق  رحب  بدوره، 
باسم  بالوفد  سكاف  جمال 
«السيد  أن  ورأى  العائلة، 
األبطال  والمقاومين  نصراهلل 
دماءهم،  بذلوا  من  أكثر  هم 
أجل  من  التضحيات  وقدموا 
وأثبتوا  وشرفها،  األمة  عزة 
ذلك في أكثر من محطة، وكان 
آخرها عملية تبادل األسرى»، 
إلى  «اطمئنانه  عن  معبرا 
وأن  أمينة  أيد  في  قضيتنا  أن 
السيد قطع على نفسه عهدا أال 
ينسى قضية شقيقنا يحيى وأن 
االمل كبير في استعادته بفضل 

المقاومين والمجاهدين». 
الشرفاء  و»كل  أننا  وأكد 
بقيادتها  المقاومة  خلف  سنبقى 
رافعين  وسنبقى  الحكيمة، 
راية المقاومة التي حملها قبلنا 
الشهداء والجرحى واألسرى». 
أن  على  العائلة  وشددت 
اال  تكتمل  ال  بالعيد  «الفرحة 
من  االسرى  جميع  بتحرير 

سجون العدو».

ميقاتي  نجيب  الرئيس  إستقبل 
القائم باألعمال في  في مكتبه، 
السفارة األوسترالية في بيروت 
بعد  قال  الذي  بيكوك  تريفور 
حديثا  وصلت  «لقد  اللقاء: 
دولة  مع  وأجريت  لبنان،  الى 
في  ناقشنا  أفق  جولة  الرئيس 
خاللها تطورات االوضاع في 
لبنان ومنطقة الشرق االوسط، 

إضافة الى العالقات بين لبنان 
تقوم  الذي  والدور  وأوستراليا 

به الجالية اللبنانية في بالدنا.
أضاف:» إن السفير االوسترالي 
الجديد لدى لبنان سيبدأ مهمته 
في منتصف شهر تشرين االول 
دولة  سيلتقي  وبالتأكيد  المقبل، 
الرئيس، وسنستكمل البحث في 
المواضيع التي تطرقنا إليها». 

اعلن المحامي مصطفى عجـم 
مجلس  لعضوية  ترشحه  عن 
المحامين  نقيب  النقابة ومركز 
تشرين  لدورة  طرابلس  في 
على  2010متمنيا  الثاني 
لنقابة  العامة  الجمعية  اعضاء 
المحامين في طرابلس، والبالغ 
ان  محامين،   1106 عددهم 
للمرشح  النقابي  االداء  يكون 
االختيار  لحسن  المعيار  هو 

وقال في بيان له 
يشرفني أن أخاطبكم من موقع 
رسالية  لمهنة  معكم  انتسابي 
طريقها الحق والعدل والحرية.

في  المحاماة  مهنة  عشت  لقد 
قناعة  صفوفكم ومارستها عن 
والتزام مدة ربع قرن من الزمن 
، وأعطيتها كل ما أستطيع من 
جهد عملي أو فكري متواضع، 
أضعاف  بالمقابل   فأكسبتني 
علم  من  أعطيت  ما  أضعاف 

وعمل وشعور بالمسؤولية.
ونمت  ولدت  نقابتنا  إن 
الوطني  كياننا  مع  وتطورت 
من  غيرها  مع  غدت  حتى 
والمؤسسات  الهامة  النقابات 
ركنًا  والدستورية  اإلدارية 

ما  وهذا  بنيانه،  أركان  من 
إلى  عنها  بالمسؤولية  يتسامى 
الوطني،  االلتزام  مستوى 
من  للتعاون  جميعًا  ويحفزنا 
والتطوير  اإلصالح  أجل 
دور  وتأكيد  وتفعيل  الدائم، 
بالتأسيس  مهنيًا ووطنيًا  النقابة 
والتركيز على القضايا اآلتية:

أواًل: الحفاظ على دور النقابة 
في الدفاع عن الحريات العامة 
فكرًا  الوطنية  الوحدة  وحماية 
ودعم  وممارسة  وتشريعًا 
الطائف  اتفاق  تطبيق  استكمال 
والوحدة  المشاركة  لتعزيز 

والمساواة.
في  النقابة  دور  تفعيل  ثانيًا: 
القانونية  التشريعات  اقتراح 
لمالءمة  القوانين  وتحديث 
والدولية  اإلقليمية  التطورات 
من خالل المشاركة الجدية في 
أعمال الجان النيابية المختصة.
مع  نقابتنا  حق  تحصيل  ثالثًا: 
نقابة بيروت بمراجعة المجلس 
بمراقبة  يتعلق  فيما  الدستوري 

دستورية القوانين.
رابعًا: تعزيز حصانة المحامي 
أمام  وحقوقه  كرامته  وحماية 

كافة  وفي  والقضاء  الموكلين 
العقوبات  وفرض  الدوائر 
بهذه  مساس  لكل  الرادعة 

الحصانة والكرامة والحقوق.
زميالتي وزمالئي

عبّرنا  كثيرة،  همومنا  إن 
بد  وال  سابقة،  برسائل  عنها 
أن تكون همتنا كبيرة، وآمالنا 
واسعة باتساع المستقبل وآفاقه 
وبعد   ، ذلك  لكل  الرحبة، 
التوكل على اهلل ، فقد ترشحت 
في  األولى  المسؤولية  لموقع 
النقابة ألتشرف بثقتكم بي نقيبًا 
للمحامين، متمنيًا عليكم جميعًا 
هو  النقابي  األداء  يكون  أن 

المعيار لحسن االختيار.

العامة  الصحة  وزارة  صدر عن 
ووزارة التربية، بيان عن مرض 
العين  في  الملتحمة  التهاب 
وسبل  والعوارض  والعوامل 

الوقاية، وجاء فيه: 
شهر  منذ  نشهد  لبنان،  «في 
من  موجة   ،2010 حزيران 
معظم  إجتاحت  الملتحمة  التهاب 
المناطق اللبنانية، فالتهاب ملتحمة 
شائعة  مرضية  حالة  هي  العين 
وانتفاخ  بالتهاب  وتتمثل  عالميا، 
الرقيقة  الطبقة  أي  الملتحمة، 
بياض  تغطي  التي  الجفن  داخل 
باحمرار  أيضا  ويعرف  العين. 
ما  غالبا  ألن  العين  إزهرار  أو 
أو  أحمر  لونا  العين  بياض  يأخذ 
«وتتضمن  اضاف:  زهريا». 
عوارض التهاب الملتحمة ما يلي: 
الشمس،  أو  الضوء  من  انزعاج 
الجفن،  إنتفاخ  العين،  إحمرار 
أو  بالحكة  شعور  العين،  تدميع 
إفرازات  العينين،  في  بحريق 
االخضر،  أو  االصفر  باللون 
حكاك في األنف، العطس، ألم في 
اللمفوية  الغدد  تضخم  الحنجرة، 

في منطقة األذن. 
عن  العين  ملتحمة  التهاب  ينجم 
فيروس أو جرثومة أي بكتيريا، أو 
مسببات حساسية. وتنتقل العدوى 
حال  في  العين  إلى  األيدي  من 
بالفيروس.  ملوثة  األيدي  كانت 
ملوثة  تصبح  أن  لأليدي  ويمكن 
إفرازات  دموع  حال:المست  في 
إنسان مصاب، أو صافحت أيدي 
ملوثة إلنسان مصاب، أو المست 
عين  بإفرازات  ملوثة  مسطحات 

ما  في  اما  مصاب».  شخص 
فاعتبر  الحضانة،  فترة  خص 
من  تمدد  التي  «الفترة  أن  البيان 
اإلنسان  جسم  الفيروس  دخول 
إلى حين ظهور العوارض، فهي 
تتراوح من يوم إلى عشرة أيام». 
ونصح البيان، المواطنين من أجل 
العدوى،  من  والحماية  الوقاية 
االتي:  الصحي  السلوك  «إتباع 
والمياه  بالصابون  اليدين  «غسل 
مشاركة  عدم  تكرارا،  الفاترة 
الشخصية  واألدوات  األغراض 
وأغطية  وشراشف  مناشف  من 
ووسادات مع اآلخرين خاصة مع 
فرك  أو  لمس  تجنب  المرضى، 
العينين، غسل اليدين بعد االختالط 
أي  لمس  أو  مصاب  مع شخص 
تنظيف  أغراضه،  من  غرض 
كما  باستمرار  الالصقة  العدسات 
اختصاصي  طبيب  به  يوصي 
أخصائي  طبيب  استشارة  العين، 
في طب العين في إحدى الحاالت 
الورم،  اشتداد  شديد،  ألم  التالية: 
وجود  خضراء،  إفرازات  وجود 

ضعف في البصر». 
البيئة  في  انه  البيان  اضاف 
إجراءات  تتضمن  المدرسية، 
على  «التشديد  يلي:  ما  الوقاية 
النظافة  التالميذ في مجال  توعية 
اليدين  نظافة  وخاصة  الشخصية 
وإبقاء  العيون،  لمس  وتفادي 
بالتهاب  المصابين  األطفال 
انتهاء  حتى  المنزل  في  الملتحمة 
طبي  تقرير  وارسال  العوارض 
الحالة  عن  المدرسة  ادارة  الى 

وفق األصول المتبعة».
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عام  الدستوري  التعديل  منح 
1990 مجلس الوزراء، كونه 
صالحيات  اإلجرائية،  السلطة 
في  واسعة  واختصاصات 
نذكر  واإلدارة،  الحكم  مجال 
بالقوات  التصرف  منها: 
المسلحة، وضع السياسة العامة 
المجاالت  جميع  في  للدولة 
المشاريع  مراسيم  ووضع 
ووضع  التنظيمية  والمراسيم 
الالزمة  القوانين  مشاريع 
تنفيذ  على  السهر  لتطبيقها، 
واإلشراف  واألنظمة  القوانين 
أجهزة  جميع  أعمال  على 
ومؤسسات  إدارات  من  الدولة 
وأمنية،  وعسكرية  مدنية 
تعيين موظفي الدولة وصرفهم 
القانون،  وقبول استقالتهم وفق 
إقرار  الوزراء  ولمجلس 
مشاريع قوانين معجلة وإصدار 

المراسيم االشتراعية.
هذه  من  الرغم  وعلى 
واالختصاصات  الصالحيات 
الحالية  الحكومة  عمل  يعتري 
وقلة  والتقصير  والتلكؤ  البطء 
ينعكس  الذي  األمر  اإلنتاج، 
المواطنين  حياة  على  سلبًا 
واهتماماتهم  وحاجاتهم 
واالجتماعية  المعيشية 
وإذا  واإلنمائية.  والصحية 
السياسي  االنسجام  عدم  كان 
من  العام  والدين  والعجز 
عمل  تعوق  التي  األسباب 
الحكومة، فهذا ال يبرر اإلهمال 
والتردي والتقهقر في النواحي 
واالقتصادية  االجتماعية 
وبخاصة  والبيئية،  واإلنمائية 
أسعار  وارتفاع  المعيشة  غالء 
المدخول  وقلة  المحروقات 
الكهرباء  وأزمات  والبطالة 
والضمان  والسير  والمياه 
االجتماعي واالستشفاء وتردي 
في  والبطء  الطرقات  أوضاع 

تنفيذ المشاريع واألشغال.
كثير  الحكومة  من  المطلوب 
لالستحقاقات  نظرًا  جدًا، 
التي  الكبيرة  والتحديات 
الحالية  المرحلة  في  ننتظرها 
الحكومة  وعلى  والمقبلة، 
هموم  معالجة  مسؤولية 
المواطن وهواجسه في ما يتعلق 
واالقتصاد  والمعيشة  باألمن 
والصحة  والتعليم  والتربية 
والحرية  والسكن  واإلنماء 
والراحة النفسية، وانطالًقا من 
سألت  والهواجس  الهموم  هذه 
الفاعلين  من  عددًا  «الوفاق» 
المطلوب  هو  ما  والمواطنين 

من الحكومة الحالية؟ 
فكانت اآلراء التالية:

المطلوب إصالح الكهرباء
رئيس جمعية تجار الذهب في 
قال:  صابونة  أحمد  الشمال 
شيء،  كل  قبل  «المطلوب، 
ووضع  الكهرباء  إصالح 
لبنان  خارطة  على  طرابلس 
الوضع  وتحريك  السياحية، 
بعدما  أنه  إذ  االقتصادي، 
االقتصادي  الوضع  تحرك 
تراجع  الصيف  أول  في  قلياًل 
السياسية  التصريحات  بعد 
التي تثير القلق لدى المواطنين 
السياح،  وحتى  والمغتربين 
الحكومة  من  والمطلوب 
وبخاصة وزارة الداخلية إنزال 
الحراس الليليين كما هو الحال 
في بيروت وجونية، وطرابلس 

في  الليليين  الحراس  تستحق 
وخاصة  الداخلية،  أسواقها 
والوضع  الصاغة،  سوق 
جهود  بفضل  مقبول  األمني 

الجيش واألجهزة األمنية».

ال ثقة في الحكومة

السيارات  سائقي  نقابة  رئيس 
أحمد  الشمال  في  العمومية 
ثقة  «ال  قال:  زبيدي  خضور 
لنا في الحكومة بعد الممارسة 
سائقي  كنقابة  معها  العملية 
عام،  عمالي  واتحاد  سيارات 
يعمل  الذي  الوحيد  والوزير 
هو  العراقيل  له  وتوضع 
العريضي،  غازي  الوزير 
الحكومة  نهج  يتغير  لم  وإذا 
لن يتحسن أداؤها، والتغيير ال 
يكون باألشخاص فقط، ووزير 
الداخلية زياد بارود وعد نقابات 
في  بأنه  التلفزيون  عبر  النقل 
هنالك  تكون  لن  حزيران  أول 
مزورة  أو  خصوصية  سيارة 
التقاعس  هل  باألجرة،  تعمل 
هذا منه أم من األجهزة المكلفة 
هو  لديه  األكبر  والهم  التنفيذ، 
الذي  حزام األمان. والشرطي 
بحزام  ضبط  محضر  يسّطر 
أن  يستطيع  ال  لماذا  األمان 
السيارة  ضبط  محضر  يسطر 
التي  المزورة  أو  الخصوصية 

تعمل باألجرة؟»
موضوع  «طرحت  أضاف: 
مع  ومعالجته  السير  ازدحام 
خالل  من  الحكومة  رئيس 
والمزور،  الخصوصي  وقف 
ال  الداخلية  وزير  أن  ويبدو 
المشكلة.  هذه  يحل  أن  يريد 
في منطقة الشمال يوجد حوالي 
خصوصية  سيارة   3100
المخالفات  بعض  يغطون 
عن  العقوبة  منح  خالل  من 
الخصوصية  السيارات  سائقي 
تخفيض  ويجب  والمزورة، 
خالل  من  المحروقات  أسعار 
وفرض  الضريبة  تخفيض 
وإذا  الكماليات.  على  ضرائب 
المحروقات  سياسة  استمرت 
فيه  تحرق  يوم  سيأتي  الحالية 
لبنان بمن فيه وما فيه، وليس 
الشعب وحده سوف يحترق بل 
أيضًا.  والحكومة  السياسيين 
وهي  مزمنة  مطالب  ولدينا 
وهيكلية  االجتماعي  الضمان 
وضمان  بأكمله  الضمان 
الشيخوخة. ولكن، عبًثا، ال أحد 

يحقق مطالبنا».

الحكومة لم تعمل شيًئا

رئيس النادي الثقافي الرياضي 
قال:  نصر  نبيل  أميون  في 
شيًئا،  تعمل  لم  «الحكومة 
الـ  للبنان  تؤمن  لم  فالكهرباء 
والمواطن  كلم2،   10452
والكهرباء  الخدمات  يريد 
األسعار  والرقابة على  والمياه 
مبرر،  بدون  ترتفع  التي 
األسعار  مرتفعة  والمحروقات 
رغم وجود مصفاتي طرابلس 
الحكومة  ووضع  والزهراني. 
والتوافق  بالخارج  مرتبط 
والوضع  واإلقليمي.  الدولي 
يجب  ولكن،  مستتب،  األمني 
وعلى  القضاء  وضع  تحسين 
الحكومة  اإلنمائي،  الصعيد 
يحصل  وكي  شيًئا،  تعمل  ال 
الحكومة  على  يجب  اإلنماء 
كي  البلديات  مستحقات  دفع 
إنمائية  بحركة  بلدية  كل  تقوم 

في بلدتها أو مدينتها».

ملف االستشفاء

سر  )أمين  كبة  أحمد  الحاج 
اتحاد نقابات أرباب العمل في 
المندوبين(  مجلس  الشمال- 
الحكومة  من  «المطلوب  قال: 
وضع  التوافقية  اللبنانية 
الصحي  االستشفاء  ملف 
وبخاصة  الواقع،  أمام  مجددًا 
شهدها  التي  األحداث  بعد 
المستشفى اإلسالمي ومستشفى 
تكون  أن  يعقل  هل  المقاصد، 
إلزاميًا  مضمونة  السيارات 
مضمونين،  غير  والبشر 
ويجب على المواطن دفع رسم 
معين مقطوع سنويًا من أجل 
ال  وعندها  االستشفاء،  تغطية 
حاجة لوزارة الصحة وتعاونية 

موظفي الدولة».
أداء  تحسين  «يجب  أضاف: 
في  قاس  التقنين  الكهرباء ألن 
الشديد،  والحر  الصيف  هذا 
اهلل  يتقي  أن  وزير  كل  وعلى 
أجل  من  ويعمل  وزارته  في 
الذين أوصلوه إلى هذا المركز.

بالطرقات،  ناهيك  هذا، 
واإلشارات  حرج،  وال  حدث 
أكثر  منذ  المعطلة  الضوئية 
من ثالثين سنة، ويجب وضع 
من  ناشطة  اقتصادية  سياسة 
أجل تحريك العجلة االقتصادية 
في  جميعًا  لنسهم  والتجارية 
من  الوافدين  السياح  استقبال 

كافة دول العالم».

المطلوب عدم الهدر

قال:  حسنة  محمد  المحامي 
الحكومة  من  «المطلوب 

اللبنانية الحالية أكثر بكثير مما 
تتوقعها هي أو حتى ما يطلبه 
األصعدة  كافة  على  اللبنانيون 
والنواحي، إن كانت إنمائية أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو حتى 
سياسية، وإذا ما قارنا حكومات 
بحكومتنا  المجاورة  الدول 
الحالية، فإننا بحاجة إلى سنين 
ونحن  بها،  نلحق  كي  كثيرة 
تطوير  سياسة  إلى  بحاجة 
التي  التحتية  البنى  أصل  في 
هائل  دعم  إلى  ربما  تحتاج، 
وإلى عدم هدر متستر عليه إن 
الوضع  في ظل  نقل سرقة  لم 
وخاصة  المزري،  االقتصادي 
األطراف،  المناطق  في 
ولن  المستشرية،  والبطالة 
حقيقية  سياسة  إلى  نصل 
أن  بعد  إال  وسياسيين منزهين 
النظام  إصالح  بورشة  نقوم 
والسياسي  والمالي  اإلداري 
ونحن  الصعد.  كافة  على 
بحاجة إلى الحرية واألمن في 
آن معًا، وما نتاج هذه الحرية 
إال صراعًا على اآلراء حول 
سينتج  وما  الدولية  المحكمة 
قلياًل،  فلننتظر،  وتاليًا،  منها، 
هذا القرار الظني وعلى أساسه 
والفرضيات،  القرائن  تبنى 
ذكرناه  ما  كل  من  أهم  ولعل 
خطط  وضع  ضرورة  هو 
بهذا  للنهوض  فعالة  اقتصادية 
المستوى  على  سواء  البلد، 
الزراعي أو الصناعي، وطبعًا 
مع الحفاظ على سياحة بيروت 
وجبل لبنان، مع أن األطراف 

محرومة من السياحة».

يجب االهتمام بالمواطن

قال:  حجازي  يحي  األستاذ 
السياسي،  الصعيد  «على 
المطلوب من الحكومة االتزان 
فئة  تغليب  وعدم   واالعتدال 
يعد  لم  البلد  ألن  أخرى  على 
فالمطلوب  صراعات،  يتحمل 
هو البقاء على الوحدة الوطنية 
وعلى  الحكومة.  دور  وتفعيل 
يكون  عندما  األمني،  الصعيد 
تنعكس  الموقف،  سيد  التوافق 
المواقف السياسية إيجابًا على 
فالمطلوب  األمني،  الواقع 
دائمة  تكون  أن  الحكومة  من 
ألن  المواطن  بأمن  التفكير 
من  أهم  واالستقرار  األمن 
المواطن،  إلى  بالنسبة  الغذاء 
األوضاع  أن  وبخاصة 
جدًا  صعبة  باتت  المعيشية 
أغلب  أن  إذ  المواطن،  على 
تعد  لم  الضرورية  السلع 
متوفرة بين أيدي الناس كالغاز 
يدفع  المواطن  وبات  والبنزين 
للمياه  مزدوجة  كلها  الفواتير 
الحالة  ذلك  ومع  والكهرباء، 
إلى أسوأ، ومن هنا  من سيء 
تخص  التي  الحكومة  نطالب 
وبخاصة  المعدوم،  المواطن 
واألعياد  رمضان  شهر  خالل 
التي  المدارس  موسم  واقتراب 

ترهق كاهل المواطن».
أضاف: «نحن نطالب الحكومة 
أولوياتها  سلم  في  تضع  بأن 
وزيادة  بالمواطن  االهتمام 
كي  للشباب  العمل  فرص 
وال  البلد  في  العمل  يستطيعوا 
خارج  السفر  إلى  يضطروا 
الحكومة  نطالب  كما  البلد، 
االقتصادية  المشاريع  بزيادة 
المحلي  الصعيد  على  المنتجة 
موضوع  عن  النظر  بغض 

السياحة.
اإلنمائي  الصعيد  على  أما 
باالهتمام  الحكومة  فنطالب 
الكهرباء  بإنتاج  الفوري 
بشكل  لبنان  على  وتوزيعها 
للمواطن  وتقديمها  متوازن 
البلدان  ببقية  أسوة   24/24
مواطن،  لكل  المياه  وتأمين 
يشترون  الناس  أصبح  حيث 
المياه ألن المياه ملوثة. وعلى 
لمسنا  لقد  الصحي  الصعيد 
تجاوبًا من قبل وزير الصحة 
بعض  أسعار  تنزيل  بشأن 
القلب  أدوية  وخاصة  األدوية، 
بشؤون  واالهتمام  والضغط، 
الصيدليات، وهذا ما نتمنى أن 

تحذو حذوه بقية الوزارات».

محبة لبنان واإلخالص

درويش:  مالك  األستاذ 
الحكومة  من  «المطلوب 
لبنان  محبة  أواًل،  الحالية: 
واإلخالص لضميرهم ودينهم. 
وبذل  األهمية  إعطاء  ثانيًا، 
في  المازوت  من  قطرات 
ولماذا  الكهرباء،  محطات 
هناك  أليس  الكهرباء،  تقطع 
يكفي  ما  نشحذ  ألم  مال؟  من 
والجيران؟  الكبرى  الدول  من 
الجيوب  لملء  نشحذ؟  لماذا 
بالديزل  المحطات  لملء  أو 
والمنازل  الشوارع  وإنارة 
التي  والمصانع  والمستشفيات 
أغلقت أبوابها وصرفت عمالها؟ 
ماذا نريد من الحكومة؟ الكثير 
لتعداده على  الكثير وال مجال 
الموقرة،  جريدتكم  صفحات 
وأنتم أعلم بما في هذا البلد من 

إهمال وتجاوزات».
العيب  من  «أليس  أضاف: 
قبل  بعضًا  بعضنا  يحاكم  أن 
الدولية  المحكمة  تحاكم  أن 
المعيب  من  المجرمين؟ 
شاشة  أمام  أحدنا  يقف  أن 
التلفزيون ليخون أخاه اللبناني، 
المشهود  من  كان  إذا  وخاصة 
في  والتضحية  بالوطنية  له 
يهرب  الذي  البلد  هذا  سبيل 
جراء  من  السياح  كل  منه 
المليئة  والخطب  التصريحات 
والتهويل  واالتهامات  بالشتائم 
الواقع  وهذا  والفتنة.  بالحرب 
االقتصاد  على  سلبًا  ينعكس 
ال  اللبناني  أن  حتى  البلد،  في 
يصرف ما في الجيب ألنه ال 
يعرف ماذا سيأتي في الغيب، 
وال يستطيع الشعب أن يطالب 

لتحسين  شيء  بعمل  الحكومة 
الوضع االقتصادي ألنه ال يثق 
الحكومات  أو  الحكومة  بهذه 
التي ستأتي إن لم تعد األلسنة 
أن  يعرف  أشداقها، وألنه  إلى 
تفعل  أن  تستطيع  ال  الحكومة 

شيًئا».
 

األمن واالستقرار

مدام شحيطة قالت: «المطلوب 
من الحكومة األمن واالستقرار 
الكهرباء  توفير  واألهم  للبلد، 
االقتصادية  الحالة  تتحسن  كي 
الخاصة والعامة وبصور دائمة 
المواطنين،  حياة  تتحسن  وكي 
للشباب  عمل  فرص  وتوفير 
ومصانع،  معامل  وإنشاء 
دوريات  تتوفر  أن  ويجب 
السرقات،  ومنع  الناس  لحماية 
لبنان  في  النفط  وجد  وإذا 
للبلد  كبيرة  فرصة  فسيكون 
كي يزدهر ويخف عبء الدين 
وكي  الناس،  كاهل  عن  العام 
المحروقات.  أسعار  تنخفض 
الحكومة  تعالج  أن  ويجب 
وخاصة  المعيشية،  األزمة 
المدارس،  موسم  اقتراب  مع 
النقية  المياه  توفير  والمطلوب 
فصل  خالل  وبخاصة  للناس، 
قضاة  إيجاد  واألهم  الصيف، 
الدولية  المحكمة  في  عادلين 
ال  وكي  الحقيقة  إلى  للوصول 
العمل  ويجب  األبرياء.  يتهم 
الشعب  معنويات  رفع  على 
أسير  يكون  ال  كي  اللبناني 
واإلشاعات  والخوف  القلق 
التي تروج للحرب والفتنة في 
اللبناني  الجيش  وتجهيز  البلد، 
الحدود  عن  للدفع  يلزم  بما 

وحماية األمن».

التهدئة السياسية

«المطلوب  قال:  يوسف  عمار 
التهدئة  هو  الحكومة  من 
متفقين  كانوا  وإذا  السياسية، 
صحيحة  ستكون  األمور  فكل 
أو سائرة إلى التحسن، فالسائح 
هادًئا  الوضع  يكون  أن  يريد 
لبنان،  إلى  يأتي  كي  ومستقرأ 
التي  الكهرباء  ولكن األهم هو 
تنقطع كثيرًا، كل يوم، ويجب 
يجب  حيث  إلى  المياه  إيصال 
مناطق  فهنالك  تصل،  أن 
الشرب  مياه  من  محرومة 
أو  الغالونات  تعبئة  إلى  وتلجأ 
شرائها ويجب تخفيض أسعار 
يتوفر  كي  المبنية  العقارات 
وزيادة  الناس  لجميع  السكن 
الغالء  مقابل  الفردي  الدخل 

المستشري».

دعم الدخل الفردي

«على  قال:  خوال  الدين  نور 
تخفيف  والسياسيين  الحكومة 
إلضفاء  السياسي  التوتر  حدة 
واألمان  الطمأنينة  حالة 
واالهتمام  الشعب،  على 
ظل  في  متزايد  بشكل  باألمن 
التجسس  شبكات  عن  األنباء 
الظني  والقرار  اإلسرائيلية 
للمحكمة الدولية. على الصعيد 
الحكومة  نطالب  االقتصادي، 
للمواطن  الفردي  الدخل  بدعم 
في  يعيش  أن  يستطيع  كي 
حاجاته  ويؤمن  البلد  هذا 
السلع  ودعم  الضرورية، 
األساسية، وخاصة المحروقات 
دعم  ويجب  الغذائية،  والمواد 
فالكهرباء  الكهرباء،  قطاع 
وطويل،  متكرر  بشكل  تنقطع 
رغم  كثيرًا  تنقطع  والمياه 
هذه  في  إليها  الملحة  حاجتنا 
األيام، والمطلوب من الحكومة 
وتأهيلها  بالطرقات  االهتمام 

وصيانتها».

التقيد بالقوانين

«على  قال:  فران  غسان 
القرارات  تتخذ  أن  الحكومة 
التي  الحاسمة  واإلجراءات 
التقيد  على  الشعب  تحث 
أشد  فرض  ويجب  بالقوانين، 
المخالفات  على  العقوبات 
يوم،  كل  الناس،  يرتكبها  التي 
وعندما يلتزم الشعب بالقوانين 
لإلنماء دون  قاباًل  البلد  يصبح 
الدولة  على  ويجب  تخريب. 
المواسم  استغالل  اللبنانية 
األربعة  فصولها  في  السياحية 
إلنعاش  فقط  الصيف  ال 
يجب  كما  اقتصاديًا.  البلد 
مشابهة  رياضية  ألعاب  إقامة 
والعمل  الفرنكوفونية  لأللعاب 
على  للحصول  تطويرها  على 
الدولة  لخزينة  أكبر  مكاسب 
األمنية  والقوى  الدولة  وعلى 
األمن  لضبط  المراقبة  تشديد 

وخاصة في مطار بيروت».
داخل  السياسي  االنسجام  إًذا، 
الحكومة الحالية كونها ائتالفية 
ال حكومة تكنوقراط ضروري 
لتفعيل عملها ونشاطها، كما أن 
واالعتمادات  اإليرادات  توفر 
العامة ضروري  الموازنة  في 
تمكينها  بغية  موازنات  لدعم 
من القيام بأعمالها على الصعد 
واالقتصادية  االجتماعية 
واإلنمائية والصحية والتربوية 

والثقافية واألمنية والتنظيمية.
تحقيق أسامة اسماعيل



بدعوة من مركز صالح الدين 
ندوة  عقدت  واالنماء  للثقافة 
الى  المدخل  كتاب  لمناقشة 
الدكتور  تأليف  من  النعمة  فقه 
بحضور  ميقاتي  االله  عبد 
وحارة  النخلة  بلدية  رئيس 
االيوبي،وعميد  جمال  الخاصة 
الدكتورهاشم  الفنون  كلية 
الشيخ  االيوبي،والقاضي 
جان  والدكتور  األيوبي  غالب 
توما،ومؤلف الكتاب د.عبداإلله 
ميقاتي،وحشد من رجال الفكر 
ومشاركين،وذلك  واالدب 
الدين  صالح  مسجد  خلية  في 
قضاء  النخلة  بلدة  في  االيوبي 

الكورة.
بداية كلمة لعريف الحفل اسامة 
االيوبي الذي رحب بالحضور 

وقدم المحاضرين.
غالب  الشيخ  القاضي  القى  ثم 
اننا  فيها  راى  كلمة  االيوبي 
الفهم  كتاب جمع صاحبه  امام 
و حسن اداء الشكر،النه ركز 
وهو  جدا  مهم  موضوع  على 
شكره  وحسن  اهلل  نعم  معرفة 
لو  التي  الوافرة  النعم  على 
كثيرة  لوجدها  االنسان  تاملها 
وال تحصى واشار الى ان من 
حسن  فهم  هي  اهلل  نعم  اعظم 
اهلل  نعم  معرفة  وحسن  القصد 
نعمته  تمام  اهلل  اراد  اذا  النه 
نعمته  على  عرفه  عبده  على 
شكره  من  واعطاه  الحاضرة 
تشرد  ال  حتى  به  يقيدها  قيدا 
وتقيد  بالمعصية  تشرد  فانها 
يستجلب  لعمل  بالشكر،ووفقه 
وبصره  منتظرة  النعمة  به 
تسدها،وتقطع  التي  بالطرق 
واذا  الجتنابها  ووفقه  طريقها 
الوجوه  اتم  اليه  وافت  قد  بها 
و  فيها  هو  التي  النعم  وعرفه 

يشعر بها.
من  االيوبي  الشيخ  وحذر 
والتقصير  النعمة  عن  الغفلة 
الى  نظر  اذا  النه  الشكر  عن 
ما فوقه ممن فضل عليه احتقر 
ما اعطاه اهلل فقصر في وظيفة 
القليل  اعطاه  إذا  الشكر،النه 
بمن  ليلحق  المزيد  فيطلب 

همه  يقاربه،فيصير  او  فوقه 
الدنيا ويغفل عن الشكر والقيام 
خلق  التي  العبودية  بوظيفة 

الجلها.
صالح  مركز  رئيس  بدوره 
الدكتور  واالنماء  للثقافة  الدين 
هاشم االيوبي قال في الكاتب:لم 
يكن غريبا على استاذ الهندسة 
ان يركز على  تفاصيل دقيقة 
يركز  الذي  السطور وهو  بين 
مهنته  في  التفاصيل  ادق  على 
المالحظة  دقة  على  تقوم  التي 

وتكامل العمل.
لم  الكتاب  يكاد  واضاف 
اال  اهلل  نعم  من  نعمة  يترك 
في  مواقعها  ذكرها،وذكر 
والحديث  الكريم  القران 
الصالحين،من  واذار  الشريف 
االيمان  نعمة  الى  الخلق  نعيم 
الشكر  الى  الخاصة  النعم  الى 
على النعم،مفصال في كل نوع 
من أنواعها في تبويب هندسي 
فيما  وخاصة  وشامل  متكامل 
يتعلق في مسالة الوقت واالمن.

غيابا  نرى  حولنا  نظرنا  واذا 
بالدنا  في  لالمن  مدروسا 
الى  فلسطين  الى  العراق  من 
طالبنا  لبنان،واذا  الى  اليمن 
في  وشارعنا  بلدنا  في  باالمن 
بالف  علينا  يطلعنون  جاراتنا 
تهمة  والف  وبدعة  بدعة 
ان  نؤمن  وتهمة ولكننا سنبقى 
االمن نعمة من اهلل تعالى واننا 
لنا  ليبقى  النعمة  بهذه  سنطالب 
الوطن النه خير نعمة ال يجوز 
التفطريط فيها او التنازل عنها.

جان  الدكتور  جهته  من 
عنوانُ  َلَفَتني  قال:لقد  توما 
إلى  «مدخٌل  الكتاِب،فهو 
المدخِل  وبيِن  الّنعمة».  فقهِ 
مساحٌة   ِ الموضوع  واتساِع 
عندَ  التواضِع  كنعمةِ  كبرى، 
المؤلِّفِ عبد االله ميقاتي الذي 
«عليمًا  ليسَ  بأّنه  اعترَف 
بالتفاسيِر،  ضليعًا  أو  بالفقهِ 
لكنه استندَ إلى سلسلةٍ طويلةٍ 
ليكونَ  الفقهيّةِ  المراجِع  من 
قويًّا،  الصَّْخِر  على  بناُؤهُ 
متماسًكا،ال تنقصُهُ واردٌة وال 

واضاف:هذا  شاردٌة.  تفوُتهُ 
المتخصِّص  غيرُ  المؤلُِّف 
يقوَل  َأنْ  أرادَ  ريعةِ  بالشَّ
االلهيات،  عِْلِم  في  شيًئا حسًنا 
اهلل  نِعَِم  تفنيدِ  في  فأحسنَ 
ِبدءًا  اإلنساِن،  على  تعالى 
وصواًل  الخلقِ  نِعْمَةِ  من 
مرورًا  الخاصَّةِ  النِعَِم  إلى 
بنعمةِ اإليماِن والَخْلقِ وصواُل 
والحَمْدِ. ْكِر  الشُّ نِعْمَةِ  إلى 

قول  إلى  هنا  أشيرَ  أن  وأودّ 
تكثر  : «حيث  بولس  الرسول 
وهي  الّنعمة»   تكثر  الخطيئة 
ضرورة  إلى  واضحٌة  إشارة 
وحضورها  وفاعليتها  النعمة 
في عالمنا منذ كان، فكّلنا عبيدُ 
العليّ  رحمَة  نبتغي  بّطالون 
ومحبتِهِ فتأتي نعمَُتهُ لنذكرَهُ 
في كّل نجاح لنا، ولعلَّ النِّعْمََة 
المعتصمينَ  نحنُ  لنا  األولى 
بحبِل اهلِل تعالى هي الهذيُذ باسِم 
العليّ في ُكلِّ حيٍن: أال نجيبُ 
نشكرُ  الصّحة:  سؤاِل  عن 
الّتوفيقِ:  سؤاِل  وعن  ؟!،  اهلل 
الحمدُ هلل؟!، وعن سؤال الغدّ: 
سؤاِل  وعن  اهلل؟!،  شاء  إن 
اهلل؟!  بإذِن  حصوُله:  الممكِن 
نقول  الّشر  ردّ  طلِب  وعن 
قولنا:  وفي   ، اهلل  سمحَ  ال   :
اهلل  نجيب:  كريم»  «رمضان 

أكرم، وغيرَهَا.
زمِن»  في  الكتابُ  جاءَ  لقد 
بجميِع  المادّيةِ  الحياةِ  طغياِن 
كثيٍر  عقوِل  على  ألوانِـهَا، 
يرونَ  ال  فباتوا  النَّاِس،  من 
من الدُّنيا ونعيمِها إال الكسبَ 
الغرائِز  وسيطرَة  المادّيَّ، 
هواتِ على ما سواها من  والشَّ
وََنسُوْا،  وغاياتٍ،  أهدافٍ 
اهلِل  نِعِمَ  يَْنسَوْنَ  كادوا  أو 
وال  ُتعَدُّ  ال  اّلتي  الوافرَة، 
ُتحصى، وهم يتقّلبونَ فيها لياًل 
نعمًة  افتقدَ  ومن  ونـهارًا، 
افتقدَ ويتحسّرُ  يذكرُ ما  فهو 
عن  يغفُل  أو  وينسى  عليه، 
تعوّدَ  قد  ألنَّه  النِعَِم،  باقي 
يكادُ  وَأِلَفهَا فأصبحَ ال  عليها 

يراها».
 : قائال  توما  الدكتور  وختم   

ال  أن  هي  األخرى  والنقطُة 
مسلمينَ  نتناسى،  أو  ننسى 
المدينَة  تلكَ   ، ومسيحيينَ 
مركز  في  ونحن   ، المقدسَة 
المسجدُ  حيُث  حرّرها،  من 
األقصى وكنيسُة القيامة، حيُث 
والمِعراِج  اإلسراءِ  أحداُث 
ال  كيف   . المهد  وكنيسُة 
مدينةِ  أجِل  من  القيامُة  تقومُ 
يَبُْذُل  ال  وكيف  ؟  القيامةِ 
من  األقصى  جُهْدَهُ  الجمعُ 
مدينُة  األقصى؟  مدينةِ  أجِل 
والنِعَِم  الوزناتِ  من  الُقدس 
التي أعطانا إياها الباري لتبقى 
الصادقينَ،  للمؤمنينَ  شهادًة 
ولتبقى شجرُة الزيتوِن مباركًة 
هناكَ كي تمنعَ التهويدَ اّلذي 

يَطاُل الحَجَرَ والبََشرَ.
عبد  للدكتور  كلمة  كانت  ثم 
اإلله ميقاتي الذي قال: لقد كان 
اليفارق  الكتاب  هذا  موضوع 
خاطري لفتره طويلة من العمر 
عامًا،  ثالثين  على  تزيد  قد 
في  تلميذًا  كنت  عندما  وأذكر 
مدينة  إلى  وسافرت  الجامعة، 
روسيا،  شمال  في  بطرسبرج 
إلجراء  حزيران،  شهر  خالل 
المطلوب،  الهندسي  التمرين 
وكانت تلك األيام تعرف هناك 
بالليالي البيضاء، حيث اليغيب 
أذكر  الليل،  طوال  الضوء 
يصيب  الذي  اإلرهاق  يومها، 
أردت  ولقد   ، ويعتريه  الجسم 
مدخاًل  بحق  يكون  أن  للكتاب 
إلى فقه النعمة وفهمها، بكل ما 
في الكلمة من معنى، ألنه في 
الحديث عن نعمة الصحة مثاًل، 
العلمي  الحديث  أن  وجدت، 
وتلمست  أبدًا،  الينتهي  عنها 
عمق  من  جدًا  يسيرًا  بعضًا 
المعنى الواسع في اآلية الكريمة 
«وفي أنفسكم أفال تبصرون»، 
لما في هذا الجسم البشري من 
كلل  بال  تعمل  متكاملة  أجهزة 
أو ملل )جهاز عصبي، جهاز 
هضمي، هيكل عظمي، جهاز 
تنفسي، دوره دموية،...( وفي 
وآالف  مليارات  جهاز  كل 
التي  الخاليا  من  المليارات 

تناسق  في  وتتكامل  تعمل 
وصفه  عن  يعجز  جدًا  بديع 
تأملت  ،وعندما  يراع  أو  قلم 
السماء  بين  الماء  دورة  في 
أسرار  من  ومافيها  واألرض، 
األوكسيجين  ودورة  وفوائد، 
بين اإلنسان والحيوان والنبات 
أدركت بعضًا يسيرًا من أسرار 
المخلوقات  هذه  بين  التكامل 
جميعًا، وكيف أن اهلل عز وجل 
قدَّر هذا كله في تناسق عجيب 
أحسن  اهلل  فتبارك  جدًا.  جدًا 

الخالقين.
وتابع ميقاتي قائال : يقول اهلل 
الكتاب  أهل  أن  ?ولو  تعالى: 
عنهم  لكفرنا  واتقوا  آمنوا 
جنات  وألدخلناهم  سيئاتهم 
النعيم* ولو أنهم أقاموا التوراة 
إليهم  أنزل  وما  واإلنجيل، 
فوقهم  من  ألكلوا  ربهم  من 
أمة  منهم  أرجلهم.  تحت  ومن 
ما  ساء  منهم  وكثير  مقتصدة، 
أخرى:  آية  يعملون?.وفي 
آمنوا  القرى  أهل  أن  ?ولو 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
كذبوا  ولكن  واألرض  السماء 

فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
غيرها  وفي  اآليات  هذه  في 
وجّل  عزّ  اهلل  يقرّر  أيضًا، 
بأنّ  عظمى  إيمانيّة  حقيقة 
جّل  اهلل  وتقوى  اإليمان  جزاء 
نعيم  على  يقتصر  ال  جالله، 
كان هو  وإن  اآلخرة وحدها- 
يشمل  بل  والغاية-  الهدف 
صالح أمر الدنيا، عند اإلنسان 
في  كما  وذاته،  شخصه  في 
أفراده  مجموع  في  المجتمع، 
ثمرة  كانت  وعالقاته.لذلك 
من  ?ألكلوا  والتقوى:  اإليمان 
أرجلهم?  تحت  ومن  فوقهم 
من  بركات  عليهم  ?لفتحنا  و 
رزق  أي  واألرض?  السماء 
وتقدم  كبير،  ورخاء  وفير، 

وسعة ونماء وحضارة.
األمر اآلخر الذي تجب اإلشارة 
إليه هو أنّ اإلنسان يألف النعم 
نحو  شهواته  وتفتر  الدنيوية، 
ملذات الدنيا، مع مرور الزمن 
ويكون  بها.  السعادة  فتتراجع 

كلما  فأكثر  أكثر  ذلك 
اإلنسان  قلب  الدنيا  مألت 
فالغني  وغفل عن آخرته. 
ثروته  جمع  بلذة  يشعر 
يليها،  ممّا  أكثر  األولى 
دائمًا  يستذكر  والحاكم 

وأيامه  للسلطة  استالمه  لحظة 
والزوج  الحكم،  في  األولى 
األولى  زواجه  ليلة  يتذكر 
والوالدان يعيشان لحظة بلحظة 
مِن  أكثر  األول  الولد  مع 
دواليك.أمّا  وهكذا  بعده.  مَنْ 
تقوى  فإّنها  األخروية،  النعم 
اإليمان  تملك  إذا  الزمن  مع 
ترفد  وتراها  المؤمن.  قلب 
الشعور باللّذة والنعمة الدنيوية 
فتقوّيها وتتكامل معها. فالغنيّ 
المؤمن يشعر بلّذة إنفاق المال، 
الفقراء  على  اهلل،  سبيل  في 
والمساكين، أكثر من لذة جمع 
سعيًا  لذلك  فيسعى  المال، 
في  سببًا  ذلك  فيكون  دؤوبًا 
المؤمن  والحاكم  ثروته.  زيادة 
الذي يحكم بما أنزل اهلل يسعد 
في إقامة شرع اهلل، والعدل بين 
الرعية، وإنصاف المحرومين، 
والسهر  التعب  ينسيه  ما 
ومعالجة  الناس  مصالح  على 
المجتمع  فيرقى  شؤونهم. 
سعادته  وتزداد  ويتطوّر، 
يحققه من  ما  في  فأكثر،  أكثر 
إنجازات. ولذلك قدَّم اهلل، عزّ 
على  األخروي  الهدف  وجّل، 
القرآن  في  الدنيوية  األهداف 
الكريم في قصة قارون عندما 
اهلل  آتاك  ما  في  «وابتغ  قال: 
الدار اآلخرة وال تنس نصيبك 
هي  اآلخرة  فجعل  الدنيا»  من 
الهدف والغاية، دون أن يُغفل 
فيها. وفي  الدنيا ونصيبه  ذكر 
هذا التكامل الرائع تكون السعادة 
الحقيقة في الدنيا واآلخرة.لذلك 
الدخول في  إلى  كانت دعوتي 
النعمة  فقه  عالم  العالم،  هذا 
الذي ال حدود له. وهي ليست 
دعوة إلى العد أو اإلحصاء، ال 
سمح اهلل، بل هي دعوة إلى اهلل 
تعالى، وإلى اإليمان به، خالقٍ 
لإلنسان، وخالقٍ للكون، والتي 

من خاللها يستطيع اإلنسان أن 
التي  الطبيعية  الظواهر  يفسّر 
يدبّر بها الخالق أمر السماوات 
الخالئق  وأمر  واألرض، 
أجمعين. وهذه السنن والقوانين 
ثابتة ال تبديل فيها وال تحويل: 
« فلن تجد لسنة اهلل تبدياًل، ولن 

تجد لسنة اهلل تحوياًل «.
ببعض  التذكير  إلى  إنها دعوة 
يجب  التي  النعم  و  السنن  هذه 
استطعنا  ما  منها  نستذكر  أن 
لنشكرها إلى اهلل تعالى وحده، 
باللسان  شكرًا  له،  شريك  ال 
فالشكر  وبالعمل.  وبالقلب 
للعلم  ترجمة  هو  باللسان 
بالقلب  الشكر  أما   ، بالشيء 
فألنه مستودع اإليمان، وإذا ما 
اقترن العلم باإليمان، وصدقهما 
الزيادة من فضل  العمل تكون 
اهلل ونعمه، ألن وعد اهلل حق، 
بصيغة  الوعد  هذا  جاء  وقد 
الثابت  القوي  واإلعالم  األذان 
في القرآن الكريم  حيث يقول 
لئن  ربكم  تأذن  وإذ   » تعالى 
ذلك  عند   . ألزيدنكم»  شكرتم 
والسؤدد  والرفعة  العزة  تكون 

و التقدم و الحضارة.
اهلل  رسول  بقول  معكم  أختم 
ألم  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اهلل  رضي  عائشة  المؤمنين 
أحسني  عائشة،  يا   » عنها: 
جوار نعم اهلل، فإنها ما نفرت 
عن أهل بيت فكادت أن ترجع 
الدرداء:  أبي  وقول  إليهم»، 
«من لم يعرف نعم اهلل عليه إال 
قلَّ  فقد  ومشربه،  مطعمه  في 
وقول  عذابه»،  وحضر  علمه 
اإليمان  العلماء في شعب  أحد 
: سبحان من لم يجعل في أحد 
المعرفة  إال  نعمة  معرفة  من 
بالتقصير عن معرفتها، والحمد 
نعمة  معرفة  جعل  الذي  هلل 

التقصير عن معرفتها شكرآ.
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تداعت هيئات المجتمع المدني 
االجتماع  الى  طرابلس  في 
مع  الجامعيين  نادي  مقر  في 
بلدية  مجلس  اعضاء  من  عدد 
طرابلس للبحث بمصير مسرح 
ختام  وفي  االثري  االنجا 
المجتمعون  اصدر  االجتماع 

نداء تحت عنوان: 
من  موجه  استغاثة  نداء 
طرابلس  في  المدني  المجتمع 

النقاذ مسرح االنجا الى: 
الجمهورية  رئيس  فخامة 
سليمان  ميشال  العماد  اللبنانبة 

المحترم
إلى دولة رئيس المجلس النيابي 
بري  نبيه  األستاذ  اللبناني 
المحترم إلى دولة رئيس مجلس 
الدين  سعد  األستاذ  الوزراء 
تحية  المحترم  الحريري  رفيق 
نناشدكم  إننا  احترام  و  تقدير 
باسم طرابلس العاصمة الثانية 
حصول  لمنع  الفوري  التدخل 
أهم  من  اثنين  بحق  جريمة 
الحضارية  و  األثرية  المعالم 
في طرابلس. أال و هما مبنيي 
مسرح األنجا و فندق رويال.

في  عكس  الذي  المسرح  هذا 
بهية  صورة  السابقة  األيام 
و  طرابلس  لمدينة  حضارية 
احتل مكانة كبرى في ذاكرتها 
رويال  فندق  مع  شهد  حيث 
تاريخية  أحداثا  له  المالصق 
هامة. إننا نأسف و نتألم للحال 
المباني األثرية  إليه  آلت  الذي 

طرابلس  مدينة  في  التراثية  و 
أن  بعد  باإلهمال  تتآكل  حيث 
و  العابثون  بها  ليعبث  تركت 
فيها  الطبيعية  العوامل  لتعمل 
يحن  ألم  تدميرا.  و  تخريبا 
القرارات  التخاذ  بعد  األوان 
إلى  تؤدي  التي  اإلجراءات  و 
حماية ما تبقى في المدينة من 

آثار ؟ 
لقد تم هدم مبنى مسرح اإلنجا 
حوالي  منذ  مرحلتين  على 
أحجاره  تناثرت  الذي  العامين 
على مرأى الجميع لتكون خير 
شاهد على ما آلت إليه األمور 
ذلك  أثر  على  طرابلس.  في 
السابق  البلدي  المجلس  اتخذ 

القرار رقم 197 و تضمن :
كل  اتخاذ   : األولى  المادة 
الخطوات الالزمة لإلبقاء على 
البناء القائم في العقار رقم 14 

التل ) مسرح االنجا(
الئحة  ضمن  و  أثري  كمعلم 

الجرد العام لألبنية األثرية.
إلى  الطلب  الثانية:  المادة 
الجامعة اللبنانية إعداد الدراسة 
هذا  إعمار  إلعادة  الالزمة 
جانب  األثري,إليداعها  المعلم 
المديرية العامة لآلثار للموافقة.

من  الطلب  الثالثة:  المادة 
ما  إلى  البناء  إعادة  المالكين 
كان عليه و فقا للدراسة المشار 
رأي  بيان  بعد  و  أعاله  إليها 
في  و  لآلثار  العامة  المديرية 
حال التخلف ستعمد البلدية إلى 

الترميم  و  التدعيم  عملية  تنفيذ 
و تسجيل األكالف دينا ممتازا 

على أصحاب العقار.  
الثقافة  فاجأنا معالي وزير  لقد 
بقراره  وردة  سليم  األستاذ 
 2010-4-28 في  الصادر 
على  بالموافقة   1917 عدد 
هدم مبنى فندق الرويال)العقار 
رقم 15 التل( كامال و الحفاظ 
مسرح  واجهات  على  فقط 
التل(   14 رقم  العقار  اإلنجا) 
مخالفا بذلك قرار مجلس بلدبة 
الرقم  يحمل  الذي  طرابلس 

. 137
إننا نرجو و نأمل منكم و أنتم 
البلد  تراث  على  المؤتمنون 
الثانية  عاصمته  طرابلس  و 
هذه  إليقاف  الفوري  التدخل 
الجديدة  الحضارية  المصيبة 
على  تسقط  أن  يريدون  التي 
خاصة  المدينة،  أبناء  رؤوس 
بعد أن قام رئيس بلدية طرابلس 

الحالي بتوقيع رخصة الهدم.
مباني  تعامل  أن  نتوقع  إننا 
تعامل  كما  األثرية  طرابلس 
في  مثيالتها  و  شقيقاتها 
العاصمة ، و نأمل أن يتوقف 
طرابلس  مباني  هدم  مسلسل 
األثرية و التراثية المستمر من 

أكثر من نصف قرن .
الفورى،بانتظار  تدخلكم  آملين 
ذلك،لكم أصدق مشاعر التقدير 

و اإلحترام. الموقعون :
رابطة الجامعيين في الشمال

جمعية الوفاق الثقافية
جمعة التنمية اللبنانبة

جمعية تجار لبنان الشمالي
فتال  واصف  فضيلة  صالون 

األدبي
منتدى طرابلس

الهيئات األهلية للعمل المدني
جمعية اإلنماء و التراث

فعاليات  و  جمعيات  اتحاد 
الشمال

جمعية العمل النسوي
جمعية المساعدات اإلجتماعية

جمعية مبدعون
جمعية الرؤى و العمل

جمعية التعاون و اإلصالح
جمعية ثقافات

كشافة الغد
جمعية بناء اإلنسان الخيرية

و أعضاء من المجلس البلدي 
حمزة  د.إبراهيم  الحالي: 
د.خالد  فتال،  فضيلة  ،السيدة 
السابقون د.صفوح  تدمري و 
يكن و عدد من الناشطين في 

الشأن العام.

للمحافظة  الفرنسية  الجمعية 
على تراث طرابلس

عن  صحفي  بيان  صدر  كما 
للمحافظة  الفرنسية  الجمعية 
دعمًا  طرابلس  تراث  على 
في  المدني  المجتمع  لتحرك 
مبنيي  قضية  في  طرابلس 
رويال  وفندق  األنجا  مسرح 

وهذا نصه: 

مسرح  مبنيي  قضية  ظل  في 
وتكريسًا  رويال  وفندق  األنجا 
وتعمل  نشأت  التي  لألهداف 
الفرنسية  الجمعية  عليها 
للمحافظة على تراث طرابلس، 
هذه  على  التأكيد  الجمعية  يهم 

الثوابت:
على  المحافظة   -
في  والتراثية  األثرية  المباني 
ولبنان  خاصًة  طرابلس  مدينة 
عامًة مهمة وطنية يجب على 
الجدّي  العمل  المعنيين  جميع 
من  أي  عن  بعيدًا  عليها 

المصالح أو التبريرات.
والتنسيق  التعاون   -
المجتمع  شرائح  كافة  بين 
والوزارت  والبلديات  المدني 
المعنية يجب أن يبقى، في كافة 
حال  أحسن  على  الظروف، 
األثرية  األماكن  ما يخص  في 
أخطاء  ارتكاب  عدم  أجل  من 
بأثمان غالية ال يمكن التراجع 

عنها.
لتحرك  ودعمًا  عليه،  وبناءً 
طرابلس،  في  المدني  المجتمع 
المعنيين  كافة  الجمعية  تطالب 
االنفتاح  المختصة  والجهات 
تؤمن  التي  الحلول  كافة  على 
الفوري  والتدخل  الثوابت  هذه 
إليقاف هدم مبنى مسرح األنجا 
رويال  فندق  مع  عكس  الذي 
صورة بهية وحضارية لمدينة 
مكانة  معًا  واحتال  طرابلس 

كبرى في ذاكرتها.

                                                                             2010 أيلول   16 في  باريس 
رئيسة الجمعية
جمانة شهال تدمري

وبناء علة ما تقدم 
طرابلس  بلدية  رئيس  اصدر 
توضيح  جمالي  رشيد  السابق 
 - االنجا»  «مسرح  شأن  في 

طرابلس : 
«نشرت احدى وسائل االعالم 
ايلول   17 بتاريخ  المكتوبة 
 » عنوان  تحت  خبرا   2010
هيئات المجتمع المدني تطالب 
وردة وغزال بمنع هدم مسرح 
االنجا « وتضمن كالما منسوبا 
في  المشاركين  بعض  الى 
مرسل  كتاب  الى  يشير  اللقاء 
فترة  خالل  بيروت  الى  مني 
رئاستي لبلدية طرابلس - اقر 
فيه ان مبنى مسرح االنجا هو 
غير اثري. اود ان اوضح في 
بياني هذا ان ال صحة اطالقا 
هؤالء  مداخالت  من  نشر  لما 
محض  وهي  المشاركين، 
مؤكدا  وتفصيال،  جملة  افتراء 
التزامي   : أوال  يلي:  ما  على 
البلدي  المجلس  بقرار  الكامل 
 9 تاريخ   137 رقم  السابق 
كنت  والذي   -  2009 نيسان 
في  المجلس  على  اقترحته  قد 
االبقاء  والمتضمن»   - حينه 
العقار  على  القائم  البناء  على 
)مسرح  التل   -  14 رقم 
وضمن  اثري  كمعلم  االنجا( 

لالبنية  العام  الجرد  الئحة 
المالكين  الى  .والطلب  االثرية 
اعادة البناء الى ما كان عليه « 
طرابلس  بلدية  ان   : ثانيا 
عهد  في  مطلقا  ترخص  لم 
الذي  السابق-  البلدي  المجلس 
كان لي شرف رئاسته - بهدم 
رقم  العقار  على  القائم  البناء 
15 - التل )اوتيل رويال( او 
رقم  العقار  على  البناء  اعادة 
االنجا(  )مسرح  التل   -  14
بشكل مخالف لما كان عليه ، 
والبناء  بالهدم  الترخيص  وان 
البلدي  المجلس  عن  صدر  قد 

الحالي منذ ايام قليلة».

خالط  الياس  للسيد  تصريح 
بشأن مسرح االنجا

وزير  معالي  مع  لقاءنا  بعد 
الثقافة, تبيّن أن مسرح اإلنجا 
الجرد  الئحة  على  زال  ما 
تطبّق  و  الثقافة  لوزارة  العام 
عليه القوانين المرعية اإلجراء 
حسب األصول من قبل مديرية 
فهي سوء  المشكلة  اما  اآلثار, 
بلدية  و  الوزارة  بين  تواصل 

طرابلس... 
في  الثقافة  وزارة  تصدر 
يوضح  بيانًا  المقبلة  الساعات 
تجري  الملتبسة...  األمور 
الوضع  تقييم  عملية  حاليًا 
لمتابعة الحملة المدنية من أجل 
اإلنجا  مسرح  على  الحفاظ 

التاريخي
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كتب: سامر حمدي مولوي
البيروقراطية والفساد اإلداري

اإلدارة  أن  يعلم  جمعينا 
تخدم  التي  اإلدارة  هي  الجيدة 
المواطنين وتسعى إلى تحسين 
وإرشادهم  استقبالهم  ظروف 
واالهتمام بطلباتهم ومراجعاتهم 
أكمل  على  الخدمات  وتقديم 

وجه.
المتمثلة  البيروقراطية  أن  إال 
اإلدارية  المعامالت  بتعقيد 
التقليدية  اإلجراءات  وتعدد 
فيها، إضافة إلى التقيد بحرفية 
أماكن  في  القانونية  النصوص 
العامة  اإلدارات  من  كثيرة 
والبلديات  العامة  والمؤسسات 
المنال،  صعب  العمل  يجعل 
بين  الثقة  يضعف  الذي  األمر 
والمؤسسات  والدولة  المواطن 
من  بد  ال  لها.لذلك،  التابعة 
على  والعزم  بشدة  المطالبة 
يهدف  بما  اإلداري  اإلصالح 
إلى تحسين العالقة بين اإلدارة 
حقوق  تأمين  عبر  والمواطن 
من  واالستفادة  المواطنين 
ما  مقابل  اإلدارية  الخدمات 
يدفعه هذا المواطن الصالح من 

الضرائب والرسوم.
العالقة  هذه  تتبلور  وبالفعل 
لكل  اإلدارة خدماته  تقدم  حين 
المواطنين على اختالف فئاتهم 
ومذاهبهم  ومناطقهم  وطوائفهم 
وانتماءاتهم السياسية والحزبية 
وليس فقط للسياسيين والنافذين 
سواهم،  دون  فيها  والعاملين 
تحقيق  نحو  قدمًا  وللمضي 
الفساد  على  والقضاء  الشفافية 

برمته.
ولعل الهوة الكبيرة التي تفصل 
بين اإلدارة الرسمية والمواطن 

السائدة  العقلية  إلى  يعود  ربما 
العقلية  االنتداب،  عهد  منذ 
الحاكمة ال الخادمة التي تعتمد 
على ضرورة االلتزام بالقوانين 
والتقيد بها والتأكد من تطبيقه، 
نظرة  تغيير  من  بد  ال  لذلك 
الحقيقي  دورها  إلى  اإلدارة 
العامة  الخدمة  بتوخي  المتمثل 
وتسهيل المعامالت بدل اعتماد 
عن  ناهيك  اإلداري.  الروتين 
التدخل السياسي غير المشروع 
فرجال  اإلدارة  أعمال  في 
على  قبضتهم  شددوا  السياسة 
لخدمة  واستغلوها  اإلدارة 

مصالحهم الشخصية الضيقة.
طرق  إلى  تعود  الهوة  ولعل 
العمل البالية والمعقدة والمرهقة 
اإلدارة  بقدرة  الثقة  تفقد  والتي 
المواطنين  خدمة  في  ورغبتها 

وتحسين العالقات.
إال أن عدم فعالية نظام المساءلة 
وسائل  وضعف  والمحاسبة 
الموظفين  وسيطرة  الرقابة 
دون مباالة بمصالح المواطنين 
بأنه  الموظف  إدراك  وعدم 
بقدر  المواطنين  عند  موظف 
الدولة،  عند  موظف  هو  ما 
وأن للمواطن حقوًقا يجب على 
وتأمينها  بها  االعتراف  الدولة 
الفساد  تفشي  إلى  أدى  ما  هو 

اإلداري واستفحاله.

نناقش  ونحن  الضروري  من 
أو  الدولة  شركات  بيع  آثار 
وفًقا  العام  القطاع  تصفية 
لتكييف كل منا لما يجري اآلن 
العمل  أوضاع  على  لبنان  في 
في إطار ما يحدث من تغيرات 
من  نقول  الدولية،  السوق  في 
الضروري أن نأخذ بالحسبان:

أن التحول من ملكية   -
الدولة إلى ملكية األفراد بالنسبة 
إنما  االقتصادية  للوحدات 
يحدث في إطار اقتصاد يعمل 
في كل الحاالت من خالل قوى 
في  فنحن  الرأسمالية  السوق 

كل الحاالت في داخل اقتصاد 
السوق  قوى  خالل  من  يعمل 
بدون وجود الدولة أو باألحرى 
التدخل من قبل الجهات المعنية 

اقتصاديًا إن وطننا يعاني:
العدوان  حالة   -
الندرة  حالة  الخارجي، 
حالة  العاملة  للقوى  النسبية 
رأس  جانب  من  وطنية  خيانة 
وغياب  أيضًا  والكساد  المال 
في  قلل  الصناعي  األساس 
لبنان نهضة اقتصادية ذلك إلى 
المجتمع والمرحلة  نوع  جانب 
لبنان  بها  يمر  التي  التاريخية 

المشكلة  صيغة  ثم  ومن 
على  المطروحة  المحورية 
بأبعادها  االجتماعية  الساحة 
يعتمد على  كله  المختلفة وهذا 
ومدى  وإمكانيتها  الدولة  نوع 

طهارتها وكفاءتها.
نحن هنا بصدد مسألة   -
التنظيم  في  واألصل  تنظيمية 
وإنما  ذاته  في  هدًفا  ليس  أنه 
هو سبيل تحقيق هدف المسار 
نحو  واالقتصادي  االجتماعي 

رؤيا اقتصادية دائمًا.

د حسام موصللي

شدد  وزير االقتصاد والتجارة 
ضرورة  على  الصفدي  محمد 
االقتصادية  العالقات  تطوير 
والتجارية بين لبنان والمكسيك، 
كال  في  األعمال  رجال  داعيًا 
مشاريع  إقامة  إلى  البلدين 

مشتركة. 
خالل  جاء  الصفدي  كالم 
األعمال  مجلس  إطالق  حفل 
الذي  المكسيكي   - اللبناني 
متروبوليتان  فندق  في  أقيم 
في  المكسيك  سفير  بحضور 
فوينتس  الفريز  لبنان خورخي 
لبنان  في  اإلسباني  والسفير 
وعدد  غافو  كارلوس  خوان 
الدبلوماسية  الشخصيات  من 

ورجال األعمال. 
إنشاء  بمبادرة  الصفدي  ونوه 
في  دوره  إلى  مشيرًا  المجلس 
لبنان  بين  العالقات  تطوير 
والمكسيك التي تضم جالية من 
عددها  يتجاوز  لبناني  أصل 

800 ألف نسمة. 
التبادل  نمو  إلى  أشار  و 
خالل   ?30 بنسبة  التجاري 

الماضية  األربع  السنوات 
أبرز  أحد  لبنان  من  مما جعل 
للمكسيك  التجاريين  الشركاء 

في منطقة الشرق األوسط. 
وأضاف الصفدي : « علينا بذل 
مزيد من الجهود لزيادة التبادل 
االتجاهين».  في  التجاري 
االستثمار  فرص  عن  وتحدث 
في لبنان، داعيًا رجال األعمال 
إلى  والمكسيكيين  اللبنانيين 
إقامة مشاريع مشتركة. و لفت 
إلى أن نسبة تدفق االسثمارات 
العام  في  لبنان  الى  األجنبية 
2009، مقارنًة بالناتج المحلي 
في  النسب  أعلى  من  كانت 

المنطقة. 
أن  لبنان  بإمكان  أن  واعتبر   
يشكل مدخاًل اقتصاديًا وتجاريًا 
المنطقة  دول  إلى  للمكسيك 
المجلس  تشكيل  بعد  خصوصًا 
اإلستراتيجي األعلى بين لبنان 

واألردن وسوريا وتركيا. 
أهمية  على  الصفدي  وشدد 
زيارة رئيس الجمهورية العماد 
المكسيك  إلى  سليمان  ميشال 

مشيرًا  الجاري  أيلول   26 في 
إلى إمكانية توقيع اتفاقات بين 

البلدين.
األعمال  مجلس  رئيس  وكان 
مارون  المكسيكي   – اللبناني 
بالوزير  رحب  اهلل  رزق 
الصفدي شاكرًا جهوده الدائمة 
العالقات  تطوير  في  وعمله 
االقتصادية بين لبنان وشركائه 
المجلس  هدف  أن  إلى  مشيرًا 
تخدم  معلومات  قاعدة  تكوين 
البلدين  في  األعمال  رجال 
االستثمار  فرص  لتشجيع 

المالي والصناعي والتجاري.
المكسيك  سفير  عرض  بدوره 
لالقتصاد  الكبيرة  اإلمكانات 
في  والسيما  المكسيكي 
الكهربائية  الصناعات  مجال 
واأللبسة  واإللكترونية 
اللبنانيين  والمجوهرات وشجع 
المكسيك  زيارة  على  كثيرًا 
األعمال  رجال  مع  واالتفاق 
والسيما من هم من أصل لبناني 
وتمنى أن يوقع لبنان والمكسيك 

اتفاق تفاهم اقتصادي بينهما.

أصدرت بلدية طرابلس تعميما 
هاتف  خطوط  وضعت  بأنها   ً
 ، بلدية طرابلس  لزوم شرطة 
وذلك لتلقي شكاوى المواطنين 
على مدار الساعة ، واإلتصال 
األرقام  على  الشرطة  بجهاز 

التالية :
مكتب قائد الشرطة

06/430656
مكتب مساعد قائد الشرطة

06/430686
فاكس

06/430687
المخصص لتلقي الشكاوي لدى 

المواطنين على مدار الساعة
06/629332

االستشارية  «الهيئة  طالبت 
الشمال»  في  االهل  لمجالس 
والشمال  طرابلس  نواب 
طالب  العفاء  «بالتحرك 
التعليم الرسمي من دفع رسوم 
هذا  «ان  ورأت  التسجيل»، 
كاهل  عن  انزل  الذي  العبء 
العشر  السنوات  في  االهالي 
الماضية جاء ليطل برأسه من 
جديد في ظل اوضاع معيشية 
سيما  ال  متردية،  واقتصادية 

والفئات  المحدود  الدخل  لذوي 
الشعبية الفقيرة». 

االهلي  المجتمع  الهيئة  ودعت 
والمدني «الى تحمل مسؤوليته 
مؤكدة  الصعيد»،  هذا  على 
اول  طليعة  في  «ستكون  انها 
تحرك يصب في الوصول الى 
طالب  باعفاء  المنشود  الهدف 
الرسمية  والثانويات  المدارس 

من دفع رسوم التسجيل». 

مازن  البيئي  المستشار  رأى 
ان  اليوم،  بيان  في  عبود، 
في  النحل  قفران  عدد  تراجع 
السبعين  يناهز  بمعدل  لبنان 
مؤشرا  «يعد  العام  هذا  بالمئة 
في  المناخ  تبدل  حول  كارثيا 
ان  معتبرا  والعالم»،  لبنان 
تأثيرات  النحل  اعداد  لتراجع 
ديمومة  على  مباشرة  سلبية 
في  وتنوعها  النباتية  الحياة 
البلد، كما على معدالت خصب 
االشجار بالثمار. ودعا وزارة 

الزراعة والحكومة الى التحرك 
السريع بغية رفع اعداد النحل 
وذلك  الطبيعية  معدالتها  الى 
بوصفه الملقح الطبيعي لمعظم 
النباتات. واشار الى ان مفاعيل 
تناقص النحل تتخطى تأثيرات 
مربي  على  المباشرة  الكارثة 
بكارثة  اصيبوا  الذين  النحل، 
كبيرة جهة نضوب محاصيلهم 
المزارعين  الى  العسل،  من 
الذين تراجعت محاصيلهم، كما 

على طبيعة لبنان وتنوعها

االعالمي  المكتب  عن  صدر 
في بلدية طرابلس البيان اآلتي:

الداخلية  وزارة  لقرار  انفاذًا 
المخالفات  الزالة  بالتحرك 
 ، أنواعها  بكافة  والتعديات 
المستجدة  للظروف  ونظرًا 
على  وحرصًا  العام  والمناخ 

ألصحاب  المجال  افساح 
بلدية  فان  بازالتها،  المخالفات 
ندابير  تنفيذ  ترجىء  طرابلس 
والتعديات  المخالفات  ازالة 
المذكورة من أي نوع كان الى 
تاريخ  يتجاوز  ال  الحق  وقت 

2010\9\30

عكار  مخاتير  من  عدد  دعا 
اليوم  بيان  في  مخاتير(   7(
وزير الداخلية زياد بارود الى 
«زيارة اقالم النفوس في حلبا، 
على  لالطالع  والقبيات  العبدة 
سير العمل في هذه االقالم». 

وطالب البيان الذي تاله مختار 

«بتحسين  اسبر  جمال  جبرايل 
بمكننة  حلبا  نفوس  دائرة 
المواطن  عمل  لتسهيل  حديثة 
االخطاء  ولتجنب  والمختار، 
في اخراجات القيد التي تحصل 
نطالب  آلخر».كما  وقت  من 
«بمنع الفساد والسماسرة داخل 

اقالم هذه النفوس 
ضرورة  على  البيان  وشدد 
حياة  بضمان  «االهتمام 
باعطائه  والنظر  المختار، 
معاشا شهريا، او تفعيل الطابع 
كي  سابقا  اقر  الذي  المالي 

يستطيع العيش بكرامة». 

فبذلك  قل بفضل اهلل وبرحمته 
 , يجمعون  مما  هو  فليفرحوا  
عندما  فرحة  من  أجملها  وما 
العبادة  بلذة  المؤمن  يستشعر 
وبقداسة  الثواب  وبحالوة 

الطاعة .
والمسلم انسان فرح بدينه الن 
والمؤمن   . بأكمله  فرح  الدين 
ال يعرف اليأس والكأبة والقلق 

النه موصول 
تطمئن  الذي  وباهلل  بااليمان 

القلوب بذكره . 
وفرح المؤمن يبدأ بالهداية الى 
االيمان ثم بالقيام بطاعة اهلل ، 
ثم بتزكية النفس وترقيتها ، ثم 

بالرجاء
من  له  اهلل  اعد  فيما  الدائم 
ويستمر  والرضوان  الرحمة 
فرحه حين يعلم ان بعد عبادته 

وصبره سيفوز بثواب
اهلل ونعيمه الذي ال يزول . 

اما غير المؤمن فهو في كآبة 
وتبرم  ضيق  في  النه  دائمة 
السكينة  عن  وانقطاع  بالحياة 

وفراغ في 
الرجاء  مبتوت  فهو  النفس 
به  تستبد  االهداف  محصور 
عليه  وتسيطر  المادية  االفكار 

الهواجس والمخاوف
يبدد  الذي  النور  الى  ويفتقر 
ويصله  نفسه  ويضئ  وحشته 

بالخلود .
المروية  الفرح  احاديث  ومن 
عن الرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قوله : للصائم فرحتان ,

فرحة حين يفطر وفرحة حين 
يلقى ربه : 

اما فرحته االولى فألن اهلل وفقه 
العبادة  امر  له  ويسرّ  للطاعة 
وادخله في زمرة المتقين الذين 

نالوا درجة 
التقوى بصيامهم : يا ايها الذين 
كما  الصيام  عليكم  كتب  امنوا 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم 

تتقون . 
قد  نفسه  يرى  حين  فالمؤمن 
اجتازت امتحان التقوى وتقرب 
وانتصرت  لموالها  بطاعتها 

على اهوائها 
قوتها  وامتلكت  وشهواتها 

اعظم  يفرح  فآلن  وارادتها, 
الى  ايمانه  ترجم  النه  الفرح 

موقف ونال ثمرة هذا
الموقف العظيم ومارس عبادته 
في طهارة واستقامة ولذلك فهو 

ينظر الى نفسه نظرة الواثق
به  التطوح  الذي  الراشد 
النوازع الى مستنقع الفساد وال 
اودية  الى  الرغائب  تستجره 

الضالل . 
الذي  االكبر  الفرح  هو  وهذا 
ندعو اهلل أن يناله االنسان في 
دنياه ,ويربح نفسه, وينجو بها 

بهذا العيد المبارك.
والمؤمن في حياته الدنيا يعيش 
الذي  االبدي  النعيم  بشرى  في 
وعد اهلل به عباده المتقين فهو 

على 
في  وهو  اهلل  وعد  من  يقين 
تطلع دائم الى هذا الوعد فيعمل 

ليفوز بالرضوان .
ومن هنا كان المؤمن في فرح 
فرحًا  اشد  وهو  دنياه  في  دائم 
جائزة  ويتلقى  ربه  يلقى  حين 

عمله وثواب 
طاعته . 

بهدايتك  نفوسنا  زكي  اللهم 
فرحًا  قلوبنا  وامال  وطاعتك 
بفضلك وبرحمتك وارفع مقامنا 

بين يديك حتى
نلقاك وانت راضى عنا واجعلنا 
من عبادك المتقين واجرنا من 
في  عاقبتنا  واحسن  غضبك 

الدنيا
العالمين  رب  انك  واالخرة 
منا  وتقبل  الراحمين  وارحم 
يا اهلل صيامنا وقيامنا وأكرمنا 

بعيد الفطر السعيد  . 
وكل عام وأنتم بخير .

الشيخ رامي الفري

في  الغد  كشافة  جمعية  أقامت 
القيادات  تنمية  مفوضية  لبنان 
الصيفية  التدريبية  مخيماتها 
السنوية في بلدة عيون السمك 
حيث شارك من أفواج الجمعية 
من  عنصرًا  وخمسون  مئة 
الكشافة والجوالة والمرشدات.

عدة  على  المشاركون  تعاقب 
اتحاد  رئيس  دورة  دورات، 
السابق  لبنان  الغد  كشافة 
مصطفى  المحامي  المرحوم 
عبد الرسول للقادة والمساعدين 
ودورة  الطالئع  ودورة عرفاء 
المنية  لمفوضية  خاصة 

الضنية.
إلى  إضافة  المخيم  تخلل 

برامج  الكشفية  التدريبات 
بالخدمة  تتعلق  ومواضيع 
والعمل  البيئة  وحماية  العامة 
التطوعي والثقافة العامة وبناء 
القدرات واالعتماد على الذات.
وفي نهاية المخيم أقيمت سهرة 
رؤساء  حضرها  كبرى  نار 
وممثلي  ومخاتير  بلديات 
واألهلية  الكشفية  الجمعيات 
وأعضاء  الكشافين  وأهالي 
بداية  للجمعية،  اإلدارية  الهيئة 
ثم  اللبناني  الوطني  بالنشيد 
القائد  الجمعية  رئيس  ألقى 
عبد الرزاق عواد كلمة رحب 
على  وأكد  بالحضور  فيها 
تربية  في  الجمعية  دور  أهمية 

ونشر  الناس  وخدمة  األجيال 
وحب  واألخالق  الفضيلة 
الوطن وتطبيق قانون الكشاف. 
وشكر كل من دعم وساهم في 
قدم  ثم  المخيمات،  هذه  إنجاح 
برامج  المخيم  في  المشاركون 
متنوعة وأناشيد وأغاني كشفية 

ووطنية هادفة.
مفوض  المخيم:  على  أشرف 
عبد  القائد  القيادات  تنمية 
الرزاق الصاج، وعاونه القادة: 
ربيع عواد، أيمن عقل، محمد 
عامر  عواد،  حسن  زريقة، 
حسام  حامد،  محمد  جابر، 
العباس، محمد  الشامي، محمد 

المرعبي.
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في  األلمانية  السفارة  نظمت 
«مؤسسة  مع  بالتعاون  لبنان 
موسيقيًا  لقاء  الصفدي» 
الصفدي  «مركز  في  شعريًا 
محمد  الدكتور  قدمه  الثقافي»، 
ولورا  شعرية(  )قراءة  خليفة 
البيانو(،  على  )عزفًا  فيلدمن 
الشعر  لعمالقة  أشعارًا  ليجمع 
خليل  جبران  أمثال  العربي 
درويش  ومحمود  جبران 
إلى  إضافة  الصيرفي  وحسين 
وعمان  سوريا  من  شعراء 
مع  وألمانيا،  االندلس  ومصر 
عازفي  لمشاهير  مقطوعات 
أمثال شوبان  العالم  البيانو في 
وشوبرت  ورحمانينوف 
والدانماركي  وباخ  ودوبيسي 
كوالو واأللماني فوردنجر، في 
الجمهور.  أمتعت  جميلة  باقة 
الشعري  «اللقاء  أن  علمًا 

معتمد  نشاط  هو  والموسيقي» 
من قبل الخارجية األلمانية وقد 
تم عرضه في ألمانيا وعدة دول 
عربية. في الحفل الذي حضرته 
في  الثقافية  الشؤون  مسؤولة 
ايفا بوركنر،  األلمانية  السفارة 
قراءة  خليفة  الدكتور  تولى 
تواكبه  العربية  باللغة  األشعار 
فيلدمن على البيانو، وكان الفتًا 
على المسرح ما تعرضه شاشة 
األلمانية،  باللغة  األشعار  لهذه 
خليفة  الدكتور  تولى  أن  بعد 
بالذكر  الجدير  ترجمتها.  
من  خليفة  محمد  الدكتور  أن 
العربية  اللغة  يعلم  مصر، 
اإلقليمية  العربية  والدراسات 
هامبورغ-المانيا،  جامعة  في 
بمشاريع  المبادرة  في  شارك 
معهد  بين  عديدة  مشتركة 
اإلثنولوجيا  ومتحف  «غوته» 

على  بينها  من  هامبورغ،  في 
سبيل «أسبوع الثقافة العربية»، 
ويعمل الدكتور خليفة مستشارًا 
فخريًا لدى جامعة الدول العربية 
مدرسًا  يعمل  كما  القاهرة  في 
لورا  األلمانية  أما  ومترجمًا. 
فيلدمان، فهي تعلم العزف على 
الموسيقية  والنظريات  البيانو 
البيانو  في هامبورغ،  درست 
كارل  البروفسور  يد  على 
التدريس  دبلوم  وأكملت  هاينز 
في  البيانو  على  العزف  في 
للموسيقى  هامبورغ  أكاديمية 
 ،1987 العام  في  والدراما 
درست اللغة العربية في جامعة 
الممتدة  الفترة  في  هامبورغ 
ثم   ،2007 حتى   2005 من 
القاهرة  في  البيانو  درّست 
 2007 العامين  بين  بمصر 

و2009. 

 نفذ اهالي اكثر من ستين تلميذا 
مدرسة  ملعب  في  اعتصاما 
في  الرسمية  االبتدائية  النفيسة 
قرار  على  اعتراضا  عكار 
العالي  والتعليم  التربية  وزير 
القاضي  منيمنة  الدكتور حسن 
ودمجها  المدرسة  باقفال 
القريبة  محمد  الشيخ  بمدرسة 

رئيس  واوضح  البلدة.  من 
بلدية النفيسة زاكي االسمر»ان 
الماضي  العام  التالميذ  عدد 
العام  اما  تلميذا،  السبعين  فاق 
الحالي فمنذ بدء التسجيل والى 
 60 المسجلين  عدد  بلغ  اآلن 
تلميذا،اما عدد المدرسين فثالثة 
واربعة  المالك  في  مدرسين 

المدرسة  وتشكل  متعاقدين، 
الجوار  البناء  ضرورة 
دائما  نتائجها  وان  خصوصا 
الوزير  داعيا  مميزة»،  كانت 
في  النظر  «اعادة  الى  منيمنة 
المصلحة  على  حرصا  قراره 
االهالي،  ومصالح  العامة 
وحسن سير العملية التربوية». 

الصفدي»  «مؤسسة  وقعت 
  IRIS مشروعًا جديدًا مع معهد
 provencia di مقاطعة  في 
وذلك  االيطالية   Pescar
اإلقليمي  التجمع  مع  بالشراكة 
النساء- ومعلوماتية  لعمل 

النساء  و»مؤسسة  فرنسا» 
ومؤسسة  المبادرات-مالطا» 
«عيني بني-المغرب»، وتحت 
واإلعالم  «المرأة  عنوان 
األبيض  البحر  حوض  في 
تحسين  بهدف  المتوسط»، 
المعلوماتية  إلى  الولوج  سبل 
مجاالت  في  والتكنولوجيا 
والبصري  السمعي  اإلنتاج 
دون  النساء  تمكين  خالل  من 
سن الـ 35، عبر مشاركتهن 
اإلعالم  قطاع  في  مباشرة 
واإلنتاج، ورفع مستوى الوعي 
العام حول المساواة بين المرأة 
البحر  حوض  في  والرجل 

األبيض المتوسط. 
ظل  في  المشروع  هذا  ويأتي 
يعانيها  التي  الضعف  حالة 
وجود المرأة في مراكز القرار 
منطقة  في  اإلعالم  قطاع  في 
البحر األبيض المتوسط، حيث 
النسبة متدنية في هذا المجال، 
كأداة  المرأة  تظهر  ما  وغالبًا 

أساسي في  منها كالعب  أكثر 
عملية التغيير، أضف إلى ذلك، 
ما تعانيه هذه المنطقة من تدٍن 
في نسب الوعي حول ضرورة 
المساواة بين الرجل والمرأة. 

على  يمتد  الذي  المشروع 
ووفقًا  سنوات،  ثالث  فترة 
في  االجتماعي  القطاع  لمديرة 
«مؤسسة الصفدي» د. سميرة 
ثالث  عن  عبارة  بغدادي، 
بإعداد  تبدأ  أساسية،  مكونات 
في  المرأة  واقع  حول  دراسة 
حوض  منطقة  في  االعالم 
ووضعها  المتوسط،  البحر 
اإللكترونية  الصفحة  على 
وتدريب  بالمشروع،  الخاصة 
حوض  منطقة  من  إمرأة   20

البحر األبيض المتوسط 
شريك(  بلد  كل  من   4(
المعلوماتية  مهارات  على 
إلى  اإلعالم،  وتكنولوجيا 
إعالمية  وكالة  وتطور  إبتكار 
في  الرئيسي  مقرها  للنساء 
الفعلي  عملها  ومكان  ايطاليا 
األبيض  البحر  حوض  في 

المتوسط». 
المشروع،  في  التقدم  وعن 
تقول منسقته في لبنان ياسمين 
مرحلته  في  «أنه  كبارة: 

أنهت  حيث  حاليًا،  األولى 
الدراسة  الصفدي»  «مؤسسة 
العربية  المرأة  «واقع  عن 
ووجودها  اإلعالم  قطاع  في 
اإلعالمية»،  المؤسسات  في 
حيث  مختصين،  أيدي  على 
شملت الدراسة منطقة المشرق 
العربي مع التركيز على لبنان 
وبعض الدول العربيّة كمصر، 
تنفذ  كما  واألردن.  وسوريّة 
المغرب   - بني  عيني  جمعية 
مستوى  على  نفسها  الدراسة 
إلى  كبارة  ولفتت  المغرب. 
الدراستين  توحيد  سيتم  «أنه 
وبمنهجية موحدة تحت عنوان 
في  االعالم  في  المرأة  واقع 
االبيض  البحر  حوض  منطقة 

المتوسط».
 أضافت: «كما سيشارك فريق 
عن  المسؤول  المؤسسة  عمل 
مؤتمر  في  المشروع  متابعة 
عرض  بهدف  «مرساي»  في 
نتائج الدراسة الموحدة، وتحديد 
سيتناولها  التي  المواضيع 
هذه  على  والمبنية  التدريب 
التحضير  إلى  إضافة  النتائج، 
في  متدربات  استقطاب  لخطة 
للتدريب  واإلعداد  المشروع، 
الذي سينفذ بين فرنسا ومالطا». 

تيار  منسقية  مركز  في  جرى 
احتفال  المنية  في  المستقبل 
المنسق  بين  والتسلم  التسليم 
القديم الدكتور عامر علم الدين 
والمنسق الجديد المحامي بسام 
أعضاء  بحضور  الرمالوي 
مجلس دائرة المنية . وقد شكر 
الدين كل من تعاون معه  علم 
مؤكدًا  الماضية  الفترة  خالل 
وقوفه الدائم الى جانب المنسق 
الجديد  لما فيه خير ومصلحة 
لمسيرة  ودعمًا  وأهلها  المنية 
.من  الحريري  سعد  الرئيس 
جهته هنأ الرمالوي علم الدين 
في  التيار  لمسيرة  قيادته  على 

الثالث  السنوات  خالل  المنية 
الماضية مشيرًا الى أنه سيعمل 
جاهدًا للدفاع عن حقوق المنية 
مدينة  بأن  وأكد  ومشاريعها. 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ونهج  لمسيرة  وفيّة  ستبقى 
السند  وستكون  الغالي  شهيدها 
سعد  الرئيس  لمسيرة  الحقيقي 
عملية  جرت  .كما  الحريري 
منسقية  في  والتسلم  التسليم 
بين  الضنية  المستقبل في  تيار 
الحايك  نظيم  القديم  المنسق 
الدكتور  الجديد  والمنسق 
أعضاء  بحضور  الصمد  هيثم 

الدائرة والموظفين .

الميناء مهرجانها  بلدية  أطلقت 
الطلق  الهواء  في  البحري 
ضناوي  بحضورماهر  وذلك 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  ممثاًل 
حلوة  مصطفى  والدكتور 
الصفدي،  الوزير محمد  ممثاًل 
والنائببين روبير فاضل وقاسم 
سالم  والدكتور   ، العزيز  عبد 
سمير  النائب  ممثاًل  المقدم 
قوى  عام  مدير  الجسر،و 
اشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
بسام  بالعميد  ممثاًل  ريفي 
بلديتي  األيوبي،ورئيسي 
طرابلس والميناء الدكتور نادر 
الغزال والسفير محمد عيسى، 
وأعضاء مجلس بلدية الميناء، 

وحشد من المواطنين .
اللبناني،  الوطني  النشيد  بداية 
كلمة ترحيبية من عبداهلل جبر، 
والجمعيات  اللجان  باسم  كلمة 
ألقى  ثم  الميناء،  في  االهلية 
رئيس بلدية الميناء هيسى كلمة 
الثغر  هذا  الميناء  فيها:»  جاء 
البري الباسم أبدًا للبحر،ينفض 
االهمال  غبار  عنه  اليوم 
أعضاء  من  شباب  بهمة   ،
الذين  الجديد  البلدي  مجلسه 
مينائهم  لخدمة  أنفسهم  نذروا 
المهرجان  هذا  وما   . وأهلها 
نشاطات  باكورة  اال  البحري 
أن  نأمل  واقتصادية  سياحية 
تعيد الميناء الى خارطة المدن 
واقتصاديًا  سياحيًا  الناشطة 
على صعيد لبنان خاصة وعلى 
الساحل الشرقي للبحر األبيض 

المتوسط بشكل عام .»
فاتحة  الميناء  تبقى  واضاف:» 
تعيش  للبحر،  وذراعيها  قلبها 
وأبناؤها  وله،  ومنه  معه 
الشمس  لوحت  الذين  الطيبون 
ويكدون،  يعملون  بشرتهم 
الصيد  مجال  في  خاصة 
البحري، مورد رزقهم األول ، 
متحدين كل الظروف المعيشية 
وهم  بهم.  تحيط  التي  الصعبة 
لدعم  بحاجة  المجال  هذا  في 
يتطيعوا  كي  ومساندتها  الدولة 

تكملة مسيرتهم .»
الميناء  مدينة  وتابع:» 
 ، اجمااًل  والشمال  وطرابلس 
له.  الدولة  اهمال  من  يشكو 
تحظى  استثمارية  مشاريع  فال 

بدعم الدولة ومؤسساتها، وتلك 
التي يجاد بها علينا تأخذ الوقت 
الطويل النجازها ، مما يفقدها 
المتوخاة  االقتصادية  الفعالية 

منها .
فترة  أهمل  مدينتنا  مرفأ  أن 
أن  الحظ  ولحسن  طويلة 
االهتمام  اخيرًا  ابتدأت  دولتنا 
لتمكينه  حوضه  بتعميق  به 
الكبيرة  البواخر  استقبال  من 
نسبيًا، خاصة مع األمل بانجاز 
الموعودة  االقتصادية  المنطقة 
بها الميناء وطرابلس والشمال 
لدينا  والمرفأ   . عام  بشكل 
بحاجة ، بعد انجاز تعميقه، الى 
شركات  تشجع  ادارية  تدابير 
بواخرها  توجيه  على  الشحن 
استيراد  بحصر  سواء  اليه 
بهذا  البضائع  أنواع معينة من 
أو  الرسوم  تخفيض  أو  المرفأ 
ما شابه ذلك من خطوات تعيد 

النشاط اليه والى أهله .»
وزير  بأن  عيسى  وأعلن 
وعده  والنقل  العامة  األشغال 
بانجاز موضوع صيانة وتدعيم 
)الكورنيش(  البحرية  الجادة 
العامة،  الموزانة  اقرار  فور 
البحر  هجوم  يزداد  أن  قبل 
الحاق  الى  يؤدي  مما  عليها 
أجزاء  وسقوط  بها  االضرار 

منها .
انجزت  البلدية  بأن  أكد  كما 
من  لالستفادة  هندسية  دراسة 
بوضع  البحرية  الجادة  هذه 
رصيفها  طول  على  أكشاك 
عمل  فرص  يؤمن  وبشكل 
مع  واخواننا  ابنائنا  من  للعديد 
واستفادة  نظافتها  على  الحفاظ 
هذا  على  التنزه  من  الجميع 

المرفق الجميل .
البحري  المهرجان  أن  يذكر 
ونشاطات  فقرات  سيتخلله 
واجتماعية  وفنية  ثقافية  عديدة 
مع  وبرية،  بحرية  ورياضات 
الحياء  محاولة  في  عرض 
كالفخار  حرفية  صناعات 
الكبيرة  الخشبية  والمراكب 
الى   ، والقوارب  واللنشات 
الحديدية  البواخر  انشاء  جانب 
اللبناني  الجيش  سيقوم  كما   .
العسكرية  الموسيقية  وفرقته 

بتقديم فقرات رائعة .

مصطفى  الدكتور  استقبل 
علوش في منزله في طرابلس  
الديمقراطية  الجبهة  من  وفدا 
لتحرير فلسطين الذي بحث معه 
سيما  وال  المواضيع  من  عددا 
للمفاوضات  السلبية  التداعيات 
السلطة  بين  المباشرة 
الفلسطينية ، اضافة الى معاناة 
وملف  البارد  نهر  مخيم  أبناء 
للفلسطينين  االنسانية  الحقوق 
قال  اللقاء  اثر    . لبنان  في 
في  المركزية  اللجنة  عضو 
الجبهة أبو لؤي أركان بأنه تم 
عرض لموقف الجبهة الرافض 
الستئناف المفاوضات المباشرة 
بين السلطة واسرائيل ، مطالبا 
المفاوضات  بوقف  وصفه  بما 
من  بان  مؤكدا   . المجهولة 
من  يناضل  ان  شعبنا  حق 
أجل دولته المستقلة بعاصمتها 
االرض  كامل  وعلى  القدس 
بحقه  متمسك  وهو   ، المحتلة 
الى  العودة   في  المقدس  
الديار المقدسة تطبيقا للقرارات 

لمشاريع  ،رافضين  الدولية 
التوطين والتهجير.

الى  أشار  علوش  جهته  من 
الجبهة  قيادة  مع  الحوار  ان 
تركز على ثالثة نقاط أساسية 
بالمفاوضات  تتعلق  االولى   ،
على  أكدنا  وقد  بدأت  التى 
الجبهة  مع  الرأي  في  اختالفنا 
تأييد  لعدم  بالنسبة  الديمقراطية 
المفاوضات ، الننا نلتزم بالخط  
سمح   الذي  العربي  الرسمي 
تلتزم  ان  شرط  بالمفاوضات 
بالثوابت  الفلسطينية  السلطة 
الفلسطيني  للشعب  االساسية 
بحق  يتعلق  ما  ضمنها  ومن 
على  السيطرة  وحق  العودة 
 ، والطاقة  المياه  مصادر 
القدس  مسألة  الى  باالضافة 
وكذلك  مركزية  هي  والتى 
ونحن   . المعابر  موضوع 
الفلسطيني  بان الشعب  واثقون 
من  وقت  اي  في  يتخلى  لن 
وثوابته  حقوقه  عن  االوقات 

االساسية .

عبد  اإلعالمي  الزميل  وقع  
الجديد   كتابه  األسمر  القادر 
بعنوان «رمضان في طرابلس 
- ذكريات ومشاهد « الصادر 
عن دار الفتوى ودائرة أوقاف 
أنشطة  إطار  في  طرابلس، 
الكتاب  معرض  وفعاليات 
بهو  في  يقام  الذي  اإلسالمي 
في  الكبير  المنصوري  الجامع 
الفتوى  دار  باشراف  طرابلس 

في طرابلس والشمال.
المفتي  التوقيع  حفل  حضر 
الرئيس  ممثل  الشعار،  مالك  

عبد  الدكتور  مبقاتي  نجيب 
الوزير  ممثل   , ميقاتي  االله 
الدكتور  الصفدي  محمد 
مصطفى الحلوة , النائب قاسم 
عبد العزيز ,ممثل النائب محمد 
رئيس  كبارة،  عصام  كبارة 
بيت الزكاة والخيرات الدكتور 
ضناوي،رئيس  علي  محمد 
بلدية طرابلس السابق المهندس 
من  وحشد  جمالي  رشيد 
والثقافية  اإلجتماعية  الفاعليات 
إسالمية  هيئات  وممثلو 
ورعائية وعلماء ورجال دين.

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

مصباح  السابق  النائب  عقد 
منزله  في  مؤتمرا  االحدب 
ان  فيه:  قال  طرابلس  في 
مسرح  بحق  ترتكب  جريمة 
مدينة  معالم  أحد  األنجى 
ينتمي  الذي  الثقافية  طرابلس 
ذلك  و   العريق  تاريخها  الى 
متواصل  مسلسل  ضمن  من 
المدينة  هذه  تدمير  يستهدف 
بشكل  الثقافي  شعبها  ارث  و 
فأنا  مدروس».  و  ممنهج 
باألمس و  الثقافة  زرت وزير 
اضطلعت على كل تفاصيل هذا 

قد رفض معاليه  الموضوع و 
تعديل على قرار  مشكورا أي 
البلدية السابقة المتعلق بترميمه 
و اعادة اعماره. و هنا اتوجه 
الى بلدية طرابلس بكل صدق 
و محبة بالقول باننا نتمنى بان 
هذا  بتدمير  مسيرتكم  تبدأ  ال 
ايقاف  عليكم  نتمنى  و  المعلم، 
هذه الجريمة حتى ال يحاسبكم 
ألن  المدينة  أهل  و  التاريخ 
هناك مطلب طرابلسي واضح 
البلدية  البلدية ألن  بايقافه عبر 
بالنسبة  الصالح  المرجع  هي 

لوجهة االستعمال. واتوجه الى 
زمالئي و اقول لهم استفسرت 
ال  فكلفته  المعلم،  هذا  عن 
تتجاوز األربع ماليين دوالر، 
العربية  الصناديق  فليطالبو 
ألستمالكه،  األموال  بتأمين 
هل كثير على العاصمة الثانية 
متحف  لها  يكون  أن  للبنان 
يعتبر  ان  و  تراثي؟  أثري 
فقط  ليس  و  مواطنون  سكانها 
كتل ناخبة؟ و اذا كان التحرك 
العربية صعب،  الصناديق  مع 

فليتحرك الزمالء الكرام.

الشعبي  التجمع  رئيس  رأى 
وجيه  السابق  النائب  العكاري 
البعريني في تصريح «ان انشغال 
االعالم والسياسيين بخاصة في 
السجال  بهذا  والحكومة  الحكم 
االجتماعية  المشكالت  في  يزيد 
عكار  وكأن  ونشعر  والمعيشية 
معاناة  وتزداد  حرمانها  تزداد 
بجزيرة  اشبه  وهي  اهلها 
من  يرضي  هذا  فهل  معزولة 
الحكومة والغيارى عليها».  في 
تصحيح  كان  وقال:»واذا 
المواقف  عن  والتراجع  الخطأ 

االمر  فان  مطلوبا  المغلوطة 
يقتضي تحمل المسؤولية من قبل 
البالد والعباد خمس  من جمدوا 
ان  القضاء  ادعو  لذلك  سنوات 
االمنية  الجهات  وكذلك  يتحرك 
المظلومين  النصاف  المعنية 
االتهامات  ثمن  دفعوا  ومن 
تفاجأت  اضاف:»انني  الظالمة 
الموازنة  ان  عن  نشره  تم  بما 
 30 قد خصصت   2011 للعام 
الجيش  لتسليح  دوالر  مليون 
وهذا مبلغ هزيل ال يليق طرحه 

لمثل جيشنا اللبناني 
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أطباء  منظمة  من  وفد  زار 
 DWW Doctors العالم 
تركيا،   WorldWide
المخيمات الفلسطينية في لبنان 
الجمعيات  تكتل  مع  بالتعاون 
الشبكة  وجمعية  األهلية 
فلسطين.  أجل  من  الدولية 
ثالثة  مدة  الزيارة  استمرت 
الوفد  فيها  جال  بحيث  أسابيع 
خدمات  وقدّم  المخميات  في 
في  الفلسطينيين  لالجئين  طبية 
مخيمي البداوي وبرج البراجنة 
الهالل  جمعية  مع  بالتعاون 
األحمر الفلسطيني) مثل فحص 
مع  لقائنا  خالل  العيون(. 
في  الخارجية  العالقات  منسق 
قال  أوهران  اهلل  عبد  المنظمة 
عن هدف هذه الزيارة» الهدف 
عن  المعاناة  رفع  هو  منها 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
من خالل  ومساعدتهم صحيا، 
الطبي... والعالج  األدوية، 

الخ، وأيضا لدراسة احتياجات 
أهدافنا  نحدد  كي  الناس 
وأضاف»سأقوم  للمستقبل»، 
وسأقدمه  طبي  مشروع  بكتابة 
بعض  حول  يدور  للمنظمة 
المواضيع مثل العالج الطبي، 
الطب  لدراسة  منح  تقديم  أو 
عمليات  إجراء  أو  تركيا،  في 

جراحية وتجميلية في لبنان من 
خالل إرسال فريق طبي ألجل 
ذلك. وسنعود إن شاء اهلل بعد 
قد  نكون  أن  بعد  الفطر،  عيد 

ناقشنا األمور في تركيا» 
أوهران  اهلل  عبد  يصف 
التركية»  الفلسطينية  العالقات 
التاريخية،  بالعالقات 
أخوة   واألتراك  فالفلسطينيون 
هو  وكما  والعقيدة،  باإلسالم 
كانت  فلسطين  فإن  معروف 
جزءا من الخالفة العثمانية قبل 
قمتِ  إذا  االحتالل» ويردف» 
بمسح ميداني في تركيا لوجدت 
أن الشعب التركي كله يصوت 
توجه  بعد  وبخاصة  لفلسطين 

أسطول الحرية إلى غزة».
الفلسطيني  الشعب  يصف  كما 
شعب  بأنه»  المخيمات  في 
لطيف، ومساعد ويحب الحياة، 
األلم،  من  بالرغم  ومبتسم 

ويحمل الكثير من األمل». 
مخيم  حول  انطباعه  وعن 
التي  الظروف  قال»  البداوي 
يعيش فيها أهالي مخيم البداوي 
أفضل بالمقارنه مع المخيمات 
فالطرقات  لبنان،  في  األخرى 
برج  مخيم  طرقات  من  أوسع 
البراجنة، كما أن البنى التحتية 
أفضل، ففي مخيم برج البراجنة 

إليها  يصل  ال  األماكن  بعض 
ما  وغالبا  الشمس،  ضوء 
في  المجاري  فيضانات  تجد 
يؤدي  النظافة  وقلة  الشوارع، 
ويكمل»  أمراض».  عدة  إلى 
مخيم  في  االجتماعية  الحياة 
نزوح  بعد  تغيرت  البداوي 
إليه،  البارد  نهر  مخيم  أهالي 
وأثر  السكان،  عدد  زاد  فقد 
على الحياة في المخيم من كل 

االتجاهات». 
 Doctors أن  إلى  يشار 
في  تأسست   WorldWide
اإلغاثة  لتقديم   2000 نيسان 
الطبية والمساعدات لمن هم في 
الحصول  يقدرون  وال  حاجة، 
على الرعاية الطبية األساسية. 
كما تقدم اإلغاثة الطبية لجميع 
العالم  في  المحتاجين  المدنيين 
أو  الجنس  عن  النظر  بغض 
الجنسية.  أو  العرق  أو  الدين 
أنشئت   2004 عام  وفي 
DWWفرعا لها في اسطنبول 

تركيا.
ثالثة  على  تعمل   DWW
أنظمة أساسية لتقديم المساعدة 
حاالت  في  اإلغاثة  الطبية: 
الطوارئ، مدد اإلغاثة الطبية، 
إعادة التأهيل والتعمير والتعليم 

الطبي. 

الصائم  افطار  مشروع  ضمن 
قطاع  نفذ   ، 1431هـ  لعام 
بجمعية  العالمية  الرحمة 
في  اإلجتماعي  اإلصالح 
بلدية  مع  وبالتعاون  الكويت 
طرابلس حفل افطار في مسجد 
الرشواني – سوق الخضار – 
رئيس  نائب  بحضور  التبانة 
األستاذ  الخيري  الرحمة  وقف 
بلدية  رئيس   ، حبلص  غسان 
غزال  نادر  الدكتور  طرابلس 
البلدي  المجلس  من  وأعضاء 

تخلل  وقد  وفعاليات،  ومخاتير 
لرئيس  كلمة  اإلفطار  حفل 
فيها  شكر  طرابلس  بلدية 
قطاع الرحمة العالمية بجمعية 
اإلصالح اإلجتماعي في دولة 
العام  هذا  نفذت  التي  الكويت 
والذي  الصائم  افطار  مشروع 
الغذائية  الحقائب  توزيع  شمل 
على األسر المتعففة في مختلف 
مدينة  في  الشعبية  األحياء 
المناطق  الفيحاء  وغيرها من 
اللبنانية والمخيمات الفلسطينية 

في  اإلفطارات  إلى  باإلضافة 
وتوزيع  والقاعات  المساجد 
اللحوم والدجاج وكانت مناسبة 
وهموم  مشاكل  لسماع  طيبة 
اإلجتماعية  المنطقة  سكان 
عن  فضاًل  والبيئية  والصحية 
التربوية، حيث تجاوب الرئيس 
الغزال مع هذه المطالب واعدًا 
بتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم 
المنطقة  أوضاع  تحسين  في 
التي تعد األكثر فقرًا في مدينة 

طرابلس.

فرح  ليلة  طرابلس  عاشت 
استثنائية ، إذ توجت مهرجانات 
أحيت  التي  المدنية«  »التنمية 
ليالي رمضان بنجاح مستقطبة 
والسياح،  الزوار  من  اآلالف 
الذي  المدينة«  »عرس  بإحياء 
في  الفطر  عيد  جولة  اختتم 
من  بتنظيم  الثانية،  العاصمة 
للتنمية  الحريري  »مؤسسة 
وبرعاية  المستدامة«،  البشرية 
الفيحاء«،  بلديات  »اتحاد 
من  متنوع  وبمشاركة حضور 
من  وزوارها  المدينة  أبناء 
والمناطق  الشمالية  االقضية 

اللبنانية. 
سهر  ساعات،  امتداد  وعلى 
الشوراع  في  الحضور 
رشيد  بـمعرض  المحيطة 
بعد  ما  الى  الدولي  كرامي 
يتقدمهم رئيس  الليل،  منتصف 
نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
غزال الذي بذل مجهودا كبيرا 
قاديشا  كهرباء  شركة  لدى 
الى  الكهربائي  التيار  إلعادة 
كان  التي  المعرض  منطقة 
عروض  التقنين خالل  يشملها 

»العرس«. 
الاليزر  أنوار  واخترقت 
الملونة فضاء طرابلس معطية 
إشارة انطالق »العرس« الذي 
صيدا  في  رحاله  حط  قد  كان 
وفي بيروت من قبل. وشارك 
أطفالهم  مع  الطرابلسيون 
وقع  على  الفرح  تظــاهرة 
التي  الصــوتية  المؤثرات 
كل  في  أصداؤها  ترددت 

المدينة. 
وشهد »العرس« عروضا فنية 
قبل،  من  المدينة  تعرفها  لم 

من  أكثر  تأديتها  في  وشارك 
سبعين عارضا لبنانيا وفرنسيا، 
طرابلس  من  الحضور  حملوا 
تجسيد  عبر  مختلفة  بلدان  الى 
فولكلورها وتقاليدها، من خالل 
التراث  من  رقص  حلقات 
والفرنسي،  البرازيلي  الشعبي 
الطبول  قرع  ومسيرات 
ألبسة  يرتدون  ألشخاص 
مضاءة على غرار مهرجانات 
باإلضافة  جينيرو،  دي  الريو 
التي  النار  نفخ  عروض  الى 
والحركات  الشوارع،  أضاءت 
المهرجين  قبل  من  االيمائية 
وقدموا  محطات  شكلوا  الذين 
من  بعضا  تناولت  حكايات 
اليومية، فضال  الحياة  تفاصيل 
بين  بهلوانية  حركات  عن 

األلعاب النارية. 
تقديم  »العـرس«  وتضمن 
أجواء  في  مختلفة  صور 
ألعاب  بعض  عبر  المعرض 
الى  دعت  التي  النــفخ 
األرض  بيئة  على  الحفاظ 
البحر،  ثروات  على  والحفاظ 
مجسمات  إضاءة  خالل  من 
الى  باإلضافة  البجع،  لطائر 
وتقديم  األرضية  الكرة  إضاءة 
تمثل  حولها  مختلفة  عروض 
االنسان  يلحقها  التي  األضرار 

بالبيئة. 
الذي  الحضور،  كان  كما 
الى  مراحل  على  توافد 
ضاقت  حتى  المعرض  شارع 
الفنان  مع  موعد  على  جنباته، 
المدفعي  إلهام  العــراقي 
أغاني  من  باقة  قدم  الذي 
فرقته  ترافقه  العراقي  التراث 

الموسيقية. 

في  المنار  جامعة  استضافت 
طرابلس على مدرجاتها الحفل 
الرمضانية  لألمسيات  الختامي 
مهرجانات  لجنة  نظمتها  التي 
تألفت  والتي  المدنية  التنمية 
طرابلس  مدينة  فعاليات  من 
تعاوني  إطار  في  وذلك  كافة 
الروحية  الحركة  تنشيط  بغية 
خالل  والثقافية  واالقتصادية 

شهر رمضان المبارك
الفيحاء  جوقة  الحفل  أحيت 
شخص  ألفا  حوالي  وحضره 
أقضية  جميع  من  توافدوا 

معالي  بحضور  وذلك  الشمال 
السيدة بهية الحريري واألستاذ 
فيصل عمر كرامي وعدد من 
الوزراء والنواب والشخصيات 

الرسمية .
من  مجموعة  الجوقة  أنشدت 
واللبنانية  التراثية  األغنيات 
والفلسطنية ولقد فوجئ الجميع 
عثمان  بفرقة  الحفل  نهاية  في 
الطرابلسي  للتقليد  للوداع طبقًا 
ثم دعي الجميع لتناول السحور 
في الساحة الخضراء في حرم 

الجامعة .

«اإلغاثة  جمعية  أقامت 
على  المشرفة  والتربية» 
الزهراء»  دار  «مؤسسات 
الخيرية في طرابلس حفل وداع 
رمضان وتكريم األيتام في لقاء 
في  الزهراء  مجمع  في  أقيم 
الهيئات  سمراء، حضرته  أبي 
دار  في  والطبية  التعليمية 
وجمعيات  الزهراء  ومستشفى 
ولجان أهلية وشعبية وطالبية. 
الذي  اللقاء  في  تحدث  وقد 
التراثية،  طرابلس  فرقة  أحيته 
لجمعية  المؤسس  الرئيس 
الرائد  والتربية»  «اإلغاثة 
قال:  الذي  المعماري  أحمد 
«إن رمضان شهر التكامل مع 
األيتام والفقراء والمستضعفين، 
الشهداء  أبناء  احتضان  وإن 
وفاء واستمرار لنهج الشهادة». 
ودعا إلى «التكامل بين مقاومة 
الخارج»،  ومقاومة  الداخل 
سياسة  «مواجهة  أن  معتبرا 
اإلفقار والتجويع والتجهيل في 
المحتل  كمواجهة  هي  الداخل 
الخارج وكالهما  في  الغاصب 
تحدث  ثم  ومقاومة».  جهاد 
«التوحيد  لحركة  العام  األمين 
سعيد  بالل  الشيخ  اإلسالمي» 
شعبان مثنيا على دار الزهراء 
«ربما  أنها  معتبرا  ومؤسسها، 
تحتضن العدد األكبر من األيتام 

مختلف  من  والمستضعفين 
«نية  ودان  الشمال».  مناطق 
البروتستانتية  الكنيسة  راعي 
القس تيري جونز حرق نسخ من 
معتبرا  الشريف»،  المصحف 
أن ذلك «يصب في خانة تأجيج 
صراع الحضارات بدل حوار 
من  نتيجة  وهو  الحضارات 
االستعمارية  السياسات  نتائج 
اإلسالم  من  التخويف  في 
الديموقراطية  أن  على  ويدل 
مفرغ  أجوف  شعار  الغربية 
من كل معاني االحترام لعقائد 
اآلخرين ومشاعرهم». واعتبر 
يحصل  االعتداء  هذا  أن  «لو 
ظاهرة  العتبر  األولى  للمرة 
شاذ،  قس  من  تصدر  شاذة 
متكامل  سياق  في  يأتي  ولكنه 
بدأ بنشر رسوم مسيئة للرسول 
ومنع  الدنمارك  في  الكريم 
وحظر  سويسرا  في  المآذن 
النقاب في فرنسا وبعض الدول 
«كل  ان  ورأى  األوروبية». 
ذلك ال يضير اإلسالم في شيء 
التكيف  الغرب  مصلحة  ومن 
القادم  اإلسالم  مشروع  مع 
في  القرار  ميادين  إلى  سريعا 

شرقنا العربي المسلم». 
على  وزعت  اللقاء  نهاية  في 
العيد  كسوة  واأليتام  األطفال 

ومبلغ مادي. 

طرابلس  شباب  جمعية  نظمت 
اطار  في  الثانية  حملتها 
برنامجها الهادف الى لمكافحة 
مركز  مع   بالتعاون  الفقر 
في  االستراتيجية  الدراسات 
االمم  مركز  األوسط،  الشرق 
بلدية  للمعلومات،  المتحدة 
طرابلس وبرنامج نموذج األمم 
اللبنانية  الجامعة  في  المتحدة 
جناح  فاقامت  األميركية.  
على رصيف مقهى اهواك في 
خاللها  من  جمعت  طرابلس 
دفع  بهدف  وذلك  التبرعات 
وتسجيل  المدرسية  الرسوم 
الغير  الطالب  من  امكن  ما 
قادرين على تحمل النفقات في 
من  عدد  بحضور  المدارس، 

الشباب المهتمين.
باهداف  كبارة  خالد  عرف 
على  القضاء  الثمانية:  الحملة 
تحقيق  والجوع،  المدقع  الفقر 
التعليم االبتدائي، تعزيز  تعميم 
المساواة بين الجنسين، تخفيض 
معدل وفيات االطفال، تحسين 
مكافحة  النفاسية،  الصحة 
فيروس المناعة البشرية، كفالة 
االستدامة البيئية واقامة شراكة 

عالمية. 
واشارت مايا ايوب ان اسباب 
عدة  من  تاتي  والفقر  الجوع 
عوامل منها حجم العائلة، العمر 
التحصيل  ومستوى  والجنس، 
العلمي. كما ان هناك تحديات 
سياسية واقتصادية يجب العمل 
نسبة  من  للتخفيض  عليها 
ايضا  وتحدثت  والفقر.  الجوع 
األطفال  وفيات  اسباب  عن 
،عدم  االقرباء  زواج  ومنها 
وجود سياسات واضحة لتلقيح 
الذي  الطفل  ومحيط  الرضع، 
هو اكثر عرضة من غيره على 
الباكتيريا،  نوع من  اي  التقاط 
وعدم وجود المعدات المتطورة 
الحكومية.  المستشفيات  في 
باالمكان  انه  واضافت 
االطفال  وفيات  من  التخقيض 

القطاع  وشراكة  المناعة  عبر 
تغذية  والخاص وتحسين  العام 
اماكن  عن  وابعادهم  االطفال 
التدخين. وتكلمت عن موضوع 
والمائي،  الجوي  التلوث 
الكسارات، حرق الغابات، قلة 

التوعية والوعي. 
ناشدت  االسمر  جودي  اما 
االبتدائي  التعليم  بتوفير  الدولة 
ونوعية  المواطنين  لجميع 
الجيد  المحيط  وتأمين  التعليم 
الرسمي  التعليم  لالطفال، دمج 
كما  الخبرة.  وتبادل  والخاص 
خلق  موضوع  على  ركزت 
شراكة عالمية للتنمية واستخدام 
لتسديد  صحيحة  مالية  سياسة 
الدين، وذلك عبر التركيز على 
العمل وخلق  تنسيق  العائدات، 
للمنتوجات  خارجي  سوق 
اللبنانية، دمج الهيئات العالمية 

والخصخصة.
وتحدثت ليلى شيخ عن وفيات 
الوسائل  استخدام  المرأة وعدم 
حلول  ان  واضافت  الوقائية 
توفير  عبر  هي  المشاكل  هذه 
وتخفيض  الصحية  الخدمات 
عن  تكلمت  وايضا  االسعار، 
 HIV/ ال»  مثل  االمراض 
في  يزال  ما  حيث   «AIDS
احد  ال  محرم  مرض  لبنان 
الوضع  بسبب  عنه  يتحدث 
واالجتماعي  االقتصادي 

والتفرقة بين الجنسين.
رئيسة  الداية  بارعة  وختمت 
جمعية شباب طرابلس ان هذه 
الفائتة  السنة  نظمت  الجمعية 
حملت تمكنت من خاللها جمع 
263000 ليرة لبنانية اشترت 
بها 30 بطانية قدمتها الى فقراء 
ان  اضافت  الرمل،  باب  في 
التبرعات تبداء من نهار االحد 
الوقع في 19-9-2010 لغاية 

.  2010-9-26
جميع  ردد  النهاية  وفي 
المتحدة  األمم  قسم  المشاركين 

الخاص بمساعدة الفقراء .
افطارها  بلدية طرابلس  أقامت 
افطار   » األول  السنوي 
قصر  مطعم  في  المدينة» 
الشاطر حسن في رأس مسقا. 
ممثاًل  عبداهلل ضناوي  حضره 
مقبل  كرامي،  عمر  الرئيس 
نجيب  الرئيس  ممثاًل  ملك 
ممثاًل  الصفدي  أحمد  ميقاتي، 
الصفدي،  محمد  الوزير 
بدر  الجسر،  سمير  النواب: 
سعد  كرامي،  أحمد  ونوس، 
النائب  ممثاًل  فاخوري  اهلل 
مفتي  سماحة  فاضل،  روبير 
الدكتور  والشمال  طرابلس 
بالشيخ  ممثاًل  الشعار  مالك 
أبرشية  راعي  درويش،  ماجد 
جورج  المطران  الموارنة 
بالمونسنيور  ممثاًل  جودة  أبو 
بطرس جبور، منسق عام تيار 
النائب  طرابلس  في  المستقبل 
علوش،  مصطفى  السابق 
المجيد   عبد  السابق  النائب 
قوى  عام  مدير  الرافعي، 
أشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
بسام  بالعميد  ممثاًل  ريفي 
الشمال  منطقة  قائد  األيوبي، 
في الجيش اللبناني العميد عبد 
اتحاد  رئيس  درويش،  الحميد 
نادر  الدكتور  الفيحاء  بلديات 
الميناء  بلدية  رئيس  الغزال، 
رئيس  عيسى،  محمد  السفير 
الجماعة  في  السياسي  المكتب 
الدكتور  الدكتور  االسالمية 
عام  أمين  األيوبي،  عزام 
حركة التوحيد االسالمي الشيخ 
جمعية  رئيس  شعبان،  سعيد 
االسالمية  الخيرية  المشاريع 
في طرابلس طه ناجي، وحشد 

السياسية  الشخصيات  من 
والبلدية  والنقابية  والدينية 
.بداية  واالعالمية  واالختيارية 
اللبناني،  الوطني  النشيد  مع 
المستشار  من  ترحيبية  وكلمة 
طرابلس  بلدية  في  االعالمي 
ثم  بارودي،  عبداهلل  الزميل 
كلمة  درويش  الشيخ   ألقى 
طرابلس  مفتي  سماحة  باسم 
والشمال الشعار أكد فيها على 
 ، الفضيل  الشهر  هذا  ميّزات 
مشيرًا  المبارك  رمضان  شهر 
بين  التضامن  أهمية  الى 
الوطن  في  واالخوة  األحبة 
النجاح  الغزال  للدكتور  متمنيًا 
بلدية  رئاسة  في  مهمته  في 
العلم  صاحب  وهو  طرابلس 
الطويلة  والخبرة  والمعرفة 
في هذا الميدان .بعد ذلك ألقى 
الى  فيها  اشار  كلمة  الغزال 
البلدي  المجلس  أعضاء  أن 
يدًا  يبقوا  أن  تعاهدوا  الحالي 
مدينة  خدمة  سبيل  في  واحدة 
الخطة  وتنفيذ  وأهلها  طرابلس 
في  وضعت  التي  االنمائية 
ورفعتها  المدينة  نهضة  سبيل 
التي  المشاريع  الغزال  .وعدد 
الحالي  البلدي  المجلس  يتابعها 
ان كانت تلك التي بوشر التنفيذ 
السابق  البلدي  العهد  في  بها 
أو  الجمالي  رشيد  برئاسة 
والمنوي  المستحدثة  المشاريع 
المرحلة  هذه  خالل  تنفيذها 
الثقافي  االرث  تنفيذ  ومنها 
التعديالت  بعض  اجراء  مع 
التام  والتنسيق  بالتعاون  عليه 
واالعمار.  االنماء  مجلس  مع 
مشروع  وتنفيذ  تأهيل  اعادة 

المدينة  في  التحتية  البنى 
مع  المستمر  التواصل  عبر 
المتعهدين باتكو وادة ومعوض  
المستحقات  دفع  من  االنتهاء 
الضم والفرز في  في مشروع 
اطالق  سمراء.  أبي  زيتون 
طاربلس مدينة صحية بالتعاون 
العامة  الصحة  وزارة  مع 
المدني  المجتمع  وؤسسات 
ومستوصفات  ومستشفيات 
المدينة . توقيع شراكة حقيقية 
والجامعة  المهندسين  نقابة  مع 
الدائمة  المراقبة  اللبنانية. 
لموضوع النظافة في المدينة . 
الموقع  العقد  في  النظر  اعادة 
يخدم  بما  الفيحاء  كورال  مع 
مع  الفيحاء  ومدن  الكورال 
اتحاد  تمسك  على  االصرار 
ودعم  برعاية  الفيحاء  بلديات 

الكورال .
 كما تعرّض الغزال لموضوع 
المستشار األمني فأكد بأن هذا 
في  موجود  كان  الموضوع 
السابق ومكرّس في العقد بين 
وبالتالي  الشرطة  وقائد  البلدية 
أو  أمر طارىء  ليس من  فهو 
مستجد. وشكر كل من رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري 
كرامي  عمر  والرئيسين 
ونجيب ميقاتي والوزير محمد 
على  المدينة  ونواب  الصفدي 
في  يبذلونها  التي  الجهود  كل 
متابعة مشاريع المدينة وحسن 
الى  الدائم  ووقوفهم  تنفيذها 
رئيسًا  البلدي  المجلس  جانب 
في  مهمتهم  لتسهيل  واعضاء 
واحتياجات  متطلبات  تلبية 

الناس . 

للبنانيين  بالتهنئة  طرابلس  بلدية  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم 
عمومًا والمسلمين خصوصًا بحلول شهر رمضان المبارك آملين 
من اهلل عز وجل أن يعيده على لبنان واألمتين العربية واإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات.
رئيس بلدية طرابلس
الدكتور نادر الغزال
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تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

      لمناسبة عيد الفطر السعيد يتوجه رئيس وأعضاء مجلس 
خصوصا  والمسلمين  عموما  اللبنانيين  من  طرابلس  بلدية 
بأحر التهاني والتمنيات، راجين من اهلل عزّ وجّل أن يعيده 
على لبنان واألمتين العربية واإلسالمية باألمن واالستقرار، 
وعلى طرابلس وأهلها بالهناء وراحة البال. ولهذه المناسبة 
طرابلس،  بلدية  مجلس  وأعضاء  رئيس  يعلن  المباركة، 
أيام  الدكتور نادر محمد الغزال عن استقبال المهنئين ثاني 
العيد في القصر البلدي – مبنى الهندسة، إبتداء من الساعة 

العاشرة من قبل الظهر ولغاية الواحدة من بعد الظهر.
 كل عام وانتم بخير
رئيس بلدية طرابلس
الدكتور نادر محمد الغزال

انتهت انشطة الدورة الرمضانية 
التي نظمها  القدم  لكرة  االولى 
جمعية  في  الرياضي  القطاع 
االجتماعية  والسعادة  العزم 
طرابلس  في  الشعبية  لالندية 
من  اكثر  فيها  شارك  والتي 
ناديًا توزعواعلى خمس  ستين 
مناطق هي: جبل حسن،التبانة،
الميناء،القبة،التبانة والحدادين.

في  االندية  خاضت  ان  وبعد 
الدور االول مباريات ادت الى 
خروج النادي الخاسر في فيها  
تم اختيار النادي البطل عن كل 
مجموعة ليخوضوا بطولة وفق 
النظام الدوري اي فيما يسمى 
يلعب  حيث  االبطال  دوري 
مباريات وفق  اربعة  بطل  كل 
على  يحصل  المباريات  هذه 
المباريات  نقاط تؤهله لخوض 
لقب  على  والحصول  النهائية 

بطل الدوري.
و قد تاهل الى هذه المباريات 

بطل  العطاء  اهل  فريقي 
بطل  الملولة  وشباب  الحدادين 
التبانة بعد حصولهما على سبع 
حامية  مباراة  نقاط،وخاضا 
على ارض ملعب محرم البلدي 
ليفوز فيها بطل الحدادين بنتيجة 
واحد صفر. وحل اهل العطاء 
بطال للدوري ووصيفا له نادي 
نادي  حل  الملولة،بينما  شباب 
الثالثة  المرتبة  في  القبة  شباب 
شباب  نادي  على  فوزه  بعد 

الميناء.
الرياضي  القطاع  مدير 
والسعادة  العزم  جمعية  في 
عن  تحدث  الفري  د.فوزي 
الهدف من هذه الدورة معتبرا 
ان الهدف االساسي منها تنشيط 
شهر  طيلة  الليلية  الحركة 
المناطق  رمضان،وتحريك 
ادى  اإلقتراح  هذا  و  الشعبية 
مناطق  في  دورات  انشاء  الى 
دورة:القبة،الت منها  مختلفة 

جبل  ، ء لمينا ا ، ين د ا لحد ا ، نة با
العمرية  للفئات  محسن،ودورة 
الذين لم يتجاوز عمرهم الثامنة 

عشر.
كما اعلن الفري عن ان جمعية 
اتحاد  النشاء  تحضر  العزم 
في  الشعبية  لألندية  العزم 
االعالن  سيتم  القريب   المدى 

عنه الحقا.
جمعية  ان  ذكره  والجدير 
ضخما  احتفاال  ستقيم  العزم 
المشاركة  األندية  جميع  يضم 
والكؤوس  الميداليات  لتوزيع 
االبطال  على  القيمة  والجوائز 
ستكرم  مجموعة،كما  كل  عن 
وكل  ووصيفه  الدوري  بطل 
كما  ادائه  في  تميز  نادي 
في  المميزين  الالعبين  ستكرم 
هداف،وافضل  الدورة:افضل 
هجوم،وحارس  العب 
االعالن  مرمى،ومدافع،وسيتم 

عن هذا االحتفال الحقًا.

بمناسبة شهر رمضان المبارك 
الخير  أصدقاء  جمعية  قامت 
اليتيم  الطفل  ورعاية  إلغاثة 
ذوق  باسمة  السيدة  برئاسة 
حصص  بتوزيع  إشراقية 

لألرامل  حصة   400 غذائية 
واأليتام والمعوزين كما أقامت 
الجمعية حفل إفطار لأليتام 75 
المباركة  القدر  ليلة  في  يتيمًا 
التي تخللها أناشيد دينية وتالوة 

الكريم،  القرآن  من  آيات 
الفطر  عيد  حلول  وبمناسبة 
السعيد باشرت الجمعية بتوزيع 
وأنتم  عام  وكل  العيد.  كسوة 

بخير

خيريا  افطارا  يقيم  الخير 
واأليتام  للمعوقين  تكريمًا 
وذوي األحتياجات الخاصة في 
المنية والجواراحمد الخير يقيم 
افطارا خيريا  تكريمًا للمعوقين 
األحتياجات  وذوي  واأليتام 
والجوار  المنية  في  الخاصة 
بدعوة من رئيس حركة التنمية 
هاشم  محمود  أحمد  والتطوير 
على  إفطار خيري  أقيم  الخير 
واأليتام  للمعوقين  تكريمًا 
الخاصة  األحتياجات  وذوي 
وذلك   ، والجوار  المنية  في 
عن روح جديه وروح الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري وسائر 
األفطار  حضر   ، الشهداء 
في  الزكاة  صندوق  رئيس 
غزاوي  علي  الدكتور  المنية 
ورئيس لجنة أئمة مساجد المنية 
ومشايخ  الخير  طارق  الشيخ 
ورئيس  الشريف  األزهر  بعثة 
الشيخ  السالم  سبل  جمعية 
دين  ورجال  ملص   رسالن 
وفاعليات وأصدقاء وحشد من 
اإلجتماعية  الجمعيات  رؤساء 
والكشفية والرياضية  في دارته 
قرآنية  آيات  بعد   . المنية  في 
الرئيس  لروح  الفاتحة  وتالوة 
الشهيد رفيق الحريري وسائر 
الشهداء وكلمة ترحيب للكشفية 
من  وكلمة  شرشوح  سحر 
طارق  للشيخ  المناسبة  وحي 
الخير وقصائد شعرية ، تحدث 
فأكد   : الخير  الدعوة  صاحب 
في  اللقاءات  هذه  أهمية  على 
شهر المغفرة والرحمة والعتق 
من النار شهر رمضان المبارك 

في مدينة الرئيس الشهيد رفيق 
وعن  )المنية(  الحريري  
الرئيس  وروح  جديه  روح 
الشهيد رفيق الحريري وسائر 
لزوي  وتكريما»  الشهداء، 
واأليتام  الخاصة   األحتياجات 
نلتقي   : .وقال  والمعوقين 
وتأييدنا  دعمنا  لنؤكد  اليوم 
لمواقف الرئيس سعد الحريري 
على  الحفاظ  أجل  من  السديدة 
عاصمة الثقافة بيروت العربية 
 ، السالح  من  خالية  والوطنية 
محصنة بالمؤسسات العسكرية 
وحيدا»  سبيال»  واألمنية 
الوطن  أمن  على  للحفاظ 
صفا»  والوقوف  والمواطنيين 
واحدا» لمواجهة عدونا األوحد 
أبناء  الخير  .وعاهد  إسرائيل  
العمل  على  والجوار  المنية 
الشرائح  كافة  مع  سويا» 
إنماء  أجل  من   ، اإلجتماعية 
مدينة   ، المدينة  هذه  وتطوير 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
) المنية (   قوال» وعمال» في 
سبيل األرتقاء بها إلى مصاف 

المدن الراقية والمتقدمة

AUL إفطار الـ
والعلوم  اآلداب  جامعة  أقامت 
الشمال  في  والتكنولوجيا 
في  السنوي  إفطارها   )AUL(
القلمون.  في  الجامعة  حرم 
رئيس  اإلفطار  حضر  وقد 
نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
محمد  بالدكتور  ممثاًل  غزال 
عدد  إلى  باإلضافة  شمسين 
التربوية  الفعاليات  من  كبير 
واإلعالمية  والثقافية  واألمنية 

واإلجتماعية.
وخالل اإلفطار ألقى مدير فرع 
الدكتور  الشمال  في  الجامعة 
محمد علم الدين كلمة ترحيبية 
على  فيها  شكرهم  بالحضور 
التقليد  هذا  الجامعة  مشاركتهم 
السنوي. كذلك شدد على الدور 
الذي تلعبه الجامعة في نهضة 
الخريجين  خالل  من  المجتمع 
العمل  بسوق  يلتحقون  الذين 
بموقع  عندها  ويصبحون 
المساهم في التنمية االقتصادية 

للبنان. 
علم  الدكتور  أعلن  كما 
جديدة  برامج  عن  الدين 
إدارة  برنامج  مثل  للجامعة 
 MBA in( المستشفيات 
 )Heath Management
 Applied( برنامج  وكذلك 
 )Teaching Diploma
برنامج  إلى  باإلضافة 

 Computer( في  الماجستير 
 C o m m u n i c a t i o n

.)Engineering

لجمعية  جديدة  ادارية  هيئة 
aulمتخرجي جامعة ال

  AUL جامعة  حرم  في  تم 
ولجان  ادارية  هيئة  انتخاب 
متخريجي  لجمعية  جديدة 
النتائج على  الجامعة وأسفرت 

الشكل التالي :
المهندسة  الفخري/  الرئيس 

ليال حمزة   -1 
عباس  المهندس/  الرئيس   -

سلوم 2
أ.جوزيف  الرئيس/  نائب   -

مخايل 3
ثريا  األنسة  السر/  أمين   -

مرعشلي4
األستاذة  الصندوق/  أمين   -

غنوة الناظر5
- المستشار االداري/ المهندس 

هاني فوال6
7 - المستشار المالي/ األستاذ 

سليم درنيقه
العامة/  العالقات  مسؤول   -

السيد هيثم حجازي8
القانوني/  المستشار   -9

المحامي سامر حواط
الخارجية/  العالقات  مسؤول 

المهندس محمد جنون 10
الحريري/  كرم  األستاذ   -11

عضو
12- األستاذ خضر الداعوق/ 

عضو
الرؤوف  عبد  األستاذ   -13

شهاب/ عضو
14- األستاذ جرجس سمعان/ 

عضو
ياسين/  علي  األستاذ   -15

عضو
سباعي/ غيداء  اآلنسة   -16

عضو
الدويهي/  بولس  السيد   -17

عضو
لدى  الجمعيه  مفوض   -18

الحكومة/ السيد مؤمن نجار
نشار/  .بالل  األستاذ   -19

عضو
الناظر/  لبنى  اآلنسة   -20

عضو
21- اآلنسة رانيا بكور/عضو
22- السيد وجيه شلق/ عضو

جامعة     متخرجي  جمعية 
AUL ودار الزهراء

و  الزهراء  دار  مبادرة 
متخرجي  جمعية  مع  بالتعاون 
بمناسبة  و    AUL جامعة  
أقيم  العالمي  الممرض  عيد 
 AUL نشاط في حرم الجامعة
فحص  تم  حيث  القلمون  فرع 
السكري و تحديد فئة الدم كل 
صحية  توعية  مع  الطالب 

السكري  مخاطر مرض  حول 
الواقع  االربعاء  نهار  ذللك  و 

في 12 أيار.

خريجي  جمعية  أقامت 
العلوم  و  االداب  جامعة 
لبنان   في  التكنلوجيا  و 
  AUL,  بالتعاون مع جامعة

معرض الوظائف 
في   , للطالب   )  job faire(
كل من بيروت و جدرا و فرع 
القلمون و ذللك بحضور عميد 
الجامعة  في  الطلبة  شوؤن 
بكداش و منسق  الدكتور زياد 
و عميد كلية ادارة االعمال د. 
محمد علم الدين و رئيس قسم 
ادارة الفنادق د. بشير مزهر و 
رئيس جمعية متخرجي جامعة 
المهندس  لبنان  في     AUL
عباس سلوم و حضر حشد من 
و  التالميذ  و  االداري  الكادر 

الشركات المهمة  .

جامعة AUL تخرج طالبها 
الـ241

حمزة: لبنان معني بمواكبة 
كل تطور في العالم

لم تتسع القاعة الرئيسية لقصر 
الخريجين  ألهالي  االونيسكو 
الدراسي  للعام  الـ241 
جامعة  في   2010-2009

االستعانة  فتم   ،AULالـ
بقاعة في الطابق الثاني خالل 
اقيم  الذي  الحاشد  االحتفال 
بحضور  االونيسكو  قصر  في 
رئيس  الثالثة  الرؤساء  ممثل 
سليمان  ميشال  الجمهورية 
نبيه  النيابي  المجلس  ورئيس 
الوزراء  مجلس  ورئيس  بري 
سعد الحريري مدير عام وزارة 
وضيف  يرق،  فادي  التربية 
االميركي  السيناتور  الشرف 
سام  كولورادو  والية  عن 
شؤون  رئيس  ونائب  الزاخم، 
نصار  الدكتور  العلمي  البحث 
الـ جامعة  ورئيس  حيدر، 
حمزة،  عدنان  الدكتور   AUL
ورئيس مجلس االمناء الدكتور 
مصطفى حمزة،ورئيس جمعية 
المهندس  الجامعة  متخرجي 
من  وحشد  سلوم  عباس 
والنيابية  الوزارية  الشخصيات 
العسكري  والسلك  والنقابية 

واهالي الخريجين• 
اللبناني  الوطني  النشيد  وبعد 
وكلمة ترحيب من عريفة الحفل 
فاطمة عميرات، تحدثت الطالبة 
الخريجين  باسم  الحوت  نعمت 
الذي  للنجاح  سعادتها  فابدت 
الهيئة  وشكرت  الطالب  حققه 
لعبوا  الذين  واالهل  التعليمية 
هذا  تكريس  في  اساسيًا  دورًا 
النجاح، ثم تحدث نائب رئيس 

نصار  الدكتور  العلمي  البحث 
ان  الى  للطالب  فأشار  حيدر 
في  خاصة  مناسبة  اليوم  هذا 
حياتكم وعليكم اعتبارها تحديًا 
بالتعليم،  التزامكم  يمنع  ال 
االمتياز،  الى  للوصول  تحدي 
وان  بأنفسكم  االيمان  عليكم 

يكون لديكم مهارة االبداع• 
ان  حيدر  الدكتور  وقال 
شهدها  التي  االختراعات 
عامًا  الـ50  خالل  عالمنا 
الى  التلفزيون  من  الماضية 
الـ>ام•بي•تري< وهي العداد 
والرسائل  الجاهزة  القهوة 
الخليوية واالنترنت،  بالهواتف 
واالكتشافات  االختراعات  هذه 
كوكبنا  الى  النظرة  غيرت  قد 
وعالمنا وكذلك موقفنا مثلهم• 

الجامعة  رئيس  تحدث  ثم 
وقال:  حمزة  عدنان  الدكتور 
يعلم  مدركة  بصيرة  ذي  كل 
مالزمة  سمة  بات  التطور  ان 
يعني  وهذا  جمعاء،  لالنسانية 
والشرق  خصوصًا  لبنان  ان 
عمومًا معني بمواكبة كل تطور 
وإرتقاء على المستويات كافة، 
ذلك الننا اصحاب رسالة محبة 
التي  الرسالة  وهي  جامعة، 
جمعاء،  البشرية  اليها  اهتدت 
ال  الذي  معينها  من  فغرقت 
ينضب، كل حق وكل خير وكل 
المعارف  الى  لتهتدي  جمال، 

الحرف  خالل  من  االنسانية، 
الذي لواله لما كان هناك اسسًا 
قاموسًا  هناك  كان  ولما  للعلم 
اختارها  التي  فبالدنا  للمعرفة، 
اهلل مهبطًا للرساالت السماوية، 
جديرة بأن تقدم نخبها ليكونوا 
المستقبل•  صناعة  في  شركاء 
هو  العلم  بأن  ايماننا  هنا  من 
التغييرات  لمواكبة  وسيلتنا 
العالمية وتحدياتها• وتوجه الى 
الخريجين قائاًل: يا ابناء الزمن 

اآلتي•• 
تصنعه  الذي  الزمن  انه 
ال  معرفة  وكل  المعرفة، 
والمثابرة  التخطيط  على  تقوم 
فاشلة•  حكمًا  هي  واالختبار 
اليوم،  تنالونها  التي  شهاداتكم 
اما  المعرفة،  هذه  مفاتيح  هي 
انتم••  فهي  والتجربة  المعرفة 
انتم الذين تخترعونها اختراعًا، 

لتكون لشهاداتكم صفة العلم

تكرم  الشمال  في     AUL
تالميذ دورة تقوية

لقد كرمت جامعة AUL   في 
الشمال تالميذ دورة تقوية التى 
بادرة بها الجامعة و الذين نالوا 

عالمات متفوقة .
ولقد تم تكريم في حرم الجامعة 
بحضور   ذللك  و  القلمون  في 

الكادر األدارى في الجامعة
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في ظل عصر التطبيع والمفاوضات 
ومواقف  االسرائيلي  العدو  مع 
البد  كان  والتخاذل  االستسالم 
الصهاينة  بجرائم  التذكير  من 
نذكر  وسوف  االسرائيليين, 
فردان  عملية  العدد  هذا  في  منها 
االجرامية التي قادها المجرم باراك 
بيروت  العاصمة  قلب  في  بنفسه 
الى استشهاد  الصامدة والتي ادت 

القادة الثالث.
 قائمة الموت

األسود  أيلول  عمليات  حققت  لقد 
تجني  وبدأت  واسعة،  شهرة 
للقضية  العالم  بانتباه  أهدافها  ثمار 
العديد  تعاطف  وكسب  الفلسطينية، 
العالمية  اليسارية  المنظمات  من 
الجنسيات  كل  من  شباب  فاندفع 
منبهرين  إسرائيل  ضد  للعمل 
مؤمنين  األسود،  أيلول  بعمليات 

بحق الفلسطينيين في أرضهم.
أما في إسرائيل، فقد كان ال بد من 
الرئيسي  المبنى  وفي  حل.  إيجاد 
للموساد في شارع «شاؤل» أصدر 
قرارًا  الجهاز  رئيس  زامير  زيفي 
مسؤواًل  هاراري  مايك  بتعيين 
فوره  من  فشرع  القتل.  فرق  عن 
أيلول  قائمة تضم زعماء  في جمع 
عملية  وراء  كانوا  الذين  األسود 
ميونيخ. حيث كان بعضهم ال يزال 
ظاهرية،  وظائف  في  أوروبا  في 
قائمة  بيروت. وشملت  وبقيتهم في 

الموت كل من:
صالح خلف- أبو إياد-   -
أيلول  عام  وقائد  عرفات  ساعد 

األسود والمؤسس األول.
عضو  عدوان-  كمال   -
العمليات  ومسؤول  األركان.  هيئة 

داخل األرض المحتلة.
أبو  النجار-  يوسف   -
وأبرز  المنظمة  رئيس  يوسف- 
زعماءها، والمسؤول العسكري عن 

األنشطة السرية.
سالمة-  حسن  علي   -
المنفذ،  والعقل  العمليات،  رئيس 
ورئيس جناح «الرصد» في منظمة 

التحرير «المخابرات».
المتحدث  ناصر-  كمال   -
التحرير  منظمة  باسم  الرسمي 

الفلسطينية.
ضباط  أحد  العمري-  فخري   -

العمليات وعضو هيئة األركان.
ضابط  عودة-  داود  محمد   -
مع  بالقاهرة  تدرب  بالعمليات، 
المركز  ويتولى  والعمري،  سالمة 

القيادي لتنسيق العمليات الدولية.
منسق  زعيتر-  عادل  وائل   -

االتصاالت الخارجية.
المساعد  زعيتر-  الواحد  عبد   -
والمقيم  سالمة،  حسن  لعلي  األول 

بإيطاليا منذ 1956.
محمد بو ضياء- مخرج   -
بباريس- منسق  مسرحي جزائري 
المنظمات  مع  الخارجية  العالقات 

اليسارية.
هيئة  عضو  الحسيني-  غازي   -

األركان.
- الدكتور باسل رؤوف القبيصي- 
األسلحة  تهريب  عن  المسؤول 

وتخزينها في أوروبا.
الهول-  أبو  الحميد-  عبد  هايل   -

رئيس أمن منظمة «فتح».
الناجين  الثالثة  ميونيخ  أبطال   -

والمختبئين في بيروت.
الشرسة من فرق  المطاردة  وبدأت 
هاراري-  مايك  برئاسة  الموت 
وتناوبت  العجوز.  الثعلب 
رجال  بين  وهناك  هنا  االغتياالت 

أيلول األسود والموساد.
كامل  عمل  فريق  هاراري  شكر 
ضم نخبة من رجال ونساء الموساد 
القتفاء أثر أفراد القائمة، وجمع أكبر 
وأمكن  عنهم،  المعلومات  من  قدر 
له تصفيتهم جميعًا ما عدا العمري 
ومحمد داود عودة وأبطال ميونيخ 
مستخدمًا  الهول.  وأبو  الناجين 
شتى أساليب االغتيال من مسدسات 
ورشاشات  مم،   5,22 عيار  برتا 
السيارات،  في  وتفجير   ،UZI
النوم،  بغرف  مزروعة  وقنابل 
الالسلكي،  التليفون  بوساطة  والقتل 
وبواسطة الريموت كونترول أحدث 
اإلسرائيلية  الوحشية  ابتكرته  ما 
بعد.  عن  االغتيال  طرق  من 
هاراري  لهم  جند  الشهداء  هؤالء 
تتبع  التي  االغتيال  فرق  أشرس 

ماتكال  سايريت  االستطالع-  قسم 
ويعرف   -Sayeret Mathekal
الكوماندوز  «وحدة  باسم  أيضًا 

العليا».
راح  التي  «فردان»  عملية  حملت 
وكمال  ناصر،  كمال  ضحيتها 
عدوان ويوسف النجار في بيروت، 
الشباب»  نعوريم «ربيع  أفيف  اسم 

وقاد الفريق إيهود باراك.
وقت  في  الثالثة  اغتالوا  كيف 
واحد على مسافة أمتار من مسكن 
راقبوا  قد  كانوا  وإذا  عرفات... 
شقق هؤالء الثالثة كيف لم يتوصلوا 

لعرفات...؟
وضع  قد  هاراري  مايك  كان 
الخطوط الرئيسية للعملية، وتتلخص 
المحليين  بالعمالء  االستعانة  في 
رفاق  عناوين  من  للتأكد  ببيروت 

عرفات األربعة.
لعنوان  المستحيل  من  كان  ولما 
حسن  علي  األحمر  لألمير  ثابت 
سالمة- ألنه لم يكن ليقضي ليلتين 
استبعد  فقد  بمكان واحد-  متتاليتين 
مؤقًتا حتى االنتهاء من إعدام رفاقه 
التحريات  أكدت  الذين  الثالثة، 
بشارع  واحدة  بعمارة  يقيمون  أنهم 
طوابق.  سبعة  من  مؤلفة  الفردان 
كما عدوان بالطابق الثاني، وكمال 
النجار  ويوسف  بالثالث،  ناصر 

بالسادس.
إقامتهم  من  هاراري  تأكد  وبعدما 
بمنزل واحد، أرسل بستة جواسيس 
المساعدة  بغرض  الموساد  من 
لنجاح  جدًا  الضرورية  الداخلية 
شوارع  على  والتعرف  التنفيذ. 
برج  منطقة  خاصة-  بيروت- 
الحمام التي يقع بها شارع الفردان، 
الطرق  أفضل  دراسة  كذلك 
لالنسحاب، واستئجار ستة سيارات 

قوية، جديدة.
هؤالء الستة كانوا يحملون جوازات 
مختلفة،  بجنسيات  مزورة  سفر 
إنجليز  وثالثة  وألماني  بلجيكيان، 
شارل  التوالي:  على  أسماؤهم 
وبيتر  ريمبادو،  وجلبرت  بوساد، 
وأندرو  وتيشيللو،  وأندرو  أتاندر، 
إدلر.  وجورج  ماكي،  تيسالو 
الثالثين  بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
إلى  وفدوا  والثالثين.  والسبعة 
بيروت بداية من 3 أبريل 1973، 
«ساندس»  بفندق  بعضهم  فنزل 
بفندق «أطالنتيك»  والبعض اآلخر 
البياضة،  شاطئ  على  الواقع 
يعرف  ال  أحدهم  كأن  وتصرفوا 

اآلخر.
سيرًا  «العملية»  منطقة  جابوا  لقد 
على األقدام عدة مرات في جوالت 

استطالعية.
ومروا بشارع الخرطوم أمام مكاتب 
الجبهة لتحرير فلسطين الديمقراطية 

الفلسطينية.
أن  المحترفين  الجواسيس  والحظ 
هذا  بالشارع-  يقع  رياضيًا  ملعبًا 
استثمارًا  ذلك  بعد  استثمر  الملعب 
اإلجرامية.  مهمتهم  إلنجاح  جيدًا 
الملعب  على  ترددهم  خالل  فمن 
وجلوسهم على مدرجاته استطاعوا 
أن يعرفوا كل شيء عن الحراسات 
وعدد  تغييرها،  ومواعيد  األمنية، 
أفرادها إضافة إلى تسليحهم ونوبات 

المرور عليهم.
إلى  نقلت  المعلومات  تلك  كل 
السلكي  جهازي  بواسطة  الموساد 
إلتمام وضع الخطة المحكمة وتخير 
السيارات-  أما عن  الصفر.  ساعة 
جديدة  أمريكية  سيارات  انتقوا  فقد 
أفيس،  وكالتي  من  استأجروها 
كتأمين  ثالثمائة  دفع  بعد  وليناكار 
لكل سيارة، قادوا السيارات بشوارع 
يرصدون  ونهارًا  لياًل  بيروت 
من  ستة  فهم  ويحللون،  ويراقبون 
المحترفين،  الموساد  أكفأ جواسيس 
نجاح  مسؤولية  تقع  عاتقهم  على 

العملية كلها أو فشلها.
في تلك الفترة من السبعينات- كانت 
عصورها  أزهى  تعيش  بيروت 
أطلق  متحررة،  مفتوحة،  كمدينة 
الشرق» تضم  «باريس  لقب  عليها 

السواح من كل أنحاء العالم.
يذكر،  وجود  وقتها  لألمن  يكن  لم 
السواح  لراحة  مجن  فاألمن 
البلد  اقتصاد  حيث  الضيوف، 
متوقف على ما ينفقه هؤالء الزوار 
والفنادق.  واألسواق  البارات  في 
مهمًا  دورًا  األمني  للغياب  وكان 

وتنفذ  الموساد،  عمالء  يرتع  لكي 
عملية «فردان» بنجاح.

ربيع الشباب
األمنية  الترتيبات  كانت 
تسير  إسرائيل  في  واالستخباراتية 
تعاون  وحدث  يمكن،  ما  بأسرع 
والمخابرات  الموساد  بين  وثيق 
تجمع  فالموساد  «أمان»  العسكرية 
المعلومات، و «أمان» تخطط لتقوم 
 Sayeret «السايريت»  وحدة 
الجيش  قطاعات  كل  من  المؤلفة 

بالتنفيذ.
في  اإلسرائيلي  الجبن  تحرك  هكذا 
ما  بأحدث  مسلح  بحري  أسطول 
لنسف  محاولة  في  أسلحة  من  لديه 
بهم، والذي  المتربص  الهلع  وحش 
يطلقه رجال أيلول األسود بين آونة 

وأخرى.
الصفر  ساعة  لها  تحددت  العملية 
يوم  في  تمامًا  الليل  منتصف  عند 
 ،1973 أبريل  من  التاسع  اإلثنين 
وتخبطهم  تخوفهم  لمدى  ونتيجة 
اللحظات  الخامس في  الهدف  ألغى 
نسف  وهو  أال  جدًا،  األخيرة 
إذ  صيدا،  شمالي  األخيرة  مخزن 
ما  قواته  توزيع  من  العدو  تخوف 
يضعف  مما  وصيدا  بيروت  بين 
مقاومتها ويعرضها لمأساة محتملة.

آخر  هدف  على  التركيز  تم  لكن، 
مهما  ثمن،  وبأي  تصفيته  مطلوب 
الوحش  إنه  التضحيات.  كانت 
علي  األسطورة  الفدائي  العربي 
العمليات  رئيس  سالمة-  حسن 

بأيلول األسود.
فالبرغم من ورود أخبار جديدة تؤكد 
عدم تواجده ببيروت في تلك الليلة- 
وكذا  له-  تقريبية  صورًا  أن  إال 
صور زمالئه الثالثة- وزعت على 
والنسف،  القتل  فريقي  أفراد  جميع 
على أمل أن يصادفه أحدهم فيقتله، 
وتكون مكافأته نصل مليون دوالر.

األحمر»  «األمير  فهو  ال؟؟؟  ولم 
الذي زلزل إسرائيل في الداخل وفي 
وإعدام  كشف  في  وتسبب  الخارج 
أكثر من عشرين جاسوسًا للموساد 
كل  وأربك  المقاومة،  صفوف  بين 
ضاربًا  اإلسرائيلية  األمنية  النظم 
صدر  أثلج  مما  موضع،  كل  في 
عرفات، وشجع المنظمات اليسارية 
على  وإنجلترا  وألمانيا  اليابان  في 
بعمليات  والقيام  معه،  التعاطف 
العقول،  فدائية ضد إسرائيل هزت 
عليه  أطلقوا  لذلك  العالم،  وأذهلت 
لصلته  «األمير»  لقب  الموساد  في 
لكثر  «األحمر»  و  بعرفات  الوثيقة 

دماء اليهود القتلى على يديه.
العملية- كانت  وإلى جانب أهداف 
هناك أوامر صارمة ومشددة للغاية 

أصدرتها القيادة العليا وهي:
• قتل الزعماء الثالثة قتاًل أكيدًا.

من  جرحى  أو  قتلى  ترك  عدم   •
العمليات  ساحة  في  الفرق  أفراد 

تحت أقسى الظروف.
أوراق  من  يوجد  ما  كل  جمع   •
الثالثة ومأل  الزعماء  لدى  وملفات 
يثور  وهنا  بها.  األسلحة  حقائب 

السؤال:
على  اإلصرار  لماذا  لكن...- 
إلى  خطفهم  من  بداًل  تصفيتهم 
من  لديهم  مما  لالستفادة  إسرائيل 

أسرار؟
التقارير  كل  إن  نقول:  ولإلجابة 
أن عملية  إلى  أشارت  والمالبسات 
أكيدًا  لنجحت  تمت  لو  الخطف 
لعامل المفاجأة المذهلة الذي واكب 
لكن  وتوقيتها.  العملية  ظروف 
جولدا مائير- وجميع أعضاء رجال 
لديهم  كانت  استخباراتها-  أجهزة 
لمذبحة  ثأر  لقتلهم  مجنونة  رغبة 
ميونيخ، إظهارًا للقوة اإلسرائيلية، 
الفلسطينية  المنظمات  قادة  إلرهاب 
عملية  أن  يدركوا  حتى  األخرى 
«فردان» رسالة موجهة بأن االنتقام 

سيطول الجميع في أي مكان.
يرى  أن  كله-  ذلك  من  األهم 
صورة  بنفسه  سالمة  حسن  علي 
حياته  على  المؤكدة  لنهايته  واقعية 
فيتخبط،  العمل،  في  استغراقه  عن 

ويتوتر،ويقفد تركيزه.
حينئذ... يخرج من مخبأه فيتصيدوه 

منهارًا، خائرًا.
وتلك قصة أخرى مثيرة، صاخبة!!

في التاسعة مساء 9 أبريل- رست 
القوة البحرية اإلسرائيلية في عرض 

بانتظار  البحر مقابل مدينة بيروت 
من  األمان  وإشارة  الصفر  لحظة 
الجواسيس الستة، إذ كانوا ينتظرون 
بسيارتهم على الشاطئ، بيد أحدهم 
كشاف قوي، بالضغط أربعة مرات 
على  تبدأ  به-  اإلضاءة  زر  على 
يقود  حيث  فردان،  عملية  الفور 
من  المكون  القتل  فريق  «باراك» 
«أمنون  ويقود  رجاًل،  عشرين 
ليبكين» فريق النسف، ينسق معهما 
«مايك هاراري» ويتابع أواًل بأول 
بعرض  العمليات  غرفة  داخل 

البحر.
كان رجال باراك يرتدون المالبس 
الرياضية  والمالبس  المدنية 
يرتدي  فكان  هو،  أما  الفضفاضة، 
وباروكة  خليعة  نسائية  مالبس 
بالمساحيق  ملطخ  وجهه  صفراء، 
الصارخة، بينما كان صدره نافرًا 
بثديين صناعيين. وألنه وسيم جدًا 
وناعم الوجه والنظرات- بدا بالفعل 
كأنه امرأة داعرة تتسكع الصطياد 
بعد  فيم  قالوا  زبائنها، شهود عيان 
األرواح  يخطف  جمال  ذو  إنه 
الرجال  شهية  ويفتح  والقلوب، 

للغزل».
ايهود  تناول  ربعًا  إال  العاشرة  في 
باراك ورجاله وجبة عشاء سريعة 
السمك  وشرائح  أطباق  من  مكونة 

الطازج.
وفي العاشرة ونصف بدأ في توزيع 

األدوار:
12 رجاًل مهمة كل منهم اقتحام شقة 
أحد الثالثة المطلوب قتلهم. وإثنان 
قتل  في  للمساعدة  المواير  لتسلق 
بالطابق  الخلف  من  عدوان  كمال 
لحماية  الباقين  والسبعة  الثاني، 

ظهورهم وقت التنفيذ واالنسحاب.
مالبس  باراك  ارتدى  لماذا  أما 
نسائية، فذلك ما سنعرفه بعد قليل.

رشاشات  القتل  فريق  أسلحة  كانت 
ومسدسات   UZI طراز  آلية 
MAC -10 «الرهيب» األمريكية 
األبواب  لنسف  ومتفجرات 
المحصنة، وعددًا كبيرًا من الخزن 

المحشوة.
فكان  آخر،  وجندي  باراك  أما 
52,2مم  برتا  مسدس  سالحهما 
صغير الحجم جدًا، تم تعديل طلقاته 
أبحاث  بعد  إسرائيل  في  الست 
الطلقات  بحشو  انتهت  طويلة، 
والمواد  المتفجرات  من  بأنواع 
للدرجة  صوًتا،  تصدر  ال  الناسفة 
التي ال تكاد يسمع بها شخص يمر 

بجوار القتيل.
عشرة  الحادية  الساعة  وفي 
القتل  فريقي  أفراد  صعد  ونصف، 
يحملون  السطح،  إلى  والنسف 
التي  المتفجرات  وحقائب  أسلحتهم 
صور  وأربعة  بالمستندات،  ستمأل 
رميًا  باإلعدام  عليهم  حكم  ألربعة 
الطاقم  أفراد  ووقف  بالرصاص. 
السريعة  اللنشات  إلنزال  استعدادًا 

فور صدور األمر بذلك.
لقد وضعت الخطة اإلرهابية بإحكام 
شتى  شملت  مستفيضة  دراسة  بعد 
التنفيذ،  عملية  أثناء  االحتماالت 
وتحددت األدوار أيضًا لتشمل أدق 
على  اإلنزال  لحظة  منذ  التفاصيل 
الشاطئ. ثالث سيارات لكل فريق. 
من  بينهم  أفراد  سبعة  سيارة  بكل 
يجيد العربية بطالقة، وبجيبه آالف 

الليرات تحسبًا ألي طارئ.
األعين  عشرات  تسمرت  هكذا 
إشارات  تنتظر  بيروت،  باتجاه 
الجواسيس على الشاطئ، لتبدأ على 

الفور عملية «فردان».

مملكة الوحي
تلك  بحق،  عجيبة  المصادفة  كانت 
على  الموافقة  عن  أسفرت  التي 
لمنظمة  المركزية  اللجنة  اجتماع 
بيروت  في  الفلسطينية  التحرير 
من  بداًل  أبريل   10 و   9 يومي 

دمشق.
كمال  الثالثة-  الزعماء  كان 
وكمال  النجار،  ويوسف  عدوان، 
أنهوا  قد  اللجنة  أعضاء  ناصر- 
في  وعادوا  األول،  اليوم  محادثات 
التاسعة مساء إلى مسكنهم الذي يقع 

في بناية واحدة بشارع فردان.
بالطابق  يقيم  عدوان  كمال  كان 
األربعة  وأوالده  زوجته  مع  الثاني 
الصغار، وبالشقة المقابلة له تسكن 
عجوز إيطالية عمرها فوق السبعين، 

تمتلك محاًل للعطور ببيروت. تناول 
باب  عليه  وأغلق  عشاءه  عدوان 
ينوي عرضه  تقريرًا هامًا  ليكتب 

في اجتماع اليوم التالي.
بالطابق  فيقيم  ناصر-  كمال  أما 

الثالث بمفرده.
كما كمال ناصر حزيًنا أيضًا لوفاة 
«عيسى  الشاعرة  وصديقه  رفيقه 
نخلة»، لذلك، فضل أن يجلس إلى 
سوف  رثاء  قصيدة  ليكتب  مكتبه 

يلقيها في حفل تأبينه.
ذو  برواز  في  صورته  علق  لقد 
آخر  برواز  بجوار  أسود  شريط 
وليدها  تحمل  مريم  السيدة  يصور 
خلفه  ومن  السالم،  عليه  عيسى 
مساحة  تشغل  لفلسطين  خريطة 

الجدار.
يوسف-  أبو  النجار-  يوسف  لكن 
السادس،  بالطابق  شقته  كانت  فقد 
الخمسة،  وأوالده  زوجته  معه  تقيم 
عاد من اجتماعات اللجنة المركزية 
ينشد  سريره  إلى  فدلف  منهًكا. 
على  انكب  بينما  الراحة،  بعض 
دروسه ابنه يوسف البالغ من العمر 
ستة عشر عامًا، ومن حوله اثنان 

من أخوته وأمه.
يحتفظون  الثالثة  الزعماء  كان 
الكالشينكوف  مدافع  جانب  إلى 
محشوة،  أوتوماتيكية  بمسدسات 
بأجهزة  شققهم  أبواب  ويؤمنون 
عبث  ما  إذا  فوريًا  تعمل  إنذار 
الخارج،  من  «الكولون»  بـ  أحد 
وعلى مدخل العمارة يقف حارسان 
سريع  بالكالشينكوف  مسلحان 

الطلقات.
يقيم  على مقربة من مسكنهما كان 
األول  ومساعدة  عرفات  ياسر 
خطوات  بعد  وعلى  خلف،  صالح 
لمبنى  مقابل  منزل  في  معدودة- 
الفدائيون  نزل  الشعبية،  الجبهة 
مذبحة  من  نجوا  الذين  الثالثة 
ميونيخ، والمطلوب إعدامهم ضمن 

أفراد قائمة الموت.
 9 مساء  البحتة-  وبالصدفة 
يجلس  خلف  صالح  كان  أبريل- 
بينهم ليستمع إلى سيمفونية ميونيخ 

الرائعة.
عنهم  الموساد  معلومات  كانت 
إقامتهم سري  تمامًا. فمقر  قاصرة 
الكبار  القادة  للغاية وال يعلم به إال 
تبحث  التي  «للعيون»  تحسبًا  فقط 

عنهم، وتتلقط أخبارهم.
كان  تمامًا  الليل  منتصف  وفي 
كمال عدوان ال يزال يكتب بغرفة 
ناصر  كمال  يستحث  بينما  مكتبة، 
ملكة الوحي لينظم أبيات الرثاء، أما 
يوسف النجار فقط استغرق في نوم 

عميق.
منازل  في  الشديد  الهدوء  لكن 
الزعماء الثالثة، كان يقابله ضجيج 
وخوف  البحر،  عرض  في  وعمل 

في تل أبيب..!!

اإلعدام
على شاطئ البياضة ومغارة الحمام 
إشارات  الموساد  جواسيس  أرسل 
أنزلت  الحال  وفي  األربعة  األمان 
إليها  قفز  مطاطية  لنشات  عشر 
أفراد الفريقين في سرعة، فانطلقت 
طائرة على سطح الماء إلى بيروت، 
وبعد سبع دقائق حدث تبادل أخير 
على  غادر  الضوئية،  باإلشارات 
إثره الجواسيس الستة مواقعهم إلى 
إلى  منهم  كل  وجلس  السيارات، 
األبواب  فتح  بعدما  سيارته  مقود 

وشغل الموتور وأطفأ األنوار.
إلى  اللنشات  ووصلت  دقائق، 
الشاطئ، قفز منها رجال كاألشباح، 
السيارات  إلى  حذر  في  ركضوا 
المتفجرات،  حقائب  يحملون 
مالبسهم  تحت  مدافعهم  ويخفون 

الفضفاضة.
انفصل  غانا-  شارع  نهاية  وفي 
القتل  فريق  فاتجه  الفريقان. 
فردان،  شارع  إلى  باراك  بقيادة 
شارع  إلى  النسف  فريق  واتجه 
أمنون  بقيادة  المجاور  الخرطوم 
الجبهة  مبنى  ليبكين شاحاك، حيث 
الظالم  وسط  وتسللوا  الديمقرطية، 
لترقب  الرياضي  الملعب  إلى 

اللحظة المالئمة للهجوم.
ست  بنحو  «الهدف»  المبنى  قبل 
الفريق،  سيارات  توقفت  عمارات 
تنبعث  الصاخبة  الموسيقى  كانت 
من صالة «جولدن روم» في فندق 

بريستول المقابل.
أناقته  بكامل  وهو  باراك  ترجل 
رفيقه  ذراع  وتأبط  فاتنة،  كامرأة 
«هوكي بوتزر» الذي يجيد العربية، 
ومشيا باتجاه البيت يخفيان «البرتا» 
تحت ثيابهما. أمام الباب كان هناك 
حارسان يحمالن الكالشينكوف تقدم 
باراك من أحدهما في بشاشة وسأله 

باإلنكليزية:
- هل معك ثقاب من فضلك؟

التي  المثيرة  الجميلة  للفتاة  مبتسمًا 
تلوك اللبان في ميوعة:

نعم..  -
أخرج الجندي والعته.

أخرجا  السيجارة  لها  يشعل  وبينما 
بال  رصاصتين  وأطلقا  مسدسيهما 

صوت فقتل الحارسان في الحال.
«سوري سولدرز»

إلى  سقوطهما  لحظة  باراك  قالها 
األرض.

قلق  في  األمر  يرقب  الفريق  كان 
غادر  الحال  وفي  شديدين.  وتوتر 
بينما  هدوء  في  سياراتهم  الرجال 
إلى  الجثتان  وزميله  باراك  جذب 
جميعًا،  اجتمعوا  حيث  السلم  بئر 
إلقاء  في  وبدأ  باروكته  باراك  خلع 

األوامر.
أربعة لكل شقة، واثنان إلى المنور 
لتسلق المواسير، ثالث دقائق بالتمام 
الثالث  للشقق  االقتحام  ويحدث 
الرجال  أسرع  واحد.  وقت  في 
الكاوتشكوك  أحذية  ينتعلون  الذين 
بالصعود وقد ارتدوا على رؤوسهم 
العصابات  كرجال  نسائية  جوارب 
فزرعوا  البنوك،  يقتحمون  حينما 
المحكمة  األبواب  أمام  المتفجرات 
وانزووا بعيدًا، وبعد خمسون ثانية 
لها  ارتجت  انفجارات  ثالث  دوت 
جدران البيت، وبدأ لحظة اإلعدام.

شهيدة الفدا
كمال  كان  الثاني  الطابق  في 
عندما  الكتابة  في  منهمًكا  عدوان 
بباب  «الخربشة»  يشبه  ما  سمع 
إلى غرفة  فأسرع  الخارجي.  شقته 
سألته  بالكالشينكوف  ليجيء  نومه 
يجري،  عما  خوف  في  زوجته 
خطا  إن  وما  تقلقي»  «ال  فأجابها 
إلى الممر المؤدي إلى الصالة حتى 
الكوماندوز  واقتحم  االنفجار،  دوى 
سقط  قد  ليجدوه  الباب  األربعة 
الخلف  من  ضربه  بعدما  أرضًا 
تسلقا  اللذان  الكوماندور  رجلي 

مواسير الصرف الصحي.
من  أكثر  عليه  أطلقوا  ذلك،  برغم 
رأسه  هشمت  مدفع  طلقة  ستين 
على  جسده  عن  وفصلتها  تمامًا 
مرأى من زوجته وأطفاله الصغار. 
تحتضن  الثكلى  الزوجة  ارتمت 
حاول  تئن.  وهي  زوجها  أشالء 
بذراع  فتشبثت  يبعدوها  أن  القتلة 
أطفالهم جعلها  لكن صراخ  القتيل، 
تسرع إليهم وتضمهم إلى صدرها، 

تشاركهم الفاجعة القاسية.
تلك  في  القتلة  من  ثالث  كان 
اللحظات يمألون الحقائب بالملفات 
ثم  بالمكتب،  التي  واألوراق 
عن  بحًثا  الشقة  غرف  بقية  فتشوا 
المدفع  وحملوا  أخرى،  أوراق 

الكالشينكوف وخرجوا.
تقيم  التي  اإليطالية  العجوز  كانت 
بالشقة المقابلة نائمة لحظة االنفجار، 
باب  وفتحت  مذعورة  فاستيقظت 
الدخان  لكن  األمر  تستطلع  شقتها 
الباب  فأغلقت  واجهها،  الشديد 
على الفور وهي تصيح باإليطالية، 
فوجه أحد القتلة مدفعه ناحية الباب 
وخرجت دمغة الرصاص صرعت 
غادر  وحينما  الباب،  خلف  المرأة 
اإلرهابيون األربعة الشقة كان إيهود 
السلم  بئر  من  بالقرب  يقف  باراك 
وتتنفض  الصغير،  مسدسه  يحمل 
عضالت وجهه توترًا، )بينما ثالثة 
من رفاقه في فريق الحماية يطلقون 
المقاومة  رجال  على  الرصاص 

الذين حاصروا المكان(.
اإلسرائيليين  من  ثالثة  هناك  كان 
حاول  الشارع،  أسفلت  يفترشون 
أحدهم- وهو المالزم أول «أبيادوع 
لكن  زمالئه  باتجاه  الزحف  شور 
غربلته  المقاومة  رصاصات 
رفيقه  أما  همد.  ثم  جسده  فانتفض 
في  يصرخ  فكان  جاجاي  ويدعى 
ولما  وفخذه،  ركبته  ممسًكا  هلع 
رقد  أبيادوع  حذو  يحذو  أن  حاول 

مكانه إلى األبد، بينما تمكن الجندي 
تمثيل  من  البين»  «يفنال  المصاب 
من  عمره  بذلك  فأنقذ  الميت  دور 

الهالك.
عدة  الوراء  إلى  لنرجع  واآلن، 
القتلة  فعل  ماذا  لنرى  فقط  دقائق 
والسادس.  الثالث  الطابقين  في 
غارًقا  يزال  ما  ناصر  كمال  كان 
الوحي  يستنطق  الشعر،  بحور  في 
هائمًا في عالم بعيد من الذكريات، 
عيسى  الراحل  الشاعر  فصديقه 
كفاح  قصة  معًا  ربطتهما  نخلة 
فيما  إال  يفترقان  ال  كانا  طويلة، 
يستطيع  كيف  يوم  ذات  سأله  ندر. 
أن يوائم بين الكفاح المستمر وكتابة 
الشعر. أجابه ناصر بأنه يعاني من 
انتظار  يعاني  مثلما  قصيدة  كتابة 

لحظة الصفر لعملية فدائية.
لقد وهب كمال ناصر حياته للكفاح، 
قانعًا،  الفلسطينية  القضية  وتزوج 
وصديقه  ذكرياته  كانت  سعيدًا. 
باب  انفجر  عندما  بخاطره،  تدور 
لمدفعه  مسرعًا  جرى  فجأة.  شقته 
أسرع  كانوا  لكنهم  الكالشينكوف 
الفجائية  خطته  وأفشلوا  منه، 
أعدموه  بأن  خلفهم  من  بااللتفاف 
يمثل  كان  وألنه  طلقة،  بثالثين 
أعادوا  المخيف-  الوحش  لديهم 
حتى  جثته  على  الرصاص  إطالق 
رسموه  ثم  صدره.  عظام  تناثرت 
فقد  الصليب.  بشكل  األرض  على 
متدين.  مسيحي  أنه  يعلمون  كانوا 
يطلقون  قبلما  أوراقه  كل  وجمعوا 
أركان  كل  على  الرصاصات 
بزمالئهم  للحاق  وانسحبوا  الشقة. 
بين  الرصاص  تسمع طلقات  حيث 

الجانبين.
فقد  السادس،  الطابق  في  أما 
نوم  في  يغط  النجار  يوسف  كان 
اإلرهابيون  استخدم  عندما  عميق 
األسانسير ونزلوا بالطابق الخامس. 
ثم صعدوا الدرج في هدوء وزرعوا 

المتفجرات بباب الشقة.
يزال  ال  الصغير  يوسف  كان 
تجلس  المدرسية،  دروسه  يذاكر 
اثنان  وحولها  قبالته  «مها»  أمه 
الصغار، عندما دوى االنفجار  من 
الشقة  األربعة  اإلرهابيون  واقتحم 
بعربية  للجميع  مدافعهم  يصوبون 

ركيكة سأل أحدهم الصبي:
أين أبوك؟  -

باتجاه  مذعورًا  يوسف  ركض 
غرفة النوم، لكنه وقع على األرض 
ففهم القتلة أن أباه بالغرفة فأمطروا 
واقتحموا  النيران،  من  بوابل  بابها 

الغرفة فلم يجدوه بها.
ففي لحظة االنفجار انتفض يوسف 
النجار وجرى إلى غرفة الصالون، 
مدفعه  تحضر  أن  بزوجته  وصاح 
في  فركضت  «الدوالب»  من 
هستيرية لغرفة النوم لكنها تراجعت 
فجأة وأسرعت إلى الصالون حيث 
أمام  بنفسها  فألقت  القتلة،  بها  لحق 
زوجها إال أن طلقات الغدر اخترقت 
الجسدين، وسقطا معًا إلى األرض 
في عناق أبدي يجسم معاني الحب 
الوفاء  هو  بل  والفداء،  واإلخالص 

بعينه.. حتى الموت.
سرق القتلة أوراق مكتبة وغادروا 
الشقة إلى أسفل. هكذا تمت عملية 
تصفية زعماء أيلول األسود الثالثة 
مائير  لجولدا  وتحقق  منازلهم،  في 
بذلك حلمًا طالما راودها. لكن هل 
توقفت بقتلهم عمليات أيلول األسود؟
ال... فاألمير األحمر- علي حسن 
يرسم  حيًا،  يزال  ال  كان  سالمة- 
عملياته  أشرس  ويخطط  العمليات، 
مارد  وانطلق  العالم،  عواصم  في 
كارلوس-  اسمه  مخبئه-  من  آخر 
فأرعبت  الفلسطينيين،  مع  تعاطف 
الذعر في  الدول، ونشرت  عملياته 

أرجاء المعمورة.
عاش  عنوان:  تحت  كتاب  من 
ابو  مسموما..  مات  مهموما.. 
عميل  ام  اسطوري  ثائر  عمار 
الفالوجي  فريد  لمؤلفه  السرائيل 
- الصادر عن دار الكتاب العربي 

دمشق - القاهرة

وقائع  القادم  العدد  في  ترقبوا 
ابو  االحمر  االمير  اغتيال  عملية 

علي سالمة في بيروت


