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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

جدد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
باسم  ال��دول��ي،  املجتمع  مطالبة 
الدعم  من  املزيد  »تقدمي  ب  لبنان 
نتمكن  لكي  السوريني،  للنازحني 
االنسانية،  مبهمتنا  االستمرار  من 
فنقدم للعالم مثاال انسانيا يحتذى 

به«.
جلسة  في  مشاركته  خالل  ودعا 
ضمن  السورية  األزم���ة  ع��ن  عمل 
السنوي  ميونيخ  مؤمتر  فعاليات 
مدينة  ف��ي  يعقد  ال���ذي  ل��أم��ن، 
اجلاد  »العمل  الى  االملانية  ميونيخ 
سوريا،  ف��ي  ال��ن��ار  اط��الق  لوقف 
حني  الى  االرض  على  هدنة  وفرض 
التوصل الى حل نهائي«، معربا عن 
وقتا  »سيستغرق  ذلك  ان  اعتقاده 

طويال لالسف«.
خالل  مداخلته  في  ميقاتي  وقال 
األممي  املوفد  ضمت  التي  اجللسة 
األخضر االبراهيمي، وزيرة خارجية 
وامل��ف��وض  بونينو،  إمي��ا  ايطاليا 

ال��س��ام��ي ل���أمم امل��ت��ح��دة ل��ش��ؤون 
انطونيو غوتيريس: »إننا  الالجئني 
عن  االمكان  قدر  االبتعاد  نحاول 
تداعياتها  ولكن  السورية،  االزمة 
اللبناني  ال��واق��ع  على  االنسانية 
اع��داد  فوصلت  ك��ب��ي��رة،  ك��ان��ت 
الى  لبنان  الى  السوريني  النازحني 
ادى  وقد  شخص،  مليون  حوالى 
بينه  من  اجتماعي،  الى خلل  ذلك 
ارتفاع في نسبة السرقات واجلرائم 
العام  وفي  اللبنانية.  االراضي  على 
عدد  كبير  بشكل  ازداد  الفائت 
النازحني  لدى  اجلديدة  ال��والدات 
ان  دون  من  لبنان،  في  السوريني 
تتوافر لهؤالء ادنى مقومات احلياة، 
سائال  أيضا«،  الثبوتية  واالوراق 
حالة  مثل  في  ننتظره  ال��ذي  »م��ا 
ينمو  ال��ذي  التطرف  سوى  ه��ؤالء 
الى  تفتقد  فقيرة  بيئة  وسط  عادة 

العلم؟«.
املنطلق،  ه���ذا  »م���ن  أض����اف: 

ال��دول��ي  املجتمع  ال���ى  توجهنا 
في  إلعانتنا  الدولية  واملنظمات 
بالنازحني السوريني،  العناية  مسألة 
يتعلق  ما  في  دعما  لنا  قدموا  وهم 
الصحية،  وال��رع��اي��ة  بالسكن 
والغذاء. لكن ينبغي القول ان أزمة 
سلبي  بشكل  إنعكست  ال��ن��زوح 
جدا على االقتصاد اللبناني، حيث 
بفعل  مباشرة  غير  خسائر  لدينا 
وفق  اث��رت  فقد  السورية.  األزم��ة 
على  الدولي،  البنك  أعدها  دراسة 
حوالى  وبلغت  القومي،  دخلنا 
املليار  ون��ص��ف  م��ل��ي��ارات  سبعة 
دوالر طوال الفترة املاضية. ومبا ان 
االقتصاد اللبناني يرتكز على قطاع 
حركة  خ��اص  وبشكل  اخل��دم��ات، 
فقد  والسياحة،  والتجارة  النقل 
أصيب هذا القطاع ايضا بنكسات 

كبيرة«.
رؤيتي  عن  سؤالكم  »أما  وتابع: 
حسب  فأقول:  سوريا،  في  للحل 

جتربتنا املريرة طوال سنوات احلرب 
أزمات  لهكذا  احلل  فإن  اللبنانية، 
ليلة  بني  يحصل  وال  وقتا،  يأخذ 

وضحاها. 
اجتماع  عقد  »ل��ق��د  وأردف: 
احملليني  النزاع  بني طرفي  جنيف 2 
في سوريا، هذا عمل ايجابي، لكنه 
الن  نهائي،  ح��ل  ال��ى  يفضي  ل��ن 
الى  االعلى  من  يبدأ  احلقيقي  احلل 
يحصل،  لم  االم��ر  وه��ذا  األسفل، 
الن التسوية لم تتم بعد على مجمل 

ملفات هذا النزاع وتشعباته«.
االمر  ه��ذا  خبرنا  »نحن  وذك��ر 
من  اللبنانية  احلرب  خالل  سابقا، 
خالل مؤمترات احلوار الوطني، التي 
عقدت في جنيف ولوزان، وغيرها 
من الدول، ولم تنته احلرب اال حني 
عربية  مبظلة  الطائف  مؤمتر  انعقد 

أمام من شهد  ورعاية دولية، وهذا 
مشيرا  وات��ف��اق��ه«،  الطائف  على 
الوقت  في  التركيز  »يجب  أنه  إلى 
واراقة  التدمير،  احلاضر على وقف 
ال��دم��اء م��ن خ��الل وق��ف إلط��الق 
معاناة  لتخفيف  سوريا،  في  النار 
الهيئات  السوري، ومتكني  الشعب 
بواجباتها،  القيام  من  االنسانية 
خصوصا انه منذ انعقاد جنيف 2، 
 1600 حوالى  قتل  اليوم  وحتى 

شخص في سوريا«.
باسم  طالب  أخ��رى،  ناحية  من 
الدعم  من  املزيد  »تقدمي  ب  لبنان 
النازحني  جتاه  االنسانية  مهمتنا  في 
ارضنا،  على  املوجودين  السوريني 
بها،  االستمرار  من  نتمكن  لكي 
إنسانيا  مثاال  للعالم  نقدم  ولكي 

يحتذى به«.

ميقاتي جدد من ميونخ المطالبة بتقديم الدعم للنازحين: 

خسائرنا غير المباشرة بفعل األزمة 
السورية بلغت حوالى 7 مليارات ونصف

أعرب معالي الرئيس عدنان القصار 
ال��ذي  اإلستثنائي  اإلج��ت��م��اع  خ��الل 
اللبنانية  اإلقتصادية  الهيئات  عقدته 
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  في 
بحضور  وال��ش��م��ال،  ط��راب��ل��س  ف��ي 
القصار،  ع��دن��ان  الرئيس  ال��س��ادة: 
الرئيس  باسيل،  فرنسوا  الدكتور 
األشقر،  بيار  الرئيس  صالح،  محمد 
اسعد  الرئيس  مكحل،  فؤاد  الرئيس  
فهداالستاذ  نبيل  الدكتور  م��ي��رزا، 
التنير  جهاد  االستاذ  عربيد،  ش��ارل 
االستاذ  الشماس،  نقوال  الرئيس  ممثال 

عمر احلالب ممثال نعمه افرام والرئيس 
توفيق دبوسي 

عن بالغ إعجابه وتقديره للخطوات 
على  العزيز  يخطوها  التي  ال��رائ��دة 
دبوسي  توفيق  الرئيس  جميعًا  قلوبنا 
ميتلكها  التي  القدرات  ان  ثقة  وكلنا 
واإلمكانات التي يتمتع بها تخوله أن 
خالله  من  يسجل  ال��ذي  ال��دور  يلعب 
إعتزاز  وهومصدر  اآلخر  تلو  النجاح 
تتالزم  التي  إهتماماته،  له  لنا،ونبارك 
التي يحققها على نطاق  مع اإلجنازات 
وقت  في  والشمال،  طرابلس  غرفة 

وج��واره��ا،  ط��راب��ل��س  مدينة  تشهد 
والصعوبة،  بالقساوة  تتسم  ظ��روف 
التي ال تخفى على أحد، وأن اإلنشداد 
اإلقتصادي  السيما  العام  الشأن  الى 
املرحلة  في  السهل  باألمر  ليس  منه، 

الراهنة.
دبوسي  توفيق  الرئيس  جهته  من 
رجاال  لوجود  سروره  بالغ  عن  أعرب 
غرفة  في  ورواده  اللبناني  إلقتصاد 
يتقدمهم  وأن  وال��ش��م��ال  ط��راب��ل��س 
به  عنيت  الكبيرة  القامة  ص��اح��ب 
معالي  اإلق��ت��ص��ادي��ة  هيئاتنا  رئ��ي��س 
كرمنا  ال��ذي  القصار  عدنان  الرئيس 
بعقد إجتماع هيئاتنا الكرمية في غرفة 
طرابلس والشمال ليعربوا لنا عن مدى 
طرابلس  مدينتنا  حتتلها  التي  املكانة 
روح  بلغته  وما  الوطني  وجدانهم  في 
الشراكة بيننا  من تعاضد وإتفاق على 
النهوض  أجل  من  ودائمًا  معًا  العمل 
بالوطن  والعبور  الوطني  بإقتصادنا 
وأن  واإلطمئنان  األم��ان  شاطىء  الى 
وجود احبائنا وزمالئنا رؤساء الهيئات 
طرابلس  غرفة  في  اليوم  اإلقتصادية 

والشمال هو لقاء وطني إقتصادي بكل 
وتعاون  تعاضد  من  الكلمة  تعنيه  ما 

وعمل مشترك.
وب��ع��د ي��وم ح��اف��ل ب��إط��الع رؤس��اء 
في  العمل  سير  تقدم  على  الهيئات 
مختلف مشاريع الغرفة وتطلعاتها في 
الوطني،  اإلقتصادي  املجتمع  تنمية 
إستعرض املجتمعون األوضاع والظروف 
خصوصًا  ط��راب��ل��س  فيها  مت��ر  ال��ت��ي 
السياسية  األزمة  جراء  عمومًا  والبالد 
السلبي  وتأثيرهما  األمنية،  واملشاكل 
املستمر على مجمل الواقع االقتصادي 
فأصدر  والسياحية،  التجارية  واحلركة 
البيان  االجتماع  ختام  في  املجتمعون 

اآلتي:
تضامنهم  املجتمعون  يؤكد  أواًل: 
الكامل مع أهالي طرابلس على اختالف 
وانتماءاتهم  ومذاهبهم  مشاربهم 
األوضاع  ظل  في  السياسية، خصوصًا 
والظروف التي ميرون بها إزاء احملاوالت 
التعايش  ذات  املدينة  لزج  املشبوهة 

األزلي  في آتون االقتتال والفتنة.
إدانتهم  املجتمعون  يكرر  ثانيًا: 

اللذين استهدفا  للتفجيرين اإلرهابيني 
»السالم«  مسجدي  املاضي  الصيف 
أشد  ويستنكرون  كما  و«التقوى«، 
ال��ذي  التخريبي  العمل  اإلستنكار 
اخلاصة  السائح«  »مكتبة  إستهدف 
ب����األب اب��راه��ي��م س�����روج، وث��م��ن 
املجتمعون في هذا املجال احلكمة التي 
التعامل  في  طرابلس  أبناء  بها  متّتع 
كان  التي  اإلجرامية  األفعال  هذه  مع 
الفوضى  في  املدينة  إغراق  منها  يراد 

والدمار.
أهالي  املجتمعون  ي��دع��و  ث��ال��ث��ًا: 
بشكل  العمل  الى  وقياداتها  طرابلس 
في  شاملة  مصاحلة  إج��راء  على  جدي 
التبانة  باب  أبناء  بني  املدينة وال سيما 
اجلرح  وقف  أجل  من  محسن،  وجبل 
النازف بني املنطقتني منذ فترة طويلة، 
اللحمة  يعيد  أن  شأنه  من  الذي  األمر 
وتفويت  ال��واح��دة  املدينة  أبناء  بني 
على  العاملني  جميع  على  الفرصة 
جميع  بني  واإلقتتال  الفتنة  نار  إذكاء 

إجتماع إستثنائي للهيئات اإلقتصادية اللبنانية في غرفة طرابلس والشمال 
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االستقالل«  »حركة  رئيس  تلقى 
ميشال معّوض اتصاال هاتفيا مطوال 
اللبنانية«  »القوات  رئيس حزب  من 
فيه  ج��رى  جعجع  سمير  الدكتور 
الداخلية،  األوض���اع  لكل  ع��رض 
احلكومة.  تشكيل  ملف  وخصوصا 
وقد كان التوافق كامال حول مقاربة 
على  التشديد  مت  ،كما  امللف  ه��ذا 
متانة التحالف بني مختلف مكونات 

14 آذار. 
م��ن ج��ه��ة أخ���رى أول���م م��ع��ّوض 
في  دارتهما  في  م��اري��ال  وعقيلته 
بعبدا على شرف رئيس هيئة أركان 
إدوارد  األميرال  الفرنسية  اجليوش 
غييو بحضور الوزيرة نايلة معّوض،  

قائد  شربل،  مروان  الداخلية  وزير 
اللواء  قهوجي،  جان  العماد  اجليش 
أشرف ريفي وعدد من الشخصيات. 
للعالقات  ع��رض  العشاء  وتخلل 

ال��دور  معّوض  وشكر  البلدين  بني 
السيادة  دعم  في  احملوري  الفرنسي 
الشرعية  وامل��ؤس��س��ات  اللبنانية 

وخصوصا في ظل الهبة السعودية.

إفتتح وزير الشباب والرياضة فيصل 
كرامي مهرجان الرياضة امليكانيكية 
– ري��اض��ة االجن����راف–، وذل��ك في 
لهذه  خصيصًا  استحدثت  حلبة 
طرابلس  ملعب  أرض  على  الرياضة 
االوملبي، مبشاركة أكثر من 25 سائق 
اجنراف محترف قاموا بتجارب أولية 
وبعروض خطرة، وبحضور فاعليات 
رياضية واجتماعية واعالمية واملئات 

من محبي الرياضة امليكانيكية. 
ثم  ال��وط��ن��ي،  النشيد  م��ع  ب��داي��ة 
ألقت مقدمة املهرجان جنوى ابراهيم 
رحبت  املنظمة  اللجنة  باسم  كلمة 
خاللها بالوزير كرامي شاكرة رعايته 
الرياضات  حلبة  اط��الق  وح��ض��وره 
وتوجهت  طرابلس  في  امليكانيكية 
دعمكم  بفضل  »نحن  بالقول:  اليه 
صمود  وقفة  نقف  لنا،  الالمتناهي 
في مواجهة الظروف الصعبة التي متر 
بها مدينتنا العزيزة طرابلس ووطننا 
لنستكمل  نقف  ل��ب��ن��ان،  احلبيب 
بخطوة  معكم  بدأناها  التي  املسيرة 

في مشوار االلف ميل«. 
أض��اف��ت: »ه���ذا امل��س��ار ل��م يكن 
ومشاركتكم  دعمكم  لوال  ليسلك 
حلظة  لنا  داعم  خير  كنتم  فقد  لنا، 
جلأنا بها اليكم حتى تّوجت جهودكم 
طرابلس  لشباب  االرض  هذه  بتقدمي 
انشطتهم  عليها  لينظموا  والشمال 
هذه  عند  نكون  ان  آملني  الرياضية 
ثم  اي��اه��ا«.  منحتمونا  التي  الثقة 
توجهت بالشكر »الى قيادة وضباط 
واالم��ن  اللبناني  اجليش  وعناصر 
الداخلي، ولعناصر الصليب االحمر 
الفيحاء  بلديات  واحت���اد  اللبناني 
ساهم  من  ولكل  التنظيمية  واللجنة 

باجناح هذا احلدث«. 
كرامي  للوزير  كلمة  كانت  ث��م 
في  للرياضة  فرح  يوم  فيها:»انه  قال 

لبنان عمومًا وفي طرابلس والشمال 
خصوصًا، وخصوصًا في ظل ما متر به 
نأمل  وكنا  مؤملة،  أحداث  من  املدينة 
أن يقام هذا املهرجان في وقت سابق 

لكن الظروف منعتنا«. 
أضاف: »هذه اخلطوة الراقية تظهر 
مرة جديدة الوجه املشرق واحلضاري 
ملدينة طرابلس احملبة للحياة رغم كل 
أهنىء  اذ  وان��ي  والصعاب،  اجل��راح 
املهرجان  ه��ذا  اجن��از  على  املنظمني 
الرياضي، امتنى لهم السالمة والتوفيق 
الهواية  ه��ذه  مبمارسة  واالستمتاع 
والرياضة ضمن احللبة املخصصة لها 
حتى  والسكان،  الشوارع  عن  بعيدًا 
جسدية  حل��وادث  عرضة  يكونو  ال 

ومادية ال سمح اهلل«. 
احلاضر  اجل��م��ه��ور  »ه���ذا  وق���ال: 
أهل  محبة  على  دليل  أكبر  هو  اليوم 
ونأمل  امليكانيكية،  للرياضة  املدينة 
الرياضي  املهرجان  ه��ذا  نفتتح  أن 
والروح  واحلضارة  الرقي  من  بكثير 

الرياضية«. 
اجابة  وفي  الرياضة  عن  وبعيدًا 
ع��ل��ى س����ؤال االع��الم��ي��ني ح��ول 
وبني  بينه  ج��رى  ال��ذي  االت��ص��ال 
الرئيس سعد احلريري قال كرامي: 
»نحن سمعنا وشاهدنا من الرئيس 
سعد احلريري كالمًا طيبًا ومواقف 
تشكيل  ع��ل��ى  ت��ش��ج��ع  وط��ن��ي��ة 

حكومة جامعة وهذا ما كنا نسعى 
النه  البداية،  منذ  به  ونطالب  اليه 
ال ميكن للبنان ان ينهض اال باحلوار 
وقد  االفرقاء،  جميع  بني  والتالقي 
ايضًا  كرامي  عمر  الرئيس  أجرى 
مطمئنًا  احلريري  بالرئيس  اتصااًل 
لعملية  خضوعه  بعد  صحته  على 
انا  ب��ه  اتصلت  كما  ج��راح��ي��ة، 
السالمة  له  ونأمل  عينها،  للغاية 
واالستمرار باطالق مواقف وطنية، 
بالسالمة  العودة  له  نتمنى  كما 
دوره  ميارس  حتى  لبنان  وطنه  الى 
الوطني، الننا بحاجة اليوم لتضافر 
الى  بلبنان  للنهوض  جميع اجلهود 

مستويات يرضى عنها الشعب«. 
وح����ول آخ���ر امل��س��ت��ج��دات في 
ك��رام��ي:  ق��ال  احلكومي  امل��وض��وع 
احلديث  خ��الل  نتطرق  ل��م  »ن��ح��ن 
موضوع  ال��ى  احلريري  الرئيس  مع 
تشكيل احلكومة، لكنني قلت سابقًا 
انه ثمة توافق اقليمي ودولي وضوء 
لكنني  احلكومة،  لتشكيل  اخضر 
اشعر اليوم ان الضوء االخضر اصبح 
يتحول  ال  ان  وامتنى  أصفرًا،  ضوءًا 
الى ضوء احمر، ألننا سنكون حينها 
البالد  وعلى  انفسنا  على  أضعنا  قد 
لتشكيل  امل��ؤات��ي��ة  ال��ت��واف��ق  فرصة 
على  االفرقاء  جميع  جتمع  حكومة 

نفس الطاولة«.

كرامي يفتتح مهرجان الرياضة 
الميكانيكية – رياضة االنجراف 

فاضل: طرابلس ستستمر
في تضامنها لمواجهة الفتنة
روبير  النائب  إستنكر 
باحة  إس��ت��ه��داف  ف��اض��ل 
مار جاورجيوس  كاتدرائية 
يدوية  بقنبلة  الزاهرية  في 
شابني  إص��اب��ة  ال���ى  أدت 
بجروح طفيفة، معتبرًا أن 
املشبوهة  املمارسات  هذه 
أبناء  ثني  ف��ي  تنجح  ل��ن 
ط��راب��ل��س ع���ن ال��ت��الق��ي 
على  والتعاون  والتعايش 

حماية مدينتهم من املؤامرة التي حتاك ضدها.
وقال فاضل في تصريح له: إن ما جرى هو عمل فردي 
عادات  مع  كليًا  ويتنافى  إطاره،  عن  يخرج  أن  يجوز  ال 
والتفوا  سبق  الذين  أهلها  وسماحة  طرابلس  وتقاليد 
مبختلف توجهاتهم حول مكتبة السائح عندما تعرضت 
للحرق في مشهد وحدوي ووطني رائع، وهم سيستمرون 
في تكاتفهم وتضامنهم ملواجهة الفتنة التي تطل برأسها 
ومذهبية  وطائفية  سياسية  بأوجه  الشمال  عاصمة  على 

متعددة.
الفتنة  مثيري  ع��ن  السريع  الكشف  إن  وأض���اف: 
من  العدالة،  الى  وإحالتهم  وتوقيفهم  باألمن  والعابثني 
شأنه أن يساهم في وضع حد حلالة الفلتان، وأن يحمي 
طرابلس من محاوالت عزلها ومن االتهامات التي تساق 
ضدها، وأن أي تقصير في هذا املجال سيؤدي الى مزيد 

من الفوضى وهذا ما ترفضه طرابلس.

معّوض يستضيف رئيس هيئة أركان الجيوش 
الفرنسية بحضور شربل وقهوجي وريفي

شماليات
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طرابلس  غرفة  شهدته  لقاء  في 
الرئيس  خالله  حت��دث  والشمال،  
مدراء  من  عدد  أمام  دبوسي،  توفيق 
طرابلس،عن  في  العاملة  املصارف 
ال��ذي  ال��دائ��م،   احل���راك  م��ن  الغاية 
ورش  إحداث  بإجتاه  الغرفة  به  تقوم  
عمل تهدف الى املساهمة في حتقيق 
طرابلس  ملدينة  اإلقتصادي  النهوض 
البحث  وبالتالي  اجل��وار،  ومناطق 
النمو  بتحقيق  الكفيلة  بالسبل 
عاصمة  حتتاجهما  واإلمناء،اللذين 
أنه  على  مشددًا  اللبناني،  الشمال 
ال يجوز التلطي الدائم وراء مبررات 
إلبقاء  وإنسيابه  األم��ن��ي  التفلت 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  األوض��اع 
على ما هي عليه من اجلمود والركود 
واإلنكماش، ألن إرادة احلياة يجب ان 
تكون أقوى خصوصًا في هذه املرحلة 
اإلستثنائية التي متر بها املدينة،ألننا 
اخلصائص  ب��أن  عميقًا  إميانًا  نؤمن 
املدينة  هذه  بها  متتاز  التي  احلضارية 
العريقة واملتجذرة في التاريخ ال ميكن 

أن تنال منها إرادة الشر.
»نحن  ق���ائ���اًل:  دب��وس��ي  وت��اب��ع 
املرحلة  ه��ذه  ف��ي  نكون  م��ا  أح��وج 
أجل  م��ن  اجل��ه��ود  ك��ل  تضافر  ال��ى 

بني  اجلامعة  اإلرادة  على  التأكيد 
القطاعني العام واخلاص للوقوف على 
واألمنية ومدى  السياسية  التطورات 
األوضاع  على  السلبية  إنعكاساتها 
خصوصًا  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
بكافة  اإلقتصادية  القطاعات  أن 
أن  الميكن  ومرافقها،  مؤسساتها 
تشهد توسعًا في برامجها ومشاريعها 
وتصبح جاذبًة حلركة اإلستثمارات ، 
إال في ظل مناخ اإلستقرار السياسي 
األمني  اإلستتباب  دعائم  وترسيخ 
واحلّد من تفلته وتسيبه، ونعتقد في 
هذا السياق ان للمؤسسات املصرفية 
الرساميل  ض��خ  ف��ي  محوريًا  دورًا 
احلياة  دورة  حتريك  شأنها  من  التي 
وتوفير  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
ميسرة  قروض  من  املطلوبة  السيولة 

وطويلة األجل ومدعومة ال سيما من 
»كفاالت«  وشركة  لبنان«  »مصرف 
اإلستثمارات  تشجيع  ومؤسسة 
بكافة  املؤسسات  ملساعدة  »إي��دال« 
والصناعية  ال��ت��ج��اري��ة  قطاعاتها 
والزراعية والسياحية وبشكل خاص 
إطالق  على  والتشجيع  الدعم  تقدمي 
والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشاريع 
منها،  احلرفية  السّيما  واملتوسطة، 
وذلك لدورها املتعاظم في التخفيف 
من حدة الفقر والبطالة وحتقيق األمن 
توفير  على  العمل  وبالتالي  الغذائي 
عمل  فرص  وإح��داث  مضافة  قيمة 

جديدة«.
الى  حديثه  خالل  دبوسي  ولفت 
احلركة  في  املالية  السيولة  »توفر  أن 
في  فعلية  تساهم مساهمة  اإلنتاجية 

وان  اإلقتصادي  النمو  عجلة  حتريك 
دور امل��ص��ارف ف��ي ه��ذا امل��ج��ال هو 
ملشاركته  ممتاز  إقتصادي  وطني  دور 
الوطني  اإلقتصاد  حركة  إنعاش  في 
للمالية  احلقيقية  التغذية  وتوفير 

العامة«.
إننا  ق���ائ���اًل:«  دب��وس��ي  وت��اب��ع 
امل��ص��ارف  جمعية  م��ع  س��ن��ت��ع��اون 
األخ  رئيسها  بشخص  اللبنانية 
أجل  من  باسيل،  فرنسوا  والصديق 
وإع��ادة  املصرفية  التحفظات  رف��ع 
التي حتذر من  التعاميم  النظر بجملة 
ملختلف  املمكنة  التسهيالت  تقدمي 
التجارية  اإلقتصادية  املؤسسات 
والسياحية  والزراعية  والصناعية 
التي حتتاجها  القروض املصرفية  عبر 
تلك املؤسسات والتي تشكل حافزًا 

أساسيًا إلطالق حركة اإلنتاج وزيادة 
ايجابي  م��ردود  من  لها  النمو،وملا 
اإلقتصادية  األنشطة  مجمل  على 

وخدمة اإلقتصاد الوطني«.
املصارف  مل���دراء  دب��وس��ي  وأع��ل��ن 
طرابلس  غرفة  »أن  بهم  لقائه  خالل 
الترتيبات  إع��داد  بصدد  والشمال 
في  للتسوق  شهر  بتنظيم  املتعلقة 
في  حت��دي��دًا  وذل��ك  طرابلس  مدينة 
و25  آذار   25 بني  ما  مبدئية  فترة 
العام اجلاري 2014 وأن  نيسان من 
بكافة  الشمالي  اإلقتصادي  اجلسم 
هذا  في  للمشاركة  مدعو  مكوناته 
ترويج  خطتي  له  وسيكون  الشهر 
خالله  وستقام  متكاملتني  وتسويق 
أنشطة متنوعة تتناسب مع األهداف 
التسويقية لهذا الشهر على أن تلعب 
املصارف العاملة في طرابلس وكذلك 
والثقافية  اإلق��ت��ص��ادي��ة  الهيئات 
ومنظمات  االه��ل��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
احلركات  وكذلك  املدني  املجتمع 
إجناح  في  محوريًا  دورًا  الكشفية 
هذه التظاهرة التجارية التي نأمل أن 
تساهم في كسر اجلمود الذي تعاني 
مدينة  في  اإلقتصادية  احلركة  منه 

طرابلس وجوارها«. 

بحث في الشروع بإقامة شهر للتسوق في طرابلس وإصرار على مواجهة الركود والجمود واإلنكماش الذي يعانيه الجسم اإلقتصادي بكافة مكوناته

توفيق دبوسي يلتقي مدراء المصارف العاملة في طرابلس 
إتفاق على التعاون الدائم لتذليل الصعوبات من أمام دورة الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية

شماليات

 « ل���  التحضيرية  اللجنة  عقدت 
البلدي  األهلي  للعمل  التنسيق  هيئة 
» وبالتعاون مع احتاد بلديات الفيحاء 
لشرح  موسعًا  لقاءًا  طرابلس  وبلدية 
حضره   ، الهيئة  وغايات  منطلقات 
ممثلني ألكثر من 100 جمعية ونقابة 
بحضور  الفيحاء  م��دن  من  وفعالية 
الفيحاء الدكتور  رئيس احتاد بلديات 
بلدية  مجلس  وعضو  ال��غ��زال  ن��ادر 
ورئيس  ت��ي��ش��وري  ليلى  ط��راب��ل��س 
اللجنة االجتماعية في بلدية البداوي 
خالد حنوف ممثال رئيس البلدية حسن 
غمراوي ورئيس احتاد نقابات العمال 
واملستخدمني في الشمال شعبان بدرا 
الفري   رامز  الثقافية  الرابطة  ورئيس 

وممثلي أكثر من 100 جمعية.
الوطني  بالنشيد  اللقاء  افتتح 
اللجنة  عضو  وحت���دث  اللبناني. 
عساف  باسم  الدكتور  التحضيرية 
فقال : ان ما تعانيه طرابلس من اهمال 
وتهميش يستدعي تضافر كل اجلهود 
التحركات  وتنظيم  الصوت  لرفع 
واطالق املشاريع التي ميكن أن تعالج 
الواقع املأزوم انطالقًا من احلالة األمنية 
االجراءات  من  مزيد  الى  حتتاج  التي 

ملنع كل اشكال الفوضى . 
بلدية  م��ج��ل��س  ع��ض��و  وحت��دث��ت 
إن   : فقالت  تيشوري  ليلى  طرابلس 

التعاون  أهمية  على  يؤكد  اليوم  لقاء 
يلبي  البلدية واملجتمع األهلي مبا  بني 
املجتمع  ويحول  املواطنني  حاجات 
فعلي  شريك  ال��ى  وامل��دن��ي  األه��ل��ي 
ومدن  لطرابلس  التنموي  القرار  في 

الفيحاء .
التحضيرية  اللجنة  عضو  وحتدث 
فقال:  املصري  الناصر  عبد  احملامي 
األهلي  ل��ل��ح��راك  بالتحية  نتوجه 
خالل  طرابلس  شهدته  الذي  الواسع 
نسعى  وال���ذي  السابقة  ال��س��ن��وات 
التنسيق«  هيئة   « اط��الق  خ��الل  من 
اجلهود  وتنظيم  التعاون  تعزيز  الى 
خدمة  املستطاع  ق��در  وت��وح��ي��ده��ا 

لطرابلس وأهلها.
رئيس احتاد بلديات الفيحاء رئيس 
الغزال  نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
قال: منذ انطالقة املجلس البلدي كان 

دور  تفعيل  على  الدائم  احلرص  لدينا 
األهلية  واجلمعيات  املدني  املجتمع 
وهذا ان دل على شيء امنا يدل على 
أهمية العمل املديني بشكل عام ، وأنا 
على قناعة تامة بأن التشاركية ال بد من 
أن تقوم بني املجتمع املدني واجلمعيات 
في  تعمل  التي  واملؤسسات  األهلية 
بالنسبة  األم��ر  وكذلك  العام  احلقل 
قناعة  اخلاص،هي  القطاع  مع  للعالقة 
التشاركية  وه��ذه  العلم  على  مبنية 
ليست بجديدة بل هي سائدة في كل 
ذلك  طويلة  سنوات  منذ  العالم  دول 
احمللية  السلطة  ميثل  العام  القطاع  ألن 
والقدرات والصالحيات ولديه القرار 
على مستوى املدينة وبالنسبة لنا على 
مستوى املدن الثالثة البداوي، امليناء 
وطرابلس، كذلك فان القطاع اخلاص 
االقتصادية  الهيئات  على  يقوم  الذي 

ون��ق��اب��ات امل��ه��ن احل���رة ف��ان��ه ميثل 
أهمية  تكمن  وهنا  املادية  القدرات 
 ، الثالثة  القطاعات  بني  التشاركية 
السلطة  لديه  العام  القطاع  أن  ذلك 
جدًا   بطيئة  القرار  اتخاذ  آلية  لكن 
املرونة  اخلاص  القطاع  ميلك  حني  في 
املطلوبة في سرعة اتخاذ القرار، يبقى 
بصدد  نحن  وال��ذي  الثالث  املجال 
به  وعنيت  له  التنسيق  هيئة  تشكيل 
األهلية،  واجلمعيات  األهلي  القطاع 
لديها  األهلية  اجلمعيات  بأن  الواقع 
يفوق  ما  واالمكانات  القدرات  من 
املتميزة  األولى  القدرة  القطاعني  كال 
التطوعي  العمل  ف��ي  تتلخص  بها 
في  واالخ��الص  التفاني  يعني  والذي 
ناحية  ومن   ، ناحية  من  هذا  العمل 
األهلي  العمل  شبكة  هناك  أخ��رى 
املدني والتي تعد أوسع بكثير كونها 

وتفاصيل  األسر  تفاصيل  الى  تصل 
املسؤول  اليها  اليصل  قد  همومهم، 
ألي  قائمة  تقوم  ك��ي  أق��ول  بنفسه 
مدينة ال بد من التعاون والتشارك مع 
العيون  تعد  والتي  األهلية  اجلمعيات 
احلارسة للمناطق واألحياء فحري بنا 
أن تكون مدينة طرابلس ونحن نعيش 
يكون  أن  أمني  فلتان  من  نعيشه  ما 

لدينا هذا التعاون.
طلبات  توزيع  جرى  النهاية  وفي 
تسلم  أن  على  للحاضرين  اإلنتساب 
شباط  نهاية  قبل  التحضيرية  للجنة 

احلالي.
قد  التحضيرية  اللجنة  وك��ان��ت 
اجنزت بروتوكواًل للتعاون بني هيئات 
البلديات  واحت���اد  امل��دن��ي  املجتمع 
البلدية  رئيس  مستشار  ب��اش��راف 
لشؤون املجتمع املدني محمد سيف.

انطالق أعمال » هيئة التنسيق للعمل األهلي البلدي«
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 شارك املشرف العام على جمعية 
العزم والسعادة االجتماعية الدكتور  
عبد االله ميقاتي في  حفل تخريج 
دفعة من طالب االعجاز العلمي في 
تكفلها  التي  والسنة  الكرمي  القران 
باشراف   والسعادة  العزم  جميعة 
وبالتعاون  النجار  زغلول  الدكتور 
مبنى  في  وذل��ك  اجلنان  جامعة  مع 

جامعة اجلنان في طرابلس.
  وخالل احلفل القى رئيس جامعة 
كلمة  يكن  عابد  الدكتور  اجلنان 
ان  واعتبر  باحلاضرين  فيها   رحب 
عمل   هو  العلم  ه��ذا  في  املشاركة 
االسالمية  العلمية  النهضة  في  رائد 
تطورا  العالم  فيه  يشهد  وقت  في 
االع��ج��از  ان  وراى  كبيرا  علميا 
والسنة  الكرمي  القران  في  العلمي 
و  العلوم  تطور  ينسجم مع  هو علم 

يؤدي رسالة إسالمية هامة.
ثم القى املشرف العام على جمعية 
ميقاتي  االل��ه  عبد  الدكتور  العزم 
كلمة جاء فيها:  في كل يوم نلتقي 
بكم مبعية واشراف ومتابعة الدكتور 
ال���دورات  لنخرج  النجار  زغ��ل��ول 
لقيامنا  واالنشراح  بالسرور  اشعر 
بهذه اخلطوة مع جامعة اجلنان حيث 
تتكفل جمعية العزم بنفقات دورات 
الكرمي  للقران  العلمي  االع��ج��از 
العالمة  من  مباشرة  برعاية  والسنة 
نحب  الذي  النجار  زغلول  الدكتور 
وجنل ونحترم ونقدر جهده املتواصل 
املجال وهو بحر  في علوم  في هذا 

االعجاز وله من املؤلفات الكثيرة.

ومن  الكثير  احمل��اض��رات  وم��ن 
واالذاع��ي��ة  التلفزيونية  ال��ب��رام��ج 
ال  ج��ه��د  وك��ل��ه  الكثير  الكثير 
ينضب، وانني ادعو له بطول العمر 
واملزيد من الهمة والعطاء وارجو اهلل 
الصالح  العمل  هذا  يقبل  ان  تعالى 

منه ويجعله في ميزان حسناته.
 واضاف: انكم في هذه  الدورات 
القران  في  العلمي  االعجاز  حول 
ان  ك��م  ت��درك��ون  والسنة   ال��ك��رمي 
القران الكرمي والسنة كانا يخاطبان 
استنبطه  م��ا  وي���ؤك���دان  ال��ع��ق��ل 
علمية  نظريات  من  احلديث  العلم 
وال��واح��د  العشرين  ال��ق��رن��ني  ف��ي 
ان  على  تؤكد  وكلها  والعشرين 
وانه  والعلم  العقل  دين  هو  االسالم 
دين  االعتدال والوسطية ، ففي قوله 
تعالى : »كذلك جعلناكم امة وسطا 
تاكيد  الناس«  لتكونوا شهداء على 
دين  هو  االس��الم  ان  وجلي  واض��ح 

الوسطية التي ترفع االمة االسالمية 
شاهدة  لتكون  االمم  من  غيرها  عن 
لالسالم  اعتناقنا  في  واننا  عليهم 
التطرف  واالفراط  نرفض  الوسطي 
يخرجان  ف��ك��اله��م��ا  وال��ت��ف��ري��ط 

االنسان عن جادة الصواب. 
عاليا  نقدر  اننا  ميقاتي:  وختم   
رغم  الينا   زغلول  الدكتور  مجيئ 
التي  ب��امل��دي��ن��ة  احمل��ي��ط��ة  ال��ظ��روف 
يعرفها القاصي والداني والتي نعمل 
بوسطيتكم  معكم  تغييرها  على 
يجب  الذي  بعملكم  واعتدالكم، 
مواجهة  ف��ي  سالحكم  يكون  ان 
نشكر  اخرى  مرة  واالعاصير  الفنت 
ورعايته  مشاركته  زغلول  للدكتور 
املباشرة لهذه الدورات الهامة وأشد 
من  نهلتم  ملا  جيمعا  أيديكم  على 

علمه الغزير.
 وفي اخلتام جرى توزيع الشهادات 

على اخلريجني.

في  امل������رأة  ق���ط���اع  ن��ظ��م   
بعنوان  معرضًا  ال��ع��زم«  »تيار 
 ،marché aux puces
الفيحاء  م��ط��ع��م  ف��ي  وذل����ك 
فعاليات  حضره  بطرابلس، 
وحشد  واقتصادية  اجتماعية 

من املهتمني.

استمر  الذي  املعرض   تضمن 
كبيرة  مجموعة  ي��وم��ني،  مل��دة 
نذكر  املصنوعات  مختلف  من 
مفروشات،  أثرية،  حتف  منها: 
منتجات  ألبسة،  زجاجيات، 
ومتيز  وس���ج���اد...  ي���دوي���ة، 
باحلسومات على مختلف السلع 

املعروضة.
 مسؤولة قطاع املرأة في »تيار 
عن  عّبرت  مبيض  جنان  العزم« 
من  الكثيف  باإلقبال  سعادتها 
والشمال،  طرابلس  أهل  قبل 
إضافة الى عدد املشاركني، رغم 
مرت  التي  الصعبة  ال��ظ��روف 
اآلونة  في  طرابلس  مدينة  بها 

األخيرة.
وق���ال���ت: ل��ق��د أث��ب��ت أه��ل 
طرابلس على الدوام أنهم أقوى 
من كل الظروف، فهم مصّرون 
في  احلياة،  ثقافة  تعميم  على 

مواجهة ثقافة املوت والقتل. 
وستبقى الفيحاء مدينة العلم 
املثقفني،  وقبلة  وال��ع��ل��م��اء، 
ومدينة  واألخر،  لأنا  ومساحة 
االعتدال والوسطية. ولن تنجح 
كل احملاوالت في تغيير وجهها 

الثقافي واحلضاري.

بمبادرة من جمعية العزم والسعادة و بالتعاون مع جامعة الجنان

تخريج دفعة جديدة من الطالب
في االعجاز العلمي بالقران والسنة

قطاع المرأة في »تيار العزم« 
Marché aux puces  ينظم معرض

منتدى العزم للتراث في يوم ترفيهي 
تخلله جولة على المراكز األثرية

في إطار السعي إلى متتني العالقات الشخصية بني أعضاء املنتدى، 
وخلق أجواء من األلفة واحملبة بينهم، نظم منتدى العزم للتراث يومًا 
ترفيهيًا اختتم بجولة على بعض املعالم األثرية في مدينة طرابلس. 
شارك في هذا اليوم الزمالء: نهال احلمصي، صفاء الشريف، نورا 
السباعي،  زاهر  الهندي،  الرحمن  عبد  العوض،  أليسار  اجلردي، 
بن  الرحمن  عبد  الطبال،  وافي  الرفاعي،  بسام  هوشر،  عثمان 
يطو، لينا األشرم، راغب السيد، وحياة العالف، إضافة إلى منسقة 

املنتدى نسرين البزاز. 
ب�«ترويقة« في مطعم عكرة في منطقة السراي  اليوم  استهل هذا 
القدمية، ثم انتقل املشاركون جريًا على عادتهم، وضمن إطار نشاط 
»معلومة اليت«، الذي يرمي إلى إثراء املخزون املعرفي حول معالم 
طرابلس األثرية في قالب ترفيهي، انتقل املشاركون إلى احلمامات 
األثرية في املدينة، حيث كانت بداية اجلولة في »احلمام اجلديد«، ثم 
تابع املشاركون إلى احلمامات األثرية األخرى، واختتمت اجلولة في 
منطقة اجلسر، حيث دخل املشاركون إلى محل لبيع املقتنيات األثرية 
في املدينة. وتخللت اجلولة شروحات قدمتها منسقة املنتدى نسرين 
البزاز حول مختلف املعالم التي شملتها اجلولة، ال سيما احلمامات 
القدمية، ودورها في التاريخ. كما قدمت الزميلة نهال احلمصي شرحًا 
مفصاًل عن حمام عز الدين، الواقع في منطقة احلديد. وبعد االطالع 
على تفاصيلها املعمارية، أبدى أعضاء املنتدى رغبة في تأهيل هذه 

احلمامات كونها مشاريع تعود بالنفع على املدينة. 

ألن طرابلس تستحق إعالمًا معتدالً
والدمار  احل��رب  رف��ض  شباب  قلِب  من  نبضت  فكرٌة  هي 
مدينٍة  نحو  دائم،  سلٍم  و  متقدم  مستقبٍل  نحو  ثابر  والضياع، 
لطاملا كانت وستظل مدينة العلم و العلماء... ستبقى طرابلس

لإلحباط،  يستسلموا  أن  ورفضوا  شعارها...  حملوا  شباٌب 
شباٌب  رأسهم،  ومسقط  رزقهم  باب  مدينتهم،  هجر  رفضوا 
صمموا  بل  السالح...  برفع  مواقفهم  عن  يعبروا  أن  رفضوا 
تعددت  وشابات  شباٌب  منهم  فكان  الضئيلة  بإمكانياتهم 
وموظفيني  وإعالميني  إطفائيني  و  ممرضني  بني  حياتهم  مسالك 
و مدرسني... أن يكون لّم شمِلهم ومحبِتهم ملدينتهم مواجهة 

اإلعالم الدامي الذي يساهم في تشويه صورتها احلقيقية.
 »north media network« الشمال  إع��الم  شبكة  فأطلقوا 
من خاللها جهودهم  تعرض   Web TV شبكة   اول  تعتبر  التي 
بأنه  إميانًا  كلهم  و  أجمع  للعالم  مدينتهم  رؤية  و  الشخصية 
سيكون لهذه الشبكة الدور احلقيقي لطرابلس و هم على يقني 

بأن صوتهم سيكون أعلى من صوت الرصاص.
الشباب  لهذا  أيديهم  أن ميدوا  املدني  املجتمع  الى  نتوجه  هنا  من 
الطامح بدعمهم املعنوي، لنرتقي سويًا بطرابلس الى األعلى، كيف 

وال... و هي كانت و ستبقى درًة ومنارًة للشرق... زوروا مواقعنا:
www.youtube.com/user/northmedianetwork

www.linkedin.com/in/northmedianetwork
Twitter.com/North_m_Network

www.facebook.com/NorthMediaNetwork
plus.google.com/+NmnetworkLebanon

Website: nm-network.com
culture@nm-network.com :راسلونا على

economic@nm-network.com
sport@nm-network.com

marketing@nm-network.com
info@nm-network.com

مالحظة:ترقبونا بحملة شهر التسوق على صفحتنا اخلاصة
إعداد: هبة أندرون

شماليات
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نّفذت »الشبكة اللبنانّية للتنمّية« بالشراكة مع »جمعّية 
UN-و  UNDP مع  وتنسيق  وبتمويل  اخليرّية«  املقاصد 
خلق  أجل  من  احمللّية  املجتمعات  »متكني  مشروع   Habitat

مبادرات لبناء السالم« في منطقة الطريق اجلديدة.
ضمن  احملليني  الفاعلني  قدرات  بناء  الى  املشروع  هدف 
ثالث مجموعات وهي: الشباب، النساء واللجنة املرجعّية 
التوتر  حّدة  من  للحّد  وذلك  املنطقة  فعاليات  من  املؤلفة 

والنزاعات فيها.
تناول املشروع النهج املعتمد لأنشطة والذي يتيح لهذه 
املجموعات اإلستفادة من خالل التجارب احلّية واملشاركة 
الظروف  أفضل  لتأمني  وديناميكّية  تفاعلّية  بطريقة 

إلستمرارّية املشروع.
فقد  الهدف،  لتحقيق  املستعملة  التقنّيات  لناحية  أما 
وورش  مجموعات  االسترخاء،  تقنّيات  بني  تراوحت 
حاالت،  دراسة  حياة،  شهادات  متارين،  مسرح،  العمل، 
مشاركة  على  ارتكزت  التي  األساليب  من  وغيرها  أفالم 

املجتمع احمللي بكافة أطيافه.
هو  واحد  محور  على  الثالث  املجموعات  مع  العمل  مّت 
»بناء السالم وحّل النزاعات« حيث تعّددت الطرق احمليطة 

باملشروع.
فغالي  رافي  امليّسر  باشراف  الشباب  مجموعة  وكانت 
ترفيهي  كرمس  نّظمت  قد  اللبنانية«  »الشبكة  قبل  من 
قام من خالله شباب طريق اجلديدة بتحمل املسؤولّية جتاه 
مجتمعهم احمللّي من خالل دعوة األطفال الى نشاط تثقيفي 

بعيدّا عن الشارع مبشاركة أكثر من مئة طفل.
أّما النشاط الثاني فتجّلى بالتقاط صور ملنطقة صبرا من 
قبل الشباب أنفسهم بعد أن خضعوا لسلسة من التدريبات 
معرض  تنظيم  ال��ى  بعد  فيما  ليصار  التقنّية  ه��ذه  على 
أو  املنطقة  بوصف  إن  كلمتهم  يقولوا   أن  معه  إستطاعوا 

باقتراح التغييرالذي يحلمون به.
باشراف  فقامت  اجلديدة«  »طريق  أمهات  مجموعة  أّما 
بتنظيم  اللبنانية«  »الشبكة  من  كسرواني  برونا  امليّسرة 
املخدرات«  على  االدم��ان  من  »الوقاية  عن  توعّية  حلقة 
توجّهت بها الى أمهات املنطقة ملساعدتهم على إكتشاف 
املعلومات  والعطائهن  حدوثها  قبل  املشكلة  مؤشرات 
للمساعدة  واحالته  كمريض  باملدمن  لالهتمام  الضرورّية 
عوض احلكم عليه ووصمه ومتييزه حيث متكن هذا اللقاء 

من ايصال الصوت الى حوالى 100 امرأة.
متّثل النشاط الثاني ِب� »املعرض احلرفي األّول ألمهات طريق 
اجلديدة« وذلك لتمكينهن اقتصادّيًا وتقنّيًا واجتماعّيًا من 
لعب دور ايجابّي أو حتى ريادّي للحّد من العنف في املنطقة 

وقد طال املعرض مئات النساء من املنطقة.
باشراف  املرجعّية«  »اللجنة  قامت  اخ��رى،  ناحية  من 
مبجموعة  ف��ارس  رب��ى  اللجنة  وميّسرة  املشروع  منسقة 
مبادرة  بلورة  الى  املشاركون  عمد  حيث  النشاطات  من 
على  قائمة  مستقبلّية  عمل  وخطة  واضحة  استراتيجّية 
املعنيني وعلى  انتظاراتها من  اللجنة وحتديد  توضيح هوّية 
دورة  أّول  اللجنة  نظمت  كما  بيروت.  بلدّية  من  األخص 
أساسّية لتدريب مدربني على »الوقاية من املخدرات« بحيث 
مؤسسات  من  اجتماعّيًا  ناشطًا   20 حوالى  تدريب  مّت 
لعب  أجل  من  مختلفة  ودينّية  صحّية  اجتماعّية،  تربوّية، 
على  وانعكاساتها  املخدرات  آفة  من  احلّد  في  ايجابي  دور 

األطفال والشباب في طريق اجلديدة.
من  تضمّنة  ملا  بالريادّي  املشروع  القّيمون  ووص��ف 
اخليرّية  املقاصد  باألخص مع جمعّية  التنفيذ  شراكات في 
وملا حّققه من نتائج انعكست على األفراد بقدر ما انعكست 
على املؤسسات وذلك من خالل املهارات املكتسبة اضافة 

الى اخلطط املرسومة.

»مبادرات بناء السالم« في الطريق الجديدة

مناطق

مع بداية العام 2014، أطلقت مؤسسة 
من  منوعة  روزنامة  صيدا،  في  »نبراس« 
واالجتماعية  والثقافية  التربوية  البرامج 
م��ن خ��الل مقرها  وال��ري��اض��ي��ة، وذل���ك 
باشرت  حيث  وم��ي��ة،  املية  ف��ي  الكائن 
 ،2011 ال��ع��ام  منذ  التنموي  عملها 
وذلك  الصفدي،  منى  السيدة  برئاسة 
بهدف املساهمة في دعم مسيرة التنموية 
علمًا  واملجتمع.  الفرد  تطوير  خالل  من 
مع  متعاونة  مؤسسة  هي  »ن��ب��راس«،  أن 
رؤية  من  وتنطلق  الصفدي«،  »مؤسسة 
إطار  في  املؤسسة  وأه��داف  وقيم  ورسالة 

التنمية املستدامة.
العام  املدير  الدين،  علم  رياض  ويلفت 
مع  بالتزامن  أنه  إلى  »نبراس«،  ملؤسسة 
حيث  الثالثة  الكمبيوتر  دورة  تنفيذ 
 12 وال��دورة  وطالبة،  طالبًا   70 استفاد 
اللغة اإلنكليزية)70 طالبًا وطالبة(،  في 
تستمر دورات محو األمية ملساعدة الذين 
يعانون ضعفًا في اللغة العربية من أجانب 
وطالب  وج��واره��ا  املنطقة  في  يقطنون 
األطفال  مكتبة  تستمر  كما  م���دارس. 
يوم  كل  والترفيهية  التثقيفية  بنشاطاتها 
جمعة كاملعتاد، حيث تستقطب 50 طفاًل 
من املناطق املجاورة للمؤسسة. كما لفت 
 Right جمعية  مع  القائم  التعاون  إلى 

من  السلة  كرة  برنامج  في   ،to play
»نبراس«  أطلقته  ال��ذي  التنمية،  أج��ل 
على مدار 5 أسابيع بهدف دمج األطفال 
اجلانب  في  أما  اجلنسيات.  مختلف  من 
نبراس  أقامت  فقد  واالجتماعي،  الصحي 
سلسلة ندوات حول مواضيع »اإلسعافات 
املدارس« حيث شارك 30  األولية لطالب 
تلميذًا، و«أمراض العيون الشائعة وكيفية 
املية  الوقاية منها« مبشاركة 50 سيدة من 
األسرية  »العالقات  وندوة  واجلوار،  ومية 
مختصني،  ب��إش��راف  والطفل«  األم  ب��ني 
عدة  م��ن  س��ي��دة   60 استهدفت  وال��ت��ي 
صيدا.  أنحاء  مختلف  ومن  جنسيات، 
مت  فقد  تربويًا،  أما  الدين:  علم  ويضيف 
وجوارها،  صيدا  م��دارس  مع  بالتنسيق 
»أجمل  بعنوان  مدرسية  مسابقة  إط��الق 
تتضمن كتابة قصة صغيرة  والتي  قصة«، 

من قبل الطالب، وذلك بهدف تشجيعهم 
عبر  أنفسهم  عن  والتعبير  املطالعة  على 

الكتابة.
 ،2014 العام  ببرامج  يتعلق  وفيما 
اعتماد  ع��ل��ى  ال��دي��ن  ع��ل��م  أك���د  ف��ق��د 
ما هو  روزنامة كبيرة من األنشطة، منها 
الكمبيوتر  كتعليم  دورية  بصفة  مستمر 
وال��دورات  واإلنكليزية  والفوتوشوب 
الرياضية  واألنشطة  واملكتبة  التثقيفية 
ومحو األمية، ومنها ما هو جديد بهدف 
الوصول إلى كافة فئات املجتمع. وقال: 
املرحلة  بورش عمل لطالب  البدء  فقد مت 
تختار تخصصك  »كيف  بعنوان  الثانوية 
الطالب  توعية  بهدف  وذلك  اجلامعي«، 
مبا  تخصصهم  اختيار  على  ومساعدتهم 
خاصة  العمل،  سوق  حاجات  مع  يتالءم 
أن املدارس ال توفر هذه اخلدمة لطالبها. 

ولفتت إلى أنه في هذا العام، سيخصص 
جلهة  خ��اص  إهتمام  البيئي  للموضوع 
تستهدف  أنشطة  خ��الل  م��ن  التوعية 
كما  سنة؛   12 إلى   6 عمر  من  األطفال 
الربيع  فصل  في  متنوعة  أنشطة  ستنفذ 
والرياضة  والفنون  املطالعة  تتضمن 
عن  الترفيه  بهدف  الفكرية  واأللعاب 
حصة  وللشباب  وتثقيفهم.  األط��ف��ال 
ضمن  وذل��ك   ،2014 العام  في  واف��رة 
يستهدف  الذي  البشرية  التنمية  برنامج 
إشراف  حتت  وامل��دارس  اجلامعات  طالب 
مدربني دوليني في هذا املجال، حيث يتم 
االستراتيجي،  التخطيط  على:  تدريبهم 
قائدًا،  تكون  كيف  الوقت،  إدارة  فن 
وفي  امل��ت��ط��ورة...  السريعة  وال��ق��راءة 
في  تنطلق  للنساء،  االقتصادي  التمكني 
األشغال  في  تدريبية  دورات  املقبل  آذار 
سيراميك،  الزجاج،  على  اليدوية)رسم 
تعليم  إلى  إضافة  ص��وان��ي...(،  تزيني 
الشوكوال  وتزيني  وصب  اخلياطة  مبادئ 
وال��ك��ات��و وف���ن اإلت��ي��ك��ي��ت إلك��س��اب 
تساعدهم  جديدة  م��ه��ارات  السيدات 
إقتصاديًا واجتماعيًا. والدورات مستمرة 
يجري  كما   .2014 نيسان  آخر  حتى 
مناسبة  في  نشاطات  إعداد  على  العمل 

عيدي األم والطفل في 21 آذار املقبل.

مؤسسة نبراس في صيدا لتطوير الفرد والمجتمع
تطلق روزنامة من البرامج التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية للعام 2014

السفير اليمني يزور مجلس 
األعمال اللبناني الصيني

زار سفير اليمن في لبنان علي 
أحمد الدليمي، يرافقه مستشار 

الشؤون السياسية في السفارة 
أحمد محمد اجلوفي، رئيس 

مجلس األعمال اللناني الصيني 
علي املصري في مركز املجلس 
في سن الفيل في حضور رئيس 

املركز العاملي للفنون أنور خاجني، 
ورئيسة جلنة دعم سيدات األعمال 

في لبنان عبير فرح  حيث تبادل 
الطرفني سبل التعاون االقتصادي 

املشترك وتطوير العالقات اليمنية 
اللبنانية 

وأمل السفير اليمني أن يتم 
تأسيس مجلس أعمال لبناني ميني 

يكون دورة تعزيز وزيادة حجم 
التبادل التجاري بني البلدين وقدم 

املصري كتاب لسعادة السفير 
عن تعليم كتابة األحرف الصينية 

ومن ثم جال السفير في املركز 
وأخذ فكرة عميقة عن الدور 

اإلقتصادي الناجح والفعال الذي 
يؤدية مجلس األعمال اللبناني 
الصيني وشكر سعادة السفير 

اليمني رئيس املجلس علي املصري 
واحلاضرين على ما يقومون 

به لتعزيز العالقات بني اليمن 
والشعب اللبناني احلبيب.

عصام  احلاج  بيروت  أبناء  رابطة  كّرمت  العربية،  لأسرة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
برغوت رئيس مجلس أمناء تكافل، في قاعة العاصمة للتنمية البشرية املستدامة في 

منطقة الطريق اجلديدة- بيروت.
اجلمعيات  عن  وممثلني  ورؤساء  البلدي  املجلس  أعضاء  من  ثلة  االحتفال  حضر 
نّوهت  عديدة  كلمات  االحتفال  وتخلل  بيروت.  في  والدينية  واالختيارية  األهلية 
بجهود احلاج عصام وحتدثت عن مسيرته احلافلة باإلجنازات اإلنسانية وبجهوده في 

العمل االجتماعي، كما وكان هناك تأكيد على أنه القدوة في هذه األعمال.
هذا وحتدث احلاج عصام برغوت بكلمة أبرز ما جاء فيها: )أن العمل اإلنساني 
يتطلب أن يتمتع اإلنسان بحب العطاء وأنه رغم مسيرته فيها فإنه يشعر أنه قدم 
القليل وأن املطلوب كثير.. وفي ختام احلفل قّدم احلاج محمد الفيل رئيس الرابطة، 

واألستاذ سعدالدين الوّزان للحاج عصام دروعًا تكرميية.

اجلمعيات  الحتاد  التابع  واالجتماعي  النفسي  للدعم  »سوا«  فريق  قام 
في  والزيتون  احلويش  إيواء  مركز  إلى  بزيارة  لبنان  في  والتنموية  اإلغاثة 
عكار ملتابعة أوضاع الالجئني السوريني عن كثب واالطمئنان إلى أوضاعهم 

املعيشية والنفسية من خالل قضاء يوم كامل معهم.
جمعية  من  مقدمة  باألطفال  خاصة  شتوية  مالبس  توزيع  الزيارة  تخلل 
قطر اخليرية كما أقيم نشاط ترفيهي لهم، ومت عقد جلسات خاصة من قبل 

متخصصات الفريق مع نساء من املركزين.

»سوا« يزور الالجئين السوريين

الحاج عصام برغوت مكّرمًا
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الزيارات  ضمن 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
االداري���ة  الهيئة 
الثقافية  للرابطة 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات 
وفد  زار  املدينة، 
من الهيئة  برئاسة 
االس����ت����اذ رام���ز 

الفري كال من : 
م��ع��ال��ي وزي���ر 
امل��ال��ي��ة االس��ت��اذ 
الصفدي،  محمد 
م���ع���ال���ي وزي����ر 
الشباب والرياضة 
ك��رام��ي،  فيصل 
م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
س��م��ي��ر اجل��س��ر 
السابق  والنائب 
امل��ج��ي��د  ع��ب��د  د 

الرافعي.
وق�������د اث���ن���ى 
دور  على  اجلميع 
احلياة  في  الرابطة 
واهمية  ال��ع��ام��ة 
على  ت��ق��دم��ه  م��ا 
الثقافي  الصعيد 
واالج���ت���م���اع���ي 
وال�������ف�������ن�������ي 

والرياضي. 

الهيئة االدارية للرابطة الثقافية
تزور فعاليات طرابلس 

في  الثقافية  الرابطة  استضافت   
طرابلس احلفل السنوي جلمعية بيت 
مبناسبة  والتنمية  والعلوم  االداب 
مرور خمس سنوات على تاسيسها 

وذلك على مسرح الرابطة بحضور 
االستاذ فؤاد كبارة ممثال وزير الشباب 
ورئيس  كرامي  فيصل  والرياضة 
 الرابطة الثقافية االستاذ رامز الفري

والعلوم   االداب  بيت   ورئيس 
من  وحشد  دي��ب  محمد  االس��ت��اذ 
والفنية  الثقافية  الشخصيات 

واالجتماعية والشبابية.

االحتفال السنوي لبيت االداب والعلوم

بطولة رياضية في الكاراتيه  
نظمت الرابطة الثقافية في طرابلس بطولة رياضية في رياضة 
الكاراتيه لالطفال وذلك على مسرح الرابطة وباشراف املدرب 

واحلكم محمد جمال احلايك.

اتفاقية تعاون وتنسيق بين الرابطة 
الثقافية وفنون متقاطعة 

وقعت  الرابطة الثقافية في طرابلس  ممثلة برئيسها االستاذ 
متقاطعة  فنون  جمعية  مع  وتنسيق  تعاون  اتفاقية  الفري  رامز 
الثقافية ممثلة باالستاذ كمال عباس وذلك من اجل اقامة انشطة 
الثقافة  مجاالت  في  التنمية  مستوى  ورف��ع  وفنية  مسرحية 

مسرحا وفنون.

اختتام دورة اعداد 
مدربي الشطرنج المبدع 

الرابطة  في  املبدع  الشطرجن  مدربي  اع��داد  دورة  اختتمت 
على  التقدير  شهادات  وزع  حيث  طرابلس،  في  الثقافية 
املشاركني رئيس الرابطة الثقافية  االستاذ رامز الفري ورئيس 
نادي الشطرجن املبدع االستاذ حسان نابلسي  وفي اخلتام اقيم 

حفل كوكتيل على شرف املشاركني.

أخبار الرابطة الثقافية
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املستقبل  منسقية  من  بدعوة 
صبا  فرقة  احيت  طرابلس   في 
الفنية حفال مباسبة ذكرى املولد 
على  وذل��ك  الشريف  النبوي 

مسرح الرابطة الثقافية
منسق  بحضور  طرابلس  في 
امل��س��ت��ق��ب��ل ف���ي ط��راب��ل��س د. 
بلدية  رئيس  علوش  مصطفى 
ممثل  ال��غ��زال  ن��ادر  د.  طرابلس 
الشيخ  الشعار  املفتي  سماحة 
اح��م��د ال��ب��س��ت��ان��ي، ال��ش��ي��خ 
الرابطة  رئيس  الصالح،  ناصر 
اعضاء  ال��ف��ري  رام��ز   الثقافية 
جالل  د  طرابلس  بلدية  مجلس 

ومدير  الرافعي  وعامر  حلواني 
ن��اص��ر  احل��ك��وم��ي  مستشفى 
الشخصيات  من  وحشد  ع��درة 

االجتماعية والثقافية وقد تخلل 
علوش  للدكتور  كلمات  احلفل 

والشيخ احمد البستاني.

التخطيط االستراتيجي
في الرابطة الثقافية 

التخطيط  بعنوان  تدريبية  دورة  الثقافية  الرابطة  استضافت 
العباسي من اململكة  االستراتيجي باشراف املدرب الدكتور محمد 

االردنية الهاشمية حيث استمرت الدورة ملدة اربعة ايام متتالية.

طرابلس  ط���وارئ  هيئة  عقدت 
اجتماعا لها في مقر الرابطة الثقافية 
بالتالي  اه��داف��ه��ا  ح���ددت   حيث 

انشاء غرفة طوارئ واغاثة، مهمتها 
التدخل السريع في اوقات الكوارث 
واالضطرابات، وتشمل فرق انقاذ 

ومتطوعني،   واس��ع��اف 
انشاء خط ساخن يعمل 
االتصاالت  تلقي  على 
م������ن امل�����واط�����ن�����ني، 
طارئ اي  عن   والتبليغ 
للتخطيط  غرفة  انشاء 
ح��دوث  توقع  مهمتها 
ك���وارث ووض���ع خطط 
وتفاديها،  معها   التعامل 
ان���ش���اء ف����رق اغ��اث��ة 
للمحتاجني وتأمني مراكز 

إيواء للمشردين.
املجتمعون  اك��د  كما 
على ضرورة التواصل مع اكبر عدد 
من هيئات املجتمع املدني للتنسيق 

بينها وبني الهيئة. 

ف��ي غرفة  امل����ال  أم���ني  ال��ت��ق��ى 
دبوسي  توفيق  والشمال  طرابلس 
رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس 
في  ال��ب��ح��ث  ومت  ال���ف���ري،  رام���ز 
شأنها  من  التي  العملية  »السبل 
في  الثقافية  للحياة  األل��ق  إع��ادة 

العلم  مدينة  باعتبارها  املدينة 
باألسس  البحث  مت  وقد  والعلماء 
السنوي  املعرض  بتنظيم  الكفيلة 
الرابطة  تقيمه  ال���ذي  للكتاب 
كرامي  رشيد  معرض  أرض  على 
املتقدمة  املرتبة  وبلوغه  ال��دول��ي 

في  املتطورة  التقنيات  مواكبة  في 
املجال  وإفساح  الكتاب،  صناعة 
النشر  ل��دور  مشاركة  أوس��ع  أم��ام 
والعربية  اللبنانية  واجل��ام��ع��ات 
الذي  البرنامج  وإعداد  واألجنبية 
احتفاالت  على  احليوية  يضفي 
التي  وامل��ؤل��ف��ات  الكتب  توقيع 

تصدرها دور النشر املشاركة«.
التنسيق  وأكد الطرفان »ضرورة 
والرابطة  الغرفة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
ومجلس إدارة معرض رشيد كرامي 
لتوفير كل اإلمكانات التي تساهم 
صورة  تعزيز  في  فعلية  مساهمة 
املشترك  والعمل  الثقافية  طرابلس 
على جعل معرض الكتاب الثقافي 
الثقافية  للحركة  ج��ذب  نقطة 
التي  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
مختلف  جن��اح  مكونات  تشكل 

االنشطة الثقافية في املدينة«.

دبوسي يعرض مع الرابطة الثقافية التعاون 
وتنظيم المعرض السنوي للكتاب

لقاء لهيئة طوارئ طرابلس

معرض االشغال اليدوية 
استضافت الرابطة الثقافية في طرابلس معرض لالشغال اليدوية 
والرسم بدعوة من بيت االداب والعلوم وذلك في قاعة املعارض 
الكبرى في الرابطة بحضور رئيس الرابطة الثقافية االستاذ رامز 
الفري ورئيس بيت االداب والعلوم محمد ديب واالعالمي منذر 

مرعبي وحشد من الشخصيات الثقافية والفنية والشبابية.

احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

امسية شعرية
للشعراء الشباب 

اقيمت في الرابطة الثقافية في طرابلس امسية شعرية للشعراء 
الشباب بدعوة من جمعية بيت االداب والعلوم والتنمية وذلك في 
قاعة املؤمترات بحضور حشد من الشخصيات الثقافية والشبابية.

»زهق وملل... شو العمل« 
نظمت الرابطة الثقافية في طرابلس عرض مسرحي لالطفال حتت 
من  كبير  عدد  بحضور  وذلك  العمل(  شو   .. وملل  زهق   ( عنوان 

اطفال املدينة على مسرح الرابطة بإشراف الفنان موريس موصللي.

أخبار الرابطة الثقافية
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طالب »المنار«  يشاركون
في األعمال التطوعية

تقديرًا ألهمية العمل التطوعي في خدمة املجتمع ودوره 
في تعزيز املواطنية شارك نادي السالم في جامعة املنار في 
املركز  في  عمل  ورشة  في  أمل  بسمة  جمعية  مع  طرابلس 
التطوعي  العمل  ايجابيات  حول  املواطنية  لتعزيز  الوطني 
سواء على صعيد تطوير القدرات الشخصية للقائمني به أو 

على صعيد تطوير املجتمع وحتقيق تقدمه.
وقد مت االتفاق في نهاية الورشة على إقامة دورات تدريبية 
خلدمة  أعمالهم  في  أدائ��ه��م  مستوى  لرفع  للمتطوعني 

املجتمع.

حت���ت ع���ن���وان:»ب���ك ن��ق��ت��دي« 
ن��ظ��م��ت ط��ال��ب��ات م��ع��ه��د االمي���ان 
قسمي  وطالبات  التطبيقية  للعلوم 
امل��ت��وس��ط وال��ث��ان��وي ف��ي م��درس��ة 
– فرع أبي سمراء  االميان االسالمية 
التربية  جلمعية  التابعني  طرابلس   -
حول  معرضًا  الشمال  في  االسالمية 
النبوية  السنة  في  العلمي  االعجاز 
االسالمي  الداعية  مبشاركة  الشريفة 
ممثل  النجار،  زغ��ل��ول  البروفسور 
والشمال  طرابلس  مفتي  سماحة 
فضيلة  ال��ش��ع��ار  م��ال��ك  ال��دك��ت��ور 
الدرويش،  ماجد  الدكتور  الشيخ 
جلمعية  االداري  املجلس  من  أعضاء 
االدارية  والهيئتني  االسالمية  التربية 

والتعليمية باالضافة الى الطلبة.
في  أق��ي��م  بحفل  امل��ع��رض  افتتح 
من  مباركة  بتالوة  املدرسة  مسرح 
عمر  الطالب  رتلها  الكرمي  القرآن 

من  ترحيبية  فكلمة  ال��الذق��ان��ي، 
تالها  اسماعيل  أحمد  آالء  الطالبة 

فقرات انشادية وشعرية  متنوعة .
مدارس  مدير  بحري  ممتاز  األستاذ 
رحب  الشمال  في  االسالمية  االميان 
زغلول  الربوفسور  الكرمي  بالضيف 

النجار.
النجار  زغلول  البروفسور  ب��دوره 
االسالمية  التربية  جمعية  شكر 
اليمان  املشرفة على معاهد ومدارس 

تهتم  ال��ت��ي  لبنان  ف��ي  االس��الم��ي��ة 
بالتربية والتعليم. 

التربية  جمعية  ك��رم��ت  وق���د 
النجار  زغلول  الدكتور  االسالمية 
باالضافة  له  تقديري  درع  بتقدمي 
محمد  سامية  األستاذة  تكرمي  الى 
اللغة  ومنسقة  معلمة  النجار  بدوي 
االن��ك��ل��ي��زي��ة ف��ي م��درس��ة االمي���ان 
جامعة  من  تنويه  على  ح��ازت  التي 

اكسفورت لتميزها وابداعها. هيئة ادارية جديدة لنقابة 
السواقين في الشمال 

الشمال  في  السواقني  لنقابة  التنفيذي  املجلس  اج��رى 
عشر  اثني  اصل  من  جدد  اعضاء  لستة  تكميلية  انتخابات 
عضوا في مقر النقابة وقد جاءت النتائج على الشكل التالي: 
وره  جمال  للرئيس,  نائبا  عاصي  احمد  رئيسا,  السيد  شادي 
امينا  غامن  طالل  السر,  امني  نائب  الشقيق  خالد  للسر,  امينا 
املوصلي  الرحمن  عبد  محاسبا,  بكور  ف��اروق  للصندوق, 
فرح عضو  تاديبي, شهاب  مفتشا, وليد سويد عضو مجلس 
مالي, وليد هواش مستشار اعالمي, ناجي رعد مدير مكتب, 

ذو الفقار حمية مستشار فني.

طالبات »االيمان« يفتتحن معرض االعجاز 
العلمي في السنة النبوية الشريفة

نشاطات

االمل حفال  سنابل  اقامت جمعية 
الراحل  للمربي  وتكرمييا  تابينيا 
الغوث  قاعة  في  العزيز شحادة  عبد 
عمر  ال��رئ��ي��س  بحضور  ط��راب��ل��س 
اهلل ضناوي  باحلاج عبد  ممثاًل  كرامي 
الوزيرمحمد الصفدي ممثاًل بالدكتور 
مصطفى حلوة، الوزير سمير اجلسر 
النائب  ناصرعدرة،  باألستاذ  ممثاًل 
ممثاًل  ك��ب��ارة  اللطيف  عبد  محمد 
عام  مدير  كبارة،  مصطفى  باملختار 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  األم��ن 
اللواء  األيوبي،  علي  بالنقيب  ممثاًل 

اهلل  عبد  باملختار  ممثاًل  ريفي  أشرف 
مكتب  رئيس  الرز  فادي  ،املقدم  بقا 
طرابلس،رئيس  ف��ي  ال��دول��ة  أم��ن 
منقارة  سامي  العميد  املنار  جامعة 
اخليرية  املشاريع  جمعية  ،رئ��ي��س 
اإلسالمي احلاج طه ناجي ممثاًل باحلاج 
املصري  خالد  ،األستاذ  صالح  وليد 
الشعبي وحشد  اإلسعاف  هيئة  ممثآل 
املدني  املجتمع  في  الفعاليات  من 
ورؤساء اجلمعيات واملخاتير واحملامني 

واألطباء .
هالل  اجلمعية  رئيس  القى  بداية 

السيد  كلمة سرد فيها  سيرة حياة 
املربي عبد العزيز شحادة الذي ولد 
مدارس  في  ودرس   1947 بتاريخ 
للتربية  املعلمني  دار  ثم  طرابلس 
 1967 ع��ام  منه  وتخرج  البدنية 
وعنّي أستاذًا للرياضة سنة 1968 في 
مدارس طرابلس الرسمية واخلاصة، 
أفيوني  خديجة  السيدة  من  وتأهل 
خمسة  منها  ورزق   1972 سنة 
أبناء، وتطوع في العديد من األعمال 
اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة وش���ارك مع 
التقدميات  العديد من اجلمعيات في 
والعطاءات ألصحاب احلاجة والعوز 
وأيضًا لأيتام  واألرامل ومنها بيت 
سنابل  وجمعية  واخل��ي��رات  زك��اة 

األمل«.
باسم  شحادة  زياد  حتدث  وختاما 
جمعية  فشكر  الفقيد  املربي  عائلة 
سنابل االمل على هذا التكرمي واكد 
على  بالسير  الراحل  معاهدة  على 

دربه في خدمة املجتمع.

سنابل االمل تكرم الراحل عبد العزيز شحادة 

توجهاتهم  اختالف  على  اللبنانيني 
الطائفية والسياسية.

بضرورة  املجتمعون  يطالب  رابعًا: 
منزوع  لبنان  وك��ل  طرابلس  جعل 
السالح ومصادرة جميع األسلحة غير 
املجال  ه��ذا  في  وي��دع��ون  الشرعية، 
إجراءاته  تعزيز  الى  اللبناني  اجليش 
من أجل تعميم اإلستقرار وعدم تكرار 
حوادث الفتنة، ومالحقة جميع املخلني 
القبض  وإلقاء  كانوا  من  كائنا  باألمن 

على جميع املتورطني بأفعال جرمية. 
خامسًا: يرى املجتمعون أن أي محاولة 
لبنانية  منطقة  أي  أو  طرابلس  لتصوير 

القانون هي  أنها خارجة عن  أخرى على 
محاولة مرفوضة جملة وتفصياًل خصوصًا 
وأن السواد األعظم من اللبنانيني رفضوا 
ال  التي  الشاذة  املظاهر  كل  ويرفضون 

متت الى شيمهم بصلة.
من  املجتمعون  يطالب  س��ادس��ًا: 
ال��س��ي��اس��ي��ة على  ال��ق��وى  ط��راب��ل��س 
جانبًا،  خالفاتها  تضع  بأن  إختالفها 
وذلك  الوطنية  املصلحة  تغّلب  وأن 
بر  الى  الوطن  بسفينة  العبور  أجل  من 
التي  األمان خصوصًا في ظل الظروف 
العربية، األمر  لبنان واملنطقة  مير فيها 
الذي يستدعي توحيد الكلمة والصف 

تتهدد  التي  األخطار  ملواجهة  الداخلي 
مناطقهم  إخ��ت��الف  على  اللبنانيني 

وطوائفهم وتوجهاتهم السياسية.
س���اب���ع���ًا: ي���رح���ب امل��ج��ت��م��ع��ون 
على صعيد  اجلارية  اجلدية  باملشاورات 
تشكيل احلكومة، مع األمل بأن تبصر 
النور قريبًا جدًا خصوصًا في  احلكومة 
اللبنانيني  تواجه  التي  التحديات  ظل 
واإلقتصاد اللبناني الذي يئن حتت وطأة 
والتراجع  جهة  من  السياسية  األزم��ة 
في  مطالبني  أخ��رى،  جهة  من  األمني 
السياسية  القوى  جميع  املجال  هذا 
بتقدمي التنازالت التي من شأنها إخراج 

فيه  املوجودة  الزجاجة  عنق  من  البالد 
منذ فترة طويلة.

تشكيل  أن  املجتمعون  يرى  ثامنًا: 
ملح  من  أكثر  مطلبًا  ب��ات  احلكومة 
تسعة  من  أكثر  م��رور  بعد  خصوصًا 
متام سالم  الرئيس  تكليف  أشهر على 
البالد  فيها  شهدت  احلكومة،  بتأليف 
كبيرة  حت��والت  األمني  املستوى  على 
ال  خطيرة  سلبية  آث��ارًا  ترك  مما   ، جدًا 
مجمل  على  مستمرة  تداعياتها  تزال 

الواقع اإلقتصادي.
القوى  أن  املجتمعون  يعتبر  تاسعًا: 
تشكيل  ع��دم  ح��ال  ف��ي  السياسية 

جميع  ت��ت��ح��م��ل  ت��ك��ون  ح��ك��وم��ة، 
يواجهها  التي  السلبية  اإلرت���دادات 
املرحلة  في  لبنان  يواجهها  وس��وف 
أو  السياسي  املستوى  على  إن  املقبلة 
على املستوى اإلقتصادي، وهذا بطبيعة 
اإلستحقاق  على  يؤثر  س��وف  احل��ال 
الرئاسي املنتظر بعد شهرين من اآلن، 
حصول  سوى  اليوم  خيار  ال  ولذلك 
وطنية  ومصاحلة  سياسية  تفاهمات 
عنوانها املصارحة من أجل إنقاذ لبنان 
على  الفرصة  وتفويت  واللبنانيني 
إشعال  الى  الرامية  املخططات  جميع 

نيران الفتنة الداخلية.

إجتماع إستثنائي للهيئات اإلقتصادية اللبنانية في غرفة طرابلس والشمال  - تتمة ص 1

نقابة اطباء االسنان في الشمال تكرم 
عميد المصورين الحاج رحمي الضابط
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بيت الزكاة والخيرات 
ينفذ مشروع توزيح لحوم 

االضاحي االسترالية 
مشروع  واخليرات  الزكاة  بيت  نفذ  عام  كل  في  كعادته 
اللبنانية  اجلالية  من  املرسلة  االسترالية  األضاحي  حلوم  توزيع 
خيرية  ومؤسسات  األسترالي  الزكاة  بيت  عبر  استراليا  في 
الكمبا  في  اللبنانية  االسالمية  واجلمعية  استراليا  في  وأهلية 
اللبنانية  واالجلية  مالبورن،  فيكتوريا  في  العربية  واجلمعية 
توزيع  مت  أضحية   7650 توزيع  املشروع  شمل  أستراليا،  في 
إلى  أستراليا  في  املغتربني  توصيات  بني  تنوعت   45900
أهاليهم، واألرامل واأليتام املكفولني في بيت الزكاة واإلخوة 
النازحني السوريني في طرابلس ال سيما النازحني حديثًا، فضاًل 
عن تسليم األضاحي التي نحرت بتوكيل من مضحني لبنانيني 

عبر بيت الزكاة واخليرات.
الزكاة  بيت  مندوب  احلموي  أحمد  األستاذ  شكر  ب��دوره 
األسترالي في لبنان، واملشرف على تنفيذ املشروع في لبنان، 
وإيصال  املشروع  تنفيذه  حسن  على  واخليرات  الزكاة  بيت 
اجلالية  من  الكبير  االندفاع  ثمن  كما  ألصحابها،  األضاحي 
من  وأشقائهم  لبنان  في  أهلهم  لدعم  أستراليا  في  اللبنانية 

النازحني السوريني.

مشروع  في  شريكًا  بصفتها 
لتعزيز   »UMAYYAD أمية  »بنو 
في دول  األموي  الثقافي  التراث 
مؤسسات  مع  املتوسط،  البحر 
اسبانيا،  من  كل  في  متوسطية 
تونس،  ال��ب��رت��غ��ال،  ايطاليا، 
مصر األردن ولبنان، بتمويل من 
االحتاد األوروبي، تعمل »مؤسسة 
جتميع  مرحلة  على  الصفدي« 
املعنيني  مع  والتواصل  البيانات 
إلنشاء  أس��م��اء  اق��ت��راح  بهدف 
ملوازرة  احمللي  الدعم  مجموعات 
للمشروع.  محلية  عمل  خطة 
هذا وقد مت بالتنسيق مع الشركاء 
اللبنانية  اجلامعة  اللبنانيني: 
األميركية LAU، وبلدية جبيل، 
حتديد املسار اللبناني وفقًا لآلتي: 
طرابلس، بيروت، صيدا، صور، 

عنجر  راش��ي��ا،  أرن���ون،  شقيف 
وبعلبك. على أن يقوم الشركاء 
في البلدان السبعة بتحديد املسار 

الثقافي والسياحي لكل منها. 
وضمن املسؤوليات امللقاة على 
قامت  الصفدي،  مؤسسة  عاتق 
مديرة املشروع من قبل »مؤسسة 
ومنسق  بكر  ابو  رميا  الصفدي« 
عدة  بزيارات  عمر  ربيع  التراث 
شملت املديرية العامة لآلثار في 
وزارة الثقافة ومسؤولني في وزارة 
وضع  بهدف  وذل��ك  السياحة، 
املشروع،  ص��ورة  في  ال��وزارت��ني 
ومؤازتهما  دعمهما  وض��م��ان 

للمسار عند انطالقه. 
السنة  في  بكر:  اب��و  وقالت 
األولى من املشروع، وبعد حتديد 
اللبنانيني،  الشركاء  مع  املسار 

الصفدي  مؤسسة  ف��ي  نعمل 
جتميع  مرحلة  استكمال  على 
املعلومات املطلوبة، على أن نقوم 
الثالث من املشروع،  في الفصل 
املعنية  البلديات  إلى  بزيارات 
للمشروع.  دعمها  من  والتأكد 
ك��م��ا س��ن��ق��وم ب��ال��ت��واص��ل مع 
السياحة  مجال  في  اختصاصيني 
لوضع  السياحية  وال��س��ي��اس��ة 
لدعم  محلية  عمل  استراتيجية 
لالستفادة  آليات  ووضع  املسار 
م��ن امل����وارد امل��ت��وف��رة ف��ي ظل 
الواقع احلالي للقطاع السياحي. 
ابو  تلفت  ذل��ك،  إل��ى  وإض��اف��ة 
الثالث،  الفصل  أن  إل��ى  بكر 
فردية  اجتماعات  سيتضمن 
الداعمة  اللجنة  أع��ض��اء  م��ع 
للمشروع يتبعه اجتماع مشترك 
الثالثة:  اللبنانيني  الشركاء  مع 
مؤسسة الصفدي، LAU وبلدية 
جبيل. على أن يتم تنظيم ورشة 
السياسة  مجال  ف��ي  للعاملني 
إدارة  كيفية  ح��ول  السياحية 

املسارات السياحية. 
أبو  مثلت  وق��ت الح��ق،  وف��ي 
الصفدي  مؤسسة  وعمر  بكر 
الثاني  التنسيقي  االجتماع  في 
بعد  ت���ون���س  ف���ي  ل��ل��ش��رك��اء 

اسبانيا. 

الفيحاء  »ل��واء  اس��رة  اقامت 
االسبوعي  امللحق  والشمال« 
»ال��ل��واء«  لصحيفة  الشمالي 
»مرايا  لبرنامج  تكرمي  لقاء 
لبنان  تلفزيون  من  الشمال« 
واالعالمي الزميل منذر املرعبي 
نقابة  مجلس  عضو  ح��ض��ره 
احملررين غسان ريفي ممثال نقيب 
من  وعدد  عون  الياس  احملررين 

االعالميني.
محمد  الزميل  رح��ب  بداية 
على  واث��ن��ى  باحلضور  احلسن 
»مثابرة املكرم وسعيه الى اظهار 
الشمال بأحلى صورة«، ووصف 
االستثنائي  ب«اجل��ه��د  سعيه 
مشددا  م���رات«،  والشخصي 
وهو  مهمته  في  »جنح  انه  على 
اليوم يحظى باهتمام الشماليني 

في لبنان وخارجه«.
»ل��واء  »صفحات  ان  واك���د 
الشمال« مفتوحة دائما ملساندة 
مرايا الشمال واملرعبي واجلهد 
سياق  ف��ي  يصب  ال��ذي  املهم 
تنمية شمالية حقيقية، وحيث 
يلعب االعالم الدور االبرز على 
اع��وام  منذ  اللبنانية  الساحة 

طويلة«.

كلمة  ريفي  القى  جهته،  من 
احمل��رري��ن،  نقيب  حت��ي��ة  ن��اق��ال 
م���ش���ددا ع��ل��ى ان���ه »ع��ن��دم��ا 
في  للتشويه  طرابلس  تتعرض 
سمعتها وفي امنها واستقرارها 
الزميل  يحمل  واق��ت��ص��اده��ا 
املرعبي سراجه ومراياه ليضيء 
واجتماعية  ثقافية  ج��وان��ب 
طرابلس  ع��ن  ل��ل��دف��اع  وفنية 
واحلفاظ على هويتها«، مشيرا 
الشمال  مرايا  »برنامج  ان  الى 
الشمالية  لأصالة  انعكاس  هو 
احلقيقية بعاداتها وتقاليدها وان 
املرعبي حتول قائدا حملور الثقافة 

والفن واالبداع والتألق«.

ان  املرعبي  ق��ال  جهته  م��ن 
الشمالي  االع��الم��ي  »العمل 
تكافلي يتعاون من خالله اجلميع 
اليصال  االع��الم��ي  اجلسم  في 
احلقيقة كما هي ومعاجلة الواقع 

الراهن من خالل ذلك«.
شاشة  »م��ي��زة  ال���ى  ول��ف��ت 
تعتبر  والتي  لبنان  تلفزيون 
اليوم  طموحا  ثمة  وان  شاملة، 
في عهد الدكتور طالل مقدسي 

لتطوير االداء مهنيا وتقنيا«.
درعا  احلسن  الزميل  قدم  ثم 
له حتية  ناقال  تذكارية للمرعبي 
»اللواء«  حترير  رئيس  وتقدير 

صالح سالم.

لواء الفيحاء والشمال 
يكرم الزميل منذر المرعبي 

»مؤسسة الصفدي«... من طرابلس إلى بعلبك

مدرسة سيدة اللويزة 
تفتتح مالعبها الرياضية

املالعب  كرامي  عمر  فيصل  والرياضة  الشباب  وزير  افتتح 
االداريني  من  حشد  بحضور  اللويزة   سيدة  ملدرسة  اجلديدة  

والطالب والشخصيات الثقافية والتربوية والرياضية 

BALADNA
AD.SAT

Bilal KAHIL
70/208171 - 03/208171

نشاطات
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عماد العيسى

إعالمي

عاد احلديث من جديد وبشكل تنفيذي هذه 
وحق  الفلسطيني  اللجوء  موضوع  عن  املرة 
العودة , هذه العودة التي كانت وال زالت العقبة 
فلو  املعهودة،  التسوية  مشروع  في  الرئيسية 
تناسينا االفكار التآمرية اخلاصة بهذا املوضوع 
ما قبل  قرارات القمة العربية التي عقدت في 
بن  اهلل  عبد  )امللك  مبادرة  طرح   ومت  بيروت 
آنذاك،  للعهد  وليًا  كان  والذي  العزيز،  عبد 
بيروت  في  انعقدت  التي  القمة  تلك  خالل 
في مارس 2002 , فيجب علينا ان نعود  الى 
تلك القمة وما صدر عنها من ما يسمى مبادرة 
خص  فيما  وحت��دي��دآ  للسالم  اهلل  عبد  امللك 
العودة والتي جاء فيها وحتديدآ  اآلجئني وحق 

البند اخلاص بهذا املوضوع :
الالجئني  ملشكلة  ع��ادل  حل  إلى  التوصل 
اجلمعية  لقرار  وفقًا  عليه  يتفق  الفلسطينيني 

العامة لأمم املتحدة الرقم 194.
ضمان رفض كل أشكال التوطني الفلسطيني 
البلدان  في  اخل��اص  وال��وض��ع  يتنافى  ال��ذي 

العربية املضيفة. 
منها  والقصد  البنود  هذه  لنبحث  سنعود  
املبادرة  هذه  ان  الى  االش��ارة  من  بد  ال  ولكن 
السابقة  للمبادرات  استكمال  مبثابة  جاءت 
بدأت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  يبدو  ما  على  ولكن 
بالتطبيق العملي على االرض ومن هنا دعونا 
منذ  التطبيقات  هذه   بعض  سويآ  نستعرض 
الكويت  احتالل  بعد  وحتديدآ    1990 العام 
من قبل اجليش العراقي وما نتج عنه باملوضوع 
تهجيرهم  مت  عندما  بالفسطينيني  اخل��اص 
 1991 عام  حتى  ُيقدر  عددهم  كان  والذين 
هذا  أن  إاّل  فلسطيني،   400,000 بحوالي 
فقط   60,000 من  ألقل  اليوم  تقلص  العدد 
بعد حرب اخلليج الثانية، نتيجة ملوقف قيادة 
للعراق  الفلسطينية ودعمها  التحرير  منظمة 
والنتيجة  الوقت  ذلك  في  للكويت  في غزوه 
الف فلسطيني  هجروا  اكثر من ثالثمائة  ان 
الى  واكثرهم  العالم   دول  ال��ى  اخ��رى  م��رة 

امريكا اجلنوبية ان كان البرازيل او غيرها .
تهجير  مت  ايضآ  النتيجة  ولنفس  ذلك  بعد  
ولكن  احلرب  بنفس  العراق  من  الفلسطينني 
العراق  الكويت واحتالل  بعد حترير  املرة  هذه 
عدد  ان  العلم  مع  االطلسية   القوات  قبل  من 
الوقت  ذلك  في  كان  العراق  في  الفلسطينيني 
 ،2003 عام  العراق  حرب  منذ  واض��ح  غير 

خارج  إلى  منهم  الكثير  هجرة  بسبب  وذلك 
العراق خشية تعرضهم لإلضطهاد، أما تقدير 
تعداد فلسطينيي العراق الذين كانوا يعيشون 
فهو  اليوم  إل��ى   1948 ع��ام  منذ  العراق  في 
34,000 نسمة تقريبا  , مع االشارة الى  ان 
معظمهم هاجر ايضآ الى دول امريكا اجلنوبية 

والى اوروبا. 
اما  في ليبيا فالوضع ايضآ مشابه ملا جرى 
قتلوا  او  , فهم  هجروا  الكويت والعراق  في 
مبعظمهم  نكل  اوض��ح  وبشكل  اعتقلوا  او 
وطبعآ  املسلحة  املجموعات  بعض  قبل  من 
بأوامر  خارجية واضحة البصمات واملعالم مع 
العلم ان أعداد الفلسطينيني في ليبيا وصلت 
خمسًا  يقارب  ما  إلى  القصوى  حلظاتها  في 
أعدادهم  أن  العلم  مع  شخص،  ألف  وسبعني 
شخص  ألف  وعشرين  اخلمسة  تقارب  اآلن 
موزعني على مدن ليبيا بحسب توافر شروط 
العمل والفرص، علمًا أن أكثر من نصفهم من 
والنصف  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  أبناء 
في  الفلسطينيني  الالجئني  أبناء  من  الثاني 

سورية ولبنان واألردن.
الفلسطينيون  الكبرى  الطامة  سوريا  في 
الفلسطيني  الشعب  من  جزء  هم  سوريا  في 

النكبة  بعد  إلى سوريا  الذي جلئ من فلسطني 
عام 1948. ويشكلون اليوم جزءًا من نسيج 
قرابة  ع��دده��م  يبلغ  إذ  ال��س��وري،  املجتمع 
سفر  وثائق  يحملون  نسمة،   581,000
سوريا.  في  الفلسطينيني  بالالجئني  خاصة 
دمشق.  في  اليرموك  مخيم  في  ويتمركزون 
متعددة  ومناطق  مخيمات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
مت  قد  املخيمات  ه��ذه   معظم  ان  واملشكلة 
او  درع��ا  مخيم  مثل  نهائي  بشكل  تدميرها 
باقي  االمر  وكذلك  الالذقية  في  الرمل  مخيم 
اليرموك  آخرآ مخيم  وليس  واخيرا  املخيمات 
اللجوء   عاصمة  ويعتبر   املخيمات  اكبر  وهو 
اليوم  زال حتى  ما  وهو  للفلسطينيني  بالنسبة 
قد  سكانه  معظم  ان  رغم  التدمير   طور  في 
الكثير  الكثير  ان  هنا  االش��ارة  وجتدر  هجروا 

منهم هاجر فعال ووصل الى الدول االوروربية 
, وهنا تصل  السويد  واولها  االسكندنافية  او 
يعيش  كان  الذي  الفلسطيني  ان  نتيجة  الى 
وبني  بينه  فرق  اي  يوجد  وال  منصف  بشكل 
السوري الذي يعيش على ارضه متت مالحقته 
التسووية خوفآ من  املشاريع  قبل اصحاب  من 
املستقبل وبالتأكيد وجدوا فرصة من خالل ما 
لوال  النه  امنية  احداث   من  في سوريا  يجري 
تلك االحداث ملا استطاع اصحاب املشاريع من 
االذهان  الى  يتبادر  وهنا  منها  اي شيء  تنفيذ 

هل كان املوضوع الفلسطيني في سوريا  ايضآ 
احد االهداف احلقيقية ملا يجري من احداث في 

سوريا ؟
الفلسطينيون في لبنان هم جزء من الشعب 
لبنان  إلى  فلسطني  من  جلئ  الذي  الفلسطيني 
قرابة  عددهم  يبلغ   .1948 عام  النكبة  بعد 
سفر  وث��ائ��ق  يحملون  نسمة،   544,000
ومن  لبنان   في  الفلسطينيني  لالجئني  خاصة 
هنا  نبدء لنصل الى نتيجة ان  في لبنان الوضع 
مع  النواحي  كل  من  للفلسطيني  بالنسبة  مزر 
العلم ان موضوع مؤامرة شطب حق العودة هو 
من  انطالقآ  لبنان  في  بدء كان  ما  اول  موضوع 
احلرب اللبنانية االليمة والتي كان الفلسطيني 
فيها  رئيسيا  مشاركا  باالحرى  او  لها  وق��ودا 
فمخيم  الكبير  العدد  هاجر  بالنتيجة  ولكن 

طائرات  قبل  من  تدميره  وبعد  لوحده  النبطية 
املانيا  الى  اهله  معظم  هاجر  االسرائيلي  العدو 
او مخيم تل الزعتر الذي هجر من بقي على قيد 
احلياة ايضا الى دول اوروبا , ناهيك عن مجزرة 
صبرا وشاتيال والتي ادت ايضأ الى تهجير من 
نهر  مخيم  الى  وصوأل   , احلياة  قيد  على  بقي 
مجموعات  وص��ول  بعد  نسف  وال��ذي  البارد 
لهذا  استيرادها  مت  االس��الم  فتح  مسمى  حتت 
الغرض واملفارقة هنا ان ما جرى في مخيم البارد 
مخيمات  في  يجري  القوى  هذه  استيراد  من 
اليوم  اخلوف  لبنان  الى  بالعودة   , ايضأ  سوريا 
بشكل  يطبق  وهو  املشروع  هذا  استكمال  من 
دقيق ويعمل حاليأ بكل الوسائل لفتح معركة 
وهو  لبنان  في  الفلسطينية  املخيمات  اكبر  في 
هذا  انهاء  استطاعوا  ول��و  احللوة  عني  مخيم 
قد  املشروع  هذا  على  القيمون  يكون  املخيم 
اجنزوا اكثر من 90% من مشروعهم الصهيوني

ولذلك  يجب االنتباه واحلذر بكل ما تعنيه 
ان  الذي ميكن  املشروع  لهذا  بالنسبة  الكلمة 
موحد  بشكل  العمل  خالل  من  افشاله  يتم 
القوى  مع  وبالتنسيق  الفلسطينية  القوى  بني 

الشريفة في لبنان .
اخيرأ يجب ان نعود  ملا بدأنا به من توضيح 
ذكرنا  كما  والتي  العربية  امل��ب��ادرة  ملؤامرة 
استندت الى القرار 194 واليكم ما جاء بهذا 

القرار  بالنسبة للفقرة 11 منه .
القرار 194 :11 - تقرر وجوب السماح 
بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئني الراغبني 
مع  بسالم  والعيش  ديارهم  إلى  العودة  في 
عن  تعويضات  دف��ع  ووج���وب  جيرانهم، 
إلى  ال��ع��ودة  ع��دم  ي��ق��ررون  ال��ذي��ن  ممتلكات 
بضرر،  مصاب  أو  مفقود  كل  وعن  ديارهم 
عندما يكون من الواجب وفقًا ملبادئ القانون 
أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل 

احلكومات أو السلطات املسؤولة .

مؤامرة شطب حق العودة مستمرة

القرار 194 :11 - تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت 
ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم 
مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون 
عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما 
ذلك  عن  يعوض  أن  القانون  لمبادئ  وفقًا  الواجب  من  يكون 

الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

فيه  حترر  الذي  احلرية  يوم  مبناسبة 
و  اللبنانيني  األسرى  من  كبيرة  أعداد 
العرب و الذي أطلق عليه األمني العام 
نصر  حسن  السيد  سماحة  اهلل  حلزب 

اهلل يوم للحرية.
القسم  و  العهد  جندد  اليوم  هذا  في 
مع من تبقى من أسرى و معتقلني في 
مقدمتهم  وفي  االسرائيلية  السجون 
عميد األسرى يحيى سكاف و عبد اهلل 

عليان و محمد فران  بأن نبقى حاملني 
راية حتريرهم.

ونؤكد أن حترير األسرى جاء بفضل 
قيادتها  املجاهدين وحكمة  تضحيات 
التي نراهن عليها من أجل حترير كامل 
الذين  واألسرى   واملقدسات  فلسطني 
املقاومة  رج��ال  كبير  بأمل  ينتظرون 
املظلمة  السجون  تلك  من  لتحريرهم 
فنحن قوم ال نترك أسرانا في السجون 

ألن األمة التي تترك أسراهاهي أمة بال 
كرامة و بال شرف.

وفي اطار متابعة و دعم قضية األسير 
سكاف زار الناطق باسم اللجنة جمال 
اللبناني  احل��وار  جلنة  رئيس  سكاف 
الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف 
قضية  دعم   في سبل  البحث  و جرى 
حتى  وص��وال  سكاف  يحيى  األسير 

حتريره من سجون الكيان الغاصب

بيان من عائلة و لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف

شؤون عربية

�شري يحيى �شكاف مع ال�شهيدة دالل املغربي االأ
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ياسمين األيوبي

حواسا  منتلك  أننا  الصغر  من  عرفنا  قد   
تربطنا  التي  هي  احل��واس  هذه  أن  و   ، خمسة 
بالعالم و األشياء احمليطة بنا ومتنحنا التواصل، 
وهي التي تبعث لنا إشارات، وحتمل الرسائل، 
ويتمكن   ، الدماغ  إلى  األعصاب  عبر  فتنتقل 
العقل من الوصول إلى اإلدراك املعرفي لأمور و 
األجزاء وغالبا ال نعير حواسنا كامل إهتمامنا 
على الرغم من أن لهذه احلواس فضائل عظيمة 
احلقائق  إظهار  و  األقنعة  في كشف  القدم  منذ 
احلواس  لبعض  ينكر  تعسفي  ترتيب  ثمة  و   .
وعبر  االنسانية  احلياة  في  الكبرى  أهميتها 
الدينية  التاريخ وحتى في باب احلياة  محطات 
اخلانة  في  الشم  حاسة  نضع  أن  الظلم  فمن   ،
عنها  بنظرنا  نشيح  ،وأن  األهمية  من  األخير 
لها  الشم  فحاسة   ، الفائدة  قليلة  أنها  ونرى 
في  بحثنا  ،فإذا  علياء  مكانة  و  كثيرة  فضائل 
بعض الكتب وجدناها تتداول قصة خرافية عن 
األنف و ذلك أن األنف إكتسب مركزا مرموقا 
ألن اهلل وضعه بيده آلدم، ومن هنا شاعت بعض 
األن��ف«،  على  تتجبر  »ال  الشعبية،  األق��وال 
فعلى الرغم من عدم صحة القصة اإّل أن األنف 
إكتسب في ذهن العامة داللة مختلفة وميزة عن 
بقية األعضاء. وكذلك عبر التاريخ اُتخذ األنف 
وسيلة مرواغة وخداع، فقد كّنا قد سمعنا عن 
يقال  أنفه«،  قصير  جدع  ما  »ألمر  تقول  قصة 
أنه كان هناك محاربة تدعى زنوبيا، كان والدها 

حاكما ملدينة تدمر، قتله شخص يدعى جذمية 
ثم  الوطن،  خارج  زنوبيا  جذمية  وطرد  األبرش 
بعد وقت عادت وإنتقمت ألبيها وقتلت جذمية 
وتولت احلكم في تدمر، وكان قصير بن سعد 
بن عمرو اللخمي وزيرا له حظوة عند جذمية، 
ثم اصبح تابعا مقربا من عمرو بن عدي، ابن 
اخت جذمية ، و اتفقا على الثأر جلذمية ، و أراد 
ليتمكن  زنوبيا  امللكة  ثقة  يكسب  أن  قصير 
هو  عمر  بأن  لها  اشتكى  و  أنفه  فجدع  منها، 
من قام بجدع أنِفه ، فحاولت مساعدته وأعطته 
املال، فلكي ميتلك ثقتها أخذ منها املال ليقوم 
إليها  وجيزةأعاده  فترة  بعد  جتارّية  بأعمال 
مضاعفا فأعطته مرة أخرى وجرى نفس األمر 
األخيرة  امل��رة  وفي  كاملة  بثقتها  حظي  حتى 
عليها  بعير،  بألف  غ��دوات��ه،  باحدى  ج��اء، 
جرار خبأ بها الفي مقاتل، يتقدمهم عمرو بن 
ظلمة  وفي  قصرها،  أمام  االبل  انيخت  عدي، 
ثم  حولهم،  مبن  ففتكوا  الرجال  برز  الليل، 
تقدمهم عمرو صوب امللكة الزباء يريد قتلها 
»بيدي ال  املشهورة  قولتها  فقالت  ثأرا جلذمية، 
املسموم،  خامتها  الزباء  وامتصت  عمرو«  بيد 
فقتلت نفسها بيدها. فنستنتج من هذه القصة 
أن األنف كان ذريعة مكر و احتيال. ونرى أن 
يوسف  قصة  فمع  عظيمة  دينية  رمزية  لأنف 
إذ من شدة  العظمة،  تتجلى هذه  السالم  عليه 
عليه  يعقوب  بكى  يوسف  فقدان  على  البكاء 
يوسف  ف��أرس��ل   ، بصره  فقد  حتى  ال��س��الم 
قميصه إلى أبيه فعندما اشتمه يعقوب عاد إليه 
َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه  بصره )اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهذا 

َأْجَمِعنَي(،  ِبَأْهِلُكْم  َوْأُتوِني  َبِصيًرا  َيْأِت  َأِبي 
لنا بوضوح أن الشم لعب دورا  يتبلور  من هنا 
معجزا في هذه القصة العظيمة. والطفل يرتبط 
و يتواصل منذ نعومة أظفاره ال بل منذ أن يكن 
بأمه ،عن طريق الشم ، فهو  الرحم  جنينا في 
منذ أن يكمل األسبوع الثامن و العشرين يبدأ 
و  اخلارجي،  العالم  في  األم  ما تشمه  بشم كل 

يتفاعل مع الرائحة ...
التواصل مع جنينها  �  فالشم ميّكن األم من 
ال��روائ��ح.  طريق  ع��ن  تشعر  مب��ا  ومشاركته 
م��خ��اب��ر صانعي  ف��ي  ي��وج��د  اخل����ارج  وف���ي 
بالشم  متخصصون  ك��ي��م��اوي��ون  ال��ع��ط��ور 
املؤسسات  ف��ي  وح��ت��ى  وي��س��ّم��ون:»أن��وف« 
إلى ممن ميتلكون  يلجاؤن  التجارية قد  الكبرى 
حاسة شم قوية و مميزة لتمييز البضاعة الصاحلة 
و شرائها أم ال، وملعرفة »اخلمر الثمني أو اخلمر 
أن  ويحكى  اخلمر.  علم  يسمى  ما  في  العادي 
اخليانات:  عن  الكشف  في  ب��ارز  دور  للعطر 
»يحكى أن رجال كان يشك في إخالص زوجته 
يلتمس  أن  مب��ق��دوره  ليس  ولكن  ووف��ائ��ه��ا، 
احلقيقة ويكشف الستار، فلجأ إلى ملك حكيم 
و طلب منه املساعدة، فما كان من هذا امللك إال 
و أعطى الرجل قارورة عطر ثمينةوطلب منه أن 

يخبر زوجته بذلك،عاد الرجل إلى منزله و نفذ 
تغلق  أن  أمر  قد  امللك  كان  وحينذاك  األوامر، 
جميع أبواب املدينة، فعندما أتى العشيق إليها 
وضعت له من ذلك العطر!، وعندما حاول هذا 
امللك  ألن  ذلك  من  يتمكن  لم  العودة  الرجل 
كان قد عّرف جنوده على الرائحة فتمكنوا من 
القبض عليه و متكن الزوج املخدوع من كشف 
دورا  يلعب  الشم  أن  ونرى   »! زوجته  خيانة 
بارزا في العالقات الغرامية، فبه تزداد القلوب 
خفقا وهو الذي يحدد املسافة، فالرائحة تلعب 
دور اجلاذبية بإمتياز، والروائح اجلميلة تختزل 
الكثير من الكالم وتوحي بالرومانسية! حتى 
في عالم احليوان فالشم و الرائحة وسيلة دفاع 
عن النفس ومهاجمة األخرين وكل من يعتدي 
على حياتهم فهناك حيوان يدعى الظربان من 
رائحة كريهة يطلقها  نفسه  وسائل دفاعه عن 
هاربا.  املعتدي  فيّفر  عليه  يقترب  من  على 
حياة،  أو  موت  مسألة  الشم  وحاسة  فالروائح 
نفقهها دونها، وبها  نتوصل ألمور كّنا ال  بها 
تشرق الشمس على املساحات املظلمة، لذلك 
األمور  بأصغر  نستهزء  أو  نستهني  ااّل  علينا 
وأتفهها علّنا جند بها ضالتنا »ففي أصغر خلقه 

يضع اهلل سّره«.

األنوف الدواهي...

  سارة مراد

من منا ال يحتفظ بصورة التقطها مبفرده، 
ونحن  عائلته  م��ع  حبيبه  م��ع  صاحبه  م��ع 
ال  أنها  باعتقادنا  حلظات   في  »نبتسم« 

تعوض ولن تعود... 
  وأن الزمن  يتدحرج مسرعا دائما  نحو 
بعض  في حوزتنا سوى  يبقى  فال  املجهول، 
الذكريات تعيدنا الى الزمن األخضر حيث 

السعادة اخلصبة، حني  كنا. 
خوفنا من فقدان الشيء  يجبرنا االحتفاظ 
حيا...  الذاكرة  في  ليبقى  اثاره  وتتبع  به، 

هو وكل ما يتعلق  به. 
النقدية   بالعمالت  باالحتفاظ  رغبتي  أما  
فأي  الدول،  ملختلف  واحلديثة  منها  القدمية 
شيء،  ال  أتتبع،  أث��ر  وأي  تعيد؟  ذاك���رة  
فليس كل اقتناء يكن ذو معنى، فرب أشياء  
ال معنى لها ولكننا نشعر بالرغبة  بها دون 

معرفة السبب، فقط نحب أن نقوم بها. 

بشغفه  معروف  خاص  بشكل  واللبناني 
رمبا  أن��ه  باعتقاده  يفيد  ال  مبا  باالحتفاظ 

سيحتاجه ذات يوم...
 فمثال ز . م. )18 عاما(  ورغم االبتسامة 
»البومة«  تعشق  أنها  اال  تفارقها   ال  التي 
من  بها،  يتعلق  م��ا  ك��ل  باقتناء  وت��رغ��ب 
الهوس    حد  رسومات،  ثياب،  الى  اغراض 

وترى بأنها كائن جميل جدا...
بتجميع  فتقوم  عاما(    23( د.ب  أما   
والساعات  الفارغة،  القدمية  »القداحات« 
أشكال  عليها  املطبوع  واخل���وامت    الفضة 
غريبة، باالضافة الى تعلقها  ورغبتها بجمع 

حجر العقيق والقمر...
 وس. ذ ) 21 سنة(   فتقوم بكل بساطة 
اذا  فارغة خاصة  عبوة عطر  بأي  باالحتفاظ 
كانت جميلة الشكل على الرغم من انها ال 
يرغب  من  ومنهم    ... تعبئتهم حتى  تعيد 
وان  عليها  يكتب  التي  باألوراق  باالحتفاظ 
وآخرون  رس��م..  أو  كتب  ملا  معنى  ال  كان 
يقومون باقتناء  بطاقات االئتمان واملصرف 

الشاب  حال  وهذا   .. التشريج  وبطاقات 
بتجميعها،  يقوم  الذي  عاما(   23( ن.ش 

تخبئتها... واالحتفاظ بها. 
اضاعة  أو  تفاهة،  الكثيرين  بنظر   رمبا 
يفيدنا..   ال  مبا  احتفاظنا  غباء   أو  وق��ت، 

ولكن أكل ما نحتفظ به فعال  يفيدنا؟!..
في  بهم  نحتفظ  التي  األشخاص  أكل   .

قلوبنا تفيدنا... أكل فكرة  تفيد ؟؟
ت��ؤذي  وال  ت��ض��ر...  ال  بأنها  يكفي   
كهواة حملة السالح في طرابلس، فما هي 
الدمار  اخلراب  جمع  الفساد؟   هوايتكم؟ 
اجلثث ؟ وحقن الدماء  واالحتفاظ باألفكار 

األثنة بالعقل املريض. 
ما هوايتكم؟؟ احلفاظ على طرابلس مدينة 
خالية من األمن واألم��ان...  صوتها األزيز 

ورائحتها رائحتكم  املقززة وصورتها ؟؟
بصور  حتتفظ  ان  للفيحاء  ي��ح��ق  أال   
جميلة   في ذاكرة  التاريخ... أم أن فاتورة 
السعادة والهدوء واألمن  أضحت  باهظة؟! 

باهظة... 

المعنى لما ال معنى له ..

رأي
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