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األيّام، عىل  املتمّرد  الحرف  صهوَة  ممتطًيا  الُعرب  من  فارٌس  أتا�  الجارفة،  الّسنوات  أساطيل  ومن  الغابر،  األمس  غبار  من 

با "موسيقى" يُنشد� "قوافَيه الّضائعة" ألرسلَها "أغا� رجاء"، ترّ¤ها "عشتار"، ف¢تفع صوتها شجي�ا من "الكوخ األخرض"، تحمله الصَّ

با"... وينبعث "الّنبّي داود" مخاطًبا يوآب، يقظَة حّق وصوتًا مدويًا يف آذان الزّمان... فتستيقظ الّذكريات من مَوقَّعة عىل أوتار "ذكرى الصِّ

"نشوتها الّرصعى"، وتعتيل ذروة الَوحي مستلهمًة ال¢اَع الجرباّ�، معارضًة األخطل األم¢، ومرّحبًة بالّريحاّ� األمÀ، لتتحّول إىل إكليل "غار"

يتّوج هامة الّشعر والّنÌ آللئ عّز وافتخار. سألته َمن يكون وأنا إخال املتنّبي عاد مادًحا أسياد القرن العرشين، أو عمر بن أÇ ربيعة جاء

من العاÔ اآلخر ليقوم Óغامرة عاطفّية... ويف زحمة األسÑء هدر صوته قائًال:

أنا ملتحف األرز، القائل وقد كان يل من العمر ثالثة عرش عاًما:

."... الِعَربْ فيه  ُملِْقًيا  طَوٍد  فوَق  للورى/  فخٍر  راياِت  ناًرشا  البْرش/  كلُّ   ْßتست للمعايل  مستمْر/  َهناٍء  يف  ُدم  "أرزنا   

إّنه  عبد اهلل شحاده،
ابن كوسبا الباّر الذي أطاعته الكلمة وانسابت مللكة إبداعه طّيعة لّينة. فمن هو عبد الله شحاده؟ وما القيم التي تتكّشف عنها مجموعته؟

أبرص عبد الله إيلّيا شحاده، املعروف بشاعر الكورة الخرضاء،
الّنور يف بلدة كوسبا –الكورة، شÑّيل لبنان، يف ١٠ حزيران ١٩١٠.
تلّقى علومه األوىل يف مدارس كوسبا ثّم تابعها يف املدرسة الوطنّية
علم – داريّا (املعروفة بالعلمّية)، وأتّم املرحلة الّثانويّة يف كلّّية
الّرتبية والّتعليم، طرابلس. نال البكالوريا اللّبنانّية عام ١٩٣٩.
وحاز الّشهادة الّتعليمّية من مديريّة الّرتبية الوطنّية والفنون
الجميلة يف ðّوز ١٩٤٤. والتحق كذلك بجامعة القّديس يوسف
يف ب¢وت، معهد اآلداب الّرشقّية ونال بتاريخ ١٩ أيّار ١٩٤٢
óّالكالسي Çّشهادة يف الّدروس العليا يف تاريخ األدب العر
(Histoire de la littérature arabe classique)،وشهادة يف أركان
(Institutions des peuples de langue arabe) Çّاملجتمع العر
يف ٢٤ أيّار ١٩٤٥، وشهادة ثالثة يف تاريخ الّرشق األد^ وحضارته
(Histoire et civilisation des peuples du proche orient) فـي
(Philologie arabe) ٥ حزيران ١٩٤٨،ورابعة يف فقه اللّغة العربّية
يف ٣٠ حزيران ١٩٤٩، ليحصل، يف هذا الّتاريخ نفسه،عىل دبلوم
دراسات رشقّية يف هذه الفروع جميًعا. يف ١٧ حزيران ١٩٦٠ 
حاز شهادة دكتوراه يف اآلداب (الفرع العرÇّ) من جامعة

سانت أندروز الكنسّية املسكونّية يف بريطانيا، ويف ١٣ كانون الّثا� ١٩٦١ 
حاز شهادة بروفسور يف اآلداب العربّية من الجامعة نفسها.
من العديد  يف  والّثانوّي  واملتوّسطّي  االبتداّ:  الّتعليم  مارس 
املدارس يف مختلف املناطق اللّبنانّية، وكان مديًرا لعدد منها.

الوطنّية الّرتبية  كÑ شغل وظيفة مفّتش تربوّي يف وزارة 
والفنون الجميلة، األونسكو. 

تزّوج من إمييل العينا, وله منها م¢اي وإيلّيا وربيع ورندىل.
أحيا عبد الله شحاده العديد من االحتفاالت األدبّية واالجتÑعّية،
ونرش عدًدا من قصائده يف جرائد ومجّالت مختلفة نذكر منها:

"املستقبل" و"الرّقيب" و"صدى الّشÑل" و"األفكار" وغ¢ها الكث¢،
وله ديوانان مطبوعان هÑ "جميل وبثينة" و"الكوخ األخرض"، 
وخمس قصائد منشورة يف خمسة كتّيبات، فضًال عن مجموعة
"إىل طّالب البكالوريا"، التي تشكّل سلسلة محارضات أدبّية
ألقى معظمها يف معهد الفرير ويف الكلّّية اإلسالمّية. نال العديد
 من الّشهادات واألوسمة وامليدالّيات تقديًرا لعطاءاته، منها:
- رتبة الّصليب املقّدس للّرسول واملبّرش مرقس من الّدرجة الّثانية
 كمثال لكلمة الّنعمة الّرسولّية. منحه إيّاها بابا وبطريرك اإلسكندريّة

 وكّل أفريقيا كرسيتوفر الّثا�، يف ٨ آب ١٩٥٦.
- شهادة نجمة وصليب الّرشف األكاد&ّي منحه إيّاها املجلس

 األكاد&ّي واملجلس األعىل لألكاد&ّية
 األم¢كّية الّدولّية – الواليات املّتحدة األم¢كّية، يف ٢٠ حزيران ١٩٥٩.
- وسام وعقدة القّديسÀ أنطونيوس وبولس برتبة كومندور من األنبا باسيليوس،
مطران الكرّيس األورشليمّي يف القدس والّرشق األد^، ممّثًال صاحب

 الغبطة ك¢لس الّسادس، بابا وبطريرك الكرازة املرقسّية لألقباط األرثوذكس،
 بتاريخ ٢٨ حزيران ١٩٥٩.

- شهادة العضويّة الّرشفّية والزّمالة مدى الحياة. منحه إيّاها املجلس األعىل
 الّتنفيذّي لألكاد&ّية الّدولّية األم¢كّية، يف ٢٩ آب ١٩٥٩.

- امليدالّية الفّضّية ملدينة باريس – جائزة تورليت لألكاد&ّية الفرنسّية.
الّرتبية لوزارة  الّتابعة  والّتشجيع  الّرتبية  جمعّية  يّاها  إ منحته   

 الوطنّية الفرنسّية، يف ٧ أيّار ١٩٦١.
إّن س¢ة شاعر الكورة الخرضاء الّذاتّية وشهادات الّتقدير واألوسمة التي نالها،
 يفوح عبق بخورها من ثنايا املجموعة، فتتنّفس األوراق وتتوّهج شعلة
الوطنّية القيم  إشعاِعها مجموعًة من  قبُس  يتألأل  رقّي شعرّي ونÌّي 

 واإلنسانّية واألدبّية.
بقلم ابتسام غنيمه

(١٩١٠- ١٩٨٥) 

يا رسوَل العطاء

أحالمي با  لصِّ ا َة  َغضَّ تََزْل   

القوايف عبقِريَّ  ْوَق  الشَّ تبعُث 
وتحدو والّرواُة  الّشعُر  يسَكُر 
َعنّي ُل  تسأ الظِّ�ُء  للّيايل  وا
ليَتامى ا املعتّقاُت  والخموُر 
َصداها ِجيُّ  الشَّ الفرحُة  تُلِهُم 
َمن يِعْش يف الُوجوِد خمرَة ُحبٍّ

ًشا ِعطا لبتوِل  ا الخمرِة  فإىل 
وثغًرا كأًسا  َة  الحيا أحبَّ  ما 

الخفيف

أعوامي من  األيّاِم  كرِّ  رغَم 
لْهامي إ نِّها  َد من  َوتَُرّوي 
ألعالِم ا ِكُب  َموا ِبنَشيدي 
عن كُؤويس النّشوى وعن أيّامي
أنغامي وجيِبها  يف  يتََّمْت 
آلالِم وا ِح  لجرا ا ِت  غرا نا
يُسِكِر النّاَس من رحيِق الجاِم
ظامي قلٍب  بكلِّ  ندامى  يا 
األحالِم! َسْكرَِة  من  ونجيًعا 

Åاألما َرَعتَْك  لّشادي  ا أيُّهذا 
قد رعيَت النّشَء الحبيَب ُغالًما

، فَِتيÉا و فًعا  يا َك  تََصبّا و
َخلًقا وأبدْعَت  با  الصِّ فنَذْرَت 
جيًال تُنِْشُئ  َة  الحيا ووقَْفَت 
Ìاًرا قطفَت  هل  الكرُم،  أَيْنَع 
حكمُة الَوْعِي أن تعيَش سعيًدا

ِم يتا أ لِِصبْيٍَة  مٍّ  أ ْعَي  َر
ِم ألسقا ا Ïهنِة  ٍر  ا د  Ðَغ
كاألغناِم األشباِل  َرْعُي  ليس 
واإلفهاِم اإلرشاِد  ُدروِب  يف 
ألعالِم ا َر  ُمظَفَّ  ، جيٍل ِتلَْو 
يف خريِف الجهاِد والقلُب دامي؟!
ِم لبَّسا ا هِرَك  لد مطمئنÉا 

!تَعاَيل
املتقارب

، لهوى ا َت  سكو ْن  نلحِّ َيل  تعا

Å ألما ا و  ، ِه ِو شد ىل  إ نُصغِ  و

ِر لَقرا ا لبعيَد  ا لّنشيَد  ا أحبُّ 

لّنوى ا مَع  د لّشوُق  ا لّحَن  ك� 

لجوى ا شعَر  يرتجُم  ها  ا صد

وى َد روحي  ِء  ا جو بأ ما  ا  ذ إ

لكرى ا َل  خيا نْق  نعا َيل  تعا

لّنسيِم ا ِت  هين� عىل  ونغُف 
لّذرى ا يف  ذا  لشَّ ا كُحلِْم  ونسبْح 

لورى ا فوق  لُخلِد  ا عىل  ونَْصُح 

! ؟ َرسى لَّ�  بِح  لصُّ ا مع  ا  ًر نُو يَر  تطا حبÉا  لّزهِر  ا ى  ند لسنا  أ

لظَّ� ا وِّ  نَُر َي  ا هو َيل  تعا

مي غرا يا  ساعدي  عىل  ونامي 

ا ووجًد ًما  غرا وُجعنا  َعِطشنا 

لّس� ا نعيُم  لحبيِب  ا ُق  ِعنا

للَّمى ا Ïهِد  ُحلٌم  َم  نا ك� 

؟ ينع� ن  أ للقلِب  َن  آ ما  أ

، نا لسَّ ا َع  ُشعا ي  Ðن أ َيل  تعا

نا شعِر يف  لفكِر  ا مع  ِطّيل  أ

ليتنا يا  ِق  لّشو ا مَن  َسِكرنا 

! â لدُّ ا ي  بهذ يل  للَّيا ا ظالَم 

! ِسنا كأ يف  لخمِر  ا مع  ِطّيل  أ

ملُنى ا بخمِر  ى  ر سكا نظَلُّ 
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األيّام، عىل  املتمّرد  الحرف  صهوَة  ممتطًيا  الُعرب  من  فارٌس  أتا�  الجارفة،  الّسنوات  أساطيل  ومن  الغابر،  األمس  غبار  من 

با "موسيقى" يُنشد� "قوافَيه الّضائعة" ألرسلَها "أغا� رجاء"، ترّ¤ها "عشتار"، ف¢تفع صوتها شجي�ا من "الكوخ األخرض"، تحمله الصَّ

با"... وينبعث "الّنبّي داود" مخاطًبا يوآب، يقظَة حّق وصوتًا مدويًا يف آذان الزّمان... فتستيقظ الّذكريات من مَوقَّعة عىل أوتار "ذكرى الصِّ

"نشوتها الّرصعى"، وتعتيل ذروة الَوحي مستلهمًة ال¢اَع الجرباّ�، معارضًة األخطل األم¢، ومرّحبًة بالّريحاّ� األمÀ، لتتحّول إىل إكليل "غار"

يتّوج هامة الّشعر والّنÌ آللئ عّز وافتخار. سألته َمن يكون وأنا إخال املتنّبي عاد مادًحا أسياد القرن العرشين، أو عمر بن أÇ ربيعة جاء

من العاÔ اآلخر ليقوم Óغامرة عاطفّية... ويف زحمة األسÑء هدر صوته قائًال:

أنا ملتحف األرز، القائل وقد كان يل من العمر ثالثة عرش عاًما:

."... الِعَربْ فيه  ُملِْقًيا  طَوٍد  فوَق  للورى/  فخٍر  راياِت  ناًرشا  البْرش/  كلُّ   ْßتست للمعايل  مستمْر/  َهناٍء  يف  ُدم  "أرزنا   

إّنه  عبد اهلل شحاده،
ابن كوسبا الباّر الذي أطاعته الكلمة وانسابت مللكة إبداعه طّيعة لّينة. فمن هو عبد الله شحاده؟ وما القيم التي تتكّشف عنها مجموعته؟

أبرص عبد الله إيلّيا شحاده، املعروف بشاعر الكورة الخرضاء،
الّنور يف بلدة كوسبا –الكورة، شÑّيل لبنان، يف ١٠ حزيران ١٩١٠.
تلّقى علومه األوىل يف مدارس كوسبا ثّم تابعها يف املدرسة الوطنّية
علم – داريّا (املعروفة بالعلمّية)، وأتّم املرحلة الّثانويّة يف كلّّية
الّرتبية والّتعليم، طرابلس. نال البكالوريا اللّبنانّية عام ١٩٣٩.
وحاز الّشهادة الّتعليمّية من مديريّة الّرتبية الوطنّية والفنون
الجميلة يف ðّوز ١٩٤٤. والتحق كذلك بجامعة القّديس يوسف
يف ب¢وت، معهد اآلداب الّرشقّية ونال بتاريخ ١٩ أيّار ١٩٤٢
óّالكالسي Çّشهادة يف الّدروس العليا يف تاريخ األدب العر
(Histoire de la littérature arabe classique)،وشهادة يف أركان
(Institutions des peuples de langue arabe) Çّاملجتمع العر
يف ٢٤ أيّار ١٩٤٥، وشهادة ثالثة يف تاريخ الّرشق األد^ وحضارته
(Histoire et civilisation des peuples du proche orient) فـي
(Philologie arabe) ٥ حزيران ١٩٤٨،ورابعة يف فقه اللّغة العربّية
يف ٣٠ حزيران ١٩٤٩، ليحصل، يف هذا الّتاريخ نفسه،عىل دبلوم
دراسات رشقّية يف هذه الفروع جميًعا. يف ١٧ حزيران ١٩٦٠ 
حاز شهادة دكتوراه يف اآلداب (الفرع العرÇّ) من جامعة

سانت أندروز الكنسّية املسكونّية يف بريطانيا، ويف ١٣ كانون الّثا� ١٩٦١ 
حاز شهادة بروفسور يف اآلداب العربّية من الجامعة نفسها.
من العديد  يف  والّثانوّي  واملتوّسطّي  االبتداّ:  الّتعليم  مارس 
املدارس يف مختلف املناطق اللّبنانّية، وكان مديًرا لعدد منها.

الوطنّية الّرتبية  كÑ شغل وظيفة مفّتش تربوّي يف وزارة 
والفنون الجميلة، األونسكو. 

تزّوج من إمييل العينا, وله منها م¢اي وإيلّيا وربيع ورندىل.
أحيا عبد الله شحاده العديد من االحتفاالت األدبّية واالجتÑعّية،
ونرش عدًدا من قصائده يف جرائد ومجّالت مختلفة نذكر منها:

"املستقبل" و"الرّقيب" و"صدى الّشÑل" و"األفكار" وغ¢ها الكث¢،
وله ديوانان مطبوعان هÑ "جميل وبثينة" و"الكوخ األخرض"، 
وخمس قصائد منشورة يف خمسة كتّيبات، فضًال عن مجموعة
"إىل طّالب البكالوريا"، التي تشكّل سلسلة محارضات أدبّية
ألقى معظمها يف معهد الفرير ويف الكلّّية اإلسالمّية. نال العديد
 من الّشهادات واألوسمة وامليدالّيات تقديًرا لعطاءاته، منها:
- رتبة الّصليب املقّدس للّرسول واملبّرش مرقس من الّدرجة الّثانية
 كمثال لكلمة الّنعمة الّرسولّية. منحه إيّاها بابا وبطريرك اإلسكندريّة

 وكّل أفريقيا كرسيتوفر الّثا�، يف ٨ آب ١٩٥٦.
- شهادة نجمة وصليب الّرشف األكاد&ّي منحه إيّاها املجلس

 األكاد&ّي واملجلس األعىل لألكاد&ّية
 األم¢كّية الّدولّية – الواليات املّتحدة األم¢كّية، يف ٢٠ حزيران ١٩٥٩.
- وسام وعقدة القّديسÀ أنطونيوس وبولس برتبة كومندور من األنبا باسيليوس،
مطران الكرّيس األورشليمّي يف القدس والّرشق األد^، ممّثًال صاحب

 الغبطة ك¢لس الّسادس، بابا وبطريرك الكرازة املرقسّية لألقباط األرثوذكس،
 بتاريخ ٢٨ حزيران ١٩٥٩.

- شهادة العضويّة الّرشفّية والزّمالة مدى الحياة. منحه إيّاها املجلس األعىل
 الّتنفيذّي لألكاد&ّية الّدولّية األم¢كّية، يف ٢٩ آب ١٩٥٩.

- امليدالّية الفّضّية ملدينة باريس – جائزة تورليت لألكاد&ّية الفرنسّية.
الّرتبية لوزارة  الّتابعة  والّتشجيع  الّرتبية  جمعّية  يّاها  إ منحته   

 الوطنّية الفرنسّية، يف ٧ أيّار ١٩٦١.
إّن س¢ة شاعر الكورة الخرضاء الّذاتّية وشهادات الّتقدير واألوسمة التي نالها،
 يفوح عبق بخورها من ثنايا املجموعة، فتتنّفس األوراق وتتوّهج شعلة
الوطنّية القيم  إشعاِعها مجموعًة من  قبُس  يتألأل  رقّي شعرّي ونÌّي 

 واإلنسانّية واألدبّية.
بقلم ابتسام غنيمه

(١٩١٠- ١٩٨٥) 

يا رسوَل العطاء

أحالمي با  لصِّ ا َة  َغضَّ تََزْل   

القوايف عبقِريَّ  ْوَق  الشَّ تبعُث 
وتحدو والّرواُة  الّشعُر  يسَكُر 
َعنّي ُل  تسأ الظِّ�ُء  للّيايل  وا
ليَتامى ا املعتّقاُت  والخموُر 
َصداها ِجيُّ  الشَّ الفرحُة  تُلِهُم 
َمن يِعْش يف الُوجوِد خمرَة ُحبٍّ

ًشا ِعطا لبتوِل  ا الخمرِة  فإىل 
وثغًرا كأًسا  َة  الحيا أحبَّ  ما 

الخفيف

أعوامي من  األيّاِم  كرِّ  رغَم 
لْهامي إ نِّها  َد من  َوتَُرّوي 
ألعالِم ا ِكُب  َموا ِبنَشيدي 
عن كُؤويس النّشوى وعن أيّامي
أنغامي وجيِبها  يف  يتََّمْت 
آلالِم وا ِح  لجرا ا ِت  غرا نا
يُسِكِر النّاَس من رحيِق الجاِم
ظامي قلٍب  بكلِّ  ندامى  يا 
األحالِم! َسْكرَِة  من  ونجيًعا 

Åاألما َرَعتَْك  لّشادي  ا أيُّهذا 
قد رعيَت النّشَء الحبيَب ُغالًما

، فَِتيÉا و فًعا  يا َك  تََصبّا و
َخلًقا وأبدْعَت  با  الصِّ فنَذْرَت 
جيًال تُنِْشُئ  َة  الحيا ووقَْفَت 
Ìاًرا قطفَت  هل  الكرُم،  أَيْنَع 
حكمُة الَوْعِي أن تعيَش سعيًدا

ِم يتا أ لِِصبْيٍَة  مٍّ  أ ْعَي  َر
ِم ألسقا ا Ïهنِة  ٍر  ا د  Ðَغ
كاألغناِم األشباِل  َرْعُي  ليس 
واإلفهاِم اإلرشاِد  ُدروِب  يف 
ألعالِم ا َر  ُمظَفَّ  ، جيٍل ِتلَْو 
يف خريِف الجهاِد والقلُب دامي؟!
ِم لبَّسا ا هِرَك  لد مطمئنÉا 

!تَعاَيل
املتقارب

، لهوى ا َت  سكو ْن  نلحِّ َيل  تعا

Å ألما ا و  ، ِه ِو شد ىل  إ نُصغِ  و

ِر لَقرا ا لبعيَد  ا لّنشيَد  ا أحبُّ 

لّنوى ا مَع  د لّشوُق  ا لّحَن  ك� 

لجوى ا شعَر  يرتجُم  ها  ا صد

وى َد روحي  ِء  ا جو بأ ما  ا  ذ إ

لكرى ا َل  خيا نْق  نعا َيل  تعا

لّنسيِم ا ِت  هين� عىل  ونغُف 
لّذرى ا يف  ذا  لشَّ ا كُحلِْم  ونسبْح 

لورى ا فوق  لُخلِد  ا عىل  ونَْصُح 

! ؟ َرسى لَّ�  بِح  لصُّ ا مع  ا  ًر نُو يَر  تطا حبÉا  لّزهِر  ا ى  ند لسنا  أ

لظَّ� ا وِّ  نَُر َي  ا هو َيل  تعا

مي غرا يا  ساعدي  عىل  ونامي 

ا ووجًد ًما  غرا وُجعنا  َعِطشنا 

لّس� ا نعيُم  لحبيِب  ا ُق  ِعنا

للَّمى ا Ïهِد  ُحلٌم  َم  نا ك� 

؟ ينع� ن  أ للقلِب  َن  آ ما  أ

، نا لسَّ ا َع  ُشعا ي  Ðن أ َيل  تعا

نا شعِر يف  لفكِر  ا مع  ِطّيل  أ

ليتنا يا  ِق  لّشو ا مَن  َسِكرنا 

! â لدُّ ا ي  بهذ يل  للَّيا ا ظالَم 

! ِسنا كأ يف  لخمِر  ا مع  ِطّيل  أ

ملُنى ا بخمِر  ى  ر سكا نظَلُّ 
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إعالن

مجلس إدارة غرفة طرابلس:
 تأييد مطلق لتوجهات الرئيس

عقد جمل�س اإدارة غرفة طرابل�س وال�شمال اإجتماعه الدوري 

برئا�شة توفيق دبو�شي حيث متت مناق�شة كافة البنود املدرجة 

املجل�س  اأعلن  التداول،  وبعد  اجلل�شة،  اأعمال  جدول  على 

تاأييده املطلق لكافة توجهات الرئي�س دبو�شي وتدابريه الإدارية 

والإجرائية، ومقدراً احلر�س على م�شرية الغرفة املميزة بالرغم 

من الظروف القا�شية التي مير بها لبنان يف املرحلة الراهنة على 

كافة ال�شعد وخمتلف امل�شتويات.

مباحثات لبنانية بلجيكية حول 
مشاريع الطاقة البديلة

بحث توفيق دبو�شي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال، مع وفد 

من �رشكة enfinity البلجيكية قوامه الدكتور عبد الوهاب الغطاء 

وعبد الرحمن الداعوق خمتلف امل�شاريع ال�شتثمارية التي تنفذها 

بح�شور  البديلة،  الطاقة  �شيما يف جمالت  ل  البلجيكية  ال�رشكة 

ومتحورت  الأيوبي،  نور  املهند�س  طرابل�س  بلدية  جمل�س  ع�شو 

الطاقة  مب�شاريع  املتعلقة  التقنية  اجلوانب   ” حول  املباحثات 

البديلة” ومدى القدرات والإ�شتعدادات التي تتمتع بها ال�رشكة 

التنفيذية  ال�رشاكة  من  قانوين  نظام  لإقامة  املتخ�ش�شة  البلجيكية 

مل�رشوع اإنارة �شوارع مدن الفيحاء كخطوة اأوىل تن�شحب هذه 

لحقة،  مرحلة  يف  الكربى  طرابل�س  لت�شمل  الناجحة  التجربة 

توثيق   ” على  امل�شاعدة  العمالنية  ال�شبل  بكافة  التداول  مت  كما 

روابط ال�رشاكة يف جمالت الطاقة البديلة بني ال�رشكة البلجيكية 

وغرفة طرابل�س وال�شمال وبلدية طرابل�س واإحتاد بلديات الفيحاء 

على نطاق القطاعني العام واخلا�س”.

دبو�شي،  توفيق  اإجتمع 

رئ��ي�����س غ��رف��ة ط��راب��ل�����س 

البيئي  اخلبري  مع  وال�شمال، 

الدكتور عماد بدر، بح�شور 

فتال،  الزعبي  رنا  املهند�شة 

تفا�شيل  اإ�شتعرا�س  مت  حيث 

العلمية  امل�شاريع  خمتلف 

اىل  ال��ه��ادف��ة  املتخ�ش�شة 

حماية البيئة يف لبنان عمومًا 

وطرابل�س خ�شو�شًا.

وطرح الدكتور بدر اأفكاراً 

متقدمة ملعاجلة خمتلف امل�شائل 

البيئية وفقًا لأعلى املوا�شفات 

التكنولوجية  وامل��ع��اي��ري 

ميكن  التي  دول��ي��ًا  املعتمدة 

اللبناين  ال�شعيد  تطبيقها على 

ملعاجلة  عملية  حلول  لإيجاد 

طرابل�س  يف  النفايات  جبل 

امل�شكالت  م��ن  وخ��الف��ه 

جهوزيته  �شيما  ل  البيئية 

لبناء م�شنع يعمل على حتويل 

اإطارات ال�شيارات امل�شتعملة 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ة ل��الإم��ت��ن��اع 

التي  ح��رق��ه��ا  ط��ري��ق��ة  ع��ن 

بيئية  واأعباء  اأ���رشار  ت�شبب 

واإجتماعيًا  اإن�شانيًا  و�شحية 

اأو�شح  كما  واإقت�شاديًا”. 

الدكتور بدر اأنه يحاول تاأمني 

ت�شغيلي  اإ�شتثماري  راأ�شمال 

لت�شييد م�شنعه على عقار يف 

موافقات  ولق��ى  اأنفة  بلدة 

من كافة اجلهات املعنية اإل اأن 

بها  التي مير  احلالية  الظروف 

لإطالق  موؤاتية  تكن  مل  لبنان 

فر�س  يوؤمن  الذي  م�رشوعه 

بيئة  ويوفر  لل�شباب  عمل 

لبنانية �شليمة.

دبو�شي  الرئي�س  جهته  من 

البيئية  اجل��ه��ود  على  اأث��ن��ى 

يبذلها  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة 

فيها  وراأى  ب��در  الدكتور 

تت�شمن  بيئية  علمية  م�شاريع 

مفاهيم حديثة لالإدارة العامة 

غرفة  يف  ونحن  لبنان  يف 

نقف  وال�شمال  طرابل�س 

امل�شاريع  جذب  جانب  اىل 

والعربية  اللبنانية  الإ�شتثمارية 

والدولية يف خمتلف املجالت 

تلبية  حثيث  ب�شكل  ونتابع 

على  الوطنية  الإحتياجات 

خمتلف ال�شعد البيئية والإمنائية 

والإ�شت�شفائية واخلدماتية.

ب��رع��اي��ة غ��رف��ة ط��راب��ل�����س 

توفيق  برئي�شها  ممثلًة  وال�شمال 

غرفة  اإ���ش��ت�����ش��اف��ت  دب��و���ش��ي 

“امللتقى  وال�شمال  طرابل�س 

دور  تناول  الذي  الت�شاوري” 

الأعمال  رجال  اإحتاد  واأعمال 

ممثلًة  )اإرادة(  والتطوير  للدعم 

رمي  ال�شيدة  الرئي�س  بنائب 

“ن�شاند”  جمعية  ودور  بي�شون 

املنبثقة من جمعية “اإرادة” ممثلًة 

عيتاين  غيدا  ال�شيدة  برئي�شتها 

ال�شابق  الوزير  بح�شور  النوام 

وزير  وم�شت�شار  مرعبي  معني 

بري�س  غ�شان  الأ�شتاذ  الإقت�شاد 

ح�شان  ال��دك��ت��ور  واملهند�س 

اأعمال  بتي�شري  املفو�س  �شناوي 

الهيئة العامة للمنطقة الإقت�شادية 

اخل��ا���ش��ة وع����دد م��ن رج��ال 

واأع�شاء  وروؤ���ش��اء  الأع��م��ال 

طرابل�س  م��ن  بلدية  جمال�س 

وجمعيات  وخم��ات��ري  وع��ك��ار 

“اإرادة”  جمعيتي  من  واأع�شاء 

قاطرجني،  اأم��ري  و”ن�شاند”: 

اإزم��ريل،  الأح��دب،وائ��ل  نذير 

اجلمعيات  لكافة  العام  واملن�شق 

خالد عيتاين.

البداية كانت مع كلمة ترحيبية 

فيها  اأعرب  الرئي�س دبو�شي  من 

املبدعة  لالأفكار  تقديره   ” عن 

حولها  يتحلق  التي  والإبتكارية 

ت�شكل  والتي  الت�شاوري  اللقاء 

اأداة فعالة ملواجهة خمتلف اأنواع 

يف  نواجهها  التي  التحديات 

اىل  لفتًا  ال�شعبة  الظروف  هذه 

اأننا يف غرفة طرابل�س وال�شمال 

ال�رشاكة  من  مناخ  يف  نتقا�شم 

“اإرادة”  جمعيتي  تطلعات 

م�شاريع  ولدينا  و”ن�شاند” 

نه�شوية ت�شكل فر�س اإ�شتثمارية 

من  الوطني  اإقت�شادنا  لتطوير 

من  وتتعزز  الكربى  طرابل�س 

مع  الوا�شعة  �رشاكتنا  خاللها 

وال��دويل  الإقليمي  جمتمعينا 

جانب  اىل  ال��وق��وف  م��وؤك��داً 

ة  “اإرادة” وكافة م�شاريعها اخلريرّ
املنبثقة منها”.

كلمة  ك���ان���ت  ث���م  وم����ن 

“اإرادة”  جمعية  رئي�س  لنائب 

�شلطت  بي�شون  رمي  ال�شيدة 

جمعية  على  فيها  الأ���ش��واء 

يف  ومهامها  ودورها  “ارادة” 
على  وكذلك  الأعمال  جمتمع 

مواجهة  يف  اجلمعية  توجهات 

والإجتماعية  الإقت�شادية  الأزمة 

باإعتبارها من�شة لتوفري اخلدمات 

اللبناين  للمجتمع  ال��الزم��ة 

معلومات  قاعدة  اىل  بالإ�شتناد 

التي تغطي كل القطاعات املالية 

وامل�رشفية وم�شتودعات الأدوية 

م�شاعدة  عمل  فر�س  وتوفر 

وبالتايل  لل�شباب  وم��الئ��م��ة 

توفري قرو�س م�شاعدة للطالب 

اجلامعية  درا�شاتهم  لتكملة 

مع  وا���ش��ع  ب�شكل  والتن�شيق 

خمتلف اجلمعيات اخلريية وعقد 

ور�س عمل وطاولت م�شتديرة 

وحلقات نقا�س يتم من خاللها 

القائمة  الأو�شاع  تناول  اأي�شًا 

من كافة وجوهها.

غيدا  ال�شيدة  تناولت  كما 

جمعية  رئي�شة  ال��ن��وام  عيتاين 

واأهداف  ومهام  دور  “ن�شاند” 
�رشورها  عن  معربًة  جمعيتها 

“ن�شاند”  اأع��م��ال  تنطلق  ب��اإن 

لتوفري  وال�شمال  طرابل�س  من 

ملجتمعنا  املمكنة  اخلدمات  كل 

تخطي  على  وم�شاعدته  اللبناين 

والعمل  به  تع�شف  التي  الأزمة 

بلورة  على  طرابل�س  غرفة  مع 

الأفكار التي من خاللها ن�شتطيع 

الإقت�شادية  ظروفنا  نتجاوز  اأن 

والإجتماعية احلرجة”.

اقتصاد

زوروا جناحنا يف معر�ض الكتاب الـ46

مشاريع في غرفة طرابلس والشمال لحماية البيئة اللبنانية

»إرادة«و»نساند« وغرفة طرابلس والشمال في مواجهة األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية اللبنانية

رحب توفيق دبو�شي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال، مبديرة 

املركز الثقايف الإ�شباين )�رشفنت�س( يف لبنان يولندا اأوني�س �شولر، 

الإداري،  املدير  بريو  برييز  خو�شيه  �شم  الذي  املرافق  والوفد 

ع�شو  بح�شور  الأكادميي،  امل�شوؤول  غونزالي�س  بومار  وقي�رش 

القن�شل الفخري لإ�شبانيا املهند�س ح�شام  الغرفة /  اإدارة  جمل�س 

الروابط  لتعزيز  ال�شديق  الإ�شباين  ” بتوجه اجلانب  قبيطر  الدين 

الثقافية مع غرفة طرابل�س وال�شمال”.

املركز  لإحت�شان  طرابل�س”  غرفة  اإ�شتعداد  دبو�شي  واأبدى 

الثقايف الإ�شباين يف مقرها، والتطلع اىل اإت�شاع دائرة العالقات 

اللبنانية الإ�شبانية يف كافة املجالت الثقافية والإقت�شادية، �شاكراً 

مديرة املركز الإ�شباين على اإن�شدادها اىل طرابل�س وحمبتها لهذه 

الثقافات  الإنفتاح على كافة  التي متتلك روح  املدينة احل�شارية 

واحل�شارات ل �شيما الإ�شبانية منها”.

من جهتها املديرة �شولر ا�شارت اىل اأن الغاية من زيارتها اىل 

الغرفة ” تتمحور حول تعميق احلوار والإ�شاءة على طموحات 

بلدها ببناء عالقات ثقافية وتعزيز تلك العالقات بني ال�شعوب، 

وتوجهت ب�شكرها للرئي�س دبو�شي ولزمالئه يف غرفة طرابل�س 

على ترحابهم يف تعميق الروابط الثقافية الإ�شبانية اللبنانية وترى 

اأن املناخ العام ال�شائد يف طرابل�س يف املرحلة الراهنة ي�شجع على 

اإطالق ور�شة التعاون الثقايف الواعد “.

بدوره ع�شو جمل�س الإدارة ح�شام الدين قبيطر ” توجه ب�شكره 

الإ�شباين  الثقايف  املركز  وفد  زيارة  اأن  اىل  دبو�شي لفتًا  للرئي�س 

يف  الإ�شبانية  الثقافة  ن�رش  املركز  توجهات  �شياق  يف  تندرج 

باأن  اإعتزازنا  عن  ونعرب  التجارية،  غرفتها  بوابة  من  طرابل�س 

املحرك  احليوي  العن�رش  واأع�شاءا  رئي�شًا  طرابل�س  غرفة  تكون 

املجالت  يف  الإ�شبانية  اللبنانية  العالقات  تطوير  يف  امل�شتقبلي 

الثقافية وخالفها من العالقات املفيدة للجانبني “.

عالقات إسبانية لبنانية من طرابلس الكبرى
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مجلس إدارة غرفة طرابلس:
 تأييد مطلق لتوجهات الرئيس

عقد جمل�س اإدارة غرفة طرابل�س وال�شمال اإجتماعه الدوري 

برئا�شة توفيق دبو�شي حيث متت مناق�شة كافة البنود املدرجة 

املجل�س  اأعلن  التداول،  وبعد  اجلل�شة،  اأعمال  جدول  على 

تاأييده املطلق لكافة توجهات الرئي�س دبو�شي وتدابريه الإدارية 

والإجرائية، ومقدراً احلر�س على م�شرية الغرفة املميزة بالرغم 

من الظروف القا�شية التي مير بها لبنان يف املرحلة الراهنة على 

كافة ال�شعد وخمتلف امل�شتويات.

مباحثات لبنانية بلجيكية حول 
مشاريع الطاقة البديلة

بحث توفيق دبو�شي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال، مع وفد 

من �رشكة enfinity البلجيكية قوامه الدكتور عبد الوهاب الغطاء 

وعبد الرحمن الداعوق خمتلف امل�شاريع ال�شتثمارية التي تنفذها 

بح�شور  البديلة،  الطاقة  �شيما يف جمالت  ل  البلجيكية  ال�رشكة 

ومتحورت  الأيوبي،  نور  املهند�س  طرابل�س  بلدية  جمل�س  ع�شو 

الطاقة  مب�شاريع  املتعلقة  التقنية  اجلوانب   ” حول  املباحثات 

البديلة” ومدى القدرات والإ�شتعدادات التي تتمتع بها ال�رشكة 

التنفيذية  ال�رشاكة  من  قانوين  نظام  لإقامة  املتخ�ش�شة  البلجيكية 

مل�رشوع اإنارة �شوارع مدن الفيحاء كخطوة اأوىل تن�شحب هذه 

لحقة،  مرحلة  يف  الكربى  طرابل�س  لت�شمل  الناجحة  التجربة 

توثيق   ” على  امل�شاعدة  العمالنية  ال�شبل  بكافة  التداول  مت  كما 

روابط ال�رشاكة يف جمالت الطاقة البديلة بني ال�رشكة البلجيكية 

وغرفة طرابل�س وال�شمال وبلدية طرابل�س واإحتاد بلديات الفيحاء 

على نطاق القطاعني العام واخلا�س”.

دبو�شي،  توفيق  اإجتمع 

رئ��ي�����س غ��رف��ة ط��راب��ل�����س 

البيئي  اخلبري  مع  وال�شمال، 

الدكتور عماد بدر، بح�شور 

فتال،  الزعبي  رنا  املهند�شة 

تفا�شيل  اإ�شتعرا�س  مت  حيث 

العلمية  امل�شاريع  خمتلف 

اىل  ال��ه��ادف��ة  املتخ�ش�شة 

حماية البيئة يف لبنان عمومًا 

وطرابل�س خ�شو�شًا.

وطرح الدكتور بدر اأفكاراً 

متقدمة ملعاجلة خمتلف امل�شائل 

البيئية وفقًا لأعلى املوا�شفات 

التكنولوجية  وامل��ع��اي��ري 

ميكن  التي  دول��ي��ًا  املعتمدة 

اللبناين  ال�شعيد  تطبيقها على 

ملعاجلة  عملية  حلول  لإيجاد 

طرابل�س  يف  النفايات  جبل 

امل�شكالت  م��ن  وخ��الف��ه 

جهوزيته  �شيما  ل  البيئية 

لبناء م�شنع يعمل على حتويل 

اإطارات ال�شيارات امل�شتعملة 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ة ل��الإم��ت��ن��اع 

التي  ح��رق��ه��ا  ط��ري��ق��ة  ع��ن 

بيئية  واأعباء  اأ���رشار  ت�شبب 

واإجتماعيًا  اإن�شانيًا  و�شحية 

اأو�شح  كما  واإقت�شاديًا”. 

الدكتور بدر اأنه يحاول تاأمني 

ت�شغيلي  اإ�شتثماري  راأ�شمال 

لت�شييد م�شنعه على عقار يف 

موافقات  ولق��ى  اأنفة  بلدة 

من كافة اجلهات املعنية اإل اأن 

بها  التي مير  احلالية  الظروف 

لإطالق  موؤاتية  تكن  مل  لبنان 

فر�س  يوؤمن  الذي  م�رشوعه 

بيئة  ويوفر  لل�شباب  عمل 

لبنانية �شليمة.

دبو�شي  الرئي�س  جهته  من 

البيئية  اجل��ه��ود  على  اأث��ن��ى 

يبذلها  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة 

فيها  وراأى  ب��در  الدكتور 

تت�شمن  بيئية  علمية  م�شاريع 

مفاهيم حديثة لالإدارة العامة 

غرفة  يف  ونحن  لبنان  يف 

نقف  وال�شمال  طرابل�س 

امل�شاريع  جذب  جانب  اىل 

والعربية  اللبنانية  الإ�شتثمارية 

والدولية يف خمتلف املجالت 

تلبية  حثيث  ب�شكل  ونتابع 

على  الوطنية  الإحتياجات 

خمتلف ال�شعد البيئية والإمنائية 

والإ�شت�شفائية واخلدماتية.

ب��رع��اي��ة غ��رف��ة ط��راب��ل�����س 

توفيق  برئي�شها  ممثلًة  وال�شمال 

غرفة  اإ���ش��ت�����ش��اف��ت  دب��و���ش��ي 

“امللتقى  وال�شمال  طرابل�س 

دور  تناول  الذي  الت�شاوري” 

الأعمال  رجال  اإحتاد  واأعمال 

ممثلًة  )اإرادة(  والتطوير  للدعم 

رمي  ال�شيدة  الرئي�س  بنائب 

“ن�شاند”  جمعية  ودور  بي�شون 

املنبثقة من جمعية “اإرادة” ممثلًة 

عيتاين  غيدا  ال�شيدة  برئي�شتها 

ال�شابق  الوزير  بح�شور  النوام 

وزير  وم�شت�شار  مرعبي  معني 

بري�س  غ�شان  الأ�شتاذ  الإقت�شاد 

ح�شان  ال��دك��ت��ور  واملهند�س 

اأعمال  بتي�شري  املفو�س  �شناوي 

الهيئة العامة للمنطقة الإقت�شادية 

اخل��ا���ش��ة وع����دد م��ن رج��ال 

واأع�شاء  وروؤ���ش��اء  الأع��م��ال 

طرابل�س  م��ن  بلدية  جمال�س 

وجمعيات  وخم��ات��ري  وع��ك��ار 

“اإرادة”  جمعيتي  من  واأع�شاء 

قاطرجني،  اأم��ري  و”ن�شاند”: 

اإزم��ريل،  الأح��دب،وائ��ل  نذير 

اجلمعيات  لكافة  العام  واملن�شق 

خالد عيتاين.

البداية كانت مع كلمة ترحيبية 

فيها  اأعرب  الرئي�س دبو�شي  من 

املبدعة  لالأفكار  تقديره   ” عن 

حولها  يتحلق  التي  والإبتكارية 

ت�شكل  والتي  الت�شاوري  اللقاء 

اأداة فعالة ملواجهة خمتلف اأنواع 

يف  نواجهها  التي  التحديات 

اىل  لفتًا  ال�شعبة  الظروف  هذه 

اأننا يف غرفة طرابل�س وال�شمال 

ال�رشاكة  من  مناخ  يف  نتقا�شم 

“اإرادة”  جمعيتي  تطلعات 

م�شاريع  ولدينا  و”ن�شاند” 

نه�شوية ت�شكل فر�س اإ�شتثمارية 

من  الوطني  اإقت�شادنا  لتطوير 

من  وتتعزز  الكربى  طرابل�س 

مع  الوا�شعة  �رشاكتنا  خاللها 

وال��دويل  الإقليمي  جمتمعينا 

جانب  اىل  ال��وق��وف  م��وؤك��داً 

ة  “اإرادة” وكافة م�شاريعها اخلريرّ
املنبثقة منها”.

كلمة  ك���ان���ت  ث���م  وم����ن 

“اإرادة”  جمعية  رئي�س  لنائب 

�شلطت  بي�شون  رمي  ال�شيدة 

جمعية  على  فيها  الأ���ش��واء 

يف  ومهامها  ودورها  “ارادة” 
على  وكذلك  الأعمال  جمتمع 

مواجهة  يف  اجلمعية  توجهات 

والإجتماعية  الإقت�شادية  الأزمة 

باإعتبارها من�شة لتوفري اخلدمات 

اللبناين  للمجتمع  ال��الزم��ة 

معلومات  قاعدة  اىل  بالإ�شتناد 

التي تغطي كل القطاعات املالية 

وامل�رشفية وم�شتودعات الأدوية 

م�شاعدة  عمل  فر�س  وتوفر 

وبالتايل  لل�شباب  وم��الئ��م��ة 

توفري قرو�س م�شاعدة للطالب 

اجلامعية  درا�شاتهم  لتكملة 

مع  وا���ش��ع  ب�شكل  والتن�شيق 

خمتلف اجلمعيات اخلريية وعقد 

ور�س عمل وطاولت م�شتديرة 

وحلقات نقا�س يتم من خاللها 

القائمة  الأو�شاع  تناول  اأي�شًا 

من كافة وجوهها.

غيدا  ال�شيدة  تناولت  كما 

جمعية  رئي�شة  ال��ن��وام  عيتاين 

واأهداف  ومهام  دور  “ن�شاند” 
�رشورها  عن  معربًة  جمعيتها 

“ن�شاند”  اأع��م��ال  تنطلق  ب��اإن 

لتوفري  وال�شمال  طرابل�س  من 

ملجتمعنا  املمكنة  اخلدمات  كل 

تخطي  على  وم�شاعدته  اللبناين 

والعمل  به  تع�شف  التي  الأزمة 

بلورة  على  طرابل�س  غرفة  مع 

الأفكار التي من خاللها ن�شتطيع 

الإقت�شادية  ظروفنا  نتجاوز  اأن 

والإجتماعية احلرجة”.

اقتصاد

زوروا جناحنا يف معر�ض الكتاب الـ46

مشاريع في غرفة طرابلس والشمال لحماية البيئة اللبنانية

»إرادة«و»نساند« وغرفة طرابلس والشمال في مواجهة األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية اللبنانية

رحب توفيق دبو�شي، رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال، مبديرة 

املركز الثقايف الإ�شباين )�رشفنت�س( يف لبنان يولندا اأوني�س �شولر، 

الإداري،  املدير  بريو  برييز  خو�شيه  �شم  الذي  املرافق  والوفد 

ع�شو  بح�شور  الأكادميي،  امل�شوؤول  غونزالي�س  بومار  وقي�رش 

القن�شل الفخري لإ�شبانيا املهند�س ح�شام  الغرفة /  اإدارة  جمل�س 

الروابط  لتعزيز  ال�شديق  الإ�شباين  ” بتوجه اجلانب  قبيطر  الدين 

الثقافية مع غرفة طرابل�س وال�شمال”.

املركز  لإحت�شان  طرابل�س”  غرفة  اإ�شتعداد  دبو�شي  واأبدى 

الثقايف الإ�شباين يف مقرها، والتطلع اىل اإت�شاع دائرة العالقات 

اللبنانية الإ�شبانية يف كافة املجالت الثقافية والإقت�شادية، �شاكراً 

مديرة املركز الإ�شباين على اإن�شدادها اىل طرابل�س وحمبتها لهذه 

الثقافات  الإنفتاح على كافة  التي متتلك روح  املدينة احل�شارية 

واحل�شارات ل �شيما الإ�شبانية منها”.

من جهتها املديرة �شولر ا�شارت اىل اأن الغاية من زيارتها اىل 

الغرفة ” تتمحور حول تعميق احلوار والإ�شاءة على طموحات 

بلدها ببناء عالقات ثقافية وتعزيز تلك العالقات بني ال�شعوب، 

وتوجهت ب�شكرها للرئي�س دبو�شي ولزمالئه يف غرفة طرابل�س 

على ترحابهم يف تعميق الروابط الثقافية الإ�شبانية اللبنانية وترى 

اأن املناخ العام ال�شائد يف طرابل�س يف املرحلة الراهنة ي�شجع على 

اإطالق ور�شة التعاون الثقايف الواعد “.

بدوره ع�شو جمل�س الإدارة ح�شام الدين قبيطر ” توجه ب�شكره 

الإ�شباين  الثقايف  املركز  وفد  زيارة  اأن  اىل  دبو�شي لفتًا  للرئي�س 

يف  الإ�شبانية  الثقافة  ن�رش  املركز  توجهات  �شياق  يف  تندرج 

باأن  اإعتزازنا  عن  ونعرب  التجارية،  غرفتها  بوابة  من  طرابل�س 

املحرك  احليوي  العن�رش  واأع�شاءا  رئي�شًا  طرابل�س  غرفة  تكون 

املجالت  يف  الإ�شبانية  اللبنانية  العالقات  تطوير  يف  امل�شتقبلي 

الثقافية وخالفها من العالقات املفيدة للجانبني “.

عالقات إسبانية لبنانية من طرابلس الكبرى
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زميالت املهند�شات، زمالئي املهند�شني ال�شالم عليكم،

والبناء  الت�شحية  ومن  واخلدمة  العمل  من  عامًا  �شبعون 

لالأجيال القادمة.

اأ�رشف  النقيب  املوؤ�ش�س  املهند�س  من  نقيبًا  وع�رشون  اثنان 

كبارة اإىل الزميل النقيب ب�شام زيادة، 

نقابتنا  خري  �شبيل  يف  بعطاءاتهم  ومتيزوا  ونا�شلوا  عملوا 

من  ثلة  مع  جمل�شًا  وخم�شني  ت�شعة  يف  تعاقبوا  واأع�شائها... 

الأع�شاء املميزين تعاونوا وت�شامنوا يف م�شرية طويلة من اأجل 

اإقرار قوانيننا وتطوير مهنتنا واحلفاظ  على مكت�شباتنا وتقدم 

جمتمعنا.   

�شكراً لهم جميعا على جهودهم وعطاءاتهم ووفائهم.      

زاُدها  الأمام،  اإىل  دائما  تدور  اأن  بد  ل  احلياة  عجلة   لأن 

الإميان ب�رشورة التغيري ومواكبة  التطور فقد اأ�شبح لزامًا علينا 

العمل باحلد الأدنى على حتقيق التايل:

 1- م�شاركة نقابة املهند�شني ك�رشيك رئي�شي بكل امل�شاريع 

اكت�شبناها  التي  اخلربة  من  م�شتفيدين  البلد،  يف  املطروحة 

توقيع  عرب  للمهند�س،  جديدة  اأ�شواق  وفتح  اخل��ارج،  يف 

املخت�شة،  والنقابات  الإدارات والوزارات  بروتوكولت مع 

النقابة  لإعطاء  وذلك  ال�شقيقة  العربية  الدول  يف  خ�شو�شًا 

حقها وتفعيل دورها الأ�شا�شي الوطني والعربي.

لور�شة  الأوىل  الرافعة  ونحن  الوطن  هذا  اأبناء  طليعة  نحن 

النهو�س العربي.

لتوجيه  الهند�شي  العمل  �شوق  درا�شة  على  العمل   -2

ال�شوق،  لهذا  املطلوبة  اجلديدة  الخت�شا�شات  اإىل  الطالب 

خ�شو�شًا مع بداية الثورة ال�شناعية الرابعة، كذلك العمل مع 

اجلامعات على حتديث املناهج ورفع امل�شتوى العلمي ملواكبة 

التطورات الع�رشية.

3- العمل مع ال�شلطات املحلية ل�شن قوانني لت�شجيع تنفيذ 

امل�شاريع ال�شديقة للبيئة واعفائها من الر�شوم.

حديثًا  املتخرج  املهند�س  بني  جديدة  تفاعلية  اإيجاد   -4

وذلك  العاملة  وال�رشكات  والبلديات  الر�شمية  والدارات 

توظيفه  والزامية  اخت�شا�شه  بح�شب  خربة  اكت�شابه  اأجل  من 

وتاأمني فر�س عمل له.

زال معموًل  ما  التي  والفروع  الخت�شا�شات  5- حتديث 

نها من مواكبة �شوق  بها يف النقابة لأكرث من �شبعني �شنة مبا مُيكرّ

العمل والتطورات املهنية العاملية.

تدريب  دورات  واإقامة  العلمية  تكثيف  املوؤمترات   -6

الهند�شية  النظم واملبتكرات  تتناول  دائمة، متالحقة وجمانية، 

املتجددة واملتداولة يف مهنة الهند�شة عامليا.

7-العمل لتطوير نظام ال�شناديق وحت�شني مداخيلها ودرا�شة 

وتنفيذ برامج ا�شتثمارية جديدة مبا ي�شاعد على حت�شني ورفع 

املعا�س التقاعدي ليليق باملهند�س وعائلته.

8- العمل مع اجلهات الر�شمية لتح�شيل حقوق ال�شندوق 

ال�رشورية  والقرارات  املرا�شيم  ا�شت�شدار  وبالتايل  التقاعدي 

ا�شتفادته  تاأمني  والنقابة خا�شة جلهة  املهند�س  فيه م�شلحة  ملا 

الق�شوى من ال�شمان الجتماعي، بعدما اأ�شبح هناك �رشيحة 

نة. وا�شعة من املهند�شني تنوء حتت ثقل اأق�شاط ال�رشكات املوؤمرّ

وتعوي�شه  ال�شنوي  ال�شرتاك  تخفي�س  على  العمل   -9

بر�شوم مقبولة ت�شتوفى من املالكني وغريهم من امل�شتفيدين... 

كما العمل على اإجناز القوانني لتح�شيل ر�شوم ن�شبية من قيمة 

املواد الرئي�شية كاحلديد والإ�شمنت، والعمل اأي�شًا على اقرار 

ال�شيدلية الزراعية  وغريها.

النقابة  هيكلية  تطوير  على  العمل  نن�شى  لن  اأخ��رياً   -10

اإنه  وامل�شتقبلية.  الآنية  املتغريات  مع  لتتنا�شب  وماأ�ش�شتها 

على  كثرياً  لي�س  امل�شافات  وزوال  الت�شالت  ثورة  زمن  يف 

اأهل البناء و الإعمار اأن يتقدموا �شفوف الثورة احلديثة على 

لوا موؤ�ش�شتهم اىل نقابة الكرتونية  البريوقراطية الزائلة واأن يحورّ

يف كل املعامالت كما هو احلال يف عوا�شم البلدان املتطورة.

اإخوتي ،اخواتي

مت�شارعة،  والتغريات  كبرية  امل�شتقبل  ت�شاوؤلت  لأن 

العمل، حيث  من  مزيدا  وامل�شرية حتتاج  وامل�شاكل جوهرية، 

ت�شبح عندها امل�شوؤولية واجب واخليار مبادرة، كانت دعوتي 

-2020 لدورة  ال�شمال  املهند�شني يف  نقيب  ملركز  للرت�شح 

2023 اآماًل دعم كل زميلة وزميل لهذا الربنامج الذي اأ�شعى 

اىل الفوز من اأجل حتقيقه.

اأتوجه اإليكم لكي اأقيم معكم �رشاكة يف العمل لأن امل�شوؤولية 

واحدة وامل�شري واحد.

التعاون  اهمال  اأو  ال�شلطة،  يف  د  والتفررّ ال�رشاكة  جتاهل  اإَنرّ 

يف امل�شوؤولية، �شيوؤدي حتمًا لدى كل الزمالء واأبناء املجتمع 

املدين اىل انتفا�شة مطلبية متجددة. 

على  �شاطعًا  دلياًل  الأيام  هذه  ال�شارع  ن�شهده يف  ما  األي�س 

ف�شل ثقافة ال�رشاعات والأنانيات والتفرد والغباء يف الأداء.

اإخوتي واأخواتي، 

اأين مر�شح حر م�شتقل ول�شت منتميًا اإىل اأي حزب اأو تيار 

)xxxxx( - باملقابل اإين احرتم واأثمن واأحر�س على احلفاظ 

وخري  النقابة   مل�شلحة  يعمل  من  كل  مع  جيدة  عالقة  على 

املهند�شني ، فال انغالق باملواقف ول حتيز يف العمل بل التزام 

بالإيجابية واحلوار والتعاون لتطوير نقابتنا وجناح اأدائها.

النقابة  دور  يف  بالأ�شا�س  هو  املطلوب  احلقيقي  التغيري  اإن 

النه�شة  يف  الفعال  امل�شتقل  احلر  عملها  تثبيت  يف  والروؤية 

الوطنية ال�شاملة. 

خا�س  ب�شكل  اإليكم  اتوجه  وال�شباب،  ال�شابات  اإخوتي 

ولي�س  النقابة  يف  ووجودكم  دوركم  ل  اأفعرّ اأن  واعداً  ومبا�رش 

فقط من باب اهتمامي يف خلق فر�س عمل جديدة يف لبنان  

واخلارج، فقط بل اأي�شًا يف تكثيف م�شاركتكم يف الن�شاطات 

العلمية واملهنية واأخذكم دوراً مهمًا وموؤثراً بقرارات م�شتقبل 

النقابة. 

اخوتي واخواتي، اإنني لن اأبالغ بالوعود اأو اأكرث من العناوين 

كل  حقوق  عن  الدفاع  معركة  يف  جمنداً  اأكون  اأن  اأتعهد  بل 

اأع�شاء النقابة، ولأي جهة اإنتموا، كما  اأوؤكد م�شاركتي معكم 

يف ور�شة النهو�س من اأجل تطوير نقابتنا با�شرتاجتية  نه�شوية 

املهند�شني  نخبة  ،،،نحن  ال�شمال  مبهند�شي  تليق  جديدة 

اللبنانيني والعرب...

اأمل  اأجل  من  املهند�شني  نقيب  لنتخابات  حي  تر�شرّ اأعلن 

واعد: 

)xxxxx( نقابة للمهند�شني .. ل لل�شلطة

)xxxxx( نقابة لالإجنازات ل للمحا�ش�شات

باملكت�شبات  ط  تفررّ ول  املهند�شني  حقوق  ت�شمن  نقابة 

)xxxx(

)xxxxx(نقابة مثال لل�شفافية يف وجه الف�شاد

)xxxxx  (نقابة �رشيكة يف التغيري

نقابة �رشيكة يف امناء طرابل�س وال�شمال

نقابة �رشيكة يف نه�شة لبنان امل�شتقبل

نقابة �رشيكة يف تنمية وتقدم الدول العربية

و�شكراً

املهند�ش بهاء حرب

طرابل�ش 8.2.2020

حرب: أعلن ترّشحي النتخابات نقيب 
المهندسين من أجل أمل واعد 




