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لبنانيا، يبدو أن محركات انتخاب رئيس جديد للجمهورية  مطفأة للمزيد من التشاور والتدقيق،  عربياًَ تزداد األجواء سخونة في سوريا والعراق مع تداخل المصالح العسكرية بين أكثر 
من مستفيد اقليمي ودولي ما يعطل من جديد أي حل سياسي أو بالحد األدنى يؤخره ويعيد األمور الى بداياتها  مع المزيد من الضحايا، فلسطينيًا، ال تزال انتفاضة السكاكين مستمرة 

مالحقة قطعان المستوطنين في كل مكان وزمان، مع غياب »العواصف« عن األراضي والمقدسات المحتلة في القدس الشريف.. 

 وفي انتظار ما تحمله األيام القادمة من أحداث، تستمر الـ #وسط في عرضها التجريبي االلكتروني، المطبوع والمسموع متحملة في سبيل ذلك كل اسباب المجازفة  متسلحة بسالح 
االيمان باهلل ثم سالح االمل والعمل مراهنة على قواعد ليست بحسابية، بل على ثقة القارىء ومحبته وعلى رصيدها المهني، آملين من الجميع ومع االنطالقة الجديدة المرتقبة ابداء 
الرأي والنصح في كل ما هو مفيد لتمام نجاح مسيرتنا. إن لـلبنان بشماله وجنوبه علينا الكثير، وهو يستحق أن يكون فيه مشروع اعالمي متكامل، شفاف، من  مدينة الحياة طرابلس 

الى العاصمة بيروت  وسائر المناطق لكل ما هو مفيد لخير وتقدم مجتمعنا.

«

     أسرة الوسط   

كلمة

لبنان يحرر جنوده ضمن صفقة »معقدة« و »صعبة« 
سالم وابراهيم يتعهدان بمتابعة ما تبقى من »امللف«

و.. من يعرقل »عودة فرنجية اإلبن« اىل قصر بعبدا ؟!

لبنانأحلى...

الوسـط

          مركز العناية  
           لطب األسنان

عيادة متخصصة ومجهزة بأحدث ما توصلت اليه  تكنولوجيا طب األسنان )قسم خاص لألطفال(
أوتوستراد المنية جانب مطعم أركاداش - هاتف: 76046452

اسـتديو روان  
فيديو - فوتو  - دي دجي - زفة وكل خدمات الصوت والصورة 

لبنان - طرابلس طريق  املنية العام  مقابل سوبر ماركت مطر -  03539622
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تحرير األسرى العسكريني  من قبضة »النصرة«

في  سيدرج  تاريخي  يوم   ،2015 االول  كانون  من  االول   
بين  الفاصل  الحد  انه  اللبنانية.  الوطنية  االنجازات  قائمة 
العسكريين  حكايا  تقاسمتها  ومرارة  وحرقة  وجع  رحلة 
المعتصمين  النصرة« واهاليهم  المخطوفين لدى «جبهة 
للجنود  وبين حياة جديدة كتبت  الصلح،  رياض  في ساحة 
صفة  عنهم  مسقطين  ديارهم  الى  العائدين  االبطال 
الخطف، على امل ان تسقط قريبا عن زمالئهم المخطوفين 

لدى تنظيم الدولة االسالمية.

االسر  في  اليزالون  من  وغصة  عنهم  المفرج  فرحة  وبين   
وعائالتهم، تحية وطنية جامعة لمن دفعوا حياتهم على مذبح 
الوطن وعادوا اليه في صناديق ليرووا ارضه بشهادتهم. وفي 
ثنايا هذه الرحلة التي جمعت لبنان من أقصى شماله وشرقه 
إلى أقصى جنوبه وغربه، ووحدت مواطنيه في الحزن والصالة 
الفرح والتهليل والغبطة لعودتهم سالمين،  والدعاء كما في 
كل  تحاكي  إنسانية،  فردية  رحالت   . يقال  مما  الكثير  الكثير 
اجتمعت  يتشابه،  بعضها  أن  ولو  عائلة،  حكاية  منها  واحدة 
كلها  في الخيمة التي جمعتهم فيها «المصيبة«، لتبتهج بفك 
أسرهم وتنثر الورود واالرز بعودتهم سالمين، وتوجت بفرحة 
استقبلهم  الذي  الحكومي  السراي  في  الجامع  الرسمي  اللقاء 

استقبال االبطال بعد ستة عشر شهرا في االسر.

وحال االهالي كانت كحال اللبنانيين كافة الذين تسمروا   امام 
شاشات التلفزة ينتظرون الخبر اليقين حتى حينما وصلهم، لم 
التوجه الى ساحة رياض الصلح  يتوان الكثير من بينهم عن 
حاملين الورود والحلوى تضامنا مع اخوتهم في الفرحة تماما 
كما تضامنوا في الغصة، فيما عمد آخرون الى استقبال موكب 
العائدين االبطال في محطات على الطريق الدولي من عرسال 

الى بيروت.

والجانب  النصرة«  »جبهة  بين  االتفاق  بنود  وتضمنت 
وعرسال  الالجئين  مخيم  بين  آمن  إنساني  ممر  فتح  اللبناني 
بشكل دائم، تأمين إغاثة في شكل شهري من خالل الهيئات 
الى  دخولهم  وتسهيل  المدنيين  الجرحى  اجالء  اإلنسانية 
االراضي  داخل  السوريين  اقامات  وتسوية  عرسال،  مشافي 
من  يريد  من  اوضاع  بتسوية  التعهد  تم  كما  اللبنانية، 
السجناء المفرج عنهم البقاء في لبنان او السفر، تأمين مواد 
آمنة  منطقة  وادي حميد  وتجهيز مشفى عرسال، جعل  طبية 
لالجئين  والقانونية  االنسانية  االوضاع  متابعة  لالجئين، 

وترتيب أوراقهم.

اسماء  بيان  في  العام  لألمن  العامة  المديرية  واعلنت 
في  ساهموا  الذين  «كل  وشكرت  عنهم  المفرج  العسكريين 
أنها لن تألو  العملية اإلنسانية والوطنية، مؤكدة  إنجاز هذه 
جهدا في العمل على استعادة باقي  العسكريين المخطوفين.  

تهاني
واهالي  اللبنانيين  العزيز،  عبد  قاسم  الدكتور  النائب  هنأ  و 
العسكريين المحررين باالفراج عن ابنائهم، منوها «بالجهود 
التي بذلت من اجل اعادتهم الى ذويهم«، متمنيا «مواصلة 

تنظيم  عند  المختطفين  التسعة  الجنود  لتحرير  االتصاالت 
داعش في اقرب وقت ممكن«.

كرامي 
بعودة  »اللبنانيين  كرامي  عمر  فيصل  السابق  الوزير  هنأ  و 
العسكريين ال 16 بعد أسر دام 16 شهرا لدى جبهة النصرة«، 
العسكريين  ولعائالت  الللبنانيين،  لكل  مبروك  وقال:« 

المحررين، عودتهم سالمين الى وطنهم وأهاليهم«.
 

أضاف: »الشكر لكل من ساهم في الوصول الى هذه الخاتمة 
ومع  األسر  في  زالوا  ما  الذين  جنودنا  مع  وقلوبنا  السعيدة. 
ذويهم، ولن تكتمل الفرحة قبل رجوعهم سالمين بإذن اهلل«.

الصفدي 
 

و أكد النائب محمد الصفدي في بيان »ان سالمة العكسريين 
واستعادة حريتهم تستحق التضحيات التي بذلت، ألن جهود 
من  شاق  مسار  بعد  بالنجاح  تكللت  ابراهيم  عباس  اللواء 
االفراج عن ستة  لتأمين  بالنهار  النيل  فيه  المفاوضات وصل 

عشر عسكريا«.
 

مع  بالتعاون  ابراهيم  اللواء  ينجح  أن  االمل  »يبقى  أضاف: 
ال  الذين  العسكريين  عن  االفراج  تأمين  في  الفاعلة  الجهات 
الى  الجميع  بعودة  الفرحة  تكتمل  وعندها  مأسورين،  يزالون 
أهلهم، وال يسعنا في هذه المناسبة إال أن نتذكر العسكريين 

الشهداء رحمهم اهلل، وان نتقدم من اهاليهم بالعزاء«.

الصمد  
العسكريين  عائالت  الصمد  جهاد  السابق  النائب  وهنأ   
اليوم  الذي تحقق  الكبير  اللبنانيين «باإلنجاز  المحررين وكل 
أن  أمل  على  العسكريين،  من  مجموعة  تحرير  عن  وأسفر 

تستكمل الفرحة واإلنجاز بتحرير ما تبقى منهم«.
 

ونوه »بالجهود التي بذلتها في هذا المجال الحكومة اللبنانية 
العام  لألمن  العام  المدير  وخصوصا  كافة،  المعنية  والجهات 
اللواء عباس إبراهيم، الذي بذل جهودا جبارة من أجل تحقيق 
العسكريين  تابع وأشرف على عملية تحرير  هذا اإلنجاز، وهو 
بكل تفاصيلها، وبكفاية عالية، برغم الصعاب والعقبات التي 

اعترضت العملية«.

عكار
بعودة  فيه  هنأ  بيانا  عكار  مخاتير  روابط  إتحاد  أصدر  و  
من  عجاف  أيام  ومضي  إنتظار  »بعد طول  وقال:  العسكريين 
الصبر المر، وتكبد المشاق الصعاب التي تحملها العسكريون 
األبطال وأهاليهم وذويهم ومحبيهم وجميع الشعب اللبناني 
لهذه  المسؤوليين  ومتابعة  ومثابرة  وجهود  أطيافه  بكل 
القضيه، أنعم اهلل على الشعب اللبناني بأكمله في هذا اليوم 
الجميل بنعمة الحرية والعودة بالسالمة من مكان إعتقالهم 
إلى حضن الوطن الدافئ وأحضان المحبين والمخلصين من 
أبناء هذا الوطن الذي يتحمل رغما عنه أعباء حسابات إقليمية 

ودولية ظلما وبهتانا«.
ال   العسكريين  بعودة  العارمة  الكبيرة  الفرحة  »مع  اضاف: 

16، بقيت في القلب غصة وحسرة على إخوانهم العسركيين 
التسعة الذين ما زالوا رهن اإلعتقال، سائلين المولى أن يمن 
بالسالمة  والعودة  بالحرية  إخوانهم  على  به  بما من  عليهم 
بنهاية  الملف  هذا  بختم  فرحتنا  لتكتمل  العامرة  والفرحة 

سعيدة«.

 

األسرى المحررين
وشكر االتحاد »جميع من ساهم وساعد وساند وعمل وشارك 
في إطالق العسكريين. كما وجه الشكر الخاص لرئيس مجلس 
وجميع  إبراهيم  عباس  اللواء  ولسيادة  سالم،  تمام  الوزراء 
عناصر االمن العام، ووزير الداخليه والبلديات نهاد المشنوق، 

والشكر موصول للجيش اللبناني«. 

 ودعا الى »العمل على إطالق العسكريين الباقين وعودتهم 
بالسالمة من كل آفة«. 

مصنع الحلبي للحدادة واأللمنيوم

الحلبي عامر  لصاحبه 
03331062 العام:  المـــــدير   -
03464223 التنفيذي:  - المدير 

لبنان الشمالي - طرابلس - المــنية - حي حمدون

 

إقرأ أيضًا ،،
النائب كاظم الخيرهنأ 

العسكريين - ص8

تابعونا عبر الفايس بوك على العنوان  facebook.com/mahabayouth     جمعية شباب المحبة دير عمار - كل العطــاء بكل محبة 

- تصنيع حديد فريفورجيه
-  تصنيع هنغارات ورافعات ضخمة

على     تعمل  وجرارات  بوابات  تصنيع   -
الكهرباء

ومطابخ  شبابيك   ابواب  تصنيع   -
حديثة

- تصنيع واجهات سيكوريت وواجهات 
سوكوروت زجاجية

- أسقف مستعارة، تلبيس مكاتب 
وبنايات اليكيبون

أملنيومحديد

- تصنيع منازل جاهزة وبأحجام مختلفة
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شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم»  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

 هل يدخل فرنجية قصر بعبدا وأين الوزير الســابق جان عبيد من التســوية ؟!
أوساط الحريري تتحدث عن طرح اسم  عبيد أيضا  ،، وفرنجية دعا للتضامن بني الجميع 

يبدو أن اللقاء بين فرنجية وعون لم 
يغير كثيرا في مسار الرجلين شيئا لجهة 

االستحقاق الرئاسي فعون ال يزال يرى في 
نفسه المرشح الوحيد صاحب الحق في رئاسة 
الجمهورية وقد نقل زواره عنه أنه لم يترشح 

لكي ينسحب ألنه األقدر واألكثر تمثيال 
مسيحيا وأألكثر انتشارًا وهناك رأي عام لم 

ينقبل انسحابه فيما يرى فرنجية أنها فرصته 
التي ال يريد أن يحرق مراحلها باكرا موضحًا   

أن الجلسة مع عون  كانت صريحة ولم 
يتخللها أي التزام من أي من الطرفين.

وزير الخارجية والمغتربين يؤكد على أن 
فرنجية  حليف وأنه  لن يسمح ألي كان 

تخريب العالقة بين الحليفين بكالم مغلوط.

وتأتي هذه التصريحات وسط غموض في 
مواقف حزب اهلل واصرار القوى المسيحية على 

الشراكة الكاملة والميثاقية.

مصادر متابعة رجحت لل #وسط طرح اسم 
الوزير السابق جان عبيد وأن هذا الطرح كان 

حاضرًا  في مشاورات الرئيس سعد الحريري 
«حظوظ عبيد مع بداية التسوية كانت ضئيلة 

اال أنها اليوم مرتفعة وخاصة بعد التوجه 
المتشدد لدى فريق عون ومن وراءه حزب اهلل 

الذي جمع الرجلين في الرابية«.

 فرنجيه 

وفي سياق متصل  اكد النائب سليمان فرنجيه 
ايمانه «بان لبنان يجب ان يبقى منطلقا للفكر 

والمعقل الحصين للحرية وللتضامن بين 
الفئات جميعا المسيحية واالسالمية، وان اي 

رئيس سيكون له الحظ بان يتبوأ هذا المركز 
الموقع يجب ان يكون ضامنا لجميع الفئات 

الحزبية والسياسية والدينية والمجتمع المدني، 
الذي يتمتع اليوم بدور مهم في هذا االطار«.

الصفدي

النائب محمد الصف وبعد لقائه عون قال: 
«الجنرال عون هو من المرجعيات االساسية في 
لبنان ونشعر دائما بأن التشاور معه ضرورة في 

االوقات الصعبة التي يمر فيها لبنان. ونتمنى 
ان يعي اللبنانيين اخيرا مصلحتهم وينتخبوا 

رئيس جمهورية تريده اكثرية اللبنانيين.
نود ان تكون االكثرية الشعبية اوال من ثم 

االكثرية السياسية«.

وعن التسوية، قال: «ال يزال اسمها تسوية 
وكانت هناك تسويات عدة، ولكن احترم الوزير 
السابق النائب سليمان فرنجيه والرئيس سعد 

الحريري ولكن ليست التسوية الوحيدة«.
قيل له: هناك من يعتبر ان وصول الوزير 

فرنجيه يبدو امرا محتوما، فرد: «محسوم اذا 
كان هناك اجماع، حتى اليوم لم نر االجماع. 

واليوم الموقف المسيحي اساسي في هذا 
الموضوع«.

ميقاتي  
  الرئيس محمد نجيب ميقاتي وبعد زيارته عون 

في الرابية في حضور الدكتور خلدون الشريف 
قال: «تحدثنا خالل اللقاء عن المواضيع الشائكة 

وكيفية الخروج من األزمة الحالية في لبنان«.

سئل: في ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي؟

أجاب: «لقد استحوذ هذا الموضوع على قسم 
كبير من الحديث«.

سئل: هل هناك تقدم في التسوية؟
أجاب: «اهلل يقدم الخير«.

ريفي 
 

واشار  وزير العدل أشرف ريفي  الى « ان من 
يريد الوصول الى رئاسة البالد يجب أن يكون 
إما من فريق 14 آذار وإما محايدا، وليس من 
8 آذار أو على ارتباط ببشار األسد والمشروع 

اإليراني«.
 

وقال في حوار أجرته معه وكالة انباء 
«األناضول«، وتطرق فيه إلى جملة من الملفات 

على الساحة المحلية واإلقليمة والدولية: «لقد 
ارتكبنا في لبنان جريمة وطنية بحق الوطن 

والشراكة الوطنية بعدم انتخابنا رئيسا جديدا، 
عندما حان الوقت الدستوري لذلك.

وبسبب هذا الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا إرباك 
في مجلس النواب شبه المشلول، وكذلك الحال 

في عمل الحكومة، وكل مؤسسات الدولة«.
 

ورفض ما يطرحه البعض عن تغيير قانون 
االنتخاب، من أجل تغيير مجلس النواب الحالي، 
وتأمين وصوله الى رئاسة الجمهورية، مشددا 

على أن الدساتير «ال تغير في آخر لحظة من 
االستحقاقات، فآلية الدستور يجب أن تحترم 

بحذافيرها، وأي طروحات خارج إطار الدستور 
مضيعة للوقت«.

 
واعتبر ريفي أن «هذه األمور تغطية لمشروع 

اتهمت إيران بالوقوف خلفه، فميشال عون 
وضع واجهة للتعطيل«، مؤكدا أن «األولوية 
هي النتخاب رئيس للبالد. يجب أال نقبل أن 
يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية، أي إنسان 
غطى المشروع اإليراني، وكذلك كل إنسان 
يرتبط ببشار األسد، في الوقت الذي تبحث 

فيه كل دول العالم في خروج األسد من سوريا، 
علينا أال نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، 

ويجب أن نعمل لعدم وصوله«.
 

وتابع: «نحن كفريق 14 آذار، ناضلنا 10 

سنوات ليس لنقبل اليوم بشخص من فريق 
8 آذار.

وفي حال وصول شخص من قوى 8 آذار الى 
رئاسة البالد، فهذا سيكون بمثابة نكسة كبرى 

لقوى 14 آذار، وأزمة كبرى في لبنان، وأخشى 
أن يكون له تداعيات سلبية«.

  

فتفت 
وأكد عضو كتلة «المستقبل« النائب أحمد 

فتفت أن «التسوية الرئاسية لم تجمّد ألنها 
لم تطلق بعد«، مشيرًا إلى أن الرئيس سعد 

الحريري طرح «مبادرة« لفكرة التسوية الشاملة 
التي تحدث عنها أواًل األمين العام لـ«حزب اهلل« 

حسن نصر اهلل.

وقال فتفت ف  إن «يدًا واحدة ال يمكن أن 
تصفق«، موضحًا أن هناك «قرارًا إقليميًا 
وبالتحديد من إيران و«حزب اهلل« بإبقاء 

لبنان من دون رئيس«، محذرًا من أن «الحزب 
يريد الذهاب الى المؤتمر التأسيسي«. ولم 

يستبعد فتفت وجود خالف روسي – إيراني في 
ظل «تقويض موسكو نفوذ طهران والهالل 

الشيعي بسوريا من خالل تدخلها«. وأشار 

فتفت الى أن المستقبل طرح اسم النائب 
سليمان فرنجية للرئاسة كون «رئيس «تكتل 
التغيير واإلصالح« العماد ميشال عون مرتبط 

إرتباطًا كليًا مع الحزب أمنيا وماديا وسياسيا ولو 
انقلب عليه الحزب في جبيل وبعبدا لفقد الكثير 

من نوابه«. 

الخري
   النائب كاظم الخير اعتبر  » تجميد مبادرة 

ترشيح النائب سليمان فرنجية الى رئاسة 
الجمهورية هو من أجل إعطائها فرصة للمزيد 

من التشاور والتواصل بين كل األطراف، ما 
يمهّد الى إمكانية التوافق الوطني حول 

إنتخاب رئيس الجمهمورية.

 و أشار الخير  في حديث صحفي الى أن 
المبادرة حرّكت المياه الراكدة ولكن لم 

تصل بعد الى خواتيمها، آماًل حصول التوافق 
وإنتخاب رئيس، األمر الذي يساعد على إعادة 

الحياة الى البلد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وسئل: هل تحريك الملف الرئاسي يفتح المجال 
أمام عودة البحث في رئيس توافقي، قال الخير: 

البحث في األسماء هو من ضمن تحريك هذا 
الملف، معتبرًا ان كل األمور واردة والمهم هو 

حصول التوافق، ولكن األساس هو أن استمرار 
الفراغ لم يعد مقبواًل وكأن هذا الملف مجمّد 
وموضوع في أدراج اإلنتظار وبالتالي وكأن ال 

شيء ناقص في هذا البلد. وأضاف: وضع البلد 
صعب، فاإلقتصاد في تراجع وضع المنطقة 

خطر جدًا، وبالتالي المطلوب هو انتخاب رئيس 
بأسرع ما يمكن.

وردًا على سؤال، رفض وصف المبادرة بأنها 
توافق سني – درزي، قائاًل: هذا الكالم معيب، 

فنحن ال ننظر الى رئاسة الجمهورية كموقع 
ماروني بل كموقع وطني لكل اللبنانيين، 

وتابع: صحيح ان رئيس الجمهورية من الطائفة 
المسيحية إنما هو لكل اللبنانيين، مثله مثل 

المواقع األخرى.

وفي حديث للـ #وسط رحب النائب كاظم الخير 
القوى  جميع  إقرار  لناحية  االيجابية  باألجواء 
الرئاسي  الفراغ  بخطر  والخارجية  اللبنانية 
وتداعياته  وبالتالي تفعيل القدرات كافة حتى 
للمؤسسات  يعيد  الذي  االساس  الهدف  بلوغ 
على  مشددا  العام   انتظامها  الدستورية 
ضرورة تسيير الملفات المهمة العالقة وعلى 
رأسها انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا طرح 
اسم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية 
سعد  الرئيس  من  مشكورة  وبمبادرة  يأتي 
الحريري الذي يسير على خطى والده الشهيد 
رفيق الحريري وقال: »التوافق على فرنجية ال 
يعني الغاء أي فريق بل بلوغ الهدف األساس 

الذي يعيد لمؤسسات الدولة انتظامها«.

ولفت  الى أن المرحلة الراهنة تستدعي تواصل 
كل القوى السياسية مع بعضها البعض  متحدثا 
عن فرصه كبيره إلنهاء الشغور الرئاسي ضمن 

سله متكاملة حول المواضيع الخالفية.

من هو فرنجية؟

سليمان فرنجية ) مواليد 18 أكتوبر 1965(، 
سياسي لبناني ينتمي إلى عائلة سياسية 
عريقة فجده هو الرئيس الراحل سليمان 
فرنجيّة ووالده هو النائب والوزير طوني 

فرنجية. يترأس تيار المردة.

بداية عمله السياسي تعود إلى سنة 1987 
أثناء الحرب األهلية عندما كان في عمر 22 سنة 

وذلك حين أسس كتيبة من 3400 شخص، 
واتخذ له من بنشعي مقرًا كما كانت مقرًا 

لوالده طوني فرنجيّة، واستلم فعليًا القيادة 
يوم 20 أغسطس 1990 من عمه روبير، 

وبعد استالمه للقياده سارع إلى وضع تصور 
سياسي من رؤية واضحة متكًئا على إرث كبير، 

فمتن العالقة مع سوريا مكماًل عالقة الرئيسين 
سليمان فرنجيّة وحافظ األسد، وتربطه حاليًا 
عالقة شخصية قوية مع الرئيس السوري بشار 

األسد.

 في سنة 1989 قِبل باتفاق الطائف كدستور 
جديد، وقام بتسليم سالح »ميليشيا المردة« 
للدولة، كما قام بدعم ترشيح الرئيس رينيه 

معوض مما شكل عالمة فارقة في تاريخ 
العالقات بين أهل السياسة في المنطقة 

الواحدة. وقد عين بعد اتفاق الطائف عضوًا 
في المجلس النيابي وذلك بعام 1991 وكان 

حينها أصغر نائب بالبرلمان، كما دخل المجلس 
النيابي بانتخابات األعوام 1992 و1996 

و2000، بينما خسر المقعد النيابي بانتخابات 
عام 2005، وعاد إلى عضوية البرلمان في 

انتخابات عام 2009. )ويكيبيديا(
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الصفدي حذر من هجرة شباب طرابلس واتحاد  بلدياتها يكافح الفوضى ويساند الجيش
ميقاتي يستهجن العدوان املمنهج للكيان الصهيوني ويحذر من تهويد »القدس«

|   الريفي وعائلة الشهيد الحسن وأصدقاءه 

خلدون الشريف
 لبنان لن يكون جائزة ترضية ألحد

  تزامنًا مع يوم االستقالل، استضاف اللقاء الحواري الشهري « 
منبر الشباب «، الذي تنظمه اللجنة اإلعالمية في شباب العزم،  
في  «قراءات  عنوان:  تحت  محاضرة  في  الشريف،  د.خلدون 
الثقافي  السياسة الداخلية والخارجية«، وذلك في مركز العزم 

في ميناء طرابلس.

 ولفت الشريف الى أن طرابلس مرشحة ألن تلعب دورا أساسيا 
مع  الشمالية  الحدود  من  لقربها  نظرا  المقبلة  المرحلة  في 
المعادلة  رأسا في  المدينة  إلى ضرورة أن تكون  سوريا، الفتًا 
السياسية القادمة لتستطيع ان تلعب دورها، مؤكدًا أن الرئيس 
نجيب ميقاتي، بما يمتلكه من حنكة سياسية وعالقات دولية 
وإقليمية، مؤهل للعب هذا الدور، وإعادة عاصمة الشمال إلى 

المكانة السياسية الالئقة بها. 

وفي الختام، أجاب د.الشريف على أسئلة الحضور، واستلم درعًا 
تكريميًا من ضناوي باسم «شباب العزم«.

بلدية طرابلس تزيل املخالفات
 

واصلت شرطة بلدية طرابلس بالتعاون مع عناصر سرية درك 
طرابلس حملة تنظيم السير وازالة المخالفات والتعديات على 
االمالك العامة والخاصة واالرصفة في يومها الخامس، وأشرف 
الرافعي  الطيب  عامر  المهندس  البلدية  رئيس  الحملة  على 
الشرطة  وقائد  غمراوي  الناصر  عبد  المقدم  السرية  وقائد 

المالزم عبداهلل خضر ورئيسة مصلحة الهندسة عزة فتفت.
 

اهدافها  تحقيق  حتى  مستمرة  »الحملة  ان  الرافعي  وأكد 
والتعديات  المخالفات  كثرة  من  نتفاجأ  :«لم  وقال  المرجوة«، 
الواجهة  يعتبر  والذي  المدينة  في  الرئيسي  الطريق  الواقعة 
الحقيقة لطرابلس انطالقا من البحصاص جنوبا وحتى الملولة 

شماال«.
   

مهلة  واعطيت  المخالفات  معظم  ازالة  تمت  لقد   « اضاف: 
يومين للمخالفات االخرى على ان يرفعها اصحابها حتى يوم 
الفنية  الورش  ستعمد  واال  تقدير  ابعد  على  االثنين  او  االحد 

على ازالتها وتستطير محاضر ضبط بحق اصحابها«.

الشمال  قيادة  من  وفدًا  ميقاتي  نجيب  الرئيس  إستقبل 
الحركة  مسؤول  برئاسة  الفلسطينية  «فتح«  حركة  في 
طرابلس.  في  مكتبه  في  فياض  جهاد  أبو  الشمال  في 
وجرى خالل اللقاء بحث الوضع في المخيمات الفلسطينية 
ومعاناة أبنائها، إضافة الى تطورات األوضاع الميدانية في 

فلسطين.
 

الفلسطيني  «الشعب  إن  ميقاتي  الرئيس  قال  اللقاء  وخالل 
يسّطر مالحم بطولية وحيدًا، في ظل غياب أي ردع للعدوان 
الممنهج الذي يقوم به الكيان الغاصب، إضافة الى محاوالته 

المستمرة لتهويد القدس«.
 

واستهجن ما يتعرض له المسجد األقصى والمصليّن فيه من 
الى حد االمتناع عن  إعتداءات، متسائاًل: «هل وصل الصمت 
الفلسطيني  الشعب  يبقى  أن  يجوز  وهل  والكالم؟  االستنكار 
تستبيح  التي  اإلسرائيلية  الغطرسة  هذه  يواجه  وحيدًا 

المقدسات«.

تلف  التي  الصمت  لحال  أسفه  عن  فياض  أعرب  اللقاء،  بعد 
واعتقال  قتل  ما يجري في فلسطين من  العربي حيال  العالم 

وتدنيس.

 الصفدي يحذر  .. 
من  الكبير  «قلقه  تصريح  في  الصفدي،  محمد  النائب  أبدى 
من  والميناء  طرابلس  لها  تتعرض  التي  االنسانية  الكارثة 
الظروف  نتيجة  اليأس  أصابهم  الذين  شبابها،  هجرة  خالل 
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي ضربت عاصمة الشمال، 
على  بالمدينة  عصفت  التي  العنف  موجات  عن  نتجت  والتي 
العمل،  فرص  غياب  الى  بالتالي  وأدت  خلت،  سنوات  مدى 
اسواق  في  السوريين  الالجئين  منافسة  بروز  اليها  يضاف 

العمل«.

 وحمل النائب الصفدي «مسؤولية تفريغ طرابلس من شبابها 
الى  والدفع  السالح  حمل  ثقافة  نشر  في  ساهم  من  كل  الى 
التقاتل خالل الفترة الماضية«، واعتبر «ان ما يسمى بحكومة 
عدة  ألسباب  االكبر،  المسؤولية  تتحمل  الوطنية  المصلحة 
عن  وتخلت  طرابلس  في  االمنية  الخطة  نفذت  أنها  أهمها 
وعودها بإرفاقها بخطة انمائية كان من شأنها أن توفر فرص 

الصفدي  النائب  أرضهم«.وناشد  في  وتبقيهم  للشباب  عمل 
الممكنة،  الخطوات  واتخاذ  للتكاتف  طرابلس  فعاليات  »كل 
التي  الغربة  أتون  من  الشباب  النتشال  األيدي  مد  وبالتالي 

تعصف بهم في وطنهم«. 

طرابلس  اىل جانب الجيش
 استذكر رئيس  بلدية طرابلس  عامر الطيب الرافعي خالل 

لقائه اعضاء المجلس البلدي نضال رجاالت االستقالل، 
في حضور ممثل عن الوزير السابق فيصل كرامي، حيث 

وضعوااكليال من الزهر على ضريح رجل االستقالل عبدالحميد 
كرامي، واخر على النصب التذكاري لشهداء االستقالل من 

ابناء طرابلس.

 
وبعد تالوة الفاتحة، اكدالرافعي ان «طرابلس ستبقى 

موئال للوطنية وحامية للدستور والى جانب الجيش والقوى 
االمنية«، الفتاأن «تضحيات شباب طرابلس وقياداتها 

العظام كانت السبب الرئيس في تحقيق االستقالل وخروج 

المحتل من كامل االراضي اللبنانية«. 

نهرا:  الجيش صمام امان 
و استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في 
سراي طرابلس، وفدا عسكريا ممثال قائد الجيش العماد جان 
الركن  العميد  العسكرية  الشمال  منطقة  قائد  ضم  قهوجي، 
العميد  للعديد  الشمال  منطقة  قائد  معاون  حالوي،  مروان 
رينه معوض ورئيس االمن القومي في فرع مخابرات الجيش 

اللبناني في الشمال العقيد احمد عدره.

الجيش  قائد  وتهنئة  تحيات  حالوي  الركن  العميد  ونقل 
للمحافظ نهرا بحلول عيد االستقالل.

قهوجي،  الى  تحياته  نقل  الوفد  على  نهرا  تمنى  بدوره، 
بعيد  جميعا  اللبنانيين  ومهنئا  المبادرة  «هذه  على  مثنيا 
االستقالل«، مؤكدا أن «الجيش هو صمام امان لحماية لبنان 

والسلم االهلي وترسيخ االمن واالستقرار«. 

وعلى اثر اللقاء قال الرافعي: »نتقدم بالشكر الجزيل من 
االتحاد األوروبي والذي ينفذ العديد من المشاريع بين 

مناطق التبانة وجبل محسن والقبة والتي عانت األمرين طيلة 
السنوات الماضية. هذه المشاريع التي تطال البنى التحتية 

والمدارس داخل األحياء الشعبية، كل هذا بهدف خلق فرص 
العمل أمام الشباب للحد من البطالة المستشرية بفعل 

االزدياد الحاصل بأعداد النازحين السوريين، الذين تضج بهم 
المدينة«.

 أما السن فعبرت عن مدى حبها واعجابها بهذه المدينة 
التي تزورها للمرة األولى كسفيرة، بعدما كانت قد زارتها 

»كمواطنة« وتجولت في أسواقها«التاريخية العريقة«.
وقالت:«الزيارة اليوم تأتي في وقت يسود فيه التفاؤل بسبب 

األمن المستتب والذي يعكس ارتياحا في النفوس بعد 
السنوات العصيبة التي عصفت بالمدينة. 

نحن على يقين تام بأننا نعاني واياكم نفس التحديات، ونعلم 
جيدا بأنه ال عالقة لالسالم باالرهاب الذي يضرب العالم 

أجمع، من هنا كان من الضروري التعاون فيما بيننا لتخطي 
المرحلة الصعبة، ونعلم بأن الضغط الحاصل على المدينة 

بسبب النازحين السوريين كبير جدا، ولذا، فإننا نسعى لتقديم 
الخدمات ليس فقط للشعب السوري، وانما أيضا المجتمعات 
التي تحتضنهم ومنها طرابلس فرص العمل من خالل دعم 

المؤسسات الصغيرة وتمويلها بالقروض.  

وقالت السن من جهتها: »هناك برنامج نسعى لتحقيقه 
مع القطاعات الخاصة بهدف التنمية اضافة الى ايجاد 

فرص العمل من خالل دعم المؤسسات الصغيرة وتمويلها 
بالقروض. الحقيقة ان االتحاد األوروبي يعمل على تعزيز 

قدرات الجيش اللبناني والسلطات على الحدود، بغية الحد من 
أي هجمات متوقعة أو دخول المسلحين«.

يف  االوروبـي  االتحـاد  سـفرية 
بلـس   طر

 إسـتقبل رئيـس اتحـاد بلديات الفيحـاء رئيس بلديـة طرابلس 
االتحـاد  بعثـة  رئيسـة  مكتبـه،  فـي  الرافعـي  الطيـب  عامـر 
األوروبي في لبنان السـفيرة كريسـتينا السـن التي زارت مدينة 
طرابلـس علـى رأس وفـد، فـي حضـور أعضـاء المجلـس البلدي 

عـزت دبوسـي، الدكتـور محمـد شمسـين وعربـي عـكاوي.

الرافعي:«نتقـدم بالشـكر الجزيـل مـن  اللقـاء قـال  اثـر  وعلـى 
بيـن  المشـاريع  مـن  العديـد  ينفـذ  والـذي  األوروبـي  االتحـاد 

الجماعة االسالمية  الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من    إستقبل 
ضم النائب عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي عزام األيوبي 
في  البحث  وتم  خيال  حسن  الشمال  في  السياسي  والمسؤول 

التطورات العامة في البالد. 

 
اثر اللقاء، قال األيوبي:«تأتي زيارتنا ضمن سياق الزيارات التي 
بدأنا بها من عند سماحة المفتي دريان، وموضوعها األساسي 
الغبن الذي شعرنا به في التشريع الذي تضمنه قانون استعادة 
الجنسية وعدم منح المرأة حقها في إعطاء جنسيتها البنائها، 
اي عدم تمرير هذا القانون، اضافة الى المناقشة في األوضاع 
االساسية العامة التي تمر بها البالد والسيما الحراك المتعلق 

بملء الشغور الرئاسي«.

واشار الى »ان التشاور مع الرئيس ميقاتي قائم ليس منذ االن، 
إنما هو مستمر، ونأمل ان نتعاون بما يأتي بثمار جيدة لوطننا 

لبنان وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة«. 

 ميقاتي التقى وفدا من الجماعة االسالمية
التشاور  مستمر  ونأمل ان نتعاون بما يأتي بثمار جيدة لوطننا

 

إقرأ أيضًا ،،
وفد من طالب العزم التقى 

الرافعي  - ص10
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تدريب 30 مزارعا على 
تجفيف الخضار والفاكهة 

مرحلة  تنفيذ  الصفدي«  »مؤسسة  بدأت 
مع  والفاكهة  الخضار  تجفيف  على  العمل 
»تجفيف  عنوان  تحت  المزارعين،  صغار 
استكملت  أن  بعد  والخضار«،  الفاكهة 
التجفيف، ضمن مشروع  عملية إنشاء وحدة 
االقتصاد  لتنمية  المحلية  الموارد  »استغالل 
مع  بالتعاون  عكار«،  منطقة  في  الريفي 
في  وذلك  اإلسبانية،   AIDA مؤسسة 
االتحاد  من  الممول  أفكار-3  برنامج  إطار 
لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  بإدارة  األوروبي 

التنمية اإلدارية.

صغار  من  الـ30  يقارب  ما  شارك  وقد 
العكارية،  المناطق  مختلف  ومن  المزارعين 
في الحصة التدريبية التي نظمتها المؤسسة 
في  الزراعية«  للتنمية  الصفدي  »مركز  في 
المركز  دير دلوم - عكار، وفي حضور مدير 
وقد  بالمشاركين،  رحب  الذي  درنيقة  أنور 
وتطبيقية  نظرية  تدريبات  المزارعون  تلقى 
الياس وهبة  الزراعيين  المختصين  من قبل 

وباسم الخوري.
 

»عملية  وهبة  شرح  النظري،  الجانب  في 
على  مشددا  العلمية«،  وأهميتها  التجفيف 
»ميزة المواد المجففة باعتبارها مواد غذائية 
المادة  خصائص  بمعظم  تحتفظ  مكثفة، 
بإسهاب،  وفند  منها،  المحضرة  الطبيعية 
الحفظ  عملية  اعتماد  وسلبيات  إيجابيات 
عملية  آلية  إلى  بعدها  لينتقل  بالتجفيف، 
وطرق  األولية،  »مبادئها  شارحا  التجفيف«، 
التجفيف سواء بالهواء في األماكن المغلقة، 
أو  الطبيعي  )التجفيف  بالتبخير  أوالتجفيف 
الصناعي(،  التجفيف  وطريقة  الشمسي، 
من  كل  بين  مقارنة  أجرى  كما  والتجميد«. 

الطريقتين الطبيعية والصناعية.

ثم عدد وهبة »أنواع المجففات المستخدمة 
لعملية  العامة  والخطوات  الغذائية،  للمواد 
والغسيل،  الحصاد،  من  بدءا  التجفيف، 
والسلق،  النقع،  ثم  والتقطيع،  والتقشير 
توضيب  قبل  التجفيف،  مرحلة  إلى  وصوال 

وتخزين المادة الغذائية المجففة«. 

من  نطلب   : املرعبي  طالل 
شهيب إعالن كل خفايا ازمة 

النفايات
 
 

المرعبي  طالل  السابق  والنائب  الوزير  سأل 
في تصريح حول ازمة النفايات: «لماذا وصلت 
كل مساعي حلها الى الحائط المسدود رغم 
العلنية  والتصاريح  المبذولة  الجهود  كل 

بإيجاد مطامر في لبنان دون جدوى«. 
 

كل  «إعالن  شهيب  أكرم  الوزير  من  وطلب 
تهدد  باتت  التي  البيئية  الكارثة  هذه  خفايا 
كيان وصحة كل اللبنانيين وتكاد تؤدي الى 
بلدان  في  حتى  انقرضت  خطيرة  أمراض 

اضاف  والرابع«.  الثالث  والعالم  افريقيا 
الموضوع  وهذا  الترحيل  عن  :«يتكلمون 
يحتاج، ولو اتخذوا قرارا اآلن بشأنه، الى وقت 
طويل. فمن وراء عرقلة ايجاد حلول للنفايات 
ومن يقف وراء الشركات التي تعرض الترحيل 
باسعار خيالية؟ وهل هناك من يستفيد من 

جراء ازمة النفايات؟«.

والكابتاغون  المخدرات  موضوع  وحول   
أحيانا  قال:«يوقفون  لبنان  في  المصنع 
هل  ولكن  المرفأ  او  المطار  في  مهربيها 
صحيح أن كل األجهزة المختصة ال تعلم أين 
النتائج  تعالج  الدولة  المخدرات.  هذه  تصنع 
ولكن ال تعالج األسباب ويجب وقف المصدر 
يجنون  والذين  والمصنعين  األساسي 

الثروات«.

ظلم  بأي  نقبل  لن  »املستقبل«: 
يلحق بعكار 

 عقد »تيار المستقبل«،  اجتماعًا لمنسقيات عكار، شارك 
األمين  المشنوق،  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  فيه 
عضو  حبيش،  هادي  النائب  الحريري،  أحمد  للتيار  العام 
العامة  األمانة  أعضاء  المراد،  محمد  السياسي  المكتب 
حيدر،  ومختار  فروخ  صالح  الملك،  عبد  بسام  التيار  في 
ومنسقو عكار سامر حدارة، عصام عبد القادر وخالد طه.

 
بعد التداول في األوضاع السياسية واالجتماعية والبيئية 

في عكار، أصدر المجتمعون البيان التالي:

الرافض  السابق  موقفهم  على  المجتمعون  يؤكد  أواًل: 
ألن تكون عكار المنطقة الوحيدة في لبنان التي تستقبل 
نفايات مناطق أخرى، أو أن يُفرض عليها أي قرار بالقوة، 
مطامر  إلنشاء  اعتمادها  رفضت  التي  بالمناطق  أسوة 

صحية فيها.
 

بأي  يقبل  لن  أنه  على  المستقبل«  «تيار  يشدد  ثانيًا: 
المقترحة  الحلول  صعيد  على  عكار  بمنطقة  يلحق  ظلم 
بأن  الحازم  موقفه  على  ويؤكد  النفايات،  أزمة  لحل 
الحلول هو مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع  تأمين 

اللبنانيين في كل المناطق.
 

الدائمة  مطالبتهم  على  المجتمعون  يؤكد  ثالثًا: 
وبيئي  صحي  مطمر  إلى  سرار  مكب  بتحويل  للحكومة 
يستعمل لنفايات أهل عكار تحديدًا، وبإنهاء كل المكبات 

العشوائية.

التواصل  تكثيف  ضرورة  على  المجتمعون  يؤكد  رابعًا: 
بين قيادات «تيار المستقبل« وجمهوره لما فيه مصلحة 
عكار السياسية واإلنمائية واالجتماعية، في سبيل توحيد 
تحتاجها  التي  اإلنمائية  المشاريع  كل  وتحقيق  الموقف، 

المنطقة. 

 محطة لتحويل الكهرباء لببنني
 احتفلت بلدة ببنين في عكار، بتدشين محطة لتحويل 
الكهرباء وتقويتها، أقيمت في ساحة البلدة، في حضور 
رئيس  نائب  خوري،  غسان  عكار  كهرباء  دائرة  رئيس 
بلدية ببنين- العبدة مروان حافظة، رئيس اتحاد روابط 
المجلس  أعضاء  من  وعدد  الكسار  زاهر  عكار  مخاتير 

البلدي والفاعليات.

وعملها  الكهرباء  »شركة  البلدية  باسم  حافظة  وشكر 
راحتهم  الى  والسعي  المواطنين،  أزمة  حل  في  الدؤوب 

وتأمين التغذية الكهربائية قدر المستطاع«.

بدروه، رأى الكسار أن »عكار التي كانت تعاني الكثير في 
العديد من  في  التقوية  ونقص محطات  الكهرباء،  ملف 
القرى العكارية، باتت اليوم تشهد حركة نوعية يقودها 
سد  سبيل  في  خوري،  غسان  عكار  كهرباء  دائرة  رئيس 
على  خوري  شاكرا  منزل«،  لكل  الطاقة  وتأمين  العجز 
التيار  ستؤمن  التي  ببنين،  بلدتنا  في  المحطة  »هذه 

الكهربائي لعدد كبير من المنازل«.

من جهته، لفت خوري إلى أن »العمل على تأمين الطاقة 
عند  الوقوف  على  »نعمل  مؤكدا  وساق«،  قدم  على  جار 

حاجيات كل المناطق العكارية«. 

بلدية بزبينا تؤهل طرق يف 
البلدة

وتأهيل  لترميم  بزبينا مشروعا  بلدية  تنفذ   
وذلك  البلدة  في  داخلية  زراعية وطرق  طرق 

بتمويل من اتحاد بلديات الجومة. 

«ان  انطون  ميالد  البلدية  رئيس  واوضح 
وتنتشر  جدا  سيئا  أصبح  الطرق  هذه  وضع 

ملحة  الحاجة  وباتت  الكبيرة،  الحفر  عليها 
المزارعين  اعمال  أجل تسهيل  للترميم، من 
منازلهم  الى  المواطنين  انتقال  وتسهيل 
دون ان تتعرض سياراتهم وآلياتهم للضرر، 

خصوصا على ابواب فصل الشتاء«. 

الجومة  بلديات  اتحاد  رئيس  انطون  وشكر 
سجيع عطية على« تجاوبه الكبير ودعمه 

للمشروع«. 

لتجنيب عكار مزيدا من 
األضرار البيئية والصحية

 
عقدت حملة «عكار لعيونك توحدنا« اجتماعا 
في مبنى الرابطة النسائية في حلبا، عرضت 
النفايات  بموضوع  المستجدات  آلخر  فيه 
ومكب سرار، وجرى تقييم عام للحراك وآلية 

العمل في المرحلة المقبلة.

بيان  المجتمعين  عن  صدر  االجتماع  وبعد 
أعلنوا فيه عن «دراسة شاملة للوضع الراهن 
ضمن  المشؤوم  سرار  مكب  اقفال  يتضمن 
مهلة ستعطى لالتحادات والبلديات لتسوية 
وبيئية،  صحية  شروط  وفق  نفاياتها  اوضاع 
لموضوع  متكاملة  خطة  وضع  تتضمن  كما 
المكبات العشوائية في عكار من خالل اقتراح 
خطة بديلة تضع االمور في نصابها الصحيح 

وفق  النفايات  مع  التعامل  إلى  للصيرورة 
األصول واالجراءات الدولية«.

كل  زيارة  سيتم  االطار  هذا  «وفي  اضاف: 
والبيئة  الصحة  ووزيري  الحكومة  رئيس  من 
والعمل  والبيئية  الصحية  الهواجس  لعرض 
الجميع  بين  مشتركة  قواسم  ايجاد  على 
البيئية  األضرار  من  مزيدا  عكار  لتجنيب 

والصحية«.

عملها  بممارسة  «الحملة ستستمر  ان  واكد 
ولن تتوقف عند حدود موضوع النفايات، بل 
الداعم  الصالح  المدني  المجتمع  ستشكل 
محافظة  حقوق  لتحصيل  الدولة  لمؤسسات 
عكار، ورفع الحرمان عنها، وانمائها في شتى 
المطلبية  القضايا  كل  ومتابعة  المجاالت، 

واالنمائية ومراقبة اماكن الخلل والفساد«.
 

سلسلة من املشاريع االنمائية 
يف قرى االسطوان 

 
االسطوان  نهر  بلديات  اتحاد  رئيس  اطلق   
المشاريع  من  سلسلة  الحايك،  عمر  عكار  في 
التابعة  البلدات  في  والخدماتية  االنمائية 
وتعبيد  جدران  بناء  شملت  حيث  لالتحاد 
ومعالجة  طرقات  وتوسيع  اقنية  وفتح  طرقات 

الصرف الصحي.

وتوجه ب«الشكر لرئيس الحكومة تمام سالم 
ولوزير الداخلية نهاد المشنوق وللهيئة العليا 
وتخصيص  بعكار  اهتمامهم  على  لالغاثة 
والبلدات«،  القرى  لتنمية  واموال  اعتمادات 
المشاريع  من  للعديد  البلدات  «حاجة  مؤكدا 

والبنية التحتية«. 

المشاريع  من  عددا  لديه  االتحاد  «ان  وقال: 

ومن اهمها بناء محطة تكرير للصرف الصحي 
االسطوان  نهر  في  البيئية  االضرار  لمعالجة 
النهر«،  التي تصب في  المجارير  الناجمة عن 
اولى  من  هو  المشروع  هذا  «ان  الى  مشيرا 
لالتحاد  مركز  بناء  الى  اضافة  اهتماماتنا 

وقصور بلدية«.

الشكر  الكويخات  بلدة  اهالي  وجه  وقد 
الحايك على جهوده في  البلدية عمر  لرئيس 
تعبيد  واهمها  للبلدة  هامة  مشاريع  تنفيذ 
من  مبنية  فنية  بطريقة  جدران  وبناء  الطرق 
اعمدة  ونقل  الطرقات  بعض  وتوسعة  الحجر 

ومعالجة الصرف الصحي كهرباء وغيرها«. 

دبوسي: للتعاون بني 
»العام« و »الخاص«  

   
أعلن رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق 

دبوسي أن شركة «غالفتينر« التي رسا 
عليها مشروع تشغيل محطة الحاويات على 

الرصيف الجديد في مرفأ طرابلس، تعمد 
الى تسهيل األعمال ونقل البضائع بحرًا من 

مرفأ بيروت إلى طرابلس عبر باخرة وضعتها 
لهذه الغاية، موضحًا أن «الهدف من ذلك 
هو تحقيق الوفر وتسهيل األمور بعيدًا من 

التعقيد والكلفة الزائدة«.

ونفى دبوسي أن يكون هناك تمايز بين 
مرفأ وآخر، «وبالتالي ال يوجد مرفأ ألهل 

بيروت ومرفأ ألهل طرابلس أو غيرها، بل 
نؤمن بأن كل المرافئ هي لبنانية وفي 

خدمة اللبنانيين وخدمة اإلقتصاد الوطني، 
وذلك بإشراف وزارة األشغال العامة والنقل، 

ويفترض بنا تفعيل دور هذه المرافئ 
اللبنانية والخزينة العامة«، كذلك نفى ردًا 
على سؤال «تسديد الرسوم في المرفأين، 
«بل يجب تحصيل هذه الرسوم من المرفأ 

الذي تفرغ فيه البضائع«.

وقال دبوسي: «دورنا كلبنانيين اإللتفاف 
حول دولتنا وحكومتنا، هذه الدولة التي 

تمرّ في ظروف صعبة، لكننا لسنا في غنى 
عن القطاع العام، وكقطاع خاص ندعم كل 

المرافئ في المناطق التي تتواجد فيها، وبعد 
ان تستعيد هذه الدولة عافيتها نرفع إليها 
مطالبنا من اجل توسيع االقتصاد اللبناني 

وتطويره«.

واعتبر أن «بدء العمل في الرصيف الجديد 
في مرفأ طرابلس، يشّكل نقلة نوعية على 
مستوى لبنان كله«، مشددًا على «أهمية 

التعاون بين القطاعين العام والخاص بما 
يخدم مصلحة لبنان«، مؤكدًا أن «مرفأ 

طرابلس سيلعب دورًا مميزًا في هذا اإلطار، 
خصوصًا على صعيد التحضير للمرحلة 

المقبلة والمساهمة في إعادة إعمار سوريا«. 

محافظ عكار ترأس اجتماعا لحل 
مشكلة عبور الشاحنات 

اجتماعًا  اللبكي  عماد  المحامي  عكار  محافظ  ترأس 
موسعا في مكتبه في السراي الحكومي في حلبا حضره 
رئيس  القبيات،  بلدية  رئيس  القبيات،  درك  فصيلة  امر 
المجلس  اعضاء  من  وعدد  البيرة،  في  الغد  بناء  جمعية 
البلدي وعدد من سائقي الشاحنات في عكار ووفد من آل 
جعفر، وذلك في اطار المساعي القائمة لحل مشكلة عبور 
جعفر"  "بيت  منطقة  من  والبحص  الرمل  نقل  شاحنات 
اهاليها  طالب  التي  القبيات  بلدة  عبر  الشمال  بإتجاه 
رفضه  الذي  االمر  الشاحنات  لسير  محدد  جدول  بوضع 

اصحاب وسائقي الشاحنات.
أوقاف عكار: منطقتنا ستبقى 

صمام أمان للوطن 
 

مالك  الشيخ  عكار  أوقاف  دائرة  رئيس  أقام   
جديدة إفطارا صباحيا في دارته.

هذا  جديدة  للشيخ  منصور  المطران  وشكر 
الحضارية  عكار  صورة  عن  يعبر  «الذي  اللقاء 
المشرقة، وقال «ان عكار محظوظة بقيادتها 
الدينية التي تجمع الناس على المحبة وااللفة 

والعيش الواحد«.

ستبقى  عكار  «أن  جهته  من  جديدة  وأكد 
الجامعة  الوطنية  والبيئة  للوطن  أمان  صمام 

والقوى  للجيش  والداعمة  الواحد  بالعيش 
قبلة  ستبقى  «عكار  ان  الى  مشيرا  االمنية«، 
التي  الروحية  عائالتها  تفاعل  في  االنظار 
يشكلون  الذين  ابنائها  خيرة  الوطن  اعطت 
نفخر  ثقافية  وفكرية  واقتصادية  امنية  رافعة 

بهم«.
وأمل «ان تحمل االيام المقبلة انتخاب رئيس 
الحكمة  المسؤولين  يلهم  وان  للجمهوربة 
المؤسسات  دور  بتفعيل  لالنطالق  والدراية 
وان  تستحق  ما  عكار  تاخد  وأن  الدستورية، 
فيها  وتطلق  المقبلة  الحكومات  في  تمثل 
المشاريع االنمائية والخدماتية ووظائف الفئة 

االولى«.

والمساواة  العدالة  تطبق  ان  «يجب  وقال: 
وابناء  المناطق  ابناء  جميع  بين  بالسواسية 

الوطن«. 

محافظ عكار عرض مع وفد 
مفوضية الالجئني خطة 

العمل والتنسيق 
التقى محافظ عكار المحامي عماد لبكي 

وفدا من مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجيئن UNHCR في مكتبه بسراي حلبا، 

ضم الممثلة اإلقليمية لمفوضية األمم 
وعرض الوفد نشاطات مفوضية األمم 

المتحدة لالجئين وخطط عملها المستقبلية 
في عكار، وبحث المجتمعون مع محافظ عكار 
آلية العمل والتنسيق بهدف تقديم أكبر عدد 

من المساعدات لالجئين وتنفيذ المشاريع 
لخدمة الالجئين واألسر اللبنانية المضيفة.

بداية، شكرت جيرار لمحافظ عكار «جهوده 
وتعاونه مع المفوضية وسائر الجمعيات 

العاملة في عكار«.

ثم اطلع لبكي الوفد على نشاطات مكتب 
 ،)LDO( التنمية المحلية في محافظة عكار

وناقش معهم خطة عمل المكتب السنوية. 
وشرح للوفد رؤيته المستقبلية إلعادة تأهيل 

وتقوية المؤسسات الرسمية العاملة تحت 

مظلة المحافظة وبالتعاون معها، والتي 
تخدم يوميا مئات اللبنانيين والسوريين على 

حد سواء، بهدف تأمين حاجات القاطنين 
في عكار.

كما بحث مع الوفد ضرورة زيادة المساعدات 
لقرى عكار، الفتا إلى «ضرورة مساعدة 

القرى التي ال توجد فيها بلديات وتستقطب 
العديد من الالجئين«، مشددا على «ضرورة 

التنسيق مع مكتب التنمية المحلية في 
المحافظة )LDO( منعا لحصول أي ازدواجية 

في عمل المنظمات الدولية والجمعيات 
المحلية العاملة في عكار وبهدف مساعدة 
أكبر عدد ممكن من البلديات والقرى من 
خالل توجيه العمل بما يتالءم مع حاجات 

هذه البلدات«.

وعلى االثر، وزع لبكي واعضاء فريق من 
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين في عكار UNHCR بالتعاون مع 
مكتب التنمية المحلية في محافظة عكار 

)LDO(، بعض البطانيات الشتائية لعدد من 
االسر اللبنانية المحتاجة.

««
««
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أكد رجل األعمال المغترب محمد عز الدين 
علم الدين )رجل اعمال ومرشح سابق  

لالنتخابات النيابية عن مقعد المنية( على 
أن معركته  مستمرة الستعادة الحقوق الى 
أصحابها من الدولة اللبنانية في ما يرتبط 

.Apc بأراضي شركة النفط العراقية

علم الدين أشار في لقاء خاص مع الوسط الى 
أن أراضي الشلبة هي عبارة عن مساحات  من 

األراضي تقارب  مساحتها  الـ 2 مليون متر مربع 
في لبنان الشمالي مدخل المنية الغربي  من دير 

عمار مرورا ببرج اليهودية وصوال  الى المنية 
وهي واجهة بحرية غالبيتها ارض زراعية وعدد 

العقارات فيها 146 عقار بموجب سندات تمليك.
ولفت علم الدين الى أن الموضوع هو عبارة عن  

اتفاق قديم العهد  بين الجمهورية اللبنانية 
وشركة بترول العراق تقرر في خالله «االستيالء« 
على االرض «موضوع التقرير« وترحيل من فيها 

مقابل مبلغ زهيد من المال.

ويؤكد علم الدين  في حديثه على رفض ابناء 
المنية )أصحاب العقارات( رفضهم التخلي 

عن عقاراتهم وأراضيهم التي يستثمرونها 
ويعتاشون منها وبالتالي رفض المبالغ 

المعروضة «ولكن وبنتيجة الحروب التي عصفت 
بالبالد في في ذلك الوقت تغلب الفقر والحاجة 

على االرادة والتصميم والصمود  ما دفع  
بالبعض من مالكي اراضي الشلبة الى قبض 

بعض )المبلغ( ثمن االرض خوفا من الجوع 
والعوذ وحجزت العقارات «.

ويشير  الى تشكل مجموعات من أبناء المنية 
بعد انتهاء الظروف االستثنائية وظروف الحرب 

كانت مهمتها استعادة ما سلب منها في ظروف 
خارجة عن ارادتهم الى أن وصلت القضية اليه 

وتولى متابعتها شخصيا وكالة عن أصحاب 
الحقوق.

علم الدين وضع في تصرف الوسط أهم 
المستندات التي »راسلنا   بها الجهات والوزارات 

المعنية في الدولة اللبنانية« السيما الكتاب 
المقدم الى وزير المالية المرقم 1908\348 

المؤرخ في 30\6\1972 والذي نكرر فيه طلب  
انفاذه قبل انتهاء المهل القانونية حفاظا على 

الحقوق ألصحاب الحق في األراض المنقولة 
ملكيتها الى الدولة اللبنانية من شركة النفط 
العراقية والموجب اعادة توزيعه على أصحاب 

الحق في المنية دير عمار وبرج اليهودية  وهي 
نشرت على الشكل التالي:

 املوضوع: انفاذ قرار وزارة املالية املرقم 
1908 املؤرخ 1972/6/30 املوجب 

انفاذه قانونا

معالي الوزير:

 ان أصحاب الحق في تملك األراضي المنقولة 
ملكيتها الى الدولة اللبنانية من شركة النفط 
العراقية بمقابل مبلغ وقدره )10 ل.ل( إلعادة 
تمليكها ألصحاب الحق في التملك في المنية 

ودير عمار وبرج اليهودية. شاغلوا العقارات 
الحائزون عليها منذ العام 1966 ومن قبل 

عشرات السنين بموجب القرار رقم 275-1926 
بموجب كتاب قيادة الجيش رقم 7256 تاريخ 

18 - 9 - 1971  وكتاب وزارة المالية للدوائر 

العقارية رقم 4766\1116 الصادر وباالستناد 
اليه قرار وزارة المالية رقم 2908\348 المبلغ 

ألصحاب الحق بتاريخ 30 حزيران 1972 
القاضي بتأجيرهم العقارات التي يفلحونها 

ويزرعونها بالتراضي مع الوعد ببيعها والموافق 
عليه من قبلهم بموجب قرار التخمين رقم 

6516  المؤرخ في 1-10- 1973.

يناشدون معاليكم والحكومة انصافهم في انفاذ 
قرار تأجيرهم العقارات التي يزرعونها ويفلحونها 

لتأريخ سابق للعام 1966 مع الوعد ببيعها 
بالتراضي بموجب قرار التخمين والذي يكررون 
طلبهم انفاذه تكرارا سنويا منذ تاريخ صدوره 
وفقا لما هو مبين في مذكراتهم لمعالي وزير 

المالية بتاريخ 20 - 5- 2009 المرفق صورتها 
طيا وكتابهم الى سعادة مدير ادارة الشؤون 
العقارية المؤرخة في 29- 9 - 2012 والذي 
ينتظرون االجابة عليها بإنفاذ القرار الموجب 

التنفيذ يتوجيه معاليكم واهلل يوفقكم لما فيه 
خيركم وخير لبنان.

المنية 13- 10 - 2015  
محمد عز الدين علم الدين

 باألصالة عن نفسه وبوكالته عن أصحاب 
الحق في األراضي المنقولة ملكيتها الى 

الدولة اللبنانية من شركة النفط العراقية

  الكتاب املرسل
 يف 20- 5- 2009 للميالد 

معالي وزير المالية اللبنانية الموقر تحية وبعد

املوضوع:

 انفاذ قرار مديرية الشؤون العقارية الصادر عن 
وزارتكم الموقرة برقم 2908\348 بتاريخ 30 
- 6- 1972 والمبلغ الى أصحاب الحق بتملك 
األراضي المنقولة ملكيتها الى الدولة اللبنانية 
من شركة النفط العراقية في المنية ودير عمار 

وبرج اليهودية بمبلغ وقدره عشرة ليرات لبنانية 
بالمخالفة لقوانين الملكية العامة المعمول بها 

في الدولة اللبنانية.

معالي الوزير: 

الحاقا لمذكراتنا المرقمة 7655\2006 
ومذكراتنا المكرر تقديمها لوزارتكم منذ العام 

1972 نفيد معاليكم بالوقائع التالي بيانها 
ونكرر طلبنا:

أوال يف الوقائع:

1-  بناء على االتفاقية المعقودة بين 
الجمهورية اللبنانية وشركة بترول العراق 

والمرسوم المرقم 8980 في 29 - 2- 1932 
القاضي باعتبار األشغال التي تقوم بها شركة 

بترول العراق من المنافع العامة صدر المرسوم 
رقم 867 المؤرخ في 17 أيلول لسنة 1934 
القاضي بتمليك شركة بترول العراق العقارات 

المبينة أرقامها في مرسوم استمالكها للمصلحة 
العامة.

2-  بعد صدور قرار االستمالك رفض أصحاب 
العقارات الثمن الزهيد الذي أودع ك بدل 

لعقاراتهم في البنوك المحلية اال انه ولظروف 
الحرب العالمية الثانية اضطر بعضهك لقبضه 

لمواجهة األعباء االقتصادية خالل فترة الحرب 
دون التخلي عن اشغال واستثمار األرض مقابل 

الثمن المقبوض.

3-  رغم انتقال ملكية العقارات المستملكة الى 
الشركة باالستناد الى قانون االستمالك للمنفعة 

العامة لم تستعملها الشركة وفقا لما أوجبه 
قانون االستمالك بل أخذت تؤجرها لمن قبض 

ذلك البدل بموجب عقود ايجار سنوية للفالحين 
والمزارعين المقيمين العاملين فيها والشاغلين 

لها.

4-  نتيجة لعدم قيام الشركة باستعمالها 
اراضيهم للمصلحة العامة طلبوا استرداد 

ملكيتهم لها على الصحائف العقارية اال أن 
الشركة رفضت وادعت الملكية مع مرور الزمن.

5-  نتيجة االعتراضات واالعتصامات 
واالضطرابات التي قام بها أصحاب الحق 

مطالبين الشركة بالتعويض عن حرمانهم 
استثمار اراضيهم لفترة زمنية تزيد عن ثالثين 

سنة. قامت الشركة بنقل ملكية األراضي 
المستعملة من قبلها والمقام عليها مباني 
ومنشآت مخيم عرمان الى الدولة اللبنانية 

بمقابل 520,000 ليرة لبنانية بموجب 
المرسوم المرقم 784 والمؤرخ في 1-8- 

1965 حيث تم وضعها بتصرف الجيش إلقامة 
معهد التدريب العسكري عليها.

األراضي الغير مستعملة من قبل الشركة سواء 
المقبوض ثمنها أو غير المقبوض ثمنها تبلغ 
مساحتها ما يقارب ال 2 مليون متر مربع تم 

نقل ملكيتها بالكامل الى الدولة اللبنانية 
بموجب عقد البيع المؤرخ في 28 - 6- 1966 
بمقابل المبلغ وقدره 10 ليرات لبنانية  وبدون 

ابالغ أو اعالم أصحاب الحقوق المستملكة 
أراضيهم اضافة الى عدول الشركة عن 

استعمالها للمصلحة العامة وفقا لما أوجبه 
قانون االستمالك وقد ساعد هذا التملك 

الصوري للدولة وقبولها له في هروب الشركة 
من التعويض على أصحاب الحق وحرمانهم من 

حقهم بالمطالبة باسترداد اراضيهم المستملكة 
للمصلحة العامة مخالفة لما هو منصوص عليه 

من قوانين استمالك للمصلحة العامة.

6-  برفع األمر الى رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الوزراء والوزراء والنواب وقيادة الجيش 
تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة قامت 

بالكشف على العقارات والتحقق من صحة 
المطالب واقتراح الحل الموجب والممكن 

اعتماده إليصال أصحاب الحق لحقوقهم وفقا 
لما هو مبين في كتاب وزارة المالية المرقم 

4766\1116 والمؤرخ في 19 تشرين األول 
من سنة 1971 الموافق عليه من قبل وزير 
المالية بتاريخ 27-6- 1972 باالستناد الى 

كتاب قيادة الجيش المرقم 7256 تاريخ 18- 
9 - 1971 حيث تقرر بموجبه تأجير االراضي 

المستملكة مع الوعد ببيعها بالتراضي لشاغليها 
المقيمين فيها من فالحين ومزارعين باالستناد 

الى الفقرة الثانية من القرار رقم 275 لسنة 
1926 والمادة 25 من القرار 275 لسنة 

1926 والمادة 26 من القرار ذاته وفقا لما هو 
مبين في صورة الكتاب المرفق والذي تم اعتماد 

مضمونه من جميع فرقاء النزاع كــ حل نهائي 
لألزمة الناشبة بين أصحاب الحق والدولة حفاظا 

على األمن واالستقرار في لبنان.

-  للتعــاون  بمــا يخــدم مصلحــة أصحــاب 
لحقوق ا

- مســاحة األراضــي تقــارب الــــ 2 مليــون 
مــر مربــع

ــة  ــف مشــكلة تداخــل الورث - تواجــه املل
نظــرا لقدمــه

ــن  ــل املعني ــة تجاه ــف عقب ــه املل - تواج
ــض ــل البع ــن قب ــه م وتعطيل

- بيعــت العقــارات بمبلــغ لــم يتجــاوز ال 
10 لــريات لبنانيــة يف حينــه

-مذكراتنــا مكــرر تقديمهــا منــذ العــام 
ــس  ــة رئي ــة فخام ــه ورعاي 1972 و بتوجي
بــك  ســليمان  الراحــل  الجمهوريــة 

لقاء خاص  مع رجل األعمال محمد عز الدين علم الدين حول أراضي »الشلبة« يف املنية
أكثر من 2 مليون مرت مربع مقسمة على 146 عقار بموجب سندات تمليك نطالب باستعادتها وقانونها نافذ 

علم الدين

«
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7-  بتاريخ 30 حزيران 1972 وبكتابها 
المرقم 2908\348 أبلغت وزارة 

المالية بواسطة مدير الشؤون العقارية 
شفيق الحلو أصحاب الحق شاغلوا 

العقارات المودعة اسماؤهم لديها 
بالتوافق بين قيادة الجيش ورؤساء 

بلديات ومخاتير المنطقة وموافقتها 
على تأجيرهم العقارات لشاغليها مع 
الوعد ببيعها بالتراضي وفقا لما تم 

االتفاق عليه بين ممثلي أصحاب الحق 
ونواب المنطقة وقيادة الجيش بتوجيه 

ورعاية فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية الراحل سليمان بك فرنجية 

في العام 1972.

8-  بعد تبلغهم تأجيرهم العقارات 
مع الوعد ببيعها أبلغ شاغلوا العقارات 

المقبوض بدل استمالكها وأصحاب الحق 
من المستأجرين والمزارعين ادارة أمالك 

الدولة موافقتهم على قرار التأجير مع 
الوعد بالبيع لصالحهم للسيد حسن الحاج 

مدير ادارة أمالك الدولة بوكالة سعادة 
نقيب المحامين في الشمال المرحوم 

األستاذ سعداهلل شعبان ومحمد عزالدين 
علم الدين ورفاقهم بالتوكيل المودع 
لدى ادارة أمالك الدولة بوكالتهم عن 

أصحاب الحق أما شاغلوا العقارات الذين 
لم يقبضوا بدل االستمالك فقد طلبوا 

استرداد ملكية عقاراتهم بدل االستئجار 

لعدم قبضهم بدل االستمالك المودع 
لهم من قبل الشركة في البنوك  المحلية.

9- باالستناد الى هذه الموافقة قامت 
لجنة مشكلة من قبل وزارة المالية وادارة 

امالك الدولة وأمين السجل العقاري في 
الشمال بتخمين العقارات بموجب محضر 
التخمين المسجل برقم 6516  والمؤرخ 

في طرابلس بتاريخ 1973-1-10 
والمودع لدى مدير الشؤون العقارية 

في وزارة المالية والمبلغ نسخة منه الى 
أصحاب الحق.

10- بتاريخ 3-2-1973 طالب أصحاب 
الحق ادارة امالك الدولة انجاز عقود 

التأجير مع الوعد بالبيع لجميع العقارات 
المخمنة والمبينة أرقامها في محضر 

التخمين أما العقارات الغير مقبوض ثمنها 
وجوب اعادتها لمالكيها أو لشاغليها من 

ورثتهم دون أي مقابل.

أما العقارات المتاخمة ل ثكنة عرمان 
والضرورية لحرم الثكنة فقد أكد مجلس 

الوزراء بمذكرته المبلغة الى محافظ 
الشمال واللجنة الممثلة ألصحاب الحق 

تسوية الوضع مع أصحابها ماديا في حال 
وضعها بتصرف الجيش وفقا لما هو مبين 

في محضر درك المنية عدد 53 \ 401 
المؤرخ 17-1-1973 مع وكيل أصحاب 

الحق محمد عز الدين علم الدين.

ثانيا: الحق املوجب إنفاذه 
قانونًا

منذ تاريخ حصولهم على قرار التأجير الوعد 
بالبيع سنة 1972 يتابع أصحاب الحق 

مطالبتهم انفاذ الوعد بالتأجير مع الوعد 
بالبيع بمذكرات رسمية الى الجهات المختصة 

في الوزارة دون جواب إيجابي رغم أهمية انفاذ 
هذا الوعد في انماء لبنان واقتصاده عقاريا 

وزراعيا واجتماعيا وازدهاره عموما حيث يزيد 
عدد األسر المستفيدة من 2500 أسرة. ورغم 

تكرار المطالبة سنويا بموجب مذكراتنا الى 
الجهات المختصة في وزارة المالية وادارة 

أمالك الدولة ومحافظ الشمال ورغم النزاعات 
المسلحة أحيانا بين أصحاب الحق والسلطة 

العسكرية لم يتم انجاز الوعد رغم علم الدولة 
ومعرفتها األكيدة بأن أصحاب الحق لم 

يتنازلوا ولن يتراجعوا عن حقهم الثابت في 
أراضيهم المؤيد قانونا مهما طال الزمن وهم 

رغم استمالك أراضيهم ال زالوا يشغلونها 
وسيستمرون في االشغال حتى انفاذ الوعد 

الموجب انفاذه قانونا ألسباب انسانية وعائلية 
واجتماعية وزراعية واقتصادية وانمائية وأمنية 

وهو حق من حقوقهم الغير قابل للتصرف اال 
في حال غياب العدالة او تغييبها في لبنان عن 
حماية ورعاية مصالح مواطنيها باالستناد الى 

مبادئ الحق والعدالة لما يلي بيانه.

1- ألنها ارضهم وهي مصدر رزقهم الوحيد 
وتم استمالكها وحرمانهم من استثمارها لما 

هو في صالحهم وصالح لبنان واقتصاده منذ 
العام 1943 بدون وجه حق وبالخالف لما هو 
مقرر في قوانين االستمالك للمصلحة العامة.

2-  ألن الوعد بالتأجير مع البيع بالتراضي 
موجب التنفيذ باالستناد الى المادة 220 من 
قانون الملكية العقارية ونصها )الوعد بالبيع 
هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء 

ما لشخص آخر حالما يصرح هذا الشخص 
اآلخر الذي يتعهد بشراء الشيء بأنه قرر شراء 

الشيء على هذه الصورة.

3-  المادة 221 تنص على أنه )يتولد عن 
الوعد بيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه 

الصفة لجميع األحكام الجارية على الحقوق 
العينية(.

4-  المادة 222 تنص على أن )الوعد ببيع 
عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء 

حق عيني له(.

5-  وباإلضافة الى ما نصت عليه قوانين 
الملكية العقارية في لبنان أكدت المادة 493 

من قانون الموجبات والعقود هذا الحق بما 
يلي نصه  ) ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه 

يلتزم المرء  بيع شيء غير متبادل وهو ال يولد 
موجبا على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات 

ال يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه 
انتظار قرار الشخص الموعود(.

وباالستناد الى قرار التأجير مع الوعد تكون 
مهلة التزام الواعد انفاذ وعده 15 سنة وبما 

أن طلبهم إلنفاذ القرار سنويا مع اشغالهم 
ألراضيهم يصبح الوعد بالتأجير مع الوعد 

ببيعهم نافذا من قبلهم وعلى الدولة الواعدة 
موجبا انفاذ وعدها.

معالي الوزير:
إن أصحاب الحق في األراضي المنقولة ملكيتها 
الى الدولة اللبنانية من شركة النفط العراقية 

بمقابل عشرة ليرات لبنانية في المنية ودير 
عمار وبرج اليهودية هي أرضهم وحقهم 

وملكهم يشغلونها من قبل اجراء عمليات 
المسح والتحديد في لبنان سنة 1932.

وهي مصدر رزقهم الوحيد وعليها وحدها 
يتوقف مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة 

يناشدون معاليكم والحكومة التي تعهدت 
اعادة بناء الدولة اآلمنة والعادلة انصافهم في 
اتخاذ معاليكم القرار واالجراء العاجل بالتوجيه 

للجهات المختصة في وزارة المالية وادارة 
أمالك الدولة انفاذ قرار الوعد بالبيع بالتراضي 

الموجب التنفيذ قانونا لما هو في صالحهم 
وصالح لبنان واستثمار أراضيه زراعيا وسياحيا 

ليسهم استثمار هذه األراضي في انماء اقتصاد 
لبنان وازدهاره وعمرانه.

بالوكالة عن أصحاب الحق بتملك 
العقارات املنقولة ملكيتها اىل الدولة 

اللبنانية من شركة برتول العراق 
يف املنية ودير عمار وبرج اليهودية   

محمد عز الدين علم الدين.

وهذه عينة  من املستندات التي حصلت عليها الوسط:

الحسن لإلنارة
تعهد كافــة التمديدات واألعمال الكهربائية

تركيــــــــب كاميرات مراقـــــبة وأجــــهزة إنـــــــذار

صيانــة وتنظيف كافة أنواع الثريات في المنازل

لإلســتعالم االتصال على:   76580509  - 70270648
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املرحلة الراهنة تستدعي تواصل كل القوى السياسية مع بعضها البعض
النائب كاظم الخري للـ #وسط: »نقل مكتب كهرباء املنيه اىل املنية وضع على طريق الحل«

من أجل نهضة علمية فنية إبداعية - المنية حي البالط  06462024 - 03066795مجمع العبير التربوي - معهد العبير الفني

والعمرة  للحج  الرحمة  عيون  حملة  نظمت 
حفاًل تكريميًا لحجاج البيت الحرام ،على مسرح 
برعاية  وذلك  المنية،  في  الخير  ومجمع  مسجد 
مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار ومشاركة 
بلدية  سياسية  فعاليات  الخير   كاظم  النائب 

اجتماعية وعلمائية وحشد من أهالي البلدة .

تاله  الكريم  للقرآن  عطرة  بتالوة  الحفل  بدأ   
الشيخ طارق الخير ،ثم كانت كلمة للنائب كاظم 
الخير  اشار فيها الى أن » هذه المناسبة كريمة  
و سعيدة نحتفي بحجاجنا الكرام اال أنني أتحدث 
إليكم اليوم و في قلبي  غصة و حرقة على ما 
آلت إليه األمور في وطننا  لبنان ،فلبنان جسد 
بال رأس و الحكومة معطلة، و البلد اصبح مكب 
للنفايات لذلك نحن في لبنان اليوم بحاجة الى 
مصلحة  أجل  من  الوطني  التالحم  من  المزيد 
لبنان و  ال حل للخروج من الشلل و التدهور إال 

رئيس  انتخاب  من  انطالقًا  الوطني  بالمشروع 
الى  وبالعودة  بأسرع وقت ممكن  للجمهورية  
الى  الحكومة  تفعيل دورها من  و  المؤسسات  

المجلس النيابي  .

أن  البد  ،و  للحجاج  مبروك  »ألف   : الخير  وختم 
العربية  المملكة  تبذله  الذي  الجهد  نحيي  
عن  بعيدًا  الحجيج   أمور  لتسهيل  السعودية 
العربية  المملكة  به   تقوم  ما  إن  السياسة 
الشرفين   الحرمين  خادم  بقيادة  السعودية  
الذين  البعض  مهاترات  من  أسمى  و  أكبر  
يحاولون استغالل  حادثة منى  لتأجيج المذهبية 

و الخالفات في المنطقة«.
 
 

 ثم ألقى المفتي الشعار كلمة تحدث فيها عن 
بالعودة  الحجاج  كل  ورغبة  مكة  الى  الحنين 

الذي  والمرض  والجهد  التعب  كل  رغم  اليها 
المستلذ  الوحيد  التعب  معتبره   ، ينتابهم 
والمستطاب ألنه يعبر عن العبق اإليماني الذي 
يتبارى فيه االنسان تقربًا الى ربه ،فتبقى شعائر 

الحج  دون انقطاع«.

منصور  للمنشد  دينية  أناشيد  الحفل  تخلل   
زعيتر وفرقة اإلخالص ثم قدمت حملة «عيون 
ووفاء  محبة  كعربون  تذكارية  الرحمة«دروعًا 
ووزعت  ،كما  الخير  وللنائب  الشعار  للمفتي 

الهدايا  التكريمية على الحجاج المكرمين .

النائب  دعوة  لبى  قد  الشعار  المفتي  وكان 
الخير على مأدبة الغداء في دارته في المنية 
الى جانب المشاركين في االحتفال وقد تمنى 
وتحل  للجمهورية  رئيسًا  ينتخب  أن  الشعار 

كل األزمات في لبنان .

املسلمني  الطالب  رابطة 
تكرم طالبها

المنية  في  المسلمين  الطالب  رابطة  أقامت   
المنية  منتزه  في   21 السنوي  التخرج  حفل 
دائرة  رئيس  الخير   كاظم  النائب  بحضور 
التربية والشباب في الجماعة اإلسالمية األستاذ 

ايهاب نافع  وحشد علمائي .

كلمة الطالب الخريجين ألقاها يونس المصري  
ثم كلمة الرابطة ألقاها  األستاذ محمد المصري 
دعا خاللها جميع أبناء المنية للتكاتف لخدمتها  
أن  على  أكدت  المنية  لبلدية  كلمة  كانت  ثم 

أبوابها لكل طالب مجتهد وتمد  البلدية تفتح 
له يد المساعدة.

 كلمة الجماعة اإلسالمية ألقاها  األستاذ إيهاب 
قد  واألقصى  نحتفل  أن  تمنى  والذي   نافع 
تحرر من الصهاينة وشدد على أهمية األقصى 
وأولوية قضية القدس في حياة شباب الجماعة 
حب  عن  الصغر  منذ  تربوا  وأنهم  وطالبها 

األقصى وفلسطين .

نيل  على ضرورة  نافع  أكد  العربي  الشأن  وفي 
اإلستبداد  من  واستقاللها  حريتها  الشعوب 
بسبب  عقود  منذ  منه  عانت  التي  والقهر 
إرادتهم  على  تنقلب  جائرة  عسكرية  أنظمة 
األنظمة  إرهاب  أن  على  مشددًا  الحر  وقرارهم 

وتطرف  إرهاب  من  خطرًا  أشد  اإلستبدادية 
الخروج  لضرورة  نافع  دعا  لبنانيًا  أما   , اآلخرين 
عدم  نتيجة  لبنان  في  الحاصل  الفراغ  من 
الحكومي وفشله  للبالد والشلل  انتخاب رئيس 
المعيشية  ومشاكلهم  الناس  أزمات  حل  في 
الدولة لمطالب  أن تجاهل  واإلجتماعية مؤكدًا 
الشباب  الرئيسي في تطرف  السبب  الناس هو 
وذهابهم للعنف , وبارك نافع للطالب تخرجهم 
محاضنها  اإلسالمية  الجماعة  فتح  لهم  وأكد 
بخدمة  ليقوموا  الحياة  مجاالت  كل  في  لهم 

وطنهم وأمتهم .

الطالب  على  الشهادات  توزيع  الحفل  تخلل 
الناجحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية 

االيجابية  باألجواء  الخير  كاظم  النائب  رحب 
لناحية إقرار جميع القوى اللبنانية والخارجية 
وبالتالي  وتداعياته   الرئاسي  الفراغ  بخطر 
الهدف  بلوغ  حتى  كافة  القدرات  تفعيل 
الدستورية  للمؤسسات  يعيد  الذي  االساس 
تسيير  ضرورة  على  مشددا  العام   انتظامها 
الملفات المهمة العالقة وعلى رأسها انتخاب 
رئيس  اسم  طرح  معتبرا  للجمهورية  رئيس 
يأتي  فرنجية  سليمان  النائب  المردة  تيار 
وبمبادرة مشكورة من الرئيس سعد الحريري 
رفيق  الشهيد  والده  خطى  على  يسير  الذي 
الحريري وقال: »التوافق على فرنجية ال يعني 
الغاء أي فريق بل بلوغ الهدف األساس الذي 

يعيد لمؤسسات الدولة انتظامها«.

 alwassat.com الخير وفي حديث للـ #وسط
لفت  الى أن المرحلة الراهنة تستدعي تواصل 
كل القوى السياسية مع بعضها البعض  متحدثا 
عن فرصه كبيره إلنهاء الشغور الرئاسي ضمن 

سله متكاملة حول المواضيع الخالفية.

 وردا على سؤال عبر النائب الخير عن سعادته 
قبضة  من  العسكريين  االسرى  بتحرير 
يطوى  أن  آمال  عرسال  جرود  في  المسلحين 
أقرب  أسرى في  تبقى من  ما  تحرير  الملف في 

فرصة ممكنة.  

من  »كل  شاكرا  المحررين،  العسكريين  وهنأ  
لهذا  السعيدة  النهاية  في  بإيجابية  ساهم 
الرئيس  ابراهيم،  عباس  اللواء  وشاكرا  الملف 

قطر  أمير  الحريري،  سعد  الرئيس  سالم،  تمام 
الذين بذلوا جهودا مشكورة  واهالي عرسال   
الجهود   تنسيق   » » مطالبا  الموضوع  في هذا 
بين الدولة اللبنانية والجهات المعنية لإلسراع 

في حل الجزء األخير من الملف«. 

األمور متجهة  أن  أكد على  النفايات  وعن ملف 
أيضا نحو التوصل الى حل وسط يقضي بترحيل 
طمر  الى  يصار  أن  على  الخارج  الى  النفايات 
أكرم  الوزير  خطة  بحسب  المكدسة  النفايات 
إليجاد   الحاجة  بأمس  نحن  وقال:«   الشهيب 
التي  الفضيحة   المشكلة  لهذه  نهائي   حّل  

تهدد سمعة لبنان وصحة اللبنانيين«.

 
مكتب كهرباء املنية

محليا  لفت النائب الخير الى أن موضوع نقل 
على  وضع  المنية  الى  المنيه  كهرباء  مكتب 
ولقاءات  اجتماعات  سلسلة  بعد  الحل  طريق 
مع رئيس الحكومه وادارة المؤسسة متوقعا 
من  األولى  األسابيع  مع  الملف  من  االنتهاء 

العام القادم.

وفي السياق نفسه وتعليقا على مشكلة انقطاع 
على  الزائد  الضغط  نتيجة  بالتيار  التغذية 
وجوارها  للمنية  المخصصين   2 و   1 المخارج 
واستنفاذهما القدرات القصوى والتي تقارب ال 
320 آمبير للخط الواحد كشف الخير ان سلسلة 

الخط  بتنفيذ  اثمرت   بها  قام  التي  االتصاالت 
الثالث   المغذي لمنطقة المنيه الذي يضع الحل 

النهائي لمشكلة المخارج.

مستشفى املنية الحكومي
المنية  الحياتي، لم تغب مستشفى  الشق  وفي 
اكد  الذي  الخير  مع    الحديث  عن  الحكومي 
الخدمة بكل طاقاتها لن  على  أن وضعها في 
يطول، وهو بدأ ضمن خطة عمل تبدأ أيضا مع 

األسابيع األولى من العام الجاري.

أوتوسرتاد الضنية
بالشق  العمل  استمرار  عن  أيضا  حدثنا  الخير 
في  وهو  الضنية  المنية  أوتوستراد  من  األول 
المخارج  مرحلة تمويل أخيرة لجهة المداخل و 
تقارب  ميزانية  ضمن  وهي  واإلنارة،  واألرصفة 
بقاء  عن  كاشفا  أمريكي  دوالر  مليون   3 ال 
الضنيه  )المنيه  األوتوسترادين  وصلة  معضلة 
على  تخفى  ال  معلقة ألسباب  العبده(  عرمان  و 

احد.

الى  لفت  الشفة  مياه  استجرار  مشروع  وعن 
التعديالت  بعض  اجراء  مع  به  العمل  استمرار 
السيما لجهة رفع قدرات االستيعاب من 10 بار 

الى 16 بار لكي يخدم عمرا« اطول.

وفعاليات املنية يف دارة 
النائب الخري

بدعوة من النائب كاظم الخير اجتمعت فعاليات 
مدينة المنية و جوارها في قاعة مجمع الخير, في 
حضور رئيس اتحاد بلديات المنية و رئيس بلدية 
دير عمار ورئيس بلدية مركبتا و فعاليات  و رجال 

دين و مخاتير و اعضاء مجالس بلدية .
 

بداية استعرض النائب الخير العوائق التي تعترض 
المنطقة  في  االنمائية  المشاريع  بعض  تنفيذ 
بحق  رقم06712المجحف  للمرسوم  تطرق  وقد 
اعتمادات  خصص  الذي  الضنية  المنية  قضاء 
األقضية  لجميع  لبنانية  764مليارليرة  بقيمة 
اللبنانية باستثناء قضاء المنية الضنية كما اطلع 
نواب  من  رفعت  التي  المذكرة  على  الحاضرين 
تضمنت  التي  الحكومة  رئيس  لدولة  القضاء 
الضنية  المنية  لقضاء  مشاريع  عدة  تمويل 
من  القضاء  طال  الذي  الحرمان  لرفع  كتعويض 

قبل الحكومة في المرسوم المذكور اعاله.

الخير الحاضرين على  النائب كاظم   كما و أطلع 
عام  مدير  مع  بها  قام  التي  المراجعات  سلسة 

لتنفيذ  الحايك  كمال  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
االدارةرقم24- مجلس  عن  الصادر  القرار 

مكتب  بنقل  القاضي  222بتاريخ2004-4-27 
كهرباء المنية من مدينة طرابلس الى منطقة
المنية و التي جوبهت بالممطالة و التسويف .

 
وبعد التداول صدر البيان االتي :

 
تنفيذ  لمتابعة  لجنة  تأليف  الحاضرين  قرر  اوال: 

المطلبين المذكورين أعاله
 

كهرباء  مكتب  نقل  بأن  الحاضرون  اعتبر   : ثانيا 
البناء هذه  المنطقة هو حق مشروع  الى  المنية 
المنطقة ولن يتراجعوا عنه و يعتبرون هذا البيان 
بمثابة االنذار االخير لمؤسسة كهرباء لبنان قبل 

البدء بالخطوات التصعدية .
 

اجتماعتهم  ابقاء  على  المجتمعون  اتفق  ثالثا: 
مفتوحة لضمان تحقيق المطالب المذكورة.

 2004 العام  في  مقدم  كتاب  وهذا 
الى  طرابلس  دائرة  مركز  نقل  موضوعه 

منطقة المنية:
 

تصوير: رضوان أسعد 

تكريم للحجاج يف املنية 
بحضور الخري ورعاية الشعار: لالبتعاد عن السوء واالمتثال ألوامر اهلل

تصوير: حمادة أسعد   - استديو روان

| النائب الخير  

«
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إتحاد بلديات الضنية
تفقد  املبنى الجديد 

  تفقد وفد من إتحاد بلديات الضنية مفوضية شؤون 
الالجئين UNHCR لدى وزارة الداخلية ندى مولوي 
مشروع بناء المركز الجديد لالتحاد في بلدة بخعون 

ـ الضنية الذي تنفذه شركة "ليماكو" تحت إشراف 
المهندس زياد الصمد. وتخللت الزيارة جولة على 

مشروع البناء ومرافقه، وشرح حول التصميم الهندسي 
للمبنى، والخدمات والتقديمات. 

وممثل  ملنظمة دولية 
  تبنت منظمة المدن والحكومات المحلية في الشرق 

األوسط وآسيا، خالل مؤتمرها األخير الذي عقدته 
في مدينة مالطيا التركية، اقتراح األمانة العامة بأن 

يكون اتحاد بلديات الضنية هو ممثل منظمة المدن 
والحكومات المحلية في الشرق األوسط وغرب آسيا.
وجاء هذا التبني خالل مشاركة رئيس االتحاد محمد 
سعدية في المؤتمر الذي شهد على هامش جمعيته 

العمومية اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة واجتماع 
لجنة البيئة للمنظمة ومنتدى المدن المستدامة.

بلدية سري تؤهل مدخل البلدة
 باشرت بلدية سير- الضنية تأهيل وتحسين الشارع 

العام عند المدخل الرئيسي للبلدة، مقابل محطة هوشر، 
في إطار الجهود التي تبذلها لحل مشكلة زحمة السير 

على طريق البلدة.  

االجتماعية  السياسية،  المنية  فعاليات  حضور  في 
احتفال  في  كرامي  فيصل  السابق  الوزير  والبلدية، شارك 
السجون  في  لالسير  التذكاري  النصب  عن  الستار  بازاحة 
الجنوبي،  المنية  مدخل  عند  سكاف،  يحيى  االسرائيلية 
والجمعية  االسير سكاف  واصدقاء  عائلة  لجنة  بدعوة من 
النائبين  حضور  في  والمحررين،  لالسرى  اللبنانية 
العقيد فؤاد  البعريني ومصطفى حسين،  السابقين وجيه 
عبيد ممثال مديرية مخابرات الجيش في الشمال، المالزم 
اللواء عباس  العام  العام لالمن  المدير  الزين ممثال  خالد 
في  االجتماعي  للعمل  الوطني  المركز  رئيس  ابراهيم، 
السابق عبد  الوزير  الى ممثلين عن  الخير،  الشمال كمال 
الرحيم مراد والنائب السابق جهاد الصمد وتيار «المردة« 
وعن الفصائل الفلسطينية في الشمال وحشد من اهالي 

المنية والجوار.

سكاف
القى  الخطيب،  شحادة  االحتفال  مقدم  من  ترحيب  بعد 
«حقنا  على  فيها  اكد  كلمة،  االسير  شقيق  سكاف  جمال 
الذي يعتدي على وطننا  المشروع في مقاومة االحتالل - 
وطائراته  االقليمية  مياهنا  تجوب  التي  زوارقه  خالل  من 
التي تنتهك اجواءنا - من خالل معادلة الجيش والشعب 
والمنظمات  االنسانية  «الهيئات  مناشدا  والمقاومة«، 
االحتالل  حكومة  على  الضغط  االحمر،  والصليب  الدولية 
لكشف مكان اعتقال االسير سكاف ومعاملته وفق القوانين 

الدولية ومن ثم االفراج عنه«.

كرامي
الطيبة  االرض  هذه  »من  فقال:  كلمة،  كرامي  القى  ثم 
خرج قبل نحو ثمانية وثالثين عاما شاب، لم يكمل الثامنة 

عشرة من عمره، ليلتحق بمجموعة من الشبان والشابات 
دالل  بيروت  ابنة  الكبيرة  المناضلة  تقودهم  الفدائيين، 
في  الفدائية  العمليات  اهم  من  واحدة  ونفذوا  مغربي، 
ارض العدو. لقد نجحوا في الوصول الى فلسطين المحتلة 
عبر البحر واسروا في حيفا 63 صهيونيا وذهبوا بهم الى 
االسرى  كل  عن  االفراج  مطلبهم  وكان  ابيب  تل  عمق 
الفلسطينين والعرب في سجون العدو. لكن جيش العدو 
العملية ودارت مواجهات  الجنود الحباط هذه  باالف  دفع 
من  واكثر  اسرائيليا  قتيال   37 فيها  سقط  ابيب  تل  في 
المجموعة ووقع بطلنا  افراد  82 جريحا واستشهد 9 من 
ان  به  ويليق  سكاف  يحيى  البطل  االسرانه  في  الشاب 
نسميه االسير البطل يحيى سكاف، ويليق بنا ولو متأخرين 
مؤكدين  التذكاري،  النصب  هذا  عبر  بطولته  نتوج  ان 
للعدو وللقريب والبعيد وفي مقدمهم هذه الدولة التي ال 
تعترف بأبطالها، ان يحيى سكاف لم يعد مجرد اسير ضائع 
في سجون االحتالل منذ اكثر من سبعة وثالثين عاما، بل 
صار رمزا للبطولة ورمزا للمقاومة واختصارا بليغ الوجدان 

لبنان العربي والمقاوم«.

اضاف: «اشد على ايادي من ابقى اسم االسير يحيى سكاف 
اللبنانية  والجمعية  االسير  لجنة  خصوصا  مضيئة،  شعلة 
بل  اللبنانية،  الدولة  على  واعتب  والمحررين،  لالسرى 
اغضب على هذه الدولةالتي لم تفعل شيئا ليحيى سكاف 
االهتمامات  من  اجندة  لديها  اذ  تفعل،  ان  يهمها  وال 
اراضينا  ال  بينها  ممن  ليس  مزدوجين  بين  العظيمة 

المحتلة وال اسرانا في سجون االحتالل«.

واعتبر ان «يحيى اليوم هو الرد الساطع على كل المتاهات 
التي دخل فيها الشباب اللبناني. فهذا الشاب ابن المنية 
النضال  عنوان  يضيع  لم  العروبة،  طرابلس  وابن  االبية 

وصار  فلسطين  الى  فورا  واتجه  البوصلة  يضيع  ولم 
ونستلهم  بها  نعتز  وعربية  وفلسطينية  لبنانية  ايقونة 
منها االمل، خصوصا ونحن نتابع في هذه االيام انتفاضة 
وطن  في  حولهم  يجري  بما  آبهين  غير  فلسطين  شباب 
عربي يتمزق بالصراعات والحروب والمذهبيات سائرا نحو 
واجباتها  لبنان  حكومة  ادركت  وسواء  الكبير،  السقوط 
لن  للعدو  نقول  فنحن  تدرك،  لم  ام  البطل  اسيرنا  حيال 
شيء  وال  الحقيقة  نريد  سكاف،  يحيى  قضية  عن  نتخلى 
وال  يحيى سكاف في سجونكم  يبقى  ولن  الحقيقة،  سوى 

حتى في مقابركم «ال سمح اهلل« مهما طال الزمن«.
بل  والعشرات،  سكاف  يحيى  تترك  التي  «االمة  ان  ورأى 
التي  االمة  هي  السجون،  في  المناضلين  من  المئات 
اليوم،  تفعله  ما  وهو  االنتحار،  الى  عاجال  ام  اجال  ستصل 
والبيوت  المدن  تدمر  العربية   - العربية  الحروب  حيث 
والبنى التحتية واالقتصاد وتقتل االبرياء وتشرد الشعوب 
وتنشر الفتن بكل انواعها الطائفية والمذهبية والعرقية. 
ان الدولة التي تنسى على مدى السنين ان لديها اسيرا، 
ستصل  التي  الدولة  هي  اسرائيل  سجون  في  اسرى  بل 
الحاصل  وهو  نفايات،  دولة  تصبح  ان  الى  اجال  او  عاجال 

اليوم حيث القضية المركزية للبنان هي النفايات«.

وختم: »اني اذ افتخر واعتز بأن نصب يحيى سكاف يقوم 
على احد مداخل مدينتنا طرابلس، اقول بكل وضوح، ان 
انه  نصب يحيى ليس حجرا وليس مكانا وليس جغرافيا، 
نصب في الضمير والوجدان وان نحتفل معا بانتصار يحيى 

ورفاق يحيى في قدسنا الشريف«.

بعدها ازاح كرامي والحضور الستار عن النصب التذكاري. 

إزاحة الستار عن نصب لألسري سكاف يف املنية ،،
 كرامي: نصب يحيى ليس حجرا وليس مكانا وليس جغرافيا، انه نصب يف الضمري والوجدان

آكــل الربا ..
كتبتها للوسط األخت فاطمة خضر

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين، وال عدوان اال 
على الظالمين والسالم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام 

المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

أخواني، أخواتي علينا اجتناب الكبائر والمحرمات ليكفر عنا اهلل 
الصغائر من السيئات لقوله تعالى في كتابه العزيز:« ان تجتبوا 

كبائر من تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخاًل 
كريمًا«.

وقال صل اهلل عليه وسلم :« اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا «يا 
رسول اهلل  وما هن؟« قال: الشرك باهلل والسحر وقتل النفس 

التي حرم اهلل اال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت. متفق عليه )السبع 

الموبقات: المهلكات(.

واليوم نقف واياكم إخوتي عند آكل الربا، قال تعالى:« يا 
أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أضعافا مضاعفة واتقوا اهلل لعلكم 

تفلحون«.

وقال أيضًا: »الذين يأكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس«. أي ال يقومون من قبورهم يوم 

القيامة اال كما يقوم الذي مسه الشيطان وصرعه أي ذلك الذي 
أصابهم بأنهم قالوا انما البيع مقل الربا أي حالاًل، فاستحلوا ما 

حرم اهلل ويخرجون يوم القيامة مسرعين الى أكلة الربا فهم 
يقومون ويسقطون وذلك لما أكلوا الربا الحرام في الدنيا أرباه 

اهلل في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة«.

وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قال:« لما 
أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم كل رجل منهم 

بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم بطونهم منضدين على 
سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، 

قال فيقبلون مثل االبل المنهزمة ال يسمعون وال يعقلون، فاذا 
أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم 

فال يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردونهم 
مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا واآلخرة، 

قال، فقلت يا جبريل من هؤالء؟ قال هؤالء أكلة الربا.

وجاء في حديث فيه طول:« إن آكل الربا يعذب من حين يموت 
الى يوم القيامة بالسباحة في النهر األحمر الذي هو مثل الدم 
ويلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا«.

اذا أخوتي  هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة مع لعنة 
اهلل له، كما صح عن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم أنه قال:« 

أربعة حق على اهلل أن ال يدخلهم الجنة وال يذيقهم نعيمها، 
مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير الحق والعاق 

لوالديه اال أن يتوبوا«.

وقد ورد عن أكلة الربا «يحشرون في صورة الكالب والخنازير من 
أجل حيلتهم على أكل الربا كما مسخ أصحاب السبت حين تحيلوا 

على اخراج الحيتان التي نهاهم اهلل من اصطيادها يوم السبت.

وقد قيل »الربا سبعون بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، 
وعن أنس قال:« خطبنا رسول اهلل فذكر الربا وعظم شأنه 
فقال:« الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أشد من ست 
وثالثين زنية في االسالم« ، وعنه أن «الربا سبعون حوبا 

أهونها كوقع الرجل على أمه وفي رواية أهونها كالذي ينكح 
أمه«.

وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه:« اذا كان لك على رجل دين، 
فأهدى لك شيئا فال تأخذه، فإنه ربا«. وقال:« من شفع لرجل 

شفاعة وأهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب 
الربا«. أخرجه أبو داوود.

أخواني أخواتي يبقى أن أذكر بأن كل ما له صلة بالقروض في 
حياتنا اليوم من البنوك مع نسب  ربح محددة هو ربا خالص  

مثال )اقتراض  100 دينار واعادتها للبنك مجتزأة من المعاش 
مقسطة 1300 دينار وقس على ذلك( لذا ندعوكم الى مراجعة 

علماء الدين عند أي عملية مالية فيها شبهات و نسأل اهلل العفو 
والعافية في الدين والدنيا واآلخرة والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

حراك قريب
ملتطوعي الدفاع املدني!

خالد  المدني  الدفاع  متطوعي  باسم  المتحدث  كشفت 
المعنية  الجهات  مع  المحاوالت  كل  استنفاذ  عن  طالب 
»اللي  القانونية  األطر  المحقة ضمن  انتزاع حقوقهم   لــ 

وعدونا فيها«.

المدني وصل  الدفاع  الى أن غضب متطوعي  أشار  طالب 
خالل  في  تحركات  »سيتفجر  وأنه  متقدمة  مراحل  الى 
األيام القادمة« وأن وعود معالي الوزير نهاد المشنوق في 

موضوع تثبيتهم علقت »ألسباب نجهلها«.

خارطة  وضع  الى  #وسط  الــ  عبر  المعنيين   دعا  طالب 
فان  واال  المتطوعين  النصاف  وصريحة  واضحة  طريق 

سلميتهم لن تطول الى ما ال نهاية بحسب تعبيره.

تصوير: حمادة أسعد   - استديو روان
| الخير و كرامي   | كرامي   

«
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زار المشرف العام على «جمعية العزم والسعادة 
االجتماعية« عبد اإلله ميقاتي مركز التدريب المهني 

التابع لنقابة أصحاب المفروشات والصناعات الخشبية 
في طرابلس، حيث تقيم الجمعية دورة تدريبية في 

صناعة المفروشات والمهن المرتبطة بها، بالتعاون 
مع النقابة، وذلك بهدف االطالع عن كثب على سير 

العمل والتطور الذي أحرزه المتدربون.
 

وقد عملت الجمعية على تأمين المعدات واآلالت 
والمواد األولية الالزمة للدورة التي تشمل مهن 
النجارة، الحفر، الحف، الخراطة، التنجيد والدهان، 

ويشارك فيها 22 شابا من المتسربين دراسيا، تتراوح 
أعمارهم بين 16 و20 عاما.

 
واطلع ميقاتي على المستوى الذي بلغه المتدربون، 

الذين من المفترض أن يتمكنوا من إنجاز غرفة نوم 
وغرفة جلوس في نهاية الدورة.

 وحث المتدربين على اكتساب المعرفة المهنية 
الضرورية لمستقبل أفضل والعمل على تطوير 
مهاراتهم بشكل مستمر، خصوصا وأن صناعة 

المفروشات تشكل إحدى المهن المميزة في مدينة 
طرابلس، التي تشتهر بها، وتعتبر مقصدا للزبائن 

من كافة المناطق اللبنانية«، مشددا على «أن جمعية 
العزم لن توفر جهدا في تقديم يد العون للمساهمة 

في تطوير المهارات، وتفعيل الحركة االقتصادية 
في مدينة العلم والعلماء.« تستمر الدورة مدة أربعة 

أشهر وهي األولى على هذا الصعيد، على أن يليها 
دورات أخرى.

 

لقاء يف سجن القبة للنساء 
حول النظافة الشخصية

  نظمت الجمعية اللبنانية الخيرية لالصالح والتأهيل، 
وبرعاية المدير العام قوى األمن الداخلي اللواء 

إبراهيم بصبوص، لقاء في سجن القبة للنساء تحدث 
فيه نقيب أطباء لبنان - طرابلس إيلي حبيب حول 

«النظافة الشخصية«.
  

في مستهل اللقاء، ألقت رئيسة الجمعية اللبنانية 
الخيرية لالصالح والتأهيل فاطمة بدرا كلمة ترحيبية 

شددت فيها على «أهمية الحفاظ على النظافة في 
السجون اللبنانية كقاعدة أساسية يتوجب توفيرها 

للمسجونين ذكورا وإناثا وبإعتبار النظافة من الحقوق 

التي تنص عليها الئحة السجون وفق القوانين 
الدولية ومنها القانون اللبناني«.

 
من جهته، اكد حبيب «اهمية مراعاة موجبات 

النظافة العامة في سائر سجون لبنان وحصول 
السجين على الرعاية الصحية إلى جانب ما يتعلق 

بالتغذية وممارسة الحد األدنى من النشاط البدني 
وشغل أوقات الفراغ«، مشيرا الى «النواحي الصحية 
وقواعدها المتبعة في لبنان لجهة معالجة السجين 
من العلل البدنية او النفسية أو العقلية، ما يجعله 

قادرا على العمل بعد خروجه من السجن إلى جانب 
خلق بيئة صحية سليمة داخل السجن للحد من 

إنتشار األمراض بين السجناء أنفسهم أو بينهم وبين 
العاملين من أفراد وموظفين«.

 

 حفل وطني 
 ملناسبة  االستقالل يف حلبا 

   نظمت جمعية »بالسم« حفال وطنيا لمناسبة   االستقالل، برعاية 
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثال برئيس دائرة 
التربية في الشمال عبد الباسط عباس، في ثانوية حلبا الرسمية، 

حضره ممثلون عن الرئيس نجيب ميقاتي، النائب السابق لرئيس 
الحكومة عصام فارس، نواب ورجال دين وقيادات عسكرية وامنية.

 
والقيت كلمات لكل من االب نايف اسطفان ممثال المطران 

باسيليوس منصور، الشيخ الزعبي ممثال مفتي عكار الشيخ زيد 
زكريا، والشيخ حسن حامد باسم المجلس االسالمي العلوي وقد 

اجمعت على «اهمية االلتفاف حول معاني العيد وحول الجيش 
اللبناني صمام االمان في البالد«.

 
والقى عباس كلمة الوزير بو صعب نقل في مستهلها تحية الوزير 
الى العكاريين، مؤكدا «ان وزارة التربية تضع في اولوياتها مسألة 

النهوض التربوي بمدارس عكار كافة وان الوزير بو صعب يضع 
عكار ضمن اهتمامه الخاص، وقد اخذ على عاتقه قضية انشاء فروع 

للجامعة اللبنانية في عكار«. 

 أقام »شباب العزم« احتفال إطالق منسقية الجامعات للعام الجامعي 
2015-2016، برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثال بالمشرف العام 

على جمعية العزم والسعادة االجتماعية عبد اإلله ميقاتي، وحضور 
رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة جوزيف سعداهلل، 

مسؤول «شباب العزم« في لبنان ماهر ضناوي ومهتمين.

بعد النشيد الوطني ونشيد «العزم« تحدث ميقاتي وقال: »يسعدني 
أن أكون بينكم اليوم في هذا اإلحتفال البهيج الذي يقيمه شباب 

العزم في كل عام، وأن أنقل إليكم تحيات دولة الرئيس نجيب ميقاتي، 
الذي كلفني شرف تمثيله، وتمنياته الحارة لكم جميعا وللمنسقين 

الجدد بالنجاح والتوفيق والسداد«.

اضاف:«يكتسب إحتفالنا اليوم أهمية بالغة، ذلك أنه يصادف الذكرى 
العاشرة لتأسيس شباب العزم، ذلك القطاع البالغ األهمية في إحتضان 

طالب الجامعات والمدارس الثانوية، ال سيما وأنه يلعب دورا محوريا 
في مجموعة العزم ونشاطاتها«.

 
 

 وشدد ضناوي على ان «عالقتنا مع الجامعات هي عالقة استراتيجية، 
فمنذ تأسيس شباب العزم عام 2005 كان إيماننا الكبير بقدرة هؤالء 
الشباب الواعي والمثقف على االرتقاء بالعمل الشبابي والطالبي، رغم 
كل المعوقات، في سبيل خدمة الطالب والجامعة، وال شك أن التقدم 
في أي مجال ال يمكن ان يتحقق دون حوار بناء وتعاون فاعل وإنفتاح 

على الجميع.«.

 ثم جرى عرض أسماء المجلس االستشاري للعام 2016، والمنسقين 
الجدد في الجامعات في لبنان، وتوزيع الدروع التكريمية على 

المنسقين القدامى، والتقطت الصور التذكارية«. 

ومسرية للرتبية الوطنية  
 

 اختتمت مفوضية المنية - الضنية في جمعية «كشاف التربية 
الوطنية«، احتفاالتها بعيد االستقالل، بمسيرة نظمتها في المنية، 
تقدمها القادة الكشفيون مراد الشهال وأحمد حمود وبالل حمود، 

وشارك فيها قادة األفواج وأكثر من 200 كشفي.
 

وألقيت للمناسبة كلمات رحبت بالكشفيين وأهاليهم والقادة، 
وتطرقت إلى «أهمية هذه المناسبة العظيمة، وضرورة إحياء 

هذه الذكرى الوطنية، واالحتفال بها وتعريف األجيال على رسالة 
االستقالل ومعانيها«.  

وورشة عمل
حول االصالح االنتخابي

«اإلصالح  بعنوان  عمل  ورشة  والحياة«  «الفكر  جمعية  أقامت   
في  الشفافية«،  لتعزيز  «اللبنانية  الجمعية  مع  بالتعاون  االنتخابي«، 

مركز الجمعية في المنية - بحنين.
 

بالحضور،  المبيض  ريما  المرأة  قطاع  رئيسة  بترحيب  اللقاء  بدأ 
وبمنسق الجمعية في الشمال األستاذ مارون الخوري والوفد المرافق.

 
عن  مطوال  تحدث  الذي  حنا،  جان  المدرب  التدريبية  الورشة  وأدار 
معنى االنتخابات وكيفية إدارة العملية، وعمن يحق له الترشح، وعن 
مراقبة اإلنفاق االنتخابي لضمان إجرائها بالشكل الصحيح والسليم، 
الصالح  المواطن  دور  عن  وتكلم  واإللتباسات،  الشبهات  من  بعيدا 
في تكوين السلطة الوطنية لبناء الدولة السليمة من العيوب، والتي 

تبني مواطنا صالحا لوطنه ومجتمعه. 

والرافعي استقبل وفدا من طالب 
العزم يف ذكرى االستقالل

 
  استقبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس 

بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي، لمناسبة عيد 
االستقالل، وفدا من طالب مدرسة "العزم" وذلك أمام 

مقر القصر البلدي، حيث عزف كشاف العزم النشيد 
الوطني وقدم الطالب أغاني وطنية بالمناسبة وباقة 

من الورود للرافعي كعربون وفاء وتقدير.

وألقت احدى الطالبات كلمة بالمناسبة، شكرت فيها 
الرافعي على حسن االستقبال وهنأته بالعيد، متمنية 

له دوام النجاح لما فيه مصلحة المدينة. 
بدوره شكر الرافعي للطالب حضورهم الى بلدية 
طرابلس والتي كانت وال تزال تفتح ذراعيها لكل 

أبناء المدينة ومنهم األطفال الذين هم أمل المدينة 
ومستقبلها. وأشار الى "ان للشباب والفتيات الدور 

الرئيسي في اعادة أمجاد المدينة والتي كانت تضاهي 
أكبر المدن في العالم، طرابلس تستحق منا جميعا 

اعادتها للحياة وهذا لن يكون اال من خالل نجاح 
طالبها وتفوقهم بهدف رفع اسمها عاليا". 

شباب املحبة تهنئ..ميقاتي تفقد مركز التدريب املهني يف طرابلسشباب العزم اطلق منسقية الجامعات  
 

 هنأت جمعية شباب المحبة -دير عمار اللبنانيين بذكرى االستقالل 
مؤكدة في بيان على تماسكهم بوجه المخاطر مشددة على ضرورة 
الخروج من عقدة الشغور الرئاسي الذي يؤثر على الوضع اللبناني في 

رمته ويضع لبنان في مهب الحرب الدائرة في محيطه.
 

من  بيد  الضرب  الى  سالم  تمام  الحكومة  رئيس  الجمعية  ودعت 
حديد بعيدا عن االصطفافات السياسية والحزبية الضيقة التي حولت 
بيروت الى «مطمر مؤقت للنفايات« سائلة عن عشرات معامل الفرز 
ضيقة  حسابات  لــ  والمعطلة  التقنيات  بأحدث  المجهزة  والتكرير 
«إن تفعيل معامل الفرز وتعميمها في كل المناطق قادر علــى حل 
موضوع النفايات بوقت قياسي وبميزانية بسيطة بعيدة عن ماليين 
أن  دون  الترحيل  لصالح  الخارج  في  ترمى  لــ  تحضر  التي  الدوالرات 
ننسى مشكلة طرح مياه الصرف الصحي على طول الشاطئ اللبناني 
من الناقورة الى العريضة على الرغم من وجود معامل تكرير معطلة 

لــ نفس أسباب تعطيل معامل الفرز«.
 

واالستقالل:«  المحبة  معاني  على  بالتأكيد  بيانها  الجمعية  وختمت 
بالتضحيات  الحافلة  االستقالل  مسيرة  مسيرتنا  نكمل  المحبة  بكل 
االنفتاح  بخطوط  االستقاللية  اللوحة  نكمل  دعونا  واألوسمة، 
حقيقة  الى  عابرين  المحتل  زوال  ذكرى  حقيقة  لنتذوق  والتعاون 

االستقالل«.

| ميقاتي خالل الزيارة  

مصـنع إبراهيــم الخري
ــخ [ ب مطا  - بيك خشــبية  و شــبا ــواب  ب أ  [  

املنية - حي حمدون  هاتف:  06-461788  70-461788

studio chick
فوتو - فيديو - لوما - ستيدي كام وكل خدمات  الصورة 

بادارة حسين عوض  تلفون: 03879708

قريبًا بحلة جديدة

مكتب الوسط العقاري

عقارات للبيع يف مختلف مناطق الشمال )طرابلس، الضم والفرز، 
املعرض، وسط املدينة، أبي سمراء، مرياطة، أردة، املنية، الضنية، البداوي، 

بحنني، دير عمار، عكار وقريبًا يف بريوت وجبل لبنان(

]]
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■   الصور بعدســـة  هيثم طالب - استديو روان

 االحتفال بإفتتاح »مركز العناية لطب األسنان« يف املنية ،،،

بأحدث ما توصلت اليه  تكنولوجيا طب األسنان:

                مركز العناية  
  لـطـــب األســـنان

أوتوستراد المنية جانب مطعم أركاداش
هاتف: 76046452

في حضور أطباء من المنية والجوار، األصدقاء، واألهل، افتتحت الدكتورة مهدية فتاح  «األحد 6 كانون 
أول 2015   الجاري  عيادتها  المتخصصة في العناية باألسنان وهي تعتبر  من االهم  واألضخم لناحية 

التجهيزات الحديثة التي تحاكي أهم ما توصلت اليه التكنولوجيا في طب األسنان الى جانب عيادة 
متخصصة بأسنان األطفال.

تشرف الدكتورة مهدية فتاح شخصيا على عيادتها التي تعتبر االكثر حداثة والتي تعتمد وتقوم على 
تطبيق واستخدام باقة من التقنيات والخبرات التي اكتسبتها من خالل مشاركاتها في العديد من 

المؤتمرات الطبية  ويأتي انطالق وافتتاح العيادة  كــ ثمرة   نجاحات في مجال طب وجراحة االسنان.

 
بعد قص شريط االفتتاح  تجول الحضور في أرجاء المركز بشقيه عيادة األطفال  والعيادة العامة الى جانب 

قسم التصوير، انتهت الجولة بحفل كوكتيل والتقاط الصور التذكارية.

يبقى أن نذكر بأن   المركز  متخصص في طب االسنان وامراض الفم واللثة على الشكل التالي:
 

قسم البالغين:

- تعويظات ثابته )تيجان ، جسور. فينير(
    )قياسات ديجتل(

- تعويضات متحركة )وجبات فيتاليوم(
-جراحة وزراعة األسنان

- عالج العصب بالليزر والميكروسكوب
- تبييض بالليزر

-تقويم وتجميل األسنان
- عالج اللثة )النيرة( بالليزر

قسم األطفال:

- عالج أسنان األطفال ومراقبتهم
nitroxide تخدير األطفال بواسطة الــ -

Dental Care  

Dental Care  
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       احتفل مجمع األرز التربوي في المنية بذكرى 
نشاطات  سلسلة  تخصيص  خالل  من  االستقالل 
ومعارض في المجمع من وحي المناسبة تنوعت 
في  »االستقالل  عنوان  تحت  واالنشاد  الرسم  بين 
على  المجمع  حرم  في  اقيم  والذي  الطالب«  عيون 
مدى أسبوع كامل في حضور الهيئة التعليمية »مدير 
والطالب  التربوية  االقسام  ومسؤولي  المدرسة« 
لوحات  خالله  في  عرضت  المعرض  في  المشاركين 
رسم  في  تشاركوا  كما  االستقالل  مناسبة  تحاكي 
لوحات تروي قصة العلم اللبناني منذ الرسم االول له 

وصوال حتى شكله الذي هو عليه اليوم.

المجمع  لمديري  المعرض  ارجاء  في  جولة  كانت  و 
المجمع عن اعجابه بما قدمه الطالب  حيث عبر مدير 
وبحسهم الوطني العالي، آمال منهم االستمرار بتنمية 
في  والنجاح   التألق  نحو  الدائم  وبالسعي  موهبتهم 
مسيرة حياتهم لبناء مستقبل زاهر مؤكدا على عطاءات 
الطالب ومواهبهم وقال: ان ما ترجمتموه بلوحاتكم 
يؤسس لثقافة وطنية نامل ان تعمم ليرسم كل واحد 
الراقي الحر  منا لبنان الذي نطمح اليه لبنان الجميل 
للقوى  التحية  موجها  ووجدانه،  بضميره  المستقل 
الضامنة  اللبناني  الجيش  ولمؤسسة  كافة  االمنية 
ان  اهلل  نسال  الذي  البلد  هذا  في  واالستقرار  لألمن 

يقيه من كل شر«.

كلفنا  يوم  ينسى،  ال  يوم  »االستقالل    وقال: 
لبنان«  بلدنا جميل   التضحية إلنقاذ  الكثير من 

داعيا الى ان نتحد جميعا من أجل بلدنا  لبنان. 

عن  نتوقف  عندما  الحقيقي  االستقالل  »يأتي  تابع: 
السماح لدول أخرى بخوض حروبها على أرضنا ويأتي 
االستقالل الحقيقي عندما نتعلم الدروس من كل ما 

يجري في المنطقة من حولنا اليوم«.

الى اسبوع وطني    المجمع  النشاط داخل   وتحول هذا 
فيها  أنشد  االستقالل  لذكرى  احياء  االحتفاالت    من 
من  العديد  جانب  الى  الوطني«  »النشيد  الطالب   
عن  »معربين  بالمناسبة  المرتبطة  الفنية  اللوحات 
أملهم في مستقبل مشرق وطمعا في زراعة السالم«.

عادات  تاريخا  لبنان  على  للتعرف  فرصة  اللقاء  وكان 
من  هو  باالنتماء  الشعور  أن  ندرك  »ألننا  وتحديات 
باالنتماء  شعورهم  على  تأكيدا  الجميع«  مسؤولية 

وتذوق الحرية من أجل المواطنة.

| الهيئتين االدارية والتعليمية مع الطالب 

ULF -   Université de Technologie et de Sciences Appliquées Libano-Française  | جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية 

| من المعرض 

نشاطات ومعارض ملجمع األرز الرتبوي إحتفاًء بذكرى االستقالل

| الطالب في زي االستقالل

 | الطالب خالل األنشطة 

| الهئية االدارية في جولة على المعرض  

■  الصور بعدســـة  قسم االعالم في المجمع

| لوحات من وحي المناسبة  
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