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اصدر منسق لقاء القوى المدنية 
رئيس  والشمال  طرابلس  في 
جمعية الوفاق الثقافية الصحافي 
فيه  استنكر  بيانا  الفري  رامز 
على  االجرامي  االعتداء  بشدة 

في  الباسل  اللبناني  الجيش 
االجهزة  مجدل عنجر وطالب 
بالقبض  باالسراع  االمنية 
الى  واحالتهم  المجرمين  على 
القضاء المختص لنيل عقابهم 

قام النائب روبير فاضل بجولة 
في مدينة الميناء برفقة اعضاء 
من المجلس البلدي و عدد من 
وإياهم  تناول  ان  المخاتير)بعد 
المطاعم  احد  في  االفطار 
بشكل  اطلع  حيث  الشعبية( 
مباشر على حاجات المدينة و 
ومطالب  شكاوي  الى  استمع 
االهالي ووعد بمتابعتها . كما 
يسمى  ما   ( حارة  بزيارة  قام 
يقطن  حيث  العبيد(    حوش 
الذين  المواطنين  من  المئات 
والتي  مشكلتهم  عليه  عرضوا 
تتلخص بتلقيهم إنذارمن مالكي 
إخالئهم  بوجوب  العقارات 
سوف  الذي  االمر  لمنازلهم، 

يتسبب بمأساة  إنسانية.
لدى  الجدية  بالمتابعة  فوعد 
المهجرين،واالدارات  وزارة 
على  للمساعدة  المختصة  
الصحاب  يجفظ  حل  ايجاد 
وفي   ، حقوقهم  الحقوق 
هؤالء  ينصف  عينه  الوقت 
التراكمات  ضحايا  االهالي 
واالهمال  الماضية   االليمة 
النائب  اجرى  كما  المتمادي. 
االتصاالت  من  سلسلة  فاضل 
مدرسة  موضوع  خاللها  تابع 
الميناء الرسمية \3\ والتي كان 
قد توقف العمل في تنفيذ بناءها 
انهم  المسؤولون  . وقد اكد له 
سوف يعاودون العمل قريبا بعد 
ان تم اعطاء االمر بالمباشرة.

لموقع  ميدانية  بزيارة  قام  ثم 

واقع  على  واطلع  المدرسة 
قام  اخرى  جهة  .من  حالها 
رئيس  برفقة  فاضل  النائب 
الدكتور  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
الغزال بجولة في أرجاء  نادر 
حالة  على  للوقوف  المدينة 
الناب  قام  وقد  فيها.  النظافة 
وبالتنسيق  فاضل  روبير 
بوضع  البلدية  رئيس  مع 
في  اإلقتراحات  و  المالحظات 
االتفاق  وتم  الموضوع  هذا 
متابعة  الى  يصار  ان  على 
الموضوع الحقا والسهر على 
الممكنة  الخدمات  كافة  تقديم 
لمدن االتحاد في هذا المجال.       
فاضل  النائب  التقى  وقد  هذا 
من  العديد   ، الجولة  ،خالل 
اليه  نقلوا  الذين  المواطنين 
بعض الشكاوى و المالحظات              
في  بالمساعدة  وعدهم  التي 
لها  المناسبة  الحلول  ايجاد 
بالتعاون مع الجهات المختصة.                                             
من  فاضل  النائب  إَطلع  كما 
الفيحاء  بلديات  اتحاد  رئيس 
إنشاء  اعمال  مراحل  على 
الصلبة                  النفايات  فرز  معمل 
العمل  بدء  الذي  االتحاد  في 
نيسان   16 بتاريخ  إنشائه  في 
تنتهي  ان  على   ،  2010
االعمال في 15تموز 2011،             
جاهزا  المعمل  يصبح  حيث 
أن  اإلشارة  وتجدر  للتشغيل، 
من  بتمويل  أنشئ  المعمل  هذا 
اإلتحاد األوروبي.                                                                   

متتاليين،  يومين  مدى  على 
«مؤسسة  رئيسة  وبحضور 
منى  السيدة  الصفدي» 
استضافت  الصفدي»، 
الشمال  قاعة  في  «المؤسسة» 
بـ «مركز الصفدي الثقافي»، 
المنى»،  «مكتبة  من  وبتنظيم 
الكاتبة الفرنسية مولاير أوغري، 
دراسة  للحضور  قدمت  التي 
النساء  «سفر  حول  أعدتها 
الكاتبات إلى الشرق في القرن 
شرحًا  مقدمة  عشر»،  التاسع 
الكاتبات  نظرة  حول  تفصيليًا 
هذا  في  المسافرات  الغربيات 
القرن إلى بالد الشرق وخاصة 
نقلته  وما  لبنان،  وبينها  مصر 
الكاتبات من تفاصيل دقيقة لما 
حولهن،  من  وشاهدنه  عايشنه 

أوغري  اعتبرت  ميزة  وهي 
الكّتاب  عند  متوفرة  غير  أنها 
بالصور  شارحة  الرجال، 
المشاهدات.  لتلك  والنماذج 
عزة  الدكتورة  الكاتبة  وكانت 
اللقاء  لهذا  مهدت  قد  ملك  آغا 
مولاير  الكاتبة  عن  نبذة  بتقديم 
أوغري في قالب جميل، وكلمة 
«مكتبة  مديرة  من  ترحيب 

المنى» ريم دادا الحسيني. 
أساتذة  كان  التالي،  اليوم  في 
اللبنانية  الجامعة  وطالب 
ومشتركي  اآلداب،  كلية   –
المنى» ومحبي األدب  «مكتبة 
مع  موعد  على  الفرنسي، 
الختام،  وفي  شعرية  أمسية 
من  مجموعة  الكاتبتان  وقعت 

مؤلفاتهما للحضور. 

ميقاتي  نجيب  الرئيس  إستقبل 
أونان  لبنان  لدى  تركيا  سفير 
أحمد  مصر  وسفير  أوزيلديز 
البديوي في دارته في طرابلس 
معهما  وعرض  اليوم  ظهر 
لبنان  في  الراهنة  االوضاع 
التعاون  وإمكانات  والمنطقة، 
السيما على صعيد تنمية مدينة 
مأدبة  اللقاء  واعقب  طرابلس، 

غداء.  
زار  قد  التركي  السفير  وكان 
مراكز  من  عددا  ذلك  قبل 
والسعادة  العزم  «جمعية 
العزم  و»مجمّع  االجتماعية» 
و»مركزالعزم  التربوي» 
في  البيوتكنولوجيا  ألبحاث 
خالل  في   ونوه  طرابلس». 
الذي  الكبير  بالجهد  الجولة 
بتوجيه   ، الجمعية  تبذله 
على   ، ميقاتي  الرئيس  من 
والتربوية  االجتماعية  الصعد 
القيمين  هنأ  كما   . والصحية 
التربوي  العزم  مجمع  على 
على الجهد الكبير الذي يبذلونه 
لهذا  المتقدم  المستوى  وعلى 
المركز . وإلتقى كذلك وفدًا من 
أطباء  ضم  العزم»  «منتديات 
ومدراء  ومحامين  ومهندسين 
مصارف من طرابلس وناقش 
معهم أوضاع المدينة وإمكانات 
لبنان  مع  التركي  التعاون 

عموما وطرابلس خصوصا. 
وكان الرئيس ميقاتي  زار مقر 
طرابلس  في  المحامين  نقابة 
وقدم التهاني الى النقيب الجديد 
مجلس  وعضوي  الداية  بسام 

القوال  تيريز  ماري  النقابة 
في  وكان  المقدم،  ونواف 
والنقباء  الداية  النقيب  استقباله 
 ، درباس  رشيد  السابقون: 
 ، طوق  جورج  نجا،  خلدون 
الرزاق  عبد   ، غنطوس  فادي 
موراني  جورج   ، دبليز 

واعضاء مجلس النقابة.
في  ميقاتي  الرئيس  وقال 
التهاني  لنقدم  جئنا  المناسبة: 
لسعادة النقيب ونتمنى له والية 
لوجود  سعدنا  وقد   ، ناجحة 
في  النقباء  السعادة  اصحاب 
الى هذه  ننظر  استقبالنا ونحن 
الصحاب  الجماعية  الروح 
التفاؤل  بعين  النقباء  السعادة 
عميم  بخير  يبشر  الذي  االمر 
وتناغم  التواصل  هذا  نتيجة 

التجارب التي يتمتعون بها. 
المحامين  نقابة  من  اليوم  إننا 
نشدد على مبدأ العدالة وحماية 
في  ألن  ودعمه،  القضاء 
عدالة  فال  للبنان،  حماية  ذلك 
وال  حقيقيا  أمنًا  وال  إجتماعية 
إستقطاب لالستثمارات من دون 
سليمة.  ومقاضاة  قوي  قضاء 
كما أننا نرى أن المحاماة هي 

الجناح اآلخر للقضاء والعدالة 
وهي تساعده في تحقيق االداء 
األسلم واألنسب. نتمنى مجددا 
التوفيق لنقابة المحامين ونرجو 
الرائدة  مسيرتها  تستمر  ان 
مجالسها  تتمكن  وان  العريقة 
التطوير  تحقيق  من  المتعاقبة 

الذي تطمح اليه.
الداية  النقيب  شكر  بدوره 
الفتا  زيارته،  ميقاتي  للرئيس 
وجود  على  حرص  أنه  الى 
هذه  في  السابقين  النقباء 
المناسبة الستقبال جامع لرجل 
الرئيس  جامع، منوها بمواقف 
ميقاتي وبسلوكه في المجاالت 
كافة .  كما نوه بكالم الرئيس 
الدور  ثنائية  بشأن   ميقاتي 
لتحقيق  والمحاماة  القضاء  بين 
ان  على  ايضا  مشددا  العدالة 
اسس  ثالثة  لبنان  في  للعدالة 
االمنية  واالجهزة  القضاء  هي 
،مؤكدا  والمحاماة  والعسكرية 
تعزيز  في  قدما  المضي  على 
وحضوره  الثالوث  هذا  دور 
بناء  على  بالتالي  والعمل   ،
عالقة  متقدمة  جدا مع القضاء 

والمؤسسات االمنية كافة. 

التقى وزير اإلقتصاد والتجارة 
موظفي  نقابة  الصفدي  محمد 
في  الحبوب  إهراءات  وعمال 
النقابة  برئيس  ممثلين  لبنان 
بطرس جبرايل، نائب الرئيس 
حنا نصّار، أمين السرّ محمد 
السر  أمين  ونائب  مرتضى 
شكروا  الذين  منصور  محمود 
الوزير على استجابته لمطالب 
الموظفين، وقدّم الوفد للوزير 
درعًا تقديريًا. كما التقى الوزير 
في  الفني  المستشار  الصفدي 
ساطع  الوزراء  مجلس  رئاسة 

أرناؤوط يرافقه وفد من شركة  
 Sibley International
البنى  دراسة  عن  المسؤولة 
االقتصادية  للمنطقة  التحتية 
في  وتباحثا  طرابلس  في 
المنطقة  رقعة  تطوير  كيفية 
معرض  لتشمل  االقتصادية 
رشيد كرامي الدولي ومرافىء 
امكانية  وفي  اخرى  حيوية 
قطاع  في  مشاريع  تطوير 
ودعم  برعاية  المعلوماتية 

مجلس الوزراء. 

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
افتتحت جامعة  الحريري  سعد 
الجديد  فرعها  العربية  بيروت 
ممثل  بحضور  طرابلس  في 
وزير  الحريري  الرئيس 
حسن  العالي  والتعليم  التربية 
منيمنة وسفير جمهورية مصر 
العربية احمد البديوي والنواب 
الخير  وكاظم  الجسر  سمير 
وخالد  العزيز  عبد  وقاسم 
زهرمان والوزير السابق عمر 
مسقاوي وممثل الرئيس نجيب 
االله  عبد  الدكتور  ميقاتي 
ميقاتي وممثل وزير االقتصاد 
محمد  االستاذ  الصفدي  محمد 
النواب  عن  وممثلين  الحلوي 
كبارة  ومحمد  جعجع  ستريدا 

واحمد كرامي.
حسن  التربية  وزير  القى 
منيمنة الذي مثل الرئيس سعد 

الحريري كلمة قال فيها :
أنقلها  وتقدير  حب  تحية   »
والشمال  الفيحاء  إلى طرابلس 
الحبيب وإلى جامعتكم الكريمة، 
من دولة رئيس مجلس الوزراء 
الذي  الحريري  سعد  الشيخ 
هذه  في  اليوم  بتمثيله  شرفني 
المناسبة الطيبة، مناسبة افتتاح 
بيروت  لجامعة  الجديد  الفرع 
شواطئ  على  المطّل  العربية 
بتاريخها  العريقة  المدينة  هذه 
على  أهلها  وبإنفتاح  وبتراثها 

القريب والبعيد. 
االستاذ  الجامعة  رئيس  والقى 
العدوي  جالل  عمرو  الدكتور 
كلمة  لفت فيها الى انه  « في  
 ،1960 عام  الشهر  هذا  مثل 
منطلقة  الجامعة  مسيرة  بدأت 
الثقافة  عاصمة  بيروت  من 
نبيلة  فكرة  نشأت  واالنفتاح، 
أطلقتها جمعية البر واإلحسان، 
من  وبدعم  مصر،  وباركتها 
لتنطلق  اإلسكندرية،  جامعة 
مشروعات  وأكبر  أول  كأحد 
أبهى  في  العربي،  التعاون 

صورة.»
امناء  مجلس  كلمة  والقى 
رئيسه   واإلحسان  البر  وقف 
االستاذ توفيق حوري قال فيها 
بيئة  الى  بحاجة  الجامعة  «إن 
تحضنها  بيئة   ، لها  حاضنة 
أدبيًا وال تخنقها ، بيئة تحضنها 

بيئة   ، تسيِّسها  وال  علميًا 
تستغلها  وال  ماليًا  تحضنها 
عام  أمين  بالمناسبة  وتحدث 
الجامعة االستاذ عصام حوري 
 ، جئناكم  بيروت  «من  فقال 
جئناكم بقدنا وقديدنا ، نعتز بما 
نحن فيه ونعتز بما فيه أنتم ، 
إنها وقفة عز وافتخار ، حيث 

يجتمع الكبار إلى الكبار0
من بيروت ، العاصمة الجامعة 
، بيروت التي احتوت الجميع ، 
فانصهروا فيها بوتقة واحـدة 
، فأعادت صهرهم رسال لها ، 
في كل مكان في لبنان والعالم0

و  أهلها  من   ، بيروت  من 
مدارسها  من   ، طوائفها 
فسيفسائها  من   ، وجامعاتها 
ونسيجهـا، من حلوها ومرها 

جئناكم0
  ، بيروت  من  «جئناكم  وختم 
نطلب القرب منكم ،  ونمد اليد 
إليكم ، ونفتح الصدور والعقول 
لحقبة  لنؤسس    ، والقلوب 
نكتبها    ، التاريخ  من  جديدة 
سويا ، بالخير والحب والسالم 

علينا وعليكم0»  
والقى  رئيس جمعية متخرجي 
في  العربية  بيروت  جامعة 
الشمال االستاذ احمد السنكري 
فيها «خمسون عامًا  قال  كلمة 
الجامعة  تأسيس  على  مضت 
سنة  وعشرون  بيروت  في 
على والدة الحلم بأن يكون لها 
وميدانًا  فرعًا   , طرابلس  في 
على  وقادرًا  خصبًا  واسعًا 
ودورها  الجامعة  غاية  تحقيق 
والقى   . والعلمي  الثقافي 
المدير االداري لفرع طرابلس 
كلمة  سنجقدار  احمد  الدكتور 
الجامعات  تمثل   «: فيها  جاء 
نخبه  وصانعة  المجتمع  عقل 
والمعرفة  للثقافة  ومصدره 
البالد  لتطلعات  وراسمة 
التنمية  لمستلزمات  ومستجيبة 
التربوي  الوطني  للهم  وحاملة 
والمؤهلة االساس لقيادة عملية 
الفكرية  جوانبها  في  البناء 

واالجتماعية.
وفي الختام جال الوزير منيمنة 
والحضور  الجامعة  ورئيس 
الرئيسيين  المبنيين  على 
والمختبرات وقاعات التدريس 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

فبذلك  قل بفضل اهلل وبرحمته 
 , يجمعون  مما  هو  فليفرحوا  
عندما  فرحة  من  أجملها  وما 
العبادة  بلذة  المؤمن  يستشعر 
وبقداسة  الثواب  وبحالوة 
انسان فرح  الطاعة . والمسلم 
بأكمله  فرح  الدين  الن  بدينه 
اليأس  يعرف  ال  والمؤمن   .

والكأبة والقلق النه موصول 
تطمئن  الذي  وباهلل  بااليمان 
القلوب بذكره . وفرح المؤمن 
ثم  االيمان  الى  بالهداية  يبدأ 
بالقيام بطاعة اهلل ، ثم بتزكية 
بالرجاء  ثم   ، وترقيتها  النفس 
من  له  اهلل  اعد  فيما  الدائم 
ويستمر  والرضوان  الرحمة 
فرحه حين يعلم ان بعد عبادته 
اهلل  بثواب  سيفوز  وصبره 

ونعيمه الذي ال يزول . 
اما غير المؤمن فهو في كآبة 
وتبرم  ضيق  في  النه  دائمة 
السكينة  عن  وانقطاع  بالحياة 
مبتوت  فهو  النفس  في  وفراغ 
االهداف  محصور  الرجاء 
المادية  االفكار  به  تستبد 
الهواجس  عليه  وتسيطر 
النور  الى  ويفتقر  والمخاوف 
الذي يبدد وحشته ويضئ نفسه 
ويصله بالخلود . ومن احاديث 
الفرح المروية عن الرسول اهلل 
 : قوله  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
حين  ,فرحة  فرحتان  للصائم 
يفطر وفرحة حين يلقى ربه : 
اما فرحته االولى فألن اهلل وفقه 
العبادة  امر  له  ويسرّ  للطاعة 
وادخله في زمرة المتقين الذين 
بصيامهم  التقوى  درجة  نالوا 
كتب  امنوا  الذين  ايها  يا   :
على  كتب  كما  الصيام  عليكم 
تتقون  لعلكم  قبلكم  من  الذين 
. فالمؤمن حين يرى نفسه قد 
اجتازت امتحان التقوى وتقرب 
وانتصرت  لموالها  بطاعتها 
وشهواتها  اهوائها  على 
وارادتها,  قوتها  وامتلكت 

النه  الفرح  اعظم  يفرح  فآلن 
ونال  موقف  الى  ايمانه  ترجم 
العظيم  الموقف  هذا  ثمرة 
طهارة  في  عبادته  ومارس 
ينظر  فهو  ولذلك  واستقامة 
الى نفسه نظرة الواثق الراشد 
الى  النوازع  به  التطوح  الذي 
تستجره  وال  الفساد  مستنقع 
الضالل  اودية  الى  الرغائب 
. وهذا هو الفرح االكبر الذي 
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 يقين من وعد اهلل وهو في 
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 
اللهم   . طاعته  وثواب  عمله 
زكي نفوسنا بهدايتك وطاعتك 
بفضلك  فرحًا  قلوبنا  وامال 
بين  مقامنا  وارفع  وبرحمتك 
يديك حتى نلقاك وانت راضى 
عنا واجعلنا من عبادك المتقين 
واحسن  غضبك  من  واجرنا 
الدنيا واالخرة انك  عاقبتنا في 
رب العالمين وارحم الراحمين 
وتقبل منا يا اهلل صيامنا وقيامنا 
وأكرمنا بعيد الفطر السعيد  . 
وكل عام وأنتم بخير
الشيخ رامي الفري

محترفين  من  رجاًل   30 قدم 
الكورال الروسي  ومدنيين من 
«الجرس المبارك» التابع لدير 
في  كوراليًا  حفاًل  موسكو، 
الثقافي»،  الصفدي  «مركز 
تضمن ثالثة أنواع من الغناء: 
والوطني  الروحاني،  الديني 
الروسي  والشعبي  القومي، 
رومنسية  وأغان  فولكلور  من 
حاشد  حضور  وسط  وشعبية، 
في  الروسية  الجالية  أبناء  من 
الحفل  حضر  كما  الشمال. 
السفير  الميناء  بلدية  رئيس 
جمعية  رئيس  عيسى،  محمد 
طه  الشمال  في  المشاريع 
ومهتمون  دين  ورجال  ناجي 
بهذا النمط الغنائي. وقد ترأس 
دير  من  دين  رجل  الفرقة 

موسكو. 
افتتحت  قد  األمسية  وكانت 
العالقات  مدير  ألقاها  بكلمة 
الثقافي  المركز  في  الخارجية 
الدكتور  بيروت   – الروسي 
رحب  الذي  شومان  طارق 
بأهمية  منوهًا  بالحضور، 
سنوات  منذ  القائم  التعاون 
و»مؤسسة  «المركز»  بين 
تقديم  سبيل  في  الصفدي» 
وفنية  ثقافية  وبرامج  نشاطات 
الصفدي  «مركز  في  روسية 
تعليم  خالل  ومن  الثقافي»، 
في  يساهم  بما  الروسية،  اللغة 
وتقريب  الثقافي  التبادل  تفعيل 
الحضارات  بين  المسافات 

والشعوب.

تستمر الخالفات السياسية التي 
اإلعالمي  التراشق  يؤججها 
موضوعات  حول  اليومي 
آنية وعناوين وملفات متكررة 
اهتمام  وينصب  وتقليدية، 
على  والسياسيين  المسؤولين 
واألمنية  السياسية  القضايا 
والقضائية، فيما يزداد التقصير 
ويتفاقم اإلهمال وتغيب الحلول 
والمعالجات للملفات االجتماعية 
التي  واإلنمائية  والمعيشية 
المواطنين،  حياة  على  تضغط 
ارتفاع  الملفات:  هذه  وأهم 
والمواد  المحروقات  أسعار 
أسعار  وبخاصة  الغذائية، 
والخضار،  واللحوم  القمح 
المرتفعة،  والضرائب  الرسوم 
الفردي  الدخل  مستوى  تدني 
الشرائية،  القدرة  وتراجع 
تقنين الكهرباء والمياه، ارتفاع 
في  العجز  المدرسية  األقساط 
االجتماعي،  الضمان  مؤسسة 
ارتفاع كلفة الطبابة واالستشفاء 
السكن،  كلفة  ارتفاع  والدواء، 
البطالة، والفقر، تردي أوضاع 
الطرقات والبنى التحتية. ولكن 
تكتمل  الملفات ال  هذه  معالجة 
دون إيجاد حلول لمشكلة الدين 
مليار   55 حوالي  البالغ  العام 
العام  الدين  وخدمة  دوالر 
البالغة سنويًا 40% أي 4000 
مليون دوالر لموازنة ال تتعدى 
وتقلص  دوالر  مليار  الـ 14 
الدين  خارد خدمة  من  اإلنفاق 
بنسبة 8,9%، عدم إقرار موازنة 
اإلنفاق،  في  الهدر   ،2010
الفساد اإلداري والمالي، غياب 
اإلنماء المتوازن بين المناطق، 
«دولرة»  االحتكارات، 
ضعف  اللبناني،  االقتصاد 
الزراعي  اإلنتاجي  القطاع 
الحلول  وهذه  والصناعي. 
زيادة  تقتضي  والمعالجات 

فرص النمو واالستثمارات.
عدم  ينبغي  وذاك،  هذا  وقبل 
العامة  المالية  مشكالت  إقحام 
والموازنة واالقتصاد والمطالب 
المعيشية واالجتماعية في سوق 
واالنتهازية،  الضيقة  السياسة 
ويجب توفير احصاءات دقيقة 
حلو أحوال المعيشة في لبنان. 
السياسي  الوضع  هذا  ظل  في 
واإلنمائي  واالقتصادي 
المتردي في لبنان، كيف يواجه 
المعيشية  الضغوط  المواطنون 
وجهناه  سؤال  واالجتماعية، 
إلى عدد من المواطنين، فكانت 

اآلراء التالية:

فلتخفف اللهجة السياسية

سر  )أمين  كبي  أحمد  الحاج 
اتحاد نقابات أرباب العمل في 
المندوبين(  مجلس  الشمال- 
له  يتعرض  ما  «إن  قال: 

المواطن، اليوم، من غالء في 
الكهرباء،  في  وتقنين  المعيشة 
ومعاناة الناس اليومية من تكبد 
مصاريف باهظة على صعيدي 
األول  سببه  والملبس،  المأكل 
السياسي  الوضع  واألخير 
واالقتصادي السيء والخالفات 
السياسية. فليتقوا اهلل في أقوالهم 
اللهجة  ولتخفف  وأفعالهم، 
وسائل  خالل  من  السياسية 
والمسموع  المرئي  اإلعالم 
هذا  واستمرار  والمقروء؛ 
الوضع يولد احباًطا لدى جميع 
الناس، الفقراء منهم واألغنياء. 
تراقب  أن  إلى  الدولة  وندعو 
لم  األمر  هذا  ألن  األسعار، 
ثورة  من  ويخشى  يطاق،  يعد 
يتدارك  لم  إذا  عارمة  شعبية 
األمر بحل المشكالت المعيشية 
أننا في  واالقتصادية، وخاصة 
واألقساط  الدراسي  العام  بداية 
المرتفعة، والكثير من الناس ال 

يستطيع دفع هذه األقساط».

المحامية هدى األيوبي قالت:
«مما ال شك فيه أن االوضاع 
التي  المتردية  االقثصادية 
سلبًا  تؤثر  البلد  يعانيها 
االجتماعية  األوضاع  على 
الطبقة  وخاصة  للمواطنين 
الفقيرة، إذ أنه مع ارتفاع أسعار 
وعدم  األولية  الغذائية  المواد 
زيادة في المعاشات والمداخلي 
وازدياد نسبة البطالة في البلد، 
الدولة بل وتلكوئها  قيام  وعدم 
عن تنفيذ المشاريع االقتصادية 
نسبة  تخفف  التي  وغيرها 
الكريم  العيش  وتؤمن  البطالة 
حماية  وعدم  للمواطن، 
المستهلك من االرتفاع الجنوني 
الذي سيؤدي  األمر  باألسعار، 
حتمًا إلى أمور ال تحمد عقباها 
في حال استمر الوضع على ما 

هو عليه».

نتائج سلبية للتوتر السياسي

)محل  شحيطة  سامر  األستاذ 
هذه  «في  قال:  والدية(  ألبسة 
والمردود  العمل  موسم  السنة، 
مع  بالمقارنة  سيًئا  كان  لنا 
كنا  أننا  رغم  الماضية،  السنة 
اقتصادية  حركة  على  نراهن 
كانت  مما  أفضل  وتجارية 

بفضل  الماضي  في  عليه 
كان  الذي  السياسي  التوافق 
أي  يحدث  وعندما  قائمًا. 
شعار  أي  تحت  سياسي  توتر 
تكون له نتائج سيئة جدًا على 
القطاع االقتصادي والتجاري، 
حتى  ونشهده  شهدناه  ما  وهذا 
السياسيين  على  ويجب  اآلن. 
أفضل،  صورة  يعطوا  أن 
مواقفهم  تنعكس  كي  دائمًا، 
التجاري  الوضع  على  إيجابًا 
واالقتصادي؛ فهنالك الكثير من 
واللبنانيين  والسياح  المغتربين 
دائمًا،  يتأثرون  المقيمين 
ونرجو  التصعيدية.  بالمناخات 
السياسيين،  جميع  من  ونتمنى 
البلد  مستقبل  على  حرصًا 
وحرصًا على صورة البلد، أن 
يسود بينهم التوافق كي يتحسن 
واالقتصادي  المعيشي  الوضع 
البلد،  في  واالجتماعي 
صورة  عاليًا  يرفعوا  وكي 
الخارج،  في  ومظهره  لبنان 
وبالنهاية، كلنا أبناء بلد واحد، 
ويزيد العيش المشترك للجميع. 
ترسيخ  فعليًا  والمطلوب، 
المشترك  العيش  شعارات 

والوحدة الوطنية وتطبيقها».

األقساط المدرسية المرتفعة

)وكالة  العلي  محمود  األستاذ 
قال:  والسفر(  للسياحة  أليسا 
يؤدي  السياسية  األزمة  «تفاقم 
األمر  اقتصادي  جمود  إلى 
والضغوط  األعباء  يزيد  الذي 
المعيشية على كاهل الناس. وال 
لزيادة  حدًا  تضع  خطة  أرى 
الغالء وزيادة األقساط السنوية 
والجامعات  المدارس  في 
السنوية  فاألقساط  الخاصة. 
كبيرة،  أعباء  األهل  تحمل 
هذه  في  زادت  أنها  وبخاصة 
وزيادة  التضخم  بسبب  السنة، 
واألساتذة  المعلمين  رواتب 
وفروقاتهم، وزيادة المصاريف 
األهل  ويضطر  التشغيلية، 
أو  البنك  من  االستدانة  إلى 
البحث عن سبل أخرى لتسديد 
أوالدهم  إرسال  أو  األقساط، 
إلى مدارس رسمية بعيدة، وفي 
األهل  يضطر  األحوال،  أسوأ 
إلى سحب أوالدهم من المدارس 
لتخفيف المصاريف، مما يؤدي 
وزيادة  المدرسي  التسرب  إلى 
األوالد،  وتشغيل  األميين  عدد 
الكبيرة  العائالت  في  وبخاصة 
ذات الدخل المحدود؛ ومعالجة 
ظل  في  صعبة  المشكلة  هذه 
اجتماعية  احصاءات  غياب 
للعائالت  المعيشة  أحوال  عن 
لدى  توجد خطة  وال  اللبنانية، 
المجتمع  لمساعدة  اإلدارة 
اللبناني في هذا األمر ولتأمين 
التعليم األساسي لكل األوالد».

المسؤولون يهتمون بالخالفات
ألبسة  )محل  حامد  سيلفانا 
نسائية( قالت: «المسؤولون ال 
بل  المواطن  بمعيشة  يهتمون 
بالخالفات والجدال واالتهامات 
السياسية، وهم في حالة ارتياح 
يتعذب  الشعب  فيما  واسترخاء 
معيشته  لتأمين  سعيًا  ويشقى 
والمطلوب  حياته،  ومتطلبات 
االهتمام  المسؤولين  من 
بالوضع المعيشي واالجتماعي 
والكف عن التحريض والتهويل 
والفتنة،  بالحرب  والتهديد 
المساعدة  على  نعتمد  ونحن 
الخارج،  في  األهل  قبل  من 
الحاجات  لتأمين  تكفي  وهي 
المحل  ومدخول  الضرورية، 
المعيشية،  لألمور  يكفي  ال 
الخارج،  في  يعمل  وزوجي 
الوضع  يتراجع  أن  وأتوقع 
المقبلة  المرحلة  في  المعيشي 

بسبب الوضع السياسي».

ماذا يفعل النواب؟

)محل  القطمة  عدنان  الحاج 
«الذين  قال:  أرتيزانا( 
هل  يفعلون؟  ماذا  انتخبناهم، 
ننزل إلى الشارع، فالمعيشة ال 
يستطيع أن يؤمنها اإلنسان في 
وقوته  اهلل  وبفضل  البلد.  هذا 
نواجه هذه الضغوط المعيشية. 
ال  يبدو،  كما  والمسؤولون 
المعيشية  األمور  تهمهم 
بهذه  يشعرون  والكهرباء، وال 
يشعرون  كانوا  ولو  األمور، 
لكانوا فكروا بالناس؛ وتفكيرهم 
أمور  على  ينصب  واهتمامهم 
ونطلب  الناس،  تفيد  ال  أخرى 

من اهلل العون».

الدولة ال ترحم

«كيلو  قال:  المصري  توفيق 
ل.ل.،   3000 بـ  البندورة 
 1500 بـ  الملفوف  وكيلو 
وزن  تخفيض  وتم  ل.ل. 
ربطة الخبز بإنقاصه رغيفين، 
المحروقات،  أسعار  وزادت 
يرتفع  الذي  البنزين  وخاصة 
ل.ل.   700 أو  ل.ل.   500
كل أسبوع، والدولة ال ترحمن 
إذا  والفقير  ضريبتها،  وتزيد 
عنه  تقطع  للكهرباء  يدفع  لم 
تتحمل  والبلدية  الكهرباء، 

النفايات.  تراكم  مسؤولية 
المعيشية  الصعوبات  وأواجه 
الغذائية  المواد  لتأمين  بالدين 
والكهرباء والمياهد التي تنقطع 
أملك  وال  والهاتف،  باستمرار 
أموااًل وال أمالًكا وال عقارات. 
أما السياسي فال ينفع المواطن 
إال عند االنتخابات «بكرتونة» 
مقابل   $100 أو  غذاية  مواد 

التصويت له».

السياسة  تغيير  المطلوب 
االقتصادية

قالت:  )موظفة(  السبع  رانيا 
«معاشي أقسمه حسب الحاجات 
وأقوم  واألولويات  الضرورية 
Over-( اإلضافي  بالعمل 
أن  المواطن  وعلى   ،)Time
وأعتقد  الواقع،  باألمر  يرضى 
يتأثر  المعيشي  الوضع  بأن 
والمطلوب  السياسي،  بالوضع 
المالية  الدولة  سياسة  تغيير 
أسعار  وتخفيض  واالقتصادية 
تشغيل  خالل  من  المحروقات 
والزهراني  طرابلس  مصفاتي 
التنقيب  مشروع  في  والمضي 

عن النفط».

كل سنة تزداد الصعوبات

ألبسة  )محل  عرابي  عادل 
تزداد  سنة  «كل  قال:  نسائية( 
عليه  كانت  عما  الصعوبات 
وفي  سبقتها،  التي  السنة  في 
الضغوط  زادت  السنة  هذه 
كيف  يستر  واهلل  المعيشية، 
وأنا  المقبلة،  السنة  ستأتي 
وأقوم  أوالد،  ولدي  متزوج 
بالتقشف وبخاصة على صعيد 
يتعلم  التي  الخاصة  المدرسة 
جيد  والمدخول   أوالدي  فيها 
المواسم،  حسب  ويرتفع 
الفطر  عيدي  في  وبخاصة 
الشتاء  واألضحى، وفي فصل 
التجارية، ولكن  الحركة  تزداد 
وبخاصة  كبير،  المصروف 
وخاصة  األسعار،  ارتفاع  مع 

أسعار المحروقات والثياب».

كل شيء غال

شريهان زكي )موظفة( قالت: 
المعيشية،  الضغوط  «أواجه 
خالل  من  الغالء  وخاصة 
باألشياء  واالكتفاء  التوفير 
السلع  وتجنب  الضرورية 
شيء  فكل  الثمن،  الغالية 
الغذائية  المواد  وخاصة  غال، 

واأللبسة».
والقضائية  السياسية  الملفات 
على  اليوم،  المطروحة، 
مهمة  والمناقشة  البحث  طاولة 
البقاء  يجوز  ال  ولكن،  جدًا، 
المفتوحة  الملفات  حالة  في 
ال  التي  السياسية  واألزمات 
خارجية،  بتدخالت  إال  تنتهي 
يأتي  الحالة  هذه  استمرار  ألن 
المواطن  معيشة  حساب  على 
االجتماعي  واستقراره  وأمنه 

واالقتصادي.

تحقيق
أسامة اسماعيل

تأسست في طرابلس الرابطة المولوية من االعضاء السادة
د. رضوان الشيخ عادل مولوي

د. زياد محمد مولوي
د. هادي رياض مولوي

سامر حميد مولوي
حسني نظيف مولوي

مصطفى أحمد رضوان مولوي
بالل سمير مولوي
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والجمعية  الميناء  بلدية  أحيت 
الخيرية لمساعدة المسنين العيد 
حفل  خالل  للجزائر،  الوطني 
إستقبال أقيم في القصر البلدي، 
في  الجزائر  سفير  بمشاركة 
بن  إبراهيم  الدكتور  لبنان 
وحضور  حاصي،  عودة 
أديب  مصطفى  الدكتور 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  ممثال 
الحلوة  مصطفى  الدكتور 
الصفدي،  الوزير محمد  ممثال 
وإسطفان  ونوس  بدر  النائبين 
ممثال  نحاس  فواز  الدويهي، 
النائبين  فاضل،  روبير  النائب 
السابقين وجيه البعريني وأسعد 
طرابلس  مفتي  هرموش، 
مالك  الشيخ  الدكتور  والشمال 
الشعار، راعي أبرشية طرابلس 
للروم  وتوابعهما  والكورة 
األرثوذكس المتروبوليت إفرام 
البطريركي  النائب  كرياكوس، 
العام على حدث الجبة المطران 
رئيس  البيسري،  فرنسيس 
في  العلوي  اإلسالمي  المجلس 
عاصي،  أسد  الشيخ  الشمال 
لبنان  في  الفلسطيني  السفير 
الدكتور عبد اهلل عبد اهلل، القائم 
السورية  السفارة  باألعمال في 
مدير  ممثل  أنجريني،  غسان 
الداخلي  األمن  قوى  عام 
الرائد  ريفي  أشرف  اللواء 
جمعية  مسؤول  شحادة،  ربيع 
المشاريع الخيرية اإلسالمية في 
الشمال طه ناجي، أمين المال 
والصناعة  التجارة  غرفة  في 
دبوسي،  توفيق  والزراعة 
ممثلة المجلس النسائي اللبناني 
من  وحشد  كبارة،  فنج  نعمت 
الهيئات  وممثلي  الدين  رجال 

اإلجتماعية والتربوية.
قاسم

اللبناني  النشيدين  بعد 
رئيسة  ألقت  والجزائري 
لمساعدة  الخيرية  الجمعية 
كلمة  قاسم  آسيا  المسنين 
رحبت فيها بالحضور وقالت: 
الحالمة  المدينة  طرابلس 
كما  ليست  الهادئة  الساكنة 
لإلرهاب  مدينة  يصورونها 
وأبناء  والمفسدين،  والفساد 
لكل  محبون  والميناء  طرابلس 
بني البشر ولكل اللبنانيين، فمن 
الشمال إلى الجنوب إلى الجبل 
والبقاع وبيروت، كلنا لبنانيون 

وكلنا لهذا الوطن.
الميناء  بلدية  رئيس  ألقى  ثم 
السفير محمد عيسى كلمة أشار 
الطرابلسيين  إعتزاز  الى  فيها 
معتبرا  شهيد،  المليون  بثورة 
الشعوب  إلرادة  حي  مثل  أنها 
في  اإلستعمار  من  بالتحرر 
القرن الماضي وخوضها تجربة 
اإلستقالل والحكم الوطني وهو 
طريق  يسلك  شعب  كل  قدر 
ألقت  والحرية.ثم  اإلستقالل 
كلمة  شقرا  أبو  ليلى  السيدة 
رأت فيها أن الشعب الجزائري 
النضال  كيفية  الشعوب  عّلم 
إلى  للوصول  واإلستبسال 

اإلستقالل ألن الحرية ال تعطى 
أخذها  وقد  بالقوة  تؤخذ  بل 
بدمه  ونالها  الجزائري  الشعب 

وتضحياته.
الجزائري  السفير  تحدث  ثم 
حاصي  عودة  بن  إبراهيم 
فسيفساء  لبنان  في  أن  فرأى 
قطعة  ومتجانسة وكل  متكاملة 
جماال  وال  شأنا  تقل  ال  فيها 
بل  بها  وتحيط  تليها  التي  عن 
تكملها وتزيدها متانة وصالبة 
أحب  اهلل  إن  وقال:  وتماسكا، 
عليه  فأسبغ  األزل  منذ  لبنان 
صفة  وأعطاه  يزل  ولم  نعمه 
الكتاب  فكان  بالقلم  التعليم 
ال  والمجلدات  والمؤلفات 
البلد  هذا  في  تحصى  وال  تعد 
بيروت  سألتني  وقد  الجميل 
طرابلس؟  أم  أنا  العاصمة 
أحب  أنت  ياسيدتي  لها  فقلت 
وطرابلس  طرابلس  من  إليّ 
منبت  منك، طربلس  إلي  أعز 
وصانعة  واألدباء  العلماء 
األمجاد، قاهرة الظلم والتفرقة 
والفساد، جامعة القلوب الحائرة 
وددت  وقد  األوطان،  وموحدة 
مفتي  وألقى  سكانها  أقاسم  أن 
الدكتور  والشمال  طرابلس 
كلمة  الشعار  مالك  الشيخ 
الجزائرية  الثورة  فيها  وصف 
الحياة  ثورة  وأنها  بالمعجزة، 
الكالم  أن  الى  والكرامة، الفتا 
عن الثورة المعجزة ال أبالغ إذا 
مؤتمر  إلى  يحتاج  أنه  ذكرت 
عربي كبير ليتعلم العرب منه 
جميعا صناعة الحياة والكرامة 

واالباء..
إفرام  المتروبوليت  وتحدث 
كرجال  نحن  فقال:  كرياكوس 
دين إعتدنا أن نرى كل شىء 
بكل  يعتني  الذي  اهلل  بمنظار 
خليقته، واإلنسان ال يكتمل في 
كل  في  اليكتمل  أو  عمل  كل 
عمل أو نشاط يقوم به إال باهلل 
به  نؤمن  كما  والخالق  خالقه، 
يبث في كل خليقة عاقلة روح 
السالم والرحمة والمحبة، هي 
من  علينا  تنزل  التي  النعمة 
علو وتجمعنا وال تفرق أبدا بل 

توحدنا في كل عمل صالح.
المجلس  رئيس  تحدث  كما 
الشمال  في  العلوي  اإلسالمي 
فاعتبر  عاصي  أسد  الدكتور 
العروبة  أم  هي  الجزائر  أن 
والبذل  الفداء  أم  والشهداء، 
أن  الى  مشيرا  والعطاء، 
وعلى  طويل  تاريخ  للجزائر 
كان  قرن  من  أكثر  مدى 
الجزائريون يحاربون من أجل 
والعروبة  والوطن  الكرامة 
أمتنا  أن  الى  الفتا  واإلسالم، 

تواجه مؤامرة كبرى
الجزائري  السفير  قدم  ثم 
وتكريمية  تذكارية  دروعا 
والمتحدثين  الطوائف  لرؤساء 
الجزائري  السفير  وقع  كما 
بعنوان  تأليفه  من  ديوان  على 

«بائعة األلم». 
ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

النقيب  قدم «سندباد طرابلس» 
د. منذر كبارة، عرضًا بالصور 
لجوالت  والموسيقى  المترحكة 
في  العالم،  دول  مختلف  في 
إليه  دعت  مشوق  عرض 
بالتعاون  الصفدي»  «مؤسسة 
مع «الرابطة الثقافية»، حضره 
لـ»مؤسسة  العام  المدير  إلى 
الدين،  علم  رياض  الصفدي» 
رئيس الرابطة الثقافية الدكتور 
سمير  النائب  عويضة،  أمين 
السيدة  بعقيلته  ممثاًل  الجسر 
طرابلس  بلديتي  رئيسا  سالم، 
د. نادر غزال والميناء السفير 
من  وحشد  عيسى،  محمد 
مع  اللقاء  وافتتح  المهتمين. 
الثقافية  الرابطة  رئيس  كلمة 
الذي  عويضة  أمين  الدكتور 
أعرب عن «فخره بالتالقي في 
الثقافي»،  الصرح  هذا  رحاب 
مع  الدائم  التعاون  أن  معتبرًا 
«نموذج  الصفدي»،  «مؤسسة 
ناجح ومثمر لحراك ثقافي ينشر 
الحوار والحرية في المجتمع». 
وقال: «منذ فجر التاريخ أطلت 
الساحل  لمدن  تالقيًا   Tripolis
الفينيقي القديم، واليوم تعصف 
بالمنطقة  الخالقة»  «الفوضى 
وتجتاز لبناننا أزمة مستعصية 

رصّ  جميعًا  واجبنا  من 
األهلي  السلم  لحماية  الصف 
الوطني».  الحوار  وتفعيل 
«بمشاركتكم  عويضة:  أضاف 
ال  الذي  وإيمانكم  المسؤولة 
الوطنية  بالوحدة  يتزعزع 
أرض  طرابلس  تبقى  سوف 
ومجتمع  وسالم  ومحبة  حوار 
وعن  وحياة...».  حرية 
الرحالة  «يتحفنا  قال:  العرض 
الطرابلسي الدكتور منذر كبارة 
الراقي  العرض  هذا  في  اليوم 
بصور رحالته الرائعة، والتي 
نرجو لكم معها كل اإلفادة».   
كبارة  منذر  الدكتور  بدأ  ثم 
العالم،  دول  حول  جولته 
«مؤسسة  به  تساهم  بما  فنوّه 
نشاطاتها  خالل  من  الصفدي 
المستوى  رفع  في  وبرامجها 

في  والفني  والثقافي  العلمي 
طرابلس»،  الشمال  عاصمة 
وبدأ رحلته مصطحبًا الحضور 
في  ويسمع  يرى  لما  المشدود 
مرورًا  العالم  حول  زيارات 
ببالد األندلس وجماليات اليابان 
واسطمبول  وسويسرا  والنمسا 
والصين  وروسيا  واستراليا 
وأميركا  وإيران  واليونان 
وليل  وموناكو،  الالتينية 
القاهرة وفينيس، وصور فريدة 
 ،«380 «إيرباص  لطائرات 
صور المدن من السماء، وفي 
األلب،  جبال  منتجعات  الليل، 
المشدود  الجمهور  مزودًا   ...
لما يرى ويسمع، بمشاهد مثيرة 
رائعة  ومناظر  فريدة  وصورًا 
لدى  القت  أخاذة  وموسيقى 

الجميع استحسانًا كبيرًا.

الميناء  بلدية  رئيس  استقبل 
عيسى،   محمد  الدكتور  السفير 
ومستثمرين  أعمال  وفد رجال 
نشاطات  يمارسون  بولونيين 
وصناعية  وتجارية  اقتصادية 
االستثمار  إمكانية  ويدرسون 
في مدينة الميناء ، وقد رافقهم 

المقيم  اللبناني  األعمال  رجل 
مصطفى  السيد  بولونيا  في 
السيد  مؤسسته  ومدير  ناجي 
تبادل  تمّ  وقد  ناجي.  طارق 
اآلراء حول مختلف القطاعات 
الممكن االستثمار فيها من قبل 

الشركات البولونية.

«المستقبل»  كتلة  عضو  زار 
الجسر  سمير  النائب 
العماد  الجمهورية  رئيس 
القصر  في  سليمان،  ميشال  

الجمهوري.
التطورات  معه  وعرض 
الساحة  على  الراهنة  السياسية 

الداخلية.

الدولي  المؤتمر  هامش  على 
والمعاهد  الجامعات  لمسؤولي 
المنعقد  الفرنكوفونية  العلمية 
في العاصمة بيروت زار وفد 
فرنكوفوني ضم مئة وعشرين 
شخصية من ستة وثالثين بلدا 
مركز  الفرنسية  باللغة  ناطقا 
البيوتكنولوجيا  البحاث  العزم 
وجال  التربوي  العزم  ومركز 
طرابلس  مدينة  اسواق  في 
الوفد  االثرية.وضم  وقلعتها 
الفرنكوفونية  رئيس  نائب 
أوندو  بانافاتور  للجامعات 
الدولي  المؤتمر  ورئيسة 
الجامعات  لمسؤولي 
الفرنكوفونية  والمعاهد 
في  جارنييه،وكان  إيفلين 
عبداإلله  الدكتور  استقبالهم 
على  العام  المشرف  ميقاتي 
والسعادة  العزم  جمعية 
ة  ر كتو لد ا و ، عية جتما إل ا
معهد  عميد  سعد  زينب 
الدكتور  الدكتوراه،والعميد 
محمد  والدكتور  منيمنة  علي 
العزم  مركز  مدير  خليل 

ألبحاث البيوتكنولوجيا.
العزم  مركز  في  كانت  البداية 
البحاث البيوتكنولجيا بلقاء في 
قاعة المحاضرات، بدأ بالنشيد 
الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب 
من مدير المركز الدكتور محمد 
خليل الذي تحدث عن التعاون 
وجمعية  اللبنانية  الجامعة  بين 
االجتماعية  والسعادة  العزم 
الذي  المركز  هذا  تحقق  حيث 
للدكتوراه  العالي  معهد  يضم 
للعلوم والتكنولوجيا ومختبرات 
المجاالت  كافة  في  ابحاث 
والبيوتكنولوجيا  العلوم  من 
والمجاالت الصحية والصناعية 
والرياضيات لدراسة الماجستير 
مع  بالتعاون  وذلك  والدكتوراه 
وبريطانية  فرنسية  جامعات 

وبلجيكية.
زينب  الدكتورة  تحدثت  ثم 
الدكتوراه  معهد  عميد  سعد 
للعلوم في الجامعة البنانية عن 
الدكتوراه  معهد  انشاء  مراحل 
والتعاون  اللبنانية  الجامعة  في 

والسعادة  العزم  جمعية  مع 
االجتماعية النشاء مركز العزم 
الذي  البيوتكنولوجيا  البحاث 
الباحثين في  لتخريج  مثال  هو 
الذين  العلمية  الحقول  مختلف 
يعملون على مشاريع مشتركة 

وثقافات علمية متقاطعة.

وعمل  تاسيس  واضافت:ان 
عدة مراكز ابحاث في الجامعة 
عدة  مع  تعاونت  التي  اللبنانية 
جامعات اوروبية واجنبية ومع 
جمعية  مثل  مدنية  منظمات 
االجتماعية  والسعادة  العزم 
التي مولت انشاء مركز العزم 
ألبحاث البيوتكنولوجيا وجهزته 
ورصدت منحًا للدكتوراه على  

مدى 12 سنة قادمة.
واشارت الى ان اساتذة المركز 
على  يعملون  الباحثين  من 
تطوير ووضع ابحاث تطبيقية 
محلية  مشاريع  مع  بالتعاون 
ومع  اقليمية  واخرى  للتنمية 
العديد من المؤسسات الجامعية 

االجنبية.
العام  المشرف  وتحدث 
والسعادة  العزم  جمعية  على 
االله  عبد  الدكتور  االجتماعية 
اليوم  لقاءنا  فقال:ان  ميقاتي 
الفرنكوفونية  الدول  وفد  مع 
صعيد  على  خاصة  اهمية  ذو 
التنمية وتنظيم االبحاث التطبيقة 
الحقول،وان  مختلف  في 
والتربوي  العلمي  التحضير 
من  يتم  وطالبنا  الساتذتنا 
الجامعات  خالل تحديد اهداف 
،وليس مسموحا في هذه االيام 
منسجمين  طالبنا  يكون  ال  ان 
الحديثة  التكنولوجيا  مع 
حيث  المعاصرة  واالكتشافات 
قرية  عن  عبارة  العالم  اصبح 
عالمية بفضل هذه التكنولوجيا 
وان التنمية في مجال االبحاث 
المستوى  على  مؤشر  هو 

العلمي للجامعات.
العزم  جمعية  وقال:ان 
من  وبمبادرة  والسعادة 
قررت  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
المساهمة بالتعاون مع الجامعة 

ابحاث  مركز  النشاء  اللبنانية 
قدمت  حيث  البيوتكنولوجيا 
144 منحة دكتوراه للتخصص 
الجامعات  مع  بالشراكة 
عاما   12 مدى  على  الفرنسية 
العلمية  االبحاث  لزيادة  وذلك 
المعروفة  طرابلس  مدينة  في 
العلم  بمدينة  طويل  زمن  منذ 
لدى  المعرفة  وان  والعلماء 
الوحيدة  الثروة  هي  طالبنا 
الحقيقية لبلدنا،وفي المجتمعات 
بانها  التنمية  تعتبر  المتقدمة 
بعين  وتاخذ  ومستمرة  شاملة 
االقتصادية  االسباب  االعتبار 
لذلك  والتربوية  واالجتماعية 
لدينا  االبحاث  تكون  ان  يجب 
التي  المشاكل  لمعالجة  موجهة 

تواجه مجتمعنا.
الجامعة  على  واضاف:يجب 
االهداف  بتعريف  تساهم  ان 
الدقيقة  الخطط  ووضع 
التقدم  لتحقيق  مجتمعنا  وقيادة 
طالبنا  تاهيل  واالزدهار،وان 
وفق  يتم  ان  يجب  الجامعيين 
في  مجتمعنا،وذلك  احتياجات 
بحيث  التنموية  البرامج  مجال 
تستخدم الدراسات بشكل افضل 
في  للتنمية  علمي  لتحقيق 
المجاالت االقتصادية المختلفة.
من جهته نائب رئيس المنظمة 
الدولية الفرنكوفونية للجامعات 
عن  اعرب  اوندو  بانافاتور 
التي  الزيارة  بهذه  سعادته 
وهي  كبيرة  محبة  عن  تعبر 
الدول  بين  المسافات  تقصر 
وكشف عن محبة كبيرة يكنها 
للقيمين  وشعبه،وتمنى  للبنان 
ألبحاث  مركزالعزم  على 
في  التوفيق  البيوتكنولوجيا 
في  نجاحات  وتحقيق  عملهم 
قسم البحوث ليستفيد منها لبنان 
المؤتمر  رئيسة  اما  والعالم. 
الجامعات  لمسؤولي  الدولي 
 ( الفرنكوفونية  والمعاهد 
البحث  في  والتفريق  التجميع 
فقد  جارنييه  ايفلين  العلمي( 
بين  التعاون  اهمية  تناولت 
الباحثين من عدة اختصاصات 

في موقع بحثي واحد،

والتنسيق  التعاون  سياق  في 
إقرأ  جمعية  بين  المشترك 
للتنمية اإلجتماعية في طرابلس 
األحرار   الناصريين  وحركة 
الشيخ  الجمعية  رئيس  زار 
وفد  رأس  على  دقماق  بالل 
حيث  بيروت  العاصمة  قيادي 
قيادة  مجلس  رئيس  التقى 
العجوز  زياد  الدكتور  الحركة 
معظم  على  بجولة  وقاموا 

إختتمت  التي  المدينة  مناطق 
الجديدة  الطريق  منطقة  في 
العديد  استقباله  في  كان  حيث 
الناصريين  حركة  كوادر  من 
الذين  المنطقة  واهل  األحرار 
هذه  زيارته  على  شكروه 
والتنسيق  بالتعاون  مرحبين 
المشترك الذي ال بد من تقويته 
اجل  ومن  المجاالت  كافة  في 
رفع معنويات اهل العاصمة .

القبة  إدارة مستوصف  احتفلت 
عاما    27 بمرور  اإلسالمي 
 5 ومرور  تأسيسيه  على 
الجديدة  انطالقته  عى  أعوام 
موظفيها  بالمناسبة  فكرمت   ،
وشهادات  دروعا  وقدمت   ،
حركة  عام  أمين  إلى  تقدير 
بالل  الشيخ  االسالمي  التوحيد 
ممثلي  وإلى   ، شعبان  سعيد 
كل من وزير الصجة الدكتور 
محمد جواد خليفة رئيس بلدية 
غزال  نادر  الدكتور  طرابلس 
الرحمة  قاعة  في  وذلك   ،
إدارة  استضافت  كما  القبة. 
احتفاليتها  ضمن  المستوصف 
أحمد  د.   27 الـ  السنوية 
ندوة  في  حالق  الحميد  عبد 
الجلطة  أعراض  حول  طبية 
منها  الوقاية  وكيفية  والذبحة 
الدكتور  تحدث  ثم  ومعالجتها 
باسم  كلمة  شعبان  سعيد  معاذ 
حركة  في  الصحي  المكتب 
إلى  فأشار  اإلسالمي  التوحيد 
اإلسالمي  القبة  مستوصف  أن 
متطورة  عيادات  يضم  الذي 
والعيون  األسنان  لطب  جدا 
النسائي  والطب  والجراحة 
واألطفال واختصاصات األنف 
والعظم  والحنجرة  واأّلذن 
 ... االختصاصات  وسائر 
ألف   30 عن  يزيد  بما  يقوم 
معاينة سنويا . وأضاف نسعى 
المستوصفات  شبكة  لتوسيع 
الثابة والجوالة لتغطي مختلف 
وشعارنا  المستضعفة  المناطق 
الرسول  ذلك حديث  في  الدائم 
أنفعهم  الناس  خير   «: الكريم 
للناس «ثم شدد على ضرورة 

تشمل  طبية  لتوعية  العمل 
المختلفة  المجتمع  شرائح 
الصحة  وزارة  شاكرا   ،
المستمر  دعمها  على  اللبنانية 
الفتا   ، الخيرية  للمستوصفات 
قد  الصحة  وزارة  ان  إلى 
تمد  التي  الوحيدة  الجهة  تكون 
المستوصفات باألدوية المزمنة 
واللقاحات  المزمنة  وغير 
الطبية ودعا  الحاجيات  وسائر 
عن  الطبية  الخدمة  إبعاد  إلى 
عمال  تكون  حتى  السياسية 
أفراد  كل  إلى  تصل  إنسانيا 
سياسي  تمييز  دون  المجتمع 
واعدا   ، مذهبي  أو  طائفي  أو 
بالعمل على تنظيم محاضرات 
في سائر االختصاصات الطبية 
كما  المقبلة  القليلة  األشهر  في 
وشكر جمعية الشبان المسيحية 
وإدارة  لتنظيم  جهودها  على 
وتوزيع االدوية المزمنة بشكل 
لمن  ووصولها  هدرها  يمنع 
مدير  قام  ذلك  بعد  يستحقها 
الدروع  بتوزيع  المستوصف 
 : من  كل  على  والشهادات 
ممثل أمين عالم حركة التوحيد 
سعيد  بالل  الشيخ  االسالمي 
الزعبي  محمد  الشيخ  شعبان 
طرابلس  قضاء  طبابة  ممثل 
الحاج  الصحة  لوزارة  التابعة 
رئيس  ممثل   ، سنكري  أحمد 
غزال  نادر  د.  طرابلس  بلدية 
االستاذ  البلدي  المجلس  عضو 
وذلك   ،  ، دبوسي  عزت 
من  عدد  وحضور  بمشاركة 
ووجهائها  المنطقة  فعاليات 

وحشد من المهتمين.

يتقدم رئيس بلدية طرابلس 
الغزال  نادر  الدكتور 
البلدي  المجلس  واعضاء 
عموما  اللبنانيين  من 
بأحر  خصوصا  والمسلمين 
التهاني بمناسبة حلول عيد 
راجين  المبارك  االضحى 
ان  القدير  العلي  اهلل  من 
يعيده على لبنان واللبنانيين 
واألمن  والخير  بالمحبة 

واالستقرار.

عن  البلدية  رئيس  ويعتذر 
استقبال  من  تمكنه  عدم 
المناسبة  بهذه  المهنئين 
تمثيل  الضطراره  المباركة 
منظمة  مؤتمر  في  البلدية 
المحلية  والحكومات  المدن 
في  سينعقد  الذي  المتحدة 

المكسيك 

رئيس بلدية طرابلس
الدكتور نادر الغزال
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الوفاق في عامها العاشر!!

وكأنها  مضت،  سنوات  عشر 
عشر أيام خلت، ال بل بضعة 

ساعات ودقائق...
على  خلت  سنوات  عشر 
هذه  الوفاق،  جريدة  صدور 
نتيجة  نشأت  التي  الجريدة 
الذين  األصدقاء  من  ثلة  عزم 
مطبوعة  إصدار  على  توافقوا 
برأي  تهتم  أسبوعية  محلية 
واقعهم  على  وشاهدة  الناس 
والذي  األصيل،  الطرابلسي 
العريقة  المدينة  هذه  فيه  تتميز 
هذه  المدن،  من  سواها  عن 
وضحّت  أعطت  التي  المدينة 
والمعرفة  العلم  سبيل  في 

والنور والمحبة والوفاق...
نعم، أيها القراء األعزاء، للعام 
وجريدة  التوالي  على  العاشر 
الوفاق صامدة مع زميالتها على 
الشمالية  الصحف  بقية  غرار 
المحلية والطرابلسية... ورغم 
الضغوطات التي تمارس على 

حرية اإلعالم واإلعالميين.
تحريرها  يترأس  جريدة  نعم، 
األخ الصديق والزميل العزيز 
األستاذ رامز عبد القادر الفري 
طرابلس  قرار  بأن  آمن  الذي 
الداعم  لقائه  خالل  من  ألهلها 
طرابلس  في  المدنية  للقوى 
والشمال ومن خالل مؤسسات 
الواحدة  أنشئت  التي  الوفاق 
بجريدة  بدءً  األخرى  تلو 
الثقافية  الوفاق وجمعية الوفاق 
ومركز الوفاق الثقافي وأخيرًا 
«الوفاق  االلكتروني  الموقع 
مدار  وعلى  لألخبار»  نيوز 
يجمع  أن  استطاع  الساعة، 
شمل األصدقاء والمحبين، وأن 
يحافظ على الطابع الطرابلسي 
من  فيقدم  للمدينة  األصيل 
خالل جريدته المتواضعة أبهى 
صوره لمدينة طرابلس نازعًا 
التي  التشويهات  غبار  عنها 
مدينة  بأنها  طرابلس  بها  تتهم 
مستغلة ومدينة متطرفة وذات 

ونقول  متشدد،  ديني  وجه 
المدينة  يرمون  الذين  لهؤالء 
اإلرهابي  الوهم  من  بحجارة 
على  له  صحة  ال  والذي 
يتحدث  لمن  ونقول  اإلطالق، 
تفلحوا  لن  أنكم  هؤالء  بلسان 
أشخاص  يوجد  لطالما  أبدًا 
يتمتعون بما يتحلى به الصديق 

العزيز رامز الفري.
نضيء  الوفاق،  أسرة  ونحن 
ولعلها  العاشرة  الشمعة  اليوم 
طرابلس  تخّلص  التي  الشمعة 
من خوفها وخوف أبنائها حول 
مؤامرات  من  بها  يحيط  ما 
كلمة  مواصلين  ومكائد... 
والعمل  والحرية،  الحق 
لنشر  والمتواصل  الدؤوب 
إلى  والسالم  الوفاق  رسالة 

أنحاء العالم بأسره.
العدد  هذا  خالل  من  وإننا 
نطالب برفع الظلم والتآمر عن 
الفتن التي  المدينة وإسقاط كل 
تحاك ضد األبرياء في المدينة 
لها. والعمل على  والمخلصين 
قمع كل أساليب التفرقة والتقاتل 
وإطفاء فتيل الصراعات ووفًقا 
واستنزاف  الحقوق  لضياع 

القدرات.
ولنرفع معًا راية الوفاق، راية 
العز  راية  والسالم،  المحبة 
أن  عساها  الفيحاء،  لمدينة 
تبقى مدينة يتغنى بها الشعراء 

والمفكرين...
وكل عام وأنتم ولبنان والوفاق 

بألف ألف خير.
كتب سامر حمدي مولوي

أستاذ ثانوي وناشط اجتماعي 

الشمال  داخلية  وكالت  أقامت 
في الحزب التقدمي االشتراكي 
عكار  في  عمومية  جمعيات 
مفوض  بحضور  وطرابلس، 
خميس  يحي  الدكتور  الداخلية 
سرحان  القيادة  مجل  وعضو 
الحزب  رئيس  ونائب  سرحان 
معوض،  كمال  الدكتور 
النسائي  االتحاد  ومفوضة 
داخلية  ووكيل  العابد  وفاء 
الشمال جوزيف القزي ومعتمد 
ومدراء  درويش  رفيق  عكار 
في  بداية  وحزبيين.  الفروع 
التقدمي  الحزب  مركز  عكار 
االشتراكي في الكويخات حيث 
برفاقه  درويش  رفيق  رحب 
الت  التحديات  عن  وتحدث 
تواجه الحزب في عكار، بعده 
بالحضور  خميس  يحي  نوه 
الالفت للحزب في عكار يعود 
بحزب  الناس  القتناع  ذلك 
والمحطة  المعلم كمال جنبالط 
الثانية للوفد كانت في طرابلس 
سر  أمينة  استقبلتهم  حيث 
الحزب  في  النسائي  االتحاد 

نزهة سلوم وقد جال الوفد على 
التقدمي  النسائي  االتحاد  مقر 
مثنيًا  التبانة  طرابلس-  في 
على الدور الذي يلعبه االتحاد 
المنطقة-  هذه  في  النسائي 
بدورات  يقوم  المحرومة حيث 
تقوية وتعليم أبناء هذه المنطقة 
االتحاد  مفوضية  أبدت  وقد 
النسائي إعجابها وتقديرها لهذا 
تماس  خص  وعلى  العمل. 
التبانة  منطقتي  أفقر  بين  ما 
وبعل محسن إذ يعطي االتحاد 
النسائي صورة مشرقة والفتة 
في إطفاء نيران الفتن ويزكي 
ألبناء  والمساعدة  العلم  شعلة 

والمحطة  المحرومة  المناطق 
األخيرة كانت في مقر الحزب 
جمعية  عقدت  حيث  طرابلس 
بالتحية الحزبية  عمومية بدأت 
وقد رحب وكيل داخلية الشمال 
القيادة  برفاق  القزي  جوزيف 
حوري  تال  بعدها  والحضور، 
عن  موجزًا  تقريرًا  حوري 
ثم  الشمال  في  الحزبية  الحالة 
لعبة  عن  خميس  يحي  تحدث 
األمم الخطيرة على لبنان ولكن 
لألسف إننا كلبنانيين ال نعرف 
لبنان  أن نتواضع، ونعتقد بأن 
محور الكون وأن العالم كله ال 

ينام ويفكر في قضيتنا.

الكشاف  رواد  جمعية  عقدت 
المسلم في لبنان- فرع الشمال 
في  السنوية  العمومية  جمعتيها 
بهيئتها  الثقافية  الرابطة  مركز 

اإلدارية العامة.
العام  المدير  ممثل  بحضور 
يرق  فادي  الدكتور  للتربية 
رئيس  شحادة  حسام  األستاذ 
الشمال  في  التربوية  المنطقة 
الصحي  المكتب  ورئيس 

واإلرشاد اآلنسة جنين البيك.
بداية رحب أمين فرع الشمال 
دبوسي  عصام  القائد  للجمعية 
ممثل  وخاصة  بالحضور 
حسام  األستاذ  العام  المدير 
على  جنين  واآلنسة  شحادة 
المجال  إلفساح  المساعدة 
للجمعية لقيامها بالكشف الطبي 
الذي طال حوالي 1800 تلميذ 
من المدارس الرسمية، شاكرًا 
له تقديم كتاب شكر خاص من 
التي  الجهد  على  العام  المدير 
قامت به الجمعية وشكر مدراء 
مع  تجاوبوا  الذين  المدارس 
واألنف  لألذن  الطبي  الكشف 
كشف  بحملة  ووعد  والحنجرة 
األسنان  وعلى  العيون  على 
كادر  ضمن  للتالمذة  مجانية 
الكالم  أعطى  بعدها  الجمعية، 

لألستاذ حسام شحادة فقال:

إنني أبلغكم تحيات سعادة مدير 
التي  الجهود  التربية على  عام 
قمتم بها أمام أبناء هذا الوطن 
المدارس  خير  فيه  لما  العزيز 
أكون  أن  ويشرفني  الرسمية 
تنطبق  ال  منتسب  غير  عضو 
علي أي مسؤولية أيها األعزاء 
رواد  جمعية  به  قامت  ما 
الكشاف المسلم في لبنان- فرع 
في  ونحن  عليه  تشكر  الشمال 
الشمال  في  التربوية  المنطقة 
النشاطات  بكل  جانبكم  إلى 
وأكرر استعدادنا للتعاون معكم 
وأشكر رئيس الوحدة الصحية 
اآلنسة جنين البيك التي تعاونت 
مع جمعيتكم وشكرًا ثم تكلمت 
اآلنسة جنين وقالت إن شاء اهلل 
يكون التعاون أكثر مع برامج 
األسنان  على  الطبي  الكشف 

والعيون في المرحلة القادمة.

الحضور  مع  نقاش  دار  ثم 
الجهود  على  أثنى  والجميع 
الدكتور  بها  قام  التي  المضنية 
بعدها  تحدث  السمان  فاروق 
القائد عصام أمين فرع الشمال 
للجمعية عن جردة حساب عن 
الموازنة  وعن  الماضي  العام 
وكسوة العيد ونشاطات الجمعية 
والمحاضرات  العمرة  ورحلة 
ويوم ترفيهي لألطفال ومن ثم 
سلم األستاذ شحادة كتاب الشكر 
المقدم من المدير العام للتربية 
إلى أمين الفرع، وبدوره استلم 
كتاب  شحادة  حسام  األستاذ 
شكر من الجمعية وكتاب شكر 
البيك  جنين  اآلنسة  استلمته 
للدكتور  تقديم درع  تم  وبعدها 
فاروق السمان وشهادات تقدير 
بالكشف  ساهموا  الذين  للقادة 

الطبي وكسوة العيد.

االقتصادية  لألحوال  نظرًا 
لألحوال  ونظرًا  الصعبة 
أهالي  مع  المتدهورة  المادية 
الدعاء  جمعية  قامت  طرابلس 
بتسجيل  االجتماعية  الخيرية 
مدارس  في  الطالب  من  عدد 
على  وزعت  كما  مختلفة 

حصص  طالب  مئة  من  أكثر 
شكر  وقد  مجاًنا  قرطاسية 
على  الجمعية  إدارة  األهالي 
هذا العمل االجتماعي ووعدت 
في  قدمًا  بالمضي  الجمعية 
الطرابلسي  المجتمع  خدمة 

والعائالت المحتاجة.

كتبنا  مهما  بمقدورنا  ليس 
والجمل  العبارات  من  وتناقلنا 
إنصاف وإبداء المملكة العربية 
البركة  مملكة  حقها،  السعودية 
ودورها  وفضلها  اإلنسانية 
وللبنانيين  للبنان  ورعايتها 
جميعًا، بشخص خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد 
البيضاء،  اليد  صاحب  العزيز 
دون تفريق بين طائفة وأخرى 
تذلياًل  ثانية،  على  فئة  وتغليب 
الناجحة،  الحلول  أمام  للعقبات 
مثمنين الزيارة الموفقة لسعادة 

السفير األستاذ علي آل عواض 
وعكار  طرابلس  إلى  عسيري 
والفرقاء  باألطراف  واجتماعه 
لتقريب  واحد  سقف  تحت 
اآلراء وتوحيد الصف الداخلي 
لمنع الفتن الحالقة، إنه العطاء 
النية  المحكوم بصدق  المتجرد 
والخالص هلل، والمنبثق من قيم 
وعاداته،  السعودي  المجتمع 
واإلسالمية  العربية  وتقاليده 

األصيلة
رئيس المنتدى االقتصادي الشمالي
محمد صالح الحلبي

السواقين  نقيب  طالب 
شادي  الشمال  في  العموميين 
العموميين  السائقون  السيد 
إلنجاز  نقابتهم  إلى  التوجه 
مهنة  مزاولة  تنظيم  معاملة 
يجب  للركاب.  العام  النقل 
لنقابته  التوجه  السائق  على 
من أجل الدفاع عنه ألنه تزايد 
العام  النقل  الفوضى في قطاع 
عامة  لبنان  في  ونوعًا  كمًا 
هذا  أصبح  خاصة،  والشمال 
في  المهن  أكثر  من  القطاع 
ممارسوها  يشتكي  التي  لبنان 
«من القرف» ويترحمون على 
أيام زمان تفاصيل االجراءات 
السيد،  شادي  النقيب  يشرحها 
طرحت  السنتين  حوالي  فمنذ 
وبالتشاور  للنقل،  وطنية  خطة 
البري  النقل  اتحادات  بين 
والوزارتين المعنيتين )الداخلية 
على  االتفاق  فتم  والنقل( 
تشكيل لجنة مشتركة انتهى بها 

وزارتي  إصدار  إلى  المطاف 
 )2009( والداخلرية  النقل 
تحت   786/1 رقم  للقرار 
مهنة  مزاولة  «تنظيم  عنوان 
وعلى  للركاب»  العام  النقل 
الميدانية،  االجراءات  صعيد 
لفت السيد إلى استقبال طلبات 
على  للحصول  السائقين 
التصريح بمزاولة المهنة، الذي 
شعار  وضع  للسائقين  يتيح 
خاص مرمز وممغنط في مكان 
األمن  لرجال  يسمح  ظاهر 
بالتحقق من هوية السيارة عبر 
األمر  وسيكون  خاص  جهاز 
على ما يرام خالل شهر شباط 
2011، وبالنسبة لإلقبال على 
بالحركة  السيد  أشاد  الطلبات، 
تحديد  سياق  وفي  المرضية 
المخالفات  عن  المسؤولية 
المتعلقة بالمهنة، ذكر السيد أن 
المسؤولية مشتركة بين كل من 
السائق والراكب. فليس منطقيًا 

الخصوصي  السائق  تحميل 
الراكب  دون  وحده  المسؤولية 
الذي عليه أن ينتبه إلى السيارة 
حفاًظا  وذلك  يستقلها،  التي 
شيء.  كل  قبل  سالمته  على 
هنا يفضل النقيب شادي السيد 
التي  العالمات  إلى  اإلشارة 
تميز السيارات العمومية، والتي 
الخصوصيون  السائقون  يعمد 
إلى طمسها أو تزويرها سعيًا 
وتبقى  الركاب.  الستقطاب 
المعيار  هي  التطبيق  فعالية 
وأن  خاصة  الحملة،  لنجاح 
تملماًل واسعًا يبدو في أوساط 
السائقين من التجارب السابقة. 
بأي  الثقة  عدم  حد  إلى  يصل 
إجراء قد يتخذ مستقباًل. كما أن 
ديمومة تطبيق هذه االجراءات 
للسائقين  ملحًا  مطلبًا  تشكل 
بحيث ال يكون األمر موسميًا 
يعود الوضع بعدها إلى ما كان 

عليه.

والمينا  طرابلس  مختارو  عقد 
في  استثنائيًا  لقاءً  والقلمون 
سلسلة  ضمن  القبة  منطقة 
االجتماعات التي أقروها لتكون 
الشعبية  المناطق  في  مباشرة 
االشاعات  تستهدفها  التي 
المغرضة  والفتن  بالتوتر 
والهادفة وبعد مناقشة األوضاع 
الساحة  على  المستجدة 
فقد  والشمالية  الطرابلسية 
المجتمعون  المختارون  أصدر 

البيان التالي:
طرابلس،  مدينة  في  إننا 
على  العصية  المدينة  هذه 
على  والصابرة  الظالمين 
وجه  في  والصامدة  الحاقدين، 
المتربصين، نبقى الهدف الدائم 
النعرات  ونبش  الفتن  إلثارة 
لتكون  والحزبية،  المذهبية 
األحداث  نار  يؤجج  وقودًا 
المؤلمة، والقتال الجاهلي الذي 
األعداء،  خدمة  في  يصب 
والمصائب  الويالت  ويصب 
وأبنائها،  المدينة  هذه  على 
أسارير  لتنفرج  إنما  والعزة، 
وفرحهم  وارتياحهم  األعداء، 
بتنفيذ مخططهم الجهنمي على 

أكمل وجه.
باإلشاعات  تبدأ  مؤامراتهم  إن 
المغرضة، وبث الشرور واآلثام 
عبر األخبار الملفقة، واستخدام 
لترويجها،  اإلعالم  وسائل 
سالح  توزيع  عن  والتحدث 
خطف  عمليات  وعن  للقتال، 
استعدادات  وعن  واحتجاز 
واالغتياالت، وعن  للتفجيرات 
ألحداث  والتمويل  التموين 
قادمة... وغيرها من بث روح 
الفرقة والتناحر وهذا هو الفخ 
إلطالق  األعداء  يريده  الذي 
الشرارة فتشعل فينا نار الفتنة، 
مدينتنا  على  إال  تقضي  وال 
وشعبنا المسالم، الذي شهد هذه 
فلتكن  مرة،  من  ألكثر  النار 
الموعظة اآلن أكبر شاهد على 
التي  للمؤامرة  وإدراكنا  وعينا 

تستهدفنا وتضرنا جميعًا.
قادة  إلى  نداؤنا   •
هذا  ونواب  وزعماء  وعلماء 
مسؤولياتهم  ليتحملوا  البلد 
يحملونها  التي  واألمانة 

ويجنبوا  األخطار  ليتداركوا 
المدينة أية جولة جديدة منها.

رجال  إلى  نداؤنا   •
الجليلة  والصحافة  اإلعالم 
ليقوموا بدور التوعية والتوجيه 
العيش  على  يصوبوا  وأن 
األهلي  والسلم  المشترك 
بلد  في  الوطنية،  والوحدة 
العلم  وبلد  والكلمة  الحرية 

والعلماء.
قادة  إلى  نداؤنا   •
جيشنا  من  األمنية  األجهزة 
األمن  قوى  ومن  المغوار، 
حماية  تولوا  الذين  األحرار، 
الوطن وأبنائه، لمنع يد اإلجرام 
المدينة،  لهذه  تمتد  أن  والقتل 
لمصلحة أي جهة كانت، العدو 
وعمالئه  ألدواته  ألم  مباشرة، 

الذين ينفذون مؤامراته.
أهلنا  إلى  نداؤنا   •
المدينة  هذه  أبناء  من  وأحبائنا 
لئال  والصامدة،  الصابرة 
األعداء  أهداف  مطية  يكونوا 
والتشرذم  بالتفرقة  ومؤامراته 
والدسائس،  باألحقاد  وأيضًا 
لرغبات  منفذين  يكونوا  وأال 
الفتن  بإثارة  المتربصين 
واألحداث، لقاء عروض تافهة 
أو  طفل،  دم  نقطة  تساوي  ال 
شيخ  تعطيب  أو  امرأة،  إعاقة 
شباب  استشهاد  وال  عجوز، 
لعبث  كرمى  المدينة  هذه 
المفسدين،  وفساد  العابثين، 

وضغائن الحاقدين.
أيها  دوركم   •
كبيرة  قيمة  له  المختارون 
الصحيحة،  المفاهيم  نشر  في 
خاصة  متحابين،  أخوة  لنعيش 
في األحياء الشعبية التي تعيش 
ذات  وتتلقى  المعاناة  نفس 
فيها،  تتأزم  التي  الضربات، 
وتعاسة،  وفقرًا  ذاًل  فتنعكس 
على  وتبقى  أزماتها  من  تزيد 
والمنكوبين،  المشردين  الئحة 
المثل  أعطوا  تعالى  اهلل  معاذ 
والمثال جميعًا لتكون طرابلس 
واألمن  المشترك  العيش  رمز 

واألمان والسالم.
لقاء مخاتير طرابلس والميناء 
والقلمون

طبية  حملة  سير  بلدية  أقامت 
خمسة  فيها  شارك  مجانية، 
اختصاصات  من  طبيبًا  عشر 
مختلفة، قدموا معاينات مجانية 
وعالجات وقائية لحوالي مئتي 
والبلدات  سير  من  مريض 

كامل،  يوم  طوال  المجاورة 
أحمد  البلدية  رئيس  أقام  وقد 
شرف  على  غداء  حفل  علم 
الحملة  المشاركين في  األطباء 

في مطعم أبو النواس.
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

5
التي  المروعة  الجريمة  حول 
تعرضت لها كنيسة النجاة في 
من  العشرات  وسقوط  بغداد 
األبرياء  العراقيين  المواطنين 
بين قتيل وجريح، أدلى رئيس 
العربي  لبنان  طليعة  حزب 
االشتراكي الدكتور عبد المجيد 

الرافعي بالتصريح التالي:
تتكشف  آخر،  بعد  يومًا 
المرامي  حقيقة  أجمع  للعالم 
األميركي  لالحتالل  اإلجرامية 
لحكومات  وتنصيبه  للعراق 
تمعن  التي  المتعاقبة  العمالء 
ونهبًا  للمؤسسات  تدميرًا 
هذا  ألبناء  وتقتياًل  للثروات 
الوطنية  لوحدته  وتمزيًقا  البلد 
الواحد،  االجتماعي  ونسيجه 
تحقيق  مسميات:  ذلك  كل 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
واالستقرار. األمن  وتأمين 

التي  التهجير  عمليات  ومع 
العراقيين،  من  الماليين  تطال 
وخارجه،  العراق  داخل 
االنتقام  مخططات  جراء 
على  الجماعي  والقتل  واإلبادة 
المذهبية  الموت  شرق  أيدي 
الشعوبية، تأتي جريمة التفجير 
في  النجاة  سيدة  كنيسة  داخل 
العشرات  وجرح  وقتل  بغداد 
فيها،  المصلين  المؤمنين  من 
من  المزيد  في  العراق  لتغرق 
العرقي  والتطهير  الدم  بحور 
لكي  والمذهبي،  والطائفي 
يترك هذا البلد مرتعًا لالحتالل 
الصهيوني،  األميركي 
المذهبية  للميليشيات  ومسرحًا 
ثرواته  نهب  في  الممعنة 
فكي  بين  سائغة  لقمة  وتركه 
جهة،  من  األميركي  المحتل 
جهة  من  اإليراني  والنفوذ 
مسميات  كانت  أخرى.وأيً 
بهذه  قاموا  الذين  اإلرهابيين 

فعلتهم  فإن  النكراء،  الجريمة 
خدمة  في  سوى  تصب  ال 
وعمالئه  األميركي  االحتالل 
النسيج  تمزيق  على  العاملين 
الوطني العراقي الواحد.إننا إذ 
نستنكر وندين بشدة جريمة قتل 
وتفجير  األبرياء  المسيحيين 
بغداد،  في  النجاة  سيدة  كنيسة 
االحتالل  قوات  ندين  فإنما 
تمعن  التي  العميلة  وأدواته 
العام  العراق في  ومنذ احتالل 
كل  على  القضاء  في   2003
ما تحقق العراق من إنجازات 
واجتماعية،  واقتصادية  وطنية 
السيادة  صعيد  على  وخاصة 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز 
الحكم  أيدي  على  العراقية، 
الوطني التقدمي بقيادة الرئيس 
ورفاقه  حسين  صدام  الشهيد 
الرفاق  هؤالء  ومن  البررة، 
المسيحي  البعثي  المناضل 
عزيز  طارق  األستاذ  العربي 
الذي يواجه اليوم، هو وثلة من 
التصفية  خطر  األبرار.  رفاقه 
واإلعدام تنيجة األحكام الجائرة 
عن  الصادرة  الشرعية  وغير 
محاكم العمالء. وبهذه المناسبة، 
العرب  لألشقاء  النداء  نجدد 
العالم،  في  الحية  القوى  وكل 
الفاتيكان  حاضرة  وخاصة 
التي تنكب على معالجة مسألة 
هجرة المسيحيين من المشرق، 
ونقول  الخطر  ناقوس  لندق 
أصابع  صوبوا  جميعًا:  لهم 
االتهام نحو االحتالل األميركي 
وأنقذوا  العراق  في  وعمالئه 
ومسيحييه  بمسلميه  العراق 
قبل  وأثنياته،  طوائفه  وسائر 
وتضيع  الخطر  يستفحل  أن 
هذه  على  والعدالة  الحق  قيم 
اليوم  يجري  كما  المعمورة، 

تضييعها على أرض العراق.

المسؤول  استقباله  خالل 
السياسي في الجماعة االسالمية 
شعبان  هرموش،الشيخ  أسعد 
يؤكد على الوقوف صفا واحدا 
في مواجهة الفتنة المذهبية التي 
الخارجية  القوى  بعض  تعمل 
بين  إشعالها  على  والمحلية 

المسلمين
لحركة  العام  االمين  استقبل 
فضيلة  االسالمي  التوحيد 
 ، شعبان  سعيد  بالل  الشيخ 
في مكتبه بطرابلس، المسؤول 
اإلسالمية  للجماعة  السياسي 
في الشمال النائب السابق أسعد 
السياسي  والمسؤول  هرموش 
األستاذ  طرابلس  في  للجماعة 

حسن الخيال
المجتمعون  استعرض  وقد 
البالد  تعيشه  الذي  الواقع 
مستوى  على  المأزوم  والواقع 
من  بدءا  المركزية  القضايا 
المحكمة الدولية وشهود الزور 
وصوال إلى االزمة االقتصادية 
إضافة  المتفاقمة  االجتماعية 
إلى ما نسمع من تهويل حول 

الوضع األمني في طرابلس.
الدولة  المجتمعون  ودعا 
اللبنانية إلى االلتفات إلى الغالء 
والبالء الذي يعيشه المواطنون 
الذين بات السواد االعظم منهم 
المناطق  وسائر  الشمال  في 

المستضعفة تحت خط الفقر.

في  التبانة  باب  محلة  إحتفلت 
قاعة  تأهيل  بإعادة  طرابلس 
)أبو  عكاوي  خليل  الشهيد 
لمسجد  المالصقة  عربي( 
أعمال  إنتهاء  بعد  حربا، 
ترميمها وتأهيلها على نفقة أبناء 
الصايغ  الحي  عبد  المرحوم 
وقد حضر االفتتاح الحج نبيل 
نجيب  الرئيس  ممثال  الصوفي 
ميقاتي، وأحمد الصفدي ممثال 
وزير االقتصاد والتجارة محمد 
سمير  والنائبان  الصفدي، 
أمين  كبارة،  ومحمد  الجسر 
الفتوى الشيخ محمد إمام ممثال 
مفتي طرابلس والشمال الشيخ 
وأمين  الشعار،  مالك  الدكتور 
االسالمي  التوحيد  حركة  عام 
الشيخ بالل سعيد شعبان والحج 
الجماعة  ممثال  بابتي  اهلل  عبد 
اإلسالمية والحاج مالك علوش 
رئيس رابطة الثقافة والتضامن 
واألستاذ ناصر الظنط مسؤول 
اإلسالمي  التربوي  المكتب 
رئيس  خضر  محمد  والشيخ 
اللبناني  اإلسالمي  المنتدى 
للدعوة والحوار ، ومنسق تيار 

المستقبل في طرابلس الدكتور 
والنقيب  علوش،  مصطفى 
عام  مدير  ممثال  سيف  شهاب 
اللواء  الداخلي  األمن  قوى 
بلدية  ورئيس  ريفي،  أشرف 
طرابلس السابق المهندس رشيد 
المجلس  وعضويّ  جمالي، 
وعربي  صبح  خالد  البلدي 
المحامين  ونقيب  عكاوي، 
وشخصيات  عيروت،  أنطوان 
ومخاتير  وإجتماعية  سياسية 

المنطقة وحشد من األهالي.
بداية تالوة من القرآن الكريم، 
باب  جمعية  رئيس  ألقى  ثم 
خالد  مصطفى  الخيرية  التبانة 
إسم  إطالق  فيها  أعلن  كلمة 
)أبو  عكاوي  خليل  الشهيد 
القاعة،  هذه  على  عربي( 
تنسى  لن  التبانة  أن  مؤكدا 
التدين  علمها  الذي  المجاهد 
وطالب  عنها  ودافع  وااللتزام 
بحقوقها فهي تدين له بالكثير، 
الفتا إلى أن هذه القاعة ستكون 
وكل  التبانة  أهالي  خدمة  في 
كما  تماما  والشمال  طرابلس 
الخيري  الدعوة  مستوصف 

الجمعية  عليه  تشرف  الذي 
الصايغ  أحمد  ألقى  ثم   . ذاتها 
المرحوم  عائلة  باسم  كلمة 
فيها  أشار  الصايغ  الحيّ  عبد 
باب  يلف  الذي  الحرمان  إلى 
التبانة منذ عقود، داعيا الدولة 
إلى إطالق المبادرات التنموية 
أجل  من  المشاريع  تنفيذ  وإلى 
التي  المنطقة  بهذه  النهوض 
وفقرا  مفجعا  إهماال  تعاني 
مدقعا، مؤكدا أنه ال يجوز أن 
الواقع  هذا  تعيش  التبانة  تبقى 
طرابلس  أهالي  مطالبا  األليم، 
إلى  بالوقوف  الشمال  ومنطقة 
محمد  الشيخ  ألقى  ثم  جانبها. 
إمام كلمة باسم المفتي الشعار، 
العطاء  فضل  إلى  فيها  أشار 
والبذل في االسالم، داعيا إلى 
أجل  من  والتعاضد  التراحم 
ورفع  المنطقة  بهذه  النهوض 
مستواها االنمائي واالجتماعي. 
التبانة  باب  جمعية  أن  يذكر 
مسجد  على  تشرف  الخيرية 
الدعوة  ومستوصف  حربا 
عكاوي  خليل  وقاعة  الخيري 

لألنشطة والمناسبات.

اآلثار  لجنة  رئيس  من  بدعوة 
طرابلس  بلدية  في  والتراث 
عمر  خالد  الدكتور  المهندس 
أساتذة  من  وفد  قام  تدمري 
وطاّلب قسم الهندسة المعمارية 
في  األميركيّة  الجامعة  في 
المدينة  بزيارة   AUB بيروت 
القديمة والتعرّف على تاريخها 
العمراني،  وآثارها وتخطيطها 
أوضاع  على  واإلّطالع 
المحيطة  التاريخيّة  المناطق 
طاّلب  يُعدّ  حيث  بالنهر 
السنة الرابعة في كليّة العمارة 
العام  هذا  الهندسي  مشروعهم 
عن «تطوير األسواق المحيطة 

بنهر أبو علي». 
من  مشترك  وفد  جال  كما 
المهندسين والفّنيين في مديرية 

دمشق القديمة التابعة لمحافظة 
األلمانية  والوكالة  دمشق 
برفقة   GTZ الفني  للتعاون 
القديمة  المدينة  في  تدمري  د. 
للتعرّف على خاناتها المملوكية 
وخصائصها  والعثمانية 
العمرانية وأوضاعها اإلنشائية 
حيث  واإلجتماعية،  والوظيفية 
بترميم  المهندسين  فريق  يقوم 
دمشق  في  التاريخيّة  الخانات 
«خانات  مشروع  إطار  في 
دمشق القديمة: إدارة تشاركيّة 
من أجل تحسين مستدام وتنمية 

إقتصادية محليّة».

من جهة أخرى كشف د. خالد 
تدمري عن عملية سرقة كادت 
يفوق  مملوكيًّا  عقدًا  تطال 

مؤّلفًا  عامًا   650 عن  عمره 
من ثمانية حجارة من البازلت 
«األبلق»  طراز  على  منحوتة 
تمّ فّكه من أحد بيوت طرابلس 
محّلة  في  الواقعة  القديمة 
على  الحديد  باب  أو  السويقة 
للتحميل  معدًّا  وكان  األغلب، 
من  قريب  موقع  في  والبيع 
سبق  الذي  الدين  عز  قصر 
األندلسي  عقده  سرقة  وتمّت 
سنوات.  ثالث  منذ  الطراز 
وبناءً لطلب رئيس لجنة اآلثار 
البلدية  شرطة  قامت  والتراث 
البلدية،  إلى  ونقله  بمصادرته 
تحقيق  بإجراء  حاليًّا  وتقوم 
تحديد  بهدف  الموضوع  في 
ُفكّ منه ومعرفة  الذي  المكان 

السارقين.

السفارة  في  المستشار  زار 
الكندية في لبنان فرانسوا روتييه 
والسعادة  العزم  جمعية  مقر 
االجتماعية في طرابلس وكان 
في استقباله مدير مركز العزم 
الثقافي الدكتور مصطفى أديب 
الشؤون  في  معه  بحث  حيث 
وامكانية  والثقافية  االجتماعية 
الجمعية  بين  التعاون  تفعيل 
اللقاء تحدث  والسفارة. وعقب 
عن  أديب  مصطفى  الدكتور 
تربطنا   : قائال  الزيارة  أبعاد 

عالقة جيدة مع السفارة الكندية 
النشاء  الداعمين  من  وكانوا 
المكتبة الناطقة في جمعية العزم 
االجتماعية،وهذه  والسعادة 
للمستشار  االولى  الزيارة 
موقعه  في  تعيينه  بعد  روتييه 
الزيارة  فأراد هذه  السفارة  في 
بين  التعاون  تفعيل  اجل  من 
جمعية العزم والسعادة والسفارة 
الكندية  وتم البحث في مسائل 
الن  الثقافية  والمسائل  التنمية 
السفارة  تقدمها  برامج  هناك 

باالمور  يتعلق  فيما  الكندية 
الثقافية واالمور التنموية.

في  تباحثنا  واضاف:   
المدينة  تهم  مسائل  عدة 
الثقافية  الناحية  من  وحاجاتها 
واالجتماعية كما جرى الحديث 
من  االستفادة  امكانية  عن 
قوانين  مشاريع  حول  نموذج 
عملية  وفي  الكندية  االنتخاب 
من  لالستفادة  المهاجرين  دمج 
الدمج  صعيد  على  التجارب 

االجتماعي.

السياسية  الفعاليات  دعت 
والحزبية والدينية واالجتماعية 
بيان  في  القبيات،  بلدة  في 
موسع،  لقاء  اثر  اصدرته 
الشؤون  في  خالله  تداولت 
التي تهم ابناء البلدة، وال سيما 
وبعد  االراضي،  بيع  مسألة 
السينودس  مقررات  صدور 
التي تضمنت دعوة المسيحيين 
االرض  عن  التخلي  عدم  الى 
ألغراض  االستسالم  وعدم 
السجاالت  وبعد  البيع، 
في  واالجتماعية  االعالمية 

بيع  عدم  الى  الماضية،  األيام 
االمور  ودراسة  االراضي 
بعض  يخص  فيما  العالقة، 
العقارات المتداخلة مع أراضي 
منطقة  وخارج  داخل  الجوار 
واالتصال  العقارية،  القبيات 
موضوع  العقارات  بمالكي 
وضع  الى  داعيا  التجاذب، 
الستثمار  استراتيجية  خطة 
الصعد  جميع  على  االراضي 
وتفعيل  والسياحية،  الزراعية 
للتنمية  التعاونية  الجمعية  دور 
طابع  ال  ان  مؤكدا  الريفية، 

ألي  استهداف  أو  شخصي 
المالكين  القبياتيين  من  شخص 

على تخوم القبيات. 
وختم البيان مشددا على العيش 
مع  العالقة  وحسن  المشترك 
كل مكونات المجتمع العكاري 
عامة، وتحديدا القرى المتاخمة 
مسلمات  ضمن  من  للقبيات 
الرسولي،  االرشاد  وتوصيات 
متابعة  لجنة  تشكيل  وعلى 
الستكمال االتصاالت الالزمة، 
اجتماعاتها  تبقى  ان  على 

مفتوحة. 

والشمال  طرابلس  في  اننا 
نثمن  إذ   ، عموما  ولبنان 
غاليا زيارة سعادة سفير خادم 
الحرمين الشريفين علي عواض 
عسيري المحترم الى طرابلس 
لنا  امتداد  المملكة  نعتبر  ألننا 
 ، والمنهج  العقيدة  حيث  من 
لبنان  مع  تقف  المملكة  وان 
بكل فئاته وطوائفه دون تمييز 
السفير  سعادة  على  ونتمنى   ،
الذي نحترم ان يوسع مروحة 
الجميع  مع  ولقآته  اتصاالته 
ملتقى  السفارة  تكون  وان  ـ 
تسمع  ، وان  لجميع األصدقاء 
من الجميع لمزيد من التقارب 
عليها  عودتنا  التي  واإلنفتاح 
السفارة والمملكة بشكل عام ، 
واننا نشكر المملكة على دعمها 
لوطننا لبنان سواء لجهة اعادة 

العسكرية  األلة  دمرته  ما  بناء 
او  تموز  عدوان  في  الهمجية 
الكبير والكثير لمرافق  لدعمها 
عدة في لبنان ، وآخرها وليس 
دعمها  اهلل  شاء  ان  اخيرها 
طرابلس  في  المنار  جامعة 
المملكة  وديعة  ننسى  وال   ،
للخزينة اللبنانية والكثير الكثير 
في  دورها  للمملكة  ونشكر 
ضبط الوضع في لبنان ، وبذل 
في  اإلستقرار  لدوام  جهودها 
هذا البلد ، ونقدر عاليا وقوفها 
جميع  من  واحدة  مسافة  على 
اللبنانيين ، وألنها ال تقف مع 
ونتمنى   ، اآلخر  دون  طرف 
يتعاطون  ممن  الكثير  على 
نفس  يقفوا  ان  اللبناني  الشأن 
المملكة  تقفه  الذي  الموقف 

مشكورة . 

أصدقاء  جمعية  من  بدعوة 
الشمالي  لبنان  في  األمن  قوى 
العامة  المديرية  مع  وبالتعاون 
وجمعية  الداخلي  األمن  لقوى 
اإلجتماعية  الخيرية  النهضة 
في بلدة بيت الفقس في قضاء 
نظمت  الضنية   – المنية 
درك  فصيلة   آلمر  محاضرة 
إسماعيل  أول  المالزم  سير 
المسجد  قاعة  في  األيوبي 
بلدية  رئيس  بحضور  العامة 
ديب  مصطفى  الفقس  بيت 
ومخاتير البلدة ورئيس تعاونية 
ولجنة  النحالين حسن عواضة 
وفعاليات  الزكاة  بيت  أوقاف 

اجتماعية وثقافية .
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم 
جمعية  لرئيس  ترحيبية  كلمة 
النهضة علي إسماعيل أشاد بها 
بالنشاط الذي تبذله قوى األمن 
تقريب  عليها   ً مثنيا  الداخلي 
المسافات بينها وبين المواطنين 
الحواجز  تخفيف  خالل  من 
المرورية على طريق طرابلس 
المواطنين  ومراعاة  الضنية 

وعدم التمييز بين المناطق .
جمعية  رئيس  تحدث  ثم 
لبنان  في  األمن  قوى  أصدقاء 
هرموش  الغني  عبد  الشمالي 
قوى  جهود  على  أثنى  الذي 
مديرها  وعلى  الداخلي  األمن 

العام اللواء أشرف ريفي داعيا 
مسيرة  على  الحفاظ  الجميع   ً
الحياة البشرية بصورة آمنة ، 
الشباب هو  إن  وقال هرموش 
المجتمع  في  الحيوي  العنصر 
أمن  دعم  مسؤولية  تقع  وعليه 
مجتمعه بصورة مباشرة وغير 
مباشرة ثم تحدث المالزم أول 
إسماعيل أيوبي في محاضرته 
معرفاً  عن قوى األمن الداخلي 
موضحاً  تاريخ تأسيسها مبينا 
الضابطة  مجال  في  مهامها   ً
حفظ  حول  والعدلية  اإلدارية 
وحماية  األمن  وتوطيد  النظام 
وتنفيذ  والممتلكات  األشخاص 
القضائية  واإلنابات  التكاليف 
والمذكرات  األحكام  وتنفيذ 
في  األيوبي  وتطرق  العدلية 
الحاالت  عن  محاضرته 
المسموح فيها بالدخول للمنازل 

وكيفية استعمال السالح .
واجبات  عن  األيوبي  وأشار 
حول  الداخلي  األمن  قوى 
التي  الجرائم  عن  اإلبالغ 
على  والمحافظة  يشاهدونها 
 . والعامة  الخاصة  الممتلكات 
بالتعريف  محاضرته  واختتم 
على  الحصول  كيفية  عن 
إلى   ً مشيرا  البناء  رخص 
السلطات التي تمنح التراخيص 

، ثم مداخالت ..

قام وفد من الجماعة اإلسالمية 
عكار  منسق  من  كل  تقدمه 
األستاذ  هوشر،  محمد  األستاذ 
غسان المرعبي مسؤول مكتب 
حمود  محمد  األستاذ  الساحل، 
الجرد، األستاذ  مسؤول مكتب 
أهالي  بزيارة  الخطيب  أحمد 
شهداء وادي خالد لتقديم واجب 
العزاء والوقوف معهم إلحقاق 

الجهات  الوفد  دعا  وقد  الحق. 
التحقيق  في  باإلسراع  المعنية 
الحادث   مالبسات  لكشف 
أن  خاصة  العدالة  واحقاق 
وكانوا  عزاًل  كانوا  الضحايا 
متجهين الى منازلهم، كما وأكد 
الوفد بأن أبناء وادي خالد هم 
مع الدولة ومؤسساتها األمنية. 



الوفاق - تشرين الثاني 2010 - العدد 104 - السنة العاشرة6

الخيرية  الجمعية  نظمت 
والتأهيل  لالصالح  اللبنانية 
ندوة بعنوان «اسرار االنتصار 
برعاية  الثدي»  سرطان  على 
ياسين  انعام  االعمال  سيدة 
الصوفي، حاضر فيها أمين سر 
السرطان  اللبناني ضد  االتحاد 
قصر  في  الحلبي،  جميل  د. 
الرئيس  ممثل  بحضور  نوفل 
حداد،  نبهان  كرامي  عمر 
االصالح  كتلة  رئيس  ممثل 
عون  ميشال  النائب  والتغيير 
طوني ماروني وممثل الوزير 
ممثلة  افيوني،  هنا  الصفدي 
د.نهى  عفيش  منى  الوزيرة 
روبير  النائب  ممثل  زود، 
فاضل جميل الرشكيدي، ممثل 
مولوي،  دولت  كبارة  محمد 
ريفي  اشرف  اللواء  ممثل 
ممثل  صوفي،  عماد  المقدم 
ابراهيم  طرابلس  بلدية  رئيس 
المستقبل  تيار  ممثل  حمزة، 

صبحي حداد.
البداية كانت مع النشيد الوطني 
لرئيسة  كلمة  تاله  اللبناني، 
رحبت  بدرا،  فاطمة  الجمعية 
ان  قالت:  ثم  بالحضور  فيها 
الى  يهدف  الجديد  النشاط  هذا 
المرأة  التوعية ويخص سالمة 
مرض  هذا  من  وتحصينها 
مفاجئ  بشكل  يضرب  خبيث، 
القضاء  او  إكتشافه  يمكن  وال 
باكتشافه بشكل مبكر  عليه إال 
من خالل الفحوصات المتكررة 
المرأة  تجريها  ان  يجب  التي 
بعد ان تتجاوز عمرًا محددًا...

كم نحتاج في مدينتنا طرابلس 
التوعية  الى  العزيز  وشمالنا 
معاقل  نغلق  فبالعلم  والعلم، 
الجهل، ونفتح األذهان، ونحمي 
أوالدنا من تسرب مدرسي بدأ 
مجتمعنا  في  كابوسا  يشكل 

المدني... 
لذلك، فاننا عرضنا في ندوات 
التسرب  ازمات  متالحقة 
والتسول  والبطالة  المدرسي 

وآفة المخدرات وكيفية الوقاية 
واالهتمام  ومكافحتها،  منها 
دمجهم  خالل  من  بالمساجين 
المعارض  عبر  مجتمعهم  مع 
مع  والتواصل  الحرفية، 
حل  الى  والسعي  عائالتهم 
عليكم  نطل  مشكالتهم،  بعض 
الندوة  هذه  خالل  من  اليوم 
على  تضيء  التي  الطبية 
جوانب شديدة االهمية في حياة 
المرأة، عنيت بها كيفية الوقاية 
المبكر  والكشف  والعالج 
الكابوس  هذا  الثدي  لسرطان 
الجميع،  مضاجع  يقضّ  الذي 
مع  االتفادة  تعم  ان  آملين 

الدكتور جميل الحلبي..
كلمة  الصوفي  السيدة  القت  ثم 
توعية  بضرورة  فيها  نوهت 
المرأة حتى تتمكن من الحفاظ 
على  واالنتصار  على صحتها 

هذا المرض الخطير.
عن  د.حلبي  تحدث  ذلك،  بعد 
مشيرًا  الثدي  سرطان  مرض 
االصابة  اسباب  ان  الى 
ثابت  منها  عديدة  بالمرض 
انثى(  او  )ذكر  الجنس  كنوع 
ومنها متغير كالتدخين والتأخر 
على  مؤكدًا  باالنجاب.. 
ضرورة اتباع بعض الخطوات 
مبكر  بشكل  اكتشافه  أجل  من 
حتى يتمكن المريض من الشفاء 
األوان، مشيرًا  فوات  قبل  منه 
الى ان الكشف المبكر يتم عبر 
الفحص الذاتي بشكل دوري او 
بالصورة  او  طبيب  استشارة 
الشعاعية التي أضحت متوافرة 
طرابلس  مستشفى  في  مجانًا 
مخفضة  وبأسعار  الحكومي 

ببعض المراكز اأُلخرى.
وأوضح د.حلبي كيفية اكتشاف 
هذا المرض عبر ظهور بعض 
الثدي  حجم  كتغيير  العوارض 
غريبة  عالمات  ظهور  او 
االكتشاف  ان  مؤكدًا  عليه، 
يقضي  المرض  لهذا  المبكر 

عليه بشكل تام.

 احتفلت رعية مار ميخائيل في 
المالك  شفيعها  بعيد  طرابلس، 
ميخائيل، خالل قداس اقيم في 
في  ميخائيل  المالك  كاتدرائية 
منطقة الزاهرية في طرابلس. 
ابرشية  راعي  القداس  ترأس 
المطران  المارونية  طرابلس 
جورج بو جوده، عاونه خادم 
بولس  المونسنيور  الرعية 
جوزيف  والخوري  القطريب، 
غبش، بحضور حشد من ابناء 

الرعية. 
القى  المقدس،  االنجيل  بعد 
قال  عظة  جوده  بو  المطران 
المالئكة،  ذكر  «يرد  فيها: 
رئيس  خاصة  وبصورة 
المالئكة ميخائيل، مرات كثيرة 
في الكتاب المقدس، في عهديه 
المحامي  فهو  والجديد،  القديم 
ظهر  الذي  وهو  الشعب،  عن 
ليشوع حين  إلبراهيم وتراءى 
جاز نهر األردن، ونصره على 
لوحي  سلم  الذي  وهو  أريحا. 
ونصر  موسى  إلى  الوصايا 
الجبار  جوليات  على  داود 

شاوول.  إضطهاد  من  ونجاه 
وهو الذي رفع إيليا بمركبة من 
آيات  السماء، وأظهر  إلى  نار 
اإلسرائيلي.  للشعب  عظيمة 
فهو  الجديد  العهد  في  أما 
المسيح في  الذي يظهر معزيا 
بستان الزيتون، ويتراءى للقائد 
كورنيليوس ويهديه إلى بطرس 
ينجي  الذي  وهو  الرسول. 
ويظهر  هيرودس  من  بطرس 
الحبيب،  يوحنا  للقديس  مرارا 

كاشفا له أسرار الرؤيا.
القديس  يذكره  الذي  وهو 
مدافعا  الرؤيا  سفر  في  يوحنا 
الكنيسة،   - المرأة  عن 
عدوها.  التنين  على  ومنتصرا 
مرات  فيتكلم  اإلنجيل  أما 
ورسالتهم  المالئكة  عن  عديدة 
المالك  خاصة  بصورة  فيذكر 
جبرائيل الذي أرسله اهلل ليبشر 
زكريا بوالدة يوحنا، والعذراء 
مريم بوالدة يسوع المسيح». 

إننا  عظته:»  جوده  بو  وختم 
المالك  بعيد  اليوم  بإحتفالنا 
الخالق  باهلل  نحتفل  ميخائيل 

روح  هو  الذي  والمخلص 
روحه  إلينا  ويرسل  أزلي، 
حسب  واألخرى،  الفينة  بين 
التي نحن نمر فيها.  الظروف 
ليبشرنا  جبرائيل  إلينا  يرسل 
بالخبر المفرح، سر الخالص. 
ليشفينا  روفائيل  إلينا  ويرسل 
لنا  يرسل  كما  أمراضنا،  من 
ألنه  له  المساوي  ميخائيل 
للتغلب  يساعدنا  والذي  روحه 
على قوة الشر المسيطرة على 

العالم. 
والمسيح بذاته يصف قوة الشر 
هذه بأنها أركون هذا العالم وال 
يستطيع أحد التغلب عليها، إال 
بتدخل مباشر من اهلل وبقدرته 
الرؤوس  ذو  فالتنين  العجيبة. 
هو  قرون  والعشرة  السبعة 
المسيطرة  الشر  ألنواع  رمز 
تغريه  والتي  عالمنا  على 
تبعده  كي  الجذابة،  بوسائلها 
عن اهلل، لكنها لن تستطيع ذلك 
إذا ما أبقينا عالقتنا باهلل عالقة 
صحيحة، فنسمع كالمه ونعمل 

بمقتضاه. 

طرابلس  المتحد  فريق  حقق 
لبنان  بطولة  في  الثاني  فوزه 
على  السلة  بكرة  ميد(  )بنك 
حساب فريق هوبس)88ـ82( 
األرباع )16ـ28( )24ـ12( 
في   )21 )20ـ  )28ـ21( 
المباراة التي أقيمت بينهما على 
الصفدي  مركز  ملعب  أرض 
قام  المباراة،  بعد  الرياضي. 
وهوبس  المتحد  ناديي  رئيسا 

أحمد الصفدي وجاسم قانصوه 
والحكم  المدرب  منزل  بزيارة 
الدولي المرحوم نذير السعودي 
وقدما واجب التعزية الى عائلته 
إداريين والعبين من  بحضور 
الصفدي  اشار  وقد  الفريقين. 
ومناقبيته  الراحل  مزايا  الى 
خسارة  شكل  غيابه  أن  مؤكدا 
اللبنانية  السلة  لكرة  كبرى 
والناشئين  الشباب  من  ولمئات 

الذين تدربوا على يديه وتعلقوا 
أن  قانصوه  اكد  حين  في  به. 
في  يحتذى  مثاال  كان  الراحل 
المعشر  وطيب  الخلق  دمائة 
الى  الفتا  الرياضية،  والروح 
من  كل  قلوب  في  سيبقى  أنه 
جانبه،  الى  عمل  أو  عرفه 
هوبس  نادي  ان  على  مشددا 
وقد  وصديقا  أخا  يعتبره  كان 

فجع الجميع بخسارته.

عماًل بالوسائل العلمية الحديثة، 
حدة  تخفيف  في  ومساهمة 
وخاصة  الجافة  العلمية  المواد 
وغيرها،  الرياضيات  مادة 
المتوسط  القسم  طالب  نظم 
بطرابلس  اإليمان  مدرسة  في 
التربية  لجمعية  التابعة 
أستاذ  وبإشراف  اإلسالمية 
مادة الرياضيات « ألستاذ نبيل 
عبيد» عددًا من المشاريع التي 
اإلحصاء  مادة  بين  ما  تربط 

القواعد  وتطبيق  الفنون  ومادة 
هندسي  قالب  في  اإلحصائية 
المشاريع  ُقيّمت  جميل.  فني 
وفقًا  مختصة  لجان  قبل  من 
اإلحصائية  القواعد  لتعريفات 
مواضيع  تناولت  العلمية حيث 
طرابلس  مدينة  تهم  مختلفة 
البلدية،  الدولي،  كالمعرض 
القلعة،  المرفأ،  التل،  ساعة 
المساجد األثرية وغيرها الكثير 
التي  المشاكل  تناولت  وقد 

تعاني منها هذه المرافق العامة 
مع إبراز الحلول المناسبة. 

بسيطة  موادًا  الطالب  استخدم 
وذلك  النفايات  من  بعضها 
وقد  جميل.هذا  فني  قالب  في 
هدفت هذه المشاريع إلى إبراز 
تقوية  مع  الطلبة  إبداعات 
شخصيتهم من خالل عرضهم 
لفكرة المشروع وكيفية إيصال 
بسيط  علمي  بشكل  الرسالة 

وشامل.

بمناسبة افتتاح السنة األكاديمية 
اللجنة  أقامت   2011/2010
جامعة  لطالب  االجتماعية 
حفاًل  طرابلس  في  المنار 
القاعة  في  بالمناسبة  خاصًا 
الجامعة  لكافتيريا  الكبرى 
دعت اليه طالب السنة األولى 
لكي يتعارفوا فيما بينهم السيما 
طالب الكليات المختلفة ، ولقد 

الجدد  للطالب  االحتفال  سمح 
واالستماع  األحاديث  تبادل 
بعض  قدم  كما  الموسيقى  الى 
الطالب مشاهد فكاهية ومن ثم 
انتهى الحفل ببعض الرقصات 
على  أضفت  التي  التعبيرية 
الحفل البهجة والسرور لجميع 

المشاركين .

تابعة  اسعاف  سيارة  واكبت 
والسعادة  العزم  لجمعية 
اإلجتماعية الرياضي من ذوي 
مصطفى  الخاصة  االحتياجات 
على  مشيا  انتقل  الذي  حميدة 
الى  واحدة  برجل  االقدام 
بيروت للمشاركة في ماراتون 
بيروت الذي اقيم االحد الفائت 
انطلق  وقد  العاصمة.  في 
في  الجمعية  مقر  من  حميدة 
صباحا  السبت  نهار  طرابلس 
الى العاصمة وقد أراد من هذا 
العمل ان يكسر جميع الحواجز 
ليكون  المعوق  أمام  تقف  التي 

عنصرا فعاال في مجتمعه.

الرياضة  قطاع  مدير  أفاد  كما 
في جمعية العزم سليم ميقاتي ان 
هذه الخطوة اي مواكبة حميدة 
بيروت  الى  اسعاف  بسيارة 
وهو يمشي على قدمه الواحدة 
تأتي في الدرجة االولى للحفاظ 
على صحته وحمايته واسعافه 
له  يتعرض  طارئ  اي  عند 
خالل مزاولته نشاطه هذا كما 
حرص  سياق  في  أيضا  تأتي 
بذوي  االهتمام  على  الجمعية 
االحتياجات الخاصة واشراكهم 
بهم  واالهتمام  مجتمعهم  في 
سيما  ال  هواياتهم  وتشجيع 

الرياضية منها.

المؤتمرات  قاعة  استضافت 
الرابطة  في  والمعارض 
الثقافية حفل توقيع كتاب «هل 
للكاتبة   » اهلل؟  غير  خالق  من 
حشد  بحضور  الحسن  مايا 
القضائية  الشخصيات  من 
النشيد  بعد  والثقافية.  واالمنية 
الكتاب  مؤلفة  القت  الوطني 
فيها  رحبت  كلمة  الحسن  مايا 
عن  تحدثت  وثم  بالحاضرين 
الغاية من وضع الكتاب مشيرة 
مخلوقات   الكون  في  ان  الى 
غاية  وفي  دقيقة  انظمة  تملك 
عقولنا  على  تصعب  التعقيد 
ال  هائلة  تصاميم  من  فيها  لما 
يمكن الي تكنولوجيا في العالم 

فان  ،وبالتالي  بها  تقارن  ان 
تظهره  الذي  واالدراك  الوعي 
في  الموجودة  الحية  الكائنات 
العالم ال يمكن تفسيره علميا اال 
بانه  وراء كل تصميم مصمم  
ووراء كل ابداع مبدع ووراء 
هذا النظام الكوني الدقيق خالق 
مبدع . ولفتت الى انها ارتكزت 
في الكاتبة على البحوث العلمية 
المرجوة  الغاية  تحقيق   في 
البحوث  احدث  في ضوء  منه 
العلمية  وركزت بشكل واسع 
على عدم المماطلة في  ايصال 
الفكرة الى القارئ  و قصدت 
التي  االبواب  تتنوع   ان  

تناولتها.

عطاؤنا  جمعية  وقعت 
مع  تعاون  بروتوكول 
تنفيذ  بهدف   ،«IndyAct»
النفايات  من  التخلص  مشروع 
ضمن خطة تعتمد على سياسة 
واستردادها،  المواد،  إدارة 
القابلة  غير  المواد  إزالة  ثم 

ووقع  تدريجيا.  لإلسترداد 
رئيس  من  كل  البروتوكول 
جمعية «عطاؤنا» عبد الرزاق 
مدير  دنو  وفادي  إسماعيل 
المشروع في «Indyact» في 

طرابلس.

زار سفير الهند في لبنان رافي 
مدينة  زوجته  ترافقه  تبارا 
المجتمع  من  بدعوة  طرابلس 
فاستقبله  الشمال،  في  المدني 
خانجي،  انور  التشكيلي  الفنان 
عامر  االجتماعي  والناشط 

للسفير  الكمالي، وكانت زيارة 
مدرسة  مقر  الوفد  يرافقه 
المشرف  التقى  حيث  العزم، 
العام لجمعية» العزم والسعادة» 
الدكتور عبد اهلل ميقاتي، واطلع 
منه على منجزات «الجمعية»، 

الصناعة  غرفة  بزيارة  قام  ثم 
والتجارة في طرابلس، والتقى 
القنصل  بالتكليف  رئيسها 
ميشال بيطار. وختمت الزيارة 
عامر  من  الغداء  على  بدعوة 

الكمالي في قصر الحالب.

الرابطة  «جمعية  وزعت 
لبنان  في  الخيرية»  النسائية 
عيد  لمناسبة  حلبا،  الشمالي - 
االضحى المبارك، المساعدات 
عيد  كل  توزيعها  المعتمد 
غذائية،  مواد  شملت:  والتي 
العيد  معمول  العيد،  ثياب 

اللحم، اضافة الى  وحصة من 
لدى  المكفولين  لالطفال  عيدية 
حضور  في  وذلك  الجمعية، 
العثمان  شادية  الجمعية  رئيسة 
وموظفي  الجمعية  واعضاء 

الجمعية واهالي االطفال. 

والمسلمين  عامة  اللبنانيين  من  يتقدم 
خاصة بأحر التهاني بمناسبة حلول 

عيد األضحى المبارك 
اعاده اهلل على لبنان واللبنانيين والعالمي 
العربي واالسالمي باليمن والخير والبركات

وكل عام وانتم بخير



7

عماد الطبال
it Design

الوفاق - تشرين الثاني 2010 - العدد 104 - السنة العاشرة

تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

 AUL جامعة  إدارة  توّجت 
الشمال  محافظ  مع  تعاونها 
رجل  ومع  قالوش  ناصيف 
االعمال النقيب عامر ارسالن 
لهما  قدّم  حيث  تكريمي  بلقاء 
رئيس الجامعة الدكتور عدنان 
عربون  الجامعة  درع  حمزة 
محبة وتقدير إثر حفل تربوي 
بحضور  غداء  مأدبة  تخّلله 
الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس 
والمفّتش  حمزة  مصطفى 
والمهندس  نعمة  فوزي  العام 
الجامعة  وأركان  الزاخم  خليل 

وعدد من األصدقاء• وقد شكر 
الجامعة  إدارة  المحافظ قالوش 
مؤكدا  الطيبة  مبادرتها  على 
على أهمية دورها في المجالين 
منوّها  واإلجتماعي  التربوي 
بالمكانة المرموقة التي وصلت 
إليها جامعة AUL مشددا على 
والتنشئة  رسالة  التربية  أن 
الناس  في  الخير  وأنّ  أمانة 
من  المعرفة•?  عمّموا  طالما 
جهته فقد شكر أرسالن رئيس 
الجامعة ورئيس مجلس األمناء 
وأشاد  اإلداري  وجهازها 

بجهودهم?متمّنيا لهم المزيد من 
النجاح واعدا بالتعاون الصادق 
طرابلس  في  سيما  ال  معهم 
في  النبيل  الهدف  تحقيق  بغية 
توفير الظروف المؤاتية لشبابنا 
وتأهيلها  تنشئتها  لتحسين 
الحاضر  تحديات  لمواجهة 
نعم  بذلك  فنكون  والمستقبل 
لتجنيب  والداعم  المؤازر 
الضياع  الصاعدة  أجيالنا 
إلى  ليصلوا  الدرب  لهم  ولننر 
الدرب  بدورهم  ينيرون  حيث 

لآلخرين•

طليس  مؤسسة  عميد  شكر 
اإلنمائية  رجل األعمال  الشيخ 
إنمائي  لقاء  علي طليس خالل 
السمك  عيون  في  دارته  في 
مجلس  دولة ررئيس  – عكار 
على  الحريري  سعد  الوزراء 
اإلنجازات التي حققها في عكار 
والسيما  لبنان  مساحة  وعلى 
مولها  التي  التربوية  الصروح 
والتي  الخاص،  حسابه  على 
وزير  معالي  اليوم  يدشنها  
التربية والتعليم العالي الدكتور 
العام  واألمين   منيمنة  حسن 
أحمد  الشيخ  المستقبل  لتيار 
الحريري في تلمعيان وتلعباس 

الغربي وتكريت ورجم حسين 
خالد  وادي  في  والمجدل 
وبرقايل  القرقف  في  وقريبا» 
تنموية  مشاريع  إلى  إضافة   ،
على  تنتشر  متنوعة  وإنمائية 
مساحة  عكار ، في وقت نجد 
تضليل  يحاولون  البعض  فيه 
صورة  وتشويه  العام  الرأي 

لبنان 
هذه  ان  إلى  طليس  ولفت 
اإلنجازات  ما كانت لو لم تكن 
عكار في وجدان دولة الرئيس 
سعد الحريري ، كما كانت في 
رفيق  الشهيد  الرئيس  وجدان 
أبناء  أن  مؤكدا»   ، الحريري 

عكار كل عكار الذين يقدرون 
هذه المكرمات من رجل كريم 
بنهج  تمسكا»  ويزدادون   ،
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
دولة  بقيادة  الرائدة  وبمسيرته 
كما   ، الحريري  سعد  الرئيس 
بالمحكمة  تمسكهم  ويؤكدون 
الدولية من أجل كشف الحقيقة 
ويؤكدون   ، العدالة  وإنتصار 
وتمسكهم  إصطفافهم  أيضا» 
بالمؤسسات العسكرية واألمنية 
والمؤسسات  الدولة  وبلبنان 
ميشال  العماد  الرئيس  برعاية 

سليمان ...

التوعية من حوادث  إطار  في 
بشكل  القيادة  ومخاطر  السير 
جامعة  نظمت  للقانون  مخالف 
إدارة   – العربية  بيروت 
العالقات العامة - ندوة لجمعية 
حشد  حضرها  هادي»  «كن 
من   تقديم  وبعد   . الطالب  من 
زينة  العامة  العالقات  مديرة 
جبران  لينا  تحدثت  العريس 
عن معاناتها وصدمتها كأم بعد 
حادث  في  هادي  ابنها  فقدان 
سير وكيف حولت مأساتها الى 
عمل انساني من خالل جمعية 

كن هادي.
فادي جبران والد  وقد عرض 
مرتبطة  وحقائق  ارقاما  هادي 
بحوادث السير واسبابها وكيفية 
مثل  بسيطة  بإجراءات  تجنبها 
وبالسرعة  بالقوانين  االلتزام 
المحددة واستخدام حزام االمان 

وعدم  الكحول  تناول  وعدم 
عند  الخلوي  الهاتف  استخدام 
القيادة . ولفت جبران الى ان 
السير  حوادث  ضحايا  معدل 
ارتفع خالل السنوات الماضية 
ان  مؤكدا  العام  هذا  واستقر 
بنسبة  الوفيات  معدل  انخفاض 
بالمئة  اربعين  الى  تصل 
بتطبيق  يكون  الحوادث  بسبب 
قانون السير دون  االجراءات 
اوضاع  تحسين  مثل  االخرى 

الطرقات والتوعية .
بتجربة  الندوة  اختتمت  وقد 
الطالب لمخاطر حوادث السير 
الطالب  يجلس  آلة  خالل  من 
به  وترتطم  مقعدها  على 
بسرعة 17 كلم بالساعة بشكل 
السرعة  مخاطر  لتوضح  آمن 
األمان  حزام  وضع  واهمية 

أثناء القيادة . 

بيانًا  األهلية  اللجان  اصدرت 
طالبت فيه وزير السياحة فادي 
السياحي  المركز  إقامة  عبود 
في  ضبيه  في  تشييده  المنوي 
الدولي  كرامي  رشيد  معرض 
نظرًا إلى مساحته الكبيرة التي 
وهو  مربع  متر  بمليون  تقدر 
المنشآت  من  العديد  يحوي 
والمباني والقاعات التي تسمح 
بإقامة مركز سياحي ومساحات 
للمعارض وقاعات للمؤتمرات 
مساحته  ومسابح.وتبلغ 
متر  مليون  نصف  الخارجية 
من  أكثر  لوقوف  تسمح  مربع 
5000 سيارة للزائرين ويعتبر 
الشرق  في  نوعه  من  األول 
بين  تواصل  وجسر  األوسط 
المجاورة  الدول  من  العديد 
وأوروبا. إن المباني والمنشآت 
معرض  في  أصاًل  المتواجدة 
رشيد كرامي الدولي باإلضافه 

إلى الحدائق والمسارح المائية 
تؤهله أن يلعب الدور الرئيسي 
ما  سياحية  مشاريع  إقامة  في 
يطالب  السياحة  وزير  برح 
الضبيه  منطقة  في  بإقامتها 
في حين أن معرض طرابلس 
إقامة  إلى  يحتاج  ال  الدولي 
وتكاليف  تحتية  وبنى  منشآت 
عنها  تعجز  كبيرة  مالية 
الذي  الوقت  في  الدولة  خزينة 
كرامي  رشيد  معرض  يقف 
إقامة  من  شاهدًا على حرمانه 
أرضه  على  دولية  معارض 
التي  التهميش  سياسة  بفضل 

تتبعها الحكومات المتعاقبة.
وطالبت اللجان وزير السياحة 
مناطقية  بإعتماد خطة سياحية 
المناطق  كل  منها  تستفيد 
التي  المنافع  سياسة  عن  بعيدًا 
وبعض  العاصمة  منها  تستفيد 

المناطق.

في  طرابلس  بلدية  شاركت 
الثالثين  االجتماع  فعاليات 
للعمدة  الدولية  للجمعية 
انعقد  الذي   AIMF الفرنكفون 
)سويسرا(  لوزان  مدينة  في 
من 20 الى 21 تشرين االول 
2010، تحت عنوان :»حوار 
خدمة  في  والجامعات  المدن 
سبق  الذي  المحلية»،  التنمية 
الفرنكفون،  الدول  قمة رؤساء 
الطرابلسي  الوفد  ضم  وقد 
رئيس  الجامعيين  االساتذة 
البلدية د. نادر الغزال وعضو 
جالل  د.  البلدي  المجلس 

حلواني.
 700 نحو  اللقاء  في  شارك 
 260 من  اكثر  من  شخص 
شملت  وقد  فرنكفونية،  مدينة 
عمل  ورش  اللقاء  فعاليات 
وندوات تخصصية واجتماعات 
تنسيقية شارك فيها بفعالية وفد 
بلدية طرابلس والتي تمحورت 
بينها  من  مواضيع  عدة  حول 
: الجامعة في المدينة، الجامعة 
االقتصادية،  التنمية  شريك 
الثقافي،  االرث  الحوكمة، 
التنمية المدنية المستدامة، ....

نادر  د.  البلدية  رئيس  وقدم 
محور  في  مداخلة  الغزال 
التنمية  شريك  «الجامعة 
فيه  ركز  والذي  االقتصادية» 
على الدور التي تلعبه الجامعة 
االقتصادية  العجلة  تحريك  في 
ومواكبة التخصصات الجامعية 
ان  اذ  االقتصادي،  للنهوض 
علمية  نخبا  تضم  الجامعات 
التي  االختصاصات  كل  في 
تحتاجها المدينة، وذكر ان مدينة 
كبيرة  اهمية  تولي  طرابلس 
الجامعات  مع  البناء  للتعاون 
او  رسمية  فيها  الموجودة 
خاصة، وانها ستطلب منهم ان 
الطالب  تخرج  بحوث  يكون 
البلدية،  اهتمامات  صميم  من 
النهضة  على  امثلة  واعطى 
االقتصادية التي شهدتها بعض 
كانت  التي  ماليزيا  في  المدن 
في  فعاال  شريكا  الجامعات 

عملية النهوض االقتصادي.
كما قدم عضو المجلس البلدي 

مداخلة  حلواني  جالل  د. 
المدنية  «التنمية  محور  في 
ارتكزت  والتي  المستدامة» 
حول ادخال المفاهيم البيئية في 
وكيف  المدنية  التنمية  عملية 
كافة  من  االستدامة  عملية  تتم 
ان  وذكر  الحضرية،  النواحي 
نمط المدن الصديقة للبيئة بات 
شيئا مألوفا في كثيرا من البالد 
الحديثة، وعرض لتجربة مدن 
كما  واستوكهولم.  ظبي  ابو 
محور  في  حلواني  عرض 
لتجربة  المدينة»  «الجامعة في 
مع  طرابلس  بلدية  شراكة 
تأسيس  في  اللبنانية  الجامعة 
 .CNAM معهد العلوم التطبيقية
التلفزيون  محطة  اجرت  وقد 
مقابلة   TSR1 السويسرية 
حول  حلواني  مع  تلفزيونية 
التعاون  شبكات  ايجاد  كيفية 
في  والبلديات  الجامعات  بين 
في  بثه  تم  الفرنكفونية  الدول 
نشرة االخبار الرئيسية الساعة 
اجرى  كما  مساء،  الثامنة 
 Espace  البرنامج التلفزيوني
يبث  الذي   francophone
التلفزيونية  المحطات  على 
TV5 العالمية وFR3 الفرنسية 
مع  مقابلة  المستقبل  وتلفزيون 
التعاون  افق  حول  حلواني  د. 
والجنوب  الشمال  مدن  بين 
ان  يمكن  وكيف  الفرنكفون 
الحديثة  التكنولوجيا  تنتقل 
طريق  عن  المدن  هذه  الى 

الجامعات.
اللبناني  الوفد  التقى  كما 
برتران  باريس  بلدية  رئيس 
منصب  يشغل  الذي  دوالنوي 
للعمدة  الدولية  الجمعية  رئيس 
بلدية  ورئيس  الفرنكفون، 
ترامبلي  جيرالد  مونتريل 
نائب  منصب  يشغل  الذي 
للعمدة  الدولية  الجمعية  رئيس 
بلديات  ورؤوساء  الفرنكفون، 
وتونس،  المغرب  من  عربية 
وتم االتفاق المبدئي مع رئيس 
الجمهورية  في  صفاقس  بلدية 
التونسية المهندس منصف عبد 
مدينة  مع  توأمة  على  الهادي 

طرابلس.

التنموي  التجمع  رئيس  رحب 
اللبناني المحامي الدكتور خالد 
الخير بزيارة السفير السعودي 
الى الشمال ،معتبرا انها شكلت 
المنطقة  البناء  اطمئنان  عامل 
قيادات  جمعت  وانها  سيما 
انتماءاتهم  بمختلف  الشمال 
الوحدة  عنوان  تحت  السياسية 
على  والحفاظ  الوطنية 

االستقرار والسلم االهلي .
واذ نوه الخير باالثر االيجابي 
ىالسعودي  السفير  لزيارة 
،دعاه  وعكار  طرابلس  الى 
قضاء  الى  زيارة  لتخصيص 
المنية الضنية للقاء اهل القضاء 
الذين يعولون كثيرا على الدور 
المملكة  تلعبه  الذي  اليجابي 

على الساحة الوطنية.

في  األشغال  لجنة  رئيس  هنأ 
المكتب  ورئيس  فنيدق  بلدية 
في  المستقبل  لتيار  الهندسي 
حسن  المهندس  القيطع  جرد 
عكار  أبناء  الدين  صالح 
بعيد  خاصة  والمسلمين  عامة 
المبارك ، أعاده اهلل  األضحى 
على الجميع بالخير والسعادة  ، 
آمال» ان يشهد لبنان كل لبنان 

واألستقرار  األمن  من  فسحة 
برعاية رئيس حكومة كل لبنان 
الحريري  سعد  الرئيس  دولة 
من   ، باإلعتدال   نادى  الذي 
بنائه  أرسى  الذي  لبنان  أجل 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
والذي عاش عظيما» وأستشهد 

عظيما» ليبقى لبنان .

الفنية  اللجنة  وتنظيم  بدعوة 
في منتديات العزم اقيمت ندوة 
النقابة  «حضور  عنوان  تحت 
والتربية  التشكيلية  الفنون  في 
مركز  مسرح  على  الفنية» 
العزم الثقافي في بيت الفن في 
نقيب  فيها  حاضرت  طرابلس 
لبنان  في  التشكيليين  الفنانين 
التشكيلي  والفنان  عبيد  كلود 
خالد عيط،بحضور رئيس بلدية 
عيسى  محمد  السفير  الميناء 
وممثل عن نقيب المهندسين في 
الشمال جوزف اسحق المهندس 
عامر حداد،ومسؤول المنتديات 
مي  ملك،والدكتورة  مقبل 
االهلية  اللجان  سعادة،ورئيس 
عن  الحاج،وممثلين  سمير 
الجمعيات والهيئات االجتماعية 
الفنانين  من  وحشد  والتربوية 

والطالب والمشاركين.
بداية النشيد الوطني اللبناني،ثم 
الفنية  اللجنة  لمسؤولة  كلمة 
التشكيلية  الفنانة  المنتديات  في 
رحبت  ابراهيم،التي  عايدة 
كان  وقالت:اذا  بالحضور 
الفنون  وممارسة  احتراف 
واالختصاص  الموهبة  بدافع 
وطالبنا  اوالدنا  خيار،فتربية 
تربية فنية سليمة يجب ان يكون 
مسؤول  ألقى  أساسيًا،ثم  قرارًا 
المنتديات واالعالم في جمعية 
العزم مقبل ملك كلمة قال فيها : 
نشكر اللجنة الفنية في منتديات 
تنظيمها  على  الثقافية  العزم 

هذه المحاضرة هذه اللجنة التي 
وأدباء  وشعراء  فنانين  تضم 
يعملون  وأشخاص  ومخرجين 
الفني  العمل  أنواع  كافة  في 
انطالقتها  من  بالرغم  والتي 
في  تقدمًا  حققت  فقد  حديثًا 
المجال الفني واالجتماعي على 
أننا  وأضاف  المستويات  كافة 
في منتديات العزم هدفنا دائما 
كل  في  االداء  مستوى  رفع 
القطاعات ونسعى دائما للرقي 
وطننا  يخدم  بما  االفضل  نحو 

ومستقبل أجيالنا.
نقيب  تحدثت  ذلك  بعد 
عبيد  كلود  التشكيليين  الفنانين 
وقالت:يعكس تعدد وظائف الفن 
البعض  مع  بعضها  وتداخلها 
اهمية  وثيق  بشكل  االخر 
االجتماعي،  ودورها  الفنون 
تتميز  للفن  االساسية  فالخاصة 
في استيعابه للواقع االجتماعي 
والنفسي بشكل شمولي متكامل 
محاولة  في  وهادف  واع 
لتغييره وتطويره،والفن لم يكن 
يوما من الكماليات الن االنسان 
ونحت  ورسم  وغنى  رقص 
يترك  ان  قبل  الصخر  في 
الكهف الى العمارات والمباني 
فالفنون التشكيلية ترجمة للحياة 
تفعيل  خالل  من  وللمجتمع 
بهذه  وعالقته  اإلنسان  دور 

المعطيات وهي لغة االنسان.
تكون  الجمالية  الرسالة  وهذه 
العصر  على  ما  بشكل  شاهدة 

والناقدة له والمحرض له على 
بشكل  يرى  ال  ما  يرى  ان 

اعتيادي.
جميع  شكرت  واخيرا 
االجتماعية  بقضايانا  المهتمين 
الفكر  وقضايا  والسياسية 
وفي  والفن،وبخاصة  االدب 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  مقدهم 
الفنية  واللجنة  معه  والعاملين 

في منتديات العزم.
خالد  التشكيلي  الفنان  بدوره 
الفنون  مادة  ان  رأى  عيط 
التشكيلية باعتبارها نشاطًا فنيًا 
االرحب  حرًا،المجال  وتربويًا 
الصادقة  التلميذ  لتعابير 
في  مهما  دورًا  تلعب  وهي 
سليمًا  تكوينا  شخصيته  تكوين 
مختلفة،فتساعده  صعد  على 
وشعوره  ذاته  تاكيد  على 
وتعمل  حواسه  بالثقة،وتدرب 
وقدراته  طاقاته  ابراز  على 
البحث  على  وتحثه  ومهاراته 
تهذيب  على  وتعمل  واالختبار 
خالل  من  البصري  ادراكه 
تخزين الصور المرئية واعادة 
تلقائية،فيكتشف  بحرية  توليفها 
ويحاول  محيطه  خاللها  من 
صياغته  باعادة  فيه  التدخل 
على  يساعد  طريقته،مما  على 
والتعاطي  وسطه  الى  التعرف 
عن  والتعبير  بفعالية  معه 
افكاره بحيوية وحماس واندفاع 
كافة  على  ينسحب  ما  وصدق 

مستويات حياته.

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
بوزير  ممثاًل  الحريري  سعد 
حسن  العالي  والتعليم  التربية 
منيمنة ، وبحضور األمين العام 
لتيار المستقبل أحمد الحريري 
من  الثالثة  المرحلة  تدشين  تم 
الرئيس   من  الممولة  المدارس 
عكار،  في  الحريري  سعد 
ضمن اطار احتفاالت التدشين 
سبعة  اليوم  حتى  شملت  التي 
عشرة  ثالثة  بين  من  مدارس 
مدرسة منتشرة في كل أرجاء 
نفقة  على  شيدت  والتي  عكار 
الحريري وباشراف وتنفيذ من 
شركتي جينيكو واوجيه لبنان .

الى  والحريري  منيمنة  زيارة 
من   المرة  هذه  بدأت  عكار 
المحطة  كانت  حيث  ببنين 
دارة  في  البلدة  في  األولى 
النائب  أواًل  لبنان  كتلة  عضو 
استقبل  الذي  ضاهر  خالد 
حبيش،  هادي  المنطقة  ونواب 

، خالد زهرمان، نضال طعمه، 
الضيف  الوفد  خضر حبيب   
المكتب  عضو  جانب  الى 
المستقبل محمد  لتيار  السياسي 
المراد، ورئيس دائرة األوقاف 
االسالمية في عكار الشيخ مالك 
جديدة ،   منسقي تيار المستقبل 
عبد  عصام  حدارة،  سامر 
كبير  ،وعدد  طه  خالد  القادر، 
من رؤساء البلديات والمخاتير 
وفي مقدمهم رئيس بلدية ببنين 
اتحاد  ورئيس  الكسار  كفاح 
االله  عبد  القيطع  بلديات جرد 
أحمد  القيطع  وساحل  زكريا 
من  كبير  عدد  الى   ، المير  
واألئمة  التربوية  الفعاليات 

والعلماء .
الضاهر شدد  في كلمة ترحيبية 
ومنها  األساسية  الثوابت  على 
والمحكمة  والعدالة  الحقيقة 
والتهديد  التهويل  رافضًا 

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

حسن سالمة في بيروت

العد التنازلي

وكانت الخطوة القادمة الجريئة 
شقة  استئجار  هي  بيروت  في 
كمقر همي لمنظمة الطفولة، إذ 
لم يكن األمر مجرد العثور على 
شقة خالية، أية شقة تطل مثاًل 
على الكورنيش، أو تقع بشارع 
الوصف  كان  إنما  الحمراء، 
أن  العقارات  لسمسار  المحدد 
تكون شقة علوية جيدة التهوية، 
شارع  نطاق  من  تخرج  ال 
لبنان، ضمن مجموعة عمارات 
لكن  بالشارع.  متجاورة  عالية 
البحث عن شقة في هذه  لماذا 
واإلجابة  بالذات..؟  المنطقة 
أجل  من  وهي  للغاية  بسيطة 
مراقبة شقة علي حسن سالمة 
من فوق، دون أن يالحظ أحد 

ذلك.
دلها السمسار على أكثر من شقة 
المختارة.  العمارات  بمجموعة 
لكون  رفضت  إيريكا  لكن 
الشقة دون االرتفاع المطلوب، 
والذي يحقق ميدان رؤية للشقة 
أو  أيضًا،  وللشارع  الهدف 
بسبب أن بعض هذه الشقق ال 
تطل بالمرة على ناحية سالمة. 
أن  السمسار  على  أكدت  لذلك 
يبحث لها عن شقة تتوافر بها 
المطلوبة، واجتهد  المواصفات 
الرجل قدر استطاعته لمساعدة 
الفتاة السخية، مندوبة المنظمة 
مساعدة  تبغي  التي  الدولية 
لبنان، إلى أن عثر على المكان 
واسعة  شقة  وكانت  المناسب 
تقع بالطابق الثامن ذات موقع 

استراتيجي هام جدًا.
وقعت   ،1978 أكتوبر  في 
بصفتها  الشقة  عقد  إيريكا 
الطفولة  منظمة  مندوب 
الدولية، والممثل لها في لبنان، 
على  النحاسية  الالفتة  وعلقت 
باب الشقة، وببطء شديد بدأت 
ولوازم  الشقة  أثاث  شراء  في 
ومن  مكتبي.  كمقر  إعدادها 
حملت  التي  األدوات  ضمن 
إلى المقر، تلسكوب قوي دأبت 
لعدة  استعماله  على  إيريكا 
مراقبة  في  يوم  كل  ساعات 
لمدة  وتمكنت  سالمة،  شقة 
شهرين من وضع جدول زمن 

لتحركاته اليومية صباحًا. في 
وعصرًا  مكتبه  إلى  طريقه 
بعد  خروجه  ثم  عودته،  حين 
منتظمة  زيارات شبه  في  ذلك 
من  وأوالده  والدته  لزيارة 

الزوجة األولى.
بتحركات  الدقيق  الجدول  هذا 
اليومية، كانت الموساد  سالمة 
تفاصيله،  إلى  ملحة  بحاجة 
لوضع خطة االقتباس بحيث ال 

تخيب.
إلى  سالمة  تحول  هكذا 
األماكن  محدد  سهل  هدف 
والتحركات والمواعيد، ال يكاد 
يتربص  من  هنالك  بأن  يفكر 
أن  لفكرة  إمام الستسالمه  به، 
الموت لن يخيفه، أو الطمئنانه 
أصدقائه  خالل  من  أمنه  على 
في المخابرات المركزية الذين 
ناحية  من  األمن  لها  ضمنوا 

الموساد.
لكن الموساد برغم تخوفها من 
المركزية،  المخابرات  غضب 
تتوقف عن مطاردة سالمة  لم 
عملية  بعد  خاصة  ومراقبته، 
)كمال عدوان( في 11 مارس 
1978، بقيادة دالل المغربي، 
التصميم على تصفية  فقد كان 
سالمة أقوى دافعًا وهدًفا عن 

ذي قبل.
لم  مائير،  جولدا  فتاة  وبرغم 
يخفت أمل قادة الموساد، حتى 
متناهية،  بدقة  رتبوا كل شيء 
ماريا  إيريكا  خالل  ومن 
الرؤية،  اتضحت  تشامبرز 
وتحددت خطوات العمل القادمة 
سالمة  كابوس  من  النتهاء 
الذي ترتجف  المفزع، وشبحه 

له العقول في إسرائيل.
لم يمكن من الطبيعي أن تقضي 
وحدها  تشامبرز  ماريا  إيريكا 
بيروت،  في  السنة  رأس  ليلة 
خاصة والملف الخاص بها في 
يؤكد  الفلسطيني  األمن  جهاز 
وجادة،  ملتزمة  شخصية  أنها 
في  خاصة  عالقات  أية  بال 
جمع  في  بعملها  تهتم  لبنان، 
األطفال  عن  وافرة  معلومات 
واألسر الفقيرة، وتسعى لجلب 
الخارج  من  عديدة  مساعدات 
وتوفير  األسر،  هذه  إلعالة 
حياة صحية آمنة لألطفال ذوي 

الحاجات الخاصة واليتامى.
إلى  إيريكا  ذلك طارت  وعلى 
لندن حيث احتفلت مع أسرتها، 
فرانكفورت  إلى  طارت  ثم 
سري  بشكل  والتقت  وفسبادن 
للغاية مع أحد ضباط الموساد، 
اللقاء  كيفية  لها  شرح  حيث 
بعميلين سوف يزوران بيروت 

خالل أيام قالئل.
إلى  الموساد  عميلة  عادت 

األموال  بعض  تحمل  بيروت، 
والهدايا ألطفال لبنان اليتامى، 
عميلين  وصول  أن  وتدرك 
للمساعدة معناه أن العد التنازلي 
للعملية قد بدأ. وأن نهاية علي 
على  أوشكت  سالمة  حسن 

االنتهاء.

الموت الراقد أسفل المقعد

تحت  سالمة  حسن  علي  كان 
إمرته سيارة شيفروليه ستيشن 
ضد الرصاص، ويحذره دائمًا 
المركزية  المخابرات  رجال 
هناك  أن  من   .C.I.A
لتصفيته،  للموساد  محاوالت 
سنوات  مدار  على  تعود  لكنه 
بها  وقذف  التحذيرات  هذه 
جورجينا  أما  ظهره،  خلف 
في  دائم  بشكل  فكانت  رزق 
من  نظرت  كلما  توتر،  حالة 
العالية  العمارات  إلى  الشرفة 
تصرخ،  تكاد  بهم  تحيط  التي 
أن  كثيرًا  زوجها  من  طلبت 
)الرب  فرفض:  السكن  يغير 
واحد والعمر واحد( سألته ذات 

مرة:
عن  الحرس  يتحرى  ال  لماذا 

سكان العمارات المجاورة؟
فضحك سالمة:

أنا  أترك  أن  األولى  )من 
حنق  أثير  أن  ال  الشقة،  هذه 
عليهم  أقتحم  وأنا  جيراني، 

خصوصياتهم(.
عن  اإلسرائيلية  الراوية  تقول 
سبقت  التي  األخيرة  األيام 
في  األحمر(  )األمير  اغتيال 

لبنان:
إلى  عودتها  )بعد   -
إجازة  قضت  وقد  بيروت 
وألمانيا  بريطانيا  في  مرحة 
إيريكا  واصلت  الغربية، 
سالمة  حسن  لعلي  مراقبتها 
أكثر من 16 ساعة يوميًا كانت 
وتتبع  المكبر  بالمنظار  تمسك 
الشيفروليه  السيارة  تحركات 
والسيارة  يستقلها سالمة،  التي 
الخاصة بحراسته ماركة رانز 

روفر.
في 17 يناير سافر من باريس 
يدعى  بريطاني  بيروت  إلى 
فندق  وفي  سكرايفر(،  )بيتر 
التقى  هوتيل  جاردن  رويال 
بالكندي )رونالد كليبرج( الذي 
زيورخ،  من  وصل  قد  كان 
وكالهما حجز سيارة من شركة 
 Lebanon( كار  ليبانون 
Car( إحدهما ماركة )فولكس 

فاجن(.
مساء أحد األيام غادرت ثالث 
قوارب صواريخ سريعة ميناء 
هناك  كان  بأحدهما  حيفا، 

وحدة  رئيس  هيراري  مايك 
وفي  الموساد.  في  االغتياالت 
الليل عندما كان الساعة تشير 
إلى الثالثة، أنزل قارب مطاطي 
 Jounieh جونيه  ميناء 
الميناء  وهو  بيروت،  شمالي 
عليه  يسيطر  الذي  الحيوي 
إسرائيل  أصدقاء  الكتائبيون، 
في الخارج، أنزلت شحنة من 
مادة T.N.T. شديدة االنفجار، 
وكلوبرج  سكرايفر  تسلمها 
وبعد  كالم.  دون  وانصرفنا 
في  المطاط  القارب  كان  ثوان 
طريق العودة إلى السفينة األم، 
وطوفت  القافلة  واستدارت 
لبنان وجزيرة  بين  فيما  البحر 

قبرص.
تزن  المتفجرة  المادة  كانت 
15 كيلو جرامًا، قام سكرايفر 
المقعد  تحت  بتكويمها  ورفيقه 
الخلفي  والمقعد  األمامي 
فاجن،  الفولكس  للسيارة 
بتفجيرها  إيريكا  ستقوم  التي 
بواسطة  بعد،  عن  الكترونيًا 
الريموت كونترول، من شرفة 

شقتها بالطابق الثامن.
معلومات  تظهر  لم  اآلن  إلى 
العبوة  إعداد  حول  جديدة 
الناسفة، وعما إذا كان سكرايفر 
أم  بمفردهما  أعداها  وكولبرج 
أن هناك أحد خبراء المفرقعات 
من الموساد قد ساعدهما وبعد 
العبوة،  وضع  من  االنتهاء 
أوقفا السيارة أمام منزل إيريكا 
تشارمبرز، حيث تسكن بمنزل 

أنيس عساف.

األصابع المقوسة

صباح 22 يناير 1989 غادر 
مطار  إلى  بيروت  سكرايفر 
الرناكا في قبرص أما كولبرج 
فقد ترك الفندق أيضًا... لكنه 
بفندق  ونزل  جونية  إلى  اتجه 
بقية  لحدوث  انتظارًا  مونتمار 
يد  إلى  انتقلت  التي  التطورات 

إيريكا تشامبرز.
سالمة،  حسن  لعلي  وبالنسبة 
فإن اليوم مر عاديًا، رغم أنه 

تسلم تحذيرًا من األمريكيين.
سالمة  يسافر  أن  ينتظر  كان 
المساء،  ذلك  في  دمشق  إلى 
فهناك ستعقد اجتماعات الدورة 
الرابعة عشرة للمجلس الوطني 
فرصة  وستكون  الفلسطيني، 
حيث  القرارات،  التخاذ  هامة 
ينتظر أن تعقد منظم فتح اتفاًقا 
الشعبية  الجبهة  مع  معتداًل 
أراد  وقد  فلسطين،  لتحرير 
بمنافسه  يلتقي  أن  عرفات 
ليقنعه  حبش،  جورج  األبدي 
جبهة  عن  جبهته  يفصل  بأن 

ذلك،  وبخالف  )؟!(  الرفض 
إدانة اتفاقيات كامب ديفيد بين 

مصر وإسرائيل.
إلى  سالمة  حسن  علي  رجع 
نفسه  إلعداد  عصرًا  بيته 
للسفر إلى دمشق وبخالف ذلك 
فقد كان عليه أن يزور شقة أمه 
يقدم  لكي  بيروت،  غرب  في 
التهنئة البنة أخيه جهاد بمناسبة 
الساعة  لقد كانت  عيد ميالدها 
بالضبط،   15,45 إلى  تشير 
زوجته  حسن  أبو  ودع  حيث 
لفترة  يده  وضع  جورجينا. 
الحامل  بطنها  على  قصيرة 
منذ خمسة أشهر، وأخذ يداعب 
جميلة  فتاة  )ستكون  زوجته: 
)سيكون  أجابته:  مثلك(... 
إنني تحملت ذلك من  صبيًا.. 

أجل )علي( الصغير(.
شقته  األحمر  األمير  غادر 
رفيق  بجوار  مكانه  وأخذ 
متخًذا  السائق  جميل،  سفره، 
الطريق  منعطف  إلى  طريقه 
ثالثة  جلس  وقد  الميدان،  عند 
من الحراس في المقعد الخلفي، 
 Ranze السيارة  وتبعتهم 
أفراد  خمسة  وبها   Rover
الخاص،  الحرس  من  آخرون 

وكانوا من القوة 17.
تشامبرز  ماريا  إيريكا  كانت 
وتراقب،  نافذتها  أمام  تجلس 
السيارة  تقترب  كانت  كيف 
الشيفروليه بسرعة من السيارة 

الفولكس فاجن، المفخخة.
بيدها  كونترول  الريموت  كان 
سيارة  على  معلقتان  وعيناها 
بين  المسافة  قاست  سالمة، 
هنالك  زال  ما  السيارتين. 
مائة متر... خمسون مترًا... 
قوست  عشرون  ثالثون... 
تقترب...  السيارة  إبهامها.. 
الفولكس  بمحاذاة  اآلن  إنها 
وبسرعة،  اآلن  تمامًا،  فاجن 
الريموت  زر  على  ضغطت 
متزامنة  فمها  وفتحت  ألسفل، 
التالية  الضغط  موجة  مع 

واالنفجار المذهل.
الثانية  من  أجزار  وخالل 
القوية  المتفجرات  هزت 
الحي، واشتعل الشارع باللهب 
الشيفروليه  السيارة  تطايرت 
الشارع  وتحول  الهواء...  في 
ساعة  إلى  الهادئ  النظيف 
خلفت عشرات  معركة شرسة 
وقفزت  والمصابين،  القتلى 
جورجينا إلى الشباك تنظر في 
فزع إلى موقع االنفجار، وكان 

أول ما فكرت فيه:
فعلوها  قتلوك!!  )لقد   -

معك..(.
وشاهدت  االنفجار  سمعت  لقد 
وسمعت  الدخان،  كمأة 

اإلسعاف  سيارت  صفارات 
التي كان تجلجل.

بالفوضى  البقاع  شارع  امتأل 
الحراس  يصب  لم  والزحام. 
بأي  الرانز روفر  في  الخمسة 
يتحركون  كانوا  لكنهم  ضرر. 
سيارة  تحطمت  لقد  بصعوبة. 
علي حسن سالمة بالكامل، لكن 
يبدو أنه ما زال حيًا. وبسرعة 
إلى  إحضاره  من  بد  ال  كان 
األميركية.  الجامعة  مستشفى 
ومع كل ذلك لكل ما استطاعه 
إثبات  الوقت  ذلك  في  األطباء 
قطعة  التصقت  لقد  وفاته. 

معدنية بمخه.

الملكة الحزينة

الذي حدث بعد ذلك أن تواجدت 
التحرير  منظمة  أمن  قوات 
والشرطة اللبنانية ووجد سبعة 
قتلوا،  قد  المارة  من  أشخاص 
عشر  ثمانية  أصيب  بينما 
آخرين. يضاف إلى ذلك ركاب 
سالمة  الخمسة،  الشيفروليه 
أما  الثالثة.  وحراسه  وسائقه 
سيارة  فصلت  التي  السيارة 
فقد  روفر،  والرانز  سالمة 
أصيب ركابها إصابات مختلفة 
وأمكن  منهم،  أحد  يمت  ولم 
المعدنية  اللوحة  على  العثور 

للسيارة الفولكس(.
اإلسرائيلية  الرواية  وتضيف 

في افتخار وثقة:
غادرت  البرق  سرعة  في 
آلخر  شقتها  تشامبرز  إيريكا 
فركبت  االنفجار  بعد  مرة 
شوارع  واخترقت  سيارتها 
إلى  وصلت  حتى  بيروت 
برونالد  فالتقت  شمااًل  جونية 
وهي  له  ووصفت  كولبرج 
ما  تفاصيل  فرحًا  ترتجف 
بعد،  عن  البحر  ومن  حدث. 
كان مايك هيراري يحاول أن 
التي  الدخان  بقعة  من  يتأكد 
خلفها الحادث. وفي ظالم الليل 
قد كولبرج سيارته إلى الشاطئ 
وبواسطة  إيريكا.  برفقته 
عدة  ومضت  يدوية  بطارية 
ومن  الزورق،  تحرك  مرات، 
الصواريخ  زورق  صعود  ثم 
حيث  البحر،  عرض  في 
إيريكا  هيراري  مايك  احتضن 
فنادرًا  ذراعيه،  بين  تشامبرز 
ظهر  إلى  تصعد  كانت  ما 

سفينته، عندئذ قالت له بفرح:
وفي  مات(،  لقد  )مايك...   _
مساء اليوم التالي في أكاديمية 
الموساد، أقيم احتفال كبير بهذه 

المناسبة.
كان ياسر عرفات في اجتماع 
بدمشق،  ميرديان  بفندق  هام 

عندما تلقى خبر استشهاد أقرب 
قلبه...  إلى  وأحبهم  رجاله 
وحراسه.  بمستشاريه  فانفرد 
ثم صدر بيان منظمة التحرير 
فيه  يتوعد  الذي  الفلسطينية، 
القتلة.  من  باالنتقام  عرفات 
جثمان  تشييع  مراسم  وجرت 
حيث  مثيرة،  بصورة  الشهيد 
منظمة  شهداء  مقابر  أحيطت 
بالقرب  الفلسطينيين،  التحرير 
لالجئين  شاتيال  مخيم  من 
حمل  الغربية،  بيروت  في 
وسالت  الكفن  بنفسه  عرفات 
المرتعشة،  لحيته  الدموع على 
ألف  خمسون  من  أكثر  وسط 
خلف  مشوا  ولبناني  فلسطيني 

نشع الشهيد.
«إننا نواري شهيدًا التراب».

كان ذلك صدى صوت عرفات 
أيها  اللقاء  إلى  النغمة،  الحاد 
في  مكانك  استقر  البطل؛ 
مسيرتنا  سنكمل  كبرياء! 
كانت  مهما  فلسطين  إلى 

التضحيات.
على مقربة من عرفات كانت 
تقف أم حسين، الزوجة األولى 
لسالمة، وقريبة المفتي األسبق 
الحسيني.  أمين  الحاج  للقدس 
االبن  سالمة،  حسن  وكان 
مالبس  يرتدي  للشهيد،  األكبر 
الفدائيين خالل الجنازة، تتدلى 
ويمسك  كتفيه  فوق  الكوفية 
الكالشينكوف،  مدفع  يده  في 
بشعاعات  نظراته  وتشرق 

التحدي.
أثناء  انهيار  في  االبن  يبك  لم 
عرفات  كان  أباه،  توديع 
يمشي إلى جواره ممسًكا بيده، 
والعقول:  العيون  وتتساءل 
هل سيظهر حسن سالمة مرة 
للزوجة  سمح  لقد  أخرى..؟ 
حاضرة  تكون  بأن  األولى 
أما  األخير،  الوداع  لمراسم 
من  يكن  فلم  الثانية  الزوجة 
سمح  لكن  ظهورها،  الالئق 
يصحبها  بأن  سيارتها  لسائق 
خلف الجنازة من بعيد، فكانت 
حزًنا  ترتجف  السواد  متشحة 
ولوعة، وال أحد من المشيعين 
الكون  جمال  ملكة  أنها  عرف 

الحزينة... زوجة الشهيد.

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