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اإلنتخابات البلدية على األبواب و »الجمهورية« معلقة!
الوزير عمر مسقاوي للـ وسط: معرض رشيد كرامي ُ»خدعة«

العزم تكرم »الجمعية الطبية اإلسالمية« والـ وسط تستضيفها ضمن »تقرير خاص«

لبنان كلمة
يبدو أن موضوع االنتخابات البلدية أخذ المنحى االيجابي لجهة اجرائها في موعدها ان أحسنا الظن طبعًا بالطبقة السياسية الحالية التي عجزت عن اجراء االستحقاق »النيابي« و 

»الرئاسي « في انتظار امالءات اعتادت على »استقدامها« من الخارج تتضمن كلمة السر مع اسم »الرئيس« ك بيانات تسمح بالدخول في التسويات المعلبة.

لم يخطئ النائب جورج عدوان  عندما سأل عن اليوم الذي ينتخب فيه رئيس لبناني لم يستورد ال عبر الجمال السعودية وال من خالل السجاد االيراني أو الديمقراطية الغربية، هو تحدث 
فعال بلسان حال كل اللبنانيين الذين يتساءلون عن الوقت الذي تعود هذه الطبقة الحاكمة الى رشدها، وتأخذ مصلحة الوطن والمواطن في أولويات عملها عوضًا عن المصالح الضيقة   

التي حاصرت لبنان اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بقروض تتجاوز الـ 70 مليار دوالر أمريكي مع غياب تام للخدمات  ان لجهة التيار الكهربائي، أو الخدمات العامة )المغيبة( أو حتى 
المشاريع الخالية من السمسرات والمحسوبيات وأخيرا أزمة النفايات المتروكة على قارعة طرقات »بيروت« دون أن يرتجف جفن المعنيين حرصا على صحة المواطن والحد األدنى من 

حقوقه. 
     أسرة الوسط   

»
أخي ،،  إحرص على حفظ العدد في مكان طاهر ونظيف وال ترمه على األرض

الوسـط
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لبنان أحيا  ذكرى اغتيال اللواء وسام عيد بحضور الحريري ممثال بالخري
وإحياء ذكرى رحيل الرئيس كرامي: أورثنا املبادئ واألخالق ،،

#atv        قريبا ان شاء اهلل  

فيصل كرامي يف ذكرى رحيل والده ،،،
لطرابلس رب يحميها

خاطب الوزير السابق فيصل عمر كرامي الطرابلسيين في ذكرى رحيل والده، قال 
فيه: »قبل عام، فقد الطرابلسيون عمر كرامي، الرجل الذي يعرفون يقينا أنه أحبهم 

دون شروط ودون حساب ودون عتاب«.
 

اضاف: »كان خائفا في سنواته األخيرة على طرابلس، وهو أوصى الطرابلسيين 
في أكثر من محطة بأن يتسلحوا بالوعي ويقاوموا مشروع تحويلهم الى وقود 

في الحريق الكبير الذي يشتعل في المنطقة. ربما ليس هناك ما أقوله لألهل في 
طرابلس سوى أن عمر كرامي مات وهو خائف عليكم وعلى مدينته، لكنه مع ذلك 
كان في أعماقه مطمئنا الى عدالة السماء حيث كان يردد في الشدائد: لطرابلس 

رب يحميها«.
 
 

تايع: »لقد خسر لبنان رجال وطنيا بإمتياز،كان يدافع عن حقوق الدولة مؤسسات 
والمواطنيين،وال يقبل بالخطأ. خسر لبنان رجال أبدع في المعارضة أكثر مما ابدع 

في الحكم حيث لم يحالفه الحظ خالل توليه الحكم ألسباب محلية واقليمية«.
 

واوضح كرامي »ان لقب االفندي كان االحب الى قلب والدي،الن االلقاب االخرى 
تأتي وتذهب،فيما لقب االفندي يبقى المحبب لدى الناس،وخصوصااهل طرابلس 

السيما منهم الطبقات الشعبية،وهذا يجعلنا نشعر بقربنا من الناس«.

زاد:  »لم يورثنا الرئيس كرامي ثروات، وكان يقول:  إن السياسة ال تورث، والزعامة 
والمناصب ال تورث، ما استطيع توريثكم اياه هو المبادئ الوطنية والقومية والقيم 

واألخالق والدفاع عن حقوق الدولة والمواطنيين، ومحبة الناس«. 

وختم: «في ذكراك أقول لك لن نسمح ألنفسنا بأن نيأس، علمتنا  دائما أن المؤمن 
الصلب ال يدخل قلبه اليأس مهما حصل،واني أردد كما كنت تقول في الشدائد:

كن مع اهلل وال تبالي«!
 

كاظم الخري ممثال الحريري يف ذكرى عيد: سنبقى قابضني 
على اعتدالنا  

أحيت بلدة دير عمار والشــمال وكل لبنان، الذكرى الســنوية الثامنة الستشــهاد 
الرائــد وســام عيد ورفيقه المعاون أول اســامة مرعب، بمهرجــان خطابي برعاية 
الرئيــس ســعد الحريري ممثــال بالنائب كاظم الخير، في دارة عائلة الشــهيد في 

بلــدة ديــر عمار- المنية الضنية، بمشــاركة ذوي الشــهيدين، وحضور وزير العدل 
اللواء أشرف ريفي، النواب: معين المرعبي، نضال طعمة، قاسم عبد العزيز، ممثل 

النائب محمد الصفدي مصطفى حلوة، منسق «تيار المستقبل« في طرابلس النائب 
السابق مصطفى علوش، ممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم 
بصبوص قائد منطقة الشمال االقليمية في قوى األمن العميد علي هزيمة على 
رأس وفد من كبار الضباط، رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي ورئيس بلدية 

المنية مصطفى عقل، ممثل منسق عام «تيار المستقبل« أحمد الحريري أحمد سعد 
الدين زريقة، عدنان الحسن والد الشهيد اللواء وسام الحسن، وفاعليات سياسية، 
ودينية، وتربوية، واجتماعية وهيئات المجتمع المدني، اضافة إلى رؤساء بلديات 

ومخاتير، وحشد من أبناء الشمال.

ريفي
بعد تالوة آيات من القرآن، ثم النشيد الوطني، القى ريفي كلمة توجه فيها إلى 

روحي الشهيدين بالقول: «سالم عليكما يا من رفعتما اسم لبنان عاليا، وارتفعتما 

الى مستوى المسؤولية والواجب، فكنتما فخرا لنا، ألهلكما ولوطنكما، وأصبحتما 
رمزا باستشهادكما، فهل أعظم من أن يضحي المرء بأغلى ما يملك، في سبيل 

كرامة وطنه واهله«، مضيفا: «أيها الشهيد البطل وسام عيد، يا رفيق وسام 
الحسن، ويا رفيق الشهداء االبرار، ايها الرائد الشهيد، كم نفتقد وجهك الباسم، 

كم نفتخر بشجاعتك، ومناقبيتك، وعلمك واخالصك، واستقامتك، كم نفخر بك 
وانت الضابط الذي اعطيت مثاال في ممارسة الواجب الوطني، كم نفخر بهذا 

النموذج الذي قدمته، في مؤسسة قوى االمن الداخلي«.

 وأضاف: »في ذكرى استشهادك يا وسام، أحيي روح الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، الذي اجتمع اللبنانيون على ضريحه مسلمين ومسيحيين. في ذكرى 

استشهادك احيي شهداء ثورة االرز االبطال: باسل فليحان سمير قصير جورج حاوي، 
جبران تويني، بيار الجميل، انطوان غانم، وليد عيدو، فرانسوا الحاج، محمد شطح 

ورفاقهم. في ذكرى استشهادك احيي الشهداء االحياء مروان حمادة مي شدياق 
والياس المر، وسمير شحادة«، مؤكدا أن «هؤالء لم يضحوا بحياتهم، حتى نتخاذل 

نحن عن متابعة المهمة. هؤالء لم ولن تذهب دماؤهم سدى، ما دام في عروقنا 
دم يجري«.

وتطرق ريفي الى اإلستحقاق الرئاسي، فقال: »نحن في حضرة الشهادة، اقول ما 
احوجنا اليوم الى رئيس ينحني امام هامة الشهداء. نريد رئيسا لم يتباهى يوما 

بانه شقيق لطاغية، رئيسا ال يحمل لبنان تبعات العالقة مع الطغاة، رئيسا ال يبيع 
تاريخه وكرامة الشهداء من أجل شهوة السلطة، ولم يسخر لسانه للنيل من 

الشهداء في أضرحتهم، نريد رئيسا ال تكون رئاسته مكافأة لتاريخه االناني والمدمر 
لكل القيم الوطنية والمبادئ. نريد رئيسا ال يساوم على أمن وطنه، رئيسا قادر على 

مواجهة إرهاب من أرسل ميشال سماحة وعبواته القاتلة، ومن قد يرسل المزيد. 
نريد رئيسا قويا قادرا على متابعة المهمة، ربانا حريصا على السفينة، ال يتفرج 
كشاهد زور على من يثقب هيكلها. نريد رئيسا يحمي الدولة والمؤسسات قوال 

وفعال، ال تنقلب عهوده في اليوم االول الى نقيضها في اليوم الثاني، كلما استدعت 
مصلحته الشخصية، استدارة من هنا او التفافة من هناك«. 

 الخري
ثم القى الخير كلمة الرئيس الحريري، وقال فيها: «المنية الحبيبة التي تؤكد كل 

يوم أنها مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري قوال وفعال، غالية على قلب الرئيس 
سعد الحريري، ألنها المدينة التي قدمت الغالي والنفيس دفاعا عن وحدة لبنان 

وتنوعه، وارتضت أن تدفع أثمانا كبيرة على مذبح الوحدة الوطنية، والحفاظ على 
السلم األهلي، والثبات على خط االعتدال. فكل التحية لعائلة الشهيد من الرئيس 

الحريري، وكل التقدير والوفاء لدير عمار التي قدمت خيرة أبنائها، البطل وسام عيد 
شهيدا على دروب كشف الحقيقة، ووساما على صدر العدالة التي تقض مضاجع 

القتلة«.

وأضاف: «سيسجل التاريخ أن وسام عيد الذي أنجبته دير عمار، تميز بحرفيته العالية 
وبحسه الوطني المسؤول، وتمكن من خرق الغرف الموصدة ألدوات اإلجرام، ونجح 

في وضع مسار العدالة على الطريق الصحيح، وكشف شبكة اإلرهاب التي اغتالت 
الرئيس الشهيد، وهي الشبكة نفسها التي تشير إليها أصابع االتهام بعملية 

اغتياله«.

 وقال: »ال شك أن المنية اليوم كما كل لبنان، تتوجس شرا من محكمة أطلقت 
سراح المجرم بشار األسد، المدان وبـ«الجرم المشهود« بنقل المتفجرات 

والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية، واإلعداد لتفجيرات في كل المناطق، 
كان للشمال منها حصة األسد، بحسب مخططات األسد ورجاله واعترافات مجرمهم 

ميشال سماحة«، مضيفا: «يحق للمنطقة ولكل الشمال واللبنانيين، أن يتوجسوا 
شرا من محكمة قررت أن تقتلهم مرتين وثالثة، بعد أن استخفت بأمن البلد 

وسالمة ناسه، وشرعت عمليات القتل واالغتيال، وكادت أن تطيح بما تبقى من 
عدالة في وطن بأمس الحاجة لها. ويحق للمنية ولكل الشمال واللبنانيين، أن 

يقولوا بالفم المآلن: «أن دماءنا ليست رخيصة إلى الحد الذي يمكن شراؤها بـ 
150 مليون ليرة، وأنها ليست مشاعا لمن يقاول بها إلى حد الدفاع عن المجرم 

بوقاحة ال مثيل لها«.
 

وأردف الخير: »أيها األوفياء للشهيد وسام عيد سنبقى وإياكم في المنية قابضين 
على اعتدالنا وإيماننا بالعدالة، مثل القابض على الجمر مهما حصل، وسنبقى 

على إصرارنا على التمسك بما تبقى من أهداب القانون وسلطة الدولة، ألن ذلك 
ضمانتنا الوحيدة ألن يعيش أبناؤنا في هذا البلد في دولة سيدة حرة مستقلة 

يتسيد فيها القانون، ويسود فيها العدل وتنتصر فيها العدالة على كل المجرمين«.

 وختم الخير: »رحم اهلل الشهيدين البطلين وسام عيد واسامه مرعب، ولعن اهلل كل 
المجرمين ومن يدافع عنهم«.

مشموشي
من جهته، القى العميدم عادل مشموشي كلمة باسم اللواء بصبوص، قال فيها:   
« خسرنا بطلين من أبطالنا، فعزاؤنا جميعا أن وطننا وقوى األمن بالتحديد، تذخر 

بالرجال من أمثالهما، ومنهم شقيق الرائد الشهيد المالزم األول محمد عيد، 
والذي نرى فيه رجال جسورا مقداما على صورته، ومكمال لنهجه ولمسيرته. وعهدنا 

أن تبقى المؤسسة لألسس والمبادئ التي نهل منها الشهيد، ونشأ عليها هو 
وغيره من الضباط والرتباء واألفراد، وحريصة على إعالء الروح الوطنية والقيم 

األخالقية واإلنسانية وجعلها فوق كل إعتبار، كما على ترسيخ أسس العدالة وحماية 
المواطنين وصون حقوقهم، وتحقيق كل األهداف التي نتطلع مع جميع المخلصين 

والشرفاء في هذا الوطن الى تحقيقها. فالشهادة تبقى أغلى أمنيات المؤمنين 
والشرفاء وكل من ال يطيب له عيش سوى عيشة األحرار. رحم اهلل الشهداء 

وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

عائلة عيد
ثم القى مازن الخطيب كلمة باسم عائلة عيد، قال فيها: «انها الذكرى الثامنة 

لرحيِل البطل، الغائب الحاضر دوما، الشهيد الرائد المهندس وسام عيد. ويعز علينا 
في هذه الذكرى أن نقف أمامكم، وقد غاب عنا رمز من رموز حياتنا، ونموذج من 

النماذِج النادرة للرجل الوطني المكافح، رجل العقل الكبير والقلب الوايع، وصاحب 
المناقبية العالية واإلخالص والوالء لوطنه لبنان وشعبه، وهو الذي لم يحد همه 

يوما عن خدمتهما ولم تلن له في سبيل ذلك قناة أو تضعف له همة أو ينتابه 
ضعف أو تعب أو كلل«. 

عائلة مرعي
و القى حسن مرعي كلمة باسم عائلة مرعي، قال فيها: «نحن نقدم الشهيد تلو 

الشهيد. ولم يكن لنا في هذا الوطن أغلى منهم، فمن الذي قدم الرؤساء الى هذا 
النهج، ومن الذي قدم أصحاب الدولة الى هذه الطائفة؟، بداية من الرئيس رشيد 

الصلح ثم الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ثم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم 
المفتي الشهيد حسن خالد، وهذه السلسلة تطول وتطول وما زلنا نقدم الشهدا«.

وكان ريفي والخير قد وضعا إكليلين على ضريح الرائد عيد االول باسم ريفي 
والثاني باسم الحريري، ثم جرى تالوة سورة الفاتحة عن روحه وروح مرافقه 

المعاون اول مرعب، وأرواح الشهداء وعلى رأسهم الشهيد رفيق الحريري، كذلك 
وضع العميد هزيمة اكليال على ضريح عيد باسم اللواء بصبوص. 

إلعالناتك عبر الـ #وسط ،، إتصل على: 03216791

 

إقرأ أيضًا ،،
 فعاليات المنية التـقت 

الرئيس سالم بحضور النائب 
الخير - ص8

 

إقرأ أيضًا ،،
ميقاتي يؤكد على وقوفه 
الى جانب متطوعي الدفاع 

المدني - ص4
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قوى 8 آذار تنقسم اىل عون - فرنجية و 14 اىل الحريري - جعجع
على الرغم من ) االيجابية ( التي أحاطت 
مبادرة أمين عام حزب القوات اللبنانية 

الدكتور سمير جعجع، بعد مبادرة رئيس 
الحكومة األسبق سعد الحريري اال أن محركات 

انتخاب رئيس للجمهورية ال زالت معطلة 
ويبدو أن الخروج من هذا نفق الرئاسة األولى 

بعيد وقد يطول الى »الربيع« وما بعد بعد 
»الربيع« وبخاصة مع اصرار  كل فريق على 

تسويته األمر الذي شرذم 8 و 14 آذار بشكل 
غير مسبوق.

   

ميقاتي: لبنان ال يمكن أن 
يكون اال ضمن االجماع 

العربي
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من مجلس 
العربية  المملكة  اللبناني في  واالستثمار  العمل 

السعودية.
 

وأكد ميقاتي خالل اللقاء »أن العالقة بين لبنان 
وستبقى  كانت  السعودية  العربية  والمملكة 
وحاضر  تاريخ  من  يجمعنا  لما  وقوية،  متينة 
ومصالح  تقاليد  من  لدينا  ولما  ومستقبل، 
الشقيق  المملكة  تمثل  حيث  أيضا،  مشتركة 
والراعي  للبنان، دولة ومؤسسات وشعبا،  األكبر 

والحاضن لجميع اللبنانيين اينما كانوا«.
 
 

وردا على سؤال الوفد، قال ميقاتي إن تعريف 
خالل  انتهجها  التي  بالنفس  النأي  سياسة 
به  يقصد  كان  اللبنانية  الحكومة  ترؤسه 
السورية  األزمة  تداعيات  عن  لبنان  «إبعاد 
ونيرانها في ظل االنقسام اللبناني الحاد في 
مقاربة هذه المسألة، اضافة الى االبتعاد عن 
الوقت نفسه فإن  العربية، لكن في  الخالفات 
االجماع  ضمن  إال  يكون  أن  يمكن  ال  لبنان 

العربي في مقاربة أي مسألة«.
 

بعد اللقاء قال كميل مراد باسم الوفد: «عقدنا 
عن  لنا  وعبر  الرئيس  دولة  مع  مهما  اجتماعا 
تفهمه لوضع اللبنانيين المقيمين في المملكة 
تعبير  مفهوم  لنا  شرح  كما  السعودية.  العربية 
النأي بالنفس الذي كان سباقا في تبنيه، وأشار 
موقف  على  ينطبق  بالنفس  النأي  نهج  أن  الى 
العربية  والخالفات  سوريا  في  الوضع  من  لبنان 
دولة  سفارة  إحراق  قضية  على  وليس  العربية 
عربية. وقد شرح لنا الكثير مما قدمته المملكة 
حرب  في  سيما  وال  للبنان،  السعودية  العربية 
تموز، حيث وضعت في البنك المركزي أكثر من 
واالقتصاد  اللبنانية  الليرة  لدعم  دوالر  ملياري 
اللبناني، علما أننا نحن في المملكة، كما الكثير 

من اللبنانيين لم نكن على علم بهذا االمر«.
 

وختم: »نكرر شكرنا للمملكة على كل ما قدمته 
للبنان وللحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني، ألن 
المملكة يهمها استقرار لبنان وهي تحب لبنان 

وتقدر شعبه«. 

فرنجية ايجابي
 

 اكد رئيس »تيار المرده« النائب سليمان فرنجيه 
»ان االمور ايجابية، وان الظروف السياسية هي 
ان  الى  الجمهورية«، مشيرا  رئيس  التي توصل 

»الرئاسة محطة وان ال خالف مع حلفائنا«.

ولبنان  الشمال  في  الوضع  الى  فرنجيه  وتطرق 
الى  االنجرار  »عدم  الى  داعيا  والمنطقة، 
التواصل  مواقع  عبر  او  االعالمية  السجاالت 

االجتماعي« .

وتوجه فرنجيه الى القاعدة الشعبية قائال: »انتم 
الرئيس  انطلق  القاعدة  هذه  ومن  االساس 
هذه  ومن  الجمهورية  لرئاسة  فرنجيه  سليمان 
للفوز  الحظوظ  اذا كانت لدي  القاعدة سأنطلق 

برئاسة الجمهورية« . 

كرامي مع فرنجية!

واستبعد النائب احمد كرامي ان “يُنتخب رئيس  
عازيا   ، المقبل  شباط   8 جلسة  في  الجمهورية 
رئيس  ان  عن  تسرب  التي  المعلومات  الى  رأيه 
تكتل “التغيير واالصالح” النائب ميشال عون لن 
اذا  اال  النواب  مجلس  الى  النيابية  وكتلته  ينزل 
“يُعلن  ان  الى  اياه  داعيًا  وحيدًا”،  مرشّحًا  كان 
مشاركته في الجلسة عندها “نُصدّق” ان رئيس 

الجمهورية سيُنتخب في 8 شباط«.

ميقاتي  نجيب  والرئيس  سيصوّت  انه  واعلن   

 
سليمان النائب  المردة”  “تيار  رئيس  لمصلحة 

فرنجية«.

فتفت 
لالستحقاق  موحدة  رؤية  وجود  عدم  وحول 
فتفت  اكد  المستقبل«  «تيار  داخل  الرئاسي 
«وزير  ان  األشرفية   – لبنان«  «صوت  الذاعة 
العدل اشرف ريفي هو حليف لـ »تيار المستقبل« 
وموقف  المستقبل«  «تيار  تنظيم  ضمن  وليس 
هذا التيار يعبر عنه رئيسه الرئيس سعد الحريري 
االلتزام  يقرر  ال  ومن  يلتزم  االلتزام  يقرر  ومن 

يكون خارج التيار«.

وعن االتصال األخير بين الحريري ورئيس «تيار 
المردة« النائب سليمان فرنجيه قال فتفت: «هذا 
على  الحريري  من  معنوي  تأكيد  هو  االتصال 
موقفه الداعم لفرنجيه وهو يحاول طرح مبادرة 
إليجاد حل تسووي في وقت ال يشكل طرح رئيس 
عون  ميشال  العماد  واإلصالح«  «التغيير  تكتل 
حاًل تسوويا واكد ان المحاولة ستستمر وعندما 
الوحيد  المخرج  وانها  بجديتها  الجميع  يقتنع 

سيعلن الحريري موقفه«.

وردًا على سؤال حول ما اذا كانت جلسة الثامن 
ال  «ايران  فتفت:  قال  رئيسًا  ستنتج  شباط  من 
تريد رئيسًا ألسباب اقليمية و«حزب اهلل« ال يريد 
يتصرف  وبدأ  وداخلية  اقليمية  السباب  رئيسًا 
يهددّ  البلد  في  الحاكم  الوحيد  الحزب  كأنه 

ويفرض سياسته الخارجية«.

الصفدي 
الذي  بالتفاهم  الصفدي  محمد  النائب  ورحب 
واإلصالح«  «التغيير  تكتل  رئيس  بين  حصل 
«القوات  حزب  ورئيس  عون  ميشال  العماد 
بأنه  ووصفه  جعجع  سمير  الدكتور  اللبنانية« 
الموقف  توحيد  طريق  على  كبيرة  خطوة 

الوطنية وهذا يصب في  القضايا  المسيحي من 
مصلحة وحدة لبنان وضمان استقراره.

السياسية  القيادات  بين  »التقارب  وقال: 
المارونية أمر إيجابي ونتمنى أن يشمل الجميع، 
إحياء  أعادة  أمام  الباب  الموقف تفتح  ألن وحدة 
انتخاب  طليعتها  وفي  الدستورية  المؤسسات 
رئيس للجمهورية وهذا بحدّ ذاته حماية للبنان 

ولصيغة العيش المشترك وللميثاق الوطني«.
تكون  أن  في  أمله  عن  الصفدي  النائب  وأعرب 
بما  لبنان  اإليجابي قد هبّت على  التفاهم  رياح 

يعود بالخير على كل أبنائه.

ريفي
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  واستقبل 
أشرف  اللواء  العدل  وزير  الفتوى  دار  في  دريان 
بلقاء  «تشرفت  اللقاء:  بعد  قال  الذي  ريفي 
تعودنا  الذي  والتواصل  للتشاور  دريان  المفتي 

عليه معه ولالسترشاد بآرائه ورؤيته لألمور«.
 

تقول  التي  الصحافية  المعلومات  بعض  وعن   
انه لن يكون هناك انتخاب رئيس جمهورية إال 
خضة  حدوث  حال  في  األولى  حالتين  احدى  في 
اإلقليمي،  الوضع  في  مرتبط  امر  او  داخلية 
فآسف  األصح،  هو  الثاني  الخيار  ان  قال:«أرى 
انتخاب  يكون  ان  المفترض  من  انه  للقول 
اللبنانيين وان  رئيس لجمهورية لبنان هو خيار 
في  نعم  انما  غير،  ال  لبنانية فقط  تكون قضية 
بتعطيل  قرارها  متخذة  ايران  ان  اقول  وضعنا 
االنتخاب وهذه بقراءاتنا وبمعلومات لدينا تقول 
ايران تريد ان يكون االنتخاب وفقا ألجندة  بان 
إقليمية ومصالحها إقليمية. وال أرى أي انتخابات 
نهائيا في الوقت القريب ستطول الفترة ألشهر 
إنما يعتبر أي تأخير هو مساس في امن الوطن 

واستقراره والدورة االقتصادية الوطنية«.   

علوش وإعالن بعبدا 
النائب  »المستقبل«  تيار  في  القيادي  وأكد 
ال  «التيار«  أن   ، علوش  د.مصطفى  السابق 
يتعاطى مع تبني رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
تكتل  رئيس  لترشيح  جعجع  سمير  الدكتور 
انه  على   ، عون  العماد  واإلصالح«  «التغيير 
الحريري  سعد  الرئيس  ترشيح  على  فعل  ردة 
اجتهاد  أنه  على  بل   ، فرنجية  سليمان  للنائب 
رئاسة  في  الفراغ  لملء  اللبنانية«  «القوات  من 
التي  العشرة  البنود  ان  خصوصا  الجمهورية، 
وافق عليها العماد عون في معراب توازي، ال بل 
الوطنية  وبأهميتها  السياسية  بأبعادها  تتجاوز، 

بالتالي  معتبرا  بعبدا«،  «إعالن  ومندرجات  بنود 
سيحمل  البنود  بتلك  عون  العماد  إلتزام  ان 
لترشيح  بدعمه  النظر  إعادة  الى  اهلل«  «حزب 

األخير. 

زهرمان 
 

وإعتبر عضو كتبة «المستقبل« خالد زهرمان أن 
الدكتور  اللبنانية«  «القوات  حزب  رئيس  إعالن 
تكتل  رئيس  ترشيح  تبني  عن  جعجع  سمير 
«التغيير واإلصالح« العماد ميشال عون لرئاسة 
الملف  في  الراكدة  المياه  «حرّك  الجمهورية، 
هذا  في  سريعا  البت  أهمية  مؤكدا  الرئاسي«، 

الملف إلنهاء الفراغ الرئاسي. ونفى أن يكون 

النائب سليمان  أثنى  قد  إتفاق «جعجع – عون« 
فرنجية عن الترشح لإلنتخابات الرئاسية«.

من هو عون؟
ميشال عون عسكري وسياسي لبناني، تراوحت 

حياته بين قيادة الجيش اللبناني واالصطالء 
بنيران الحرب األهلية والسير بين ألغام 

السياسة، قبل أن يذهب إلى منفاه الفرنسي 
ثم يعود إلى بلده ليؤسس حزب التيار الوطني 
الحر، ويصبح أحد أبرز الداعمين للمقاومة بعد 

توقيعه وثيقة تفاهم مع حزب اهلل 2006. 

املولد والنشأة
ولد ميشال نعيم عون يوم 18 فبراير/شباط 

1935 في حارة حريك بالضاحية الجنوبية 
للعاصمة اللبنانية بيروت. 

الدراسة والتكوين
درس عون المرحلة االبتدائية في مدرسة 

رسمية وتابع دروسه في «الفرير« )نوتردام( في 
فرن الشباك ثم في «القلب األقدس« ببيروت 

حيث نال شهادة في الرياضيات.

التحق ميشال عون بالمدرسة الحربية عام 
1955 حيث تخرج 1958 ضابطا مدفعيا، 

وشارك في دورة تطبيقية على المدفعية في 
فرنسا خالل 1958-1959، كما تلقى دورة 

متقدمة في االختصاص نفسه بالواليات 
المتحدة األميركية.

ابتعث عون في يوليو/تموز 1978 لمتابعة 
دورة أركان في مدرسة الحرب العليا بباريس، 
وعاد منها في يوليو/تموز 1980 ومنح على 

إثرها رتبة «ركن«.

الوظائف واملسؤوليات
عين عون مالزما في «ثكنة المير بشير« 

وانتقل إلى فوج المدفعية الثاني في صيدا سنة 
1959، وفي سنة 1964 أصبح قائد سرية 

مدفعية. 

رقي إلى رتبة مالزم أول في 1 يوليو/
تموز 1961، ثم رقي إلى رتبة نقيب في 1 

أغسطس/آب 1968، وصار رائدا في 1 يناير/
كانون الثاني 1974، ثم أصبح عميدا في 1 

يناير/كانون الثاني 1984.  خدم ميشال عون 
إبان حرب 1967 بين العرب وإسرائيل على 

الحدود الجنوبية ضمن فوج المدفعية الثالث 
المتمركز في الخريبة. 

كان عون أثناء االجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة 
1982 قائدا للواء الثامن المدافع عن قصر 
بعبدا. وفي سنة 1984 عين قائدا للجيش 

اللبناني. 

التجربة السياسية

دخل عون في مواجهات دامية مع الجيش 
السوري في لبنان ثم مع قائد «القوات 

اللبنانية« سمير جعجع. 

ترأس ميشال عون سنة 1988 بوصفه قائد 
الجيش اللبناني حكومة انتقالية بمرسوم من 

الرئيس أمين الجميل في اليوم األخير من 
واليته، وبموازاة مع حكومة أخرى يترأسها 

الدكتور سليم الحص. 

لم يتنازل عون عن رئاسة الحكومة االنتقالية 
رغم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني، 

وتنصيب الرئيس إلياس الهراوي رئيسا للبنان.
قام الجيش اللبناني بقيادة العماد إميل لحود 
)صار رئيسا للجمهورية الحقا( -وبمؤازرة من 

الجيش السوري- بقصف قصر بعبدا، فأرغم 
عون على الخروج من القصر بخطة أمنية 
فرنسية أشرف عليها السفير الفرنسي في 

بيروت.

لجأ عون إلى السفارة الفرنسية في منطقة 
الحازمية ببيروت يوم 13 أكتوبر/تشرين 

األول عام 1990، ومنها تم ترحيله في 29 
أغسطس/آب 1991 برا إلى شاطئ ضبية، 

ومنها إلى قبرص، ومنها إلى باريس عبر بارجة 
حربية فرنسية. 

انتهت فترة منفى عون في فرنسا وعاد إلى 
بيروت في 7 أغسطس/آب 2005، وأسس في 
18 سبتمبر/أيلول 2005 حزب التيار الوطني 

الحر.

ترشح عون لالنتخابات النيابية اللبنانية 
فحصدت كتلته 21 نائبا من مجموع 128 نائبا 

هم عدد أعضاء البرلمان اللبناني.

وّقع في 6 فبراير/شباط 2006 وثيقة تفاهم 
مع حزب اهلل فدخل بقوة في االستقطاب 

الثنائي بين كتلة المواالة وكتلة المعارضة، 
ومنذ ذلك الحين يعد التيار الوطني الحر 

أبرز القوى المشكلة لفريق 8 آذار )حزب اهلل 
وحلفاؤه(.  تحسنت عالقة عون بسوريا بعد 
سنوات من العداء السياسي، وزارها فالتقى 

رئيسها بشار األسد في 3 ديسمبر/كانون األول 
.2008

تمكنت كتلة التغيير واإلصالح بزعامة عون من 
تحقيق نتائج جيدة حيث حصدت 27 مقعدا في 

البرلمان اللبناني في انتخابات 2009. ط

وافق عون -والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه- 
على المشاركة في حكومة تمام سالم التي رأت 
النور في شهر فبراير/شباط 2014 بعدة وزراء، 

في مقدمتهم صهره جبران باسيل.  
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ميقاتي ،،،
على الحكومة اعتماد العدالة والتوازن 

 طالب الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة »بالعودة الى اعتماد التوازن والعدالة بين 
كل المناطق اللبنانية في توزيع االعتمادات وتنفيذ المشاريع اإلنمائية الضرورية«.

المختصين  »الوزراء  طرابلس  في  مكتبه  في  شعبية  وفودا  استقباله  خالل  ودعا 
معيب  خلل  هناك  يكون  ال  حتى  االعتمادات  صرف  في  المتوازن  مبدأ  اعتماد  الى 
ينعكس  اإلعالم، مما  التي عرضت عبر  المستندات  وفاضح، كما شهدنا في بعض 
اللبنانية«.  المناطق  كل  في  المواطنين  من  العديد  لدى  واإلهمال  بالغبن  شعورا 
تنال حصتها  أن  علينا ومن حقها  لبنانية عزيزة  أن كل منطقة  نعتبر  وقال: »نحن 
من اإلنماء، لكن عدالة التوزيع وفق معايير واحدة تشعر جميع المواطنين في كل 

المناطق اللبنانية بأنهم ينتمون الى دولة واحدة، قوال وفعال«.

وفي سياق متصل، طالب ميقاتي »بالعودة الى االصول في ما يتعلق بالتوظيفات 
والمناقالت اإلدارية، تجنبا ألي خلل أو شعور بالغبن من أي كان«. 

الدفاع املدني
وخالل استقباله وفدا من المتطوعين في الدفاع المدني، قال ميقاتي: »نحن نؤيد 
مطالبكم، وعبرنا عن ذلك أكثر من مرة، ونحن نقدر التضحيات التي تقومون بها، 
السياق  هذا  وفي  لتثبيتكم،  الضرورية  الخطوات  ستتخذ  الحكومة  أن  في  شك  وال 
نطالب أيضا بوضع خطة متكاملة لتزويد مراكز الدفاع المدني في كل المناطق، وال 
القيام بعملكم على أكمل  المناسبة لتمكينكم من  التجهيزات  سيما في طرابلس، 

وجه«.
 وأبدى ثقته »بقدرة الشباب اللبناني على اإلبداع والعطاء، رغم كل الظروف الصعبة 
أثبت  »لقد  وقال:  أكثر من صعيد«.   على  الكبرى  والتحديات  البالد،  بها  تمر  التي 
نجاحات  وسجل  التحديات،  كل  من  أقوى  أنه  الظروف  أقسى  في  اللبناني  الشباب 
في كل المجاالت العلمية والفكرية والثقافية، سواء في لبنان او في الوطن العربي 
والعالم. ومن منطلق إيماننا بهذه الشريحة التي تعتبر األساس في كل المجتمعات 
المتقدمة، سيبقى »تيار العزم« الى جانبهم ولن يوفر أي جهد لدعمهم في سبيل 

بناء مستقبل يليق بهم«.

واستقبل أيضا وفدا من العمال المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء ناشده المساعدة 
األسواق  تجار  من  ووفدا  المنية،  منطقة  فاعليات  من  وفدا  ثم  تثبيتهم،  اقرار  في 
به  تقوم  ما  الى  التطرق  وتم  نقابية.  مواضيع  معه  عرض  طرابلس  في  الداخلية 
»جمعية العزم والسعادة االجتماعية« من أجل تحسين الواقع اإلنمائي  في طرابلس.

 استقبل نقيب المحامين في طرابلس 
النقابة،  مقر  في  مقدم  فهد  والشمال 
في  الفلسطينية  الفصائل  من  وفدا 
مختلف  في  البحث  تم  حيث  الشمال، 
اعضاء  حضور  في  المطروحة  القضايا 

مجلس النقابة. 

 اثر اللقاء، تحدث مسؤول حركة «فتح« 
فقال:  الشمال،  في  فياض  جهاد  أبو 
«نوجه التحية للنقيب المقدم وألعضاء 
لقضية  الداعمين  كافة  النقابة  مجلس 
الذي  القدس  ومجسم  فلسطين، 
قدمناه للنقيب يعبر عن محبتنا لالخوة 
شاكرين  المحامين  ولنقابة  اللبنانيين 
ومع  فلسطين  في  اهلنا  مع  وقوفهم 

مقدم  قضية االسرى والمعتقلين«.
الوفد  مقدم  النقيب  شكر  جهته،  من 
ان  نعتبر  «نحن  وقال:  زيارته،  على 
واجبنا  ومن  قضيتنا  فلسطين  قضية 
العرب  قضية  باعتبارها  عنها،  الدفاع 

الدين  صالح  أن  ويحكى  المركزية، 
وعندما  ابدا  يضحك  ال  كان  األيوبي 
ابتسم  كيف  أجاب  السبب  عن  سئل 
قضيتنا  «ان   : تابع  محتلة«.  والقدس 
نضيع  ولكننا  فلسطين،  هي  االساسية 
وطائفية  مذهبية  بخالفات  البوصلة، 
في الوقت الذي أحوج ما نكون فيه الى 
االسرائيلي  العدو  نحو  المعركة  توجيه 
في  مزروعا  سرطانيا  ورما  نعتبره  الذي 
والعرب  المسلمين  وعلى  االمة،  جسد 
له  يتعرض  ما  ومواجهة  القضية  دعم 
من  ومقدساته  الفلسطيني  الشعب 

اعتداءات يومية آثمة«.

فاتورة  الشمال:  محافظ 
يجب  الكهرباء  مولدات 

ان تكون عادلة
 

رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  ترأس 
المولدات  اصحاب  مع  اجتماعا  نهرا 
اتحاد  نطاق  في  العاملة  الكهربائية 
الميناء،  طرابلس،  الفيحاء،  بلديات 

رؤساء  بحضور  والقلمون،  البداوي 
الطيب  عامر  المهندس  البلديات 
دنكر،    وطالل  غمراوي  حسن  الرافعي، 
تنظيم  قضية  المجتمعون  وبحث 
الكهربائية  المولدات  فاتورة  تسعيرة 
المستمر في اسعار  في ضو االنخفاض 
المحروقات وتسعيرة وزارة الطاقة التي 

تصدر شهريا.
 

بداية لفت نهرا الى ان «هدف االجتماع 
المواطن  ترضي  معادلة  الى  التوصل 
وتحفظ حقه وتعطي اصحاب المولدات 

ربحهم الطبيعي والقانوني«.
 

الرافعي
«ضرورة  الرافعي  اكد  جهته،  من 
التوافق الصدار تسعيرة موحدة ترضي 
الذين  والمواطنين  المولدات  اصحاب 
للدولة  واحدة  فاتورتين  يسددون 
واخرى الصحاب المولدات« وقال:« لقد 
جلسته  في  البلدي  المجلس  استعرض 
في  المولدات  تسعيرة  قضية  االخيرة 

بالتمنى  توافق  وكان  البلدي،  النطاق 
تزيد  ال  ان  المولدات  اصحاب  على 
الف  السبعين  عن  الشهرية  الفاتورة 
امال  امبير«،   5 كل  عن  لبنانية  ليرة 
ترضي  مناسبة  صيغة  الى  «التوصل 
الفيحاء  جميع االطراف، خاصة ان مدن 
لها خصوصية معينة عن سائر المناطق 
والنزوح  والبطالة  الفقر  من  اللبنانية، 

السوري الكثيف«.
 

وزير  توجيهات  حلي  نقل  بدوره، 
تسعيرة  «تطبيق  حرفيا حول  االقتصاد 
الوزارة  موظفي  وان  الطاقة،  وزارة 
سيقومون بجوالت ميدانية للتأكد من 
وفي  الرسمية  التسعيرة  تطبيق  حسن 
تسطير  سيتم  مخالفة  اي  وجود  حال 

محاضر ضبط بحق المخالفين«. 

نهرا
هذا  «بعد  نهرا:  قال  المداوالت  بعد 
اصحاب  حضره  الذي  العام  االجتماع 
المعنيين  وكل  الكهربائية  المولدات 

بلديات  رؤساء  من  الموضوع  بهذا 
واقتصاد وطاقة ومجتمع مدني قررنا ان 
والطاقة  االقتصاد  وزارتي  مع  نتواصل 
المولدات  اصحاب  نظر  وجهات  لنقل 
ناحية  من  تعترضهم  التي  والمشاكل 
وزارة  بتسعيرة  التقيد  قدرتهم  عدم 
تسعيرة  الى  معها  والتوصل  الطاقة 

ترضي جميع االطراف«.
 

مختلف  الوضع  طرابلس  «في  اضاف: 
عدة،  العتبارات  المناطق  باقي  عن 
من  يتمكن  حل  ايجاد  الى  وسنسعى 
الفاتورة  تسديد  من  المواطن  خالله 
المولدات  اصحاب  واستمرار  العادلة 
بعملهم من خالل ضمان ربحهم ضمن 

االطار المعقول«. 
 

نطمئن  «نحن  قال:  سؤال  على  وردا 
مدن  وسائر  الطرابلسي  المواطن 
اصحاب  على  ممنوع  انه  الفيحاء 
المولدات ان يستأثروا ويضعوا االسعار 
التي يريدونها، واالسعار يجب ان تكون 
الموجود في  الوضع  عادلة وتتالءم مع 

طرابلس ومدن الفيحاء. وسوف نتداول 
وزارتي  في  المسؤولين  مع  ايام  خالل 

االقتصاد والطاقة في التسعيرة«. 

لقاء بني بلدية 
طرابلس وجمعيات 

مختصة بذوي 
االحتياجات الخاصة

بذوي  المختصة  الجمعيات  عقدت 
طرابلس  في  الخاصة  االحتياجات 
اجتماعا، في القصر البلدي، بدعوة من 
الطيب  عامر  طرابلس  بلدية  رئيس 
ذوي  شؤون  لجنة  ورئيسة  الرافعي 
االحتياجات الخاصة عضو مجلس بلدية 

طرابلس هبه مراد.
 

التعاون  سبل  حول  الحديث  تمحور 
الجمعيات  بين  ما  في  والتنسيق 
ابناء  مصلحة  يضمن  بما  والبلدية 

المدينة من ذوي االحتياجات الخاصة.

إلتقى رئيس غرفة طرابلس والشمال 
توفيق دبوسي سفير اليابان سيتشي 
عالقات  الزيارة  وتناولت  أوتسوكا، 
التعاون والشراكة بين غرفة طرابلس 
اليابانية،  والسفارة  الشمالي  ولبنان 
في  السفارة  مبادرات  على  واإلطالع 

مجالي التربية وقطاع المفروشات.
   

أعرب  بكلمة  اللقاء  دبوسي  استهل 
وإحترامه  تقديره  «بالغ  عن  فيها 
العظيم  الياباني  للشعب  وإكباره 
تضم  التي  طرابلس  «غرفة  ان  وأكد 
على  قادرة  منتسب،  ألف   20 من  أكثر 
مع  الشراكة  صيغ  بلورة  في  الشروع 
اليابان من اجل العمل معا على تفعيل 
دورنا  وتعزيز  اإلقتصادية  مرافقنا 
سعادته  ان  وخصوصا  اإلقتصادي، 
يعلم أن طرابلس بما تملكه من موقع 
الممر  تكون  أن  يمكنها  إستراتيجي 
وخصوصا  العربي  العالم  الى  الحتمي 
من  تمتلكه  بما  وانها  والعراق،  سوريا 
المرفأ  أهمها  عامة  مرافق  مجموعة 
ومرافق  الخاصة  اإلقتصادية  والمنطقة 

غيرها  عن  تتميز  تجعلها  حيوية  أخرى 
من باقي المناطق اللبنانية«.  

اليابان دبوسي  من جهته، شكر سفير 
الذي «أحسن إستقبالنا وأحاطنا بحفاوة 
اإلعراب  فرصة  لنا  وأتاح  مشكورة، 
بيننا  الروابط  تعزيز  في  تطلعاتنا  عن 
وتعميقها، وأن لغرفة طرابلس ولبنان 
عندنا  وممتازة  مميزة  مكانة  الشمالي 
الرئيس  به  يقوم  الذي  الدور  عبر 
وتقديرنا  إعجابنا  مثار  وهو  دبوسي 
التي  األنشطة  بمختلف  ملمون  وإننا 
وخصوصا  طرابلس،  غرفة  بها  تقوم 
انه سبقت لنا المشاركة في هذه الغرفة 
المشاريع  احد  إطالق  في  الصديقة 
بالتعاون  والشمال  لطرابلس  اإلنمائية 
مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة«.

وتفقد سوق الخضار 
ولبنان  طرابلس  غرفة  رئيس  زار   
السوق  دبوسي  توفيق  الشمالي 
اطلع  والفاكهة،  للخضار  الجديدة 

في  العمل  سير  تقدم  على  خاللها 
السوق والذي بلغ مرحلة متقدمة شارف 
على االنتهاء بمواصفات عالية الجودة.

 
ما  ستحتضن  «السوق  ان  الى  ولفت 
قطاع  في  عاملة  مؤسسة   200 يفوق 
حيويا  دورا  وتلعب  والفاكهة،  الخضار 
الوطني،  اإلقتصاد  بنية  في  ومحوريا 
إنجازه  تم  ما  زيارتنا  خالل  ولمسنا 
المتخصصة  الدراسة  لمضامين  وفقا 
واإلعمار  اإلنماء  مجلس  أعدها  التي 
والدور  الممولة  الجهة  واشتراطات 
وتلعبه  لعبته  الذي  البناء  األساسي 
العقار  وضعت  أن  منذ  طرابلس  بلدية 
الخضار  سوق  تشييد  عملية  بتصرف 
تطبيقها  والتزمت  عليه  والفاكهة 
للشروط  وفقا  المنفذة  الشركة 

المذكورة«.
  

والخضار وكافة  الفاكهة  وطمأن «تجار 
بأمن  جميعهم  أنهم  الى  المصدرين 
وعلى  عليهم  نحرص  ونحن  وأمان، 
سقف  يكون  أن  وعليهم  تطلعاتهم، 

المستويات  على  عاليا  طموحاتهم 
المحلية والوطنية والعربية والدولية«.  

مهرجان الزيتون 
وأقامت  غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة في طرابلس  مهرجان 
الزيتون وزيت الزيتون الشمالي 

بعنوان: «معا لنكتشف نتذوق ونختار«، 
برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب وفي 

حضور المدير العام لوزارة الزراعة 
لويس لحود. استمر المعرض من 

28 الى 31 كانون الثاني  في القاعة 
الزجاجية في غرفة التجارة وتخللته   

كلمات لكل من رئيس الغرفة توفيق 
دبوسي أكد فيها على ضرورة تفعيل 
الدور االقتصادي ل طرابلس ، كلمة 

وزير الزراعة  القاها المدير العام 
للزراعة لويس لحود، اضافة الى 

محاضرات عدة من قبل اختصاصيين 
تتحدث عن اهمية زيت الزيتون 

وفوائده الصحية.

نقيب محامي طرابلس التقى وفد الفصائل الفلسطينية: نضيع البوصلة بخالفات مذهبية وطائفية
محافظ الشمال: فاتورة مولدات الكهرباء يجب أن تكون عادلة

سلسلة نشاطات لغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس
دبوسي: قطاع املفروشــــات يف طرابلس اسرتاتيجي وواعد

| توفيق دبوسي )وسط(

|  نهرا متوسطا المجتمعين )وسط( |  المقدم مع الوفد الفلسطيني )وسط(
»

»
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تحريج يف بلدة 
منجز 

في  البيئية  الدراسات  معهد  نظم 
دعم  مشروع  إطار  في  البلمند  جامعة 
األحراج   وتنمية  تشجير  إعادة  أنشطة 
منجز- بلدة  في  تحريج  إعادة  يوم 

منجز  بلدية  مع  بالشراكة  وذلك  عكار 
في  المزارعين  تعاونية  مع  وبالتعاون 
مشكلة  معالجة  مشروع  ضمن  البلدة 
لبنان  في  الحرجي  الغطاء  تراجع 
خالل  من  المحلية،  التنمية  ودعم 
واإلدارة  التحريج  إعادة  أنشطة  إجراء 
المستدامة للغابات، تماشيا مع برنامج 
أطلقته  الذي  شجرة  مليون  األربعين 

وزارة الزراعة.

 
معهد  مدير  من  كل  ألقى  بداية 
الدكتور  البلمند  في  البيئية  الدراسات 
جورج  منجز  بلدية  ورئيس  نادر  منال 

بالمشاركين.  ترحيبية  كلمات  يوسف 
متري،  جورج  الدكتور  عرض  ثم  من 
والموارد  األراضي  برنامج  مدير 
المشروع  نشاطات  أبرز  الطبيعية، 
 9000 وصيانة  بزرع  أوال  المتمثلة 
بتعزيز  ثانيا  منجز،  في  حرجية  نصبة 
لتحسين  فرص  وخلق  الريفية  التنمية 
سبل المعيشة االجتماعية واالقتصادية 
قدرات  بزيادة  وثالًثا  الفقر،  من  للحد 
القرى  سكان  خاصة  المحلي،  المجتمع 
منهم،  النساء  سيما  ال  عرضة  األكثر 
المستدامة  اإلدارة  خالل  من  وذلك 

للغابات.

زرع  لعملية  بشرح  اللقاء  واختتم    
المهندسة  قدمته  الحرجية  النصوب 
الزراعية جيسيكا كرم من فريق المعهد 
حيث شارك الحاضرون في زراعة حوالي 
450 نصبة حرجية من أصناف الخروب 

والغار والصنوبر المثمر. 

بلديات الشفت 
كرمت قائد درك 

عكار
 كرم رئيس اتحاد بلديات الشفت 

عكار انطون عبود قائد سرية درك 
عكار العقيد مصطفى االيوبي 

وعددا من الضباط االمنيين الذين 
تمت ترقيتهم مؤخرا، بلقاء حضره 
محافظ عكار المحامي عماد لبكي 

ورئيس مديرية عكار في امن الدولة 
العميد ميالد توالني ورئيس شعبة 

االستقصاء في الشمال النقيب 
نبيل عوض وضباط في قوى االمن 

الداخلي واالمن العام، مستشار 
وزير الخارجية اسعد درغام، رئيس 

دائرة كهرباء عكار غسان خوري، 
رئيس مكتب التنظيم المدني في 

عكار المهندس حسن الحاج، منسق 
تيار «المستقبل« في عكار عصام 

عبدالقادر، ممثل «التيار الوطني الحر« 
في عكار جيمي جبور ورؤساء اتحادات 

بلدية ورؤساء بلديات وفاعليات 
سياسية وحزبية.

وألقى عبود كلمة أثنى فيها على 
«جهود القوى واالجهزة االمنية كافة 

وسهرها الدائم على امن واستقرار 
البلد«، شاكرا للبكي «حضوره 

ومتابعته الدائمة لكل الشؤون 
المتصلة بمحافظة عكار على كافة 

الصعد االدارية واالنمائية«.

فتفت: يجب زيادة 
الضرائب

 
 توقع النائب أحمد فتفت أن يبقى 

الوضع على ما هو عليه مع استمرار 
المزيدات التي من شآنها تعطيل 

الرئاسة وانتخاب رئيس جديد.

واعتبر  أن جلسة الثامن من شباط 
النتخاب رئيس للجمهورية لن تختلف 

عن سابقاتها لكنها ستشكل “تاريخ 
تحدٍّ” لجميع المسؤولين، ورأى أن 

انتخاب رئيس للجمهورية ال يشكل 
الحل لكل شي بل يضع البالد على 

سكة الحل الكثر المشاكل، وابعادها 
عن نيران جهنم االقليمي.

وأكد فتفت عدم اطالعه على فحوى 
كلمة الرئيس الحريري في ذكرى 14 

شباط وما إذا كان سيعلن ترشيح 
النائب سلميان فرنجية رسميًا، مشيرًا 

الى تأكيد موقف كتلة “المستقبل” 
المؤيد لخطوة الحريري.

 اما عن مشاركة “القوات اللبنانية” 
فقال: “قرأت في الصحف اللبنانية ان 

القوات ستشارك”.

وحذر من أن البالد ذاهبة باتجاه 
سيناريو مالي – اقتصادي كارثي 

ما يتطلب اجراءات تتعدى الزيادة 
المتوقعة على صفيحة البنزين الى 

زيادة الضرائب النقاذ االقتصاد.
 

 لبكي طالب  التشدد 
بمراقبة أصحاب املولدات 

  وجه محافظ عكار عماد لبكي اليوم، 
تعميما الى البلديات وإتحادات 

البلديات «للتشدد بمراقبة أصحاب 
المولدات الكهربائية الخاصة 

ومراقبتهم وإلزامهم بتسعيرة وزارة 

الطاقة تحت طائلة المالحقة وإتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق كل مخالف«.

وطلب لبكي من البلديات «إبالغ 
المواطنين أنه بإمكانهم تقديم 

شكاويهم عن أية مخالفة في 
البلدية، وان مكتب المحافظة مستعد 

للتنسيق مع أي بلدية بخصوص 
الموضوع أعاله حفاظا على مصلحة 

المواطنين«.

لقاء يف اتحاد بلديات 
عكار بحث يف شؤون 

املنطقة

عقد لقاء في مركز اتحاد بلديات 
سهل عكار في حضور رئيس االتحاد 

خالد الخالد ورؤساء بلديات: )تلبيرة( 
عبد الحميد سقر، )قليعات( أحمد 

ابراهيم احمد، )الحيصة( محمد علي 
حسين، )تلمعيان( محمد المصري، 

)المسعودية( علي العلي، )تلعباس 
الشرقي( محسن صالح. 

وتم البحث في الشؤون التي تهم 
ابناء منطقة سهل عكار والمشاريع 

المقترحة وحال الطرق الرئيسية 
والفرعية في مختلف قرى وبلدات 

المنطقة، اضافة الى اضرار العاصفة 
السابقة على المحاصيل الزراعية 

ووضع خطة لمواجهة العاصفة 
المرتقبة. 

بلدية تكريت: االكاذيب 
هدفها التشويش 

 
 اعلنت بلدية تكريت في عكار، في 

بيان اصدرته بعد اجتماع في البلدية 
ضم فعاليات من البلدة واعضاء 

المجلس البلدي انه «كثرت في االونة 
االخيرة حملة من االكاذيب والتجني 
بحق المجلس البلدي رئيسا ونائب 

رئيس واعضاء المجلس على وسائل 
التواصل االجتماعي واستخدام االعالم 

لهذه الحملة، فرأينا من واجبنا، 
وايمانا منا باحقاق الحق، وتبيانا 

للحقيقة، ان نعرض هذه االمور في 

اجتماع عام، ألهل القرية، ليكونوا 
حكما بيننا وبينهم. فوجهنا لهؤالء 

المغرضين، دعوة خطية، لحضور هذا 
االجتماع، على مبدأ هاتوا برهانكم ان 
كنتم صادقين، فتمنعوا عن الحضور، 

وكأنهم يريدون، االفتراء والتشويش، 
وقلب الحقائق، ال غير، واثارة الفتنة، 

وتم االتفاق في هذا االجتماع على 
ابالغ االمنيين عن هذا العمل الذي 

يؤدي الى الفتنة في القرية. واذا 
تكررت هذه االكاذيب، مرة اخرى، 

نحن بصدد اقامة دعوى، بحق هؤالء  
ألن مثل هذه اإلفتراءات تسيء إلى 

المنطقة وأهلها الشرفاء«.

بارك النائب معين المرعبي، في بيان، 
للبنانيين ولوزير الداخلية والبلديات 

نهاد المشنوق «اقرار إجراء االنتخابات 
البلدية والنيابية الفرعية في جزين«، 

وأمل أن «يكون هذا االستحقاق 
فاتحة خير لتحقيق الديمقراطية 

في البالد، وأن يشكل مدخال إلجراء 
االنتخابات النيابية والرئاسية«.

 
ونوه المرعبي ب «الجهود الجبارة 
وصبر ومثابرة وزير الداخلية الذي 

نجح بتحقيق الجزء االهم من آمال 
الشعب اللبناني بتداول السلطة 

والحرية والديمقراطية«.
 

ودعا المواطنين الى «تحكيم الضمير 
وتحمل مسؤولية اختيار األفضل 

على صعيد الكفاءة والخبرة واالبتعاد 
عن التعصب العائلي والسياسي، 

الذي يؤدي الى الفشل وال يساهم 
في تحقيق المصلحة العامة، ويبعد 

بلداتنا عن اإلنماء والتطور«. 

 معني املرعبي ،،
 بارك باقرار االنتخابات البلدية 

عكار املحرومة ،،،
آن اآلوان لوضع حد للحرمان واإلهمال

 أعلنت «حملة عكار المحرومة« في بيان «انه مع إستمرار العواصف وتردي األحوال 
الجوية تستمر معاناة العكاريين ويتكرس أكثر فأكثر الواقع العكاري المأزوم، حيث 

يطغى الحرمان ال سيما في بعض قرى جرد عكار التي تعاني من النقص الفاضح 
في معظم الخدمات الضرورية إلستمرار الحياة. وقد كشفت تداعيات العواصف 

التي اجتاحت بأمطارها وثلوجها عكار وجرودها مدى هذا النقص في المستلزمات 
البديهية من ماء وكهرباء وتدفئة، ما أدى الى إرتفاع نسبة المرضى وعدم قدرة 

المستشفى الحكومي في عكار على استقبال الحاالت نظرا للنقص الذي يعانيه في 
المعدات والتجهيزات«.

 
وطالبت «الحكومة وجميع المعنيين، وفي مقدمهم وزيرالصحة وائل أبو فاعور 

والهيئة العليا لالغاثة باألخذ بعين اإلعتبار المآساة التي يعيشها أهل عكار، 
واإللتفات الى حاجاتهم الضرورية لمواجهة غضب العواصف، والعمل بشكل سريع 

وحثيث على تأمين جميع التجهيزات الطبية الالزمة للمستشفى. ويضاف الى مأساة 
العكاريين مأساة أخرى ال سيما لدى المزارعين منهم، إذ ضربت العواصف وموجات 

الصقيع والجليد القطاع الزراعي في المنطقة، ما أدى الى تلف المزروعات.«  

  استقبل رئيس بلدية طرابلس 
المهندس عامر الطيب الرافعي، في 

مكتبه في القصر البلدي، رئيس »لقاء 
االعتدال المدني« النائب السابق 

مصباح االحدب، في حضور عضوي 
المجلس البلدي عزت دبوسي وجان 

الشاطر.
 

ودار البحث حول أالوضاع االجتماعية 
واالقتصادية واالمنية في طرابلس، 

إضافة الى العمل البلدي وأهميته في 
ظل الظروف المتردية التي تمر بها 

البالد«.
 

وشدد االحدب على «ضرورة إجراء 
االنتخابات البلدية واالختيارية 

في موعدها«، مؤكدا «أهمية دور 
الشرطة البلدية وتعزيزها لجهة ملء 

الشغور في هيكليتها«. 

األحدب التقى الرافعي ،،

| األحدب خالل لقائه الرافعي )وسط(

|  النائب معين المرعبي )وسط(

دشن مركز قلم نفوس العبدة بعد ترميمه وإعادة تأهيله وتجهيزه برعاية محافظ 
عكار المحامي عماد لبكي.

إستهل االحتفال بجولة في مركز النفوس، لالطالع على أعمال الترميم والتوقف عند 
وضع المركز الحالي بعد إعادة تأهيله. وألقى لبكي كلمة شكر فيها «الدعم الدائم 

لمكتب المبادرات االنتقالية OTI الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
لمحافظة عكار، فكان تأهيل مركز النفوس التعاون الرابع معهم«.

كما شكر رئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع ورؤساء البلديات التابعة لمركز 
نفوس العبدة، والجامعة المرعبية وشركة علي طليس الذين «قدموا دعما ماديا 

لتأهيل المركز«.  اضاف: «بعد أن تم ترميم وإعادة تأهيل مركز نفوس العبدة 
وتجليد السجالت التابعة له، أصبح المركز مؤهال اليوم الستقبال المواطنين وتحسين 

ظروف عمل الموظفين ما سينعكس إيجابا على أدائهم«.

وأكد أن «نشاط مكتب التنمية المحلية في محافظة عكار لن يتوقف هنا فسننتقل 
لباقي المؤسسات التابعة للمحافظة، من خالل الجمعيات المانحة التي يمكن أن 

تقدم المساعدة والدعم، ألن تأهيل هذه المؤسسات ضروري جدا لما لها من دور 
كبير في خدمة وتلبية حاجات المواطنين«. بدوره شكر مأمور نفوس العبدة طارق 

المرعبي جهود جميع القيمين على المشروع. 

  تدشني مركز قلم نفوس العبدة بعد ترميمه
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الوسط التقت الوزير السابق عمر مسقاوي ،،،
وصفه باملؤامرة ..  »قوى مجهولة« مسؤولة عن تحريك أدوات »الربيع العربي« !!!

حاوره: فهد الحاج

حرصًا منها على استضافة الشخصيات الفاعلة في طرابلس ولبنان، وحرصا 
منها على االضاءة على طرابلس كعاصمة ثانية لها حضورها الدائم في كل 

الزواريب السياسية واالقتصادية،  التقت الوسط  نائب رئيس المجلس الشرعي 
اإلسالمي األعلى  الوزير السابق  عمر مسقاوي وحملت إليه طائفة من  التساؤالت 

التي اسهب في ايضاحها، معِربًا عن أمله بالتعاون مع الجميع  مشددا على أن  
األولوية هي مصلحة الوطن،  وفيما يلي تفاصيل الحديث:

من يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية؟!
المعرقل هو الوضع االقليمي ووجود لبنان ضمن جوار مشتعل الى جانب عوامل 
داخلية مرتبطة بتورط حزب اهلل في أجندات اقليمية أيضا لسبب ارتباط الحزب 

بالوضع االقليمي.  يضيف:« حزب اهلل معرقل فعلي بالتكامل  مع الوضعين االقليمي 
والدولي«،، ويربط مسقاوي ما يحدث بمحاوالت من الخارج لتغيير الوضع القائم في 

لبنان بشكل أو بآخر ما يضع السياسيين أمام وضع مبهم.

ويصف حصر الترشح ب عون أو فرنجية  بالتوجه السياسي الغير طبيعي مشددا على 
أن المنطق هو فتح الترشح أمام جميع السياسيين. يعود ويشير مسقاوي الى أن طرح 

الوزير سليمان فرنجية  ك مرشح توافقي أمر جيد ومفيد للشمال وطرابلس وقال: « 
زغرتا مدينة متممة لطرابلس ولذلك فاننا نؤيد هذا الخيار ونعتبره األنسب واألقرب 

الى مصالح طرابلس والوضع السياسي المعقد والمتأزم«.

حصول االنتخابات البلدية أمر صعب
ويرى مسقاوي ردا على سؤال بأن حصول االنتخابات البلدية  في هذا الوضع المتأزم 

أمر صعب  وبخاصة مع وجود الفراغ الرئاسي والمجلس الممدد لنفسه متحدثا عن 
عراقيل طائفية في بيروت قد تحول دون اتمام هذا االستحقاق بالشكل الطبيعي 
»اجراء االنتخابات البلدية في هذه الظروف قد يسبب مشكل نحن في غنى عنه«.

 من املسؤول عن »الربيع العربي«؟! 
بعد الحديث عن سلبيات وايجابيات »الربيع العربي« يقول  الوزير مسقاوي: »قوى 

مجهولة  تقوم بتحريك أدوات الربيع العربي  ووجوده بسحر ساحر دون أي تخطيط 
أو تحضير )أضاع البوصلة( وأضاع البالد والعباد«.

يتابع: » األوضاع في سوريا خرجت عن اطارها الطبيعي وهي عادت الى  الحلقة 
األولى دون تحقيق أي نتائج ولذلك  نحن أمام هزيمة في مواجهة األسد تحت ستار 

القوة الوحيدة والمنظمة الموجودة على األرض ضمن سياسة أمريكية روسية«.

ويضع  ما يحدث من ثورات بغير خطة طريق تستدرجها  المؤامرة االستعمارية الى 
طريقها ويقول: »كل موجود كالعب سياسي في لبنان وخارجه هو من غير ان يدري 

العب لسيناريو غريب عنه«.

طرابلس 
هل الوزير مسقاوي راض عن الوضع االقتصادي واالجتماعي يف 

طرابلس؟

أي  حديث عن الوضع االقتصادي  هو مرتبط بشكل أو بآخر ب «هيكلية اقتصادية 
ملموسة« وهو أمر غير موجود وغير منظور والحقيقة أن البيع والشراء ال يعتبر 

اقتصادا وبالتالي فإن االستقرار في االقتصاد بحاجة  الى هيكلية واضحة «األمر الذي 
لم يتحقق على األقل على مستوى العاصمة الثانية طرابلس بشكل خاص والشمال 

بشكل عام«.

 وردا على سؤال حول تقصير )سياسيي طرابلس( دعا مسقاوي الى التفريق بين 
شيئين األول مرتبط بالوضع العام المتعلق بالمنطقة والحياة االقتصادية واألمر 

الثاني مرتبط بالوسائل التي يجب تنميتها من الوجهة السياسية من خالل تفعيل  
دور الدولة اليجاد وسائل جيدة من أجل تحقيق اقتصاد جيد له مقومات واضحة 
)مرفأ، معرض مطار( وهذه الوسائل التي يجري الحديث عنها كل يوم هي شبه 

معطلة.

مسقاوي أشار الى أن قيادات طرابلس تفتقر ألي رؤية اقتصادية خاصة بالمدينة 
ويضيف «يتحدثون دوما عن السياسة بشكل عام وعن قدرتهم بالدخول في مركزية 
الدولة في بيروت وهو أمر شائع عند كل الزعامات التي ال تمتلك أي رؤية اقتصادية 

واضحة«.

ولفت  الى أنه كان منذ )بدايات عمله االجتماعي والسياسي( يناقش السلطة 
ويعارضها وقال: » لما جئت وزيرا  طرحت أفكار اقتصادية محددة وواضحة بدأت مع 
توسعة وتحسين دور مرفأ طرابلس وما ينفذ اليوم هو تطبيق حي لألفكار والخطط 
التي طرحناها وقدمنا ما يمكن تقديمه رغم الظروف التي كانت تحول دون تقديم 

حزمة متكاملة لكن قدمنا من خالل الممكن ما يمكن تقديمه )الكتاب(.

و تحدث عن قرارات اتخذها في سبيل تفعيل الوضع االقتصادي كان أبرزها نقل 
النطاق العسكري الموجود في مطار القليعات ومحيطه )منطقة عسكرية( «اتفقنا 

مع السوريين سنة 1995 على ابعاد المنطقة العسكرية بمرسوم ولكن وألسباب 
سياسية عطل مشروع مطار القليعات ولكنه ال يزال على الوضع الجغرافي والفني 

لمطار دولي.

خدعة  معرض رشيد كرامي
وردا على سؤال حول )اهمال معرض رشيد كرامي الدولي(  يشدد مسقاوي على أم 
وجود المعرض لم يتكامل مع الدور االقتصادي المرجو منه )أخدو مساحات واسعة 

جدا دون وجود أي خطط حقيقية الستثمارها(،  متحدثا عن نقص في التخطيط وفي 
رؤية حقيقية لألمور «صمم ليكون المعرض الوحيد في لبنان  اال أنه غير مناسب 

لكل أنواع المعروضات لسبب بعده عن مناطق التسفير )المرفأ والمطار( مشددا على 
تكامل المرفأ والمطار والمعرض )قادرين على جعل طرابلس مدينة اقتصادية(.

سكك الحديد
وعن سكك الحديد المعطلة يقول : »عملنا منذ وصولنا الى السلطة بعد اتفاق 

الطائف  على اعادة وضع قطار طرابلس  على سككه وصوال الى شكا  اال أن ارتباط 
سكك الحديد بكل الساحل اللبناني حال دون اتمام الخطوة و )ضاع المشروع( .. 

وعن أهميتها يقول: «أهمية سكك الحديد هي في نقل البضائع بأمان أكثر وسرعة 
وكمية أكبر وتكلفة أقل ولذلك األمر قادر على تنشيط المرفأ والعالقة االقتصادية 

مع بيروت«.

ويشيد مسقاوي بالوزير رشيد درباس الذي اهتم  بتفعيل المشروع مع سوريا «وهو 
عمل على الموضوع بجدية مطلقة اال أن األحداث األخيرة حالت دون استكمال 

الخطوة«.

طرابلس مركز استقطاب اقليمي
ويرى الوزير مسقاوي في كتابه )رسالة الى الجيل 1( ان مثلث طرابلس من الوجهة 

االجتماعية واالقتصادية عاصمة اطار حولها يمتد شماال الى حدود حمص وطرطوس  
وجبال الساحل السوري ف سهل عكار  يمتد الى حدود حمص، وطرابلس هي 

فعال طرابلس الشام كمنفذ الداخل الشامي الى البحر  واتصال بحركة التجارة في 
المستوى العالمي.

من هنا اتخذت مدينة طرابلس نقطة استراتيجية في سياسة النقل الدولية وأضحى 
مرفأ طرابلس باب التصدير الزراعي نحو االناضول والبحر االسود الى مرفأ كوستنزا.

نحو منهجية جديدة لتطور مدينة طرابلس
إن أي تصنيف لحاجات مستقبل المدينة ومطاليبها ال بد أن يأتي جوابا عن سؤال 
أساسي ودائم: ما هو مستقبل المدينة الثقافي واالقتصادي في بعد زمني محدد؟!

وهنا ال بد من التوقف عند حقول ثالثة:

1-البنية التحتية وارتباطها مع بنية فوقة راهنة ومنتجة في خدمة الحياة اليومية

2- البنية الفوقة اإلنمائية وارتباطها بهدف مرحلي يتجانس مع الهدف النهائي 
كجواب على السؤال االستراتيجي: ما هو مستقبل المدينة؟!

3- ان يجد ذلك كله معناه ومرماه في اقتصاد وطني جامع وموحد.

فنحن ال يمكن أن نتوقع دورا ل طرابلس في مستقبل البالد اذا لم يكن الهدف 
الدائم توظيف امتيازاتها التاريخية وارتباطها الجغرافي بالمدى اإلقليمي والدولي في 

شؤون النقل والتجارة واإلنتاج كما كان األمر في دورها األساسي.

نبذة
 ولد الوزير عمر مسقاوي في مدينة طرابلس وتلقى  دروسه االبتدائية  في طرابلس 

ثم الثانوية في الكلية الشرعية.

نال إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960 ونال ماجستير في الشريعة 
اإلسالمية.عاد إلى لبنان في العام 1961 وتسجل في نقابة المحامين وافتتح  مكتبا 

في طرابلس كان له األثر والتاريخ في الحركة الحقوقية   إذ خدم حقوق المواطنين 
قرابة األربعين عاما وخرج عددا وافرا من كبار المحامين والحقوقيين الذين برزوا في 

الشمال اللبناني كما وعلى مساحة الوطن.

منذ العام 1961 تعاطى مسقاوي في الفكر السياسي والثقافي ودوّن مقاالت كانت 
صدى وقراءة موضوعية لحاضر لبنان ومستقبله ... نشرت هذه المقاالت عدة صحف 

أبرزها النهار ، السفير، اللواء، الحياة، الشرق األوسط والعربي.

دعا الوزير السابق عمر مسقاوي الى اخراج الملفات من قمقمها و الى أن تكون خارج 
االصطفافات في لبنان «واال البلد سيذهب الى الخراب، وهناك حد ادنى من الوعي 

لعدم جره الى الحروب االقليمية«.

 عمل في المحاماة، نائب في المجلس النيابي عن دائرة طرابلس، وزير في الحكومة 
اللبنانية وزارة الرئيس رفيق الحريري. عضو ورئيس جمعية مكارم األخالق اإلسالمية، 

و عضو في كل من المجلس االستشاري لمفتي الجمهورية اللبنانية، والمجلس 
الشرعي اإلسالمي األعلى، مجلس بلدية طرابلس.

أعماله 
)) نظريات في الفكر اإلسالمي ومالك بن نبي ((، )) العالمية ورسالة الحضارة 

والثقافة في فكر مالك بن نبي ((، )) وحدة الحضارة ((، )) آراء إسالمية في قضايا 
معاصرة ((، )) بنية المجتمع ومسار الدولة في لبنان ((، )) رؤى ثقافية وفكرية 

وسياسية في مسيرة القرن العشرين ((، )) نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية 
((، )) مقاربات حول فكر مالك بن نبي ((. 

باملدينة وانمائية خاصة  اقتصادية  لرؤية  تفتقر  قيادات طرابلس 
نعاني من نقص يف التخطيط ويف رؤية حقيقية لألمور

|  الوزير مسقاوي )وسط(
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نفق شجرالكينا على 
اوتوسرتاد العبودية 
يحمي البيئة ويمتع 

النظر
 

 تحقيق منذر المرعبي
 

 يشكل النفق الطبيعي المكون من 
اشجار الكينا المعمرة على اوتوستراد 

العبودية في بلدة تل أندي عكار ذاكرة 
حية للكثيرين الذين يقصدون لبنان او 
يغادرونه باالضافة الى العالقة الوثيقة 
بين االهالي القرى والبلدات المحيطة.

 
وقد غرس اشجار الكينا الراحل الحاج 
وجيه هوشر من بلدة تل أندي عكار 
من اجل حماية بساتين الحمضيات 
من الرياح في بداية الستينات الى 

ان تحولت فيما بعد الى نفق يحيط 
باالوتوستراد الدولي الذي يربط لبنان 

بسوريا من الجانبين مشكال مشهدا 
طبيعيا وبيئيا جميال وفريدا من نوعه 

يلفت أنظار كل من يشاهده حيث 
االف االشجار تتميز بطول شاهق عال 

االرتفاع وتكون الشجرة في قعرها 

قاعدة وأغصان ضخمة واوراقها صغيرة 
وتبقى على مدى العام.

 
لهذه االشجار اهمية بالغة صحيا بيئيا 

وجماليا اخبرنا عنها نجل الراحل هوشر 
علي الذي اعطى اهتماما بالغا بري 

االشجار منذ زمن وعمل على حمايتها 
من العابثين، وقال ان «شجرة الكينا 

لها اهمية بالغة حيث اوراقها تستعمل 
كدواء للرشح وخشبها يستعمل لبناء 

السفن فضال انها تجذب المناخ 
اللطيف الصحي وتشكل حماية من 

الرياح لبساتين الحمضيات«.
 

اضاف «شجرة الكينا معيشتها سهلة 
ويلزمها عناية فقط وفي بداية 

نشأتها«، وقال «نحن لدينا حرص كبير 
على المحافظة على هذه الثروة البيئية 

وهذا الموقع الجمالي الذي يشكل 
لنا تعلق بأرضنا وبيئتنا ونحن ندعو 
الجميع الى المحافظة على االشجار 

اينما وجدت وضرورة ان نغرس دائما«.

 
من جهته قال «حسين شحادة «نحن 
تربينا منذ طفولتنا على هذه االشجار 
وهذا النفق الجميل الذي نتمنى من 

مالكي االراضي ان يحافظوا عليه وان 

يشددوا الرقابة على منع العبث به او 
تقطيعه«، معتبرا ان «محاوالت عديدة 
جرت من قبل بعض االشخاص الذين 

يجهلون اهمية البيئة وهذه الثروة 
الطبيعية على سرقة بعض األغصان 
ولكن كان لهم االهالي بالمرصاد«.

 وتمنى على «وزارات الزراعة والبيئة 
التشدد ووضع ضوابط لمنع تقطيع 

االشجار وحمايتها«.
 

المربي احمد الهضام من سكان 
العبودية قال: «ان هذا الممر الذي 

نعبر من خالله كل يوم قاصدين 
عملنا وعودة الى منازلنا يشكل 

لنا محطة مضيئة ومريحة وتفتح 
أمامنا افق وافكار تبعدنا عن بعض 
الهموم الحياتية، ولذا فاننا نشدد 

على االهتمام بهذه المساحة البيئية 
الخضراء وتعزيز ديموتها والعناية بها 
من قبل المعنين وخصوصا عدم رمي 

النفايات الى جانبها، وحمايتها من 
الحرائق والتقطيع«.

 
تجدر االشارة الى ان االف السيارات 
تعبر هذا االوتوستراد الحيوي بين 

لبنان وسوريا ويصل عكار في بعضها 
البعض. 

في إطار متابعتها للمؤسسات االجتماعية النشطة على الساحتين الطرابلسية 
واللبنانية، تنشر الوسط تقريرا مفصال عن نشاط  وبدايات الجمعية الطبية 
اإلسالمية الناشطة في طرابلس، محافظة الشمال ولبنان ضمن فريق عمل 

منظم ومحضر للمهمات الموكلة اليه.

التأسيس
بدأت الجمعية الطبية اإلسالمية عملها ونشاطها الميداني في العام 1978 
اإلسرائيلي  اإلجتياح  وإبّان  في طرابلس،  إنشاء مستوصف صحي  من خالل 
الطبية  الخدمات  في  حادّ  نقص  من  رافقه  وما   1982 العام  في  للبنان 
الطبية  الخدمات  إلى توفير  والصحية، تداعت ثلة من األطباء - في حينه - 
للمرضى والجرحى، وفي العام نفسه كان التأسيس الرسمي للجمعية وذلك 

بموجب علم وخبر رقم )17/أ.د(.

العيادة  البداية بافتتاح مستوصفات ومراكز اإليمان الصحية وإطالق   كانت 
الطبية  للخدمات  تفتقر  التي  النائيتيْن  والضنية  عكار  قرى  في  المتحركة 
والصحية، فكانت البذرة التي أثمرت فيما بعد مشاريع رائدة كمستشفى دار 

الشفاء وجهاز الطوارئ واإلغاثة.

األهداف
تعمل  الربح،  تبتغي  ال  أهلي  طابع  ذات  جمعية  اإلسالمية  الطبية  الجمعية   
جاهدة لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم وآالمهم في مختلف الظروف، 
وال زالت - بفضل اهلل - تحّقق توسعًا كميًا ونوعيًا في خدماتها الصحية، حتى 
استطاعت نيل ثقة الناس كما وإجراء أعمال مشتركة وإبرام اتفاقيات تعاون مع 
الهيئات الرسمية واألهلية داخل لبنان وخارجه منها الصليب األحمر الدولي، 
وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون اإلجتماعية، محافظة لبنان الشمالي، غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، اتحاد بلديات الفيحاء، الهيئة الطبية 
الدولية، وزارة الصحة التركية، منظمةSesric  التركية، منظمةTika  التركية 

وجمعية الشبان المسيحية.

للجمعية الطبية اإلسالمية 5 مرافق هي: 

• مستوصفات ومراكز اإليمان الصحية البالغ عددها 12 مستوصفًا، والمنتشرة 
في مناطق شمال لبنان وعكار وعرسال.

•  مستشفى دار الشفاء في طرابلس

الشمالي  لبنان  في  النائية  والبلدات  القرى  تجول  التي  المتحركة  العيادة   •
وعكار وعرسال بغية تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والمصابين.

للمرضى  المالية  المساعدات  بتقديم  يُعنى  الذي  المرضى  إعانة  صندوق   •
أصحاب الحاجة غير المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
معاناتهم  التخفيف من  في  المساهمة  وذلك بهدف  العامة  الصحة  وزارة  أو 

وآالمهم.

•  جهاز الطوارئ واإلغاثة والذي تم تأسيسه في العام 2006 عقب العدوان 
اإلسرائيلي على لبنان، حيث يبلغ عدد مسعفيه أكثر من 300 مسعف إضافة 
طرابلس،  مناطق  في  مراكزه  والمنتشرة  مجهّزة،  إسعافية  آلية   25 إلى 

القلمون، الضنية وعرسال.

يتألف  والحياد.  البرّ  على  التعاون  اإلتقان،  اإلنسانية،  مبادئ هي:   4 للجهاز 
الجهاز من فرق اإلسعاف واإلنقاذ، قسم إدارة الكوارث واألزمات، فرق اإلنقاذ 
كما  الشباب؛  وفرق  والتطوير  التعليم  قسم  المدني،  اإلنقاذ  فرق  الجبلي، 
نقل  حاالت  بين  المتنوّعة  اإلسعافية  الخدمات  تقديم  بين  أعماله  وتتوزّع 

وحوادث سير وإسعاف مرضى وجرحى إضافة إلى القيام بحمالت تلقيح. 

 ملف العدد ،،
الجمعية الطبية اإلسالمية ،، تـــعمل لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم وآالمهم يف مختلف الظروف

#وسط   الـ  يف  #مكتب_املنية  عرب  الجمعية  أوساط  أبدت 
رغبتها يف استحداث مركز »إسعاف« يف املنية!!

|  طريق العبودية  )وسط(

 )وسط(
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خطف األخوين نزهة يف ليبيا
واملشنوق استقبل نواب »املنية الضنية« 

صيانة ثريات - تمديد كهرباء - اضاءة تعهد ورش للمعلومات االتصال: مؤسسة الحسن لالنارة

مركز جديد لجمعية 
الوفاء لتأهيل املعاقني

 
كشف رئيس جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين في 
المنية األستاذ محمود حامد في لقاء مع الوسط  
عن استكمال االجراءات الضرورية  لــشراء مركز 
للجمعية بعد أن »عانينا من االجارات المرتفعة«.

تابع حامد »وبعد أن تجاوز عدد المستفيدين من 
خدمات المؤسسة ال 200 منتسب اصبح مركز 

بسيط  نشاط  ألي  يتسع  ال  المستأجر  الجمعية 
للخياطة  وآخر  للشمع  معمل  وجود  مع  وبخاصة 

الى جانب غرف المعلوماتية«.

تابع حامد: »ألجل هذه األسباب قرار شراء مركز 
جديد للجمعية«.

ودعا حامد الى مساعدة الجمعية من خالل التبرع   
لجهة  ان  المركز  تكاليف  والمساهمة الستكمال 

.zas constraction  البناء من خالل شركة

• •  هاتف شركة البناء - السيد سامر الخير 
03166553

• •  هاتف مهندس المشروع األستاذ أحمد حمود
03598490

علم  غسان  األستاذ  المشروع  محامي  هاتف   •  •
الدين  03394119

• • هاتف رئيس الجمعية األستاذ محمود حامد 
76462627

 زار وفد من نواب الضنية والمنية في الشمال، 
ضم النواب أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز 

وكاظم الخير، يرافقهم عدد من رؤساء بلديات 
المنطقة، وزير الداخلية والبلديات نهاد 

المشنوق.

وبعد االجتماع قال فتفت إن الحديث «كان 
تنمويا بامتياز، شمل المواضيع التنموية، منها 
عن البناء والدفاع المدني والنفوس وشاحنات 

النقل، ولم نتحدث في السياسة، بل وجهنا 
دعوة إلى الوزير لرعاية مؤتمر عن التنمية 

سيعقد في الضنية خالل فصل الربيع«.

 وأضاف: «هناك طروحات اليوم متداولة 
في الشارع، هناك أكثر من مرشح، ونحن 

ندعو الجميع للنزول إلى المجلس النيابي 
النتخاب حقيقي لرئيس جمهورية يحترمه 

جميع اللبنانيين وتتعاون معه جميع األطراف 
السياسية من دون استثناء«.

وهل فرنجية أقرب إلى «تيار 
المستقبل« من العماد ميشال عون 

قال فتفت: »الموضوع ليس أقرب أو أبعد. 
الرئيس سعد الحريري يسعى من أجل تسوية 

وطنية«.

 
األخوين نزهة

على اثر خطف األخوين محمد وخالد نزهة 
في ليبيا حيث يعمالن هناك وهما من منطقة 

المنية وذلك لمبادلتهما بهنيبعل القذافي 
نفذ  اعتصام لعائلة الشابين  شارك فيه النائب 

كاظم الخير،  رئيس بلدية المنية مصطفى 
عقل، رئيس بلدية المحمرة عبدالمنعم عثمان، 
الذين القوا كلمات اكدوا فيها رفضهم لعملية 

الخطف، مطالبين الحكومة بـ«ايالء هذا 
الموضوع االهتمام الالزم، والسعي بكل ما 

يمكن لتأمين االفراج عن الشابين المخطوفين 
اللذين ال عالقة لهما بقضية هنيبعل القذافي«. 

وطالبت العائلة في بيان الحكومة بـ«االسراع 
في معالجة هذه القضية االنسانية، التي هي 
خطف األخوين نزهة في منطقة البيضاء في 

ليبيا دون اي وجه حق، والعمل السريع والفوري 
على ارجعاهم لعائلتهم سالمين«.

 
وأملت العائلة من وزارة الخارجية «التصرف 

بجدية اكبر في هذا الملف، الن المخطوفين هم 
لبنانيون، وواجبها حماية الرعايا اللبنانين في 
المهجر«، متوجهة إلى وزارة العدل «بشخص 

وزيرها اشرف ريفي لالسراع بحل ملف القذافي، 
للوصول إلى حل انساني لهذه القضية«.

وختم البيان: «نشكر كل من تضامن معنا، 
وشكر خاص للنائب الخير الذي لم يوفر جهدا 

عن العمل الجدي مع رئاسة الحكومة والمراجع 
المختصة لهذه القضية. كل الوسائل السلمية 

مفتوحة امامنا للوصول الى االمل المنشود«.

 
وقام النائب كاظم الخير بسلسلة اتصاالت مع 

رئيس الحكومة تمام سالم ومدعي عام التمييز 
وعدد من المعنيين وطالبهم متابعة الموضوع 
و اإلسراع باإلجراءات المطلوبة لالفراج عنهما .

 ريفي 

وزار وفد من عائلة المختطفين اللبنانيين في 
ليبيا خالد ومحمد نزهه وزير العدل اشرف 

ريفي، في حضور النائب كاظم الخير، االمين 
العام ل«تيار المستقبل« احمد الحريري، رئيس 
اتحاد بلديات المنية مصطفى عقل، منسق تيار 

المستقبل في المنيه احمد زريقه، وذلك في 
اطار المساعي لحل قضية ولديهما، واطلعه 
على سلسلة االتصاالت التي قام بها احمد 

الحريري.
 

ووعد ريفي بمتابعة الملف مع السلطات 
المختصه في ليبيا. وأكد الحاضرون متابعة 

القضية حتى االفراج عن المختطفين. 

مياه الشفة
واستقبل النائب كاظم الخير في دارته في 

المنية وفد مهندسين من االنماء و األعمار و 
شركة تاج المنفذة لمشروع مياه الشفه في 
المنية و الشركه االستشارية، حيث تباحثوا 

في المراحل الذي وصل إليه المشروع و عملوا 
على تذليل بعض العقبات. وشدد الخير خالل 
االجتماع على ضرورة تنفيذ المشروع بسرعه 

و ضمن المواصفات الفنيه التي تضمن 
استمرارية المشروع لألجيال القادمة.    

و فاء للمملكة العربية السعودية ودولة قطر 
واإلمارات العربية المتحدة«، في القصر البلدي 
لبلدة دير عمار في المنية الضنية في الشمال، 

في حضور فعاليات سياسية من عكار والمنية 
الضنية وكل الشمال ورجال دين وامنيين.

األيوبي

وألقى رئيس حركة المسار اللبناني نبيل 
األيوبي كلمة قال فيها:«ان المملكة العربية 
السعودية ليست في حاجة لرد الجميل، ولم 

تمد يد الخير لنا لكي تأخذ بدال، فهي في غنى 
عن كل ذلك، ألنها تعتبر أن لبنان شقيق بكل 

مكوناته، ومن هذا المنطلق، ال يمكن ألي كان 

أن ينتقد تعاطيها اإليجابي مع لبنان«.

العجوز

وبدوره، قال رئيس حركة الناصريين األحرار 
الدكتور زياد العجوز:«ما جمعنا اليوم عنوان 
كبير، لبنان وعبر التاريخ لم يستطع أحد من 
إنتزاعه من جذوره العربية، فلتحيا المملكة 

العربية السعودية وليحيا التحالف العربي في 
عاصفة الحزم، وليحيا التحالف اإلسالمي«.

خلدون

وأكد القاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمط 

ان «وفاءكم أيها األخوة للمملكة العربية 
السعودية هو وفاء إلسالمكم، وهو وفاء ألمتكم 

ولوجودكم ولدوركم، وهذه األرض محروسة 
من اهلل ألنها تؤمن بكتاب اهلل وبسنة محمد 

عليه الصالة والسالم«.

زكريا

واعتبر مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا 
ان «العالقة قديمة بين المملكة وأهل لبنان، 

عشرات المليارات صرفت على هذا البلد من 
دون تمييز بين مسلمين ومسيحيين«. 

لقاء الوفاء للسعودية وقطر واالمارات يف الشمال

|  الخير وعقل في اعتصام األخوين نزهة )وسط(

زار النائب كاظم الخير دولة رئيس الحكومة 
تمام سالم في السراي الحكومي اليوم مع 

وفد من اللجنة المنبثقة عن اجتماع فعاليات 
المنية للبحث في بعض المطالب الملحة , و 
بعد انتهاء الزيارة ادلى النائب كاظم الخير 

بتصريح جاء فيه:

« قمنا بزيارة دولة الرئيس تمام سالم اليوم 
لمطالبته ببعض القضايا المطلبية لمنطقة 

المنية وكان أولها الوضع الشاذ في مؤسسة 
كهرباء لبنان تجاه منطقة المنية حيث ان 

مكتب كهرباء المنية غير موجود في المنطقة 
و اعطينا دولة الرئيس صورة عن قرار مجلس 

ادارة كهرباء لبنان الموقع في 24-4-2004و 
القاضي بنقل مكتب كهرباء المنية الى 

المنطقة و الذي لم ينفذ حتى تاريخنا هذا 
بسب بعض المحسوبيات مما أدى الى حرمان 

اكثر من 100 الف نسمة في منطقة المنية 
و جوارها من حقهم متابعة قضاياهم مع 

مؤسسة كهرباء لبنان في منطقتهم. و المنية 
هي المنطقة الوحيدة في لبنان التي ال يوجد 

فيها مكتب تابع لمؤسسة كهرباء لبنان .و قد 
وعدنا دولة الرئيس بماتبعة الموضوع خالل 

االسبوعين القادمين.

كما وأطلعنا دولة الرئيس على الوضع المتردي 
للتغذية الكهربائية في منطقة المنية بسب 

عدم قدرة خطوط النقل االساسية على تلبية 
حاجات المنطقة , وأطلعنا دولته بأن هناك 

خط نقل لزم و نفذ و انتهى العمل به ولكن 

غير موضوع في الخدمة حتى اآلن و الذي لو 
استخدم النتهت االزمة المستجدة .

و طالبنا دولة الرئيس بمساعدة المزارعين 
في المنية الذين تضرر انتاجهم جراء العاصفة 

االخيرة.

وفي السياسة تباحثنا مع دولته أزمة الفراغ 
الرئاسي الذي يبدو أنها قد تطول بسب فريق 

8 آذار الذي يصر على تعطيل هذا االستحقاق و 
وضع أعراف جديدة بوجه المبادرات االنقاذية 

النتخاب رئيس للجمهورية لمزيد من التعطيل 
, وآخرها كان باالمس حيث سمعنا بعض 

أطراف من 8 آذار يقولون أنهم لن يحضروا 
جلسة انتخاب الرئيس اال اذا اقتنع تيار 

المستقبل بانتخاب مرشحهم ميشال عون و 
يدعون بان سبب ذلك يعود الى رغبتهم بعدم 

كسر ارادة فريق من اللبنانيين.

و نحن بدورنا نقدر عاليا حرصهم علينا و 
نعتبره ذلك ذرا« للرماد في العيون و هو 

تبرير اللغاء الديمقراطية في لبنان و حرمان 
النواب من حقهم الدستوري بانتخاب رئيس 

للجمهورية .

لذلك نطالبهم بالنزول النتخاب رئيس 
للجمهورية االسبوع القادم ونحن نتقبل 

النتيجة كيفما كانت.

فعاليات املنية يف السراي الحكومي
وتبحث مع سالم مطالب انمائية وحياتية

أيهـــا املهاجر
 بقلم: خالد أويظة

ايها المهاجر وصية لي ولنفسي قبل ان 
اوصيك بها  قبل دخولك الديار المقصودة 

او البالد  المنشودة افرغ حقائبك من كل 
ما حملته من بالدك من ذكريات اليمة و 

غل و تفرقة واستبدلها باالمل واالحالم 
واالخالق الحسنة.

واذا وطأت ارض الغرباء، احسن تحسن  
وتزين باالخالق الحسن  وانثر الخير 

اينما حللت  فأهل تلك االراضين ليس 
لهم ذنب بمساوئك، فخالق الناس بخلق 
حسنة وحاول ان ال تكون عبئا على احد  

وحافظ على كل ما حولك من بشر و حجر 
وشجر ودائما تذكر وصايا الرسول االكرم 
بكل أفعالك فسلم تسلم فما المسلم اال 

مسالم.

أخي اختي...

التخلو مجتمعاتنا ومناطقنا واحيائنا وحتى 
بيوتنا من التفرقة ولنا الكثير من الشواهد 

عنها في بالدنا.

فال تستغرب اي تصرف من غريب  حاور 
وال تناور واذا صادقت اصدق وان قابلوك 

بالسوء يوما قابلهم بالحسنة واياك ان 
تقارن بالدك بالبالد المقصودة فالفروقات 

كبيرة والتناقضات كثيرة ولكل مكان 
مساوئه وحسناته فبالدنا فيها الخير وتلك 

 البالد فيها خير  وبالدنا فيها سوء
وتلك البالد لها مساوئها فالكيس منا من 

رأى سوء واستبدله وجلب الخير لنفسه و 
وهبه هذه الدنيا راحلة ال محال وانت قدر 
لك فيها ان تهاحر وتهجر اهلك وارضك.

فتزود للرحلة االخيرة وإمأل حقيبتك ما 
يرضي اهلل والرسول لتكون لك خير ديرة 

مع من تحب ومن يحبهم اهلل ، واهلل ما 
انا بناصح اال نفسي قبلكم وال احب ان 

افقدكم حتى بآخرتي بإذن اهلل.

موجة الصقيع كبدت  
املزارعني  خسائر باملاليني

خلفتها  التي  الجسيمة  المادية  األضرار  بعد 
الشمالي  الساحل  طول  على  الصقيع  موجة 
ناشد  موجة    والجوار   المنية  في  وتحديدا 
التحرك. مؤكدين على  أن  الدولة  ر  المزارعون 
« البرد القارس ضرب المواسم. وسنصاب بأزمة 
العليا  الهيئة  علينا  تعوض  لم  حال  في  كبرى 

لالغاثة«.

 وأشار احد المزارعين إلى أن «المصيبة كبيرة 
اعتراض  وحاالت  بـ«تجمعات  ملوّحًا  جدًا«، 
الزراعية  النقابات  وانه على  للمزارعين«.  كبيرة 
لمساعدة  للتحرك  بيانات  اصدار  المنطقة  في 
باالمس  الرياح  ثمن  دفعوا  الذين  المزارعين 

واليوم يدفعوا ثمن الجليد.

|  الخير  متوسطا فعاليات المنية  )وسط(
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طالب   رئيس «المركز الوطني في 
الشمال« كمال الخير، في تصريح، 

 طالب ب »تعويض مزارعي الشمال 
وخصوصا المنية الضنية، جراء االضرار 

الجسيمة التي خلفتها العاصفة 
االخيرة على المحاصيل الزراعية«.

 
وحيا الخير »جهود رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، وهو صمام األمان 
في البلد«، داعيا الى »تفعيل طاولة 

الحوار التي اثبتت فعاليتها في 
التعيينات العسكرية البارحة ونجحت 
في التوافق على عقد جلسات مجلس 

الوزراء بشكل دوري، بما يخدم 
مصلحة المواطن«.

ورأى الخير البيان الختامي لمجلس 
وزراء الخارجية العرب «ال يخدم 

المصلحة العربية المشتركة  وأثنى 
على موقف وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل «الذي وقف ضد البيان 

الختامي للجامعة وقدم اعتراضا 
رسميا«. 

 من جهة أخرى، طالب الدولة 
اللبنانية« بقبول الهدية التسليحية 

االيرانية المجانية للجيش اللبناني، 
والمشاريع الكهربائية التي تؤمن 

الطاقة للبنانيين 24/24، بعد سقوط 
ذريعة العقوبات المزعومة عن ايران، 

وبعد تبخر المليارات السعودية 
الوهمية التي لم يبقى منها سوى 

الحبر على الورق«.
 

آل سويد
صدر عن آل سويد في المنية بيان 

وصلت الــ #وسط نسخة منه وجاء 
فيه:  « نصرًا للعدالة واحقاقا للحق 

والن ليل الظلم ال بد زائل وفجر 
العدالة بازغ مهما طال سواد الليل 

وبفضل الجهود الجبارة التي قام بها 
رجل المواقف الصعبة الحاج كمال 

الخير وانتصارا للدماء الطاهرة التي 
سقطت في ليالي القدر ها هو ابننا 

البار وائل سمير سويد حرًا طليقًا 
بعدما طالته دعوى الظالمين .. شكرًا 

لكل من وقف الى جانب قضيتنا 
وشكراً  لكل من سعى لفك قيود اسره 

والشكر الكبير لرجل الصلح االول من 
دون منازع الحاج كمال الخير وإلى االخ 
مازن علم الدين«. يذكر أن اللقاء عقد  

في دارة الحاج كمال الخير في المنية.

أهالي حي 
حمدون

 

وسجل حضور وفد من حي حمدون 
الى دارة الحاج كمال الخير للتوسط 

لديه لمعالجة مشكلة زيادة الحمولة 
على محوالت الكهرباء في الحي األمر 
الذي يؤدي الى فصل دائم للتيارعن 

المنازل. الخير بدوره أجرى اتصاال مع 
الجهات المعنية التي أكدت على حاجة 

الحي الى توسعة في قدرة المحول 
االمر الذي قد يستغرق حوالي الشهر. 
الخير تمنى على الجهة المعنية اجراء 

حل مؤقت في اسرع وقت ممكن لحين 
تأمين السبل الكفيلة بحل جذري 

للمشكلة. 

زار أمين سر لجنة أصدقاء األسير يحيى 
سكاف جمال سكاف مكتب حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني _ فتح 

في مخيم البداوي والتقى مسؤولها 
في الشمال أبو جهاد فياض للتهنئة 

بالذكرى السنوية الـ 51 إلنطالقة 
حركة فتح والثورة الفلسطينية. كما 

زار بالمناسبة مكتب حركة فتح _ 
اإلنتفاضة والتقى عضو المجلس 

الثوري للحركة ومسؤولها في الشمال 
أبو ياسر ديب والعميد يوسف حمدان.

  

 وإستقبل محافظ الشمال القاضي 
رمزي نهرا في مكتبه في طرابلس، 
وفدا من لجنة أصدقاء األسير يحيى 

سكاف، ضم رئيس اللجنة جمال سكاف 
والدكتور محمد اآلغا، أحمد الشهال، 

ياسر علم الدين ورواد سكاف.
 

وقدم الوفد للمحافظ نهرا «درع 

األسير يحيى سكاف عربون وفاء 
وتقدير لتضامنه مع قضية االسير 
سكاف، ولجهوده من أجل أن يعم 
االمن واالمان واالستقرار في ربوع 

الشمال«. 

 وشدد نهرا على »تضامنه مع 
قضية االسير سكاف ومع كل أسير 
لبناني«، معتبرا أن «قضية االسير 

سكاف هي قضية وطنية بامتياز 
ويجب مساندتها«، شاكرا للوفد على 

مبادرته. 

وتوجهت عائلة األسير في السجون 
اإلسرائلية يحيى سكاف، في ذكرى 

انطالقة الثورة الفلسطينية، بالتحية 
«إلى الشهداء والجرحى واألسرى 

في سجون اإلحتالل الصهيوني 
وفي مقدمهم األسير اللبناني األول 
المناضل يحيى سكاف الذي يتعرض 
ألبشع جريمة في حق اإلنسانية من 

خالل عزله في السجون الصهيونية 
السرية التابعة لإلستخبارات 

العسكرية«.

 

املقاومة 
وفي سياق متصل  توجه أمين سر 

»لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف« 
جمال سكاف، في بيان لمناسبة »يوم 
شهداء المقاومة«، بتحية إلى »القادة 

المقاومين مؤكدا »البقاء على نهج 
الشهداء والوفاء لهم ولذكراهم 

الباقية في وجدان الشرفاء واألحرار، 
ألنهم رسموا لنا بدمائهم الذكية 

الطريق الصحيح لمواجهة العدو 
الصهيوني الذي لحقت به الهزائم 

بفضل تضحياتهم الجسام«.
 

لجنة األسري كرمت نهرا وزارت حركة فتح يف البداوي

نأمل أال تــخذل قضيته

|  الخير سويد وعلم الدين )وسط(

كمال الخري دعا لتعويض املزارعني
وحيا جهود نبيه بري ووصفه بصمام األمان يف لبنان

صدر عن مستوصف النهضة 
االجتماعية في المنية  بيان  يشمل 

خالصة التقرير السنوي للعام 2015 
الذي يتضمن مجمل انشطة  الجمعية 

وتقديماتها الطبية )  انطالقًا من 
شفافيتها بالعمل(:

اواًل : لقد بلغت مجمل خدماتنا للعام 
2015 ما مجموعه 14212 معاينة 

وخدمة طبية نعم باالرقام )اربعة 
عشرالفا ومئتان واثنى عشر( ُقدمت 
الهلنا اللبنانين في المنية ولالخوة 
النازحين موزعة على الشكل التالي 
:  نسائي     1717  - صورة ايكو 

ECHO  951  - اطفال      1778 
- صحة     5488 - لقاح      1781  
- جلدية     661 - اسنان     494 - 

مختلف   1342

 ثانيا : استطعنا خالل هذا العام وهلل 
الحمد اضافة جناح جديد من 3 غرف 
مطابق للمعايير التي وضعتها وزارة 

الصحة وتجدر االشارة ان كامل البناء 
المشار اليه كان على نفقة بلدية 

المنية نغتنم الفرصة لنتوجه اليها 
باسمى آيات الشكر والتقدير على 

ذلك.

ثالثا : عملنا طوال العام 2015 على 
برنامج جودة الخدمة الطبية لتطابق 
المعاير المتبعة من قبل وزارة الصحة 

والهيئة الطبية الدولية حيث خضع 
الفريق العامل  للعشرات من ورش 
العمل التدريبية للوصول الى هذا 

الهدف.

رابعًا : بنتيجة اضافة  البناء ومشروع 
الجودة تم اعتماد المستوصف 

ليكون مركزًا للرعاية الصحية في 
المنية مما سهل علينا الحصول على 
الدواء المجاني للبنانين والعديد من 

التقديمات اللوجستية للمستوصف.

خامسا : باالضافة لعقد الشراكة مع 
الهيئة الطبية الدولية طورنا هذا 

العقد واصبحت خدماته وتقديماته  
تشمل النازحين واللبنانين ايضأ.

   I R D سادسًا : تم ابرام عقد  مع
للحصول على الدواء المزمن . وها 

نحن نعلن ان الكمية االولى للذين 
سبق وتقدموا بطلباتهم قد وصلت 

وسنعمل على توزيعها بداية االسبوع.

سابعا : حصلنا على اجهزة قياس 
مخزون السكري واصبح بامكان 

الجميع فحص مخزون السكري وكذلك 
تخطيط القلب في المستوصف. 

القصر الحكومي
وشاركة جمعية النهضة « كمركز 

للرعاية الصحية االولية في المنية« 
بدعوة من وزارة الصحة وبحضور 

وزير الصحة في اطالق المؤتمر االول 
للرعاية الصحية االولية، برعاية رئيس 

الحكومة تمام سالم ممثلين عن  
البنك الولي وحشد سياسي واعالمي 

وحضور المراكز الصحية في المناطق 
اللبنانية.

الفكر والحياة  يف «الواليات املتحدة« ممثلة ب «حامد«

يزور رئيس جمعية الفكر والحياة صالح 
حامد بدعوة رسمية  الواليات المتحدة 

األميركية من قبل وزارة الخارجية 
األميركية ضمن برنامج الضيف 

الدولي.

 وكانت لــ حامد جولة على المسارح 
والمتاحف العلمية والعالمية المتنوعة 
والتقى مسؤولين في مركز الوليد بن 
طالل للتفاهم اإلسالمي المسيحي في 

جامعة جورج تاون كما شملت جولته 
والمدعوين اآلخرين  والية واشنطن 

وبنسلفانيا وسانت لويس ولوس 
أنجلس وفي كل والية برنامج زيارات 

منتظمة على المنظمات الدولية 
والهيئات الرسمية ودور العبادة.

 

 واطلع حامد على شؤون وواقع 
المسلمين فقام بجولة على مساجد 
الواليات واستمع  من المشايخ عن 

فسحة الحرية التي يعيشها المسلمون 
هنا وصرّح أحد قادة الجالية أّن أمريكا 
هي البلد المناسب للمسلمين في بالد 

الغرب لكي يُمارسوا فيه شعائرَهم 
من دون مضايقات أو تمييز.  

   ونصحَ حامد «بالتعرّف على طريقة 
إدارة أمريكا لتلك الشعوب المتنوعة 

مبديًا إعجابه بالقوانين والنظام 
الفيدرالي للبالد داعيًا الى االستفادة 

من أجواء التفاهم واالنسجام التام 
بين جميع مكونات الشعوب للتعارف 
الخاص والعام،مصداقًا لقول اهلل )يا 

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى 
وجعلناكم شعوبًا وقبائَل لتعارفوا(. 

وكان وسيكون للضيف الزائز صالح 
حامد برنامج محاضرات عدة تحت 

عنوان: نتعاَلوا لنتعايش. حقوق 
اإلنسان في اإلسالم، التسامح لبناء 

السالم.  

كما أجرى  حامد لقاءات مع مؤسسات 
اعالمية وصحفية عن الواقع السياسي 
والفكر اإلسالمي  في ظل المتغيّرات 

والتحوّالت الحاصلة ومن المقرر 
أن  يلبي حامد دعوة لحضور مؤتمر 
الجاليات اإلسالمية في بالد الغرب 

والذي سينعقد في العاصمة األميركية 
واشنطن  في األسبوع األول من 

الشهر الجاري.
 

|  حامد مع خطيب احد المساجد )وسط(

جمعية النهضة يف املنية ،،،
 تنشر خالصة التقرير السنوي حول أنشطتها وتقديماتها

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

»
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والسعادة  »العزم  جمعية  أقامت 
لمناسبة  القلمون،  مركز   - االجتماعية« 
احتفاال  التطوعي،  للعمل  العالمي  اليوم 
تكريميا لجهاز الطوارئ في الجمعية الطبية 
القلمون  بلدية  رئيس  حضره  اإلسالمية، 
طالل دنكر، وفد من لجنة مشايخ القلمون، 
مدير مركز القلمون في جمعية العزم سامر 
الجمعية  في  الطوارئ  جهاز  ومدير  الحاج، 
الطبية االسالمية عبد اهلل دبوسي، إضافة 
العربي للعمل  لبنان في االتحاد  إلى ممثل 
التطوعي ماهر ضناوي وحشد من فعاليات 

المنطقة.
 

بداية تالوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ 
لعريف  ترحيبية  كلمة  تلتها  الحاج،  زياد 

الحفل الشيخ رفعت الفرخ .
 

القلب  »من  تحية  كلمته  في  الحاج  ووجه   
دولة  من  القلمون،  بلدة  في  فرد  كل  الى 
متمنيا  ميقاتي«،  نجيب  االستاذ  الرئيس 
«دوام النجاح والتقدم والتألق لهذه البلدة 
الوفية التي يحمل لها في قلبه كل المحبة 

والتقدير«.
 

العالمي  اليوم  بمناسبة  يسعدني  وتابع:« 
على  الضوء  أسلط  ان  التطوعي،  للعمل 
على  اخذت  قلمونية  إنسانية  جمعية 
العمل  وأولت  الناس  خدمة  واجب  عاتقها 
من  بحق  فكانت  كبيرا  اهتماما  التطوعي 
تستحق  التي  التطوعية  الجمعيات  أهم 

التكريم«. 
االسالمية،  الطيبة  «الجمعية  واضاف:   
االنسان  بصحة  تعنى  هادفة  جمعية 
من  الواضح  التقصير  ظل  في  وخدمته 
سد  على  وتعمل  المسؤولة،  الجهات  قبل 
الخدمات  نظام  في  الموجودة  الفجوات 
نفسيا  المواطن  راحة  لتأمين  المجتمع  قي 

وجسديا«.

وهذه  المنطلق  هذا  »من  بالقول:  وختم   
قرر  االنسان،  رفاه  وأولها  المبادىء 
انشاء مسجد  ميقاتي  نجيب  و  االخوان طه 
سويا  لنكمل  القلمون،  في  العزم  ومجمع 
االصعدة  كافة  في  والتعاون  الخير  عمل 
والكشفية  والتثقيفية  والتعليمية  الصحية 
وبفضل  اليوم،  العزم  فجمعية  والرياضية، 
كل  في  تشع  منارة  ومحبتكم،  إيمانكم 
الشمال الحبيب ومنطلق الى الوطن ككل«.

بلدة  عن  وثائقي  فيلم  االحتفال  وتخلل   
على  تذكارية  دروع  وتوزيع  القلمون 

المسعفين. 

تكريم املشاركني يف 
مؤتمر ترجمة معاني 

القرآن
  

وأقيم في مطعم »الفيحاء« بطرابلس، 
عشاء على شرف الوفود المشاركة في 
المؤتمر الدولي االول لترجمة القرآن 

الكريم الذي يقام في المدينة برعاية دار 
الفتوى في طرابلس والشمال، في حضور 
ممثل الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك، 

الشيخ ماجد درويش ممثال مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، 

زغلول نجار، الشيخ محمد الحارثي ممثل 
معهد بوليغلوت - عمان، رئيس اتحاد 

بلديات الفيحاء عامر الرافعي، عميد كلية 
اآلداب في جامعة الجنان الدكتور هاشم 
األيوبي،األمين العام التحاد المترجمين 

العرب بسام بركة، منسق المؤتمر 
الشيخ حسام سباط، إضافة إلى باحثين 

من لبنان، المملكة العربية  السعودية، 
المغرب، سوريا، الجزائر، فلسطين، مصر، 
والصين، وفرنسا، والعراق.  وألقى كلمة 

باسم المنظمين الدكتور حسام سباط 
اشار فيها الى «ان الرئيس ميقاتي لطالما 

رعى العمل الديني والثقافي واالجتماعي 
ووضع كل االمكانيات لخدمة الشأن 

العام«.

ميقاتي
 

ثم القى ممثل الرئيس ميقاتي مقبل ملك 
كلمة جاء فيها : «القرآن الكريم الذي أنزله 
اهلل سبحانه وتعالى على نبينا محمد هداية 

للعالمين، يحمل في سوره وآياته معان 
عميقة عجز العلماء العرب والمسلمون 

العجم، عن شرح وتفسير مضامينها بشكل 
كامل، وإنها لمهمة صعبة أن تحاولوا 

مشكورين من خالل هذا المؤتمر وما يليه 
 من ترجمة معاني القرآن الكريم«

وتابع يقول: »إن جمعية العزم والسعادة 
االجتماعية ومنذ تأسيسها عام 1988 
من قبل األخوين طه ونجيب  ميقاتي 

قد حددت في أهدافها الرئيسية وطبقت 
تعاليم القرآن الكريم الذي دعا إلى 

الوسطية واإلعتدال بقوله: »وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا«، 

إضافة إلى إعتماد مبادئ أخرى تتعلق 
بالمساهمة في بناء ثقافة اإلنسان الفرد 

وصوال إلى التنمية اإلجتماعية، والمساعدة 
في مجاالت الصحة واإلستشفاء، والتدريب 

على األعمال والحرف، ودعم المتفوقين 
من الطالب وذوي الحاجات في المجال 

التربوي على السواء«.

 وختم بالقول: »جمعية العزم والسعادة 
معكم إن شاء اهلل، ملتزمون بالقرآن 

الكريم نصا وروحا وبما ورد فيه من آيات 
وسور ومعان، وملتزمون أيضا معكم في 

نشر معاني هذا القرآن بأية لغة كانت في 
كافة أرجاء العالم«. 

أبواب العزم مفتوحة 
للجميع 

وخالل لقائه وفدا من قطاع الرعاية 
الصحية في »جمعية العزم والسعادة 

االجتماعية«، أثنى الرئيس ميقاتي على 
»الجهد المبذول من القيمين على المراكز 

والعاملين فيها«، مشددا على »ضرورة 
الحفاظ على المستوى المحقق من التزام 
المعايير الصحية الدولية، لتقديم أفضل 

الخدمات ألبناء مدينة طرابلس الذين 
يستحقون الكثير«.

 
وقال: »ستبقى أبواب مراكز العزم الصحية 

مفتوحة لجميع أبناء المدينة من دون أي 
تمييز، وهذا واجب إنساني ووطني، ومن 
أبسط حقوق المواطن أن ينعم بالرعاية 

الصحية الالزمة، والحصول على كل ما 
يكفل له العيش الكريم«.  وأضاف: »إن 

جمعية العزم والسعادة االجتماعية كانت 
وستبقى الى جانب اهلها في مدينة 

الفيحاء، وهي لن توفر جهدا في سبيل 
دعم الرعاية الصحية، ونهوض مدينة 
الفيحاء. ومن هذا المنطلق تم تجهيز 

مركز الزاهرية بأحدث التقنيات التي تكفل 
الجودة في تقديم الخدمة الصحية الى 

المواطن«.  

جمعية العزم  كرمت جهاز الطوارئ يف الطبية  اإلسالمية
وكرمت املشاركني يف مؤتمر ترجمة معاني القرآن 

في  السنوي  لقائها  لبنان  في  الغد  كشافة  جمعية  عقدت   
والمفوضية  الهيئةاالدارية  بمشاركة  طرابلس،  في  مقرها 
رئيس  تقدمهم  اللبنانية،  المناطق  في  والمفوضيات  العامة 
«واقع  عن  تحدث  عواد،الذي  الرزاق  عبد  القائد  الجمعية 
واالمني«،  االقتصادي  التردي  ظل  في  الكشفية  الحركة 
العام 2015  للجمعية عن  االستراتيجية  «الخطة  مستعرضا 
وتفانيهم  لزمالئه على «جهودهم  والعام 2016«، وشاكرا 
في تعزيز الحركة الكشفية التي تبعد الشباب عن الكثير من 

الموبقات وتفتح امامهم افاق المستقبل«. 

اللقاء السنوي لكشافة الغد 

 افتتحت الجمعية اللبنانية الثقافية االجتماعية واتحاد جمعيات جرد 
القيطع عكار وبالتعاون مع القرية البيئية وخان الصابون، المعرض 

الحرفي السنوي االول في حرار عكار، في حضور محمد طرادية 
ممثال الرئيس سعد الحريري، حسن شندب ممثال وزير العدل 
اشرف ريفي، امين سر حركة "فتح" في الشمال محمد فياض، 

منسق الجمعية اللبنانية الثقافية االجتماعية وسام عجم، رؤساء 
بلديات ومخاتير وجمعيات وحشد من المهتمين.

 
وبعد افتتاح المعرض كانت كلمات اثنت على الجهد المبذول 
واهمية االهتمام بالتراث الحرفي. ثم جال الحضور على اقسام 

المعرض الذي تضمن اشغاال يدوية وحرفية ومنتوجات زراعية وهو 
يستمر ليومين. 

 املعرض الحريف االول
 يف حرار عكار

تعهــد كافــة  أنواع الدهان داخلي  - خارجي  - ديكورات
تعهدات الحاج للدهان

2$ للمتــر الواحــد  أو  200$    للغرفــة + بضاعة
لإلســتعالم االتصال على:   71783843                                       
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أقامت جمعية بحنين االنمائية بالتعاون 
مع جمعية الفكر والحياة ندوة تثقيفية 

تفاعلية عن النفايات وطرق معالجتها من 
المصدر وعلى صعيد الدولة والبلديات، 

وذلك في قاعة جمعية الفكر والحياة.

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من صالح 
حامد، رئيس جمعية الفكر والحياة  الذي 
مد يد التعاون   للمساعدة في اي نشاط 
تنموي يهدف ألى خدمة وتقدم المجتع.

بعدها قسمت الندوة أىل شقني:

المحاضر االول الطالب في الجامعة 
االمريكية في بيروت هالل احمد بريص: 

تناول تعريف النفايات المنزلية وتقسيمها 

الى فئات، عضوية معادن ، بالستيكية، 
ورق، واقلية اخرى.

 ثم عرض طرق تحويل المواد العضية 
الى سماد زراعي واالستفادة منه في 

بيئتنا الزراعية دون ترك أي مخلفات ضارة 
بالبيئة.

 
المحاضر الثاني المهندس زاهر سكاف، 

وتناول طرق معالجة النفايات من قبل 
البلدية والدولة وبعض المؤسسات، 
فتطرق ألى طرق المعالجة البدائية ) 

المكبات العشوائية(، واثرها على البيئة 
واالمراض واالوبئة الناتجة منها، ثم شرح 

كيفية انشاء المطامر، شروطها الصحية 
و طرق االستفادة منها عن طريق توليد 

الطاقة الكهربائية، وعرض للمشاكل التي 
تنتج عنها.

 واخيرا تناول الحديث عن المحارق 
الحديثة وتقنية عملها وفائدتها في 

المناطق المكتظة سكانيا.

 في الختام توجه بالشكر رئيس جمعية 
بحنين االنمائية المهندس سكاف إلى 
جمعية الفكر والحياة بشخص رئيسها 

الشيخ صالح حامد وحرمه المصون على 
االستاضفة الطيبة ورعايتهم لهذا النشاط 

التثقيفي التفاعلي المهم، وشكر الحضور 
على حسن األصغاء، واعدا مزيد من 

االنشطة التي تساهم في نشر التوعية في 
المجتمع.

وتختتم مشروع كسوة 
الشتاء

 نفذت  جمعية بحنين االنمائية  النسخة 
السنوية من مشروع كسوة الشتاء حيث  

قدمت المالبس لألطفال اليتامى والفقراء،  
استفاد من المشروع حوالي 30 طفل  

وطفلة من منطقة بحنين، وتضمنت 
كسوة الشتاء ) شاالت صوف، جوارب 
صوف، قبعات صوف، وكنزات صوف 

داخلية ( لكل طفل. أشرف على المشروع 
رئيس جمعية بحنين اإلنمائية المهندس 

زاهر سكاف.

النظر  قياس  أقامت «جمعية مجازي 
و صناعة األجهزة البصرية في لبنان 
حيث  المنية  في  خيريا«  يومًا   »
الحملة فحص نظر مجاني ل  شملت 

150 شخص و تقديم  نظارات طبية 
مجانًا. 

يذكر أن الجمعية تضم حملة اإلجازة 

في قياس النظر و العدسات الالصقة 
البصرية, تأسست  و صناعة األجهزة 
وزارة  من  بترخيص   2000 سنة 
تعنى  هي  و  والبلديات،   الداخلية 

من  بها  لإلرتقاء  المهنة  بشؤون 
خالل الندوات والمؤتمرات العلمية و 

النشاطات اإلجتماعية.

 ندوة عن النفايات وطرق معالجتها

يوم خريي لجمعية مجازي قياس النظر ،،،

أقامت جمعية نادي العلم اإلجتماعي 
عن  تفاعلية  ندوة  ديرعمار   -
األسنان  منها  تعاني  التي  األمراض 
ألقتها  منها  الوقاية  طرق  هي  وما 
غمراوي  عبدالسالم  ريان  الدكتورة 
الثاني 2016  كانون  االحد 24  يوم 
في قصر بلدية ديرعمار حضرها الى 
بلدية  رئيس  الجمعية  أعضاء  جانب 

وعدد  الدهيبي  خالد  الحاج  ديرعمار 
وبعض  البلدي  المجلس  أعضاء  من 
وأعضاء  ورؤساء  البلدة  مخاتير 
وكشفية  رياضة  وأندية  جمعيات 

وحشد من أبناء البلدة.. 

محاضرتها  في  غمراوي   د.  تحدثت 
اللثة  وامراض  االسنان  تسوس  عن 

نظافة  على  المحافظة  كيفية  وعن 
بعض  وقدمت  والوقاية  األسنان 

النصائح المفيدة.

الجمعية  رئيس  قدم  ذلك  بعد 
ورئيس  الدهيبي  فاروق  الدكتور 
البلدية واألستاذ عبدالفتاح الدهيبي 
وتقدير  شكر  عربون  تكريمي،  درع  

الى الدكتورة غمراوي.

جمعية  غمراوي  شكرت  الختام  في 
على  االجتماعي  العلم  نادي 

االستضافة.

ندوة لجمعية نادي العلم عن طرق الوقاية من أمراض »األسنان« حكم اإلحتفال »بعيد الحب«
خالد سعود البليــهد

 الحمد هلل وبعد ..

ال شك أن اإلحتفال بيوم عيد الحب واإلحتفاء به و اتخاذه مناسبة 
لتبادل الحب والغرام وإهداء الهدايا الخاصة فيه والتهنئة به كل 

ذلك محرم بدعة ليس له أصل في الشرع ، وفاعله آثم مرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب ، ويحرم إنفاق المال في سبيل ذلك ، 

وال يجوز لمسلم المشاركة أو إجابة الدعوة ، ويحرم على األسواق 
بيع األدوات التي تستخدم في ذلك من الزهور والباقات والهدايا 
والمالبس وغيرها وما يتقاضونه من األموال سحت حرام عليهم 
، وال يجوز تسويق شعارات الحب والدعاية لها من قبل الوكاالت 

والقنوات والمواقع اإللكترونية . 

وهذا العمل مشتمل على مفاسد ومخالفات كثيرة:

1- إبتداع عيد غير شرعي ، وليس في ديننا إال عيدان ، وقد روى 
أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن أنس – رضي اهلل عنه 

– قال : قدم النبي – صلى اهلل عليه وسلم – المدينة ولهم يومان 
يلعبون بهما فقال : قد أبدلكم اهلل تعالى بهما خيرًا منهمت يوم 

الفطر واألضحى « . 

2- التشبه بشعائر وعادات لديانات أخرى ، وقد قال النبي صلى 
اهلل عليه وسلم « من تشبه بقوم فهو منهم « رواه أبوداود. وقال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبر وذرعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضبا لتبعتموهم «قال 
الصحابة يا رسول اهلل :اليهود والنصارى قال:فمن «رواه البخاري 

ومسلم،. 

3- الدعوة إلى العشق والغرام والحب المحرم ، واشتغال القلب بما 
يضعف إيمانه ويقوي داعي الشهوة فيه .

4- إشاعة الفاحشة والرذيلة وإقامة العالقات غير الشرعية بين 
أبناء المسلمين من خالل الحفالت المختلطة والبرامج والسهرات 

المشبوهة.

ويجب على شباب المسلمين وفتياتهم أن يتقوا اهلل ويلتزموا 
بشرعه ويتركوا هذه العادة السيئة ،ويعلموا أنه اليباح للشاب 

أن يرتبط بالفتاة عاطفيا ويتعلق بها ويظهر لها مشاعر 
الحب والغرام إال عن طريق الزواج الشرعي فقط وما سوى 

ذلك فال يجوز، وال يبررهذا العمل النية الطيبة،  وإذا ارتبط 
بها عن طريق الشرع فال حاجة له بعيد الحب واإلسالم شرع له 

وسائل كثيرة نافعة تقوي روابط الحب فيما بينهما وتضمن 
سعادتهما.

 

ويجب على األولياء إرشاد أبنائهم ومتابعتهم واألخذ على أيد 
السفهاء منهم.قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « أال كلكم راع 

فمسؤول عن رعيته « رواه البخاري. 

أسأل اهلل أن يصلح أحوال المسلمين ويقينا شر الفتن ماظهر 
منها وما بطن وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

أجمعين.

| تصوير استديو روان - حمادة اسعد  )وسط( | غمراوي مع ممثلي جمعية نادي العلم  )وسط(

| المشاركين في اليوم الخيري  )وسط(

|  المهندس زاهر سكاف محاضرًا  )وسط(

 الراية املنصورة !!
 دور بمواقف الزمن تالقي رجالها

لو تدفع التمن غير العز ما يحاللها

 ال مال وال جاه ولو تدور بكل احوالها
ما تنغر بدهب وال ماس لو تكومت قبالها

 اهل االصل طيبة ونسل والرجال بأفعالها
يسقوك القهوة المرة عسل وتطيب بهالها

 دار الكرم هي ديارهم ومزينة بخصالها
مسيجة بسوار عالية والعادي ما يطالها

 هم العرب ملوك االرض من جنوبها لشمالها
رايتهم أغلى من العرض منصور كل من شالها

                                          بقلم: الشاعر خالد أويظة

| تصوير استديو روان - حمادة اسعد  )وسط(

| المشاركين )وسط(
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