
الفراغ الرئاسي يف لبنان على »حاله« 
و »معارك« االنتخابات البلدية  »على األبواب« 

طرابلس  تستضيف معرض الكتاب ال 42 يف »ساحة حوار وتالٍق«

كلمة
كما أشرنا في عددنا السابق، يبدو أن محركات االستحقاق البلدي أديرت مع قليل من الحذر الذي يحيط بامكان اجرائها بحسب ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق،  اال أن التأجيل أو 

التمديد وارد في اي لحظة وبخاصة مع اعتياد الطبقة الحاكمة عليه في الرئاسة األولى والمجلس النيابي بكل نوابه.

تعود الوسط اليوم بنسختها المطبوعة عن شهر نيسان، الذي يحتضن ذكرى  حادثة عين الرمانة التي تعرف أيضًا باسم »حادثة بوسطة عين الرمانة« أو »مجزرة عين الرمانة«، والتي 
اعتبرت فيما بعد الشرارة المباشرة إلندالع الحرب األهلية اللبنانية في 13 أبريل )نيسان( من عام 1975  التي كبدت لبنان خسائر بشرية ومادية هائلة، في المقابل تستضيف الرابطة 
الثقافية في طرابلس معرض الكتاب  ال 42 في تظاهرة ثقافية  جامعة من أجل التأكيد على أن المدينة ستبقى محضنًا لجميع اللبنانيين وساحة حوار وتالق بين كل مكونات الوطن 

على اختالفهم.
     أسرة الوسط   

»

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

والوسط تستضيف الدكتور خالد الخري: الربيع العربي »خريف مظلم«

 الى كل مرشح يرغب بتغطية نشاطه
 وبرنامجه االنتخابي بعدد خاص وايصال صوته

 ألكثر من 100 الف قارئ ضمن منطقته التواصل
مع الوسط على الرقم 03216791

اإلنتخابات البلدية واالختيارية 2016

الـ#وسط يوميا هنا:الوسـط تصدر 
http://www.alwassat.com
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االنتخابات »البلدية« على األبواب مع غياب »الرئاسية« و »النيابية«
»مرآب طرابلس« اىل األدراج،، األهالي: مشروع تخريبي هبط بقوة املصالح السياسية

لم يتأخر وزير الداخلية نهاد 
المشنوق في تحديد مواعيد أولية 

لالنتخابات البلدية يؤكد من خاللها 
نية الحكومة الذهاب الى «األخير« 

في هذا االستحقاق مع الغياب 
القصري لــ باقي االستحقاقات.  

وعلى أثر هذا التحديد بدأت االحزاب 
اللبنانية بتحضير ماكيناتها 

االنتخابية لخوض االستحقاق الذي 
يعتبر مقدمة لالنتخابات النيابية 

وعرض «للعضالت« وتأكيد النفوذ.

وفي طرابلس بدأ االستحقاق 
بالتعطيل المتبادل بين صقور 
المدينة، وما كان  الخالف على 

مشروع مرآب الى صورة من صور 
هذه المعركة على الرغم من توقعات 

باستمرار المشهد البلدي على حاله مع 
تسجيل حضور حاد لـ فريق الرئيس 

محمد نجيب ميقاتي.

ميقاتي
مع االنتخابات  

 

بلديًا، أبدى الرئيس محمد نجيب 
ميقاتي حماسته لالنتخابات البلدية. 

وقال لـ «السفير«: إننا مع إتمام 
االنتخابات البلدية واالختيارية، 

ومتمسكون بإجرائها في مواعيدها 
ويجب أن يتم ذلك من دون أي 

إبطاء«.
 

وغمز ميقاتي من قناة بعض 
المشككين بإجراء االنتخابات وقال: 

هناك مفارقة غريبة، وهي أن الجميع 
باتوا مقتنعين بحتمية حصول 

االنتخابات، ولكنهم في الوقت ذاته 
يشككون بذلك، وهذا ما أدخلنا في 

حيرة. ومع ذلك نحن نعمل وفق مبدأ 
أن االنتخابات البلدية ستحصل في 

موعدها.

من  ميقاتي  حذر  آخر  سياق  وفي 
متانة  من  للنيل  خبيثة  »محاوالت 
لبنان  بين  والصداقة  األخوة  عالقات 
تضافر  يستدعي  مما  العرب،  وأشقائه 

كل الجهود الفشالها«.
 

العربية  المملكة  وبين  »بيننا  أضاف: 
األخوة  من  مشرق  تاريخ  السعودية 
وخالفات  مواقف  تهزه  ال  والصداقة، 
سياسية  بمواقف  يتأثر  وال  آنية، 

واعالمية عابرة«.
 

يكون  ان  إال  للبنان  يمكن  »ال  وختم: 
على أفضل العالقات مع أشقائه العرب، 

والتاريخ خير شاهد على ذلك«. 

طرابلس:  من  فرنجية 
االقوى يف الطائفة يمكن 
على  خطرًا  يكون  أن 

لبنان

 أوضح رئيس تيار المردة النائب 
سليمان فرنجية ان الرئيس سعد 

الحريري لم يخرج عن االجماع 
المسيحي عندما رشحه للرئاسة بل 
التزم بالمواصفات التي وضعت في 

بكركي.

وقال خالل لقائه مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ مالك الشعار في دارته 

في طرابلس: إن «أهم ما تم االتفاق 
عليه مع الحريري هو تقديم االيجابيات 

على السلبيات«.

وأضاف: ان «االقوى في الطائفة يمكن 
ان يكون خطرا على لبنان، ويمكن 

ان يكون هناك خطورة للسير في هذا 
المبدأ«.

وتابع: «مواصفات رئيس الجمهورية 
هي أن يكون ممثاًل لبيئته ومقبواًل 

لدى األطراف األخرى وهذه المواصفات 
موجودة لدينا، وهمّنا حل مشكلة 

الرئاسة وليس العرقلة«، مضيفًا 
«اننا مع أي شخص يتم التوافق عليه 

لرئاسة الجمهورية«.

ولفت الشعار من جهته  الى ان «رفع 
شعار ان رئيس الجمهورية يختاره 

المسيحيون خروج عن االنتظام العام 
اللبناني«، مشيرًا الى ان «الوطن 

معرض للخطر ويشكو ظلم ابنائه 
وهو  ال يُبنى بتعطيل المؤسسات 

وبالتهديد والتخويف بل باالحتكم الى 
الدستور واحترام المؤسسات والسهر 

على مصالح الناس وقضاياهم«.

الضاهر و عون
واكد النائب خالد الضاهر أنه سواء 

كان مع كتلة «المستقبل« او لم يكن 
فسيكون مع الرئيس الحريري لخدمة 
هذا البلد، ألن الرئيس سعد الحريري 

يعمل لبناء الدولة وهو حريص على 
البلد، مشيرا الى ان عالقته مع كتلة 

تيار المستقبل ممتازة.

وفي الملف الرئاسي قال الضاهر: 
»انني أختار العماد ميشال عون ليكون 

رئيسا للجمهورية ألنه اذا وصل الى 
الرئاسة سيكون أداؤه جيدا وسيؤدي 

الى استعادة الدولة ومؤسساتها«.

كرامي والحريري

وفي سياق ترتيب البيت السني 
إستقبل الرئيس سعد الحريري  في 
بيت الوسط، الوزير السابق فيصل 
كرامي في حضور مستشاره عثمان 

مجذوب واقام على شرفه مأدبة غداء.

كرامي قال اثر اللقاء « ان العالقة 
مع الرئيس الحريري لم تنقطع منذ 
العام 2009 حين زار والدي برفقة 

الشيخ نادر الحريري في منزلنا، وعلى 
اثر هذه الزيارة قال الرئيس كرامي 

«نحن اتفقنا ان ال نختلف«. وبالفعل 
منذ ذلك الحين وجدنا ان ما يجمعنا 

اكثر بكثير مما يفرقنا، وما يجمعنا هو 
المصلحة الوطنية، وبالطبع مسألة 

ترتيب البيت السني اذا صح التعبير. 
لقد اثنينا على الجهود التي يقوم بها 

الرئيس الحريري من اجل إطفاء نار 
الفتنة ولم الشمل وترطيب األجواء، 

وقد أكدنا  اننا سنكون الى جانبه في 
كل ما يساعد على حلحلة االزمات في 

لبنان«.
 

سئل: هل تطرقتم الى موضوع 
االنتخابات البلدية في طرابلس؟

أجاب: «لقد تطرقنا الى مواضيع 
اقليمية ودولية ومحلية ومنها طبعا 

االنتخابات البلدية ألنها تمثل 
استحقاقا داهما. وكان هناك تطابق 

في وجهات النظر حول ضرورة اشراك 
كل القوى السياسية في طرابلس 

بهذا االستحقاق، وفي الوقت  نفسه 
العمل على ابعاد السياسة عن هذه 
االنتخابات النها تمثل بابا لالنماء 

ومدينة طرابس بأمس الحاجة اليه. 
وقد وعدنا الرئيس الحريري انه بعد 

انجاز هذه االنتخابات ان شاء اهلل، 
سيكون هناك جهد من قبل الجميع 
من اجل النهوض  اقتصاديا بهذه 

المدينة«.

كاظم الخري وحزب اهلل
  

ويرى عضو كتلة المستقبل النائب 
كاظم الخير ان الحديث االخير للسفير 

السعودي علي عواض عسيري بانه 
كان يدعم مبادرة اوحت ان هناك 
اجماع حولها، منطلق من حرص 

المملكة العربية السعودية على لبنان 
وعلى انتخاب رئيس للجمهورية وملء 

الفراغ وانهاء الشغور الرئاسي في 
البلد، وهذا الحرص ممزوج في الوقت 

نفسه بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية اللبنانية.

واعتبر الخير ان السفير السعودي 
بكالمه هذا وصف الواقع فانه لو كان 

هناك اجماعا لكنا شهدنا انتخاب 
رئيس للجمهورية، انما المملكة 
ال تدخل في تفاصيل داخلية من 

ترشيحات او اسماء انما تدعم وتبارك 
اي اتفاق واي مبادرة يتوصل اليها 

االفرقاء اللبنانيون.

واكد  ان المبادرة ال تزال قائمة 
والسعي الحثيث النجاحها قائم ايضا، 
والدليل جولة الرئيس سعد الحريري 

والحراك على كل االصعدة محليا 
اقليميا ودوليا من اجل انتخاب رئيس 
للجمهورية، ولكنه اشار الى ان حزب 

اهلل يفركش هذه المبادرة واي مبادرة 
 لملء الفراغ الرئاسي«.

أضاف: »المشكلة ليست باالسماء 
انما بالفريق الذي يعطل انتخاب 
الرئيس السباب موجبة اال وهي 

الطلب االيراني بابقاء هذا الملف ورقة 
تفاوض، وبانتظار مكان ما تسوية 

معينة«. 
 

مرآب طرابلس   
عضو مجلس بلدية طرابلس المحامي 

خالد صبح كشف لصحيفة الديار « 
مشروع المرآب هو مشروع مزمن 

منذ عهود رؤساء البلدية السابقين: 
من عهد الوزير سامي منقارة الى 

عهد العميد الراحل سمير الشعراني 
وعهد الرئيس السابق رشيد جمالي 
المعترض حاليا على المشروع الذي 

طرح في عهد رئاسته«.

 واضاف: حين اعترضنا في البدء 
اعترضنا الننا ضد مشروع يتحول الى 

موقف للسيارات واخبرنا زميلنا الدكتور 
خالد تدمري عن هبة تركية بخمسين 

مليون دوالر العادة بناء السراي 
العثمانية في ساحة التل فتبين لنا بعد 

اللقاء بالسفير التركي في بيروت ان 
ال وجود لهذه الهبة بل هناك فقط 

تمني باقرار 50 مليون الحياء السراي 
العثمانية.

وشرح صبح موقفه بعد اللقاء بالرئيس 
الحريري قائال: رفضنا ان يكون 

المرآب محطة تسفير حيث هناك 
محطة تسفير شمالي المدينة ومحطة 
أخرى جنوبي المدينة وطالبنا بتأهيل 
المحطتين وبالتالي أن يكون المرآب 

للعموم شرط تأهيل وترميم وسط 
التل من ابنية تراثية ومداخل ومخارج 

ساحة التل واحياء السراي العثمانية 
كمتحف تراثي - تاريخي ينعكس 

حركة سياحية اقتصادية على االسواق 
التجارية وتتحول الساحة الى المشاة 

فقط دون السيارات .اي نحن مع 
مشروع متكامل.

ورأى  رئيس رابطة مخاتير طرابلس 
المختار ربيع مراد ان مشروع المرآب 

مشبوه من حيث الكلفة وتوقيت 
عرضه على المجلس البلدي واعتبر ان 
هذا المشروع ليس اولوية وان هناك 
مشاريع انمائية ملحة، وقال ان هناك 

مخاوف ان تتحول ساحة التل خالل 
تنفيذ هذا المشروع كما حصل في 

منطقة باب الحديد خالل تنفيذ االرث 
الثقافي والجميع شاهد كيف حول 

مشروع االرث الثقافي الى بسطات 
لبيع االحذية العتيقة. واسف بالقول 

ليس هذا ما كان يأمله الطرابلسيون 
من مشروع االرث الثقافي لذلك 

يؤكد ان هناك هواجس من تنفيذه 
وتساءل كيف اصبح مشروع المرآب في 

الترتيب االول بين المشاريع علما ان 
ترتيبه كان 217 من بين المشاريع 

المطروحة. 

مخطط توجيهي 
وشكرت لجنة تنسيق التحرك ضد 

المرآب  «كل من ساهم في التحركات 
الرافضة لمشروع المرآب التخريبي، 
وال سيما في الفترة الممتدة بين 6 
و 14 آذار الحالي، والتي أثمرت عن 
وقف تنفيذ المرآب مرحليا، وتؤكد 
استمرارها في النضال لحين إلغاء 

مشروع المرآب وتحويل األموال 
المخصصة له إلى مشاريع أخرى ذات 

أولوية إنمائية«.

مصنع الحلبي للحدادة واأللمنيوم

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

لبنان الشمالي - طرابلس - المــنية - حي حمدون

- 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

الشعار متوسطا الخير و فرنجية )وسط(
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كبارة ،،
العقاب الخليجي نتيجة  حتمية!

 رأى النائب محمد كبارة أن »لبنان ضحى بمصلحة شعبه وجيشه وحرمه من أكبر 
هبة تسليحية في خه ألن حكوماته تعبر بغباء عن سياسات إيران المعادية للبنان 

وللعرب في آن«.

الخليج،  الخليجي هو حق سيادي ألشقائنا في   - السعودي  »العقاب  أن  وشدد على 
يدافعون به عن مصالحهم وعن أمنهم واستقرارهم الوطني والقومي، وال يكفي أن 
نقول نحن عرب، بل يجب أن تؤكد ممارساتنا أننا عرب. ممارساتنا ناقضت انتماءنا 

العربي، لذلك يعاقبنا العرب«.
 

وختم كبارة: »إلى أهلنا العرب في الخليج نقول: نحن معكم، نحن منكم، نحن لكم، 
نحن نؤيدكم ونحن متأكدون أنكم ستنفذون قراراتكم وفق القاعدة القرآنية »وال 
تزر وازرة وزر أخرى«. ال تأخذونا بذنب أعدائنا وأعدائكم، وال بذنب الراكعين ألعدائنا 

والراكعين ألعدائكم. واهلل ولي التوفيق«. 
 

الفيحاء  بلديات  اتحاد  رئيس  إستقبل 
الطيب  عامر  طرابلس  بلدية  رئيس 
القصر  في  مكتبه  في  الرافعي 
لبنان  في  السويسري  السفير  البلدي 
ضم  وفد  رأس  على  باراس  فرانسوا 
السويسرية  اللبنانية  الجمعية  رئيس 
األعمال  مجلس  عضو  حبيب،  حاتم 
نقيب  عرابيان،  سيرج  السويسري 
والمجوهرات  الذهب  صناعة  معلمي 
ممثل  كورديان،  غوص  أبو  لبنان  في 
السفارة السويسرية في طرابلس جيرار 
ميلر، مستشار التنمية في اتحاد بلديات 

الفيحاء الدكتور عبد الرزاق اسماعيل.

طرابلس  »لمدينة  أن  الرافعي  وأكد 
ومنها  الدول  كل  مع  وطيدة  عالقات 
ترجمة  اال  اليوم  زيارة  وما  سويسرا 
»طرابلس  ان  الى  مشيرا  لها«،  فعلية 
وقت مضى  أي  من  وأكثر  اليوم  تحتاج 
تحتضن  كونها  الخدمات  من  للكثير 

السوريين  النازحين  من  األكبر  العدد 
جراء  صعبة  اقتصادية  ظروف  ظل  في 
األحداث األمنية التي مرت عليها، وبدال 
قبل  من  همشت  بها  االهتمام  من 
المعنيين الى أن آلت األمور لحالة يرثى 
تشكل  كونها  من  بالرغم  هذا  لها، 
اال  الوطني  لالقتصاد  الحقيقية  الرافعة 

انه لم يتم االستفادة منها«.

الثقافي  االرث  مشروع  »هناك  وقال: 
انه  اال  طويلة  لسنوات  تعثر  والذي 
الصحيحة  السكة  على  ليوضع  عاد 
تنتهي  أن  ونأمل  لمهامنا  تولينا  منذ 
الى طبيعتها  الحياة  وتعود  به  األعمال 
الى  القديمة، هذا  األسواق  في منطقة 
التل  احياء منطقة  اعادة  جانب مشروع 
له،  التسويق  اليوم بصدد  والذي نحن 
فإنه  انجازه  حال  في  المشروع  وهذا 
تحريك  في  فعالة  مساهمة  سيساهم 
انتهاء  قرب  مع  االقتصادية  العجلة 

الدائري  األوتوستراد  في  األعمال 
الغربي والذي سيخفف من أزمات السير 
هناك  وبالطبع  المدينة،  في  الحاصلة 
الشمالية  التسفير  محطتي  مشروع 
والجنوبية. كل هذه المشاريع ستساعد 
الحاصل  الضغط  من  التخفيف  في 
التجارية  بالعجلة  وتدفع  المدينة  على 
وتساهم في جذب السياح والزبائن من 

خارج المدينة«.

النفايات  »أزمة  أن  الى  الرافعي  ولفت 
الى  تحتاج  المدينة  في  الموجودة 
هذا  في  والبلدية  السريعة،  الحلول 
لجهة  ان  الجهود  كافة  تبذل  المجال 
الحالي  للمكب  البديل  المكان  تأمين 
وان لجهة نشر التوعية بين المواطنين 
النفايات  وفرز  النظافة  ثقافة  لترويج 
الى  يحتاج  األمر  لكن  المنزل،  ضمن 

الكثير من الجهود«. 

بلدية طرابلس
أضاءت القلعة باللون االزرق 

 احتفلت بلدية طرابلس باليوم 
العالمي للتوعية والتعريف بمرض 

التوحد، فأضاءت أسوار قلعتها 
الشهيرة باللون االزرق، بناء لكتاب 

جمعية االهل لدعم مرضى التوحد في 
لبنان، في اطار حملة دولية تسمى 

«حملة اإلضاءة باألزرق للتوعية من 
التوحد«.

 
و أكد الرافعي »حرص البلدية 

على المشاركة في هذه االحتفالية 
العالمية، حيث نورت القلعة باالضواء 

الزرقاء، كمثيالتها في صيدا وجبيل 
وبعض المعالم الدينية والحكومية«. 
وقال: «اضاءة قلعة طرابلس باللون 

االزرق تبدأ في 31 آذار وتستمر 

لغاية 2 نيسان اليوم المحدد عالميا 
لالحتفالية«.

محافظ الشمال 
استقبل محافظ الشمال رمزي نهرا في 
المفوضية  ممثلة  الميناء  بلدية  مقر 
العليا لالمم المتحدة لشؤون الالجئين 
في لبنان ميراي جيرار، في حضور مديرة 
مونيكا  الشمال  في  المفوضية  مكتب 
مفوضية  في  العالقات  ومسؤول  نورو 
ورئيس  شلهوب،  الياس  الشمال 
الشمال  محافظة  في  البلديات  دائرة 
قائمقامية  قسم  ورئيس  ملحم،  ملحم 
وجرى  الكردي،  لقمان  الضنية  المنيه 
لبنان  في  الالجئين  ألوضاع  عرض 
اللبنانيين  على  النزوح  وتداعيات 
كيفية   في  وبحث  واجتماعيا،  اقتصاديا 
أجل  والتعاون من  والتنسيق  االستمرار 
المجاالت  كل  في  مساعدات  تقديم 
اللبناني  المواطن  عن  االعباء  لتخفيف 

والنازحين.
 

كذلك تم البحث في مقترحات المحافظ 
متكاملة  عمل  خطة  لتنفيذ  نهرا 
لعام  االنسانية  باالستجابة  تتعلق 
النازحين  أزمة  أن  خصوصا   ،2016
البنية  على  جدا  سلبية  تداعيات  لها 
ومدارس  ومياه  كهرباء  من  التحتية 
وطبابة والمساهمة في تعليم الطالب 
لبنان  يستطيع  ال  الذين  السوريين 

تحمل اعدادهم واعباءهم.

 
االهمية  إعطاء  جيرارد  من  نهرا  وأمل 
نسبة  يستضيف  »ألنه  للبنان  الكبرى 
الدعم  يلق  ولم  النازحين  من  كبيرة 
هذا  حجم  مع  يتماشى  الذي  الالزم 
»استمرار  مؤكدا  وتبعاته«،  النزوح 
لما  المفوضية  مع  والتنسيق  التعاون 
اللبنانيين  المواطنين   مصلحة  فيه 

والنازحين السوريين«.

تمام  الوزراء  مجلس  رئيس  برعاية 
القاضي  الشمال  بمحافظ  ممثال  سالم 
ال  الكتاب  معرض  ،افتتح  نهرا  رمزي 
الدولي  كرامي  رشيد  معرض  في   42
في طرابلس ،بحضور النائب قاسم عبد 
الحريري  سعد  الرئيس  ممثال  العزيز 
الرئيس  ممثال  ميقاتي  االله  د.عبد    ،
الفعاليات  من  وحشد  ميقاتي  نجيب 
المجتمع  وهيئات  واالجتماعية  الثقافية 

المدني .

الذي  الخطابي  الحفل  في  والقيت 
الرابطة  لرئيس  كلمات  االفتتاح  سبق 
عن  فيها  وتحدث  الفري،  رامز  الثقافية 
توجهات الرابطة وهي الجهة  المنظمة 
من  العديد  الى  اضافة  للمعرض، 
المعرض  ليوميات  المواكبة  الفعاليات 
ولقاءات  كتب  وتواقيع  عروض  من 

ثقافية .وامل الفري ان يستمر االهتمام 
عادة  القراءة  تكون  وان  بالكتاب 

متاصلة في كل منزل. 

تمام  الرئيس  االحتفال  راعي  ممثل 
رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  سالم، 
نهرا، اثنى على نشاط الرابطة وجهدها 
لالستمرار بمعرض الكتاب سنويا ،وهي 

تساهم بذلك في تشجيع القراءة وابراز 
العلم  مدينة  الحضاري  طرابلس  وجه 

والعلماء.

وفي الختام جرى قص الشريط وكانت 
دور  واجنحة  المعرض  ارجاء  في  جولة 
الجامعية  والصروح  والجمعيات  النشر 

والتربوية  المشاركة في المعرض .

رئيس بلدية طرابلس ناقش شؤون انمائية مع وفود أجنبية ومحلية
و .. محافظ الشـــــــمال التقــى ممثلة مفوضية الالجئني: لتــــنفيذ خطة عمل متكاملة 

 انطالق فعاليات معرض الكتاب ال 42 يف طرابلس

|   كرامي و الرافعي )وسط( |ميقاتي و أبو فاعور )وسط(

درباس ،،
مرفأ طرابلس وجد ليعمل ال ليقفل

 أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ان مرفأ طرابلس وجد لكي يعمل ال 
لكي يقفل، مشيرًا الى ان “التهريب ربما هو موجود في كل مكان اال في طرابلس 

الن هناك قوى امن وجيش واجهزة مختلفة تقوم بكل واجباتها ويبقى امر واحد 
ان نقوم في الدولة بواجباتنا ونمأل المراكز الشاغرة لكي نسهل مصالح الناس 
وخصوصا أن المرفأ صار جاهزا الستقبال اكبر البواخر وهو يستقطب الشركات 

االجنبية وربما صار المرفأ قادرا على تمويل اقامة بعض البنى 

التحتية فيه من ماله الخاص، ولكن تبقى العرقلة من بعض الدوائر »وقال خالل 
مؤتمر صحافي في مكتبه في طرابلس: “إن مرفأ طرابلس حاضر اليوم ليكون اهم 

قاعدة العمار سوريا في الوقت القريب فلنعده لذلك، فلنلزم سكة الحديد فلنمش 
قدما في المنطقة االقتصادية الخاصة«.

وتابع: »انني من هنا من مدينة طرابلس اتعهد ان ارفع صوت المدينة في مجلس 
الوزراء وفي كل مكان الن هذه المدينة خرجت من الحالة االمنية الصعبة الى حالة 

البناء وبالتالي امام عرقلة للبناء نرى انفسنا مضطرين الى الوقوف  في وجهها«.

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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تخريج متدربات 
على التطريز

تخريج  حفل  تكريت  بلدة  في  اقيم   
األغباني  تطريز  حرف  على  متدربات 
في  التقليدية،  والطباعة  والخياطة 
مفوضية  تنفذه  الذي  المشروع  اطار 
األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 
عبر  المجموعة  »جمعية  مع  بالتعاون 

الحرفي 

اإلتحاد  من  بتمويل  اللبناني«، 
األوروبي.

 
النساء  تمكين  إلى  المشروع  ويهدف 
اللبنانيات والسوريات بمهارات تسمح 
وتحسين  مدخولهن  بزيادة  لهن 
ظروف حياتهن. واستمر التدريب فترة 

ثمانية أشهر. 
 

الشؤون  وزارة  مع  التشاور  وتم 

تناسب  »من  والتأكد  االجتماعية 
المشروع مع االتجاهات الحالية للعمل 
لالجئين  المضيفة  المجتمعات  في 
السوريين، وتم إختيار حرف من اإلرث 
ولبنان،  المشترك بين سوريا  الثقافي 

كرافعة اقتصادية 

المشروع  وطال  التدرب،  في  للراغبات 
تكريت  قرى  سكان  من  سيدة   56
حرفية   38 منهن  وتخرجت  ومشحا، 

بنجاح.
 

من  المشروع  اللبناني  الحرفي  ويتابع 
مراحل  في  الحرفيات  مواكبة  خالل 
المبتكرة  التصاميم  وتنفيذ  التمرين 
الراغبات  لجميع  يسمح  مما  واالنتاج، 
ببدء  بنجاح  التدريبات  أتممن  اللواتي 

العمل وتوليد الدخل.
 

تدريب  افادات  توزيع  تم  ذلك  بعد 
حرفي على المتخرجات. 

ازعاج يف فنيدق! 
جاء  بيان،  فنيدق    بلدية    صدر عن 
فيه:  »تكاثرت في االونة االخيرة في 
وذات  القانونية  غير  السيارات  البلدة 
واسع  انتشار  وكذلك  الداكن  الزجاج 
للدراجات النارية غير المرخصة والتي 
الذي  االمر  ثبوتية  اوراقا  تحمل  ال 
اثناء  وخاصة  االهالي  بازعاج  تسبب 

دخول الطالب 

تحذر  لذا  المدارس،  من  وخروجهم 
االليات  هذه  اصحاب  فنيدق  بلدية 
مخل  كل  عن  الغطاء  سترفع  وبأنها 
ضبط  محاضر  وستنظم  مخالف  او 
الجيش  تناشد  وهي  حقهم«،  في 
والقوى االمنية بكل اجهزتها بالضرب 
بيد من حديد على يد كل  من يخل 

باالمن«. 

حملة عكار تحذر من 
نقل النفايات  اىل 

»سرار«
 

توحدنا«  لعيونك  عكار  »حملة  حّذرت 
لبنان  نفايات  نقل  نغمة  »عودة  من 
وأسفت  عكار«،  في  سرار  مكب  الى 
ثمانية  منذ  الحكومة  تمكن  لعدم 
المشكلة،  هذه  معالجة  من  أشهر 
دول  رفض  بحجة  فشلها  و«تحميلنا 
ماليين  رغم  نفاياتها  استقبال  العالم 

الدوالرات التي رصدت لتسفيرها«.
 

وسألت الحملة »لماذا المتاجرة بصحة 

والبيئي  المعيشي  وأمنهم  الناس 
في  النفايات  رمي  وهل  واالنساني؟، 
انجاز  هو  أخرى  مناطق  في  أو  عكار 
للدولة؟، وهل صحة أبناء عكار ال تعني 

أهل السياسة عندنا؟«.
 

وأضاف بيان الحملة »لن تمر شاحنات 
أجساد  على  ااّل  عكار  الى  النفايات 

شبابنا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا«.
 

ولفتت الحملة الى أن بعض الحاقدين 
والمسؤولين  السياسيين  من 
ناشطي  على  ضغوطات  يمارسون 
معهم  حسابات  تصفية  بغية  الحملة 
محذرة  وتخويفهم،  وترهيبهم 
بفضح  ومنذرة  فورًا  ذلك  عن  بالكف 

رأس  على  حبيش  هادي  النائب  زار    
الوزير  ضم  القبيات  ابناء  من  وفد 
والنائب السابق فوزي حبيش ومخاتير 
مخابرات  مدير  وفعالياتها،  البلدة 
ضاهر،  كميل  الركن  العميد  الجيش 
في منزله في الحازمية، مهنئا بتسلمه 
مركزه  الجديد، واثنى »على المناقبية 
الذي  الوطني  وااللتزام  العسكرية 
مشددا  ضاهر«،  العميد  بهما  يتحلى 
الداعم  وستبقى  كانت  عكار  ان  »على 
تقدم  العسكرية  للمؤسسة  والحاضن 
المواقع  مختلف  في  ابنائها  خيرة 
حبيش  وشكر  العسكرية«.  والمراكز 

الجيش  لقائد  عكار،  اهالي  باسم 
»ابن  اختياره  قهوجي  جان  العماد 
عندقت العكارية لهذا المركز الحساس 
عكار  بابناء  العظيمة  ولثقته  والهام، 
العسكرية  المؤسسة  وابناء  عموما 
حذوه  يحذو  »ان  متمنيا  خصوصا«، 
كافة المسؤولين المعنيين في الدولة 
في  حقوقها  واعطائها  عكار  بانصاف 
المناصب العامة سيما وان من ابنائها، 
المتعلمين  خيرة  ضاهر،  العميد  كما 

والمجلين في كافة المجاالت«.
  

حبيش زار ضاهر مهنئا
يتحلى بمناقبية عسكرية والتزام وطني

من  المدني،  الدفاع  متطوعو  عقد   
مركز  في  اجتماعا  المناطق،  مختلف 
خريبة  بلدية  مبنى  في  المدني  الدفاع 
الجندي- عكار، في حضور رئيس البلدية 
عن  المنبثقة  التنسيق  ولجنة  طه  خالد 
ما  في  للبحث  وذلك  المتطوعين، 
قضيتهم،  بشأن  االتصاالت  اليه  آلت 
بشأن  عنه  الحديث  جرى  ما  سيما  وال 

المباراة المحصورة لتثبيتهم.
 

باسم  كلمة  المالح  يوسف  وألقى 
المتطوعين، شرح فيها تفاصيل ما آلت 
من  سلسلة  على  واجاب  االمور،  اليه 

األسئلة التي تقلق المتطوعين.
 

بدوره رحب رئيس البلدية بالمتطوعين 
جانب  الى  بالوقوف  االستمرار  وأكد 
المجتمعين  على  مقترحا  قضيتهم، 
تعليمية  دورات  اجراء  محام  بصفته 
استعدادا  المتطوعين،  لجميع  تأهيلية 
وتم  لتثبيتهم.  المشروطة  للمباراة 
متابعة  على  االجتماع  خالل  االتفاق 
اخر  على  دائما  للوقوف  التواصل 
بإقترح  اكثر  وللتوسع  المستجدات 
اجراء الدورات التعليمية وآلية فتح هذه 

الدورات. 

 متطوعي الدفاع املدني يف »عكار«

 بدأت أعمال شق االوتوستراد الجديد 
في  فنيدق  مشمش-   - ايوب  بيت 
بوتيرة  القيطع  جرد  منطقة  أعالي 
التابعة  الجرافات  وشوهدت  متصاعدة 
شق  على  تعمل  المتعهدة  للشركة 
ستخفف  التي  الحيوية،  الطريق  هذه 
الطرقات  على  اليومية  المعاناة  
هذه  في  والبلدات  القرى  أهالي  وعلى 
منطقة  زائري  على  كما  المنطقة، 

القموعة صيفا وشتاء. 

جرد  بلديات  اتحاد  رئيس  واوضح   
ب  بيان،  في  زكريا  عبداالله  القيطع 
لمشروع  استكمال  هو  الجزء  هذا  »أن 
الذي كان  فنيدق  برقايل -  اوتوستراد 
قد نفذ القسم االول منه العام 1996 
بيت   - السدقة  منطقة  الى  وصوال 
ولم  القريات  بلدة   مفرق  عند  ايوب 
توفر  لعدم  نظرا  حينه  في  يستكمل 

التمويل الالزم«.

الحبتور في بلدة حرار  باشر مستشفى 
تقديم  عكار  القيطع  جرد  منطقة  في 
وذلك  والطبية  االستشفائية  خدماته 
الخارجية  العيادات  اقسام  افتتاح  عبر 
االمر  واألشعة  المخبرية  والتحاليل 
الذي اشاع ارتياحا كبيرا لدى ابناء هذه 

المنطقة 

االولى  هي  المستشفى  هذه  باعتبار 
االمال  تعقد  وعليها  فيها  المنشأة 
الصحية  التقديمات  مستوى  رفع  في 
رئيس  قاله  ما  وفق  واالستشفائية 
عبداالله  القيطع  جرد  بلديات  اتحاد 

زكريا الذي اثنى على هذه الخطوة.
السيد  من  بالشكر  زكريا  وتوجه   

بناء  بتمويل  تبرع  الذي  الحبتور  خلف 
ولصندوق  وتجهيزها،  المستشفى 
الجمهورية  ولمفتي  لبنان  في  الزكاة 
دريان  عبداللطيف  الدكتور  اللبنانية 
على سعيهم وجهدهم في اطالق عمل 

المستشفى.
 

وكل من ساهم  حرار  بلدية  كما شكر 
متمنيا  الصرح  بهذا  وساند  وساعد 
للدكتور ربيع الصمد مدير المستشفى 
التوفيق والنجاح على امل افتتاح باقي 
«الحلم«  المستشفى  هذه  اقسام 
عن  العبء  تخفف  طبية  منارة  لتكون 

كاهل أبناء المنطقة. 

بالقلب«  طرابلس  »رابطة  أقامت 
ضمن فعاليات الذكرى السنوية لرحيل 
مع  وبالتعاون  حداد،  منى  الدكتورة 
دورة  الشمالي،  ولبنان  طرابلس  غرفة 
«االنتخابات  عنوان  تحت  تفاعلية 
اجتماعات  قاعة  في  وقرار«  مشاركة 
مجلس ادارة الغرفة، وفي حضور رئيس 
تجمع  ورئيسة  دبوسي  توفيق  الغرفة 
سيدات االعمال في لبنان ليلى سلهب 
الجنان  جامعة  رئيس  ونائب  كرامي 
ورئيس  حداد  يكن  عائشة  الدكتورة 
القاضي  بالقلب«  طرابلس  «رابطة 

المستشار نبيل صاري.

 

القت   ثم  الوطني،  النشيد  بداية، 
ترحيبية،  كلمة  غزال  عصفور  سوسن 
في  النسائية  »المشاركة  فيها  تناولت 
النساء  عدد  وزيادة  البلدية  االنتخابات 

الفائزات، كما المرشحات«.

كلمة  زكريا  درويش  ربى  القت  ثم   
المرأة  «ان  الى  فأشارت  الرابطة، 
عن  بعيدا  مستقبلها  تصنع  التي  هي 
مشددة  البالية«،  المجتمع  مسلمات 
«على وجوب قيامها بدورها الكامل في 
المجتمع كشريكة حقيقية وعلى ضرورة 
خروج هذه الدورة بخطة كاملة تضمن 

الثالثة  السنوية  الذكرى  »مع  وقالت: 
وفي  الذكرى  لصاحبة  وتكريما  للغياب 
جاءت  المتعددة  االستحقاقات  ظل 
هذه الدورة لتؤكد على مشاركة المرأة 
والرجل في الوطن واالنسانية كما على 
المجتمع،  في  الكامل  المراة  دور  على 
الوقت عينه لسنا في سباق  اننا في  اال 
والزوج  واالخ  االب  الرجل  مع  صراع  او 
واالبن، فالمرأة يجب ان تكون شريكة 

في التنمية كما في صنع القرار«.

 دبوسي 
ولبنان  طرابلس  غرفة  رئيس  القى  ثم 
اشاد  كلمة،  دبوسي  توفيق  الشمالي 
منى  الكبيرة  ب«الراحلة  مستهلها  في 
من  يتابع  «من  على  مثنيا  حداد«، 
ما  واذا  االنسان  «ان  ومؤكدا  بعدها«، 
امتلك هدفا فال بد ان يحققه، وقد كان 
فعال للراحلة ان تحقق اهدافا بمشاريع 

هامة«.
الهامة  والمرافق  المميز   طرابلس   

الفقر  ان  وللجميع  لنا  يؤكد  الذي  االمر 
فهناك  الكامل،  بالمعنى  ليس موجودا 
على  نعمل  ان  علينا  ضعف  نقاط  ربما 
دور  لنحدد  الفرص  ونغتنم  تالفيها 
أدبية  وجرأة  بصدق  للتعاون  الشريكة 
بما  النظر  ولنعد  التجارب  من  ولنتعلم 
الكثير  تنفيذ  دون  وحال  سابقا  حصل 
من االهداف في وقت سابق، فطرابلس 
غنية ببشرها ومواقعها وكل المقدرات 

وال يمكن ان نسلم بالفشل«.

دور  تلعب  ان  المرأة  »على  تابع: 
النهوض وتقف في المجتمع الى جانب 
وفي  البيت  في  معه  تكون  وان  الرجل 
في  النجاح  وتحقق  والوطن  المجتمع 
المرأة  الى  بحاجة  فنحن  اسرع،  وقت 
ذلك  كل  ليكون  واصرارها  وحكمتها 
والتحدي  والتجاوب  التفكير  بنضوج 

االيجابي لكل العادات والتقاليد«.
 
 

االستحقاق  النسائي في  التمثيل  حسن 
االنتخابي البلدي«.

 
الجنان،  جامعة  كلمة  حداد  القت  ثم 
طرابلس  رابطة  ب«وقفات  فنوهت 
بالقلب برئاسة القاضي المستشار نبيل 

صاري مع جامعة الجنان«.

بالقلب«   »طربلس  بجهود  ونوه« 
وقال: »استغرب كيف ان طرابلس تعد 
الذي  الغنى  رغم  المنطقة  في  االفقر 
ربما  الظروف  ان  اعتقد  لذا  به،  تتمتع 
ان  اال  االمور  تعقيد  لعبت دورا في في 
الغنى موجود في كل بيت حيث تتوفر 
العوامل المختلفة وهناك بالطبع موقع

دورة تفاعلية يف طرابلس عنوانها االنتخابات مشـــــــاركة وقرار

املرعبي متضامن مع السعودية
أكد رئيس تيار »القرار اللبناني« النائب 
مع  »التضامن  المرعبي  طالل  السابق 
والتمسك  السعودية،  العربية  المملكة 
بقرارات  وااللتزام  لبنان،  بعروبة 
الن  الطائف،  واتفاق  العربية  الجامعة 
المملكة وقفت وما زالت مع لبنان، وفي 
احلك الظروف، كما ان الجالية اللبنانية، 
احتضان  لها  الخليج،  دول  كل  وفي 

خاص يميزها عن بقية الدول االخرى«.  
الطائفي  التحريض  حمالت  من  وحذر 
فتنوية،  اجواء  »التي تحمل  والمذهبي، 
مفترق  امام  البالد  ان تضع  من شأنها 
بالدنا  جر  »لمصلحة من  وقال:  خطر«. 
تجارب  من  نتعلم  الم  الهالك.  الى 
ندفع  زلنا  ما  والتي  االليمة،  الماضي 

ثمنها حتى االن«.

الحبتور  باشر تقديم خدماته الطبية

شق اوتوسرتاد يف  جرد القيطع
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تعهــد كافــة  أنواع الدهان داخلي  - خارجي  - ديكورات
تعهدات الحاج للدهان

2$ للمتــر الواحــد  أو  200$    للغرفــة + بضاعة
لإلســتعالم االتصال على:   71783843                                       

مركز الشفاء لعالج السحر والعين 
والحسد بالرقية الشرعية من الكـــتاب والسنة

عالج باحلجامة
طرابلــس التل خلــف حلويات الحالب قبل مكتبة هاجر

76435324  03746639

| دبوسي 

| حبيش 
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رحب بعودة الحريري و.. »لكن«!!
الدكتور والخبري القانوني خالد الخري للوسط:  عودة الحريري ضرورية والرئيس ميقاتي »على قد املسؤولية«

حاوره: عبدالهادي الخير

في اطار استضافتها رجال القانون البارزين وحرصا منها على تسليط 
الضوء على الواقع السياسي في لبنان وما يجري في المنطقة التقت 

الوسط البروفسور الدكتور خالد الخير وحملت اليه جملة من األسئلة 
التي اجاد في االجابة عنها معربا عن امله في ان يتجاوز لبنان هذه 

المرحلة الحرجة بانتخاب رئيس جمهورية يعمل لمصلحة الوطن، 
مرحبا بعودة الرئيس سعد الحريري  ومشددا على أن الرئيس محمد 

نجيب ميقاتي نجح الى حد كبير في اعماله الحكومية. وفيما يلي 
تفاصيل الحوار

املجلس النيابي واالنتخابات النيابية اىل اين 
تتجه؟!؟

فيما يتعلق باالنتخابات النيابية تعتبر محطة مهمة وهي جوهر العملية 
الديمقراطية ونابعة عن حقوق مقدسة للمواطنين لكي يعبروا عن رايهم باختيار  
من يمثلهم في البرلمان، اما ان تكون االنتخابات كما جرت العادة عليه في لبنان 

فنحن بالطبع نتجه الى ما هو اسوأ.

باعتقادي انه ووفقا  لألعراف السائدة في لبنان االهمية ليست في االنتخابات 
النيابية بل هناك استحقاقات اهم على الرغم من اهمية االستحقاق النيابي متمثلة 

برئاسة الجمهورية هذا الموقع الفارغ والذي ال بد من ان يملئ  بأسرع وقت 
ومن بعدها نفكر باالنتخابات النيابية وبالتالي فإن ما جرى من تأجيل لالنتخابات 

لمرتين متتاليتين لم يكن له اي مبرر بل ان هناك فقط مصالح سياسية حتمت 
على الممسكين ب زمام االنتخابات ان تؤجل لمصالحهم الشخصية ليس إال، 
وإلعادة تفعيل المؤسسات السياسية والدستورية نتمنى ان تجري االنتخابات 

في مواعيدها حرصا وحفاظا على الحياة الديمقراطية واحتراما لحقوق المواطنين 
للتعبير عن آرائهم والختيار ممثليهم وعلى  ان تكون االنتخابات على اساس 

النسبية.

من املسؤول عن الفراغ يف موقع الرئاسة األوىل؟!
في الواقع بالنسبة للفراغ في رئاسة الجمهورية، باعتقادي ال نستطيع ان نتهم 
فريق دون اخر، فكل المعنيين بهذا الموضوع يتحملون المسؤولية وباإلضافة 

الى المجتمع الدولي وما يدور في المنطقة من احداث، ولكن المسؤولية الكبرى 
تقع على عاتق من يمثلون الكتل النيابية والمنوط بها انتخاب رئيس للجمهورية، 
لألسف الشديد في ظل هذا التجاذب السياسي في الساحة الوطنية والمرتبط بما 
يدور في المنطقة وعلى المستوى العربي واالقليمي، تنعكس هذه الخالفات على 
الساحة الوطنية واخدى نتائجها عدم انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما ال يجوز 

وبالتالي يجب ان يبادروا فورا بانتخاب رئيس للجمهورية يكون لمصلحة لبنان 
فقط وليس لمصلحة اجندات خارجية.

 عودة الرئيس الحريري اثرت سلبا ام ايجابا 
برأيك؟!

عودة الرئيس الحريري ضرورية وكان يجب ان تكون منذ وقت طويل فهو غاب 
وأكثر في الغياب ولكن هناك اسباب امنية اجبرته على الغياب على حد قوله، 

وعودته الى لبنان ضرورية وال بد من ان يستمر في بقاءه فهناك مسؤولية كبرى 
تقع على عاتقه وغيره من المرجعيات السنية كالوزير فيصل كرامي والوزير محمد 
الصفدي والمرجعيات الوطنية فعليهم ان يجتمعوا وان يتفقوا على بلورة مشروع 

سياسي يعود بالنفع على لبنان واللبنانيين.

ربطا  ما هو دور الرئيس نجيب ميقاتي باعتباره 
ممثال للطائفة السنية؟!؟

بالطبع الرئيس ميقاتي من اهم المرجعيات الوطنية السنية في لبنان وبقدر ما 
تكون الساحة الطائفية في لبنان متماسكة فإنها ستنعكس ايجابا على الساحة 

الوطنية والعكس صحيح.

وبالفعل الرئيس ميقاتي اثبت وبكل جدارة انه على قدر المسؤولية سواء على 
مستوى الشارع السني او على المستوى الوطني، فهو تولى الرئاسة الحكومة في 
ال 2005 وكانت مرحلة صعبة للغاية وكان هناك صراع على المستوى الداخلي 
وعلى مستوى عالقة لبنان بالخارج. فقد كلف بإجراء انتخابات ونجح فيها بامتياز 

واستطاع ان يؤمن استمرارية المؤسسات السياسية في لبنان، وعندما تراس 
حكومة ال 2011 في ظل التجاذبات التي حصلت في تلك المرحلة، نجح الى حد 

كبير في اعماله الحكومية وال ننسى مبدأ النأي بالنفس الذي جنب لبنان الكثير من 
االرهاصات وهو اثبت اليوم صحة هذا المبدأ والذي ال بد على الحكومة الحالية او 

اي حكومة مستقبلية ان تتبعه.

الربيع العربي..
يرفض الدكتور الخير عند سؤاله عما يجري اليوم من حروب في سوريا والعراق 

وياقي القطر العربي واالسالمي الحديث عن »الربيع العربي« ، بل يؤكد على أنه 
خريف مظلم »بالواقع انا ال أدرى من اين جاءت هذه التسمية فانا اعتبره خريف 

عربي او نفق مظلم عربي وباعتقادي ان الشعوب العربية لم يكن لها اي راي ال في 
عناوينه وال تفاصيله وال حتى في الساحات التي انطلق منها وبالتالي ال يمت لالمة 

العربية بصلة«.

يضيف الخير: »طبعا نحن مع ان تكون جميع الدول العربية قائمة على اسس 
ديمقراطية وحقوق االنسان وحتى نصل الى هذه المحطات ال بد من التهيئة لها 

وهذه التهيئة ال تتحقق بالفوضى فموضوع الوحدة والحريات له اليات محددة 
يجب ان تتبع لتحقيقها«.

كلمة اخرية  لـ  الوسط

هي محاولة خيرة وبادرة ايجابية ومنتجة وهي حتما ستكون منبرا 
لقول الحق وكلمة الصواب وعليها ان تقوم بدورها ك وسيلة اعالمية 

لكشف الوقائع وابراز الحقائق في المجتمع اللبناني. نتمنى لكم 
التوفيق ادارة ومحققين وناشطين ونحن بالطبع سنقف الى جانبكم 

من اجل انجاحها واستكمال مسيرتها.

 رارا بالغة بمواسم البطاطا والمواسم االخرى، اعتصاما رمزيا في سهل عكار 
وقطعوا طريق منيارة السمونية، وناشدوا المسؤولين في وزارة الزراعة والهيئة 

العليا لالغاثة للكشف على االضرار والتعويض عليهم النهم منيوا بخسائر فادحة 
مما سيضاعف أزمتهم وديونهم المتراكمة، وخصوصا ان زراعة البطاطا مكلفة 

وهم مستدانون لتجار البذار وللصيدليات الزراعية.

وتحدث باسم المزارعين حنا عبداهلل الذي اعتبر «ان الكارثة كبيرة واالضرار 
جسيمة من جراء البرد الذي اضر بشتول البطاطا«، ولفت الى «ان الديون كبيرة 

على المزارعين وان ضمان االراضي واستدانة ثمن البذار والسموم والسماد 
تكلفتها غالية فكيف للمزارع ان يستطيع ان يدفعها في ظل هذه الكارثة«.

وناشد عبداهلل المعنين في وزارة الزراعة والهيئة العليا لالغاثة، التعويض على 
المتضررين ودفع المزارع الى االمام، الن اوضاعه يرثى لها. كما طالب عبداهلل 

ب«ضرورة ايقاف استيراد البطاطا من الخارج، الن ما تبقى من مواسم عكار 
اصبحت على االبواب وفي حاجة الى تسويق محلي وخارجي. 

  الدكتور خالد الخري

مزارعو البطاطا يف عكار
اعتصموا مطالبني بالتعويض

مساعدات خليفة بن 
زايد  يف طرابلس

لفتت سفارة دولة االمارات العربية 
المتحدة في لبنان  إلى أنه »وبعد 

الزيارة الميدانية التي قام بها السفير 
حمد سعيد الشامسي، بمرافقة 

رئيس الهيئة العليا لالغاثة اللواء 
الركن محمد خير الشهر الماضي، 

واإلطالع عن كثب على أوضاع 
اللبنانيين والنازحين السوريين في 

مدينة طرابلس - شمال لبنان، تقرر 
البدء بحملة إغاثة إنسانية عبر هبة 

مقدمة من «مؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية«، 

وبالتعاون مع «مؤسسة هيئة اإلغاثة 
والمساعدات في دار الفتوى« في 

لبنان«.

 في هذا اإلطار، لفت مدير مكتب 
ملحقية الشؤون اإلنسانية والتنموية 
في السفارة مسلم المنصوري إلى أن 
»هذه الحملة تأتي ضمن االستجابة 

اإلماراتية للنازحين السوريين خالل 
فصل الشتاء 2016«  موضحا أن 

«التوزيع سيبدأ يوم السبت 2 نيسان 
الحالي، حيث سيتم توزيع 5000 

طرد مالبس )يحتوي على 29 قطعة( 
و5000 بطانيات على 5 آالف 

أسرة مستفيدة سورية ولبنانية في 
طرابلس، ويستمر حتى يوم الخميس 

7 نيسان الحالي على أن يشمل 
المناطق التالية:

منطقة دير دلوم )1250 أسرة 
سوري( ،  برقايل - منطقة برج العرب 

)1450 أسرة سورية( ، منطقة 
العمارة )1350 أسرة سورية( ، 

برقايل - منطقة الهدوم )450 أسرة 
لبنانية( ، منطقة باب التبانة )500 

أسرة لبنانية(«.
 

وأشار البيان الى أن «حملة االستجابة 
اإلماراتية للنازحين السوريين خالل 

فصل الشتاء 2016، بدأت في 
تاريخ 13 شباط 2016، وستشمل 

44,380 أسرة سورية ولبنانية 
مستفيدة من المساعدات«.

 #الوسط_العقاري: 
- محل للبيع  - في طرابلس - أبي سمراء ، قرب مدرسة روضة الزيتون - مشروع صالح 

السنكري. السعر  40.000 دوالر - المساحة على سند الملكية 20 متر مربع.

-   أرض للبيع عشرة االف متر مربع )10.000 م م( في منطقة #المنية  
 بحنين  مفروزة 2400 سهم سند اخضر ... يوجد في االرض زيتون تين لوز 

االرض على الطريق العام ولها طريق خاص، تجاور قطعة االرض قطعة ارض 
مشاع حوالي 3800 م م وباالمكان استعمالها واستثمارها اي حوالي 13500 

متر مربع
لألرض طريق 500 متر بعرض 8 امتار مسجلة باادائرة العقارية استثمار عمار 
تصلح لمشروع عمار مدرسة او معهد او جامعة او مشروع بناء. سعر الــــمتر 

$75 قابل للتفاوض.

-  ارض للبيع  -  المنيه  الــ ضهور 600 متر ) اسهم ( السعر: 40000$

للمزيد من العروض :
https://www.facebook.com/groups/alwassatsouks   

   وللتواصل مع الوسط العقاري االتصال على الرقم: 03216791 

الحسن لإلنارة
تعهد كافــة التمديدات واألعمال الكهربائية

تركيــــــــب كاميرات مراقـــــبة وأجــــهزة إنـــــــذار

صيانــة وتنظيف كافة أنواع الثريات في المنازل

لإلســتعالم االتصال على:   76580509  - 70270648

   w w w . a r e z s c h o o l . c o m   Al-Arz Educational Compound |   مجمع األرز التربوي      -   المنية    -    تلفون:   06464633  -    06464622          
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املهندس خالد كامل زريقة يف حديث »خاص« مع الوسط ،،
الساحة اللبنانية وصلت اىل مستوى مرتفع جدًا من التأزم ،، تيار املستقبل يحسن دائما اختيار كوادره 

يعتبر مشروع مجمع األرز التربوي من المشاريع التي تفتح الباب لتعزيز 
قوى العمل واإلنتاج والتي تؤسس للمزيد من الضمانات واالئتمانات 
االجتماعية والتربوية على مساحة المنية، الشمال وعلى مساحة كل 

لبنــان.

وقد عمل السيد وليد مرشد درباس والسيد خالد كامل زريقة على 
تأسيس هذا الصرح التربوي ايمانًا منهم في انماء تربوي حديث وراق 

يحاكي أهم المجمعات التربوية في لبنان والعالم أيضًا.

واستكمااًل لــ جولتها على المؤسسات التربوية في لبنان، أعدت الوسط 
تقريرًا مفصاًل حول المجمع، التقت في خالله كادره االداري والتعليمي 

الذي أسهب في تفصيل صورة أشمل عن المجمع الذي يعد العدة 
لالرتقاء الى مجمع جامعي بحسب المهندس خالد زريقة )مؤسس( 
قد يشمل أيضا مجمع استشفائي متكامل )قيد الدرس( وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء مع زريقة: 

 
- من هو خالد كامل زريقة!؟ وحبذا لو حدثتنا عن مشوارك 

العملي ومؤخرا الرتبوي والسياسي!

خالد كامل زريقة مواليد 27-12-1972     -المنية، أبٌ لخمسة اوالد : 
وسام، عبد الرحمن ,مجد، نور و آدم، بدأت مشواري الدراسي في مهنية 

دار عمار  اما مسيرتي العملية فبدأت في المملكة العربية السعودية،, في 
مجال الهندسة و االعمار .

عملتُ بجهد و تفاني، بكل حواثي و لكن ظل قلبي اسير بلدتي،  المنية 
و بت انتظر اللحظة المناسبة العود اليها، حاماًل كل ما توصلت اليه من 

تطور و رقي في غربتي .

و من هذا المنطلق كان مجمع االرز التربوي بداية  المشوار  الحقيقي 
نحو التربية السليمة، الصحية و المتطورة  التي كانت حاجة ملحة لبلدتي 

المنية.

املشهد السياسي

يصف زريقة  الوضع السياسي في لبنان بالخطير والمتأزم  جدًا   »كل 
الملفات مسلوبة، من رئاسة الجمهورية الى عمل مجلس النواب،  ومجلس 

الوزراء وصواًل الى  يوميات المواطن كأزمة النفايات مثال، عداك عن 
المحاوالت البائسة الزكاء نار الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان خاصًة  و 

في  دول الجوار عامة وهذا أمر مرفوض ومدان، وندعو المعنيين الى مخافة 
اهلل في وطنهم رأفة بالوطن والمواطن«.

 

وفي سياق حديثه عن التقارب بين األقطاب السياسية والطائفية، رحب 
زريقة  باللقاء بين الحريري و بري »اجده لقاًء للعقالء، اشخاصًا حريصين 

على وئد الفتنة التي و ان تفشت، قادرة على هدم الوطن واعادته الى زمن 
المتاريس«.

يتابع زريقة: » نحن الكبار، لم نتعلم كيف نحاور، و كيف نحب بعضنا 
البعض، فأملي كبير باالجيال القادمة، كأجيال مجمع االرز التربوي ليكونوا 

هم القادة، نتعلم منهم دروسًا في السياسة و التجارة و البناء«.

االنتخابات النيابية

يؤكد زريقة على وضع كل امكاناته  في سبيل خدمة المنية وأبنائها، 
كاشفًا عن استعداده لــ خوض االستحقاق النيابي ان كان فيه مصلحة 

عامة وقال: »انا اخذت عهد على نفسي ان اخدم بلدتي بكل ما  امتلك من 
قوة، و ان كان ترشيحي  سيخدم اهل منطقتي و بلدي، فانا جاهز لها«.

وعن عالقته  بالنائب كاظم  الخير  وتيار المستقبل : » النائب الخير اخ 
و صديق، اطال اهلل بعمره و سدد خطاه، وأما بالنسبة لــ  تيار المستقبل، 

فهو  يحسن دومًا اختيار كوادره و مرشحيه، واتمنى ان يكون النجاح و 
البريق حليفهما دوما«.

الوضع  البلدي يف املنية 
وردا على سؤال حول أداء بلدية المنية واتحاد بلديات المنية، يشدد 

زريقة على أن األوضاع الراهنة في لبنان كانت من األسباب المنطقية 
التي منعت المؤسسات الرسمية من أداء مهامها بالشكل الصحيح 

والمطلوب منها، وقال: »لبلدية المنية والتحاد بلديات المنية منا كل 
االحترام و التقدير ، اعلم جيدًا مدى تأثير االوضاع الراهنة سلبًا على 

مشاريع البلدة، خاصة فيما يتعلق بصرف االموال و اتخاذ القرارات، لذا 
نجدد تأكيدنا على مد يد العون ووضع امكاناتنا وتجاربنا في سبيل 

تنمية المدينة وتطوير مرافقها«.

مجمع األرز
التأسيس األهداف والطموحات 

وردا على سؤال عن بدايات تأسيس »مجمع األرز التربوي« يشير زريقة 
»الى أن العمل انطلق بالمجمع   سنة 2011، على ارض تمتد على مساحة 

11 الف و خمسمائة مترًا مربعًا في ربوع المنية.

ويتابع متحدثا عن أهدافه : » الهدف من المجمع هو  ان نقدم تعليمًا 
تربويًا عالميًا عالي الجودة أللفي طالب لبنانني بأحدث المناهج و الطرق 

العلمية و التكنولوجية في كل المراحل االساسية و الثانوية و المهنية.

وعن تطويره الى مجمع جامعي يؤكد زريقة على أن »طموحات مجمع 
االرز التربوي ال حدود لها، اهمها انها وجدت لتلبي حاجات تالميذنا االعزاء، 

و لتطوي صفحات التعلم التلقيني السلبي، فضاًل عن العنف اللفظي و 
الجسدي ,مجمع االرز استقل قطار التطور، قطار وجهته محددة مسبقًا لما 

فيه مصلحة ابنائنا  باذن اهلل« 
 مجمع تربوي، فمن المنطق ان يضم جميع المؤسسات التربوية، فقسم 

التطوير في المجمع يرسمون طريقًا معبدَا لجميع المشاريع التربوية 
القادمة ان شاء اهلل .

- يدور حديث عن االستعداد الطالق مجمع طبي  ايضا، هل 
املنية على موعد مع مجمع تربوي جامعي طبي على غرار 

املؤسسات الكربى؟!
 

حقيقًة تم شراء ارض لهذا الغرض، المعروفة بأرض البيبسي سابقًا، و 
هي عبارة عن 25 الف متر مربع، و يقوم قسم التطوير و االقتصاد بدراسة 
جميع االحتماالت و منها مستشفى جامعي رائد، و لكن هذا المشروع مازال 

قيد الدرس.

■  الناشر اٌٌٌإلدارة واالشراف العام: فهد الحاج أحمد
 التحرير: ميساء سيف  

    لقاءات: عبدالهادي الخير - تدقيق: محمود الزعبي -  عبدالقادر نـحلة - أحمد حمود
     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم 

 الخدمات الفنية والتصوير: استديو روان- رضوان أسعد - حمادة أسعد   
مكتب عكـــار:  70753088   مدير التوزيع: خالد الحسن

االستشارات القانونية: مكتب المحامي أسامة عوض
لالتصال بالوسط: 06464444 03216791  03216792

email: alwassat@hotmail.com   info@alwassat.com

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين  -جمعية بسمة أمل-  جمعية الفكر والحياة - جمعية شباب     

 المحبة   دير عمار  - جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية    - لجنة األسير يحيى سكـــاف -
 هيئة العمل الوطني من أجل المنية -  مركز المنية الثقافي - جمعية بحنين االنمائية  -  مدرسة
 العلماء -  جمعية لبنان الحلو -  تجمع صناعيي وتجار المنية -   كشافة التربية الوطنية - رحمة

 االجتماعية - الجامعة اللبنانية الفرنسية - وجمعيات  صديقة

www.alwassat.com

املهندس خالد زريقة

- المشهد السياسي في لبنان مؤســف جدًا
- الساحة اللبنانية وصلت الى مستوى مرتفع 

جدا من التأزم

- تيار المستقبل يحسن دائما اختيار مرشحيه

- طموحات مجمع األرز التربوي ال حدود لها

- قريبًا ،، مستشفى األرز الجامعي 
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أطلق مجمع االرز التربوي العنان لمسيرته التربوية في العام الماضي 
2014-2015، وانطلقت معه سلسلة النشاطات التّرفيهية، الدينية، 

الفنية والرّياضية،  وما هو ااّل عام واحد حتى حّلقت براعم مجمّع االرز عاليًا، 
واستطاعوا بجهدهم وتصميمهم ودعم االدارة المطلق التي احاطتهم بالعناية 

وآمنت بمواهبهم.

أنشطة مسرحية
للمجمع أيضا نشاطات وحصص مسرحية ومن هذه األنشطة مشاركة تالمذة 

المسرح بالمسابقة الفنية لبطولة المدارس في لبنان بمسرحية من إعداد األستاذ 
براق صبيح بعنوان: «أن نحلم«، والتي جرت على خشبة مسرح مدارس الفيحاء-

طرابلس فأبدعوا وأظهروا مواهبهم الفّذة في تأدية أدوارهم باحتراف، وحصدوا 
الفوز وتأهلوا للتصفيات النهائية في األونيسكو-بيروت الى جانب المشاركة في 

العديد من األنشطة.

 ومن النشاطات الفنية التي استضافها مسرح األرز على خشبته  عرضٌ لسّيرك 
MINI STARS حيث أمضى طالب المجمع ساعتين من الضحك المتواصل 

مستمتعين بمشاهدة أغرب العروض الحيوانية المتنوعة باإلضافة إلى أعمال الخّفة 
والبهلوان.

أنشطة رياضية
تصدر مجمع األرز وفي أكثر من مناسبة رياضية المراتب األولى، ان على مستوى 

المنية وجوارها أو حتى محافظتي عكار والشمال ومن هذه األنشطة، انتزاع المركز 
األوّل في مباريات كرة القدم التي جرت بين مدارس المنية والجوار عن فئتي 

الذكور واإلناث، والتأهل للتصفيات النهائية، كما انتزع المجمع المراتب األولى 
ضمن تصفيات  النشاط الذي أقيم   مؤخرا لألساتذة في المنية.

محاضرات توعوية
وفي اطار محاضراته التوعوية الدائمة استضاف مسرح مجمع األرز الدكتور بسام 

الطراس في محاضرة قيّمة بعنوان: «األسرة السعيدة، وصناعة المشاهير« وضمن 
سلسلة ورشات العمل التي تحرص إدارة المجمع  على القيام بها لتطوير المدرسين 

والعاملين  استضاف المجمع السيد عماد ابو خليل في ندوة تحفيزية ولقاء مفعم 
بالحيوية تناول مواضيع مهمة من شأنها تعزيز الثقة بالذات واإلقبال على العمل 

بشغف والتركيز على الطاقة اإليجابية في التعامل مع اآلخرين, كما شدد السيد 
عماد على أهمية القراءة في التغيير اإليجابي نحو األفضل.

 طب
ولقسم األنشطة في المجمع ندوة طبية للدكتور والمعالج الفيزيائي أمين كبارة، 

سّلط من خاللها الضوء على  مشكلة أبنائنا مع الحقيبة المدرسية ووزنها الذي 
يقارب ال 50% من  وزن الطفل الخطر الداهم الذي يهدّد سالمة وصحة جسمهم 

النحيل ويتسبب فيما بعد بمشاكل صحية خطيرة من ابرزها تقوّس العمود الفقري 
وأمراض الديسك...ونظرا ألهمية هذا الموضوع هذه الظاهرة وشرح بالصوت 

والصورة أهم األخطاء الشائعة وسبل تجنبها للحفاظ على بنية سليمة وجسم مفعم 
بالصحة والعافية.

مكتبة األرز
وإيمانًا منه بأهمية القراءة في خلق جيٍل مثقفٍ واسع اآلفاق أنشـأ المجمع مكتبة  

تضم عددًا وفيرًا من الكتب والموسوعات القيمة باللغات العربية والفرنسية 
واإلنكليزية تتناول مختلف المواضيع األدبية والعلمية.

تم تصنيف الكتب وترتيبها وفقًا لنظاٍم دولي لترتيب المكتبات حيث  يتهيأ الطالب  
على طريقة البحث الممنهج للمكتبات مما يسهل عليه الحقًا إجراء أبحاثه الجامعية.

وخصص المجمع ساعًة أسبوعية للمطالعة الحرة لكافة الصفوف بدءًا بمرحلة 
الروضات، في جٍو يسوده الهدوء والراحة. وذلك لتنمية شغف األوالد بالكتب وما 

تحمله من تحفيٍز للخيال وحثٍ على اإلبداع وإثراٍء للمخزون اللغوي.

 األنشطة الدينية
وضمن سلسة نشاطات القسم الديني في مجمع األرز التربوي شهد المجمع 

تكريم طالب نشاط القرآن الكريم الذين أتموا حفظ بعض األجزاء بعد 70 حصة 
تعليمية، المسؤولين عن النشاط سألوا اهلل للطالب الجدّ واإلجتهاد وختم القرآن 
الكريم «نسأل اهلل أن يجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم ونسأله تعالى أن 

يمنّ عليهم بحفظ كتابه كامال شاكرين كل من   ساهم في هذا النجاح من إدارة 
وأساتذة«. 

  
  كما يقيم المجمع نشاطات في المناسبات الدينية  على اختالفها والتي تتضمن: 

-قراءة قرآن كريم، -القاء قصيدة عن الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
-مشاهدة فيلم محمد خاتم األنبياء والمرسلين ، توزيع هدايا مسابقة الهجرة 

النبوية ومسابقة أخالق رسولي. تم تقديم هدايا عينية لجميع الفائزين في مسابقة 
أخالق رسولي ولجميع المشاركين في مسابقة الهجرة أما التالميذ الذين حصلوا 

على عالمة تامة في مسابقة الهجرة فقد حصلوا على هدايا عينية. 

 واستضاف األرز أيضا سلسلة نشاطات مسرحية وترفيهية لم يتسع 
التقرير للحديث عنها.

وللوقوف عند هذه األنشطة وشكل المناهج المعتمدة في 
المجمع التقت الوسط مدير  المجمع األستاذ رامي السنكري 

والمدير التربوي األستاذ رؤول سعيد.

سنكري
هدفنا..  شباب مثقف  ومسلح  باألخالق والقيم

مدير عام  المجمع األستاذ رامي السنكري لفت الى »أننا منذ وطئنا 
أرضَ هذه المؤسسة حرصنا على تثبيت الجذوِر ِبتمعن وحرص 

كبيريِن«.

مركز للعلم واملعرفة
تابع: » أردنا من المجمع أن يكون مركز للعلم والمعِرفة، ومنذ اللحظة 

األولى عهدنا توجيه طالبنا حتى يصبحوا خير أمة لـ خير وطن«.

مواكبة أعرق املؤسسات الرتبوية
وردا على سؤال عرض السنكري لما يطمح المجمع لتحقيقه في األعوام 

القادمة وهو حقق بالفعل جزءا منه عبر »إيالء االهمية القصوى للغة الثالثة 
الى جانب ادراج البرنامِج الكندي protect Ed في المنهاِج والذي يهدِف 

الى تثقيفِ الطالب بطرِق الحماية الشخصية / تعزيِز المواطنية الى جانب 
طرائِق استعمال االنترنت السليمة/البيئة والحياة الصحية، ادراج النشاطات 

الحرفية )نجارة – حياكة - طبخ( وكل ذلك في سبيل مواكبة أعرق 
المؤسسات التربوية  في لبنان وخارجه  إلعدادِ جيل  متماش مع  َأحدث ما 

توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة«.

وتحدث عن تجهيزات المجمع من مساحة وصفوف ومكتبة عامة، ملعب 
أولمبي وغيرها من التجهيزات العصرية التي يتمتع بها تدار من  »طاقم 
تعليمي ليس فقط من لبنان وانما من بلدان أخرى مثل أمريكا وأستراليا 

وغيرها من الدول مبديا اهتمام المجمع بالنشاطات الالصفية ومن ضمنها 
.»Ac Mas برنامج

 وفي ختام اللقاء شكر الهيئتين التعليمية واالدارية »الذين تحملوا كل 
األعباء وضحوا بأوقاتِهم في ورشات العمل لتعزيِز وتحديث الطرِق العلمية 

داخل وخارج لبنان« مؤكدا على أن هدف المجمع هو ايصال شباب مثقف 
وواِع ومسلح أواًل باألخالِق والقيم«.

سعيد 
 المدير التربوي في المجمع السيد راؤول سعيد يعتبر أن  االنظمة التربوية 

المعتمدة في مجمع االرز هي من انجح واحدث االنظمة وهي عبارة عن 
خليط من المناهج التربوية الحديثة التي دمجت ما بين المنهج اللبناني 

كاساس والمناهج العالمية كاالميركي والبريطاني من جهة والفرنسي من 
جهة اخرى.

منهج يحاكي »العاملية«
سعيد أكد يف لقاء مع الوسط على أن هذا المنهج المعتمد لدينا يحاكي 
المناهج العالمية بطرائق التعليم الحديثة المتطورة التي تعتمد على عدة 

اسس منها: التعلم النشط  –  التعلم الفردي الذي يعتمد على االستكشاف 

والتحليل والمقارنة و التصنيف والتطبيق باالضافة الى مراعاة الفروقات 
الفردية والذكاءات المختلفة عند االطفال.

يضيف سعيد : »كل هذا التنوع في االساليب يصب في هدف واحد اال وهو 
تطوير قدرات المتعلم وتجهيزه المرين أساسيين:

1- اكاديميا:  وهو توفير وتنمية القدرة على االنتقال بسالسة 
وبجهوزية تامة من مرحلة الى أخرى«.

2- شخصيا:  وهو اكتساب مهارات حياتية فردية اجتماعية سلوكية 
واخالقية تخوله ان يكون مواطنا صالحا.

هذا ما نتميز به عن غيرنا من المدارس وهذا ما جعلنا ننافس المدارس 
االعرق واالقدم في محافظة الشمال.

 
وعن أهداف المجمع قال: »هدفنا االول واالهم هو بناء شخصية التلميذ 

وليس تعليمه عبر التلقي وبطرق تقليدية فقط«.

جمع وتطوير األفكار
يزيد: » نحن نلقن التلميذ كيف يستطيع جمع وتطوير افكاره ومعلوماته 

وتكوين ارائه الخاصة للوصول الى استخالص المعرفة وبلوغ االهداف 
المرجوة، كما نعمل على تنفيذ هذه الرؤيا التربوية الخاصة بنا داعمين 
هذه المناهج بنشاطات رياضية وترفيهية واجتماعية ودينية صفية وال 

صفية«.

يضيف:  » ال نغفل عن ذكر مركز صعوبات التعلم الذي ينفرد به مجمعنا 
والذي يشرف عليه اخصاءيين في هذا المجال هدفهم تطوير قدرات 

المتعلمين واعدادهم لتخطي صعوباتهم بالتعلم متبعين اساليب 
واستراتيجيات مميزة اثبتت نتاءجها على ارض الواقع«.

حريصون على احرتام اعرافنا وتقاليدنا
وعن تعارض المناهج المعتمدة مع العادات والتقاليد يجيب سعيد: 
»رؤيانا عبارة عن دمج لمناهج من هنا ومن الخارج بطريقة واسلوب 
ال يتعارضان مع العادات والتقاليد التي تسود وطننا العربي بشكل 

عام ومنطقتنا بشكل خاص،  فنحن حريصون جدا في احترام اعرافنا 
وتقاليدنا االجتماعية والتقيد بها العداد جيل واع مثقف صالح ومميز«.

مختارات من أهم األنشطة في شريط مصور في الصفحة 12

األستاذ رامي السنكري

براعم األرز تحلق عاليًا،،
السنكري: مركز للعلم واملعرفة،، سعيد: حريصون على احرتام أعرافنا وتقاليدنا

العدد 13 | رجب - نيسان
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بمشاركة وحضور النائب كاظم الخري
وزير الصحة يفتتح مستشفى املنية الحكومي ووزير االتصاالت دشن مركز خدمات يف سنرتال املنية

الخري
ثم تحدث الخير فشكر بإسم أهالي 

المنية وزير الصحة »الوزير المطابق 
لمواصفات العمل والصدق والنزاهة 

في بلد يفتقد القل مواصفات 
الدولة«. وقال: »انطالق العمل في 
المستشفى اليوم هو حدث تاريخي 

بالنسبه ألهالي هذه المنطقة 
المحرومة من حقها باالنماء 

المتوازن، ونتمنى ان يكون هذا اليوم 
انطالقة لسلسلة مشاريع تعيد وضع 

قضاء المنية الضنية على خريطة 
االنماء. نحن ندرك خطورة المرحلة 

التي يمر بها لبنان والمنطقة، ونتابع 
يوميا رعونة بعض السياسيين في 

المواقف التي تهدد مصير لبنان 
وتحديدا ما نشهده منذ فتره من 

محاولة تزوير تاريخ لبنان العروبي 
وتشويه مستقبله المنسجم مع 

محيطه العربي«.
 

أضاف: »من هنا، من المنية العروبية، 
نؤكد ان لبنان لن يكون فارسيا وال 

صهيونيا   بل عربيا معتدال مستقال. 
وأنا متأكد ان أهلنا في المنية 

والضنية سيلبون نداء الرئيس سعد 
الحريري ويتسابقون على توقيع 

وثيقه عروبة لبنان، فالوفاء هو من 
شيم الرجال والوفاء لمملكة الخير 
ودول مجلس التعاون الخليجي هو 
اقل واجب تجاه الخير الذي قدموه 

للبنان. وما هذا الصرح الصحي 
العظيم اال نموذج من الهبات 

واالنماء الذي أغدق على لبنان في 
أصعب الظروف«.

 أبو فاعور
من جهته، قال أبو فاعور: »أتشرف 

اليوم أن أكون بينكم في بلدة 
المنية، هذه المنطقة التي شاء 

النظام السياسي في لبنان أن يجعلها 
مهمشة وبعيدة عن خيرات الدولة، 

ناقال لكم تحيات الرئيس تمام سالم 
والرئيس وليد جنبالط ومحبتهما 

لكل المناطق الشمالية التي تحتاج 
الى حضور الدولة، والتي لم تحظ 

من الدولة اال بعصاها الغليظة، ولم 
تعرف منها القلب الحنون والمشاريع 
االنمائية. لقد آن األوان لكي تشعر 
الدولة بمسؤوليتها تجاه المناطق 

المحرومة، وما نقوم به اليوم ليس 
اال محاولة ولو بسيطة لتقديم 

المساعدة التي هي واجب علينا تجاه 
تلك المناطق، فالشمال تحمل العديد 
من األعباء خاصة بعد النزوح السوري، 

وبالتالي لم تعد كل البنى التحتية 
الصحية وغير الصحية قادرة على 

استيعاب العدد اإلضافي، لذلك يأتي 
اليوم هذا التدشين الذي قد يلبي 

بعض الحاجات الصحية في الشمال، 
وهو جزء من الخطة الصحية للمنطقة 

ومساهمة الدولة فيه هي إلعطاء 
قدرة إستيعابية إضافية لمستشفيات 

الشمال«.
 أضاف: »أتمنى من خالل هذه الجولة 

أن نكون قد ساهمنا في تقديم 
بعض من المشاريع التي على الدولة 

انجازها، وهذه المشاريع ليست 
هبة وال تقدمة من أي فريق، ال منا 

وال من غيرنا. هي اوال وأخيرا حق 
لكم، فالشمال على الصعيد الصحي 

يتحمل الكثير، وأتعهد بتأمين كل 
المستلزمات والمساهمات من أجل 

إنجاح هذا الصرح فهذا واجبنا وواجب 
الدولة«.

 
وشكر للسنيورة »جهوده ومتابعته 
للموضوع« كما شكر دولة الكويت 

»قيادة وشعبا«، مشيرا الى أن »عالقة 
لبنان مع الوطن العربي واألخوة 

العرب ليست عالقة مساعدات وهبات 
وإنما عالقة عالقة هوية وإنتماء، 

والهبات هي ما ينتج عن تلك العالقة، 
فلبنان لم ولن يخرج عن عروبته 

التي ستبقى دائما في دائرة اليقين 
المحكم«.

سنرتال املنية
وفي وقت سابق تفقد وزير 

االتصاالت بطرس حرب، يرافقه 
المدير العام لمؤسسة »اوجيرو« 

عبد المنعم يوسف، وكبار موظفي 
الوزارة والمؤسسة، وممثلين عن 
شركتي »ألفا« و«تاتش«، سنترال 
المنية، حيث دشن مراكز جديدة 

لخدمات مشتركة للمواطنين، في 
حضور النائب كاظم الخير، النائب 
السابق صالح الخير، األمين العام 

للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد 
الخير، قائمقام المنية- الضنية 

روال البايع، رؤساء بلديات: المنية 
مصطفى عقل، دير عمار خالد 

الدهيبي، ومركبتا نظير الشامي، 
منسق  »المستقبل« في المنية  
احمد   زريقة وفاعليات.المنطقة.

بعد قص شريط االفتتاح كانت جولة 
داخل السنترال، ثم ألقى حرب كلمة 
اعتبر فيها ان »الهدف من تدشين 

هذه الخدمات هو تقريب االدارة من 
المواطنين، والتوفير عليهم مشقة 

االنتقال من منطقة الى اخرى لتأمين 
خدماتها من دفع فواتير وغيرها. 

أضاف حرب: » تم تجميع كل هذه 
الخدمات في مركز واحد، وهذا يؤشر 

الى التطور في الخدمة التي يجب 
تأمينها للمواطنين«، مشيرا إلى أن 

»هذا المشروع يفسح في المجال أمام 
الشباب اللبناني إليجاد فرص عمل 

وإيقاف الهجرة الى الخارج«.

 الخري
 ثم ألقى النائب الخير كلمة رحب 

فيها بوزير االتصاالت، الفتا إلى 
انه »أول وزير في حكومة المصلحة 

الوطنية، قام بتفقد المنطقة، وسعى 
الى تنفيذ المشاريع المهمة فيها، 
وشعر بمشاكل أهلها، ونطلب من 
جميع الوزراء أن يسعوا سعيه وأن 

يتفقدوا القضاء بسبب الحرمان الذي 
يعانيه«.  وقال: »اليوم نحن نخفف 

من معاناة أبناء القضاء، بافتتاحنا هذا 
المركز لما يؤديه من خدمات مهمة. 

ولكن هناك العديد من المراكز 
والمشاريع التي تستوجب اهتمام 

المعنيين، خاصة في هذه الظروف 
التي يمر بها لبنان«.

 استقبل النائب  الخير في دارته في المنية رئيس مركز الدفاع المدني في المنيه 
بديع نعوشي يرافقه عدد من المتطوعين. و كان البحث في عمل المركز و كيفية 

تفعيل دوره و التصدي للحاالت الطارئة . و كانت مناسبة اكد فيها النائب الخير وقوفه 
إلى جانب المتطوعيين حتى يتم تثبيتهم و نوه بالعطاءات التي يبذلونها من اجل 

المنطقه. 

 وأكد الخير أن »المطلوب اليوم من المجتمع المدني والنواب وكل الفعاليات 
السياسية مراقبة هذه الخطة والمطالبة بالخطة المستدامة بعد البدء بتنفيذ هذا 
الموضوع، فالتحركات في الشارع وقطع الطرقات على الناس يضرهم ويؤذيهم«، 

مشددًا على اننا « ال نريد التشكيك بأهداف الحراك لكن آلية التنفيذ خاطئة، فكان 
عليه الموافقة ومن ثم مراقبة آلية السير بها«. 

 المتطوع ابراهيم الخير أكد للوسط على جهوزية المركز لتلبية نداءات 
المواطنين على مدار الـ 24 ساعة مذكرا بالرقم المجاني 125 لتلبية 

الحاالت الطارئة.

 

  التقى الحاج عصام عبيد لجنة صندوق الزكاة في المنية حيث تم التداول باالوضاع 
العامة وحاجة المنطقة وتم استعراض مجمل النشاطات ومشروع الخياطة، والمشاريع 

التي يقوم بها صندوق الزكاة في المنية االدارية وسبل تعزيزها بالتعاون مع بيت 
الزكاة في استراليا من خالل مشاريع ونشاطات مشتركة. 

  افتتح وزير الصحة العامة 
وائل أبو فاعور مستشفى 

المنية الحكومي، ضمن جولته 
التفقدية في الشمال لالطالع 

على األوضاع والخدمات في عدد 
من المراكز الصحية والطبية في 

المنطقة.
 

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية 
من عريفة الحفل إلهام ملص، ألقى 
رئيس المجلس اإلداري للمستشفى 

عالء زريقة كلمة شكر فيها »كل من 
ساهم في انجاز هذاالصرح الذي شيد 
من أجل خدمة الفقير وليس للخدمة 

الفقيرة«.

ممثل بيت زكاة اسرتاليا
ضيفا على صندوق زكاة املنية ،،،

مأثر املرحوم الشيخ
محمود أحمد الحاج أســــــــــــوم

يا من رسمت على الوجوه البسمات
وعطرت في السحر النسمات 

وأنرت في ليالينا العتمات
ولم تحقر شيئا من الحسنات 

ولم تقترف يداك السيئات 
ونصحت مخلصا أصحاب الموبقات

وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرات
عفوت عن غريمك ففزت بالمكرمات 

اطعمت اليتامى وكسوت األرمالت
وحافظت في المساجد على الصلوات

فاضت من ثغرك على الرسول الصلوات
يامن شيمتك التواضع في عزة وأنات
وصلت رحمك فضربت بذلك المثالت

وكنت برا بوالديك حتى الممات
ترحمت عليك األمهات والبنات 

فاهنأ مع الرفيق األعلى بثبات
مع الذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات

اللهم ارزقنا أمثاله في أرحام الوالدات
                                             كتبها الشيخ القاضي طارق الخير وبارك في نساه ذكورا وبنات

تصوير استديو روان - حمادة أسعد  )وسط(

   نتكفل بإيصال صوتك
الى أكثر من مائـة ألف قارئ 

اتصل اآلن على الرقم
0019096666349

أو على األرقام:-03216791 - 06464444  واتس آب: 03216792

مكتب كهرباء املنية يبصر النور
عممت شركة كهرباء لبنان بيانا أشارت فيه الى حاجتها الستئجار مبنى مخصص 
لــلتوزيع في بلدة المنية ) مكتب كهرباء المنية( ضمن شروط استمالك محددة.

يشار الى أن قرار المؤسسة جاء ثمرة مساع  للنائب عن المنية األستاذ كاظم الخير الى 
جانب فعاليات المنية والذي عقد  للغاية سلسلة لقاءات واجتماعات في المنية وخارجها 

تكللت بقرار شركة كهرباء لبنان.

الوسط تشارك المرشحين لالنتخابات البلدية برامجهم

متطوعي الدفاع املدني يف دارة النائب الخري
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السياسي  المكتب  رئيس  أشار 
لبنان  في  االسالمية«  لـ«الجماعة 
إلى  هرموش،  أسعد  السابق  النائب 
االخير،  السعودي  القرار  »يأتي  انه 
للجيش  العسكرية  المساعدة  بوقف 
اللبناني وقوى االمن الداخلي، ليكشف 
والدول  لبنان  بين  القائمة  الهوة  عن 
الخاطئة  الممارسات  نتيجة  العربية 

أفدح  ألحق  ما  الخارجية،  السياسة  في 
والمواطنين  الوطن  بحق  الضرر 
ويؤشر لتطورات مفاجئة على المستوى 
العاملين  ومصالح  والمالي  االقتصادي 
العربية  المملكة  في  اللبنانيين 
السعودية ودول الخليج العربي«.  وقال 
الجماعة  بإسم  »نحن  تصريح:  في 
بالمملكة  نهيب  لبنان،  في  االسالمية 

وشعبا،  حكومة  السعودية  العربية 
يعاملونا  اال  وشعبه  للبنان  كبير  كأخ 
وعالقاته  لبنان  بحق  هؤالء  فعل  بما 
بأشقائه العرب، الذين ما كانوا يوما اال 
مع لبنان العربي السيد الحر المستقل، 
القرار  صميم  من  اال  لبنان  كان  وما 

العربي الموحد«. 
 

  توجهت لجنة أصدقاء عميد األسرى 
في السجون االسرائيلية يحيى سكاف، 

في بيان، إلى األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون خالل زيارته 

إلى لبنان، ال سيما مخيم نهر البارد 
المجاور لمنزل االسير سكاف، بسؤال 

عن »قضية األسير يحيى سكاف، 
الذي دخل عامه ال 38 في الزنازين 

اإلسرائيلية المظلمة محروما من 
أبسط حقوق اإلنسان التي تكفلها 

وتقرها القوانين والمواثيق الدولية 
المتعلقة باألسرى«.

 
وتساءلت: »لماذا كل هذا التواطئ 

المتعمد من قبلكم كمنظمات 
إنسانية دولية بخصوص قضية 

األسير سكاف، رغم وجود وثائق تؤكد 
وجوده في سجون العدو اإلسرائيلي 

وشهادات ألسرى عايشوه في السجن، 
ووثيقة من الصليب األحمر الدولي 
عام 2000 تؤكد وجوده في سجن 

عسقالن؟ لماذا تحركتم بكل قوتكم 
عندما أسرت المقاومة في لبنان 

وفلسطين جنود إسرائيليين محتلين 

ألراضينا ومقدساتنا، وال نجدكم 
تحركون ساكنا تجاه اآلالف من األسرى 

في السجون اإلسرائلية؟ أليس أسرانا 
بشر؟

 
وأكدت أن »رهانها سيبقى على خيار 
المقاومة التي بفضلها تحرر المئات 
من األسرى ومعظم األرض اللبنانية 

من اإلحتالل«.

مساندة الشعب 
الفلسطيني

نظمت عائلة ولجنة أصدقاء األسير 
يحيى سكاف، وقفة تضامنية مع 

األسير الصحافي الفلسطيني محمد 
القيق، الذي أضرب عن الطعام 95 

يوما في معركة اإلمعاء الخاوية، وذلك 
في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي 

في طرابلس، بمشاركة حشد من 
الشخصيات والمواطنين.

 وقد حيا أمين سر اللجنة جمال 

سكاف، في بيان، األسير القيق، »الذي 
أضرب عن الطعام 95 يوما في 

معركة اإلمعاء الخاوية وانتصر من 
خاللها على العدو الصهيوني بارادته 

وعزيمته الصلبة التي عودنا عليها 
أسرانا األبطال في سجون اإلحتالل، 

بعدم رضوخهم إلمالءات العدو حتى 
لو كلفهم ذلك حياتهم«.

 
وأكد »ضرورة نصرة اآلالف من أبناء 

الشعب الفلسطيني األسرى في سجون 
اإلحتالل المظلمة والذين يتعرضون 

ألبشع أنواع التعذيب تحت مرأى 
مجتمع دولي منحاز للعدو الصهيوني، 

ومنهم األسرى الذين مضى على 
إعتقالهم عشرات السنين دون أن 

تحرك المنظمات الدولية التي تعنى 
بحقوق اإلنسان من أجل إنقاذه 

ومعاملته وفق القوانين والمواثيق 
التي تقرها وتكفلها شرعة حقوق 

اإلنسان، وفي مقدمتهم عميد األسرى 
المناضل اللبناني يحيى سكاف الذي 

يدخل عامه ال 38«.

لجنة األسري سكاف تعاتب بان كي مون
و .. دعت ملساندة الشعب الفلسطيني

|هرموش )وسط(

أسعد هرموش يتحدث عن 
ممارسات خاطئة يف السياسة الخارجية

نفذ مركز الشراكة للتنمية 
والديموقراطية، لقاء حواريا هادفا 

حول االستحقاق البلدي واالختياري، 
في مركز الجمعية في بحنين، 

بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش 
ايبرت، وبالتعاون مع «جمعية الفكر 
والحياة«، حضره فاعليات وناشطون 

من المنية والجوار، أعضاء مجالس 
بلدية وإختيارية ومهتمون في الشأن 

العام.
 

بداية، رحبت رئيسة قطاع المرأة 
في الجمعية ريما المبيض بالحضور، 

وتحدثت عن أهمية طرح المشروع 
االنتخابي البلدي واإلختياري وخصوصا 

ونحن على أبواب االستحقاق القادم، 
وذلك من أجل تحريك مياه اللعبة 

السياسية والديموقراطية الراكدة في 
لبنان والتي تميز بها.

بعد ذلك، عرفت ممثلة فريدريش 
إيبرت بأنشطة المؤسسة وعملها 

في لبنان.

 علم الدين
 

ثم تحدثت مديرة المركز لينا علم 
الدين فتناولت موضوع االستحقاق 
من مختلف جوانبه مع التركيز على 

أهمية مشاركة المجتمع بمختلف 
شرائحه، شارحة كيفية إعداد البرنامج 

االنتخابي ومراحله. كما ركزت على 
ضرورة التمسك بإجراء االنتخابات 
في مواعيدها المحددة. وشددت 

على أهمية عدم االستخفاف بهذا 
االستحقاق لكونه يحاكي حياة 

المواطنين اليومية.  

واعتبر رئيس الجمعية صالح حامد 
«أن هذه الورش التثقيفية تهدف إلى 

التوعية المجتمعية إلرشاد الناخب 
والمرشح والمنتخب إلى أصول وأصالة 
العمل البلدي بغية النهوض بالوطن 
والمواطنين«، مشيرا الى «أن هناك 

خطة لتعميم هذه الورشات واللقاءات 
في باقي المناطق الشمالية ليكون 
الناخب والمرشح على دراية كافية 

وخلفية وافية على طبيعة نشاط 
البلدية والمختارية«

 

يوم صحي لجمعية 
بحنني االنمائية 

أقامت جمعية بحنين اإلنمائية، 
بالتعاون مع جمعية النهضة 

اإلجتماعية وللسنة الرابعة على 
التوالي يوم صحي مجاني الجراء 

تحاليل للكولسترول ومخزون السكر 
وضغط الدم  في قاعة مسجد 

الصديق في بحنين.
 

في البداية كانت كلمة ترحيبية 
للحضور من المهندس زاهر سكاف 

رئيس جمعية بحنين االنمائية، 
شكر فيها الطاقم الطبي المشارك 
واكد على أن الجمعية ملتزمة نحو 

بلدتها باإلنماء الصحي ونشر الثقافة 

والتوعية في منطقتنا.
 

تخلل الفحوصات محاضرة  عن داء 
السكري وسبل الوقاية منه القاها 

المتخصص بأمراض الغدد والسكري 
الدكتور يوسف الحولي. وقد أجريت 
التحاليل لحوالي 250 فرد من ابناء 
بحنين، وكانت استشارات ووصفات 

طبية ايضا مجانية من الدكتور 
الحولي.

كمال الخري : الجراء 
اإلنتخابات يف 

موعدها
  

  طالب رئيس «المركز الوطني« 
في الشمال كمال الخير في تصريح 

أمام وفود زارته في دارته بالمنية 
الحكومة ب«إجراء اإلنتخابات البلدية 

واإلختيارية في موعدها الدستوري 
المحدد، ألنها حق ديموقراطي 

للشعب اللبناني«، وقال: «نسعى إلى 
انتخاب مجالس بلدية في منطقة 

المنية - الضنية تحمل رؤية تنموية 

شاملة وقادرة على وضع خطط 
وتنفيذها للقيام باألعباء الملقاة على 
عاتقها ضمن النطاق البلدي وبحسب 

صالحيات المجالس البلدية. كما 
نرفض ان تفرض علينا مجالس بلدية 
ألنها يجب أن تكون صناعة مناطقية 

ال خارجية«. 

سحب ترخيص 
مستشفى املنية وإقفاله  

 قرر وزير الصحة العامة وائل ابو 
فاعور، سحب ترخيص استثمار 

مستشفى المنية وإقفاله بصورة 
نهائية، لعدم استيفائه ادنى الشروط 

والمواصفات المطلوبة من ناحية 
المبنى كما التجهيزات والمعدات 

والكادر الطبي، حيث تبين بعد الكشف 
الذي أجرته مديرية العناية الطبية 

وتقرير الطبيب والمراقب الصحي في 
المديرية، ان التجهيزات والمعدات 

قديمة وبعض االسرة مهترئ.

كما تبين ان بعض المعدات 
الموجودة في قسم الطوارئ صدئة 

وقديمة وغير معقمة، وآالت قسم 
التوليد غير مجهزة بأدنى معايير 

السالمة العامة والتعقيم والنظافة 
في ادنى مستوى، في حين ال يوجد 

نظام مركزي لالوكسيجين في الغرف 
والمكيفات الهوائية ال تعمل، والمبنى 

غبر مزود بنظام مركزي وتوجد آثار 
للنش والرطوبة واضحة في جميع 

الغرف.
وبعد التحقق من ملفات المرضى، 

تبين ان اغلب الحاالت هي عمليات 
اجهاض من سوريين ولبنانيين مما 
هو مخالف للقانون الطبي، باالضافة 

الى وجود حالة وفاة لمولود من دون 
ذكر اسباب الوفاة، في حين ان ملفات 

المرضى غير مكتملة وغيرها من 
النواقص اللوجيستية والطبية. 

لقاء حول االستحقاق البلدي 
علم الدين: لعدم االستخفاف به ألنه  يحاكي حياة املواطنني اليومية

تصوير استديو روان - حمادة أسعد  )وسط(

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

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

»نادي العلم« تكرم 
أساتذة دير عمار

أحيت جمعية نادي العلم االجتماعي 
في دير عمار   المنية  بالتعاون مع 

بلدية دير عمار »يوم المعلم« من 
خالل سلسلة نشاطات اختتمتها 

بزيارة الى المؤسسات التربوية في 
البلدة.

البداية كانت من مهنية ديرعمار 
التي شكر مديرها االستاذ عبدالقادر 
الدهيبي الجمعية »على هذا الجهد 

والنشاط المميز الذي تقوم به في 
كل عام« بعد كلمة الشكر جال 

ممثلي الجمعية برفقة الدهيبي على 
أقسام المؤسسة مقدمين التهاني 

لألساتذة.

المحطة الثانية كانت في مدرسة 
المربي عبدالهادي الدهيبي للصبيان 

حيث رافقت مديرة المدرسة ممثلي 
الجمعية الى الصفوف لتوزيع الحلوى.
شملت الجولة أيضا ثانوية ديرعمار، 

مدرسة المقاصد، مدرسة الفاروق 
النموذجية حيث شكر ناظر المدرسة 

الشيخ خليل الدهيبي الجمعية »على 
هذه اللفتة الكريمة« ومدرسة 

الروضة التي تفاعل مدرسيها مع 
الزيارة متوجهين بالشكر لجمعية 

نادي العلم »لتذكرهم في هذا 
اليوم«. 

وللمناسبة تتوجه جمعية نادي العلم 
االجتماعي بالتهنئة لكافة االساتذة 
بيومهم وتشكر كل من ساهم في 

انجاح هذا النشاط كما توجهت 
بالشكر الى بلدية ديرعمار لدعمها 

أنشطة الجمعية.
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أنشطة ولقاءات

استضاف اللقاء الحواري الشهري «منبر 
الشباب«، الذي تنظمه اللجنة اإلعالمية 
في «شباب العزم«، مدير صندوق «ثمار 

طرابلس« كريم سويسي، والمستشار 
في الصندوق مقبل ملك في محاضرة 
القاها بعنوان «صندوق ثمار طرابلس 

ومجاالت التنمية«، حيث تم عرض آلية 
عمل الصندوق، والفرص االستثمارية 
المتاحة للخريجين الجدد، في الرابطة 

الثقافية في طرابلس.

 بعد النشيد الوطني ونشيد العزم، 
ألقى مسؤول اللجنة اإلعالمية في 

شباب العزم عبدالقادر الدهيبي كلمة 
رحب فيها بالحضور وتناول فيها الوضع 

االقتصادي. ثم كانت مداخلة مدير 
صندوق »ثمار طرابلس« كريم سويسي 
فقال فيها: »ان مشروع الصندوق الذي 

أطلقه الرئيس الرئيس نجيب ميقاتي 
يهدف الى دعم النمو اإلقتصادي في 
طرابلس إضافة الى خلق فرص عمل 

جديدة، مما سيؤدي الحقا الى تحسين 
الظروف المعيشية ألبناء المدينة«.

 
وعرض سويسي خطة االستثمار الذي 

يشمل القطاعات كافة باستثناء القطاع 
التجاري، ألنه اغلب األحيان ال يكون 

فعاال، وتطرق الى فئات الشركات، 
واألفراد المؤهلين لهذا اإلستثمار، معلنا 

عن خطوة الجديدة للصندوق وهي 
العمل مع  الشباب خريجي الجامعات 

الجدد لدراسة جدوى مشاريعهم 
الصغيرة والمتوسطة، وتقديم لهم كل 

الدعم والمساعدة. 

 اما على صعيد مجاالت التنمية تحدث 
المستشار في الصندوق مقبل ملك عن 

المشاريع المطروحة في المدينة وفي 
صندوق الثمار وعرض احصائيات عن 

واقع العمل في المدينة وقطاعاتها، الفتا 
الى ان «حوالي 80% من الشركات 

غير مرخصة وغير مسجلة «في الضريبة 

والقيمة المضافة« وهذا يعرقل آلية 
العمل في الصندوق«.

 
وشدد ملك في كلمته على ضرورة 

تشجيع المبادرات الشبابية وتطوير 
مهاراتها وخبراتهم لالستفادة منها في 
لبنان للحد من هجرة الشباب التي فاقت 

ال%60.
 

كما تطرق لمشاريع النقل البري والبحري 
وتحديدا مرفأ طرابلس وسكة الحديد، 
و تنمية القطاع السياحي ودعم القطاع 

الحرفي، مشيرا الى «ضرورة العمل على 
كل تلك المشاريع وتطويرها«.

 
وتخلل اللقاء مداخالت من الحضور 

تركزت على آلية التنفيذ وخطط العمل 
في سبيل دعم اإلقتصاد ومبادرات 

الشباب. 

وفي الختام قدم ضناوي درعين إلى ملك 
وسويسي تقديرا وتكريما لهما. 

تكريم .. 
مديري املدارس

أقامت «جامعة العزم« في طرابلس 
عشاء تكريميا لمديري المدراس 

الرسمية والخاصة في عكار، في مطعم 
الشاطىء الفضي في الميناء، وفي 

حضور رئيس الجامعة الدكتور حنفي 
هليل وعمداء الكليات، ولفيف من 

إداريي الجامعة ورؤساء األقسام.
 إستهل اللقاء بكلمة لمدير قسم القبول 

محمد شحادة رحب خاللها بالحضور، 
متمنيا «دوام التنسيق بين جامعة العزم 

والثانويات في محافظة الشمال«.
 

ثم تحدث، رئيس الجامعة البروفسور 
هليل، فتوجه الى «التربويين يدعوهم 

الى حث الجهود والعمل سوية من أجل 
التالقي على أهداف تربوية أكاديمية 

لتطوير القطاع التعليمي في المناطق 
الشمالية وايجاد سبل لتوفير بيئة 

أكاديمية حاضنة على أعلى المستويات 
لطالب لبنان الشمالي«.

 وقدم العمداء شرحا عن الميزات 
التفاضلية لبرامجهم األكاديمية 

بشكل عام والتي تحاكي أهم البرامج 
األكاديمية المتبعة في كبريات 

الجامعات العالمية ولمزايا المختبرات 
التقنية والتكنولوجية الحديثة واألجهزة 
المتطورة التي يتميز بها وبشكل خاص 

مختبر الهندسة المعمارية والتصميم 
وأستوديو التصوير«.

دورة ..
اسعافات اولية 

 نظم قطاع المرأة في «تيار العزم« 
دورة في اإلسعافات األولية، في قاعة 

المحاضرات في مركز العزم الثقافي في 
ميناء طرابلس، حاضر فيها المدرب في 

الصليب األحمر فراس الزعبي.
 

بداية، ألقت سنا الشين كلمة باسم 
القطاع، رحبت فيها «بالمشاركين في 

الدورة«، مثنية على »أهمية الدورة في 
توسيع الثقافة العامة للمشاركات، 

وإكسابهن مهارات مفيدة في حياتهن 
اليومية«.

 بعد ذلك، بدأ المحاضر فراس الزعبي 
كالمه بالحديث عن «الفائدة المرجوة 

من هذه الدورة«، متناوال «الحاالت التي 
يمكن ان تقدم فيها اإلسعافات األولية، 

والتي تتنوع بين االختناق، النزيف، 
الغياب عن الوعي، توقف القلب، الحروق 

والصدمات«.
 

كما قدم سلة من النصائح والطرق 
التي يمكن من خاللها إسعاف الحاالت 
الطارئة، محذرا من «التصرف بطريقة 

غير علمية ألنه قد يؤدي الى أخطار 
كبيرة ومميتة، أو إلى تأزم حالة 

المصاب، بطريقة يصعب معها الشفاء«.
 

وخالل الدورة، تم عرض مبسط 
لبعض الوسائل في عملية اإلنعاش، 

ومنها االنعاش القلبي الرئوي 
اليدوي، واختتمت الدورة باإلجابة عن 

استفسارات المشاركين. 

أقامت جمعية بسمة أمل في المنكوبين 
في البداوي حفال ضمن مشروع صناع 

السالم جمع على خشبة مسرحه 
حكايات شباب منطقتي جبل محسن 
والمنكوبين،  حكايا القتل والتدمير،  

حكايا الوجع وااللم والحرمان.

حفل حضره ما يقارب 280 شخصا من 
كل االعمار ومختلف االطياف،  وجهاء 
رسميون،  رؤوساء جمعيات،  اعضاء 

بلديات ومخاتير، امهات  فقدن ابنائهن 
في المعارك،  او موجودين خلف 

القضبان ظلما« وبهتانا خطفن من 
احضان امهاتهم كما قالت احداهن.

» تركونا نعيش،  بيكقينا دم،  ما بقا 
تفرقونا الن قرفنا « عبارات صاخبة 
المسرح منبعها قلب يتوجع وشاب 

مصاب يصرخها امام الجميع،  هكذا 
بدأت المسرحية التي كان لها الصدى 

االكبر في الحفل وقدمها شباب من 
المنطقتين اللتين تناحرتا 21 جولة 

حربية،  لمدة تخطت ال 20 سنة.

وها هم اليوم يقدمون وجعهم االليم 
لفقدان قريب عزبز او اصابة جسدية 

او خسارة مادية،  ولكنهم رافضين 
ومتعالين عنها في سبيل رفع راية 

السالم،  والعيش المشترك.
على وقع صرخات شاب يتألم من 

طلقة نارية اصيب فيها بقدمه طالبا« 
النجدة دون مجيب،  و بطلقة نارية 

طائشة صامتة صمتت ضحكات فتاة 
في مقتبل العمر،  وفرقت ايادي الغدر 
– كقول احد الممثلين – وحدة شباب 

جمعتهم ايام وطفولة وجيرة ،  اخلعتهم 
الرداء االبيض النقي كصفوة قلوبهم 

لتلبسهم الوشاح االسود وتبكيهم دما« 
ال دموع.

انهمرت دموع احدى المشاركين – 
فاطمة خيال – ليس تمثيال« بل حقيقة 

قهرا واشتياقا« وكرها« للذين حقنوا 
قلب اخيها البريئ وجعلت منه مجرما« 

بنظر الجميع  ،  وكاد صوتها يخفت 
اامام صراخ المصاب مرددة العبارات في 
راسها – اخي توجع لما مات  ،  الناس لي 

ماتت معو اديش توجعت  ؟ ليش ماتوا 
كلون ؟ اخي مات صغير هيك صرخ !!!! 
متل ما رفيقي عم يصرخ ؟ بس نيالوا 
الن تمثيل .... عبارات وافكار خطفت 

انفاسها.
 

في ختام الحفل كان عرض مسرحي 
للشاب عمر عرابي عارضا للحياة 

المأساوية التي عاشها الشعب اللبناني.

جمعية بســــــــــمة أمل
تجمع أبناء املنكوبني، التبانة و جبل محســــن يف أنشطة مسرحية ضمن مشـروع »صناع السالم«

الصفدي،  فيوالت  الثقافية«  الصفدي  «مؤسسة  رئيس  نائبة  شاركت 
التوحد، وذلك بالتعاون  العالمي للتوعية على مرض  اليوم  بحملة بمناسبة 
 Autism Awareness( لبنان«  في  التوحد  لدعم  االهل  «جمعية  مع 

.)Association

وامتدت الحملة على مدى ثالثة ايام وتخللها اضاءة «مركز الصفدي الثقافي« 
باللون االزرق، وعرض مسرحي «Barney Show« شارك فيها اطفال يعانون 

من التوحد، الى جانب اطفال من طرابلس.

التي  الحمالت  في  المساهمة  االفراد،  كما  «الجمعيات  الصفدي  وناشدت 
تهدف الى نشر الوعي حول مرض التوحد، والعمل بالتالي على دمج االطفال 

المصابين بالمرض في المجتمع لينعموا بحياة أفضل«.

مخول  غادة  لبنان«  في  التوحد  لدعم  االهل  «جمعية  رئيسة  لفتت  بدورها، 
الحايك، الى ان «طفال واحدا من بين 68 مولودا يعاني من مرض التوحد 
الكافي  الوعي  غياب  ظل  في  والتشخيص،  للمراقبة  العالمية  للمراكز  وفقا 
ول«معرض  مبادرتها،  على  للصفدي  بالشكر  متوجهة  المرض«،  هذا  حول 
رشيد كرامي الدولي« على مساهمته، ولبلدية طرابلس على حملة «االنارة 

باالزرق«. 

وأملت »المزيد من التعاون مع الجهات كافة لزيادة الوعي«. 

يف العزم ،،،
محاضرة عن  ثمار طرابلس، تكريم مدراء املدارس ودورة اسعافات أولية

و يف طرابلس ،،، 
إحياء اليوم العاملي للتوحد وإضاءة مؤسسة الصفدي باألزرق

|  عرض مسرحي|   حضور
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جمعية الوفاء لتأهيل املعاقني
 مؤسسة خيرية تعنى بشؤون ذوي االحتياجات 

الخاصة في مدينة المنية وجوارها 

لتبرعاتكم 
76462627
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فرحًا بدخول فصل الربيع وتكريمًا لـألم
حفل لجمعية كشــافة الغد برعاية بلدية املنية على خشــبة مســرح »مجمع األرز الرتبوي« 

أقامت جمعية كشافة الغد في لبنان - 
مفوضية المنية الضنية، برعاية بلدية 
المنية وبالتعاون مع إدارة مجمع األرز 
السنوي  األم  تكريم  حفل  التربوي، 
األرز  مجمع  مسرح  خشبة  على  السابع 

التربوي.
 

حضر الحفل وزير العدل المستقيل أشرف 
ريفي ممثاًل بحسن شندب ونائب المنية 
بلديات  اتحاد  ورئيس  الخير،  كاظم 
بلدية  رئيس  عقل،  مصطفى  المنية 
بحنين  وبلدية  الشامي،  نظير  مركبتا 
غمراوي،  محمد  الرئيس  بنائب  ممثلة 
رئيس بلدية دير عمار ممثال بعبدالفتاح 
في  المستقبل  تيار   منسق  الدهيبي 
المنية أحمد سعد الدين زريقة، مسؤول 
الدكتور  المنية  في  االسالمية  الجماعة 

لبنان  حركة  ورئيس  الجاجية،  يوسف 
مجلس  ورئيس  الخير  أحمد  التجدد 
عالء  الحكومي  المنية  مستشفى  إدارة 
التربوي  األرز  مجمع  إدارة  ومن  زريقة، 
للمجمع  المالي  والمدير  درباس  وليد 
كشافة  جمعية  ورئيس  سنكري  رامي 
العام  والمفوض  عواد  عبدالرزاق  الغد 
جمعيات  رؤساء  وشخصيات  حبلي  أحمد 
وأندية وروابط عائلية وفاعليات تربوية 
ووفود  والجوار  المنية  في  واجتماعية 

كشفية.

بداية، كان استعراض للوحدات الكشفية 
على إيقاعات الفرقة الموسيقية للجمعية 
ونشيد  اللبناني  الوطني  النشيد  ثم 
الجمعية وترحيب من العريف عبدالهادي 
المنية الضنية  الخير، ثم كلمة لمفوض 

اهمية  عن  فيها  عبر  الصاج  عبدالرزاق 
تضحيات  من  لألم  «لما  المناسبة  هذه 
كبيرة في المجتمع«. وقال: «ومما ال شك 
فيه أن األم هي مصدر السعادة الحقيقية 

لألبناء«.
 

أنشطة  ألهم  ريبورتاج  عرض  وبعد 
البلدي  المجلس  القى  عضو  المفوضية 
الدين كلمة بلدية  المحامي غسان علم 
هذه  معاني  عن  فيها  معبرا  المنية 
عيدهن،  في  األمهات  مهنئا  المناسبة، 
تزل  ولم  كانت  «البلدية  بأن  مؤكدا 
تدعم األنشطة الثقافية وستبقى داعمة 
بالخير  «تعود  مبادرة  وكل  نشاط  لكل 

على المنطقة«.

وقدم رئيس الجمعية القائد عبدالرزاق 

حبلي  أحمد  العام  والمفوض  عواد 
والمفوض الصاج درعا تذكاريا لرئيس 
ودرعا  عقل  مصطفى  المنية  بلدية 
تسلمه  التربوي  األرز  لمجمع  تذكاريا 

رجل األعمال وليد درباس.
 

وعروض  كورال  تقديم  ذلك  وتال 
بتأديتها  قام  تمثيلية  وفقرات  مسرحية 
الكشفية  المراحل  جميع  من  الكشافون 
اللوحات  ببعض  األم  وخصت  والقادة، 

الراقصة.

لكل  تذكارية  دروع  تقديم  كان  ختاما، 
من المدرب أحمد حمودة وأسامة شرف 

الدين وتوزيع الهدايا على األمهات.

https://www.facebook.com/granddesign.kitchen    03214295 :طرابلس - املنية    بإدراة املهندس محمد الخري   تلفون 

|  درع تكريمي لمجمع األرز يتسلمه السيد وليد مرشد درباس 

|   من الحفل

الخشبية  واألعمال  الديكورات  كافة 
أبواب  داخلية - مطابخ - صالونات - غرف نوم - غرف جلوس - ديكورات داخلية  تنجيد و دهان 

 
 

يعد الزنجبيل من أهم األعشاب طبيا الحتوائه على العديد 
وهنا   , بعيد  أمد  منذ  العالج  في  الهامة  المركبات  من 
للجسم  الزنجبيل  فوائد  وكذلك  الغذائي  تركيبه  ستعرف 
الستخدام  الجانبية  اآلثار  وكذلك  استخدامه  وطريقة 
فائدة  وما  الستخدامه.  الصحية  الجرعات  وأيضا  الزنجبيل 

عصير الزنجبيل واضرار الزنجبيل.

ماضية  قرون  لعدة  طبيعي  كعالج  الزنجبيل  واستخدم 
التقليدي  الصيني  الطب  ففي   , األمراض  من  للعديد 
يستخدم الزنجبيل لتخفيف النزالت المعوية , مثل الغثيان 
والقئ واإلسهال , وقد استخدم الزنجبيل على نطاق واسع 
في أوروبا للمساعدة في تخفيف آالم الطمث وعالج نزالت 
البرد وتخفيف الصداع , وواحدة من أحدث األبحاث الطبية 
هو أنه يوقف نمو وانتشار السرطان وهو يحمل العديد من 

العجائب الطبية.

القيمة الغذائية للزنجبيل: 

التي تعمل على  المواد  العديد من  الزنجبيل على  يحتوي 
الوقاية من األمراض كما يلي:

الكالسيوم
الكربوهيدرات

ألياف غذائية
الحديد

الماغنيسيوم
المانجنيز

البوتاسيوم
بروتين

السيلينيوم
الصوديوم

فيتامين ج , هـ وب6

الزنجبيل فوائد   - صحة  

|   عريف الحفل

تصوير  محمود البقاعي  )وسط(
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جولة مصورة على أبرز أنشطة »مجمع األرز الرتبـوي«  

واالئتمانات  الضمانات  من  للمزيد  تؤسس  والتي  واإلنتاج  العمل  قوى   لتعزيز  الباب  تفتح  التي  المشاريع  من   التربوي  األرز  مجمع  مشروع  يعتبر 
االجتماعية والتربوية  على مساحة  المنية، الشمال  وعلى مساحة كل لبنــان.

| درع تكريم لمجمع األرز  تسلمه السيد وليد مرشد درباس | جانب من الحضور غي خالل استضافة األرز حفل كشافة الغد السابع 

|  في خالل تكريم حفظة القرآن الكريم | جانب من الحاضرين في خالل نشاطات دينية| أنشطة

العدد 13 | رجب - نيسان
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| زريقة | درباس 

| سنكري و سعيد

| محاضرات 


