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العمال  نقابات  تداعت 
ومؤسسات  والمستخدمين 
الشمال  في  المدني  المجتمع 
مقر  في  االجتماع  إلى 
وتم  طرابلس  في  االتحاد 
االقتصادية  باألوضاع  التداول 
والمعيشية  واالجتماعية 
بالبالد  تعصف  التي  المتردية 
صدر  االجتماع  ختام  وفي 
تتزايد  التالي:  والتحذير  النداء 
حدة االنقسام السياسي في لبنان 
على  سلبية  تداعيات  عاكسة 
والمعيشي  االقتصادي  الوضع 
المأساة  وتبرز  أصاًل.  المنهار 
الشمال  في  االجتماعية 
وتحديدًا طرابلس المنكوبة في 
إهمال  نتيجة  صورها  أجلى 
لها  عقابًا  طويلين  وحرمان 
على مواقفها الوطنية والقومية 
دورها  أفقدها  الذي  األمر 
المركزية  ووظيفتها  التاريخي 
والمنطقة  لبنان  صعيد  على 
وحولها إلى منطقة هامشية بعد 
أن أغلقت مصانعها وتراجعت 
صناعاتها  وأقفلت  تجارتها 
واندثرت  والتراثية  الحرفية 
الذي  الذاتي  اكتفائها  مالمح 
وتضاءلت  به  اشتهرت  طالما 
اقتصاد  استقطاب  قدرتها على 
الجوار الذي كان يعاد توزيعه 
مدينة  جعلها  مما  بواسطتها 
منسية تعتبر أفقر ثغور البحر 
ومن  المتوسط.  األبيض 
في  الفقر  يزداد  أن  الطبيعي 
ظل هذا المنلخ وأن يزداد معه 
التخلف الذي ترافق مع بطالة 
وراء  ينساقون  شبابها  جعلت 
في  تسهم  مشبوهة  مشاريع 

تدمير لبنان وتمنع تطوره.
المرير  الواقع  هذا  أدى  لقد 
المعيشية  األوضاع  تفاقم  إلى 
الكادحين  أغرق  مما  الصعبة 
العاملة  الطبقة  مقدمتهم  وفي 
وذوي الدخل المحدود في الفقر 
أن  بعد  خصوصًا  والعوز 

تالشت الطبقة الوسطى.
آذاًنا  نداءاتنا  كل  لقيت  فقد 
عشرات  مصير  وكان  صماء 

التي  واالحتجاجات  المذكرات 
في  والتجاهل  اإلهمال  قدمناها 
الفساد  لدعم  مكشوفة  محاولة 
وتمرير  االستغالل  وحماية 

الصفقات وتقاسم الجبنة.
والكادحين  الفقراء  معاناة  أما 
الخطوط  كل  تجاوزت  فقد 
المواطن  أصبح  بحيث  الحمر 
وهذه  شيء  كل  إلى  بحاجة 

بعض األمثلة:
الدراسي  العام  بدأ  لقد   •
وزارة  أن  المواطن  ليكتشف 
التربية لم تقم بأبسط واجباتها. 
بشكل  المدارس  دمج  تم  لقد 
عشوائي وافتتح العام الدراسي 
إلى  الوزارة  تنتبه  أن  دون 
التي  الكتب  في  الكبير  النقص 
لم تطبع بعد. ووجد الفقير نفسه 
مضطرًا إلى دفع رسم تسجيل 
باهظ باإلضافة إلى بدعة رسم 
لجان األهل التي ال يعرف أحد 

أين تنفق وكيف؟
في  الجنوني  االرتفاع  إن   •
وغياب  الجشع  نتيجة  األسعار 
حس المسؤولية وفقدان الشعور 
على  حفاًظا  التضامن  بأهمية 
إلى  وصل  قد  الوطني  النسيج 
وصل  لقد  مسبوق.  غير  حد 
سعر البنزين إلى أعلى مستوى 
العالمي  السعر  انخفاض  رغم 
للنفط إلى النصف. واألمر نفسه 
الغاز.  قارورة  على  ينطبق 
الخبز  ربطة  مستوى  وتدني 
والنوع. أصبح  الكم  من حيث 
على  مجبرًا  اللبناني  المواطن 
المواد  لحيازة  فاتورتين  دفع 
وكهرباء  ماء  من  األساسية 
متطلبات  من  وغيرها  وهاتف 
الحد األدنى لحياة حرة كريمة 
الوطنية  القوى  ندعو  إذ  إننا 
ومؤسسات المجتمع المدني إلى 
وممارسة  عاليًا  الصوت  رفع 
الحكومة  على  الضغط 
مع  التجاوب  على  إلجبارها 
المطالب الشعبية العادلة نحذر 
سيمهد  التجاوب  عدم  أن  من 
الكبير الذي نأمل أن  لالنفجار 

ال نضطر للوصول إليه.

والتجارة  االقتصاد  وزير  أكد 
الوضع  أن  الصفدي  محمد 
وأن  ثابت  لبنان  في  المالي 
على  قادر  المصرفي  القطاع 
المشاريع  تنفيذ  في  المشاركة 
بعد  التحتية  البنى  في  الكبرى 
بين  الشراكة  قانون  صدور 
والخاص.  العام  القطاعين 
جميع  من  المستثمرين  ودعا 
إلى  والشقيقة  الصديقة  البلدان 
على  واالطالع  لبنان  زيارة 

آفاق االستثمار فيه.
جاء  الصفدي  الوزير  كالم 
خالل مشاركته في االجتماعات 
السنوية للبنك الدولي وصندوق 

واشنطن  في  عقدت  التي  النقد 
وأجرى الصفدي سلسلة لقاءات 
الشرق  عن  المسؤولين  مع 
األوسط في المؤسسات التابعة 
للبنك الدولي ومن بينها مؤسسة 
ووكالة   IFC الدولية  التمويل 
المتعددة  االستثمار  ضمان 
فضاًل   ،MIGA األطراف 
الشرق  مدير  مع  اجتماع  عن 
في  الوسطى  وآسيا  األوسط 
مسعود  الدولي  النقد  صندوق 
أحمد. وشارك الوزير الصفدي 
في حفل االستقبال الذي أقامته 
في واشنطن جمعية المصارف 

اللبنانية.

ميقاتي  نجيب  الرئيس  إستقبل 
المتحدة  الواليات  سفيرة 
مورا  لبنان  لدى  األميركية 
زيارة  في  مكتبه  في  كونيللي 

خاللها  في  جرى  تعارف 
لبنان  في  األوضاع  عرض 

والشرق األوسط.

استضافت بلدة دوما البترونية، 
عروسة البلدات التراثية، حملة 
اليها من  توافدوا  الذين  االقالم 
مختلف وسائل االعالم اللبنانية 
معالمها  على  التعرف  بغية 
دعوة  على  بناء  السياحية، 
الزميل مازن عبّود وبالتنسيق 

مع البلدية.
الى  المشاركون  توافد  بداية 
البلدية، وانتقلوا في جولة   دار 
اولم  وقد  االثري.   سوق  الى 
فندق  في  شرفهم  على  عبّود 
الغداء  حضر  الكبير.    دوما 
الذي تخلله كلمة لرئيس البلدية 
واخرى لصاحب الدعوة، عدد 
ومختارا  والمدراء  القضاة  من 
وايوب  الباشا  نقوال  البلدة 
السابق  البلدية  ورئيس  عيسى 

حنا ايوب. 
جوزيف  البلدية  رئيس  والقى 
خيراهلل المعلوف كلمة ترحيب 
مثمنا دوراالعالميين واعتزاز 
االقالم  وبحملة  بهم  دوما 
الحقة  الحضارة  وقال:»ان 
يترب  فالحجر  بالمعرفة  تبنى 

والقرميد يهرم اما الكلمة فتبقى 
حضارة  على  ابديا  شاهدا 
الحق  على  المبنية  ابنائها 
االعالم  وعلى  والديموقراطية 
ان يكون حرا ومسؤوال وشاهدا 

للحق في زمن الباطل». 
معهد  عضو  وتحدث 
عبود  مازن  الصحافةالعالمي 
دوما  فقال:»تزورون  كلمة 
ايها االعالميون عشية الذكرى 
لتاسيس  والثالثين  الماية 
في  فيها  البلدي  الكومسيون 
العام 1881، فدوما لم تعرف 
كثيرا بتمايز افرادها بل بتمايز 
مجموعاتها، وبادوار مجتمعها 
يضمحل  راح  الذي  المدني 
البلد».   يصيب  ما  بفعل  اليوم 
الى  االعالميين  عبّود  ودعا 
المؤسسة  المبادىء  صون 
للديموقراطية في البلد.  واعتبر 
االساسية  االعالم  مهمة  انّ 
هي خدمة الحقيقة، منوها بمن 
قدر  وعلى  الثقة  اهل  من  هم 
المسؤولية المناطة بهم في هذا 

االطار». 

تحت عنوان «كزدورة» اطلق 
مجموعة من الشباب والشابات  
شبابية  بنزهات  القيام  فكرة 
مدينتي  في  ثقافية  وفقرات 
طرابلس والميناء للتعرف على 
السواح  وجلب  المدينتين  اثار 

من مختلف المناطق اللبنانية.
والنشاط االول لفكرة «الكزدورة 
«كان عبارة عن جولة بواسطة 
شتى  في  الهوائية  الدراجات 
انحاء وشوارع وإحياء مدينتي  
انطلق  والميناء،حيث  طرابلس 
الشيخ  محلة  من  المشاركون 
مرورا  الميناء  في  عفان 
وصوال  الياس  مار  بشارع 
و  الثقافي  العزم  مركز  الى 
منطقة  الى  ثم  «مينو»  شارع 
الضم الفرز حيث جرى تناول 
طعام الفطور في أحد المقاهي 
رشيد  معرض  الى  انطلقوا  ثم 
محلة  الى  الدولي،ثم  كرامي 

االسواق  ومنطقة  الدبابسة 
الجديد  حمام  فزاروا  القديمة 
جامع  و  الطوشية  والمدرسة 
االثار  من  وعددًا  المعلق 
القديمة في المدينة المملوكية .

التروجي  النشاط  هذا  ويهدف 
طرابلس  مدينتي  في  السياحي 
مبرمجة  خطة  إلى  والميناء 
على  القيمين  قبل  من 
اسبوع  كل  المشروع،ستثتمر 
يومي  اي  العطل  ايام  في 

خالل  واالحد،وسيتم  السبت 
هذه النشاطات دعوة اكبر عدد 
من الجمعيات االهلية والثقافية 
المرجو  الهدف  تحقيق   بغية 

من هذه الكزدورة».
النشاط  واكب  انه  ويذكر 
قوى  من  وسيارات  دراجين 
والصليب  الداخلي  االمن 
امنوا  الذين  اللبناني   االحمر 
طريق  و  للمشاركين  الحماية 
سيرهم بشكل مدروس ومتقن.

التبانة  منطقة  مختارو  عقد 
استثنائيا  اجتماعا  في طرابلس 
عن  ترد  التي  االشاعات  اثر 
امكان حدوث فتنة في المنطقة، 
بيانا،  اثره  على  اصدروا 
تشهده  ما  «إن  فيه  اعتبروا 
تجاذبات  من  اللبنانية  الساحة 
تصعيدية  وخطابات  سياسية 
شعبنا  منفعة  عن  جدا  بعيدة 
وجبلها  ببعلها  منطقتنا  ووحدة 
عانينا  قد  طرابلس  في  ونحن 
ومن  الفعل  ردات  من  الكثير 
التي  الجياشة  المشاعر  إثارة 
ولم  الصراع  اطراف  خدمت 
باتت  حتى  المدينة  ابناء  تخدم 
واللحاق  بالتقدم  المدن  آخر 

بركب المدنية والتطور». 
أضاف المجتمعون في بيانهم: 
«اليوم تطل برأسها فتنة جديدة 
تفتيت  من  مستحدثة  وموجة 
المواطنين  وتشتيت  الوطن 
الى  مجددا  األنظار  وتتجه 
التبانة  منطقة  والى  طرابلس 
تجارب  حقل  لتكون  بالذات، 
عبر  المحرومة  وهي  جديد 
هذه  وكأن  وسنوات،  عهود 
لتكون  عليها  كتب  قد  المنطقة 
لتنفيذ  ومسرحا  الجارية  بنت 
والمؤامرات  المسرحيات 
وحماسة  اهلها  طيبة  مستغلين 
ووضعهم  وحميتهم  ابنائها 
المادي المهترىء الذي تسببوا 
العجاف  السنين  عبر  فيه 

الماضية». 
وتوجه مختارو منطقة التبانة، 

اوال الى أبناء المنطقة بالقول: 
لها  يروجون  التي  الفتنة  ان 
بشيء  ومنها  فيها  لسنا  مجددا 
الذي  بالصراع  معنيين  ولسنا 
يدور لمصالح خارجية، فإياكم 
المخططات  بركب  والسير 
وإثارة  والتقاتل  الجهنمية 
اإلشاعات  عبر  المشاعر 
العديد  في  اثبتنا  فقد  المغرضة 
بأننا  واأليام  المناسبات  من 
في  متجاورين  متحابين  اخوة 
الهموم  نحمل  واحدة  منطقة 
في  ومثالنا  نفسها.  واألوجاع 
يلدغ  الشريف:ال  الحديث  ذلك 
المؤمن من جحر مرتين فكفى، 
ونحن متمسكون بثوابت موقفنا 
العدالة  إلى  الداعي  الوطني 
والوحدة  والحوار  واالستقرار 

الوطنية». 
إلى  ثانيا  توجهوا  كما، 
والعابثين  «المأجورين 
الحروب:  وتجار  والمغرضين 
كفاكم دماء تسيل هدرا وكفاكم 

على  يتراكم  ودمارا  خرابا 
الذين  الطيبين  اهلنا  صدور 
واألمان،  األمن  ينشدون 
اثرياء  يا  وسرقة  نهبا  وكفاكم 
الحرب والحوادث على حساب 
األرامل واأليتام والمعوقين». 

المسؤولين  جميع  وطالبوا 
يكونوا  ب»أن  السياسيين 
منطقتنا  ألبناء  قويا  سندا 
ايام  في  كما  الشدة  ايام  في 
االستحقاقات والعمل على تنفيذ 
العمرانية  والمشاريع  الوعود 
واالقتصادية للنهوض بمنطقتنا 

وازدهارها». 
الى  متوجهين  وختموا، 
المسؤولين األمنيين «الساهرين 
على امننا واستقرارنا، بالقول: 
ونتمنى  وقالبا،  قلبا  معكم  إننا 
منكم الضرب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه العمل على 
ايقاظ الفتنة وتقاتل ابناء الوطن 
من  ذلك  على  ونحن  الواحد، 

الشاهدين».
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فاضل،  روبير  النائب  استنكر 
في تصريح اليوم، حالة التمرد 
التي وقعت في سجن القبة في 
طرابلس، معتبرا «أن إحتجاز 
المساجين لعناصر قوى األمن 
مقبول»،  غير  أمر  الداخلي 
عينه  الوقت  في  النظر  والفتا 
إلى أن «الوضع لم يعد مقبوال 
في السجون اللبنانية التي تعاني 
أبرزها  عديدة  مشاكل  من 
الظروف  وغياب  اإلزدحام 
واإلنسانية،  والبيئية  الصحية 
تتكرر  الشغب  أحداث  فباتت 

فيها كل عام». 
القبة  سجن  «وضع  ان  وأكد 
حد  إلى  جدا،  مزر  تحديدا 
يتخيله عقل،  ما ال  أنه حصل 
بثورة  السجناء  يقوم  أن  وهو 
لمجرد  رهائن  وإحتجاز 
في  العفن  بؤرة  من  االنتقال 
القبة الى سجن رومية الذي ال 

يتعبر أفضل بكثير». 
وتوجه النائب فاضل الى وزير 
بارود،  المحامي زياد  الداخلية 
داعيا اياه الى «النظر في حالة 
في  سريعا  والبت  القبة  سجن 
قنبلة  يشكل  اليوم  فهو  شأنه، 
موقوتة قد تنفجر في اي لحظة 

استمراره  المسموح  ومن غير 
المذري  الوضع  هذا  على 

وإهماله إلى هذه الدرجة». 
نتعامل  أن  لنا  «آن  وأضاف: 
مع هذا الشأن بقدر من األهمية 
سجون  بإعداد  فورا  والبدء 
عصرية قادرة على اعادة تأهيل 
من  وإصالحه  عليه  المحكوم 
أجل اإلرتقاء في مجال إحترام 
حقوق اإلنسان وتنفيذ المواثيق 
الذي  المستوى  الدولية، وبلوغ 
نظام  ذي  كدولة  بلبنان  يليق 

ديمقراطي متحضر». 
السجناء  مطلب  على  وتعليقا 
المماطلة  على  احتجوا  الذين 
الى  ودعوا  احكامهم  بت  في 
مر  الذين  السجناء  محاكمة 
على وجودهم في السجن اكثر 
ناشد فاضل  من ست سنوات، 
وزير العدل البروفسور ابراهيم 
نجار «اعطاء توجيهاته للجسم 
القضائي في لبنان، وخصوصا 
في ما يتعلق بمحاكم طرابلس، 
من أجل تسريع صدور األحكام 
نحو  واالتجاه  العدل  الحقاق 
القضاء  عمل  في  أكثر  فعالية 
رأفة بحالة البؤس التي يتخبط 

فيها المساجين». 

حفل  ميقاتي  الرئيس  رعى 
األمان  «مدرسة  تدشين 
في  مرياطة  بلدة  في  الدولية» 
سعادة  يوسف  الوزير  حضور 
المردة  تيار  رئيس  ممثال 
فرنجية،النائبين  سليمان  النائب 
عبد  وقاسم  الدويهي  اسطفان 
مصطفى  الدكتور  العزيز، 
محمد  الوزير  ممثال  الحلوة 
فتفت  رنا  الصفدي،المحامية 
ممثلة النائب احمد فتفت،المربي 
النائب  ممثال  كبارة  عصام 
السابقين  النائبين  محمد كبارة، 
يوسف  و  هرموش  اسعد 
مستشفى  عام  مدير  الدويهي، 
طرابلس الحكومي ناصر عدرة 
الجسر،  سمير  النائب  ممثال 
في  المستقبل  تيار  عام  منسق 
رئيس  الصمد،  هيثم  الضنية 
حسام  التربوية  الشمال  منطقة 
الدين شحادة، وحشد من اهالي 
البلديات  ورؤساء  الضنية 
المنطقة.   ووجوه  والمخاتير 
القرآن  من  بتالوة  الحفل  بدأ 
الوطني  النشيد  ثم  الكريم، 
مجلس  لرئيس  فكلمة  اللبناني، 
ادارة المدرسة احمد الغوراني. 

والقت بشرى الغوراني قصيدة 
المدير  والقى  المناسبة،  في 
شادي  المدرسة  في  التربوي 
من  العمل  فيها  اكد  كلمة  شما 
اجل جيل بناء، كما ألقى رئيس 
الشمال  في  التربوية  المنطقة 
نوه  كلمة  شحادة  الدين  حسام 
فيها بمشروع المدرسة كصرح 
تربوي.  والقى الرئيس ميقاتي، 
ان «سعادتي  فيها  اعتبر  كلمة 
كبيرة اليوم في مرياطة، البلدة 
االيام،  مر  على  كانت  التي 
وستبقى بإذن اهلل، جسر العبور 
بين قضاءي زغرتا والضنية، 
التعايش  رموز  من  ورمزا 
نموذجا  نريده  الذي  الوطني 

مرياطة،  في  لبنان.  لكل 
ليس  واالمان  بالراحة  نشعر 
الننا في افتتاح مدرسة االمان 
أهل  بين  الننا  بل  الدولية، 
طيبين ، محبين، يعملون للخير 
مرياطة  أهل  حب  وااللفة. 
للعلم والمعرفة، هو رائدهم في 
واالجتماعي  التربوي  العمل 
االمان  مدرسة  افتتاح  ،وما 
اليوم بتمويل من جمعية االمان 
سيما  الكرام ال  الغوراني  وآل 
مصطفى  العزيز  الصديق 
الغوراني، اال الدليل على هذا 
وفي  العزيمة».  وتلك  االلتزام 
ميقاتي  الرئيس  جال  الختام 
والحضور في أقسام المدرسة. 

في  الرحم  تليّف  عن  ندوة 
مستوصف ضهر المغر البلدي

التوعية  برامج  إطار  في 
تنفذها «مؤسسة  التي  الصحية 
«مركز  خالل  من  الصفدي» 
الوقاية الصحية لألم والطفل»، 
مشروع مشترك بين «مؤسسة 
«أورانج  ومستشفى  الصفدي» 
إلى  يهدف  الحكومي»  ناسو 
الوقائية  الصحة  مفهوم  تطوير 
الخاص بكل من األم والطفل، 
ضمن  «المؤسسة»  نظمت 
بالدني»،  «صحتك  برنامج 
المغر  ضهر  في  أطلقته  الذي 
بالتعاون مع المستوصف البلدي 
في المنطقة، ندوة تناولت فيها 
شاهين  شعلة  النسائية  الطبيبة 
الرحم»،  «تليّف  موضوع 
له  المؤدية  واألسباب  أنواعه 
منه.   العالج  سبل  إلى  إضافة 
االجتماعية  المساعدة  وتقول 
«المشروع  أن  شهال  ياسمين 
إذ يلبي حاجة ضرورية لتوعية 
حول  وجوارها  المنطقة  نساء 

فهو  نسائية،  صحية  مواضيع 
المستوى  تحسين  إلى  يهدف 
خالل  من  للنساء  الصحي 
صحية  معلومات  إكسابهن 

مرتبطة بهن». 
خالل  شاهين  عرضت  وقد 
فيها  شاركت  التي  المحاضرة 
المغر  ضهر  من  سيدة   31
الحاالت  بعض  وجوارها، 
وكيفية  بالمرض  أصيبت  التي 
مشددة  وتخّطيها،  معالجتها 
على أن اإلصابة بتليف الرحم 
إلى استئصاله،  دائمًا  ال تؤدي 
الحاالت  من   %90 أن  علمًا 
استئصال  عالجها  يكون 
المساعدة  وتلفت  فقط.  الليفة 
إلى  شهال  ياسمين  اإلجتماعية 
أن إقبال النساء على المشاركة 
يسلط  كونه  المشروع  في 
أساسية  جوانب  على  الضوء 
الجسدية  سالمتهن  ضمان  في 
مشيرة  االجتماعية،  وحياتهن 
إلى أن الحصة الالحقة ستتناول 

العالقة الجنسية وأهميتها.

ميقاتي  الرئيس  رعى 
الرياضي  العزم  «مهرجان 
العزم  لـ»جمعية  االول» 
اقيم  الذي  والرياضة»  للشباب 
تكريمًا لالندية الرياضية وكبار 
في  الرياضية  الشخصيات 
المؤتمرات  قاعة  في  الشمال 
كرامي  رشيد  معرض  في 
النواب  حضور  في  الدولي 
سعادة،  سامر  كرامي،  احمد 
بدر ونوس، رئيس نادي المتحد 
الوزير  ممثاًل  الصفدي  احمد 
كبارة  عصام  الصفدي،  محمد 
ممثاًل النائب محمد كبارة، سعد 
النائب  ممثالًَ  فاخوري  الدين 
بلدية  رئيس  فاضل،  روبير 
مدير  الغزال،  نادر  طرابلس 
مصلحة إستثمار مرفا طرابلس 
ممثلي  من  تامر، وحشد  احمد 

االندية الرياضية في الشمال.
فنشيد  الوطني  النشيد  بداية 
الحمد  كلمة  بعده  العزم 
قطاع  مدير  كلمة  ثم  فردوس 
جمعية  في  والشباب  الرياضة 
العزم والسعادة الدكتور فوزي 
الفري تناول فيها «واقع قطاع 
ولبنان  الشمال  في  الرياضة 
وضرورة التعاون بين الجميع 
المجتمع  معاناة  من  للتخفيف 
مؤكدًا  لبنان»  في  الرياضي 
بطرابلس  لالهتمام  «السعي 
يريد  كما  منها  وانطالقًا  أواًل 
الى  ويحرص  ميقاتي  الرئيس 

كل لبنان».
كلمة  ميقاتي  الرئيس  ألقى  ثم 
سعيدٌة  مناسبٌة  :إنها  فيها  قال 
من  نخبًة  اليوم  فيها  نلتقي 
الوجوهِ الشابة لنكرم المتفوقين 

إسم  رفعت  رياضية  أندية  في 
مدينَتنا وشمالنا عاليًا في عالِم 
الرياضة والشباب على مستوى 
لبنان عنيت بهم أنديَة كرة السلة 
والكرة الطائرة وكرة القدم وكل 
أندية األلعاب القتالية والشعبية 
بالجهد  أنوه  إنني  وغيِرها. 
بفضل  األندية  هذه  تبذله  الذي 
االعداد الجيد لالعبيها واإلدارة 
الحكيمة لمدربيها والقيمين على 
معها  نتعاون  والتي  إدارتها 
والسعادة  العزم  عبر»جمعية 
التنمية  بهدف  اإلجتماعية»، 
وتوجيه  واإلنسانية  البشرية 
كما  والشباب.  الشابات  جيل 
بين  من  يكون  أن  نعتز  أننا 
لهم  كانت  من  اليوم  المكرمين 
أجيال  تخريج  في  بيضاء  أياد 
عنيت  الرياضيين،  من  عديدة 
بهم األب «كرامللو» واألستاذ 
الرحمن جركس واألستاذ  عبد 
أحمد  واالستاذ  درويش  جميل 
الصفدي وسعادة قنصل إسبانيا 
في لبنان المهندس حسام الدين 
اليوم  إننا  قبيطر.أضاف: 
والسعادة  العزم  جمعية  في 
إطالق  بصدد  اإلجتماعية 
مشروع جمعية العزِم للرياضة 
القدم  لكرة  العزِم  وإتحاد 
لألندية الشعبية واألحياء، ليس 
الجمعيات  عدد  زيادة  بهدف 
واإلتحادات، بل لتأهيل الكوادر 
وتحفيِزها،  واإلدارية  التربوية 
طموح  شبابي  جيل  وإعداد 
وكفوء يتمتع بالروِح الرياضية 
التشنج  أجواءِ  عن  بعيدًا 
والسياسي  والطائفي  المذهبِي 

الذي نشهده بين حين وآخر. 

في  العمالي  المكتب  رفض 
ـ  العربي  التحرر  حزب 
كرامي  عمر  الرئيس  تيار 
التنفيذي،  لمجلسه  اجتماع  بعد 
محمد  االقتصاد  وزير  «قرار 
بتخفيض  القاضي  الصفدي 
وزن ربطة الخبز الى 1000 
غراما   1120 من  بدال  غرام 
بلغ  بارتفاع  أي  السابق  في 
10,7% من السعر السابق». 

عن  صادر  بيان  في  وجاء 
الظروف  هذه  «في  المكتب: 
يمر  التي  القاسية  المعيشية 
نتفاجأ  اللبناني  المواطن  بها 
الخبز  ربطة  وزن  بتخفيض 
من  بدال  غرام   1000 الى 
أي  السابق  في  غراما   1120
بارتفاع بلغ 10,7% من السعر 

السابق». 

معدنية  مباني  في  التدريس 
“بركسات ” ال تمنع قر الشتاء 
وال حر الصيف وكل مدرستين 
في مبنى واحد ونظام الدوامين 
تقرير   – التالميذ  كاهل  يثقل 
اإلعالمية ايمان صدقي خضر

العام  ايلول   18 في  بدأ 
الدراسي الجديد في لبنان عامة 
وفي مدارس األونروا لالجئين 
الفلسطينيين خاصة لكن الوضع 
في مدارس مخيم نهر البارد ال 

يشبه المدارس األخرى !  
هي 6 مدارس في ثالثة مباني 
اذ أن المبنى يستقبل شيفتين أي

مبنى  في  لمدرستين  دوامين 
واحد يتراوح عدد الطالب في 
العدد(  )متوسط  مدرسة  كل 
وقد  والـ600  الـ500  بين 
يتجاوزالـ800 في احداها ..

1 – السمخ – المنار

2 – غزة – جبل طابور
3 – نهر االردن – البتير

المدارس  تلك  في  والمشهد 
يتلخص بالنقاط التالية:

- مبان من حديد)بركسات(
انها  عدا  ماء)نش(هذا  دلف   -
وبرادات  الصيف  في  أفران 
كمساكن  الشتاء  في  الموت 
الطالب وأهاليهم  الذين تذوقوا 

النكبة مرتين!(
- صوت أقدام الطالب يحدث 
ضجيجا غير طبيعي مما يؤثر 
في  التعليمية  العملية  على 

الصفوف .
اذ  جدُا  جدًا  قليلة  المشارب   -
أن هناك 6 حنفيات لكل 500 

طالب!
- 5 حمامات لكل 500 طالب 

- النشاطات معدومة .
اليوجد سوى غرفة كومبيوتر 

وال  مدارس  الـ6  في  واحدة 
يتعلم الطالب فيها

فقط  موجودة  !..الغرفة 
يستقبل  الذي  المبنى  في 

مدرستي:نهر االردن -البتير
األونروا  أمّنت  العام  هذا   -
للمدارس  كهربائية  مولدات 
األوضاع  البارد.   نهر  في 
التعليمية في نهر البارد تصلح 
أن يكون درسُا هاما من دروس 
صيغ المبالغة في اللغة العربية 
ولطالما كانت مخيمات اللجوء 
صالحة  أرضية  لبنان  في 
العربية  القواعد  لدروس 
احدى  في  قرأت  أني  خاصة 
تجهيز  عند  العربية  الصحف 
مساكن  بالبركسات-  المخيم 
أنها  في وصفها  ومدارس -  
تجهيزات   ذات  حديدية   مبان 

حضارية!

فادي  السياحة  وزير  افتتح 
عبود ساحة جمال عبد الناصر 
التي اهلتها بلدية سير بحضور 
البلديات  من رؤساء  من  حشد 
والمخاتير  االتحاد  واعضاء 
االهلية  الهيئات  ومسؤولي 
استهل  االحتفال  امنيين.  وقادة 
سير  بلدية  نظمته  حاشد  بلقاء 
في  ومرافقيه  الوزير  الستقبال 
لقاء  عقد  حيث  البلدية  مقر 
تشاوري تم خالله بحث مجمل 
المتعلقة  السياحية  القضايا 
الجميع  انتقل  بعدها  بالمنطقة, 
الناصر  عبد  جمال  ساحة  الى 
ورئيس  الوزير  قص  حيث 
علم  محمود  احمد  سير  بلدية 
احمد  السياحية  اللجنة  ورئيس 
نجيب محمود الشريط التقليدي, 
القى  الوطني  النشيد  وبعد 
كلمة  علم  احمد  البلدية  رئيس 
ان  مؤكدا  بالوزير  فيها  رحب 
منطقة سير سياحية عاشت قبل 
 1975 عام  االهلية  االحداث 
يتوافد  وكان  كبيرا  ازدهارا 
اليها مصطافون من كل انحاء 
العالم, وكان فيها محطة لتوليد 

الكهربائية ودور سينما  الطاقة 
من  مصنفة  ومطاعم  وفنادق 
لالسف  ولكن  االولى  الدرجة 
اقفلت بسبب االهمال والظروف 
ضرورة  الى  واشار  الصعبة 
المنطقة عبر  الى  الحياة  اعادة 
التي  والنشاطات  المهرجانات 
وايجاد حل  احيائها  في  تساهم 
تؤثر  والتي  الكهرباء  لمشكلة 
االصطيافواضاف  حركة  على 
ان البلدية تطلب وضع كتيبات 
خريطة  تتضمن  اعالمية 
في  اعالنية  ولوحات  سياحية 
اقامة  طريقة  وعلى  المطار 
الضوء  تسلط  اعالمية  برامج 
الضنية  وجمال  سحر  على 
الطبيعية  معالمها  وابراز 
السياق  هذا  وفي  واالثرية 

طالب رئيس بلدية سير ادراج 
ضمن  الضنية  بلدات  كافة 
كانت  ثم   . السياحية  البرامج 
السياحية  للجنة  لرئيس  كلمة 
احمد محمود  تاله كلمة وزير 
اشكركم  قال  الذي  السياحة 
الرائع في هذه  على االستقبال 
وقد  المنسية  الجميلة  المنطقة 
احسست بأنني بين اهلي الذين 
اليمكن وصفهم اال بالمضيافين 
اليمكن  والمنطقة  والمحبين 
السياحية  بالمنطقة  اال  وصفها 
كانت  ثم  عريق.  تاريخ  ذات 
جولة على قلعة الضنية االثرية 
اقيم بعدها غداء تكريمي على 
شرف الوزير الضيف ومحافظ 
ناصيف  والشمال  بيروت 

قالوش.

اجتماعهم  طرابلس  نواب  عقد 
المشترك  المكتب  في  الدوري 
خصصوا  وقد  طرابلس  في 
األوضاع  لتدارس  االجتماع 
وتداعياتها  المتأزمة  السياسية 

الوطنية  الساحتين  على 
النهاية  في  .وقرروا  والمحلية 
ابقاء اجتماعهم مفتوحًا لمواكبة 
تطرأ  قد  التي  المستجدات  كل 

على األوضاع .

كرامي،  عمر  الرئيس  استقبل 
وفدًا  طرابلس،  في  مكتبه  في 
من قيادة «الجبهة الديموقراطية 
برئاسة  فلسطين»  لتحرير 
المركزية  لجنتها  عضو 
ومسؤولها في الشمال أبو لؤي 
استعراض  وتم  بدر،  اركان 
لبنان  في  السياسية  التطورات 

والمنطقة. 
كرامي  عن  لؤي  أبو  ونقل 
اإلنسانية  للحقوق  «تأييده 
خيار  على  وتأكيده  الفلسطينية 
األرض  السترجاع  المقاومة 
«تشرفنا  وقال:  والمقدسات»، 
ونقلنا  كرامي  الرئيس  بلقاء 
للجبهة  العام  األمين  تحيات  له 
الكبير  الوطني  المناضل 

وعرضنا  حواتمه،  نايف 
هو  االول  ملفات،  ثالثة 
العربية  المفاوضات  ملف 
رفض  فأكدنا  االسرائيلية، 
ظل  في  تتم  ألنها  لها  الجبهة 
العنصري  والجدار  االستيطان 
وفي  دولية  مرجعية  ودون 
اسرائيلي  اعتراف  عدم  ظل 
واستمرار  الدولية  بالشرعية 
اآلالف  واعتقال  غزة  حصار 

من الفلسطينيين. 
وكان كرامي التقى شخصيات 
واجتماعية  وتربوية  اقتصادية 
ومصالح  دوائر  ورؤساء 
ورؤساء  وخاصة  رسمية 
بلدية  مجالس  وأعضاء 

واختيارية ووفودًا شعبية
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المجلس  من  وفد  زار 
اهلل»،  «حزب  في  السياسي 
محمد  قماطي،  محمود  ضم 
صالح، غالب ابو زينب، علي 
ضاهر،  علي  والدكتور  الرز 
األمين العام ل»الحزب العربي 
في  عيد  علي  الديموقراطي» 

دارته في عكار.

التفجير  «حاالت  واستنكروا 
بين  وآخر  بين حين  المتكررة 
التبانة،  وباب  محسن  جبل 
وكان آخرها قذيفة سقطت على 
األيدي  إلى  تشير  جبل محسن 
أن  تريد  التي  والخبيثة  الخفية 
تعبث بأمن الوطن وتهدد سلمه 

األهلي». 

للصندوق  المقيم  الممثل  زار 
الدكتور  لبنان  في  الكويتي 
محمد صادقي مدينة طرابلس، 
قيس  الدكتور  نائبه  يرافقه 
المشاريع  لمتابعة  الجوعان، 
في  الصندوق  ينفذها  التي 
منسق  حضور  في  المدينة، 
الشمال  في  الصندوق  مشاريع 

اهلل  فيض  عامر  المهندس 
في  الهندسة  مصلحة  ورئيسة 
عزة  المهندسة  طرابلس  بلدية 
مستديرة  منطقة  وتفقد  فتفت، 
المدخل  عند  علي  أبو  نهر 
تقرر  حيث  للمدينة،  الشمالي 
المستديرة  بالقرب من  يقام  أن 

سوق للبسطات. 

في  الجراحية  الجمعية  إنتخبت 
لبنان الشمالي هيئة ادارية جديدة 
لمدة سنتين، جاءت على الشكل 
رئيسا،  علوان  فداء  التالي: 
احمد الخير نائبا للرئيس، عبد 

الوهاب العلي امينا للسر، خالد 
هادي  للصندوق،  امينا  قاسم 
العلمية،  اللجنة  رئيس  مولوي 
اللجنة  رئيس  الدويهي  يوسف 

االجتماعية». 

ببنين  بلدة  في  البلدي  القصر 
العكارية شمال لبنان كان محط 
السياسي  المكتب  زيارة رئيس 
لبنان  في  االسالمية  للجماعة 
حيث  األيوبي,  عزام  األستاذ 
مكتب  رئيس  بزيارته  رافقه 
الجماعة  في  عكار  ساحل 
غسان  االستاذ  االسالمية 
المستقبلين  تقدم  المرعبي.  
رئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح 
وسط  اتحاد  ورئيس  الكسّار 
المير  أحمد  االستاذ  القيطع 
برج  بلدية  رئيس  من  وكل 
شخيدم  عارف  االستاذ  العرب 

, رئيس بلدية المحمّرة االستاذ 
عثمان,رئيس  المنعم  عبد 
خلدون  االستاذ  مجدال  بلدية 
الشخصيات  من  ولفيف  كتوب 
وبعيد  واالعالمية.  االجتماعية 
الكلمة  كانت  االستقبال  مراسم 
الذي  البلدية  لرئيس  الترحيبية 
االيوبي  االستاذ  بمناقبية  أشاد 
للمكتب  الحكيمة  وقيادته 
السياسي في الجماعة االسالمية 
والتي كان لها االثر البالغ في 
نزع فتيل الفتنة في لبنان عبر 
والمستمر  الدؤوب  التواصل 

مع كافة األطراف الداخلية.

حق  الكمبيوتر  عنوان  تحت 
عمل  المعوّق،   حقوق  من 
الطبية  الهندسة  مختبر 
مركز  في   )Biomédical(
البيوتكنولوجيا  البحاث  العزم 
للمعهد  التابع  وتطبيقاتها 
العلوم  في  للدكتوراه  العالي 
الجامعة  في  والتكنولوجيا 
بالتنسيق  طرابلس  في  اللبنانية 
في  الطبية  التقنيات  قسم  مع 
على  االسالمية  الجامعة 
الكامل  التحكم  مشروع  تنفيذ 
بالكمبيوتر عن طريق اشارات 
اللواقط  توضع  حيث  العين 
 )  electrodes( لالشارات 
التقاط  على  تعمل  العين  حول 
العامودية  العين  حركات 
واالفقية وتحويلها الى اشارات 

الى  ادخالها  يتم  كهربائية 
 Data الكمبيوتر عن طريق  
  acquisition system
برنامج  طريق  وعن  بعدها 
هذه  لتلقي  خصيصًا  ابتكر 
االشارات وتحليلها والتحكم من 
الدقة عبر  خاللها بشكل عالي 
فكرة  تكن  لم  الكمبيوتر.  فأرة 
هذا المشروع نابعة من الفراغ 
االساسي  الهدف  انما  العدم  او 
المعوقين،  حق  استرجاع  هو 
الذين شاءت الظروف ان فقدوا 
ايديهم، بالقدرة على العمل على 
الكمبيوتر كاالشخاص العاديين 
تمامًا وذلك عن طريق اعينهم. 
لقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت 
خليل  محمد  الدكتور  اشراف 
البحاث  العزم  مركز  مدير 

البيوتكنولوجيا والمهندس عالء 
ضاهر ويعتبر مركز العزم من 
اللبنانية  االبحاث  مراكز  أهم 
في مجال الهندسة الطبية حيث 
يتولى االشرف على العديد من 
المشاريع التي اضافت رصيدًا 
هامًا الى هذا االختصاص الذي 
بدوره يعنى بحاجيات االنسان 
التواصل  لغة  يعد  و  الطبية 
بينه وبين الطب. اضاف: هذا 
المشروع يعيد روح الحياة الى 
بات  الذين  االشخاص  هؤالء 
الكمبيوتر  محاكاة  باستطاعتهم 
ميزاته،ومتابعة  بكل  والتمتع 
عصر التكنولوجيا الذي يتطور 
يمكن  ال  حيث  فائقة  بسرعة 
الدقيقة  متابعته  عن  االستغناء 

واستعمال وسائله الجديدة.

الموقعة  لالتفاقية  نتفيذا 
والسعادة  العزم  جمعية  بين 
باريس  وجامعة  االجتماعية 
في  «السوربون»  االولى 
منحة  اول  اعطاء  تم  فرنسا 
سعيد  الراحل   القاضي  بإسم 
محمود  ميرنا  للطالبة  عدرة  
نجيب لمتابعة دراستها لمرحلة 
والدكتوراه  العليا  «الدراسات 
على  القانون  مادة  في   »
والسعادة  العزم  جمعية  نفقة 

اإلجتماعية.
نجيب  الطالبة  اختيار  تم  وقد   
نائب  من  مؤلفة  لجنة  قبل  من 
الدستوري  المجلس  رئيس 
طارق  القاضي  لبنان  في 
التفتيش  هيئة  زيادة،ورئيس 
محمد  القاضي  شرفا  القضائي 
عبد  عويضة،والدكتور  علي 
االله ميقاتي والدكتور مصطفى 
بغدادي  بشرى  والسيدة  اديب 
القاضي المرحوم  عدرة أرملة 

سعيدعدرة.
بشرى  عدرة  القاضي  زوجة 
بغدادي شكرت مبادرة الرئيس 
من  االولى  تعتبر  التي  ميقاتي 
ليس  لبنان،واثرت  في  نوعها 
القاضي  عائلة  نفس  في  فقط 
سعيد عدرة بل في القضاة من 
زمالئه واصدقائه ، كل قاضي 
المنحة  هذه  ان  قال  لبنان  في 
ولمهنة  للقضاء  تقدير  هي 

القضاء.
للقاضيان  بالشكر  وتوجهت 
طارق  وهما  اللجنة  أعضاء 
عويضة  علي  ومحمد  زيادة 
اللذين حرصا على حسن اختيار 
طالبة ترفع اسم لبنان والرئيس 
ميقاتي وجمعية العزم والسعادة 
الدكتور  االجتماعية،وباالخص 
والدكتور  ميقاتي  اإلله  عبد 
أصر  الذي  أديب  مصطفى 
اتفاق  هناك  يكون  أن  على 
جامعة  و  العزم  جمعية  بين 

السوربون.
العام  المشرف  جهته  من 
والسعادة  العزم  جمعية  على 
عبد  اإلجتماعية،الدكتور 

هذه  عن  تحدث  ميقاتي  اإلله 
المبادرة قال: بعد وفاة القاضي 
كانت  عدرة،  سعيد  الرئيس 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  مبادرة 
سعيد  القاضي  منحة  بإطالق 
العزم  جمعية  قبل  من  عدرة 
تخليدا  االجتماعية  والسعادة 
لذكرى القاضي المرحوم ولما 
ونزاهة  عدالة  من  يمثله  كان 
ليس  القضاء  في  واخالص 
بل  فقط  الشمالي  الصعيد  على 

على صعيد لبنان عموما.
اجتمعت  ميقاتي:  وأضاف   
القضاة  بمشاركة  اللجنة 
طارق  الكبار:الرئيس 
علي  محمد  زيادة،والرئيس 
القاضي  عوضة،وزوجة 
بغدادي  بشرى  السيدة  عدرة 
أديب  مصطفى  والدكتور 
اليها  المقدمة  الملفات  ودرست 
الجامعة  في  الحقوق  كلية  من 
مع  مفاوضات  اللبنانية،وبعد 
فرنسا  في  السوربون  جامعة 
المنحة  اعطاء  اقرار  تم 
نجيب  محمود  ميرنا  للحقوقية 
النجاح  اللجنة  لها  وتمنت 
تكون  الدراسة،وان  هذه  في 
المجد  للطالب  للطالب،  مثاال 
درجة  لتحصيل  والمجتهد 
في  الحقوق  في  الدكتوراه 
اختصاص « قانون االعمال».
نائب  زيادة  طارق  القاضي 
في   الدستوري  المجلس  رئيس 
لبنان  تحدث عن هذه المبادرة  
سعيدة  مناسبة  هذه  قائال: 
جمعية  ترسل  ان  لطرابلس 

االجتماعية  والسعادة  العزم 
جامعة  الى  نجيب  الطالبة 
بجائزة  فازت  التي  السوربون 
عدرة  سعيد  المرحوم  القاضي 
ونأمل في السنوات القادمة ان 
تستمر هذه الجمعية في إرسال 
طرابلس  طالب  من  آخرين 
الحقوقيين لمتابعة دراستهم في 

السوربون.
عويضة  علي  محمد  القاضي 
القضائي  التفتيش  هيئة  رئيس 
للطالبة  النجاح  تمنى  شرفا 
وجدنا  بما  ثقة  ولدينا  نجيب 
تنجح في  لديها من كفاءة الن 

دراستها.
تاتي  الخطوة  هذه  ان  وراى   
العامة  الخدمة  اطار  في 
العزم  جمعية  تقدمها  التي 
الوطن  هذا  لخدمة  والسعادة 
القانوني،الن  الصعيد  على 
انتهاء  عند  ستكون  الطالبة 
االختصاصيين  من  دراستها 
االتفاقية  القانون،وستؤمن  في 
العزم  جمعية  بين  المبرمة 
وجامعة  االجتماعية  والسعادة 
الداراسة  متابعة  السوربون 
الذين  الطالب  من  لمزيد 

سيكونون فخرًا لوطنهم.
نجيب  الطالبة  جهتها  من 
شكرت الرئيس ميقاتي وجمعية 
اإلجتماعية  والسعادة  العزم 
انها  مؤكدة  المبادرة  هذه  على 
حتى  جهدها   قصارى  ستبذل 
اراده  الذي  الهدف  يتحقق 
القيمين على جمعية العزم من 

هذا العمل الطيب.

جورج  االعمال  رجل  اقام 
كامل غصن في مطعم «ديوان 
الوادي» في القبيات - عكار، 
شرف  على  تكريمية  مأدبة 
سماحة مفتي طرابلس والشمال 
والتي  الشعار  مالك  الشيخ 
عبد  قاسم  النائب  حضرها 
السابقون  الوزراء  العزيز، 
مخايل الضاهر وفوزي حبيش 
السابقون  النواب  حنا،  والياس 
وجيه البعريني ومصطفى علي 
حسين، امين عام مجلس الدفاع 
مرعب،  عدنان  اللواء  االعلى 
قائد منطقة الشمال االقليمية في 
قوى االمن الداخلي العميد علي 
عكار  ابرشية  راعي  خليفة، 
المطران  االرثوذكس  للروم 
السفير  منصور،  باسيليوس 
ادريس  لبنان  في  السوداني 
عبد  المتقاعد  اللواء  سليمان، 
رئيس  ممثل  درويش،  الحميد 
الشمال  في  المخابرات  فرع 
مسؤول  الحسن،  عامر  العميد 
عكار العقيد جمال عبيد، وحشد 
ورجال  البلديات  رؤساء  من 
والشخصيات  والمخاتير  الدين 
واالقتصادية  االجتماعية 
والثقافية في عكار وطرابلس. 
وكلمة  الوطني  النشيد  بعد 
ترحيب من مقدم الحفل جوزف 
الدعوة  صاحب  القى  خطار، 
غصن كلمة قال فيها:» اننا ال 
بل  الشعار  المفتي  اليوم  نكرم 
نتكرم بوجوده بيننا في القبيات، 
فهو كما خاطبه راعي ابرشية 

المطران  المارونية  البرازيل 
المسلمين  مفتي  «انت  ماضي 
والمقيمين  والمسيحيين 
المفتي  القى  ثم  والمغتربين». 
فيها:»  قال  كلمة  الشعار 
ال  واحد  ابناء وطن  كلنا  نحن 
وال  المذاهب  وال  الدين  يفرقنا 
الدستور  مع  كلنا  السياسات، 
والتنوع  والتعدد  والدولة 
يعتقد  ان  ثروة وغنى، وحذار 
فرقة  عامل  الدين  ان  احد 
العقالء  وان  وانقسام وتشرذم. 
والحكماء هم الذين يستوعبون 
بعضا  بعضهم  ويحتضنون 
الوطن  لحمة  على  ويحافظون 
والكيان» . اضاف: «ان ثقافة 
ان  في  تتجلى  عندنا  المواطنة 
الجميع  من  واهم  اكبر  الوطن 
ابنائه،  لكل  الحاضن  وهو 
الوطن  مصلحة  فان  وبالتالي 
ومختلف  سائر  على  مقدمة 
والطائفية  الحزبية  المصالح 
وال  والشخصية،  والمذهبية 
يجوز عندنا ان يتقدم اي والء 
خارجي على الوالء للوطن». 
القبيات  بلدية  رئيس  قدم  ثم 
عبدو عبدو درعا تكريمية باسم 
الشعار  المفتي  ولبى  البلدة. 
في  الكرمليين  االباء  دعوة 
االباء  دير  زار  حيث  القبيات 
استقباله  في  وكان  الكرمليين 
الرئيس العام للرهبنة الكرملية 
والرهبان  عبدو  ريمون  االب 
الدير  ارجاء  في  وتجول 

ومتحف الطيور.

اللبناني  الخضر  حزب  أشاد 
بيان  في  طرابلس،  منسقية   -
الثقافة  وزير  بكالم  اليوم، 
«لن  أنه  القائل  وردة  سليم 
تراثي  مبنى  اى  بهدم  يسمح 
رأس  على  عهده  خالل 
ول»تجاوبه  الثقافة»،  وزارة 
طرابلس  فاعليات  مطالب  مع 
بوقف الترخيص باألعمال في 
األثري  األنجا  مسرح  مبنى 
الى  كتاب  لتوجيه  ومسارعته 

يطلب  طرابلس  بلدية  رئيس 
بموجبه تجميد األعمال ودعوته 
الستمالك  صندوق  النشاء 
األنجا  مسرح  مبنى  وترميم 

وفندق رويال التراثيين». 
في  الحزب  واستهجن 
بيانه،»الدور السلبي الذي لعبه 
وهو  طرابلس  بلدية  رئيس 
على  والمؤتمن  األول  المعني 
وأرث  تاريخ  على  الحفاظ 

المدينة».

الكورة  انماء  مجلس  اقام 
االلمانية  الوكالة  مع  بالتعاون 
ووزارة  لبنان  في  للتنمية 
تحت  حقليا»  «يوما  الزراعة 
الزراعة  «اعتماد  عنوان 
الزيتون»،  حقول  في  الحافظة 
وذلك في اطار التعاون التقني 
من  والوكالة  الوزارة  بين 
التصحر  ظاهرة  مكافحة  اجل 
بتنفيذ  االراضي،  وتدهور 
الزراعة  اعتماد  مشروع 
الزيتون  شجر  تحت  الحافظة 

انماء  مجلس  مع  بالتعاون 
الزيتون في  الكورة في حقول 
عام  االولى  للتجربة  بشمزين 
الحالي،  العام  وحتى   2008
عن  سويدان  ليليان  بمشاركة 
في  المشروع  ومنسقة  الوكالة 
وزارة الزراعة المهندسة فاتن 
عضاضة ومهندسين زراعيين 
ويقوم  ومزارعين.  ومالكين 
على  الحقلي»  «اليوم  هذا 
هذا  تطبيق  لنتائج  المشاهدة 

المشروع في حقول بشمزين.

السياسي  المسؤول  رأى 
في  اإلسالمية»  «الجماعة 
أسعد  السابق  النائب  الشمال 
إطالق  عملية  «ان  هرموش، 
بعل   - )التبانة  بين  القذائف 
محسن( في طرابلس, المرافقة 
لجو االحتقان السياسي، والتعبئة 
الطائفية والمذهبية، تأتي لتزيد 
من وطأة األزمة السياسية في 
البلد، في ظل االنقسام الحاصل 
وقضية  الدولية  المحكمة  حول 

شهود الزور». 
وقال في تصريح : «اننا نرفض 
والشحن  التوتير  أجواء  كل 
والطائفي،ونحرص  السياسي 
واألمن  األهلي  السلم  على 
لكل  واإلجتماعي،  السياسي 

طرابلس  وأطياف  مناطق 
إلى  بقوة  ونقف  والشمال، 
أمن  وتدعيم  حماية  جانب 
وإستقرار وطمأنينة كل مناطق 
نرفض  كما  طرابلس،  وأحياء 
تحويل المدينة وأهلها وأطفالها 
لتبادل  ساحة  إلى  وأرزاقها 
الرسائل األمنية والسياسية بين 
الموقعين  داعيا  وذاك»،  هذا 
على وثيقة المصالحة الشمالية 
التزامهم  «تأكيد  إلى  السابقة 
بمضمونها»، ومعلنا «الوقوف 
)الجيش  خيار  جانب  إلى 
تجاوبا  والمقاومة(،  والشعب 
التهدئة  ودعوات  أجواء  مع 
الوزراء،  مجلس  في  والتالقي 
وتحت مظلة التوافق العربي».

قوى  أصدقاء  جمعية  نظمت 
لبنان  في  الداخلي  األمن 
الشمالي، بالتعاون مع المديرية 
الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
الضنية،  ـ  بطرماز  وبلدية 
قوى  «عالقة  عن  محاضرة 

في  المواطنين»،  مع  األمن 
في  البلدة،  في  العامة  القاعة 
الشيخ  البلدية  رئيس  حضور 
في  وأعضاء  قرة،  مصطفى 
المجلس البلدي ومخاتير وحشد 

من فاعليات البلدة واألهالي.

وجيه  السابق  النائب  زار   
البعريني رئيس التجمع الشعبي 
لحركة  العام  األمين  العكاري 
فضيلة  اإلسالمي  التوحيد 
وقد  شعبان  سعيد  بالل  الشيخ 
الوضع  الجانبان  استعرض 

جوانبه  بمختلف  اللبناني 
مجلس  عضوي  بحضور 
االستاذ  الحركة  في  األمناء 
عاطف  والحاج  االيوبي  عمر 

القادري.

شيّعت بلدة حصرون الشماليّة 
شعبي  و  رسمي  مأتم  في 
المهندسين  نقيب  والد  حاشد 
اسحق  جوزف  طرابلس  في 
في  اسحق  جورج  المرحوم 
قد  و   . حّنا  القديسة  كاتدرائية 
البطريرك  الدفن  رتبة  ترأس 
الكاردينال  الماروني 

صفير  بطرس  مارنصراهلل 
المطران  العام  بنائبه  ممثال 
عاونه  و  جودة  أبو  روالن 
البيسري  فرنسيس  المطرانان 
حشد  و  جودة  بو  جورج  و 
من اآلباء و الكهنة و الرهبان 
غصن  نقوال  النائب  بحضور 
الحريري  سعد  الرئيس  ممثال 

جعجع  ستريدا  النائبين  و 
المهن  كيروز،نقباء  ايلي  و 
مجلس  و  الشمال  في  الحرّة 
بيروت  في  المهندسين  نقابة 
و طرابلس. و قد تلقى النقيب 
اسحق اتصاالت تعزية أبرزها 
من الرئيس نجيب ميقاتي عدد 

كبير من النواب.
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كتب سامر حمدي مولوي*

أهمية االلتزام بقواعد
 السالمة العامة

السالمة أساس الوقاية، وقواعد 
حماية  إلى  تهدف  السالمة 
وإحاطته  األذى  من  اإلنسان 
المخاطر،  من  خالية  ببيئة 
التعامل  أساليب  على  وتدريب 
والمعدات  الحوادث  مع 
والسعي  األفضل  واختيار 
للحد من الخسائر في األرواح 

والممتلكات...
تقضي  العامة  فالمصلحة 
مفهوم  ترسيخ  بضرورة 
حًقا  لتصبح  العامة  السالمة 
الحياة  في  متبعًا  وأسلوبًا 
اإلعالن  جاء  لذا  اليومية... 
في  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
األول عام 1948  كانون   10
بالكرامة  االعتراف  ليكرس 
جميع  بين  والمساواة  والحرية 
البشر حيث تقول المادة الثالثة 
من أن لكل فرد الحق في الحياة 

والحرية والسالمة الشخصية.
بالسالمة  المتعلقة  والقضايا 
إذ  ومتنوعة،  كثيرة  العامة 
الوقاية  بكيفية  يتعلق  معظمها 
كحوادث  الحوادث،  من 
المدرسية  والحوادث  السير، 
والحوادث  والرياضية، 
البيئية  والكوارث  المنزلية، 
األخيرة،  الحرائق  كارثة  مثل 
وحوادث االنهيارات األرضية 
خالل  الجبلية  الطرقات  في 
مواسم األمطار وحوادث السير 

المتكررة على الطرقات...
شروط  إهمال  تزايد  ومع 
حماية  وعدم  العامة  السالمة 
الحوادث  من  ووقايته  اإلنسان 
واإلصابات  األذى  تسبب  التي 
األمراض  ومن  والموت، 
واإلعاقات الجسدية والنفسية... 
ال بد من معاقبة من يستهتر في 
المحافظة على شروط السالمة 
مخالفات  يرتكب  فمن  العامة، 

المواطن  يتحمل  أن  يجب 
في  عنها  الجزائية  المسؤولية 

قانون العقوبات اللبناني.
المواطن  واجبات  فمن  لذا، 
وقوانين  بقواعد  التقيد 
والمحافظة  العامة  السالمة 
وعدم  العامة  المنشآت  على 
عن  واالمتناع  بها،  اإلضرار 
األسالك  ومد  الكهرباء  سرقة 
بالمولدات  الخاصة  الكهربائية 
على أعمدة الهاتف والكهرباء، 
العامة  األماكن  تشويه  وعدم 
المعاقب  األعمال  من  وغيرها 
العقوبات  قانون  في  عليها 
تستحق  مخالفات  تعتبر  والتي 

السجن ودفع الغرامة.
السلطات  واجبات  من  وكذلك 
على  السهر  والبلديات  العامة 
العامة  المحافظة على األماكن 
وتأمين سالمة المواطنين الذين 
يرتادونها،  أو  يستعملونها 
إصالح  في  واإلسراع 
التي  والمنشآت  التجهيزات 
السالمة  على  خطرًا  تشكل 

العامة كالقفز في الطرقات...
لتفادي  األعطال  وإصالح 
خطرًا  يشكل  الذي  األذى 
والسعي  العامة،  السالمة  على 
حماية  أساليب  تطوير  إلى 
تشريعات  عبر  المواطنين 
في  سواء  العامة  السالمة 
المعامل والمصانع والمؤسسات 
والمدارس  واألبنية،  اإلدارية 
والمستشفيات  والجامعات 
ووسائل  والطرقات  والمكاتب 

النقل والحدائق...

أستاذ ثانوي ناشط اجتماعي وتربوي*

ينتظ مئــات المتضامنيــن 
دولـــة  من 27  قدمــوا 
واوروبية  واسالمية  عربية 
من  االطنان  مئات  ومعهم 
إذن  المتنوعة  المساعدات 
بالسماح  المصرية  السلطات 
لهم لالنتقال من ميناء الالذقية 
الى ميناء العريش وصوال الى 

غزة عبر رفح .
وقد اقيم مساء امس) االربعاء 

6 اوكتوبر 2010 (:
الطالئع\ معسكر  في 

خطابي  بالالذقيةمهرجان 
تشرين  حرب  بذكرى 

باكتمال  واحتفاءً  التحريرية 
 5  ( الحياة  شريان  قافلة  عقد 
المهرجان  في  وتحدث  هذا   )
كل من محافظ الالذقية وبعض 
المشاركة  الوفود  رؤساء 
بكلمة  المهرجان  واختتم 
المبادر، الى تنظيم قافلة شريان 
البريطاني  النائب   ، الحياة 
ويضم  هذا  غالوي.  جورج 
السادة  من  كل  اللبناني  الوفد 
الشهداء  )ابو  شكر  محمد  ابو 
( وعقيلته ، نبيل حالق ،سهى 
نعمة ، سوزان مقدم والمحامي 

مصطفى عجــم.

الثقافية  أنشطته  إطار  في 
المدن  على  والتعارفية 
ومواقعها  اللبنانية  والمناطق 
الشباب  كشاف  نظم  االثرية، 
من  إنطلقت  رحلة  الوطني 
جبيل  مدينة  نحو  طرابلس 
الداخلية  وأسواقها  وقلعتها 
حط  حيث  بيروت،  نحو  ثم 
جالت  مراكب  في  المشاركون 
الروشة  صخرة  تحت  بهم 
بعدها  بها.  المحيطة  والمغاور 
قاموا بزيارة المتحف الوطني 

مكتب  الى  الرحلة  انتقلت  ثم 
اللبناني  الشعبي  المؤتمر  قيادة 
رئيس  إستضافهم  حيث 
المؤتمر األخ كمال شاتيال على 
األحاديث  معهم  متباداًل  الغداء 
المتنوعة  والثقافية  الكشفية 

مطالبًا إياهم اإلهتمام بالدراسة 
والنجاح والتمسك بالدين والقيم 
وممارسة  والعلم  األخالقية 
أنواع الرياضة المختلفة شارحًا 
وأهمية  الكشفية  تجربته  لهم 
العمل الكشفي في ثقل شخصية 
على  وتدريبه  والشاب  الطفل 
الجماعي  والعمل  اإلنضباط 

واالعتماد على النفس.
الرحلة  إنطلقت  ذلك  بعد 
البحرية  وقلعتها  صيدا  نحو 
في  لتستقر  وخاناتها  وأسواقها 
النهاية في مدينة الفرح للمالهي 
والتي ساهمت ألعابها المتنوعة 
قلوب  إلى  السعادة  إدخال  في 
إلى  عادوا  الذين  المشاركين 
طرابلس بعد يوم مليء بالفائدة 

والنشاط

العالمي  المسن  يوم  بمناسبة 
من  االول  في  يصادف  الذي 
عام,  كل  من  الول  تشرين 
هذه  على  الضوء  ولتسليط 
كبير  بحق  والتذكير  المناسبة 
 , واالهتمام  بالرعاية  السن 
االنمائية  الخدمات  مركز  اقام 
في سير الضنية بادارة االنسة 
مع  وبالتعاون  العلم  سعدى 
برئاسة  الضنية  بلديات  اتحاد 
وخاصة  سعدية  محمد  االستاذ 

برئاسة  الضنية  سير  بلدية 
وبلدية  علم  احمد  االستاذ 
عاهد  الدكتور  برئاسة  بخعون 
عبيد  حملة طبية مجانية تحت 
كبارنا حق علينا  اهلنا  شعار  
الذين  المسنين  عدد  بلغ  وقد 
الجراء  المركز  الى  توافدا 
 200 الطبية  الفحوصات 
مسن من مختلف قرى الضنية 
بكوكتيل  الطبي  النهار  واختتم 

تكريما للمسنيين
المرحوم  «دورة  اخُتتمت 
القدم»  بكرة  الصفدي  رمزي 
في ملعب المنكوبين، بمشاركة 
عشر فرق رياضية من األندية 
وبحضور  الطرابلسية  الشعبية 
الصفدي  محمد  الوزير  ممثل 
وحشد  حداد،  الدين  عز  السيد 
من المشجعين من أبناء منطقة 

التبانة والمنكوبين. 
التي  الدورة  على  أشرف  وقد 
الحاج  أسبوعين،  استمرت 
توجه  الذي  الشعار،  توفيق 
الصفدي  الوزير  إلى  بالشكر 
كما  الدورة  رعايته  على 
الهادفة  المشاريع  من  غيرها 
والتي تساهم في إدراج شباب 
برامج  في  الشعبية  احيائنا 

الرياضية  مفيدة تعلمهم الروح 
وتصقل موهبتهم. وفي الختام، 
الجوائز  والشعار  حداد  وزع 
على األندية الفائزة بالمرتبتين 
جاءت  والتي  والثانية،  االولى 

نتائجها كاآلتي:
رمز  نادي  األول:  المركز   -

المدينة )المنكوبين(
- المركز الثاني: نادي شباب 

التبانة

بتنظيم من «مؤسسة الصفدي» 
غوته-لبنان»  و»معهد 

و»الملتقى األلماني العربي»
األلمانية،  المغنية  أحيت 
لبناني-أرمني،  أصل  من 
جاز  أمسية  سيفيريان،  ماري 
«مركز  مسرح  على  موسيقية 
في  قدمت  الثقافي»،  الصفدي 
الفرنسية  باللغة  أغان  خاللها 
بعنوان  الجديد  ألبومها  من 
«لبنان»، مع فرقتها الموسيقية 
الدرامز  وعازف  )الكولومبي 
واأللمانيان  رييس،  خافيير 
وتيم  شميدل-بيانو،  مانويل 
الكونترباص(،  على  شيفار 
فكانت األمسية التي احتشد لها 
الشباب،  وباألخص  الحضور 
الشرق  بين  فنيًا  مزيجًا 

والغرب، وبين األنغام التقليدية 
والجاز. 

وقد نظمت «مؤسسة الصفدي» 
قرابة  استمر  الذي  الحفل 
معهد  مع  بالتعاون  الساعة، 
األلماني  و»الملتقى  «غوته» 
بين  مشترك  مركز  العربي- 
ومعهد  الصفدي»  «مؤسسة 
الصفدي  «مركز  في  «غوته» 
الثقافي»، بحضور مدير معهد 
فريد  السيد  لبنان   – غوته 
الموسيقيين  معجري، عدد من 
الطالب  من  وحشد  والمثقفين 
مختلفة  شمالية  جامعات  في 

ومهتمون. 
وكانت المغنية ماري سيفيريان 
كلمة  بتوجيه  الحفل  افتتحت 
«غوته»  معهد  من  لكل  شكر 

على  الصفدي»  و»مؤسسة 
وفرقتها  لها  الفرصة  إتاحة 
طرابلس  جمهور  أمام  للغناء 
للحضور  ووقعت  والشمال، 
ألبومها الجديد مختتمة األمسية. 
الجدير بالذكر أن ماري متأثرة 
كلود  جان  الموسيقي  بوالدها 
الموسيقى  ودرست  سيفيريان، 
هولندا  في  إشينده  معاهد  في 
العاصمة  الى  بعدها  وانتقلت 
تخصصها  لتكمل  االلمانية 
في  وذلك  الجاز  موسيقى  في 
معهد برلين للفنون حيث التقت 
حصلت  وقد  فرقتها.  أعضاء 
ماري سيفيريان وفرقتها على 
جائزة افضل فرقة موسيقية في 
مهرجان برلين لموسيقى الجاز 

للعام 2009.

رأفًة منها باألحوال االقتصادية 
منها  يُعاني  التي  الصعبة 
رابطة  أطلقت  المدينة،  أهالي 
الطالب المسلمين في طرابلس 
النشاطات  من  مثمرة  سلسلة 
الطلبة  مساعدة  إلى  الرامية 
الدراسي  عامهم  تخطي  على 
عن  بعيدًا  وتفوق،  نجاٍح  بكل 
في  ُتوضع  قد  التي  العراقيل 
طريقهم نتيجة الضائقة المادية 

ظل  في  أسرهم  ُتعانيها  التي 
أقساط  وارتفاع  المعيشة  غالء 

المدارس والثانويات. 
فكان إطالق الرابطة لمشروع 
الذي  السنوي،  القرطاسية 
مراكز  افتتاح  خالله  من  تم 
أنواع  مختلف  لبيع  مخصصة 
القرطاسية ولوازمها باإلضافة 
بأسعار  المدرسية  الشنط  إلى 
منطقة  من  أكثر  في  مخفضة 

من أحياء طرابلس.
مساعدة  إلى  وباالضافة  هذا 
إقامة  عبر  المحتاجة  األسر 
المدرسية  الحقيبة  مشروع 
بتوزيع  وذلك  ومستلزماتها، 
مدرسية  حقيبة  )ألف(   1000
مزودة بالقرطاسية على طالب 
لعائالت  ينتمون  وطالبات 
وأحياء  مناطق  في  محتاجة 

مهملة بالمدينة.

في  المنار  جامعة  بدأت 
الطالب  استقبال  طرابلس 
الراغبين بالتسجيل في الجامعة 
-2010 األكاديمية  للسنة 

الكليات  لجميع  وذلك   2011
خصصت  ولقد  الجامعة  في 
كبيرًا  عددًا  الجامعة  إدارة 
عملية  لتسريع  الموظفين  من 

التسجيل .
للطالب  الجامعة  من  وتقديرًا 

المتفوقين في نتائج االمتحانات 
التي حصلوا عليها من مدارسهم 
االمتحانات  في  أو  الثانوية 
لهم  خصصت  فقد  الرسمية 
منحًا كحسومات على األقساط 
الجامعية .وإفساحًا في المجال 
فقد  الراغبين  جميع  لتسجيل 
مهلة  المنار  جامعة  مددت 
فقط  الجدد  للطالب  التسجيل 
حتى 9 تشرين األول 2010 .

 عقدت مفوضية طرابلس في 
العربي»  «الكشاف  جمعية 
مقرها،  في  اجتماعا  لبنان  في 
واصف  المفوض  برئاسة 
مفوض  ومشاركة  الزيلع 
معاليقي،  سعيد  الجمعية  عام 
سيف،  محمد  االعالم  مفوض 
مفوض البرامج رامي الذقاني، 
مفوض التجمعات الكبرى عبد 
مفوضي  وبعض  البوش  اهلل 
خالله  تم  االختصاص، 
مفوضية  عمل  خطة  مناقشة 

الى  اضافة  الشمال،  عاصمة 
على  الكبرى  األنشطة  بعض 
مستوى لبنان. وعرض الزيلع 
النجازات أفواج المفوضية وال 
لفوج  الفعالة  المشاركة  سيما 
الميناء  البحري في  بور سعيد 
البحري،  الميناء  مهرجان  في 
وأنشطة حلقة الجوالة والكشافة 
معاليقي  وأعلن  واألشبال. 
سلسلة نشاطات للجمعية ستقام 
اللبنانية  المناطق  من  عدد  في 
منها  بيروت  العاصمة  وفي 

في  سيقام  الذي  العام  المؤتمر 
والذي  الحالي،  الشهر  نهاية 
في  المستقبلية  الخطط  سيحدد 
التابعة  والمفوضيات  الجمعية 
كافة  اللبنانية  المناطق  في  لها 
خالل العام المقبل، كما كشف 
اعداد  في  الجمعية  رغبة  عن 
لعمل  يؤرخ  كشفي  كتاب 
عام  تأسيسها  منذ  الجمعية 
وينقح  تاريخه  وحتى   1957
في  الكشفية  والمفاهيم  المناهج 

الساحة العربية. 

في  الفائزون  األعضاء  عقد 
مجلس بلدية الظل في طرابلس 
قصر  في  األول  إجتماعهم 
كرامي  رشيد  مركز  نوفل، 
حضور  في  البلدي،  الثقافي 
اللجنة المنظمة والبلدية، وأكثر 
من ثلثي أعضاء مجلس الظل، 
لبلدية  اإلدارية  الهيئة  النتخاب 

الظل، وبعد التصويت، جاءت 
النتائج كاالتي:

 نديم طرطوسي )شباب العزم( 
)تيار  حداد  جوني  رئيسا، 
فادي  للرئيس،  نائبا  المردة( 
خليل )الحزب الشيوعي( أمينا 
أمين  ملقى  ومروى  للسر، 

الصندوق.

زار وفد مشترك من قيادة حركة 
برئاسة  األحرار  الناصريين 
الدكتور زياد العجوز وجمعية 
إقرأ للتنمية اإلجتماعية برئاسة 
المديرية  دقماق  بالل  الشيخ 
العامة لقوى األمن الداخلي في 
بيروت حيث التقوا المدير العام 
اللواء  أشرف ريفي . على أثر 
يلي  بما  العجوز  اللقاء صرّح 

:التزامًا منا بالتعاون والتنسيق  
بين حركة الناصريين األحرار 
وجمعية إقرأ للتنمية اإلجتماعية 
وفد  تشكيل  تم   » طرابلس   »
العام  المدير  لزيارة  مشترك 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
أشرف ريفي في بيروت حيث 
مناسبة  وكانت  بلقائه  تشرفنا 
وشجون  شؤون  في  للتداول 

الساعة على المستويين المحلي 
واإلقليمي ، وتوقفنا بشكل كبير 
السياسي  والتوتر  التشنج  عند 
حيث   ، البالد  في  الحاصل 
حذرنا من النبرة العالية لبعض 
تمادت  التي  السياسية  القوى 
مؤخرًا في تطاولها ومحاولتها 
التشويش على مقامات ورموز 

وطنية نحترمها ونقدرها .

عقد في منزول فنيدق – عكار 
لقاء» تشاوريا» حضره رئيسا 
عبد   ، وممنع  فنيدق  بلديتي 
طنوس  ويوسف  زكريا  اإلله 
ونائب رئيس بلدية فنيدق محمد 
علي عياش وخالد علي طالب  
العبداهلل  جورج  ممنع  ومختار 
البلدية  المجالس  واعضاء 
واإلختيارية ووجهاء وفاعليات 

المنطقة ...
إستعرض المجتمعون موضوع 
للشؤون  وعرضوا   ، الساعة 
ولحاجيات  واإلنمائية  التنموية 
األنمائية  ولمصالحهما  البلدتين 
وتطرقوا  كما   ، المشتركة 
حصل  الذي  الفردي  للحادث 

بدوره  ممنع  بلدة  في  مؤخرا» 
جرد  بلديات  إتحاد  رئيس  أكد 
القيطع ، رئيس بلدية فنيدق عبد 
اإلله زكريا : أن بلدة ممنع هي 
توأمة لبلدة فنيدق والعكس هو 
تاريخية  وعالقتنا   ، الصحيح 
وارضنا واحدة وبيوتنا مفتوحة 
للجميع ، من جهنه قال رئيس 
طنوس  يوسف  ممنع  بلدية 
في  ألهلنا  الزيارة  نرد  أننا   :
فنيدق الذين بادروا إلى زيارتنا 
وما   ، الماضي  األسبوع  في 
أحد  قبل  من  مؤخرا»  حصل 
إلى حادث  ما هو  فنيدق  ابناء 
فردي ليس له اية خلفية ال من 

قريب أو من بعيد ...
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

ميقاتي  نجيب   الرئيس  رعى 
منسقية  إطالق  عشاء  حفل 
العزم  شباب  في  الجامعات 
للعام الدراسي القادم،في «فندق 
طرابلس،   -« إن  كوالتي 
كليات  مدراء  بحضور 
الحقوق،  اللبنانية:  الجامعة 
اإلقتصاد  والصحة،  اآلداب 
العلوم  معهد  األعمال،  وإدارة 
والهندسة،  الفنون  اإلجتماعية، 
الجامعات  وممثلي  ومدراء 
العربية،  الخاصة:الجنان، 
المنار، القديس يوسف، البلمند، 
اللويزة، كنام، اللبنانية الفرنسية 

واللبنانية الدولية.
مسؤولي  من  عدد  حضر  كما 
والتربوية  الشبابية  المنظمات 
أمل،تيار  لبنان،من:حركة  في 
اهلل،  حزب  المستقبل، 
اللبنانية،  القوات  المردة، 
التقدمي  الحر،  الوطني  التيار 
الطالب  اإلشتراكي،رابطة 
المشاريع،  المسلمين،شباب 

الحزب الشيوعي اللبناني.
الوطني  بالنشيد  بدأ  اإلحتفال 
العزم،فكلمة  نشيد  اللبناني،ثم 
من  بالحضور  ترحيب 
اإلعالمي علي حسون،ثم كلمة 
ماهر  العزم  شباب  مسؤول 
وضعنا  فيها:لقد  ضناوي،قال 
نصبَ  أعيننا بناء جيل التغيير 
وطالبها  الجامعات  وأولينا 
من  وتمكنا  الكبرى،  األهمية 
مختلف  على  الطالب  خدمة 
ما  وهو  والصعد  المستويات 
خولنا الفوز بثقتهم الغالية عبر 
الوصول إلى مجالس الطلبة ، 
األثر في   ُ بالغ  لمنسقينا   َ وإن 
والنتائج  اإليجابي  الصدى  هذا 
خولتهم  المشرفة،منسقون 
الثقة  تحصيل  إنجازاتهم 
الالمتناهية ،هؤالء الشباب هم 
والمحرك  العزم  شباب  ممثلي 

 ُ وهمزة  للعمل  األساسي 
مع  والرسمية  الوحيدة  الوصل 
اإلدارات والمنظمات الشبابية، 
هذه المنظمات التي نقدر ما لها 
من دور أساسي في الصروح 
شباب  تصنع  التي  الجامعية 

التغيير. 
ميقاتي  الرئيس  تحدث  ثم 
لنحتفل  اليوم  نلتقي  فقال: 
وإياكم بإطالق منسقيات العزم 
اللبنانية  الجامعة  كليات  في 
كل  في  الخاصة  والجامعات 
لبنان للعام الدراسي  الجامعي 

المقبل.
تشمل  أن  بالسعادة  وأشعر 
أرجاء  كل  المنسقين  أسماء 
والعاصمة  الغالي،  الشمال 
من  فيها  بما  بيروت،  العزيزة 
الشباب  هؤالء  ليقوم  كليات، 
كبيرة  بمسؤوليات  والشابات 
إدارة  مع  التنسيق  مهمة  في 
جهة  من  والجامعات  الكليات 
من  العزم  شباب  إدارة  ومع 
اإلحتياجات  لتأمين  ثانية  جهة 
للطالب،وتنظيم  والخدمات 

العمل الشبابي في الجامعات.
على  قليلة  سنوات  مرت  لقد 
ونحمد  العزم،  شباب  إطالق 
اهلل أن هذه السنوات قد أثمرت 
نخبة من جيل الشباب والشابات 
الذين تخرج قسم منهم، وباتوا 
غمار  لخوض  جاهزين 
مرحلة  من  واإلنتقال  الحياة، 
المسؤولية  تحمل  إلى  الدراسة 
والتنظيمية  اإلجتماعية 
خالل  وتم  والعائلية.  والعملية 
مصور  فيلم  عرض  الحفل 
عن أهم نشاطات شباب العزم 
لدور  عام،واستعراض  خالل 
وتسمية  اإلستشاري  المجلس 
وإطالق المنسقين،وتم تكريم 8 
متخرجين من شباب العزم عن 

بيانًا العام الدراسي الماضي. االهلية  اللجان  اصدرت 
متفجرة  القاء  فيه  استنكرت 
جبل  في  واخرى  التبانة  في 
محسن لتوتير االوضاع االمنية 
في  االحتقان  الجواء  المرافقة 
البالد. وطالبت الجيش والقوى 
حديد  من  بيد  الضرب  االمنية 
المجرمين  مع  التساهل  وعدم 
السلم  من  النيل  يريدون  الذين 
االهلي. واعتبرت أن طرابلس 
بين  الكريم  الواحد  العيش 
التطرف  تنبذ  طوائفها  مختلف 

والسالم  المحبة  الى  وتدعو 
الحريصة  االهلية  اللجان  ان 
والعيش  والتآخي  الوحدة  على 
المشترك بين مختلف التيارات 
ان  ترفض  والمذهبية  الفكرية 
اي  من  التطرف  لغة  تستعمل 
جهة كانت فالغايات والمصالح 
ادخالها  يجوز  ال  الشخصية 
اجل  من  السياسي  البازار  في 
تحقيق مصالح مكشوفة لم تعد 
مرور  بفعل  اليوم  بعد  مقبولة 
أصحاب  وان  عليها؟  الزمن 

تستطيع  لن  المريضة  النفوس 
مهما عال صوتها أن تجر أبناء 
اقتتال  الى  االوفياء  المدينة 
العديد  في  افالسها  بعد  داخلي 

من االستحقاقات االنتخابية .
من  والواعون  االوفياء  وان 
يسمحوا  لن  المدينة  أبناء 
اقتصادها  بضرب  اليوم  بعد 
وتشويه صورتها الناصعة في 
المكونات  مختلف  بين  التآخي 
على  المتواجدة  والمذاهب 

ساحتها.

يعيشها  التي  األزمات  نتيجة 
عنها  تولد  والتي  اللبنانيون 
كانت  سواء  مختلفة  ظواهر 
احتكار، مركزية، فقر، تضخم، 
البنيوية  الخصائص  وأهمها 
اللبناني  االقتصادي  للنظام 
دعم  على  قادر  الغير  الهش 
وتطوير القوى المنتجة وتأمين 
العاملة  للقوى  العمل  فرص 
اجتماعيًا  تهميًشا  تشهد  التي 
عالية،  درجة  على  وسياسيًا 
مع العلم أنها الفئة االجتماعية 
مشروع  كون  أهمية  األكثر 
اإلعمار الوطني يرتكز عليها، 
هجرة  اللبناني  المجتمع  يشهد 
المجتمع  )يعاني  للشباب  حادة 

اللبناني من هجرة الشباب(.

وليدة  ليست  الظاهرة  هذه  إن 
أو  الخارج  على  االنفتاح 
والمعرفة  للعلم  اللبناني  شغف 
هي  بل  االستطالع  وحب 
االقتصادية  بالبيئة  مرتبطة 
النمو  حيث  اللبناني،  للمجتمع 
قطاعات  لكافة  متوازن  الغير 
وغياب  اللبناني  االقتصادة 
سياسة التعليم اإللزامي وبرامج 
المدرسي  واإلعداد  التوجيه 
شبه  بل  ال  جانب ضعف  إلى 
اليد  تشغيل  لبرامج  تام  غياب 
العاملة المتمثلة بإنشاء مشاريع 
وتوفير  البطالة  الستيعاب 
الجديدة  للعمالة  عمل  فرص 

التي تدخل سوق العمل.
الحكومة  على  يتوجب  لذلك 

حدة  من  لتخفيف  اللبنانية 
ينتج  وما  الظاهرة  هذه  وطأة 
ستؤدي  سلبية  آثار  من  عنها 
أن  المجتمع،  بنية  انهيار  إلى 
إلى  الوطنية  المدخرات  توجه 
لتعزيز  واسعة  استثمارات 
احتياجات  لتلبية  العمل  سوق 
الغنية  العاملة  القوى  هذه 
الكفيلة  التسهيالت  وتزويدها 

بزيادة االنتاجية.
لقيام  المجال  فتح  على  عالوة 
العام  القطاعين  بين  شراكة 
والخاص لخلق وظائف جديدة 
تقوية قطاع على حساب  دون 

قطاع آخر.
د. حسام موصللي
سعاد موصللي

الخير  محمود   أحمد  رعى 
للطالب  وتكريم  تخرج  حفل 
الناحجين في الشهادات الثانوية 
المنية  مركز  في  والمتوسطة  
إحتفال  خالل  وذلك   ، الثقافي 
حاشد في منتزه المنية ، حضره 
المنسق العام لتيار المستقبل في 
المنية المحامي بسام الرمالوي 
مصطفى  بحنين  بلدية  ورئيس 
علي  محمد  والمحامي  وهبي 
المنية  بلدية  ممثال»  الخير 
ونائب رئيس بلدية المنية النقيب 
جمعية  ورئيس  محيش  علي 
رسالن  الشيخ  السالم  سبل 
أحمد  المركز  ومدير  ملص  
التعليمية  الهيئة  وأفراد  حمود 
وفاعليات  ومخاتير  واإلدارية 
الوطني  النشيد  بداية   ...
اللبناني لكشافة التربية الوطنية 
لألساتذة  ترحيبية  وكلمات 
مركز  مدير  وكلمة  والطالب 
أكد  أحمد حمود  الثقافي  المنية 
فيها فخره وإعتزازه في النتائح 
التي حققها طالب المركز في 
الخير  ألحمد  شاكرا»  المنية 
المركز  لهذا  ودعمه  رعايته 
والهيئة  ولألساتذة  التربوي 
بالطالب  اإلهتمام  اإلدارية 
والطالبات ... ثم تحدث راعي 
الحفل أحمد محمود الخير فقال 
بينكم  اكون  أن  لي  وشرف   :
معتزا» ومفاخرا» بالنجاح الذي 
وفي  المركز  هذا  في  حققتموه 
المنية  وثانويات  مدارس  كافة 
والجوار ، فمبروك عليكم هذا 
النجاج ، الذي يجب أن ينعكس 
بالخير  الحبيبة  مدينتنا  على 
 ، واإلنماء  والتطوير  والتقدم 
ينتظركم  واعد  مستقبل  وإلى 

في الجامعات والمعاهد ...
بناء  أساس  هو  العلم  أن  وأكد 
وتقدمه  شأنه  ورفع  المجتمع 
ورقيه ، ألنكم أنتم بناة المستقبل 
الجديد الذي ننشده جميعا» هنا 
في المنية وعلى مساحة الوطن 
، فسالحنا يجب أن يبقى العلم 
عن  ورثناها  رسالة  وهذه 
عنيت  وعال  وعمر  علم  الذي 
الشهيد  الرئيس  الشهداء  عظيم 
الذي  وهو   ، الحريري  رفيق 
األهلية  والحرب  الدمار  واجه 
من  ألوية  بتشكيل   ، لبنان  في 

الجيوش المتعلمة المتعلمة .
رسالتنا  أن  إلى  الخير  وأشار 
تكون  أن  يجب  المنية  في  هنا 
الرائدة  لمسيرته  أستكماال» 
بقيادة دولة الرئيس سعد الدين 
تشجيع  رسالة   ، الحريري 
من  والمتعلمات  المتعلمين 
ولنضع   ، الشبابية  النخب 
والمصالح  األنانيات  وراءنا 
ببناء  مليا»  ولنفكر   ، الخاصة 
مستوى  على  يكون  مجتمع 
بإمتياز  الوطنية  المدينة  هذه 
هذه  إلى  بحاجة  فالمنية    ،
إلحداث  أمثالكم  من  النخب 
تضع  وإنمائية  تنموية  ثورة 
األنماء  خارطة  على  المنية 
المتوازن ، فبدال» من التفكير 
 ، واإلغتراب  الهجرة  في 
وليكن  البديل  عن  للبحث  هيا 
خالل  من   ، ريادي  دوركم 
وتطلعاتكم  طموحكم  تفجير 

منا  تنتظر  التي  المنية  هنا في 
جميعا» الكثير ، فعنوان المنية 
والتآخي  المشترك  العيش   ،
والوفاق ، ولن يستطيع أحد أن 
يغير هويتها وإنتمائها الوطني 
تغيير  البعض  حاول  مهما   ،
تشويه صورتها ، فالمنية كانت 
حصينا»  حصنا»  والتزال 
واألمنية  العسكرية  للمؤسسات 
عن  للدفاع  وحيدا»  ،سبيال» 
لبنان الدولة والمؤسسات بقيادة 
الرئيس العماد ميشال سليمان ، 
وحكومة كل لبنان برعاية دولة 
الحريري،أشار  سعد  الرئيس 
الخير إلى أن المنية تعادي من 
يسالمها  من  وتسالم  يعاديها  
حقوقها  سوى  تطلب  وال   ،
المشروعة في األنماء والتنمية 
، ولن تكون خارجة على الدولة 
المضللين  بعض  نعتها  كما 
طرق  قطاعو  اننا  قالوا  الذين 
، نعم نحن نقطع الطريق أمام 
المفسدين  وامام  الوطن  اعداء 
وأمام أهل الشر الذين يراهنون 
باني  بنهج  إيماننا  تراجع  على 
الشهيد  الرئيس  الحديث  لبنان 
ومسيرته  الحريري  رفيق 
الرائدة بقيادة دولة الرئيس سعد 
 ... للدولة  فنعم   ، الحريري 
للمؤسسات   نعم   ، للدويلة   ال 
ال  للقضاء  نعم   ، للمزارع  ال 
ال  للعدالة   نعم   ، لإلفتراء 
عن   الخير  .وأعلن  للعمالة 
تمسكه بالمحكمة الدولية سبيال» 
مطلقا» لكشف الحقيقة وتطبيق 
من  نؤكد  واننا  كما   ، العدالة 
الشهيد  الرئيس  مدينة  من  هنا 
 ، المنية  من  الحريري  رفيق 
ان ماتعرض له الجسم األمني 
في لبنان من سيناريو هجومي  
موتورين  قبل  من  مبرمج 
أشرار ضد مؤسسة قوى األمن 
الداخلية،  بقيادة اللواء أشرف 
ريفي وشعبة المعلومات بقيادة 
ماهو   ، الحسن  وسام  العقيد 
وخلق  األمام  إلى  هروب  إال 
فتنة جديدة  وأعلن الخير عن 
األعتدال  سيد  بخيار  إلتزامه 
دولة الرئيس سعد الحريري ، 
الذي  لبنان  كل  حكومة  رئيس 
العالقة  بأن  نحن  كما  يؤمن 
عالقة  هي  وسوريا  لبنان  بين 
فهو  ماتبقى  أما   ، بدولة  دولة 
كانت  هذا  وألجل   ، تفاصيل 
دولتين  بين  الجديدة  الصفحة 
عربيتين وفقا» لألصول ، وما 
الرئيس  دولة  ويقدمه   قدمه 
تضحيات  من  الحريري  سعد 
للتهدئه  دعوته  خالل  من   ،
المحكمة  عن  تنازله  وعدم 
على  الحفاظ   أجل  من  هو   ،
الخطوط العريضة في الثوابت 
التي   ، والعربية  الوطنية 
تظللها مملكة اإلنسانية المملكة 
برعاية  السعودية  العربية 
جاللة خادم الحرمين الشريفين 
العزيز  عبد  بن  عبداهلل  الملك 
وفي  اهلل...  حفظه  سعود  آل 
الختام تم توزيع الشهادات على 
وشهادات  الناجحين  الطالب 
والمعلمات  للمعلمين  تقدير 
الحفل  لراعي  تقديري  ودرع 
أحمد الخير ، وعروض فنية 

األهلية  الحملة  نظمت 
«القدس  الحتفالية  الفلسطينية 
عاصمة الثقافة العربية-لبنان» 
الجنى»،  «مركز  مع  بالتعاون 
و»مؤسسة الصفدي» عرضين 
فلسطينيين  لفيليمين  متتاليين 
عبد  للمخرج  أبي»  )«إلى 
و»المر  شحادة،  السالم 
نجوى  للمخرجمة  والرمان» 
مسرح  على  وذلك  النجار(، 
الثقافي»،  الصفدي  «مركز 
«فلسطين  مهرجان  وضمن 
 ،«2010 الجديدة  السينما  في 
والكاتب  الباحث  وبحضور 
حسين  األستاذ  الفلسطيني 
المجتمع  عن  وممثلين  كوباني 

المدني الفلسطيني ومهتمين.
المهرجان  منسق  افتتح 
مرحبًا  العرضين  كايد  هشام 
«مؤسسة  وشاكرًا  بالحضور 
االستضافة  على  الصفدي» 
مهرجان  بتظيم  ومشاركتنا 
«فلسطين في السينما الجديدة»، 
المؤسسات  جميع  وإلى 
في  شاركوا  الذين  واالفراد 

تنظيم المهرجان. وقال: 
«مهرجان «فلسطين في السينما 
مجموعة  استضاف  الجديدة» 
من االفالم الحديثة التي تحاكي 
الفلسطيني  المجتمع  واقع 
المختلفة، إن كان من  بجوانبه 
الناحية السياسية أو االجتماعية 
أو الثفافية. والسينما الفلسطينية 
متقدمة  مكانة  تحتل  اصبحت 
العالم واصبحت في موقع  في 
المنافسة شأنها شأن اي فن في 
العالم، إذ لم يعد لها لون واحد 
واصبحت متحررة من شركات 

االنتاج الكبيرة». 

ولفت كايد إلى: 
غلب  الفلسطينية  االفالم  «إن 
في  الوثائقي  الطابع  عليها 
السابق.  لكن االن، هناك اهتمام 
روائية،  أفالم  بإنتاج  كبير 
القوة  وهذا ما يحصل ويعطي 
الحر».  والتعبير  الوجود  في 
وختم: «ربما ال يحب البعض 
لحرية  نظرًا  الروائي،  الفيلم 
تعطى  التي  والمساحة  التعبير 
مجتمع  لبناء  لكن  للمخرج.  
متماسك يجب علينا ان نحترم 
ونقدر هذا النوع من الفن وان 

ندعمه بكل جوانبه».

على  الثالث  لألسبوع  تابع 
في  المحامين  منتدى  التوالي 
مع  لقاءاته  العزم  منتديات 
نقيب  منصب  الى  المرشحين 
مجلس  ولعضوية  المحامين 
النقابة التي ستجري يوم االحد  
تشرين  شهر  من  السابع  في 

الثاني المقبل.
نادي  في  محاموالعزم  والتقى 
مسؤول  بحضور  المنتديات 
المنتديات واالعالم في جمعية 
العزم مقبل ملك وعضو مجلس 
العمر  ناظم  المحامي  النقابة 
النقيب  لمنصب  المرشحين 
الجسر  رياض  المحاميين 
عرض  حيث  عجم  ومصطفى 
كل منهما لبرنامجهما االنتخابي 
والخطوات التي سيقوم بها كل 
مرشح من اجل السمو بالنقابة 

اسمى  من  كونها  ورفعتها 
تدافع  والتي  العالم  في  المهن 

عن الحق والعدالة.
مع  المحامون  ناقش  وقد 
النقابة  امور  المرشحين 
تحسين  وكيفية  ومستلزماتها 
للقضايا  وايجاد حلول  وضعها 
عقد  تعديل  منها  العالقة 

تنظيم  قانون  الضمان،وتعديل 
المحاماة،ومحاضرات  مهنة 
القضاة  مع  التدرج،والعالقة 
لجهة اإللتزام بمواعيد الجلسات 
نادي  وتنظيمها،ومشكلة 
في  بنائه  المتوقف  المحامين 
وغير  الكورة  بترومين  منطقة 

ذلك من المواضيع الملحة.
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التربية  وزير  معالي  رعى 
حسن  الدكتور  العالي  والتعليم 
الدفعة  تخرج  حفل  منيمنة 
طالب  من  عشرة  الحادية 
والعلوم  التكنولوجيا  جامعة 
الفرنسية  اللبنانية  التطبيقية 
عارف  بالدكتور  ممثاًل   ULF
الصوفي منسق برنامج تمبوس 

األوروبي. 
المؤتمرات  قاعة  غصت  وقد 
كرامي  رشيد  معرض  في 
الدولي بأكثر من ألف شخص 
الطالب والمدعوين  أهالي  من 
مميز،  رسمي  وحضور 
الدكتور  باالحتفال  شارك 
دولة  ممثاًل  أديب  مصطفى 
الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور 
معالي  ممثاًل  الحلوة  مصطفى 
الوزير محمد الصفدي، معالي 
الدكتور  فتفت،  أحمد  الوزير 
معالي  ممثاًل  حلواني  جالل 
سعادة  الجسر،  سمير  الوزير 

سعادة  فاضل،  روبير  النائب 
الرافعي،  المجيد  عبد  النائب 
ممثاًل  كبارة  عصام  السيد 
كبارة،  محمد  النائب  سعادة 
ممثاًل  الصمد  بهاء  الرائد 
ريفي،  أشرف  اللواء  سيادة 
رئيس  غزال  نادر  الدكتور 
بلدية طرابلس، الدكتورة سلوى 
اإلقليمية  المديرة  ناكوزي 
للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، 
البروفسور جان بول فرنانديز 
مونبيلييه  جامعة  رئيس  نائب 
شربل  الدكتور  األولى، 
كفوري رئيس رابطة األساتذة 
الجامعة  في  المتفرغين 
إدارة  مجلس  رئيس  اللبنانية، 
جورج  السيد  طرابلس  مرفأ 
توفيق  األستاذ  اهلل،  فضل 
الصناعة  غرفة  ممثاًل  دبوسي 
في  والزراعة  والتجارة 
طوني  والبروفسور  طرابلس 

غريب عن جامعة شيكاغو.

الوطني،  بالنشيد  االحتفال  بدأ 
االحتفال  عريفة  قامت  ثم 
بشكر  عرب  نورما  األستاذة 
تكلمت  ثم  الكرام،  المدعوين 
ممثلة  كسار  سالم  الطالبة 
الجامعة  فشكرت  الطالب 
هذا  واصفة  وأساتذة  رئيسًا 
اليوم بأنه «يوم تحقيق األماني 
واسترجعت  واألهل»  للطالب 
الطالب  قضاها  التي  السنوات 
بالتحصيل العلمي، واعدة باسم 
الطالب بخدمة الوطن وشاكرة 
األهل والجامعة على ما بذلوه.

ثم تكلم الدكتور عارف الصوفي 
في ممثل الوزير حسن منيمنة، 
تحدث  الحاضرين  تحية  وبعد 
عن الثورة العلمية التي يعرفها 
قطاع التعليم الجامعي في لبنان 
جديدة  تحديات  يفرض  مما 
نظرًا للتنوع اللبناني وقد تعدى 
ثم   .44 الـ  الجامعات  عدد 
الوزارة بصدد وضع  أن  ذكر 

حوالي  بعد  عصري  قانوني 
قانون  تطبيق  من  عامًا   50
1961، ثم تحدث عن برنامج 
توسع  يدعم  الذي   Tempus
بالتواصل  اللبنانية  الجامعات 
مع جامعات االتحاد األوروبي، 
الرفيع  العلمي  بالمستوى  ونوه 
اللبنانية-  الجامعة  تقدمه  الذي 

الفرنسية.
بول  جان  الدكتور  تكلم  ثم 
جامعة  رئيس  نائب  فرنانديز 
فأبدى سعادته  األولى  مونبيليه 
بالتعاون بين جامعته  وترحيبه 
وذلك   ULF الـ  وجامعة 
األساتذة  تبادل  مجاالت  في 
والشهادات  والخبرات 
مستقبل  أن  مشددًا  المشتركة، 
هذا التعاون سوف يكون واعدًا 
الطالب  إلى  وتوجه  جدًا، 
أن  وقائاًل:  مهنًئا  المتخرجين 
لهم  مفتوحة  جامعته  أبواب 
والتعاون  الدكتوراه  لشهادات 

واألبحاث.
سلوى  الدكتورة  تكلمت  ثم 
اإلقليمية  المديرة  ناكوزي 
الجامعية  للوكالة  الجديدة 
قالتها  تحية  بعد  الفرنكوفونية 
أبدت  أن  العربية، وبعد  باللغة 
لبنان  في  لوجودها  سعادتها 
تطرقت إلى برنامج العلم الذي 
بما  نوهت  كما  متابعته،  تنوي 
التكنولوجيا  جامعة  به  تقوم 
اللبنانية-  التطبيقية  والعلوم 
الفرنسية في مجال التعاون مع 
شتى  على  الفرنسية  الجامعات 

الصعد.
سلهب  محمد  الدكتور  تكلم  ثم 
التكنولوجيا  جامعة  رئيس 
اللبنانية-  التطبيقية  والعلوم 
الوزير  شكر  الذي  الفرنسية 
منيمنة على رعايته هذه ونوه 
بالجهود التي يقوم بها في لبنان 
العالي  المستوى  على  للحفاظ 

للجامعات اللبنانية.

إلى  سلهب  الدكتور  تطرق  ثم 
األوروبي   Tempus مشروع
لبنان  في  بإدارته  يقوم  الذي 
منذ  صوفي  عارف  الدكتور 
سنة 1999، وصوب على أن 
هدف التعليم الجامعي هو تنشئة 
الصاعد  الجيل  وشباب  شابات 
لتبوء المسوؤليات في المجتمع 
أسسه  من  أصبح  الذي  اليوم 
العلم والتكنولوجيا، ثم تكلم عن 
النقاط الثالث األساسية المتبعة 

في الجامعة أال وهي:
التعليم الجامعي المميز المقدّم 
بالتواصل مع كبرى الجامعات 
والفرنكوفونية،  الفرنسية 
بالتواصل  التعليم  في  الجودة 
واإلنتاج  العمل  مؤسسات  مع 
التقدم  أفق  للطالب  تفتح  التي 
على  االنفتاح  الكريم،  والعيش 
على  العلمية  األبحاث  مجال 
مع  بالتعاون  الدولي  المستوى 
تربط  التي  العالمية  الجامعات 

الجامعة بها اتفاقات تعاون في 
مجال األبحاث وتبادل خبرات 

األساتذة والطالب.
ثم تكلم عن المنهجية التي تعتمد 
معًا  التعاون  فحواه  عقد  على 
وهيئة  تعليمية  وهيئة  طالبًا 
إدارية وعمداء ومسؤولين من 
الكفاءات  الطالب  عطاء  أجل 
طموحاته  مع  تتالءم  التي 
لبناء مستقبل كريم تتماشى فيه 
مصلحة  مع  الطالب  مصلحة 

وتطور الوطن الحبيب لبنان.
ناكوزي  الدكتورة  شكر  كما 
واعدًا  فرنانديز  والبروفسور 
وفي  العلمي  التبادل  بمتابعة 
كبرى  مع  األبحاث  مجاالت 
هنأ  ثم  الفرنسية،  الجامعات 
على  وأكد  وأهاليهم  الطالب 

الشهادات الممنوحة لهم.
للطالب  الشهادات  تسليم  وبعد 

كان حفل كوكتيل

الطالبة سالم كسارالسيدة نورما عربد فرنانديز رئيس جامعة مونبيلييهالرئيس د محمد سلهبممثل وزير التربية د عامر صوفي للوكالة  االقليمية  المديرة  ناكوزي  د 
الجامعة الفنكوفونية
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تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

الرحمن  عبد  مجمع  استضاف 
الثانوي  بشقيه  التربوي  الوزة 
جمعية  مع  بالتعاون  والمهني 
رفيع  عربيًا  وفدًا  نسمات 
شباب  جمعية  من  المستوى 
وأقاما  بالميناء،  للتنمية  مصر 
لطالب  شبابيًا  بيئيًا  مخيمًا 
وأعضاء  وأساتذته  المجمع 
الجمعية، بمناسبة النجاح الباهر 

لطالب المجمع في االمتحانات 
عنوان  تحت  وذلك  الرسمية، 
لتبادل  التواصل»  «مخيم 
بين  العالقات  الخبرات وتقوية 
والمصري  اللبناني  الشباب 
تدريبية وزيارة  أنشطة  وإقامة 
وأماكن  طبيعية  محميات 
المخيم  أثرية؛ وفي ضوء هذا 
الجمعية  لشباب  زيارات  تمت 

منهم  نذكر  فاعليات،  عدة  إلى 
قدم  حيث  طرابلس  بلدية 
للرئيس  تكريميًا  درعًا  الوفد 
ورافق  نادرغزال،  الدكتور 
تدمري  خالد  الدكتور  الوفد 
في  الموجودة  اآلثار  لزيارة 
مدينة طرابلس، وكانت هنالك 
الميناء  بلدية  لرئيس  زيارة 
السفير محمد عيسى وقدم الوفد 

ورافقهم  تكريميًا،  درعًا  له 
السفير محمد عيسى على متن 
يخت خاص في زيارة محمية 
ودعاهم  األرانب،  جزيرة 
المهرجانات  في  للمشاركة 
بلدية  أقامتها  التي  البحرية 

الميناء.
الجيش  قيادة  الوفد  وزار 
تكريمي  درع  لتقديم  اللبناني 

جان  العماد  الجيش  لقائد 
قهوجي باسم الجمعية، وتسلمه 
الركن  العميد  سيادة  ممثله 
استقبل  الذي  الحسن  عامر 
جرى  مميزًا،  استقبااًل  الوفد 
سيادة  مع  بّناء  نقاش  خالله 
المحميات،  هذه  حول  العميد 
على  يثني  الوفد  جعل  مما 
حماية  في  الجيش  قيادة  دور 

المحميات الطبيعية في المدينة 
باإلضافة إلى دوره في حماية 

الوطن.
هذا المخيم هو األول من نوعه، 
وسيقام في شهر كانون األول 
خالله  يزور  شبابي،  مخيم 
الرحمن  عبد  مجمع  شباب 
الوزة التربوي وجمعية نسمات 
الشقيقة  مصر  دولة  وشاباتهما 

التعاون  بروتوكول  ضوء  في 
القائم بين الجمعية والمؤسسة، 
إيماًنا من المؤسسة بأهمية دور 
الشباب  بين  العالقات  تطوير 

اللبناني والعربي،
 وهو نشاط من سلسلة نشاطات 
سوف يقوم بها المجمع مع عدة 
عربية  دول  وفي  جمعيات 

مختلفة.

الخيرية  الجمعية  أقامت 
عشاءها  المسنين  لمساعدة 
السنوي بحضور معالي الوزير 
ندى  والسيدة  الصلح  ليلى 
ميقاتي ممثلة عن دولة الرئيس 
معالي  عقيلة  ميقاتي،  نجيب 

السيدة  الصفدي  محمد  الوزير 
الوزير  معالي  الصفدي،  منى 
ناجي  والوزير  الخازن،  وديع 
الجزائر  وسفراء  البستاني 
والقائم  وفلسطين  والبرازيل 
وسيادة  السوري  باألعمال 

ممثل  هزيم  غطاس  المطران 
والمطران  هزيم  البطريرك 
والمحسنة  البيسري  فرنسيس 
تم  وقد  يونس  سلوى  الكبيرة 
أدبية  عربية  شخصيات  تكريم 

وفكرية وإعالمية

اسكندر  د.  واألديب  الكاتب 
لوقا

الفنان الكبير دريد لحام
الفنانة الكبيرة منى واصف

الفنان الكبير الياس الرحباني
اإلعالمي طوني خليفة

اإلعالمية سوسن السيد
السيدة  االجتماعية  الناشطة 

ريجينا فنيانوس
الجمعية  رئيسة  ألقت  وقد 
كلمة  قاسم  آسيا  السيدة 
المكرمين  بمواقف  بها  نوهت 

الحقل  في  وعطاءاتهم 
وتحدث  واالجتماعي  اإلنساني 
أبيض  الرزاق  عبد  الدكتور 
األوسط  الشرق  مؤتمر  رئيس 
واأللزاهايمر  للشيخوخة 
شاكرًا مؤسسة بوبست لألعمل 

نيويورك جهودها  الخيرية في 
المجاالت  شتى  في  مساعدتها 
في  جهودها  على  أثنى  وقد 
اللبنانية  الجمعيات  مساعدة 
مساعدة  وباألخص  المختلفة 

مرضى السرطان والمسنين.
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التطبيع  عصر  ظل  في 
العدو  مع  والمفاوضات 
االسرائيلي ومواقف االستسالم 
التذكير  والتخاذل كان البد من 
بجرائم الصهاينة االسرائيليين, 
هذا  في  منها  نذكر  وسوف 
االمير  اغتيال  عملية  العدد 
ابو علي حسن سالمة  االحمر 

في بيروت

أخطاء قاتلة
المدوية  ليليهامر  فضحية  بعد 
في 21 يوليو 1973، تردد في 
سالمة  حسن  علي  أن  الموساد 
خطط بذكاء إلحراج إسرائيل في 
دول أوروبا االسكندنافية، لذلك 
أن  متطوعين  عمالء  مع  رتب 
ينخرطوا مع الموساد من خالل 
وكانت  مختلفتين،  سفارتين 
اإلسرائيليين  تزويد  مهمتهم 
والمواقع  التواريخ  من  بسلسلة 

التي تظهر تحركاته.
ليست تحركاته الحقيقية بالطبع، 
الموساد  من  أراد  التي  وإنما 
عملية  وكانت  تصدقها،  أن 
عملياته  إحدى  «ليليهامر» 
مدى  إلظهار  الناجحة  السرية 
وفضح  الموساد،  رجال  غباء 
على  اإلسرائيلية  االستخبارات 

مستوى العالم.
في  سالمة  اعترف  بعد،  فيما 

حديث نادر له قائاًل:
أوروبا  في  )كنت   -
في  بوشيقي  قتل  عندما  بالفعل 
ليليها مر، كان بوشيقي موظًفا 
يكن  ولم   ،Hallenbad في 
لكن  هيئة؛  أو  وجهًا  يشبهني 
تستخدم  اإلسرائيلية  المخابرات 
وهي  اإلرهابية،  للمهام  رجااًل 
تقتل  أن  طريقة  بكل  تحاول 
الفلسطينيين على سبيل الدعاية.

بسبب  آمنة  تكن  لم  فحياتي 
الضعف  بسبب  ولكن  مهارتي؛ 

في المخابرات اإلسرائيلية(!!
)إيريكا  الموساد  عميلة  وتقول 
حسن  علي  عن  مبرز(  تشا 
سالمة- أثناء إعدادها الغتياله:

)تحولت الرغبة عندي وغريزة 
حالة  إلى  سالمة  اصطياد 
هوس، لقد درست كافة الملفات 
في  وغصت  به...  الخاصة 

تفاصيل وجهه المرح(!
بها  يصفه  التي  الكلمات  إن 
وعلى  الموساد-  في  مدرسوها 
رأسهم هراري- لها صداها في 

أذنيها وعقلها:
)قالوا لي إنه لم يسبق   -
خبيث  )عدو  مع  التعامل  لهم 
ال  فهو  سالمة؛  مثل  ذكي(، 
الذين  العرب  هؤالء  مثل  يبدو 
ولهم  الجبرية،  بمذهب  يدينون 
كروش ولحية كثة. إنه شخص 
ماكر،  متوهج،  آخر  نسيج  من 
أسطورة في الدهاء والمراوغة، 
واع بأهداف مدرك ألغراضه.

إثارته،  ومن  منه  حذروني 
قائلين: إنه قاس وجذاب... وأن 

أي امرأة يلفها حول إصبعه.
سالمة  إن  أيضًا  لي  قالوا 
الفرنسية  يجيد  لبق...  متحدث 
اإلنكليزية  من  أكثر  بطالقة 
النساء  تدليل  يهوى  واأللمانية. 
األعصاب  دغدغة  ويستمرئ 
الشقق  ويغير  الروليت،  بلعب 
ال  ولذا  مالبسه،  يغير  كما 
أو  يتعقبه،  أن  أحد  يستطيع 
وتحركاته.  بخططه  التكهن 
وبالرغم من انشغاله الدائم فهو 
لديه حاسة شم  أنيق، شاعري، 
بال  ويقتلهم  الخونة  إلى  تقوده 

رحمة.
سياسي  فهو  الوقت  ذات  وفي 
الجيش  منظمة  مع  يتعاون 
ويلتقي  اإليرلندي  األحمر 
بزعميها ستيللور، وكذا بالفريق 

في  الحمراء(  )األلوية  األحمر 
الباسك  واالنفصاليين  إيطالي، 
في منظمة Eta، ووثيق الصلة 
ينهوف  ما  بادر  عصابة  بقيادة 

األلمانية(!!
أما علي حسن سالمة، فبرغم 
وحساسية  الخارق،  ذكائه 
موقعه، تخلى عن الحس األمني 
أنقذه من  به مما  الذي اشتهر 
محاوالت كثيرة الغتياله، حتى 
إنه وقع في عدة أخطاء قاتلة، 
في  الموساد  مهمة  سهلت 

الوصول إليه بعد ذلك:
مع  وظهوره  العلني  بسفره   •
ياسر عرفات في نيويورك عام 
1974، أتاح الفرصة الذهبية 
صور  على  للحصول  للموساد 
فوتوغرافية مقربة وحديثة له، 

ومن جميع الزوايا.
• تزوج من ملكة جمال العالم 
العائلة  ابنة  رزق،  جورجينا 
لبنان،  في  الكبيرة  المسيحية 
كانت  عامة  كشخصية  وهي 
منه،  زواجها  قبل  بالفن  تعمل 
تجاهلها  الصعب  من  يكن  لم 
وبات  وشعبيًا،  إعالميًا 
لغالبية سكان  معروًفا  عنوانها 

بيروت.
• أقام سالمة مع زوجته الجديدة 
تحيطها  التي  البنايات  بإحدى 
عن  متخليًا  مرتفعة،  عمارات 
التي  االستراتيجية  المواقع 
تؤمن سرية إقامته وتحركاته، 
وأصبح بذكاء مكشوًفا للجميع.
كان  جورجينا  من  زواجه   •
حياة  يعيش  ألن  مدعاة 
كان  إذ  مختلفة،  اجتماعية 
نوادي،  العامة،  األماكن  يرتاد 
مصطحبًا  وفنادق،  ومطاعم، 
زوجته المشهورة في حراسات 

خفيفة.
• اعتياده على مواعيد تقريبية 
شبه محددة للخروج من شقته 
أو  والدته  لزيادة  إما  لمكتبه، 
أو  الجديدة،  زوجته  أسرة 

زوجته األولى وأوالده منها.
إضافة  الخاصة  سيارته   •
تكن  لم  الحراسة  سيارات  إلى 
تتبدل، ولم يكن يغير خط سيره 

اليومي في تنقالته.
• كان السكان في العمارة، وفي 
العمارات المجاورة، والشوارع 
شقة  موقع  يعرفون  المحيطة، 
وتتعلق  رزق(  )جورجينا 

العيون بشرفتها.
الثالثة  رفاقه  فعل  كما  فعل   •
ولم  فردان،  عملية  ضحايا 
البناية،  أمام  بالحراسات  يهتم 
حراسة  فريق  على  معتمدًا 
أفراد، حفاًظا  متنقل من أربعة 

على مشاعر السكان.
معروًفا،  بيت  تليفون  كان   •
التنصّت  عملية  سهل  مما 
على المكالمات الخاصة بالعمل 
أو  بالشيفرة،  تتم  كانت  التي 
لزوجته  العائلية  المكالمات 
معرفة  خاللها  من  يمكن  التي 

مواعيد خروجه.
كل هذه األخطاء ما كان يجب 
على مسؤول األمن والمخابرات 

الفلسطيني ارتكابها.

فتيات الموساد
الغتيال  الترتيب  الموساد  وفي 
علي حسن سالمة؛ فعملية كمال 
عمق  زلزلت  الفدائية  عدوان 
وتصريحات  وقلبها،  إسرائيل 
أبي إياد المرعبة كانت كالطلقات 
األمن  تنسف  التي  الصاروخية 
اإلسرائيلي وتحرق األعصاب، 
إيريكا  المدربة  العميلة  وكانت 
للتحرك  جاهزة  مبرز  تشا 

والسفر إلى بيروت.
ولدت إيريكا ألسرة يهودية في 
 Portsmoth  1948 فبراير 

أقصى جنوب إنكلترا، ثم انتقلت 
مع والدتها لإلقامة في لندن حيث 
التحقت  حتى  تعليمها  واصلت 
البكالوريوس  ونالت  بالجامعة 
كانت  والجغرافيا.  النبات  في 
قد قرأت كيهودية عن إسرائيل 
والتاريخ اليهودي لكنها لم تكن 
ذات دوافع سياسية أو اتجاهات 

محددة.
الجغرافيا،  تعشق  إيريكا  كانت 
في  التخرج  مشروع  وكان 
)الغابة  منطقة  عن  الجامعة 
في   New Forest الجديدة( 
إلى  باإلضافة  إنكلترا  جنوب 
المائية.  المجاري  في  بحوثها 
إكمال  في  أملها  وانصب 
والحصول  العالية  دراستها 
إلى الدكتوراه؛ لذا سافرت إلى 
جغرافيتها  لدراسة  أوستراليا 
حصلت  ما  وسرعان  الجافة، 
أبحاثها  إلكمال  فرصة  على 
العبرية  الجامعة  في  الجامعية 
بالقدس، فغادرت أوستراليا إلى 
أغسطس 1972،  في  إسرائيل 
دولي  إعالمي  ضجيج  وسط 
عن دورة األلعاب األولمبية في 
ميونيخ، وفي إسرائيل عاصرت 
محنة المذبحة التي قتل فيها أحد 
عشر رياضيًا إسرائيليًا، ومنذ 

تلك اللحظة بدأت تتساءل:
الصراع  هذا  لماذا   -
الدموي بين العرب وإسرائيل..؟

واهتماماتها  بفكرها  اتجهت 
كثيرًا  وقرأت  السياسة،  إلى 
البداية،  منذ  اليهود  مشكلة  عن 
وكيفية تأسيس الدولة اليهودية، 
خاضتها  التي  والحروب 
أمتها  على  للمحافظة  إسرائيل 
لديها  تشكلت  واستقرارها، 
ثقافة الكراهية المزمنة للعرب، 
وباتت تتابع العمليات التي يقوم 
اليهود  ضد  )اإلرهابيون(  بها 

في إسرائيل.
تصيدها عمالء الموساد وعملوا 
على تنشيط الحس الديني لديها. 
كانت منذ البداية قد تعاطفت مع 
يستغرق  لم  لذلك  بني عقديتها، 
أبدت  إذ  كثيرًا.  تهيئتها  أمر 
تجاوبًا فوريًا ملحوًظا، مدفوعة 
الشديدة  بالكراهية  عقائديًا 
إعجاب  يقابلها  التي  للعرب، 
بإسرائيل،  النظير  منقطع 
قرأت  التي  الموساد  وبعمليات 

وسمعت الكثير عنها.
شخصيتها  تشريح  تم  لقد 
دقيًقا،  فسيولوجيًا  تشريحًا 
التي  المعلومات  على  اعتمادًا 
الجامعة  في  حولها  جمعت 
فتكونت  الطالبية،  والمدينة 
الخاصة،  المالمح  النهاية  في 
فيمن  المطلوبة  والسمات 
االستخبارات  جهاز  إلى  ينضم 
التي  السمات  تلك  اإلسرائيلي، 
أن  الجدد  العمالء  من  تتطلب 
والجرأة  كالذكاء  بها،  يتميزوا 
واإلخالص  البديهة،  وسرعة 

في العمل.
تتميز  مبرز  تشا  إيريكا  كانت 
المطلوبة  المواصفات  بكل 
قديمة  مشكلة  لكن  تقريبًا... 
إذ  تؤرقها.  تزال  ال  كانت 
الخامسة  في  وهي  تعرضت 
لالغتصاب  عمرها  من  عشرة 
شابين  من  متتالية  مرات  عدة 
يومها  كانت  زنجي.  أحدهما 
في رحلة مدرسية إلحدى مدن 
شجعتها  البريطاني.  الشمال 
الخروج مساءً  لها على  زميلة 
السينما...  أفالم  أحد  لمشاهدة 
وعند عودتهما الحقهما شابين، 
إيريكا  وتركت  زميلتها  فرت 
وفي  معهما.  مصيرها  تواجه 
تناوبا اغتصابها  الغابات  إحدى 

تحت تهديد السالح.
الفتاة  لدى  شكل  الحادث  هذا 

ونفور  اآلخر،  للجنس  كراهية 
عند  مرضي   Aversion
الغابة،  حادث  تذكر  محاولة 
 Vaginismus انقباض  نتيجة 
حاد دفعها ألن تبحث عن صور 
عالم  في  المثالية  «المتعة» 

الخيال Unreality فقط.
نفسي  لعالج  إخضاعها  وبعد 
لفك  عملية  تمرينات  تصاحبه 
حالة االنقباض تخلصت إيريكا 
شيًئا فشيًئا من مخاوفها وعقدها 
النفسية، وأنشأت عالقة خاصة 
الموساد،  بأكاديمية  مدربها  مع 
وإن  المالحظة  تحت  عالقة 
المراقبة؛  عن  بعيدًا  كانت 
وذلك بغرض طرد أية مخاوف 
يطلب  وكان  بداخلها،  ترسبية 
منهما كتابة مالحظاتهما إثر كل 

لقاء عما استجد بينهما.
النفسي  التحليل  شمل  وهكذا 
أدق خلجات إيريكا ومشاعرها، 
عن  مرضية  بنتيجة  للخروج 
التي  الجديدة،  الموساد  عملية 
قد يطلب منها مستقباًل مصاحبة 
من يراد تجنيده خارج إسرائيل.

مهمة في بيروت
كانت هذه إحدى حلقات اإلعداد 
الموساد  تعتمدها  التي  النفسي 
لذرع  فتياتها،  تدريب  في 
وإشعارهن  نفوسهن،  في  الثقة 
وأخيرًا  أواًل  هو  عملهن  أن 
الشعب  وأمن  إسرائيل،  لصالح 
الشعارات  هي  تلك  اليهودي. 
التي تغرسها الموساد في عقول 

طوابير فتياتها.
أن  تصورت  تشامبرز  إيريكا 
توقعًا  لها  الطويل  اإلعداد  هذا 
لصداقة قد تجمعها وعلي حسن 
سالمة في بيروت؛ لذلك تعجبت 
وضحكت في سرها: هل ينتظر 
منه شيًئا وهو المتزوج من ملكة 
كل  على  لكن  الكون؟!  جمال 
حال تم الجهيز لألمر، واطلعت 
إيريكا على ملف األمير األحمر 
بما يتضمنه من تقارير تحليلية 
أمينة وسياسية، كتبت عنه منذ 
سنوات،  عشر  من  يقرب  ما 
صور  عدة  في  كثيرًا  وتأملت 
األمم  في  له  التقطت  حديثة 
له  أخذت  بنيويورك،  المتحدة 
تكبيرها  وتم  زوايا  عدة  من 
ووضعها داخل ألبوم خاص في 

ملفه..
قرأت إيريكا تقريرًا عن سالمة 
الحرب  أثناء  كتب عام 1975 
األمير  )يحاول  اللبنانية  األهلية 
رداء  عنه  يخلع  أن  األحمر 
الفدائية بعدما تحول إلى سياسي 
الثاني  الشخص  هو  لكنه  جاد؛ 
يبدو  بعد عرفات،  اآلن  تقريبًا 
مشرق  مستقبل  إلى  متطلعًا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية على 
يديه.. حيث يحاول رسم صورة 
مغايرة للمنظمة اإلرهابية يخدع 
العالم، في حين أنه يخطط  بها 
داخل  إرهابية  عمليات  وينفذ 
ما  دائمًا  وخارجها،  إسرائيل 
يبدو متصاًل منها... لكن دماء 
األبرياء  اليهود  من  ضحاياه 

توشم يديه(!!! 
سالمة  لشخصية  تحليل  وفي 
بار،  مايكل  األمن  خبيرا  كتبه 

وإيتان هاير، قاال:
علي  تزوج  «منذ   -
جورجينا  من  سالمة  حسن 
الموت  في  تفكيره  فإن  رزق، 
آخر،  شيًئا  يترك  ال  المبكر 
فهو يسيطر عليه تمامًا لدرجة 
ترقبه في أية لحظة، فقط سبق 

له أن صرح:
«أعلم أنني سأموت...   -
سأقتل... أسقط فجأة في إحدى 
يجب  أموت  وعندما  المعارك، 
النضال  مواصلة  أوالدي  على 

أبيهم  مثل  تمامًا  بعدي،  من 
وجدهم».

قال سالمة أيضًا:
عندما أموت ال يجب   -
للحزن.  مجال  هناك  يكون  أن 
إنني أكره الحزن فاألحزان تعني 

الخمول والشعور باليأس»!!
طالت  شاقة  تدريبات  بعد 
غادرت  التجسس،  فنون  كل 
إلى  إسرائيل  الموساد  عميلة 
في   Wiesbadee فسبادن 
زيارة  بعد  وذلك  ألمانيا،  شرق 
سريعة إلى أسرتها في إنكلترا، 
سفر  جواز  خاللها  استخرجت 
جديد ال يحمل تأشيرة إسرائيل. 
فسبادن  في  شقة  واستأجرت 
على  حصلت  الدراسة  وبدعوة 
خمس  مدتها  طويلة  إقامة 

سنوات.
كانت الموساد قد وعت الدرس 
من  واستفادت  جيدًا،  السابق 
التي  الفادحة  األخطاء  جملة 
ارتكبتها في عملية أمينة المفتي 
في لبنان، تلك العميلة األردنية 
بالغضب،  والمشحونة  األصل 
في  تفكيرها  انحصر  التي 
االنتقام من العرب ثأرًا لزوجها 
اليهودي الذي أسقط السوريون 

طائرته.
من زاوية االنتقام دفع بها إلى 
محبك  أمني  غطاء  بال  بيروت 
األخطاء  أفدح  من  وهذا  ظًنا- 
عمليات  في  الظن  النتفاء 
االستخبارات  بأن  المخابرات- 
الفلسطينية لن تستطيع أن تنقب 
كل  وراء  العالم،  قارات  في 
الطبية  خدماته  يعرض  متطوع 

واالجتماعية على المنظمة.
في  نشر  ما  خالل  من  لكن 
بعد  المفتي  أمينة  عن  بيروت 
أن من  للموساد  تبين  سقوطها، 
االستهتار  السقوط  هذا  عوامل 
حسن  علي  بقدرات  الشديد 
فضاًل  األمني،  وجهازه  سالمة 
المفعم  الهستيري  الهوس  عن 
بالغضب عن أمينة المفتي التي 
عكس  تكون  أن  المفترض  من 

ذلك تمامًا.
هذه  الموساد  استعدت  لذلك... 
اختارت  مهل،  على  المرة، 
تدريبًا  ودربتها  عميلتها، 
للمهمة  يؤهلها  ونفسيًا  مهنيًا 
إضافة،  بيروت،  في  المنتظرة 
وهو األهم- إلى الغطاء األمني 
المشدد اإلحكام إليريكا تشامبرز 
التي  بيروت  لعملية  دفعها  قبل 
)لخيم  بالعبرية  شفريًا  سميت 
لكم(  )زهرة   : أي  زار(، 
الجاسوسية  مصطلحات  في 
الوقت  ذلك  ففي  واستعاراتها، 
من عام 1978 كان علي حسن 
سالمة في منتصف العقد الرابع 
المثل  يقول  كما  أو  عمره  من 

العربي: )في زهرة شبابه(.
 Wiesbaden اختيرت فسبادن
تشامبرز،  ماريا  إيريكا  إلقامة 
بيروت،  إلى  انطالقها  قبل 
بالذات  فسبادن  اختيرت  وقد 
لموقعها االستراتيجي في مثلث 
فرانكفورت  مدن  يضم  هام 
 Darmstat وبون ودارمستات
التي  المدن  وهي  ومانهايم. 
في  لإلقامة  العرب  يفضلها 
ضمنهم  ومن  الغربية،  ألمانية 
المئات من الفلسطينيين بعضهم 
يدرس، وبعضهم يعمل، ويتردد 
قيادات  أيضًا  المدن  هذه  على 
فلسطينية هامة، قد يصادف أن 
من  سالمة  حسن  علي  يكون 
بينهم، في إحدى رحالته البالغة 

السرية ألوروبا.
ومزيجه  المثلث  هذا  وسط 
الوجوه  المتباين  البشري 
إيريكا  تواجدت  والجنسيات، 
تشامبرز كطالبة أوروبية تدرس 

فرانكفورت  بجامعة  الفلسفة 
القريبة، وتستأجر شقة صغيرة 
من حجرة واحدة وصالة يقتطع 
منها. هذا إضافة  المطبخ ركًنا 
بنك  في  بنكي  حساب  إلى 
راتبه  إليه  يضاف  )درسدن( 
الشهري في الموساد، ورخصة 
من  استخرجتها  جديدة  قيادة 
فقدانها  ادعت  بعدما  فسبادن 

لرخصتها الدولية.
لكن الجديد، أن عميلة الموساد 
منظمات  مكاتب  عن  بحثت 
فسبادن  في  الطفولة  رعاية 
والمدن المحيطة بها، وحصلت 
الجمعيات  إحدى  على عضوية 
منظمات  عضوية  ثم  المحلية، 
دولية مهمة، وقدمتها عضويتها 
هذه إلى المجتمع الفلسطيني في 

لبنان فيما بعد.

زيارة مختلفة
كانت األوامر تقضي بأال تسعى 
لعقد صداقات مع الشبان العرب 
أو  فرانكفورت  جامعة  داخل 
هذا  تترك  أن  على  خارجها، 
األمر بالذات للصدقة البحتة إن 
توافرت، وأال تمارس أن نشاط 
تجسسي عن قصد. فمحاوالتها 
للتقرب إلى شباب عربي ستكون 
مكشوفة حتمًا، وأي نشاط غير 
طبيعي يضعها في بؤرة الشك. 
فرجال االستخبارات الفلسطينية 
عديدة،  حوادث  وقوع  بعد 
يغفلون  ال  أنهم  واضحًا  بدا 
إذ  وصغيرة.  كبيرة  كل  عن 
في  معروفين  بضباط  أوقعوا 
أساليب  واستعملوا  الموساد، 
الخطابات المفخخة بمهارة ضد 
في  اإلسرائيليين  الدبلوماسيين 
عواصم العالم، وكلها مؤشرات 
العمل  تفعيل  على  قطعيًا  تدل 
بين  األدمغة  حروب  وتطور 

الفلسطينيين والموساد.
فسبادن  في  التواجد  كان  ولما 
أي  انطالق،  محطة  مجرد 
معروف  ليس  مؤقت  انتظار 
سمات  إحدى  الملل  كان  مداه، 
هذه الفترة التي عاشتها إيريكا، 
خوف  موجات  تشويه  ملل 
األولى  التجربة  على  اإلقدام 
يحمل  مثير،  غامض  عالم  في 
الشهيق  بين  الموت  رائحة 

والزفير، وتحت الجلد.
حارًا   1978 عام  كان صيف 
في  الداخلية  التناحرات  بسبب 
صدرت  األوامر  أن  إال  لبنان 
عميلة  وتحركت  أخيرًا، 
تحمل  بيروت،  باتجاه  الموساد 
من  والخطابات  األموال  بعض 
إلى  األلمانية  الطفولة  منظمة 
الفلسطينية  )صامد(  مؤسسة 
وقامت  األحمر،  والصليب 
المالجئ  بين  عديدة  بجوالت 
الفلسطينية  والمخيمات 
تدرس  االجتماعية،  والمراكز 
وظروفها  ونشاطاتها  أوضاعها 
المادية، وما تحتاجه من معدات 

ونفقات.
واحد  أسبوع  غير  إيكا  تبق  لم 
تعرفت  بيروت،  في  فقط 
عالقتها  ووطدت  المدينة  إلى 
وتجولت  االجتماعية،  بالمراكز 
بالقرب من شارع مدام كوري 
سالمة،  حسن  علي  يقيم  حيث 
برأسها،  المنطقة  شكل  رسمت 
وسافرت مرة ثانية إلى فسبادن 
معونات  على  حصلت  حيث 
طبية للهالل األحمر الفلسطيني 
إضافة  األلمانية.  المنظمة  من 
الماركات  من  آالف  عدة  إلى 
جديد  من  وعادت  كتبرع. 
قابلت  المرة  هذه  وفي  لبيروت 
هيئة  رئيس  عرفات  فتحي 
الهالل األحمر الذي سر بما رآه 
من نشاط الفتاة اإلنكليزية التي 

تدرس بألمانيا.
هذا االهتمام الفجائي من الضيفة 
إلى  وصلت  التي  البريطانية، 
المعونات  تنشر  فجأة  بيروت 
جعلها  األيتام،  مالجئ  على 
الفلسطيني،  األمن  اهتمام  محط 
حدثت  قد  الموساد  توقعته  وما 
تم  إذ  حذف.  دون  تفصيله 
فسبادن  في  إيريكا  عن  الحري 
ساحة  تبرئ  التقارير  وجاءت 

الفتاة من أية شكوك:
العليا  بالدراسات  )مسجلة 
سمعتها  فرانكفورت.  جامعة 
طيبة  العرب  الطالب  بين 
الطالب  بين  اشتهرت  جدًا. 
الفلسطينية  القضية  بمناصرة 
وجمع التبرعات من أجل أطفال 
واليتامى  لبنان،  في  المخيمات 
األهلية  الحرب  خلفتهم  الذين 
بمنظمة  نشطة  عضوة  وهي 
 .A.S.E.D الدولية  الطفولة 
عن  الجامعة  صحيفة  ونشرت 
اهتماماتها االجتماعية في مجال 
الطفولة في دول العالم الثالث، 
وأطفال المخيمات الفلسطينيية(.

اشتمل التقرير األمني على كل 
ما يتصل بها من حيث عالقاتها 
الجامعة  باآلخرين داخل محيط 
والجيرة  والمسكن  وخارجها. 
وتفاصيل التفاصيل التي تعطي 
عنها.  نهائية  كاملة  صورة 
شكوك  أزيلت  ذلك  على  وبناء 
لكن  حولها.  مؤقتة  فلسطينية 
أخرى  تحريات  هناك  بقيت 
تتم في بيروت لمتابعة نشاطها 

وتحركاتها.
سبتمبر  شهر  في  المرة  هذه 
إيريكا  زيارة  كانت   1978
تختلف  لكنها  لبيروت   7 رقم 
كثيرًا عما سبقها من زيارات. 
خطاب  وبحقيبتها  وصلت  إذا 
 .A.S.E.D تفويض من منظمة
بعمل فرع لها في بيروت تديره 
إيريكا، يهتم الفرع بشكل خاص 
االحتياجات  ذوي  باألطفال 
االتجاه  واأليتام. وهذا  الخاصة 
األبواب  مغاليق  لها  فتح 
المحكمة في بيروت. إذ حصلت 
على تصاريح بزيارة مؤسسات 
والحصول  الخيرية  المخيمات 
من  عنها،  وافية  تقارير  على 
حيث النشاط والتمويل والحاالت 

واالحتياجات.

يتبع في العدد القادم ..

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

العربي دمشق - القاهرة

Red Cross Str. Near Gourmant - Tripoli

Cell: +961 3 061656 Tel  : +961 6 217656


