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صاحبها ورئيس تحريرها والمدير المسؤول: رامز الفري
تأسست عام 2001

في  للسر  العام  األميين  دبوسي،  توفيق  شييارك 
طرابلس  غرفة  ورئيس  اللبنانية،  الغرف  إحتيياد 
الصيغيييرة  »امليشيروعيات  منتدى  في  والشمال، 
وامليتيوسيطية:« -  الطريق إلى التنمية االقتصادية 
والعدالة  إجتماعية، الذي نظمه إحتاد املصارف 
العربية،  في فندق موفنبيك في  بيروت، حيث 
كان له مداخلة في احملور الذي تناول املوضوعات 
طرابلس  غرفة  إهتمام  سياق  في  تندرج  التي 
األعمال-  »حاضنة  خالل  من  الشمالي  ولبنان 
الضوء  تسليط  في  تتلخص  والتي  )البيات( 
على »املشروعات الصغيرة واملتوسطة في التنمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية العربية«.
آالن  اإلقتصاد  برعاية معالي وزير  وكان ذلك 
القصار،  عدنان  الرئيس  معالي  وحضور  حكيم 
شقير  محمد  لبنان  وجبل  بيروت  غرفة  رئيس 
جريصاتي  إدمييون  والبقاع  زحلة  غرفة  ورئيس 
وعدد من مدراء املصارف والعاملن فيها وهيئات 
أعمال  ورجيييال  ومصرفين  وإقييتييصييادييية  مالية 
لبنانين وعرب، ممثلو القطاع اخلاص العامل في 
واملتوسطة،املؤسسات  الصغيرة  املشاريع  مجال 
املشاريع  مجال  في  العاملة  الدولية  والهيئات 
التنمية  وبنوك  صناديق  واملتوسطة،  الصغيرة 
الييدولييييية واإلقييليييييمييييية املييسييتييثييمييرون وأصييحيياب 

املشاريع املهتمون في بناء العالقات االقتصادية 
وتوسيع شبكة أعمالهم.

إستهل دبوسي مداخلته بتسليط الضوء على 
بناء  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  »دور 
أيضًا،  أهميتهيا  تظهر  كما  الوطني،  اإلقتصاد 
املبدعة،  للطاقات  األمثل  اإلستغالل  خالل  من 
واإلمييكييانيييييات واليييقيييدرات وتييطييوييير اخلييبييرات 
أهييم روافييد  أحييد  بإعتبارها  الييرائييدة  واملييهييارات 

العملية التنموية«. 
الى  إنشدادنا  »إن  موضحًا  دبوسي  وخلص 
تشجيع إنشاء أو تطوير املشاريع املتناهية الصغر 
حركة  تعزيز  الى  إستجابًة  يأتي  إمنا  والصغيرة 

إنتشار هذا املشاريع ملا لها من دور في التخفيف 
من حدة الفقر والبطالة في مختلف مجتمعات 
أهمية  على  كثيراً  نعول  ولكننا  العربية  البلدان 
املختلفة  بييياألدوار  املشاريع  تلك  إطييالق  ربييط 
وسياسات وآليات القطاع العام واجلهات العاملة 
التحتية  البنية  تنمية  أجييل  من  تنفيذها  على 
واملؤاتية لتطورها وإستمراريتها ومشاركتها على 
املستويات املختلفة لتلبية إحتياجات مجتمعاتنا 
العربية وتشبيكها في سلسلة متكاملة من مراكز 
واحلييرفييي  واملييهيينييي  الفني  والييتييدريييب  التأهيل 
إطالق  حركة  تعزيز  أجل  من  وغيرها  والتقني 

املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة«.

دبوسي يشدد على دور المشاريع الصغيرة
في التخفيف من حدة الفقر والبطالة

الشعب الفلسطيني ... انتصر

الفلسطينية  للمقاومة  املييأكييول  العصف  بيين  مييا 
جنحت  االسرائيلي،  العدو  جليش  الصامد  واجلييرف 
الثانية  فشلت  فيما  بدائية،  بوسائل  األولى وصمدت 
املدنين  قتل  سييوى  »مييحييرز«  هييدف  أي  حتقيق  فييي 
واالطفال واغتيال القادة الثالثة رغم امتالكها ترسانة 

عسكرية هي األقوى في املنطقة.
وبغض النظر عن وجهات النظر املتبانية بن ما يعتبره 
الثابت  فإن  فادحة،  خسارة  يعتبره  ومن  مبينًا  نصراً 
الوحيد هو ان جيش العدو االسرائيلي ما استطاع حتقيق 
أهدافه أبداً، وأن صواريخ املقاومة الفلسطينية بقيت 
تتساقط على مستعمرات العدو حتى خالل املفاوضات 
في القاهرة، هذا يعني ان الهدف من حرب »العقاب« 
كما يسميها العدو ما أتت أكلها في اضعاف وإرباك 
الفدائيون  التي يستعملها  االنفاق  املقاومة عبر تدمير 

في دفاعهم عن أراضيهم وطرد احملتل.
وحتى ال يتفرق دم »االنتصار« بن أي من االفرقاء 
أو  الفلسطينية،  والفصائل  واحلييركييات  واجلييميياعييات 
يّدعي أبوته أحد منهم، فإن الشعب الفلسطيني كله 
مقاومة أمام أي خطر يتهدد أراضيهم، أو حتت عنوان 
املقاومة  موازييك  بن  التباينات  فتضيع  فلسطن  حترير 
تدك  العدوان،  تصد  كله سواعد  ليصبح  الفلسطينية 
دفيياع  وتستشهد  تيييداوي،  تصبر،  تساند،  الييعييدو، 
أو  حمساوي  بن  العدو  فرق  فهل  الوطن.  حمى  عن 
العدو  فرق  هل  فتحاوي...  أو  جبهاوي  أو  جهادي 
استهدف  لقد  غييزة،  على  حربه  في  وآخيير  فصيل  بن 
طفل  من  عييدواً  واعتبره  بأكمله  الفلسطيني  الشعب 
ولهذا  السن.  في  الطاعن  الشيخ  وحتى  يومن«  »ابن 
هو  أبوته  يّدعي  أن  له  يحق  من  الوحيد  االنتصار  فإن 
فقد  الذي  الشعب  هذا  غير،  ال  الفلسطيني  الشعب 
أكثر من 2000 شهيد وعدد ال يحصى من اجلرحى، 
هذا الشعب الذي فقد بيته و»جنى عمره« ومصانعه 

و»لقمة عيشه« كان أيضًا في صبره ونضاله مقاوم.
والتخاذل  التباين  هذا  هو  القلب  يدمي  ما  ان  اال 
العربي الرسمي ال الشعبي خالل هذا العدوان، وحتى 
من سانده كان »لغاية في نفس يعقوب« وان تقاطعت 
فإن  وعليه  بالصدفة...  فلسطن«  »حترير  مع  أهدافه 
انتصار فلسطن سيترجم بتغيير قواعد اللعبة في كل 
البلدان العربية وغير العربية... وهذا ما جعل البعض 
يخشاه، وإن انقالب املوازين التي ستبدو واضحة في 
أعطت  الكبرى  الدول  بن  العالقة  التفاوضية  امللفات 
اعتبر...  ملن  عبرة  وستكون  آخر  على  ملشروع  دفعًا 

وغداً لناظره قريب.
ر�ضا مفلح

الصفدي  محمد  النائب  لفت   
على  سنة  ميييرور  ملناسبة  بيييييان  فييي 
التقوى  مسجدي  تفجيري  جرمية 
»في  انه  الى  طرابلس،  في  والسالم 
عاشتها  التي  األليمة  الذكرى  هذه 
والتي  طرابلس،  احلبيبة  مدينتنا 
ذهب ضحيتها أكثر من 50 شهيدا 
والتي  يزيد على 700 جريح،  وما 
فتنة  في  طرابلس  تدخل  أن  كادت 
وإدراك  وعييي  لييوال  مدمرة  مذهبية 
أهالي املدينة وتعقلهم وحكمتهم، 
فرفضوا متحدين أن تبقى طرابلس 
بن  الرسائل  لتبادل  بريد  صندوق 
القوى اخلارجية واحمللية، واحتكموا 
بأن  مطالبن  والقضاء  الييدوليية  إلييى 
يعاقب  وأن  مجراها  العدالة  تأخذ 

املجرمون على فعلتهم«.
وجدد الصفدي التأكيد على »أن 

القضية  هذه  في  التحقيقات  تصل 
مدينة  فطرابلس  خواتيمها،  إلييى 
»التقوى والسالم«، تريد العدالة ال 
التي متس  االنتقام، في هذه اجلرمية 
باألمن الوطني«. وطالب »احلكومة 
بأن تركز جهودها على حفظ األمن 

في هذه املدينة املظلومة...«.

الصفدي: طرابلس ستبقى مدينة 
العيش المشترك واالعتدال واالنفتاح

دعا الرئيس جنيب ميقاتي املعنين 
إنقطاع  ملشكلة  سريعة  معاجلة  إلى 
مدينة  فييي  احليييادة  واملييييياه  الكهرباء 

طرابلس.
طرابلس  مدينة  تكاد  ال  وقيييال: 
املتتالية  احليييييروب  جييييراح  تييلييمييلييم 
لصورتها،  املتعمد  والتشويه  عليها 

اإلجتماعية  النكبات  تأتيها  حتى 
واإلهمال املتعمد ألدنى حقوقها في 
املاء والكهرباء واخلدمات اإلجتماعية 
لتزيد الطن بلة في مشوارها املزمن 
مع الظلم واإلهمال. وكأن قدر هذه 
املدينة أن تدفع على الدوام الضريبة 

األغلى عن كل لبنان واللبنانين.
هذه  معاجلة  املعنين  نناشد  إننا 
الوضع  ألن  عاجل  بشكل  املشكلة 
في املدينة لم يعد يطاق، كما ندعو 
إستكمال  إلى  لإلغاثة  العليا  الهيئة 
دفيييع املييسييتييحييقييات ألصييحييابييهييا في 

املدينة.
وقد أجرى الرئيس ميقاتي سلسلة 
طالبًا  املعنين  مييع  اإلتييصيياالت  ميين 
التقنن  مبعاجلة  السريع  اإلهييتييمييام 
املياه  وإنقطاع  الكهرباء  فييي  احليياد 

املستمر عن املدينة.

 ميقاتي يدعو إلى معالجة سريعة 
إلنقطاع الكهرباء والمياه في طرابلس
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بييحييث رئيييييس بييلييدييية طييرابييلييس 
كهرباء  شركة  مدير  مع  الغزال  نادر 
قاديشا عبد الرحمن املواس موضوع 
جييراء  املتفاعلة  املواطنن  شييكيياوى 
انقطاع التيار الكهربائي سيما ليال.

ونقل الغزال شكاوى املواطنن من 
»انقطاع التيار الكهربائي واألعطال 
خالل  سيما  الشبكة  تضرب  التي 

عن«  متسائال  احلييالييي«،  آب  شهر 
للمواطنن  التغذية  تأمن  كيفية 
درجييات  جييراء  ذرعييا  ضاقوا  الذين 

احلرارة املرتفعة«.
من جهته اكد املواس ان »املشكلة 
قائمة منذ سنوات طويلة في لبنان، 
اللبنانية  املناطق  كافة  تطال  وهييي 
وتكاد تكون مدينة طرابلس األوفر 
حظا في ساعات التغذية، حيث ان 
هناك مناطق ال تتغذى بالتيار سوى 

أربع ساعات في اليوم.
وعن االنقطاع ليال وحتديدا خالل 
الى  يعود  ان »األمر  اعتبر  شهرآب، 
استخدام  ونسبة  املرتفعة  احليييرارة 
حلول  هناك  يكون  وقد  الكهرباء، 
فييي األسييابيييييع املييقييبييليية عييبيير زييييادة 

ساعات التغذية«.

في ذكرى مرور عام على تفجيري 
طرابلس نظمت جمعية بيت االداب 
والييعييلييوم وحييركيية الييسييالم الييدائييم 
وجمعية الطريق »رحلة قطار السالم 
... من التقوى الى السالم« حيث 
التقوى  جييامييع  عيينييد  التجمع  بيييدأ 
والبداية مع النشيد الوطني اللبناني 
شهداء  روح  عيين  الفاحتة  قيييراءة  ثييم 
ديب  محمد  كلمة  ثم  التفجيرين 
اكد  االداب  بيت  جمعية  رئيييييس 
االهييلييي  الييسييلييم  اهييمييييية  عييلييى  فيها 
اطياف  جميع  بن  الواحد  والعيش 
املدينة كما اكد على ضرورة معاقبة 

على  الكامل  والتعويض  املجرمن 
انه  هو  القطار  رمزية  وان  املتضررين 
صلة وصل بن مناطق املدينة وجميع 

ابنائها.
القطار  في  اجلميع  انطلق  بعدها 
اللبنانية  االعالم  حاملن  والباصات 
واليافطات, وقد جال القطار شوارع 
مييرورا  الوطنية  بيياالنيياشيييييد  املييدييينيية 
بساحة النور وصوال الى جامع السالم 
مع  اجلماعية  الصور  اخييذت  حيث 
ثم  اجلامع  امام  بارودي  بالل  الشيخ 
ارواح  على  اخرى  مرة  الفاحتة  قييراءة 

شهداء التفجيرين .

منسقية  في  الرياضة  قطاع  احتفل 
طرابلس في تيار »املستقبل« وجمعية 
بتوزيع  لييبيينييان«،  »رييياضيييييون ألجييل 
كرة  في  رمضان  دورة  وكؤوس  جوائز 
الرابطة  مييسييرح  على  وذليييك  الييقييدم، 
األمن  برعاية  طرابلس   في  الثقافية 
العام للتيار أحمد احلريري ممثال مبنسق 
السابق  النائب  طرابلس  في  التيار  عام 
كتلة  عضو  ممثل  عييلييوش،  مصطفى 
»املستقبل« النائب سمير اجلسر عامر 
الرافعي، ممثل مسؤول جهاز مخابرات 
اجليييييش فييي الييشييمييال الييعييميييييد عامر 
منسق  صييالح،  علي  النقيب  احلسن 
قطاع الرياضة في طرابلس ناصر عدرة، 

رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري
الرياضين  ميين  حييشييد  إليييى  اضييافيية 

املشاركن في الدورة وعائالتهم.
عدرة  ألقى  الوطني،  النشيد  بعد 
ان  اليييى  مستهلها  فييي  لييفييت  كييلييميية 
تربي  أخالقية  مدرسة  هي  »الرياضة 
وقييال:  الييعييقييول«،  وتييهييذب  النفوس 

»تيار املستقبل هو تيار اإلعتدال، تيار 
الوطنية  الوحدة  تيار  االمناء واالعمار، 
نهج  على  ونحن  املشترك،  والعيش 
الرئيس رفيق  واحد، هو نهج ومسيرة 
احلريري، وقائد أوحد هو دولة الرئيس 

سعد احلريري«.
ثم حتدث وفيق ابراهيم باسم جمعية 
»رياضيون ألجل لبنان«، فشكر »كل 
من ساهم باجناح الدورة لهذا املوسم، 
بالرغم من الظروف األليمة التي مرت 

بها املدينة«.

راعييي  كلمة  علوش  القى  بعدها، 
االحتفال، فقال: »للجميع نقول نحن 
الناس خلقوا  السوداء،  األفكار  نرفض 
في  ليتشاركوا  وليتعاونوا،  ليتعارفوا 
هي  والييرييياضيية  وليتنافسوا.  احلييييياة، 
في  ألنييه  للمنافسة،  األجمل  املجال 
مهزوم،  وهناك  منتصر،  هناك  النهاية 
ولكن االثنن يبقيان على قيد احلياة.

وفيييي اخليييتيييام مت تيييوزييييع الييكييؤوس 
والالعبن  الييفييرق  على  وامليييييداليييييات 

واحلكام املشاركن في الدورة.

علوش ممثال أحمد الحريري في طرابلس

نتمسك براية التسامح وسنصمد باألمل ونصبر باالعتدال

هنأت جلنة عائلة و أصدقاء عميد 
األسييييرى فييي الييسييجييون االسييرائييلييييية 
الفلسطيني  الشعب  سكاف  يحيى 
و مقاومته باألنتصار الذي حتقق في 
غزة األبية على يد املقاومن األبطال 
اليييذيييين هييزمييو اليييعيييدو الييصييهيييييونييي 
الصبر  و  العزمية  و  بيياألرادة  الغاصب 
بعد سلسلة من  األنتصار  فجاء هذا 
األنتصارات التي حققتها املقاومة في 

لبنان بدًء من 25 أيار عام 2000 عند 
انسحابه مهزومًا مدحوراً من جنوب 
لبنان مروراً بأنتصار متوز 2006 ومن 
للشعب  اسطوري  صمود  من  تالها 
الى  الباسلة  مقاومته  و  الفلسطيني 
جانب املقاومة اللبنانية التي ستستمر 
من  فلسطن  كامل  لتحرير  بالنضال 
مقدساتنا  وحترير  نهرها  الى  بحرها 
وأسرانا املعتقلن في مقدمتهم عميد 

يحيى  والييعييرب  اللبنانين  األسيييرى 
كبير  بييأمييل  ينتظر  اليييذي  سييكيياف 
وفلسطن  لبنان  في  املقاومة  رجييال 
املظلمة  السجون  تلك  من  لتحريره 
فألف حتية وحتية الى شعب فلسطن 
و الى شهدائه و جرحاه وأسراه و الى 
أرضه  لتحرير  نفسه  نذر  مقاوم  كل 
الصهيوني  االحيييتيييالل  رجيييس  ميين 

البغيض.

لجنة األسير يحيى سكاف هنأت بأنتصار المقاومة في غزة
الفلسطينية  املقاومة  بانتصار  فرحا 
احملتلة  فلسطن  أهل  لفرحة  ومشاركة 
انطلقت  بيياالنييتييصييار،  هيياشييم  وغييييزة 
من  انطلقت  مسيرة جماهرية حاشدة 
البداوي  مخيم  في  زمزم  مسجد  أمام 
وجابت مختلف شوارع املخيم رفعت 
خاللها رايات حركة املقاومة االسالمية 
الفلسطينية  الفصائل  ورايات  حماس 
املختلفةي وقد نثرت النسوة األرز على 
وتقدم  باالنتصار،  فرحا  املتظاهرين 

املسيرة عناصر كشافة االسرتء رافعن 
ملجسمات صواريخ القسام التي دكت 

املستوطنات واملدن الصهيونية.
أبو  الشيخ  ألقى  التظاهرة  ختام  في 
املقاومة  حييركيية  كلمة  الصديق  بكر 
االسالمية حماس حيث اعتبر أن هذا 
االنتصارات  بشاءر  سوى  ليس  النصر 
في  اهلل  بيياذن  املقاومة  ستحققها  التي 
كل  فلسطن  وحترير  القادمة  اجلييوالت 

فلسطن

السابق فيصل كرامي »ان  الوزير  رأى 
وشعبها  الباسلة  ومقاومتها  غزة  انتصار 
الصامد، على غطرسة آلة القتل واألجرام 
جديد  تاريخي  مفترق  هو  الصهيونية، 
اإلسرائيلي،   - العربي  الصراع  مسار  في 
متغيرات  وسيرسم  تداعيات  له  ستكون 
على كل املستويات السياسية والعسكرية 

واألستراتيجية«.
وقييال فييي بيييييان: »هييذا اإلنييتييصييار هو 
ونضاليا  وجييدانيييييا  متصل  اسييتييكييمييال 
املقاومة  حققته  الذي  لألنتصار  وشعبيا 
صيف  في  مشابهة  ظييروف  في  اللبنانية 
أن  على  عملي  وتأكيد   ،2006 عييام 
خيار املقاومة الشعبية هو الطريق الوحيد 
املييعييادالت  قلب  عييبييره  نستطيع  اليييذي 
األرض،  على  جديدة  تييوازنييات  وفييرض 
التحرير  نحو  جييديييدة  خييطييوة  والييتييقييدم 
احلقوق  واستعادة  احملتلة  لألرض  الكامل 

والكرامات.
املقاومة  لفصائل  أبارك  »انني  وتابع: 
الصامد  وللشعب  غزة،  في  الفلسطينية 
الذي قدم الشهداء والضحايا بكل صبر 
سطر  الييذي  احملقق  النصر  هييذا  وامييييان، 
كما  العربي.  التاريخ  في  مشرقة  صفحة 
أدعو املتباكن على حجم التضحيات بأن 

ال يذهبوا في ذلك الى حد تبرير اإلذعان 
للعدو واإلساءة الى مشاعر شعبنا البطل 
الذي ضحى بكل شيء محتضنا مقاومته 
وقدرتها  وبأسها  وعيها  في  ثقته  واضعا 

على حتقيق اإلجنازات«.
توحيد  بأن  املؤمنن  من  »اني  وختم: 
امليييوقيييف الييعييربييي هيييو مييصييدر قيييوة لنا 
ولقضايانا، ولكن ليعلم اجلميع ان القوة 
ليست فقط في اجلغرافيا أو في املساحات 
أو في عدد السكان أو في الثروات أو في 
انها قبل كل ذلك  الدولية...  العالقات 
كما  الطاقات،  هييذه  تفعيل  في  تكمن 
حصل في جنوب لبنان عام 2006، وفي 
غزة عام 2014،  حيث أثمرت املقاومة 
الصلبة احملتضنة شعبيا إنتصارا تاريخيا، 
اللبناني  اجليينييوب  )اي  اليييييوم  هما  وهييا 
املسلوب  العربي  احلييق  عاصمتا  وغييزة( 

وبوصلة الدرب الى القدس الشريف«.

فيصل  كرامي: انتصار غزة مفترق تاريخي في مسار الصراع

احتفاالت تعم مخيمات الشمال بانتصار المقاومة

قطار السالم ... من التقوى الى السالم

الغزال عرض مع مدير كهرباء قاديشا
مشكلة انقطاع التيار عن طرابلس



� أيلول 2014 - العدد 141 - السنة الثالثة عشر
محليات

بييحييضييور رئيييييييس بييلييدييية طييرابييلييس 
الييدكييتييور نيييادر غيييزال رؤسييياء وأعييضيياء 
وفد  زار  وشخصيات  إقتصادية  هيئات 
رفيع  ميني  وإعالمي  ودبلوماسي  نيابي 
املستوى يتقدمهم رئيس املجلس النيابي 
والسفير  الييراعييي  علي  يحي  اليمني 

اليمني في لبنان الدكتور علي الدليمي 
اليمنية  السفارة  في  املسؤولن  وكبار 
والشمال. طرابلس  غرفة  لبنان،   فييي 

بالوفد  دبييوسييي  توفيق  الرئيس  رحييب 
اليمني الزائر. وقال في كلمة له: لدينا 
توجهًا أكيداً باإلستفادة من كل الفرص 

املساعدة على توثيق الروابط وتعميقها 
بن رجال األعمال اللبنانين واليمنين.

سروره  أبدى  الراعي  علي  جهته  من 
بأن يكون في مدينة طرابلس. وقال: وما 
الرابطة  هذه  عاليًا  تقديراً  أقدره  أن  أود 
رئيس  بن  العن  بأم  أراهييا  التي  املنتجة 
بلدية  ورئيييييس  دبييوسييي  السيد  الغرفة 
املدينة الدكتور الغزال وأنها رابطة ميكن 
أن تعتبر منوذجية لكل من يود اإلهتمام 
في الشان العام ونتمنى أن تنسحب هذه 
الصيغة على مستوى روابط التفاهم بن 
كل رجاالت ومكونات املجتمع اللبناني 
ونحن ندعو لهم بدوام التوفيق والنجاح 

في مهامهم.

غرفة  رئيييييس  دبييوسييي  توفيق  أطيييل  
التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس 
ولبنان الشمالي على الرأي العام اللبناني 
والعربي من خالل  فيلم وثائقي أعدته 
تلفاز  من  إبراهيم(  )دنيا  اإلعالمية 
األوضييياع  على  فيه  أضييياء  »اجليييزييييرة« 
عاصمة  طييرابييلييس  فييي  احمليطة  الييعيياميية 

الشمال اللبناني في املرحلة الراهنة.
وتييييطييييرق اليييرئيييييييس دبييييوسييييي اليييى 

واملعيشية  اإلقييتييصييادييية  »األوضيييييياع 
املرافق  أحيييوال  مستعرضًا  املدينة  فييي 
واإلمكانات  القوة  ونقاط  اإلقتصادية 
بإقتصادها احمللي كما  للنهوض  املتاحة 
تشجيع  دون  حتييول  التي  الصعوبات 
سبيل  فييي  االقتصادية  االسييتييثييمييارات 
السير بخطة تنمية املناطق احملرومة وفي 

مقدمتها منطقة »باب التبانة«.
إتصاالت  »عيين  دبوسي  أعلن  كما 

مع  والييشييمييال  طييرابييلييس  غييرفيية  جتريها 
اجليييهيييات الييرسييمييييية وبييالييتيينييسيييييق مع 
اإلستثمار  لتشجيع  العامة  املؤسسة 
اإلعفاءات  توفير  سبيل  في  )إييييدال( 
للمستثمرين ال سيما ضمن  الضريبية 
غييرار  على  التبانة  بيياب  منطقة  نطاق 
الهرمل  مثل  املشابهة  اللبنانية  املناطق 
)منطقة ج( حيث تبذل جهود حثيثة 
ألجل إصدار مرسوم من مجلس الوزراء 

بهذا الصدد«.
الييوضييع  أن  دبيييوسيييي  اعييتييبيير  كييمييا 
التبانة  منطقة  في  واملعيشي  اإلنساني 
يييحييتيياج لييتييضييافيير كيييل اجليييهيييود من 
مختلف اجلهات املعنية،  وأن الهيئات 
ريادي  دور  ألداء  مستعدة  اإلقتصادية 
حالة  من  التبانة  منطقة  أهالي  إلخراج 
وبالتالي  االجتماعي  والتهميش  الفقر 
مع  يترافق  الييذي  املالئم  املناخ  تأمن 

القرار السياسي الالزم. 

إلتقى الرئيس توفيق دبوسي في مكتبه في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وفداً 
دبلوماسسيًا من كبار املسؤولن في سفارة جمهورية الصن الشعبية في لبنان. وكان 
الى  الزائر بشكره اخلالص  الصيني  الدبلوماسي  الوفد  الى  الرئيس دبوسي قد توجه 
املكرمة الطيبة التي قدمها اجلانب الصيني الى مستشقى »أوراجن ناسو« والتي جتلت 
باملعدات الطبية لهذه املؤسسة اإلستشفائية التي تلعب دوراً مشكوراً على صعيد 
اخلدمات الطبية التي توفرها لشريحة واسعة من أبناء طرابلس والشمال حتتاج ملثل 

تلك اخلدمات اإلنسانية.
وقدم الوفد الصيني الدبلوماسي الصيني خالل الزيارة درعًا رمزيًا  للرئيس دبوسي 
عربون تقدير إستثنائي للدور اإليجابي الذي يلعبه على مستوى تعزيز روابط املودة 
والصداقة وتعزيز حركة املبادالت التجارية بن لبنان والصن والدور الرائد واملميز في 
مجال تطوير حركة اإلستيراد من الصن بأسعار تشجيعية تعزز من عالقات التعامل 

والتواصل. وفي اخلتام أقام الرئيس دبوسي مأدبة تكرميية على شرف الوفد الزائر.

في  دبييوسييي  توفيق  الييرئيييييس  التقى 
والشمال  طييرابييلييس  غييرفيية  فييي  مكتبه 
وفداً من جتمع سيدات األعمال برئاسة 
حيث  كييرامييي،  سلهب  ليلى  السيدة 

التجمع   إستضاف  مناسبة،  اللقاء  كان 
اليمنيات  األعمال  سيدات  من  وفييداً 

تتقدمهن السيدة جنالء شميساني. 
وكان الرئيس دبوسي قد رحب بالوفد 

اإلستثنائي  النشاط  على  مثنيًا  الزائر، 
الذي تقوم به السيدة سلهب.

من جهتها السيدة سلهب أوضحت 
السعي  هو  الزيارة  هذه  من  الغاية  أن 
طرابلس  أعمال  مجتمع  روابط  لتعزيز 
والشمال مع مثيله في اليمن، وأعربت 
عن  أعربت  شميساني  جنييالء  السيدة 
بن  اليوم  تتواجد  أن  في  سرورها  بالغ 
خيرة أبناء مدينة طرابلس وأنها سعيدة 

للغاية ألن توقع على إتفاقية التعاون.
وفي اخلتام أثنى الرئيس توفيق دبوسي 
سيييييدات  بيين  التكاملي  الييييدور  عييلييى 

األعمال اللبنانيات واليمنيات.

في إطالله له على تلفزيون »الجزيرة«

دبوسي يضيئ على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية 
في  طرابلس ولبناني الشمالي

  دبوسي يلتقي سيدات أعمال لبنانيات ويمنيات

 دبوسي وغزال يلتقيان علي الراعي والدليمي 

الدبوسي يجري مباحثات مع السفارة الصينية

ورؤساء الغرف وجمعية الصناعين ونقابة الصناعات الغذائية في املناسبة 
التي أقامها عميد »اإلقتصاد واألعمال« السيد رؤوف أبو ذكي  التكرميية 
في فندق الفينيسيا تكرميًا لسعادة سفير اململكة العربية السعودية في لبنان 

علي عواض عسيري.

الدبوسي يشارك في تكريم السفير السعودي

الطبية  املستحضرات  ملصنع  بزيارة  رأس  على  دبوسي  توفيق  الرئيس  قام 
في  العمل  آلية  على  ميدانيًا  إطلع  املنية، حيث  بلدة  في  »جانا«  والتجميلية 
هذا املصنع املميز على نطاق شمال لبنان وكذلك إستمع الى شروحات تتعلق 
بصلب عمل أصحاب املصنع الدكاترة ناهد املهاجر وجمال مؤذن. وفي ختام 

الزيارة تلقى الرئيس دبوسي مناذج من منتجات »جانا« هدية رمزية.

الدبوسي يتفقد »جانا« في المنية
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طرابلس  طييييوارئ  هيئة  عييقييدت 
اجتماعها الدوري في الرابطة الثقافية 
عن  ممثلن  بحضور  طييرابييلييس,  فييي 
طرابلس  منتدى    - الثقافية  الرابطة 
الكندية  اللبنانية  اجلمعية  األدبي - 
االميين  اكييادمييييية   – الييزهييراء  دار   -
الثقافية  الوفاق  جمعية   – الدولية 
شباب   – العطاء  اهييل  جمعية   –
اللبناني  االستشاري  املركز   – البلد 

للدراسات – د. صفوح يكن.
العامة  املستجدات  فيه  تناولت   
خاص,  بشكل  طرابلس  مدينة  في 
البحث  مت  كما  العام  بشكل  ولبنان 
في  املواطنن  تهم  التي  القضايا  في 
عنها  وقد صدر  املجاالت,  مختلف 

التوصيات التالية :
محافظ  كييتيياب  عييلييى  الييثيينيياء   _
املرسل  نهرا  رمزي  القاضي  الشمال 
على  للتأكيد  الداخلية  وزارة  الييى 
ضرورة اجراء انتخابات بلدية ملدينة 

امليناء باسرع وقت ممكن 
وزارة  حتييرك  بييضييرورة  املطالبة   _
للحد من  وبلدية طرابلس  الداخلية 
ظاهرة الدراجات النارية اسوة ببلدية 

صيدا
_ مناشدة وزارة الطاقة واملياه زيادة 
الكهربائية  بالطاقة  التغذية  ساعات 
ببيروت  اسييوة  طرابلس  مدينة  فييي 
 كون طرابلس العاصمة الثانية للبنان 

طرابلس  مياه  مصلحة  مناشدة   _
ايجاد  بضرورة  واملياه  الطاقة  ووزارة 
املياه  انقطاع  ملشكلة  سريعة  حلول 

التي بدأت تتفاقم في املدينة
_مطالبة شركة )الفاجات( بزيادة 
املدينة  فييي  النفايات  مستوعبات 
أوقييات  فييي  النفايات  جمع  وعيييدم 
الظهيرة ملا فيه عرقلة حلركة املواطنن 
_ مطالبة بلدية طرابلس بتشغيل 
سير  خطة  ووضيييع  السير  اشييييارات 

عصرية للمدينة
التي  املغرضة  االشيياعييات  _ادانييية 
الى  متشددين  دخول  عن  تتحدث 
سوق الصاغة في طرابلس ومنع احملال 

فيها من بيع الصلبان وااليقونات 
والتعليم  التربية  وزييير  _مناشدة 
و  حاسم  قرار  اتخاذ  بضرورة  العالي 
نهائي باسرع وقت ممكن حلل قضية 

طالب الشهادات الرسمية 

املختصة  اليييييوزارات  ميينيياشييدة   _
بضرورة زيادة عدد املوظفن في كل 
االجتماعي  الضمان  مكاتب  ميين 
والهاتف و مراكز املعاينة امليكانيكية 

تخفيفا ملعاناة املواطنن
اوقيياف  ادارة  مجلس  _مطالبة 
الدورية  اجتماعاته  بتفعيل  طرابلس 

تسهيال المور املواطنن 
_الييتييأكيييييد عييلييى ضييييرورة اجيييراء 
بأسرع  ونيابية  رئاسية  انتخابات 
رفض  على  والييتيياكيييييد  ممكن  وقييت 

التمديد بكل اشكاله.
تييؤكييد هيييييئيية طيييييوارئ طييرابييلييس 
متابعتها جميع املطالب والتوصيات 
حقوق  مبتابعة  وتعهدها  املييذكييورة 
االدارات  مع  ومشاكلهم  املواطنن 
مستمر  بشكل  املختصة  واجلييهييات 
وابيينيياء  اليينيياس  ايييصييال صييوت  بغية 

املدينة.

 بيان صادر عن هيئة طوارئ طرابلس 

الثقافية  الرابطة  بطولة  اختتمت 
والييتييي نظمتها  الييطيياوليية  فييي كييرة 
العزم  شباب  مع  بالتعاون  الرابطة 
واستمرت  الرياضي  الوفاق  ونييادي 
شارك  حيث  متواصلة  ايييام  لعشرة 
فيها اكثر من مئة العب والعبة من 
ومدارس  وجامعات  اندية  مختلف 
وجمعيات طرابلس والشمال وذلك 
الرابطة  فييي  الرايضية  الييقيياعيية  فييي 
الثقافية  الرالبطة  رئيس  بحضور 
شباب  ورئيس  الفري  رامز  االستاذ 
ورئيس  ضناوي  ماهر  احليياج  العزم 
ظافر  االستاذ  الرياضي  العزم  قطاع 
كبارة ومسؤؤل القطاع الرياضي في 
اجلامعة اللبنانية االستاذ سامي رضا 
الرياضية  الشخصيات  من  وحشد 

واالجتماعية والثقافية.
اللبناني,  الوطني  بالنشيد  بداية 
الرابطة  لرئيس  كلمة  كييانييت  ثييم 
خاللها  شكر  الفري  رامييز  الثقافية 
كل من شارك في هذه البطولة كما 
الطاولة  لكرة  اللبناني  االحتاد  شكر 
بدور  ونييوه  البطولة  على  الشييرافييه 
مصطفى  امليييدرب  املييرحييوم  وفضل 

في  الطاولة  كرة  لعبة  على  الرفاعي 
البطولة  على  اطلق  حيث  الشمال 
)دورة  الثقافية  الرابطة  بطولة  اسم 

املرحوم مصطفى الرفاعي(.
بفئة  االول  بيياملييركييز  فييياز  وقيييد 
واملييركييز  الييرفيياعييي  جيياد  الصيصان 
الثالث  واملركز  كسم  بييالل  الثاني 
الناشئين  فئة  امييا  الييرفيياعييي  مجد 
فقد فاز باملركز االول محمد كسم 
واملركز  واالدب  الرياضة  نييادي  من 
الييثييانييي خييالييد الذقييانييي ميين نييادي 
قنات واملركز الثالث عمر كسم من 

الرياضة واالدب.
اما فئة السيدات فقد فاز باملركز 
نادي  بو حبيب من  االول سيليني 
الثاني  واملييركييز  واالدب  الييرييياضيية 
الوفاق  نييادي  ميين  دنييدشييي  رفيف 
الثالث ديانا حجة  الرياضي واملركز 

من الرياضة واالدب.
باملركز  فيياز  فقد  الييرجييال  فئة  امييا 
االول هالل مختار من نادي الفوار 
من  الرفاعي  رامييي  الثاني  واملييركييز 
نادي اقنات واملركز الثالث باخوس 

عبود من الرياضة واالدب.

... ويزور المفتي الشعار 
زار وفد من الهيئة االدارية للرابطة الثقافية في طرابلس برئاسة الزميل رامز الفري 
سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في منزله في طرابلس ,حيث 
الشعار  اثنى  كما   , واالمنائية  واالجتماعية  الثقافية  طرابلس  باوضاع  التداول  مت 
على دور الرابطة املميز في اظهار وجه طرابلس احلضاري والثقافي خاصة في ظل 

االوضاع التي تعاني منها املدينة على كافة الصعد.

لقاء للجنة المتابعة للبناء الجامعي الموحد 
نقيب  املهندسن بحضور  نقابة  اجتماعا في  اجلامعي  للبناء  املتابعة  عقدت جلنة 
املهندسن ماريوس البعيني , نقيب االطباء ايلي حبيب , نقيبة اطباء االسنان راحيل 
الدويهي,رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري , ممثل كلية الفنون د عصام عبيد, 
واقع  فيه  , ناقشت  اخلوجة  املتابعة د طالل  , منسق جلنة  العامة  الصحة  ممثل كلية 

املباني اجلامعية في املون ميشال، وبعد التداول صدر عن اللجنة بيان مفصل.

 بطولة الرابطة الثقافية في كرة الطاولة

وفد من الرابطة يزور  الرئيس نجيب ميقاتي 
رامز  الزميل  برئاسة  طرابلس  في  الثقافية  للرابطة  االدارية  الهيئة  من  وفد  زار 
الفري دولة الرئيس جنيب ميقاتي في منزله في طرابلس ,حيث مت التداول باوضاع 
الرابطة  دور  على  ميقاتي  اثنى  كما   , واالمنائية  واالجتماعية  الثقافية  طرابلس 
ظل  في  خاصة  والثقافي  احلضاري  طرابلس  وجه  اظهار  في  والتاريخي  املميز 
االوضاع التي تعاني منها املدينة على كافة الصعد ,كما اكد التزامه بدعم هذا 

الصرح العريق الذي يعتبر من اهم املعالم الثقافية في املدينة.

الرابطة  أقامت مجموعة سامريات للتواصل االجتماعي واالعالمي لقاء تعارفي في 
الصعد  كافة  على  وامنائها  املدينة  وشجون  شييؤون  حول  التباحث  مت  قد  و  بطرابلس 
وباملناسبة مت تكرمي رئيس الرابطة الثقافية ورئيس مؤسسات الوفاق األستاذ رامز الفري.
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أقيم احتفال خطابي تكرميي للمفكر 
احتيياد  ميين  بييدعييوة  الصلح،  منح  العربي 
في  الثقافية  احلركة  اللبنانين،  الكّتاب 
دار  طرابلس,   – الثقافية  لبنان،الرابطة 
بالد  الثقافي  املجلس  للنشر،  نلسن 
جبيل – املركز الثقافي اإلسالمي، احلركة 
لقاء  الندوة،  دار  انطلياس،   – الثقافية 
الثقافي  املجلس  كييسييروان،   – االثيينيين 
العربي  الثقافي  النادي  اجلنوبي،  للبنان 
الندوة  دار  العربي، في  القومي  واملنتدى 
اجلميل  أمن  الرئيس  – احلمرا، بحضور 
غنام  ورييياض  احلسيني  حسن  والرئيس 
رئيس  عن  وممثل  بري  نبيه  الرئيس  ممثاًل 
ممثل   , فرشوخ  أمن  سالم  متام  احلكومة 
عن الرئيس سليم احلص , النائب محمد 
قباني, النائب السابق بهاء الدين عيتاني, 
السابق  الوزير  كييرم,  كرم  السابق  الوزير 
محمد  الصحافة  ونقيب  مرهج,  بشارة 
البعلبكي, النائب السابق حبيب صادق, 
ليث  االردنييييي  بييشييور, امليينيياضييل  د معن 
من  وحشد  شركس,  سمير   , شبيالت 
القى  وقد  والفعاليات.  الثقافية  الهيئات 
رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري 
اهلل  فيها:اسعد  جاء  كلمة  احلفل  خالل 
ايها  والسادة،  السيدات  ايها  اوقاتكم, 
احلفل الكرمي القيادة مسؤولية, فان كانت 
في زمن التحوالت العاصفة, والتغييرات 
والتبدالت الكبرى في املجتمع والسلطة, 

كانت جمرة الهبة حترق وتكوي وتؤلم, 
وان  يعطي  ان  لالنسان  شييرف  انها  اال 
اخلير  نحو  يدفع  وان  الزمان,  في  يحضر 
ان  نحن  سييعييداء  والييعييداليية.  والفضيلة 
قلب  , من  الثقافية  الرابطة  باسم  نشارك 
في   , والوطنية  بالعروبة  النابض  طرابلس 
مراجع  ميين  متألق  مييرجييع  تييكييرمي  حفل 
احلياة الفكرية والثقافية في لبنان والعاملي 
تكرمي   حفل  .فييي  واالسييالمييي  العربي 
عن  يومًا  انفك  ما  ورمييز،  وشاهد  مفكر 

الدفاع عن سلطة الكلمة وقيم االفكار,
منح الصلح فقيه في السياسة، أستاذ 
في األدب، ضليع في التاريخ، مبدع في 
الصحافة جنم املنتديات الثقافية والفكرية 
رأيييه  .تسمع  منازع   بييال  والسياسية 
على  مطلعا  تلقاه  الدولية  األوضيياع  في 
الشؤون  في  رأيييه  تسمع   . األمييور  أدق 
 . غبار  له  يشق  ال  خبيرا  جتييده  العربية 
فيحدثك  البلدان  من  بلد  إلييى  تتطرق 
وعائالته  وسلطاته  بأحزابه  عارفا  كأهله 
وسياساته.تسأله  عالقاته  فييي  متبحرا 
عن الشؤون اللبنانية يدهشك مبعلوماته 
املدن  وتكوين  اللبناني  االجتماع  عن 
وامتيازاتها.  واختصاصاتها  والبلدات 
طرابلس  أو  بشري  أو  له عكار  وقل  جترأ 
عائالتها  إلييى  يسبقك  تييراه  النبطية  أو 
وأدبيييائيييهيييا ومييشيياهيييييرهييا وخييصييائييصييهييا 
وفنادقها  ومقاهيها  وينابيعها  ومغتربيها 

التي  تلك  الداخلية  خصوماتها  وحتى 
مع اجلوار.

األدبية واحلركات  النوادي  موجود في 
السياسية والثقافية تأسيسا وتوجيها.

واملعرفة،  باألدب  السياسية  احلياة  لّون 
من  وأنقذها  ورقيا  جماال  عليها  أسبغ 

جفاف العبارة ورتابة النص..
احمللية  االراء  صاحب   , الصلح  منح 
العربية  , يرى ان االمة  والعربية والدولية 
فترات  في  واخفقت  فترات  في  جنحت 
الوجهة  تتجه  كييانييت  لكنها  اخييييرى, 
الصحيحة رغم املأسي التي حصلت في 
بعض البلدان العربية , وال احد ينظر الى 
االنسان العربي وقلبه على لبنان وفلسطن 

مثل منح الصلح.
ايها احلفل الكرمي.

من  شركاؤنا  اشكر  ان  اود  اخلتام  في 
اللبنانية  الثقافية  واملؤسسات  الهيئات 
تعاون  فييان   , هييذا  الييتييكييرمي  حفل  على 
املؤسسات الثقافية في لبنان , ليس خيارا 
لها تقوم به وتؤديه , بل هو واجب تشعر 
وضييرورة  الثقافية  املؤسسات  جميع  به 
القدرة على  احلفاظ على  اجل  من  بالغة 
العطاء وتوسيع ساحاته وتنمية  استمرار 
احلفل  هييذا  يكون  ان  ونييامييل  مجاالته, 
في  بيننا  والتنسيق  لييلييتييعيياون  منييوذجييا 
املستقبل ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن. 

عشتم, عاش لبنان , والسالم عليكم

تكريم المفكر العربي الكبير منح الصلح

تضامنا مع غزة الصامدة احييت فرقة 
اصداء النشاد التراث وبدعوة من بلدية 
طرابلس حفال انشاديا مميزا على مسرح 
بحضور  طرابلس  في  الثقافية  الرابطة 
رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري 
وامن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
وعضو  فياض  جهاد  أبييو  الشمال  فييي 

د  االعلى  الشرعي  االسييالمييي  املجلس 
محمد حزوري ود بشير مواس وحشد 
واالجتماعية  الثقافية  الشخصيات  من 
بالوقوف  ,بداية  والشعبية  واالعالمية 

دقيقة صمت عن ارواح شهداء غزة.
ثيييم كيييانيييت كييلييميية تييرحيييييبييييية من 
االعييالمييي غييسييان حييلييوانييي ثييم أهييدى 

للفرقة  الفلسطينية  الكوفية  فييييياض 
واحليييضيييور متييسييكييًا بيياليينييهييج الييفييدائييي 
في  وشكر  فلسطن  كوفية  متثله  الذي 
الثقافية  والرابطة  بلدية طرابلس  كلمته 
والشعب  تنتصر  أنَّ »غزة سوف  وأكد 
الفلسطيني سوف يصنع عودته املظفرة 
إلى فلسطن، وبأن العدو الصهيوني امنا 
في  موحدة  الفلسطينية  املقاومة  يواجه 
اخللد  جنات  في  اال  شهداؤنا  وما  غزة 

برفقة النبين«.
إلى  الييدولييي  املجتمع  فييييياض  ودعيييا 
الوقوف في وجه اجلرمية املنظمة للعدو 

الصهيوني وعدم الكيل مبكيالن. 
وبييعييد ذليييك قييدمييت فييرقيية أصيييداء 
للقضية  والداعمة  الدينية  أناشيدها 

الفلسطينية.

حفل إنشادي تضامنًا مع غزة 

يوم ترفيهي لاليتام في الرابطة  
أقامت جلنة النشاطات النسائية في جمعية املبادرة والعطاء )نشاط بسمة يتيم 

4( ل30 طفلة يتيمة في قاعات الرابطة الثقافية في طرابلس حيث 
هدايا  توزيع  اخلتام  وفي  وغييذاء  وسينمائية  ترفيهية  ألعاب  النشاط:  تخلل 

وألعاب.

مشاركة المراة في الحياة السياسية والعامة
بدعوة من التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني وبالتعاون مع جمعية املساعدات 
الشعبية النروجية اقيم عرض مسرحي تفاعلي حول موضوع مشاركة املرأة في احلياة 
الرابطة  مسرح  على  وذلك  سوا  تنقرر  سوا  منوصل  عنوان  حتت  والعامة  السياسية 
الثقافية بحضور رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري ومسؤولي التجمع النسائي 

الدميقراطي وحشد من الشخصيات النسائية والثقافية واالجتماعية. 

عروض فنية ومسرحية على مسرح الرابطة
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ء نســا
مراد �ضارة  بقلم: 

دائما ما يحاول أن يجتاز تضاريس أفكارها ليمتلكها مادة وعقال .. يحاول 
هو  تفكيرها  أن  متناسيا  تفكيرها«  »بساطة  ب  العتقاده   ، مفرطة  بسذاجة 
املرأة  الذين متكنوا ان يسبروا غور  القلة  القباني ، من  »السهل املمتنع« كشعر 
ليالمسوا أنوثتها بذكاء متقن.. ذكاؤه يكمن بأن يصبح »الرجل« في نظرها ، 
واحدا موحدا.. كثيرون هم من نسوا » الف والم » التعريف في حوزة الذكورة 

والرجولة املزّيفة ، املرقّعة بالصوت املرتفع ، واألحكام اخلافقة ، والالحكمة .
غالبا ما تّصب املرأة كامل اهتمامها في عالقتها به ، ملا فيها من عاطفة مفرطة 
متّيزها عنه ، واالهتمام الزائد يولد املشاكل الزائدة ، و»التحسس« من أي ردة 
فعل ، أو اهمال أو برودة تلسعها من كلمة أو تصرف منه. »ال يزعج املرأة سوى 
باردة من عينيه دون أن جتد نفسها  املرأة ، ولكن نظرة  الغيرة تخلق مع  املرأة« 
في حدقهما قادر هو أيضا أن يحزن عينيها فتغيم سماؤها ومتطر عليك غضبا 
و»نكدا«... على الرغم من تركيبتها املعقّدة والغريبة العجيبة اال ان كلمة صغيرة 
صادقة قادرة على احالتها قطة صغيرة تلعب جانبك ، ولكن ان هي غضبت مرة 
اعادت احياء كل ما أزعجها في املاضي ، فصعب على املرأة أن تنسى .. أحيانا 
تكذب وتختبئ وراء اصبعَك وهي تتظاهر بأنها ال تراك .. وتبتسم في وجهك 
، ال ضحكة دهاء بل ضحكة وماذا بعد ؟ كثيرات هّن من تأملن صبرن سكنت 
لتحافظ  تصمت  أن  دائما  املرأة  على  بأن  باعتقادهم  القدمي«،  »اجليل  وخاصة 
على أسرتها، عدا حتذيرها من لقب »مطّلقة«.. مفضلن ركوعها حتت كلمة 
»مظلومة«... فيوما بعد يوم وظلما بعد ظلم ، نضجت فكرة »حقوق املرأة« 
وبدأن باملطالبة واالعتصام والتشبث ، وكأنها قارورة غاز مضغوطة محقونة... 
بالرجل في كل  املرأة حن طالبت مبقارنتها  كادت ان تنفجر.. ولكن أخفقت 
املجاالت وكادت ان تطلب املقارنة املطلقة .. التكوينة البيولوجية للمرأة مختلفة 

عن تلك للرجل، فليس كل ما يناسبه يناسبها والعكس صحيح.
للرجل قدرات و للمرأة قدرات ، للرجل ذكاء ولها ذكاء، ولكن ووفق دراسات 
الذي  الذكاء  وأنييواع  املرأة  قدرات  نوع  اختالف  الى  تشير  دقيقة  عاملية  علمية 
تتمّتع به عنه ، فعلى سبيل املثال للمرأة القدرة على حفظ األشكال وصورة الوجه 
بشكل هائل وهذا ما يسمى بالذكاء البصري اما الرجل فله القدرة على التخطيط 
االستراتيجي وهذا ما يبدو جليا اثناء القيادة وقدرته على اتخاذ القرار املناسب 
املرأة في مجتمعاتنا  التي ترسلها  في حال اي طارئ ... كثيرة هي الصرخات 
نحو السماء.. فال متطر السماء سوى الصمت. وان تظاهروا أمام املأل باحترامها 
من  اال  تأتي  ال  احللول  وانصاف  حلول،  أنصاف  فيعطونها  بحقوقها  واملناشدة 
أنصاف الرجال .. استطاع مسلسل »كفى« الذي عرض مؤخرا على قناة ال م 
تي في أن يسّلط الضوء على بعض القصص املنبثقة من وجع الواقع ، وقد القى 
املسلسل جناحا ملفتا . فقد كان صرخة نسائية لطاملا عّنفت لتبقى موؤودة... 
أما قانون رقم 293 »حماية النساء وسائر افراد األسرة من العنف األسري« الذي 
أقّره مجلس النواب ، والذي بدئ العمل به فور نشره باجلريدة الرسمية ، مبوجب 

نص صدر عن رئيس اجلمهورية ميشال سليمان بتاريخ 7 أيار 2014 . 
فهل سيكون هذا القانون هو املنقذ النتهاك حقوقها ؟ أم سيزيد من التفكك 
األسري .... يبقى اجلواب رهن القضايا القادمة .. فاملاء ذكر ، والنار أنثى ، 
والتراب هو اخلصوبة املولودة من رحم التفاهم واحلب . ولن تستوي كفتا امليزان 
ال  واملطر  مطر  دون  تنبت  ال  االرض  وان  االخر  بضرورة  يقتنع كالهما  اال حن 

يسقط اال من سماء.

فييي اطيييار اليينييشيياطييات الييتييي تعمل 
اعييداد  على  خاللها  من  املنار  جامعة 
ليييييكييونييوا مييواطيينيين صاحلن  طييالبييهييا 
شاركت  املجتمع  حماية  في  وفاعلن 
عن  عمل  ورشيية  في  منهم  مجموعة 
الفساد االداري نظمتها جمعية الفكر 
اللبنانية  اجلمعية  مع  بالتعاون  واحلياة 

لتعزيز الشفافية .
تعانية  ملل  عرض  الورشة  في  جرى 
وحجم  فييسيياد  ميين  لبنان  فييي  االدارة 
الواردات التي تخسرها الدولة اللبنانية 

اجهزة  تفعيل  من جراء ذلك وضرورة 
املرتشن  ومحاسبة  الرسمية  الرقابة 

بعية اعادة االدارة اللبنانية الى مستوى 
االداء اجليد الذي كانت تتميز به.

شارك 30 طفاًل وطفلة من ضهر 
اجلولة  في  والسويقة،  املغر-القبة 
»مؤسسة  نظمتها  التي  السياحية 
القدمية،  طرابلس  في  الصفدي« 
»احلياة  مشروعها  ضمن  وذلييك 
املؤسسة  تيينييفييذه  اليييذي  إدامييينيييا« 
تلك  في  الفقر  من  احلييد  بهدف 
األحياء، واملمول من وزارة الشؤون 
الوطني  البرنامج  عبر  اإلجتماعية 
واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية 
احمللية وبالتعاون مع مكتب التعاون 
اإليطالية.  اإليييطييالييي-الييسييفييارة 
في  املشاركن  األطفال  أن  علمًا 
املستفيدون  هم  السياحية  اجلولة 
املدرسي، أحد  الدعم  برنامج  من 

أبرز أنشطة املشروع.
بهذه  القيام  األهييداف من  وعن 
األنشطة تقول مديرة قطاع التنمية 
اإلجييتييميياعييييية فييي »املييؤسييسيية«، 
إمنا  بييغييدادي:  سميرة  الييدكييتييورة 
مؤسسة  اهيييداف  ضمن  ييينييدرج 

الصفدي في برنامج التنمية احمللية، 
اإلنتماء  حس  تعزيز  أبرزها  ولعل 
بن  الرابط  تدعيم  على  والتركيز 
وتكوين  والسكان،  املكاني  احليز 
نظرة إيجابية لدى السكان األكثر 
ليصبحوا  وتييهييميييييشييًا،  حييرمييانييًا 
فاعلن  يكونوا  أن  على  قييادرييين 

أساسين في عملية التغيير.
قلعة  اجليييولييية:  شييمييلييت  وقييييد 
سوق  الدين،  عز  حمام  طرابلس، 
الييصيياغيية، خيييان الييصييابييون، خييان 
اخلياطن، اجلامع املنصوري الكبير، 
حمام اجلديد، كنيسة مار جرجس 
حلقة  سبقته  نقوال،  مار  وكنيسة 
املرأة«  »أكادميية  مركز  في  توعية 
ضهر  في  الصفدي  ملؤسسة  التابع 
لبنان  تيياريييخ  حييول  املغر-القبة، 
واحلقبات التي مر بها عامة، وعن 
خيياص،  بشكل  طييرابييلييس  تيياريييخ 
املختص  السياحي  الدليل  أدارهييا 
بسام نحاس، الذي شرح لألطفال 

كلمة  معنى  مبسطة،  وبطريقة 
التي  والشعوب  وأصلها  طرابلس 
عايشتها واآلثار التي خلفتها تلك 
وعييمييران.  ثقافات  ميين  الشعوب 
بالشرح  طرابلس  قلعة  خص  كما 
والتفسيرات  بييالييصييور  مستعينًا 
الهندسية لكل األشكال املوجودة 
داخل القلعة، مختتمًا اللقاء برسم 
سير اجلولة السياحية التي رافقهم 

فيها.
فرصة  األطييفييال  منح  وبييهييدف 
متت  التذكارية،  الصور  التقاط 
التصوير  على  مبييدرب  اإلستعانة 
بتعريف  قام  الذي  الفوتوغرافي، 
التصوير  مييبييادئ  على  األطييفييال 
قبل  اليييصيييورة،  الييتييقيياط  وكيفية 
فريق  يرافقهم  اجلميع  ينطلق  أن 
جولتهم  فيييي  املييييشييييروع،  عييمييل 
مركز  من  بدأت  التي  السياحية، 
»شييبييابيينييا« االجييتييميياعييي الييتييابييع 
السويقة،  في  الصفدي  ملؤسسة 
متحمسن  األطفال  جتمع  حيث 
ومييصييطييحييبيين مييا يييلييزم لييتييدوييين 
مييالحييظيياتييهييم ومييشيياهييداتييهييم. 
القلعة،  في  األولى  احملطة  وكانت 
من  مجموعة  نحاس  طرح  حيث 
الذين  األطييفييال،  على  األسييئييليية 
عليها من خالل  لإلجابة  تنافسوا 
ما تعلموه، وقد أبى هؤالء دشهية 
أنها  خاصة  شيياهييدوه،  ممييا  كبيرة 
املرة األولى التي يزورون فيها قلعة 

طرابلس ومعالم طرابلس األثرية.

طالب المنار  يشاركون في ندوة محاربة الفساد

ضمن مشروعها »الحياة إدامنا« للحد من الفقر :

»مؤسسة الصفدي« تنظم جولة سياحية لـ30 طفالً وطفلة 

لالغاثة  الييسييالم  منظمة  سفير  زار 
لبنان  فييي  الدولية  االنييسييان  وحييقييوق 
للبئية  اللبناني  البيت  خيياجنييي  انيييور 
مع  خلوة  عقد  حيث  حيم  كفر  فييي 
تناولت  خزام  بو  نظام  الشيخ  رئيسها 
سبل التعاون في املجال البئي والثقافي 

البيت  رئيييييس  جهته  ومييين  والييفيينييي 
شكر  نييظييام  الشيخ  للبئية  اللبناني 
انشاء  عن  شارحا  الزيارة  هذه  خلاجني 
عبارة  تكون  التى سوف  البئية  القرية 

عن محمية 
فريدة  مشاتل  الى  باالضافة  طبيعية 

مييين نييوعييهييا فيييي امليينييطييقيية ومييكيياتييب 
ومساحة  للمحاضرات  وقاعة  اجلمعية 
الترفيه واحلدائق واستضافة الوفود  من 
للمنامة  غييرف  مع  واألجنبية  العربية 
في  نوعها  من  فريدة  وأنها  دولكس 

املنطقة في منطقة الشوف ولبنان

خانجي يزور البيت اللبناني للبئية في كفرحيم
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محليات

أصدرت جلنة مشاريع رمضان اخليرية 
في بيت الزكاة واخليرات بيانًا استعرضت 
لبيت  الرمضانية  اخليرية  التقدميات  فيه 
الييزكيياة والييتييي طييالييت آالف األسييير في 
طرابلس وشمال لبنان من األسر اللبنانية 
الفقيرة والسورية النازحة، حيث كشف 
البيان عن املشاريع اخليرية التي نفذت 
وعدد  منها  كل  على  اإلنييفيياق  وحجم 

املستفيدين، والتي جاءت كاآلتي:
قدم  والييذي  اخليري  رمضان  مطعم 
يييوميييييًا الييطييعييام املييطييبييوخ اجليياهييز ألكثر 
لبنانية  أسيييرة  وخمسن  ستمائة  ميين 
نييازحيية وعييلييى ميييدار الشهر،  وسييورييية 

الشهر  الوجبات خالل  بلغ عدد  حيث 
املبارك 17000 وجبة أسرية مبا يعادل 
 3000 مبعدل  صائم  ألف  مئة  حوالي 
صائم يوميًا، كما استقبل املطعم على 
موائده عشرة إفطارات جماعية لأليتام 
وأسييرهييم ولييليينييازحيين الييسييورييين وفي 
نهاية الشهر املبارك نفذ املطعم مشروع 
طبخة العيد ومشروع توزيع زكاة الفطر 
بلغ  وقد  األسر،   ملئات  الصيام  وكفارة 
املطعم من وجبات  اإلنفاق على  حجم 
وإفطارات أكثر من مئة وخمسن ألف 

دوالر أمريكي.
البيت  نفذ  املبارك  الشهر  ختام  وفي 

إجمالية  بكلفة  العيد  كسوة  مشروع 
دوالر  ألييف  عشر  أربعة  حوالي  بلغت 

أمريكي.
على  اإلنفاق  مجموع  يكون  وبهذا 
أكثر  اخليرية  الرمضانية  البيت  مشاريع 
ألف  وأربييعيين  وأربييعييميية  ثالثمئة  ميين 
أوجييه  فييي  أنييفييقييت  أمييريييكييي،  دوالر 
أعيياله،  الشرح  حسب  املختلفة  اخلير 
املشاريع  هذه  في  ساهم  من  أبييرز  ومن 
محسنن ومؤسسات من داخل وخارج 
والسعادة  العزم  جمعية  أبرزها:  لبنان، 
اإلجييتييميياعييييية، ومييؤسييسيية الييصييفييدي، 
بوبست،  الييسيييييد  ممييدوحيية  وجمعية 
للشباب  العاملية  والندوة  اخليرية،  وقطر 
اإلسالمي في السعودية، والهيئة اخليرية 
وجلنة  الكويت  في  العاملية  اإلسالمية 
الزكاة  وبيت  الهيئة،  في  آسيا  مسلمي 
اإلسالمية  اإلغيياثيية  وهيئة  الكويتي، 
العاملية في جدة، وجمعية عبداهلل حازم 
واألعمال  الشبابية  للتنمية  الدرويش 
فيياروق  العميد  واحملسن  االجتماعية، 
حسن آغا وعدد كبير من فاعلي اخلير 

من داخل وخارج لبنان.

لقاء األربييعيياء احلييواري  إطييار  ضمن 
وقطاعات  »منتديات  تنظمه  الييذي 
اليييعيييزم«، كييانييت ليييوزيييير االقييتييصيياد 
والتجارة السابق نقوال نحاس محاضرة 
حيييول صيينييدوق »ثييمييار طييرابييلييس«، 
الذي أعلن عنه الرئيس جنيب ميقاتي 
مؤخراً، ووضع فيه 25 مليون دوالر، 
بهدف تنشيط احلركة االقتصادية في 

مدينة الفيحاء.
دقيقة صمت  مييع  كييانييت  الييبييداييية 
في  الييشييهييداء  أرواح  عييلييى  حيييييداداً 
كلمة  ملك  مقبل  ألقى  ثم  عرسال، 
وقطاعات  »ميينييتييديييات  إدارة  بيياسييم 
نحاس،  لييلييوزييير  قييدم  حيث  الييعييزم« 
الذي بدأ حديثه بقراءة سوسيولوجية 
اللبنانية،  الساحة  تشهده  ملا  سياسية 
التي تشهدها  االضطرابات  أن  معتبراً 
يجري  عما  فصلها  ميكن  ال  البالد، 
إلى  مشيراً  أحييداث،  من  املنطقة  في 
ستينات  منذ  يزل  ولم  كان  لبنان  ان 

املصالح  لتقاطع  ساحة  املاضي،  القرن 
تتخذ  رمبا  التي  والدولية،  اإلقليمية 
فييي هيييذه األيييييام شييكييل إعييييادة رسييم 

خرائط النفوذ الدولية.
امييا فييي مييا خييص مييوضييوع »ثمار 
طرابلس«، فقد ذّكر نحاس مبا عانته 
املدينة من حرمان على مدى عقود، 
الذي أدى إلى تغير مالمحها وبنيتها 
مشيراً  الييهييجييرة،  بسبب  السّكانية 
لتكون  طرابلس  إعيييادة  ضيييرورة  إلييى 
االقتصادي  للنشاط  استقطاب  مركز 
وانها  خاصة  عمومًا،  وللبنان  حمليطها 
املمكن  ميين  عييديييدة  مييرافييق  تييضييم 
استغاللها، إضافة إلى ما حتفل به من 
بالشكل  مستغلة  غير  بشرية  طاقات 

املالئم.
وشدد نحاس على أهمية الصندوق، 
من حيث إتاحته املجال أمام املبادرات 
العمل  فييرص  خلق  شأنها  ميين  الييتييي 
والتي  املقّدمة،  املشاريع  للشباب عبر 

اقتصادية،  جييدوى  وضييع  إلييى  حتتاج 
 ، طبيعتها  لبيان  تفصيلية  ودراسييية 
وكيفية تنفيذها بالشكل األمثل، الفتًا 
مشروع  أي  يدعم  الصندوق  أن  إلى 
الشروط،  ومستوفي  العناصر  مكتمل 
املشروع من  يتمكن أصحاب  أن  الى 
على  ومشاريعهم  أفييكييارهييم  وضييع 
النجاح  وحتقيق  الصحيحة،  السكة 
املطلوب، حينها ينتقل الصندوق الى 
احلييراك  لتعزيز  أخييرى،  مشاريع  دعييم 

االقتصادي في مدينة طرابلس.
بييالييقييول: »إن يييداً  نييحيياس  وخييتييم 
واحييييدة ال تييصييفييق، ويييجييب تييعيياون 
إجنيياح  فييي  املجتمع  مكونات  جميع 
الييتييجييربيية، فييميين كييانييت لديه  هيييذه 
وال شك  بها،  فليتقدم  مشروع  فكرة 
ان  بعد  واملساندة  الدعم  أنها ستلقى 
ُتدرس من قبل اختصاصين، ومبعايير 
مدى  على  للوقوف  بحتة،  اقتصادية 

جدواها«.

اختتم قطاع العزم الرياضي دورة »شهداء 
التي نظمت على  الييقييدم،  كييرة  فييي  غييزة« 
حفل  فييي  ذلييك  و  امليناء،  مدينة  مالعب 
حاشد حضره عدد من الفعاليات الرياضية 

واالجتماعية ومخاتير املدينة.
لتضحيات  تقديراً  الييدورة  هييذه  وتأتي 
الييشييعييب الييفييلييسييطييييينييي، وتييضيياميينييًا مع 
جراء  من  له  تتعرض  وما  اجلريحة٬  »غييزة« 

االعتداءات االسرائيلية املستمرة.
صمت  دقيقة  بالوقوف  احلفل  استهل   
فالنشيد  الييشييهييداء،  أرواح  على  حيييداداً 
املييبيياراة  انطلقت  ثييم  اللبناني،  الييوطيينييي 
بفوز  انتهت  الييتييي  الييييدورة،  فييي  النهائية 

عييلييى خصمه »شييبيياب  املييييينيياء«  »شييبيياب 
احلوش« بركالت الترجيح.

ثم ألقى مدير القطاع الرياضي في جمعية 
العزم والسعادة االجتماعية ظافر كبارة كلمة 
الرياضية  الروح  على  املشاركن  فيها  شكر 
التي حتلوا بها طوال مباريات الدورة. ونقل 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  دوليية  حتيات  كبارة 
مؤكداً  واألفيييق،  املييوج  مدينة  شباب  إلييى 
استمرار دعم األنشطة الرياضية، لبناء جيل 
من  عييدد  تكرمي  مت  ختامًا  متألق.  رياضي 
املدينة،  في  العريقة  الرياضية  الشخصيات 
وتوزيع الكؤوس وامليداليات و اجلوائز على 

الفائزين في الدورة، واملكرمن.  

بيت الزكاة والخيرات استعرض تقديماته 
لرمضانية الخيرية وشكر المساهمين

نحاس: صندوق »ثمار طرابلس« لخلق فرص عمل
ألبناء طرابلس و تحريك الدورة االقتصادية في المدينة

العزم الرياضي يختتم دورة »شهداء غزة«

بطولة  سول  دل  املارينا  فريق  أحييرز 
دورة امليني فوتبول التي نظمها منتجع 
امليرامار ونادي املتحد طرابلس، وذلك 
بعد فوزه في املباراة النهائية على املتحد 
)3ي2(، وذلك وسط حضور جمهور 
كبير تقدمه رئيس نادي املتحد أحمد 
الصفدي، ورئيس مجلس إدارة منتجع 
وشخصيات  أديييب،  محمد  امليرامار 
أندية  ورؤسيييياء  ورييياضييييية  إجتماعية 
ومسؤولي الفرق املشاركة، وقد شارك 
املتحد،  هييم:  فييرق  اليييدورة سبعة  فييي 

امليرامار، مهندسو قصر العدل، أكادميية 
أنفة، نقابة أطباء األسنان، مارالينا دل 
الى  وتأهل  بيتش.  وحمصي  سييول، 
املباراة النهائية فريقا املتحد واملارينا دل 
قويا  عرضا  الفريقن  وقدم العبو  سول 
متيز باللعب السريع واللمحات الفنية، 

وإنتهى بفوز املارينا.
الصفدي  قيييام  الييييدورة  وفيييي خييتييام 
وامليداليات  الكؤوس  بتوزيع  وأديييب 
على الفائزين، والدروع التقديرية على 

املشاركن. 

إختتام دورة الميرامار والمتحد بالميني فوتبول
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اخييييتييييتييييمييييت »مييييؤسييييسيييية 
التربوي  البرنامج  الييصييفييدي«، 
للعام  الصيفي  السنوي  والثقافي 
امليينييى«،  »مييكييتييبيية  فيييي   2014
لألطفال،  تخصيصه  مت  واليييذي 
مبييشيياركيية مميييييزة لييهييذا الييعييام مع 
أحمد طي، اإلعالمي املتخصص 
في أنشطة األطفال وفن احلكاية، 
قرأ  احلكواتي أحمد طي، حيث 
البرنامج  في  املشاركن  لألطفال 
و12   6 بن  وطفلة  طفاًل   25(
قصة  ذويهم،  وبحضور  سنة(، 
كنت«،  »لييو  بعنوان  تأليفه  من 
والتي فاجأه فيها األطفال، حيث 
بعد  احلضور  أمام  بتمثيلها  قاموا 
أنشطة  ضمن  عليها  تييدربييوا  أن 
البرنامج،  تضمنها  التي  املسرح 
األطفال  برؤيته  تأثره  طي  فأبدى 
يييحييولييون إحييييدى قييصييصييه إلييى 
بأسلوبهم اخلاص  عرض مسرحي 
قراءة  فأعاد  والصادق،  والعفوي 
القصة امامهم بأسلوب احلكواتي 
احملبب، األمر الذي أسعد االطفال 

واألهييياليييي عييلييى اليييسيييواء. كما 
معرضًا  اخلتامي،  احلفل  تضمن 
ضييم أكييثيير ميين 300 عييميياًل من 
إبداعات األطفال، والتي صنعوها 
من خالل ورش التدريب املتنوعة 
أنشطة  خالل  فيها  شاركوا  التي 

البرنامج. 
رحبت سمر جمول من مكتبة 
امليينييى، بيياحلييكييواتييي أحييمييد طي 
عن  وعييبييرت  الييطييالب،  وبأهالي 
األطفال  أجنييزه  مبا  الكبير  فخرها 
ميين أعييمييال جييميييييليية، وقييدمييت 
املنى:  مكتبة  عن  ملخصًا  عرضًا 
واألنشطة  واألهيييداف  التعريف 

والبرامج التربوية والثقافية. 

وقراءة  املسرحي  العرض  وبعد 
قسم  إلى  اجلميع  انتقل  القصة، 
تزين  حيييييث  األطيييفيييال،  مكتبة 
استثنائي  وبشكل  اليوم  هذا  في 
بييأعييمييال األطيييفيييال وأشييغييالييهييم 
تولى  حيث  املتنوعة،  اليييييدوييية 
األطييييفييييال تيييقيييدمي اليييشيييروحيييات 
لييذويييهييم عيين إبييداعيياتييهييم، التي 
تنوعت بن: صناعة مدينة كاملة 
من  شجرة  تنفيذ  الكرتون،  من 
صناعة  القدمية،  الصحف  اوراق 
الييورق، صناعة  لليد من  ساعات 
صندوق للمجوهرات على طريقة 
االوريغامي الذي أضفى جواً من 
املرح لدى األطفال خالل صنعه. 

»مؤسسة الصفدي« تختتم البرنامج التربوي الثقافي

 مرض  فيروس ايبوال، أعراضه، 
وطييييرق الييوقيياييية واليييعيييالج،كيييان 

موضوع محاضرة ألقاها 
اجلرثومية  اإلميييراض  أخصائي 
قطاع  من  بدعوة  عبدو،  د.هشام 
أطباء العزم، وقطاع املرأة في »تيار 
منتديات  مقر  في  وذلك  العزم«، 

وقطاعات العزم.
اليييبيييدايييية ميييع عييضييو الييهيييييئيية 
الييعييزم  أطييبيياء  لييقييطيياع  التنفيذية 
د. صييالح غيينييدور، الييذي رحب 

باحلضور وعرف باحملاضر. 
عييبييدو  د.  اسييتييهييل  بييعييدهييا، 
محاضرته باإلشارة إلى ان الفيروس 
هو  »إيبوال«،  مرض  في  املتسبب 

أحد الفيروسات املغلفة، وبالتالي، 
خارج  إلى  انتقاله  بعد  ميوت  فإنه 
اجلييسييم بييفييتييرة قييصيييييرة، وهيييو ما 
يجعل العدوى ضئيلة الى حد ما.  
الفيروس  ان  إلى  عبدو  د.  ولفت 
أنواع،  املرض خمسة  في  املسبب 
جييداً،  خطيران  فقط  منها  اثنان 
وهييمييا: »إييييبيييوال« و«رسيييتيييون«، 
املصابن  بيين  املييوت  نسبة  حيث 
 ،%80 حييوالييي  إلييى  تصل  بهما 
الثالثة  بالفيروسات  املصابون  اما 
تستمر  حياتهم  فيييإن  األخييييرى، 

بنسبة %80. 
الييوقيياييية ميين املييرض،  امييا سبل 
من  عييبييدو،  د.  بحسب  فتتنوع 

االبتعاد قدر اإلمكان عن الشخص 
املصاب، غسل اليدين باستمرار، 
االبتعاد  املصاب،  مصافحة  عدم 
البرية  احليييييوانييات  مييالمييسيية  عيين 
إلى  إضافة  حلومها،  تناول  وعييدم 

طبخ الطعام بصورة جيدة. 
ووجه د. عبدو  سلسلة نصائح 
املوبوءة،  الييدول  إلييى  للمسافرين 
األشييخيياص  عيين  االبييتييعيياد  أهمها 
اليييذيييين تييظييهيير عييليييييهييم عيييوارض 
املييييرض، إضييافيية لييعييدم الييتييعييرض 
وعدم  البرية،  احليوانات  إلفرازات 
مركز  بأقرب  واالتييصييال  تناولها، 
صييحييي فييي حيييال االشييتييبيياه بيياي 

عارض من عوارض املرض.  
ألييقييت مييسييؤوليية قطاع  خييتييامييًا 
املييييرأة فييي »تيييييار اليييعيييزم« كلمة 
أكيييييدت خيياللييهييا عييلييى أهييمييييية 
التوعية الصحية، التي تعتبر حجر 
من  كثير  من  الوقاية  في  الييزاوييية 
األمراض، عن طريق تغيير السلوك 
صحي  سلوك  الييى  الصحي،  غير 

سليم.

فيروس ايبوال في »منتديات وقطاعات العزم«


