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

Al Wifak - March 2013 - Issue No. 131 - 12th Yearالوفاق - آذار 2013 - العدد 131 - السنة الثانية عشر

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

8  صفحات - 1000 ل.ل.

ا�سماء  بني  ملع  ا�سم  بولونيا-  بلدة 
ال�سوق  فدفعنا  املميزة   البلدات 
البلدة  هذه  عن  املزيد  ملعرفة 
املراتب  اعلى  ا�سمها  يت�سّدر  التي 

ال�سياحية.
يف  عرفت  التي  البلدة  بولونيا  اإنها 
ان  قبل  الزّوار  وزحمة  اال�سطياف 
ويتحول  احلرب،  �سوارعها  ت�سكن 
واليوم  ثكنات،  اىل  ق�سورها  بع�ض 
وزاد  املجد  لبولونيا  اعاد  هناك من 
حلة  فاإرتدت  وملعانها  بريقها  من 
االمناء وا�ستعادت امل�سطافني الذين 
جورج  املهند�ض  انه  هجروها... 
هو  البلدي،  املجل�ض  رئي�ض  كفوري 
من  يتعب  وال  ميل  ال  طموح  �ساب 
العمل على تنفيذ امل�ساريع وحتقيق 

الوعود التي اطلقها.
يف  وجتولنا  بولونيا  زرنا  نحن 
�سوارعها، و�سعرنا مبدى جمال هذه 
رئي�ض  ان  لنا  وبدا  الهادئة،  البلدة 
حمو  على  جاهداً  عمل  البلدية 

مالمح احلرب واالحتالل.
املنت  اعايل  يف  تقع  بلدة  بولونيا 
البحر  �سطح  عن  تعلو  ال�سمايل، 
العا�سمة  عن  وتبعد  مرت   1250

بريوت 15 كلم.
ال�ساهقة  ال�سنوبر  ا�سجار  متيزها 
للراحة  دواء  مناخها  واملعّمرة، 
الق�سور  بلدة  هي  واال�ستجمام، 
رائع  وفن  فخامة  الرائعة،  والفلل 
بولونيا  غابة  �سميت  البناء.  يف 
الفرن�سية  بولونيا  بلدة  ت�سبه  الأنها 

.))Bois de Boulogne
زمنية  فرتة  منذ  الوعود  اطلق 
هي  وها  بتنفيذها  وقام  ق�سرية، 
االخرى  تلو  الواحدة  امل�ساريع 
اهايل  تقييم  كان  هكذا  تتحقق، 
وللمجل�ض  البلدة  لرئي�ض  البلدة 
ويفي".  يعد   " كذلك  البلدي 
برئي�ض  البلدة فخورين جداً  اهايل 
بلديتهم، بعمله واجنازاته هكذا كان 

جوابهم لنا بدرد�سة �سريعة معهم.

رئي�ض  مع  اللقاء  هذا  لنا  وكان 
اجنازات  عن  حدثنا  الذي  البلدية 
عهده وامل�ساريع املزمع ا�ستكمالها:" 
لقد قمنا وبفرتة وجيزة ببناء ق�سر 
احلبيبة  ببلدتي  يليق  رائع  بلدي 
العمل  من  انتهينا  وقد  بولونيا، 
طبقات،  ثالث  من  يتاألف  وهو  به، 
م�ستو�سف  وي�سم  االول  الطابق 
عامة،  ومكتبة  لل�سرطة  ومكاتب 
مكاتب  وي�سم  الثاين  الطابق 
فهو  الثالث  الطابق  اما  البلدية، 
للحفالت  كبرية  قاعة  عن  عبارة 
العامة  واملنا�سبات  واالجتماعات 

واملحا�سرات.
بعد  امل�ستو�سف  بافتتاح  قمنا  كما 
الطبية  املعدات  باأحدث  جهزناه  ان 
امل�ستو�سف  يفتح  واالن  واالدوية، 
املر�سى  ال�ستقبال  يوم  كل  ابوابه 
واجنح  املع  ايدي  على  للمعاينة 
وطب  العامة  ال�سحة  يف  االطباء، 

اال�سنان وطب العيون والعظم.
مركز  افتتحنا  �سابقة  بفرتة  وكنا 
املركز لي�ض  لل�سليب االحمر، وهذا 
من  ت�ستفيد  امنا  لبولونيا  فقط 

خدماته البلدات املجاورة اجمع."
عن  ب�سغف  البلدية  رئي�ض  ويتابع 
بها  يقوم  التي  امل�ساريع  وعن  بلدته 
البلدي  املجل�ض  يف  ا�سدقائه  مع 
فيقول:" ان بولونيا ت�سهد وخا�سة 
حركة  املا�سية  القليلة  اال�سهر  يف 
هذه  جلمال  وذلك  كبرية،  عمران 
البلدة ولطبيعتها اخلالبة ومناخها 
على  ت�سديدي  مع  طبعاً  الرائع، 
امل�ساحات  على  االبقاء  �سرورة 
اال�سجار  زراعة  وعلى  اخل�سراء 
البلدية  ان  يقول  كما  واالزهار"، 
تتابع حملة الت�سجيري التي اطلقتها 
منذ بداية عهدها وال تزال، وتعمل 
معني  بنوع  �سارع  كل  ت�سجيري  على 
�سوارع  جعل  بهدف  اال�سجار  من 
على  ونعمل  كما  ح�سارية.  بلدتنا 
عدد  وزيادة  الطرقات  وتعبيد  �سق 

هذا  باالنارة.  واالهتمام  االر�سفة 
الرئي�ض جورج كفوري  يتابع  ونهتم 
فانا   بالبلدة  املتعلق  التفا�سيل  باأدق 
على  باملحافظة  كبرية  عناية  اويل 
واملعمرة  الرائعة  ال�سنوبر  غابة 
منذ مئات ال�سنني عرب ر�ض املبيدات 
لتفادي  النظافة  على  واملحافظة 

احلرائق يف ف�سل ال�سيف.
يكون  مبحبة  به  نقوم  عمل  كل 
ناجحاً وانا اعمل بكل حمبة لبلدتي 
لي�ست  وحمبتي  الكبري،  بيتي  فهي 
فهم  الأبنائها  امنا  لبلدتي  فقط 
اهلي وانا اقوم بخدمتهم بالت�ساوي 

ومن كل قلبي.
وانا هنا ا�سكرهم لثقتهم بي وا�سكر 
على  البلدي  املجل�ض  يف  ا�سدقائي 
كذلك  واملادي  يل  املعنوي  دعمهم 
الأن هناك الكثري الكثري من االيادي 
بدعمنا  تزال  وال  قامت  البي�ساء 
ملا  هذا  دعمهم  فلوال  وم�ساعدتنا، 
اليوم  عليه  ما نحن  اىل  و�سلنا  كنا 
وبهذه ال�سرعة فلهم مني كل ال�سكر 
اال�ستاذ  مقدمتهم  ويف  واالحرتام 
فيليب جرب فهو ان�سان دائم العطاء 

اطال اهلل بعمره .
يقول  وال�سيا�سيني  ال�سيا�سة  وعن 
ال�سيا�سة  كفوري:"  جورج  الرئي�ض 
نطرح  هنا  ونحن  جتمع،  وال  تفرق 
ونعمل  جانباً  ال�سيا�سية  االمور 
اعالء  اجل  من  واحدة  يد  كلنا 
بلدي  جمل�ض  فنحن  بولونيا،  �ساأن 
جميعاً  ونعمل  ومتجان�ض  متكامل 
انتماءات  دون  بلدتنا  مل�سلحة 
مي�سال  الرئي�ض  ان  اال  �سيا�سية 
الأنه  خا�سة  حمبة  قلبنا  يف  له  املر 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  لنا  اب 
وحل  م�ساعدتنا  يف  ابدا  يتاأخر  ال 
جانبنا  اىل  والوقوف  م�ساكلنا 
الكثري  حققنا  مب�ساعدته  ونحن 

وم�ستمرين يف متابعة امل�سرية.
يف  وخا�سة  البلدة  يف  االمن  وعن 
احلالية  االمنية  الظروف  ظل 

االمن  كفوري:"  الرئي�ض  يجيب 
اولويات  البلدة هي من  والنظام يف 
الظروف،  هذه  يف  وخا�سة  اهدافنا 
افراد  عدد  بزيادة  قمنا  فقد 
وال�سهر  باحلرا�سة  لتقوم  ال�سرطة 
بدوريات  يقومون  فهم  االمن  على 
املخ�س�سة  بال�سيارة  الليل  طوال 
لل�سرطة بالتن�سيق مع جميع اهايل 
اهلنا.  امن  على  لل�سهر  البلدة 
القوى  كل  بال�سكر  اخ�ض  هنا  وانا 
لوقوفه  اللبناين  واجلي�ض  االمنية 
والتوا�سل  البلدية  �سرطة  بجانب 
يف  الوطني  واجبه  وادائه  معهم 
كامل  وعلى  بلدتنا  يف  االمن  حفظ 

االرا�سي اللبنانية.
حديثه  كفوري  الرئي�ض  ويختم 
توازي  لبلدي  حمبتي  للوفاق:" 
وا�سجع  ادعم  وانا  لبلدتي،  حمبتي 
كل رئي�ض بلدية يهتم ويعمل الأجل 
نن�سى  ان  ويجب  وبلده،   بلدته 
املح�سوبيات يف االنتخابات وننتخب 
من يعمل مل�سلحة البلد ال من اجل 

م�سلحته ال�سخ�سية.
التي  االزمات  تنتهي  ان  امل  على 
لبنان  وينعم  اللبنانيون  يعي�سها 
قادرة على  الدولة  بال�سالم وت�سبح 
ولي�ض  اليوم  ال�سعب  مطالب  تلبية 

غد.
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الرئي�ض ميقاتي اإلتقى روؤ�ساء احلكومات 
العام  املدعي  ترو،  الوزير  ال�سابقني، 

التمييزي و�سفري لبنان يف م�سر 
عقد رئي�ض جمل�ض الوزراء جنيب ميقاتي 
اإجتماعاً مع روؤ�ساء احلكومات ال�سابقني 
عمر  احل�ض،  �سليم  الدكتور  ال�سادة: 
كرامي وفوؤاد ال�سنيورة وذلك ظهر اليوم 
مو�سوع  ملناق�سة  وُخ�س�ض  ال�سرايا،  يف 
املجل�ض االإ�سالمي ال�سرعي االأعلى. بعد 
االجتماع قال الرئي�ض كرامي يف رد على 
وهناك  نختلف،  اأال  على  اإتفقنا  �سوؤال: 

بيان �سي�سدر عن م�سمون االإجتماع.
وقت  يف  البيان  ي�سدر  ان  املقرر  ومن 

الحق.
الوزير ترو

�سوؤون  وزير  ميقاتي  الرئي�ض  واإ�ستقبل 
اأو�سح  الذي  ترو  الدين  املهجرين عالء 
املهجرين  ملف  تناول  البحث  "اأن 

وم�ساريع اإمنائية ملنطقة ال�سوف".
م�سروع  "اأن  اإىل  �سوؤال  على  رداً  ولفت 
عليه  يعمل  الذي  االإنتخابي  القانون 
يتم  امل�ستقبل"  و"تيار  "االإ�سرتاكي" 
ال�سيا�سيني،  االأفرقاء  جميع  مع  بحثه 
فح�سب".  امل�ستقبل"  "تيار  مع  ولي�ض 

رئي�ض  مع  ب�ساأنه  �سنتحدث  وقال: 
"حزب  ومع  بري  نبيه  النواب  جمل�ض 
اهلل" وجميع القوى ال�سيا�سية، فهو لي�ض 
"امل�ستقبل"،  وبني  بيننا  م�سرتكاً  قانوناً 
اإجنازه ي�سكل  الذي نعمل على  وامل�سروع 
من  الأنه  اجلميع  مع  ت�ساور  حمور 
اأن يحظى مبوافقتهم، وراأينا  ال�سروري 
اأنه عندما يرف�ض فريق ما قانوناً  كيف 
معيناً، ال ي�سار اإىل اإجناز قانون اإنتخابي، 
ال�ستني  قانون  رف�ض  فريق  فهناك 
وفريق اآخر رف�ض"االأرثوذك�سي"، ونحن 
جميع  مبوافقة  يحظى  قانون  يف  نبحث 
االإنتخابات  اإجراء  نريد  الأننا  االأفرقاء، 

يف مواعيدها.
وعما اإذا كان قد مت التو�سل اىل اأمر ما 
ما  االإت�ساالت  اأكد"اأن  املو�سوع،  هذا  يف 
عدة  لقاءات  هناك  واأن  م�ستمرة،  زالت 
�سيا�سي وهي  اأكرث من فريق  ُعقدت مع 

�ست�ستكمل".
لقاءات اأخرى

املدعي  ميقاتي  الرئي�ض  اإ�ستقبل  كما 
العام التمييزي القا�سي حامت ما�سي.

لبنان يف  اليوم �سفري  ال�سرايا  زوار  ومن 
جمهورية م�سر العربية خالد زيادة.

جمريات  من  املدنية  متابعته  اإطار  يف 
النائب  زار  طرابل�ض  مدينة  يف  االأمور 
طرابل�ض  يف  االإفتاء  دار  فا�سل  روبري 
حممد  ال�سيخ  الفتوى  مع  لقاًء  وعقد 
دروي�ض  ماجد  الدكتور  وال�سيخ  االمام 
وال�سيخ  املفتي  �سماحة  مكتب  مدير 
دائرة  مدير  �سباط  ح�سام  الدكتور 
العامة  االأو�ساع  بحث  االوقاف حيث مت 
على ال�ساحة الطرابل�سية . وقال النائب 
دار  زيارة  اإن   : اللقاء  بعد  فا�سل  روبري 
االإفتاء واجب دائم واأقول اإن غياب املفتي 
ال�سعار غياب ل�سوت االإعتدال يف املدينة 

االإعتدال  حمور  دائماً  واإنه  خ�سو�ساً 
واالإنفتاح وا�ستيعاب امل�ساكل التي حت�سل 
الظروف  ت�سمح  اأن  باملنا�سبة  ونتمنى 
 . ممكن  وقت  وباأ�سرع  قريباً  بعودته 
اىل  االأحداث  عودة  باإمكانية  راأيه  وعن 
اإنفجار  اأتوقع  ال  اأنا   : قال  طرابل�ض 
بع�ض  رفع  رغم  املدينة  يف  االأو�ساع 
االأ�سخا�ض ال�سقف عالياً ، لكن االأمور ال 
وقيادات  العقالء  ب�سعي  م�سبوطة  زالت 
املرحلة  هذه  متر  اأن  وناأمل   . املدينة 
ال�سعبة والطويلة بخري من خالل وعي 
�سماحة  بعودة  اهلل  �ساء  واإن  اخلريين 

الو�سع  �سي�ستمر  قريباً  ال�سعار  املفتي 
هادئاً . وختم متمنياً عودة املفتي وموؤكداً 
ال�سيخ   . له  امل�ستقبلني  اأول  �سيكون  اأنه 
م�سكوراً  النائب  �سعادة  قام   : قال  االإمام 
بزيارة دار الفتوى ت�سامناً مع هذه الدار 
ال�سماحة مفتي طرابل�ض  بغياب �ساحب 
وقد  االأخوية  م�ساعره  باإعالن  وال�سمال 
من  الطرابل�سي  ال�ساأن  معه  عر�سنا 
واالإقت�سادية  االإمنائية  النواحي  جميع 
االأيام  يروج خالل هذه  وما  والتحركات 
من اإ�ساعات والتي ت�سب يف دائرة التوتر 
والت�سعيد والتي لي�ست لها اأية واقعة اأو 

كل  مع  التوا�سل  على  منه  حر�سا 
الظروف  هذه  يف  طرابل�ض  مكونات 
الدقيقة وتعزيز اآفاق التعاون مبا يحقق 
تنوعها،  على  ويحافظ  املدينة  م�سلحة 
على  بجولة  فا�سل  روبري  النائب  قام 
اال�سالمية  والقيادات  الهيئات  من  عدد 
التوايل:  على  فزار  وامليناء،  طرابل�ض  يف 
�سامل  ال�سيخ   التقوى  م�سجد  امام 
وال�سيخ  رحيم   نبيل  وال�سيخ  الرافعي 
اجلماعة  وقيادة  ال�سهال  اال�سالم  داعي 
جمعية  ورئي�ض  ال�سمال،   يف  اال�سالمية 
الدكتور  ال�سيخ  اال�سالمية  اال�سالح 
املحاكم  ورئي�ض  ميقاتي،  ر�سيد  حممد 
ال�سيخ  ال�سابق  العليا  ال�سنية  ال�سرعية 

نا�سر ال�سالح.
للتداول  منا�سبة  الزيارات  هذه  و�سكلت 
االأمنية  �سيما  ال  طرابل�ض  اأو�ساع  يف 
ال�سبل  يف  والبحث  منها،  واالجتماعية 
الكفيلة الخراجها من الواقع املرير الذي 
مبا  االأ�سعدة،  خمتلف  على  منه  تعاين 
باتهامات  اإ�ستهدافها  حماوالت  ذلك  يف 

يف  هي  واالرهاب  واالنغالق  التطرف 
ال�سمحاء،  طبيعتها  عن  بعيدة  احلقيقة 
عن  تتحدث  التي  ال�سائعات  ظل  ويف 
يجعل  ما  االأمني  للو�سع  قريب  اإنفجار 
املدينة مهددة ب�سكل دائم بجوالت عنف 
وت�سرب  اأبنائها  �سالمة  تهدد  متالحقة 
حمليا  �سمعتها  اىل  وت�سيئ  اإقت�سادها 

واإقليميا ودوليا.  
جولته  فا�سل  روبري  النائب  و�سف 
النظر  وجهات  اأن  موؤكدا  بااليجابية، 
حماية  �سرورة  حول  متطابقة  كانت 
طرابل�ض وتنوعها، والتم�سك باالعتدال، 
وحمايتها من كل التوترات االأمنية التي 
امل�ستفيدين،  اأن يت�سبب بها بع�ض  ميكن 
اإظهار  ملحاوالت  الكامل  رف�سه  مبديا 
م�سددا  متطرفة،  كمدينة  طرابل�ض 
وما  كانت  طرابل�ض  باأن  قناعته  على 
ومدينة  امل�سرتك  للعي�ض  موئال  زالت 
ذلك  يف  وهي  والت�سامح  والتاآلف  التنوع 

من�سجمة مع نف�سها وتاريخها .
واإذ اإنتقد فا�سل اال�سطفافات الطائفية 

حفل  يف  وال�سعبي  الر�سمي  لبنان  �سارك 
ظهر  قبل  فرن�سي�ض  البابا  تن�سيب 
اليوم يف حا�سرة الفاتيكان. و�سم الوفد 
الر�سمي رئي�ض جمل�ض النواب نبيه بري 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  رنده،  وعقيلته 
جنيب ميقاتي وعقيلته مي، وزير البيئة  
ناظم اخلوري ممثاًل رئي�ض اجلمهورية 
يف  لبنان  �سفري  �سليمان،  مي�سال  العماد 

الفاتيكان جورج خوري وعقيلته ترييز.
وح�سرت اأي�ساً �سخ�سيات لبنانية ووفود 
اللبنانية يف  �سعبية ووفود من اجلاليات 
االإنت�سار، حيث اإرتفعت االأعالم اللبنانية 

يف �ساحة القدي�ض بطر�ض.
الر�سمي  الوفد  قدم  القدا�ض  وبعد 
يف  البابا  قدا�سة  اإىل  التهاين  اللبناين 

كاتدرائية القدي�ض بطر�ض.

اأن  ال�سفدي  حممد  املالية  وزير  اأكد 
طرابل�ض  اأهل  من  ال�ساحقة  االأكرثية 
تريد للجي�ض والقوى االأمنية ال�سرعية 
كل  ويف  املدينة  يف  �سلطتها  تب�سط  اأن 

لبنان.
مما  قلقون  طرابل�ض  اأبناء  اإن  واأ�ساف: 
تزايد  عن  اأخبار  من  تداوله  يجري 
خمططات  وعن  وامل�سلحني  ال�سالح 

الإ�سعال الفتنة يف املدينة. 
معنيون  نحن  ال�سفدي:  الوزير  وقال 
باجلانب االإن�ساين يف املاأ�ساة ال�سورية من 
م�سوؤولون  لكننا  اإمكاناتنا،  حدود  �سمن 
يف  الفتنة  مننع  اأن  والنا�ض  اهلل  جتاه 
بالدنا واأن نت�سامن لتف�سيل املخططات 
التي يعمل لها اأعداء لبنان.  كالم الوزير 
وفوداً  ا�ستقباله  خالل  جاء  ال�سفدي 
واجلامعة  العربية  بريوت  جامعة  من 
يف  االأ�سنان  اأطباء  ونقابة  اللبنانية 
لبنان  �سفري  ا�ستقباله  وخالل  ال�سمال، 

من  ال�سفدي  حممد  املال  وزير  حّذر 
"انزالق لبنان يف دوامة اال�سطرابات، ال 
�سمح اهلل، يف حال مل يتوحد اللبنانيون 
الفتنة  اإىل  االجنرار  رف�ض  على 
وقال:  لها"،  للمرّوجني  والت�سّدي 
تعّطل  هو  اليوم  يواجهنا  ما  اأخطر  "اإن 
للوطن  ال�سيا�سية  املكونات  بني  احلوار 

وات�ساع الهّوة الفا�سلة بينها".
كالم الوزير ال�سفدي جاء خالل احتفال 
و�سع حجر اال�سا�ض مل�سنع التبغ اجلديد 
بكفيا  "نزور  كلمته:  يف  وجاء  بكفيا.  يف 
هي  بامتياز،  اإمنائية  منا�سبة  يف  اليوم 
انطالق االأعمال بتاأهيل مباين الريجي، 
وبو�سع حجر االأ�سا�ض للم�سنع احلديث 
لفرز التبغ يف ق�ساء املنت". وتابع: "هذا 
اإدارة  جناح  على  دليل  خري  هو  الن�ساط 
وتطوير  اإدارة  يف  والتنباك  التبغ  ح�سر 
هذا املرفق االقت�سادي، فكل م�سنع يتّم 
جديدة  عمل  فر�ض  اأن  يعني  افتتاحه 
اأر�سهم،  يف  اللبنانيني  لل�سباب  تتوفر 

وحتّد من نزيف الهجرة بحثاً عن لقمة 
العي�ض يف اخلارج".

واأ�سار اىل ان "اإدارة ح�سر التبغ والتنباك 
اللبنانية تخطو خطوات اأ�سا�سية لتعزيز 
التبغ  اأ�سواق  يف  اللبناين  االإنتاج  موقع 
هذه  حتققها  التي  فامل�ساريع  العاملية. 
بني  رائدة  موؤ�س�سة  منها  جتعل  االإدارة 
جلهة  احلكومية،  واالإدارات  املوؤ�س�سات 
الكفاءة واالإنتاجية، كما اأنها تقدم �سورة 
عندما  العام  القطاع  جناح  عن  جيدة 

نح�سن اإدارته". 
دعم  يف  �ساهم  الريجي  "جناح  ان  وراأى 
االقت�ساد الوطني، وبالتايل زيادة موارد 
الدعم  اإىل  فباالإ�سافة  العامة.  املالية 
للمزارعني  االدارة  تقّدمه  الذي  املبا�سر 
باأ�سعار  حما�سيلهم  �سراء  طريق  عن 
حتققها  التي  االأرباح  فاإن  مدعومة، 
للخزينة  وّفرت  والتجارة،  الت�سنيع  من 
مداخيل هامة يف العام 2011، بلغت 535 
ر�سوم  بني  موّزعة  لبنانية،  لرية  مليار 

القيمة  جمركية ومرفاأية و�سريبة على 
املبا�سر  التحويل  بلغ  بينما  امل�سافة؛ 
للخزينة من اأ�سل هذا املبلغ، مئة مليار 
نهاية  وارتفعت قيمته مع  لبنانية،  لرية 
العام 2012 اإىل مئة وخم�سني مليار لرية 

عن العام 2012".
الإدارة  تهنئته  ال�سفدي  كّرر  اخلتام  ويف 
"هذه  واملنت،  بكفيا  والأهل  الريجي، 
تاريخ  مدى  على  �سكلت  التي  املنطقة 
وهي  وانفتاح،  وتقّدم  علم  منارة  لبنان، 
االقت�ساد  بنية  يف  اأ�سا�سي  ع�سب  اأي�ساً 

الوطني". 
املهند�ض  الريجي  ادارة  عام  مدير  وكان 
نّوه  كلمة  األقى  �سقالوي  نا�سيف 
ال�سفدي  وّفره  الذي  بالدعم  فيها 
وح�سر  املال.  وزارة  توليه  منذ  للريجي 
االحتفال النائبان غ�سان خميرب واأغوب 
بقرادونيان ورئي�ض بلدية بكفيا املحيدلة 
وروؤ�ساء  املدراء  �سبعلي وعدد من  فيليب 

البلديات واملخاتري يف املنت ال�سمايل.

لبنان  على  خطورتها  مبديا  واملذهبية 
التنوع  لواقع  احرتامه  اكد  عموما، 
واالختالف يف الراأي حتت �سقف القانون 
والقانونية،  الد�ستورية  االطر  و�سمن 
م�سددا على �سرورة االنتباه اىل ان اجواء 
م�سلحة  يف  ت�سب  ال  ال�سائدة  االحتقان 
ابنائه،   لكل  بحاجة  الوطن  الن  احد 
اخل�سو�سية  احرتام   اىل  اجلميع  داعيا 
م�سدر  هي  التي  واملذهبية  الطائفية 
غنى وتنوع وال يجب ان تكون يف حال من 

االأحوال انغالقا وتطرفا وتقوقعا. 

حلوة،  خ�سر  الدكتور  الكويت  دولة  يف 
على  ال�سفدي  حممد  املالية  وزير  اأكد 
بني  العالقات  وتطوير  تفعيل  اأهمية 
لبنان والكويت يف كافة املجاالت وال �سيما 
االقت�سادية منها، منوهاً بالدعم الكبري 
للبنان  الكويت  دولة  تقدمته  واملتوا�سل 
العاملني  اللبنانيني  الآالف  وباحت�سانها 

على اأر�سها.
دامناركية  �شركة  وفد  ا�شتقبل  ال�شفدي 

مهتمة بانتاج النفط يف لبنان
ال�سفدي  حممد  املال  وزير  ا�ستقبل 
الوزارة  يف  مكتبه  يف  االربعاء  اليوم 
توب  يان  لبنان  لدى  الدامنارك  �سفري 
�سركة  من  وفد  ُيرافقه  كري�ستن�سن  
والغاز. للنفط  "ماير�سك" الدامناركية 

واأعرب الوفد عن اهتمام ال�سركة بدخول 
املياه  يف  النفط  وانتاج  ا�ستك�ساف  جمال 

اللبنانية.

اأي مكان يف ال�سارع الطرابل�سي . واأ�ساف 
اأطياف  خمتلف  مع  توا�سلنا  نحن   :
ال�سارع الطرابل�ض كما قام �سعادة النائب 
مل�سنا  وقد  املجموعات  كافة  لقاءات  عرب 
تطلق  التي  ال�سائعات  �سحة  عدم  واإياه 

ما  خا�سًة   . القيادات  هذه  من  بتاأكيد 
التي  االإعالم  و�سائل  بع�ض  عرب  ي�ساع 
وتنقل  العمل  يف  املهنية  تلتزم  اأن  ينبغي 
الواقع ال�سحيح ولي�ض ال�سبق ال�سحفي 
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خالد  ال�سيخ  امل�سري  الداعية  حا�سر 
بدعوة  املدين"،  "الزواج  عن  اجلندي 
اخلريي  للعمل  الكرامة  موؤ�س�سات  من 
يف طرابل�ض، وذلك يف قاعة املوؤمترات يف 
بح�سور  الدويل،  كرامي  ر�سيد  معر�ض 
كرامي،  في�سل  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ حممد 
حمكمة  برئي�ض  ممثاًل  قباين  ر�سيد 
ال�سيخ  القا�سي  ال�سرعية  طرابل�ض 
ال�سيخ  عكار  مفتي  الدين،  كمال  �سمري 
زايد بكار زكريا، املفتي طه ال�سابوجني، 
ال�سابق  ال�سنية  ال�سرعية  املحاكم  رئي�ض 
يف  الفتوى  اأمني  ال�سالح،  نا�سر  ال�سيخ 
الوزير  امام،  حممد  ال�سيخ  الفتوى  دار 
العام  امل�سرف  منقارة،  �سامي  ال�سابق 
جلمعية العزم عبد االآله ميقاتي، مدير 
اهلل  عبد  كرامي  عمر  الرئي�ض  مكتب 
قيادة  ممثاًل  العويك  �سعيد  �سناوي، 
اجلماعة اال�سالمية يف لبنان، امني عام 
بالل  ال�سيخ  اال�سالمي  التوحيد  حركة 
والتغيري  ال�سباب  حزب  رئي�ض  �سعبان، 
معر�ض  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  يكن،  �سامل 
الدين  ح�سام  الدويل  كرامي  ر�سيد 
الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�ض  قبيطر، 
بلدية  رئي�ض  الغزال،  نادر  الدكتور 
بلدية  رئي�ض  عي�سى،  حممد  امليناء 
من  وح�سد  غمراوي  ح�سن  البداوي 
واجلمعيات  واحلركات  االأحزاب  روؤ�ساء 
واالجتماعية  والوطنية  اال�سالمية 
بلدية  جمال�ض  واأع�ساء  دين  ورجال 
واختيارية ونقابات املهن احلرة ونقابات 
ووفود  املدين  املجتمع  وهيئات  العمالية 

�سعبية طرابل�سية. 
للمقرئ  الكرمي  القراآن  من  اآية  بعد 
عريف  رحب  ال�سعار  ر�سيد  ال�سيخ 
املحا�سرة رئي�ض منتدى احلوار اللبناين 
اال�سالمي ال�سيخ حممد خ�سر بالداعية 
اجلندي يف رحاب الفيحاء، �ساكراً للوزير 
الراأي  الطالع  املبارك  جهده  كرامي 
العام الطرابل�سي واللبناين والعربي عن 
كق�سية  �سائكة  ق�سية  يف  الدين  اأحكام 

الزواج املدين. 
"وجود  فاأكد  كرامي  الوزير  حتدث  ثم 
اال�سالمي"،  ال�سرع  يف  للزواج  �سوابط 
املدين  الزواج  م�سطلح  "اأن  اىل  ولفت 
م�ستورد من الثقافة الغربية يف �سراعها 
بعقل  يدقق  ومن  الكن�سي،  الزواج  مع 
واع يدرك اأن الزواج يف اال�سالم هو عقد 
�سرع  وي�سونه  يحر�سه  بامتياز  مدين 
وقال:  والواجبات"،  للحقوق  حفظاً  اهلل 
ي�سر  الذي  تعاىل  هلل  وال�سكر  "احلمد 
عزيز  �سيف  مع  الطيب  اللقاء  هذا  لنا 
من م�سر احلبيبة اأحب طرابل�ض واأهلها 
وقال فيها وفيهم: "يا اأهل طرابل�ض لكم 
حفراً"...  فيه  حفرت  قلبي  يف  منزلة 
منها  باأح�سن  التحية  نرد  بدورنا  ونحن 
ونقول له: اأيها االأزهري والعامل واالمام 
يف  املنازل  اأرفع  لك  والداعية  واخلطيب 
تبادلك  طرابل�ض  وها  والعقول  القلوب 
اأهاًل  اأهلك،  بني  بك  فاأهاًل  بحب،  حباً 

بف�سيلة ال�سيخ خالد اجلندي. 
اجلندي  خالد  مبزايا  الأ�سيد  هنا  ل�ست 
ال�سريف  احلديث  علوم  يف  املتخ�س�ض 

�ستى  يف  الهامة  املوؤلفات  و�ساحب 
الرجل  هذا  ولكن  الفقهية،  املوا�سيع 
قومه  بل�سان  النطق  مبوهبة  اهلل  اأعزه 
واأ�سلوب ع�سره يف كل ما يخدم اال�سالم 
وامل�سلمني، حتى لي�سح القول ان منهجه 
يف الدعوة هو خري جت�سيد لقوله تعاىل 
يف كتابه العزيز: "ولكل اأمة جعلنا من�سكاً 

هم نا�سكوه"، �سدق اهلل العظيم". 
اأ�ساف: "اين مت�سوق مثل كل احلا�سرين 
لال�سغاء اىل ال�سيخ خالد، ولن اأطيل يف 
الكالم، واالأهم اين لن اأقحم ال�سيا�سة ال 
من قريب وال من بعيد، يف هذه االأم�سية 

العطرة. 
و�سريع... وهو  ب�سيط  اأريد قوله هو  ما 
ل�سان حال م�سلم ملتزم ال اأكرث وال اأقل.  
اأنا تعلمت اأيها االأخوة واالأخوات اأن ديننا 
مقا�سد وو�سائل، ويف املقا�سد له �سالبة 
نعومة  فله  الو�سائل  يف  واأما  الفوالذ، 

احلرير. 
به  والتزمنا  ا�سالمنا  تعلمنا  نعم، 
نت�سبث  ان  قاعدة  على  ومار�سناه 
ولكن  العظمى،  واملقا�سد  بالعقائد 
باملقابل اأن نبحث يف الو�سائل مبا يتالءم 
مع ع�سرنا وزماننا، ال �سيما وان اال�سالم 
ي�سر ال ع�سر، والتي�سري هو نهج اأمرنا به 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد،  الر�سول 
اهلل  كتاب  التي�سري  هذا  يوافق  اأن  �سرط 

و�سنة نبيه. 
واين يف هذه املنا�سبة الطيبة، اأثني على 
الكرامة،  امل�سرفني على موؤ�س�سات  جهود 
امليادين  يف  تن�سط  التي  املوؤ�س�سات  هذه 
والرتبوية  وال�سحية  االجتماعية 
ويف  والريا�سية  والك�سفية  والثقافية 
الطرابل�سي  جمتمعنا  يخدم  ما  كل 
ما  بكل  معنية  اي�ساً  ولكنها  وال�سمايل، 
يطراأ من م�سائل تثري جداًل يف املجتمع، 
ال �سيما اذا كان االأمر يت�سل ب�ساأن ديني 
املدين  الزواج  مثل  واجتماعي  وفكري 
جدال  من  لبنان  يف  اليوم  يثريه  وما 
وا�سع... وهنا اأوؤكد اأن موؤ�س�سات الكرامة 
ال تخ�سى خو�ض اأي جدال على امل�ستوى 
الفكري، بل لعل من واجبنا ان نبني ملن 
نخالفهم الراأي وجهة نظرنا وان نحاول 
هذا  واملنطق،  واحلجة  بالعلم  اقناعهم 
باأحكام  الثابت  مت�سكنا  على  تاأكيدي  مع 
حولها  الكالم  حتتمل  التي  ال�سريعة 
فيها  نغري  او  نعدل  ان  ميكن  ال  ولكن 

حرفاً واحداً". 
اىل  اأتطرق  "لن  كرامي:  الوزير  وختم 
مو�سوع املحا�سرة وهو "موقف اال�سالم 
الزواج املدين"، ولكني ح�سب فهمي  من 
اأن  اعرف  اأنا  ولل�سرع،  للدين  املتوا�سع 
باخت�سار  وهو  للزواج،  �سوابط  لدينا 
بويل  اال  ي�سح  وال  وقبول  ايجاب 
ذلك  حتقق  ومتى  وا�سهار،  و�ساهدين 
ي�ساوؤون...  كما  ولي�سمونه  الزواج  �سح 
لكنه حتماً لي�ض زواجاً دينياً، بل لعله اأول 
األفت  هنا  من  التاريخ...  يف  مدين  زواج 
النظر اىل هذه املغالطة التي جتعل من 
الزواج يف االإ�سالم مناق�ساً للزواج املدين، 
املدين"  "الزواج  م�سطلح  اأن  واحلقيقة 
م�ستورد من الثقافة الغربية يف �سراعها 
بعقل  يدقق  ومن  الكن�سي،  الزواج  مع 

واع يدرك ان الزواج يف اال�سالم هو عقد 
مدين بامتياز يحر�سه وي�سونه �سرع اهلل 
للحقوق والواجبات، ولكن يرتك  حفظاً 
ما  على  يتعاقدوا  اأن  حرية  للمتعاقدين 

ينا�سبهم ويتالءم مع ظروفهم. 
اأكتفي بذلك معتذراً من ال�سيف العزيز 
احلقيقة  يف  هي  اأفكاراً  طرحت  الأنني 
باأجوبته  ن�ستنري  اأن  نريد  اأ�سئلة  مبثابة 
ختاماً:  اقول  اأن  وح�سبي  عليها... 
يف  بكم  اأهاًل  املدينة؟  يف  وخالد  اأيفتى 
و�سكراً  الدويل،  كرامي  ر�سيد  معر�ض 
اليوم  يقدمون  الذين  احلا�سرين  لكل 
الطرابل�سي.   للمجتمع  م�سرقة  �سورة 
واأهاًل بال�سيخ خالد يف مدينته طرابل�ض.  

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
حما�سرته  يف  اجلندي  الداعية  قدم  ثم 
كالم  على  "املرتكزة  والرباهني  االأدلة 
وكالم  الكرمي  القراآن  يف  العاملني  رب 
�سلى  حممد  االأكرم  النبي  اخللق  �سيد 
الدين  اأن  تبني  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
�سل�سلة  وهو  يتجزاأ،  ال  كل  اال�سالمي 
فمن  بها،  انف�سام  ال  مرتابطة  فقرات 
بالدين  فرط  فكاأمنا  احداها  يف  فرط 
امنا  املدين  الزواج  دعاة  فاإن  كله، وهكذا 
اال�سالمي  الدين  �سرب  اىل  يهدفون 
موؤ�س�سة  ا�ستهدافهم  عرب  جذوره  من 
املجتمع  التي من خاللها ي�سلح  االأ�سرة 
وت�ستقيم كل االأمور يف الدنيا واالآخرة"، 
التي  الفتوى  اجلندي  ال�سيخ  واأيد 
اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  اأطلقها 
ال�سيخ حممد ر�سيد قباين حيال الزواج 
اأو يعمل  "كل من يوؤمن  املدين واعتباره 
وال  مرتد  فهو  يرف�سه  وال  ويقبله  به، 

يدفن يف مقابر امل�سلمني". 
وعلى مدى 90 دقيقة من الوقت، "ت�سمر 
ميثلون  ورجال  ن�ساء  من  احل�سور 
ومن  وال�سمال  طرابل�ض  �سرائح  خمتلف 
دين،  ورجال  �سيا�سيون  االأعمار،  كل 
دينية  واأحزاب  مدين  جمتمع  هيئات 
�سعبية  متنوعة  وجمعيات  ووطنية 
بها  يتلفظ  كلمة  بكل  ب�سغف  ي�ستمعون 

الداعية اجلندي. 
للتحدث  �سروره  عن  اجلندي  واعرب 
مفا�سل  بكل  ارتباط  لها  "ق�سية  عن 
احلياة الدنيوية والدينية، عندما وجهت 
ال�ساب  الوزير  قبل  من  الدعوة  هذه  يل 
له  اأدعو  الذي  كرامي،  في�سل  امل�سياف 
كوين  كثرياً  �سعدت  باخلري،  ولعائلته 
والعلماء  العلم  مدينة  طرابل�ض  �ساأزور 
اأنني  جيداً  واأدرك  اال�سالمية،  املدينة 
عامل  اأي  معلومات  اىل  ا�سيف  لن 
يف  لبنان  م�سايخ  من  عامل  اأي  اأو  منكم 
جئت  لكني  املدين،  الزواج  عن  حديثي 
للتاأكيد على اأن كل العلماء يف لبنان ويف 
واال�سالمي  العربي  العاملني  ويف  م�سر 
اال�سالمية  بال�سريعة  العبث  يرف�سون 
وبالقراآن  باملقد�سات  العبث  ويرف�سون 
الكتاب  اىل  امل�ستند  الفقهي  وبالرتاث 
كل  اىل  ر�سالتي  ت�سل  اأن  واأرجو  وال�سنة 
وقال:  االأمر".  يعنيهم  من  واىل  النا�ض 
حماور:  ثالثة  اىل  حما�سرتي  "تنق�سم 
وال�سرع  الدين  معنى  بيان  هو  االأول 
الثاين  وعالقته بالزواج املدين. واملحور 

هو يف خطورة الفتوى بغري علم واأهمية 
واملحور  النا�ض.  لرت�سد  الفتوى  �سناعة 
بالزواج  ي�سمى  ما  خطورة  هو  الثالث 
هو  وما  احلياة  يف  عقد  وكاأنه  املدين 
بالزواج بقريب، فالق�سية ق�سية م�سري 
دين ولي�ست ق�سية زواج بني رجل وامراأة، 
حتدد  التي  االآيات  من  الكثري  وهناك 
وحتقق �سر وجود االن�سان يف الدنيا "اإِنَّ 
 ِ هلِلَّ اِتي  َومَمَ َياَي  َوحَمْ َوُن�ُسِكي  اَلِتي  �سَ
اأُِمْرُت  َوِبَذِلَك  َلُه  �َسِريَك  اَل  اْلَعامَلنَِي  َربِّ 
ُل امْلُ�ْسِلِمنَي"، ولي�ض لنا اأي النا�ض  َواأََنا اأَوَّ
قوانني  و�سن  اخرتاع  يف  �سخ�سي  مزاج 
فارق  فهناك  اهلل،  �سرع  تخالف  و�سعية 
�سيده  فالعبد  والعبودية،  احلرية  بني 
وعبوديتنا  هلل  عبيد  ونحن  حياته،  ي�سر 
نحيا  ما  وا�سرف  اأ�سمى  هي  تعاىل  هلل 
يجري  ما  ان  يقول  وبع�سهم  اأجله،  من 
الزواج  مع  متوافق  املدين  الزواج  يف 
الكثري  فهناك  ال  نقول  ونحن  ال�سرعي، 
يف  واملخالفات  املغالطات  من  الكثري 
املدين  الزواج  اأن  اأوالها  املدين  الزواج 
يخالف قوله تعاىل "يا اأيها الذين اآمنوا 
واأويل  الر�سول  واأطيعوا  اهلل  اأطيعوا 
االأمر  اويل  االأمر منكم"، وجاءت طاعة 
مقرونة بطاعة اهلل ور�سوله، فاإن جاءت 
اهلل  الأوامر  خمالفة  االأمر  اأويل  اأوامر 
مع�سية  يف  ملخلوق  طاعة  فال  ور�سوله 

اخلالق". 
واأكد اأنه ال يجوز للم�سلم اأن يختار بني 
الدين اال�سالمي وغريه "وما كان ملوؤمن 
وال موؤمنة اذا ق�سى اهلل ور�سوله اأمراً اأن 
يكون لهم اخلرية من اأمرهم ومن يع�ض 
مبينا".  �سالاًل  �سل  فقد  ور�سوله  اهلل 
ولفت اىل اأنه ال يجوز اأن يتحاكم الزوج 
اىل  تر  "اأمل  اهلل  �سرع  بغري  والزوجة 
اأنزل  مبا  اآمنوا  اأنهم  يزعمون  الذين 
اأن  يريدون  قبلك  من  اأنزل  وما  اليكم 
الزواج املدين  يتحاكموا اىل الطاغوت"، 
الأحكام  خمالف  ال�سخ�سية  واأحواله 
ال�سريعة يف الطالق والتبني وعدة املراأة 
الزنا،  من  الن�سب  وتثبت  الهجر  وت�سرع 
فالرجل  املحرم،  بالر�ساع  تعرتف  وال 
يف  اخته  من  يتزوج  املدين  الزواج  يف 
فرق  وجود  عدم  اأكد  وال�سرع  الر�ساعة، 
الن�سب".  ورابط  الر�ساعة  رابط  بني 
واأ�سار اىل اأن الزواج املدين يدمر االأ�سرة 
وين�سف  بقيادتها  الزوج  حق  ينزع  فهو 
ودور  املهر  حيث  من  املراأة  �سمانات 
اىل  احلق  هذا  وينقل  واملجتمع  االأهل 
امل�ساعر  ويدمر  )القا�سي(  عنها  غريب 
عند  اجلد  و�سية  ويلغي  العدة(  )الغاء 
غياب االأب وي�سيع االأن�ساب )الغاء العدة 
واثبات التبني الكامل والن�سب من الزنا( 
حفظ  الذي  ال�سرعي  الزواج  بخالف 
دمرها  حني  يف  عام   1400 طوال  االأ�سرة 
الزواج املدين يف اأوروبا واأمريكا وغريها 

من العامل". 
الدين  حتمي  الفتوى  "اأن  على  و�سدد 
بـ75  ويتح�سن  يتمتع  اأن  املفتي  وعلى 
الذي  يكون  اأن  بد  ال  ا�سولية  قاعدة 
بها، وعقد الزواج  يتعر�ض لالفتاء ملماً 
مبني  واال�سالم  احلياة  يف  عقد  اأ�سمى 
مبنية  والعقود  وال�سرع،  العقائد  على 

النكاح  عقد  انهار  واذا  النكاح  عقد  على 
احلنيف،  اال�سالمي  الدين  كل  انهار 
النف�سي  االرتياح  اىل  يحتاج  والزواج 
واىل احلب واحلنان واىل الرحمة وهذه 
الزوج  من  كل  اتقى  واذا  جدران،  ثالثة 
كون  الرابع  اجلدار  اهلل  يرفع  والزوجة 
جدران.  اأربعة  من  له  بد  ال  �سقف  كل 
واأعطاها  املراأة  اأكرم  اال�سالمي  والدين 
يف  احلقوق  هذه  وخ�ض  حقوقها  كامل 
َلُكْم  َخلََق  اأَْن  اآََياِتِه  "َوِمْن  تعاىل  قوله 
َلْيَها َوَجَعَل  ْزَواًجا ِلَت�ْسُكُنوا اإِ ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم اأَ
اأيها  ذلك  ومعنى  َوَرْحَمًة".  ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم 
نف�سك  حتفظ  كما  املراأة  احفظ  الرجل 
هذا  على  تنطبق  احلياة  ق�سايا  وكل 
الزوج"  "حق  اأن يقال  املقيا�ض وال يجوز 
زوجية"،  "حقوق  بل  الزوجة"  و"حق 
اأن  اأن  مبعنى  للرجال  االأ�سرة  وقوامة 
ولي�ض  الن�ساء  خلدمة  هي  القوامة 
من  اأح�سن  لي�ض  فالرجل  الهانتها، 
ذكر  من  خلقناكم  "اإنا  اهلل،  عند  املراأة 
نكاح  بعقد  يراد  ماذا  وال�سوؤال  واأنثى". 
الدين  يف  عليها  املتعارف  احلال  يخالف 
يف كل العامل، فاأي عقد يخالف �سرع اهلل 
ور�سوله ال قيمة له وما يراد و�سعه على 
النا�ض فيه الكثري من ال�سوائب والعرثات 
وهو يخالف �سرع اهلل يف جوانب متعددة 
تطبيق  الزامية  حيث  من  ذكرت  كما 
العقد ومنع تعداد الزوجات والزواج من 
االأخت بالر�ساعة والنفقة وما اىل ذلك 
للكثري  �سريحة  خمالفة  يخالف  وهذا 
النبوية  واالأحاديث  القراآنية  االيات  من 

ال�سريفة". 
"الزواج  ي�سمى  ما  و�سع  "من  وقال: 
امل�سلمة،  االأ�سرة  تدمري  همه  املدين" 
و�سيطان  وعبث  خراب  هذا  وعمله 
حال  باأي  مدنياً  زواج  ولي�ض  مدين 
الزواج  من   64 املادة  ويف  االأحوال،  من 
اثباته  يجوز  حتديداً  الن�سب  ويف  املدين 
�سيئاً  تعجل  من  الدين  ويف  مبا�سرة، 
بد  ال  وهنا  بحرمانه.  عوقب  اأوانه  قبل 
مفتي  جانب  اىل  واأقف  واأوؤيد  اأحيي  اأن 
ال�سيخ  �سماحة  اللبنانية  اجلمهورية 
حممد ر�سيد قباين عندما اأفتى على من 
كل  فالدين  بالردة.  املدين  بالزواج  قبل 
متكامل وال ينفع اأن نقوم ببند من بنوده 
الدخول  وتاأ�سرية  االآخر  البند  ونرتك 
اأوامر اهلل  اىل اال�سالم هي االلتزام بكل 
�سبحانه وتعاىل وااللتزام باأوامر ر�سوله 
اأوامر  يرف�ض  ومن  االأمر،  اأويل  واوامر 
دخول  تاأ�سرية  له  فلي�ض  الزواج  يف  اهلل 
اىل اال�سالم، واال�سالم براء من ذمته وال 
عالقة لال�سالم بكل من ي�سجع اأو يوؤيد 
اأو يعمل بهذا الزواج املدين، وما يقال عنه 
اليوم ببدعة "االختياري" ف�سيتحول بعد 
"االلغاء" عند تكاثر  تدمري االأ�سرة اىل 
الديني  الزواج  مع  والتناق�ض  امل�ساكل 
الزواج  هذا  الزامية  يطلبون  عندها 
لن  ما  وهو  ال�سرعية  املحاكم  الغاء  عرب 
يح�سل على االطالق بوجود الكثري من 

حماة الدين االإ�سالمي احلنيف. 
درعاً  كرامي  الوزير  قدم  اخلتام  ويف 

تكرميية للداعية ال�سيخ اجلندي.
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رئيس بلدية رشعين- زغرتا
باخوس فايز راضي يستضيف اسرة الوفاق 

يف  خالد  وادي  يف  املقيبلة  تقع 
الكبري  للنهر  املقابلة  الوجهة 
ملنطقة  تتبع  وهي  �سمااًل، 
يحد  عكار.  يف  االأعلى  الدريب 
�سدرا  قرية  اجلنوب  من  القرية 
اجلهات  اأما  حّمود،  وم�ستى 
يتبع  فجميعها  املتبقّية  الثالثة 
ال�سورّية.  العربية  للجمهورية 
طريق  عن  اإليها  الو�سول  ميكن 
 - القبيات   – حلبا   – طرابل�ض 

املقيبلة. 
ويف حديث جلريدة الوفاق يقول 
ال�سعيد  ح�سن  علي  الرئي�ض 
قمنا  لقد  البلدية:"  احوال  عن 
بلدية  يف  عديدة  م�ساريع  بتنفيذ 
ملياه  قنوات  ان�ساء  منها  املقيبلة 
داخلية  طرق  و�سق  االمطار 
بحدود 500 م بدعم من �سندوق 
بالتعاون  زراعية  وطرق  البلدية، 
قمنا  كما  االوروبي،  االحتاد  مع 
العامة  احلديقة  بت�سجيري 
باأ�سجار الليمون واحلور، وعملنا 
بعمق  ارتوازي  بئر  حفر   على 
225م.نحن اليوم بحاجة ىل�سبكة 
عر�سنا  وقد  البلدة،  داخل  مياه 
احلكومة  رئي�ض  على  امل�سروع 
وجمل�ض االمناء واالعمار، ولكن 

مل ينفذ �سيء حتى االن".
ويتابع الرئي�ض ال�سعيد:"بالن�سبة 
من  نعاين  نحن  التحتية  للبنى 
م�سكلة ال�سرف ال�سحي، فالبلدة 
ال�سحية  اجلور  على  زالت  ما 
�ساحنات  بوا�سطة  تفرغ  التي 
ا�سرتينا  وقد  للبلدية،  تابعة 

�سمال  يف  ر�سعني  بلدة  تقع 
كيلومرتات   3 بعد  لبنان،على 
اليها  ت�سل  زغرتا.  �سمال 
زغرتا   - طرابل�ض  طريق  عن 
اأردة   - ر�سعني،وطرابل�ض   -
بريوت  تبعدعن  ر�سعني.   -
 3 مركزالق�ساء  كلم،وعن   95
يف  مركزاملحافظة  كلم،وعن 
 130 وترتفع  كلم.   10 طرابل�ض 
عن  البحر.  �سطح  مرتاًعن 
الرئي�ض  يتحدث  البلدية  اعمال 
جلريدة  را�سي  باخو�ض  اال�ستاذ 
بعدد  قمنا  فيقول:"لقد  الوفاق 
منها:  االمنائية  امل�ساريع  من 
مياه  با�ستعمال  للري  م�سروع 
التنفيذ،  قيد  وهو  ر�سعني،  نهر 
الطرقات  تو�سيع  اىل  باال�سافة 
للبلدة  والرئي�سية   الداخلية 
وترقيم  االأر�سفة،  وان�ساء 
ال�سوارع واالأبنية ودعم اجلدران، 
 ، الكهربائية  االعمدة  وانارة 
وت�سجيري 60 �سجرة من �سندوق 
بالن�سبة  واالحّتاد،  البلدية 
البلدة،  داخل  ال�سري  لزحمة 
نقوم بدرا�سة م�سروع �سق طريق 
جديد اىل جانب البلدة." ويتابع 
ال�سرف  را�سي:" �سبكة  الرئي�ض 
وحتتاج  للغاية،  �سيئة  ال�سّحي 
تكفي  ال  وهي  تاأهيل،  اعادة  اىل 

الكورة يف  كفريا من قرى ق�ساء 
حمافظة ال�سمال .. يبلغ ارتفاعها 
عن �سطح البحر حوايل 400 كـم. 
ومتثل هذه البلدة اللبنانية مثال 
التعاي�ض امل�سرتك باأبهى �سوره ، 
وحتدثت  البلدة  زارت  "الوفاق" 
اال�ستاذ  بلديتها  رئي�ض  اىل 
امل�ساريع  عن  ال�سمروط  يو�سف 
وامل�ساكل   البلدية  نفذتها  التي 
واحللول  منها،  تعاين  التي 
املطروحة فقال:" لقد قمنا بعدد 
اجناز  منها  املهمة  امل�ساريع  من 
تغيري  مع  ال�سفة  مياه  م�سروع 
اأ�سبحت  بالكامل، بحيث  ال�سبكة 
وقمنا  منزل،  كل  اىل  ت�سل  املياه 
اقنية  وان�ساء  زراعية،  ب�سق طرق 
طرقات  وانارة  االمطار،  ملياه 
 4000 ب  ت�سجريها  مع  ال�سيعة 
باإن�ساء مالعب  �سجرة، كما قمنا 
�سمن  بلدي  وق�سر  ريا�سية 
جممع واحد، وقد اجنز من هذا 
اليوم  ون�سعى   ،%60 نحو  امل�سروع 
التوجيهي  املخطط  تعديل  اىل 
اال�ستثمار  عامل  اغفلنا  الأننا 

وت�سنيف االرا�سي".
ال�سمروط:"  الرئي�ض  ويتابع 
قام  التحتية  البنى  �سعيد  وعلى 

قرى  من  �سغرية  قرية  اإيالت 
ق�ساء عكار،وتقع على ارتفاع 350 
م عن �سطح البحر. تبعد م�سافة 
119 كم عن العا�سمة بريوت و15 
حلبا.  يف  الق�ساء  مركز  عن  كم 
هكتاراً   350 م�ساحة  على  متتّد 
وميكن الو�سول اإليها عرب �سلوك 
طريق طرابل�ض - عبدة - حلبا - 

عدبل - اإيالت.
يتحدث  البلدية   م�ساريع  وعن 
حممود  عمار  اال�ستاذ  الرئي�ض 
حممد جلريدة الوفاق فيقول:" 
من  بالعديد  البلدية  قامت  لقد 
امل�ساريع التي تخدم البلدة، منها 
�سق الطرقات الداخلية وتزفيتها، 
حيث  بالباطون  اجلدران  ودعم 
تكفلت  وزارة اال�سغال بق�سم من 
�سندوق   من  والباقي  التكلفة، 
اقنية  ان�ساء  اىل  ا�سافة  البلدية، 
اليوم  ونعمل  كما  االمطار،  ملياه 
البلدة  يف  ت�سجيري  م�سروع  على 

بتقدمة من جمعية بولونيا".
حممد:"على  الرئي�ض  ويتابع 
نحن  ال�سحي  ال�سرف  �سعيد 
يف  كثرية  م�ساكل  من  نعاين 
من   %60 ان  حيث  ال�سدد،  هذا 
ال�سرف  �سبكة  يقع �سمن  البلدة 
على  زال  ما  والباقي  ال�سحي، 
تتداخل  التي  ال�سحية  اجلور 

املهمة،  لت�سهيل  �ساحنة  موؤخراً 
الكهرباء  خط  بتاأهيل  قمنا  كما 
التابع للدولة الذي يغذي البلدة 

على نفقة البلدية."
يف  يوجد  تربوياً،  ويكمل:" 
املقيبلة- وادي خالد مدار�ض عّدة 
اخلريّية  املقا�سد  مدر�سة  وهي: 
تكميلّية  ة،  اخلا�سّ االإ�سالمية 
ثانوية  احلكومية،  املقيبلة 
مهنية  احلكومّية/  املقيبلة 
ملعب  ولدينا  خا�سة.  وثانوية 
تاأهيل،  كرة قدم لكنه يحتاج اىل 
املحلية  اجلمعيات  ندعم  كما 
كجمعية التنمية وجمعية عكارنا 
معهد  .لدينا   )ADA( ووادي 
اخلياطة  دورات  ونقيم  كمبيوتر 
ال�سهادات  طالب  ون�ساعد 

الر�سمية بدورات تقوية".
م�سروع  درا�سة  قدمنا  "وقد 
وزارة  اىل  م�ستو�سف  ان�ساء 
مل  ولكننا  االجتماعية  ال�سوؤون 

وزارة  مع  ونتعاون  جوابا،  نلق 
على  النا�ض  مب�ساعدة  الزراعة 
املوا�سي  على  الطبي  الك�سف 
مئة  احليواين  العلف  وتقدمي 
 . ال�سهر.  يف  حيوان  لكل  كيلة 
اأهايل القرية برتبية  حيث يهتم 
واملاعز  راأ�ض(   300( االأغنام 
 )2000( واالأبقار  راأ�ض(،   200(
يبلغ  التي  الطيور  اإىل  باالإ�سافة 

عددها 3000 طري.."
ويختتم رئي�ض البلدية علي ح�سن 
ال�سعيد حديثه:" ن�سعى جاهدين 
امل�ساريع  خمّططات  لتنفيذ  
النا�ض  وم�ساعدة  االمنائية 
موقعي  ومن  حياتهم،  وت�سهيل 
اطالب  املقيبلة  بلدية  كرئي�ض 
م�سوؤولياتها  بتحّمل  الدولة 
ال�سباب  ملئات  عمل  فر�ض  وخلق 
وتطبيق  �سنوياً  يهاجرون  الذين 
املراكز  يف  االداراية  الالمركزية 

واملوؤ�س�سات احلكومية."

وحتتاج  لل�سّكان،  املتزايد  العدد 
ما  م�ستمر  ب�سكل  �سيانة  اىل 
كثريا.  البلدي  ال�سندوق  يكلف 
البلدية،  عاتق  فهي  االإنارة  اما 
مولدات  م�سروع  اليوم  وندر�ض 
االأهايل  مع  باالّتفاق  كهرباء 
التّيار  انقطاع  م�سكلة  لتخطي 
خ�ض  وفيما  الدائم،  الكهربائي 
يقوم  موظف  لدينا  النفايات 
اىل  تذهب  ثم  ومن  بجمعها 
در�سنا  وقد  هذا  النفايات،  مكب 
ان�ساء  م�سروع  �سابق  وقت  يف 
يالتعاون  النفايات  لفرز  معمل 
توقف  ولكن  بلغارية،  �سركة  مع 
ان  دون  امل�سروع  هذا  يف  العمل 

ويكمل:"نحن  اال�سباب".  نعرف 
كبلدية نقوم بعدد من الن�ساطات 
بالتعاون  واالجتماعية  الثقافية 
م�سروع  وندر�ض  االأهايل  مع 
للمحا�سرات،  وقاعة  مكتبة 
مبختلف  البلدة  ك�سافة  وندعم 
بها.:  يقومون  التي  الن�ساطات 
كالمه  را�سي  الرئي�ض  ويختم 
اىل  جاهدين  ن�سعى  للوفاق:" 
قاعة  فيه  بلدي  مركز  ان�ساء 
مركز  مكتبة،  حما�سرات، 
اجتماعات،  و�سالة  انرتنيت، 
ونعمل  وملعب،  عاّمة  وحديقة 
امل�سروع  هذا  متويل  تاأمني  على 
اليوم لتبقى ر�سعني دائما زاهرة 

حمدثة  ال�سفة  مياه  مع  احياناً 
تلوثاً بيئياً كبريا.

للن�ساطات  بالن�سبة  ويكمل:" 
والتوعية ال�سبابية، تقوم البلدية 
واملحا�سرات  الندوات  من  بعدد 
حول  واالجتماعية   الثقافية 
العي�ض امل�سرتك والتعاون والعمل 
املدنية،  واخلدمة  االجتماعي 
اجلمعيات  مب�ساعدة  وذلك 
املدنية يف البلدة التي ت�سم عددا 
يجعلنا  ما  ال�سباب  من  مهما 
االجتماعي  العمل  يف  واحدة  يداً 

والتنموي".
اجلديدة  للم�ساريع  بالن�سبة 
حممد:"نحن  الرئي�ض  يكمل 
ندر�ض اليوم م�سروع ان�ساء ملعب 
على  عامة  وحديقة  ريا�سي 

مقدمة  3000م  م�ساحتها  ار�ض 
اىل  ا�سافة  االوقاف،  دائرة  من 
درا�سة م�سروع ان�ساء ق�سر بلدي، 
يت�سمن مكتبة عامة وم�ستو�سف 
مغلق  ريا�سي  ونادي  ومكتبة 
قطعة  على  حما�سرات،  وقاعة 

ار�ض امريية متلكها الدولة."
اليالت  امل�ستقبلية  روؤيته  وعن 
حممد  عمار  الرئي�ض  يختم 
تراثية  قرية  ايالت  حديثه:" 
وفيها الكثري من املغاور واملدافن 
اىل  ا�سافة  القدمية،  اليهودية 
عمرها  يناهز  طاحونة  وجود 
�سمعان،  مار  ودير  �سنة  ال200 
ا�سافة اىل وجود هياكل �سخرية 
اىل  حتتاج  وهي  عليها  حمفور 

الدعم من جلنة االثار .

مبد  واالعمار  االمناء  جمل�ض 
انها  اال  ال�سحي،  لل�سرف  �سبكة 
زلنا  وما  اليوم،  حتى  تنتهي  مل 
تفرغ   التي  ال�سحية  اجلور  على 
عن طريق ال�سفط حمدثة تلوثاً 

بيئياً كبرياً باالرا�سي."
ال�سباب  نوجه  نحن  ويكمل:" 
�سيء،  اي  عن  بدياًل  للريا�سة 
توعية  مبحا�سرات  نقوم  كما 
ودورات  ترفيهية،  ون�ساطات 
 ، لل�سهادات  وتقوية  تدريبية 
اع�ساء  بني  كامل  تعاون  هناك 
�سرورة  على  البلدي  املجل�ض 
وتغذيته  امل�سرتك  العي�ض 
وحتتل  امل�سرتكة،   بالن�ساطات 
كفريا  يف  االجتماعية  امل�ساعدات 

�سّلم االولويات وخا�سة الطبابة، 
كما نقوم بدعم ال�سليب االحمر 

والدفاع املدين".
يختم  لكفريا  حلمه  وعن 
�سمل  الأجمع  ال�سمروط:"ا�سعى 
والتعاون  باملحبة  بلدتي  اأهل 
ت�ستحق  فكفريا  مميزين،  لنكون 
اخلارطة  على  موجودة  تكون  اأن 
مناظر  من  فيها  ملا  ال�سياحية 
خالبة مطّلة على البحر، ا�سافة 
جرج�ض  وديرمار  كني�سة  اىل 
ان  امل�ستقبل  يف  وناأمل  االأثري 
مهمة  م�ساريع   فيها  ي�ستثمر 
ونحن  ومطاعم  فنادق  ت�سم 
هذا  لتحقيق  جاهدين  ن�سعى 

احللم".

ال�سفري  امليناء  بلدية  رئي�ض  دعا 
اإىل  عي�سى  حممد  د.  املتقاعد 
ال�سابعة  بالذكرى  االحتفال 
واالأربعني لتاأ�سيـ�ض منظمـة املدن 
تعزيز   " �سـعار   حتـــت  العربية 
امل�ساركة  وثقافة  الدميقراطية 
" .دعوة ال�سفري عي�سى جاءت يف 

امليناوية  البلدية  امل�ساركة  اإطار 
يف  الفعاليات االإحتفالية بذكرى 
التاأ�سي�ض والتي جتري حتت هذا 
ال�سعار مببادرة من االأمني العام 
ملنظمة املدن العربية عبد العزيز 
يف  وعّممت    ، العد�ساين  يو�سف 
امليناء  بلدية  اإىل  وجهها  مذكرة 

واملدن املنت�سبة اإىل املنظمة . 
برنامج  اأن  اإىل  عي�سى  د.  ولفت   
االإحتفاالت التي ُتقام  حتت �سعار 
وثقافة  الدميقراطية  تعزيز 
ت�سليط  اإىل  يهدف  امل�ساركة 
ال�سيد  كلمات  وفق   ، ال�سوء 
تغريات   "  : على   ، العد�ساين 

مل  عديدة  جماالت  يف  كربى 
 ، عنها  بعيدة  العربية  املدن  تكن 
اعتماد  اإىل  احلاجة  برزت  حيث 
الدميقراطيات  لبناء  احلوافز 
باإ�سالحات  والقيام  امل�ستدامة 
�سراكات  يف  والدخول  موؤ�س�سية 
وهيئات  منظمات  مع  حقيقية 
املجتمع املدين ذلك اأن لل�سلطات 
على  وحتى   ، والوطنية  املحلية 
رئي�سياً  دوراً  االإقليمي  امل�ستوى 
بني  الفجوة  ت�سييق  يف  توؤديه 
الوطنية  واملوؤ�س�سات  ال�سكان 

على  امل�ساركة  ثقافة  وتعزيز 
العام  ".االأمني  املحّلي  امل�ستوى 
ملنظمة املدن العربية قال يف كلمة 
للمنا�سبة " يف اخلام�ض ع�سر من 
املدن  حتتفل  عام  كل  من  مار�ض 
ذكرى  "املدينة"  بيوم  العربية 
العربية  املدن  منظمة  تاأ�سي�ض 
االحتفالية  وتاأتي   1967 العام  يف 
ال�سابعة  بالذكرى  العام  هذا 
املنظمة  لتاأ�سي�ض  واالأربعني 
يف  م�سغولة  العربية  ومنطقتنا 
اأن  يفرت�ض  ومو�سوعات  ق�سايا 

مبا  ومعاجلتها  مواجهتها  تتم 
ال�سعور  من  اأو�سع  م�ساحة  يوفر 
والنمو  واال�ستقرار  بالطماأنينة 
للمواطنني �ساكني املدن واالأرياف 
املدن   منظمة  تقوم   "  : وتابع   .
موؤ�س�ساتها  خالل  من  العربية 
وعلى را�سها املعهد العربي المناء 
�سركائها  مع  وبالتعاون  املدن 
بت�سجيع  واالقليميني  الدوليني 
امكانيات  ا�ستقطاب  على  املدن 

ال�سباب وت�سجيعهم
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

الفيحاء رئي�ض  اأكد رئي�ض احتاد بلديات 
اأن  الغزال  نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية 
ال�سادقني  كل  ت�سبه  طرابل�ض  مدينة 
علمت  من  هي  وطرابل�ض   ، واخلريين 
الوطني  والعي�ض  الوطنية  الوطن  اأبناء 
ت�سويه  يف  التمادي  يجوز  ال  لذا  الواحد 
فاملطلوب  لذا   ، باأهلها  والعبث  �سورتها 
قام  الذي  املف�سل  التقرير  عر�ض  اعادة 
قناة اجلديد  " الزعيم" من  برنامج  به 
الوجه  الظهار  املدينة  اأحياء  داخل 
احلقيقي لها مع عر�ض املوؤمتر ال�سحايف 
الذي عقد يف البلدية ومل ياأت برنامج " 
معدودة  لثوان  اال  عر�سه  الزعيم" على 
الطريقة  وبهذه  االعتذار  يكون  هكذا 

تنال طرابل�ض ق�سطا�ض من حقوقها.
كالم الغزال جاء خالل املوؤمتر ال�سحايف 
البلدي رداً  الذي عقده يف قاعة املجل�ض 
على اال�ساءة التي تلقتها مدينة طرابل�ض 
" الزعيم"  برنامج  واهلها خالل عر�ض 
، بح�سور ع�سو املجل�ض البلدي الدكتور 
فريق  اأع�ساء  وبع�ض  �سم�سني  حممد 
بهدف  باملوؤمتر  �ساركوا  الذين  الزعيم 

تقدمي االعتذار من مدينة طرابل�ض.
*الدكتور نادر الغزال اأكد اأن هذا املوؤمتر 
وجع  �سرخة  عن  اال  يعرب  ال  ال�سحايف 
لي�ض  واملتجاهلة  املن�سية  املدينة  لهذه 
من قبل االعالم فح�سب وامنا من قبل 
عا�ست  التي  املدينة  هذه   ، ال�سيا�سيني 
الكثري من االهمال والتهمي�ض والت�سويه 
ينقل  ال  الذي  لناقل اخلرب  ي�سيئ  وهذا 
الكبري  عتبنا   ، حقيقتها  على  ال�سورة 
على م�سوؤويل وفعاليات املدينة لالهمال 
امل�ساريع  تنفيذ  عدم  جراء  بها  الالحق 
�سيا�سة  وكاأنها  وجدت  ان  وعرقلتها  بل 
ال�ساحة  عن  تغييبها  �سبيل  يف  ممنهجة 
طالعنا  موؤخراً  واأ�ساف:  اللبنانية. 
اعتربناها  بخطوة  الزعيم  برنامج 
تو�سيح  �سبيل  يف  االأمام  اىل  قفزة 
احلل   " بفريق  وت�سرفنا  املدينة،  �سورة 
املدينة،  اأبناء  من  عال�سكة" واعتربناهم 
املجموعة  هذه  على  اأ�سرنا  من  ونحن 
عموم  وجع  عن  بالكالم  وطالبناهم 

" الكهرباء" ، وطرابل�ض  اللبنانيني من 
ال�سيافة  ح�سن  يف  حقهم  اأعطتهم 
وتقدمي كل ما ت�ستطيعه وهنا ال بد يل 
املولدات  الأ�سحاب  ال�سكر  اأوجه  اأن  من 
معنا  بايجابية  تعاطوا  والذين  اخلا�سة 
ت�سرفت  باأنني  .احلقيقة  الفريق  ومع 
اأف�سل  باأن  اأعتقد  الأنني  قناعتي  ح�سب 
خدمتهم،  هي  النا�ض  لقيادة  طريقة 
بالرغم  مبا�سر  ب�سكل  الن�ساط  وتابعت 
االأمور  كل  وكانت   ، ال�سغوطات  كل  من 
ت�سري بايجابية ، وما ح�سل يف ال�سارع قد 
اأي منطقة من لبنان وب�سكل  يح�سل يف 
االأ�سواء عليها يف  ت�سلط  ولكن ال  اأعنف 
االعالم، كما ح�سل عرب �سا�ساة اجلديد 
اال�ساءة  بهدف  طرابل�ض  تناول  والذي 
يف  امل�ساركات  احدى  ل�سان  عرب  اليها 
ان  كيف  تفاجاأنا  ونحن  الزعيم،  فريق 
مف�سل  ب�سكل  عر�ست  احلادثة  هذه 
وخميف يف حني مل ياأت تلفزيون اجلديد 
ذكر  على  الزعيم"   " برنامج  وحتديداً 
املوؤمتر ال�سحايف الذي عقد فور االنتهاء 
الق�سر  داخل جمل�ض  امل�سروع  امتام  من 
االأهمية  غاية  يف  كان  والذي  البلدي 
اجلديد  تلفزيون  وااليجابية،  واجلدية 
مل يول املوؤمتر العناية الالزمة واكتفى 
طرابل�ض  ملدينة  م�سيئة  وقائع  ب�سرد 
يف  كم�سوؤول  اأنني  على  اأ�سدد  وهنا   ،
تلفزيون  ادارة  اأطالب  طرابل�ض  بلدية 
اجلديد وفريق العمل يف برنامج الزعيم 
والذين  املدينة  الأبناء  االعتذار  بتقدمي 
راحوا  حينما  االيجابية  يتقعون  كانوا 
ي�ساعدون الفريق يف تنفيذ م�سروعه فاذا 
مدينة  طبعاً  باال�ساءة،  ي�سطدمون  بهم 
واالأوفياء  ال�سادقني  كل  ت�سبه  طرابل�ض 
واخلريين ، طرابل�ض هي من علمت كل 
والعي�ض  احلقة  الوطنية  الوطن  اأبناء 

الوطني الواحد .
طرابل�ض  ان  على  موؤكداً  الغزال  وختم 
هذا  من  يفهم  ال  كي  باالعتذار  تطالب 
مبا�سراً  ا�ستهدافاً  اأنه  امل�سيء  الت�سرف 

لها والأبنائها.
مالك  عال�سكة  احلل  كتلة  مدير  بدوره 

اع�ساء  كافة  ح�سور  عن  اعتذر  مولوي 
جيهان  عن  �سدر  ما  ان  معترباً  الفريق 
ينقل  وال  �سخ�سياً  عازال ميثلها وحدها 
وجهة نظر ال القناة وال برنامج الزعيم، 
معترباً اأن امل�سكلة احلقيقية تكمن يف اأن 
هناك هواج�ض كثرية لدى ابناء ال�سعب 
مع  التوا�سل  يرف�ض  والذي  اللبناين 
امل�سوؤولية  اللبنانية وهذه  املناطق  بفقية 
ال  والذين  ال�سيا�سيني  عاتق  على  تقع 
هذه  ازالة  �سبيل  يف  اجلهود  يبذلون 

الهواجت�ض. 
التي  احلادثة  اأن  على  املولوي  واأكد 
تعر�ست لها جيهان قد تبدو طبيعية يل 
كابن هذه املدينة ولكنها غريبة بالن�سبة 
وامنا  كالمها  اأبرر  ال  اأن  وهنا  جليهان 
اأ�سعى الي�سال وجهة نظرها بعدما اأكدت 
بدورها اأنها مل تكن تق�سد اال�ساءة على 
الربنامج  وادارة  اجلديد  قناة  حال  كل 
اتخذت موقفاً من كالم جيهان بايقافها 
عن العمل والذي �سوف نتابعه بكل جدية 

من اجل اي�سال فكرتنا.
لبلدية  ف�سكر  وني�ض  جوزيف  *اأما 
املدينة  هذه  والأبناء  طرابل�ض 
اأن  على  موؤكداً  الكرمية  ا�ست�سافتهم 
خطاأ  عن  باالعتذار  يتقدم  العمل  فريق 
جيهان  الزميلة  به  قامت  مق�سود  غري 
ومن دون ق�سد وقد عوقبت على عملها 
املهم اأن ال يتم فهمنا ب�سكل خاطئ ، اأهل 
طرابل�ض هم اأهلنا ونحن نعتز ونت�سرف 
لوجودنا بينهم. ثم كانت مداخلة للغزال 
ال  الكالمي  االعتذار  اأن  اىل  فيها  ا�سار 
تنتظر  طرابل�ض  ومدينة  بالغر�ض  يفي 
التقرير  يقدم  اأن  اجلديد  تلفزيون  من 
الزعيم   " برنامج  به  قام  الذي  املف�سل 
املدينة لال�ساءة على مدى جتاوب  " يف 
اىل  ا�سافة  الفريق  اأع�ساء  مع  االأهايل 
عر�ض املوؤمتر ال�سحايف ب�سكل مف�سل ملا 
له من ابعاد ايجابية هكذا يكون االعتذار 

الفعلي واحلقيقي.
مولوي  اأكد  الغزال  مداخلة  على  *ورداً 
اجلديد  ادارة  اىل  الفكرة  �سينقل  اأنه 
الأخذها بعني االعتبار يف احللقة املقبلة. 

اجلنان  جامعة  رئي�سة  من  بدعوة 
اإ�ست�سافت  يكن  حداد  منى  الدكتورة 
الت�سامن  ملتقى  رئي�ض  اجلامعة 
االقت�سادي يف لبنان ع�سو جمل�ض اأمناء 
اأر�سالن  عامر  النقيب   AUL جامعة 
وم�سوؤويل  ومدراء  عمداء  مع  حوار  يف 
العامة  االأو�ساع  حول  اجلامعة  وطالب 

يف طرابل�ض وال�سمال. 
بالنقيب  يكن  الدكتورة  رحبت  بداية 
يف  يلعبه  الذي  بالدور  واأ�سادت  اأر�سالن 
والتوعية  االأهلي،  ال�سلم  دعائم  اإر�ساء 
والعالقات  واالجتماعية،  االقت�سادية 
لبنان  مل�سلحة  يجريها  التي  الدولية 
داعية  خا�ض،  ب�سكل  وطرابل�ض  عموما 
تنظيم  اأجل  من  التعاون  اىل  اإياه 
تنظيم  بينها  ومن  امل�سرتكة  الن�ساطات 
نظرا  اجلنان  جامعة  يف  ت�سيكي  يوم 
اأر�سالن  تربط  التي  الوطيدة  للعالقة 

بجمهورية ت�سيكيا.
فوعد  اأر�سالن،  النقيب  حتدث  ثم 
اىل  الت�سيكي  اليوم  اإقامة  فكرة  بنقل 
عن  ف�سال  لبنان،  يف  الت�سيكي  ال�سفري 
بني  تعاون  بروتوكول  القامة  �سعيه 
الت�سيكية  واجلامعات  اجلنان  جامعة 
اىل  ناقال  الفيزيائي،  العالج  جمال  يف 
جمل�ض  رئي�ض  حتيات  يكن  الدكتورة 
اأمناء جامعة AUL الدكتور م�سطفى 
اإليها لزيارة املقر  حمزة، موجها الدعوة 
للبحث  بريوت  يف  للجامعة  الرئي�سي 
يف  ت�سب  التي  امل�سرتكة  الن�ساطات  يف 

م�سلحة الطالب.
جتنيب  �سرورة  على  اأر�سالن  و�سدد 
طرابل�ض تداعيات ما يجري من حولنا، 
تعد حتتمل مزيدا  املدينة مل  اأن  موؤكدا 
من التوترات االأمنية، الفتا االنتباه اىل 
طرابل�ض  �سورة  اىل  ي�سيء  بداأ  ذلك  اأن 
حني  يف  والدولية،  االقليمية  املحافل  يف 

النخب  كرامي   في�سل  الوزير  دعا  
والهيئات  الراأي  واأهل  الطرابل�سية 
وعك�ض   8 عك�ض  يف  ال�سري  اىل  ال�سعبية 
14 اآذار، وقال: "يا جماعة مل نعد نحب 
منذ  اأطلقه  الذي  موقفه  وكرر  اآذار". 
توليه املن�سب الوزاري اىل "التكاتف ومد 
طرابل�ض  اإمناء  اأجل  من  للجميع  اليد 
طرابل�سي  حلف  واىل  طرابل�ض  واأمن 
خارج كل اال�سطفافات ". وو�سف كرامي 
"اأي ورقة تنزل يف ال�سندوق يف اأي قانون 
انتخابي لدعم معارك اآذار ولي�ض معركة 
للمدينة  خيانة  ورقة  هي  طرابل�ض 
وخيانة للذات والعقل". واأكد ان م�سائب 
عن  ناجتة  ا�ستثناء،  بال  كلها  طرابل�ض، 
توظيف املدينة خلدمة م�ساريع �سيا�سية 
يف  فعلها  لقد  بها.  للمدينة  عالقة  ال 
املا�سي الفل�سطينيون، وفعلها ال�سوريون، 
اإقليمية  وقوى  لبنانيون  اليوم  ويفعلها 
ودولية كربى. هذا باخت�سار ما ي�سمونه 
هذا  �سار  وقد  ال�سيا�سي.  اال�ستتباع 
الفقر  بفعل  ومتاحاً  �سهاًل  اال�ستتباع 
احلرمان  وبفعل  املعي�سية،  وال�سائقة 
والتهمي�ض وانعدام التنمية، واأي�ساً بفعل 
وتعلمون  املذهبي.  وال�سحن  التحري�ض 
عزاً  تعرف  مل  مدينتنا  اأن  اأعلم  كما 
كانت  يوم  اال  لبنان  يف  ومكانة  وازدهاراً 
االأخوة ال يكون  "راأ�ض"، و"الرا�ض" اأيها 

تابعاً الأحد مهما عال �ساأنه!
الوزير كرامي جاء خالل ندوة له  كالم 
االأدبي  فتال  ف�سيلة  �سالون  يف  اأقيمت 
بني  "طرابل�ض  عنوان  حتت  طرابل�ض  يف 
من  نخبة  بح�سور  واملرجتى"  الواقع 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
و�سخ�سيات  جمعيات  وروؤ�ساء  والبلدية 
ثقافية وامنائية ونقابات مهن حرة من 
وهيئات  واأطباء  وحمامني  مهند�سني 

ومنظمات ان�سانية حملية ودولية. 
ع�سو  ال�سالون  م�سوؤولة  حتدثت  وقد 
ال�سيدة  طرابل�ض  يف  البلدي  املجل�ض 
كونه  بالوزير  مرحبة  فتال  ف�سيلة 
طرابل�ض  يف  عريق  �سيا�سي  بيت  �سليل 
طرابل�ض  عن  يحكي  الذي  االأجدر  وهو 
اأدرى  مكة  فاأهل  واملرجتى  الواقع  بني 
بيت كرامي  كان  "حقاً  ب�سعابها، وقالت: 
وال يزال رقماً �سعباً بني بيوت ال�سيا�سة 
يف طرابل�ض ولبنان، فقد بني على اأ�س�ض 
والزعامة وكان  الدين  قوية جمعت بني 
االفتاء تراثاً لهذا البيت جمع بني الدين 
والعلم مع جده عبد احلميد  وال�سيا�سة 
املفتني".  اأ�سغر  كان  الذي  كرامي 
ال�سهيد  الرئي�ض  "م�سرية  وا�ستعر�ست 
ر�سيد كرامي ودوره االمنائي ودور رجل 
كان  الذي  كرامي  عمر  الرئي�ض  الدولة 
كل  من  بالرغم  ثقيل  �سيا�سي  ارث  له 
عهد  يف  لبنان  �سربت  التي  العوا�سف 
حكومتيه االأوىل والثانية". وعددت فتال 
اإجنازات الوزير في�سل كرامي "انطالقاً 
الكرامة  املوؤ�س�سات  الكرامة ويف  من تيار 
للعمل اخلريي يف امل�ستو�سفات والنوادي 
ال�سعبية  والهيئات  املجانية  واملدار�ض 
و�سواًل  ال�سبابية،  واالأجيال  والتعليمية 
اىل جناحاته واجنازاته يف وزارة ال�سباب 
والريا�سة ومتابعاته احلثيثة لكل ق�سايا 

وهموم و�سجون مدينته طرابل�ض". 
ويف اخلتام، دار نقا�ض وحوار بني الوزير 
كرامي واحل�سور �سارك فيه نائب رئي�ض 
ورئي�سة  جالد  جورج  طرابل�ض  بلدية 
كرامي  �سلهب  ليلى  االعمال  �سيدات 
ومهند�سني  بلدية  جمال�ض  واأع�ساء 
على  كوكتيل  حفل  اأقيم  كما  وحمامني. 

�سرف الوزير كرامي. 

املدين  االإعتدال  لقاء  رئي�ض  اإ�ستقبل 
النائب ال�سابق م�سباح االأحدب يف منزله 
البريوتي  اللقاء  من  وفدا  بطرابل�ض 
وعر�ض معهم جممل التطورات الراهنة 
:"اإن  االحدب  قال  اللقاء  بعد  البلد،  يف 
البلد  يف  واملعي�سي  االإقت�سادي  الو�سع 
بات ماأ�ساويا يف ظل ف�سل وعجز احلكومة 
الكرمي  العي�ض  مقومات  اأدنى  تلبية  عن 
للبنانيني ال�سيما مو�سوع �سل�سلة الرتب 
والرواتب التي هي حق �سرعي لالأ�ساتذة 
واملوظفني ،ومن املعيب تعاطي احلكومة 
مع هذا امللف احلياتي بهذه اخلفة واإذا ما 
اإ�ستمرت يف تعنتها واإ�ستمر معها االإ�سراب 

التاأزم  من  مزيد  نحو  متجه  البلد  فاإن 
االأمني  التاأزم  عن  ف�سال  االإقت�سادي 
يخوفنا  الذي  ،االأمر  به  يتخبط  الذي 
وغرق  ال�سيطرة  عن  االأمور  خروج  من 
التي لطاملا حذرنا من  بالفو�سى  البالد 
الو�سول اإليها". ا�ساف :"ولكن يبدو اأن 
يف  املواطنني  وم�سالح  واد  يف  احلكومة 
اجلمهورية  رئي�ض  اأدعو  لذلك  اآخر،  واد 
العماد مي�سال �سليمان ،طاملا اأن احلكومة 
ال ت�سمع وال تريد اأن ت�سمع ،اإىل التدخل 
واالإقت�سادي   االأمني   امللفني  واإيالء 
العناية التامة لتفادي اإنزالق البلد نحو 

املجهول" .

العلم  مدينة  تزال  وما  كانت  املدينة  اأن 
االأهلي  وال�سلم  واالنفتاح  والعلماء 
القيادات  كل  داعيا  الواحد،  والعي�ض 
اىل  واالأمنية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
واإعادتها  طرابل�ض  حماية  على  العمل 
وحا�سنة  لبنان  يف  اإقت�سادية  كعا�سمة 

لكل مكونات املجتمع اللبناين.
النقيب  اأو�سى  مناق�سات  �سل�سلة  وبعد 
يف  وامل�ساركني  يكن  والدكتورة  اأر�سالن 
التبانة  منطقة  اإن�ساف  ب�سرورة  اللقاء، 
ال  الذي  املرير  واقعها  من  واإخراجها 
تخ�سي�ض  مقرتحني  اأحد،  به  ير�سى 
اأقرته  الذي  دوالر  مليون  املئة  مبلغ 
امل�ستوى  ورفع  التبانة  المناء  احلكومة 
بناء  على  والعمل  الأهلها،  املعي�سي 
احلياة  تعيد  جديدة  �سكنية  جممعات 
�سفة  عنها  وتزيل  واأهلها  املنطقة  اىل 
املنطقة  وباأنها  لها  املالزمة  احلرمان 

االأفقر على �ساحل املتو�سط.
املبلغ  كان  اإذا  اأنه  اىل  امل�ساركون  واأ�سار 
اإ�ستعداد عرب  ال يكفي فان اجلميع على 
طلب  اىل  والدولية  العربية  عالقاتهم 
اأو من  اإ�سايف من الدول العربية  متويل 
اأن تبقى  االحتاد االأوروبي الأنه ال يجوز 
التبانة قنبلة موقوتة تنفجر يف كل مرة 
حا�سدة معها االأبرياء ومزيد من الدمار 

ومن االأزمات االجتماعية.
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مع  بالتعاون  طرابل�ض  بلدية  كرمت 
اأبناء  القلب"  يف  طرابل�ض   " رابطة 
القا�سي  وهم:  حديثاً  املعينني  ال�سمال 
التاأديبي  املجل�ض  رئي�ض   ( عبود  مروان 
العام( من دوما البرتون، االأ�ستاذ في�سل 
من  الثقافة(  وزارة  عام  مدير   ( طالب 
معراوي  جورج  االأ�ستاذ  تكريت،  منطقة 
بالتكليف(  العقارية  ال�سوؤون  مدير   (
احتفال  ، وذلك خالل  من ق�ساء زغرتا 
الثقايف )  ر�سيد كرامي  اأقامته يف مركز 
م�سطفى  الدكتور  ح�سره  �سابقاً(  نوفل 
ال�سفدي،  حممد  الوزير  ممثاًل  احللوة 
احلاج ع�سام كبارة ممثاًل النائب حممد 
ممثاًل  دروي�ض  ماجد  كبارة،ال�سيخ 
الدكتور مالك  مفتي طرابل�ض وال�سمال 
الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�ض  ال�سعار، 
نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
ال�سنية  ال�سرعية  الغزال، رئي�ض املحكمة 
الدين،  كمال  �سمري  القا�سي  ال�سمال  يف 
الدكتور جالل ك�ساب ممثاًل نقابة اأطباء 
يف  طرابل�ض   " رابطة  رئي�ض  االأ�سنان، 
القلب" القا�سي نبيل �ساري مدير مرفاأ 
املجل�ض  اأع�ساء  تامر،  اأحمد  طرابل�ض 

البلدي وح�سد من املهتمني.
بداية الن�سيد الوطني اللبناين ثم كانت 

�سبعنا  وما  حرب  �سبعنا   " رايات  حتت 
و�سل  �سلة  جمعية  نفذت  حياة" 
جمعية  مع  بالتعاون  طرابل�ض  الثقافية 
وجمعية  حم�سن(  جبل   ( املحبة  لبنان 
يوتوبيا  وجمعية  التبانة(  باب   ( الرواد 
مبادرات  م�سروع  من  وبرعاية  القبة(   (
املدعوم  لبنان  يف  املدين  املجتمع  دعم 
الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من 
الورقية"  ال�سالم   " طائرة  م�سروع 
اقامة ور�ض عمل على  والذي ينفذ عرب 
مدى �سبعة اأيام مع جمموعة من �سباب 
الثالث  املناطق  يف  يعي�سون  و�سابات 
االأمنية  للم�ساكل  عر�سة  هي  والتي 
اقامة  من  امل�سلحة،والهدف  والنزاعات 
�سنع  على  للتدريب  ا�سافة  الور�ض  هذه 
�سالم  بر�سائل  زينت  ورقية  طائرات 
وال�سابات  ال�سباب  العمل مع  وحمبة هو 

ثقافة  وبث  الوطنية  الروح  تنمية  على 
ال�سالم واحلوار بني اللبنانيني.

مبنى  اأمام  بتجمع  اختتم  الذي  امل�سروع 
احتاد  رئي�ض  ح�سره  طرابل�ض  بلدية 
طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  الفيحاء  بلديات 
الدكتور نادر الغزال، رئي�سة جمعية رواد 
التنمية ال�سيدة هال روبري فا�سل،ع�سو 
فواز  املهند�ض  طرابل�ض  بلدية  جمل�ض 
حامدي،مدير مكتب التنمية يف االحتاد 
ا�سماعيل،رئي�ض  الرزاق  عبد  الدكتور 
لل�سباب  العربي  لالحتاد  لبنان  مكتب 
ق�سماين،ممثل  وليد  الدكتور  والبيئة 
الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 
للم�سروع  امليداين  االأيوبي،املن�سق  بالل 
ربيع عمر وم�سوؤولة املتابعة �سايل �سمرا 

وح�سد من ال�سباب وال�سابات .

حفاًل  طرابل�ض  بلدية  موظفو  اأقام 
فواز  عزام  اجلابي  لزميلهم  تكرميياً 
يف  الوظيفية  خدمته  فرتة  اأنهى  الذي 
احتاد  رئي�ض  بح�سور  املالية  امل�سلحة 
طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  الفيحاء  بلديات 
باحة  يف  وذلك  الغزال  نادر  الدكتور 

م�سلحة الهند�سة.
على  الغزال  �سدد  املوظفون  واأمام 
حتمل  يف  فواز  لعبه  الذي  الدور  اأهمية 

عمله  فرتة  طيلة  كاملة  م�سوؤوليته 
مناقبيته  عن  ف�ساًل   ، ملل  اأو  كلل  دون 
�سائبة  ت�سوبها  مل  والتي  ال�سحيحة 

فا�ستحق التكرمي.
يورث  اأب  من  اأعظم  هناك  لي�ض  وتابع: 
ت�ساعدهم  التي  الطيبة  ال�سمعة  الأبنائه 
بالفعل  وهذا  احلياة،  معرتك  خو�ض  يف 
به  التم�سك  على  فواز  املوظف  داأب  ما 
اليوم  نلم�سه  الذي  االيجابي  اجلو  وما 

يف حفل التكرمي هذا اال من باب حر�ض 
بالتعبري  حقه  ايفائه  على  فواز  زمالء 
عن جزيل �سكرهم له من جهة، وحزنهم 

العميق النهاء خدماته الوظيفية .
وختم الغزال م�سرياً اىل اأهمية التفاعل 
بني الزمالء والذي من �ساأنه اأن ينعك�ض 

ايجاباً على العمل الوظيفي ككل.
ويف اخلتام  اأقيم حفل كوكتيل باملنا�سبة

الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�ض  ا�ستقبل 
نادر  الدكتور  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 
مدير  طرابل�ض  يف  مكتبه  يف  الغزال 
الرتكي  الثقايف  اأمرة  يون�ض  مركز 
جمل�ض  ع�سوي  بح�سور  اأروغلو  جنكيز 
تدمري  خالد  الدكتور  طرابل�ض  بلدية 
وعزت دبو�سي ورئي�ض اجلمعية اللبنانية 

الرتكية االأ�ستاذ زاهر �سلطان.
اأروغلو الذي يزور مدينة طرابل�ض للمرة 
ملركز  كمدير  مركزه  توليه  بعد  االأوىل 
ال�سديد  اأكد للغزال حر�سه  اأمرة  يون�ض 
وبلدية  املركز  بني  فيما  التعاون  على 
تاريخية  اأبعاد  من  للمدينة  ملا  طرابل�ض 
بالدولة  �سبيهة  وتراثية  وثقافية 
الرتكية، م�سرياً اىل اأن زيارة اليوم ت�سب 
املعامل  على  والتعرف  التعارف  خانة  يف 
مدينة  بها  ت�سج  التي  االأثرية  واملراكز 
باأورغلو  رحب  الغزال  بدوره  طرابل�ض. 

اجلديد  مركزه  يف  النجاح  له  متمنياً 
على  احلفاظ  البلدية  حر�ض  موؤكداً   ،
وبني  بينها  فيما  القائم  الدائم  التعاون 
على  تن�سط  والتي  الرتكية  املوؤ�س�سات 
التواأمات  وما  طرابل�ض  مدينة  �سعيد 
القائمة بني بلدية طرابل�ض وعدد كبري 
وا�سحاً  دلياًل  اال  الرتكية  البلديات  من 
على هذا التعاون. وباملنا�سبة اأطلع الغزال 
اأروغلو على املوقع املر�سح كي يكون مركز 
ثقايف تركي يف طرابل�ض وهو مبنى تعود 
ملكيته للبلدية ويقع خلف جامع اآرغون 

�ساه الواقع يف منطقة �ساحة النجمة.
تدمري  الدكتور  رافق  الزيارة  وبعد 
اىل  جولة  يف  اأروغلو  املدير  و�سلطان 
املعامل االأثرية يف مدينة طرابل�ض ومنها 
املبنى الذي من املتوقع اأن يتحول مركزاً 
ثقافياً يف حال مت املوافقة عليه من قبل 

مركز يون�ض اأمرة

اىل  فيها  اأ�سار  الغزال  للدكتور  كلمة 
التكرمي  هذا  ياأتي  اأن  املوافقات  من  اأنه 
اأبناء ال�سمال يف ق�سر نوفل  لكوكبة من 
حفل  الذي  املوقع  هذا  البلدي  الثقايف 
منذ  واالجتماعية  الثقافية  بالن�ساطات 
مع  العهد  يجدد  اليوم  هو  ها  تاأ�سي�سه، 
الق�ساء  ومع  التطوير  ومع  الثقافة 
ال�سمال،  الثلة من رجاالت  لتكرمي هذه 
دور  على  تاأكيداً  التكرمي  هذا  وياأتي 
فال�سادة  ال�سمال  عا�سمة  طرابل�ض 
�سمالية  مناطق  ميثلون  املكرمون 
اىل  زغرتا  اىل  تكريت  من  خمتلفة 
دوما وكلهم يف قلب طرابل�ض وطرابل�ض 
نكون يف  ما  اأحوج  اننا  قلبهم جميعاً.  يف 

هذه االأيام اىل اأن نعيد طرابل�ض الفيحاء 
التي  طرابل�ض  اىل  قلوبنا  على  العزيزة 
العي�ض  مدينة  عليها  وتربينا  اعتدناها 
الوطني الواحد املدينة الوطنية االأوىل، 
كافة  بني  والتعاي�ض  الت�سامح  مدينة 
ن�سيج جمتمعها الطيب . ان هذا التكرمي 
مدينتهم  يف  املدينة  الأبناء  تكرمياً  ياأتي 
منا  املطلوبة  الر�سالة  تاأتي  هنا  ومن 
جميعاً ان طرابل�ض تعاين اأكرث ما تعاين 
لها  امل�سيئة  النمطية  ال�سورة  تلك  من 
متثل  امنا  اأبداً  واقعها  متثل  ال  فهي   ،
�سورة ذهنية ارت�سمت لدى البع�ض ممن 
عليها   يتاآمر  اأو  املدينة  هذه  يعرف  ال 

ومن ثم كانت كلمات للمكرمني. 
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وجيه البعريني سيرة في مسيرة"

التابعة  ال�سفاء  دار  م�ست�سفى  يف  اأجريت 
للجمعية الطبية اال�سالمية يف طرابل�ض 
عملية جراحية تعترب االوىل من نوعها 
الغدة  ا�ستئ�سال  وهي  لبنان  �سمال  يف 
االنفية  اجليوب  عرب  باملنظار  النخامية 
الدكتور  الطبيبني  باإجرائها  قام  ، حيث 
طنبوزة  �سامي  والدكتور  �سهال  عماد 
احل�سيني ، واجلدير بالذكر اأن م�ست�سفى 
عمليات  غرف  خم�ض  ت�سم  ال�سفاء  دار 
الطبية  التجهيزات  اأحدث  فيها  تتوفر 

واجلراحية

لبى نائب حاكم م�سرف لبنان ، الدكتور 
ادارة  كلية  دعوة   ، �ساموئليان  هاروتيون 
االأعمال يف جامعة املنار يف طرابل�ض وذلك 
الإلقاء حما�سرة اأمام طالب الكلية حول 
قواعد  ا�ستدراك  يف  لبنان  "دورم�سرف 
اللعبة العاملية مما اأبعده عن م�ساعفات 

االأزمة التي ما زال العامل يعي�سها" .
اال�ستدراك  هذا  نتاج  من  انه  واأو�سح 
حتقيق زيادة يف احتياطي م�سرف لبنان 

 36 الم�ست  التي  االأجنبية  بالعمالت 
الذهب  قيمة  احت�ساب  دون  دوالر  مليار 
النقد  �سالمة  على  احلاكم  نائب  واأكد 
معايري  على  التدابري  وانطباق  الوطني 
بازل 3.ويف نهاية املحا�سرة اأجاب الدكتور 
التي  العديدة  االأ�سئلة  على  �ساموئليان 
حول  احلا�سرين  من  عليه  طرحت 
لبنان  م�سرف  يتبعها  التي  ال�سيا�سة 

واالإجراءات الوقائية التي تت�سمنها .

يحيى  االأ�سري  وعائلة  جلنة  وجهت 
�سكاف ر�سالة موقعة با�سم جمال �سكاف 
يف منا�سبة الذكرى اخلام�سة والثالثني 
اأقبية  يف  �سكاف  يحيى  االأ�سري  العتقال 
اآذار   11 من  الغا�سب  الكيان  و�سجون 
فيها:  جاء   .2013 اآذار   11 اىل   1978
لبناين  واأ�سري  عاماً  وثالثني  "خم�سة 
متى؟  اىل  ال�سهيوين،  العدو  زنازين  يف 
ولكن تبقى الق�سية حية بعقول ووجدان 
ن�ستمر  اأن  علينا  عهداً  االأمة،  اأبناء 

بالن�سال من اأجل حتريره. 
يف هذه الذكرى ندعو اأبناء االأمة واحرار 

العامل من اأجل وقفة �سمري دعماً حلرية 
اللبنانية  الدولة  ن�ساأل  اننا  اأ�سرانا، 
قامت  التي  التحرك  هو  ما  واركانها 
لبناين  اأ�سري  جتاه  اللبنانية  الدولة  به 
ال�سجون اال�سرائيلية منذ 35  معتقل يف 
عاماً، رغم كافة املنا�سدات من اأجل القيام 
بدورها النقاذ ان�سان اأ�سر دفاعاً عن وطنه 
واالعتداءات  االنتهاكات  بوجه  واأمته 
على  دائماً  رهاننا  نحن  ال�سهيونية. 
عن  تتخاذل  دائماًَ  الدولة  الأن  املقاومة 
�سكاف  يحيى  ذكرى  يف  بواجبها.  القيام 
اللبنانية  املقاومة  وننا�سد  ندعو  الـ35، 

والفل�سطينية املبادرة والقيام باأ�سر جنود 
املعتقلني  باأ�سرانا  ملبادلتهم  ا�سرائيليني 
اللبنانيني  االأ�سرى  عميد  راأ�سهم  وعلى 
اأبناء  ندعو  كما  �سكاف.  يحيى  والعرب 
واال�سالمية  العربية  وال�سعوب  االأمة 
اأجل حترير  املقاومة من  دعم خيار  اىل 
�سراعنا  فليكن  البطال.  االأ�سرى  هوؤالء 
اأجل  من  فقط  ال�سهيوين  العدو  مع 
حترير فل�سطني واملقد�سات ونبذ الفتنة 
هو  الأنه  ال�سعالها  العدو  ي�سعى  التي 
واخللود  املجد  واالأخري.  االأول  امل�ستفيد 

ل�سهداء اأمتنا، احلرية الأ�سرانا". 

زار امني �سر حركة فتح يف منطقة ال�سمال 
ابو جهاد فيا�ض على راأ�ض وفد من قيادة 
احلركة النائب ال�سابق م�سطفى علو�ض 

من�سق عام تيار امل�ستقبل يف ال�سمال 
امل�ستجدات  اخر  يف  الطرفان  تباحث  و 

العربية واللبنانية والفل�سطينية.
يف  الو�سع  ان  اإىل  علو�ض  ا�سار  حيث 
يوجد  وال  يتغري  لن  طرابل�ض  مدينة 
التوتري،  او  القلق  اىل  تدعو  معطيات 
الأنه ال يوجد يف املدينة من يريد افتعال 
على  القادمة  املتغريات  لكن  معركة، 
بظاللها  تلقي  �سوف  ال�سورية  ال�ساحة 
على املدينة ب�سكل او باآخر. بدوره اكد ابو 
جهاد باأن القيادة الفل�سطينية تعي متاماً 
املنطقة  بها  متر  التي  املرحلة  خطورة 
على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  العربية 
وتهكي�ساً  تراجعاً  الفل�سطينية  الق�سية 
وباأن  الدويل،  امل�سهد  عن  تغييباً  وحتى 
كبري  ب�سكل  تعتمد  الفل�سطينية  القيادة 
على قدرات ال�سعب الفل�سطيني لتحدي 

البعريني  وجيه  حممد  املحامي  وقع 
�سرية  البعريني  "وجيه  اجلديد  كتابه  
الوطنية  املدر�سة  يف  وذلك  م�سرية"  يف 
االأورثوذك�سية ال�سيخ طابا بح�سور ح�سد 
والثقافية  ال�سي�ساية  ال�سخ�سيات  من 
وحي  من  كلمة  القى  وقد  واالجتماعية 

املنا�سبة جاء فيها : 
ببع�ض  يت�ساءلون  قد  الذين  هم  كرث   
البعريني  حممد  اأن  كيف  االإ�ستغراب 

يكتب عن والده وجيه البعريني.
وطبيعياً،  م�سروعاً  ال�سوؤال  يكون  وقد 
ومل  بريئاً  ال�سوؤال  كان  اإذا  خ�سو�ساً 
يرتبط ب�سوؤال اآخر مفاده: مل يجد وجيه 

البعريني من يكتب عنه غري جنله؟.
امل�ساألة اأب�سط من ذلك بكثري، امل�ساألة اأين 
واأعرف  اإلت�ساقاً  النا�ض  اأكرث  اكون  قد 
اإنفعاالته، اأعرف  طريقة تفكريه، اأعرف 
بكل  اأعرفه  �سدقه،  اأعرف  اأحا�سي�سه، 
يوماً  يتخّل  مل  باراً  اإبناً  اأعرفه  االأوجه. 
الرتاث  و�ساحب  الكبري  ن�سيحة  عن 
يعي�ض  زال  ما  اأعرفه  الذي  الن�سايل 
به  واأعني  االأوفياء،  عكار  اأبناء  اذهان  يف 
يبخل  مل  والداً  اأعرفه  وجيه.  ابو  جّدي 
يحافظ  كيف  وعرف  بالن�سيحة  علينا 
عائلته  اأفراد  بني  الوثيق  االإرتباط  على 
�ساحلة  تربية  ومينحها  ال�سغرى، 
�ساحب  اأعرفه  والديه.  من  تعلمها 
من  موؤازرة  يف  يرتدد  ال  واإن�سانية  نخوة 
االأخوة  على  حري�ساً  اأعرفه  بابه.  يدُق 
وعالقات الود بني اأفراد عائلته الكربى 
على  اإهتمامه  ين�سُب  فكان  عكار،  كل  يف 
اإجراء امل�ساحلات، لي�ض يف �سياق ح�سابات 
اإنتخابية �سخيفة، واإمنا من باب احلر�ض 
على وحدة عائلته الكبرية يف عكار وح�سن 

اخلالفات  وف�ض  اجلوار  مع  العالقة 
عائلته  مع  يفعل  كما  متاماً  اهله،  بني 
باأبنائها  يوماً  تبخل  مل  التي  ال�سغرى 

فكانت خري معني و�سند بعد اهلل.
ال�سيا�سية  مواقفه  يف  �سادقاً  اأعرفه 
للم�سالح  وفقاً  يتقلب  ال  عليها،  ثابتاً 

واحل�سابات االإنتخابية.
ومعهم،  الطيبني،  النا�ض  من  اأعرفه 
متاماً  حلزنهم  ويحزن  لفرحهم  ويفرح 
اأهله  من  هم  النا�ض  كل  اأن  لو  كما 
بيته  باب  يقفل  ال  اأعرفه  واالأقربني. 
اأمام النا�ض، كل النا�ض، بغ�ض النظر عن 

اآرائهم ومواقفهم وطوائفهم.
علماً  ليبقى  بعمره  يطيل  اأن  اهلل  ن�ساأل 
كل  يف  اإليه  ناأوي  وملجاأ  به  ن�ستظل 

االأمور.
اأخرياً

املرتوبوليت  ال�سيادة  ل�ساحب  ال�سكر 
عكار  مطران  من�سور  با�سيليو�ض 
وتوابعها الذي اإحت�سن هذا اللقاء يف هذه 
املدر�سة العامرة، وعرب بكلماته الرقيقة 
عن حمبٍة مفعمة بالود نحو الوالد وكل 
العائلة. وهو الذي يحر�ض على اإ�ستمرار 
التوا�سل والتفاهم واملحبة بني كل اأبناء 
مالك  ال�سيخ  لف�سيلة  ال�سكر  الوطن. 
جديدة رئي�ض دائرة االأوقاف االإ�سالمية 
وال�سكر  املعربة.  كلماته  على  عكار  يف 
قام  الذي  جنا  خلدون  النقيب  حل�سرة 
تدرجت  والذي  الكتاب  لهذا  بالتقدمي 
وال�سكر  �سنوات.  ثالث  مدة  مكتبه  يف 
كل ال�سكر لكل من �ساعدين يف التبويب 
هذا  بعملهم  وهو  والتنظيم  والتن�سيق 

عربوا عن حمبتهم للوالد والعائلة.
�سكراً لكم جميعاً على ح�سوركم.

اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  خ�س�ست 
  " اإغاثيا يوما"  والتاهيل  لالإ�سالح 
ال�سوريني اىل مدينة  النازحني  مل�ساعدة 
يقارب  ما  م�ساعدة  مت  فقد  طرابل�ض 
املئات من العوائل النازحة وذلك بتقدمي 
االأواين  اىل  اإ�سافة  الغذائية  احل�س�ض 
التنظيف  واأدوات  واالأغطية  املنزلية 
مقدمة من قبل الهيئة العليا لالإغاثة .

فاطمة  اجلمعية  رئي�سة  جهتها  من 
الهيئة  لرئي�ض  بال�سكر  توجهت  بدرا 

ب�سري  اإبراهيم  العميد  لالإغاثة  العليا 
للنازحني  م�ساعدات  من  يقدمه  ملا 
اأن  اىل  واأ�سارت  لبنان،  اىل  ال�سوريني 
جمعيتها ت�ستمر يف عملها من االإ�سالح 
اإ�سافة  لبنان  يف  لل�سجون  والتاهيل 
ما  واإن  واخلريي  االإجتماعي  للعمل 
اليوم من تقدميات وم�ساعدات  به  تقوم 
للنازحيني ال�سوريني يندرج حتت عنوان 

العمل االإن�ساين العام.

ام�سية �سعرية حلبل�ض  يف طرابل�ض 
الثقافية  الوفاق  جمعية  اقامت 
ام�سية  الوفاق  جريدة  مع  وبالتعاون 
�سعرية للدكتور حممد حبل�ض وذلك يف 
يف  الثقافية  الرابطة  يف  املوؤمترات  قاعة 
طرابل�ض بح�سور ح�سد من ال�سخ�سيات 

الثقافية واالجتماعية والرتبوية 

عر�ض م�سرحي كوميدي يف طرابل�ض
اقامت جمعية الوفاق الثقافية بالتعاون 
م�سرحي  عر�ض  الوفاق  جريدة  مع 
الفنية  ا�سواء  فرقة  احيته  كوميدي 
ال�سباح  نور  الفنانة  فيه  و�ساركت 
يف  الثقافية  الرابطة  م�سرح  على  وذلك 
طرابل�ض بح�سور ح�سد من ال�سخ�سيات 

الفنية واالجتماعية واهايل املدينة 

ال�سيا�سة والدواء .. ف�ساد م�سرتك 
اقامت جمعية الوفاق الثقافية بالتعاون 
والرابطة  االهلية  اللجان  جمعية  مع 
ال�سيا�سية  عنوان  حتت  ندوة  الثقافية 
فيها  �سارك  م�سرتك  ف�ساد  والدواء 

النائب ال�سابق د ا�سماعيل �سكرية ونقيب 
يف  وذلك  فتال  نبيل  د  اال�سبق  االطباء 
يف  الثقافية  الرابطة  يف  املوؤمترات  قاعة 
طرابل�ض بح�سور ح�سد من ال�سخ�سيات 

الثقافية واالجتماعية وال�سحية 

يف  ت�سارك  الثقافية  الوفاق  جمعية 
طرابل�ض  يف  الرتكية  اجلامعات  معر�ض 
وبريوت �ساركت جمعية الوفاق الثقافية 
يف  الرتكية  اجلامعات  معر�ض  يف 
طرابل�ض وبريوت الذي نظمته اجلمعية 
اللبنانية الرتكية برعاية �سفري تركيا يف 
ال�سخ�سيات  من  ح�سد  وبح�سور  لبنان 

الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية

يف  االأهلية  اجلمعيات  ملتقى  عقد 
طرابل�ض اجتماعه الدوري يف مقر احتاد 
املجتمعون  تداول  وقد  الوطني  ال�سباب 
يف  العلماء  على  االآثم  االعتداء  يف 
يدين   : التايل  البيان  واأ�سدروا  بريوت 
تعر�ض  الذي  اجلبان  االعتداء  امللتقى 
عدواناً  ويعتربه  الفتوى  دار  علماء  له 
على كل لبناين حر �سريف وعلى كرامة 
وي�سيد   . انتمى  طائفة  الأي  مواطن  كل 
امللتقى بالت�سرف ال�سريع للجي�ض الذي 
نار  ومنع  املجرمني  توقيف  اىل  اأدى 
بانزال  ويطالب  اال�ستعال  من  الفتنة 

اأعمالهم  اأق�سى العقوبات باملرتكبني الأن 
اجلرمية كادت تودي بالوطن اىل التهلكة 
.  ويعترب امللتقى اأن مواقف التهدئة التي 
�سدرت من اأكرث من طرف ويف مقدمتهم 
مفتي اجلمهورية اللبنانية امنا تعرب عن 
على  حري�سة  وطنية  وروح  عالية  حكمة 
وحدة الوطن واأمنه وا�ستقراره و�سالمة 
التحري�ض  اأ�سوات  اأن  توؤكد  وهي  اأبنائه 
الذين  فعلى  لذلك  اخلراب  اال  تنتج  ال 
اأن  يدركوا  اأن  النار  على  الزيت  ي�سبون 
اأحد  منها  ي�سلم  لن  انطلقت  ان  الفتنة 
واأنه ال يجوز اأن حتمل اأي طائفة لبنانية 

وزر ت�سرفات بع�ض املنحرفني وال�ساذين 
الطوائف  كل  يف  مثلهم  يتواجد  الذين 
الغطاء  برفع  نطالب   .اننا  واملناطق 
ال�سيا�سي عن كل املجرمني والفو�سويني 
املظاهر  كل  ومنع  الوطن  اأرجاء  كل  يف 
اأرواح  على  معتد  كل  وتوقيف  امل�سلحة 
املرتكبني اىل  النا�ض واأمالكهم وحتويل 
من  كل  على  العقوبات  وت�سديد  املحاكم 
الطائفية  النعرات  اثارة  نف�سه  له  ت�سول 
من  يعانيه  ما  لبنان  فكفى   ، واملذهبية 
يعانونه من  ما  اللبنانيني  وكفى  ويالت 

قهر وظلم وحرمان .

االإحتالل ومواجهته من خالل املقاومة 
وعلى  والقد�ض،  ال�سفة  يف  ال�سعبية 
يف  حتقق  الذي  الكبري  الدويل  االإجناز 
ا�سبحت  فل�سطني  وباأن  املتحدة  االأمم 
ال�سعب  حق  ومن  االحتالل،  حتت  دولة 
بكافة  االحتالل  مقاومة  الفل�سطيني 

الو�سائل.
وا�ساف فيا�ض باأن امل�ساحلة الفل�سطينية 
هي مطلب حركة فتح ومن يعرقل امتام 
امل�ساعي هي حركة حما�ض عرب التاأجيل 
م�سلحة  يف  ي�سب  ذلك  وكل  والت�سويف 

العدو ال�سهيوين.
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يف  ال�سفاء  دار  م�ست�سفى  ادارة  عقدت 
طرابل�ض موؤمتراً �سحافياً ل�سرح مالب�سات 
وفاة الطفل موؤمن املحمد. وما اثري حول 
وزارة  حتميل  جلهة  خا�سة  الق�سية  هذه 
امل�سوؤولية  ال�سحة وبع�ض و�سائل االعالم 

للم�ست�سفى.
خالد

خالد  احمد  لال�ستاذ  كانت  البداية  كلمة 
املدير العام مل�ست�سفى دار ال�سفاء جاء فيها:
اهلل  �ساء  وان  االعالميني  باالإخوة  نرحب 
كما عودناكم دائما نتكلم بالكلمة ال�سادقة 
غاليا  �ستكلفنا  الكلمة  كانت هذه  لو  حتى 
دائما  رائدنا  هو  للحقيقة  الو�سول  الن 

وابدا .
موؤمن  الطفل  وفاة  حادثة  بخ�سو�ض 
املراحل  بدقة  معكم  �سن�ستعر�ض  املحمد 
دخوله  منذ  الق�سية  هذه  بها  مرت  التي 
عودته  ثم  االوىل  املرة  يف  امل�ست�سفي  اىل 

اليها من جديد بعد خم�ض �ساعات.
يوم  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  حوايل 
اإت�سل   2013/2/19 فيه  الواقع  الثالثاء 
ي�ساأل  مل�ض  اأحمد  د.  االأطفال  طبيب 
فاأُبلغ  امل�ست�سفى  يف  الوزارة  �ض  خم�سّ عن 
عن  اأ�ساًل  )املتدين  �ض  املخ�سّ بنفاد 
ن�سخة  عليكم  واعر�ض  امل�ست�سفيات  باقي 
عن  تتكلم  وهي  الر�سمية  اجلريدة  من 
طرابل�ض  يف  امل�ست�سفيات  خم�س�سات 
ح�سة  ان  تظهر  وهي  لبنان  و�سائر 
ح�سة  ُخم�ض  هي  ال�سفاء  دار  م�ست�سفى 
ح�سة  وربع  طرابل�ض  يف  امل�ست�سفيات  احد 
هذه  ان  من  بالرغم  امل�ست�سفيات  باقي 
وبعدد  باخلدمات  مت�سابهة  امل�ست�سفيات 
حجز  فطلب  فيها!!(  املوجودة  اال�سرة 
على  املحمد  خالد  موؤمن  للطفل  مكان 
الطفل  و�سول  وبعد  اخلا�ض.  ح�سابهم 
الطفل  فح�ض  مّت  الطوارئ  اإىل  واأهله 
واأن  مئوية  درجة   38.5 حرارته  اأن  وتبنّي 
بناًء  وذلك  طارئة  غري  ال�سحّية  حالته 
طبيب  به  قام  الذي  ال�سريري  للفح�ض 
املعالج  والطبيب  امل�ست�سفى  يف  الطوارئ 
الذي مّت التوا�سل معه هاتفياً، فقّرر اأهل 
الطفل نقله اإىل م�ست�سفى اآخر تتوفر فيه 

�سات وزارة ال�سحة. خم�سّ
م�ساًء  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  وعند 
دار  م�ست�سفى  اإىل  بالطفل  االأهل  عاد 
من  عائداً  اخلا�سة  ب�سيارتهم  ال�سفاء 
قد  كان  والتي  املنية  يف  اخلري  م�ست�سفى 
وخرج  ال�سحة  وزارة  نفقة  على  دخلها 
اىل  متوجهاً  االأهل،  م�سوؤولية  على  منها 
دار ال�سفاء دون تن�سيق مع امل�ست�سفى وبعد 
الطفل  اأن  تبنّي  الطوارئ  يف  اإ�ستقباله 
طبّية  جهود  ُبذلت  وقد  متوفياً  و�سل  قد 

الإنعا�سه دون جدوى.
جديد  من  نقله  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير 
كان  ال�سفاء  دار  اإىل  اخلري  م�ست�سفى  من 
الإدخاله يف ق�سم العناية املركزة لالأطفال 
اأن هذه  علماً  ال�سحّية  تدهور حالته  بعد 
يف  كما  ال�سفاء  يف  متوفرة  غري  اخلدمة 

باقي م�ست�سفيات ال�سمال.
م�ست�سفى  يف  اإداري  تعميم  وجود  واالأهم 
حرجة  حالة  اأي  رف�ض  بعدم  ال�سفاء  دار 
يف الطوارئ الأي �سبٍب كان وخا�سًة ال�سبب 
احلاالت  من  الكثري  اأدخلت  وقد  املادي 
بعد  اأ�سحابها  مع  املايل  الو�سع  ثم عولج 
االإجراء الطبي الالزم وحتّملت امل�ست�سفى 

العديد من احلاالت مادياً. 
اإدارة م�ست�سفى دار  بناًء عليه فاإن جمل�ض 
ال�سفاء ي�ستغرب قرار معايل وزير ال�سحة 
امل�ست�سفى م�سوؤولية وفاة الطفل  بتحميل 
بدرا�سة  معاليه  وننا�سد  املحمد  موؤمن 
امللف وفق املعطيات ال�سحيحة وال�سادقة 
والعودة عن قراره ال�سادر باالأم�ض اإلتزاماً 

بالعدل واحلق.
ويف يا يلي نود تو�سيح بع�ض النقاط التي 

اثريت يف االعالم:
 - ال�سحة  وزارة  مع  العمل  نظام  اإن   -1
للم�ست�سفى  املعتمد  �ض  باملخ�سّ االإلتزام 

اأريد بهذه الكلمات اأن اأ�سيء على بع�ض 
هذا  مع  حدث  ما  جمريات  يف  املحطات 

الطفل املظلوم.
فيما يتعلق مب�ست�سفى دار ال�سفاء هناك 
التوقف  ينبغي  اأ�سا�سيتان  حمطتان 
امل�ست�سفى  ت�سرف  كيفية  لرنى  عندها 
وهل كان هذا الت�سرف مطابقاً للمعايري 
الذي  ال�سوؤال  ؟  والطبية  االأخالقية 
ينبغي االإجابة عليه ب�سدق يف املحطتني 
؟  ال�سحية  الطفل  حالة  كانت  كيف  هو 
وما هي درجة حراجة احلالة وخطورتها 
؟ اإذ اأنه من املعلوم اأن ما ُيقبل يف احلالة 
اأبداً يف احلالة احلرجة  ُيقبل  العادية ال 

حني تكون احلياة مهددة باخلطر . 
الطفل  ح�سر  عندما  االأوىل  املحطة  يف 
مع  التعامل  مت  امل�ست�سفى  اىل  موؤمن 
تهدد  وال  حرجة  غري  اأنها  على  احلالة 
مل  احلالة  اأن  على  وال�سواهد   ، احلياة 

تكن حرجة كثرية : 
1. تقرير الطبيب االأخ�سائي الذي حّول 

احلالة اىل امل�ست�سفى. 
2. االإت�سال الهاتفي الذي مت مع الطبيب 

من امل�ست�سفى . 
مت  التي  للطفل،  احليوية  العالمات   .3
يف  وامل�سجلة  امل�ست�سفى  يف  بها  التدقيق 

�سجالت الطوارئ. 
4. احلالة العامة للطفل التي تظهر من 
خالل ال�سور ) هدوء ، وعي كامل ، عدم 

ظهور عالمات االأمل اأوالتوتر .
اىل  امل�ست�سفى  من  بالطفل  العودة   .5
الطبيب  وانتظار  املعالج  الطبيب  عيادة 

حتى ح�سوره اىل العيادة . 
املوؤمتر  يف  املعالج  الطبيب  تاأكيد   .6
ال�سحفي اأن حالة موؤمن مل تكن طارئة 
اأو حرجة عند معاينته له ال قبل وال بعد 
عودته من م�ست�سفى دار ال�سفاء ،ا�سافة 
كم  ال�سحايا  ملر�ض  ا�سارة  اي  وجود  لعم 

يقول االأهل.
اأما بالن�سبة للقول باأن املو�سوع املايل كان 
روايتان  فهناك   ، الطفل  اإدخال  يف  املانع 
م�سرين  كانوا  االأهل  اأن  تقول  االأوىل   :
وزارة  نفقة  على  الطفل  اإدخال  على 
ال�سقف  بنفاذ  اأخربوا  وعندما  ال�سحة 
الطفل  اإدخال  اإمكانية  وبعدم  املايل 
قد  التكلفة  وباأن  الوزارة  نفقة  على 
الذهاب  قرروا  ل.ل.   750،000 اىل  ت�سل 
رواية  هي  وهذه   ، اآخر  م�ست�سفى  اىل 
لالأهل  ثانية  رواية  وهناك   . امل�ست�سفى 
 1،200،000 مبلغ  منهم  طلب  اأنه  تفيد 
الدخول  مكتب  على  وعر�سوا  ل.ل. 
ا�سطرهم  مما  فرف�ض  ل.ل.   500،000

اىل الذهاب اىل م�ست�سفى اآخر . 
اأن  كاإدارة  امل�ست�سفى  يعني  والذي 
هي  الدخول  ملكتب  املعطاة  التعليمات 
مالية  الأ�سباب  املري�ض  رف�ض  بعدم 
خ�سو�ساً اأن امل�ست�سفى ذو طابع اإ�سالمي 
من  الكثري  وهناك  الربح  يبغي  ال  واأنه 
اإذ  ال�سيا�سة  هذه  على  احل�سية  ال�سواهد 
ت�سري  للم�ست�سفى  املالية  ال�سجالت  اأن 
دخلوا  اللذين  املر�سى  ع�سرات  اىل 
واأحياناً  امل�ست�سفى بدفعة م�سبقة زهيدة 
مت  ذلك  بعد  ثم  م�سبقة  دفعة  بدون 
اأو  التق�سيط  على  املري�ض  مع  التوافق 
املبلغ  الإمتام  امل�ساعدة  تاأمني  اأو  احل�سم 
وهي  موجودة  ال�سجالت  وهذه  املتوجب 

بعهدة املعنيني للتاأكد مما نقول . 
املايل  للمو�سوع  بالن�سبة  االأمر  خال�سة 
بعهدة  هما  مت�ساربان  قوالن  هناك 
نعيد  اأننا  اإال  بينهما  للف�سل  الق�ساء 
املري�ض  حالة  لوكانت  باأنه  التاأكيد 
ُيثار  اأن  املايل  للمو�سوع  كان  ما  حرجة 

اأ�ساًل . 
هذا  ليعود  االأول  الف�سل  ينتهى  هنا 
دار  م�ست�سفى  اىل  �ساعات  بعد  الطفل 

املوت   ( جداً  حرجة  بحالة  ال�سفاء 
ال�سريري ( فيدخل اىل غرفة االإنعا�ض يف 
ق�سم الطوارئ ويتم القيام بكل امل�ستطاع 
املحاولة  اأن  اإال  حياته  اإنقاذ  حماولة  يف 
ال�سجالت  ت�سري  وكما  اأنه  اإذ  تنحج  مل 
الطبية يف ق�سم الطوارئ كان الطفل قد 
و�سل امل�ست�سفى مفارقاً احلياة ) �سحوب 
الوظائف  يف  توقف   ، اللون  يف  �سديد 
 )  ..  ، العني  حدقة  يف  تو�سع   ، احليوية 
الطفل  و�سول  عند  اأنه  االإ�سارة  وجتدر 
بهذه احلالة قامت امل�ست�سفى بتقدمي كل 
االإمكانات املتاحة وببذل ق�سارى اجلهد 
ملحاولة اإنقاذ حياته من دون اأي م�ساءلة 
مالية وهذا لي�ض ف�ساًل نّدعيه بل واجب 

اإن�ساين واأخالقي . 
مرت  �ساعات  هناك   ، نحن  يعنينا  فيما 
بني القدوم االأول اىل امل�ست�سفى والقدوم 
االأمور  من  الكثري  فيها  ح�سل  الثاين، 
اأن  اإذ  التو�سيح  من  لكثري  حتتاج  التي 
اآخر  م�ست�سفى  اىل  اأدخل  قد  الطفل 
هذا  اىل  دخوله  عند  كانت حالته  فكيف 
امل�ست�سفى ؟ ما هي نتائج الفحو�سات التي 
اأجريت له ؟ ما هي االأدوية التي اأعطيت 
اىل  وو�سلت  حالته  تطورت  وكيف  ؟  له 
هذه الدرجة من احلرج ؟ من الذي اأخذ 
دار  وملاذا  ؟  ال�سفاء  دار  اىل  بنقله  القرار 
نقله  مت  من  م�سوؤولية  وعلى  ؟  ال�سفاء 

اىل دار ال�سفاء ؟ 
ال�سفاء  دار  اىل  و�سل  اأنه  نعلمه  الذي 
وب�سيارة  امل�ست�سفى  مع  تن�سيق  اأي  بدون 
مثل  لنقل  اإطالقاً  جمهزة  غري  مدنية 
طبية  مرافقة  اأي  وبدون  احلاالت  هذه 
املحاليل  يدخل  كان  الذي  امل�سل  واأن 
غري  يف  كان  الطفل  ج�سم  اىل  واالأدوية 

 .  )  out ( مو�سعه
من  املري�ض  نقل  اأن  اىل  االإ�سارة  جتدر 
الإجراءات  يخ�سع  اآخر  اىل  م�ست�سفى 
�سالمة  على  للحفاظ  تراعى  واأ�سول 
املري�ض تبداأ هذه االإجراءات قبل النقل 

ويف عملية النقل ذاتها . 
اأن  النقل  قرار  ياأخذ  ملن  البد   .1
الأخذ  اإليها  املنقول  امل�ست�سفى  مع  ين�سق 
امل�ست�سفى  لتقوم  النقل  على  املوافقة 
�سمن  املري�ض  ال�ستقبال  باالإ�ستعداد 

اأف�سل الظروف . 
يجب عند القيام بنقل املري�ض   .2
اأن ي�ساحب املري�ض تقرير طبي بحالته 
وبنتائج  وبالت�سخي�ض  املعطى  وبالعالج 

ال�سور والفحو�سات املخربية . 
يقوم  احلالة  حرجية  بح�سب   .3
يرافقون  موؤهلون  اأ�سخا�ض  بالنقل 

املري�ض . 
النقل  عملية  يف  ت�ستعمل   .4
و�سائل نقل جمهزةمبا ميكن اأن يحتاجه 
)اأجهزة  النقل  عملية  خالل  املري�ض 
مراقبة للوظائف احليوية ، اأوك�سجني ، 

اآالت �سدم كهربائي ... ( . 
كل هذه االأ�سول مل تراعى عند من اأخذ 
القرار ومن قام بنقل الطفل فو�سل اىل 
امل�ست�سفى وقد فارق احلياة علماً باأنها من 

اأبجديات العمل الطبي واالإ�ست�سفائي .

الأنها رف�ست اإ�ستقباله وعدم جتاوزه اإال يف 
الطارئة - وهذه احلالة مل تكن  احلاالت 

طارئة اإطالقاً عند معاينتها.
باحلادثة  املايل  املو�سوع  اإقحام  اإن   -2
اأ�سل له الأنه مل يجِر النقا�ض  مفتعل وال 
حوله، اإال اأّن والد الطفل رحمه اهلل تعاىل، 
نفقة  على  ولده  اإدخال  على  ح�سراً  اأ�سّر 

وزارة ال�سحة.
باأن الطفل  اإن قول بع�ض و�سائل االإعالم 
الأنها  امل�ست�سفى  اأبواب  على  تويف  قد 
رف�ست اإ�ستقباله غري �سحيح حيث جرى 
اإ�ستقباله ومعاينته يف الزيارة االأوىل وبعد 
خم�ض �ساعات عاد من جديد اىل امل�ست�سفى 
اخلري  م�ست�سفى  اىل  دخوله  من  بالرغم 
على نفقة وزارة ال�سحة وعند و�سوله من 
داخل  فوراً  اإنعا�سه  حماولة  جرت  جديد 

ق�سم الطوارئ ولكن دون جدوى.
ا�سار  ال�سحافيني  ا�سئلة  على  رد  ويف 
حول  نقا�ض  اي  يجر  مل  انه  اىل  خالد 
االب  �سال  وامنا  االهل  مع  املايل  املو�سوع 
واجابه  الطبية  احلالة  عالج  كلفة  عن 
يطلبون  فلماذا  لرية   750000 املوظف 
يتم  العادة  ويف  الف؟!  ومئتي  مليون  منه 
ب�سيط  جزء  دفع  لو  حتى  املري�ض  ادخال 
يف  لرية  الف  مئتي  او  مئة  اي  املبلغ  من 
يف  مثبت  وهذا  العادية  الطبية  احلاالت 
ان�سائها  منذ  للم�ست�سفى  املالية  اجلداول 
وحتى االآن ونحن م�ستعدون لعر�ض كافة 
ال�سجالت امام اي و�سيلة اعالمية ترغب 
كل  دفعه  الذي  املبلغ  يظهر  بحيث  بذلك 
هناك  ان  اىل  ا�سافة  دخوله  عند  مري�ض 
ع�سرات احلاالت دخلت امل�ست�سفى دون دفع 

اي مقابل.
الوزارة  طبيب  تقرير  ان  قائاًل:  وختم 
الذي ار�سله اىل بريوت ي�سري اىل ان حالة 
املرة  يف  امل�ست�سفى  دخوله  عند  الطفل 
الوزارة  على  وكان  طارئة  تكن  مل  االوىل 
ان تعتمد هذا التقرير لتبني عليه حكمها.

د. مل�ض
وهو  احمد مل�ض  الدكتور  كلمة  كانت  ثم 
طبيب الطفل املتويف، ابدى فيها ا�ستغرابه 
و�سائل االعالم  التي ظهرت عرب  للرواية 
طبيب  انه  مع  للحقيقة  خمالفة  وهي 
الطفل منذ والدته وهو يعرف حالته منذ 
بدايتها وحتى مفارقته احلياة، ويف روايته 

ملا ح�سل قال:
ال�ساعة  يف  الطفل  والدة  بي  ات�سلت 
اخلام�سة �سباحاً واخربتني ان ابنها يعاين 
فطلبت  الربدية  و  املرتفعة  احلرارة  من 
حني  اىل  للحرارة  خمف�ض  اعطاءه  منها 
احلادية  ال�ساعة  يف  العيادة  يف  معاينته 
ع�سرة والن�سف. عاينت الطفل ومل يتبني 
طارئة  حالته  ان  موؤ�سر  اي  وجود  حينها 
ال  فهذا  املرتفعة  حرارته  من  وبالرغم 
يوؤ�سر اىل انها حالة طارئة ت�ستدعي دخول 
من  فقط   %5 حوال  ان  حيث  امل�ست�سفى 
حرارتهم  ت�سل  الذين  االطفال  مر�ساي 

اىل االربعني ادخلهم اىل امل�ست�سفيات.
ان  اىل  االعالم  و�سائل  ا�سارت  اأ�ساف: 
الطفل كان يعاين من ال�سحايا وهذا غري 
اي  عليه  تبُد  مل  معاينته  فعند  �سحيح 

اال�ستفراغ  وهي  املر�ض  هذا  عوار�ض  من 
ال�سديد، غياب الوعي عند الطفل،دم حتت 
اجللد ،ت�سنج يف الرقبة. وقد قررت ادخاله 
الفحو�سات  بع�ض  الجراء  امل�ست�سفى  اىل 

للتاكد من وجود التهابات.
ان  واخربوين  بامل�ست�سفى  ات�سلت 
فطلب  انتهى  ال�سحة  وزارة  خم�س�ض 
اخلا�سة  نفقته  على  يدخل  ان  الوالد 
وبالفعل ار�سلته اىل م�ست�سفى دار ال�سفاء 
جميع  بني  االرخ�ض  هي  فاتورتها  الن 
املري�ض  دخول  عند  طرابل�ض  م�ست�سفيات 

على نفقته اخلا�سة.
ان  وقالوا  الدخول  مكتب  من  بي  ات�سلوا 
املري�ض مر�سل من قبلك على نفقة وزراة 
ال�سحة فقلت لهم هذا غري �سحيح بل على 
نفقته اخلا�سة كما طلب الوالد. وبعد ان 
اخرب الوالد انه ال يوجد خم�س�ض لوزارة 
ال�سحة وان حالة ابنه غري طارئة، ادخل 
على  اخلري  م�ست�سفى  اىل  الطفل  الوالد 
مل  احلني  ذلك  حتى  وهو  الوزارة  نفقة 
يكن يعاين من اي عوار�ض خطرة واال فان 
م�ست�سفى اخلري مل يكن لي�ستقبله ا�ساًل 
خا�سة انه ال ميلك ق�سما للعناية الفائقة 

لالطفال.
يف ال�ساعة الرابعة ات�سل بي رئي�ض بلدية 
برج العرب واخربين ان حالة الطفل �ساءت 
يقولون  اخلري  م�ست�سفى  يف  االطباء  وان 
انه يحتاج للعناية الفائقة، اخربت رئي�ض 
البلدية ان االف�سل نقله اىل بريوت وانه 
دار  م�ست�سفى  يف  للعناية  ق�سم  يوجد  ال 
ال�سفاء لكن الوالد نقله ب�سيارته اخلا�سة 
اىل دار ال�سفاء بدون التن�سيق معها او مع 
م�ست�سفى اخلري وبالرغم من علمه بعدم 
وجود ق�سم للعناية الفائقة لالطفال مما 
ادى اىل وفاته قبل و�سوله بقليل اىل دار 

ال�سفاء.
يف ما يخ�ض ا�سباب الوفاة او�سح مل�ض انه 
يرجح انها حالة انت�سار �سريع جلرثومة يف 
كافة انحاء اجل�سم ولي�ض مر�ض ال�سحايا.
وختاما ابدى مل�ض ا�ستغرابه لقرار وزير 
دار  م�ست�سفى  مع  التعاقد  بوقف  ال�سحة 
ال�سفاء دون حتى ان ي�ساألوه وهو الطبيب 
املعالج حيث انه مل يطلب منه احد ابداء 

رايه يف املو�سوع.
امل�سري

دار  يف  الطبي  للمدير  مداخلة  كانت  ثم 
ال�سفاء الدكتور ح�سان امل�سري �سرح فيها 
ا�سول نقل املر�سى اىل امل�ست�سفيات وا�سار 
اىل انه كان ينبغي على االهل نقل الطفل 
احلاالت  لهذه  جمهزة  ا�سعاف  ب�سيارة 
من  وكان  اخلا�سة  �سيارتهم  يف  ولي�ض 

املمكن جتنب الوفاة لو ح�سل ذلك.
العمل على ثالثة  ال�سحة  نا�سد وزير  ثم 

امور:
جلميع  ال�سحية  البطاقة  تاأمني   -

املواطنني اللبنانيني غري امل�سمونني.
يف  لالطفال  عناية  اق�سام  ا�ستحداث   -

امل�ست�سفيات احلكومية يف احلد االدنى.
دار  النظر مبخ�س�سات م�ست�سفى  اعادة   -
ال�سفاء والتي ال تتنا�سب اطالقاً مع حجم 

العمل واخلدمات املقدمة.

Red Cross Str. Near Gourmand - Tripoli

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


