
اسبوعية ـ مستقلة ـ جامعة     صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري     أسست عام 2001

رأي... شهادة... واقع

Al Wifak - December 2010 - Issue No. 105 - 10th Yearالوفاق - كانون األول 2010 - العدد 105 - السنة العاشرة

ww w . a l w i f a k n e w s . c o m

8  صفحات - 1000 ل.ل.

الذي  الشعار  على  تأكيدًا 
 » طرابلس  بلدية  أطلقته 
 » سوا  منعيد  سوا  عايشين 
فاضل  روبير  النائب  أضاء 
نادر  الدكتور  البلدية  ورئيس 
أصدقاء  وبمشاركة  الغزال 
في  الميالد  نوفل شجرة  قصر 
الثقافي  كرامي  رشيد  مركز 
معرضًا  وأقيم  كما   ، البلدي 
لألشغال اليدوية ضمن اطار « 
بحضور  الثقافي  الشتاء  موسم 
في  العامة  العالقات  مسؤول 
النائب فاضل سعدالدين  مكتب 
فاخوري واألستاذ فواز نحاس 

وحشد من المواطنين . 
اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
لمسؤول  ترحيبية  كلمة  ثم 
نوفل  قصر  أصدقاء  لجنة 
لبلدية  الياس خالط الذي شكر 
برعاية  اهتمامها  طرابلس 
التي  النشاطات  كل  ودعم 
تراث  احياء  بغية  بها  يقومون 
« قصر نوفل « واعدًا بالمزيد 

من األعمال .
فكلمة النائب فاضل الذي رأى 
تؤكد  المبادرات  هذه  مثل  بأن 
في  الواحد  العيش  أهمية  على 
مدينة االنفتاح طرابلس ، فهي 
تجمع بين كل قيم وتراث أبناء 

هذا الوطن . 
على  فاضل  النائب  وعلق 
أهمية هذا العمل الثقافي والذي 
أمام  الفرص  اتاحة  شأنه  من 
أصحاب المواهب للتعبير عنها 
بطريقة حضارية ، فالثقافة هي 
توعية  في  األساسي  العامل 
هو  والذي  وباالنفتاح  الشباب 
من أهم قيم المدينة التي يجب 

الحفاظ عليها . 

قصر  ألصدقاء  متمنيًا  وختم 
التوفيق ولبلدية طرابلس  نوفل 

مزيدًا من االزدهار .
الغزال  الدكتور  البلدية  رئيس 
نتوجه  شيء  أي  قبل   : قال 
بالعيد  القلبية  والتهنئة  بالتحية 
ولكل  فاضل  روبير  للنائب 
أؤكد  أن  أود  ، وهنا  اللبنانيين 
أطلقته  الذي  الشعار  أن  على 
عايشين   » طرابلس  بلدية 
يراد  انما   » سوا  منعيد  سوا 
قناعة  على  التأكيد  خالله  من 
أبناء هذه المدينة بأهمية العيش 
شجرة  اضاءة  وما   ، الواحد 
الميالد اال من باب التأكيد على 
العيش  وليس  المدينة  وطنية 
المشترك وانما « العيش الواحد 
« والتآخي الحقيقة ان طرابلس 
كل  جهود  تضافر  الى  تحتاج 

أبنائها لتبقى كما عهدناها .
الى  الغزال  الدكتور  وأشار 
أنه وكما في قصر نوفل هناك 
في كل  الميالد  لشجرة  اضاءة 
من  انطالقًا  المدينة  ساحات 
حرصنا على أن الشعار الذي 
الوطن   » شعار  هو  يجمعنا 
والمواطنية « وليس أي شيء 

آخر . 
النائب فاضل والدكتور  ثم قام 
الميالد  شجرة  باضاءة  الغزال 

وجاال على المعرض . 
الشتاء  موسم   » اطار  وضمن 
الثقافي « في قصر نوفل أقيم 
فيه  شارك  موسيقيًا  عرضًا 
رودولف   ، بابزيان  فهان   :
بابزيان   وأرام  كالوستيان 
شارك فيه حشد من المواطنين

النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
نبيه بري الرئيس نجيب ميقاتي 

معه  وعرض  التينة  عين  في 
للتطورات واالوضاع الراهنة

ميقاتي  نجيب  الرئيس  شارك 
المشرفة  الكعبة  غسل  في 
سمو  برفقة  الداخل،  من 
الفيصل  خالد  الملكي  األمير 
منطقة  أمير  العزيز  عبد  بن 
خادم  عن  نيابة  المكرمة  مكة 
عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 

اهلل بن عبد العزيز .

زمزم  بماء  الكعبة  وتغسل 
وتدليك  الورد  بماء  المخلوط 
بقطع  الداخل  من  حيطانها 
المخلوط  بهذا  المبللة  القماش 
وقت  منذ  تجهيزه  يتم  الذي 
العامة  الرئاسة  قبل  من  مبكر 
الحرام  المسجد  لشؤون 

والمسجد النبوي الشريف .

قدم المستشار االعالمي في بلدية طرابلس عبداهلل بارودي كتاب استقالته 
الى رئيس البلدية الدكتور نادر غزال والذي تضمن عدم رغبته بتجديد 
العقد الموقع بينه وبين البلدية وبالتالي اعفائه من جميع المهام الموكولة 

اليه . وتمنى بارودي لغزال التوفيق والنجاح خالل مسيرته .

اللبنانيين  من  تتقدم  الوفاق  مؤسسات  اسرة 
االعياد  حلول  بمناسبة  التهاني  بأحر  عامة 

السعيدة اعادها اهلل بالخير والبركة

رئيس واعضاء المجلس البلدي في الميناء 

يتقدمون من اللبنانيين عموما واهل الميناء بشكل خاص 

بأحر التهاني بمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة المجيدين

أعادهما اهلل على الجميع بالصحة والعافية

رئيس بلدية الميناء

السفير د. محمد مصباح عبد الستار عيسى

الجمهورية  رئيس  إستقبل 
الرئيس  سليمان  ميشال  العماد 
القصر  في  ميقاتي  نجيب 
اليوم  بعبدا  في  الجمهوري 

الراهنة  للتطورات  وعرضا 
السياسية  االتصاالت  وألجواء 
جلسة  إنعقاد  عشية  الجارية 
مجلس الوزراء في بعبدا غدًا.

رفض وزير االقتصاد والتجارة 
محمد الصفدي لغة التحدي بين 
طرابلس  إن  وقال:  اللبنانيين 
تؤمن  وهي  االعتدال  مدينة 
بوحدة اللبنانيين ومع احترامي 
للذين تحدّثوا في مناسبة راس 
الردّ  أن  إال  الهجرية  السنة 
على التحدّي بالتحدّي ال يخدم 

المصلحة الوطنية في لبنان وهو 
آخر ما نحتاج إليه. وأضاف: 
إلى  يجرّ  تحدٍّ  أي  نحن ضدّ 
آخر  تحدٍّ  وإلى  فعل  ردّات 
بوحدة   مؤمنون  والطرابلسيون 
أهل  وهم  واللبنانيين  لبنان 
حوار واعتدال، هكذا كانوا في 

الماضي وهكذا هم اليوم.

تداعى رؤساء بلديات ومخاتير 
المدني  المجتمع  وفاعليات 
ورؤساء الجمعيات في المنية – 
النبي يوشع ومركبتا والبداوي 

ودير عمار وبحنين ،
منزل  في  طارئ  إلجتماع 
المنية  في  الخير  احمد محمود 
ماعرضته  فيه  إستغربوا   ،
في  الجديد  التلفزيون  شاشة 

مدينة  طالت   ، خاصة  حلقة 
وركزت   ، وابنائها  المنية 
الرئيس  إتهامها بقضية إغتيال 
الشهيد رفيق الحريري وسائر 
الشهداء، حيث وضعت المنطقة 
خانة  في  الستة  وحجاجها 
اإلتهام من جديد، ، وأصدروا 
بيانا تاله صاحب الدعوة احمد 

محمود الخير .

أصدر مكتب عضو كتلة تيار 
كاظم  النائب  النيابية  المستقبل 

الخير بيانا» جاء فيه :
عبر  تلفزيونية  محطة  أتحفتنا 
بالمغالطات  مليئ  تقرير  بث 
تم  حيث  المنية  مدينة  حول 
تصويرها وكأنها بؤرة ارهابية 
لمظاهر  صور  تلفيق  وتم 
الشمال  خارج  من  مسلحة 
وفبركوها على أساس أنها من 

المنية .
ليست  بأنها  بالذكر  والجدير 

المحاولة األولى لتضليل الرأي 
المنطقة  صورة  وتشويه  العام 

والتعمية عن الحقيقة .
الرئيس  مدينة  المنية  ان 
كانت  الحريري  رفيق  الشهيد 
وستبقى السباقة في دعم الدولة 
الشرعية  لتثبيت  ومؤسساتها 

والعدالة والعيش المشترك.
المنية مستمرون  ابناء  ان  كما 
الرئيس  دولة  مسيرة  دعم  في 
سعد الدين الحريري والتحقيق 

الدولي لمعرفة الحقيقة.
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آخر،  وينقضي  عام  يأتي 
والتوقعات  التمنيات  فتنطلق 
تنطلق  كما   ،2011 للعام 
الصورة  حول  التساؤالت 
هذا  عليها  سيكون  التي 
من  أفضل  سيكون  هل  العام. 
سيكون  هل  السابقة؟  األعوام 
السياسية  الصعد  على  مشرًقا 
واالقتصادية  واالجتماعية 
والبيئية؟  واإلنمائية  واألمنية 
أم أنه سيكون امتدادًا لألعوام 
السيئة  األوضاع  السابقة حيث 
وسيرث  الصعد  جميع  على 
تلك  الماضي،  العام  سلبيات 
المواطن  التي جعلت  السلبيات 
رهينة التشاؤم واإلحباط والقلق 
وعدم  المعيشية  والضائقة 

االستقرار؟
المؤشرات والمعطيات المتوفرة 
تنبئ بأن بعض األمور السلبية 
العام  في  ستنشأ  أو  ستستمر 
بعض  إلى  باإلضافة   2011
األمور اإليجابية فعلى الصعيد 
الجدل  سيستمر  السياسي 
لبنان  في  السياسي  والتجاذب 
حول المحكمة الدولية والقرار 
الزور  وشهود  االتهامي 
الموضوعات  إلى  باإلضافة 
وموضوع  األخرى  السياسية 
والموازنة،  العامة  المالية 
ولكن، قد تحدث تسوية سياسية 
الراهنة  السياسية  تنهي األزمة 
الحكومي  للشللل  حدًا  وتضع 
الشأن  وفي  والمؤسساتي، 
القضية  تحل  لن  اإلقليمي 
بالمفاوضات  الفلسطينية 
إسرائيل  وستواصل  المباشرة 
بناء المستوطنات في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وقد تحدث 
ميدانية  إيجابية  تغييرات 

وسياسية في العراق.
المالي  الصعيد  على 
العام  سيرث  واالقتصادي 
إقرار  عدم  مشكلة   2011
موازنة 2010، اقتراب وانتهاء 
لبنان  مصرف  حاكم  والية 
سيجدد  الذي  سالمة  رياض 
له، وارتفاع أسعار المحروقات 
وبعض المواد الغذائية وارتفاع 
وتراجع  العقارات  أسعار 
العام  والدين  االستثمارات، 
البالغ حوالي 50 مليار دوالر، 

والبطالة وتدني الدخل الفردي، 
أن  االقتصاديون  يتوقع  ولكن 
النمو  معدل  ارتفاع  يتواصل 
في   %8 إلى  ليصل  لبنان  في 
ارتفاع  وكذلك   ،2011 العام 
المصرفية  الودائع  نمو  معدل 

بنسبة %10.
يستمر  اإلنمائي  الصعيد  على 
تردي أوضاع الكهرباء والمياه 
والطرقات والسير بسبب سوء 
والعجز  والتخطيط  اإلدارة 
تنفيذ  وسوء  واإلهمال  المالي 

المشاريع.
وفق  األمني،  الصعيد  على 
بعض التصريحات والتحليالت 
خطير  أني  شيء  يحدث  لن 
 2011 العام  خالل  لبنان  في 
التوتر السياسي الحاصل  رغم 
التنبه  يجب  ولكن،  والتهويل، 
والحكمة،  بالوعي  والتحلي 
كما يجب التنبه إلى التهديدات 
واالستقرار  لألمن  اإلسرائيلية 

في لبنان.
االجتماعي  الصعيد  على 
العدالة  غياب  سيستمر 
قيمة  وتراجع  االجتماعية 
في  وحقوقه  وحريته  الفرد 
صعيد  على   .2011 العام 
مشكلة  ستستمر  والمناخ  البيئة 
واالنحباس  المناخي  التغيير 
في  البيئي  والتلوث  الحراري 
بعض  ويشير   ،2011 العام 
تأثير  مدى  إلى  المناخ  خبراء 
األحوال  في  المناخي  التغيير 
هذا  نرى  حيث  للبنان  الجوية 
االنتقال من فصل الصيف إلى 
فصل الشتاء عبر خريف يشبه 
حيث  من  الصيف  بمعظمه، 
والجفاف،  الحرارة  ارتفاع 
بالزراعة  أضر  الذي  األمر 
الحرائق  اندالع  على  وساعد 
حتى السادس من كانون األول؛ 
وبعد أيام قليلة جدًا، وتحديدًا 
في 11 كانون األول بدأ فصل 
الغزيرة  واألمطار  العواصف 
يبشر  مما  والبرد،  والثلوج 
العام 2011،  بشتاء واعد في 
يعوض ما خسره لبنان من مياه 
الينابيع ويروي  جوفية ويغذي 
والثروة  الزراعية  األراضي 

النباتية والحرجية.
من  عددًا  سألت  «الوفاق» 

هي  ما  والمواطنين  الفاعلين 
للعام  وتوقعاتكم  تمنياتكم 
2011؟ فكانت اآلراء التالية:

تفاؤل رغم التعقيدات

)مكتب  العلي  محمد  األستاذ 
«إنني  قال:  العقاري(  الشمال 
الوضع  صعيد  وعلى  متفائل، 
األمور  كل  ورغم  السياسي 
الوفاق وسيلتقي  المقعدة، سيتم 
على  السياسية  األقطاب  جميع 
معالجة  وستتم  الحوار  طاولة 
وسيكون  األمور،  جميع 
الملفات  لجميع  حل  هنالك 
وخاصة  العالقة،  السياسية 
والمحكمة  االتهامي  القرار 
المسعى  يثمر  الدولية، وسوف 
قريبًا  حاًل  السوري-السعودي 
أي  يحدث  ولن  لألزمة. 
وأتوقع  محليًا،  أمني  شيء 
المتحالفة  القوات  تنسحب  أن 
وسيتكبد  العراق،  من  الغربية 
التحالف الغربي في أفغانستان 
الوضع  ويبقى  فادحة،  خسائر 
على ما هو عليه في هذا البلد 
إشعار آخر، ولن يحدث  حتى 
الملف  موضوع  في  تصعيد 
وسيتحسن  اإليراني،  النووي 
لبنان  في  االقتصادي  الوضع 
على  وخاصة   ،%25 بنسبة 
ألن  السياحي  القطاع  صعيد 
بالوضع  مرتبط  القطاع  هذا 
يتناقص  وسوف  األمني، 
يزداد  أن  وأتوقع  العام،  الدين 
 %8 بين  تتراوح  بنسبة  النمو 
البطالة  وستزداد   .%10 و 
أسعار  وستبقى  والهجرة 
العقارات على ما هي عليه في 
واالستثمارات   ،2011 العام 
العربية واألجنبية قليلة وسوف 
نهاية  إلى  الوضع  هذا  يستمر 

العام 2011».

شيء إيجابي سيحصل

قال:  حجازي  يحي  األستاذ 
الذي  الكبير  االهتمام  «إن 
الكبار  المسؤولون  يوليه 
وميولهم  اتجاهاتهم  كافة  على 
يوحي  والطائفية  السياسية 
يحصل  قد  إيجابيًا  شيًئا  بأن 
لناحية  الداخلي  المستوى  على 
شبح  وإبعاد  الصفوف  توحيد 
وما  المواطنين  عن  الخوف 
اإلقليمي  الصعيد  على  يجرب 
بأن  يوحي  مؤشر  إال  هو  ما 
تحمل  سوف  القادمة  األيام 
البلد،  لهذا  اهلل،  بإذن  الخير، 
وال ننسى أن األمور اإليجابية 
األوضاع  على  خيرًا  تنعكس 
تخيم  باتت  التي  االقتصادية 
نرى  حيث  البلد  على  شؤمًا 
روادها  من  خالية  األسواق 
اإليجابي  فالخبر  وزبائنها، 
واألمني  السياسية  والوضع 
على  القادران  وحدهما  الجيد 
االقتصادي  الوضع  تحسين 
الذي  والمعيشي  واإلنمائي 
التجار وعلى  يهدد جميع  بات 
األمل  ولكن  المستويات  جميع 
سوف  األوضاع  أن  في  كبير 
تتجه إلى األفضل ألن الجميع 
اإليجابية  بالناحية  مهتمون 
نأمله  ما  وهذا  األمور،  وتدبر 
من جميع القادة الذين لن يخذلوا 
المواطنين الذين باتوا يكرهون 
والحروب  الحرب  ذكر 
زاهر  مستقبل  إلى  ويتطلعون 

لعيالهم».

أمل وأمنيات
)خبير  الدويهي  لوران  األستاذ 
تدقيق  مكتب  صاحب  مالي- 
قال:  طرابلس(  ومحاسبة- 
ونستقبل   2010 العام  «نودع 
األمل  بمزيد من  العام 2011 

وتسعد  تفرح  التي  واألمنيات 
لما  خصوصًا،  المواطنين 
يعانيه الشعب اللبناني من مآٍس 
بأشكالها  مستمرة  تزال  ال  
األسلوب  نتيجة  المختلفة 
المعتمد في عملية التعاطي مع 
بال  فالغائب عن  العام.  الشأن 
هو مصلحة  المسؤولين  بعض 
المواطنين  وشؤون  الشعب 
الشاغل  والشغل  وشجونهم، 
على  يسيطر  الذي  والهم 
أن  هو  كافة  اللبناني  المجتمع 
تحصل  التي  األمور  تتطور 
في اتجاه توفير جو ومناخ عام 
يؤثر إيجابيًا في كيفية تعاطي 
قيام  إلى  ونظرتهم  المواطنين 
سيطرتها  تبسط  فاعلة  دولة 
الطمأنينة  وتعطي  ووجودها 

للشعب اللبناني واألجانب».
أفكار  «هنالك  أضاف: 
تعود  وتمنيات  واقتراحات 
الفرد  صعيد  على  بالخير 
ولكن  والوطن،  والجماعة 
هذه  كل  تتحقق  أن  حبذا  يا 
األمنيات الكثيرة التي سبق أن 
أحاديث صحافية  في  تناولناها 
للمسؤولين  ونترك  سابقة. 
ورتبهم  مناصبهم  كانت  مهما 
أن يبادروا إلى اختيار األفكار 
التي  واألمنيات  واالقتراحات 
لهذا  والخير  بالفائدة  تعود 
يشعر  بات  الذي  المجتمع 
لواقع  نظرًا  األمل  بضآلة 

الحاية الذي يعايشه».

ال توقعات محددة
أملك  «ال  قالت:  عطية  لينا 
أتمنى  ولكنني  محددة  توقعات 
الكهرباء  وضع  يتحسن  أن 
األسعار،  تنخفض  أن  وأتمنى 
السياسي  االستقرار  وأتمنى 
واألمني للبلد في ظل المخاوف 

والقلق المتصاعد

الفتنى مستبعدة جدًا
«سيبقى  قال:  يوسف  عمار 
جدوى  سياسي ال  جدل  هنالك 

منه، وهنالك نقاش حول أمور 
ولكن،  للبلد،  وإيجابية  مفيدة 
ينفع  ما  لكل  تطبيق  يوجد  ال 
البلد، وأتوقع أن تنتهي األزمة 
شاء  وإن  الراهنة،  السياسية 
إقليمية  حرب  تحدث  لن  اهلل، 
هنالك  وأصبح  إسرائيلية،  أو 
وأصبح  لبنان  داخل  وعي 
وهو  وواضحًا  واحدًا  العدو 
أية  تحدث  لن  لذلك  إسرائيل، 
مشكالت أمنية داخلية، والفتنى 
أن  وأتوقع  جدًا،  مستبعدة 
يتحسن الوضع االقتصادي في 
لبنان مع تحسين حركة السياحة 
كان  إذا  أعرف  وال  والتجارة 
وضع الكهرباء سيتحسن خالل 

العام 2011».

سينهض لبنان
«أتوقع  قالت:  شحيطة  مدام 
رجليه  على  لبنان  ينهض  أن 
واقتصاديًا،  وأمنيًا  سياسيًا 
والسالم  األمن  يعم  وأن 
وأستبعد  البلد،  في  واالزدهار 
وقوع فتنة أو حرب إسرائيلية 
إقليمية.  حرب  حتى  وال 
المسؤولون  يهتم  أن  وأتوقع 
واإلنمائي  االقتصادي  بالوضع 
الجدل  من  ملوا  الناس  ألن 
والقيل  واألكاذيب  السياسي 
السياسية  واالتهامات  والقال 
والمهاترات، وأتوقع أن تتحسن 
الكهرباء، وأن تنخفض أسعار 
انخفضت  إذا  المحروقات 
عالميًا  النفط  برميل  أسعار 
العام  في  الغاز  أسعار  وكذلك 

.«2011

سيحدث انفراج سياسي

قال:  درويش  مالك  األستاذ 
صدور  بعد  اهلل،  أراد  «إذا 
المحكمة  عن  االتهامي  القرار 
سيحدث  بأنه  أعتقد  الدولية 
ومهما حدث،  سياسي،  انفراج 
يتحمل  يعد  لم  اللبناني  الشعب 
أية منازعات سياسية، والخير 
إلى األمام إن شاء اهلل، وأتوقع 
الصعيد  على  انفراجات 
االقتصادي بعد المحكمة، واآلن 
أن  وأتوقع  جامدة  األمور  كل 
تعطي المحكمة الدولية الحقيقة 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري».

أزمة إقليمية
قال:  )طالب(  فران  غسان 
المحكمة  «أتوقع عندما تصدر 
أن  الظني  قرارها  الدولية 
كبرى،  إقليمية  أزمة  تحدث 
لم  حال  في  اقتصاديًا  وأتوقع 
المحكمة  قرار عن  أي  يصدر 
اللبناني،  االقتصاد  يزدهر  أن 
األراضي  األمن  وسيعم 

اللبنانية».

سيتراجع االقتصاد
«إذا  قالت:  صالحة  ياسمين 
السياسية  األزمة  استمرت 
ولن  االقتصاد،  سيتراجع 
العام  في  الكهرباء  تتحسن 
المياه،  أزمة  وستحل   ،2011
الممكن أن تحدث حركة  ومن 
احتجاجات مطلبية، وسيتحسن 
األمن في المناطق كما ستتحسن 
الحركة التجارية، وأتمنى أن ال 

تحدث حرب إسرائيلية».
كما  المواطنين،  توقعات 
التفاؤل  بين  تتفاوت  نالحظ، 
نظرًا  والتشاؤل  والتشاؤم 
األجواء  تكتنف  التي  للضبابية 
والمنطقة،  لبنان  في  العامة 
المعطيات  والختالف 
المتوفرة  والمؤشرات 
والمطروحة بين ما هو إيجابي 
الختالف  ونظرًا  وسلبي، 
الظروف واالنطباعات النفسية 

لكل مواطن.

أسامة اسماعيل 

الثقافي  الصفدي  مركز  شهد 
ألقاها  محاضرة  طرابلس  في 
عميد  زلوعة  بيار  البروفسور 
جامعة  لدى  الصيدلة  كلية 
LAU  تحت عنوان «اللبنانيون 
والتاريخ»،  الجينات  بين 
من  مشتركة  بدعوة  وذلك 
ليدرز،  طرابلس  ليونز  نادي 
في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 
الصفدي.   مؤسسة  ومن  العالم 
الجامعة  رئيس  اللقاء  حضر 
عيد  السيد  العالم  في  الثقافية 
الميناء  بلدية  رئيس  شدراوي، 
الدكتور محمد عيسى، الدكتور 
مصطفى حلوة ممثاًل لمؤسسة 
رؤساء  من  وعدد  الصفدي 
وحشد  الليونز  أندية  وأعضاء 

من المدعوين.
لليون  كلمة  كانت  بدايًة، 
ثم  الحي  عبد  رامي  الدكتور 
جورج  للسيد  مداخلة  كانت 
الى  فيها  أشار  حيث  فضول 
الثقافية  اللبنانية  الجامعة  دور 
أهدافها  موضحًا  العالم،  في 

الليون  وتحدثت  وأعمالها. 
الدكتورة نيللي الحسيني رئيسة 
ليدرز  طرابلس  ليونز  نادي 
التي  التطور  مراحل  عارضًة 
مر بها علم الجينات وتأثيراته 
العلمية  الميادين  مختلف  في 
أظهرت  حين  في  والطبية. 
محاضرة الدكتور بيار زلوعة 
في  البشرية  التنقالت  قيمة 
تاريخية  ناحية  من  المنطقة 
ترتكز  دراسات  الى  باإلستناد 
الجينية  «العيينات  تحليل  على 
لسكان المنطقة»، كما تضمنت 
أن  تظهر  عالنية  معلومات 
كافة  من  أخذت  التي  العيينات 
الطوائف اللبنانية التشابه الكبير 
وإلى حد تماثلها ثم اختتم اللقاء 
الدكتور  الليون  من  بتعقيب 
أن  فيه  اعتبر  حي  عبد  رامي 
هي  زلوعة  الدكتور  دراسة 
تاكيد دامغ على أن لبنانَ الذي 
مرّْت عليه كافُة الحضاراتِ، 
أخذ من ميراثها المتنوع، بغض 

النظر عن الدين أو الطائفة.

البرلماني  السكرتير  بحضور 
واألستقرار  الهجرة  لشؤون 
السابق النائب لوري فرغيسون، 
سيدني  وغرب  الطرق  وزير 
وزيرة  بورجر،  دايفيد  النائب 
الحكومة المحلية النائب باربرا 
أوبرن  بلدية  رئيس  بيري، 
روني العويك وأعضاء البلدية 
عطية،  ونادر  زريقة  هشام 
المنية  أبناء  جمعية  رئيس 
سمير  الخيرية  وضواحيها 
الجمعية  سر  وأمين  الصاج 
مجلس  رئيس  الخير،  نزيه 
المنية  أبناء  لجمعية  الشورى 
الحاج  الخيرية  وضواحيها 
حافظ زريقة، رئيس رابطة آل 
زريقة اإلجتماعية الحاج عمر 
الجالية  مجلس  رئيس  زريقة، 
الخير،  محمود  الحاج  اللبنانية 
الرياضي  أوبرن  نادي  رئيس 
جمعية  رئيس  بكر،  أحمد 
المنية للثقافة جمال عبد الفتاح 
الشعبي  التجمع  زريقة، رئيس 
تيار  نمير،  صالح  العكاري 

رئيس  اإلعالم  ومن  المردة، 
تحرير صحيفة الهيرلد الزميل 
إلهام  رزق،  أبو  أنطونيوس 
بحنين  جمعية  كرمت  حافظ 
كمال  الحاج  الخيرية  المنية 
الخير بدايًة، رحب السيد عماد 
كلمة  وألقى  بالحضور  طه 
باللغة اإلنكليزية شاكرًا النائب 
فرغيسون على خدماته للمنطقة 
ومتمنيًا له النجاح والتوفيق في 
سيترشح  التي  الثانية  المنطقة 

.)Werriwa( فيها
كما رحب بالحاج كمال الخير 
شاكرًا إياه على مواقفه المشرفة 
للقضية  بالنسبة  وخاصًة 
الفلسطينية. ومن ثم كانت كلمة 
المنية  بحنين  جمعية  لرئيس 
وكانت  حامد  مصطفى  السيد 
الوطني  المركز  لرئيس  كلمة 
في الشمال الحاج كمال الخير 
الحضور  بجميع  رحب  حيث 
اآلسير  بلدة  بحنين،  بلدة  وحيا 
زال  ما  الذي  سكاف  يحيى 

آسيرًا بالسجون اإلسرائيلية.

كما حيا الخيرالمقاومة وقال:» 
كنيسة القيامة والمسجد األقصى 
اإلرهاب،  لدولة  آسيرين 
وقتلت  إغتصبت،  التي  الدولة 
وشردت». كما حذر من الفتنة 
التي يقوم المشروع الصهيوني 
في  تأجيجها  الى  األميريكي 
الفتنة  من  «حذار  وقال:  لبنان 
والفتنة  المسيحية  اإلسالمية 
فالوطن  الشيعية،  السنية 
أحد  وال  الطوائف،  بكل  يقوم 
يستطيع أن يلغي اآلخر. فالدين 
وكانت  للجميع»  والوطن  هلل 
والتي  فرغيسون  للنائب  كلمة 
والشعب  العربية  الجالية  حيا 
بحنين  جمعية  وشكر  العربي 
المنية اإلجتماعية على خدماتها 
بشكل  العربية  للجالية  الكثيرة 
خاص.  بشكل  وللبنانيين  عام 
مصطفى  السيد  قدم  وبعدها 
للنائب  تذكاريًا  درعًا  حامد 
فرغيسون وللحاج كمال الخير، 
للسيد  درع  بتقديم  الخير  وقام 
حامد، شاكرًا إياه على التكريم.
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أكد نقيب المحامين في طرابلس 
بسام الداية بأن مدينة طرابلس 
ستبقى تؤمن بأن العدل رديف 
االستقرار الذي تصونه المناعة 

الوطنية للشعب اللبناني.
كالم الداية جاء خالل حفل غداء 
االقتصاد  وزير  أقامه  تكريمي 
على  الصفدي  محمد  والتجارة 
الصفدي  مؤسسة  في  شرفه 
حضره فعاليات سياسية ونقابية 
وحشد  واعالمية  واجتماعية 

من محامي بيروت والشمال.
بداية قال الداية موجها» حديثه 

الى الصفدي:
اذا كان قد كتب لكم أن تحققوا 
على الصعيد الشخصي بعضا» 
مما رجوتموه، فحسبي أنكم ما 
على  لتحققوا  تعملون  تزالون 
المؤمنين  مع  العام،  الصعيد 
التي  وعروبته  لبنان  بوحدة 
عداها  ما  وكل  األساس  هي 
استثناءالوطن المرتجى الذي لم 

نصل اليه بعد والذي لن نلجه 
اال بالحوار الذي نعتبره السبيل 
الفتنة  على  للقضاء  الوحيد 
ولتأسيس  األزمات  ولتخطي 
من  يستتب  أفضل  مستقبل 
خالله النظام العام وتستقر فيه 
السلطات  وتتولى  المؤسسات 
الدستورية واجباتها كاملة تجاه 

وطننا لبنان.
المحامين  نحن  وأضاف: 
التعمق  في  أيضا»  ملتزمون 

دائما»  والتحلي  القانون  بعلم 
بآداب المهنة وسلوكيتها، وبأن 
ونتخلق  العلم  معين  من  ننهل 
على  لنحافظ  العلماء  بآداب 
ارث الشمال وطرابلس ولتبقى 
الفيحاء «فعال» ال قوال» مدينة 
العلم والعلماء، مدينة االنصهار 
الوطني والعروبة، مدينة تؤمن 
االستقرار  رديف  العدل  بأن 
الوطنية  المناعة  تصونه  الذي 

للشعب اللبناني.

بدعوة من جامعة سيدة اللويزة 
حاضر  الكورة  برسا  في 
حول  فاضل  روبير  النائب 
مفهوم   «التنافسية « بحضور 
األب سمير غصوب ، وادارة 
من  وحشد  واألساتذة  الجامعة 

الطالب .
اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
النائب  محاضرة  كانت  ثم 
فاضل الذي قال : ان ما يمر 
به لبنان يبرهن مرة أخرى ان 
المجتمع  هو  الخالص  خشبة 
 ، الخاص  القطاع  مع  المدني 
اليوم موضوع «  لذلك نطرح 
التنافسية « وهي نظرة جديدة 
للسياسة االقتصادية ، وترتكز 

على : 
سن   ( األعمال  بيئة  تحسين 
االجراءات  وتبسيط   – قوانين 

القانونية ( .
توجيه االبتكار والتعليم المهني 
القطاعات  نحو  والجامعي 

األكثر انتاجية .
كل  مستوى  على  خطة  وضع 
قطاع وليس فقط على مستوى 
الوطن ، وهذا يؤدي الى قدرة 
تنافسية أكبر للشركات اللبنانية 

وبالتالي   ، والصغيرة  الكبيرة 
المعيشة  مستوى  رفع  الى 
وفرص العمل والدخل القومي 
. وهذا ال يتحقق اال من خالل 
التعاون بين الحكومة والقطاع 
التعليم  ومؤسسات  الخاص 

والمجتمع المدني .
النائب  اشار  أخرى  جهة  من 
فاضل الى البروتوكول الموقع 
من قبل مؤسسة « بادر « مع 
العالمي  االقتصادي  المنتدى 
davos  ، األمر الذي يساهم 
في الحفاظ على الطاقة البشرية 

الموجودة في لبنان . 
لبنان  تصنيف  الى  أشار  ثم 
ضمن تقرير التنافسية العالمية 
: نظامه المصرفي الرابع على 
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بين  نقاشًا  كان  الختام  وفي 
النائب فاضل وطالب الجامعة 
واألساتذة حول موضوع الندوة 

وجائزة موريس فاضل . 

علي  محمد  الدكتور  قال 
اإلنقاذ  جمعية  رئيس  ضناوي 
له  بيان  اللبنانية في  اإلسالمية 
الكبير  باالنجاز  )ننوه  اليوم: 
اللبناني في  الذي حققه الجيش 
التجسس  أجهزة  وفكّ  كشف 
الباروك  قمتي  في  اإلسرائيلية 
قدرة  يؤكد  أمر  وهو  وصنين 
العدو  مواجهة  على  البلد 
كفاءته  بلغت  مهما  اإلسرائيلي 
بين  قويا  التعاون  كان  ما  إذا 
األمنية  والقوى  اللبنانيين 
اليوم  واللبنانيون  والعسكرية. 
ينتظرون نتائج التحقيقات التي 

يجريها الجيش لمعرفة الخطر 
الذي أحدثه التجسس اإلسرائيلي 
على امن البلد والخطوات التي 
صعد  على  تتخذ  أن  يجب 
عدة. وختم )إننا إذ نقدر عاليًا 
االنجازات الجبارة التي حققها 
الداخلي  األمن  وقوى  الجيش 
وإلقاء  التجسس  كشف  في 
ننوِّه  العمالء  على  القبض 
بالتعاون الفعّال بين مخابرات 
كشف  في  والمقاومة  الجيش 
االلكتروني...  التجسس  شبكة 
التعاون  من  مزيد  إلى  وندعو 

المسؤول.

فنزويال  سفارتي  مع  بالشراكة 
وبولندا، الكونسرفتوار الوطني 

وأربع مراكز ثقافية أجنبية
الصفدي»  «مؤسسة  أطلقت 
األول  الميالدي  مهرجانها 
«مركز  في  الميالد»  «عيش 
بطرابلس،  الثقافي»  الصفدي 
سفارتي  مع  بالشراكة 
و»المعهد  وبولندا  فنزويال 
للموسيقى- العالي  الوطني 

الكونسرفتوار»، وأربع مراكز 
الثقافي  )المركز  أجنبية  ثقافية 
معهد  طرابلس،  في  الفرنسي 
غوته-لبنان، «دانتي أليغيري» 
الثقافي  والمجلس  اإليطالي، 
مع  وتترافق  البريطاني(. 
الميالدي،  المهرجان  نشاطات 
قراءة قصة ونشاطات ترفيهية 
«مكتبة  في  لألطفال  وتثقيفية 
الذي  المهرجان  المنى».  
الصفدي،  الرا  السيدة  أطلقته 
كريمة وزير االقتصاد والتجارة 
ممثل  الصفدي، حضره  محمد 
ميقاتي صفوان  نجيب  الرئيس 
«مؤسسة  عام  مدير  ضناوي، 
الدين،  علم  رياض  الصفدي» 
وحشد  الشركاء،  عن  ممثلون 
من  مستمر  وإعالمي،  شمالي 
األول  كانون   23 إلى   15
برنامجًا  ويتضمن   ،2010
واألجواء  األنشطة  من  منوعًا 
الميالدية توزعت على طبقات 
الثقافي»،  الصفدي  «مركز 

التي تزينت بحلة الميالد. 
في اليوم األول من المهرجان، 
الصفدي  الرا  السيدة  افتتحت 
اليدوية  لألشغال  معرضًا 
ومعروضات  والحرفية، 
وشموع  وأزهار  ميالدية 
وهدايا ميالدية...، شاركت فيه 
وسيدات  وجمعيات  مؤسسات 
الشمال.  مناطق  مختلف  من 
كلمة  الرا  السيدة  وألقت 
بالحضور،  رحبت  بالمناسبة، 
مؤسسة  في  «نحن  وقالت: 
الميالد  عيد  نعتبر  الصفدي 
والبهجة  لالحتفال  مناسبة 
ولهذا  األحبة،  مع  والتالقي 

السبب جمعيكم موجودون معنا 
عيد  بأشجار  لالستمتاع  الليلة 
شركاؤنا،  يقدمها  التي  الميالد 
اليدوية  الحرف  ومعرض 
المنطقة،  أبناء  من  الجميلة 
التي  الرائعة  واالحتفاالت 
للشباب  خصيصًا  أعددناها 
المقبلين».  األسبوعين  خالل 
هذا  موضوع  «إن  أضافت: 
الميالد»،  «عيش  هو  العام 
ونحن نأخذه بكثير من الجدية، 
تعيشوا  أن  نريدكم  ألننا 
استكشاف  خالل  من  الميالد 
الثقافات المختلفة، وقد ساعدنا 
أن  في  مشكورين  شركاؤنا 
ننقل لكم عيد الميالد من أجزاء 
بولندا  مثل  العالم،  من  مختلفة 
والمانيا  وإيطاليا  وفنزويال 
لبنان».  وبالطبع  وفرنسا 
وأملت أن يكون موسم األعياد 
من  بالكثير  فقط  ليس  مليئًا، 
وأيضًا  والمناسبات،  الهدايا 
بالصداقات – القديمة والجديدة 
والقلوب  العائلي،  والترابط   –
ال  قد  الذين  ألولئك  المفتوحة 
فرحة  يعيشوا  ان  يستطيعون 
العيد». وختمت موجهة الشكر 
إلى الشركاء وكل من ساهم في 
متمنية  المهرجان،  هذا  إنجاح 
األمان  ملؤها  «أعيادًا  للجميع 
بتحقيق  واالمل  والسعادة، 
وتطلعاتكم  وأهدافكم  أحالمكم 

في السنة الجديدة المقبلة». 
الذي  المعرض  شهد  وقد 
المهرجان،  أيام  طيلة  يستمر 
ومن  الزوار  من  كبيرًا  إقبااًل 
احتشد  كما  األعمار،  كافة 
المجاورة  قاعته  في  الحضور 
التي تزينت باألشجار الميالدية 
من  كل  ثقافة  إلى  ترمز  التي 
بكلمات  تزينت  التي  إيطاليا 
ايطالية  اقتباسات  تضمنت 
أعدها طالب «دانتي  وأمنيات 
أليغيري» باإليطالية والعربية، 
مدعوين  الحضور  كان  حيث 
على  وتعليقها  رغباتهم  لكتابة 
الشجرة. في حين احتوت شجرة 
اآلالت  على  فنزويال  سفارة 

والمالبس  التقليدية،  الموسيقية 
الفنزويلية، إضافة  الفولكلورية 
سفارة  من  مميزة  شجرة  إلى 
بولندا مع الزي التقليدي للبلد. 
اما معهد غوته فقد أفسح حيزًا 
عرض  إلى  إضافة  لألطفال 
من  وذلك  الميالد،  شجرة 
خالل تخصيص زاوية لأللوان 
إضافة  ميالدية،  رموز  مع 
الميالد  عيد  عن  مسابقة  إلى 
جوائز.  تخللها  ألمانيا  في 
عرض  المعرض،  سبق  وقد 
من  أكثر  فيه  شارك  مسرحي 
المناطق  كافة  من  طفل   500
مسرح  فرقة  قدمته  الشمالية، 
جيزيل  مع   ODEON الـ 
عنوان  وحمل  زرد  هاشم 
الثلج»،  بيضا-بياض  «طابة 
رجل  العيد،  شجرة  تضمن 
فيها  اشترك  ومنوعات  الثلج، 
األطفال تحمل أهمية الشجرة، 
متكاماًل  مسرحيًا  عرضًا  ثم 
بعنوان «بيضاء الثلج واألقزام 
السبعة» في تجديد يحمل عبرة 
«بابا  باستقبال  ليختتم  العائلة، 

نويل» على الزفة اللبنانية. 
المهرجان  أن  بالذكر  الجدير 
الميالد»  «عيش  الميالدي 
«مؤسسة  في  مستمر 
الصفدي»، حيث قدم «المركز 
عرضًا  الفرنسي»  الثقافي 
أكثر  بمشاركة  الخفة،  أللعاب 
من 180 طفاًل من دار اليتيمة 
العطاء  وجمعية  اإلسالمية، 
اإلنماء  وجمعية  االجتماعي، 
وميتم  الخيرية  االجتماعي 
هادي  واعتمد  الشعراني. 
عقيقي في عرضه على السرعة 
ليوصل  البصرية  والخدعة 
إلى األطفال مفادها أن  رسالة 
هو  يقدمه  ما  بأن  يصدقوا  ال 
سحر إنما هي ألعاب خفة وليس 
خارجة عن المعقول. وسيختتم 
 23 في  الميالدي  المهرجان 
مع  كورالية  بأمسية  الجاري 
اما  الوطني.  الكونسرفتوار 
فهي  المنى  مكتبة  نشاطات 

مستمرة حتى نهاية السنة. 

عكار  لفاعليات  لقاء  عقد 
لتيار  العام  المنسق  دارة  في 
 – الجرد  قيطع  في  المستقبل 
دارته  في  حدارة  سامر  عكار 
 – حدارة  بيت   ( مرليا  في 
عكار ( ضم مفتي عكار الشيخ 
كتلة  وعضو  الرفاعي  اسامة 
خالد  النائب  النيابية  المستقبل 
السابقين  والنائبين  ضاهر 
مصطفى هاشم ومحمود المراد 
في  المستقبل  تيار  ومنسقي 
المنية والكورة بسام الرمالوي 
والمنسق  األيوبي  وربيع 
المستقبل  لتيار  السابق  العام 
المصري  حسين  عكار  في 
وعميد مؤسسة طليس اإلنمائية 
دائرة  ورئيس  طليس  علي 
عكار  في  اإلسالمية  األوقاف 
ورئيس  جديدة  مالك  الشيخ 
الدكتور  الحميدية  الجمعية 
محمد الزعبي  ورئيسي إتحاد 
والساحل  القيطع  جرد  بلديات 
المير  وأحمد  اإلله زكريا  عبد 

ورجل األعمال محمود حدارة 
البلديات  رؤساء  من  وحشد 
بعد  والفاعليات  والمخاتير 
الرئيس  لروح  الفاتحة  تالوة 
الشهيد رفيق الحريري وسائر 
حدارة  المنسق  تحدث  الشهداء 
الذي أكد على ضرورة واهمية 
في  الجامعة  اللقاءات  هذه 
على  دلت  إن  والتي   ، عكار 
شيئ فإنها تدل على اننا نجتمع 
أبناء  مصلحة  أجل  من   ، هنا 
بخيار  يؤمنون  الذين   ، عكار 
اإلعتدال وخيار تيار المستقبل 
برئاسة رئيس حكومة كل لبنان 
سعد الحريري من أجل وضع 
الصحيح  الطريق  على  عكار 
وعلى خارطة اإلنماء والتنمية 
تيار  أن  إلى  حدارة  ولفت   ،
في  يسعى  عكار  في  المستقبل 
ليكون  الجميع  مع  التواصل 
للجميع .وفي الختام أقيم غداء 
تكريمي على شرف المدعوين 

في دارة حدارة .

االسالمي  العمل  باركت جبهة 
النوعي  لالنجاز  لبنان  في 
بكشف  تحقق  الذي  الكبير 
والتصوير  التجسس  منظومتي 
صنين  جبل  في  االسرائيليتين 
ورأت  الباروك،  ومرتفعات 
هو  الباهر  االنجاز  أن  الجبهة 

انتصار للبنان كل لبنان
وهو  ومقاومة  وشعبا  جيشا   

للعدو  قاضية  ضربة  بمثابة 
يحاول  الذي  الصهيوني 
الساحة  اختراق  جاهدا 
المعلومات  وجمع  الداخلية 
اللبناني  والجيش  المقاومة  عن 
يقدم  قد  ما  لحماقة  تحضيرا 
هاتين  أن  وخصوصا  عليها 
المنظومتين ترصدان وتكشفان 
لبنان وجزء من سوريا الشقيقة،

ميقاتي  نجيب  الرئيس  زار 
الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
طنوس  االباتي  المارونية 
العامة  الرئاسة  مقر  في  نعمة 
التهاني  إليه  وقدم  غزير  في 
وقد  الرهبانية.  بإنتخابات 
الصداقة  عمق  ميقاتي  اكد 
باالباتي  تربطه  التي  والمودة 
المارونية،  والرهبانية  نعمة 
متمنيًا للرهبانية دوام االزدهار 
أهمية  على  وشدد  والتوفيق. 
أبناء  بين  والتناغم  التعايش 

طوائفهم  إختالف  على  لبنان 
الجميع  داعيا  وإنتماءاتهم، 
للحفاظ على هذه الميزة الفريدة 
وتوطيدها. وقال: رغم كل ما 
يمر على وطننا من مصاعب 
أن  ثقة  على  فانني  وأخطار 
هناك يدا ربانية ترعى هذا البلد 
االباتي  ألقى  بدوره  وتحميه. 
نعمة كلمة رحب فيها بالرئيس 
العالقات  واستذكر  ميقاتي 
الطويلة والراسخة التي جمعت 

الرهبانية مع ميقاتي. 

 دعا الناشط والمستشار البيئي 
له  تصريح  في  عبود  مازن 
العامة  االشغال  اليوم،وزير 
والنقل الى ان يكون عهده خاليا 
بحرية  لتعديات  قوننة  اي  من 
يعاد  وزمنا  لبنان  في  جديدة 
فيه النظر في ازالة المخالفات 
االطار.  هذا  في  القديمة 
عرض  من  تخوفه  وابدى 
بحري  تعد  مشروع  ملف 
على  جونيه  مدينة  في  جديد 
جدول المجلس االعلى للتنظيم 
العاصفة  ان  وقال:  المدني. 
غابات  خطورة  مدى  كشفت 
اللوحات االعالنية على سالمة 

العامة  الطرقات  في  المرور 
أن  واعتبر  وقوعها.  نتيجة 
الدولة،  المختصة في  المراجع 
وعلى اثر ما جرى، هي مدعوة 
العادة النظر في فوضى تكاثر 
االعالنية  اللوحات  وانتشار 
العامة، ودرس  الطرقات  على 
مدى ترابطها مع تزايد حوادث 
معظم  ان  واوضح  السير. 
قد  للعاصفة  البحرية  االضرار 
التعديات  مواقع  في  حصلت 
الطبيعة  ان  معتبرا  البحرية، 
الوضعية  بالقوانين  تعترف  ال 
تتفق  لم  اذا  النيابية،  للمجالس 

مع القوانين الطبيعية. 

االتحاد  مقر  في  اجتماع  عقد 
طرابلس  في  التقدمي  النساي 
ختام   في   Zaca ومؤسسة 
ميدانية  دراسة  استمارة  تعبئة 
المتحدة  األمم  لصالح صندوق 
أجل  من   ،UNFPA للسكان 
من  االحتياجات  إلى  التعرف 
وتدخالت  برامج  تطوير  أجل 
المرأة  تمكين  إلى  تهدف 

ومشاركتها في صنع القرار.
أمينة سر  الجلسة،  وقد حضر 
الشمال  في  النسائي  االتحاد 
نزهة جرجس سلوم، ومؤسسة 
األحدب،  هال  الدكتورة   Zac
عن  يزبك  أبي  كرم  والدكتور 

صندوق األمم المتحدة للسكان، 
في  التبانة  فاعليات  من  وعدد 
حول  حوار  جرى  طرابلس. 
في  التبانة  في  المرأة  دور 
والصحي  التربوي  المجال 
واالقتصادي،  واالجتماعي 
التي  العقبات  إلى  تطرق 
ودرو  المرأة  تمكين  تعترض 
أبدى  دعمه.  في  فرد  كل 
وتشجيعهم  تفاؤلهم  المجتمعون 
قيادة  في  المرأة  دور  على 
العمل االجتماعي واالقتصادي 
القرار.  صنع  في  والسياسي، 
بحيث يكون للمرأة دور ريادي 

وقيادي في ذلك.

الصفدي»  «مؤسسة  نفذت 
مجموعة من االنشطة الرياضية 
في  واالجتماعية  والثقافية 
مركزيها االجتماعيين «شبابنا» 
في السويقة و»اكاديمية المرأة» 
في ضهر المغر، شارك فيها ما 
الـ 233 طفاًل عاماًل  يقارب 
وضهر  السويقة  مناطق  من 
المغر والبحصة في طرابلس، 
 13 بين  أعمارهم  تراوحت 

إلى 16 سنة، واستمرت على 
مدى شهر كامل، وذلك ضمن 
ترفيهية  «فرص  مشروعها 
ألطفال العاملين»، الممول من 
منطقة العمل الدولية – البرنامج 
الدولي للحد من عمالة األطفال. 
وقد أشرف على تلك األنشطة 
أميرة معاليقي)أكاديمية المرأة( 

وخالد حنوف )شبابنا(. 
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د.  طرابلس  بلدية  رئيس  تفّقد 
منذر  د.  يرافقه  الغزال،  نادر 
التي  النظافة  أعمال  كبارة 
نفذتها البلدية على مدى األشهر 
وشملت  الماضية،  الست 
العطارين,  العريض,  السوق 
منطقة الدبابسة ساحة الفتردار، 
التركي.  والحمام  موسى  قهوة 
على  البلدية  شكر  كبارة  د. 
سبيل  في  تبذلها  التي  الجهود 
الحفاظ على النظافة في مدينة 
واألسواق  عامة،  طرابلس 
أنها  وأكد  خاصة,  الداخلية 
المرة األولى التي يتلمّس فيها 
الحضاري  المظهر  المواطن 
الداخلية،  لألسولق  النظيف 
اإلنضباط  أن  إلى  مشيرا 
المحال  بين  ما  في  والتنسيق 
األمر  للعلن  ظاهر  التجارية 

الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا 
داخل  التجارية  الحركة  على 
على  نتمنى  وتابع،  األسواق. 
رأسها  وعلى  طرابلس،  بلدية 
د. الغزال متابعة أعمال الرقابة 
مصلحة  في  لما  واستمرارها 
إلى  اإلشارة  وتجدر  المدينة. 
صدد  في  طرابلس  بلدية  أن 
توزع  إعالنية  لوحات  تنظيم 

المدينة  في  مختلفة  أماكن  في 
التعديات  على  القضاء  بغية 
الحاصلة على األمالك العامة،  
وأعمدة  الهواتف،  وعلب 
والتي  والجدران،  الكهرباء 
ستشهد عملية تنظيف كاملة في 
يتطلب  وهذا  المقبلة،  المرحلة 
المدينة  أبناء  جهود  تضافر 

والتعاون مع البلدية.

إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

اليوم  يحصل  ما  إن  لألسف، 
على شاشات التلفزة وباألخص 
بعض المحطات اللبنانية والتي 
يتسابق بعضها على نشر مفهوم 
باسم  واإلباحية  للرذيلة  جديد 
والتطور  اإلعالمية  الحرية 
الترفيهية  لألعمال  اإلعالمي 
البرامج  بعض  خالل  من 
واإلعالنات...  والمسلسالت 
هو أمر قد تجاوز كل الخطوط 
الحمراء، وهو نسف لكل القيم 
والدينية  والحضارية  اإلنسانية 
والتقاليد،  للعادات  وتشويه 
والعادات  لألعراف  وهدم 
عليها  نشأنا  التي  الشرقية، 
وستنشأ عليها األجيال المقبلة.

وسائل  على  الرقابة  فأين 
وزارة  دور  وأين  اإلعالم؟ 

اإلعالم في هذا الشأن؟
الوطني  المجلس  ولماذا 
لإلعالم المرئي والمسموع بقي 
صامًتا؟ ولماذا كل هذا الفجور 
اإلعالنات  في  واالنحطاط 
«الترفيهية»  البرامج  وبعض 
و  «إباحية  حقيقتها  في  والتي 

«تافهة». 
نعم، ال بد من التحرك السريع 
الظاهرة  هذه  مثل  لمعالجة 
التي دخلت كل منزل ونشرت 
سمومها دون رادع... والقضاء 
على هذه اإلباحية حفاًظا على 
المحرمات وزودًا عن الشرف 

والكرامات...
نعم، هناك تعمّد وإصرار لنشر 
أشكالها  بكل  اإلباحية  ثقافة 
وترويج  والجنسية...  اللفظية 
البرامج  هذه  عبر  للفاحشة 

هجر  إلى  تدعو  والتي  التافهة 
المستمدة  والتقاليد  العادات  كل 
نحو  والتوجه  الدين  آداب  من 
والميوعة  الخالعة  ثقافات 
والفحش والعهر والمجون وكل 

ما يخدش الحياء...
ولماذا كل هذا التشويه لصورة 
للمفاهيم  وتغيير  الحقيقية  لبنان 
للعادات  ونبذ  األخالقية 
واألعراف الشرقية المحافظة؟! 
اإلعالم  حرية  تتحول  ولماذا 
إلى فوضى منظمة تسعى إلى 
والعادات  األخالق  كل  تدمير 
وتبّني سلوكيات خاطئة ينغمس 
واألجيال  وشاباتنا  شبابنا  فيها 
أجهزة  فلتتحرك  القادمة؟! 
لتحافظ  اإلعالم  على  الرقابة 

على ما تبقى من أخالقيات.
وبلدًا  آمًنا،  وطًنا  نريد  نحن 
مستقرًا، وشعبًا محافًظا مؤمًنا 
للظلم  بأديانه وطوائفه رافضًا 
لبعضه  محبًا  وجياًل  والقهر، 
عن  ومبتعدًا  بدينه  ومتمسًّكا 

اآلثام والمعاصي.
شوقي  أحمد  شاعرنا  ولنتذكر 

في قوله:
إنما األمم األخالق ما بقيت 

فإن هي ذهبت أخالقهم ذهبوا
كتب: سامر حمدي مولوي

في  عكار  ليالي  مطعم  شهد 
بكرا   » برنامج  إطالق  حرار 
أحلى 2 « الذي تنظمه جمعية 
جرد  في  عكار  في  التنمية 
الوكالة  من  بتمويل  القيطع 
األميركية للتنمية الدولية والذي 
القيطع:  جرد  قرى  يغطي 
بيت  القرنة،  مشمش،  فنيدق، 
القريات,  يونس،  بيت  أيوب، 
شان,  الحواش,  حرار, 

الزعرورة, قبعيت.
الذي  اللقاء،  برنامج  وشمل 
حضره  ممثلي مكتب المبادرات 
االدارية  الهيئة   OTI االنتقالية 
المشاركين  والشباب  للجمعية 
في المشروع مع أهلهم، التقديم 
بأهدافه  والتعريف  للمشروع 
من  يشملها  التي  والنشاطات 
اللغة  على  تدريبية  دورات 
ورش  والكمبيوتر،  االنكليزية 
عمل، النشرة الدورية و مشاريع 
تنموية في القرى, وتأليف لجان 
تعمل في ثالثة مجاالت رئيسية 
هي : التوعية البيئية, المرصد 
وتحصيل  والمدافعة  البلدي, 

التركيز على  تم  وقد  الحقوق. 
بإعتباره  الشباب  ودور  أهمية 
المساعدة  في  المنطقة  مستقبل 
على النهوض والتطور لمنطقة 
تعتبر األفقر واألكثر معاناة في 

لبنان.
علي  الجمعية  رئيس  وأشار 
عمر في كلمته الى أن جمعية 
التنمية في عكار « تهدف من 
خالل برنامجها بكرا أحلى الى 
تحسين الكفاءة العلمية وتطوير 
والثقافية  العلمية  الشخصية 
ملء  للشباب,  واالجتماعية 
أوقات الفراغ بنشاطات مفيدة, 

بين  االيجابي  التواصل  تعزيز 
في  االستثمار  المنطقة,  شباب 
قيادات شبابية مستقبلية و قيادة 
العمل  ونوعية  بأهمية  التوعية 
وغيره,األمر  والبيئي  البلدي 
تطوير  على  ينعكس  الذي 
العام  العمل  نوعية  وتحسين 
وضع  تحسين  على  وبالتالي 
القرى في منطقة جرد عكار» 
. يذكر أن الشباب المشاركين 
عددهم  يقارب  المشروع  في 
من  وشابة  شاب   200 عن 
كل قرى جرد القيطع وتتوزع 
اعمارهم مابين 15 و25 عامًا.

والقوى  األحزاب  «لقاء  عقد 
في  والوطنية  اإلسالمية 
طرابلس» اجتماعه الدوري في 
العربي»  التحرر  «حزب  مقر 
الرئيس عمر كرامي  - قصر 
حيث كان بحث في األوضاع 
واالقتصادية  المعيشية 
واالجتماعية التي يعيشها أبناء 

طرابلس والشمال. 
وأصدر اللقاء بيانًا أوضح فيه 
يعيشون  طرابلس  «أبناء  أن 
في  صعبة  معيشية  أوضاعا 
معظم  أسعار  ارتفاع  ظل 
وأزمة  الغذائية  والمواد  السلع 
الشقق  ثمن  وارتفاع  السكن 
السير  وأزمة  اإليجار  وبدالت 
الخانقة وغياب الخدمات العامة 
وتوقف معظم المستشفيات عن 
استقبال المرضى على حساب 
انخفاض  لعلة  الصحة  وزارة 
مع  بالقياس  المالي  السقف 

حاجات الناس».
ونواب  الحكومة  وطالب 
«بااللتفات  ووزراءها  المدينة 
المأساوي،  الواقع  هذا  إلى 
أبواب  يدق  والعوز  فالفقر 
معظم البيوت ويطالبهم بتحمل 

التزاماتهم  وتنفيذ  مسؤولياتهم 
المشاريع  في  ووعودهم 

اإلنمائية واالجتماعية». 
المستمر  «الحديث  من  وحذر 
سوف  وفوضى  قالقل  عن 
معتبرًا  طرابلس»،  تشهدها 
األمن  ضبط  «مسؤولية  أن 
من  هي  المخالفين  ومواجهة 
والقوى  الجيش  مسؤولية 

األمنية».
واستنكر «كل االعتداءات التي 
وجبل  التبانة  منطقتي  تطال 
«طابورًا  أن  معتبرًا  محسن»، 
مستمر  بشكل  يعمل  خامسًا 
على إثارة الفتن لمنع االستقرار 
بين  الطبيعية  الحياة  وعودة 

أبناء المدينة الواحدة». 
عادلة  «بمحاكمات  وطالب 
الموقوفين  لكل  وسريعة 
الذين  اإلسالميين  وخصوصا 
يقبع عدد كبير منهم في سجون 
أو  إدانة  دون  من  االعتقال 
التوقيفات  من  فالكثير  أحكام، 
التعسفي  الجدي  الطابع  تأخذ 
التوقيف  مدة  طول  بسبب 
أصول  قانون  مراعاة  وعدم 

المحاكمات الجزائية».

 هنأ رئيس المنتدى اإلقتصادي 
الحلبي  صالح  الشمالي 
والمسيحيين  اللبنانيين عموما» 
الميالد  بعيدي  خصوصا» 
ان  متمنيا»   ، السنة  ورأس 
األمن  من  فسحة  لبنان  يشهد 
،سبيال»  واألستقرار  واألمان 
وحيدا» على للحفاظ على لبنان 
برئاسة  والمؤسسات  الدولة 
العماد ميشال سليمان وحكومة 
كل لبنان برئاسة دولة الرئيس 

سعد الحريري .
لقاء  خالل  الحلبي  وأشار 
تنموي وإقتصادي في الشمال، 
إلى ضرورة واهمية أن نتعش 
مدينة  في  التجارية  السواق 
وعلى  والشمال  طرابلس 
الموسم   هذا  في  لبنان  مساحة 

اللبنانية  األسواق  أن   : وقال 
تشهد  خاصة  والشمالية  عامة 
عز  في  خجولة  حركة  اليوم 
بفعل  وذلك  األعياد  موسم 
اإلرباك السياسي على الساحة 
اللبنانية ، فال إقتصادوال تجارة 
علما»   ، إستقرار  دون  من 
كل  ورغم  اللبناني  الشعب  أن 
الضغوطات ، فهو شعب يحب 
 ، السعادة  عن  ويبحث  الحياة 
من  ييأس  ولم  التجدد  ويحب 
المهاترات السياسية والضغوط 
التخويفية التي يزرعها البعض 
في هذه األيام  ، فقط نتمنى أن 
يشهد الوطن حالة من اإلستقرار 
في  ونهنئ   ، واألمان  واألمن 
هذه المناسبة اللبنانيون عموما» 
والمسيحيون خصوصا» وابناء 

الشمال  وكل  وعكار  طرابلس 
السنة  ورأس  الميالد  بعيدي 
اعادهم اهلل على الجميع بالخير 
 ، واألستقرار  والمان  واألمن 
على  للحفاظ  وحيدا»  سبيال» 
وحكومة  دولة  الحبيب  لبناننا 
الرئيسين  برعاية  ومؤسسات 
ميشال سليمان وسعد الحريري.

الحزب  من  قيادي  وفد  التقى 
برئاسة  اللبناني  الشيوعي 
عضو مكتبه السياسي ومسؤوله 
في لبنان  محمود خليل بقيادة 
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة 
في  الجبهة  مقر  في  فلسطين 
مسؤولها  بحضور  البداوي 
أركان   لؤي   أبو  الشمال  في 

في  الجبهة  قيادة  وأعضاء 
الطرفان  تناول  وقد   . الشمال 
مخيم  في  الوضع  مستجدات 
نهر البارد ومعاناة أبنائه وملف 
للفلسطينيين  اإلنسانية  الحقوق 
في لبنان ،والتطورات السياسية 
وقد  واإلقليمية.  الفلسطينية 

صدر عن اللقاء بيان ختامي

الفخري  القنصل  انتخاب  تم 
نجل  حيدر  عامر  اللبناني 
وشقيق  حيدر  جورج  القاضي 
حيدر،  جان  الفخري  القنصل 
في  القنصلي  للسلك  عميدًا 
البحري  في  وتوباغو  ترينيداد 
عيد  وبمناسبة  الكاريبي، 
حيدر  العميد  أقام  االستقالل 
رئيسة  حضرته  جامعًا  حفاًل 

السيدة  الترينيدادية  الحكومة 
ورئيس  بيسار  برساد  كامال 
ووزراء  المعارضة  حزب 
فخريين  وقناصل  وسفراء 
ودينية  اجتماعية  وشخصيات 
اللبنانية  الجاليتين  وأفراد 
الجميع  وشرب  والسورية، 
نخب لبنان داعين له باالزدهار 
رئيسة  وتمنت  والسالم،  الدائم 

الوزراء في خطابها أن يصار 
تجارية  عالقات  إنشاء  إلى 
بين  للغاز  واستيراد  ونفطية 
القنصل  من  وطلبت  البلدين 
إلى  رغبتها  إبالغ  حيدر 
السلطات اللبنانية متمنية للبنان 
وللشعب  والتقدم  االزدهار 

الحياة الكريمة.

قوى  اصدقاء  جمعية  تواصل 
األمن الداخلي في لبنان الشمالي 
محاضراتها األمنية والتوعوية 
وتحت  والشمال  عكار  في 
عنوان اعرف مؤسسات وطنك 
حاضر رئيس شعبة أمانة سر 
دائرة أمن عام الشمال المالزم 
ثانوية  في  يوسف  غيث  أول 
الشمال  في  اللبنانية  الليسيه 
وذلك بحضور رئيس الجمعية 
ومدير  هرموش  الغني  عبد 
الثانوية المربي مروان بيروتي 
العامة  العالقات  ومسؤول 
الزميل  الجمعية  في  واإلعالم 
الهيئة  وافراد  الشعار  عامر 
اإلدارية والتعليمية . بعد النشيد 
الوطني اللبناني وكلمة ترحيب 
مروان  المربي  الثانوية  لمدير 
للجمعية  شكر  الذي  بيروتي 
بإمتياز  الوطنية  المبادرة  هذه 
التواصل  أجل  من  وذلك   ،
األمن  رجل  بين  ما  والتعاون 
الزميل  ألقى  ثم   . والمواطن 
أصدقاء  كلمة  الشعار  عامر 
ان   : أكد  الذي  األمن   قوى 
هذه المحاضرات جسر أساسي 
 ، الدولة  إلى  المواطن  لعبور 
وعلينا اآلن أن نستكمل معالجة 
المضئي  األمل  بإتجاه  الواقع 
مع  المواطنين  تعاون  وبمقدار 
مؤسساتهم العسكرية واألمنية ، 
يمكن لنا بناء مظلة أمنية قوية 
تكون درعا» لنا امام التحديات 
التي تتربص بأمنا وإستقرارنا 
ومقدراتنا ، ولفت الشعار إلى 
وال  والثقافة  إقتصاد  ال  انه 
أمن  وال  أمن  دون  إزدهار 
فاألمن   ، امن  رجال  دون 
نعمة كبيرة لألوطان وشعوبها 

في  إال  األمن  هذا  واليتحقق 
الحالة الجامعة ألبناء الوطن ، 
منوها» بجهود القوى العسكرية 
واالمنية في سبيل الحفاظ على 
لبنان   ، لبنان  وأمن  إستقرار 
برعاية  والمؤسسات  الدولة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
كل  حكومة  ورئيس  سليمان 
لبنان سعد الحريري ، والقوى 
قائد  بقيادة  واألمنية  العسكرية 
جان  العماد  اللبناني  الجيش 
لقوى  العام  والمدير  قهوجي 
اشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
لألمن  العام  والمدير  ريفي 
بدوره   . العميد  باإلنابة  العام 
األمن  في  أول  المالزم  قدم 
شرحا»  يوسف  غيث  العام 
إنشاء  تاريخ  عن  مفصال» 
األمن العام اللبناني عام 1921 
 1061 رقم  القرار  بموجب 
بالمكتب  أنذاك  سمي  وقد 
على  يوسف  وشدد   ، األول 
والتعاون  التواصل  ضرورة 
األجهزة  وبين  المواطن  بين 
المن  مديرية  والسيما  األمنية 
العليا  المصلحة  فيه  لما  العام 
له من  ، ما  للوطن والمواطن 
واجبات  من  عليه  وما  حقوق 
تجاه هذه المؤسسة التي ترعى 
شؤون اللبنانيين والجانب ويقع 
على عاتقها مسؤوليات هامة .

وفي الختام قدم رئيس الجمعية 
هرموش مداخلة أشار فيها إلى 
أنه واجب على كافة المواطنين 
من  الشبابية  النخب  والسيما 
مؤسسات  معرفة  الطالب 
وطنهم وكيفية التعامل معها ، 
ورد المالزم أول يوسف على 

أسئلة األساتذة والطالب .

موقع انترنت لكل شخص
حجز اسم لمدة خمس سنوات 

استضافة الموقع لمدة خمس سنوات 
تصميم وبرمجة موقع ديناميكي 

فقط $500
هذا العرض صالح لغاية 2011-1-30

لمزيد من المعلومات االتصال على الرقم 03690730
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

5

الشعبية  الجبهة  من  وفد  قام 
بمؤولية  فلسطين  لتحرير 
الرفيق سمير لوباني ابو جابر 
السياسية  العالقات  مسؤول 
لبنان  في  الشعبية  للجبهة 
بزيارة فضيلة الشيخ بالل سعيد 
لحركة  العام  االمين  شعبان 
منطقة  في  االسالمي  التوحيد 

نبيل  الرفاق  يرافقه  سمرا  ابو 
السعيد عضو اللجنة المركزية 
ابو  وفتحي  للجبهة  الفرعية 
االعالمي  المسؤول  علي 
وتداول  الشعبية.  للجبهة 
الفلسطينية  العالقات  الطرفين 
تربط  التي  والعالقة  اللبنانية 
الجبهة الشعبية بحركة التوحيد

ميقاتي  نجيب  الرئيس  استقبل 
في مكتبه في طرابلس وفدا من 
وبحث  طرابلس  تجار  جمعية 
االقتصادية   االوضاع  معه 
في  السيما  االسواق  وحركة 

فترة األعياد، 
الحلوة  فواز  الجمعية  رئيس 

شرح للرئيس اوضاع االسواق 
النظافة  نواحي  من  التجارية 
واالضاءة  السير  وحركة 
اجتذاب  كيفية  الى  وتطرق 
اللبنانية  المناطق  من  الزوار 
خالل  السيما  طرابلس  لمدينة 

فترة االعياد

الدفاع  لجنة  من  وفد  زار 
اإلسالميين  الموقوفين  عن 
الصفدي  محمد  الوزير  معالي 
اهتمامه  على  اياه  شاكرين 
اإلسالميين  الموقوفين  بملف 
حل  ضرورة  له  ومؤكدين 
فيه  القانونية  الثغرات  وانهاء 
التي تنادي بها اللجنة، كما تم 
التحركات  بآخر  معاليه  وضع 
في  اللجنة  بها  تقوم  التي 
وما  الملف  هذا  إنهاء  سبيل 
المراجع  على  جوالتها  أنتجته 

والفعاليات  والدينية  السياسية 
بدوره  واالجتماعية.  الحزبية 
وعد معاليه اللجنة متابعة هذه 
لتحقيق  النهاية  إلي  القضية 

العدالة. 
من جهة أخرى شكرت اللجنة 
طرابلس  في  المحامين  نقيب 
األستاذ بسام الداية على مواقفه 
إنهاء  بأحقية  إليمانه  الجريئة 
أبعاد  من  له  لما  الملف  هذا 
للقضاء  البد  وحقوقية  إنسانية 

من وضعه يده عليها لحلها. 

ناصيف  الشمال  محافظ  جال 
المستقبل  كتلة  وعضو  قالوش 
الخير  كاظم  النائب  النيابية 
في  القائمقامية  مبنى  على 
منطقة عرمان – المنية وإطلعا 
القائمقامية  وذلك  على تجهيز 
العام  المنسق  حضور  في 
لتيار المستقبل في المنية بسام 
الرمالوي ورئيس إتحاد بلديات 
المنية مصطفى عقل ورؤساء 
وهبة  مصطفى  بحنين  بلديات 
الدهيبي،  خالد  عمار  ،دير 
 ، غمراوي  ماجد  البداوي 
العويك  خضر  اليهودية  برج 
الشرعية  المحكمة  قلم  ورئيس 
الخير  الشيخ طارق  المنية  في 
وآمر فصيلة درك المنية الرائد 

األحدب ومخاتير وفاعليات 
أن  قالوش  قال  الجولة  وبعد 
العام  أوائل  سيكون  اإلفتتاح 
الداخلية  برعاية وزير   2011

والبلديات زياد بارود 
وطاقم  قائمقاما»  تعيين  وسيتم 
إداري ، وقال : الوزير بارود 
إفتتاحها  على  جدا»  حريص 
توفر  وقد   ، دورها  وتفعيل 
كافة  وتأمين  لفرشها  المال 
أجل  من  الضرورية  حاجياتها 
المنية  أبناء  على  العناء  توفير 
والجوار شاكرا» للذين ساهموا 
 . حاجياتها  بعض  تأمين  في 
كاظم  النائب  شكر  جهته  من 
الخير المحافظ قالوش إلهتمامه 
الهام  الحيوي  المرفق  بهذا 
المنطقة  ألبناء  والضروري 
التجهيز   لتفاصيل  ومتابعته 
هي  القائمقامية  هذه  ،ألن 
 ، المنطقة  ألبناء  ماسة  حاجة 
مؤكدا» على ضرورة اإلسراع 
وفقا»  وتشغيلها  إفتتاحها  في 

لألصول . 

طرابلس  بلدية  رئيس  أكد 
بعض  بأن  نادرغزال  الدكتور 
المناطق في المدينة تعاني من 
أعلى نسبة بطالة وفقر وتسرب 
مدرسي في لبنان وفي الوطن 

العربي .
ألقاها  محاضرة  وطالب خالل 
والطفولة  الشباب  مؤتمر  في 
الذي انعقد في فندق مونرو في 
مجلس  رئيس  برعاية  بيروت 
الوزراء سعد الحريري ونظمه 
المدن  النماء  العربي  المعهد 
بيروت  بلدية  مع  بالتعاون 
الى  بااللتفات  اللبنانية  الدولة 
أكثر  ورعايتها  طرابلس 
زيادة  موضوع  في  وتحديدًا 
البلدي  الصندوق  من  عائداتها 

المستقّل .
بلدية  أن  الى  غزال  ولفت 
ضمن  تحاول  طرابلس 
امكانياتها المتواضعة وبالتعاون 
المجتمع  شرائح  مختلف  مع 
بعض  الى  باالضافة  المدني 
والدولية  العربية  المؤسسات 
موضوع  معالجة  المانحة 
خالل  من  المدرسي  التسرب 
القيام بورش التدريب المهني .

من  وبدعوة  السياق  نفس  في 
أمضت  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
مشاركة  ووفود  شخصيات 
 » حول  الدولي  المؤتمر  في 
الشرق  في  والشباب  االطفال 
االوسط وشمال افريقيا : نحو 
اطالق طاقاتهم الكامنة» يومهم 
 ، طرابلس  مدينة  في  أمس 
شارك  التى  الزيارة  وشملت 
الدولي  البنك  عن  ممثلين  فيها 

 ، العربية  المدن  انماء  ومعهد 
جولة في أرجاء المدينة القديمة 
على  واالطالع   . لطرابلس 
لتوظيف  تسعى  الى  المشاريع 
التدريب  ومراكز  الشباب 
من  الحد  ومشروع  المهني 

التسرب المدرسي  . 
في  موسع  لقاء  عقد  وكان 
استهل  البلدي  الثقافي  المركز 
بكلمة من مدير االتحاد عبد اهلل 
عبد الوهاب ، ثم تحدث رئيس 
طرابلس  بلدية  رئيس  االتحاد 
بجهود  نوه  الذي  غزال  نادر 
رفع  في  المشاركة  الهيئات 
الضيم عن مدينة طرابلس  في 
استكماال  يأتي  الذي  اللقاء  هذا 
سيما  وال  بيروت،  لمؤتمر 
المدن  النماء  العربي  المعهد 
وما يوليه من اهتمام بطرابلس 
. وقال : نحن في ورشة دائمة 
مهمات  حاليا  ولدينا  ومستمرة 
مرتبطة   550 لحوالي  رصد 
استيعابهم  على  نعمل  بالفقر 
أمل  لدينا  الن   . المجتمع  في 
عليهم  نعول  الذين  بالشباب 
بضرورة  وطالب    ، الكثير 
الكف عن استخدام الفقراء من 
 ، توجه  التى  الرسائل  خالل 

للتدريب  مركز  انشاء  ان  كما 
المهني بالتعاون مع المنظمات 
عملية  في  يساهم  الدولية 

االعداد وتأهيل الشباب . 
لمبادرة  التنفيذي  المدير  أما 
العربي  المعهد  في  االطفال 
التركي  ابراهيم  المدن  النماء 
اهمية  عن  تحدث  ان  وبعد 
الفيحاء  بلديات  اتحاد  اختيار 
 ، الشباب  لقضايا  المتحمسة 
تعليم  في  المتميز  وبتجربته 
التفاعل  على  شكر   ، الفتاة 
المعهد  وبرامج  نشاطات  مع 
والشباب  االطفال  ومبادرة 
وان   ، االستقبال  حسن  وعلى 
المعهد العربي يتطلع الى مزيد 
مع  المشتركة  النشطات  من 
االطفال  لخير  طرابلس  بلدية 
بلديات  اتحاد  في  والشباب 
اللبنانية  المدن  وكافة  الفيحاء 

والمنطقة العربية .
على  حامدي  فواز  من  واطلع 
األعمال  حاضنة  مشروع 
ومعرض الصور التاريخية في 
للدكتور خالد  الزجاجية  القاعة 

تدمري .
غزال  تفقد  أخرى،  جهة  من 
مشروع ترميم قلعة طرابلس  

الشباب  شروق  جمعية  أقامت 
الرياضية حفل تكريمي لالعبي 
والضنية  المنية  في  القدم  كرة 
طليس  علي  قاعة  في  وعكار 
اإلجتماعية  ، وذلك في حضور 
النيابية  المستقبل  كتلة  عضو 
ووليد  الخير  كاظم  النائب 
الشرقاوي ممثال» النائب قاسم 
مؤسسة  وعميد  العزيز  عبد 
طليس  علي  اإلنمائية  طليس 
احمد  اإلجتماعي   الناشط   ،
حركة  ورئيس  الخير  محمود 
الغول  علي  الضنية  شباب 
في  عكار  أبناء  تجمع  ورئيس 
طرابلس الزميل عامر الشعار 
القيطع  سفينة  بلدية  ورئيس 
الرزاق  عبد  محمد  عكار   -

ومخاتير وفاعليات .
اللبناني  الوطني  النشيد  بعد 
لدموع  ترحيبية  وكلمة 
رئيس  تحدث   ، الشرقاوي 
سامر  الشباب  شروق  جمعية 
األبرش الذي شرح بدوره دور 
تنمية  في  الجمعية  واهداف 
 ، المنطقة  في  الشبابية  النخب 
ثم تحدث علي الغول الذي شدد 
على أهمية الوقوف إلى جانب 
وهذه  والرياضيين  الرياضة 
رفيق  الشهيد  الرئيس  وصية 

الحريري .
ثم تحدث عميد مؤسسة طليس 
الذي  طليس  علي  اإلنمائية 
لروح  التكريم  هذا  أهدى 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
، متمنيا» على القادة السياسيين 
الرياضية   بالروح  يتميزوا  ان 
والوفاق  التوافق  أجل  من 
وحماية السلم األهلي في لبنان 
الجمهورية  لرئيس  مثمنا»   ،
دوره  سليمان   ميشال  العماد 
على  الحفاظ  في  الريادي 

رئيس  خيار  وهذا   ، الوطن 
حكومة كل لبنان سعد الحريري 
للحفاظ  جاهدا»  يسعى  الذي 
الدولة  لبنان  بناء  على  ايضا» 
الدور  وهذا   ، والمؤسسات 
الرئيس  من  أيضا»  مطلوب 
األطراف  وكافة  بري  نبيه 
اللبنانية إلبعاد الفتنة عن البالد 
الوزير  على  طليس  وتمنى   ،
العريضي أن تكون جوالته  في 
مثمرة  والشمال  والمنية  عكار 
جدا» ال ان تكون سياحية  أو 
سياسية إرضاء لبعض الفرقاء 
ننتظر  ألننا   ، فقط  السياسيين 
الواقع  أرض  على  ترجمتها 

قريبا» .
الخير 

بدوره  أشار النائب كاظم الخير 
النشاطات  تفعيل  إلى ضرورة 
الشبابية الرياضية في المنطقة 
صوت  سيكون  أنه  مؤكدا»   ،
النيابي  المجلس  في  الشباب 
مطالبهم  تحقيق  أجل  من 
لعلي  شاكرا»   ، وطموحاتهم 
طليس والناشطين في  دعمهم  
لهذا النشاط  الرياضي الشبابي 
عيون  بلدة  في  يقام  ،الذي 
السمك وهي األجمل في لبنان 
من  إلتفاتة  المطلوب   : وقال 
أجل  من  السياحة  وزارة  قبل 
األنماء  خارطة  على  وضعها 

السياحي المتوازن ، والمطلوب 
تأهيل وتوسيع طريقها  أيضا» 
من  األول  امس  ماطلبته  وهذا 

الوزير العريضي .
في  نمر  اننا  إلى  الخير  ولفت 
مرحلة دقيقة وحساسة ، حيث 
اإلصطفافات  طفرة  تتزايد 
السياسية في لبنان ، ألن هناك 
مشروع  إستكمال  يريد  فريق 
 ، والمؤسسات  الدولة  بناء 
هذه  التعنيه  آخر  وفريق 
المؤسسات ، حيث  الدولة وال 
ينبري بالهجومك على مشروع 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
سعد  الرئيس  يستكمله  الذي 
الحريري ، ونحن نؤكد بإسمكم 
بناء  مشروع  مع  أننا  جميعا» 
والمؤسسات  الدولة  لبنان 
اللبناني  للجيش  داعمين   ،
الداخلي  األمن  ولمؤسسة قوى 
وكافة المؤسسات الشرعية في 

لبنان .
وختاما» شارك الخير وطليس 
الناشط اإلجتماعي أحمد محمود 
الميداليات  توزيع  في  الخير 
والكؤوس على المشاركين ، ثم 
الشباب  شروق  جمعية  قدمت 
كاظم  للنائب  الشرف  ميداليات 
وأحمد  طليس  وعلي  الخير 
والزميل  الغول  وعلي  الخير 

عامر الشعار .

االقتصاد  وزير  رعى 
الصفدي  محمد  والتجارة 
الصفدي  أحمد  بالسيد  ممثاًل 
استثماري  مشروع  افتتاح 
 Stop Auto متطور)1 
Shop( في المنطقة الصناعية 
يهدف  بطرابلس)البحصاص(، 
خدمات  مستوى  رفع  إلى 
في  المدينة  في  التكنولوجيا 
وصيانتها.  السيارات  مجال 
صاحب  االفتتاح  حضر  وقد 
حبيب  جليل  السيد  المشروع 
سعد، صناعيون ورجال أعمال، 
اقتصادية  لهيئات  ممثلون 
ومهتمون.  وبلدية،  ومصرفية 
ألقت  الوطني،  النشيد  بعد 
السيد جليل  ألين زوجة  السيدة 
بالحضور،  رحبت  كلمة  سعد 
وشكرت الوزير الصفدي على 
رعايته هذا المشروع كما كافة 
سبيل  في  يبذلها  التي  الجهود 
المجتمع  وتطور  نمو  نهضة، 
واللبناني عمومًا عبر  الشمالي 
مختلف  في  العاملة  مؤسساته 
«يعول  وقالت:  الميادين. 
الوزير الصفدي على المبادرة 
في  أساسي  كعامل  الفردية 
وعلى  ونجاحه  االقتصاد  نمو 
الخاص  القطاعين  مشاريع 
وتؤمن  الشمال  لتنعش  والعام 
فرص عمل ألبنائه. واعتبرت 
أن هذا المشروع  جريء وفريد 
في المنطقة وسبّاق في مجاله 
مجال  آفاق  توسيع  حيث  من 
ومكننته  السيارات  ميكانيك 
هذه  إمكانيات  مستوى  ورفع 

الصناعة في طرابلس، مستعينًا 
وبأحدث  وكفاءات  بخبرات 
التقنيات وتكنولوجيا المعلومات 
 Bosch مع  وبشراكته 
الفتة   ،«Service Center
إلى هذا  االنتماء  أن حس  إلى 
الوطن، «دفعنا للعودة والتمسك 
والخيرة،  الطيبة  باألرض 
متمنية أن يشكل هذا المشروع 
اللبنانيين  للمهاجرين  حافزًا 
بلدهم  في  واالستثمار  للعودة 
بقول  مستشهدة  ومجتمعاته». 
الوزير الصفدي «إذا كانت قوة 
لبنان في وحدة شعبه فإن تألقه 
المغتربين  بفضل  هو  العالمي 
تنمية  تثمر  التي  المنتشرين 
نقل  بدوره  عمل».  وفرص 
تحيات  الصفدي  أحمد  السيد 
بهذا  وتهنئته  الصفدي  الوزير 
المشروع اإلنمائي الذي سيجدد 
دورها  البحصاص  لمنطقة 
عجلة  ويحرك  الصناعي 
منوهًا  في طرابلس،  االقتصاد 
الذي  الخاص  القطاع  بجهود 
وبقدرات  المدينة  بهذه  يثق 
أبنائها، فيساهم في إيجاد فرص 
عمل ألبناء منطقتنا ويعيد مع 
أبناء  االستثمارات،  من  غيره 
مركز  عاصمتهم،  إلى  الشمال 
والصناعية  التعليمية  الخدمات 
قص  بعد  والتجارية». 
الوزير  ممثل  جال  الشريط، 
الصفدي  أحمد  السيد  الصفدي 
سعد  حبيب  جليل  والسيد 
على  لالطالع  المشروع  على 

خدماته المتنوعة. 
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بقلم ربيع مينا
واستباحة  قتل  وتهجير،  هدم 
وحصار  استيطان  مقدسات، 

واعتداءات صهيونية يومية.
العنوان فلسطين:

خضوع  وتخاذل،  تآمر 
للنظام  وصمت  وخنوع، 

الرسمي العربي.
أين نحن اليوم من فلسطين... 
عروبتنا  من  اليوم  نحن  أين 

وإسالمنا وعزنا وشيمنا.
أيها األخوة والرفاق:

ترتفع  أن  جميل  هو  كم 
المشاعل لتبدد الظلمة، وتمحو 

آثار عتمتها البغيضة القاتلة. 
تصرخ  أن  جميل  هو  كم 
الخناجر  وجه  في  الحناجر 
التي تسعى لتمزيق جسد األمة 
والتي لم تميز يومًا بين هوية 

شهيد وشهيد.
تناسي  واهلل،  القلب  يدمي 
ارتكبته  ما  لكل  البعض 
أرض  على  الصهيونية 
والمستباح  الجريحة  فلسطين 
وثالث  القبلتين  أولى  أقصاها 
وضم  الشريفين.  الحرمين 
لمقدسات إسالمية وهدم للبيوت 
واستمرار  التهويد  ومحاوالت 
مرأى  على  غزة  حصار 

ومسمع كل األمة.
الشهداء،  قوافل  تناسوا  لقد  
محمد  الشهيد  الطفل  تناسوا 
كالعصفور  ينتفض  الدرة وهو 
زخات  تحت  والده  في حضن 

من رشاشات العدو بدم بارد.
الشيخ أحمد  الشهيد  تناسوا  لقد 
في  وهو  كرسيه  على  ياسين 

طريقه ألداء صالة الفجر. 
وقد  غزة  أبناء  دماء  تناوسا 
لتناثر  حزًنا  رمالها  بكت 

أشالئهم على شاطئ غزة.
األسرى  ألوف  تناسوا عذابات 
والمعتقلين في سجون االحتالل 

الصهيوني.
لننسى  اليوم  يعمل  من  ومنهم 
القدس واألقصى وكل فلسطين.

تناسى  أو  نسي  من  لكل  فتبًا 
إلى  فجميعهم  وتخاذل  وخضع 

مذابح التاريخ.
أيها األخوة

أمامنا خيارين ال ثالث لهما:
خيار  أو  والفخار  العز  خيار 

الذل والعار
فليسمع كل من يريد أن يسمع، 
أن  يريد  ال  من  كل  وليسمع 
يسمع، إذا هدم المسجد األقصى 
مصطنعة  حدود  تبقى  لن 
يمر  فلسطين  تحرير  فطريق 
فوق بحر من الدم وتحت أفق 
نضل  ولن  نار،  من  مشتعل 

الطريق.
في هذه الفترة العصيبة بالذات 
الصفوف  لرص  أحوجنا  ما 
التالحم  وإلى  الجهود  وتوحيد 

وللثقة ببعضنا البعض.
ما أحوجنا اليوم وأكثر من أي 
يوم مضى لنبذ الخالفات وترك 
الحسابات الضيقة جانبًا، فنحن 

حيال االمتحان الكبير.
وأمام  التاريخ  وأمام  اهلل  أمام 

األجيال القادمة.
حساب  كل  في  ندخل  أن  إما 
كل  من  جميعًا  سنخرج  أو 

حساب.
المشبوهة  األيدي  من  وحذار 
المدمرة  والممارسات 

واالندفاعات العشوائية.
أو  نستسلم  ال  أن  قدرنا... 
نستكين... وأن نواجه المرحلة 
الصعبة... وكل مرحلة صعبة، 
بالخطة القادرة على صد التآمر 

وإنهاء التخاذل.
والقدس  لألقصى  فالوفاء 
لدماء  الوفاء  فلسطين...  ولكل 
الشهداء ولألسرى والمعتقلين، 
الشعب  وحدة  بتكريس  يكون 
السالح  ألنها  الفلسطيني 
األساسي  والشرط  األمضى 
األولى  والمقدمة  للصمود 

لالنتصار.
حاجة  ليست  الوحدة  هذه 
لكنها  فحسب،  فلسطينية 
ضرورة عربية أيضًا إلطالق 
على  والوحدة  الثورة  روح 
يدفع  الذي  الوطن  امتداد 
والتشرذم  التجزئة  ثمن  غاليًا 
التحديات  كل  لمواجهة 
والمحاوالت الهادفة إلى إسقاط 
والهيمنة  أمتنا  وإسقاط  إنساننا 
خالل  من  مقدراتها  على 
الفلسطينية،  القضية  تصفية 
قضية  لنا  بالنسبة  تعني  ألنها 
الحرية والتقدم والوحدة، قضية 
والشموخ،  والعنفوان  الكرامة 

قضية الوجود والحياة.
ألنها فلسطين األلم واألمل

وحقيقة  التحرير  ألنهاحلم 
االنتصار

واألهل  النفس  من  أغلى  ألنها 
والولد

الباسم والنصر  الفجر  فلسطين 
القادم بإذن اهلل

فهناك معجزة من شيطان حين 
تجسد الشيطان حاكم

الرحمن  من  معجزة  وهناك 
حين تفجر الشعب المقاوم

لألسرى  التحية  كل  التحية 
والمعتقلين في سجون االحتالل 

الصهيوني 
للمقاومين  التحية  كل  التحية 
وعلى  فلسطين  في  البواسل 

مساحة الوطن
التحية للدماء الذكية التي روت 
سنابل  لتنبت  الوطن  أرض 

الحرية والعزة 
المنهزمين  الخزي والعار لكل 
والخانعين  والخاضعين 

والصامتين عن الحق

لتأسيس   31 الذكرى  بمناسبة 
وإختتام  الوطني  الشباب  إتحاد 
كشاف  أقام  الصيفية  أنشطته 
طرابلس  في  الوطني  الشباب 
مسرح  على  حاشدًا  مهرجانًا 
ثانوية اآلباء الكرمليين وقد تقدم 
الحضور المحامي عادل الحلو 
كرامي  عمر  الرئيس  ممثاًل 
الرئيس  وماهر ضناوي ممثاًل 
نجيب ميقاتي وعز الدين حداد 
الصفدي  محمد  الوزير  ممثاًل 
وعضوا قيادة المؤتمر الشعبي 
السححمراني  أسعد  الدكتور 
عجم،  مصطفى  والمحامي 
ممثلين عن حركة فتح والجبهة 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
الرسمية  الجديدة  مدير مدرسة 
مروان العلي، محمد طرابلسي 
رئيس إتحاد جمعيات وفعاليات 
عواد  الرزاق  عبد  الشمال، 
الغد،  كشافة  جمعية  رئيس 
فرقة  رئيس  مسعدة  ناصر 
أصداء النشاد التراث، المخاتير 
ربيع مراد وهيثم يكن ومازن 
رئيس  غنوم،  وسالم  ضناوي 
جمعية بناء اإلنسان ربيع مينا 
، الرئيس الفخري لجمعية أهل 
مطرجي،  القادر  عبد  العطاء 
الشبكة  منسق  عيسى  عماد 
فلسطين،  اجل  من  الدولية 
والمرشدات  الكشافة  من  وفد 
كشافة  وفد من   ، الفلسطينيات 
الدكتور عدنان  المستقبل  لبنان 
ونوس وحشد كبير من المربين 
وأهالي  والطالب  الشباب 
المهرجان  .إفتتح  الكشافين 
قدمته  اللبناني  الوطني  بالنشيد 
الوطني  الشباب  طالئع كشاف 
ربى  المربية  الخطباء  وقدمت 
واحد  قالت:  التي  العويك 

العطاء  من  عامًا  وثالثون 
لم  والوطن  الشباب  سبيل  في 
إلى  والملل  اليأس  فيها  يتسلل 
نفوس اإلتحاديين ألننا مؤمنون 
وبعدالة  وتعالى  سبحانه  باهلل 
ثانوية  مدير  وألقى  قضيتنا. 
العناية األهلية رياض سنكري 
إتحاد  إن  فيها:  قال  كلمة 
الشباب الوطني دعامة راسخة 
من  وركيزة  لبنان  دعائم  من 
ذكرى  وإحياء  وحدته  ركائز 
تأسيس اإلتحاد أمر طبيعي ال 
البناء  عجلة  لدفع  منه  مناص 
اإلجتماعي  والعمل  واإلصالح 
والكشفي والوطني إلى االمام. 
وأضاف ان الشعب الذي عانى 
زال  ما  الحرب  سنوات  من 
األمني  لإلستقرار  عطش  في 
والمعيشي وأن ال عزة لشعب 
والخالفات  التفرقة  فيه  تفشت 
الطائفية  السموم  مع  حياة  وال 
ليست  الوطنية  الوحدة  وأن 
كبير  هدف  ولكنها  تقال  كلمة 

يجب ان نعمل له جميعًا.
أهل  جمعية  رئيس  وألقى 
العطاء محمد تامر كلمة. وألقى 
الوطني  الشباب  إتحاد  مسؤول 
عبد  المحامي  الشمال  في 
جاء  كلمة  المصري  الناصر 
إنطلقت  عقود  ثالثة  منذ  فيها: 
لم  الذين  اإلتحاديين  مسيرة 
الشرق  من  مبادئهم  يستوردوا 
أوالغرب بل شكلوا منذ البداية 
طليعة متقدمة من أبناء الشعب 
تؤمن بمبادئه في اإليمان بعيدًا 
واإلنقسامات  التعصب  عن 
وفي  والطائفية،  المذهبية 
مشاريع  بمواجهة  الوطنية 
وبالعروبة  والفدرالية،  التقسيم 
الغربية  المشاريع  مواجهة  في 

واألطلسية.
االهلية  الحرب  أيام  وأضاف، 
كان اإلتحاد حربًا على الحرب 
متطوعين  إلى  شبابه  وتحول 
واإلنقاذ  اإلسعاف  في  يعملون 
أطلقنا  الحرب  وبعد  واإلغاثة 
الكبرى  الوطنية  المبادرات 
وكان أولها رحلة السالم االولى 
في حزيران عام 1991 والتي 
مثلت اول حشد شعبي وشبابي 
الطائف  إتفاق  إقرار  بعد  كبير 
الحواجز  الرحلة  حيث كسرت 
شباب  بين  المصطنعة  النفسية 
لبنان وحطت في مدينة بعلبك 
العدو  عبر  وقد   ، وقلعتها 
الصهيوني حينها عن إنزعاجه 
من الرحلة عبر تحليق طيرانه 
فوق الحشود المجتمعة محاولة 
الوطنية  األهداف  إلفشال  من 
مفوض  وألقى  التحشد.  لذلك 
حسام  الوطني  الشباب  كشاف 
إننا  فيها:  جاء  كلمة  الشامي 
يعيش  المرء  أن  الكشفي  ُنعلم 
بكرامة  فليعشها  واحدة،  حياة 
وشهامة  وصدق  وشجاعة 
الموبيقات  كل  عن  وليبتعد 
إال  تجلب  ال  التي  والمفاسد 
والفوضى  والفشل  الخراب 
.بعد  النفسي  اإلستقرار  وعدم 
الكشفية  الطالئع  قدمت  ذلك 
ابراهيم  عبداهلل  القادة  بقيادة 
وآسياغريب  مرعبي  ومحمد 
إسكاتش  المصري»  وعمر 
يروي قصة شهيد من فلسطين 
وسهرة  متنوعة  وعروضًا   »
سمر وأغاني وصرخات نالت 
إعجاب كافة الحضور، وتخلل 
مصورة  عروضًا  المهرجان 
والمخيم  اإلتحاد  أنشطة  عن 

الكشفي الصيفي

زار وفد من المؤتمر المؤتمر 
الشمال  في  اللبناني  الشعبي 
ضم االستاذ المحامي مصطفى 
الشعبي  المؤتمر  عجم مسؤول 
المحامي  واالستاذ  الشمال  في 
عضو  مصري  الناصر  عبد 
قيادة المؤتمر  ومسؤول اتحاد 
الشمال  في  الوطني  الشباب 
مدير  تليجه  حسن  واالستاذ 
وكان  الطبي  سينا  ابن  مركز 
في استقبال الوفد الرفاق عماد 
لبنان  فرع  قيادة  عضو  عودة 
ومسؤولها  الشعبية  للجبهة 
اللجنة  واعضاء  الشمال  في 
للجبهة  الفرعية  المركزية 
غنومي  واحمد  السعيد  نبيل 
للجبهة  االعالمي  والمسؤول 

ابو  فتحي  الشمال  في  الشعبية 
علي وذلك في مكتبهم في مخيم 

البداوي  .
المحامي  تحدث  البداية  في 
اواصر  عن  عجم  مصطفى 
العالقة التاريخية والمميزة التي 
تربط المؤتمر الشعبي اللبناني 
لتحرير  الشعبية  والجبهة 

فلسطين ان على صعيد المركز 
او الشمال .

عماد  الرفيق  رحب  ثم  ومن 
المؤتمر  في  بالرفاق  عودة 
على  واكد  اللبناني  الشعبي 
بين  العالقة  وتوطيد  تمتين 
مصلحة  فيه  لما  الطرفين 

الشعبين الفلسطيني واللبناني

أقام المكتب النسائي في حركة 
مجلس   – اإلسالمي  التوحيد 
دور  عن  محاضرة   – القيادة 
المرأة في المجتمع حاضر فيها 
خبير  رفاعي  إسالم  الدكتور 
واألخالقيات  العلوم  في  تعليم 

الحيوية – كلية التربية – .
تقدم الحضور مسؤولة المكتب 
التوحيد  حركة  في  النسائي 
 – القيادة  مجلس   – اإلسالمي 
األخت أماني منقارة، ومسؤولة 
الضنية  في  النسائي  المكتب 
عكار  في  المكتب  ومسؤولة 
والمسؤولة اإلدارية في المكتب 
تحدث   . منقارة  ريان  األخت 
الدكتور إسالم رفاعي فيها عن 
المرأة  وحقوق  دور  احترام 
المرأة  أن  وعن  المجتمع،  في 

أهملت  فإذا  المجتمع,  نصف 
سار النصف اآلخر يعرج على 
أثرًا  للمرأة  أن  وساق.كما  قدم 
األمة وازدهار  تقدم  في  كبيرًا 
عمل  كل  وراء  وهي  البالد 
عظيم فهي حياة القلوب وأساس 
التقدم , وبانية األمجاد، والمرأة 
هي المدرسة األولى التي يتلقى 
فيها الطفل دروس الحياة وبها 
يتأثر , ومنها يكسب أخالقه , 
وصفاته , وعنها يأخذ عاداته , 
ومميزاته . وكيف أن المرأة أو 
األم الفاضلة المتحلية بالصفات 
الحميدة ترضع أبناءها الحليب 
والعزة  بالبطولة  ممزوجًا 
اهلل  حب  وتلقنهم  والكرامة 
جياًل  ينشأ  وبالتالي  ورسوله 

صالحًا محبًا للخير .. .

نظم نادي الفتيان للعلم واإليمان 
والناشئة  الشباب  لقطاع  التابع 
في الجماعة اإلسالمية - فوج 
 - الوليد  بن  خالد  الصحابي 
النصر – طرابلس مسيرًا  قبة 
النبوية  الهجرة  بمناسبة ذكرى 
الشريفة وحلول العام الهجري 
المسيرة  جابت  وقد  الجديد، 
خمسين  فيها  شارك  التي 
مختلف  النادي  من  عنصرًا 
النصر  قبة  منطقة  شوارع 

الرايات  حملة  تقدمها  حيث 
والالفتات المهنئة بحلول رأس 
السنة الهجرية. كما وأقام فوج 
الوليد بهذه  الصحابي خالد بن 
مقر  في  فيلم  عرض  المناسبة 
للعلم واإليمان –  الفتيان  نادي 
مبنى مسجد الرحمة بعنوان:» 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 
حول  يتمحور  األنبياء»  خاتم 
عليه  المصطفى  النبي  حياة 

السالم وهجرته. 

الليسيه  صفوف  مندوبو  زار 
فرانكو ليبانيه - فرع المارتين 
- كفرقاهل ليسيه طرابلس في 
منطقة دوما، «في اطار تنمية 
المهارات القيادية لدى التالمذة، 
تياري  المدرسة  مدير  يرافقهم 

كادار وطاقمه االداري». 
بداية جال الوفد في سوق دوما 
للتعرف الى تاريخها وواقعها، 
مع  باالجتماع  نهاره  واختتم 
خيراهلل  جوزف  البلدية  رئيس 
لجنة  رئيس  ونائب  المعلوف 
والتنباك  التبغ  حصر  ادارة 

مازن عبود في دار البلدية. 
مداخلة  في  عبود  واضاء 
قصيرة على «حقبة من تاريخ 

دوما، شهدت قدوم المصطافين 
واسهب  اليها»،  الطرابلسيين 
البلدة  «ميزات  شرح  في 
اداء  اهلتها  التي  التفاضلية 
في  محيطها  في  رائدة  ادوار 

الماضي القريب». 
بدوره، شرح خير اهلل «مقومات 
وادوار  حاليا  البلدة  اقتصاد 
الحركة  تنشيط  في  البلدية 
واالجتماعية  االقتصادية 

والتربوية». 
اجاب خير اهلل وعبود عن  ثم 
مواضيع  تناولت  الوفد،  اسئلة 
لدوما  البلدية  برؤية  تتعلق 
ومشكالتها، وبتاريخها وواقعها 

والوضع البيئي في لبنان. 

والخيرات  الزكاة  بيت  أقام 
في  إحتفاال  طرابلس،  في 
أبي  في  األبرار  مسجد  قاعة 
السنة  حلول  لمناسبة  سمراء، 
قافلة  حجاج  وعودة  الهجرية 
«المبتعثة» من الديار المقدسة، 
طرابلس  مفتي  حضور  في 
مالك  الشيخ  الدكتور  والشمال 
نجيب  الرئيس  ممثل  الشعار، 
الصوفي،  نبيل  الحاج  ميقاتي 
الصفدي  محمد  الوزير  ممثل 
الحلوة،  مصطفى  الدكتور 
فاضل  روبير  النائب  ممثل 
فاخوري،  الدين  سعد  الدكتور 
ل»بيت  العليا  الهيئة  رئيس 
الدكتور  والخيرات»  الزكاة 
رئيس  ضناوي،  علي  محمد 
في  االجتماعية  الشؤون  دائرة 
واعضاء  عيد،  ماجد  الشمال 
«بيت الزكاة» والحجاج وحشد 
في  والمشاركين  العلماء  من 

المسابقة الرمضانية. 
الكريم،  القرآن  تالوة  بعد 
شلق  كرامي  المحامي  قدم 
من  شعرية  بقصيدة  للخطباء 
كل  تحدث  ثم  المناسبة،  وحي 
من نائب األمين العام للشؤون 
قراء  شيخ  والرعائية  الدينية 

بإسم  بارودي  بالل  طرابلس 
والخيرات»،  الزكاة  «بيت 
وربى ضناوي بإسم الحاجات، 
كبارة  المنعم  عبد  والمحامي 

بإسم الحجاج.
عبد  القافلة  مسؤول  وألقى 
إلى  فيها  أشار  كلمة  البوش 
بعثة هذا العام التي ضمت 45 
وقد  مرة،  ألول  وحاجة  حاجا 
للسنة  المبتعثين  مجموع  بلغ 
الخامسة على التوالي أكثر من 
175 حاجا من غير الميسورين 
وعلى نفقة وزارة األوقاف في 
الشيخ  و»مؤسسة  قطر،  دولة 
اإلمارات  دولة  في  زايد» 
العربية والشيخ حمد بن جاسم 
محمد  والدكتور  الدرويش 
بسام  والمحسن  ضناوي  علي 
المفتي  ألقى  ثم  عويضة. 
الشعار كلمة وجدانية من اجواء 
بعد  التي تؤكد أن  ة  المناسبة، 
مفتاح  والصبر  يسرا،  العسر 
الفرج، شاكرا للدكتور ضناوي 

مبادراته الطيبة المشهودة. 
الشهادات  توزيع  جرى  ثم 
على  والجوائز  الحجاج  على 
المسابقة  في  المشاركين 

القرآنية الرمضانية األولى. 

زارت لجنة محامي الدفاع عن 
منسق  االسالميين  الموقوفين 
المحامين  نقابات  التحاد  آسيا 
األبيض  البحر  حوض  حول 
أنطوان  النقيب  المتوسط 
عيروت عارضة عليه االعتقال 
الموقوفين  بحق  التعسفي 
االسالميين والعقبات والثغرات 
اللجنة  تواجهها  التي  القانونية 
االستثنائية  المحاكم  أمام 
والمجلس  العسكرية  )المحكمة 
له  يتعرض  وما  العدلي(، 
الموقوفون من معاملة سيئة في 

قواعد  ألبسط  مخالفًا  سجنهم 
حقوق االنسان،  وقد استغرب 
من ناحيته منسق اتحاد نقابات 
مرور  عيروت  النقيب  آسيا 
التوقيف  على  سنوات  أربع 
أي  إجراء  دون  االحتياطي 
بلد  في  تاريخه،  محاكمة حتى 
وحقوق  بالديمقراطية  يتغنى 
أي  بقاء  رافضًا  االنسان 
طويلة  مدة  احتياطيًا  موقوف 
الموقوفين  بقاء  أن  ومعتبرًا 
هو  اليوم  حتى  محاكمة  دون 
حجز لحرية االنسان ومخالف 

والدولية  اللبنانية  للقوانين 
ومخالف للعمل الذي من أجله 
أنشئت المحاكم االستثنائية وهو 
وواعدا  باألحكام  السريع  البت 
بأنه سيعرض الموضوع على 
االتحاد  في  المشاركة  النقابات 
 – قبرص   – إيطاليا  ومنها: 
الجزائر   – تركيا   – إسبانيا 
– تونس – فلسطين – سوريا 
تطبيق  منظار  من  للعمل   -
اإلنسان،  وحقوق  القانون 
شعار  تحت  العدالة  وتحقيق 
تبرئة المظلوم ومعاقبة المذنب.  

نظرًا لألحوال االقتصادية وغالء 
الجمعية  إدارة  قامت  المعيشة 
المحتاجة  األهالي  إلى  بزيارة 
بطرابلس  الشعبية  المناطق  في 
ومعمول  العيد  ثياب  لهم  وقدمت 

رئيسة  بحضور  العيد  وخبز 
الجمعية هدى الالذقاني وأعضاء 
الرئيسة  ألهالي  وشكرًا  الجمعية 
بالتوفيق  لهم  ودعوا  وأعضائها 

الدائم.
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تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

اللبنانية  الجمعية  نظمت 
ندوة  والتأهيل  لالصالح 
بعنوان «أزمة السير في لبنان 
المجاني  الموات  سندان  بين 
ومطرقة مضبطة السير»، في 
الثقافي  كرامي  رشيد  مركز 
روبير  هال  برعاية  البلدي 
فعاليات  وبحضور   ، فاضل 
وامنية  واجتماعية  سياسية 

ومهتمين.
اللبناني،  الوطني  النشيد  بعد 
فاطمة  الجمعية  رئيسة  تحدثت 
بدرا وأشارت الى ان الجمعية 
الندوة  هذه  خالل  من  ارادت 
تسليط الضوء على ازمة السير 
ارقامًا  لبنان  التي حصدت في 
والجرحى،  القتلى  من  قياسية 
السير  ازمة  ان  وأضافت: 
جهود  الى  تحتاج  لبنان  في 
مضنية اليجاد الحلول الناجعة 
في  المجاني  الموت  فمن  لها، 
الرادارات  الى  السير  حوادث 
كادت  التي  الضبط  ومحاضر 
محضر  الف   25 ال  فاقت 
الى  يشير  ما  سرعة،  ضبط 
انعدام الوعي بشكل كامل لدى 

سائقي السيارات.
الحفل  راعية  ممثل  تحدث  ثم 
مشيرًا  فاخوري  الدين  سعد 
الى ان اهمية هذه الندوة تكمن 
ازمة  على  الضوء  تسليط  في 
التدابير  معها  تنفع  قد  متفاقمة 
المواطن  التزم  اذا  األخيرة 

بالقوانين وارشادات السالمة.
بعد ذلك حاضر ممثل المديرية 
االخلي  االمن  لقوى  العامة 
الرائد مصطفى األيوبي وقال: 
لبنان  في  السير  أزمة  ان 
لدى  الوحيد  الهاجس  أصبحت 
المواطنين اثنا تنقالتهم اليومية 
لما ينتج عنها من هذر الوقت 
والمادي  الجسدي  واالرهاق 
نتائج  الى  مشيرًا  والمعنوي، 
ان  تبين  التي  االحصاءات 
في  السير  حوادث  من   %70
لبنان ناتجة عن السرعة الزائدة 
الهاتف  استعمال  الى  اضافة 
الخليوي أثناء القيادة او تناول 
المهدئة  األدوية  و  الكحول 
والتي من شأنها التسبب بفقدان 
التركيز لدى السائق، لذلك فان 
قيام قوى المن الداخلي بالتشدد 
ليس  السير  قوانين  تطبيق  في 
مدخول  على  الحصول  بهدف 
الغرامات  دفع  جراء  مادي 
عن  المواطن  ردع  بهدف  بل 
ارتكاب المخالفات  التي تؤدي 

الى الضرر بهم وبالمجتمع.
ثم تحدث رئيس محكمة السير 
محمد  القاضي  الشمال  في 
صعب وقال : ان طريقة ضبط 
المخالفة سابقًا كانت تتم لحظة 
المخالفة ، من هنا كان  وقوع 
اهتمام المواطن بها ، اما اليوم 

فبات األمر مختلفًا عن طريق 
بالمواطن  فاذا   » الرادار   »
يتفاجأ بعد فترة طويلة بمحضر 
الضبط بحقه ، فاذًا طريقة ضبط 
المخالفة اضافة الى االمكانيات 
بالمعدات  المتمثلة  المادية 
والعدد  الجديدة  والرادارات 
االضافي أعطى ثماره، فضاًل 
والتي  الحزينة  المشاهد  الى 
وبفترات  المواطن  شاهدها 
السير  حوادث  حول  وجيزة 
االوتوسترادات،  على  المميتة 
وكم كنا نتمنى عدم حودثها اال 
انعكست  عينه  الوقت  في  أنها 
المواطنين  سلوك  على  ايجابًا 
 . لسياراتهم  قيادتهم  خالل 
وأضاف: محاضر الضبط هي 
يجب  التي  الثقافة  من  جزء 
صغارًا  الجميع  عند  تخلق  أن 
الضبط  محضر  بأن  وكبارًا 
الحماية  أنواع  من  نوع  هو 
للمواطنين تمامًا كما فرض « 
حزام األمان « وهذا جزء من 
نشرها  الى  نسعى  التي  الثقافة 
التي  الندوات  طريق  عن 
ننظمها بالتعاون مع الجمعيات 
نقطة  هناك  أن  كما  األهلية. 
االشارة  أود  األهمية  غاية  في 
اليها ان قانون السير مهم ليس 
ألنني رئيس محكمة السير بل 
الحضارية  الصورة  ينقل  ألنه 
كل  يستعرض  وهو  البلد  في 
واي  فيه،  الموجودة  القوانين 
انسان يستطيع أن يكون الفكرة 
على  تنقالته  بمجرد  البلد  عن 
السير  فقانون   ، الطرقات 
سائقين  من  الجميع  يخاطب 
كنا  فاذا  الطرقات.  في  ومارة 
كمواطنين لبنانيين نخشى على 
حياتنا وحياة أقربائنا وأصدقائنا 
على  الحفاظ  من  لنا  بد  ال 
في  الموجودة  السير  قوانين 
قد  نكون  الطريقة  وبهذه  البلد 
من  معينة  طرق  على  اعتدنا 
نسعى  ما  بالفعل  وهذا  النظام 
الى التأكيد عليه وان كان عن 
المفروضة  العقوبات  طريق 
نسعى  نحن  المواطنين.  على 
الى ترغيب المواطن بااللتزام 
طريق  عن  السير  بقوانين 
تحقيق  بضرورة  اقناعه 
أواًل  لنفسه  الذاتية  المصلحة 

وأخيرًا.
نقاش  دار  الندوة  ختام  وفي 
من  المحاضرون  فيه  اوضح 
بعض  طرحت  اسئلة  خالل 
بالرادار  المتعلقة  كتلك  النقاط 
والميكانيك والدراجات الهوائية 
المخالفات  من  الكثير  وعن 
التي تحصل في حياتهم اليومية 
السير  ازمة  من  تزيد  والتي 
كمخالفات  تحركاتهم  وتعرقل 
على  الحفر  وكثرة  الركن 

الطرقات...

لتحرير  الشعبية  الجبهة  اقامت 
حفل  الشمال  في  فلسطين 
تكريم لالعالميين والصحافيين 
في  والفلسطينيين  اللبنانيين 
قيادة  بحضور  البداوي  مخيم 
الشمال  في  الشعبية  الجبهة 
المقاومة  وفصائل  والمخيم 
الفلسطينية  الشعبية  واللجان 
والمختار عبد القادر عبدوممثل 
علوش  السابق  النائب  سعادة 
منسق تيار المستقبل في الشمال 
الناصريين  حركة  ومسؤول 
المرابطون في الشمال عبد اهلل 
سكاف  جمال  والسيد  الشمال 

شقيق االسير يحيى سكاف 
من  بالحضور  الترحيب  وبعد 
قبل المسؤول االعالمي للجبهة 
فلسطين  لتحرير  الشعبية 
علي  ابو  فتحي  الشمال  في 
على  صمت  دقيقة  والوقوف 
والثورة  الجبهة  شهداء  ارواح 
الصحافة  وشهداء  والشعب 
وعن  المناسبة  عن  والحديث 
االعالميين  بيذله  الذي  الجهد 
والصحافيين في سبيل توصيل 
الصحفي  والخبر  الكلمة 
الكلمات  الحفل  في  القي  وقد 
الشعبية  الجبهة  .كلمة  التالية 
عضو  القاها  فلسطين  لتحرير 
الجبهة  في  لبنان  فرع  قيادة 
عماد  الشمال  في  ومسؤولها 
وسهال  اهال  فيها  قال  عودة 
نحتفي  ان  يشرفنا  جميعا  بكم 
الذكرى  شرف  وعلى  بكم 
لالنطالقة  واالربعين  الثالثة 
وهي مناسبة للمراجعة للفحص 
والتدقيق اكثر من االحتفال وما 

المراجعة  بهذه  للقيام  يحفزنا 
القيام بهذه  بل ما يجبرنا على 
المهمة هو المأل الذي وصلت 
اليه قضيتنا وما اسميناه جميعا 
وما  المركزية  العرب  قضية 
عالميا  تسميته  على  اصطلح 
قضية الشرق االوسطنعم وبعد 
النضال  من  السنين  عشرات 
الجسام  والتضحيات  الطويل 
تضحيات  شعبنا  قدمها  التي 
العالم  واحترام  تقدير  استحقت 
قرن  عن  مايزيد  مألنا  لقد 
وايضا  وعذابات  أالم  بأكمله 
مقاومة وصبر وصمود شهداء 
قبض  لقد  ومعتقلين  وجرحى 
قرن  على  الفلسطيني  الشعب 
متتالية  هبات  وكفاحا  نضاال 
االخرى  تلو  واحدة  وثورات 
عشرات  شعبنا  اطلق  لقد 
اعتا  فيها  واجه  االنتفاضات 
غطرسة  واالكثر  جيش 
واجرام وفي اكثر هذه الهبات 
متسلحا  كان  واالنتفاضات 
ارادته  من  اال  الحي  باللحم 

وايمانه بعدالة قضيته .
واالعالميين  الصحافيين  كلمة 
عمر  الزميل  القاها  المكرمين 
جريدة  في  الصحافي  ابراهيم 
التحية  خاللها  وجه  السفير 
باسم  والتباريك  والتهنئة 
في  واالعالميين  الصحافيين 
الشمال للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين قيادة وكوادر واعضاء 
الثالثة  االنطالقة  بمناسبة 
واالربعين ووجه التحية لالمين 
للجبهة  سعدات  احمد  العام 
ولرفاقه المعتقلين واالسرى في 

وتحدث  الصهيونية  السجون 
والريادي  القيادي  الدور  عن 
الجبهة  وتلعبه  لعبتة  الذي 
التحرير  سبيل  في  الشعبية 

والعودة والوحدة الوطنية .
الجبهة  كرمت  الختام  وفي 
االعالميين  من  عدد  الشعبية 
التذكارية  الهدايا  لهم  وقدمت 

وهم على الشكل التالي :
تلفزيزن  منصورعن  فادي 
عن  سعاده  حسناء   / المنار 
تلفزيون O T V  / عبد العزيز 
و  المنار  تلفزيزن  عن  مطر 
عن  ابراهيم  عمر   /  O T V
جريدة السفير / عامر الشعار 
غسان  المستقبل  جريدة  عن 
سويدان عن تلفزيزن الجزيرة 
عن  حرب  ابو  مصطفى   /
مجلة القدس / ادهم ابو شيخه 
مسؤول  مصطفى  ميسون   /
مخيم  في  لالونروا  االعالم 
البداوي / فادي الطيار مسؤول 
نهر  مخيم  في  االونروا  اعالم 
 / شتيوي  زياد  الحاج  البارد/ 
ابو علي مسؤول اعالم  فتحي 
الجبهة في الشمال /  المختار 
عبد القادر عبدو ممثل الدكتور 
تيار  منسق  علوش  مصطفى 
المستقبل في الشمال /  وهدية 
ابراهيم  عمر  الزميل  تسلمها 
صاحب  سلمان  طالل  للسيد 
السفير  جريدة  تحرير  ورئيس 
على  للجريدة  وفاء  عربون 

اصدارها ملحق فلسطين . 
في  الجميع  شارك  الختام  وفد 
على  والضيافة  الكوكتيل  حفل 

شرف المكريم والحضور .

الشعبي  التجمع  رئيس  استقبل 
العكاري النائب وجيه البعريني 
الريحان  وادي  في  دارته  في 
حركة  من  وفدًا  عكار  في 
برئاسة  اإلسالمي  التوحيد 
التوحيد  لحركة  العام  األمين 
الشيخ  فضيلة  اإلسالمي 

والعلماء  شعبان  سعيد  بالل 
واإلرشاد  الدعوة  مجلس  في 
وعبد  الزعبي  محمد  المشايخ 
الفتاح  وعبد  األسمر  الرزاق 
األيوبي واألعضاء في مجلس 
السيد محمود حرفوش  األمناء 

والحاج صهيب سعيد شعبان

التوالي  على  الرابعة   للسنة 
تفتتح  في مؤسسة رينه معوض 
- مجدليا زغرتا «قرية الميالد 
نادي  مع  بالتعاون   2010
وجمعية  زغرتا   – الطالب 
 . االجتماعية  المساعدات 
ونشاطات  فعاليات  وتستمر 
هذه القرية على مدى 9  أيام 
وذلك با شراف المحامية مالاير 
ميشال معوض.  وتتميز القرية  
مسرحية  بعروض  العام  هذا 
ونشاطات  لالطفال  خاصة 
ميالدية مميزة للكبار والصغار 
وحي  من  ومسرحيات  معا 
المناسبة «كيد س باور عرض 
وعروض   »  2010 ميالد 
مع  الطبخ  في  مباشرة  حية 
الشيف انطوان وتسريح الشعر 
مندلق  سيمون  جورج  مع  
فابيوال  مع  التأنق   واسلوب 
مسرحية  الى  اضافة   . مندلق 
 » وغنوة  قديح  لجو  «انا» 
والرسم   ، الصغيرة»  جنيتي 
على الوجوه وعروض خاصة 
الثابتة  المحطة  الى   لالوالد، 

كل سنة  صورة مع بابا نويل 
في منزل خاص به و»موبيكار 
الزاوية  زغرتا  في  تجول   »
كلوز  لسانتا  بيت  عن  كناية 
الصور  معه  االوالد  ياخذ 
عليهم  ويوزع  الفوتوغرافية 
المحطة  اما   ...... الهدايا 
الميالد  مغارة  فهي   الثابتة 
على  تمتد  والتي   المميزة 
مساحة 300 متر مربع والتي 
  . الفتا  اقباال  عام  كل  تشهد 
فترة  طوال  يومي  ومعرض 
للمصممين  القرية  نشاطات 
وقضائها  زغرتا  من  اللبنانيين 
وطرابلس وبيروت حيث سيتم 

وحرفيات  منتوجات  عرض 
من وحي المناسبة. 

لالطفال  الميالد  مشغل  الى 
نشاطات  مجموعة  ويتضمن 
الحرفية  قدراتهم  تظهر 

واليدوية .
على  كتيب  توزيع  سيتم  كما   
الميالد  وحي  من  المدارس 
ورموزه   وعاداته  وتقاليده 
يشرف  رسم  مسابقة  يتضمن 
عليها الفنانون جورج الزعتيني 
، بول خوام ، ميراي معوض ، 
وميشال يمين . وستنال افضل 

10 رسومات هدايا قيمة .  
إشارة الى ان الدخول مجاني 

طالب  من  مجموعة  ساهمت 
طرابلس  في  المنار  جامعة 
في البرنامج الذي ترعاه هيئة 
UNDP عبر   المتحدة  األمم 

في سبيل إعداد الشباب اللبناني 
نوادي  تأسيس  على  الجامعي 
جرى  حيث  السالم(  )بناء 
تدريب  البرنامج  إطار  في 
المشاركين على : - مهارات 

العمل القيادي الطالبي

-   تأسيس المجموعات وكيفية 
المشاركة في اتخاذ القرارات

السالم  نوادي  تأسيس  بنود   -
في الجامعات

في  المنار  جامعة  وستقوم 
خاص  ناد  بتأسيس  طرابلس 
بها لما في ذلك من أهمية في 
الذي  المشترك  العيش  تعزيز 
في  الرسالة  لبنان  عليه  يقوم 

هذا العالم .

اإلسالمي  النشاط  قسم  نظم 
للمرحلة  الخطابة  في  مسابقة 
الثانوية والمتوسطة تبارى فيها 
خضعوا  طالبًا  وعشرون  سبع 
حيث  تصفية  مراحل  لثالث 
النهائية  المرحلة  في  تبارى 
مواضيع  قدموا  طالب  خمس 
المسرح  خشبة  على  مختلفة 

وهم الطلبة:
حول»  التكريتي  1.أحمد 

االتكال على اهلل»
2.عبد اهلل طه حول» حاسبوا 

أنفسكم قبل أن تحاسبوا»
«عبر  عن  حسين  3.محمد 
النبوية  الهجرة  من  ودروس 

الشريفة»
«اإلنصات  عن  رعد  4.زياد 

وحسن اإلستماع»
«العبر  عن  الزعبي  5.عباد 
النبوية  الهجرة  من  المستقاة 

النتائج  على  أشرف  الشريفة» 
لجنة تحكيم مؤلفة من األساتذة 
علوش  مصطفى  فتال،  هالل 
حصل  وقد  العويك  وسعيد 
على  األوائل  الخمس  الطالب 
مجموعها  بلغ  نقدية  جوائز 
منها  حصل  200,000ل.ل 
على  األولى  بالمرتبة  الفائز 
خمسون  قيمتها  نقدية  جائزة 

ألف ليرة لبنانية.

قام وفد بلدي تركي يمثل 18 
إتحاد  رئيس  يتقدمهم  بلدية 
بلديات مرمرة الذي يضم 300 
بلدية رجب التابا، بزيارة مدينة 
بلديتها،  من  بدعوة  طرابلس 
حيث وقع رئيس إتحاد بلديات 
غزال  نادر  الدكتور  الفيحاء 
إتفاقيات تعاون للبلدية واالتحاد 
الثقافي  بالتعاون  تقضي 
العثمانية،  باآلثار  واالهتمام 
صعيد  على  الخبرات  وبتبادل 
رفع  بهدف  العمال  تدريب 
مستوى الخدمات في طرابلس.

الموقع  البروتوكول  ويهدف 
الفيحاء  بلديات  إتحاد  بين 
الى  مرمرة  بلديات  وإتحاد 
والخبرات  المعلومات  تبادل 
بين  وكذلك  االتحادين  بين 
كال  في  األعضاء  البلديات 
والتعاون  والتنسيق  الجانبين، 
االهتمام  ذات  القضايا  بشأن 
المتبادل  والدعم  المشترك 
إضافة  الدولية،  العالقات  في 
وتأمين  القدرات  بناء  الى 
للمسؤولين  التدريب  برامج 
والتدريب  الطرفين،  كال  في 
ووضع  للعمال،  المتبادل 
التمويل  مع  مشتركة  مشاريع 
والدولي،  والوطني  المحلي 
األعضاء  بين  والتواصل 
ويهدف  العالقات.  وتطوير 
بلدية  بين  الموقع  البروتوكول 
بورصا  وبلدية  طرابلس 
البلدية  الخبرات  تبادل  الى 
وإقامة  الثقافية  االدارة  في 
مشتركة،  ومشاريع  أنشطة 
البروتوكول  يشكل  أن  على 
العالقات  لمستقبل  عاما  إطارا 
يتم  أن  شريطة  الطرفين  بين 
القانونية  االجراءات  إستيفاء 
البلدين، على  الداخلية في كال 
أن يعمل الطرفان بشكل دوري 
سنوي  إجتماع  تنظيم  على 
الستعراض العالقات والتعاون 

وتحديد االنشطة المستقبلية.

دار  الى  التركي  الوفد  وصل 
الخامسة  عند  طرابلس  بلدية 
المجلس  عضو  برفقة  مساء 
تدمري،  خالد  الدكتور  البلدي 
وكان في إستقباله رئيس بلدية 
نادر غزال،  الدكتور  طرابلس 
إينان  لبنان  في  تركيا  وسفير 
إزديلز وأعضاء المجلس البلدي 
خالله  جرى  لقاء  عقد  حيث 
المشتركة  العالقات  البحث في 
التاريخ  ذات  طرابلس  بين 
وقد  التركية.  والمدن  العثماني 
رحب الدكتور غزال بأعضاء 
طرابلس  أن  مؤكدا  الوفد 
تعيش لحظات تاريخية تذكرها 
بالعالقات التاريخية مع تركيا، 
تكتسب  الزيارة  أن  الى  الفتا 
أهمية كبرى إنطالقا من أهمية 
وقال:  الموقعة،  االتفاقيات 
االرث  من  لها  طرابلس  إن 
التاريخي التركي الشي الكثير، 
تركيا  شوارع  في  يسير  فمن 
مع  طرابلس  شوارع  وفي 
التواصل  يرى  بسيط  إختالف 

التاريخي والحضاري.
كما تحدث رئيس إتحاد بلديات 
الى  فأشار  التابا  رجل  مرمرة 
مع  العالقات  تفعيل  أهمية 
بلديات  وإتحاد  طرابلس  بلدية 
الفيحاء خصوصا أن لطرابلس 
األتراك،  لدى  خاصة  مكانة 
مشددا على أهمية التعاون في 
سبيل إيجاد تنمية مستدامة في 

طرابلس.
التركي  الوفد  زار  ذلك  بعد 
برج  على  وإطلع  التل  ساحة 
الحميد  عبد  السلطان  ساعة 
التراث  ذات  األبنية  وعلى 
العثماني، ثم إنتقل الجميع الى 
الثقافي  كرامي  رشيد  مركز 
توقيع  جؤرى  حيث  البلدي 
وسبق  التعاون،  بروتوكوالت 
عن  وثائقي  فيلم  عرض  ذلك 
طرابلس وما تختزنه من معالم 

أثرية مملوكية وعثمانية.
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التطبيع  عصر  ظل  في 
العدو  مع  والمفاوضات 
االستسالم  ومواقف  االسرائيلي 
التذكير  كان البد من  والتخاذل 
االسرائيليين,  الصهاينة  بجرائم 
وسوف نذكر منها في هذا العدد 
في  جهاد  ابو  اغتيال  عملية 

تونس

جنازة الرجل الثاني
حافظ  الراحل  الرئيس  إن  قيل 
أبدًا  ليمانع  يكن  لم  األسد 
رفيق  لتوديع  عرفات  حضور 
نضاله أبو جهاد... لكن عرفات 
في  فبقي  ذلك،  يتوقع  يكن  لم 
أعلن  يبكي صامًتا حتى  تونس 
األسد موافقته صريحة، وسافر 
أبو عمار إلى دمشق ليفرغ بقايا 

دمعاته...!!
االعتقاد الواهم

في  الثاني  القائد  أبو جهاد  كان 
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
صاحب اليد الطولى والسيطرة 
المحتلة  األرض  في  والتوجيه 
ويعرف بـ «الرجل الصامت» 
لمظهره الخجول الهادئ.. لكنه 
بارعًا  ومخطًطا  جادًا  كان 
وتكتيكيًا عبقريًا... وهو العقل 
من  للعديد  والمحرك  المدبر 
هزت  التي  الناجحة  العمليات 
أكانت عمليات  إسرائيل. سواء 
نتيجة  داخلية  أو  بحرية.. 

لعمليات تسلل.
اندلعت  التي  االنتفاضة  ومع 
 ..  1988 أوائل  شراسة  في 
اإلسرائيلية  القمع  أعمال  فشلت 
الصلة  بقطع  أو  إيقافها..  في 
المنظمة  وقيادة  االنتفاضة  بين 
الحجارة  وكانت  تونس..   في 
وقنبلة البنزين )المولوتوف( أهم 
استخدم  فقد  االنتفاضة..  رموز 
واسع  نطاق  على  الفاكس 
وتلقى  المنشورات..  لتوزيع 
التعليمات من الخارج.. وفشلت 
المنشورات المزيفة التي عمدت 
«الشين بيت» على توزيعها في 

خداع الفلسطينيين.
العربية  المدن  انفجرت  هكذا 
في فلسطين وبات الموقف أمام 
اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة 
فالتنبؤات  وصعب..  حالك 
االنتفاضة  على  بالقضاء 
كانت  الدبابات  زمجرة  مع 
أصاب  مما  واقعية..  غير 
مزمن  بصداع  اإلسرائيليون 
توقع  عن  كامل  وعجز  شاق، 
التالي..  اليوم  في  سيجري  ما 
وما كان أمامهم إال االعتقاد بأن 
اغتيال أبو جهاد سيقضي على 
معاملتها  في  العربية  الثورة 

ويصيبها باليأس.

اغتيال في تونس
العقول  كل  اجتمعت 
االستخباراتية  اإلسرائيلية- 
لعملية  للتخطيط  والعسكرية- 
االغتيال..  في واحدة من أبعد 
مواقع الحرب ضد الفلسطينيين 
من  ميل   1600 بعد  على 

إسرائيل.
خطة  شاحاك  ليبكين  شرح 
الوزراء  مجلس  أمام  العملية 
الهدف  أن  وبرز  المصغر.. 
منها تصفية االنتفاضة.. وإثارة 
الخوف لدى القيادات الفلسطينية 
التي تروج أن االنتفاضة تزلزل 

إسرائيل.
فهو  معلن..  الغير  الهدف  أما 
لرفع  القوة  «استعراض» 

اإلسرائيلي  الشعب  معنويات 
اليائس من آثار االنتفاضة وعدم 

قدرة الجيش على قمعها.
أثير  الذي  الجدل  من  وبالرغم 
ومعارضة  االجتماع..  في 
السابق  الجو  سالح  رئيس 
ورئيس  وايزمن..  عيزرا 
أن  إال  نافون..  اسحاق  الدولة 
العملية..  على  وافقت  األغلبية 
الدفاع  وزير  هؤالء  وتزعم 
بعد  قتل  )الذي  رابين  اسحاق 
وحاييم  يهودي(  بواسطة  ذلك 
بارليف وزير األمن )الشرطة( 
وكانا من قبل قد شغال منصب 
الجيش..  في  األركان  رئيس 
ويؤمنان بأن هذا الهجوم رسالة 
وفي  ورجاله..  لعرفات  تحذير 
تحت  الخطة  اعتمدت  النهاية 
شومرون  األركان  رئيس  قيادة 
وآمنون  باراك  إيهود  ونائبه 
المخابرات  رئيس  شاحاك 
لسابق  )آمان(..  العسكرية 
نجاههم  وليكرروا  خبرتهم.. 

هذه المرة أيضًا.
أبريل 1988 طار  أوائل  وفي 
ونساء  رجال  عدة  تونس  إلى 
يحملون  الموساد  عمالء  من 
لبنانية.. وصلوا  جوازات سفر 
ونزلوا  مختلفة..  رحالت  في 
كسواح في عدة فنادق.. وكانت 
لهم مهمة محددة كتلك التي قام 
عام  بيروت  في  رجالهم  بها 
المنطقة  مراقبة  وهي   ،1973
في  جهاد  أبو  بها  يقيم  التي 
منطقة  من  الشمالية  الضاحية 
واستئجار  بو سعيد»..  «سيدي 
رجال  ستنقل  التي  السيارات 
ثم  الشاطئ  من  الكوماندوز 

العودة بهم..
كان   ،1988 أبريل   15 وفي 
الصواريخ  زوارق  من  أربعة 
الدولية  المياه  في  اإلسرائيلية 
التونسية،  السواحل  قبالة 
مطاطية  قوارب  وبواسطة 
إلى  الليل  عتمة  في  وصلوا 
حيث  هادئ..  سياحي  شاطئ 
سلًفا  المعدة  السيارات  كانت 
بلد  تونس  وألن  تنتظرهم.. 
سياحي يزوره أكثر من مليوني 
سائح سنويًا.. فاألمن هناك ال 
السواح  هوية  في  كثيرًا  يدقق 

أثناء تحركاتهم.
الطائرة  بين  االتصاالت  كانت 
التي كانت تحلق  البوينج 707 
الموساد  عمالء  وبين  بعيدًا، 
تتم  التونسية  األرض  على 
بواسطة أجهزة اتصاالت ثنائية 
شومرون  كان  حيث  االتجاه.. 
يقودون  وشاحاك  وباراك 
الجو ويتابعون  القتل من  فريق 

الخطوات أواًل بأول.
ركبت أجهزة تشويش في كشك 
بالمنطقة  الرئيسي  التليفون 
التليفونية..  االتصاالت  فعطلت 
الفيال  من  الفريق  واقترب 
قبل  جهاد  أبو  دخلها  التي 
سائقه  واستسلم  ونصف  ساعة 
سيارته  داخل  للنوم  الفلسطيني 
الخارجي..  السور  بجوار 
وعلى مقربة منه جلس الحارس 
منهمًكا  التونسي  األمني 
صغير  راديو  إلى  باالستماع 
حارك  هناك  كان  بينما  بيده.. 
مسلح  الفيال  بحديقة  فلسطيني 
برشاش كالشينكوف معلق على 

كتفه.
الكاتمة  بريتا  وبمسدسات 
النائم  السائق  أسكت  للصوت 
واحدة  برصاصة  األبد  إلى 

يتحرك  وقبلما  رأسه..  في 
مكانه  من  التونسي  الجندي 
رصاصة  رأسه  على  أطلقت 
وهذا  تمامًا..  فسكت  أخرى 
الحارس  مع  أيضًا  حدث  ما 
كان  لكنه  بالداخل..  الفلسطيني 
أبو  لها  تنبه  أصدر صرخة  قد 
في  مسدسه  إلى  وأسرع  جهاد 
أربعة  فيه  اقتحم  الذي  الوقت 
الداخلي  الباب  القتل  فريق  من 
للفيال.. وعندما التقط أبو جهاد 
العلوي  الدور  في  مسدسه 
بهم،  فوجئ  بالنزول..  وأسرع 
كانت  رصاصاته  تنطق  وقبلما 

رصاصاتهم األسرع..
صرخت زوجته أم جهاد عندما 
في  مسدساتهم  يفرغون  رأتهم 
ابنته  وارتجفت  تشفيًا..  بدنه 
فعانقت  وحشيتهم..  أمام  حنان 
تنتحبان  بعيدًا  واستدارتا  أمها 
وهو  أحدهم  االبنة  وسمعت 
يقول بالعربية: لماذا تبكين؟ من 

األفضل أن تهتمي بأمك.
تحمل  امرأة  الفريق  مع  كانت 
بها  توصر  فيديو  كاميرا 
جهاد  أبو  وجسد  القتل  مشهد 
الدماء  من  بركة  وسط  الممدد 
فتشوا  وبعدما  بيده..  ومسدسه 
المكتب واستولوا على األوراق 
بمغادرة  أسرعوا  والملفات.. 
الشرطة  عثرت  حيث  الفيال.. 
التونسية بعد ذلك على السيارات 
أقدام  وآثار  المستأجرة  الثالث 
كثيرة تتجه إلى عمق الشاطئ.

إدانة دولية
وزير الدفاع اسحق رابين الذي 
االغتيال  فكرة  يعارف  كان 
العملية  هذه  بأن  صرح 
تتعارض مع اتجاهات السالم.. 
وتساهم في المزيد من عمليات 
«اإلرهاب». أما شاحاك فصرح 
العسكرية  المجالت  إلحدى 
اإلسرائيلية أن التصفية الجسدية 
اإلسرائيلية  المخابرات  في 
أسلوب مناسب على من يوجهوا 
ولم  إسرائيل..  إلى  اإلرهاب 
إسرائيلي  اعتراف  يصدر 

رسمي بالعملية في حينها.
الخارجية  وزير  سافر 
المستيري-  محمود  التونسية- 
في  وطلب  نيويورك..  إلى 
إدانة  األمن  مجلس  أمام  كلمته 
الدولة  صريحة وقوية إلرهاب 
إسرائيل..  تمارسه  الذي 
سيادة  بعدوانها  انتهكت  حيث 
األراضي التونسية للمرة الثانية.

حق  استخدمت  أمريكا  أن  إال 
إسرائيل  إدانة  ومنعت  الفيتو 
قدمتها  التي  األدلة  أن  بحجة 
في  إسرائيل  تورط  عن  تونس 
كافية  غير  جهاد  أبو  اغتيال 
وال تشكل دلياًل ثبوتيًا يستدعي 
أمريكا  وأيدت  الدولية.  اإلدانة 
تحفظت  التي  الدول  من  العديد 
قد  كانت  وإن  القرار..  على 

أبدت تعاطًفا مع تونس.
لكن الوزير التونسي لم ييأس.. 
العربية..  الدول  مندوبو  وأيده 
حتى صدر قرار األمم المتحدة 
الذين   1988 أبريل   25 في 
على  صراحة  إسرائيل  يدين 
له  تعرضت  الذي  العدوان 
تونس وتنفيذ عملية اغتيال خليل 
الوزير نائب القائد العام لقوات 
وجاءت  الفلسطينية  الثورة 
صوًتا   14 بأغلبية  اإلدانة 
التصويت  عن  أمريكا  وامتناع 
التونسية  الدبلوماسية  لتنتصر 

في استصدار قرار دولي بإدانة 
أبواق  صرخت  التي  إسرائيل 
لكن  بالقرارز  مندد  دعاياتها 
الصهيوني  اإلرهاب  فضيحة 
العالم..  دول  عمت  قد  كانت 
بعد  إسرائيليون  محللون  وقال 
الفدائية  العمليات  إن  ذلك، 
الفلسطينية التي تمت بعد اغتيال 
التي  العمليات  فاقت  جهاد  أبو 
أن  بمعنى  موته..  قبل  تمت 
كانت  االغتيال  عملية  نتائج 

وبااًل على إسرائيل وأمنا..!!!

حقائق عن العملية
دفن الشهيد خليل الوزير بمدافن 
اليرموك  مخيم  في  الشهداء 
ياسر  يحضر  ولم  بدمشق.. 
عرفات جنازته تخوًفا من رفض 
خالفات  إثر  األسد  الرئيس 
كانت بينهم. لكن الرئيس األسد 
من  عرفات  امتناع  من  تعجب 
أنه  الشهيد حتى  مرافقة جثمان 
بذلك،  القذافي  العقيد  صارح 
وهو ما أدى إلى إتاحة الفرصة 
صديقه  قبر  يزور  أن  لعرفات 
في 24 أبريل 1988 بعد أيام 
من دفنه.. وهناك بكى عرفات 
بكى  قبره..  إلى  يستند  وهو 
الكفاح  ورفيق  الحياة..  صديق 

لمدة ثالثون عامًا.. وقال:
«كنت آمل آن تحملني أنت إلى 
أخي..  يا  آسف  لكنني  قبري.. 
بيداي..  أحملك  ولم  أودعك  لم 

فسامحني»..
زين  التونسي  الرئيس  أصدر 
أوامره  علي  بن  العابدين 
بالبحث في خلفية هذا االعتداء 
اإلرهابي، وقد استدلت الشرطة 
إسرائيليين  ثالثة  أن  التونسية 
بجوازات  تونس  إلى  وصلوا 
للعملية،  للتحضير  لبنانية  سفر 
ومعرفة  للمنطقة  خرائط  برسم 
الشوارع ومحاور الهرب، وكذا 
معرفة كشك، التليفون العمومي 
تعطيله،  سيتم  الذي  للحي 
الخاصة  السيارات  واستئجار 
فريق  نقل  في  ستستعمل  التي 
جهاد.  أبو  لفيال  الكوماندوز 
وكشفت السلطات عن أن هؤالء 

الثالثة انتحلوا أسماء:
أبو  رياض  مجيد   -
عام  بيروت  مواليد  رياح- 

.1948
كاتم-  صبحي  خليل   -
عام  الشمال  طرابلس  مواليد 

.1948
عالم  حوات   -
فوار  مواليد  مصطفى- 
انطلياس- بيروت عام 1947.

فريق  انتظروا  الثالثة  هؤالء 
الكوماندوز عند شاطئ )رواد( 
ذات  إلى  به  وعادوا  المقفر، 
االغتيال،  حادث  بعد  المكان 
حيث تركوا السيارات المستأجرة 
بالقرب من الشاطئ ودلت آثار 
أقدامهم على انسحابهم الجماعي 

إلى هناك.
أيضًا  التونسي  بالتقرير  جاء 
أنه  الحادث،  مالبسات  حول 
تزامن تحليق طائرة بوينج 707 
جوي  ممر  في  اإلسرائيلية، 
على بعد 59 مياًلا من المجال 
الجريمة  وقوع  وقت  التونسي، 
فجر السبت 16 أبريل 1988، 
بعد خمسة عشرة سنة بالضبط 
 9( ببيروت  فردان  عملية  من 
هيئة  وذكرت   .)1973 أبريل 
أن  إيطاليا  في  الجو  مراقبي 
المطارات  بأحد  إيطاليين  فنيين 

اإلسرائيلية  بالطائرة  اتصلوا 
فوق البحر المتوسط وقت تنفيذ 

حادث االغتيال.

رزق من السماء
وجاء بالصحافة التونسية:

من  ساعات  «بعد   -
الفلسطيني  الزعيم  استشهاد 
سيدي  بضاحية  منزله  في 
بوسعيد شمالي العاصمة تونس، 
)أم  أننا سنجد زوجته  تصورنا 
جهاد( في حالة انهيار ومحطمة 
زوجها  اغتيال  بسبب  نفسيًا 
من  وبالرغم  عينيها.  أمام 
تغطي  كانت  التي  الدماء  آثار 
وحجم  الجدران،  من  مساحات 
البشعة، وقفت أم جهاد  المأساة 
سيدات  وسط  ثابتة  متماسكة 
باكيات متشحات بالسواد، يعلو 

صراخهن بالعويل المحزن».
من  عادت  قد  جهاد  أم  كانت 
المستشفى الوطني، حيث جثمان 
زوجها الشهيد بانتظار نقله إلى 
دمشق، وقالت للنسوة النائحات:
)لقد استشهد أبو جهاد ولن يعيده 
البكاء وبداًل من أن نبكي لرحيله 
يجب أن نكمل رسالته في سبيل 

تحرير وطننا(.
ثم وضعت في الكاسيت شريًطا 
وطنية  أغان  عليه  سجلت 
فلسطينية وأخذت تزغرد، بينما 
عقد أوالدها جهاد وباسم وحنان 
وإيمان دبكة فلسطينية، ويصفق 

لهم شقيقهم األصغر نضال.
ذهول  وسط  المرة  القهوة  ومع 
تفاصيل  أم جهاد  الجميع روت 
حياة  في  األخيرة  اللحظات 

زوجها الشهيد:
بقريب،  الليل  )قبل منتصف   -
عمل  جلسة  من  جهاد  أبو  عاد 
مع فاروق قدومي، أبو اللطف، 
مشرًقا،  منشرحًا  باسمًا  وكان 
ثم صعدنا  العشاء  تناولنا طعام 
غرفة  في  العلوي  الطابق  إلى 
الذي  مكتبه  تضم  التي  النوم 
يجلس عليه للعمل لفترة طويلة 
للنوم  األوالد  ذهب  الليل.  من 

بينما كانت ابنتنا حنان معنا.
سريري  على  مستلقية  كنت 
جهاد  أبو  وكان  حنان  بجانبي 
مسمعي  على  يقرأ  مكتبه  على 
األرض  من  جاءه  تقريرًا 
ثم  ساعات..  قبيل  المحتلة 
وهو  ودهشة  بابتهاج  ضحك 

يقول:
ولن  معنا  اهلل  إن  سننتصر.. 
تصوري..  أبدًا..  عنا  يتخلى 
لقد اصطدمت سفينتا شحن قبالة 
سواحل غزة فسقطت حمولتهما 
البحر،  في  غذائية  مواد  من 
طفت  ومعلبات،  وجبن  سمن 
الشاطئ  إلى  األمواج  وجرفتها 
المحاصرون  السكان  فانتشلها 
ووزعوها على بعضهم البعض. 
وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية أن 
لالستهالك  غير صالحة  العلب 
إال  مسمومة،  وأنها  اآلدامي، 
هذه  من  ضحكوا  السكان  أن 
االدعاءات وأكلوا مما رزقهم به 
تسمم  حالة  تحدث  أن  دون  اهلل 

واحدة(!!

كانوا أربعة
تضيف أم جهاد:

منتصف  بعد  النعاس  )غلبني 
وتركت  الساعة،  بنصف  الليل 
باللغة  تقريرًا  تترجم  حنان 
اإلنكليزية كان قد وصل لوالدها 
من األرض المحتلة، وسمعتهما 

النوم  في  استغرقت  قبلما 
وكان   الترجمة،  حول  يتناقشان 
ما يزال مرتديًا لباسه العسكري 
كاماًل ولم يتهيأ بعد للنوم للنوم.

قام  عندما  مذعورة  استيقظت 
باتجاه  بحذر  وتحرك  منتفضًا 
مسدسه  يحمل  الغرفة  باب 
لحقت  كتفه.  بمحاذاة  ويشهره 
عنه  باالبتعاد  لي  فأشار  به 
دون أن يلفظ كلمة واحدة. فتح 
مكاًنا  هو  وانتحى  الغرفة  باب 
ملحق  صغير  بهو  زاوية  في 
رصاصة  وأطلق  النوم،  بغرفة 
الواصل  السلم  باتجاه  واحدة 
بين الطابقين األرضي والعلوي 

الذي نحن فيه.
سريعة  لحظات  مرة  ذلك  بعد 
لكني خلتها الدهر كله. لم نسمع 
رصاص  إطالق  صوت  أي 
وعندما  زوجي.  لطلقة  جوابًا 
نظرت باتجاه نهاية السلم رأيت 
وتتقدم  السلم  تصعد  أشباحًا 
وهي تطلق النار باتجاه زوجي. 
ينطلق  بالرصاص  أحسست 
الذهول  هول  من  ساهمة  وأنا 
شيًئا،  أسمع  أن  دون  والمفاجأة 
انطرح  وقد  جهاد  أبا  ورأيت 
على الجدار بجسده، فيما غطت 
المسدس  وسقط  وجهه،  الدماء 
على  ذلك  بعد  وهوى  يده،  من 
األرض بعد إصابته بالعديد من 
صدره  اخترقت  الرصاصات 

ورأسه.
كانوا  منهم  أربعة  كانوا  القتلة 
ونحافة،  طواًل  واحد  بحجم  
ما،  حد  إلى  بديًنا  كان  والرابع 
وكانوا يضعون على وجهوههم 
يستخدمها  التي  كتلك  كمامات 
العمليات.  األطباء في حجرات 
لذلك لم أر وجوههم ولم أالحظ 
أما  ال.  أم  فتاة  بينهم  كانت  إذ 
مالبسهم فكانت عسكرية داكنة 
وينتعلون أحذية رياضية ثقيلة. 
رشاشات  أسلحتهم  وكانت 
وعندما  للصوت.  كاتمة  خفيفة 
تكلم  حنان  ابنتي  صرخت 
ألمك  «روحي  بالعربية  أحدهم 

أحسن».
على  جهاد  أبو  سقط  بعدما 
األربعة  القتلة  تناوب  األرض 
فبعدما  عليه،  الناس  إطالق 
رصاصاته  يفرغ  أحدهم  كان 
يخلي  جهاد  أبي  جسد  صوب 
حتى  وهكذا  لزميله.  مكانه 
جسده  في  خزن  أربعة  أفرغوا 
الحائط، وسال  بجانب  المسجى 
المكان وتناثر على  الدم فغطى 

الحائط.
حاولت  وكلما  أرتجف،  كنت 
جهاد  أبي  تجاه  نفسي  إلقاء 
نحوي  سالحه  أحدهم  صوب 
االقتراب.  بعدم  إلي  مشيرًا 
وهددني  يراقبني  القاتل  وظل 
كنت  عندما  بالقتل  مرات  عدة 
يضع  كان  أنه  حتى  أصرخ، 
فوهة مسدسه على رأسي، فكنت 
أعصابي  فقدت  بوجهي  أشيح 
أتوقع  وأنا  بقوة  وصرخت 
الموت: خالص.. خالص.. أبو 
جهاد مات، ماذا تريدون؟ حرام 

عليكم.. اتركوه.

الشاهدة الوحيدة
فارق  أنه  من  انتهوا  وبعدما 
أحدهم  توجه  بالفعل،  الحياة 
بعد أن غاص بحذائه الثقيل في 
النوم  غرفة  إلى  الدماء  بركة 
على  رصاصات  عدة  وأطلق 
والستائر،  والسرير  الجدران 

متجهين  مسرعين  خرجوا  ثم 
بينما  األرضي  الطابق  إلى 
ابني  قتل  المجرم  أن  اعتقدت 
حجرة  إلى  فأسرعت  نضال، 
يبكي  الطفل  ووجدت  النوم 
ويصرخ، فقد أطلق القاتل النار 
حول جسده وفوق رأسه. حملته 
أخته  إلى  وأعطيته  به  وجريت 
جهاد.  أبي  إلى  ثم عدت  حنان 
جبينه  أتحسس  فوقه  انحنيت 
وأسمع نبضه الذي كان ال يزال 

مستمرًا.
لطلب  التليفون  إلى  أسرعت 
كانت  األسالك  لكن  النجدة 
يسرعون  القتلة  لمحت  مقطعة. 
إلى  الفيال  باب  من  باالنسحاب 
أكثر  عددهم  كان  الشارع. 
الطابق  إلى  نزلت  أربعة،  من 
وخادمة  األوالد  مع  األرضي 
المنزل التي كانت منهارة تمامًا 
البيت  باب  نحو  اتجهت  مثلنا. 
الفلسطينيين  الحارسين  فوجدت 
مقتولين، وكذلك الرجل التونسي 
«حبيب» الذي يعتني بالحديقة. 
الهدوء كان مخيًفا وال أحد يشعر 
بما حدث، صرخت في الشارع 
بأعلى  صرخت  البيت،  أمام 
صوتي ربما يلحق أحدهم بالقتلة 
الذين استغرقت جريمتهم بالفيال 

ثمان دقائق.
المرتفع  صراخي  برغم 
الفيال،  أمام  األوالد  وصراخ 
يجيبنا  لم  العام،  الشارع  في 
أحد، وكنت أتعجب.. هل خلت 
المنطقة من البشر بعد استشهاد 
أن  حتى  وحارسيه؟  زوجي 
مقتواًل  كان  الخاص  سائقه 
وأخذت  السيارة.  داخل  أيضًا 
المنزل  طابقي  بين  أهرول 
من  ألكثر  والشارع  والحديقة 
أصرخ  وأنا  الساعة  نصف 
هرعوا  حتى  للنجدة،  طلبًا 
معنا  قام  فلسطيني  جار  إلينا 
المستشفى،  بنقل أبي جهاد إلى 
تحدث،  إلهية  معجزة  لعل 
الحياة  فارق  بأنه  علمي  برغم 
للهجوم،  األولى  اللحظات  منذ 
الذي  الفلسطيني  الجار  وتأكيد 
عروق  بأن  سيارته  إلى  حمله 
أبي جهاد كانت ال تزال تنبض.

إسرائيلية  أن  ذلك  بعد  روج 
القتل،  فريق  مع  كانت  شقراء 
صورت بكاميرا فيديو تفاصيل 
بلحظة،  لحظة  والقتل  االقتحام 
لكن الشاهدة الوحيدة، أم جهاد، 
وأكدت  قاطعًا،  نفيًا  ذلك  نفت 
بأنها لم تر سيدة وسطهم.. فقد 
بمفردهم  األربعة  القتلة  كان 
كان  بينما  العلوي،  بالطابق 
هناك عدد آخر بالطابق السفلي 
والحديقة، لتأمين عملية الحماية 

واالنسحاب.
من  واحدة  كانت   تلك 
االستخبارات  أجهزة  عمليات 
تاريخ  التي تسطر  اإلسرائيلية، 
الدولة الصهيونية وتلقي الظالل 
الدولة.  إرهاب  أسلوب  على 
باالنتفاضة  خسف  هل  لكن 
بموت خليل الوزير..؟ واإلجابة 

نعرفها جميعًا..!!

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

العربي دمشق - القاهرة

Red Cross Str. Near Gourmant - Tripoli

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


