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

رأي... شهادة... واقع

Al Wifak - Sِeptember 2011 - Issue No. 112 - 10th Yearالوفاق - أيلول 2011 - العدد 112 - السنة العاشرة

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

8  صفحات - 1000 ل.ل.

ال�سراي  يف  ميقاتي  جنيب   الرئي�س  ا�ستقبل 
املجتمع  هيئات  من  مو�سعا  وفدا  احلكومي  
املدين يف طرابل�س الذي �سم كال من ال�سادة: 
الدين,  علم  القادر  عبد  عوي�ضة,  امني 
املنعم  عبد  الفري,  رامز  جمايل,  ر�ضيد 
علم الدين, حممد �ضليمان, عبد اهلل املري 
, �ضمري احلج, �ضالح كل�ضينا, �ضباح مولود, 
عبد احلميد عطية, عزام عوي�ضة, عمر 
عيا�ش, خالد �ضبح, فواز حامدي, جالل 
االدهمي,  مايز  فتال,  ف�ضيلة  البقار, 
احمد  �ضليمان,  رفعت  ال�ضباعي,  موفق 

�ضنكري, ابراهيم ال�ضالح, 
، وقدم له مذكرة جاء فيها: 

باهتمام  طرابل�س  يف  املدين  املجتمع  تابع 
طرابل�س  حظيت  التي  حكومتكم  قيام  وامل 
وطننا  تاريخ  يف  االهم  هو  وازن  بثقل  فيها 
تفاوؤل  موجة  احلكومة  ت�سكيل  واطلق   ،
من  تعاين  التي  املدينة  او�ساط  يف  وارتياح 
�سعوبات ا�ستثنائية عل امل�ستويني االقت�سادي 
الفقر  م�ستويات  بارتفاع  تتمثل  واالجتماعي 
وتداعياتها  املدر�سي  والت�سرب  والبطالة 

اخلطرية.
عقدتها  التي  لالجتماعات  وكمح�سلة 
يف  طرابل�س  يف  املدين  املجتمع  هيئات 
متوز   20 بتاريخ  واآخرها   الثقافية  الرابطة 
الراهنة  املرحلة  اآفاق  فيه  وناق�ست   2011
ان  الهيئات  هذه  يهم   ، الواعدة  واحتماالتها 

توؤكد على ما يلي:
حلكومة  طرابل�س  جمتمع  دعم  	•
يج�سده  ملا   " للعمل  كلنا   ، للوطن  كلنا   "
انها حكومة  اقلها  لي�س  �سعارها من مفاهيم 
الوطن  م�سكالت  معاجلة  وان  لبنان،  لكل 
هو  املناطق  خمتلف  ويف  ال�سعد  كل  على 

هدفها وغايتها.
ومرافقها  طرابل�س  او�ساع  ان  	•
معاجلات  اىل  العتيدة  احلكومة  من  حتتاج 
تفعيل  ان  عاى  موؤكدين  وعاجلة  ا�ستثنائية 
الرئي�سية  الفوقية  وبناها  طرابل�س  مرافق 
من �ساأنه ان ي�ساهم ب�سكل جدي يف الت�سدي 
ب�سكل  م�سريين  الكبرية  املدينة  مل�سكالت 

خا�س اىل ما يلي:

اطالق  ان  اخلا�سة:  االقت�سادية  املنطقة   .1
يف  اخلا�سة  االقت�سادية  املنطقة  يف  العمل 
طرابل�س عرب ا�ستكمال االجراءات التنظيمية 
لالقت�ساد  نهو�س  رافعة  ي�سكل  ان  �ساأنه  من 

اللبناين والطرابل�سي. 
الهيئات  ترى  طرابل�س:  مرفاأ  تو�سعة   .2
يف  االول  احلو�س  تاأهيل  اعمال  ان  املدنية 
 – فيه  ثان  حو�س  وان�ساء  طرابل�س  مرفاأ 
اجلاري تنفيذها حاليا -  من �ساأنه ان يعيد 
مئات  ويوفر  التاريخي  دوره  املدينة  ملرفاأ 
الالزمة  امل�ساحة  بع�س  ويوفر  العمل  فر�س 

النطالق املنطقة االقت�سادية اخلا�سة.
هذا  يعاين   : الدويل  طرابل�س  معر�س   .3
ويتطلع  كامل  �سبه  �سلل  من  الكبري  املرفق 
خدمة  يف  دوره  تفعيل  اىل  طرابل�س  جمتمع 
موؤكدين  والطرابل�سي  اللبناين  االقت�ساد 
واحلاقه  او   / و  وت�سغيله  تاأهيله  اهمية  على 
ليوفر  اخلا�سة  االقت�سادية  باملنطقة 
العر�س  �ساالت  والدولية  االوربية  لل�سركات 
ملوظفيها  عمل  ومواقع  ملنتجاتها  الالزمة 

وات�ساالتها.
العاملي  االرتفاع  ان  طرابل�س:  م�سفاة   .4
ال�سعار النفط ، وارتفاع الطلب على املنتجات 
طرابل�س  م�سفاة  وموقع  املكررة،  البرتولية 
ميتد  انابيب  بخط  وارتباطها  وم�ساحاتها 
جتعل  العراق  يف  كركوك  اىل  �سوريا  عرب 

واعدا  مرفقا  املعطلة  امل�سفاة  من  جميعها 
 BOT وقابال العادة الت�سغيل عرب نظام

5. حمطة وخط �سكة احلديد : ان هذا املرفق 
خالل   - �سابقا  تاأهيله  تلزمي  جرى  الذي 
تويل دولة الرئي�س جنيب ميقاتي مل�سوؤوليات 
الرئي�س  حكومة  يف  العامة  اال�سغال  وزارة 
الرتباط  االهمية  بالغ    - احلريري  رفيق 
االقت�سادية  وباملنطقة  طرابل�س  مبرفاأ  دوره 
اخلا�سة متمنني عل حكومتكم املوقرة اعادة 

اطالق العمل يف هذا امل�سروع احليوي.
البناء  ي�سكل  املوحد:  اجلامعي  البناء   .6
يف  الكربى  امل�ساريع  احد  املوحد  اجلامعي 
طرابل�س ورغم انطالق العمل يف بناء كليتني 
من كليات اجلامعة اللبنانية يف موقع " املون 
" اال ان التمويل الن�ساء باقي مباين  مي�سال 
الكليات ما زال – على االرجح - غري متوفر 
امل�سروع  هذا  ايالء  احلكومة  على  متمنني 
�سرورة  اىل  اي�سا  الفتني  االهتمام  اق�سى 
املوقع  اىل  والو�سول  ال�سري  م�سكلة  معاجلة 

ب�سبب االزدحام املتوقع.
اذ  طرابل�س  يف  املدين  املجتمع  هيئات  ان  	•
حكومتكم  اهتمام  على  االآمال  اكرب  تعلق 
من  طرابل�س  نهو�س  مبتطلبات  العتيدة 
وتفاوؤلها  ثقتها  على  توؤكد  املرير  واقعها 
 ، النجاح  لها كل  ودعمها حلكومتكم متمنني 

فنجاحها هو جناح للوطن كله.

يف  ال�سفدي  حممد  املالية  وزير  ا�ستقبل 
وال�سمال  طرابل�س  مفتي  بطرابل�س  مكتبه 
وفد  يرافقه  ال�سعار  مالك  الدكتور  ال�سيخ 
اال�سالمي، ومت  االوقاف  اأع�ساء جمل�س  من 
ال�سعار  املفتي  واأكد  املدينة،  �سوؤون  البحث يف 
طرابل�س  ملفات  يتابع  ال�سفدي  الوزير  اأن 

بدقة واهتمام.

ال�سفدي  الوزير  ا�ستقبل  اآخر،  �سعيد  على 
وفداً من نقابة عمال �سركة قادي�سا وفاعليات 
االأو�ساع  معهم  وبحث  و�سمالية  طرابل�سية 

املعي�سية واحلياتية يف طرابل�س وال�سمال. 
باملهند�س  ممثاًل  ال�سفدي  الوزير  رعى  كما 
البيان  جلمعية  احتفااًل  �سنكري  عزام 

اال�سالمية يف طرابل�س.

بلدية  تنظم  التوايل  على  الثانية  لل�سنة 
الفيحاء  ليايل  "اأم�سيات  طرابل�س 
العام  هذا  لها  اختارت  والتي  الرم�سانية" 
مركزاً  الداخلية  واالأ�سواق  ال�سعبية  االأحياء 
الحيائها اىل جانب امل�سرح العائم يف معر�س 
ا�ست�ساف فرقة  ر�سيد كرامي الدويل والذي 
املادحني ) االأخوين مزرزع( والتي تاأ�س�ست عام 
املزرزع  اأحمد ويو�سف  بقيادة  1985 يف دم�سق 
وكان قد ح�سر االأم�سية رئي�س احتاد بلديات 
نادر  الدكتور  بلدية طرابل�س  رئي�س  الفيحاء 
جنيب  الرئي�س  ممثاًل  ال�سويف  نبيل  الغزال، 
ميقاتي، الدكتور عدنان ونو�س ممثاًل النائب 
بداية  البلدي،  املجل�س  واأع�ساء  ونو�س  بدر 
للمقرئ  احلكيم  الذكر  الآيات  عطرة  تالوة 
املتميزون  م�سابقة  يف  املبدع  قره  حممد 
مع  بالتعاون  طرابل�س  بلدية  تنظمها  والتي 
جمعية الرتبية اال�سالمية فالن�سيد الوطني 
اللبناين فكلمة الرئي�س الغزال الذي اأكد على 
متنف�ساً  تعترب  التي  االأم�سيات  هذه  اأهمية 
الأهايل طرابل�س كما اأكد حر�سه على العمل 

الدائم يف �سبيل رفع �ساأن مدينة طرابل�س. 
فرقة  بداأت مع  قد  كانت  الروحانية  االأجواء 
االن�سادية  الو�سالت  اأدت  والتي  املادحني 
خالل  خا�سة  احل�سور  فاألهبت  الرائعة 
اأوكت�سو  الرتكي  للمن�سد  االميانية  امل�ساركة 
كرامي  ر�سيد  معر�س  عن  وبعيداً  اأوغلو. 
على  القدمية  طرابل�س  اأحياء  كانت  الدويل 
وحي  من  طربي  تراثي  حفل  مع  موعد 

�ساحة  يف  املباركة،اقيم  الرم�سانية  االأجواء 
القدمية  االأ�سواق  و�سط  النحا�سني  �سوق 
راوية  والدكتورة  الغزال  الرئي�س  بح�سور 
املنطقة  اأهايل  من  كبري  وح�سد  جمذوب 
ان  اىل  لفت  موجزة  كلمة  ويف  الغزال 
الفعاليات  هذه  عرب  من�سب  البلدي  اجلهد 
مناطق  بني  ما  املتنقلة  الرم�سانية 
طرابل�سعلى تن�سيط احلركة يف االأ�سواق و�سخ 
االقت�سادية. املدينة  �سرايني  يف  احليوية  
فرقة  بداأت  م�ساء  والن�سف  العا�سرة  وعند 
حلب للرتاث اأم�سيتها الرم�سانية –الرتاثية 
)املكونة من ثالثة عازفني وموؤدي لالأغاين 
وحي  من  باأن�سودة  املولوية(  للفتلة  وموؤديان 
ثم  ومن  املولوية  الفتلة  رم�سان،واكبتها 
وايقاعات  احللبية  القدود  اجواء  اىل  انتقال 
وقع  على  تهادت  ونهاوند،  والر�ست  �سبا 
للو�سالت  وتبادل  والكمان  للقانون  تقا�سيم 
الغنائية  ما بني موؤدييي الفرقة، فيما الهبت 
ا�سقي  وان�سودة"  املميز  بايقاعها  املو�سحات 
بالت�سفيق   احلا�سرين  اأكف   " العطا�سى 
االأنا�سيد  بني  ما  الو�سالت  توالت  هكذا 
من  متاأخرة  �ساعة  حتى  واملو�سحات  والقدود 
اأ�سالة  اىل  ا�ستاق  جمهورا  الليل،وجمعت 
الغناء  فجل�س حيث اأمكن لي�ستمتع باالأحلان 
، م�ستمعا ب�سمت اأو مدندنا معها  اأو متفرجا  
و�سرفات  ال�سارع  اأر�سفة  على  من  بف�سول 

املنازل القريبة 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  عر�س 
بيت  يف  ال�سيفي  الرئا�سي  املقر  يف  �سليمان 
الراهنة  ال�سيا�سية  االو�ساع  لتطورات  الدين 
روبري  النائب  مع  تناول  حيث  زواره،  مع 

�سيما  وال  املطروحة  العامة  ال�سوؤون  فا�سل 
النيابي  املجل�س  يناق�س  التي  تلك  منها 

م�ساريع واقرتاحات قوانني يف �ساأنها. 

ا�ستقبل وزير املال حممد ال�سفدي يف مكتبه 
هومر  لبنان  لدى  قرب�س  �سفري  الوزارة  يف 
مافروماتي�س وعر�س معه للعالقات الثنائية 

ول�سبل تطوير التعاون ال�سياحي واالإقت�سادي 
بني البلدين. 

وفتح  الكربى  بدر  موقعتي  ذكرى  مبنا�سبة 
مكة املكرمة نظم جمل�س طرابل�س يف املوؤمتر 
مقر  يف  رم�سانياً  اإفطاراً  اللبناين  ال�سعبي 

اإحتاد ال�سباب الوطني .
كمال  ال�سيخ  ف�سيلة  بكلمة  االإحتفال  اأفتتح 
بدر  موقعة  اأهمية  اإىل  اأ�سار  الذي  عجم 
حيث  االإ�سالمي  العربي  التاريخ  يف  الكربى 
ُك�سرت �سوكة كفار قري�س ون�سر اهلل املوؤمنني 
هلل  النية  اأخل�سوا  اأن  بعد  عددهم  قلة  رغم 
وتوحدوا على كلمة رجل واحد وقلب واحد .

ال�سوؤون  م�سوؤول  ال�سحمراين  اأ�سعد  الدكتور 
اأ�سار  كلمة  األقى  ال�سعبي  املوؤمتر  يف  الدينية 
 " الفتح  �سورة  من  اآية  اآخر  اأن  اىل  فيها 
على  اأ�سداء  معه  والذين  اهلل  ر�سول  حممد 
اأن على  " توؤكد بو�سوح  الكفار رحماء بينهم 
اإن  حني  يف  بينهم  فيما  الرتاحم  املوؤمنني 
ال�سدة ال متار�س اإال على االأعداء من �سهاينة 
واأمريكان الذين يجب اأن نعد ملواجهتهم بكل 

الو�سائل ال�سيا�سية والع�سكرية واالإعالمية .
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اإحتفلت "الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية" 
)USAID( وبلدية ببنني - العبدة، بافتتاح 
امل�ستهلك"،  اإىل  املزارع  "من  اجلديد  ال�سوق 
للمنتجات   2011 ببنني  رم�سانيات  ومعر�س 
بتمويل  اليدوية،  واحلرف  املحلية  الغذائية 
"موؤ�ّس�سة  وباإ�سراف  االأمريكية  الوكالة  من 
"موؤ�ّس�سة  مع  بال�سراكة  التعاوين"  االإ�سكان 
نايلة  الوزيرة  ح�سور  ويف  معو�س"،  رينيه 
ها�سم،  م�سطفى  ال�سابق  النائب  معو�س، 
الوكالة  يف  االإقت�سادية  التنمية  مكتب  مدير 
املكتب  ع�سو  كو�سغروف،  هيث  االأمريكية 
املراد،  حممد  "امل�ستقبل"  لتيار  ال�سيا�سي 
اأمين  التعاوين  االإ�سكان  موؤ�ّس�سة  عام  مدير 

النائب  "امل�ستقبل"  كتلة  ع�سو  ا�ستقبل 
وفداً  طرابل�س  يف  مكتبه  يف  اجل�سر  �سمري 
اجلامعة  كليات  يف  املتعاقدين  االأ�ساتذة  من 
اللبنانية،  املناطق  خمتلف  من  اللبنانية 
اأطلعه على مطالبهم وعلى حقهم يف حتويل 
عقودهم اىل عقود تفرغ بعد ا�ستيفائهم كامل 
وكافة  الالزمة  املدة  من  املطلوبة  ال�سروط 
�سبق  باأنه  الوفد  واأو�سح  االأخرى.  ال�سروط 
قبل  من  بهم  اخلا�س  امللف  اعداد  جرى  اأن 
للوزارة  ُيرفع  امللف مل  وان  املعنيني،  العمداء 
"ان  االأ�ساتذة  واأو�سح  جمهولة.  الأ�سباب 
اأن ي�ستمر  التفرغ حق م�سروع، وانه ال يجوز 
للمتعاقدين على ما هو  املوؤ�سف  الو�سع  هذا 

بزيارة  االإ�سالمية  اجلماعة  من  وفد  قام 
طرابل�س  مبدينتي  اجلماعة  �سهداء  مقابر 
وامليناء و�سماحة االأمينني العامني ال�سابقني 
الدكتور  الداعية  من  كل  لبنان  يف  للجماعة 
مولوي  في�سل  ال�سيخ  وامل�ست�سار  يكن  فتحي 

رحمهما اهلل وتغمدهما يف ف�سيح جنانه.

ال�سيا�سي  امل�سوؤول  من  كل  الوفد  تقدم  وقد 
االأيوبي،  عزام  االأ�ستاذ  لبنان  يف  للجماعة 
ناهد  الدكتور  بطرابل�س  اجلماعة  م�سوؤول 
غزال باالإ�سافة اإىل عدد من امل�سايخ وعنا�سر 
الزيارة  ال�سهداء وكانت هذه  واأبناء  اجلماعة 
ثوابت  على  خاللها  من  التاأكيد  مت  حمطة 

اجلماعة منذ تاأ�سي�سها يف حماية هذا الوطن 
الغايل  بذل  مع  عنه  والدفاع  الفنت  منع  و 
اأبنائه واأر�سه ويف  والرخي�س يف �سبيل وحدة 
ال�سيخ  ف�سيلة  رفعه  دعاء  هناك  كان  اخلتام 

نزيه خالد 

ال�سيدة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  عقيلة  توجت 
طرابل�س  ليايل  مهرجان  ميقاتي  جنيب  مي 
الذي  للمهرجان  بح�سورها احلفل اخلتامي 
االجتماعية  وال�سعادة  العزم  جمعية  تنظمه 

حتت عنوان "رفة نور".
لهذه  ان�سطته  اختتم  قد  املهرجان  وكان   
ج�سار  وائل  الفنان  احياه  كبري  بحفل  ال�سنة 
كرامي  ر�سيد  معر�س  يف  العائم  امل�سرح  على 
الفعاليات  من  ح�سد  بح�سور  الدويل  
االجتماعية و�سيدات جمتمع وم�ساركني من 

كل الفئات.

عبداهلل، مدير "موؤ�ّس�سة رينيه معو�س" نبيل 
وو�سط  �ساحل  بلديات  اإحّتاد  رئي�س  معو�س، 
القيطع اأحمد املري وروؤ�ساء بلديات وخماتري 

ووجهاء وفعاليات.
جميع  فيها  �سكرت  كلمة  معو�س  واألقت 
"اأنا  وقالت:  امل�سروع،  هذا  على  القّيمني 
اأّواًل  ببنني،  بلدة  يف  اليوم  بح�سوري  �سعيدة 

هذه  معو�س،  رينيه  ملوؤ�ّس�سة  رئي�سة  كوين 
الرئي�س  اغتيال  بعد  اأن�سئت  التي  املوؤ�ّس�سة 
معنية  موؤ�ّس�سة  وهي  معو�س،  رينيه  ال�سهيد 
االإقت�سادية  التنمية  بق�سية  خا�س  ب�سكل 
وال  اأوطان  ال  بدونها  التي  والب�سرية 
ثّم  دميقراطية".  وال  حريات  وال  جمتمعات 
موؤ�ّس�سة  باإ�سم  كلمة  ديب  احلاج  طالل  األقى 

االإ�سكان التعاوين امل�سرف على امل�سروع
االأمريكية،  الوكالة  كلمة  كو�سغروف  واألقى 
اأرجاء  يف  للح�سور  جولة  كانت  ذلك  بعد 
ماأدبة  اىل  اجلميع  يتوّجه  اأن  قبل  املعر�س 
مع  البلدية  �ساحة  يف  اأقيمت  التي  االإفطار 
روؤ�ساء البلديات وقادة املجتمعات املحّلية من 

املنطقة.

من  االإ�ستفادة  وعدم  جداً  متدٍن  بدخٍل  عليه 
�سمان �سحي ورواتب ُتدفع بعد �سنتني".

واأبدى اجل�سر تفهمه ملطالب االأ�ساتذة واعداً 
املراجع  مع  ومتابعته  امللف  بدرا�سة  اياهم 

اللبنانية  للجامعة  دعمه  موؤكداً  املعنية، 
والأ�ساتذتها يف حدود القانون

الكثيف  اجلماهريي  احل�سد  الفتاً  وكان 
�ساقت  حيث  اخلتامية  الليلة  واكب  الذي 
من  اتوا  الذين  املواطنني  باالف  املدرجات 
الهب  وقد  وال�سمال.  طرابل�س  احياء  كافة 
الفنان ج�سار امل�سرح باغنياته اال�سالمية التي 
اختارها من البوماته "رباعيات يف حب اهلل" 
  " و"قلبك حنني يا نبي" و"يف ح�سرة املحبوب
ثالث  غنى  ،كما  وغريها  عمر"  و"�سيدنا 

اغنيات من البومه اجلديد "جرح املا�سي" .
و�سمن  اخلتامي  احلفل  �سبق  قد  وكان 
م�سرحية  طرابل�س  ليايل  مهرجان  فعاليات 
"�سباب  من   جمموعة  واخراج  تاأليف  من 
"وتخللها     tv واقع  عنوان"  حتت  العزم" 
عرو�س و و�سالت فكاهية �ساخرة   فيها نقد 
ماهو  منها  العامة  باحلياة  تتعلق    المور  

اجتماعي ومنها ما هو �سيا�سي وغري ذلك .

�سباب  من  متطوعني  �سباب  العرو�س  قدم  و 
يف  وبعفوية  واعدة   مبواهب  متيزوا  العزم 
ادائهم  الذي ادخل الفرح اىل قلوب امل�ساركني.
كما قدم املن�سد االردين حممد العزاوي  ليلة 
الراقي  اال�سالمي  بالفن  متيزت  ان�سادية 
النبي   على  و�سلوات  مناجاة  يت�سمن  الذي 
على  ا�سفيا  وان�س  نغم  فيها  وابتهاالت، 

االم�سية البهجة والوئام .

فرقة  قدمت  ال�سفدي"،  "موؤ�س�سة  برعاية 
طرابل�س  �سهرات  من  �سهرة  للم�سرح  "اآالأ" 
االأ�سواق  يف  منت�سرة  كانت  التي  الرتاثية 
مع  ال�سعبية،  واملقاهي  القدمية  واالأحياء 
العر�س  خالل  من  وذلك  "احلكواتي"، 
امل�سرحي الغنائي الذي قدمه الفنان نزيه قمر 
الدين وجمموعة من الفنانني الطرابل�سيني، 
الثقافية  الرابطة  م�سرح  خ�سبة  على  وذلك 
وبح�سور ممثل "موؤ�س�سة ال�سفدي" الدكتور 
ال�سمال  الفنانني يف  نقيب  م�سطفى احللوة، 
وت�سعى  املهتمني.  من  وح�سد  نعيمي،  �سربل 
العادة  هذه  اإحياء  اإىل  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة 

رعايتها  خالل  من  الرم�سانية  الطرابل�سية 
الفن  هذا  ي�سري  ال  كي  احلكواتي،  لعرو�س 

نحو االإندثار. 
وا�ستعر�س الفنان قمر الدين �سل�سلة حكايات 
تناولت بع�س االأحداث التي متر على طرابل�س 
قوالب  تاريخية، يف  واأحداثاً  العربي  والعامل 
كوميدية مب�سطة و�سعبية ومطعمة بغناء من 
�سوته ال�سايف لو�سالت تعرب عن واقع احلال 
وتربط بني القدمي واجلديد باأ�سلوب �ساخر، 
"مونولوج" على  باأغنية  ما يجري  خمت�سراً 
كبرياً  تفاعاًل  االأم�سية  و�سهدت  العود.  اأنغام 

بني احل�سور واحلكواتي واأع�ساء فرقته. 

بدعوة من الرابطة الثقافية و جمعية الوفاق 
للثقافة  خاجني  اأنور  وحمرتف  الثقافية 
و  ال�سباب  وزير  مع  وبالتعاون  الفنون  و 
الريا�سة يف حكومة الظل �سادي ن�سابة  اقيم 
يف  الرتكي  الع�سكري  للملحق  تكرمي  حفل 
مغادرته  مبنا�سبة  طا�س  علي  العقيد  لبنان 
الداخلية  وزير  ممثل  احلفل  ح�سر  و  لبنان 
حممد  الركن  العقيد  �سربل  مروان  العميد 
اأ�سرف ريفي قائد  اللواء  علم الدين و ممثل 
ال�سمد  بهاء  الرائد  الداخلي  االأمن  جهاز 
جهاز  قائد  اإبراهيم  عبا�س  اللواء  ممثل 
االأمن العام اللبناين رينه خوري ممثل اللواء 
النقيب  الدولة  اأمن  قائد جهاز  جورج قرعة 
جان  ال�سابق  الوزير  ممثل  طوط  با�سم 
باالأعمال  القائمة  عبيد  اليا�س  ال�سيد  عبيد 

�سفارة  ممثل  اأديكونبي  اأ�سوكي  النيجريية 
امللحق  االأ�سعد  يو�سف  لبنان  يف  فل�سطني 
كرميي  �سعيد  العقيد  االإيراين  الع�سكري 
امللحق الع�سكري امل�سري اأ�سرف �سالح الدين 
لبنان  يف  الرتكي  ال�سفري  ممثل  االأحمد 
بلدية  رئي�س  كوميت  ت�سكور  االأول  امل�ست�سار 
جمعية  رئي�س  الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�س 
رامي  املهند�س  الرتكية  اللبنانية  ال�سداقة 
ال�سعادة  و  العزم  جمعية  ممثل  حمفو�س 
ال�ساعر  الدكتور  و  غندور  �سالح  الدكتور 
و  ثقافية  و  اإجتماعية  وجوه  و  جحا  مي�سال 

دبلوما�سية
و ختم احلفل بع�ساء �ساهر على �سرف امللحق 
الع�سكري الرتكي علي طا�س يف منزل �سيدة 

االأعمال ف�سيلة وا�سف فتال

جمعة  يوم  قام   2011 متوز  من  الثامن  يف 
جمعات  بدال" من  العميق  �سباته  من  الفرح 
احلزن امل�ستمر التي �سارت "روتني" ا�سبوعي 
اأن  العظيم  اليوم  هذا  على  خ�سينا  لدرجة 
ي�سبح يوم احلزن وال�سوؤم عند معظم النا�س.

  اإفتتح املهرجان يف جامعة املنار برعاية بلدية 
وجهد  رئي�سها  ومبباركة  طرابل�س  وفعاليات 
راأ�سهم  على  و  ا�ساتذتها  حكمة  و  تالميذها 
فعليا"  اإختبارا"  كان  البابا.  اإميان  الدكتورة 
هي  وكم  ال�سياحة.  فرع  يف  لتالميذها  و  لها 
التي ت�سادفك عادة يف مثل هكذا  ال�سعوبات 
فكنت  للمنظمني  توتر  و  تعب  من   ، عمل 

ا�سِبهها باأم العرو�س.
املهرجان  هذا  على  طغى  الذي  التنوع  اإن 
�سرائح  معظم  جذب  الفنانني  ناحية  من 
تفاعل  هو  امللفت  ال�سيء  كان  املجتمع.و 
احلدث.  مع  العظيم  الطرابل�سي  اجلمهور 
اجلمهور  بني  واالإندماج  التماهي  �ساهد  من 
داخل  قائم  املهرجان  باأن  ي�سعر  والفنانني 
اإن هذا   . املنازل ولي�س يف الهواء الطلق  اأحد 
الطرابل�سيني  اأهلنا  عط�س  على  دليل  خري 
للفرح و االإبتهاج .لقد �سئموا احلزن و كرهوا 
النظر اىل �سا�سات التلفزة وهي تعر�س برامج 

ت�سوق  و  لبنان  مدن  معظم  يف  املهرجانات 
لل�سياحة فيها ما عدا مدينتنا طرابل�س.

دائما"  تتحمل  اأن  املدينة  على هذه  ُكتب  هل 
م�سائب وحرمان لبنان و باالأخ�س العا�سمة 
ي�سعلونه  وقود  خزان  نكون  اأن  كفانا  بريوت. 
و  حرمان  ،كفانا  حزن  كفانا  ي�ساوؤون.  متى 
كفانا �سوؤم! علينا اأن نعمل جميعا" يدا" بيد 
لنعيد لطرابل�س احلبيبة تاريخها و تاألقها و 

عبريها.
فلتعد طرابل�س منارة" للعلم ، اأمثولة للعي�س 
مق�سدا"  و  الراقي  للفن  ،منوذجا"  الواحد 

لل�سياحة التي قَل نظريها يف املدن االأخرى.
اأعود الأقول �سِلمت االأيادي التي �سعت و عملت 
اإجناح هذا املهرجان على جميع ال�سعد  على 
اأمل  على  البابا.  اإميان  الدكتورة  وباالأخ�س 
اأن يتطور العمل الفني يف طرابل�س لي�ساهي 

اأعمال املهرجانات العاملية.
وانف�سي  طرابل�س  يا  الردم  حتت  من  قومي 
غبار الن�سيان و احلرمان و انطلقي كمثيالتك 

من املدن ولي�س لك مثيل.

                       د. حممد عبداحلميد �سم�سني
                         ع�سو جمل�س بلدية طرابل�س                

بالتعاون  الثقافية   الوفاق  جمعية  اقامت 
مع جريدة الوفاق ام�سية �سعرية وفنية على 
الثقافية يف طرابل�س احياها  الرابطة  م�سرح 
�سلق،  الدين  �سعد  حمادة،  ح�سن  ال�سعراء 
م�سطفى  الهادي  عبد  الدين،  كمال  مو�سى 

مو�سيقية  بو�سالت  رافقهم  حمادة  ومو�سى 
رجب  ابراهيم  العزف  بقيادة  �سبابية  فرقة 
ال�سخ�سيات  من  ح�سد  بح�سور  وذلك 

الثقافية والفنية واالجتماعية والرتبوية.

بطر�س  ب�سارة  مار  البطريرك  غبطة  ت�سلم 
�ساحب  حنا  بدوي  املحامي  من  الراعي 
ن�سخة  والعربية  اللبنانية  احلقوق  جملة 
عن املجلد االأخري الذي اأ�سدره بالتعاون مع 
وال�سعادة  العزم  جمعية  يف  املحامني  منتدى 

االجتماعية.

وكان املحامي حنا قد زار غبطة البطريرك يف 
مقره ال�سيفي بالدميان وبحث معه االأو�ساع 
يقوم  ملا  العام  االإرتياح  اإليه  ونقل  احلقوقية، 
ال�سف  �سبيل وحدة  به غبطته من جهود يف 
الوطني  ل�سالح اخلري  ي�سب  الذي  الداخلي 

وامل�سلحة امل�سرتكة جلميع اأبناء لبنان.
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بعنوان  ندوة  اأيطو  الرو�س  مطعم  يف  اأقيم 
ال�سالح  ومعادلة  الدولية  العدالة  بني  لبنان 
األقاها ع�سو االمانة العامة لقوى 14 اآذار من 
واالعالمية  علو�س  م�سطفى  الدكتور  اآذار 
االعالمي  واأدارها  �سدياق  مي  الدكتورة 
العميد  الندوة  ح�سر  وقد   . جبور  �سارل 
اللبنانية  القوات  قائد  ممثال  قاطي�سا  وهبه 
جواد  ال�سابق  النائب  جعجع،  �سمري  الدكتور 

بول�س ، املحامية ماريال معو�س ممثلة رئي�س 
ع�سو   ، معو�س  مي�سال  اال�ستقالل  حركة 
االمانة العامة لقوى 14 اآذار املحامي يو�سف 
امل�ستقبل يف  تيار  ، طارق عجاج عن  الدويهي 
ومن�سقي  البعيني  وماريو�س  الزاوية  زغرتا 
من  وح�سد  اللبنانية  القوات  يف  القطاعات 

اأبناء زغرتا الزاوية .

اأقامت اجلمعية اللبنانية اخلريية لال�سالح 
للعائالت  رم�سانيا  افطارا  والتاأهيل 
نيو  مطعم  يف  واملعوقني  وااليتام  املتعففة 
ال�سداقة  جمعية  برعاية  بطرابل�س،  �سويف 
رئي�سها  وح�سور  اللبنانية-اال�سرتالية 

املهند�س �سعيد م�سطفى علم الدين.
املغرب،  اأذان  الغول  علي  املحامي  رفع  بداية 
فاطمة  اجلمعية  رئي�سة  القت  االفطار  وبعد 
�سهر  هو  رم�سان  ان  على  اكدت  كلمة  بدرا 
مل�ساركة  اأف�سل منا�سبة   اخلري والربكة وهو 

النا�س همومهم وم�ساعدة كل حمتاج وفقري 
ال �سيما اولئك الفاقدين للرعاية واالهتمام 
ب�سبب ظروفهم االجتماعية، ثم حتدث لبنان 
على  الهدايا  توزيع  مت  واخرياً  الدين  علم 

االطفال امل�ساركني يف االفطار. 

اإفطاره  التطوعي  للعمل  لبنان  مركز  اأقام 
ح�سره  بريوت.  يف  ال�سنوي  الرم�ساين 
اأع�ساء جمل�س اإدارته باال�سافة اىل ح�سد من 

املتطوعني من عدة مناطق لبنانية .
من  اآيات  وتالوة  االإفطار  طعام  تناول  بعد 

ف�سل  عن  دينة  وحما�سرة  الكرمي  القراآن 
للعمل  لبنان  مركز  رئي�س  األقى  ال�سيام. 
علي  حممد  املهند�س  ال�سريف  التطوعي 
عن  حتدثنا  اإن  فيها:"  قال  كلمة  اجلّنون 
 ، نزيد  ولن  �ساهدمت  فلقد  املركز  اإجنازات 

لكننا نقول باالإ�سافة اإىل ما راأيتم : مركزنا 
وخدمة  النا�س  خلري  العمل  ُحبُّ  يجمعه 
البالد و�سوُن املجتمع واإر�ساُد االأجيال وتربيُة 
النا�سئة على التطوع واخلري لذلك كان املركز 

يعمل لتحقيق هذه االأهداف النبيلة . 

قام وفد من جمعية عطاوؤنا وجمموعة طالب 
حو�س  اإىل  بزيارة  لل�سباب  البلدي  واملجل�س 
العبيد يف امليناء، وقد �سم الوفد عبد الرزاق 
ومدير  عطاوؤنا  جمعية  رئي�س  ا�سماعيل 
ومدير  علو�س  توفيق  اجلمعية  يف  التدريب 

رئي�س  الوفد  اإ�ستقبل  حجار.  جان  امل�ساريع 
اللجنة التنفيذية حلو�س العبيد ال�سيخ عماد 
اللجنة  رئي�س  وقام  اللجنة.  واأع�ساء  بخيت 
ال�سيخ عماد باإعطاء نبذة عن احلياة للحو�س 
احلو�س  ت�سمية  اإعادة  على  االإتفاق  ومت 

عماد  ال�سيخ  قدم  واإخرياً  احلرية.  ب�سارع 
تت�سمن حت�سني  ا�سماعيل  اإىل  �ساملة  درا�سة 
الواجهة اخلارجية والداخلية ل�سارع احلرية 
مطاليبهم  بدرا�سة  ا�سماعيل  وعد  وبدوره 

وال�سعي جاهداً لتهفيذها.

وفد  يرافقه  االمريكي  الثقايف  امللحق  قام 
بزيارة  بريوت  يف  االمريكية  ال�سفارة  من 
العزم  مركز  على  خاللها  جال  طرابل�س  اىل 
يف  الثقافية  والرابطة  الفن  بيت   - الثقايف 
طرابل�س حيث كان با�ستقباله رئي�س الرابطة 
الرابطة  �سر  وامني  عوي�سة  امني  اال�ستاذ 
بيت  ومدير  الفري  رامز  الزميل  الثقافية 
يا�سني  حيث مت  النا�سر  اال�ستاذ عبد  الفن  
ان�سادي  التح�سري القامة حفل  االتفاق على 

مهرجان  من  الثالث  اليوم  احت�سن 
فرقة  م�سرحه  على  الدويل  اهدنيات 
فتيات  ابدعت  حيث  االحرتافية  "بوند" 
يف  الوترية  االآتهن  على  عزفا  االربع  الفرقة 
الفرقة  ح�سور ح�سد كبري من معجبي هذه 
 . املناطق  كل  من  اهدن  اىل  توافدوا  الذين 
�سليمان  النائب  املرده  تيار  رئي�س  فبح�سور 
فرجنيه ورئي�سة جمعية امليدان ال�سيدة رميا 
زغرتا  ق�ساء  بلديات  احتاد  فرجنيه،رئي�س 
توفيق  زغرتا  بلدية  رئي�س  �سليمان،  طوين 
�سيا�سية  وفعاليات  �سخ�سيات  اىل  معو�س 
  " مبعزوفة  الفرقة  تاألقت  واعالمية  وفنية 
التي  املعزوفات  من  Victory"   وغريها 
جمعت بني املو�سيقى الكال�سيكية اىل الروك 
اند رول م�سكلًة ظاهرة جديدة من املو�سيقى 
املهرجان  املزيد من اجلمالية على  وم�سيفًة 

اأ�سدرت ندوة "النازحني ال�سوريني يف لبنان: 
التي  واالجتماعية"  القانونية  االأو�ساع 
ومركز  االإ�سالمية  ال�سكينة  هيئة  نظمتها 
يف  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  اال�ست�سارية 
والذي  طرابل�س  يف  اإن"  كواليتي  "فندق 
�سارك فيها كال من د.حممد �سليمان، اأحمد 

االأيوبي، املحامي حممد املراد ود. عماد رزق
ا�ستقبال  ح�سن  اإىل   للو�سول  تو�سياتها   ،  
الر�سمي  امل�ستويني  على  لبنان  �سيوف 
النحو  على  التو�سيات  جاءت  وقد  وال�سعبي، 

االآتي:
ــ اإخراج ملف النازحني من التجاذب ال�سيا�سي 
ت�ستحق  اإن�سانية  كق�سية  معه  والتعامل 

االهتمام احلكومي واالأهلي.
ــ اعتبار املواطنني ال�سوريني الهاربني ، الجئني 
جميع  و�سع  اىل  اللبنانية  احلكومة  ودعوة 
الالجئني  �سالمة  ت�سمن  التي  الرتتيبات 
ال�سوريني واأمنهم من خالل اقامة خميمات 
االجتماعية  احلاجات  تاأمني  واىل  جتمعهم 
ال�سحية واالجتماعية واحلياتية والتعليمية 

وفر�س العمل ريثما ت�سمح الظروف لعودتهم 
تاأمني جلوؤئهم اىل  او اىل  اىل بلدهم �سوريا 
اللبنانية  الدولة  اعتماد  ــ  اآخر.   اآمن  بلد 
يف  الدولية  االإن�سان  حقوق  اتفاقيات  معايري 
التعاطي مع ملف النازحني والقيام بواجباتها 
االأهلي  املجتمع  دعوة  ــ  جتاههم.  االإن�سانية 
االإيجابي  التفاعل  اإىل  وفعالياته  وجمعياته 
مع �سيوف لبنان الالجئني اإليه من تداعيات 
االأحداث يف �سوريا، والتحرك لدعم النازحني 

على جميع امل�ستويات.

على �سرف االأمني العام لتيار امل�ستقبل اأحمد 
احلريري، اأقام اأحمد حممود اخلري اإفطاراً يف 
دارته باملنية، اىل جانب �سيف ال�سرف ح�سر 
اأحمد  اخلري،  كاظم  النواب  من  كل  االفطار 
اجل�سر  �سمري  العزيز،  عبد  وقا�سم  فتفت 
ممثاًل بالدكتور جالل حلواين، رئي�س احتاد 
علي  احلاج  ونابئه  م�سطفى  املنية  بلديات 
القطيع  جرد  بلديات  احتاد  رئي�س  حمي�س، 
عبد االله زكريا، رئي�س بلدية دير عمار خالد 
خ�سر  اليهودية  برج  بلدية  رئي�س  الدهيبي، 
العميد  ريفي  اأ�سرف  اللواء  ممثل  العويك، 
يف  امل�ستقبل  تيار  من�سقي  الدين،  علم  خالد 
املنية ب�سام الرمالوي، تكريت-عكار خالد طه 
وال�سنية الدكتور هيثم ال�سمد والكورة ربيع 
االأيوبي، مدحت احلالق، ر�سوان علم الدين، 
علي  اخلري،  عبيد،فادي  اأحمد  الدكتور 
ورجال  الفعاليات  من  العديد  اىل  طلي�س، 

الدين واالإعالميني واأبناء املنية واجلوار.
تالوة عطرة من القراآن الكرمي، ثم ترحيب 

الدعوة  فكلمة �ساحب  االحتفال،  من عريف 
واحل�سور  كالمه  ا�ستهل  الذي  اخلري  اأحمد 
الرئي�س  روح  على  الفاحتة  �سورة  بقراءة 
�سهداء  وجميع  احلريري  رفيق  ال�سهيد 
ال�سورية، وبعدما رحب  الثورة  االأرز و�سهداء 
باحل�سور ومل ين�سى االأتيام منهم، األقى كلمة 
جاء فيها: »نلتقي اليوم على مائدة الرحمن 
هو  رم�سان  ف�سهر  املباركة،  الليلة  هذه  يف 
والتعاون  والعطاء  والرحمة  عنوان  للخري 
هو  اليتيم.  واإعانة  اجلراح  لبل�سمة  واالإخاء، 
عنوان لرفع الظلم عن املظلومني يف اأي مكان 

يف العامل. 
عربك  احلريري  �سعد  للرئي�س  نوؤكد  اأخرياً، 
احلريري،  اأحمد  �سيخ  يا  اال�سدقاء،  خري  يا 
اأن املنية كانت ومازالت و�ستبقى عنوان للوفاء 
والت�سحية واالإباء واخلري والعي�س امل�سرتك 
و�ستبقى تن�سد احلقيقة وتن�سد م�سروع لبنان 
الدولة واملوؤ�س�سات ، ولن تبدل نهجها ال�سديد 
نهج رفيق احلريري اأو تغري م�سريتها م�سرية 

�سعد احلريري ولن يهداأ بالها ما مل تنت�سر 
العدالة وينت�سر لبنان.

للوفاء،  رمزاً  اأبية  حرة  املنية  وعا�ست  ع�ستم 
وعا�س تيار امل�ستقبل وعا�س لبنان«.

املنرب،  احلريري  اأحمد  ال�سيخ  اعتلى  ثم 
وبعد اأن هناأ احل�سور بال�سهر الف�سيل و�سكر 
اخلري  ها�سم  حممود  اأحمد  الدعوة  �ساحب 
اخلري  متمنياً  تعبريه،  ح�سب  اأحمد(  )خيي 
الذين وقفوا  املنية الطيبون وال�سرفاء  الأهل 
)معنا( منذ ا�ست�سهاد الرئي�س رفيق احلريري 
ا�ست�سهاده  قبل  ما  منذ  وحتى  اليوم،  حتى 
نلتقي  االأخوة،  اأيها   « فيها:  جاء  كلمة  األقى 
هذا  يجمعنا  احلبيب،  ال�سمال  يف  املنية  يف 
لنكون  واملحبة،  �سهر اخلري  الف�سيل،  ال�سهر 
حتمل  ال  واحدة،  عائلة  دائماً  تعودنا  كما 
اال  تبغي  وال  احلب،  كل  �سوى  الأفرادها 
عن  بعيداً  اأجمع  بالوطن  للنهو�س  العطاء، 
كل ح�سا�سية مل نعرفها يف ال�سابق، وال نريد 

اأن نتعرف عليها االآن ويف امل�ستقبل.

�سهراتها  ثاين  ال�سفدي"  "موؤ�س�سة  اأحيت 
فرقة  مع  القمر"،  �سوء  "على  الرم�سانية، 
باركيف  املاي�سرتو  بقيادة  الفيحاء"  "كورال 
البارعة  قيادته  اإىل  اإ�سافة  الذي  ت�سالكيان، 
مرات  عدة  التعبري  يف  اأي�ساً  برع  للكورال، 
امام  معلناً  واأهلها  لطرابل�س  حمبته  عن 
على  يتعرف  اأن  يريد  "من  اأن  اجلميع 
طرابل�س"،  اإىل  فلياأت  احلقيقيني،  امل�سلمني 
لالأغنية  وع�سقه  اإعجابه  يخف  مل  وهو 
العربية وغناها املو�سيقي، معترباً اأن "كورال 
يعرب عن  اأن  اأف�سل من ميكن  الفيحاء" هو 
تقدميه  وعند  االأرمني.  املو�سيقي  الرتاث 
اأتقنت  التي  احل�سنى"،  اهلل  "اأ�سماء  اأغنية 

اأن  عن  ك�سف  اأداءها،  الفرقة 
العام  منذ  راودته  الفكرة  هذه 
النور  اإىل  ظهرت  وقد   ،2004
االآن، الأنه اأراد منها �سورة نقية 
وقد  االإ�سالمي.   الرتاث  عن 
جمهور  احلفل  لهذا  احت�سد 
كباراً  امل�سرح،  �سالة  ملء  كبري 
بغناء هذه  و�سغاراً، لال�ستمتاع 
اجلائزتني  نالت  التي  الفرقة 
كورال  اأف�سل  الكربتني: 
واأف�سل ماي�سرتو من مهرجان 

وار�سو العاملي يف العام 2007، ليوجهوا ر�سالة 
اأ�سدق  هي  الفيحاء"  "كورال  باأن  للجميع 

تعبري عن �سورة طرابل�س احلقيقية، الغنية 
برتاثها وثقافتها، واملدينة املحبة للحياة. 

احلقل  يف  عامالت  وفتاة  �سيدة   20 اأنهت 
االإعالمي يف كل من لبنان )8(، وفرن�سا )4(، 
واإيطاليا )4( ومالطا )4(، املرحلة االأوىل من 
املعلوماتية  مهارات  على  التدريبية  الدورة 
وتكنولوجيا االإعالم الإجناز فيلم وثائقي عن 
املراأة واالإعالم يف دور حو�س البحر االأبي�س 
حت�سني  اإىل  يهدف  م�سروع  �سمن  املتو�سط، 
�سبل الولوج اإىل املعلوماتية والتكنولوجيا يف 
جماالت االإنتاج ال�سمعي والب�سري من خالل 
متكني الن�ساء دون �سن الـ 40، عرب م�ساركتهن 
ورفع  واالإنتاج،  االإعالم  قطاع  يف  مبا�سرة 
املراأة  امل�ساواة بني  العام حول  م�ستوى الوعي 
املتو�سط،  االأبي�س  البحر  حو�س  يف  والرجل 

وذلك بتمويل من االحتاد االوروبي ويف اإطار 
ال�سراكة بني معهد IRIS يف مقاطعة ب�سكارا 
و"التجمع  ال�سفدي"  و"موؤ�س�سة  االإيطالية 
-Graifاالإقليمي لعمل ومعلوماتية الن�ساء
فرن�سا"، و"موؤ�س�سة الن�ساء املبادرات-مالطا".

امل�ستقبل  تيار  يف  الكورة   من�سقية  اقامت  
الفي�سل  مطعم  يف  ال�سنوي  افطارها  حفل 
حبيب،  فريد  النائب  ح�سره  القلمون  يف 
ربيع  الكورة  يف  امل�ستقبل  تيار  عام  ومن�سق 

االأيوبي، وممثلو اأحزاب وتيارات قوى 14 اآذار، 
وح�سد  ودينية،  وبلدية  اقت�سادية  وفاعليات 

من ابناء الكورة.

امليدان  جمعية  كبري  بنجاح  تنظمه  الذي 
من  والع�سرين  الثامن  حتى  ي�ستمر  والذي 

اب.

لفرقة امريكية تن�سد انا�سيد ا�سالمية وذلك 
على م�سرح الرابطة خالل �سهر ايلول القادم
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نحا�س  نقوال  والتجارة  االإقت�ساد  وزير  قام 
اإىل   ، مهامه  ت�سلمه  منذ  االأوىل  هي  بزيارة 
والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرفة  مقر 
بطرابل�س حيث اإلتقى اأع�ساء جمل�س االإدارة 
اإ�ستعرا�س  خاللها  جرى  �ساعة  ن�سف  ملدة 
طرابل�س  يف  والتجارية  االإقت�سادية  االأو�ساع 
رئي�س  اإنتخاب  اإجراء  وباإمكانية  وال�سمال 
املرحوم  الرئي�س  عن  بديال  للغرفة  جديد 
عبد اهلل غندور باإعتبار ان القرار يف ذلك بيد 

وزارة االإقت�ساد بو�سفها وزارة الو�ساية .
الندوات  قاعة  يف  عقد  لقاء  ذلك  واأعقب 
من  وح�سد  نحا�س  الوزير  بني  الغرفة  يف 
احل�سور تقدمهم الدكتور عبد االإله ميقاتي 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�س  ممثال 

طرابل�س  بلدية  رئي�س  حبيب  خ�سر  ،النائب 
امليناء  بلدية  ،رئي�س  الغزال  نادر  الدكتور 
م�سلحة  رئي�س   ، عي�سى  حممد  الدكتور 
حماية امل�ستهلك يف لبنان فوؤاد فليفل، رئي�س 
حلي�س،  زهري  ال�سمال  يف  االإقت�ساد  م�سلحة 
اإدارة معر�س ر�سيد كرامي  اأمني �سر جمل�س 
الدويل بطرابل�س مقبل ملك ، رئي�س ملتقى 
عامر  النقيب  لبنان  يف  االإقت�ساي  الت�سامن 
نحا�س  للوزير  االإعالمي  امل�ست�سار   ، اأر�سالن 
غرفة  رئي�س  نائب  اإىل  اإ�سافة  �سعد،  بيار 
املال  واأمني   ، �سبطيني  مر�سيل  طرابل�س 
وممثلي  روؤ�ساء  من  وح�سد  دبو�سي  توفيق 
ورجال  والتجارية  االإقت�سادية  القطاعات 

االأعمال واأع�ساء الغرفة .

املوؤمتر  يف  طرابل�س  جمل�س  من  بدعوة 
اأ�سعد  الدكتور  األقى  اللبناين  ال�سعبي 
يوليو  ثورة  بعنوان"  حما�سرة  ال�سحمراين 
من  ح�سد  ح�سرها   " العربية  االأمة  وواقع 
اجلمعيات  وروؤ�ساء  والفعاليات  االأحزاب  من 
وقدّم  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  االإفتتاح   .
لقد  قائاًل  ال�سامي  حممد  االأخ  للمحا�سرة 

ت�سويه  حمالت  اإىل  يوليو  ثورة  تعر�ست 
واالأطراف  االإ�ستعمارية  القوى  من  وت�سليل 
املحلية املتعاونة معها ، غري اأن االأمة العربية 
اأكدت مت�سكها مببادئها واأهدافها مبا يوؤكد اأن 
اأ�سياًل عن روح  الثورة كانت تعبرياً  ن�ساالت 

االأمة العربية وهويتها واأ�سالتها .

اللبناين  اجلي�س  عيد  اآب  من  االأول  ملنا�سبة 
اللبنانية اخلريية لال�سالح  اأحيت اجلمعية 
التي  الزيارة  خالل  من  الذكرى  والتاأهيل 
منطقة  يف  غامن  بهجت  ثكنة  اىل  بها  قامت 
وليد  العقيد  ا�ستقبالها  يف  كان  حيث  القبة 
والذين  اللبناين  اجلي�س  من  و�سلة  الكردي 
داخل  بدرا  فاطمة  اجلمعية  ورئي�سة  جالوا 

اجلمعية  اأع�ساء  يرافقهم  الثكنة  اأرجاء 
احلمراء  والورود  اللبنانية  االأعالم  حاملني 
عيدهم،  يف  اجلي�س  الأفراد  قدموها  التي 
بو�سع  الكردي  والعقيد  بدرا  قامت  بعدها 
يف  ال�سهداء  �سريح  على  الزهر  من  اكليل 
احللوى  قدم  اللبناين  اجلي�س  بدوره  الثكنة 

لالأطفال بالعيد 

ردت جلنة عائلة واأ�سدقاء االأ�سري يف ال�سجون 
على  لها،  بيان  يف  �سكاف،  يحيى  االإ�سرائيلية 
بعد  عقل،  م�سطفى  املنية  بلدية  رئي�س 
اإزالة البلدية  ال�سجال الذي دار بينهما حول 
مدخل  عند  �سكاف  لالأ�سري  تذكاري  ن�سب 
اإىل  بيانها  اللجنة يف  املنية اجلنوبي.واأ�سارت 
املنية  بلدية  لرئي�س  الباطلة  "االإدعاءات  اأن 
الن�سب  اأن  جلهة  ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�س  ال 
البلدية  عمال  فعمد  االأر�س  على  واقعاً  كان 
اأن  نو�سح  للحقيقة  تاكيداً  واأنه  اإزالته،  اإىل 

احلديدية  القاعدة  بق�س  قامت  املنية  بلدية 
وت�سميم وجرفها،  اإ�سرار  �سابق  للن�سب عن 
املنية. بلدية  رئي�س  من  مبا�سرة  بتوجيهات 
ب�سكل  ح�سل  "االإعتداء  اأن  اللجنة  وراأت 
مكان  قرب  اأ�سبوع  منذ  و�سع  واأنه  مبا�سر، 
الن�سب يافطة كتب عليها اأنه �سيتم يف املكان 
الرئي�س  با�سم  و�ساحة  تذكاري  ن�سب  اإن�ساء 
رفيق احلريري".وكانت جلنة االأ�سري �سكاف 
امل�ستنكرة  االإت�ساالت  من  عدداً  تلقت  قد 
االأ�سري  ن�سب  له  تعر�س  الذي  لالإعتداء 

جمعية  اأ�سدرت  االإطار  هذا  �سكاف.ويف 
حمرتف اأنور خاجني للثقافة والفنون بياناً، 
اإ�ستنكرت فيه "االإعتداء الغا�سم على الن�سب 
والعرب  اللبنانيني  االأ�سرى  التذكاري لعميد 
يحيى �سكاف يف املنية، والذي ال ينم عن ح�س 
وطني اأو قومي اأو عروبي"، مطالبة االأجهزة 
االمنية "بو�سع حد لهكذا اأعمال م�سينة بحق 
اأجل  من  وعر�سه  وماله  بنف�سه  جاهد  من 

ن�سرة لبنان وحترير اأرا�سيه".  

يف  االأهلية  اجلمعيات  ملتقى  من  وفد  قام 
نادر  الدكتور  البلدية  رئي�س  بزيارة  طرابل�س 
الوفد  �سم  وقد  البلدية  مبنى  يف  الغزال 
اإحتاد  م�سوؤول  امل�سري  النا�سر  عبد  املحامي 
رئي�س  عواد  الرزاق  عبد   ، الوطني  ال�سباب 
رئي�س  تامر  حممد   ، الغد  ك�سافة  جمعية 
رئي�س  فردو�س  اأحمد   ، العطاء  اأهل  جمعية 
جمعية الت�سامن ال�سعبي ، زياد نا�سر رئي�س 
رئي�س  ديب  حممد   ، والعمل  الروؤى  جمعية 
عبد   ، والتنمية  والعلوم  االآداب  بيت  جمعية 
الثقافة  لقاء  جمعية  رئي�س  فيا�س  الكرمي 
جمعية  رئي�سة  بدرة  فاطمة   ، والتنمية 
 ، والتاأهيل  لالإ�سالح  اخلريية  اللبنانية 
الثقافية  الوفاق  جمعية  عن  مولوي  �سامر 
مذكرة  البلدية  رئي�س  الوفد  �سلم  وقد   ،
املواطنني  تهم  التي  العامة  املطالب  ببع�س 
يف طرابل�س باالإ�سافة لبع�س املقرتحات التي 
ت�ساهم يف تعزيز العمل التعاوين بني البلدية 

واجلمعيات االأهلية . 
ن�س املذكرة

التي  وامل�ساورات  اللقاءات  من  �سل�سلة  بعد 
عقدها ملتقى اجلمعيات االهلية يف طرابل�س 
وتوجت  البلدي  املجل�س  اأع�ساء  مع عدد من 
البلدية  رئي�س  بلقاء مو�سع وهام مع ح�سرة 
حيوية  مطالب  جملة  اإىل  امللتقى  خُل�س   ،
املدنية  الأبناء  ما�سة  حاجة  ت�سكل  واأ�سا�سية 

وهو �سمنها هذه املذكرة .
 ، الكرمي  البلدي  املجل�س  اأن  امللتقى  ويرى 
 ، اإنتخابه  على  �سنة  من  اأكرث  مرور  وبعد 
يحتاج اأن يطل على اأبناء املدينة بخطة عمل 
ويطرح  امل�ساكل  من  عدداً  خاللها  من  يعالج 

روؤيته لواقع وم�ستقبل املدينة.
املطالب االأ�سا�سية :

1- النظافة العامة : 
ال�سكل  املدينة بهذا  اأن ي�ستمر واقع  ال ميكن 
نرى  لذلك   ، بالنظافة  االإهتمام  تراجع  بعد 
ت�سوراً  البلدية  ت�سع  اأن  ال�سروري  من 
تكون  اإ�ستمرت  اإن  التي  امل�سكلة  هذه  ملعاجلة 
جمااًل الإنت�سار االأوبئة واجلراثيم واحل�سرات 
امل�ستوعبات  زيادة  ال�سروري  فمن   ، املختلفة 
وال�سلل يف الطرقات وال�سوارع واالأحياء ، ور�س 
املبيدات ، وتنظيف الرباحات و�سفط املياه من 
م�ستودعات االأبنية و�سطف الطرقات وتنظيم 
مع  بالتعاون  وم�ستمرة  �ساملة  توعية  حملة 
والريا�سية  والك�سفية  االأهلية  اجلمعيات 
املتعهدة  ال�سركة  على  اجلدي  واالإ�سراف 

ملو�سوع النظافة و .... .
2- احلفريات : 

طرابل�س  يف  ب�سارع  ال�سيارات  متر  ال  تكاد 
منها  ال�سغرية  احلفر،  م�سيدة  يف  وتقع  اإال 
والكبرية ، رغم علمنا باأن هناك اأكرث من جهة 
باملالحقة  تقوم  البلدية  واإن  باحلفر  تقوم 

اأن االأمر مل يعد  اإال  الالزمة للجهات املعنية 
ورقابة  جذرية  معاجلة  اإىل  ويحتاج  يطاق 
املواطنني  اأمام  امل�سوؤولية  وحتميل  م�سددة 

للجهات املعنية واملق�سرة .
3- اإ�ضاءة الطرقات وال�ضوارع واالأحياء 
من  اأنه  اإال  الكهرباء  باأزمة  معرفتنا  رغم 
والطرقات  ال�سوارع  جميع  اإ�ساءة  ال�سروري 
من  لذلك  ال�سعبية  االأحياء  يف  خ�سو�ساً 
على  �ساماًل  ك�سفاً  جتري  اأن  البلدية  واجب 
ملعاجلته  النق�س  اين  ملعرفة  االأحياء  جميع 

و�سيانة اللمبات املعطلة . 
وهنا نقرتح اأن ُتلزم البلدية اأ�سحاب املولدات 
والطرقات  ال�سوارع  بع�س  باإ�ساءة  اخلا�سة 

املظلمة عند اإنقطاع التيار الكهربائي .
4- اأزمة ال�ضري :

اإن االإختناق الكبري يف ال�سيارات اأ�سبح م�سكلة 
توؤرق كل مواطن يف طرابل�س ، ورغم معرفتنا 
اإال  ت�سفري  حمطتي  الإقامة  م�سروع  بوجود 
اأننا نرى من ال�سروري اأن ت�سع البلدية مع 
خطة  املخت�س�سني  االإ�ست�ساريني  من  عدد 
يكون  اأن  على  ال�سري  اأزمة  ملعاجلة  �ساملة 
اإجراءات �سريعة للتخفيف من  هناك �سل�سلة 
بنود  كافة  تطبق  اأن  قبل  احلايل  االإختناق 

اخلطة املمكنة .
5- املراحي�ش العامة :

يف املجال�س ال�سابقة و�سعت بع�س املراحي�س 
اأنها ال  اإال  البلدية  يف �سارع املدار�س وحميط 
لذلك   ، املطلوبة  للمراحي�س  منوذجاً  ت�سكل 
نرى �سرورة اأن يتم اإن�ساء مراحي�س عامة يف 
االأ�سواق الداخلية التي ت�سهد اإكتظاظاً كبرياً 
على اأن يوؤخذ بعني االإعتبار مراحي�س خا�سة 

بالن�ساء .
6- امل�ضلخ :

واإحتاد  البلدية  تزيد  اأن  ال�سروري  نرى من 
الرقابة  م�ستوى  من  الفيحاء  بلديات 
جلهة  اإن  طرابل�س  م�سلخ  على  واالإ�سراف 

النظافة اأو جلهة توفر ال�سروط ال�سحية .
7- �سوق اخل�سار :

�سوق  نقل  عن  احلديث  جرى  ما  كثرياً 
وهو  التبانة  منطقة  يف  مكانه  من  اخل�سار 
املنطقة  يريح  التبانة  الأبناء  حيوي  مطلب 
وال�سجيج  االإختناق  حالة  من  ويخفف 
واالأو�ساخ ، لذلك فمن الواجب البدئ بو�سع 

هذا االإنتقال مو�سع التنفيذ .

املقرتحات :
اأواًل :يف تعزيز ال�ضياحة : 

يقرتح امللتقى حتديد اأ�سبوع يف كل عام يطلق 
 " طرابل�س  يف  ال�سياحة  اأ�سبوع   " اأ�سم  عليه 
ت�ستهدف  وا�سعة  اإعالنية  حمالت  فيه  تنظم 
ال�سمال  باأق�سية  بدءاً  الوطن  اأبناء  كل 
للجمعيات  يكون  اأن  على  عكار  وحمافظة 

االأهلية دور يف هذا امل�سروع .
ثانيًا : يف التعاون مع اجلمعيات :

العميد  ال�سابق  البلدية  رئي�س  عهد  �سهد 
البلدية  بني  تعاونية  جتربة  �سعراين  �سمري 
جرى  حيث  طرابل�س  يف  االأهلية  واجلمعيات 
تنظيمية  واأطر  تعاوين  بروتوكول  تنظيم 
وا�سحة �ساركت فيها اأكرث من �ستون جمعية 
ميكن  التجربة  وهذه   ، املدينة  يف  فاعلة 
فتكون  وثغراتها  مراجعتها  بعد  اإ�ستعادتها 
بني  التعاون  تفعيل  جمال  يف  مفيدة  جتربة 

البلدية واجلمعيات .
ثالثًا : يف دعم اجلمعيات :

يف  االأهلية  اجلمعيات  اأن  عليكم  يخفى  ال 
طرابل�س كما حال اأبناء طرابل�س ، ي�سكون من 
قلة املوارد وهي تعتمد يف اأغلب االأحيان على 
دعم  فاإن  لذلك   ، التطوعي  االإن�ساين  اجلهد 
البلدية  اجلمعيات عدا عن كونه واجب على 
ولالأن�سطة  املدينة  الأبناء  حاجة  اأنه  اإال 
اأكرث  اآلية  املختلفة لذلك نرى �سرورة و�سع 
�سهولة للح�سول على الدعم البلدي الأن�سطة 

اجلمعيات.
اإىل  البلدية  اللجان  حتويل  يف   : رابعًا 

خاليا عمل :
ما زال العمل التطوعي يف طرابل�س ، واحلمد 
يحبون  املدينة  واأهل   ، مرغوباً  اأمراً   ، هلل 
نرى  فاإننا  لذلك   ، عليها  ويغارون  مدينتهم 
البلدية  اللجان  ت�سكيل  اإعادة  ال�سروري  من 
وتو�سيع عدد املنت�سبني اإليها من الراغبني من 
واإخت�سا�سه  اإهتمامه  املدينة كل ح�سب  اأبناء 
م�ساعدة  خاليا  اإىل  لتتحول  عملها  وتفعيل 
خ�سو�ساً  البلدية  ورئي�س  البلدي  للمجل�س 
وتنفيذ  ال�سرورية  املقرتحات  تقدمي  جلهة 
العمل  وتفعيل  االأن�سطة  واإجناز  االأعمال 

البلدي .
وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

ملتقى اجلمعيات االأهلية يف طرابل�س

بيان  يف  عبود،  مازن  البيئي  النا�سط  طالب 
اليوم، جمعية بحر لبنان بايجاد م�سادر بديلة 
املت�سل  للرمول عن �ساطىء ا�سرتاحة �سور، 
الطبيعية،  �سور  �ساطىء  مبحمية  مبا�سرة 
تاأهيل منطقة  بغية  الناقورة  نقلها اىل  لزوم 
املو�سوع  النعكا�س  وذلك  الناقورة،  ميناء 

من  ا�سال  تعاين  ملحمية  البيئي  النظام  على 
نق�س يف الرمول. مما يعيق تكاثر ال�سالحف 
من  تخوفه  عبود  وابدى  فيها".  اخل�سراء 
يف  واملحمية  اال�سرتاحة  �ساطىء  قدرة  "عدم 
من  الكميات  هذه  مثل  تعوي�س  على  �سور 

الرمول التي يتم �سفطها".

و  ال�سباب  وزير  زار  لقاءات  �سل�سلة  �سمن 
الريا�سة يف حكومة الظل �سادي ن�سابة يرافقه 
رئي�س حمرتف اأنور خاجني للثقافة و الفنون 
اأنور خاجني �سفارة جمهورية اليمن يف لبنان 
الدكتور  باالأعمال  بالقائم  اللتقوا  حيث 
لل�سعب  الوفد  متنى  و  املحاقري  عبدالكرمي 
�سالم  و  باأمان  حمنته  من  اخلروج  اليمني 
اللبنانية  اجلالية  على  الوفد  اإطمئن  كما 
اأمن  اأن  حماقري  دكتور  ركز  وقد  اليمن  يف 

زار  ثم  من  و  اليمنيني  اأمن  من  اللبنانيني 
الوفد امل�ست�سار ال�سيا�سي يف �سفارة جمهورية 
امللحق  و  كلرو  عبا�س  االإيرانية  االإ�سالمية 
م�ساركة  كانت  كما  كرميي  �سعيد  الع�سكري 
�سفارة  اأقامته  الذي  االإ�ستقبال  حفل  يف 
يف  اجلي�س  عيد  مبنا�سبة  ال�سني  جمهورية 
نادي ال�سباط املنارة و ختمت اللقاءات بزيارة 
الدكتور ال�ساعر مي�سال جحا للطماأنة عليه و 

حتميله دعوة لزيارة مدينة طرابل�س

لبنان  مركز  يف  ال�سمال  فرع  عام  اأمني  زار 
للعمل التطوعي زياد �سوي�سي على راأ�س وفد 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
تاأ�سي�س  نبذة عن  الوفد  قدم  يف مكتبه حيث 
املركز وعن الن�ساطات التي يقوم بها يف لبنان 
العام  اأجندة  خا�سة،وعن  طرابل�س  ويف  عامة 
الن�ساطات  على  الغزال  اأثنى  حيث   ،2011

الوفد  وهناأ  املو�سوعة  واال�سرتاتيجية 
وخ�سو�ساً  بلدهم  خدمة  يف  تطوعهم  على 
عن  معرباً  طرابل�س  يف  تقام  التي  الن�ساطات 
�سكره وامتنانه الداريي ومتطوعي املركز على 
همتهم العالية يف تطوعهم . ويف اخلتام قدم 
�سوي�سي درع املركز للغزال كعربون �سكر على 

تعاونه خلدمة مدينة طرابل�س . 

ليلة  هبي  و  جاهدة  القديرة  الفنانة  اأحيت 
مهرجان  من  اآب  �سهر  من  ع�سر  الثالث 
تق�سيما  و  عزفا ً  يرافقها  الدويل،  اإهدنيات 
�سمن  وذلك  اخلا�سة،  املو�سيقية  فرقتها   ً
ح�سرتها  اجلمال،  فائقة  رومان�سية  ليلة 
فرجنية  رميا  ال�سيدة  امليدان  جمعية  رئي�سة 
القادمني  االأ�سيل  الفن  ذواقة  فيها  كرث  و 
وهبي  اأطلت   . اللبنانية  املناطق  خمتلف  من 

عربية  بعباءة  العمالقة  ال�سا�سات  خلف  من 
اجلميل  الغزل  و  املوزون  ال�سعر  ملقية 
الإهدن ، لتن�سد مبا�سرة اأغنية كتبها ال�ساعر 
لهذه  خ�سي�سا ً  جرمانو�س  جرمانو�س 
تقول:  و  بنف�سها  وهبي  حلنتها  و  املنا�سبة 
"اإهدن اأنا بيت الق�سيد األفت حايل...اأول ما 

�سفتك ن�سمت اإلت الهوا �سمايل...".
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

وال�سناعة  التجارة  "غرفة  مقر  يف  عقد 
وزير  بح�سور  "لقاء  طرابل�س  يف  والزراعة 
لتقييم  فاعور  اأبو  وائل  االإجتماعية  ال�سوؤون 
ل"  الثاين  ال�سنوي  املوؤمتر  ونتائج  خال�سة 
�سبكة االأمان االإجتماعي لالأطفال وال�سباب" 
الذي اإنعقد يف مقر الغرفة واإ�ستمرت اأعماله 
على مدى ثالثة اأيام حتت عنوان" ال�سباب يف 
وح�سر  واقع"  اإىل  االأمل  حتويل  طرابل�س: 

في�سل  والريا�سة  ال�سباب  وزير  مثل  اللقاء 
طرابل�س  بلدية  ،رئي�س  ال�سيد  �سامر  كرامي 
 ، البداوي  الغزال، رئي�س بلدية  الدكتور نادر 
ماجد غمراوي، اأمني املال يف غرفة طرابل�س 
ال�سوؤون  م�سلحة  رئي�س  دبو�سي،  توفيق 
اإبراهيم  الدكتور  عيد،  ماجد  االإجتماعية 
التنفيذي  املدير  الرتكي  العزيز  عبد  بن 
االأو�سط  ال�سرق  يف  وال�سباب  االأطفال  ملبادرة 

الإمناء  العربي  املعهد  يف  اأفريقيا  و�سمال 
املدن،جان بوي�سون مدير الربامج يف املنظمة 
عام  مدير  عواد  ،جوزيف  لل�سباب  الدولية 
جمعية ال�سبان امل�سيحية يف لبنان، وح�سد من 
اأع�ساء املجال�س البلدية واجلمعيات والهيئات 

االإجتماعية والرعائية ومهتمني.

االإ�سالمية يف  االأخالق  اأقامت جمعية مكارم 
كواليتي- فندق  يف  ال�سنوي  اإفطارها  امليناء 
يف  ال�سبت  يوم  غروب  وذلك  بطرابل�س  اإن 
ح�سر  وقد  ه   1432 رم�سان  من  ال�ساد�س 
ال�سيخ  �سماحة  اجلمعية    رئي�س  جانب  اإىل 
نا�سر ال�سالح   عماد ال�سايغ ممثال الرئي�س 
�سمري اجل�سر ممثال  النائب  جنيب ميقاتي، 
�سناوي  عبداهلل  احلريري،  �سعد  الرئي�س 
ممثال الرئي�س عمر كرامي، اأحمد ال�سفدي 
حمافظ  ال�سفدي،  حممد  الوزير  ممثال 
طه  ال�سيح  املفتي  قالو�س،  نا�سيف  ال�سمال 
النائب  فا�سل،  روبري  النائب   ، ال�سابوجني 
�سعادة،  حممود  �سامر  النائب  خ�سر حبيب، 
كبارة  ع�سام  احلريري،  اأحمد  ممثال   فوال 
فتفت  ماأمون  كبارة،  حممد  النائب  ممثال 
رفلي  فتفت،  اأحمد  الدكتور  النائب  ممثال 
دياب ممثال النائب �سليمان فرجنية،  الدكتور 
عبد املجيد الرافعي، ايلي عبيد ممثال  جان 

الدكتور  ممثال  مقدم  �سامل  الدكتور  عبيد، 
م�سطفى علو�س، رئي�س بلدية امليناء ال�سفري  
حممد عي�سى ،  العميد ب�سام االأيوبي ممثال 
مدير عام قوى االأمن الداخلي اللواء اأ�سرف 
ريفي، ،   فهد املقدم ممثال النقيب ب�سام الداية 
، وح�سد من الفاعليات والهيئات االجتماعية 
، واأع�ساء جمل�س بلدية وخماتري يف طرابل�س 
وامليناء . وعقب االإفطار اأقيم احتفال ا�ستهل 
بتالوة من القراآن الكرمي من ال�سيخ القراء 
الفّري  رامي  ال�سيخ  األقى  ثم   ، احلاج  زياد 
النقلة  كلمة ترحيب باحل�سور متحدثا ً عن 
واخلدمات  العمل  وتطور  للجمعية  النوعية 
داخل اجلمعية ، تاله رئي�س اجلمعية القا�سي 
ال�سيخ نا�سر ال�سالح الذي حتدث عن خطورة 
العربي  والعامل  لبنان  بها  مير  التي  املرحلة 
وعن اأهمية تقدمي العقل واحلكمة والعدالة 
الظلم  رفع  و�سرورة  اأخرى  م�سالح  اأي  على 

الواقع على العباد .

وقع عدد من روؤ�ساء بلديات وخماتري عكار على 
الورزاء  اإىل رئي�س جمل�س  عري�سة مت توجيهها 
جنيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات مروان 
بلديات  روؤ�ساء  �سربل موقعا" ومزيال" بتواقيع 
ان  فيه  ي�سرحون   ، املنطقة  وفاعليات  وخماتري 
وم�ساق  عراقيل  يواجهون  وال�سمال  عكار  ابناء 
واذالل يف م�سلحة ت�سجيل ال�سيارات يف ال�سمال 
والدكوانة ويطالبون بو�سع حد لهذا املو�سوع ، 
وت�سمن  كما  مليا" ،  عنده  التوقف  يجب  الذي 
ال�سكل  على  واملطالب  والت�ساوؤالت  بع�س  الكتاب 

التايل :
والدارجات  ال�سيارات  حجز  فك  ح�سر   : اوال" 

طرابل�س  يف  ال�سعبي  االإ�سعاف  هيئة  اأقامت 
الفي�سل  مطعم  يف  الرم�ساين  اإفطارها 
عن  ممثلون  احل�سور  تقدم  وقد  القلمون 
كرامي  وفي�سل  ال�سفدي  حممد  الوزراء 
وممثلون عن النواب �سليمان فرجنية ، حممد 
، ممثل  فا�سل  روبري   ، بطر�س حرب   ، كبارة 
عن قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ، نقيب 
فواز  االأطباء  نقيب  الداية  ب�سام  املحامني 
الرافعي  املجيد  عبد  ال�سابق  النائب   ، البابا 
الغزال  نادر  الدكتور  بلدية طرابل�س  رئي�س   ،

رئي�س  بدرا  �سعبان  املخاتري  رابطة  رئي�س   ،
اإحتاد نقابات اأرباب العمل عبد اهلل املري رئي�س 
بلدية طرابل�س ال�سابق ر�سيد جمايل ، ورئي�س 
بلدية امليناء ال�سابق عبد القادر علم الدين ، 
وممثلون عن املرابطون والتيار الوطني احلر 
وحزب الطا�سناق وحركة التوحيد االإ�سالمي 
النقابية  الفعاليات  من  وح�سد  فتح  وحركة 
واالإقت�سادية وروؤ�ساء جمعيات اأهلية وك�سفية 
وحمامون  ور�سمية  خا�سة  مدار�س  ومدراء 
واأطباء مركز اإبن �سينا ال�سحي االإجتماعي .

من  وح�سد  الفعاليات  من  عدد  بح�سور 
بن  عمر  م�سجد  افتتاح  اأعيد  امل�سلني، 
�سري  يف  �سفرين  بقاع  منطقة  يف  اخلطاب 
الزكاة  بيت  اأعاد  اأن  بعد  وذلك  ال�سنية، 
واخلريات تو�سعته وتاأهيله، على نفقة كرمية 
حمد  االأ�ستاذ  �سعادة  الكرمي  املح�سن  من 
من  عدد  من  ومب�ساهمات  الدروي�س،  جا�سم 

امل�سطافني يف املنطقة.
الدكتور  واخلريات  الزكاة  بيت  رئي�س  واألقى 
حممد علي �سناوي خطبة اجلمعة يف امل�سجد 
دور  واأهمية  رم�سان  ف�سائل  عن  متحدثاً 
ال�ساحلة،  واالأجيال  بناءاالأمة  يف  امل�ساجد 
امل�ساجد  اأن  واأعلن  العباد،  عن  الظلم  واإزالة 
كانت وال تزال منطلق اجلهاد والثورات �سد 

امل�ستعمرين والظاملني من احلكام واالأنظمة، 
ع�سرياً  خما�سا  تعي�س  اليوم  االأمة  اأن  واأكد 
ال�سهداء.  بدماء  يكتب  اهلل  باإذن  اأف�سل  لغٍد 
امل�سروع  هذا  يف  �ساهم  من  لكل  �ساكراً  وختم 
يبني لهم ق�سوراً يف  اأن  املوىل  �سائاًل  املبارك 

اجلنة.

القطاع  املنتجة  العزم  عائالت  اقامت 
وال�سعادة  العزم  التابعة جلمعية  االجتماعي  
االجتماعية حفل غداء على �سرف امل�ساركات 
وتزيني  االلكرتوين  احلا�سوب  دورات    يف 
ال�سعر والوجه وتن�سيق الزهور  ولغة انكليزية  
�سوؤون  م�سوؤولة   بح�سور  و  حجاب  وتن�سيق 
ميقاتي   ندى  ال�سيدة  العزم  جمعية  يف  املراة 
وم�سوؤولة عائالت العزم املنتجة ال�سيدة هدى 

بارودي  وم�ساركني وذلك يف مطعم ال�ساطر 
ح�سن يف را�سم�سقا الكورة .

كلمة  ميقاتي  ندى  ال�سيدة  القت  وباملنا�سبة 
باعمال  وا�سادت  باحلا�سرات  فيها   رحبت 
نقلت   ثم  املنتجة.   العزم  عائالت  وان�سطة 
حتيات وحمبة وتقدير الرئي�س ميقاتي  "لكل 
ام و�سيدة  �سعت لتحقيق ذاتها وا�ستقالليتها 
عرب تامني موارد رزقها من هنا كان اهتمام 

جمعية العزم وال�سعادة االجتماعية باجلانب 
االجتماعي  ودعمها لكل من يريد ان ي�ساهم 

يف نه�سة جمتمعه  والتكامل معه" .
وانهت كالمها مهنئة احلا�سرات بحلول �سهر 
�سهر  اهلل  يجعله  ان  متمنية  املبارك  رم�سان 

خري وبركة للجميع. 
على  االفادات  توزيع  جرى  اخلتام  ويف 

امل�ساركات يف الدورات.    

واالإمناء  للثقافة  الدين  �سالح  مركز  اقام 
يف  ابوالنوا�س  مطعم  يف  ال�سنوي  افطاره 
ال�سويف  نبيل  ح�سور  يف  وذلك   ، طرابل�س 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�س  ممثال" 
جمل�س  رئي�س  نائب  ممثال  �سقر  خمول 
النواب فريد مكاري وم�سطفى احللوة ممثال 
الوزير حممد ال�سفدي والنائب فريد جبيب 
وجالل حلواين ممثال النائب �سمري اجل�سر 
كبارة  حممد  النائب  ممثال  كبارة  وع�سام 
و�سعدي قالوون ممثال النائب بطر�س حرب 
طرابل�س  يف  امل�ستقبل  لتيار  العام  واملن�سق 

النائب ال�سابق م�سطفى علو�س واملن�سق العام 
لتيار امل�ستقبل يف الكورة ربيع االيوبي وئي�س 
ورئي�س  غزال  نادر  الفيحاء  بلديات  احتاد 
االأيوبي  احمد  االإ�سالمية  ال�سكينة  هيئة 
ورئي�س  االأيوبي  زلفى  الرتبية  كلية  وعميدة 
مركز �سالح الدين للثقافة واالإمناء العميد 
ها�سم االأيوبي اىل ح�سد من عمداء اجلامعة 
اللبنانية واأ�ساتذتها وروؤ�ساء بلديات وخماتري 
واإمنية  ودينية  وثقافية  اجتماعية  وفاعليات 
واإعالمية وهيئات املجتمع املدين من خمتلف 

مناطق ال�سمال .

امل�ستقبل   تيار  يف  القيطع  من�سقية  اقامت 
رم�سانيا   افطارا  الرابية  مطعم  يف  عكار  يف 
حبي�س،و  هادي  امل�ستقبل  كتلة  نواب  ح�سره 
معني املرعبي، وريا�س رحال، ون�سال طعمة، 
عكار  ومفتي  زهرمان،  حبيب،وخالد  وخ�سر 

ال�سابق  والنائب  الرفاعي،  اأ�سامة  ال�سيخ 
امل�ستقبل  تيار  عام  ومن�سق  ها�سم،  م�سطفى 
بلديات  حدارة،وروؤ�ساء  �سامر  القيطع  يف 
واأمنية  اقت�سادية  وفاعليات  وخماتري، 

واجتماعية، وح�سد من اأبناء املنطقة.

اخلريية  والتعاون  االإ�سالح  جمعية  اقامت 
يف  النوا�س  ابو  مطعم  يف  ال�سنوي  افطارها 
ال�سويف  نبيل  ح�سور  يف  وذلك   ، طرابل�س 
ممثال" الرئي�س جنيب ميقاتي ونبيل عرجة 
في�سل  والوزير  كارمي  عمر  الرئي�س  ممثال 
الوزير  ممثال  احللوة  وم�سطفى  كرامي 
حممد ال�سفدي ومدحت بك احل�سن ممثال 
ممثال  دياب  ورفلي  كرامي  احمد  الوزير 
قاللوون  و�سعدي  فرجنية  �سليمان  النائب 
عدرة  ونا�سر  حرب   بطر�س  النائب  ممثال 
امل�سري  وعمر  اجل�سر  �سمري  النائب  ممثال 
و�سعدالدين  كبارة  حممد  النائب  ممثال 
وخالد  فا�سل  روبري  النائب  ممثال  فاخوري 
املرعبي ممثال النائب ال�سابق طالل املرعبي 
ال�سابق  النائب  ممثال  حداد  و�سبحي 
ممثال  البعريني  ون�سال  علو�س  م�سطفى 
النائب ال�سابق وجيه البعريني وخالد ال�سيخ 
الرافعي  عبداملجيد  ال�سابق  النائب  ممثال 
ا�سرف  اللواء  ممثال  �سحادة  ربيع  والرائد 
الغزال  نادر  طرابل�س  بلدية  ورئي�س   ، ريفي 
االإ�سالمية  امل�ساريع اخلريية  ورئي�س جمعية 
جلول  غامن  وال�سيخ  ناجي  طه  ال�سمال  يف 

االإجتماعية  ال�سوؤون  ممثل  عيد  وماجد 
وع�سوتي بلدية طرابل�س ف�سيلة فتال وليلى 
تي�سوري ورئي�س احتاد نقابات ارباب العمل يف 
بدرا  و�سعبان  املري  عبداهلل  النقابي  ال�سمال 
فتح  حركة  وم�سوؤول  العمايل  التحاد  ممثل 
ك�سافة  ورئي�س  فيا�س  جهاد  ابو  ال�سمال  يف 
الفاعليات  من  وح�سد  عواد  عبدالرزاق  الغد 
وممثلي االحزاب واجلمعيات والقوى املدنية 
الذكر  من  ايات  بعد   . واالإعالمية  والدينية 
يحيى  االزهري  ال�سيخ  للمختار  احلكيم 
الرفاعي وكلمة ترحيب للدكتور بالل ك�سعة 
حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  القى  بدوره 
ال�سهر  هذا  ان   : فيها  قال  كلمة  احلزوري 
الكرمي الذي فا�ست مكارمه حتى اجتمعنا يف 
ظالله الوارفة نحن واياكم يف افطار جمعية 
الفتية  اجلمعية  هذه   ، والتعاون  االإ�سالح 
ال�سرعية  االأ�س�س  على  ادارتها  تنعقد  التي 
والذي  والتطرف  الغو  عن  البعيد  ال�سليمة 
مدينتنا   ، به  مدينتنا  اغراق  البع�س  يريد 
والفهم  االإعتدال  باإهل  تدخر  التي  هذه 
االإ�سالم  العظيم  الدين  ل�سماحة  ال�سحيح 

الذين ر�سيه اهلل لعباده وامرهم باإتباعه .

زار  طرابل�س  مدينة  اىل  جولته  اطار  �سمن 
وفد  راأ�س  على  نحا�س  نقوال  االقت�ساد  وزير 
معر�س  ادارة  جمل�س  ومدير  الوزارة  من 
كان  حيث  ملك  مقبل  الدويل  طرابل�س 
الغزال  نادر  الدكتور  رئي�سها  ا�ستقباله  يف 
اأحمد  مراد  هبة  البلدي  املجل�س  واأع�ساء 
اجتماع  ،وبعد  �سم�سني  وحممد  الدين  قمر 
مع  االأ�سعار  غالء  اأو�ساع  يف  تباحث  مو�سع 

داخل قاعة  املبارك عقد  �سهر رم�سان  حلول 
رد فيه نحا�س على  املجل�س موؤمتراً �سحافياً 
اأ�سعار  اأ�سئلة ال�سحافيني فقال : حول غالء 
املواد الغذائية واخل�سار وفقدان مادة املازوت 
من مدينة طرابل�س اأقول اننا يف الوزارة بداأنا 
والنوعية  واالأ�سعار  الغالء  �سبط  �سيا�سة 
القادرة  بحكومته  الثقة  املواطن  منح  بهدف 
عدم  وبالتايل  الغذاء  �سالمة  تاأمني  على 

ا�ستغالل �سهر رم�سان الكرمي من قبل التجار 
باأن  الواقع  املازوت  مو�سوع  خ�س  فيما  اأما   ،
هناك حركة تخزين وقد قمنا بجوالت على 
للتخزين  للتاأكد من عدم وجلوئها  املحطات 
�سيما وان هناك كميات كبرية بيد ان البع�س 
وهنا   ، االأ�سعار  غالء  امكانية  عن  يتحدث 
نوؤكد على اأن االأ�سعار �ستكون معلنة والكميات 

متوفرة والقانون �سيعاقب املخالفني . 

العزم  جمعية  يف  الديني  القطاع  انهى 
وال�سعادة االجتماعية دورة االن�سطة ال�سيفية 
االف طفل  اكرث من ثالث  فيها  �سارك  التي 
وتهدف  �سنة  و14   7 بني  اعمارهم  ترتاوح 
هذه الدورة اىل تو�سيع نطاق اعمال القطاع 
يف  جغرافية  م�ساحة  او�سع  لي�سمل  الديني 
من  ممكنة  �سريحة  اكرب  ويطال  ال�سمال 

يف  امل�ساركني  اهايل  مع  التوا�سل  خالل 
مع  والتعاون  املتنوعة  الرتبوية  اللقاءات 
تربية  اىل  باال�سافة  امل�سايخ   من  كبري  عدد 
اجيال با�سلوب جديد على الدورات ال�سيفية 
واملفيد  ينفعهم  مبا  االوالد  اوقات  وا�ستثمار 
التفكري  على  وتعويدهم  وملجتمعهم  لهم 

بطريقة ايجابية وحتمل امل�سوؤولية.

مراكز   9 على  الدورة  هذه  مراكز  وتوزعت 
م�سجد الظافر باهلل وملعب متو�سطة فنيدق 
الرمل وملعب  مدر�سة  باب  وقاعة  الر�سمية 
البيان والنور قبعيت عكار  وملعب متو�سطة 
عكار  الكوا�سرة  بحرية  قاعة  و  عكار  ببنني 
وملعب مدر�سة ال�سبيان يف القلمون وملعب 

مدر�سة البداوي .

تقدمها   التي  العينية  امل�ساعدات  اطار  يف 
جمعية االر�ساد اخلريية على املحتاجني من 
بلديات  احتاد  رئي�س  وبرعاية  طرابل�س  ابناء 
الفيحاء الدكتور نادر الغزال بادرت اجلمعية 
مع بدء  �سهر رم�سان املبارك هذا العام  اىل 
توزيع م�ساعدات وح�س�س غذائية على اكرث 

مدينة  احياء  كافة  من  حمتاجا   450 من 
طرابل�س  بح�سور رئي�س بلدية طرابل�س الد.  
ال�سيخ  �سماحة  الفتوى  هيئة  ورئي�س  الغزال 
االدارية  الهيئة  اع�ساء  وح�سور  امام  حممد 
يف اجلمعية اال�ستاذ  احمد اخلطيب واال�ستاذ 
طرابل�س    خماتري  من  وعدد  �سوك  حممود 

غ�سان  احلاج  االجتماعي  العمل  وم�سوؤول 
جميع  املوزعه  احل�س�س  و�سملت  حبل�س   
رم�سان  ل�سهر  ال�سروريه   الغذائية  املواد 

ا�سافة اىل وجبة افطار كاملة لهذا اليوم  

، يف الدكوانة فقط  النارية امل�سجلة يف طرابل�س 
االأمر الذي يكبد املواطن الطرابل�سي وال�سمايل 
والتكاليف  الدكوانة  اإىل  اإىل  الذهاب  عناء 

االإ�سافية .
ثانيا" : ملاذا اليتم اإجناز معاملة ال�سيارة امل�سجلة 
خارج ال�سمال يف ال�سمال ؟ لت�سهيل عملية البيع 

وال�سراء وعدم تكبيد املواطن خ�سائر اخرى .

ثالثا" : ملاذا اليتم جتديد رخ�س �سيارات النقل 
يف ال�سمال بدل من ح�سرها يف الدكوانة ؟.

معاملة  اإجناز  او  ت�سجيل  اليتم  ملاذا   : رابعا" 
ت�سجيل البيك اب خا�سة والنقل عامة يف ال�سمال 
ويتم ح�سرها يف الدكوانة فقط ، علما" اأن ا�سمال 
هو خزان �سيارات النقل اخل�سو�سي والعمومي .

يف   امل�سارف  موظفي  منتدى  من  بدعوة 
جمعية العزم  وال�سعادة االجتماعية   وحتت 
احلا�سر  تباينات   : االموال  تبيي�س  عنوان 
امل�سريف  اخلبري  حا�سر  امل�ستقبل  وتطورات 
يف  املعار�س  قاعة  يف  وذلك  خميرب  ندمي 
الرابطة الثقافية يف طرابل�س بح�سور ح�سد 
فروع   ومدراء  امل�سارف  موظفي  من    كبري 

وحقوقيني ومهتمني.
بداية الن�سيد الوطني اللبناين فكلمة لعريف 
يف  املتكلمني  قدم  الذي  طبال  عمر  احلفل 
احلفل. ثم القى  امل�سوؤول يف منتدى موظفي 
امل�سارف �سفوان �سبلبل كلمة منتديات العزم 
منتدى  يف  هدفنا  كان  لطاملا   ": فيها  وقال 
وال�سعادة  العزم  جمعية  يف  امل�سارف  موظفي 

االنتاجية  الفرد  قدرات  تطوير  االجتماعية 
جميع  ويف  خا�س  ب�سكل  امل�سريف  القطاع  يف 
اقامة  طريق  عن   ، عام  ب�سكل  القطاعات 
اخلرباء  با�سراف  واملحا�سرات  الندوات  
واملتخ�س�سني يف القطاع امل�سريف واالقت�سادي 
واملايل ، بحيث يكون على موظف او اداري من 

جميع .
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اقامت جمعية ك�سافة الغد يف لبنان افطارها 
 ، طرابل�س  يف  النوا�س  ابو  مطعم  يف  ال�سنوي 
وذلك بح�سور ماهر �سناوي ممثال الرئي�س 
الوزير  ممثل  عثمان  ربيع   ، ميقاتي  جنيب 
حممد ال�سفدي ، العقيد املتقاعد عادل زريقة 
وممثلني   ، كرامي  في�سل  الوزير  ممثال" 
و  اجل�سر  و�سمري  فتفت  احمد  النواب  عن 
عن  وممثلني  فا�سل  وروبري  حرب  بطر�س 
وجان  املرعبي   طالل  ال�سابقون   النواب 
عبيد وم�سطفى علو�س وال�سيخ بالل �سعبان 
وممثل بلدية طرابل�س ورئي�س حركة التنمية 
يف املنية وال�سمال احمد اخلري والنقيب عامر 
عام  ومدير  عبيد،  احمد  والدكتور  ار�سالن 
جمعية  ورئي�س  الوزة  حممد  ال�سمال  ثانوية 
ك�سافة الغد القائد عبدالرزاق عواد واملفو�س 
واع�ساء  مولوي  م�سطفى  القائد  العام 
وروؤ�ساء  وفاعليات  واختيارية  بلدية  جمال�س 

جمعيات ك�سفية وهيئات املجتمع املدين  .
بعد تالوة عطرة من القراآن لف�سيلة ال�سيخ 
يحيى الرفاعي وترحيب الأمني ال�سر الدكتور 
العام م�سطفى  املفو�س  ، حتدث  عمرة حلوة 
مولوي الذي ا�سار اىل اهمية العمل الك�سفي 
الرتبوي يف ت�سجيع النخب ال�سبابية يف كافة 
ن�ساطات  وعدد   ، ولبنان  ال�سمال  مناطق 
مع  امل�ستمر  التعاون  على  م�سددا  اجلمعية 
والتنمية  االأمناء  تن�سد  التي  كافة اجلمعيات 
على م�ساحة لبنان . ثم القى رئي�س اجلمعية 
ا�سار  كلمة  عواد  عبدالرزاق  القائد  لبنان  يف 
الرم�ساين  اللقاء  هذا  اهمية  اىل  فيها 
اجلامع  الذي يجمعنا مع ا�سدقاء اجلمعية 
املناطق  خمتلف  من  الرحمن  مائدة  على 
اللبنانية واطيافها ، وللمنا�سبة هناأ عواد قائد 
وكافة  قهوجي  جان  العماد  اللبناين  اجلي�س 
ال�سباط والرتباء والع�سكرين مبنا�سبة عيد 

كل لبنان عيد اجلي�س اللبناين ، ومتنى على 
مكاتبهم  تكون  ان  وال�سمال  طرابل�س  قيادات 
م�سرعة للعمل اخلدماتي ولي�س لزرع ال�سقاق 
والتفرقة بني ابناء املدينة واهلها ، �ساكرا كل 
الذين ي�سعون اىل التهدئة يف �سبيل احلفاظ 
وال�سمال  طرابل�س  يف  االأهلي  ال�سلم  على 
ان  �سرورة  على  عواد  واكد  كما  لبنان.  وكل 
واخلدماتية  االمنائية  حقوقها  املدينة  تنال 
ورئي�سها  للحكومة  متمنيا"   ، واالإجتماعية 
جنيب ميقاتي النجاح ملا فيه اخلري لل�سمال 
�سريط  عر�س  مت  وختاما"   . الوطن  وكل 
عواد  قدم  ثم   ، اجلمعية  ان�سطة  عن  م�سور 
ومولوي دروع تقديرية لعامر ار�سالن واحمد 

حممود اخلري وحممد عبدالرحمن الوزة .
الك�ساف مب�سرية رم�سان وذكرى  �سارك  كما 

املولد النبوي ال�سريف

البحرية  العلوم  طالب  من  عدد  ترقية  مت 
احتفال  وجرى  طرابل�س  يف  املنار  جامعة  يف 
ح�سره رئي�س اجلامعة ومدير كلية الهند�سة 
 ، املدعوين  من  وعدد  البحري  والنقل 
الطالب  وذوو  االأ�ساتذة  من  عدد  كذلك 
الرتب  اإ�سارات  و�سع  جرى   . واأ�سدقاوؤهم 
متت  الذين  الطالب  اأكتاف  على  اجلديدة 
ترقيتهم . واألقى باملنا�سبة مدير الكلية كلمة 
�سوق  وحاجة  االخت�سا�س  اأهمية  فيها  بنّي 
البحريني  القباطنة  من  العديد  اىل  العمل 
ال�سهادة  ان  �سيما  ال  البحريني  واملهند�سني 
التي �سيح�سلون عليها توؤهلهم للعمل يف كل 
الطالب  اإىل  االأنظار  ولفت   ، العامل  اأقطار 

الناجح حنا القزي الذي التحق ب�سوق العمل 
 . قطر  يف  الدوحة  مرفاأ  يف  االإحتفال  يوم 
االأ�سغال  وزارة  اجلامعة  ت�سكر  وباملنا�سبة 
مديرية   ، طرابل�س  مرفاأ  اإدارة   ، والنقل 
على  ال�سياحي  الباملا  ومنتجع  املدين  الدفاع 
تعاونهم يف تقدمي كافة الت�سهيالت لالأ�ساتذة 
املتميزين  االأ�ساتذة  ت�سكر  كما  والطالب 
مدير  ونوه   . الناجحني  الطلبة  كل  وتهنئ 
املتميزين  بالطالبني  االحتفال  خالل  الكلية 
على  احلائزين  العلي  وكمال  �سكري  ربيع 
يف  الثالثة  ال�سنة  طالب  بني  االإمتياز  مرتبة 

املالحة البحرية . 

نادي  مع  بالتعاون   AUL جامعة    كرمت 
اأقامته  اإفطار  حفل  خالل  اجلامعة،  خرجي 
يتيمات  من  جمموعة  القلمون  يف  مقرها  يف 
وبيت  اليتيم  الطفل  اإغاثة  جمعية  واأيتام 
الزكاة واخلريات، وتخلله توزيع هدايا العيد 
على االأطفال الذين فاق عددهم املئة، وذلك 
بح�سور ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة النقيب 
املتخرجني  جمعية  ورئي�س  اأر�سالن،  عامر 
ندى  اجلمعية  رئي�سة  �سلوم،  عبا�س  املهند�س 
املحامي  الزكاة  بيت  عام  مدير  �سعراين، 
درنيقة  �سليم  االداري  واملدير  �سلق،  كرامي 

وم�سوؤويل اجلامعة.
النقيب  اأمناء اجلامعة   والقى ع�سو جمل�س 
�سروره  عن  فيها  عرب  كلمة  اأر�سالن  عامر 
اليتيمات  من  الكوكبة  هذه  مع  بوجوده 
اإتخذ  قد  االأمناء  جمل�س  اأن  معلنا  واالأيتام، 
الت�سهيالت  من  ميكن  ما  كل  بتقدمي  قرارا 

القائد عبد الرزاق عواد

جانب من احل�سور

جانب من احل�سور

احل�سور

واملهند�س ربيع عثمان

ك�سافة الغدم�سرية رم�سانمر�سدات ك�سافة الغد

فوج دار الزهراءيف اجلامع قبل االنطالقالفرقة املو�سيقية لك�سافة الغدالتجمع امام البلدية

املفو�س العام لك�سافة املهديد عبيد و�سمري احلج
د غو�سة و�سعد الدين فاخوريالقائد عبد الرزاق عواد ورئي�س ك�سافة امل�ساريعواملفو�س العام لك�سافة املقا�سد

عجم  مرينا  القائدة  الغد  ملر�سدات  املفو�سةالعامة 
مولوي مع م�سطفى مولوي وعبد الرزاق عواد

جانب من احل�سور ويبدو د احمد عبيد
واحلاج ماهر �سناوي

وال�سيدة ف�سيلة فتالوليلى تي�سور ود حزوري وندى �سعراين

�سورة تذكاريةعواد ي�سلم درعا تذكاريا للنقيب ار�سالنولل�سيد احمد اخلريولل�سيد حممد الوزة

م�سطفى مولوي

لالأيتام �سمن اجلامعة، مبا يوفر لهم العلم 
من  به  يت�سلحون  الذي  النافع  االأكادميي 
ولكي  والزمن،  االأيام  �سعاب  مواجهة  اأجل 
اىل  الفتا  ومنتجني،  فاعلني  عنا�سر  يكونوا 
اللبنانية  العائالت  تواجه  التي  ال�سعوبات 
اجلهود  ت�سافر  على  م�سددا  اأبنائهم،  لتعليم 
لكل  وجامعي  درا�سي  مقعد  توفري  اأجل  من 
باخلربات  اإال  يبنى  ال  جمتمعنا  الأن  طالب 
واملواهب  الثقافية،  والطاقات  العلمية، 
واع  متعلم  بجيل  اإال  ينه�س  وال  الرتبوية، 

مثقف مدرك ملا يدور حوله من اأحداث، وقادر 
على التفاعل مع حميطه ومع االآخرين.. 

االأيتام  االأطفال  خماطبا  اأر�سالن  وختم 
جامعتكم،  اجلامعة  هذه  اإعتربوا  بالقول: 
واإ�سلكوا طريق املعرفة من كل ال�سبل، واإنهلوا 
والوطن بحاجة  العلم، فمجتمعنا  من معني 
م�ستقبلنا  اأمل  فاأنتم  منكم،  فرد  كل  اىل 

وعليكم نعلق االآمال الكبرية..
م�سوؤويل  به  يحيط  اأر�سالن  وزع  ذلك  بعد 

اجلامعة الهدايا على االأطفال.
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مديرة التحرير
هدى بياسي

نائب
رئيس التحرير
ريما ايعالي

هيئة التحرير
طه الزيلع - أماني العلي

مدير مكتب بيروت : غسان حلواني سكرتيرة التحرير صبا البزري

تعود م�سكلة التقنني اإىل الواجهة مع موجة 
انقطاع  ومع  ال�سيف  لهذا  ال�سديد  احلر 
معروفة  باتت  الأ�سباب  املتزايد  الكهرباء 
ال�ساحة  على  احلا�سل  ال�سراع  واأن  للجميع 
ال�سيا�سية الأجل اإقرار ال�سري بخطة النهو�س 
وت�سوية اأو�ساع الكهرباء ب�سكل دائم وم�ستمر 
اإن متت  ولكنها  لالإقرار  نار حامية  على  هي 
يتجاوز  مداها  فاإن  البع�س  يريده  ما  على 
االأربع �سنوات لالإجناز وحينها يقول املواطن 
ال  ما  اهلل  يخلق  املت�سررين  من  معه  ومن 
تعلمون خا�سة يف لبنان حيث فرملة امل�ساريع 
هي ال�سائدة مع التقلبات ال�سيا�سية والظرفية 
واالأزمات املتالحقة فماذا ينتظر املواطن حتى 
واالأفعال؟؟  االأقوال  �سحت  اإن  �سنوات  اأربع 
املهم يف املرحلة هذه ال زالت املناطق اللبنانية 
ا تقع يف لب االأزمة  عموًما وطرابل�س خ�سو�سً
هذا  ومع  احلار  ال�سيف  هذا  مع  الكهربائية 
تتزايد  النا�س  حاجة  حيث  الكرمي  ال�سهر 
من  الكثري  يف  الكهربائي  التيار  ال�ستخدام 
واحلياتية  واملنزلية  الب�سرية  امل�ستلزمات 
ا للمحالت واملوؤ�س�سات وامل�سالح العامة  واأي�سً
واخلا�سة فتنعك�س هذه احلاجة على تاأمينها 
من خالل املولدات الكهربائية اخلا�سة ومن 
املناطق  يتوزعون  الذين  اأ�سحابها  خالل 
اخلا�سة  اإمكانياته  ح�سب  كل  واالأحياء 
امل�سرتكني  املواطنني  حاجات  تلبية  وح�سب 
املختلفة  الت�سعريات  على  معهم  واملتعاقدين 
بناء على حجم اال�سرتاك والتو�سع فيه وبناء 
ت�ستخدم  التي  وامل�ساريف  التكاليف  على 
من  تزيد  وخا�سة  اأخرى  ومتديدات  �سبكات 
اإىل  باالإ�سافة  وال�سيانة  والتاأهيل  االأعباء 
م�ستلزمات  وجميع  والتح�سيل  اجلباية 
التنظيم واالإدارة واملحا�سبة ناهيك عن تامني 
املازوت والدخول يف بور�سة االأ�سعار للر�سمي 
منه اأو التهريب وال �سك الدخول يف متاهات 
له  اجلديد  والتقنني  واملح�سوبيات  الكوتا 
املداخالت  من  الكثري  عليه  يرتتب  والذي 
امل�ستجدات  هذه  كل  اإزاء  والرتتيبات. 
والأجل  حقيقتها  على  االأمور  تبيان  والأجل 
حتيط  التي  واخلفايا  اخلبايا  كل  معرفة 
اإىل  النا�س  حاجة  مع  املتالزمة  االأزمة  بهذه 
بهذا  همومهم  تفريغ  واإىل  الكهربائي  التيار 
عن  امل�سوؤولني  تقاع�س  واأمام  الهام  القطاع 
توقفهم  وعن  اخلدمات  بهذه  اأمورهم  ح�سم 
اإال  املواطنني  للمهاترات وال�سجاالت ال تنفع 

برفع هذا الظلم عنهم. 
املولدات  اأ�سحاب  اأهم  اأحد  ق�سدنا  ولقد 
منذ  امل�سكلة  لهذه  ت�سدى  والذي  اخلا�سة 
بدايتها وقام بتاأمني املولدات اخلا�سة ملنطقة 
املنطقة  اأحياء  معظم  بطرابل�س  �سمراء  اأبي 
وهي  ن�سمة  األف  حوايل100  ي�سكنها  والتي 
املنطقة االأكرب يف طرابل�س من حيث ال�سكان 
املقابلة مع احلاج ظافر  وامل�ساحة اجلغرافية 
املعلومات  كل  ت�ستويف  جتعلك  قرحاين 
املو�سوع خا�سة من خالل جراأته  حاإول هذا 
خالل  من  االأمر  لهذا  وت�سديه  و�سراحته 
من  املنطقة  الأهايل  ي�سديها  التي  اخلدمات 
اإليه  وجهنا  وقد  وغريه  العمل  هذا  خالل 
بكل  عليها  اأجاب  هادئ  حوار  �سمن  االأ�سئلة 

مو�سوعية:
املولدات  تاأمني  فكرة  دخلت  كيف  �ش: 
اخلا�ش  الكهربائي  التيار  �ضبكة  ومد 

اأهايل  منازل  اإىل 
املنطقة.

باالأ�سل  اإننا  ج: 
بال�ساأن  نتعاطى 
بالعديد  ونقوم  العام 
اخلدمات  من 
هموم  تطال  التي 
الكهرباء  واأن  النا�س 
يفيد  اأ�سا�سي  �سريان 
حياتهم  يف  املواطنني 
يف  وحتى  واأعمالهم 
معي�ستهم  �سوؤون 
راأينا  وقد  اخلا�سة، 
اإنتظار  طول  بعد 
انقطاع  م�سكلة  حل 

مع  يتزايد  الذي  احلاد  والتقنني  الكهرباء 
وجود  وعدم  امل�سوؤولني  بني  اخلالفات  وجود 
�سادق  برنامج  وجود  وعدم  �سحيحة  روؤيا 
و�سليم يفي حاجة املواطنني وحيث اأن االأمور 
ال�سلبية تتزايد وجدنا من م�سوؤوليتنا العامة 
تاأمني  على  ونعمل  االأزمة  لهذه  نت�سدى  اأن 
واحلل  الرتياق  بانتظار  موؤقًتا  ول  البديل 
املركز على الدولة التي ال بديل عنها لتاأمني 
الأبناء  اخلدمات  وكل  الهامة  اخلدمة  هذه 
و�سط  يف  اأنف�سنا  وجدنا  هنا  ومن  الوطن 
راأينا  اإيجاد احلل الالزم  املعاجلة وال بد من 
ال�سريع فكان  البديل  تاأمني  اأن نقوم بواجب 
كهربائية  مولدات  باإيجاد  ال�سائب  الراأي 
يف  نقع  ال  حتى  املوؤقت  بالواجب  تقوم  كبرية 
للحل  الوعود  تلو  الوعود  اأتون  ويف  الفراغ 

املرتقب وما زلنا ننتظر؟ 
من  والتعاون  الرتحاب  وجدمت  هل  �ش: 

االأهايل يف مد �ضبكة خا�ضة للكهرباء؟
احلاجة  هذه  من  انطلقنا  فنحن  نعم  ج: 
تاأمني  الأجل  واملالحقة  امللحة  الطلبات  ومن 
البديل وكانت امل�ساهمة وامل�ساركة من االأهايل 
كبرية جًدا بحيث مل ن�ستطع يف بداية االأمر 
حالة  الأنها  لال�سرتاك  طلباتهم  تاأمني 
م�ستع�سية على القطاع اخلا�س وملدة وجيزة 

مبد ال�سبكات الالزمة لها.
خا�ضة  �ضبكة  متديد  كان  هل  �ش: 
وجود  مع  ال�ضهلة  املهمات  من  للكهرباء 
التن�ضيق  وكيفية  الر�ضمية,  ال�ضبكة 

بهذا االأمر.
الوقت  ا�ستهلك  قد  االأمر  هذا  اأن  �سك  ال  ج: 
واجلهد الوايف من خالل اأ�سحاب االخت�سا�س 
لنا  جًدا  مزعًجا  كان  بدايته  يف  االأمر  واأن 
امل�ساعب والتكاليف نظًرا  الكثري من  وكلفنا 
بالن�سب  واختالفها  االحتياجات  لتعدد 
ولكننا  بناية  بالتمديدت اخلا�سة لك  ا  واأي�سً
العمل  خطة  بف�سل  االأمور  هذه  ا�ستوعبنا 
قبل  من  االأ�سول  على  وامل�سغولة  املربجمة 
االخت�سا�سيني وهذا كله مكلف ولكننا عقدنا 
الذي  االأ�سول  ح�سب  اإجرائه  على  العزم 
املناطق  يف  املولدات  اأ�سحاب  باقي  اعتمده 

واالأحياء االأخرى اعتماًدا على خطتنا.
اال�ضرتاك  قيمة  ت�ضعون  كيف  �ش: 
لن�ضة  اأو  املوؤ�ض�ضة  اأو  للمنزل  ال�ضخ�ضي 
تعتمدون  ماذا  وعلى  الواحد  االأمبري 

ال�ضعر امل�ضتوفى.
ج: ال �سك باأن هذه املهمة قد بداأت معنا من 
احلل  بهذا  العامة  للخدمة  ت�سدينا  خالل 

انتظار  وطال  موؤقت  باأنه  للقول  اأعود  الذي 
اأخذ  احلل الدائم من الدولة ونحن ال نريد 
يف  اأهلنا  نرتك  اأن  نريد  ال  ولكننا  مكانها 
اإمكانياتنا  ح�سب  الالزم  احلل  ودون  الفراغ 
�سمرينا  علينا  ميليه  الذي  بالواجب  وقمنا 
االأعباء  نتحمل  البداية  يف  وكنا  بامل�ساعدة 
هذه  تطول  لن  اأنها  اأ�سا�س  على  وامل�ساريف 
احلالة ولكن بعدما تو�سعت احلالة وا�ستمرت 
امل�ستلزمات  واأن  كثرية  واملتطلبات  االأزمة 
مكلفة جًدا وخا�سة غري املنظورة التي تكر�س 
والعمال  واملوظفني  الفنيني  من  العديد 
الغيار  وقطع  املازوت  اأ�سعار  وارتفاع  واجلباة 
ا�ستهالك  اإىل  باالإ�سافة  لها  وال�سيانة 
الأجل  املزيد  و�سراء  البديل  وتاأمني  املولدات 
مع  االأخرى  لتعطي  منها  البع�س  اإراحة 
غري  م�ساريف  مع  التقنني  �ساعات  زيادة 
اإىل  باالإ�سافة  وم�ستمرة  نرثية  منظورة 
لبع�س  ا  واأي�سً وخريية  اإن�سانية  تقدميات 
املواطنني  والتي تعنى بخدمة  العامة  املراكز 
هذه  كل  منهم،  العامة  علم  دون  والنا�س 
وجل  عز  اهلل  اأمام  م�سوؤولياتنا  هي  امل�سائل 
االأمور  هذه  كل  ومقابل  النا�س  خدمة  واأمام 
الثابت  املحدود  اال�سرتاك  ياأتي  واملت�سجدات 
الذي ال يجاري بور�سات اأ�سعار املازوت وقدع 
الغيار وزيادات االأجور والذي ال يراه البع�س 
�سبكات  مد  معرتك  اإىل  الدخول  يريد  ممن 
جديدة للكهرباء واملناف�سة على اأ�سا�س احل�سد 

واحلقد.
االأمر  اأن  وطاملا  هوؤالء,  ذكر  طاملا  �ش: 
والقال  اللغط  من  كبرًيا  حيًزا  ياأخذ 
لوجودهم  التربير  اأجل  من  والقيل 
على �ضاحة العمل. هل اأنتم تواجهونهم 
بالكيديات اأم باال�ضتمرار بعملكم ح�ضب 

حاجة النا�ش؟
ج: نحن ال نحتكر هذا العمل ونحن قمنا به 
به  اأحد يقوم  الواجب حيث مل يكن  باب  من 
�سمراء  اأبي  منطقة  يف  وخا�سة  ال�ساحة  على 
التي كانت ال�سباقة من خالل جتاوبنا ملنا�سدة 
االأهايل وقد دخلنا اإىل هذه احلالة بح�سابات 
جديدة  كانت  حيث  الربح  ولي�س  اخل�سارة 
جنحنا  حينما  ولكننا  النا�س  و�سع  على 
وا�ستمرينا واأعطينا املطلوب للجميع، فكانت 
هذه اال�ستمرارية وهذا النجاح يدغدغ �سعور 
اإال  يرون  ال  والذين  املقلدين  من  البع�س 
الغري  لدى  التجارب  من  واال�ستفادة  الربح 
واأخذ اخلطط اجلاهزة التي جهدنا لنجاحها 
الت�سفيه  ب�سورة  ولكن  تقليدها  اأجل  من 
واالتهام الأجل التربير والأجل اإعطاء ال�سفة 

البديل  باأنهم  لهم 
مطبات  يف  فيقعون 
وامل�ساريف  الف�سل 
املنظورة  غري 
غري  والزيادات 
ليت�سلوا  املح�سوبة 
اأجل  من  بعدها  بنا 
التن�سيق اأو من اأجل 
عنهم  نتحمل  اأن 
والتنازل  ال�سعاب 
امل�سرتكني  عن 
يكونوا  اأن  وبعد 
على  اأوجدوا  قد 
ال�ساحة مبداأ القيل 
وف�ساد  والقال 

التعرفة.
البع�ش  ي�ضفكم  كما  حًقا,  اأنتم  هل  �ش: 
باأنكم  العمل  �ضوق  دخول  يريد  ممن 
وديكتاتوريون  وج�ضعون  حمتكرون 

طمًعا بجني االأرباح الطائلة؟
يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  على  نعمتد  نحن  ج: 
ياأت  مل  االأمر  وهذا  وخدماتنا  اأعمالنا  كل 
�سبكة  ومد  الكهربائية  املولدات  اإيجاج  مع 
اخلدمات  كاأحد  جاء  والذي  اخلا�س  التيار 
كل  على  عديدة  �سنوات  منذ  بها  نقوم  التي 
ب�سدد  ول�سنا  منها  واحدة  وهذه  ال�سعد 
ح�سابات الربح واالحتكار والنا�س واالأهايل يف 
منطقة اأبي �سمراء هم اأدرى مبا نقوم به وهم 
احلاقدين  املفرتين  هوؤالء  بكل  ا  اأي�سً اأدرى 
ال�سيقة  االأبواب  هذه  من  يدخلون  الذين 
ويكرهها  وجل  عز  الباري  يبغ�سها  التي 
اأ�سخا�س  تاأتي من  النا�س عموًما خا�سة هي 
ومعروفة  وحا�سرهم  ما�سيهم  يف  معروفني 
لنقول  يعملون  وملن  واأغرا�سهم  نواياهم 
النا�س  على م�سالح  الغيورين  كل  اهلل  �سامح 
بركابهم،  ومي�سي  وي�ساأل  يتب�سر  مل  ممن 
عن  بالدفاع  النا�س  على  ميثلون  الذين  اأما 

م�سلحتهم فنقول لهم: القافلة ت�سري... 
م�ضاألة  حتتكرون  باأنكم  يقولون  �ش: 
ح�ضب  باالإنارة  الكهربائي  التيار  مد 
التقنني  على  التقنني  وجترون  االأهواء 

فكيف ذلك؟؟
لت�سغيل  الالزم  الربنامج  و�سعنا  نحن  ج: 
واأن  خا�سة  الر�سمي  التقنني  ح�سب  املولدات 
البع�س  ببع�سها  متداخلة  واأحياء  مناطق 
عنها  تقطع  ومنها  بالكهرباء  تنعم  منها 
ر�سمًيا ونحن ن�سغل املولد الكهربائي اخلا�س 
ا  اأي�سً والتمديدات  الذي يتطلب ذلك  باحلي 
يجعل  فرمبا  والبنايات  للمنازل  مت�سعبة 
وح�سب  التوزيع  ح�سب  بالتغذية  تفاوت 
جًدا  حمدود  االأمر  وهذا  الر�سمي  التقنني 
نفي  ونحن  عليه  يعول  وال  ونادراحل�سول 
جند  ومل  مطلوب  هو  كما  امل�سرتكني  حاجة 
منهم اأي �سكوى اأو اعرتا�س اإمنا �سمعناه من 
وت�سويه  اال�ستهالك  الأجل  فقط  املغر�سني 
التي  هم  �سورتهم  ي�سوهون  حيث  ال�سورة 

يظهرون بها اأمام اجلميع.
�ضركات  عن  عديدة  اأقوال  هناك  �ش: 
اأو خدمات اأخرى تعطي اأ�ضعاًرا اأقل مما 
ا�ضرتاكاتهم  واأن  اأمبري   / عن  جتبون 
كيف  ا�ضرتاكاتكم  ح�ضاب  على  تتو�ضع 

ترون االأمر بهذه االأقوال؟؟

العمل،  �ساحة  اإىل  الدخول  يريد  من  كل  ج: 
الطريق  ببداية  فاإنهم  الزبائن  ك�سب  والأجل 
يطرحون اأ�سعاًرا خمف�سة وا�سرتاكات مي�سرة 
بعد  ليزيدوا  بحبالهم  البع�س  وقوع  الأجل 
بحجج  واال�سرتاكات  االأ�سعار  وجيزة  فرتة 
اإىل ح�سنهم  امل�سرتكني  واهية وعديدة تعيد 
الطريق،  بداية  من  معهم  �سدقنا  حيث 
ونحن مل نقم بهذا العمل مناف�سة الأحد وال 
ال�سباقني  كنا  حيث  اأحد  دور  اأخذ  اأجل  من 
خلدمة النا�س وهذه هي غايتها منذ البداية 
وحتى النهاية واأن اأ�سعارنا مدرو�سة جًدا وهي 
تن�سجم مع حالة اأهلنا يف املنطقة دون التطلبع 
اإىل االآخرين الذين �سبقونا اإىل اأ�سعار عالية 
اأنف�سهم  الر�سميني  امل�سوؤولني  واأن  وخيالية 
قد حتدثوا عن اأ�سعار تفوق ما ناأخذ نحن من 
ناأخذ  مل  ونحن  عديدة  باأ�سواط  م�سرتكينا 
حلاجاتهم  وتلبية  اأهلنا  خلدمة  مراعاة  بها 
ودون التطلع اإىل زيادة اأ�سعار املازوت ب�سورة 
على  زلنا  ال  ونحن  اأ�سبوعًيا  م�ستمرة  �سبه 

مبداأنا وت�سعريتنا منذ فرتة طويلة.
�ش: كيف ال�ضبيل اإىل توحيد الت�ضعرية 
الكل  مع  التعامل  مبداأ  على  االتفاق  اأو 

�ضوا�ضية؟؟
اإيجاد  اإننا منذ البداية قد اتخذنا طريق  ج: 
احللول الناجعة لتحديد اخلدمات والو�سول 
منطقتنا،  واأبناء  الأهلنا  املرجوة  الغاية  اإىل 
اخلا�سة  ال�سبكات  خط  على  دخل  وكلما 
ون�سعهم  معهم  نت�ساور  جدد  ملتزمون 
الواقعية ليجدوا  االأمور وح�ساباتها  بحقيقة 
الربح  ال  اخلدمة  خط  على  ن�سري  اأننا  معنا 
واجل�سع واالحتكار كما يبداأوا بو�سفنا فيتم 
وها  التن�سيق  يتم  ا  واأي�سً والتفهم  التفاهم 
نحن اأكرث من خم�س �سركات تعمل حالًيا يف 
املنطقة الأحياء متعددة واأ�سبحنا جميًعا على 
خط واحد من العمل والتن�سيق ولكننا نفاجاأ 
ياأخذ  املعرتك  هذا  اإىل  الدخول  يريد  مبن 
مل  التي  الواهية  واملربرات  اخلاطئ  الطريق 
تعد تنطلي على اأحد حيث يرى اجلميع اأننا 
واأننا  الكبرية  االأعباء  نتحمل  واأننا  حق  على 
ن�سري وفق برنامج مدرو�س بالعمل وبال�سعر 
واإال كنا قد اأقفلنا هذا امل�سروع وو�سعنا النا�س 
اإىل  بالنا�س  وعدنا  املتزايدة  االأزمات  اأمام 
وال�سكوى  وامل�سوؤولني  الدولة  لدى  ال�سكوى 

لغري اهلل مذلة.
ويف  اأمور  هكذا  يف  تقولون  ماذا  �ش: 
الكهرباء  الأو�ضاع  املزرية  احلالة  هذه 
ب�ضكل عام ولكل من يتهم اأو يطرح نف�ضه 

كبديل؟
الر�سمي  احلل  بانتظار  جميًعا  اأننا  بد  ال  ج: 
جمل�س  يف  العمل  خطة  التفاق  واالإقرار 
الكهرباء  مل�ساألة  النهائية  واملعاجلة  الوزراء 
بقدر  نعمل  طرابل�س  يف  ونحن  لبنان  يف 
واملنا�سب  املالئم  البديل  الإيجاد  ا�ستطاعتنا 
ب�سهادة  وجه  اأكمل  على  بدورنا  قمنا  وقد 
والفاعليات  واملختارين  واالأئمة  االأهايل 
منا  فلهم  والتافهون  واملغر�سون  باملنطقة 
ي�سلكوا  واأال  واال�ستقامة  بالهداية  الدعاء 
وتاأليب  والدجل  بالنفاق  ال�سياطني  طريق 
اأنانية  وغايات  مل�سالح  بع�سهم  على  النا�س 
مت�سرتين باالآيات واالأحاديث التي تف�سحهم 

وتف�سح �سريتهم.
حاوره غ�سان حلواين

فاكس: 06/614314
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احتفلت  الريا�سية  املدينة  يف  اأقيم  باحتفال   
جامعة االآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان 
للعام  وطالبة  طالب   600 من  اأكرث  بتخريج 

اجلامعي 2010 -2011   
اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ح�سور  يف 
الدكتور ، م�سطفى حمزة واالأع�ساء، ورئي�س 
ونائب  حمزة،  عدنان  الدكتور  اجلامعة 
نادي  ورئي�س  بكدا�س،  زياد  الدكتور  الرئي�س 
اأع�ساء  و  �سلوم  عبا�س  املهند�س  اخلريجني 
نادي اخلريجني والهيئة التعليمية واالدارية، 
واأهايل  وتربوية  �سيا�سية  و�سخ�سيات 

اخلريجني .  
والن�سيد  اخلريجني  موكب  دخول  وبعد 
عن  حتدث  وثائقي  فيلم  عر�س  الوطني، 
والنجاحات  عاما   12 خالل  اجلامعة  م�سرية 
يف  العايل  التعليم  �سعيد  على  حققتها  التي 
اخلريجني  كلمة  كانت  ثم  واخلارج.  لبنان 
بال�سكر  الزيلع، فتوجهت  رنا  الطالبة  األقتها 
زمالءها  ودعت  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  اإىل 

املتخرجني اإىل "التم�سك بجمعية خريجي 
يف  وامل�ساعدة  التوا�سل  ال�ستمرار  اجلامعة 

اقرتاح احللول " 
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عدنان حمزة: 
"ال اأخفي عنكم فرحتي بوجودي معكم يف هذا 
واأهاليهم  اخلريجني  اأبنائي  الأ�سارك  اليوم 
فخورين  اأ�ساتذتهم  مع  والأكون  فرحتهم، 
بثمرة جهودهم التي اأزهرت من ما يزيد عن 

600 طالب الذين نعتز ونفخر بهم " .  
فاأرى  اإليكم  "اأتطلع  املتخرجني:  اإىل  وتوجه 
واأنتم  باخلوف  املمزوج  الفرح  وجوهكم  على 
على عتبة الدخول اإىل معرتك احلياة، حيث 
تبدو االأمور غري م�ستقرة واملتغريات يف عاملنا 
اأن  اأود  ولكني  �سبابيا"،  وامل�ستقبل  �سريعة 
اأ�سعب من هذه،  اأياما  باأننا جتاوزنا  اأذكركم 

واإاّل ملا و�سلنا اإىل هنا ". 
معرتك  دخولكم  عتبة  على  "واأنتم  واأ�ساف: 
اأطيل  اأن  اأود  ال  م�ستقبلكم،  ل�سناعة  احلياة 
اإىل  تتطلعون  اأنتم  فيما  بالن�سائح،  عليكم 

متى اأنتهي ليبداأ ما اأتيتم الأجله، وهو توزيع 
لكم  اأقول  اأن  يل  ا�سمحوا  ولكن  ال�سهادات، 
عديدة  مواقف  حياتكم  يف  �ستواجهون  اأنكم 
�سوف  خياراتكم  وان  االختيار،  عليكم  حتتم 

تر�سم لكم والأقرانكم معامل امل�ستقبل. 
التي ح�سلتم عليها  املعرفة  نيلكم  بعد  واالآن 
اأنها  اىل  اأنبهكم  اجلامعية  درا�ستكم  خالل 
اأف�سل،  للعبور اىل م�ستقبل  وحدها ال تكفي 
لكنها �سرورية حتى نتمكن من �سنع خيارات 
انه  املتخرجون  اأيها  لكم  فن�سيحتي  حكيمة، 
عندما يتوجب عليكم اخليار حددوا خياراتكم 
بالتهنئة،  االأهايل  اإىل  وتوجه   ." بحكمة 
اأال تنتهي يف  "اأن رعايتهم يجب  م�سددا على 

حلظة النجاح"، داعيا االأهل اإىل مواكبة 
اإن  يل  قي�س  "لو  وقال:  با�ستمرار  اأبنائهم 
ملا ترددت  الرعاية  دائما يف هذه  �سريكا  اأكون 

على االإطالق" .
ويف نهاية االحتفال مت توزيع ال�سهادات على 

املتخرجني


