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بلدية  نظمت  التوايل  على  الثانية  لل�سنة 
لكن  الرم�سانية  مهرجاناتها  طرابل�س 
ان  حيث  املا�سية  ال�سنة  عن  ب�سيط  بفارق 
منقطعاً  يكن  مل  ال�سيا�سي  التوافق  عقد 
بعك�س ما هو حا�سل  والتعاون كان قائماً، 
اليوم، فبالرغم من احلرب ال�سرو�س على 
الدكتور  رئي�سها  ب�سخ�س  طرابل�س  بلدية 
مهرجاناتها  بتنظيم  جنحت  الغزال  نادر 
وا�ستقطبت العديد من اأبناء املدينة الذين 
قامت  بالدورالذي  اعجابهم  عن  اأعربوا 
رم�سان  �سهر  احياء  �سبيل  يف  البلدية  به 
املبارك بالدرجة الأوىل، وحتريك العجلة 
القت�سادية يف مدينة طرابل�س والتي هي 
من  بناءة  خطوة  كل  اىل  احلاجة  باأم�س 
�ساأنها رفع احلرمان عن كاهلها ورميها يف 

غياهب الن�سيان .
اأنها  بلدية طرابل�س،  امللفت يف مهرجانات 
الأحياء  العامة وداخل  نظمت يف احلدائق 
واملراكز  الداخلية  والأ�سواق  ال�سعبية 
احلاجز،  ك�سرت  طرابل�س  بلدية  الأثرية 
اأ�سواق  الرم�سانية  مبهرجاناتها  وجابت 
فرتكت  ال�سعبية  واأحيائها  طرابل�س 
ب�سماتها التي ل تن�سى يف نفو�س املواطنني 
مناطقهم  اختيار  بفكرة  رحبوا  الذين 
التنظيم  كمركز للمهرجانات ف�ساهموا يف 
وقدموا كل ما يلزم بغية اجناح املهرجانات 

الرم�سانية . 
افتتاح املن�شية

 " املن�سية   " افتتاح  بحفل  كانت  البداية 
مهرجانات  اأوىل  البلدية  اأطلقت  حيث 
تاأهيلها  اأعيد  والتي  املبارك  رم�سان  �سهر 
بتمويل بلدي نظراً ملا لها من اأهمية على 
احلديقة  كونها  طرابل�س  مدينة  �سعيد 
الوحيدة املوجودة يف و�سطها وجتاور �ساعة 
حمطة  التاريخ  وعرب  �سكلت  لهذا  التل 
واخلارجني،  الوافدين  من  للكثري  التقاء 
احتاد  رئي�س  دفعت  التاريخية  اأهميتها 
طرابل�س  بلدية  رئي�س  الفيحاء  بلديات 
الدكتور نادر الغزال اأن يختار اليوم الثاين 
مميزاً  تاريخاً  املبارك  رم�سان  �سهر  من 

لفتتاحها  . 
املدينة  اأبناء  والذي ح�سره  الفتتاح  حفل 
فنياً  وعر�ساً  الغزال  للرئي�س  كلمة  تخلله 
الفنان  قدمه  املتقاطعة  الفنون  جلمعية 
براق �سبيح، و�سهرة غنائية اأحياها الفنان 

حممد ال�سعار. 
فرقة الفرح

" ق�س�س الأطفال " لفرقة الفنانة ميمي 
فرح كانت من اأبرز امل�سرحيات التي جابت 
اىل   " املن�سية   " فمن  املدينة  �سوارع 
فمنطقة  ال�سهال  عزام  الدكتور  حديقة 
جبل حم�سن فعودة اىل حديقة امللك فهد 
يف  جنحت  وكعادتها  فرح  ميمي  واملن�سية، 
الذين  الأطفال  البهجة اىل نفو�س  ادخال 
راف�سني  ن�ساط  كل  يف  حولها  حتلقوا 

انهاءه م�ساهمني يف اجناحه .
" اأ�شعد ال�شعبية  " الفنون 

لن�ساد  واأ�سداء  ال�سعبية  الفنون  فرقة 
الرابطة  م�سرح  على  اأقامت  الرتاث 
تخللها  رم�سانية"   اأم�سية   " الثقافية 
مب�سوط  حممد  الراحل  الفنان  ا�ستذكار 
للفنان  م�سرحية  وعرو�سات   ) فهمان   (
بعنوان   ) اأ�سعد   ( احلم�سي  عبداهلل 
اأ�سعد  هدف  �سائم" والتي  اأنا  "ارحموين 
من ورائها اىل توعية ال�سائمني وابعادهم 
عن الع�سبية واملزاجية يف التعامل ذلك اأن 
مبادئ ال�سوم ل تتعلق فقط بال�سوم عن " 
الطعام وال�سراب " وامنا الأهم ال�سوم عن 
املزعجة.العر�س  واملزاجية  امل�سيء  الكالم 
للفرقة  غنائية  وقفات  تخلله  امل�سرحي 
دينية  واأنا�سيد  عزو  وهب  بقيادة  ال�سعبية 

قدمتها فرقة اأ�سداء لن�ساد الرتاث . 
اأنا�سيد دينية ووقفات طربية

طرابل�س  ومعر�س  فهد  امللك  حديقة  ويف 
مزرزع  الأخوين  �سوت  �سدح  الدويل 
بالأنا�سيد الدينية والتي جاءت بتنظيم من 
بلدية طرابل�س وجمعية الرتبية والتعليم 
اىل  الدينية  الأنا�سيد  ومن   . ال�سالمية 
فرقة حلب للطرب الأ�سيل والتي كان لها 
"النوري  حمام  داخل  طربية  وقفات  عدة 

الأثري " و�سوق الكندرجية واملن�سية وخان 
اخلياطني . 

احلكواتي ونزيه قمر الدين
وقفة  له  كان  الدين  قمر  نزيه  الفنان 
والتي  املن�سية  حديقة  يف  احلكواتي 
املدينة  اأبناء  كل  من  اجلمهور  ا�ستقطبت 
حيث علت ال�سحكات �سيما حينما راح قمر 
وولعه  �سداد  بن  رواية عنرت  الدين يق�س 
عليه  اأدخل  جديد  باأ�سلوب  لكن  بعبلة 
احلا�سر  ع�سرنا  يف  احلديثة  التقنيات 
" وطائرات وو�سائل ات�سال  " موبايل  من 
متطورة الأمر الذي دفع اجلمهور للطلب 

باعادة بع�س الو�سالت لأكرث من مرة .  
مدينة  يف  وقفة  له  كان  الرتكي  الرتاث 
اخلياطني  خان  داخل  وحتديداً  طرابل�س 
الرتكي  الفولكلور  فرقة  قدمت  حيث 

و�سلة من العرو�سات املميزة . 
املن�شد يو�شف الديك

املن�سد يو�سف الديك ابن مدينة طرابل�س 
الن�ساد  يف  اجلوائز  اأهم  على  احلائز 
والتي  املن�سية  داخل  حلقة  له  كان  الديني 
حتلق فيها الأهايل ف�سدوا مداخلها وكيف 
الديك  يو�سف  املن�سد  واملقرئ  ل؟؟!! 
يتلو  املرهف  واح�سا�سه  ال�سجي  ب�سوته 
فاذا  العبادة  �سهر  يف  الدينية  الأنا�سيد 
ب�سوته يخرتق �سور احلديقة ويجول مع 
يقومون  وهم  الأ�سواق  داخل  املدينة  اأبناء 
رم�سان  �سهر  توديع  الأخرية يف  برحلتهم 

املبارك وا�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد .
فرقة الفنون املتقاطعة

هذه  كل  تخلل  اأنه  اىل  ال�سارة  جتدر 
ابن  " للحكواتي  م�سرح جوال  العرو�سات 
متقاطعة  فنون  فرقة  ان  حيث   " البلد 
�سبيح  براق  بقيادة  العمل  لهذا  املنظمة 
املراكز  اأمام  من  يومياً  تنطلق  كانت 
ال�سوارع  وجتوب  الداخلية  والأ�سواق 
يلتفون  الذين  اأبناءها  ملتقية  والأحياء 
حول " ال�ساحنة " التي تقلهم في�ستمعون 

لأهم الق�س�س املتعلقة بتاريخ مدينتنا . 
على  اقت�سرت  فقد  الغنائية  ال�سهرات  اأما 

حفلة واحدة اأحياها الفنان هاين �سقر ابن 
مدينة طرابل�س و�ساحب ال�سوت الرائع ، 
طرابل�س  معر�س  يف  اأقيم  الغنائي  احلفل 

الدويل امل�سرح العائم  .
وجتدر ال�سارة اىل اأن املهرجانات �ستختم 
اليوم  �سيقام  والذي   " املدينة   " بافطار 
ح�سن  ال�ساطر  ق�سر  مطعم  يف  اخلمي�س 
ال�سيا�سية  الفعاليات  وي�سم  راأ�سم�سقا  يف 
القت�سادية  والفعاليات  املدينة  يف 
اخلتام  ويف  والعالميني،  والجتماعية 
البلدية  برعاية  املميزون  مهرجان  �سيقام 
لختيار  ال�سالمية  الرتبية  وجمعية 
لغوي   ، الفيحاء  من�سد   ، الفيحاء  خطيب 
الفيحاء ، �ساعر الفيحاء وقارئ الفيحاء . 

الرئي�س الغزال
رئي�س احتاد بلديات الفيحاء رئي�س بلدية 
لقاء  ويف  الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�س 
اأنه  " اأكد على  الفيحاء  " لواء  خا�س مع 
املعاناة  ما تولد الجنازات من رحم  دائماً 
ت�سن  التي  القا�سية  احلرب  من  فبالرغم 
و�سائل العالم  البلدية وعرب  داخل  علينا 
مل   " بوك  الفاي�س   " �سفحات  وحتى 
ترحمنا من حمالتها الت�سويهية التي تبدو 
�سخ�س  من  للنيل  وتهدف  منظمة  باأنها 
املطالبة  ولي�س  وعائلته  البلدية  رئي�س 
امل�ساهمة  حتى  اأو  المنائية  باخلدمات 
بطرح الأفكار التي من �ساأنها م�ساعدتنا يف 
ت�سحيح الأخطاء وايجاد احللول للم�ساكل 

املتفاقمة يف جمتمعنا .
على كل حال ا�ستطعنا ويف خ�سم حماربتنا 
من  بالرغم  رم�سان  مهرجانات  ننظم  اأن 
اأنه طاملا كان ملوؤ�س�سة  اأ�سار اىل  اأن البع�س 
مهرجاناتها  العزم  وجلمعية  ال�سفدي 
املهرجانات  من  الهدف  فما  اخلا�سة 
الظهور  عدم  لنا  يراد  وكاأنه  ؟؟؟  البلدية 
ما  كل  باأن  واحلقيقة  الوجود  واثبات 
يف  ي�سب  امنا  اعالمية  حرب  من  ن�سهده 
هذه اخلانة، واأكرث من ذلك اأقول باأن كل 
امنا  املحلية  ال�سحف  بع�س  تتداوله  ما 
ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ل  افرتاءات  يعد 

لن  الذي  الرد  عن  بنف�سي  ناأيت  انني  بيد 
يقدم ولن يوؤخر.

انفكاك عقد  اأنه يف ظل  الغزال اىل  واأ�سار 
التوافق ال�سيا�سي فاننا مل جند من يهتم 
بغية  البلدي  املجل�س  بيد  يده  لو�سع 
العك�س  على  بل  وباملدينة  به  النهو�س 
يف  اأنف�سنا  عن  الدفاع  مهمات  اأمام  جتدنا 
باأننا بتنا ندرك هذا  ، احلقيقة  كل حلظة 
بالن�سبة  اأما   . به  لنهتم  نعد  ومل  الواقع 
باأنها  فاأقول  الرم�سانية  للمهرجانات 
الأو�ساع  بتحريك  واحلمدهلل  �ساهمت 
ملدينة  ال�سعبية  والأحياء  الأ�سواق  داخل 
اليه،  �سعيت  ما  بالفعل  وهذا  طرابل�س 
كنت اأ�سدد دائماً على �سرورة احياء احلياة 
الرم�سانية داخل الأ�سواق وهذا لن يكون 
بالفعل  وهذا  املهرجانات  خالل  من  ال 
تكون هذه  اأن  ناأمل  ال�سنة،  ما حتقق هذه 
املهرجانات قد انعك�ست ايجاباً على مدينة 
الدونية  للنظرة  ناأ�سف  والتي  طرابل�س 
التي يوليها ال�سيا�سيون لها فنجدها خارج 
من  وبدًل  ال�سيا�سية،  اأجنداتهم  نطاق 
نتطلبها  التي  الحتياجات  عن  ن�ساأل  اأن 
ي�سعون  جندهم  املهرجانات  لجناح 
كانت  ن�ستجب  مل  ان  ونحن  ليقافنا 
املحاربة من خالل تعطيل هذه املهرجانات 
وهذا بالفعل ما مل�سناه ان داخل الأ�سواق اأو 
اأقفلت  حيث  الدويل  طرابل�س  معر�س  يف 
احياء  من  مننع  وكدنا  وجهنا  يف  الأبواب 
�سهرة هاين �سقر لول امل�ساعي التي بذلت 
والذين  والأ�سدقاء  الأ�سحاب  قبل  من 

نكن لهم كل الحرتام والتقدير . 
اىل  وقوفه  موؤكداً  الغزال  الرئي�س  وختم 
حتتاج  والتي  طرابل�س  مدينة  اأبناء  جانب 
كل  وجلهود  اخلدمات  من  للكثري  بالفعل 
ناأمله  ما  وهذا  فيها  ال�سيا�سة  الفعاليات 
لكل  بالتهنئة  اأتوجه  واأخرياً   ، بالفعل 
مدينة  ولأبناء  عامة  اللبناين  ال�سعب 
طرابل�س ب�سكل خا�س بحلول عيد الفطر 
على  اهلل  يعيده  اأن  نتمنى  والذي  ال�سعيد 

ال�سعب اللبناين باخلري والربكات .

ملحق
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اعترب امل�ست�سار البيئي مازن عبود يف حما�سرة 
ال�سبكة  تنظمه  الذي  القيادة  خميم  لطالب 
الغربية  التدابري  "ان  اللبنانية،  الوطنية 
الزيادة  التهمتها  العاملية  املالية  للجم الزمة 
احلراري،  الحتبا�س  جراء  الغذاء  ا�سعار  يف 
واحلل هو يف العودة اىل طاولة كوبنهاغن". 

احلراري  الحتبا�س  ظاهرة  "ان  اىل  وا�سار 
يف العامل، ادت اىل تقل�س امل�ساحات الزراعية 
ازدياد ملحوظ  العذبة، يف ظل  املياه  وكميات 

عدد  ارتفاع  جراء  الغذاء  على  للطلب 
ال�سكان".

اىل  ادى  البرتول  ا�سعار  ارتفاع  "ان  وقال: 
وغريها،  كالذرة  احلبوب  بع�س  ا�ستخدام 
"احلراك يف  رابطا  النفط احليوي"،  لتوليد 
وبارتفاع  ال�سكاين  بالتزايد  الو�سط  ال�سرق 

معدلت الفقر والبطالة". 
)تغرمي  كوبنهاغن  اىل  العودة  "اأن  واإعترب 
حال  ت�سكل  املت�سرر(  عن  للتعوي�س  امللوث 

لنها  احلالية،  العاملية  املايل  التقل�س  لزمة 
تعيد توزيع الكتلة النقدية، مما يعني زيادة يف 
الطلب على ب�سائع الدول النامية يف العامل 
معدلت  يف  انخفا�سا  وبالتايل  منوا،  القل 

البطالة".
مل  التي  احلالية،  العاملية  الزمة  "ان  وقال: 
عن  حتما  �ستتمخ�س  اوجها،  اىل  بعد  ت�سل 
ا�ستدامة  تراعي  لالقت�ساد  جديدة  قواعد 

املوارد وخف�س معدلت التلوث".

اأقامت "اجلمعية اللبنانية اخلريية لال�سالح 
الطرابل�سية  للعائالت  اإفطارا  والتاأهيل" 
املتعففة برعاية �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية 
"نيو �سويف" يف  الإيرانية يف لبنان يف مطعم 

طرابل�س. 
بدرا،  فاطمة  اجلمعية  لرئي�سة  كلمة  وكانت 

للجمعية،  الأ�سا�سيني  ال�سركاء  فيها  �سكرت 
الإمكانات"،  �ساآلة  "رغم  باإجنازاتها  منوهة 
العمل  م�سرية  يف  "ال�ستمرار  وعاهدت 

الجتماعي". 
لإجنازات  م�سور  عر�س  الفطار  وتخلل 

اجلمعية.

"دار  �سيف  غرازييال  الدولية  ال�سفرية  زارت 
احلالت  وذوي  الأيتام  لالأطفال  الزهراء" 
اأنور  الفنان  يرافقها  طرابل�س،  يف  اخلا�سة 
فوؤاد رم�سان  الإعالمي  خاجني وم�ست�سارها 
طرابل�س  بلدية  من  فتال  فا�سلة  وال�سيدة 
الرزاق  عبد  الغد"  "ك�سافة  جمعية  وقائد 
امليتم  يف  امل�سوؤولون  ا�ستقبلها  حيث  عواد، 

اجتماعية  وفعاليات  اأقاربهم  مع  والأطفال 
من املنطقة، بحفاوة و�سط الهتافات املرحبة. 
�سيما  ل  امليتم،  اأق�سام  يف  �سيف  وجالت 
له.  التابعني  واجلامعة  واملدر�سة  امل�ست�سفى 
الأطفال،  مع  الإفطار  اجلميع  تناول  ثم 
الهدايا  منهم  كل  على  �سيف  وزعت  كما 
املتخ�س�سة، متمنية لهم عيدا مباركا، واأثنت 

على جهود املربني والقيمني على امليتم. 
كما قدم مدير الدار نا�سر املعماري لل�سفرية 
كما  الفعالة،  جلهودها  تكرميية  درعا  �سيف 
قلدها القائد عواد الو�ساح الفخري للك�ساف 
اإحتفال  احللوى  قالب  قطع  ومت  الوطني 

باملنا�سبة.

والتكنولوجيا  والعلوم  الآداب  جامعة  اقامت 
يف  ال�سنوي  )AUL(افطارها  لبنان  يف 
ح�سور  يف  طرابل�س،   - القلمون  يف  مقرها 
الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي وع�سو جمل�س 
ار�سالن، مدير  عامر  النقيب  اجلامعة  امناء 
العالقات  رئي�س  تامر،  احمد  طرابل�س  مرفاأ 
�سهاب  �سريف  الدكتور  اجلامعة  يف  العامة 

وفاعليات اجتماعية وثقافية. 

اجنازات  ابرز  عن  فيلم  عر�س  الفطار،  بعد 
التاأ�سي�س،  منذ  تطورها  ومراحل  اجلامعة 
باحل�سور،  فيها  رحب  كلمة  �سهاب  القى  ثم 
م�سريا اىل ان "ر�سالة اجلامعة الرئي�سة هي 
وهدفها  اطيافه  بكل  املجتمع  مع  التوا�سل 
الكادميي"،  التعليم  جودة  م�ستوى  رفع 
لدعم  �سندوق  "تخ�سي�س  اىل  م�سريا 

الطالب املتفوقني".

ق�س�س لالأطفال )م�سرحيات( فرقة الفرح ) ميمي فرح (  2011/8/7 املن�سية ) ال�ساعة 10:00 ليال ( 2011/8/14 املن�سية ) ال�ساعة 10:00 ليال (
2011/8/21 مدر�سة اأبي فرا�س احلمداين )ال�ساعة 11:00 قبل الظهر(

2011/8/28 املن�سية )ال�ساعة 10:ليال(
ثالث اأيام العيد املن�سية)ال�ساعة 11:00 قبل الظهر(

2-    اأم�سية رم�سانية فرقة الفنون ال�سعبية – اأ�سعد 2011/8/11 الرابطة الثقافية )العا�سرة ليال( 
2011/8/12 الرابطة الثقافية )العا�سرة ليال(
2011/8/14 الرابطة الثقافية )العا�سرة ليال(

3-    فرقة املادحني- الأخوان مزرزع 2011/8/12 – امل�سرح العائم معر�س ر�سيد كرامي الدويل  )العا�سرة ليال(
4-    م�سرح جوال )جمعية فنون متقاطعة( 2011/8/19 �سوارع املدينة

2011/8/20 �سوارع املدينة
2011/8/21 �سوارع املدينة 
2011/8/26 �سوارع املدينة 
2011/8/27 �سوارع املدينة 
2011/8/28 �سوارع املدينة

5-    احلكواتي نزيه قمر الدين 2011/8/19 املن�سية )العا�سرة ليال(
6-    اأنا�سيد ومدائح فرقة حلب للطرب الأ�سيل 2011/8/19 املن�سية )العا�سرة ليال(

2011/8/20 خان اخلياطني )العا�سرة ليال(
2011/8/13 حمام النوري )العا�سرة ليال(  
2011/8/14 �سوق الكندرجية )العا�سرة ليال(

7-    حفل اإن�سادي لل�سيخ يو�سف الديك 2011/8/23 املن�سية )العا�سرة ليال(
8-    فرقة وداع تراثية الع�سر الأخري – جولة يف �سوارع املدينة )العا�سرة ليال(

9-    مهرجان املميزون ) برعاية بلدية طرابل�س وجمعية الرتبية الإ�سالمية( خطيب الفيحاء، من�سد الفيحاء، لغوي الفيحاء �ساعر الفيحاء وقارىء الفيحاء الت�سفيات بدءا من 10 رم�سان
10-     حفل فني يحييه الفنان هاين �سقر

امسيات الفيحاء الرمضانية 2011

مازن عبود: االحتباس الحراري قلص المساحات الزراعيةإفطار لجامعة AUL في القلمون
 وكميات المياه العذبة


