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

رأي... شهادة... واقع

Al Wifak - February 2011 - Issue No. 106 - 10th Yearالوفاق - شباط 2011 - العدد 106 - السنة العاشرة

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

8  صفحات - 1000 ل.ل.

اصدر منسق لقاء القوى المدنية 
رئيس  والشمال  طرابلس  في 
الزميل  الثقافية  الوفاق  جمعية 
فيه  استنكر  بيانا  الفري  رامز 
طال  الذي  االعتداء  بالشدة 
مكاتب  جمعية العزم والسعادة 
الصفدي  ومؤسسة  االجتماعية 
االعالم  وسائل  وبعض 

والصحفيين في طرابلس من 
المتظاهرين  بعض  قبل 
النفس  بضبط  الجميع  وطالب 
الفتنة  الى  االنجرار  وعدم 

والشارع معتبرا ان هذا االمر 
جميع  على  بالضرر  سيؤدي 
مشيدا  استثناء  دون  اللبنانيين 
بالحفاظ  اللبناني  الجيش  بدور 
قدر  واالستقرار  االمن  على 

استطاعته

الصفدي  أحمد  السيد  استقبل 
ممثاًلرئيس «مؤسسة الصفدي» 
الصفدي،  محمد  الوزير 
جمعية  على  العام  المشرف 
االجتماعية  والسعادة  العزم 
الدكتور عبد اإلله ميقاتي ممثاًل 
على  ميقاتي،  نجيب  الرئيس 
ضم  الجمعية،  من  وفد  رأس 
كاًل من: المدير التنفيذي م. عز 
الدين غندور، مسؤول األنشطة 
قطاع  مسؤول  ضناوي،  نسيم 
ضناوي،  ماهر  الشباب 
الوسطية  منتدى  أعمال  منسق 
قلعجية،  وسيم  د.  لبنان  في 
ونبيل  قرحاني  الرزاق  عبد 
اإلدارية،  الهيئة  من  الصوفي 
والمنتديات  اإلعالم  ومسؤول 
مقبل  اإلعالمي  الجمعية  في 
الوفد  استقبال  في  وكان  ملك. 
العام  المدير  الصفدي،  إلى 
الصفدي» رياض  لـ»مؤسسة 
«مركز  في  وذلك  الدين،  علم 
عقد  حيث  الثقافي»،  الصفدي 
البحث  خالله  جرى  اجتماع 
إلى  الهادف  التعاون  أطر  في 
وتنفيذ مشاريعها  المدينة  تنمية 
أجمع  كما  بها.  والنهوض 
الطرفان على رفض ما شهدته 
بيوم  سمي  ما  خالل  طرابلس 
تحدث  اللقاء  إثر  الغضب. 
واضعًا  ميقاتي  اإلله  عبد  د. 
«التعبير  إطار  في  الزيارة 
مع  وتحالفنا  تضامننا  عن 
الصفدي  محمد  الوزير  معالي 
وقال:  الكريمة».  ومؤسسته 
يوم  حدث  ما  الحقيقة  «في 
مسيئًا  كان  الفائت  الثالثاء 
وال  عمومًا  المدينة  لمؤسسات 
بد من أن نعرب عن استنكارنا 
تحالفنا  الستعراض  ثم  أواًل 
الدائم إن شاء اهلل بهدف تنمية 
من  يلزم  ما  وتقديم  المدينة 
عمل  فرص  إليجاد  مشاريع 
ألبنائها». أضاف: «ال شك أن 
الرئيس نجيب ميقاتي والوزير 
بما  اهلل  بإذن  قادران  الصفدي 

يقدما  أن  إمكانيات  يملكان من 
وختم  يلزم».  ما  المدينة  لهذه 
لوسائل  التعرض  مستنكرًا 
يوم  االعتصام  خالل  اإلعالم 
قال  بدوره  الفائت.  الثالثاء 
األخ  «أشكر  الصفدي:  أحمد 
ميقاتي  اإلله  عبد  الدكتور 
هذه  على  الكرام  وصحبه 
بهم  وأهاًل  التضامنية،  الزيارة 
«نحن  وقال:  مؤسستهم».  في 
إنسان طرابلسي  أي  أن  نعتبر 
يتعرض لألذى فهو أذى لنا... 
نحن ال نميز بين أحد واألذى 
فالغضب  ككل،  للمدينة  هو 
األساسي كان في نفوس وقلوب 
الذي  الطرابلسيين  المواطنين 
وغضبوا  بيوتهم  في  مكثوا 
على  رأوها  التي  المشاهد  من 
أثرت  والتي  التلفزة  محطات 
فينا كلنا، النها شوهت صورة 
طرابلس وعاداتها وتاريخها». 
أن  نقول  «ونحن  أضاف: 
إنما  طرابلس،  في  حصل  ما 
يمتون  حصل من أشخاص ال 
إلى المدينة بصلة، فهو بعيد عن 
عاداتها وأخالقها وقيمها، فأهل 
ويريدون  مفنتحون  طرابلس 
السلم  على  يحافظون  الحياة، 
المشترك  والعيش  األهلي 
ولفت  واالستقرار».  واألمن 
فرصة  امام  «نحن  الصفدي: 
كلنا  علينا  يجب  إنقاذية  ذهبية 
ندعمها،  أن  كطرابلسيين 
الرئيس  ونشكر اهلل على قدرة 
ميقاتي على اتخاذ هذه الخطوة 
إنقاذية  عملية  في  الشجاعة 
ولطرابلس  عمومًا  للوطن 
الصفدي  وختم  خصوصًا». 
لما  الشديد  استنكاره  مبديًا 
اإلعالم  وسائل  له  تعرضت 
المفنتحة  طرابلس  أن  مؤكدًا 
وتقبل  والعلماء  العلم  ومدينة 
والكلمة  الفكر  في  بالتنوع 
ترضى  ال  وهي  والرأي، 
في  اإلعالميون  يُمسّ  بأن 

ربوعها. 

عقد الهيئة االدارية لحركة مجد 
بحضور  استثنائيًا  اجتماعًا 
رئيس الحركة حسين منقارة و 
البيان  اصدرت  االجتماع  بعد 
الهيئة  اعضاء  يؤكد   : التالي 
تمسكه  مجد  لحركة  االدارية 
بالسلم االهلي و العيش المشترك 
في لبنان و حرصه على حرية 
الديمقراطي  بالتعبير  فرد  كل 
البعض  محاوالت  واستنكروا 
الثارة البلبلة و توتير االجواء 
ما  ان  و  طرابلس  مدينة  في 
و  اصالة  عن  يعبر  ال  حصل 

مدينة  طرابلس  ابناء  تاريخ 
اهالي  وندعوا  العلماء  و  العلم 
التحلي  الشمال  و  طرابلس 
الوطنية  المسؤولية  بروح 
الهيئة  اعضاء  واستهجن   ،
الحمالت المشبوهة و المشككة 
بالرئيس نجيب ميقاتي و دعوا 
واحدًا  صًفا  الوقوف  الى 
نجيب  المكلف  الرئيس  بجانب 
التعريف  عن  الغني  ميقاتي 
احد  ال  و  الحبيبة  مدينته  في 
يستطيع المزايدة عليه فيها من 
وطنية  أكانت  النواحي  كافة 

فهو  مذهبية  حتى  او  دينية  او 
بكل  وسطية  و  اعتدال  رجل 
في  االمل  هو  و  الكلمة  معنى 
انقاذ وطننا الحبيب. كما تثمن 
محمد  الوزير  موقف  الحركة 
و  الحكيم  و  المميز  الصفدي 
وقوفة الى جانب دولة الرئيس 
على  حفاًظا  ميقاتي  نجيب 
ورفع  طرابلس  مدينة  وحدة 
شأنها. وفي الختام تحي الهيئة 
الجيش  مجد  لحركة  االدارية 
بكل  تصرف  الذي  اللبناني 

حكمة لمنع تدهور الوضع 

دعا الوزير محمد الصفدي إلى 
تجاوز ما جرى من احتجاجات 
االستشارات  يوم  المناطق  في 
وشجبه  أسفه  وأبدى  النيابية. 
واالعتداءات  الشغب  ألعمال 
صحافيين  طاولت  التي 
لمؤسسات  تابعة  ومكاتب 
تنموية وخدماتية وال سيما منها 
في  الصفدي  مؤسسة  مكاتب 

طرابلس.
تمّ  الذي  المكتب  «إن  وقال:   
إحراقه هو مكتب يقدم الخدمات 
منذ  والشمال  طرابلس  ألهل 

وهم  سنوات  عشر  من  أكثر 
عليه،  حرصًا  الناس  أكثر 
صلة  ال  حدث  ما  فإن  ولذلك 
أبناء  بأخالقيات  ال  مطلقًا،  له 
وال  بعاداتهم  وال  طرابلس 

بمبادئهم».
أهل  «إن  الصفدي:  وأضاف 
طرابلس حريصون على وحدة 
مدينتهم وعلى إظهار صورتها 
الحقيقية كمدينة منفتحة تحضن 
المشترك».  والعيش  التنوّع 
إلى  مستمرون  نحن  واكد:» 
جانب أهلنا ونرفض أيّ تشويه 

لمدينتنا أو مصادرة لقرارها».
أبناء  الصفدي  الوزير  وناشد 
جميعًا  واللبنانيين  طرابلس 
ودعا  األلفة  روح  تعزيز 
إساءة  أيّ  نسيان  إلى  أنصاره 
إلى  التعاون  يد  ومدّ  أذى  أو 
الذين  كّل  وشكر  الجميع 
من  وتضامنوا  استنكروا 
ودينية  سياسية  قيادات  رؤساء 
حيّا  كما  اجتماعية  وفعاليات 
على  جميعًا  طرابلس  أبناء 

وقفتهم التضامنية.
الصفدي  محمد  الوزير  رعى 
اللبنانية  الجامعة  ورئيس 
الدكتور   LAU األميركية 
اختتام  حفل  جبرا  جوزيف 
برنامج القيادة الشبابية وتوزيع 
الطالب  على  الشهادات 
المشاركين في دورات «القيادة 
النزاعات  وحل  الخطاب  وفن 
التي  التفاوض»  ومهارات 
مع  بالتعاون  الجامعة  نظمتها 

«مؤسسة الصفدي». 
عرف  الوطني،  النشيد  .بعد 
الشبابية  القيادة  برنامج  منسق 
وجوارها  طرابلس  منطقة  في 
خالد كبارة عن نفسه، وزميلته 
في  المدارس  عالقات  منسقة 
ريهام  وجوارها  صيدا  منطقة 
اللبنانية  الجامعة  باسم  درويش 
بالحضور.  فرحب  األميركية، 
القيادة  برنامج  منسق  تولى  ثم 
صيدا  منطقة  في  الشبابية 
تقديم  غزيري  نادي  والجوار 
برنامج  هدف  عن  عرض 
والتجربة  الشبابية  القيادة 
طالب  اختبرها  التب  الشيقة 
مدارس  وطالب  الجامعة 
وجوارهما.  وصيدا  طرابلس 
ثم ألقى رئيس الجامعة الدكتور 
فيها  عبر  كلمة  جبرا  جوزيف 
الطاقات  بتضافر  فرحته  عن 
«من أجل المجتمع الذي ننتمي 
يجمعنا،  الذي  والوطن  إليه، 
والعالم الذي صار قرية واحدة 
وعمَّت  الحدود،  فيها  تهاوت 
المعرفة كل أرجائها». واعتبر 
الجامعة «رسولية»،  مهمة  أن 
تعليٍم  كمؤسسة  «نحن  مضيفًا 
عينيها،  نصب  وضعت  عاٍل، 
العام  في  انطلقت  ان  منذ 
لإلناثِ،  كمدرسةٍ   1835
االنسان،  قدرات  تطويرَ 
منذ  اختارت  كمؤسسة،  وانتم 
عنوانًا  االنسان  انطلقت،  ان 
لعملها. ثم تولت الدكتورة اليز 
التقدير  شهادات  توزيع  سالم 
فريقي  من  الجامعة  لطالب 
طرابلس  من  كل  في  التدريب 
بقيام  الحفل  واختتم  وصيدا. 
والدكتور  الصفدي  الوزير 
التقدير  شهادات  بتوزيع  جبرا 
الستة  الطالب  على  والجوائز 
مقال  مسابقة  في  الرابحين 
العظيم»،  والقائد  الجيد  «القائد 
كأس  اثتين  أول  نال  حيث 
توزيع  جرى  ثم  القيادة، 

الطالب  جميع  على  الشهادات 
القيادة  برنامج  في  المشاركين 
الشبابية في طرابلس وجوارها، 
وقال  تذكارية.  وكانت صورة 
جهدًا  اليوم  «نتوّج  الصفدي: 
اللبنانية  الجامعة  بين  مشتركًا 
– األميركية ومؤسسة الصفدي 
الطالب  تدريب  مجال  في 
بدورهم  ليدرّبوا  الجامعيين 
برامج  على  المدارس  تالميذ 
القيادة. إنه استثمار في اإلنسان 
األولى،  لبنان  ثروة  هو  الذي 
وهو أيضًا استثمار في مستقبل 
فقط  ينهض  الذي  الوطن  هذا 
للجامعة  فشكرًا  شبابه.  بقوة 
رئيسًا وإدارًة وأساتذًة على هذا 
التعاون الذي يعود بالخير على 
مفهومًا  لبنان، ويكرّس  شباب 
للتنمية يقوم على تنمية القدرات 
مجال  في  الشبابية  والمهارات 
القيادة وحّل الّنزاعات». وعن 
البلد  ثم  الوضع الذي يمر به 
كانت كلمة الوزير  الصفدي: 
صعبة  بأحوال  بالدنا  «تمرّ 
إلى  فيها  نحن أحوج ما نكون 
حكمة في معالجة قضايانا وفي 
ألزماتنا.  حلول  عن  البحث 
لمسؤولين  كبيرة  حاجتنا 
الّنزاعات  بحّل  فعاًل  يؤمنون 
ثقافة  وهذه  سلميّة  بطرق 
مناهج  تكوينها  في  تساهم 
التي  والوطنية  المدنية  التربية 
تقوم على احترام اآلخر وعلى 
اعتماد الحوار سبياًل وحيدًا لحّل 
وبين  الدول  داخل  الخالفات 
بعضها البعض. من هنا ننظر 
التدريبية  الدورة  إلى  باهتمام 
من  انطلقت  ألنها  تمّت  التي 
وساهمت  سليم  تربوي  مفهوم 
القيادية  الشخصيّة  صقل  في 
تابعوها».  الذين  للطالب 
الجامعة  حّققت  «لقد  وقال: 
اللبنانية – األميركية ومؤسسة 
وإنمائيًا  تربويًّا  هدفًا  الصفدي 
التجربة  هذه  واحد.  وقت  في 
تستحّق التطوير لتعميم فوائدها 
الذين  الجامعيين  الطالب  على 
سيتوّلون مسؤوليات قيادية في 
والخاص».  العام  القطاعين 
.وختم مهنئًا الجامعة والطالب 
هو  الذي  التربوي  «باإلنجاز 
خدمة  في  تنموي  إنجاز  أيضًا 
مزيد  فإلى  اللبناني،  المجتمع 
عليكم  والسالم  التعاون  من 

جميعًا

قامت  بسيطة  مبادرة  هي 
«اصدقاء  مجموعة  بها 
فبامكانيات  نوفل<<.  قصر 
مؤسس  قام  متواضعة  مادية 
االجتماعي  الناشط  المجموعة 
بمساعدة  و  خالط,  الياس 
و  الخوجة  غسان  المخرج 
و  مرعبي  خالد  المحامي 
شبان  من  العديد  مع  بالتعاون 
بتحضير  المدينة  شابات  و 
متكامل  شتوي  ثقافي  موسم 
تتخلله ندوات ثقافية و أمسيات 
باالضافة  موسيقية،  و  شعرية 
و  لرسومات  معارض  الى 
من  لعدد  فوتوغرافية  صور 
المصورين و الفنانين التشكيلين 
و الغرافيكيين اللبنانيين و لهواة 
القت حهودهم و مواهبهم عند 
دعما  و  تشجيعا  المجموعة 
كبيرين. و بدا واضحا النجاح 
الذي القاه اصدقاء القصر في 
فمنذ  خطتهم،  أهداف  تحقيق 
هذا،  الثقافي  الموسم  بداية 
المركز  الى  العشرات  توافد 
لمتابعة النشاطات و األحداث، 
هذا  شك  أي  دون  انعش  مما 
القصر الخالي، و ايقظ جدرانه 
من سباتها العميق، فهو<<شبه 
مهمل منذ سنين<< و ال يدخله 
أي  البيت<<،  سوى<<أهل 
عدد ضئيل ممن يثابرون على 
القراءة و على القيام ببحوث و 
راوية  السيدة  دراسات،توضح 

عن  المسؤولة  هي  و  صافي 
المركز إدارة و تنظيما. 

و حرص عدد من المسؤولين 
التي  النشاطات  متابعة  على 
على  المركز،فتردد  في  جرت 
من  عدد  الثقافية  االمسيات 
أعضاء بلدية طرابلس مشجعين 
، باالضافة الى حضور الدكتور 
الدائم  شبه  الحلوة  مصطفى 
الصفدي  محمد  الوزير  ممثال 
الجسر  سمير  للنائب  كان  ،و 
مداخلة ملفتة خالل المحاضرة 
عن  خالط  الياس  ألقاها  التي 
طرابلس في الحقبة الصليبية،و 
بتزيين  المدينة  ابناء  قام  كذلك 
في  الميالد  شجرة  اضاءة  و 
المركز بحضور النائب روبير 
فاصل الذي القى و رئيس بلدية 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابلس 
خاللهما  من  داعيان  خطابين 
الى  اللبنانية  األطراف  كافة 
التآخي و العيش معا بسالم و 

محبة و وفاق. 
نوفل  قصر  أصدقاء  بفضل 
و  المهتمين  من  عدد  و 
كل  لنهاية  الناشطين،كان 
اشهر  الثالثة  من  اسبوع 
و  خاصة»  نكهة  المنصرمة» 
طابع ثقافي و أدبي مميز تقول 
التي  عاما(  كوسى)٢1  ميرا 

قامت بمتابعة كل النشاطات.
و اذ ان مساعي اصدقاء القصر 
جدية و هادفة، سيتم تقييم هذا 

شهر  من  الرابع  في  الموسم 
بلدية  بحضور  المقبل  شباط 
فعاليات  من  عدد  و  طرابلس 
الياس  المدني.و يأمل  المجتمع 
مواسم  هنالك  يكون  ان  خالط 
ذلك  ان  اخرى،منوها  ثقافية 
يحتاج الى دعم معنوي و مادي 

كبير. 
كانت  الملفتة  النشاطات  احدى 
لصور  معرض  عن  عبارة 
فوتوغرافية قام بالتقاطها شبان 
نحب  نحن  جمعية  شابات  و 
طرابلس، و هي جمعية تقوم و 
منذ تأسيسها، أي حوالي العامين 
و النصف،بنشاطات عدة، بيئية 

و ثقافية و اجتماعية... 
صور المعرض تم التقاتها في 
في  و  القديمة  طرابلس  أزقة 
الشعبية، فتحدثت دون  احيائها 
أوجاع  عن  بكالم  تنطق  ان 
السكان ، عن معاناتهم و فقرهم 
و عن البيئة الغير صحية التي 
يحيون فيها، كما نقلت عدسات 
االبتسامات  الهواة  هؤالء 
ألبناء  العفوية  و  الخجولة 
اعتادوا تخطي  الذين  طرابلس 

الصعاب و المضي قدما. 
بين أصدقاء  التعاون  بدا  قد  و 
نحن  جمعية  و  نوفل  قصر 
ايجابيا و فعاال  نحب طرابلس 

الى حد كبير. 
فهنيئا لقصر نوفل باصدقائه و 

هنيئا لطرابلس بمحبيها! 
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السياسية  األزمة  طغت 
ما  بعد  وخاصة  الراهنة، 
مستقيلة،  الحكومة   أصبحت 
المسؤولين  اهتمامات  على 
لبنان،  في  والسياسيين 
على  اآلن،  الجهد،  وينصب 
والتأليف  التكليف  مشاورات 
الفراغ  تسد  جديدة  لحكومة 
شؤون  تسيير  على  وتعمل 
تحت  يرزحون  الذين  الناس 
المعيشية  المشكالت  أعباء 
واإلنمائية.  واالجتماعية 
ينبغي  المرحلة  هذه  وفي 
والسياسيين  المسؤولين  على 
وأمنه  البلد  مصلحة  وتغليب 
مفاعيل  على  واستقراره 
التي أصبحت األولوية  األزمة 
ينبغي  كما  لديهم،  المطلقة 
العامة  المصلحة  تقديم  عليهم 
وحساباتهم  مصالحهم  على 
وال  المختلفة.  واعتباراتهم 
البلد وأمنه  يجوز ربط مصير 
بأزمة  واقتصاده  واستقراره 
والقرار  الدولية  المحكمة 
جزئية،  قضية  فهذه  الظني، 
وحلها قد يتأخر كثيرًا ويحتاج 
إلى غطاء دولي، والمواطن ال 
يستطيع أن ينتظر حل األزمة 
السياسية كي تتفرغ الدولة لحل 
مشكالته المعيشية واالجتماعية 

واإلنمائية والمعنوية.
من  عددًا  سألت  الوفاق 
كيف  والمواطنين  الفاعلين 
وبخاصة  العام  الوضع  يرون 
ظل  في  االقتصادي  الوضع 
الراهنة،  السياسية  األزمة 

فكانت اآلراء التالية:

الوضع العام سيء
األستاذ نبيل نصر رئيس النادي 

قال:  أميون  الرياضي  الثقافي 
«الوضع السياسي واالقتصادي 
بعدما  وخاصة  جدًا،  سيء 
مستقيلة  الحكومة  أصبحت 
توافقية  حكومة  تأليف  وأتمنى 
جديدة في أقرب وقت، وهنالك 
المحروقات،  أسعار  ارتفاع 
والمازوت،  البنزين  وخاصة 
الغذائية،  المواد  وأسعار 
وأستبعد حدوث أية فتنة طائفية 
والوضاع  أمنية،  مشكالت  أو 
أيضًا،  جدًا،  سيء  اإلنمائي 

وال يوجد إنماء متوازن.
السياسية  األزمة  حل  وأستبعد 
األزمة  في وقت قريب، وحل 
بالوضع  مرتبط  لبنان  في 
وخاصة  والدولي،  اإلقليمي 
الشرق األوسط والعالم العربي. 
وأستبعد أي حل قريب للقضية 
أكثر  منذ  المستمرة  الفلسطينية 
من 60 سنة، فالوضع اإلقليمي 
والعربي ال يطمئن، والواليات 
على  تعمل  األميركية  المتحدة 
وإراحة  المنطقة  وجه  تغيير 
األساس،  هذا  وعلى  إسرائيل. 

األزمة اللبنانية ستطول».

ربيع وصيف مزدهران
قال:  درويش  مالك  األستاذ 
االقتصادية  للحالة  «بالنسبة 

بالنسبة  أما  هي،  كما  تزال  ال 
هنالك  أن  فأرى  للمستقبل، 
ربيعي  بموسم  يبشر  ضوءًا 
وصيفي مزدهر، ولكن الوضع 
خالل  عليه  هو  ما  على  يبقى 
يكن  ومهما  الشتاء،  فصل 
يضر  لن  فإنه  الظني،  القرار 
بلبنان شيًئا، وستبقى المهاترات 
بقي  طالما  عليه  هي  ما  على 
في  الحاليون  السياسييون 
ألسنتهم  هي  هذه  ألن  لبنان، 
الوضع  وسيبقى  يبلعوها،  ولن 
الحكومي على ما هو عليه وإن 
تم تأليف حكومة جديدة، ولكن 
سيكون  جديدة  حكومة  تأليف 
الوضع  في  إيجابي  تأثير  له 
الوضع  ولكن  االقتصادي، 
السياسي ليس وحده المؤثر في 
النفط  أسعار  فمثاًل،  االقتصاد، 
العالمية مرتفعة وكذلك أسعار 
المواد الغذائية مرتفعة عالميًا، 
كل  في  ترتفع  البطالة  ونسبة 
الدول  وخاصة  العالم،  دول 

العربية».

األمور تتحسن

قال:  العلي  محمد  األستاذ 
أرى  الحكومة،  استقالة  «رغم 
األمور  بعض  في  انفراجات 
إلى  تدريجيًا  ستتحسن  التي 

األمام، وأرى في األفق القريب 
سجتمعون  السياسيين  الفرقاء 
وأتوقع  الحوار.  طاولة  حول 
بين  الظني  القرار  يصدر  أن 
ويجب  وآخره.  شباط  أول 
التركيز على إيجاد صيغة لمنع 
أية تداعيات للقرار الظني على 
الواقع اللبناني سياسيًا وأمنيًا. 
أمني  شيء،  أي  يحدثي  ولن 
ألن جميع الفرقاء لديهم الوعي 
إلى  البلد  هذا  إليصال  الكامل 

بر األمان».
أضاف: «الوضع االقتصادي، 
سبيل  وعلى  سيء،  اآلن، 
المثال: أسعار صفيحة البنزين 
وقد  أربعاء  يوم  كل  ترتفع 
ل.ل.،   40000 إلى  تصل 
حياة  على  سلبًا  ينعكس  مما  
وكذلك  اللبناني،  المواطن 
سعر صفيحة المازوت يرتفع. 
التي  البطالة  مشكلة  وهنالك 
تتفاقم وترتفع نسبتها، وخاصة 
في المناطق الريفية المحرومة، 
إلى  الطالع  الشباب  يدفع  مما 
على  السكن  وأزمة  الهجرة... 
ارتفاع  بسبب  عليه  هي  ما 
والشقق  العقارات  أسعار 
بعض  هنالك  ولكن،  السكنية، 
بعض  من  السكنية  القروض 
مؤسسة  وبخاصة  المؤسسات، 
اإلسكان العسكري التي تساعد 
لهم  سكن  إيجاد  على  الشباب 

في هذا البلد».

جمود وردود وقلق
قال:  حجازي  يحي  األستاذ 
الحالة  إن  فيه،  شك  ال  «مما 
القطاعات  كافة  تعانيها  التي 
والركود  الجمود  حالة  هي 
والقلق أي بالمعنى المجرد هي 

فكيف  عليها،  نحسد  ال  حالة 
االقتصادي  الوضع  يتحسن 
يعلم  فالجميع  أساس؟  وعلى 
على  إال  يقوم  ال  االقتصاد  أن 
والطمأنينة  والراحة  األمن 
السياسي  فالوضع  والسالم، 
الوضع  في  األول  المؤثر  هو 
حيث  المتفاقم  االجتماعي 
المستشري  والغالء  التضخم 
فهناك معاناة كبيرة انتقلت من 
العام ٢010 إلى العام ٢011 
حيث زاد العبء على المواطن 
الحياتية.  الميادين  كافة  في 
الحكومة  أن  إلى  باإلضافة 
تعاني  كانت  بعدما  مستقيلة 
الشلل، األمر الذي يؤثر بشكل 
اإلنمائي،  الوضع  في  مباشر 
مرافق  كل  أصاب  فالجمود 
الحياة، وبات المواطن عاجزًا 
موضوع  أي  في  التفكير  عن 
خارج نطاق لقمة العيش، هذا 
إذا استطاع تأمينها. وال ننسى 
الشباب  أكثر  حيث  البطالة 
إلى  فيضطر  عماًل،  يجد  ال 

الهجرة».
الصعيد  «على  أضاف: 
حدث  التجاري  االقتصادي 
التجار  أوضاع  وال حرج عن 
أكثر  العرض  حيث  المأساوية 
يشتري،  من  وال  الطلب،  من 

روادها  من  خالية  واألسواق 
وال من يكفر في هموم التاجر 
يرزحان  باتا  للذين  والمزارع 

تحت وطأة الديون.
وما   ٢011 العام  بداية  تلك 
اهلل  نسأل  أعباء  من  تحمله 
فيه  ما  البلد  هذا  قادة  يلهم  أن 
وعلى  الحبيب،  لوطننا  الخير 
ية  الجمهور  رئيس  رأسهم 
حامل  سليمان  ميشال  العماد 
لواء الوحدة الوطنية وصاحب 

الحكمة والرأي السديد».

 ال شعور باالرتياح

)خبير  الدويهي  لوران  األستاذ 
قال:  حسابات(  مدقق  مالي- 
حيال  باالرتياح  أشعر  ال  «أنا 
البلد،  في  القائم  العام  الوضع 
سنة  كل  في  وأننا  سيما  وال 
نترحم  بنا  وإذ  خيرًا،  نأمل 
نزال  ال  ألننا  قبلها،  ما  على 
المختلفة  األزمات  في  نتخبط 
منذ مدة زمنية طويلة، ففي كل 
سنة موضوع جديد ومشكالت 
حياة  في  تؤثر  وأزمات جديدة 
الفرد وتطلعاته نحو المتسقبل، 
وتاليًا، تؤثر سلبًا في الوضع 
ولكن،  العام،  االجتماعي 
دائمًا،  خيرًا  يأمل  اإلنسان 

التي  الصعوبات  كل  رغم 
سبحانه  اهلل  ونسأل  تواجهه، 
يعنيه  من  يلهم  أن  وتعالى 
العمل  المسؤولين  من  األمر 
وما  الصورة  هذه   لتحسين 
في  ألنه،  أنفسنا  في  به  نشعر 
النهاية ليس لبعضنا إال البعض 
على  نتكل  أن  ويجب  اآلخر، 
أنفسنا نحن اللبنانيين، ونتعاضد 
الحبيب  لوطننا  خير  فيه  لما 
األمر  الصاعدة،  واألجيال 
الذي ينعس إيجابًا على صعيد 
والمالي  االقتصادي  الوضع 

واألمني واإلنمائي في البلد».
تراجع اقتصادي

قالت:  )موظفة(  جمعة  ربى 
الوضع  في  تراجع  «هنالك 
هي  واألسباب  االقتصادي، 
الناس  لدى  المالي  الوضع 
السياسي  والوضع  والطقس 
اإلنمائي  والوضع  العام، 
سيء جدًا،  والبلدية متقاعسة 
األمني  والوضع  ومقصرة، 
السياسي  والوضع   عادي، 
اإلقليمي  بالوضع  مرتبط 
بهذا  مرتبط  والحل  والدولي، 

الوضع».
يجعل  الذي  الحافز  هو  األمل 
الوطن  بهذا  يتمسك  اإلنسان 
األزمات  كل  رغم  ويستمر 
والصعوبات؛  والمشكالت 
ويذهبون،  يأتون  فاألشخاص 
أما الوطن فيجب أن ال يذهب 
الشخصيات  تغيرت  مهما 
واألوضاع  والعهود  واألزمنة 

واألحوال.

أسامة اسماعيل

أن  والداني  للقاسي  وضح  لقد 
من  كل  هو  اليوم  المستهدف 
الصهيوني  المخطط  يخالف  
السهل  من  فبات   , الدولي 
الصهيونية  البصمات  اكتشاف 
حادثة  كل  في  تظهر  التي 
عن  النظر  بغض   , إرهابية 
المنفذ ,  فمن المؤكد أن بعض 
ينجرون  بهم   المغرر  الشباب 
بعيدًا عن العقل والوعي الديني 
, ويندفعون بالغريزة االنتقامية 
وليس  الشرعية    بالعقيدة  ال 
يذكر  أن  الصدفة  محض  من 
القرآن الكريم ) من أجل ذلك 
انه  إسرائيل  بني  على  كتبنا 
أو  نفس  بغير  نفسًا  قتل  من 
قتل  فكأنما  األرض  في  فساد 
الناس جميعًا ( فإذا كانت هذه 
على  تنطبق  الشرعية  القاعدة 
فما  اإلسرائيلية  الصهيونية 
بالكم بالمسلمين  الذين  أمروا 
الناس  على  شهداء  يكونوا  أن 
شهيدًا,  عليهم  الرسول  ويكون 
أرسل  الذي  الرسول  نعم 
 ً يوما  يكن  لم  للعالمين  رحمًة 
داعمًا لالعتداء أو للظلم  ,وها 
عليه  اهلل  صلى  سيرته  هي 
تاريخ  بعده  ومن  أمامنا  وسلم 
يومًا  يسجل  لم  الذي  المسلمين 
اعتداءً على كنيسة أو صومعة 

وكانت دائمًا عقيدة ال أكراه في 
الدين هي األساس فمن يروع 
األبرياء ويقتل العزّل ويعتدي 
على اآلخرين ليس من اإلسالم 

في شيء. 
بما  نهيب  إذ  ونحن  واليوم   
الناس  على  اعتداء  من  يحدث 
أو  دياناتهم  تكون  ما  كائًنا 
المنصف  فالمراقب  طائفتهم  
في  الطوائف  كل  أن  يالحظ 
باإلرهاب  مستهدفة  العالم 
سماوية  الغير  الديانات  حتى 
إال الديانة اليهودية التي تؤمن 
جميع  على  الفوقية  بفكرة 
سائر  عن  والتميز  البشرية 
هنا  من  الكونية  المخلوقات 
يفترض علينا بعد الوقوف على 
البحث ,بشكل  المشكلة  حقيقة  
جدٍّي, عن الحل, الحل الجذري  
بوجود صيغة الحتواء الطاقات 
التي تنفس  الجاهلة والمأجورة 
والتسيب  باالعتداء  طاقاتها 
والتطاول على حرية الناس . 

لم يعد خافياً  على أحد أن ما 
ما  إسالمية  بتنظيمات  يسمى 
سياسية  أنظمة  وليدة  إال  هي 
دولية أسستها وأنشأتها لمصالح 
األخطر  وهي  الكبرى  الدول 
الحرب  ألنها  اإلطالق  على 
تجيش  حرب  وهي  العقائدية 

البعض  بعضها  ضد  الشعوب 
دون التميز بين قوي وضعيف 
ومحارب ومسالم  فهي حرب 
واإليمان  العقيدة  تالمس 
واالعتقاد فتزرع الكراهية ضد 
الجميع وتغرز الحقد في قلوب 
فرق   * قاعدة  على  الشعوب 
الشعوب  تكون  فبذلك   * تسد 
الداخلية  بمشاكلها  منشغلة 
وهنا تخلو األجواء االقتصادية 
والسياسية والعسكرية  لألنظمة 

المسيطرة.
 أفال يجدر بنا أن نحّكم العقل 
مر  على  نراه  ما  لنعي  قلياًل 
الدول  مدى  وعلى  السنين   ّ
الكيان  عارض  الذي  فالعراق 
وسلب  ودمر  فتت  الصهيوني 
وبعد  مستقبله  وشّل  تاريخه 
السالح  أي   , العظمى  الكذبة 
النووي , التي استوجبت حشد 
جيوش العالم  لمنع الخطر عن 
الصهيونية الدولية كانت الفتنة 

المذهبية والطائفية  . 
من  الصهيوني  والخوف 
كان  اإليرانية  الجمهورية 
إلعادة  واألخير  األول  السبب 
التاريخية  الخالفات  إحياء 
أي  لمنع  والشيعة  السنة  بين 
المخططات  تهدد  لقوى  ظهور 

الصهيونية ومصالحها  . 

نفسها  لألهداف  واستكمااًل 
بحتمية  المسيحي  الوعي  كان 
التعايش مع المسلمين وخاصة 
مع  موعد  على  الشرق  في 
الكيد الصهيوني فبات االعتداء 
الهدف  هو  المسيحيين  على 
الصهيوني األول بغض النظر 
عن اليد المنفذة المغرر بها وبات 
اإلعالم  عبر  الطائفي  التجيش 
واإلعالن هو الهدف األساسي 
أردنا  وإذا   . األنظمة  لهذه 
التحدث عن حرب العصر أي 
حرب الفتن والخالفات الداخلية 
زرع  كان  األخوة  وتفريق 
الدول  الفتن ومسبباتها في كل 
بأيدي  ورقة ضغط  تكون  كي 
األنظمة على قادة شعوبها و ال 
لتقسيم  الدءوب   السعي  ننسى 
الدول الغنية بالموارد الطبيعية 
وبمقدراتها  بثرواتها  طمعًا 

الطبيعية . 
نفس  يردد    ً دائما  والكل 
ليس  الكالم  هذا  بأن  السؤال 
األمم  ولكن  أحد  على   ً خفيا 
بيد  هو  فالحل  لحلول  بحاجة 
البشري  الوعي  بيد   , الجميع 
لدى  الكامل  العقلي  واإلدراك 
فنحن  والشعوب  المواطنين 
مرحلة  إلى  بالرقي  مطالبون 
كي  واإلدراك  والوعي  التعقل 

نحارب عدونا بنفس الكيد الذي 
وألوطاننا   ولشعوبنا  لنا  يدبره 
, فلن ترفع عنا هذه المكائد إال 
السمحة  عقيدتنا  إلى  بالعودة 
التي  السلبية  األفكار  وبحذف 
قبل  من  تراثنا  في  دست 
الشعوب  واحتواء  المستشرقين 
ومعالجة  عنهم  الظلم  برفع 
طريق  إلى  وإرشادهم  جهلهم 
التقوى والصالح ال إلى طريق 
نقول  فترانا  واالنتقام  العنف 
اليوم أن أعلى جهاد في سبيل 
الحق  كلمة  بإعالء  يكون  اهلل 
ومسح الجهل من عقول وقلوب 
بوجه  السالح  برفع  ال  الناس 
األبرياء من كل جهة ومن كل 

دين  .  

الشيخ رامي أحمد الفري 
مدير المركز اإلسالمي.

لحركة  العام  األمين  استقبل 
فضيلة  اإلسالمي  التوحيد 
الشيخ بالل سعيد شعبان رئيس 
الفكرية  يكن  فتحي  مؤسسة 

األستاذ سالم فتحي يكن .
للرئيس  المجتمعون  تمنى  وقد 
في  والنجاح  التوفيق  ميقاتي 
تأليف حكومة تجمع وال تفرق 
المنقسم  للبنان  اللحمة  وتعيد 

على ذاته منذ خمس سنوات.
واعتبر المجتمعون أن الرئيس 
وطنية  شخصية  ميقاتي 
وإسالمية مجمع عليها ويمكنها 
أن تتجاوز كل المطبات الدولية 

والتي  المصطنعة  والمحلية 
توضع في وجه ثوابتنا الداخلية 
كوطن  وحدتنا  رأسها  وعلى 
مع  الوثيق  والتواصل  وأمة 
المقاومة  وحفظ  العربي  عمقنا 

بفكرها وسالحها.
اآلثم  التعرض  استنكروا  و 
للمؤسسات  والمبرمج 
للرئيس  والثقافية  االجتماعية 
محمد  والوزير  ميقاتي  نجيب 
الصفدي وهي مؤسسات غطت 
خدماتها الكثير من المؤسسات 
واالجتماعية  التربوية 

والشعبية.

في  اإلعالمي  المكتب  استنكر 
في  اإلسالمي  التوحيد  حركة 
طواقم  له  تعرض  ما  له  بيان 
قناة الجزيرة الفضائية وطواقم 
بينهم  ومن  المحلية  اإلعالم 
من  الجديد  تلفزيون  مراسلو 
تأديتهم لرسالتهم  اعتداء خالل 
أحداث  تغطية  في  اإلعالمية 
 » السلمي   » الغضب  تجمع 
المستقبل  تيار  إليه  دعا  الذي 
عمل  والذي  طرابلس،  في 
إلى  مدفوعون  خالله  من 
عقالهم  من  ومنفلتين  الشغب 
المباشر  البث  آلية  تحطيم  إلى 

ووحشية  حقد  بكل  وإحراقها 
الجزيرة  طاقم  ومالحقة 
.وشدد  به  للتنكيل  اإلعالمي 
المكتب اإلعالمي على أن أهل 
طرابلس واللبنانيين بشكل عام 
واالحترام  المحبة  كل  يكنون 
الجزيرة  لقناتي  والتقدير 
حر  إعالم  وكل  والجديد 
لشجاعتهم  مراسليهم  وطواقم 
نصيرا  فيهم  ويرون  ومهنيتهم 
في  والمقاومين  للمستضعفين 
واإلسالمي  العربي  العالمين 
وسط بحر من اإلعالم المضاد 

المستأجر والمأجور
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جبهة  مااعتبرته  على  ردا 
في  امس  اإلسالمي   العمل 
القوانين  التزام  عن  لها  بيان 
بنتائج التسمية األخيرة للرئيس 
بروح  معها  والتعامل  ميقاتي 
الى  اإلحتكام  وعدم  المسؤولية 
ومنصف  محق  قول  الشارع 
في  مايجري  استهجان  اما   ،
الشوارع ايضا محق ، ولكن لم 
نسمع كلمة من هذه الجبهة ابان 
حيث  الشهير  ايار    7 اعتداء 

السنية  الطائفة  على  اعتدي 
الجبهة  تلك  اليها  تنتمي  التي 
السنية ، بل ربما  ، والمناطق 
حال  كل  وعلى  ذلك  باركت 
يعرفون  السنة  اللبنانيون  بات 
وتمويلها  الجبهة  هذه  مصدر 
 ، الضاحية  من  يديرها  ومن 
ونتمنى عليهم عدم رشق بيوت 
خصوصا  بالحجارة  الناس 
وان   ، من زجاج   بيوتهم  ان 
الصحف  بعض  عن  ماصدر 

الصوفية  ان  عنوان  تحت  
والسلفية يجتمعان باإلشارة الى 
احد رموز الصوفية ممن ينتمي 
لجبهة العمل اإلسالمي  وآخر 
كان محسوبا على التيار السلفي 
غير دقيق حيث ال يجتمع الحق 
نعتقد ونذكر هذا  والباطل كما 
بأدعياء  بإرتباطه  يتباها  الذي 
ونقول  المبتدعة  الصوفية 
لمدعي السلفية ان المرء يحشر 

مع من احب  .

العربي  الحزب  أعلن 
«ان  بيان  في  الديمقراطي 
أطلقت  المجموعات  إحدى 
أسلحتها  من  رصاص  زخات 
الرشاشة على مناطقنا في جبل 
محسن، وعمد بعض القناصين 
بعض  إطالق  الى  المأجورين 
قامت  ثم  النارية،  العيارات 
قنبلة  برمي  أخرى  مجموعة 
على مناطقنا بغية إحداث فتنة 
سنية علوية في مدينة طرابلس، 

اللبناني  الجيش  قيادة  فتحركت 
لوأد  منها  محاولة  لمالحقتهم 
واستنكر  مهدها.  في  الفتنة 
استهزاء  ما حدث من  الحزب 
بأمن المواطن وتعرض األهالي 
للخطر والخوف والهلع، مؤكدًا 
على الثوابت التي أطلقناها أنه 
لم ولن نوجه بندقيتنا على أبناء 
حاول  مهما  الحبيبة  مدينتنا 
العابثون أن يفعلوا. كما شجب 
الحزب وبشدة االعتداءات التي 

اليوم،  االعالمي  الجسم  طالت 
السلطة  تحت  أنه  الى  مشيرا 
المؤسسات  تفرزها  التي 
الدستورية. وأوضح الحزب أنه 
ملتزم كامل االلتزام بتوجيهات 
ألنها  اللبناني  الجيش  قيادة 
الحامي الوحيد لجميع الطوائف 
اللبنانية واألمل المرتجى لألمن 
المنشود والسلم األهلي والعيش 
الحبيب  وطننا  في  المشترك 

لبنان. 

الذي  االحتجاج  بتطور  فوجئنا 
بقيام  غضب  كيوم  إليه  دعي 
بعٍض غير مسؤول باعتداء آثم 
دواليب  الجزيرة وبحرق  على 

وقطع الطرقات.
إذ نستنكر وبشدة  إننا  أضاف، 
هذا العمل المدان وغير المبرر 
الجميع،  من  والمرفوض 
نعتبر أن هذا االعتداء جريمة 
عامة  اإلعالميين  بحق  نكراء 
ومراسلي  الجزيرة  وبخاصة 

وأهل  طرابلس  وبحق  العربية 
السنة بالذات وتآمرًا على حق 
واالستقرار  األمن  في  البلد 
السليمة  والديمقراطية  والعدالة 
وفق  تمارس  أن  يجب  التي 
األصول الدستورية واألعراف 
الثابتة. وختم: وبإسم طرابلس 
نعتذر من قناة الجزيرة القطرية 
احتجاجي  عمل  كل  وندين 
السنة  أهل  أصالة  يخالف 

وتقاليد طرابلس. المسجد  امام  عجم  الشيخ  نال 
المنصوري الكبير في طرابلس 
شهادة دكتوراه من كلية الدعوة 
دراسة  في  وذلك  بيروت  في 
المسلمين  اوضاع  عن  موثقة 
عنوان  وتحت  الغرب.  في 
في  المسلمون  المولودون 
وامال,  واقع  االغتراب  بالد 
االطروحة  على  اشرف  وقد 
الرحمن  عبد  د  االستاذ 
المناقشون  وكان  حجازي 
السادة االستاذ طارق السعدي, 
اهلل,  دخل  ايوب  د.  واالستاذ 
شعراوي.  عايد  د.  واالستاذ 
دراسة  الموضوع  تناول  وقد 
الغرب,  في  االطفال  وضع 
الذوبان  خطر  واستعراض 
والدعوة  المجتمعات  تلك  في 
دون  واالندماج  االختالط  الى 
على  والمحافظة  االنصهار 
الثاني  للجيل  االسالمية  الهوية 

المخاطر  ومناقشة  والثالث, 
مفاهيم  لها  تتعرض  التي 
العقدية  الناحية  من  االطفال 
واالجتماعية واالدمان والمفاسد 
على  االضواء  القت  بفصول 
وزواجه  وعيشه,  المغترب 
والعقود  المسلمات  غير  من 
والمجتمع  والمرأة  الزوجية, 
وفقه الزواج والدار المقام فيها 
والمخاطر والمشاكل التي يعني 
وكيفية  المغترب  المسلم  منها 
ومفاهيمها  العائلة  تحصين 
والتزامها  بالمبادئ االسالمية, 
المسلمة  االسرة  بناء  وكيفية 
الجديد  النشئ  على  وحفاظها 
لخالصات  المتبعة  والطرق 
المسلمين  عند  التربية  نتائج 
األجر  اهلل  فنسأل  الغرب.  في 
على  المذكور  لألخ  والمثوبة 
مراجعة  قلت  ميداني  جهد 
الى  الكتابة  الفتقار  المساعدة 

وحيث  الشمولية  في  مثلها 
تناولت  سابقة  كتابات  توجد 
وليس  ذلك  من  جزئيا  جانبا 
العمل  هذا  اشتمل  وقد  اكثر. 
معالجة  على  ابوابه  بتعدد 
امور يحتاجها المسلم في بالد 
االغتراب ونأمل ان يكون هذا 
العمل فاتحة الباب لكتابة تغني 
والجالية  االسالمية  المكتبة 
لمواضيع  الغرب  في  المسلمة 
الكتاب  االخوة  قبل  من  تهمها 

في هذا المجال. 

التوعية  جمعية  اقامت 
مؤتمرها  والتوجيه  االكاديمية 
طرابلس  مدينة  في  السادس 
فاتحة  طرابلس  عنوان  تحت 
وقد  األطياف  كل  بين  حوار 
من  لفيف  المؤتمر  حضر 
العلماء والقوى االمنية وممثلوا 
واعضاء  والنواب  الوزراء 
مدير  وممثل  البلدي  المجلس 
اللواء  الداخلي  المن  قوى  عام 
الرائد  بشخص  ريفي  اشرف 
وممثل  االيوبي  مصطفى 
د  الصفدي  محمد  الوزير 

مصطفى الحلوة.
الجمعية  تحدث كل من رئيس 
د جميل عجم – حول موضوع 
مدينة  ان  واظهر  االستيعاب 
كل  تستوعب  بلدة  طرابلس 
رافعا  اطيافهم  بكل  الناس 
بها  ويلحق  مالحق  كل  عنها 
مقصود.  اعالمي  تشويش  من 
كل  بعيدة  الحقيقة  في  وهي 
االرهاب  ظاهرة  عن  البعد 
وهذا ما دل عليه تاريخ المدينة 
العريق والذي مر عليها احداثا 
جساما ولم يقم احد من ابنائها 
في  االخرين  الى  للتعرض 
اي من  تتعرض  كنائسهم ولن 
الى اي  قبلهم  العبادة من  دور 
األخرون  عاش  وهكذا  اذى, 
في رحابها وفق تعامل االسالم 
وما يفرضه على المسلمين من 
امتثاال  كان  ألي  وبر  محبة 
لقول اهلل عز وجل الينهاكم اهلل 

عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ان  دياركم  من  يخرجوكم  ولم 

تبروهم وتقسطوا اليهم.
ثم تحدث رئيس بلدية طرابلس 
عن  الغزال  نادر  الدكتور 
طرابلس  اهل  عند  التسامح 
ابنائها  بين  الود  يظهر  وكيف 
االفرقاء  كافة  من  مجتمعين 
المختلفة  المعتقدات  وحملة 
بنية  ضرورة  على  وركز 
من  بدء  المتسامح  المجتمع 
الفرد واالسرة وتناول موضوع 
النظر  وجهات  في  االختالف 
وما  منها  المقبول  على  وركز 
حرصا  وذلك  مرفوض  هو 
على بناء العيش المشترك ودعا 
الى الكلمة والحوار. ثم تحدث 
طرابلس  في  الفتوى  امين 
امام عن االسالم  الشيخ محمد 

واالنفتاح لدى المسلمين.
علوش  مصطفى  د  تحدث  ثم 
للجميع  وطرابلس  لبنان  عن 
تشكل  المدينة  تلك  ان  وابرز 

على  وركز  وشراكة  تعدد  بلد 
طرابلس  وبقاء  تثبيت  كيفية 
عاصمة للشمال تجمع بدورها 
في  سائد  بشعور  االفرقاء  كل 

النفوس.
توما  جان  د  كلمة  كانت  ثم 
وتناول  االديان  تالقي  عن 
المتاخمة  الميناء  بلدة  عينة في 
كيفية  الى  واشار  لطرابلس 
اصحاب  بين  المشترك  العيش 
في  العون  وتبادل  الطوائف 
اسهم  وكيف  العبادة  دور  بناء 
النصارى بتبرعات لبناء مسجد 
وكيف اسهم المسلمون في بناء 
الدكتور  تحدث  ثم  الكنيسة, 
جبري  الناصر  عبد  الشيخ 
الى  واشار  الوحدة  فلسفة  عن 
صعيد  على  المحدق  الخطر 
الفتنة التي يروج لها في لبنان 
ضربا  ايقاظها  على  ويعملون 
للصف  وتمزيقا  الوحدة  لهذه 

الوطني .

نقابة  مجلس  إستعرض 
في  طرابلس،  في  المحامين 
بيان اليوم، التطورات الحاصلة 
أن  وخصوصا  لبنان  في 
الوطن  بهموم  مسكون  الشمال 
العادلة.  قضاياه  لواء  ورافع 
«المحامين  أن  المجلس  وأكد 
سوى  سالح  لهم  ليس  الذين 
نصوص  ذخيرته  القلم  سالح 
قوى  تالقي  أن  يرون  القانون 
من  طاقاتهم  وتضافر  الوطن 
يفترض  البنيان  إكتمال  أجل 
التحاور واإللتقاء  الجميع  على 
الوطن  كرامة  على  للحفاظ 
ومصالح  المواطنين  وسالمة 
الناس وتسيير المرافق العامة». 

وهم  المحامين  «إن  اضاف: 
فرسان للحرية والحق والعدالة 
النظام  إستتباب  إلى  يدعون 
المؤسسات  وإستقرار  العام 
الدستورية  السلطات  وتولي 
لبنان،  تجاه  كاملة  واجباتها 
يحرصون  أنهم  وخصوصا 
الوطني  اإلنصهار  على 
وعدالة  وعروبة  وحدة  وعلى 
ثقتهم  مؤكدين  لبنان  وإستقالل 
بأن أحدا ال يرتضي أن يرمي 
على وطننا ما لم يكن يوما من 
ب»المواقف  واشاد  طبيعته». 
التي تدعو إلى الحوار واإلبتعاد 
عن الممارسات المناقضة لقيم 

الحق وسيادة القانون».

أكدت رابطة مخاتير طرابلس 
والشمال انها «بعد ان انحدرت 
وأصبح  مسارها  عن  االمور 
يريد  من  هناك  أن  واضحا 
غير  الى  المدينة  يأخذ  ان 
الفتنة  استحضار  عبر  موقعها 
لمشاريع  خدمة  أبنائها  بين 
بأبنائها  فخرها  تؤكد  مشبوهة، 
االبرار وتثمن عاليا تضحياتهم 
مدينتهم  خدمة  في  الكبيرة 
الرئيس  خدمة  وفي  ووطنهم، 
نجيب ميقاتي الذي منحته الثقة 

في كل االستحقاقات». 
ان  الرابطة  واعتبرت 
الذي  الوقت  وفي  «طرابلس 
لدماء  وفية  زالت  وما  كانت 
الشهيد  وباألخص  الشهداء 
انها  غير  الحريري،  رفيق 
تنظر بعين الريبة الى محاولة 

تاريخها  من  النيل  البعض 
مشيرة  رجاالتها»،  وتاريخ 
عاصمة  «طرابلس  ان  الى 
للعروبة ومعقل اهل السنة في 
لبنان، لن تسمح ابدا بتمرير ما 
لمن  ساحة  تكون  ولن  يحصل 
لمصالحه  رهينة  أخذها  يريد 

الشخصية والفئوية». 
وأهابت ب»أهلنا في طرابلس 
بروح  يتحلوا  ان  والشمال 
صفا  يقفوا  وان  المسؤولية 
ميقاتي  الرئيس  حول  واحدا 
المنقذ  انه  جيدا  يدركون  الذي 
والسني  الواعد  واالمل  الوحيد 
المنفتح»،  والوسطي  المعتدل 
الوزير  «موقف  عاليا  مثمنين 
اظهر  الذي  الصفدي  محمد 
في  وابناءها  طرابلس  وحدة 

هذا الظرف».

الجمعيات  من  العديد  تداعت 
طرابلس  في  المدنية  القوى  و 
تجمع  إطار  تحت  والمنضوية 
في  تباحثت  و  لإلجتماع  أمان 
األوضاع الراهنة وخاصة في 
أصدرت  و  طرابلس  مدينة 
مؤسسات  :ان  التالي  البيان 
طرابلس  في  المدني  المجتمع 
العمل  طرابلس  أهل  تناشد 
عدم  و  السنة  بين  الفتنة  لدرء 
اإلنجرار إلى الشارع و الفتنة 
إشعالها  البعض  يحاول  التي 
اإلساءة  محاوالت  نرفض  كما 
تستنكر  و  المدينة  لرموز 
و  الصحفيين  على  اإلعتداء 
الحاصلة  التخريب  محاوالت 
عن  الخارجة  القوى  قبل  من 
بين  اندست  التي  و  القانون 
على  تعمل  والتي  المتظاهرين 
المدينة   هذه  في  الشغب  اثارة 
والتي ال يقبل بها أهل الحكمة 
والعقالء في الطائفة السنية من 
كافة األفرقاء اننا نناشد العقالء 
مشايخ  من  السنية  الطائفة  في 
العمل  ومسؤولين  وسياسيين 
الطائفة على ما يرضي  لجمع 

وراء  اإلنجرار  وعدم  اهلل 
تنفخ  التي  الشاذة  األصوات 
على   وتعمل  الفتنة  بوق  في 
مناشدة  السنية   الطائفة  تفريق 
السياسيين  المسؤولين  جميع 
فورا» على  العمل  المدينة  في 
تسود  التي  الفوضى  ايقاف 
أهلها   تخدم  ال  والتي  المدينة 
الذين يعانون الضيق و الجوع 
الحرمان ونتفهم ما  الفقر و  و 
يحصل ونذكرهم أن اراقة دماء 
المدينة لن يرضي أحدا»  أهل 
من الغيورين على هذه المدينة 
ونشكر كل من دعا الى ايقاف 
      . المدينة  في  الشغب  حاالت 
أخذ  األمنية  القوى  من  الطلب 
دورها في حفظ األمن و عدم   
السماح بالتعدي على الناس .   
اإلرتقاء بالخطاب إلى مستوى 
الحوار البناء  و التعقل و إبقاء 
إطار  السياسي خارج  الخالف 
التجاذبات الداخلية و الخارجية 
التي تريد تخريب البلد والتنبه 
ضد  مؤامرات  من  يحاك  لما 
قبل  من  وخاصة  لبنان  بلدنا 

العدو االسرائيلي.

عقد اتحاد نقابات أرباب العمل 
لبنان  في  الحرف  أصحاب  و 
الشمالي جلسة لمجلسه التنفيذي 
ترأسها  بطرابلس،  مقره  في 
رئيس االتحاد النقابي  عبد اهلل 
السر  أمين  فيها  المير وشارك 
الصندوق  أمين  حيدر،  أحمد 
عبد  والنقباء  الزيلع،  زهير 
منيب  الدين،  شرف  الجواد 
معرباني، فتحي الهنيدي، محمد 
علينان،  مصطفى  السنكري، 
العرجة. ونبيل  الحليمي  رشيد 

للتطورات  المجتمعون  عرض 
وانعكاسها  البالد  في  الراهنة 
االقتصادية  األوضاع  على 
التي  والمعيشية  واالجتماعية 
كافة  وطأتها  تحت  يترنح 
الحضور  وتوقف  اللبنانيين. 
عند االرتفاع الجنوني لألسعار 
النفطية  المشتقات  سيما  ال 
والمازوت،  البنزين  وتحديدًا 
كما تابع الحضور قضية صغار 
باالنتساب  وحقهم  الكسبة 
الوطني  للصندوق  واالنضمام 
للضمان االجتماعي واالستفادة 
اضافة  الصحية،  تقديماته  من 
الى معالجة مواضيع الضرائب 

والغالء وتقنين الكهرباء.
شرح  الى  الحضور  واستمع 
بائعي  نقابة  مفصل من رئيس 
البقالة في الشمال أمين صندوق 
الزيلع  زهير  النقيب  االتحاد 
حول مقابلة وفد النقابة لمعالي 
وزير العمل بطرس حرب في 
الكسبة  خصوص ضمّ صغار 
إلى الصندوق الوطني للضمان 
على  الوزير  ورد  االجتماعي 

ذلك في االجتماع المذكور.
النقابي  االتحاد  رئيس  وتحدث 
على  مؤكدًا  المير  عبداهلل  
الضمان  من  االستفادة  حق 
الوزارة  وواجب  االجتماعي 
المعنية تسهيل االجراءات لضم 
بائعي  نقابة  الكسبة في  صغار 
وتطرق  الضمان.  الى  البقالة 
تسريع  ضرورة  الى  المير 
للمضمونين  المتوجبات  دفع 
االنتساب  باب  وفتح  المجمدة 

إلى الضمان.
واتفق الحضور على مواصلة 
رص  على  والعمل  الجلسات 
ليكون  والتكاتف  الصفوف 
األحداث  االتحاد على مستوى 

ومعالجة مستجدات المرحلة.

في  المحامين  نقيب  عاد 
طرابلس بسام الداية الى لبنان 
اجتماع  في  مشاركته  بعد 
الدائم  للمكتب  الثانية  الدورة 
التحاد المحامين العرب والذي 
في  فاس  مدينة  في  انعقد 
المغرب على مدى ثالثة أيام .

كل  اللبناني  الوفد  في  شارك 
المساعد  العام  األمين  من 
عبد  النقيب  العرب  للمحامين 
الرزاق دبليز، والنقيب جورج 
موراني، وعضو مجلس النقابة 
استطاع  عبدو.وقد  جوزف 
استعادة  المرافق  والوفد  الدية 
المساعد  العام  األمين  منصب 
ودعم  بطلب  العرب  للمحامين 
من نقابة المحامين في الكويت 
رغم كل األصوات المعارضة 
عملية  خالل  برزت  التي 
الداية  النقيب  والقى  االختيار 

األول  اليوم  في  لبنان  كلمة 
النعقاد المؤتمر حيث استعرض 
أن  وكيف  العربية  األمة  واقع 
الدول األوروبية رغم اختالف 
أن  استطاعت  ولغتها  قومياتها 
الدول  بينما  بينها،  فيما  تتوحد 
العربية التي تجمعها لغة واحدة 
واحد  وتراث  واحد  وتاريخ 
حتى  تستطع  لم  واحدة  وتقاليد 
العربية  الوحدة  تحقيق  اآلن 
المنشودة .واكد بان العلة تعود 
في األساس الى ظهور الكيان 
الذي  المغتصب  الصهيوني 
يمضي قدمًا في العنصرية التي 
هي النقيض لألمة العربية .كما 
انظمة  توحيد  الى  الداية  دعا 
مهنة المحاماة في جميع الدول 
مشيرًا الى أن قدر المحامين أن 
يكونوا رهبانًا للحرية والعدالة 

وحقوق االنسان

قام وفد من الجماعة اإلسالمية 
السياسي  المسؤول  تقدمه 
األستاذ  طرابلس  في  للجماعة 
من  كل  بزياة  خيال  حسن 
سعيد  بالل  الشيخ  فضيلة 
شعبان أمين عام حركة التوحيد 
اإلسالمية والشيخ كنعان ناجي 
حيث  اإلسالمي  اللجان  رئيس 
تمّ التباحث في األوضاع التي 
كافة  على  البالد  فيها  تمرّ 
أوضاع  وكذلك  المستويات 
على  التأكيد  وجرى  المنطقة 
مساس  أي  رفض   يلي:  ما 
البالد  في  واالستقرار  باألمن 
انجراف نحو  أي  أن  معتبرين 

الحوار  لمنطق  مخالف  خيار 
هو خيار يتناقض وأسس السلم 
مسعى  أي  مباركة  األهلي. 
لحل  يجهد  وإقليمي  عربي 
األزمة اللبنانية، ودعوة القوى 
السياسية لمالقاة هذه المساعي 
األطر  اعتماد  خالل  من 
الدستورية والسياسية للحل بما 
يحفظ االستقرار ووحدة البلد. 

االستقرار  على  المحافظة 
عن  والشمال  وتحييد طرابلس 
أي عمل أمني ومنع من يعمل 
على إنتاج أي شكل من أشكال 
الفتن مع اعتماد الحوار كأساس 

لمعالجة الملفات الخالفية.

السياسي  المسؤول  استنكر 
في  اإلسالمية  للجماعة 
خيال  حسن  األستاذ  طرابلس 
المبرر  غير  االعتداء  حادث 
طاقمي  له  تعرض  الذي 
تلفزيون الجزيرة والجديد في 
هذا  بشدة  وأدان  طرابلس، 

التصرف الالمسؤول.
الجزيرة  قناة  بموقف  وذكر 
العربية  للقضايا  المؤيد 
أفغانستان  من  واالسالمية 
بالعراق  مرورًا  فلسطين  إلى 
العربية  الدول  من  والعديد 

واالسالمية.
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سامريات

بقلم
سامر مولوي

نظمت مؤسسة عصام فارس، 
ليونز  نادي  مع  بالتعاون 
عيادة  ـ  الند  غرين  عكار 
الجوالة،  التصويرالشعاعي 
المبكر  للكشف  صحيا  يوما 
عن سرطان الثدي اضافة الى 
استشارات مع اخصائية تغذية، 
ميشال  مستوصف  في  وذلك 

عصام فارس في بينو. 
المستوصف  مدير  واوضح 
النشاط  هذا  «ان  نادر  رياض 
الرئيس  لتوجيهات  بناء  يأتي 
الرامي  ونهجه  فارس  عصام 
عكار  ابناء  مساعدة  الى 
التنموية  الصعد  مختلف  على 
كما  واالجتماعية،  والصحية 

الحمالت  سياق  في  يندرج 
المؤسسة  تقيمها  التي  السنوية 
تحت شعار «درهم وقاية خير 
والتي  عالج»،  قنطار  من 
اعطت نتائج ايجابية وساعدت 
السيدات على كشف  عددا من 
العالج  واجراء  اصاباتهن 

الالزم في وقت مبكر». 
معاينة  تمت  «انه  الى  واشار 
منطقة  من  سيدة  مئة  زهاء 
الجومة خالل اليوم الصحي ان 
على مستوى الكشف المبكر ام 
بالنسبة لالستشارات الغذائية»، 
نادي  مع  «التعاون  ب  منوها 
ليونز عكار وكل الفريق الذي 
ساهم في انجاح هذا النشاط».

ميقاتي  نجيب  الرئيس  شارك 
احمد  الخطاط  تكريم  حفل  في 
«مركز  اقامه  الذي  الذهب 
مسرح  على  الثقافي»  العزم 
بالتعاون  الميناء  في  الفن  بيت 
مع إتحاد كليات الفنون الجميلة 
المكرّم،  واصدقاء  العربية 
شخصيات  حضور  في  وذلك 

وفاعليات ثقافية واجتماعية. 
والقى الدكتور عبد االله ميقاتي 
كلمة قال فيها: الخطاط  أحمد 
ذهبي  قلم  صاحب  هو  الذهب 
وخط مبدع، يحمل بين منكبيه  
العربية  الخطوط  من  تراثا 
فبات  فيها  ابدع  متعددة  وفنونا 
مرجعا عربيا واسالميا متميزا 
من  وعاصره  سبقى  عمن 
الدكتور  والقى  الخطاطين.   
رأى  كلمة  االيوبي  هاشم 
الذهب  أحمد  تكريم  «أن  فيها 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  برعاية 
الذي لم يدخر جهدا في حماية 
البلد  هذا  في  والثقافة  الحرف 

الحاضنة  المدينة  هذه  وفي 
تاريخيا للحرف واالنفتاح، هو 
تكريم لهذه المسيرة الحضارية 
االلتزام  التاريخية وتاكيد على 

واالنتماء اليها» .
عثمان  الشيخ  عدنان  والقى 
الخطاط  اصدقاء  باسم  كلمة 
بمخطوطات  فيها  اشاد  الذهب 
المكرّم الذي كانت له اضافات 
محدثة  فنية  ولمسات  خاصة 

ميزت اعماله الخطية.

والقى المكرّم احمد الذهب كلمة 
الرئيس  دور  على  فيها  أثنى 
لكل  واحتضانه  ميقاتي  نجيب 
المدينة  هذه  في  فني  عمل 
البيضاء  وهو صاحب االيادي 
طرابلس.  في  عدة  ميادين  في 
تقدير  درع  الذهب  تسلم  وقد 
تسلم  كما  ميقاتي،  الرئيس  من 
معهد  درع  ميقاتي  الرئيس 
الجامعة  في  الجميلة  الفنون 

اللبنانية.

ميقاتي  نجيب  الرئيس  إستقبل 
فريق  طرابلس  في  مكتبه  في 
نادي الزهراء الرياضي الميناء 
الفائز ببطولة المشرق العربي 
جرت  التي  الطائرة  بالكرة 
االردنية  المملكة  في   مؤخرًا 
كاس  منه  وتسلم  الهاشمية 

البطولة.

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي»اننا 
ماضون في النهج الذي رسمناه 
لنكون في خدمة أهلنا وإخواننا 

في الشمال وكل لبنان».
يتحدث  ميقاتي  الرئيس  وكان 
في خالل رعايته لقاء «جمعية 
الرياضية»  للتنمية  العزم 
االندية  دوري  اطالق  لمناسبة 
والشمال  طرابلس  في  الشعبية 
وذلك في حضور النائب احمد 
الميناء  بلدية  رئيس  كرامي، 
وحشد  عيسى،  محمد  السفير 
من ممثلي االندية ومشاركين. 
الشعبية  االندية  منسق  والقى 
فيها  كلمة شكر  فردوس  أحمد 
دعمه  على  ميقاتي  «الرئيس 
االندية الشعبية في مدينة تحتاج 

الى كل اهتمام».
والقى مدير عام «جمعية العزم 
الدكتور  الرياضية»  للتنمية 

أعلن   كلمة  الفري   فوزي 
اندية  إتحاد  «إطالق   فيها 
اسس  على  بني  الذي  العزم 
المجتمع  افرقاء  بين  الشراكة 
ضمن  العزم،  وجمعية  المدني 
عليها،  الجميع  اتفق  ضوابط 
الصراعات  عن  بديال  لتكون 
الناس  دفع  فالهدف  المنهكة، 
والى  والتجمع  التالقي  الى 
كنواة  والتواصل  االنصهار 
قائم  منتج  لمجتمع  تأسيسية 
االخر.  وقبول  التكامل  على 
على  ميقاتي  «الرئيس  وشكر 

الثقة والدعم المثمرين للرياضة 
والرياضيين».

والقى الرئيس ميقاتي كلمة قال 
في  جميعا  بكم  «نرحب  فيها 
رحاب «جمعية العزم والسعادة  
االجتماعية»، وسنكون جميعنا 
رياضية،  بروح  واحدة،  يدا 
معنى  من  للكلمة  ما  وبكل 
الناس.  لجميع  مثاال  لنكون 
وأضاف: لقد اختصر الدكتور 
الفري في كلمته توجهنا لتفعيل 
العمل المؤسساتي في الجمعية 

لخدمة مجتمعنا ووطننا. 

اليوم وكل يوم يشكو المواطنون ويتساءلون خوًفا من استمرار 
في  اإلرتفاع  حدة  من  يرافقها  ما  مع  المعيشية  األزمة  تصاعد 
والذي  للمواطن  والضرورية  األساسية  والحاجات  السلع  أسعار 

انعكس سلبًا على المعيشة في بالدنا.
إن الخوف كل الخوف من احتمال انفجار غذائي وتفشي ظاهرة 
السوية  غير  األعمال  نحو  الناس  من  مجموعة  لدى  االنحراف 
أجل  من  والتهديد  والخطف  كالسرقة  سيئة  سلوكيات  واتباع 

الحصول على المال ولقمة العيش...
كيف ال؟، وأسعار البضائع والسلع الغذائية ترتفع بجنون لم يسبق 
تزايد مستمر  في  المحروقات  وأسعار  قبل...  مثيل عن ذي  له 
حيث تجاوزت صفيحة البنزين الـ 36 ألف ليرة لبنانية وال أحد 

يتحرك رغم الغضب الساطع... 
حًقا، هناك تساؤالت كثيرة حول كيف يعيش هؤالء الناس الفقراء 
المأكل  من  الحاجات  وتأمين  عيالهم  إلطعام  يوفرون  وكيف 
الخدمات  والتعليم والصحة واألدوية وسائر  والمشرب والملبس 

الضرورية...
قوت  لعياله  يؤمن  أن  المحدود  الدخل  ذوي  للموظف  أين  فمن 
ومياه  كهرباء  وفواتير  مواصالت  من  حاجاتهم  وسائر  يومهم 

وهاتف وأقساط تعليم...
نحن اليوم، بحاجة إلى الدولة الراعية لشؤون المواطنين ولحقوق 
والصحية  االقتصادية  القطاعات  كل  وفي  الناس  كل  الناس 

والتربوية...
نحن بحاجة إلى دولة قوية تعمل على توفير األمن الغذائي للفقراء 

والمحتاجين والذين يعيشون على القليل القليل..
فهل تساءل أحد عن سبب الغالء وارتفاع األسعار؟!

هل تساءل أحد عن أسباب الضمور االقتصادي رغم وفرة األموال 
القائم، وإلى  للوضع  إلى حل جذري  بحاجة  والتبرعات؟؟ نحن 
التفاف نوابنا األكارم إلى اإلسراع في إقرار الموازنة للنهوض 
بالوطن سعيًا إلى تأمين فرص العمل وتحسين المعيشة ومحاربة 
التي ما  بالفتنة  التهديد  التهديد بالرغيف من جراء  الغالء وعدم 

زالت نائمة حتى يومنا هذا.

إنتخبت رابطة مخاتير الضنية 
جاءت  لها  جديدة  إدارية  هيئة 
عمار  التالي:  النحو  على 
عون  ساسين  رئيسا،  صبرة 
نائبا للرئيس، مصطفى الصمد 
ضاهر  أبو  ضاهر  سر،  أمينا 
أحمد  العامة،  للعالقات  مندوبا 
يوسف  للصندوق،  أمينا  علي 
بكور،  ومحمد  محاسبا،  الشيخ 
ومارون  حمودة  حمودة 
ولفت صبرة  أعضاء.  مخائيل 
الهيئة  أن  إلى  له  تصريح  في 
جميع  توافق  نتيجة  جاءت 
يبلغ  الذين  المنطقة  مخاتير 
عددهم 59 مختارا، وأنها نالت 

السياسية  القوى  جميع  مباركة 
في الضنية على إختالفها. وفي 
أعقاب إنتخابها أقامت الرابطة 
حفل إستقبال لها في مقرها في 
الغاية  لهذه  فزارها  سير،  بلدة 
فتفت،  أحمد  النواب:  من  كال 
قاسم عبد العزيز وكاظم الخير، 
السابق أسعد هرموش،  النائب 
النائب  ممثال  الصمد  يحيى 
رئيس  الصمد،  جهاد  السابق 
محمد  الضنية  بلديات  إتحاد 
المستقبل  تيار  منسق  سعدية، 
في الضنية هيثم الضنية، محمد 
ووجهاء  وفاعليات  الفاضل 

المنطقة. 

الهيئة  أعضاء  انتخاب  تم 
اإلدارية الجديدة لجمعية مكارم 
الميناء  في  اإلسالمية  األخالق 
– الفاروق  قاعة  في  وذلك 

في  للجمعية  التابعة  الميناء- 
 131 بحضور  وذلك  الميناء 
عضوا من أصل ٢15 وقد فاز 

بالتزكية كل من:
ناصر  الشيخ  الرئيس  سماحة 

الصالح ) رئيس الجمعية ( 
سالم  محمد  األستاذ  المحامي 

الصالح)نائب الرئيس (.

كبارة  واصف  عصام  األستاذ 
)أمين الصندوق (.

 ( أكرم عويضة  أحمد  األستاذ 
أمين السر ( .

األستاذ وضاح خالد الجم .
الدكتور وسيم عدنان درويش .
المختار محمد غسان الترك .

المحامي األستاذ طلعت الحسن 
األستاذ حبيب إبراهيم جابر .
األستاذ مهاب ناصر غازي .

األستاذ محمود محمد المالطي 
الشيخ رامي أحمد الفرّي.

يوحنا  مار  كاتدرائية  في  أقيم 
لراحة  قداس  زغرتا  المعمدان 
يوسف  اللبناني  المغترب  نفس 
بحضور  وذلك  جرجورة 
معوض  نايلة  السابقة  الوزيرة 
جرجورة  بيتر  الفقيد  ونجل 
آل  من  وحشد  عائلته  وأفراد 
زغرتا  أبناء  ومن  معوض 
والزاوية . وقد ترأس الذبيحة 
فرنجية  اسطفان  االب  االلهية 
زغرتا  رعية  جوقة  وخدمها 
اهدن . بعد تالوة االنجيل القى 
عظة  فرنجية  اسطفان  االب 
ومما جاء فيها :»في هذا االحد 
نقدم الذبيحة االلهية لراحة نفس 
رجل من رجاالت هذه الرعية 
بطرس  يوسف  المرحوم  هو 
جرجورة ، المتوفي في مهجر 

الواليات المتحدة االميركية.
للرجل االنيق كلمة انيقة.

للرجل المحب كلمة محبة.
للرجل الصادق كلمة صادقة.

له   » «لبقت  يوسف جرجورة 
عاش  بملئها.  فعاشها  الحياة 
شابا طيلة حياته النه لم يعرف 
تواصل  عالمة  كان  بل  الحقد 

الصلب  االهدني  هو  ومحبة  
وأسس  الحياة  في  كافح  الذي 
ارثا  كانت   . بها  نفتخر  عائلة 
عليهم  نتمنى  الذي  لعائلته  منه 
المحافظة على ارث ذلك الوالد 
المحب وخصوصا ارث محبته 
الرض اآلباء واالجداد .وليس 
يوسف  المرحوم  على  غريبا 
أن يكون صلبا ولكنه كان في 
الوقت عينه رجال حكيما منفتحا 
على اآلخر وال عجب في ذاك 
فهو تربى مع شقيقاته في بيت 
 ، االوادم  بيت  مؤمن  مسيحي 
بيت الهدوء، والصالة واحترام 
نشأ  البيت  هذا  .في  الناس 
.أضاف االب فرنجية :»أحب 
معوض  رينه  الشهيد  الرئيس 
الرجل  صورة  فيه  رأى  النه 
بهدوء  السالم  الى  الساعي 
وصبر ومرونة وظل أمينا لهذه 
استشهاد  بعد  المتينة  العالقة 
لوطنه   أمانته  معوض  الرئيس 
تربطه  فكانت   . والصدقائه 
معوض  نايلة  السيدة  بالوزيرة 
كما  والصداقة  االخوة  رباط 
السياسيين  جميع  يحترم  كان 

  «. زغرتا  في  وخصوصا 
وفي ختام عظته شجب  االب 
تنال  التي  الشائعات  فرنجية 
مار  الماروني  البطريرك  من 
ومن  صفير  بطرس  نصراهلل 
قائال  المارونية  البطريركية 
الى  يتطلع  البابا  قداسة  :»ان 
البطريرك صفير  ولكل الطائفة 
.وما  احترام  بكل  المارونية 
البطريرك  استقالة  عن  يحكى 
بشكل  المارونية  الكنيسة  يهين 
عام وكل انسان بشكل خاص. 
 . له  قيمة  ال  قيل  ما   وكل 
الرب  من  خدمة  فالبطريركية 
وليست سلطة .فالرب هو من 
وليس  الكنيسة  يخدم  من  يحدد 

الصحافيين .»
«هذا  فرنجية  االب  ورفض 
مع  التعامل  في  االسلوب 

البطريركية المارونية «.   
الوزيرة  تقبلت  القداس  وبعد 
معوض التعازي من المشاركين 
نجل  نب  جا  الى  الذبيحة  في 
ثم  الكنيسة  باحة  امام  الفقيد 
توجه الجميع الى دارة الوزيرة 

نايلة معوض .  

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

لحركة  العام  األمين  استقبل 
رئيس  اإلسالمي  التوحيد 
في  الناصري  القومي  التنظيم 
شركس  سمير  السيد  لبنان 
الشمال  منطقة  مسؤول  يرافقه 
في الحزب السيد درويش مراد 
ربيع  األستاذ  القيادة  وعضو 
مينا.وقد اعتبر المجتمعون أن 
بفعل  دقيقة  بمرحلة  يمر  لبنان 
الصهيوني  األمريكي  التآمر 
العدوان  عبر  تارة  عليه 
تسليط  عبر  وتارة  المباشر 
سيف المحكمة الدولية وقرارها 
الظني .واعتبر المجتمعون أن 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  تكليف 
عنه  عرف  لما  رائدة  خطوة 
وقومية  وطنية  مواقف  من 
في  المقاومة  على  ولحرصه 
ولتأكيده  لبنان  عن  دفاعها 
الدائم على عالقاته األخوية مع 

سوريا لما فيه مصلحة البلدين 
الشقيقين.وقد اعتبر المجتمعون 
الوحدة  قلعة  هي  طرابلس  أن 
من  أكثر  الوطنية،ومنها خرج 
المعيب  ومن  للحكومة  رئيس 
أننا  البعض  يصورنا  أن 
نختصر  لبنان  في  كمسلمين 
بشخص الزعيم الملهم الذي ال 
نظير له وال وجود لسواه وال 
بديل عنه فهذا ظلم لألمة التي 
الدينية  الشخصيات  من  تمتلك 
المقاومة  والسياسية  والفكرية 
إلى  الوطن  حدود  يتجاوز  ما 

فضاء األمة األرحب.
ما  أن  المجتمعون  واعتبر 
حصل في طرابلس يوم الثالثاء 
األسود معيب إلى أبعد الحدود 
وأساء لطرابلس فقد سقطت كل 
رفعها  التي  الزائفة  الشعارات 

الفريق االخر

ببالغ األسى واأللم, تلقى األهل والمواطنين في طرابلس الخبر 
الفاجعة بمقتل السيدة رلى اليمق, اثر الحادث األليم الذي وقع في 
التي ضربت  العاتية  العاصفة  أثناء  أحد شوارع مدينة طرابلس 
لبنان. وقد توقف المجلس البلدي عند الفاجعة بجلسته التي انعقدت 
المأسوي,  للحادث  الشديد  بتاريخ 15\1٢\٢010 , وابدى أسفه 
وتمت قرأة الفاتحة عن روح الفقيدة. أمام هذا المصاب الجلل, 
يتقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي في طرابلس بأحر التعازي, 
فسيح  ويدخلها  برحمته,  يتغمدها  أن  وجل  عز  المولى  سائلين 

جناته. انا هلل وانا اليه راجعون
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء
رئيس بلدية طرابلس

د. نادر الغزال 
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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

بدعوة من مجلس طرابلس في 
عقد  اللبناني  الشعبي  المؤتمر 
لقاء وطني حاشد في مقر اتحاد 
عنوان  تحت  الوطني  الشباب 
في  والمسيحيون  المسلمون   »
افتتح   *» التحديات  مواجهة 
ورحب  الوطني  بالنشيد  اللقاء 
اتحاد  مسؤول  بالحضور 
الشبياب الوطني المحامي عبد 

الناصر المصري.
في  طرابلس  مجلس  كلمة   *
المؤتمر الشعبي ألقاها المحامي 
مصطفى عجم فقال ان التآخي 
الوطني والقومي بين المسلمين 
والمسيحيين العرب شكل نقيضًا 
الغاصب  الصهيوني  للكيان 
ضدنا  المؤامرات  تحاك  لذلك 
وبث  وحدتنا  تخريب  بهدف 
لتبرير  بيننا  واالنقسام  الفرقة 
يحتل  الذي  الكيان  هذا  وجود 
المقدسات  ويدنس  األرض 

االسالمية والمسيحية .
أنطونيوس  األرشمندريت   *
الصوري ممثل راعي أبرشية 
للروم  والكورة  طرابلس 
افرام  المطران  األورثوذكس 
أصول  ان  قال  كرياكوس 
الرحمة  الى  تدعو  األديان 
والمحبة والتعاون وقبول اآلخر 

وحريته في التعبير عن ذاته 
رئيس  كيالني  عمر  الشيخ   *
السابق  عكار  أوقاف  مجلس 
أخوة  والرسل  االنبياء  ان  قال 
مضامين  تحمل  ودعوتهم 

الخير للبشرية 
جبور  بطرس  المونسنيور   *
طرابلس  أبرشية  راعي  ممثاًل 
المارونية جورج أبو جودة قال 
االستقرار  الرساء  المدخل  ان 
عندما  يتأمن  المنطقة  في 
يكون للشعب الفلسطيني وطنه 
كافة  وتتخذ  المستقل  السيد 
النهاء  القانونية  االجراءات 
األراضي  لمختلف  االحتالل 
القدس  مدينة  وتعود  العربية 
أنظار األديان  قبلة  بهائها  بكل 
من  العراق  ويتمكن  السماوية 
وضع حد لنتائج الحرب الدامية 
يحمي  الذي  األمن  واقرار 
مكوناته  بكافة  مواطنيه  جميع 
والقومية  والدينية  االجتماعية 
أصالتها  الى  مصر  وتعود 
وينعم  العروبة  راية  حاملة 
لبنان بسيادته على كامل أرضه 

ويقوي وحدته الوطنية .
المؤتمر  رئيس  كلمة   *  
شاتيال  كمال  اللبناني  الشعبي 
ألقاها المهندس سمير طرابلسي 
فقال: إن ضمانة المسيحي هو 
هو  المسلم  وضمانة  المسلم 
التطرف  أهل  أما   ، المسيحي 
فهم يتجاهلون مبادىء االسالم 
فالمسيحيون  العرب،  وتاريخ 
جيش  مع  اإلفرنجة  حاربوا 
في  وشاركوا  الدين  صالح 
شنودة  والبابا  تشرين،  حرب 
الشريف  القدس  زيارة  حرّم 
االسرائيلي،  االحتالل  في ظل 
ضد  صريحة  مواقف  وإتخذ 
لذلك  العدو،  مع  التطبيع 
األحرار  المسلمين  كل  فإن 
التمسك بالوجود  مدعوون الى 
المسيحي على أرضهم العربية 
والمحافظة على حقوقهم كاملة 
أي  ضد  معهم  والتضامن 

اعتداء يقع عليهم.
بلدية طرابلس  رئيس  نائب   *
جورج جالد قال ان المسلمين 
الذين  األقل  على  اللبنانيين 
وصادقون  جديون  أعرفهم 
ببقاء  وتمسكهم  بحرصهم 
المسيحيين في أماكن تواجدهم 
حيث تربط بينهم صالت محبة 
ومعامالت  طيبة  وصداقات 

حسنة تشكل نموذجًا ومثاًل في 
تعايش أبناء األديان السماوية .

قال  ونوس  عدنان  الدكتور   *
ان مدينة طرابلس التي تنبض 
بالعروبة وتفخر أن يتوج جمال 
عبد النماصر ساحتها الرئيسية 
المشترك  العيش  اال  تقبل  ال 
ناموسًا لها ودلياًل يوميًا تهتدي 

بمعانيه وقيمه مفاهيمه .
باسم  عرجا  نبيل  النقيب   *
أن  أكد  العربي  التحرر  حزب 
ممارسات أهل السلطة منذ قيام 

لبنان هي ممارسات طائفية 
مؤسسة  باسم  نعمان  محمد   *
ان  قال  يكن  فتحي  الداعية 
في  شركاء  والمسيحي  المسلم 
ض  األر  وهذه  الحياة  هذه 
االحترام  عالقة  بينهم  ويربط 
على  والحرص  المتبادل 
التي  المشترك  العيش  صيغة 
تؤسس لمجتمع راقي بعيد عن 

التطرف والفتن.
رعد  مصعب  المحامي   *
األميركية  الهجمة  ان  قال 
تغذي  التي  هي  الصيهونية 
والمذهبية  الطائفية  الفتن  بذور 
بتعزيز  مواجهتها  علينا  لذلك 
قيم الوحدة والتعاون الوطني .

وخلص المجتمعون الى اصدار 
البيان التالي : ناقش المجتمعون 
الصهيونية  التحديات 
لبنان  على  واإلستعمارية 
إستهداف  وبخاصة  واألمة، 
بالفتن  الوطنية  الوحدات 
والطائفي  العرقي  والتقسيم 
حرب  إلحداث  والمذهبي، 
الصهاينة  تمّكن  عربية  أهلية 
بتبديل «إسرائيل» من صغرى 
حساب  على  كبرى  الى 
الى  وتوصلوا  العربي،  الكيان 

التوصيات اآلتية:
الجرائم  اللقاء  يدين   –  1
المرتكبة  االميركية الصهيونية 
وكياناتها  العربية  االمة  بحق 
في  وخصوصًا  الوطنية 
والسودان  والعراق  فلسطين 
يدين  الذي  الوقت  نفس  في 
على  االعتداء  جريمة   فيه 
القديسين  كنيسة  في  المصّلين 
فيها   ويرى  باالسكندرية، 
قبل  المسلمين  على  عدوانًا 
الوطنية  والوحدة  المسيحيين 

المصرية .
حرية  على  اللقاء  يؤكد   –  ٢
المواطنين  لكل  الديني  المعتقد 
العرب، وحماية حقوق االنسان 
وحقوق  العامة  والحريات 
ويدين  المتساوية،  المواطنة 
الطائفي  التطرف  أشكال  كل 
والتي  والعنصرية  واإلرهاب 
الرساالت  جوهر  مع  تتصادم 
والقيم  الخالدة  السماوية 

الحضارية العربية األصيلة.
التمسك  أن  اللقاء  يعتبر   -3
هي  الجامعة  العربية  بالهوية 
اهداف  لمواجهة  الطريق 
مشروع الشرق األوسط الكبير 

الفتنوية والتقسيمية .
جميع  اللقاء  يدعو   –  4
إلى  والشمال  طرابلس  أبناء 
االسالمي  التآخي  على  التأكيد 
من  واإلكثار   المسيحي، 
والتضامنية  األخوية  اللقاءات 
ألي  والتصدي  بينهم،  ما  في 
فتنة مذهبية أو فئوية أو طائفية، 
ليعلو صوت التضامن الوطني 
العصبيات  أصوات  على 

والغرائز الطائفية والمذهبية.
5 – يعلن اللقاء تمسّكه بالسلم 
ويشدد  واالستقرار،  األهلي 
الوطنية  الوحدة  أن  على 
اللبنانية تأتي في طليعة الثوابت 
بلبنان  للنهوض  الوطنية 

وتجاوز األزمات والمحن.

د غزال يجول في التبانة
 وفي طرابلس 

طرابلس  بلدية  رئيس  لفت 
الدكتور نادر الغزال بعد جولة 
له على السوق الشعبي وسوق 
وأعضاء  نقيب  ولقاء  الجملة 
السوق الى أنه ليس هناك من 
على  تعديالت  أو  تأخيرات 
وأن  الجديد  الخضار  سوق 
السوق  هذا  التمام  جار  العمل 
واالنتقال  الفتتاحه  تمهيدًا 
 ، ممكن  وقت  اسرع  في  اليه 
االنماء  مجلس  وأن  خصوصًا 
ليسيكو  وشركة  واالعمار 
العرب  المشرفة وشركة جهاد 
من  ما  أنه  يؤكدون  المقاولة 
واتمام  العمل  سير  في  تأخير 
المشروع في حينه . مضيفًا انه 
للتأكد  اتصاالت  سلسلة  أجرى 
من وجود التمويل الكافي لهذا 
االرث  ولمشروع  المشروع 
من  هناك  ليس  الذي  الثقافي 
معوقات التمامه أيضًا . وتابع 
مطول  حديث  بعد   : الغزال 
وشرح مفصل لنقيب وأعضاء 
امكانية  حول  الجملة  سوق 
الوسطية  الطريق  توسيع 
للجانب الشرقي لنهر أبو علي 
هذا  ايقاف  في  صعوبة  فهناك 
على  سلبًا  يؤثر  المشروع 
مساحة سوق الخضار ، ونحن 
رغم ذلك نتابع االتصاالت مع 
االنماء  مجلس  ومع  المعنيين 
وعد  وهناك   ، واالعمار 
بالتعاون رغم تقديرنا لصعوبة 
اقراره  بعد  المطلب  هذا  تلبية 

من البنك الدولي . 

رئيس بلدية طرابلس
 الدكتور نادر الغزال يزور

 حي ضهر المغر
طرابلس  بلدية  رئيس  لبى 
دعوة  الغزال  نادر  الدكتور 
حي   » في  النسائية  اللجنة 
عن  المنبثقة   » المغر  ضهر 
التابعة   » المرأة  أكاديمية   »
للقطاع االجتماعي في مؤسسة 
الدور  لها  الصفدي والتي كان 
البارز في استكمال مشروع « 
مقر  فزار   ،  » التغيير  أدراج 
التفاصيل  الى  واستمع  اللجنة 
لكافة  اللجنة  بمتابعة  المتعلقة 
والمعوقات  العمل  تطورات 
التي تعترض وصول المشروع 
الى خواتيمه وتتلخص بوجوب 
الضرورية  التحسينات  اجراء 
مياه  تصريف  مجارير  في 
مستوعبات  وايجاد  األمطار 
شركة   قامت  أن  بعد  النفايات 
هذه  من  بازالتها  الفاجيت 
تمكن  لعدم  نظرًا  األحياء 
الشاحنات من الدخول الى هذه 

األحياء دون ايجاد البدائل .
أوضحن  اللجنة  عضوات 
غير  بأنهن  الغزال  للرئيس 
ملتزمات مع أي طرف سياسي 
وجل همهن العمل من منطلق 
االيمان بضرورة تضافر كافة 
النهوض  أجل  من  الجهود 
ايمانهن  وأكدن   ، بالمنطقة 
بالشراكة المطلقة بين المجتمع 
المدني والمؤسسات الرسمية . 
أكد  الغزال  الدكتور  جهته  من 
جانب  الى  الوقوف  حرصه 
وكافة  المغر  ضهر  أهالي 
األحياء الشعبية في سبيل دعم 
شأنها  من  التي  المشاريع  كل 
سيما  المناطق  بهذه  النهوض 
النفايات  مشكلة  معالجة  منها 
شوارعها  داخل  المتراكمة 
وتأهيل  المبيدات  ورش 

المجارير وتنظيفها .
أهمية  على  الغزال  وأكد 
الرقي  وأن  خاصة  التوعية 

وعي  من  ينطلقان  والتطور 
أن  بانتظار   ، نفسه  االنسان 
 ، لمساعدته  المؤسسات  تهب 
ستلجأ  البلدية  أن  الى  مشيرًا 
بناء لطلب األهالي الى تطبيق 
من  والعقاب  الحساب  سياسة 
خالل محاضر الضبط وتطبيق 
واعدًا   . والقوانين  األنظمة 
حديقة  انشاء  على  بالعمل 
األرض  قطعة  في  لألطفال 

الواقعة ضمن هذه األحياء .
وختم الدكتور الغزال : التغيير 
بحاجة الى وعي وتطوير أنماط 
اقامة  عبر  وثقافاتهم  الناس 
الندوات واللقاءات والتي تعمل 
على تحسين سلوكيات المواطن 
تجاه  مسؤولياته  يعي  ال  الذي 
المؤسسات الحكومية منبهًا من 

التمادي في عمالة األطفال .
 

العالقة  على  يؤكد  الغزال  
فعاليات  كافة  مع  الوطيدة 

طرابلس
طرابلس  بلدية  رئيس  كرر 
تأكيده على العالقة الوطيدة مع 
كافة فعاليات طرابلس نافيًا ما 
أشيع في بعض وسائل االعالم 
عن اضطراب في العالقة مع 
داعيًا   ، ميقاتي  نجيب  الرئيس 
الى  الصحافي  الخبر  كاتب 
والموضوعية  الحقيقة  توخي 
. وفي  أي موضوع  ذكر  قبل 
التحضيرات  متابعة  سياق 
زارالدكتور  التسوق  لشهر 
محمد  االقتصاد  وزير  الغزال 
قدم  مناسبة  وكانت  الصفدي 
الجديد  بالعام  التهاني  خاللها 
لكل  التهاني  هذه  قدم  أن  بعد 
وفعاليات  ميقاتي  الرئيس  من 
مع  الغزال  وبحث   . المدينة 
موضوع  الصفدي  الوزير 
تأكيد  كان  حيث  التسوق  شهر 
على  الصفدي  الوزير  من 
الشهر  اطالق  عدم  ضرورة 
للظروف  نظرًا  العام  هذا 
البالد  بها  تمر  والتي  القاسية 
بعض  اليمنع  ذلك  أن  غير   ،
خاصة  لفعاليات  التحضيرات 
بمدينة طرابلس في هذا الشهر 
بغية تنشيط الحركة االقتصادية 
الى  البحث  تطرق  كما   . فيها 
موضوع اقامة مجمع رياضي 
بات  والذي  المتحد  لفريق 
الفرق  ضمن  متقدم  موقع  في 
وعد  .وقد  لبنان  في  األولى 
قطعة  بتقديم  الغزال  الرئيس 
من  بالبلدية  الخاصة  األرض 
ستقوم  والذي  المجمع  أجل 
مؤسسة الصفدي  ببنائه . وقد 
أمل الغزال االسراع بتنفيذ هذا 
خصوصًا  الحيوي  المشروع 

بالنسبة للشباب .

يستقبل السفير االوسترالي
بلديات  اتحاد  رئيس  استقبل 
طرابلس  بلدية  رئيس  الفيحاء 
الدكتور نادر الغزال في مكتبه 
السفير األوسترالي ليكس بارتلم 
وتباحثا شؤون الجالية اللبنانية 
أبناء  وخاصة  أوستراليا  في 
الشمال منها ، وتدارسا امكانية 
التعاون مع السفارة من خالل 
التواصل مع أبناء الجالية سيما 
للوقوف  منها  األعمال  رجال 

على أبرز المشاريع التي يمكن 
بلدية طرابلس  أن تستفيد منها 

واالتحاد في آن معًا . 
كما تم االتفاق على تخصيص 
بارتلم  السفير  فيه  يزور  يوم 
داخل  فيجول  طرابلس  مدينة 
على  ويتعرف  شوارعها 
والتاريخية  األثرية  معالمها 
الجالية  أبناء  يلتقي  أن  على 
اللبنانيين  من  األوسترالية 
مقر  في  وذلك  واألوستراليين 
ثم  ومن  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
بروتوكول  توقيع  الى  يصار 
تعاون بين السفارة األوسترالية 
واتحاد الفيحاء حول المشاريع 
للسفارة  يمكن  التي  االنمائية 
حتى  أو  تقديمها  األوسترالية 
الشمال  منطقة  في  دعمها 
ومن ثم تأمين المساعدات من 
تنفيذ  بغية  المانحة  الجهات 
بلدية  ومن   . المشاريع   هذه 
بارتلم  السفير  انتقل  طرابلس 
الى بلدية الميناء فالتقى رئيسها 
السفير محمد عيسى وتباحثا في 
الميناء وشجونها  شؤون مدينة 
السفارة  تقدمه  أن  يمكن  وما 
حقيقي  دعم  من  األوسترالية 
لمشاريع انمائية في المدينة . 

الرئيس  زار  ثانية  جهة  من 
للمحاكم  الرئيس األول  الغزال 
في  رعد  رضا  الشمال  في 
له  وقدم  العدل  بقصر  مكتبه 
لمنصبه  توليه  بمناسبة  التهاني 
للتباحث  الجديد وكانت فرصة 
والقانونية  السياسية  بالشؤون 
في البلد عامة ومدينة طرابلس 

على وجه الخصوص . 
 

مؤسسة  من  وفدًا  ويستقبل 
التمويل الدولية

طرابلس  بلدية  رئيس  استقبل 
الدكتور نادر الغزال في مكتبه 
التمويل  مؤسسة  من  وفدًا 
الدولية التابعة لمجموعة البنك 
مشروع  مديرة  يضم  الدولي 
اآلنسة   » الخضراء  األبنية   »
سمير  المهندس  صقر  داليا 
لبنان  مجلس  عن  طرابلسي 
والمهندس  الخضراء  لألبنية 
بسام زيادة عن نقابة المهندسين 
عضو  بحضور  طرابلس  في 
رئيس  طرابلس  بلدية  مجلس 
الدكتور  والحدائق  البيئة  لجنة 
الدكتور   . الحلواني  جالل 
امكانية  والوفد  تباحث  الغزال 
الى  البلدية  مبنى  تحويل 
( ضمن  بيئي   ( أخضر  مبنى 
وكيف  البيئة  لجنة  مشاريع 
البلدية  مبنى  تحويل  باالمكان 
يشمل  للبيئة  مبنى صديق  الى 
والمياه  والطاقة  الهواء  قضية 
أن  الغزال  الدكتور  وأكد   .
للبلدية توجهاتها في أن تصبح 
فيها  بما  البلدية  المباني  كل 
التدريب  ومركز  نوفل  قصر 
للبيئة  صديقة  مباني  المهني 
الطاقة  واقع  دراسة  يتم  حيث 
تخفيف   ( استعمالها  وجهات 
واعتماد  االستهالك  فاتورة 
فضاًل  للبيئة  المتقبلة  الطاقات 
وطرق  المياه  موضوع  عن 
استعماالتها ( ، مشيرًا الى أن 
المؤتمر  في  ستشارك  البلدية 

الذي سيعقد الشهر المقبل 
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الـــرحيـــل
دق نــاقـوسُ الرحيـــل

من دون مـوعــدٍ
او إستئـــــذان

و هطلـــت
أمطـار الوداع
فتكســـرت

أغصــانُ الحيــاة
و احتــرقــت

ابتســامة عمـــري
بنــار رحيلهـــا

و انطفـــــئ البصــر
مــن كثــرة الــدمــوع

أمـــا النطـــق
فكـــاد ان

يصبـــح أبكـــم
حتــــى ال

يلفـظ
هــذه العبــارات

المكحلـــة
بحبـــر االحــزان

و المبللـــة
بــأنهــار االشتيــاق
اليــوم رحلــــت

ملكتـــي
نعــــــم ..... أأمـــــن

و أأمــــــن بــأنهــا
لــن تــرحل يومـــا

فهـــي
أنشــودة حيــاتــي
فحيـــن ابتســــم
أرى إبتســامتـــي

ُتلََــُف
بشفـاههـــــا
الـورديــــة

وحيـــن
أضــع عطـــرًا

أشــــمُ
رائحتهـــــا
المسكيــــة
و حيـــن
أبكــــي

أرى دمعهــــا
يغشـــى نــاظِــري

و إذا تنهــدت
و قلـــت اآله
ارى طيفهـــا

يــداوي جراحــي
نعـــم

ملكتــــي
ال

لــم تــرحــل
يــومــا
عـــــن

عـــرشهــــا

                            جنــان الصمــد هـــاجـــر

التعليم  نظام  أن  شك  ال 
ال  بما  يعكس  المعاصر، 
التركيب  للتأويل  مجااًل  يدع 
بل  مجتمعنا  في  االجتماعي 
هذا  استمرار  على  يساعد 
والطبقي  االجتماعي  التركيب 
وتدعيمه  علي  المحافظة 
ألن  وذلك  ايديولوجيًا. 
المدارس في لبنان، ما هي إال 
المسيطرة  الطبقة  يد  في  أداة 
لتخدم  تصمم  أصبحت  حيث 
المصالح السياسية واالقتصادية 
من  وذلك  الرأسمالية،  للطبقة 
خالل ما تقدمه هذه المدارس، 
المواطن  لشخصية  تشكيل  من 
نمط  مع  يتفق  تشكياًل  ووعيه 
مجتمعاتنا  داخل  السائد  الحياة 
ويربى  المواطن  يشعر  بحيث 
أمر  الطبقي  التمايز  أن  على 
طبيعي ويحدث في كل مجتمع 
وهذا جعل الفقراء ال ينظرون 
إلى التعليم اليوم على أنه وسيلة 
للترقي  وال  الفقر  من  للتحرر 
يصلون  الذين  ألن  االجتماعي 
إلى الخالص عن طريق التعليم 
أوضاع  مثل  في  جدًا  قليلون 
أن  الضروري  فليس من  بلدنا 
للحراك  وسيلة  التعليم  يكون 
العدالة  تحقيق  إن  االجتماعي. 
جدران  خارج  يتم  االجتماعية 
توفير  طريق  عن  المدرسة 
فرص العمل واإلسكان والنقل 
والتشريع  السياسي  والعمل 
من  تقدمه  بما  المدرسة  أما 
منفصلة  ومناهج  معلومات 
للفقراء  االجتماعية  الحياة  من 
الكثير  تحرم  فإنها  والمعدمين 
من فرص الحراك االجتماعي 
نظم  يصبح  أن  نخاف  وبذلك 

المدارس  المعاصرة-  التعليم 
الشعور  زيادة  في  سببًا 
عند  األمل  وخيبة  باإلحباط 
ال  الذين  والمحرومين  الفقراء 
يستطيعون الوصول إلى التعليم 
أو االستمرار فيه وفق شروطه 
على  مساعدًا  وعاماًل  القاسية 

زيادة الصراع الطبقي.
التعليم  جرعة  زادت  فكلما 
نظام  واضح  بشكل  تعكس 
الفقراء،  ضد  لألغنياء  التعليم 
التي  والقدرات  واالستعدادات 
إال  هي  ما  عنها  يتحدثون 
ترتبط  واستعدادات  قدرات 
باألصل االجتماعي ألن شروط 
تلك  من  تأتي  والنجاح  القبول 
االستعدادت التي يدعمها تفوق 
واستمرارهم  األغنياء  أبناء 

بالتعليم عن أبناء الفقراء.
التعليم  حال  هو  كان  فإذا 
مضامين  يحمل  الوطن  في 
الوضع  تدعم  أيديولوجية 
إنتاج  القائم وتعمل على إعادة 
العالقات االجتماعية وترسيخها 
بتوفير  التعليمي  النظام  فليبدأ 
المعرفة  من  األدنى  الحد 
االستيعاب  ناحية  من  للطالب 
برامج  وبعض  والتمدرس 

سياسات التعليم اإللزامي.
العالي مفتوحًا  التعليم  وليكون 
على قدم المساواة أمام الجميع 
الجدارة  من  أساس  وعلى 
على  كان  إن  واالستحقاق 
الصعيد الفني أو المهني متاحًا 
بشكل عام. ونشارك مع برامج 
قطاع  وتطوير  لتدعيم  الدولة 
التعليم الرسمي وجعله قطاعًا 

قويًا، ثقافيًا واجتماعيًا.
د. حسام موصلي

رئيس  وحضور  برعاية 
نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
اللبناني  المركز  نظم  الغزال 
محاضرة  للتنمية  االستشاري 
وآثارها  المخدرات   » حول 
فيها  تحدث   » المجتمع  على 
رئيس مكتب مكافحة المخدرات 
الرائد  الشمال  في  االقليمي 
مركز  في  وذلك  العلي  حسين 
قصر   ( الثقافي  كرامي  رشيد 
نوفل ( بحضور ماهر ضناوي 
ممثاًل الرئيس نجيب ميقاتي ، 
الدكتور مصطفى الحلوة ممثاًل 
الوزير الصفدي ، فواز نحاس 
 ، فاضل  روبير  النائب  ممثاًل 
ممثاًل عن قائد الجيش والمدير 
الداخلي  األمن  لقوى  العام 
لتيار  العام  المنسق  ممثل   ،
المستقبل في طرابلس الدكتور 
وليد  الدكتور  مصطفى علوش 
بلدية  رئيس  نائب   ، قضماني 
طرابلس الدكتور جورج جالد 
وأعضاء المجلس البلدي وحشد 

كبير من المواطنين .
اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
الغزال  الدكتور  عرض  ثم 
تلعبه  الذي  الدور  ألهمية 
من  التوعية  سبيل  في  البلدية 
على  مؤكدًا  االدمان  خطر 
تعترض  التي  الصعوبات  أن 
بلدية طرابلس أكبر بكثير من 
غيرها في سائر البلديات نظرًا 
الصعبة  االقتصادية  لألوضاع 
الغالبية  منها  يشكو  التي 
المواطنين ، ذلك  العظمى من 
العائالت  في  الفقر  نسبة  ان 

الطرابلسية قد تجاوز ال 50 % 
وحتمًا حينما نتحدث عن الفقر 
ال بد لنا من الحديث عن الجهل 
الذي من أبرز مرادفاته الوقوع 
في الخطأ ومنها آفة المخدرات 

األشد فتكًا في المجتمعات . 
بأن  جميعًا  نعلم   : وأضاف 
على  تبنى  المستدامة  التنمية 
الرجال  وليس  الشباب  أكتاف 
بأوبئة  أصيب  فاذا  الكهول  أو 
وعلى رأسها المخدرات فمعنى 
هنا  من  للتنمية  وجود  ال  ذلك 
بلدية طرابلس مع  تعاون  كان 
منظمة العمل الدولية للحد من 
التسرب المدرسي حيث وصلنا 
الى أكثر من 500 طفل وطفلة 
واستيعابهم  دمجهم  اعادة  بغية 
التعليمي  النظام  في  جديد  من 
نحن  ذلك  الى  اضافة   ، العام 
الرعاية  ايجاد  الى  نسعى 
اطالق  عن  فضاًل  االجتماعية 
األطفال  الستيعاب   » المبادرة 
شأنها  من  والتي   » والشباب 
بغية  للبلديات  المساعدة  تقديم 
فضاًل   ، المخدرات  آفة  ضبط 
النشاء  المتواصل  سعينا  عن 
المعاهد والمراكز الرياضية .    
اللبناني  المركز  مدير 
الدكتور  للتنمية  االستشاري 
تلعب   : قال  الحلوة  عمر 
دورًا  االجتماعية  التنشئة 
كبيرًا في االدمان حيث التفكك 
ينتج  االجتماعي  واالنحالل 
أن  كما  موزون  غير  شخصًا 
انتشار البطالة والفقر يعد أحد 
االدمان وهناك عوامل  أسباب 

على  كبيرًا  تأثيرًا  تؤثر  نفسية 
الشخص ، وللسف أن مكافحة 
نتائج  الى  تصل  لم  اآلفة  هذه 
حاسمة لحلها وهو ما يستدعي 
دراسات  اعداد  على  العمل 
الجذرية  اسبابها  لبحث  عميقة 
حسين  .الرائد  الحلول  وايجاد 
الدور  أهمية  الى  أشار  العلي 
واألهل  المدرسة  تلعبه  الذي 
االفة  هذه  من  الحد  سبيل  في 
الخطيرة والتي تهدد مجتمعاتنا 
العديد  في  النقص  الى  الفتًا   ،
المكتب  منه  يعاني  والذي 
االقليمي لمكافحة المخدرات لذا 
يبقى اعتمادنا على المراجعات 
بها  يتقدم  التي  والشكاوى 
أبنائهم  مراقبة  بهدف  األهالي 
أن  على  الرائد حسين  واكد   .
انشاء  الى  يهدف  قانونًا  هناك 
الشمال  في  للمخدرات  مديرية 
بيد أنه ولألسف الشديد لم ينفذ 
. اضافة الى عدم وجود مراكز 
لالصالح ومعالجة المدمنين ، 
وحدها الجمعيات األهلية تنشط 
وعرض   . المجال  هذا  في 
الرائد حسين لحشيشة « الكيف 
في  استعمالها  يشاع  والتي   »
لبنان في حين أن الدولة اللبنانية 
واسعة  تلف  بعملة  تقوم سنويًا 
الى  مشيرًا   . محاصيلها  لكافة 
والتي  الحبوب  تعاطي  ظاهرة 
المكتظة  األماكن  في  تتواجد 
يعتمد  والكل  والفقيرة  سكانيًا 
عليها نظرًا ألسعارها الزهيدة  
بنقاش  المحاضرة  واختتمت 

وحفل كوكتيل . 

اقامت بلدية الميناء  حفل تكريم 
قسم  المنار  جامعة  لطالب 
السياحة والسفر وزعت خالله 
لمشاركتهم  تقديرًا  شهادات 
كمرشدين سياحيين  في انشطة 
الصيفي  الميناء  مهرجان 
البلدية  نظمته  الذي    ٢010
بحضور  الماضي  الصيف  في 
السفير  الميناء  بلدية  رئيس 
مجلس  واعضاء  عيسى  محمد 
جامعة  عن  وممثل  البلدية 
السياحة  قسم  مسؤولة  المنار 
والسفر في الجامعة ايمان البابا 

والمكرمين 
البلدية  رئيس  القى  وبالمناسبة 

محمد عيسى كلمة  اعتبر فيها 
ان تكريم الهيئات و الجمعيات  
المشاركة في المهرجان واجب 
لتشجيع  منه  بد  ال  اخالقي 
المشاركة الفعّالة في االنشطة 
القطاع  ان  معتبرا  السياحية 
القطاعات  من  يعتبر  السياحي 
االقتصادية الهامة والتي تساعد 
و  الوطني  الدخل  زيادة   في 
مشيرا الى ان بلدية الميناء تمد 
من  الجميع  مع  للتعاون  يدها 
السياحي  القطاع  تطوير  اجل 
للمدينة  خدمة  المدينة  في 
جهتها   .من  للوطن  وخدمة 
والسفر  السياحة  قسم  مسؤولة 

ألقت  البابا  المنار  جامعة  في 
كلمة باسم الجامعة شكرت فيها 
واعضاء  رئيسا  الميناء   بلدية 
على هذه المبادرة الطيبة التي 
قامت بها بتكريم طالب ساهموا  
واعلنت  السياحي   العمل  بهذا 
للتعاون  الجامعة  استعداد  عن 
معها خاصة بعد نجاح التجربة 
في  الفريقين  خاضها  التي 
السابق وأملت ان يتم استثمار 
المستقبل  في  الطالب  طاقات 
في   السياحي  القطاع  النعاش 
الختام  .وفي  الفيحاء  مدن 
الشهادات  عيسى  السفير  وزع 

التقديرية للطالب .

اآلثار  لجنة  رئيس  بحضور 
تدمري  خالد  د.  والتراث 
الغزال رئيس  نادر  د.  استقبل 
الدكتور موسى  بلدية طرابلس 
دائرة  رئيس  كايا  كوالكلي 
التركية  والتنمية  التعاون 
«تيكا» التابعة لرئاسة الوزراء 
التركية والمشرفة على أعمال 
وأكدّ  المولوية.  التكيّة  ترميم 
كايا خالل زيارته أن مؤسّسة 
تيكا عازمة على إتمام مشروع 
إحياء التكيّة بصورة كاملة بما 
متحفًا  لتغدو  تجهيزها  يشمل 
المولوية،  الصوفية  للطريقة 
محيطها.  تنظيم  عن  فضاًل 
وفد من  زيارته وصل  وعقب 
ووزارة  تيكا  من  المهندسين 
أيضًا  ضمّ  التركية  األوقاف 
الدين  جالل  متحف  مدير 
ناجي  د.  قونيا  في  الرومي 
باكرجي ومدير متحف غاالطا 
المولوية في استانبول. وخالل 
عشرة  استمرت  التي  إقامتهم 
أيام قام أعضاء الوفد بالتعاون 

بوضع  تدمري  خالد  د.  مع 
تصوّر عام لمكوّنات المتحف، 
التكيّة،  داخل  أقسامه  وتوزيع 
وتحديد المعروضات التي سيتم 
إرسالها من تركيا، فضاًل عن 
لتنظيم  مبدئية  دراسة  وضعهم 
ومقام  التكيّة  محيط  وتجميل 
جسر  من  بدًأ  الخضر،  النبي 
سفح  إلى  ووصواًل  المولوية 
القلعة، وذلك مع اقتراب انتهاء 

أعمال الترميم. 

هذه  تستكمل  أن  كايا  وأمل 
يوم  مع  بالتزامن  األعمال 
من   ٢6 في  الواقع  طرابلس 

نيسان، حيث تنوي لجنة اآلثار 
اإلحتفال  البلدية  في  والتراث 
به بشكل يليق باستقبال الوفود 
الرفيعة  التركية  الرسمية 
التكيّة  لتدشين  ستحضر  التي 
السيدة  أقامت  وقد  ومتحفها. 
اللجنة  رئيسة  فّتال،  فضيلة 
عشاءً  البلدية،  في  الثقافية 
تكريميًّا على شرف الوفد تقرر 
خالله أن يضمّ المتحف مكتبة 
اإلسالمي  بالفن  متخصّصة 
الصوفية،  وبالطرق  العثماني 
بين  بالتعاون  تجهيزها  سيتمّ 
وبلدية  التركية  الثقافة  وزارة 

طرابلس.

اعداد  مشروع  اطار  ضمن 
اتحاد  لمدن  استراتيجية  خطة 
وبالتعاون  الفيحاء  بلديات 
المتحدة  األمم  برنامج  مع  
للمستوطنات البشرية أقيمت في 
فندق الكواليتي – ان بطرابلس 
ورشة عمل   بحضور رئيس 
رئيس  الفيحاء  بلديات  اتحاد 
نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
الميناء  بلدية  رئيس   ، الغزال 
رئيس   ، عيسى  محمد  السفير 
بلدية البداوي ماجد غمراوي ، 
رياض علم الدين ممثاًل الوزير 
محمد الصفدي ، رئيس مجلس 
طرابلس  مياه  مصلحة  ادارة 
المهندس جمال كريم ، رئيس 
السابق  الوزير  المنار  جامعة 
وحشد  منقارة  سامي  الدكتور 
بلديات  مجالس  أعضاء  من 

اتحاد الفيحاء .
اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
من  ترحيبية  كلمة  كانت  ثم 
عبداهلل  المهندس  االتحاد  مدير 
عبد الوهاب الذي أكد على أن 
هذا اللقاء هو من ضمن خطة 
االستراتيجية والتي تهدف الى 
تتناول  التي  المشاريع  تطوير 
ومنها  البلد  في  مهمة  قضايا 
المرصد البيئي . الفتًا الى أن 
الماضية  سنوات  العشر  فترة 
قد شهدت العديد من االنتقادات 
والصعوبات اال أننا في النهاية 
دعم  بفضل  ونجحنا  استمرينا 
كل رؤوساء ومجالس البلديات 
دعم  الى  اضافة  المرصد  لهذا 

الشركاء وفريق العمل . 
من جهته الدكتور الغزال أشار 
الى أهمية المرصد في متابعة 
وأوضاع  البيئي  الواقع  حقيقة 
المواطن بشكل عام ومن خالل 
الرصد يمكننا االرتقاء بأوضاع 

المدينة والمواطن معًا . 

سنوات  عشر  منذ   : وأضاف 
والمرصد يعمل بنجاح ويمكننا 
القول انه بالمقارنة مع بلديات 
مستوى  على  حتى  أو  أخرى 
قد  لبنان  في  البلديات  اتحادات 
نكون األبرز في هذا النشاط . 
التي  العمل  خطة  من  انطالقًا 
نقوم بها ال بد من تعزيز دور 
المعلومات  بأهمية  المرصد 
استشراف  على  تساعدنا  التي 
من  العديد  لدينا   ، المستقبل 
المشاريع والتي بفضل الجهود 
الجبارة بدأت تتبلور من خالل 
أهميته  مشروع  كل  اعطاء 
على حدة ولم يبق أمامنا سوى 
االنطالق نحو الجهات المعنية 
القادرة على مساعدتنا في تنفيذ 

الخطط المدروسة . 
قد  المرصد  أن  الى  وأشار 
التنمية  مكتب  برفد  ساهم 
المطلوبة  بالمعلومات  المحلية 
للجهات  نقلها  ينبغي  والتي 
أو  المانحة منعًا ألي تضارب 
من   . األهداف  بين  تعارض 
أن  وبقوة  نرى  المنطلق  هذا 
دعم  في  المهم  دوره  للمرصد 
مكتب التنمية والذي نسعى الى 
له  لما  دوره  وتعزيز  تطويره 
توزيع  عملية  في  أهمية  من 
تقتضيه  ما  حسب  المشاريع 

الحاجات . 
أما مديرة برنامج األمم المتحدة 
دانية  البشرية  للمستوطنات 
أن  نأمل   : فقالت  الرفاعي 
فيما  الشراكة  هذه  عن  يصدر 
بيننا وبين اتحاد بلديات الفيحاء 
من  حقيقية  استراتيجية  شراكة 
مختلف األطراف المعنيين في 
االستراتيجية  هذه   ، الفيحاء 
االحتياجات  تلبي  والتي 
التي  األساسية  والتحديات 

تعاني منها مدن الفيحاء .

نظمت كلية السياحة في جامعة 
رحلة  طرابلس  في  المنار 
أهمية  إلبراز  هادفة  سياحية 
في  السياحة  تنشيط  في  البيئة 
إلى  الطالب  توجه  ولقد  لبنان 
حيث  إهدن  حرش  محمية 
تعرفوا على التنوع البيولوجي 

للنباتات والمزروعات المختلفة 
وكيفية تحقق التوازن البيئي في 
ذلك  حماية  الطبيعة وضرورة 
بيئة  على  للمحافظة  ورعايته 
استجالب  على  قادرة  صحية 

السواح من كل أنحاء العالم .

االستاذ  الزميل  احتفل 
وعقيلة  مولوي  سامر 
بعيد  مسيكة  ريما  السيدة 
وسط  سامي  ولدهم  ميالد 
الذين  واألحباب  األهل 
الثانية  الشمعة  معه  أطفأو 
المديد  العمر  له  وتمنوا 
ودوام الصحة والسعادة.
الف مبروك وعقبال المئة.
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تحريرها  ورئيس  صاحبها 
والمدير المسؤول
رامز الفري

العالقات العامة
منايا عصافيري

مستشار هيئة التحرير
سامر مولوي

عبد اهلل الصيداوي

ادريس  السوداني  السفير  شدد 
أهمية  على  يوسف  سليمان 
السودان،  جنوب  مع  الوحدة 
الن في الوحدة قوة ومتانة وفي 
ليس  واضعاف  تشتت  التفرقة 
فقط للسودان بل لجنوبه ايضا، 
والذي أول من يتضرر جراء 
الجنوب  أهل  هم  االنفصال 
أنفسهم باعتبار ان ال جامع وال 

رابط بينهم.
الرئيس  زيارة  أن  الى  وأشار 
للجنوب  أيام  قبل  البشير  عمر 
من  كانت  دقيقة  مرحلة  وفي 
والتمسك  الخواطر  تهدئة  أجل 
اليها  نطمح  التي  بالوحدة 
انفصال  أن  معتبرًا  جميعا، 
لتفتيت  مقدمة  السودان  جنوب 

العالم العربي.
جاء  يوسف  السفير  كالم 
عنوان  تحت  محاضرة  خالل 
التقسيم»  وجدار  «السودان 

نظمها محترف الفنان التشكيلي 
مع  بالتعاون  خانجي  أنور 
جمعية الوفاق الثقافية والرابطة 
الثقافية في مقرها في طرابلس 
ممثال  كية  ميشال  بحضور 
مقبل  الجميل،  أمين  الرئيس 
نجيب  الرئيس  ممثال  ملك 
الحلوة  مصطفى  ميقاتي، 
الصفدي،  الوزير محمد  ممثال 
الوزيرة منى  مهى زود ممثلة 
ممثال  حجازي  هيثم  عفيش، 
المستقبل  لتيار  العام  االمين 
الرزاق  عبد  الحريري،  احمد 
تيار  منسق  ممثال  اسماعيل 
المستقبل في طرابلس مصطفى 
طرابلس  بلدية  رئيس  علوش، 
جمعية  ورئيس  الغزال،  نادر 
السودانية  اللبنانية  الصداقة 
حنا،  الياس  السابق  الوزير 
بالل  التوحيد  حركة  مسؤول 
شعبان، رئيس الرابطة الثقافية 

والملحق  عويضة،  أمين 
طاش  علي  التركي  العسكري 
هيئات  ممثلي  من  وحشد 

المجتمع المدني في المدينة.
مطر  آمال  من  ترحيب  بعد 
تحدث الغزال عن تجربته في 
خطط  ضمن  بالسودان  العمل 
االستراتيجية  ووضع  التطوير 
السودان  ان  موضحا  العامة، 
رسالة لذلك يراد استهداف هذه 
الرسالة لتمزيقها.وشدد عويضة 
أهمية مواجهة  في كلمته على 
اغراق  اجل  من  يحاك  ما 
المنطقة في بؤسها وأوجاعها.

وأمل الناشط االجتماعي عامر 
هم  يضاف  ال  أن  الكمالي 
العربي  الواقع  على  السودان 
أبناء  مؤكدا تضامن  المتردي، 
طرابلس مع السودان من أجل 

تحقيق وحدته. 
على  خانجي  الفنان  وركز 

اهمية مساندة السودان ودعمه.
جورج  للزميل  مداخلة  واثر 
السودان  لماذا  سأل  الذي  علم 
الحوار  بادارة  وقام  ؟  اليوم 
التدخل  السفير الى حجم  أشار 
حيث  الجنوب  في  االجنبي 
ينشط دعاة االنفصال في عملية 
ان  حين  في  االوضاع،  شحن 
الشمال والجنوب  الطرفين في 
الوحدة  أجل  من  يعمالن 
لالسف  ولكن  لها،  ويدعوان 
ان الحركة الشعبية قد اختطفت 
من العناصر االنفصالية والتى 
تحاول تكريسها وتجعل الخيار 
الحق،  او  االنفصال  بين 
زيارة  كانت  ذلك  أجل  من 
االولى  ليست  وهي  الرئيس 
التفكير مرة  اعيدوا  لهم  ليقول 
للجنوب  نريد  ال  الننا  اخرى، 
القوة،  فيها  الن  الوحدة  اال 
ليس  والتمزق  التفرق  وفي 

بل  فحسب  للسودان  اضعافا 
الجنوب  الن  نفسه  للجنوب 
جامع  بينه  يجمع  ال  حقيقة 
بينهم  يجمع  شيء  فال  أصال، 
فيه،  مثالثة  الوضع  ان  رغم 
مسيحيين،  وثلث  مسلمين  ثلث 
االفريقية،  الديانة  على  وثلث 
فال يجمعهم دين وال لغة، هناك 
84 لغة كل قبيلة تتحدث بلغة 
مع  «الدينكاوي»  تحدث  فاذا 
«الشينكاوي» ومع «النميري» 
ال يفهمون بعضهم أصال، لذلك 
اذا ما انفصل الجنوب أول ما 

يتضرر هم الجنوبين انفسهم.
ورأى انه اذا ما نجح االنفصال 
الى  السودان  تقسيم  يراد  فانه 
خمس دول وليس الى دولتين، 
والمستفيد منه الصهيونية التى 
تعمل على تفتيت العالم العربي 
لتعيش قوة وحيدة بامان، وهذا 
في  بل  فقط  السودان  في  ليس 

المغرب واليمن والعراق وفي 
مفتوحة  مشاريع  هناك  لبنان 
صفيح  على  المنطقة  كأن 
الن  السودان  في  تبدأ  ساخن، 
مؤاتيه،  وبيئته  مهيأة  ظروفه 
المنطقة  صياغة  بعدها  ليعاد 
كلها وفق اتفاقية جديدة تكرارا 

التفاقية «سايكس بيكو».
اعتبر يوسف ان  الحوار  وفي 
فهي  بخير  العربية  الشعوب 
االمة  روح  تعيش  زالت  ما 
على  تتقدم  وهي  وعنفوانها، 

االنظمة.
عشاء عند كمالي

ولبى سفير السودان دعوة رجل 
على  كمالي  عامر  االعمال 
مأدبة عشاء أقامها على شرفه 
في منزله في طرابلس بحضور 
وممثلي  الشخصيات  من  حشد 
المحلية.  والجمعيات  القوى 
وبعد ان رحبت ايمان الكمالي 

أعربت  والضيوف  بالسفير 
عن تضامن ابناء طرابلس مع 
الشعب السوداني، ووقوفهم الى 
بالوحدة  حقه  تثبيت  في  جانبه 
ورفض االنقسام. وقالت :»ان 
طرابلس تفتح ذراعيها لالشقاء 
افراحهم  في  تشاركهم  العرب 
االمة  هم  تعيش  واتراحهم، 

رغم ما تعاني من ضيق».
شاكرا  يوسف  السفير  ورد 
التضامن  وروح  «الحفاوة 
والتعبير التى تجلت في عموم 
«ان  آمال  طرابلس»،  أبناء 
الحية  العربية  الشعوب  تتمكن 
اآلمال  من  الكثير  تحقيق  من 
اليها  نتطلع  التي  والطموحات 
مقدمتها  وفي  الدوام  على 
الوحدة المنشودة في كل مكان 
الساعية  للمشاريع  والتصدي 
والمنطقة  الدول  تجزئة  الى 

لتفتيتها وشرذمة اهلها

البشرية  التنمية  مركز  نظم 
والسعادة  العزم  جمعية  في 
مع  بالشراكة  االجتماعية 
العالمية   العربية  االكاديمية 
عنوان  تحت  عمل  ورشة 
قاعة  في  المدربين،ذلك  اعداد 
لمجمع  التابعة  المحاضرات 

العزم التربوي في طرابلس.
الورشة  هذه  في  وحاضر 
الدوليون:طالل  المدربون 
الزيلع،الدكتور  الصغير،طه 
محمد  هالل،والدكتور  ادريس 
الباهي  مايمون،والدكتور 
توفيق.وشارك  جاد،وسعيدة 
المدربين  من  عدد  فيها 
والتعليم  التربية  مجال  في 
شتى  في  التدريب  ومسؤولي 

القطاعات.
عنوان  تحت  الصغير  طالل 
والفرق  التدريب  استراتيجيات 
تحدث  والتعليم   التدريب  بين 
عن اربعة مراحل ومفاهيم،هي: 
التدريب،والفرق  صناعة 
لالفراد  التدريب  بين 
ئص  خصا و ، ت سسا لمؤ ا و
الفعال،والمرتكزات  التدريب 

االساسية لنجاح التدريب.
تنظيم  ثانيا:استراتيجيات 
تضم:دراسة  والتي  الدورة  

الدورات  تنظيم  مستلزمات 
التدريب  قبل  التدريبية 
معايير  وبعده،وفق  واثناءه 
التدريبية  ستة،وهي:االهداف 
النظري  وصيغتها،والمحتوى 
للمادة التطبيقية،ونوع وشريحة 
والمتدربين،وحسن  المدربين 
المكان،ومعينات  اختيار 
وتكنولوجيا التدريب،والتكاليف 

العائدة منها.
طرق  على  ثالثا:التركيز 
والمعايير  المعتمدة  التدريب 
التي تتحكم باختيار اي طريقة 
التي  والندوات  اتباعها  يجب 
التعلم  وتقنيات  االدوار  تمثل 
النشط عبر التدريب المصغر.

العرض  استراتيجيات  رابعا: 
المهارات  على  ترتكز  التي 
التي يتمتع بها المدرب الناجح 
والمحترف،وتتطلع الى  تقنيات 
المدرب  بين  الفعال  التواصل 
اللقاء  تقنيات  حول  والمتدرب 

المؤثر.
تدريبه  في  الصغير   واعتمد 
من  النشط  التعلم  اسلوب  على 
خالل تقنيات التدريب المصغر 
فيما  خاصة  العلمي  واالداء 
الجسد واستخدامها  بلغة  يتعلق 
في  وتوظيفها  بالتدريب 

التواصل مع المتدرب.
ادريس  الدكتور  جهته  من 
هالل تناول تحت عنوان اعداد 
الحقائب التدريبية وانماط التعلم 
التقنيات  اهم  المتعلمين  لدى 
يستطيع  خاللها  من  التي 
المدرب ان يعد برنامجًا تدريبيًا 
والنظريات  المعلومات  وينقل 
الى مهارات يكتسبها المتدرب 
جلسة  خالل  من  ويستطيع 
تنفيذها،وتطرق  على  تدريبية 
التدريبية  المواضيع  الهم 
ومكونات الحقيبة التدريبية في 
من  انطالقا  المهارات   تحديد 
التدريبية  االحتياجات  تحليل 
تطويرها،ثم  وتصميهما،ثم 
التالية  الخطوة  الى  االنطالق 

وهي تنفيذ هذه الحقيبة.
معينات   : عنوان  وتحت 
حاضر  التدريب  وتكنولوجيا 
الذي  الزيلع  طه  المدرب 
المتدربين  تعريف  على  عمل 
الخاصة  األجهزة  بأهم 
أدوات  بمثابة  بالتدريب،وهي 
من  مدرب،بداية  لكل  العون 
و»الفيديو  األبيض  اللوح 
إلى  وصوال  بروجيكتور» 
المستخدمة  التكنولوجيا  أحدث 
التفاعلي  اللوح  وهي 

كيفية  على  العمل  تم  كما 
عروض  وصناعة  تنظيم 
«الباوربوينت» بالشكل األنسب 
واألقوى وما هي المشاكل التي 
قد تواجه المدرب أثناء صناعة 

وعرض «الباوربوينت».
استخدام  تم  التدريب  وخالل 
من  التدريبية  األساليب  أحدث 
والعصف  المجموعات،  عمل 
لمقاطع  الذهني،ومشاهدة 
الفيديو المساعدة على التدريب.
  CD بـ  المتدربين  وزود 
األمور  كافة  على  يحتوي 
لمساعدتهم  يحتاجونها  التي 
«الباور  تطوير عروض  على 
لتحليل  وبرنامج  بوينت»، 
انعكاس  قراءة  عبر  الشخصية 
خصيصا  تصنيعه  تم  األلوان 
إلى  الدورة،باإلضافة  لهذه 
والصفحات  المراجع  كافة 
يحتاجها  قد  التي  اإللكترونية 

المدرب في أي وقت.
مايمون  محمد  الدكتور  اما 
انماط  عنوان  تحت  تناول  فقد 
المتدربين  لدى  الشخصيات 
معرفة  في  النظريات  ابرز 
حيث  من  االنسانية  الشخصية 
والعقلي  النفسي   التكوين 
القرارات،والطاقة  اتخاذ  في 

حسب   والخارجية  الداخلية 
عند  ليتم      MB TI نظيرة 
الشخصيات  معرفة  المدرب 
الموجودة في القاعدة التدريبية 
ليتم التعامل معه بحسب انماط 
المعرفة  والية  شخصيتهم 
عندهم وطريقة تلقيهم المعرفة 

والمهارات.
التعلم  انماط  عن  تحدث  ثم 
ومهارات  السلوك  بحسب 
التعامل مع الشخصيات الفكاهية 
والخجولة والمتعاون وصاحب 
والثرثار. المتدفقة  المعرفة 
حاضر  جاد   باهي  الدكتور 
واالبداع  المدرب  تسويق  عن 
في ختام التدريب،وبعد امتالك 
واعتماد المدرب يصبح مدربا 
له  بد  البشرية،وال  التنمية  في 
من  تمكنه  مهارتين  يمتلك  ان 
بتميز  المهارات   هذه  نقل  
في  نجاح  الى  ونقله  وبابداع 
يستطيع  كيف  وهي  المستقبل 
في  نفسه  يسوق  ان  المدرب 
االعالم  وسائل  عبر  التدريب 
وطرائق اخرى ابرزها النتائج 
التدريبية والحقائب التي يتميز 
بها عبر االبداع واالتيان بجديد 
واالبتعاد  التدريب  ميدان  في 

عن التقليد. 

الجنان حفل  استضافت جامعة 
قدرات  بناء  مشروع  اختتام 
مخيمي  في  الشعبية  اللجان 
الذي  والبداوي،  البارد  نهر 
حقوق  مركز  مع  بشراكة  نّفذ 
وذلك  الجامعة  في  اإلنسان 
المتحدة  األمم  برنامج  ضمن 
األهداف  لتحقيق  المشترك 
من  بدعم  لأللفية  اإلنمائية 

ضمّ  وقد  إسبانيا؛  حكومة 
أهدافه  بين  من  المشروع 
التدريب على تفادي النزاعات 
وتفعيل  الشمال  منطقة  في 
األهلي  السلم  وتعزيز  الحوار 
اللبناني  المجتمعين  بين  ما 

والفلسطيني.
جامعة  رئيسة  الحفل  حضر 
منى  الدكتورة  األستاذة  الجنان 

حداد، سعادة سفير إسبانيا في 
كارلوس  خوان  السيد  لبنان 
األونروا  عام  مدير  غافو، 
سلفاتوري  السيد  لبنان  في 
لومباردو، مديرة مكتب المنسق 
لبنان  في  المتحدة  لألمم  المقيم 
السيدة مونيك فينبرغ، باإلضافة 
من  وأعضاء  الخريجين  إلى 
الفصائل الفلسطينية ، واللجان 

الشعبية.
اللبناني  بالنشيد  الحفل  افتتح 
ثمّ  واإلسباني،  والفلسطيني 
تحدّث  السفير غافو شاكرًا في 
ورئيسة  الجنان  جامعة  كلمته 
لـ  استضافتهم  على  الجامعة 
«مشروع برنامج األمم المتحدة 
النزاعات  لتجّنب  المشترك 
شمال  في  األهلي  السلم  وبناء 

لبنان» المموّل من دولة إسبانيا 
والذي يهدف لتفادي المخاطر، 
المناطق  في  السالم  وتحقيق 
.كما  الشمال  في  فقرًا  األكثر 
عن  لومباردو  السيد  تحدّث 
جهود األمم المتحدة في تعزيز 
على  المشترك  الشعبي  العمل 
المتبادل  االحترام  من  أساس 
العناية  إسبانيا  لحكومة  شاكرًا 

والدعم و منوهًا بجهود مركز 
جامعة  في  اإلنسان  حقوق 

الجنان .
وبعد كلمة الفصائل الفلسطينية 
توزيع  تمّ  الشعبية،  واللجان 
الخريجين  على  الشهادات 
ورئيسة  السفير  بحضور 
البرنامج  ومنسّق  الجامعة 
األستاذ محمود زيدان، وقدّمت  

اللجان  باسم  تقديرية  درع 
ولمدير  غافو،  للسفير  الشعبية 
عام األونروا السيد لومباردو.

وفي نهاية الحفل دعي الجميع 
شرف  على  كوكتيل  حفل  إلى 
السفير اإلسباني والضيوف في 

.Tayra مطعم الجامعة

في  اللبناني  السفير  رعى 
العربية  مصر  جمهورية 
إفتتاح  زيادة  خالد  الدكتور 
فوتوغرافية  صور  معرض 
مصريين  وهواة  لمحترفين 
بعنوان « لبنان بعيون مصرية 
الصيد  نادي  في  اقيم  الذي   »
 ( األول  أمس  المصري 
 ٢9 حتى  وسيستمر   ) السبت 
من  بدعوة  وذلك   ، الجاري 
المصرية  الصداقة  جمعية 
اللبنانية لرجال األعمال ونادي 
حضر   ، المصري  الصيد 
وأعضاء  رئيس  اإلفتتاح  حفل 
ونائب  النادي  إدارة  مجلس 
رئيس جمعية الصداقة اللبناني 
أعمال  ورجال  حدرج  فؤاد 
ولبنانية  مصرية  وشخصيات 

وفنانيين وشعراء .
المصري  النشيدين  بعد 
شريط  زيادة  قص  واللبناني 
المعرض  في  وجال  اإلفتتاح 
من  أكثر  على  يحتوي  الذي 
مئتي صورة فوتوغرافية ل 33 
مصورا» محترفا» وهاويا» ، 
وكلها تجسد صورة شاملة عن 

ومواقعه  ومدنه  بقراه  لبنان 
والطبيعية  والسياحية  األثرية 
الحدود  من  بدء»ا  الخالبة 
عكار  في  السورية  اللبنانية 
واألزر  بطرابلس  مرورا» 
وبيروت  وجبل  والبترون 
والجنوب  وصيدا  والبقاع 
بوابة  إلى  والنبطية  وصوال» 
فاطمة في أقاصي جنوب لبنان 
تحدث  المعرض  هامش  .على 
اإلفتتاح  حفل  راعي  من  كل 
الجمعية  ونائب  زيادة   السفير 
أهمية  أكدا على  اللذان  حدرج 
الجامع  المعرض  هذا  إقامة 
الذي يلخص لوحة جميلة عن 
وآثاره  الخالبة  بطبيعته  لبنان 
ومرافقه  التاريخية   ومواقعه 
تتوج  ان  آمالن   ، السياحية 
كافة  بين  وتتبادل  األفكار  هذه 
بين  والسيما  العربية  األقطار 
من  لها  لما   ، ولبنان  مصر 
المستويات  على  ثقافية  أهمية 
المعرض  وتخلل  كما   ، كافة 
لبنانية  وتراثية   فنية  سهرة 
نجوى  اللبنانية  الفنانة  احيتها 

سلطان .
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إجازة  ولد عام 1955 حائز  ميقاتي  نجيب  الرئيس 

في إدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت، 

وتابع دراسات عليا في معهد INSEAD في فرنسا 

وجامعة هارفرد في أميركا.

متزوج من مي دوماني ولهما ثالثة أوالد،

 ميرا وماهر ومالك.

عامي  بين  ما  توّلى،  عندما  السياسية  حيــاته  بدا 

1998 و ٢004، حقيبة وزارة األشغال العامة والنقل 

في ثالث حكومات متعاقبة. أنتخب عام ٢000 نائبًا 

عن مدينة طرابلس في مجلس النواب

 حتى العام ٢005، 

حكومة  وشكل  الوزراء،  رئاسة  منصب  تبوأ  حين 

أشرفت على إجراء االنتخابات النيابية.

في العام ٢009 إنتخب نائبًا عن طرابلس

 للمرة الثانية.

أسس مع شقيقه طه شركة INVESTCOM الرائدة 

في عالم االتصاالت في األسواق الناشئة في كل من 

الشرق األوسط وأفريقيا، وسرعان ما حققت الشركة 

انجازات ونمو غير مسبوقين.

ساهم الرئيس ميقاتي بخبرته وممارسته في تضييق 

الهوة بين القطاعين العام والخاص، وهو حاليًا عضو 

في مجلس أمانة الجامعة األميركية في بيروت، وفي 

المجلس االستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو، 

باالضافة لعضويته في المجلس االستشاري للمجموعة 

الدولية لمعالجة األزمات 

«انترناشونال كرايسز غروب».

يؤمن الرئيس ميقاتي باالعتدال والوسطية، وأنشا لهذه 

الغاية «منتدى الوسطية» و»منتدى إستشراف الشرق 

مؤتمرات  سلسلة  تنظيم  على  أشرف  كما  الوسط» 

وندوات عن الوسطية في المجاالت كافة 

بمشاركة شخصيات لبنانية، 

قواعد  شكلت  بتوصيات  خرجت  ودولية  عربية 

ومرتكزات للعمل الوسطي في مختلف وجوهه.

 

خالل  من  وإنمائية  وانسانية  خيرية  نشاطات  له 

أنشأها  التي  االجتماعية»  والسعادة   العزم  «جمعية 

مع شقيقه طه في العام 1988، وهي تدير مؤسسات 

تربوية وصحية وإجتماعية


