
لبنان ينجح يف انتخاب مجالسه  البلدية!
و »معركة«  النيابية مؤجلة ملا بعد »الرئاسية«

 الريفي يؤكد على دعمه للمجتمع املدني يف انتخابات طرابلس

أخي ،،  إحرص على حفظ العدد في مكان طاهر ونظيف وال ترمه على األرض
رمضان كريم من الوسطالوسـط

http://www.alwassat.com

إنمائية اجتماعية هادفة تصدر مؤقتا أول كل شهر السنة الثانية - العدد1220\14 شعبان 1437 - ايار 2016

كلمة
نجح وزير الداخلية نهاد المشنوق في تمرير االستحقاق البلدي بدرجة 9 من 10 في محيط محترق من سوريا الجريحة الى فلسطين المحتلة، بقبضة من حديد و بكل ما للكلمة من 

معان، عاش اللبنانيون عرسا ديمقراطيا لم يشهد »أي ضربة كف« عداك عن بعض الخالفات الفردية المحدودة.

نعود من جديد  الى قرائنا، قبل أيام  قليلة من اتمام االستحقاق االنتخابي البلدي شمااًل، وقبل  دخول شهر الخير شهر رمضان المبارك،  نعود وكلنا أمل  أن تكون المرحلة المقبلة  
مرحلة عنوانها »المواطن«  والعمل بكل االمكانات المتوفرة  ضمن سلم أولويات يسهل  على الناس امورهم. 

في الختام ال يسعنا اال أن نتمنى للمجالس البلدية المنتخبة كل التوفيق ، الوسط مستمرة ان شاء اهلل ضمن نشرها التجريبي لــ حين وضع قناتها الفضائية  في الخدمة الفعلية وفي 
وقت قريب ان شاء اهلل ، على أن نعلن مع انتهاء شهر الخير شهر رمضان المبارك عن سلسلة خطوات ولقاءات في سبيل وضع مشروع القناة في اطاره الصحيح.

     أسرة الوسط   

»
ثانوية املنية االسالمية

نبني أجيااًل مؤمنة للمستقبل
www.elminieh-iss.com  تواصلوا معنا
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     الحياء المهرجانات الدينية والثقافية      -  المرشح للمجلس البلدي في المنية النبي يوشع               -       رضوان أسعد -                   نعمل ألجل منية أفضل      

ثانوية املنية االسالمية تختتم عامها الدراسي  2015 - 2016«
ميقاتي أكد على أهمية ارتباط الرتبية بالعقيدة الدينية والقيم الحميدة ،، علم الدين: للمحافَظة على الروابط التي تجمعنا

المنية  ثانوية  اختتمت   - وسط 
 2015 الدراسي  عامها  االسالمية 
في  أقيم  تخريج  بحفل    ،2016 ـ 
حضور  في  المنية،   - شهرزاد  قاعة 
ممثال  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
العزم  لجمعية  العام  المشرف  ب  
والسعادة االجتماعية ورئيس مجلس 
العمداء في جامعة العزم د. عبد اإلله 
ميقاتي، ممثل عميد ورئيس الجامعة 
المرعبية في لبنان األستاذ غسان بك 
مرعبي،  راغب  خالد  السيد  المرعبي 
بلديات  واتحاد  المنية  بلدية  رئيس 
المنية االستاذ مصطفى عقل، منسق 
األستاذ  المنية  في  المستقبل  تيار 
رئيس  زريقة،  الدين  سعد  أحمد 
الدكتور  المنية  في  الزكاة  صندوق 
المنية  جمعية  رئيس  الغزاوي،  علي 
عارف  األستاذ  االسالمية  الخيرية 
في  البلديات  رؤساء  الدين،  علم 
المنية ودير عمار وبحنين والمحمرة 
البليدة  المجالس  وأعضاء  ونوابهم 
االجتماعية،     الفعاليات  واالختيارية 
سيف  مصطفى  الشيخ  المختار 
وفعاليات المنطقة التربوية، الدينية، 
واألسرة  األمنية   االجتماعية، 
وأهالي  الثانوية  في  التعليمية 

الطالب.

افتتاحا آيات عطرة من الذكر الحكيم 
درويش  رياض  كريم  الطالب  ألقاها 
الوطني  النشيد  ثم  الدين،  علم 
الشيخ  الحفل  لعريف  ترحيب  وكلمة 
الحفل  خطباء  قدم  الذي  العتر  عمر 

ودخول الخريجين.

ميرا  الطالبة  ألقتها  الخريجين  كلمة 
عارف  علم الدين، مؤكدة فيها على 
متوجهة  والتعليم،  العلم  أهمية 

المنية  لجمعية  والتقدير  بالشكر 
الخيرية اإلسالمية وكادرها التعليمي 

بكلمات القت استحسان الحاضرين.

سعد
محمد  األستاذ  الثانوية  مدير  وألقى 
اليوم نحتفل  سعد كلمة جاء فيها:« 
األعزاء،  طالبنا  من  دفعة  بتخريج 
الكوكبة  بهذه  واعتزاز  فخر  وكلنا 
النيرة الغالية على قلوبنا جميعًا وإننا 
نقول لكم وبكل صراحة أننا سنراقب 
الفخر  وسيغمرنا  بعيد  من  نجاحكم 
كلما سمعنا تميزكم وإبداعكم كجيل 
مؤهل علميًا يحب ربه ويخدم شعبه 

ووطنه بأمانه«.

يعتصر  وقلبي  أحدثكم  إني   « تابع:   
ضدكم  يحاك  مما  عليكم  خوفًا  ألمًا 
تُعد  ودراسات  تبذل  فماليين 
من  وساق  قدم  على  وتخصيص 
أجل إفسادكم وإضاللكم فحذروا أن 
بعد  الطالب  رجع  إذا  ممن  تكونوا 
سنوات إلى أهليهم بالتوفيق والنجاح 
والوظائف  والمراكز  المناصب  وتبوء 
والعار  بالضياع  ألهلكم  ترجعوا  أن 

والفشل الذريع ال قدر اهلل«.

المجتمع والوطن بل األمة  زاد: »إن 
العالية  الشهادات  إلى  ماسة  بحاجة 
والتخصصات العلمية المنوعة ، فكن 
عالية  وهمة  تواقة  نفس  صاحب 

الماجستير  شهادات  هدفك  وليكن 
والدكتوراه أو أعلى من ذلك«. 

علم الدين  
جمعية  رئيس  شدد  كلمته  وفي 
األستاذ  اإلسالمية  الخيرية  المنية 
المعلم  أن  على  الدين  علم  عارف 
ومنارة  والفضيلة  العِلم  رسل   « من 
الحياة  دروب  على  المتعاقبة  األجيال 
وقال:« أيها الخريجون غدًا ستنتقلون 
إلى الجامعات والتعليم العالي فليكن 
والطموح  العالية  المراتب  خياركم 

الذي ال حدود له«.

صعبة  بأيام  نَمر  إننا  تابع:« 
فلنكن  وأمنيًا،  واجتماعيا  اقتصاديا 
والمبادئ  القيِم  لواء  حملةِ  من 
على  والمحافَظة  السامية،  واألخالق 
وال  تجمعُنا  التي  والروابط  المحبة 
الفساد  والحق ضدَ  الخير  مع  تفرُقنا 

والمفسدين«.

علم  قال  البلدية  االنتخابات  وعن 
ينتخبُ  الذي  الشعبَ  إن  الدين:« 
والناهبين  واالنتهازيين  الفاسدين 
يعتبر  ال  والتسُلط  السلطة  طالب 
الجريمة،  في  شريكًا  بل  ضحيًة 
فلنُحكِم ضمائِرنا خوفًا من اهلل عز 

وجل«.

جمعية  باسم  شاكرا  كالمه  وختم 
ثقة   « اإلسالمية  الخيرية  المنية 
المؤسسة وكل  بهذه  الكرام  أهالينا 
األيتام  وساعد  المؤسسة  دعم  من 

منُ أربعة عقود وحتى اليوم ونخص 
الجامعة  ورئيس  عميد  بالذكر 
غسان  الحاج  لبنان  في  المرعبية 
ننسى  ولن  اهلل  حفظه  المرعبي  بك 
هذه  لدعمه  ميقاتي  الرئيس  دولة 
دائما  نعمل  أن  وعهدًا  المؤسسة 
التربوية  المؤسسة  هذه  لمصلحة 
مستواها  ورفع  العريقة  اإلسالمية 
واألخالقي  والتعليمي  التربوي 
المنية  أبناء  والديني لمصلحة جميع 

وكل الوطن لبنان«.

واشار علم الدين الى أنه »تم وبكل 
محبة إستقالة المدير األستاذ محمد 
مديرًا  وسيصبح  اإلدارة  من  سعد 
تربويًا وأستاذ مادة الكيمياء ومنسق 
المادة وسيصبح األستاذ رفعت سيف 

المدير اإلداري للثانوية بإذن اهلل«.

ميقاتي
ميقاتي  االله  عبد  الدكتور  القى  ثم 
ارتباط  أهمية  على  فيها  أكد  كلمة 
والقيم  الدينية  بالعقيدة  التربية 
وقال:«  وثيقا  ارتباطا  الحميدة 
ثانويتكم انطلقت من جمعية المنية 
االسالمية الخيرية التي أسستها ثلة 
 40 حوالي  منذ  البلدة،  رجاالت  من 
اسمها  من  المدرسة  وأعطت  عاما، 
المنية  ثانوية  فكانت  كبيرا،  نصيبا 

االسالمية«.

نزلت  كلمة  أول  كانت  وإذا  تابع:« 
فان  »اقرأ«  هي  الكريم،  القرآن  من 
االيات التي تلتها أوضحت أن مصدر 
علم  وان  تعالى،  اهلل  هو  المعرفة 

عز  اهلل  علم  من  فيض  هو  االنسان 
معرفة  هي  المعرفة  وغاية  وجل. 
تعالى  اهلل  عرف  ومن  تعالى،  اهلل 
شيء  كل  مصدر  عرف  فقد  وصفاته 
في الوجود، كانت الحكمة هي أعلى 
بالعمل  المقرونة  المعرفة  مراتب 
في  المناسب  الوقت  في  المناسب 
المناسبة  والبيئة  المناسب  الوقت 
كما  اهلل  مخافة  الحكمة  رأس  فان 

يقول أهل الحكمة«.

في  والغاية  الهدف  »أما  أضاف:  
يرتبطان  شك  وال  فهما  التعليم، 
وفلسفة  بعقيدة  وثيقا  ارتباطا 
عليهما،  يقوم  الذي  المجتمع 
السوفياتي  االتحاد  في  فالمدرسة 
االشتراكي  النظام  زمن  السابق 
تسمى مدرسة العمل ألن عليها اعداد 
يشكلون  الذين  والفالحين  العمال 
بزمام  ويمسكون  المواطنين  غالبية 
ظهور  ومع  الغرب  وفي  السلطة. 
الى  الدعوة  ازدادت  الصناعية  الثورة 
اعداد طبقة الصناع والحرفيين، األمر 
التعليم  برامج  اعداد  الى  أدى  الذي 
أوروبا،  مدارس  في  والتقني  الفني 
ومناهجها  برامجها  في  تجمع  والتي 
العلوم  من  بسيط  قدر  بين 
التدريب  الى  اضافة  األكاديمية، 
المهني إلعداد الخريجين للعمل في 

ميدان الصناعة«.

وفي  اليوم،  أما  ميقاتي:«  زاد 
المعلومات  وثورة  المعرفة  عصر 
والغايات  االهداف  فان  واالتصاالت، 
التعليم  مسار  تحكم  أن  يجب  التي 
أدوات  من  المتعلم  تمكين  هي 
والمواهب  القدرات  وتنمية  المعرفة 
وتزويده بالمهارات الالزمة لمواجهة 
المبادرة  روح  تنمية  وكذلك  العصر، 

واالبداع والريادة لديه«.

إذا  اال  ذلك  يكون  وال  أضاف:« 
تواكب مع اعداد وتدريب مستمرين 
دائمين  وتطوير  وحداثة  للمعلمين 
مهني  وتوجيه  التعليمية  للبرامج 
الدراسة  مراحل  في  للطالب  سليم 
اختيار  الى  بهم  يؤدي  المختلفة 
الجامعية،  الختصاصاتهم  صحيح 
العلمية  كفاءاتهم  مع  تتناسب 
حاجات  ومع  المعرفي،  وتكوينهم 
يترافق  أن  يجب  كما  المجتمع. 
المستدام  التعلم  حب  زرع  مع  ذلك 
مواكبة  ليستطيعوا  نفوسهم  في 
علمي  تقدم  من  فيه  وما  العصر 
المستقبل  مواكبة  ثم  ومن  متسارع 
وابداعاته  واكتشافاته  بمستجداته 
هو  اليوم  التعليم  واقع  أن  خصوصا 

مرآة المستقبل والغد المرتجى«.

للطالب  التهاني  كل  الختام،  وفي 
وكدوا  تعبوا  الذين  الخريجين 
على  سهروا  الذين  وألهليهم 
راحتهم وواكبوهم بالدعاء بالتوفيق 
إلدارة  والتقدير  الشكر  كل  والنجاح. 
الذين  الكرام  وألساتذتها  الثانوية 
المتواصل،  بالعطاء  يبخلوا  لم 
تسعى  التي  المشرفة  وللجمعية 
على القيام بكل ما يلزم حتى تكون 
االسالمية في مقدمة  المنية  ثانوية 

المدارس المشابهة.
 

درع  بتقديم  الحفل  اختتم  
المرعبية  الجامعة  لرئيس  تقديري 
توزيع  جرى  ثم  ومن  لبنان،  في 
وشارك  الطالب  على  الشهادات 

الجميع في حفل كوكتيل. 

| اعضاء الجمعية | ميقاتي| المربي عارف علم الدين  

تصوير  رضوان أسعد  )وسط(

«
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الصفدي: ال حاجة لنا 
للفدرالية بل يكفي 

تطبيق الطائف

ل«حال  الصفدي،  محمد  النائب  أسف 
االنقسام الداخلي الذي يجعل الحكومة 
الجارية  المفاوضات  مواكبة  عن  عاجزة 
لمنع  والتدخل  سوريا،  مستقبل  بشأن 

حلول أو تسويات على حساب لبنان«. 
في  الميدانية  «التطورات  أن  الى  ونبه 
ودعما  لبنانية  يقظة  تستوجب  سوريا 

للجيش ليكون مستعدا الي طارىء«. 
 
 

أنه  صحفي   حديث  في  الصفدي  ورأى 
االستحقاق  تأمين  باالمكان  يعد  «لم 
مجموعة  على  اتفاق  دون  من  الرئاسي 
نظام  أزمة  أصبحت  فاالزمة  ملفات، 
إرادة  «تجاوز  أن  معتبرا  ودستور«، 
أمر  الرئيس  انتخاب  في  المسيحيين 

صعب، وغير جائز«. 

  وقال: «ان كال من العماد عون والوزير 
فرنجية يتمتع بحيثية سياسية وشعبية، 
وأنا مقتنع بأن وصول أحدهما لن يكون 
اال بمباركة االخر«. ورحب ب «أي تفاهم 
يحمل  ال  أنه  طالما  اللبنانيين،  بين 
مشروعا يناقض وحدة لبنان واستقالله 

وعروبته«.
 
 

على  يؤكد  ريفي  اللواء   

املدني  للمجتمع  دعمه 
بانتخابات طرابلس..

 
 

عزمه  ريفي  أشرف  العدل  وزير  وأعلن 
على خوض إستحقاق اإلنتخابات البلدية 
واثق  ألنه  المدني  المجتمع  جانب  الى 
من أن األخير سيقدم للمدينة مجموعة 
مؤكدًا  اإلختصاص،  وأهل  الخبراء  من 
وارد  في  ولسنا  طاقاتنا  «بكل  دعمهم 

صراع أو منافسة مع أحدٍ معين«.
 

طرابلس،  بانتخابات  يتعلق  ما  وفي 
إستحقاق  خوض  على  عزمه  ريفي  أكد 
اإلستحقاقات  وكل  البلدية  االنتخابات 
األخرى الى جانب المجتمع المدني وقال: 
«طرحت عليهم رأيي ولن اقوم بتسمية 
التغيير   الناس تريد  احد وأخبرتهم بأّن 
تجربة  خرجنا من  فلقد  والتغيير حاصل 
مريرة جدًا بسبب «التوافق« والذي هو 

تحاول  واليوم  محاصصة.  الواقع  في 
القوى السياسية العودة الى المحاصصة 
نجحنا  ونحن  ترفضها  طرابلس  ولكن 
االختصاص   أهل  بين  تزاوج  عقد  في 
المناطق  رموز  وبين  المدني  بالمجتمع 
لالنماء  حاجة  اكثر  هي  التي  الشعبية 
والتي هي الخزان االنتخابي االساسي«.

معين،  مرشح  من  هناك  كان  اذا  وعما 
التسميات  في  اشارك  ان  «ارفض  قال: 
خلقها  التي  الدينامية  في  اثق  وانا 
المجتمع المدني ولو انه لم يكن موحدًا 
تمامًا.  والمنصهر  الكامل  بالمعنى 
الناشطون يدورون حول اسماء لها كل 

احترام وتقدير .
 

خيارين  
 

ساعات  قبل  ريفي  وجهه  نداء  وفي 
في  «اهلي  فيه  قال  االستحقاق  من 
ان  إما  خَيارين،  امام  انتم  طرابلس 
انجازها  كان  التي  للمحاصصة  تجددوا 
الوحيد الفشل واالنقسام، اما ان تنزلوا 
وارادة  قوة  بكل  االقتراع  صناديق  الى 

لتقولوا كلمتكم بصوت عال«.

وأشار الى انه «حان الوقت لكي تنتفض 
وتنهض«،  قرارها  وتستعيد  طرابلس 
الى ان «مدينتا تستحق ان تكون  الفتًا 

االفضل واالجمل«.

للتغيير  سنصوت  «كلنا  قائاًل:  وختم 
نحن  اهلل  باذن  وسننتصر  طرابلس  في 

واياكم، وسينتصر قرار طرابلس«.

فتفت: ال قانون انتخابات 
دون التوافق السياسي

النائب  «المستقبل«  كتلة  عضو  قال  و 
أردنا  «إذا  لـ«الجمهورية«:  فتفت  أحمد 
ومناقشتها  القوانين  مشاريع  كّل  طرح 
وقتًا  سيتطلب  األمر  هذا  فإّن  تقليديًا، 
طوياًل جدًا، وأعتقد أنّه إذا كانت هناك 
اللجان،  في  االطراف  جميع  لدى  جدّية 
لجنة  تقرير  مناقشة  الى  الذهاب  فيجب 
عشرة  ضمّت  التي  االنتخاب  قانون 
نوّاب، في محاولة للوصول إلى قواسم 

مشتركة«.

الوصول  يمكن  ال  أنّه  «أعتقد  وأضاف: 
إذا  إاّل  مشروع  أيّ  على  توافق  الى 
وهناك  وأكثريًا،  نسبيًا  مختلطًا،  كان 
المشروع  وأكثريان:  نسبيان  مشروعان 
اللبنانية«،  «القوات  مع  قدّمناه  الذي 
وبصراحة نعتبر أّن هذا أقصى ما يمكن 
 50 برّي  نبيه  الرئيس  ومشروع  فعله، 

بـ 50.

بأّن  القائلة  الهواجس  يشارك  وهل 
على  ستتمّ  النهاية  في  االنتخابات 
فتفت:  أجاب  الستين؟  قانون  أساس 
»يجب أن ال يحصل ذلك، على العكس، 
عليه  عَملنا  قانون  اقتراح  لدينا  نحن 
فترًة طويلة مع حلفائنا، الحزب التقدّمي 
المستقلين، وهو يؤمّن  االشتراكي مع 
كثيرًا مِن المكتسبات التي دارت حولها 
فبالتالي  الستين،  قانون  في  انتقادات 
إذا كانت هناك فعاًل نيّة للخروج بشيء 

فنحن نقدّم مشروعًا متكاماًل«.

«ال  فتفت:  أجاب  آخر،  سؤال  على  وردًّا 
هناك  كانت  إذا  ما  نحكم  أن  نستطيع 
قانون  الى  بالوصول  جدّية  نيّات 
جلسة  أوّل  تُعَقد  أن  قبل  انتخاب 
أسرع  برّي  والرئيس  النيابية،  لّلجان 
في عقدها، أي إنّه يحاول، لكنّني كنت 
العامة  الهيئة  إلى  ذهب  أنّه  لو  أفضل 
وطرَح تقرير لجنة النواب العشرة وتركَ 
كنواب  كّلفنا  أنّنا  علمًا  العامة،  الهيئة 
أّن  مؤسف  العامة،  الهيئة  من  عشرة 
هذا األمر لم يحصل، حسنًا أّن الرئيس 
 17 الـ  القوانين  تخضع  أن  فضّل  بري 
نكون  ان  يجب  النهاية  في  للنقاش، 
إذا  الناس،  على  نضحك  وال  واضحين 
على  سياسي  تفاهُم  هناك  يكن  لم 
قانون  هناك  يكون  فلن  الموضوع 

انتخاب«.

وهل من مخاوف على مصير االنتخابات 
القانون  «كاّل،  فتفت:  أجاب  البلدية؟ 
يريد  والجميع  حوله،  خالف  وال  واضح 
أيّ  هناك  وليس  البلدية  االنتخابات 

سبب لعدم إجرائها«.

كاظم الخري
الرئيس  فان  الخير  كاظم  النائب  وفق 
المبادرة  باتجاه  يدفش  الحريري 

يبدو  ولكن  للجمهورية  رئيسا  النتخاب 
الذين  السياسيين  بعض  هناك  ان 
«كليشايات«  ويستعملون  يطلعون 
قانون  ومنها  الطائفي  العصب  لشدّ 
لالسف  الكليشايات  وهذه  االنتخابات 
الشخصية  مصالحهم  حسب  تصبّ 

وتتغير وفق اهوائهم.

ال  المستقبل  تيار  فان  الخير  وبحسب 
بقوة  المختلط  القانون  يطرح  يزال 
جو  في  يزال  ال  نفسه  الوقت  وفي 
قانون  الى  التوصل  اجل  من  البحث 
مطلق  في  لكن  الجميع،  عليه  يوافق 
جلسة  في  الضغط  المفروض  االحوال 
يوم  اجراؤها  المرتقب  الرئيس  انتخاب 
االثنين المقبل في هذا المجال من اجل 
الجلسة  في  النواب  جميع  يشارك  ان 
وعندها  للجمهورية  رئيسا  وينتخبوا 
يحل هذا الموضوع الن انتخاب الرئيس 

مفتاح الحل لكل المشاكل. 

ضد  مدبر  مشروع 
شعوب املنطقة

ويؤكد الخير على أن سوريا تشهد أبشع 
الجرائم ضد اإلنسانية و انتهاك حقوق 
مريب  دولي  تواطئ  ظل  في  اإلنسان، 
مع  الكبرى  الدول  مصالح  تالقت  حيث 
حساب  على  مجرم  ديكتاتوري  نظام 
المظلوم، مضيفًا: «إن  السوري  الشعب 
مطرقة  بين  تعيش  العربية  الشعوب 
التطرف  الدكتاتورية و سندان  األنظمة 

و االرهاب« .

وتابع: » اجرام تقاطع مع إسرائيل، التي 
تتغذى في محيط مضطرب يسير بإتجاه 

خلق كيانات طائفية و شعوب عرقية«.

عالمنا  في  نشهده  ما  إن  على  وشدد 
مذهبية  أو  طائفية  حربا  ليس  العربي 
مشروع  وإنما  عرقية  حربا  حتى  ال  و 
مدبر ضد شعوب هذه المنطقة لتأمين 
مصالح إسرائيل وإيران و الدول الكبرى.
سنية  حربا  نعيش  ال  إننا  الى  ولفت 
شيعية و ال حربا إسالمية مسيحية وإنما 

حرب نفوذ و مصالح و اطماع اقليمية.

  

الصفدي: ال حاجة لنا للفدرالية ،،  
ريفي مع املجتمع املدني الطرابلسي ،، والخري يتحدث عن »مشروع مدبر«

     نعم للشباب في المجلس البلدي  -  المرشح للمجلس البلدي في المنية النبي يوشع               -       رضوان أسعد -                   نعمل ألجل منية أفضل      

في األصل والقانون انه استحقاق دستوري يطل علينا مرة كل ست 
سنوات وفيه يمارس الشعب حقه 
الديمقراطي عبر اإلقتراع إلختيار 
البلدي  المجلس  في  ممثليهم 
مناسبًا  يرونه  ممن  واإلختياري 
ومصلحة  العامة  للمصلحة 
مدنهم وبلداتهم وقراهم ووفقًا 
من  المرشحون  به  يتمتع  لما 
وحث  وثقافية  علمية  مؤهالت 
باإلضافة  كف  ونظافة  مواطني 
لما يقدمه هؤالء المرشحون من 
انتخابية  نموذجية إلنماء  برامج 
وتطويرها  وبلداتهم  مدنهم 
...وان  الصعد  مختلف  على 

دون  ومن  العام  الصالح  اجل  من  للعمل  استعداد  على  يكونوا 
مقابل الن هذه المهمة هي تكليف وليست تشريف .

اال انه ولالسف الشديد وفي واقعنا اللبناني يتحول هذا االستحقاق  
في معظم المدن والبلدات الى حلبات صراع بين القوى السياسية 
من جهة وبين القوى السياسية والعائالت واصحاب النفوذ المالي 
الزعامات من جهة ثانية حيث يبدأ كل طرف بإستنهاض  ومحبي 
عن  النظر  بغض  الوسائل  بكافة  واإلنتخابية  الشعبية  قواعده 
مدى قانونيتها وحرمتها فيلجؤون الى الضرب على الوتر العائلي 
المختلطة  البلدات  بعض  في  المذهبي  الشحن  الى  واما  والقبلي 
وتقديم  األصوات  لشراء  اإلنتخابي  المال  عمليات ضخ  ناهيك عن 
عمليات  مثل  انتخابي  استحقاق  كل  اال  نراها  ال  التي  الخدمات 
الدعم  حيطان  بعض  وتشييد  الطرقات  بعض  وشق  التزفيت 
انما  العامة  المصلحة  مراعاة  البناء...دون  مخالفات  وتمريربعض 

ألهداف انتخابية خاصة.

العرابين  من  سواء  المعارك  هذه  يخوضون  من  بال  عن  ويغيب 
بالمعركة  للفوز  يسعون  الذين  او  اللوائح  هذه  يشكلون  الذين 
العمل  أولويات  من  بأن  البلدي  العمل  ماهية  عن  النظر  بغض 
وإنشاءالحدائق  وتوسيعها  وتقويمها  الطرق  تخطيط  البلدي 
والساحات العامة ،إنشاء األسواق والمنتزهات والمالعب والمتاحف 
والمستشفيات والمساهمة في نفقات المدارس الرسمية  واسعاف 
المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات....الى العديد 
من مهام المجلس البلدي والتي تصب في خدمة المواطن والصالح 

العام والتي ال تقوم معظم المدن والبلدات بها اال من رحم ربي.

اإلستحقاق  هذا  عن  أيديكم  إرفعوا  أواًل  العرابين  الى  فرسالتي 
للتمثيل  أهاًل  يراه  من  بين  من  يختار  من  يقرر  الشعب  ودعوا 
ولألمانة التي ستوكل اليه وادعموا من فيه الخير لمدينته وبلدته 
تعنيه  ما  في  المسؤولون  أنتم  الذمم...آلنكم  شراء  عن  وتوقفوا 

هذه الكلمة من معاني.

اما الثانية فهي للمواطن الذي سيقترع إياك ان تبيع ذمتك مقابل 
ام  عاجاًل  منفعة ستذهب  مقابل  او  والليرات  الدوالرات  من  حفنة 
المغلوب  بيع األجساد  الذمم وشراؤها أخطر بكثير من  آجاًل فبيع 
على أمرها فالجواري في القدم كانت تباع وتشترى ألنها كانت في 
انعم  والذي  الحر  المواطن  أيها  أنت  أما  واقعها  هكذا  كان  بيئة 
اهلل عليك بالعقل والحرية فلماذا تستعبد رأيك وقرارك واهلل خلقك 
حرًا؟فالخليفة عمر رضي اهلل عنه قال « متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا «إن أخطر ما يقع فيه اإلنسان هو السقوط 
بكل معانيه ومهادنة الحكام والمسؤولين في ظلمهم وفسادهم 
فكن حر الضمير ساطع الرأي مناديًا بكلمة الحق ال تخاف في اهلل 
لومة الئم فكما يقول الحديث الشريف «إن من أعظم الجهاد كلمة 

عدل عند سلطان جائر«.

وأخيرًا يجب ان ال يغيب عن بالنا دور الدولة بتفعيل دور مؤسساتها 
والمسائلة  المحاسبة  مبدأ  وتعزيز  البلديات  عمل  على  الرقابية 
الشفافة في هذه المرافق ومكافحة عمليات الفساد والسرقة وهدر 
المال العام للمحافظة على انتظام عمل المؤسسات ... فلنترتقي 
بأنفسنا ولنسعى الى ان نكون من بين أفضل األمم ولنعمل على 
بناء البشر الننا ببناء البشر سوف نبدع ونتفنن الحقًا في بناء الحجر 

وزرع الشجر...

 

إقرأ أيضًا ،،
الرئيس نجيب ميقاتي مع 

مجلس بلدي متناسق  - 
ص5

  المحامي أسامة هرموش

اإلستحقاق البلدي 
facebook.com/oussama.harmouche.75
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الصفدي ،،
تجنيس السوريني مرفوض

العدد 14 |شـــعبان - أيار

| الصفدي 

ميقاتي، كرامي ونواب طرابلس دعوا لدعم الئحتي طرابلس وامليناء

علق النائب محمد الصفدي على دعوة 
األمين العام لألمم المتحدة بان 

كي مون الدول المضيفة للنازحين 
السوريين إلى استيعابهم وتجنيسهم 
وتوطينهم، فاعتبرها »خطرا مزدوجا 

يستهدف النازحين بنزع هويتهم 
وحرمانهم من العودة إلى أرضهم، 

كما يستهدف البلدان المضيفة 
فينتهك سيادتها ويزعزع نسيجها 

االجتماعي«.
 

أضاف: «نستذكر هذه األيام اتفاقية 
سايكس بيكو التي اقتسم الفرنسيون 

واإلنكليز بموجبها منطقة الشرق 
األوسط بعد سقوط الدولة العثمانية، 

وها إن الدول الفاعلة في هذا العالم 
ترسم خرائط جديدة فتفجر حروبا 

وتهجر شعوبا وتنكب دوال، لعل أكثرها 
وضوحا ما يجري في العراق وسوريا 

وليبيا وانعكاساته على دول الجوار«.
 وقال: «نحن في لبنان مدعوون إلى 

اتخاذ المواقف واإلجراءات التي تحمي 
وحدة لبنان واستقراره وتوازناته، 

حفاظا على هذا الوطن الذي بذل 
شعبه الكثير من التضحيات في سبيل 
بقائه. وعليه فإن دعوة بان كي مون 
مرفوضة رفضا قاطعا، وهي ما كانت 

لتحصل لوال الموقف المرتبك للحكومة 
اللبنانية السابقة«.

 

وختم الصفدي: «كنت من أوائل 
الوزراء الذين طرحوا تحديد سقف 

لعدد النازحين السوريين إلى لبنان 
لكي يتمكن من إدارة الملف ضمن 

إمكاناته، ولكن لألسف لم يتم 
التجاوب مع االقتراح، وفوجئت بأن 

دوال كبرى تضغط لفتح الحدود أمام 
النازحين من دون ضوابط، حتى أن 

بعضهم اقترح علي كوزير للمالية أن 
يقترض لبنان أمواال لتلبية حاجات 
النازحين، فاستغربت ورفضت، ألن 

المطلوب عودة النازحين إلى أرضهم 
وليس تثبيتهم في البلدان التي 

تستضيفهم«. 
 

 ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي 
نهرا اجتماعا اداريا في مكتبه في سراي 

طرابلس، حضره قائمقامي االقضية 
الشمالية ايمان الرافعي، ربى شفشق، 

روال البايع، كاترين كفوري، روجيه 
طوبيا، ورئيس دائرة البلديات في 

المحافظة ملحم ملحم، وبحث معهم 
االجراءات المتخذة النجاح سير العملية 

االنتخابية واستمع الى مطالبهم 
والمشاكل التي تعترضهم للعمل على 

حلها قبل حلول موعد االنتخابات البلدية 
واالختيارية في 29 من الشهر الحالي.

 وشدد نهرا خالل االجتماع على «ضرورة 
االلتزام الكامل بالحيادية وعدم التمييز 

بين مرشح واخر، مؤكدا ان االستعدادات 

للعملية االنتخابية اصبحت في مراحلها 
االخيرة«.

 
وفي ختام اللقاء، اعطى نهرا توجيهاته 

للقائمقاميين لكي «يتصدوا لكل عملية 
غش وبضرورة رصد جميع المخالفات 

التي تصدر عن أي مرشح خالل العملية 
االنتخابية والعمل فورا على إزالتها، 

والتنسيق مع غرفة العمليات في وزارة 
الداخلية واالجهزة االمنية المكلفة 

حماية االنتخابات، اضافة الى تسهيل 
مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في 

عملية االقتراع لكي يتمكنوا من االدالء 
باصواتهم بشكل طبيعي«. 

محافظ الشمال رمزي نهرا
عرض التحضريات النتخابات الشمال: لعدم التمييز بني مرشح وآخر

نظمت بلدية طرابلس بالتعاون مع 
نادي آثار طرابلس مسيرة مملوكية 

كشفية وشعبية، وذلك لمناسبة يوم 
طرابلس المصادف في 26 نيسان من 

كل عام.
 

إنطلقت المسيرة من أمام الجامع 
المنصوري الكبير، بمشاركة رئيس 

بلدية طرابلس المهندس عامر 
الطيب الرافعي ورئيس النادي بكر 

الصديق ورؤساء الجمعيات الكشفية 
والمؤسسات التربوية والدينية. وتقدم 
المسيرة حملة األعالم اللبنانية وأعالم 

بلدية طرابلس ونادي اآلثار والرايات 
المملوكية.

 
وتميزت مسيرة هذا العام بمشاركة 

عدد من الخيالة بالزي المملوكي 
وفرقة من عناصر قوى األمن الداخلي 

وشرطة وعمال وموظفي البلدية، 
إضافة إلى الفرق الصوفية والفتلة 

المولوية، تالها الجمعيات الكشفية 
والمدارس والمؤسسات التعليمية.

 
وإخترقت المسيرة شوارع النجمة، 
الراهبات، السرايا العتيقة، القصر 

البلدي، إشار عزمي، بولفار فؤاد 
شهاب، ساحة عبدالحميد كرامي، 

وصوال إلى جامع طينال في باب الرمل.
 

ولفت الرافعي الى «إن طرابلس مدينة 
العلم والعلماء والعيش المشترك 

تحتضن أبناءها بجميع أديانهم 
وطوائفهم مسلمين ومسيحيين، 

وكانت وال وتزال تخرج القادة العظام 
الذين يؤمنون بدولة القانون 

والمؤسسات«.
 

وأوضح أن «اإلحتفاالت بيوم طرابلس 
تتضمن أيضا إقامة معرض حرفي 

في منشية طرابلس يوم السبت في 
23 نيسان من الساعة الخامسة مساء 

وحتى العاشرة ليال، وكذلك الحفل 
الختامي الذي يقام في مقر التكية 

المولوية بجانب قلعة طرابلس يوم 
السبت في 30 من الشهر الحالي، في 

تمام الساعة السادسة مساء«.
 

مسرية مملوكية يف طرابلس 

| المسيرة 

 أحيت »جمعية مكارم األخالق 
اإلسالمية« في طرابلس، ذكرى اإلسراء 

والمعراج في قاعة سميح مولوي خلف 
مسجد الصديق في طرابلس. في حضور  
مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ 

مالك الشعار.

استهل الحفل بتالوة مباركة من القرآن 
الكريم لشيخ قراء طرابلس الشيخ بالل 

بارودي، ثم كلمة تقديم من وحي 
المناسبة من أحمد الكردي، ووصالت 

إنشادية من المنشد الشيخ خالد المنجد 
وفرقته.

  وألقى المفتي الشعار كلمة إستهلها 
قائال: «الحديث عن اإلسراء والمعراج 

حديث عن معجزتين، معجزة أرضية هي 
الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى 

المسجد األقصى، ورحلة سماوية من 
المسجد األقصى إلى السموات العلى، 

ثم إلى سدرة المنتهى، ولكل واحدة من 
هاتين الرحلتين لها خصائص، كما أن 
النبي أعطي في كل رحلة ما يناسبها، 

ففي رحلة اإلسراء وهي رحلة أرضية 
كانت طبيعة النبي طبيعة بشرية، ورحلة 

اإلسراء هذه الرحلة األرضية هي رحلة 
في عالم المشاهدة، أما رحلة المعراج 

وهي الرحلة السماوية ثم المرحلة 
األخرى إلى سدرة المنتهى فهي رحلة 

في عالم الغيب«.
 

 ورأى ان «كثيرا من المثقفين وحملة 
الشهادات العالية ووفرة من المبدعين 

يريدون أن يخضعوا كل ما جاء في 
اإلسالم لعقولهم وإلدراكهم، وفي كثير 
من األحيان ال تتناسب االيات واألحاديث 

واألحكام مع إدراكهم وعقولهم، لذلك 
إما يقف بعضهم موقف الرافض أو 
المستغرب أو موقف المجادل وتارة 
المستهجن لألسف، الغيب ال يدرك 

بالعقل ابدا، عالم المشاهدة يدرك 
بالعقل، ترى وتسمع وتبصر وتشاهد، 

هذا العقل الذي يستمد طاقته من خالل 
الحواس التي هي منافذ التفكير، إنما 
جعل وسيلة إلدراك عالم المشاهدة، 

أما عالم الغيب، نخطىء عندما نخضعه 
لعقولنا وإدراكنا«.  واعتبر ان «العقل لم 

يكن يوما حكما على الشريعة أو حكما 
على األحكام، إنما العقل دوره وطاقته 

وقدرته أن يتأكد اإلنسان من الخبر، 
وللعقل دور آخر أن يستنبط العلة أو 

األسرار أو أن يقف على كم من الحكم«. 

املفتي الشعار: العقل لم يكن يومًا حكمًا على الشريعة أو األحكام

| نهرا خالل االجتماع

     نحو مستقبل اجتماعي واقتصادي أفضل  -  المرشح للمجلس البلدي في المنية النبي يوشع               -       رضوان أسعد -                   نعمل ألجل منية أفضل      

| من الحفل 

  عقد الرئيس نجيب ميقاتي والنواب 
سمير الجسر، أحمد كرامي ، محمد 

كبارة ، بدر ونوس، روبير فاضل اجتماعا 
جرى خالله البحث في شؤون استحقاق 

االنتخابات البلدية واالختيارية في 
مدينتي طرابلس والميناء. 

وتم خالل االجتماع االتصال بالنائب 
محمد الصفدي والوزير السابق فيصل 

كرامي لوضعهما في صورة المناقشات.

واكد المجتمعون في بيان «اهمية إنجاز 
هذه االستحقاقات بروح مسؤولة تعبر 
عن ديموقراطية أبناء المدينتين، كما 
سائر مدن وقرى الشمال العزيز، بعيدا 
عن كل انواع التحريض غير المسؤول، 
على ان تكون التنمية المحلية المحرك 

األساس لهذه اإلستحقاقات«. 

وتوقف المجتمعون عند «وفرة 
الكفاءات واستقر الرأي على دعم الئحة 

«لطرابلس«، والئحة «الميناء حضارة« ، 
نظرًا لكون الالئحتين عامرتان في شتى 

االختصاصات، وتتكونان من عناصر 
متجانسة ويمكن ان يشكل اعضاء 

كل منها فريق عمل يعمل على إنماء 
محيطه«. وعليه دعا المجتمعين «أهل 

طرابلس والميناء عامة والمحازبين 
والمناصرين لكل منهم والحزابهم 

وتياراتهم في كل من المدينتين 
طرابلس والميناء، الى النزول بكثافة 

يوم 29-5-2016 النتخاب أعضاء كل 
من الالئحتين المذكورتين«.

إن المجتمعين إذ «يعلمون أن 
المرشحين يمثلون كل سجالت المدينة 
من دون استثناء، غير انهم دعوا جميع 

المرشحين في حال وصولهم لتمثيل 
كل المناطق و بشكل أخص باب التبانة 

ومحيطها والمناطق الشعبية. وقد 

تعاهدوا على أن يقدموا الى المجلسين 
البلديين العتيدين كل الدعم االيجابي 

الذي يعوض أهل مناطق الحرمان ما 
فاتهم من تنمية كي يعبروا بالمدينة 

الى التقدم الذي تستحق«. 

وأكد المجتمعون ان «طرابلس 
تستحق من الجميع التعالي عن أنانيات 
االستفراد او المحاصصة تحت أي صيغة 
كانت، أو حتى إجهاض التنمية المحلية 

بحجة االختالفات السياسية«. 

كرامي
ودعا الوزير السابق فيصل كرامي 

المناصرين واالحبة والرفاق الى 
التصويت الى الئحة لطرابلس في 

االنتخابات البلدية في طرابلس، وقال: 
»الى األحبة والرفاق والمناصرين 

وكل األهل في طرابس الحبيبة:لقد 
اخترنا التوافق العريض بين كل القوى 

السياسية في المدينة، لكي تكون 
السياسة في خدمة البلدية وليس 

العكس«.

واضاف في بيان : »اني ادعوكم 
الى التصويت لكل أعضاء الئحة 

»لطرابلس«، ضمانا لوصول مجلس 
بلدي متجانس يطلق ورشة العمل 

األنمائي الذي تحتاج اليه طرابلس على 
»كل المستويات.واهلل ولي التوفيق«. 
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املرعبي متخوف من 
توطني السوريني.. 

 
يقرأ عضو «كتلة المستقبل« النائب 
معين المرعبي طبيعة أزمة التوطين 

ويحدد آليات تلقيها عند اللبنانيين 
قائال: «لقد شهدنا هذه الظاهرة سابقا 

مع إخواننا الفلسطينيين، ونحن اليوم 
نرى معاناتهم التي تتزايد يوما بعد يوم 

في كل بقاع األرض. الحق في التخوف 
من هذا الموضوع طبيعي، ولكننا على  

ثقة تامة أن السوري لديه قناعة تبلورت 
من معايشته للتجربة الفلسطينية، 

تؤدّي إلى عدم السماح ألن يعاد إنتاج 
التجربة الفلسطينية معه، اللبناني 

كذلك لديه من المعرفة ما يمنع من 
تحقيق رغبات اآلخرين على أرضه«.

ورأى المرعبي  أن التوطين هو مشروع 
غربي مرفوض  لبنانيا وسوريا، ويعتبر 
أن المجتمع الدولي «يقدّم الكثير من 
المغريات للدول المحيطة بسوريا من 
أجل تخفيف وطأة الهجرة إلى الغرب. 

نحن كلبنانيين وسوريين نرفض 

التوطين بشكل قاطع ونهائي، ولسنا 
بحاجة لتغليب أحد على أحد كي نرضى 

بالتوطين«.

وأصرّ النائب المرعبي على أن رفض 
التوطين ال يخضع إلعتبارات طائفية 

ومذهبية، ويؤكد على أن «التيار« الذي 
يمثله ينظر إلى الموضوع من الزاوية 

الوطنية البحتة قائال: «من حقنا أن 
نتنبه ونتابع، وأن ال نغفل عن أيّ شيء 

وأيّ أمر، ورفض التوطين يأتي في 
سياق تأكيد المؤكد«.

وأكد المرعبي أن «المكان الطبيعي 
والنهائي للشعب السوري هو على 

أرضه في سوريا، فالسوري ال يقبل بأن 
يكون مواطنا من الدرجة الثانية في أيّ 

بلد آخر. هذا األمر هو من المسلمات 
ويجب علينا العمل من جهتنا كلبنانيين 
على التأكيد على التعاطي اإلنساني مع 
الالجئين ومساعدتهم على العودة إلى 

منازلهم ومدنهم«.

بلديات القيطع تسلمت 
رافعة لالنارة العامة هبة 

من البنك الدولي
 

تسلم رئيس اتحاد بلديات ساحل 
ووسط القيطع احمد المير من 

ممثلين عن مجلس اإلنماء واألعمار 
رافعة خاصة لتركيب وتصليح شبكة 

ومصابيح اإلنارة العامة، مقدمة كهبة 
من البنك الدولي، استكماال لآلليات 

السابقة التي كان االتحاد قد تسلمها 
في نفس االطار.

 
وشكر المير مجلس اإلنماء واألعمار 

ورئيسه وجميع العاملين فيه والقيمين 
على البنك الدولي على «االهتمام 

الملموس الذي وجدناه من قبلهم 
تجاه محافظة عكار«. وقال: «هذه 
الرافعة أتت استجابة لحاجة ملحة 

لالتحاد لنقوم بواجبنا ضمن بلدات 
االتحاد لحماية عمال الصيانة الذين 
كانوا يضطرون الى تسلق االعمدة 

الصالح مصابيح االنارة دون اي حماية. 
اما االن، فان صيانة شبكة اإلنارة 

العامة في مختلف قرى وبلدات االتحاد 
باتت متاحة بشكل افضل وأسرع 

واقل خطرا على العمال وهذا امر جدا 
ضروري«. 

قرار دولي باعتماد 
طرابلس  إلعادة 

إعمار سوريا
 

رنا سعرتي جريدة الجمهورية
 

تؤكد المعطيات والمؤشرات المتوافرة 
والتي يعكسها وجود اهتمام دولي 

وأميركي استثنائي بمدينة طرابلس، 
وجود قرار دولي جدّي باعتماد عاصمة 

الشمال منصة العادة إعمار سوريا.
في خالل االسبوعين الماضيين، توافد 
مسؤولون من البنك الدولي والسفارة 
االميركية والبرازيلية الى غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان 

الشمالي للكشف الميداني على مؤهالت 
المنطقة.

وكان الفتا أخيرا، اعالن الوفد المالطي 
الذي يزور لبنان برئاسة رئيس حكومة 
مالطا والمؤلف من أكثر من 50 رجل 

أعمال، اهتمامه بالمنطقة االقتصادية 
الخالصة في طرابلس. هذا األمر، اعتبره 

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق 

دبوسي في غاية االيجابية بالنسبة الى 
لبنان.

واوضح لـ»الجمهورية« ان مدينة 
طرابلس قادرة على أن تشكل قيمة 

مضافة في التركيبة الوطنية على صعيد 
المجاالت كافة، خصوصًا على الصعيد 

االقتصادي، ألسباب عدّة، أهمّها 
موقعها االستراتيجي، طاقاتها البشرية 
الهائلة، ومجموعة المرافئ الموجودة 

في المنطقة.

وأعلن دبوسي عن انطالق العمل في 
رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس، 
»كما ان اعمال البناء في المنطقة 

االقتصادية الخالصة استؤنفت وبدأت 
عمليات الردم منذ أكثر من 3 أشهر 

وتحتاج الى حوالي عام لتكون المنطقة 
جاهزة«.

ولفت الى ان معرض رشيد كرامي 
الدولي الذي تبلغ مساحته مليون متر 
مربع، ستحتاجه المنطقة في المرحلة 

المقبلة القامة معرض دولي لقطاع 
البناء يضمّ كل الشركات العربية 

والدولية. اضافة الى ذلك، اشار الى 
ان مدينة طرابلس التي تبعد 28 كلم 
فقط عن الحدود السورية، تضمّ أيضًا 

مطارًا وشبكة سكك حديد.

واعتبر دبوسي ان الوقت حان لكي 
يستفيد لبنان من المقوّمات الموجودة 

في طرابلس. ورأى ان من مصلحة 
المجتمع الدولي ولبنان، ان تكون 

مدينة طرابلس شريكا في عملية اعادة 
اعمار سوريا وليس صندوق بريد فقط.

وشدد دبوسي على ان االفادة ليست 
فقط لمدينة طرابلس بل للبنان 

ككّل، وغرفة تجارة طرابلس والشمال 
مستعدّة للتعاون مع كافة اللبنانيين 

والعرب وكّل دول العالم من أجل 
الشراكة واعتماد طرابلس منصة العادة 

اعمار سوريا والعراق ودول المنطقة.

كما أكد دبوسي ان هناك قرارا دوليًا 
على اعتبار طرابلس منصة العادة اعمار 

سوريا، »وقد لمست ذلك من خالل 
لقاءاتي مع عدّة مسؤولين من مختلف 

المجاالت، خصوصا وفود البنك الدولي، 
السفارة االميركية، سفيرة االتحاد 

االوروبي، وجهات دولية وعربية اخرى، 
والتي أيّدت جميعها قدرة طرابلس 

على ان تكون هذه المنصة«.

واشار الى ان الوفود الذي قابلها لم 
تدخل بعد في التفاصيل بل تطرقت الى 

العناوين العريضة، وأتت الستعراض 
مؤهالت المنطقة والتأكد منها، 

وكوّنت صورة واضحة عن ثقافة أهل 
طرابلس وقدراتهم.

وشدّد دبوسي على ان القطاع الخاص 
بالشراكة مع القطاع العام، سيعمل على 

تذويب اي مكامن ضعف موجودة في 
المدينة، وابراز نقاط القوّة القائمة في 

طرابلس والتي تفوق نسبتها الـ%75.
وأكد عدم وجود أيّ معوّقات امام 

اعتبار مدينة طرابلس منصة العادة 
اعمار سوريا، »فقد لمسنا من كبار 

المسؤولين في السفارة االميركية أن 
النوايا والظروف والمعطيات مؤاتية. 
كما ان مسؤولي البنك الدولي قاموا 

لغاية اآلن بأربع زيارات الى غرفة 
طرابلس، بما يؤكد جديّة مسعاهم«.

ووفقا للمعلومات المتوافرة لديه، اشار 
دبوسي الى ان لبنان مقبل على فترة 
استقرار، »وقد آن االوان لكي يستفيد 

اللبنانيون من مقوّمات مدينة طرابلس 
اضافة الى مؤهالتهم وقدراتهم«.

دبوسي،،
لتنمية مجتمعنا 

اإلقتصادي  
 

 وفي سياق متصل عرض رئيس غرفة 
طرابلس ولبنان الشمالي توفيق 

دبوسي مع عضو مجلس اإلدارة محمود 
عبد الكريم للواقع االقتصادي الشمالي 

ولشؤون الغرفة شماال.
 

واثنى عبد الكريم على »الدور الريادي 
المميز الذي يقوم به دبوسي والذي 
يشكل حافزا لتنشيط دور الغرفة، إذ 

باتت كبريات المؤسسات اإلقتصادية 
الشمالية، تمتاز بحيوية غير مسبوقة، 
وغدت مقرا يحتضن تطلعات المجتمع 

اإلقتصادي اللبناني بكافة مكوناته، 
بدوره شكر دبوسي لعبد الكريم 

شهادته الوجدانية تجاه ما نتطلع 
الى تحقيقه لجهة »تنمية مجتمعنا 

اإلقتصادي وإعطاء قوة دفع للمشاريع 
اإلقتصادية العامة، في وقت يحتاج 

فيه القطاع العام الى شراكة عملية مع 
القطاع الخاص، وكذلك مساعينا لتعزيز 

حركة صادراتنا اللبنانية الى األسواق 
العالمية«. 

ميقاتي ،،
دعا »ملجالس  

متناسقة«
 أعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان 

«المساعي جارية من أجل التوافق على 
االنتخابات البلدية في مدينة طرابلس، 

على قاعدة إيصال مجلس بلدي 
منتج«، مشددا على «ضرورة أال يشكل 

المجلس البلدي الجديد وفق مبدأ 
المحاصصة، بل يجب االتفاق على اختيار 
الطاقات الجيدة في المدينة بمعزل عن 

انتماءاتهم السياسية«.
 

وقال خالل رعايته حفل تكريم ثلة من 
حفظة القرآن الكريم نظمته »جمعية 

العزم والسعادة االجتماعية«: «طرابلس 
أمام استحقاق أساسي هو االنتخابات 
البلدية، ونحن دائما نجنح إلى السلم 
والوفاق لخدمة هذه المدينة، والعمل 

لحسابها وليس على حسابها. ربما كان 
قرار التوافق أصعب من قرار المعارك 
والتحدي، ولكن مصلحة المدينة أن 
تتمكن كل الفاعليات السياسية من 
تشكيل مجلس بلدي متناسق يضم 

نخبة من الطاقات لخدمة المدينة«.  
وفي لقاء ثان مع »تجار العزم« في 
مدينة الميناء، تطرق ميقاتي الى 

االنتخابات البلدية فقال: »هناك فرصة 
جيدة لمدينة الميناء لوضعها على 
السكة اإلنمائية الصحيحة، خاصة 

مع غياب العمل البلدي منذ استقالة 
المجلس البلدي السابق. نأمل أن يشكل 

المجلس البلدي الجديد من فريق عمل 
متجانس، يعمل لمصلحة المدينة، 

خصوصا وأن هناك مشاريع إنمائية 
كبيرة، على غرار الواجهة البحرية 

وسواها. نتمنى أن يكون الجميع إلى 
جانب المجلس البلدي العتيد، وأن 

ننتخب من نرى فيه الخير«.

 
استعدادت

وتشهد سراي حلبا الحكومي وسرايا 
المنية الى جانب سراي طرابلس 

وباقي المناطق،  ورشة ناشطة باشراف 
المحافظين والقائمقاميين استعدادا 

وتحضيرا لالنتخابات البلدية واالختيارية 
المقررة في طرابلس و في عكار التي 

تخوض هذا االستحقاق االنتخابي للمرة 
االولى باعتبارها «محافظة«.

 

االستكتاب الخاصة بالمرشحين الختبار 
ملكة الكتابة والقراءة.  وكذلك بالنسبة 
العطاء تراخيص مندوبي المرشحين في 
مراكز االقتراع باالضافة الى مكننة هذه 

العمليات غبر فريق عمل يجري اعداده 
بالتزمان مع فتح باب الترشيحات في 

محافظة عكار .

 وفي هذا السياق يعقد المحافظ 
لبكي سلسلة لقاءات مع الجهاز 

االداري والوظيفي في المحافظة 
كما مع القيادات االمنية المعنية 

لتوفير كل الظروف المالئمة قبيل 
موعد االنتخابات واثناء عمليات الفرز 
واصدار النتائج وحتى انتهاء عمليات 

انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات 
للمجالس البلدية المنتخبة وتسليم 

المخاتيرالمنتحبين اختامهم الرسمية .
 باالضافة الى توفير كل المستلزمات

ويشار الى ان التيار الكهربائي بات 
مؤمنا 24 ساعة على 24 في حرم 

السراي الحكومي، ويبدي المحافظ 
لبكي حرصا شديدا على انجاح هذه 
العملية االنتخابية بوجهيها االداري 

والتنظيمي ويسعى الى سد كل الثغرات 
وفق االمكانيات المتوافرة.

قائمقام املنية الضنية 
تسلمت صناديق االقرتاع  

وتسلمت قائمقام المنية الضنية  روال 
البايع  صناديق االقتراع لالنتخابات 

البلدية واالختيارية للمرة االولى في 
تاريخ القضاء، في سراي المنية، حيث 

كانت تسلم من سراي طرابلس.
 

وأوضحت ان »العمل داخل مكاتب 
السراي يسير ضمن خطة متكاملة، 
اخذت باالعتبار كافة مراحل العمل، 

النجاح العملية االنتخابية دون اي 
معوقات او اعتراضات من احد«، داعية 
المرشحين لعضوية المجالس البلدية 

واالختيارية الى »ضرورة التوجه الى 
السراي في دير عمار المنية للحصول 

على تصاريح المندوببن الثابتين 
والجوالين«. 

محافظات عكار والشمال تستعد لالنتخابات وورش ناشطة يف سراي املنية وحلبا 

ويسعى محافظ عكار  ليكون 
هذا االستحاقاق بوجهيه االداري 

والتنظيمي نموذجيا عبر توفير كل 
الظروف المالئمة ووفق المواصفات 
المنصوص عنها قانونا بدءا باعداد 
وتجهيز مراكز اقالم االقتراع وتوفير 

الكادر البشري في المحافظة لمتابعة 
كل ما له صلة بهذه االنتخابات بدءا 

باستقبال طلبات الترشيح وطلبات 
سحب الترشيحات وفق المهل 

القانونية المحددة، واجراء فحوصات

المطلوبة للجان القيد التي سيتم 
االعالن عنها وتجهيز غرف عمليات 

الفرز وتنظيمها والية تسليم صناديق 
االقتراع للموظفين المنتدبين كرؤساء 
اقالم ومساعدين وكذلك استقبال هذه 

الصناديق مع انتهاء عمليات الفرز في 
االقالم والمحاضر الخاصة بنتائج كل 

قلم.

وأكدت البايع للوكالة الوطنية »جهوزية 
الموظفين لتوضيب وتجهيز صناديق 
االنتخاب البالغ عددها 381 صندوقا 

بحسب عدد اقالم االقتراع، تمهيدا 
لتسليمها الى رؤساء االقالم يوم السبت 
المقبل، ال سيما وان االقالم موزعة على 

المدارس الرسمية في ساحل ووسط وجرد 
القضاء«.

 

     نعم لدعم المؤسسات االجتماعية وتعزيز دورها  -  المرشح للمجلس البلدي في المنية النبي يوشع               -       رضوان أسعد -                   نعمل ألجل منية أفضل      

| قائمقامية المنية الضنية | البايع متسلمة صناديق االقتراع |  سراي حلبا

««
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برنامج امللف عرب اذاعة »طريق االرتقاء 98.5 اف ام« يناقش االنتخابات البلدية يف طرابلس والشمال ،،

سلســلة لقاءات اذاعية »مباشرة« مع اإلعالمي محمد أسوم ناقشت »االستحقاق البلدي« بأسلوب شيق

■  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

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
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وسط - في اطار السعي الى معرفة برامج المرشحين وتحالفاتهم 
وخلفياتهم السياسية والعقدية والفكرية، نظم االعالمي محمد نورالدين 

أسوم  في اذاعة طريق االرتقاء من لبنان حلقات حوارية   بين المرشحين في 
مدينة طرابلس والمنية ودارعمار وبحنين وكفرحبو وعاصون وبخعون في 

الضنية  وببنين في عكار واستضاف  اسوم في برنامج الملف الذي يبث عبر 
أثير اذاعة طريق االرتقاء،  أعضاء الئحة اإلنقاذ في طرابلس برئاسة الدكتور 
جمال بدوي ثم استضاف النائب السابق األستاذ مصباح األحدب بعد اعالنه 

الترشح الى رئاسة بلدية طرابلس فحاوره حول برنامجه وحول عالقاته مع 
مختلف المكونات السياسية.

وكانت حلقات متتالية عن انتخابات المنية حيث استضاف رىيس بلدية 
المنية االستاذ مصطفى عقل والحاج عثمان علم الدين والحاج عماد مطر  

واالستاذ ظافر زريقة والنائب كاظم الخير، كما خصصة حلقة ثانية النتخابات 
المنية ودار عمار فاستضاف فيها كال من رئيس بلدية البلدة الحاج خالد 
الدهيبي واألستاذ بسام الرمالوي والدكتور خالد الخير ورئيس بلديتها 

السابق احمد عيد والحاج فادي عيد.

وبحث أسوم في »ملفه« موضوع انتخابات الضنية مستضيفا رئيس اتحاد 
بلديات الضنية الدكتور محمد سعدية ورئيس بلدية عاصون األستاذ عصام 

عبد القادر ونائب الضنية الدكتور قاسم عبد العزيز والشيخ خالد زعرور.

وفي حلقة اخرى بحث أسوم انتخابات بحنين وببنين وقد استضاف فيها كل 
من الحاج محمد الصديق واالستاذ عدنان سكاف كما استضاف الدكتور كفاح 

الكسار من ببنين والنائب خالد الضاهر والمرشح االستاذ مأمون المصري 
وقد توجت هذه الحلقات بحلقة خاصة بثت مباشرة من بيروت  مع وزير 

العدل اللواء أشرف ريفي.

كما يقوم أسوم باالعداد لحلقة )تبث قبل االنتخابات( مع الدكتور خلدون 
الشريف، وحلقة  »مناظرة«   بين المهندس أحمد قمر الدين والدكتور 

عزام عويضة، وكل ذلك بدعم وتوجيه واشراف من اذاعة طريق االرتقاء من 
لبنان.

الجدير بالذكر ان اذاعة طريق االرتقاء لم تستثن أحدا من المرشحين في 
المنية بل دعتهم جميعا، لكن اعتذر عددا منهم هم 

السيد نبراس علم الدين 
االستاذ حسام ملص 

السيد مصطفى وهبي 
الحاج عامر البقاعي 

كما تعذر االتصال بالسيدة ربى الحلو 
والمهندس عماد الدهيبي بسبب عطل تقني.

ريفي يفتح النار
 على ميقاتي واألحدب: أنا حالة حريرية مستقلة

اعتبر وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه «من حق كل فريق سياسي 
أن يختار ما يجده مناسبًا لكنني فوجئت كما الطرابلسيين من تحالف تيار 

«المستقبل« مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونعرف جيدًا ما 
حصل في السابق بينهما حينما ُأسقَِطت حكومة رئيس تيار «المستقبل« 

سعد الحريري«.

وأوضح في حديث للبرنامج نفسه، أنه »حالة حريرية مستقلة واستقل ليؤكد 
إستقالليته وانه مصرٌ عليها وال يتبع أحدًا«.

وعن عالقته بالحريري، قال ريفي «من الطبيعي أن نتفق حول أغلب القضايا 
وهذا ال يمنع من اختالف الراي في بعضها اآلخر وأنا أسير بقناعاتي وليس 
بما تحتمه عليّ مصالحي«، مضيفا:«بعد مقولة «أشرف ريفي ال يمثلني« 

والتي كانت صادمة بالنسبة لي، إعتبرت أنها غير مقبولة في اللعبة 
السياسية فأنا لم أدَِّع أنني أمثل أحدًا لكنني كنت قائد المسيرة األمنية 

كمدير عام قوى األمن الداخلي وكنت والشهيد اللواء وسام الحسن الثنائي 
الذي يعمل بجهد وعالقتنا لم تكن عالقة رئيس ومرؤوس«.

الحريري

وحول عالقته الحالية بالحريري، أوضح ريفي «هناك نقطتان شائكتان 
فقد كنا أمام موضوع ترشيح رئيس تيار «المردة« النائب سليمان فرنجية 
ولم نتوافق وأصررتُ على رفضي لهذا الخيار وأنا أشكل صدى ألهلي في 

طرابلس وللبيئة التي عبَّرت عن رفضها لهذا الخيار«.

وعن اإلنتخابات البلدية في طرابلس، قال «كان من المفترض أن نكون 
في نفس اإلتجاه مع «تيار المستقبل« وليس بأن يذهبوا باتجاه نجيب 

ميقاتي لألسف«، موضحا بأنه «لن يكون جمهور تيار «المستقبل« متعاونًا 
ومتآلفًا مع جمهور ميقاتي وسيلجأون للتشطيب الذي سيكون متباداًل من 

الفريقين«.

ميقاتي
وتوجه لميقاتي بالقول: »أخطاتَ كثيرًا بحق المدينة فال مكان لمن ينتمي 

لقوى 8 آذار في طرابلس وال أقبل أن يكون للتيار الوطني الحر مقعد 
نائب رئيس البلدية، فخيارهم السياسي مع حزب اهلل وهذا يكفي لنعارض 
التحالف معهم«، داعيا كل الطرابلسيين الى اإلقتراع، مطالبا ميقاتي بأن 
يعيد حساباته فيجب ان نتوافق المرشحين العلويين والمسيحيين لنؤمن 

وصولهم.

واشار الريفي  إلى أن «المعركة في طرابلس ستنحصر بين الئحتين 
أساسيتين: الئحة المحاصصة التي يرأسها عزام عويضة والالئحة الثانية 

التي يرأسها المهندس أحمد قمر الدين وأنا أدعمه بكل طاقتي وهي تضم 
فريقا متجانسا وتؤمن الشراكة بين المجتمع المدني وممثلين عن المناطق 

الشعبية«.

األحدب
وأشار ريفي إلى أن »مصباح االحدب ال يشبهني في السياسة وهو أقرب الى 
ميقاتي الذي يدعم الئحته ويمولها وهذه إحدى أالعيب األخير واالحدب هو 

أشبه ب«أرنب الميقاتي« وخرق لوائح في السابق بمساعدة جميل السيد 
وكانت لعبة سلطة، وال مجال للتالقي معه وال شيء مشترك يجمعنا وأشك 

في ان يكمل المعركة اإلنتخابية«.

شكرًا طريق االرتقاء
أسرة ال #وسط alwassat.com بنسخها االلكترونية المرئية، 

المطبوعة، والمسموعة  يتقدمون من السادة اذاعة طريق االرتقاء 98.5 
اف ام  بشخص مديرها العام الشيخ خالد زعرور، االعالمي الزميل محمد 

أسوم،  باسمى عبارات التقدير للمجهود الذي يقومون به في سبيل 
اظهار مدينة طرابلس بالصورة االسالمية الراقية و الصحيحة بعيدا عن 

أدوات وأبواق التشويه المأجورة.

|  أسوم في خالل محاورته النائب السابق مصباح األحدب|  أسوم في خالل محاورته رئيس بلدية المنية مصطفى عقل| أسوم في خالل محاورته اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي »يفتح النار«  على ميقاتي واألحدب عرب »االرتقاء« : أنا حالة حريرية مســتقلة  

«
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شاكرا مساعي الرؤوساء الحريري والصفدي ،،
النائب كاظم الخري عرب »الوسط«: لــــــــتبني مشروع انمائي متكامـــــــــــل
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وسط - تمنى النائب كاظم الخير ان تجري االنتخابات البلدية في المنية في جو 
من الديمقراطية والوفاق وجو انمائي لتحقيق مجلس يتعاون مع كل فعاليات 

المنطقة النمائها.

الخير اكد في لقاء مع الوسط على وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين 
االكفاء و  الجادين في خوض هذه التجربة في سبيل منية افضل داعيا المواطنين 

الى الحرص على انتخاب فريق مجدد متجانس ومثقف يمتلك مشروع انمائي 
للمدينة«.

و دعا الى تبني مشروع متكامل النماء المنية على كافة االصعدة «والعمل البلدي 
مهم جدا لهذا الغرض«. وردا على سؤال حول تبنيه الئحة او مرشح قال الخير: » 
نتابع الحراك االنتخابي مع الجميع ونتواصل مع الجميع ومبدؤنا ايجادوالتوافق او 

اجماع او شبه اجماع«.

وعن التدخل السياسي في المعركة قال الخير »في حال اخذت المعركة طابع  سياسي 
قد نخوضها على هذا الشكل اما في حال حفاظها على الطابع االنمائي العائلي ف 

نحن نؤكد على وقوفنا على مسافة واحدة من جميع المشاركين في هذا االستحقاق 
المهم«.

تابع: »الهدف اليوم من هذه االنتخابات ايصال مجلس بلدي متجانس ومنتج وقادر 
على اعطاء المدينة ما تستحق ضمن الية واضحة«.  الخير يؤكد على ان المنية هي 

مدينة الشهيد رفيق الحريري وان توجهها العام هو لصالح تيار المستقبل.

ودعا الخير الى تحييد طرابلس وباقي مناطق الشمال عن المعارك الدونكيشوتية 
الن الهدف من العمل البلدي هو هدف انمائي خدماتي شاكرا مساعي الرئيس 

الحريري ميقاتي الصفدي وكرامي الحريصين على التوافق في المدينة.

»تيار المستقبل« على مسافة واحدة من الجميع 
وفي سياق متصل وقريب من كالم الخير صدر عن »تيار المستقبل«، اليوم، البيان 

اآلتي:  بناًء على توجيهات الرئيس سعد الحريري بالتشجيع على التوافق ورعايته 
في االنتخابات البلدية، تواصل عضو كتلة »المستقبل« النائب كاظم الخير، في 

األسابيع الماضية، مع المرشحين لرئاسة المجلس البلدي في مدينة المنية، وعقدوا 
في دارته، سلسلة لقاءات في إطار السعي إلى إنجاز التوافق، لكن من دون الوصول 

إلى نتيجة، في موازاة قيام فعاليات من المنية بجهود ومساٍع مشكورة، بالتنسيق 
مع األمين العام للتيار أحمد الحريري، في محاولة لتقريب وجهات النظر، والحث على 

التوافق، لكن من دون الوصول إلى نتيجة أيضًا.

وانسجامًا مع القرار الذي ينسحب على مناطق الشمال وعكار بعدم التدخل في 
حال تعذر التوافق، يعلن »تيار المستقبل« أنه يقف على مسافة واحدة من جميع 
المرشحين لرئاسة المجلس البلدي في المنية، بعد أن استنفذ مساعيه للتوافق. 
ويشدد على أنه ال يتبنى أي ترشيح، وال يدعم أي الئحة، انطالقًا من واقع أن كل 

عائالت المنية هي عائالته، التي يحترم إرادتها، ويترك لها ولجميع مناصريه 
ومحازبيه حرية اختيار من يرونه مناسبًا من المرشحين، مع التمنيات للجميع 

بالتوفيق لما فيه مصلحة المنية، التي نعتز بكونها مدينة الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري.

حاوره: هادي الخير

وسط - أكد الدكتور محمد علم الدين على أهمية االقتراع لرئيس « صاحب 
كفاءة علمية راغبٌ بخوض تجربة العمل البلدي بناًء على مجموعة أفكار 

ومشاريع، قادر على مواجهة التحديات ولديه كامل الجهوزية للمساهمة بنفٍس 
تشاركي مع باقي زمالئه في المجلس البلدي«.

كالم علم الدين جاء في لقاء أجرته معه «جريدة الوسط« في ضوء متابعتها 
لالنتخابات البلدية واالختيارية وفيما يلي نص اللقاء:

أهمية االنتخابات البلدية 
واالختيارية!

يرى الدكتور  علم الدين  في االنتخابات البلدية واالختيارية »استحقاق دستوري هام 
جدًا في حياة اللبنانيين حيث يتم معها تجديد المجالس البلدية في مختلف المدن 

والقرى ما يساعد على تطبيق خطط ومشاريع جديدة تساهم في انماء المناطق 
وتنميتها«.

يتابع علم الدين   : »العمل البلدي مرتبط مباشرة بحاجات المواطن على كافة 
الصعد من بنى تحتية مشاريع إنشائية، شؤون اجتماعية وثقافية وغيرها، الى كل ما 

من شأنه المساعدة في تنمية األحياء والمناطق ضمن نطاق كل بلدية«. 

مقدرات البلدية
أضاف: »أما بخصوص الترشيحات المتداولة   فثمة سؤال أساسي بحاجة الى إجابة 

وهو: لماذا يريد أن يصبح رئيسًا للبلدية؟ هل هو للحصول على جاه أو منصب 
ينقصه؟ أم لوضع اليد على مقدرات البلدية الكبيرة؟ أم هل هو للنهوض بالمنطقة 

نحو مستويات أفضل؟ اذا كانت اجاباتهم هي )النهوض بالمنطقة( فليقدم 
المرشحون برنامجهم  ومشاريعهم وكيف سيتم تنفيذها وما موقفهم من وضع 

المدينة إنمائيًا«.

بما أنكم من أبناء مدينة املنية
هل قامت البلدية بالدور املطلوب منها انمائيًا؟ 

لدى مدينة المنية طاقات كبيرة على مستوى الوطن وفي االغتراب ولكن هذه 
الطاقات لم يتم تفعيلها باإلطار الجيد ما أدى الى تردي الوضع اإلنمائي.

علم الدين أكد على الدور القيادي والريادي للبلدية بشرط التعاون بين البلدية 
والسلطة السياسية المنتخبة )نائب المنطقة(:« كلما كان التعاون وثيقًا وتشاركيًا 

كلما تحسن وتتطور وضع المدينة إنمائيًا«.

يتابع متحدثا عن تقصير المجلس البلدي الحالي:« لكن اليزال هناك العديد من 
المشاريع التي تحتاج الى متابعة ومراقبة حتى ننهض بالوضع اإلنمائي للمدينة 

ومنها أوتوستراد المنية الضنية الذي وبفعل وضعه الحالي أصبح مصيدًا للضحايا 
حيت تتكرر عليه الحواد ث المرورية القاتلة، الى جانب شبكات الصرف الصحي 

وربطها بمحطة التكرير في الميناء، والحاجة الى مسلخ على مستوى اتحاد 
البلديات«.

مواصفات »رئيس البلدية«
وردا على سؤال حول المواصفات المطلوبة لرئيس البلدية قال: » أن يكون صاحب 
كفاءة علمية راغبٌ بخوض تجربة العمل البلدي بناًء على مجموعة أفكار ومشاريع 
قادر على مواجهة التحديات ولديه كامل الجهوزية للمساهمة بنفٍس تشاركي مع 

باقي زمالئه في المجلس البلدي«.

ماهي السبل لضبط الهدر  يف البلديات؟!
ويف بلدية املنية

الهدر سمة رئيسية في األعمال واألشغال العامة والبلدية وتتعدد آليات الهدر والحد 
منه،  ولعل من أهم أدوات ضبط الهدر تعزيز وتطوير العمل المؤسساتي وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب واستخدام وسائل المراقبة وذلك حفظًا للمال العام.

كما أن للمواطن دور رئيسي في الحد من الهدر وذلك من خالل مسائلة الرئيس 
وكامل المجلس البلدي وحيث أنه وبموجب القانون يحق للمواطن االطالع على كافة 

قرارات المجلس البلدي عبر طلبها من البلدية بصورة رسمية وعلى نفقته. 

اذًا عندما تتعطل آليات المسائلة القانونية وعندما ينكفئ المواطن عن ممارسة 
دوره الرقابي يصبح الباب مفتوحًا أمام حاالت الهدر وتسيب وسرقة للمال العام. 

الدكتور محمد علم الدين يشرح للوسط سبل مواجهة الفساد البلدي ويحدد مواصفات الرئيس

مثقف، قادر على مواجهة التحديات ولديه كامل الجهوزية للمساهمة بنفٍس تشاركي

| من االجتماعات التي عقدت في دارة النائب الخير للخروج بالئحة توافقية  | النائب الخير   

| الدكتور محمد علم الدين    
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ع لحن الحلم العربي 
كتــــبنا عن االنــــــتخابــات

 
خاروف ورا خاروف
عم يشترو صوتنا

زادو عاللغة حروف
وقدموا كلماتن لنا

كذب مرستق مستوف
وكل كذبة ما في منا
ساعدونا بالمصروف

وباآلخر اكلوا حقنا
صار يمرق وما يشوف

اللي انتخبناه بدمنا
وجهه صار مش مألوف

وما عاد يسأل عننا
عبى جيابه ألوف ألوف

ونحنا بقينا بهمنا

واهلل يشفنا ... يشفنا
طول عمرنا ... عمرنا

رح نبقى بــوهمنا..بوهمنا ..بوهمنا

كل واحد رنجه راكب
ومرافقته  يا ستار

بتفكره جندي محارب
بيطلع شقفة مختار

بيقنعك بحل لمصاعب
وال تفكر وال تحتار

و مجبور انه تواكب
يا اما بتصير حمار

واهلل يشفنا ... يشفنا
طول عمرنا ... عمرنا

رح نبقى بــــوهمنا..بوهمنا ..بوهمنا

ــم بالتغيير عم نحل
وكلنا ضــد بعضنا
والحســرة عالفقير
مالــوش غير ربنا

بيطلــع كل يوم الصبح
وما بيرجع حتى المســا

بشــغله بيفلح فلح
واسى مر  وبيدوق 

واهلل يشــفنا ... يشفنا
طــول عمرنا ... عمرنا

رح نبقــى بوهمنا..بوهمنــا ..بوهمنا

                        كتبها الشاعر المغترب خالد أويظه
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وسط -  استضافت بلدة المنية، 
بأبنائها المقيمين والمغتربين، الوفد 

األوسترالي الذي يزور لبنان برئاسة 
رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة 
في والية نيو ساوث ويلز االوسترالية 

لوك فوليو وعضوية وزراء ونواب 
أوستراليين ورؤساء بلديات 

وممثلي جمعيات ومؤسسات من اصل 
لبناني وغير لبناني من حزب العمال 

االوسترالي، مع سفير استراليا غالين 
مايلز.

 
وكان في استقبال الوفد في دارة 

النائب كاظم الخير ومن دارته انتقل 
فوليو والوفد المرافق والحضور، إلى 

قاعة ال«نايت ستار« في العبدة، حيث 
أقيمت مأدبة غداء على شرفهم.

 
بدأ حفل الغداء بالنشيد الوطنيين 
اللبناني واألوسترالي، ثم الوقوف 

دقيقة صمت عن أرواح شهداء الوطن، 
فكلمة لعريفة الحفل المغتربة شذى 

سكاف رحبت فيها بالحضور.
 

وألقى النائب الخير كلمة قال فيها: 
«تستقبل المنية والجوار بكل أطيافها 
وعائلتها اليوم وفد سياسي أوسترالي 

رفيع فاتحين لهم قلوبنا وبيوتنا، 
تعبيرا عن تقديرنا ومحبتنا الوستراليا 

دولة وشعبا على حسن ضيافتها 
واحتضانها البنائنا من  المغتربين 

اللبنانيين عموما. أوستراليا مدت يد 
العون للبنانيين الذين هاجروا قسرا 

نتيجه الظروف التي عانى منها لبنان 

  وتابع: «زيارتكم يا سعادة النائب 
تأتي في وقت تمر به منطقتنا العربية 
بأصعب الظروف. فسوريا تشهد أبشع 
الجرائم ضد اإلنسانية وانتهاك حقوق 

اإلنسان، في ظل تواطؤ دولي مريب 
حيث تالقت مصالح الدول الكبرى مع 
نظام  ديكتاتوري مجرم على حساب 

الشعب السوري المظلوم.

والعراق الممزق الضائع بين التعصب 
المذهبي والتقوقع العرقي إلى 

فلسطين الجرح النازف منذ عام 
1948. إن الشعوب العربية تعيش 

بين مطرقة األنظمة الدكتاتورية 
وسندان التطرف واالرهاب. هذا 

التطرف والفكر اإلرهابي 
الغريب صنع خارجيا لتأمين مصالح 

هذه االنظمة التي تقاطعت مصالحها 
مع إسرائيل. فإسرائيل تتغذى في 

محيط مضطرب يسير باتجاه خلق 
كيانات طائفية وشعوب عرقية. إن 
ما نشهده في عالمنا العربي ليس 

حربا طائفية أومذهبية وال حتى حربا 
عرقية وإنما مشروع مدبر ضد شعوب 
هذه المنطقة لتأمين مصالح إسرائيل 
وإيران والدول الكبرى. فنحن ال نعيش 

حربا سنية شيعية وال حربا إسالمية 
مسيحية وإنما حرب نفوذ ومصالح 

واطماع اقليمية. ومن نتائج هذا 
المشروع موجة اإلسالموفوبيا التي 

تجتاح العالم لخلق المزيد من الشرخ 
والبعد والتقوقع بين االديان وبين 
الحضارات وهذا المشروع بعيد كل 

البعد عن األديان والحضارات اإلنسانية 

  وختم: «نشكر لكم زيارتكم لبنان 
ونحملكم سالما الى اهلنا في 

اوستراليا«.

 ثم وضع الخير العلم الفلسطيني على 
أكتاف النائب فوليو الذي ألقى كلمة 

أعرب فيها عن فرحته الكبيرة لوجوده 
في لبنان، قائال للحضور: «انه لفخر 

عظيم لي أن أكون بينكم، فعلى مدى 
خمسة وأربعين عاما كان لي أصدقاء 

لبنانيون  كثر وباألخص من بلدة 
المنية العزيزة. وعندما أنتخبت نائبا 

في البرلمان االوسترالي، كان للجالية 
اللبنانية موقف مشرف ومشاركة كبيرة 

بذلك«.
  

وتابع: «هدفنا تعميق وتعزيز الصداقة 
بين اللبنانيين في أستراليا وخصوصا 
في سيدني، وهي المدينة األكبر في 
استراليا، واللبنانيون يبلغ عددهم ما 

يقارب المئتي ألف في نيو ساوث ويلز، 
الوالية التي أتيت منها. والروابط 

والعالقات بين  لبنان واستراليا هي 
اليوم أقوى من أي وقت مضى، وقد 

قطعت وعدا في عشاء لي في اوستراليا 
أقامه تيار المستقبل بأن أقوم بزيارة 

الى لبنان، لذلك أتوجه بالشكر الى 
السفير مايلز والفريق في السفارة 

لسعيهم وجهدهم إلنجاح هذه 
الزيارة«.

 
واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية 

على أعضاء الوفد. 

سلسة لقاءات واجتماعات  
حول االستحقاق البلدي

 

ومتابعة من النائب الخير 
لالستحقاق البلدي، سجلت في 
خالل األيام الماضية سلسلة  

لقاءات واجتماعات  في دارة 
النائب كاظم الخير في المنية 

ضمت مرشحي المنطقة 
لالنتخابات البلدية. وتم في 

خاللها التباحث في االستحقاق 
البلدي و تضافر الجهود النتاج 

مشروع موحد من اجل إنماء 
المنية و التعاون مع المجلس 

البلدي المقبل بما يخدم 
مصلحتها  كما اكد الجميع 

على مواكبة هذا االستحقاق 
الديموقراطي و السعي للتوافق. 

 

الخري يف غداء على شرف وفد أوسرتالي
رســـــــالتنا لدولتكم الوقوف مع الحق ودعم لبنان الجتياز املرحلة

وسط -  نظمت االندية الرياضية 
في بلدة دير عمار في قضاء 

المنية - الضنية، ندوة بعنوان 
«الثقافة االنتخابية وركائز المنافسة 

الديموقراطية«، بالتعاون مع «الجمعية 
اللبنانية من اجل ديموقراطية 

االنتخابات« )LADE (، في حضور 
رئيس البلدية خالد الدهيبي، الرئيس 

السابق احمد عيد وعدد من المرشحين 
لعضوية المجلس البلدي والمخاتير.

 
وتحدث في الندوة ممثل الجمعية 

اللبنانية جورج رزق عن «ضرورة 

االنتخابات وأهمية إجرائها في وقتها« 
وقال: «ان اجراء االنتخابات من أهم 
المعايير الدولية للديمقراطية، فهي 

تكليف من المواطن للمنتخب نيابيا او 
بلديا. وعندما تنتهي مهام التكليف ال 

بد من تجديده، والمجدد هو المواطن 
عينه من خالل صندوق االقتراع. نتحدث 
كثيرا عن عدالة وصحة التمثيل وتكافؤ 

الفرص وحرية الناخب وغيرها من 
القضايا المهمة كمسلمات الستقامة 
العملية االنتخابية، وكي ال يبقى هذا 

الكالم شعرا ال بد من االصالح على 
مستوى نظام االنتخاب وعلى مستوى 

القانون وبعض القضايا االجرائية ومنها 
البطاقة المطبوعة سلفا«.

 
وسأل: «ما هو دافع المرشح؟ السلطة 
او حب الظهور او االنتقام او الخدمة 

العامة«؟ وأشار إلى أنه «على المواطن 
ان يدرك بحسه دوافع المرشح ويقارب 

وضعه من خالل كفاءته وقدرته على 
القيام بمسؤولياته، فالقانون البلدي 

يعطي المجلس البلدي ورئيس البلدية 
صالحيات واسعة، والبلدية هذه 

الهيئة المحلية المنتخبة التي تشكل 
صلة الوصل بين المواطن والسلطة 

المركزية كما انها حكومة مصغرة 
على مستوى النطاق الجغرافي للبلدية. 

لذلك انتخاب صاحب الكفاءة ضرورة 
ملحة لمساعدة مجتمعاتنا وبلداتنا على 

التطور والتقدم«.
 

وختم: «االنكفاء حالة سلبية تهدر 
الطاقات كما تهدر فرصة مراقبة الفائز 
لتصويب مساره ومحاسبته عند اللزوم. 

 

 ندوة يف دير عمار عن الثقافة االنتخابية وركائز املنافسة الديموقراطية

وما زال.  سافر أبناؤنا من الشمال 
وعبروا المحيطات ليصلوا إلى بالد 
تؤمن لهم العيش الكريم وفرص 
النجاح وبالد  يسود فيها القانون 

والعدل. وهذه المغامرة ليست جديدة 
على الشعب اللبناني الذي حمل أحرف 

األبجدية منذ القدم من شواطئه لينقل 
الحضارة والعلم إلى كل أصقاع العالم. 

واليوم وبعد مرور زمن على هذه 
الرحلة والمغامرة، نتذكرها 

لنؤكد فخرنا واعتزازنا بجاليتنا اللبنانية، 
مسلمين ومسيحيين، حققوا النجاحات 

وتفانوا بخدمة وطنهم الجديد 
اوستراليا وفي نفس الوقت لم ينسوا 

وطنهم األم لبنان«.

في هذه المنطقة فاإلسالم هو دين 
السالم والمحبة  واالنفتاح«.

 
وقال: »لبنان ما زال صامد في ظل 

موجة الجنون التي تمر بمحيطنا. ما 
زال صامدا بالرغم من مرور عامين 

على الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. 
ما زال صامدا رغم شلل المجلس 

النيابي ومجلس الوزراء. ما زال صامدا 
رغم توافد مليون ونصف من الالجئين 

السوريين إلينا. ما زال صامدا رغم 
االوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر 
بها. ما زال صامدا بسبب إيمان شعبه 

بالعيش المشترك وتمسكه بوطنه 
لبنان. ما زال صامدا بسبب وجود 

جيش وطني وقوى  امنية متماسكة. 
ما زال صامدا بسبب ارادة شعبه في 

الحياة«.
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| الخير وعفل مكرمين الزائر األسترالي 

|  الخير 
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المركز  رئيس  اعتبر    - وسط 
أن  الخير    كمال  الشمال  في  الوطني 
في  واالختياري  البلدي  »االستحقاق 
اهل  ارداة  عن  يعبر  ان  يجب  المنية 
يتسولون  الذين  أما  الكرام.  المنية 
الوسط حيث االفالس  الدعم في بيت 
فلن  والمعنوي،  والمادي  السياسي 
البلدية  االنتخابات  في  لهم  نقترع 
كل  وصول  الى  وسنسعى  واالختيارية 
من يهمه مصلحة المنية العليا، ويملك 

رؤية إلنماء المدينة وخدمة أبنائها« .

وفودا  استقباله  لدى  الخير،  ورفض 
شعبية أمت دارته في المنية، »محاوالت 
في  الرئاسات  وتدوير  المحاصصة 
خالل  من  البلدية،  المنية  انتخابات 
وشدد  للخارج«.  المنية  ارادة  رهن 
على أننا »نريد مجلسا بلديا يرفع راية 
أهلها،  وكرامة  العليا  المنية  مصلحة 
جميع  الن  االسماء،  عن  النظر  بغض 
كريمة  عائالت  أبناء  هم  المرشحين 
ومحترمة وهم أخوة لنا نحترمهم على 

مبدأ أن المنية عائلة واحدة«.
 

تدبير  من،  »لمصلحة   : الخير  وسأل 
بالطروحات  والتالعب  الصفقات 
العام  الرأي  على  والمناورة  االنتخابية 
في المنية؟ نحن نسعى لمجلس بلدي 
نابع من ارادة ابناء المنية ويسهر على 

المصلحة العليا للمدينة«.

وأولم ،،
 تكريما ملغرتبي  اسرتاليا

 

حفل  الخير،  أقام    آخر  سياق  وفي 
المنية،  في  دارته  في  تكريميا،  غداء 
في  المنية  من  مغتربين  شرف  على 
جمعية  ممثلي  حضور  في  استراليا، 
»أبناء المنية« وجمعية »أبناء بحنين - 

المنية« في سيدني، إلضافة إلى 
من  االغترابية  الفاعليات  من  حشد 

المنية وجوارها في اوستراليا.

 
باسم  تحدث  الوطني،  النشيد  بعد 
جمعية »أبناء المنية« االسترالية فادي 
على  الدعوة  صاحب  فشكر  زريقة، 
في  الجالية  بأبناء  الدائم  »اهتمامه 
الحاج  عرفنا  »لقد  وقال:  أوستراليا«، 
كمال الخير عن كثب، وتشهد له أياديه 

البيضاء في دعم أبناء 

أواصر  وتمتين  وجوارها،  المنية 
التواصل والمحبة بين المنية المقيمة 
أوستراليا،  في  والمغتربة  الوطن  في 
وعمله الدؤوب على الوقوف الى جانب 
في  أو  الوطن،  في  سواء  المنية،  أهل 

المهجر«.

 
المنية«  »أبناء  جمعية  عضو  قدم  ثم 
للخير،  تقديرية  درعا  العرجا  ربيع 

كعربون شكر على جهوده وانجازاته.
 

على  فشدد  الخير،  تحدث  بعدها، 
الوطن  بين  الدائم  التواصل  »ضرورة 
احترام  وضرورة  المغتربين،  وابنائه 
وقوانينه  أوستراليا  الثاني  الوطن 
والحفاظ على استقرار استراليا وسلمها 

األهلي«.

 
وقال: »نحن نعول على اصحاب الوعي 
اجل  من  المنية،  مدينة  في  والحكمة 
للمنية-  بلدية  بمجالس  المجيء 
وكرم  عمار  ودير  وبحنين  يوشع  النبي 
على  قادرة  مجالس  وغيرها.  االخرس 
نطاق  ضمن  الحيوية  المشاريع  تنفيذ 
عامة  مكتبات  من  البلديات  اتحاد 
رياضية  ومالعب  لالطفال  وحدائق 
واسواق حديثة ومتخصصة، مما يكفل 
ومستوى  عمل  فرص  المنطقة  البناء 

حياة كريمة والئقة«.  

كمال الخري يف موقف »بلدي جريئ« ،،،
لن نقرتع ملن يتسولون الدعم يف »بيت الـ#وسط«

نحن مع مجالس قادرة على تنفيذ املشاريع الحيوية

العدد 14 |شـــعبان - أيار

 وسط - نظمت «الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين« بالتعاون مع «لجنة 
أصدقاء يحيى سكاف« وقفة تضامنية 

أمام النصب التذكاري لألسير سكاف في 
المنية، تضامنا مع قضيته ولمناسبة 

مرور 38 عاما على اعتقاله في سجون 
العدو الصهيوني، اضافة الى مناسبة 

يوم األسير الفلسطيني.

 
وألقى جمال سكاف شقيق األسير يحيى 
سكاف كلمة دعا فيها الى «حمل قضية 

األسرى في سجون  العدو الصهيوني 
إلى كافة المحافل والعمل بشكل جاد 

لفضح جرائم العدو بحقهم«، مؤكد 
أن «خيار المقاومة والكفاح المسلح هو 

الذي سيحرر أالسرى«.
 

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية أركان «ضرورة 

مساندة الشعوب العربية للشعب 
الفلسطيني المنتفض بمواجهة 

اإلحتالل«. وحيا جهود «اللواء عباس 
إبراهيم الذي يقف إلى  جانب الشعب 

الفلسطيني في مطالبه المحقة«. 

 برقية من سالم  

 و اعلنت لجنة اصدقاء االسير يحيى 
سكاف في بيان « انها تلقت  برقية 
من رئيس الحكومة تمام سالم عبر 
مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء، 

شكر فيها سالم «لجنة  أصدقاء األسير 
يحيى سكاف والجمعية اللبنانية لألسرى 

والمحررين على دعوتهم الكريمة 
لالحتفال التضامني مع األسير يحيى 
سكاف، لمناسبة الذكرى السنوية ال 

38 إلعتقاله في سجون اإلحتالل 
الصهيوني و مع األسرى والمعتقلين 
اللبنانيين والفلسطينيين والعرب«. 

وتمنى الرئيس سالم «التوفيق 
و النجاح للجنة أصدقاء األسير يحيى 

سكاف و للجمعية اللبنانية لألسرى و 
المحررين«.

 
كما قدم السفير الفلسطيني أشرف 

دبور درعا تكريمية بإسم القيادة 
الفلسطينية لشقيق األسير يحيى 

سكاف جمال سكاف «عربون إحترام 
وتقدير لعائلة األسير يحيى سكاف 

المناضلة التي تكمل مسيرة 
المناضل يحيى الذي كان من أوائل 

المدافعين عن القضية الفلسطينية«.
 و شكر جمال سكاف، السفير 

الفلسطيني على التكريم، مؤكدا 
«البقاء مع الشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة حتى تحرير كامل فلسطين 
وأسرانا ومقدساتنا من رجس 

اإلحتالل«. 

وفد اغرتابي أسرتالي 
  زار وفد اغترابي اوسترالي منزل األسير 

في سجون العدو االسرائيلي يحيى 
سكاف، تقدمهم رئيس جمعية «أبناء 

بحنين« عارف الغمراوي، وسكرتير 
الجمعية مصطفى حامد، وكان في 

إستقبالهم شقيق األسير جمال سكاف.
 

بداية اللقاء، حيا الغمراوي باسم 
الجمعية «األسير المناضل يحيى سكاف 

و عائلته«، مؤكدا «أهمية التضامن 
الكبير ألبناء الجالية في أوستراليا مع 
قضية يحيى سكاف حتى تحريره من 

سجون العدو الصهيوني، وعودته إلى 
ربوع الوطن مرفوع الرأس والجبين، 

ألن ما قام به من عمل بطولي مشرف 
يستحق منا أن نبقى أوفياء له، ولكافة 

المناضلين في مواجهة العدو«.   

لقاء يف مركز اتحاد 
بلديات الضنية عن 

مشروع الفرز والتدوير
  

وسط -  عقد لقاء تدريبي في مركز 
اتحاد بلديات الضنية في بخعون، 

ضمن مشروع «من الفرز إلى التدوير« 
واستكماال للنشاط البيئي التربوي الذي 
أطلقته جمعية «الميدان« والذي يطال 

خمسين مدرسة رسمية وخاصة من 
مختلف مناطق الشمال، في حضور ريما 

فرنجية، ممثلة رئيس اتحاد بلديات 
زغرتا زعني مخايل خير، نانسي عاقلة، 

ممثل رئيس اتحاد بلديات الضنية 
معتصم عبد القادر الذي أشار «إلى 

أهمية هذه الخطوة المتقدمة للوصول 
إلى حل لألزمة البيئية المستحدثة«، 

مطالبا «بضرورة التكاتف والتعاون 
لمواجهتها«.

 
شارك في الدورة أساتذة من مدارس 

رسمية في زغرتا والضنية وبشري 
والكورة والبترون وطرابلس حيث 

سينقلون بدورهم الى طالبهم آلية 
وأهمية الفرز من المصدر.

 
بداية قدمت سنا بوديب انطون شرحا 

مفصال عن التغيير المناخي وأسبابه 
ونتائجه وكيفية مكافحته باإلضافة 

إلى أهمية وكيفية فرز وتدوير النفايات 
الصلبة، تلتها فرنجية مشيرة الى «أن 
لبنان أمام كارثة بيئية قد تكون قابلة 

للتجدد في حال حصلت اي مشكلة 
مع المطامر، لذلك اخذت جمعية 

الميدان المبادرة للتعاون مع المدارس 
والمؤسسات والبلديات لمواجهتها«.

 
وقالت:«نحن جميعا قادرون على إحداث 

فرق وخلق ثقافة جديدة نتعاون على 
نشرها بخطوات بطيئة ولكن ثابتة من 

خالل برنامج حقيقي، فعال، متكامل 
يضمن استمراريته.اليوم، وفي ظل 

هذه األزمة أصبحت بيئتنا مهددة 
من خالل تلوث المياه، الهواء، التربة، 
بالتالي حياتنا مهددة أيضا. لقد بدأنا 

مشروعنا بالمدارس إيمانا منا أن 
الطالب واألطفال قادرين على نقل 

هذه الثقافة إلى أهاليهم ومنازلهم. 
وسنتوجه في مرحلة مقبلة إلى 

المؤسسات والمستشفيات والجامعات 
والمطاعم وصوال إلى المنازل«.

 
وختمت: «لبناننا أخضر وعلينا الحفاظ 

عليه من أجل صحة أوالدنا واألجيال 
المقبلة«.

 

ثم تحدثت مساعدة رئيس اتحاد 
بلديات الضنية ساندرا عون عن 

«تجربة االتحاد في فرز النفايات والتي 
قد بدأها منذ فترة بالتعاون مع جمعية 
شباب الحوار في الضنية«، وأشارت إلى 

«ان االتحاد يسعى مع اتحاد بلديات 
زغرتا لتنفيذ مشروع مشترك لحل 

مشكلة النفايات ومعالجتها«.
 

بدورها تحدثتت عاقلة باسم اتحاد 
بلديات قضاء زغرتا ولفتت «الى أهمية 
دور المدارس في هذه العملية في ظل 

الشلل المؤسساتي وتطرقت ألهمية 
التكامل بين األفراد والمجتمع المدني 
واالتحادات والبلديات لتحقيق التنمية 

في المجتمع«.
 

وفي الختام، وزعت الجمعية على 
كل مدرسة مشاركة المواد التربوية 
المدرَّب عليها حول التغير المناخي 

إضافة الى مستوعبات مخصصة لفرز 
النفايات العضوية، الورقية والكرتون، 

البالستيك والحديد والزجاج وااللمنيوم. 
 

وسط - دعا رئيس بلدية البداوي 
حسن غمراوي في بيان اصدره جميع 

المرشحين الى المجلس البلدي 
واالختياري الى التنافس بشكل 

ديموقراطي مبني على مبادىء وأخالق 
اهل البداوي، وقال:« لمناسبة إقتراب 
اإلستحقاق اإلنتخابي في شمال لبنان 

يوم االحد في 2016/05/29 وبما 
أن مدينتنا البداوي ستعيش هذا 

العرس الديموقراطي، ومع بدء الحراك 
االنتخابي لدى كل عائالت البداوي 

الكريمة، فإننا بصدد اإلضاءة على 
بعض القضايا األساسية التي نود 

توضيحها للرأي العام في المنطقة.
 

أوال : إن التنافس اإلنتخابي أمر مشروع 
و ديموقراطي وحق للجميع إنتخابا 

وترشحا.

ثانيا: بدل من ان يستعرض المنافسون 
لبرنامجهم و مشاريعهم المستقبلية 

أو حتى مناقشة مشاريع وعمل البلدية 
الحالية، يركزون فقط على توجيه 

اإلتهامات ومحاولة لصق شبهة 
التهديد برئيس البلدية دون اي مسوغ 
او دليل، ونحن مستعدون ألية مساءلة 

في هذا المجال.
 

ثالثا: طالما ان البداوي متجهة الى 
معركة انتخابية فال يسعنا اال توجيه 
الشكر والتحية الى كل الذين يقفون 

الى جانبنا في هذا االستحقاق«. 

وقفة تضامنية مع االسري يحيى سكاف 

     نعم للشباب في المجلس البلدي  -  المرشح للمجلس البلدي في المنية النبي يوشع               -       رضوان أسعد -                   نعمل ألجل منية أفضل      

| الخير مكرمًا 

غمراوي: لتنافس ديموقراطي مبني على املبادىء واألخالق 

ترأست قائمقام قضاء المنية ـ الضنية 
روال البايع إجتماعا لمجلس األمن 

الفرعي في القضاء حضره مسؤولو 
األجهزة األمنية فيه بهدف التنسيق 

واتخاذ التدابير واإلجراءات األمنية 
واإلدارية واللوجستية المطلوبة، قبيل 

جولة اإلنتخابات البلدية واإلختيارية 
المرتقبة األحد المقبل في محافظتي 

الشمال وعكار.

وجرى التشديد، خالل اإلجتماع، على 
«ضرورة تنظيم عملية تسليم صناديق 

اإلقتراع لرؤساء اإلقالم ومساعديهم 
في صباح السبت المقبل وفق األصول، 

وتسهيل معظم اإلجراءات من أجل 
أن تجري عملية التسليم بسهولة 

وبشكل سريع والئق، وأن خيما كبيرة 
ستنصب في باحة السراي لهذا الغرض، 

وخصوصا أن هذه هي المرة األولى 
التي يجري فيها تسليم صناديق 

اإلقتراع لرؤساء األقالم في سراي 
القضاء، بعدما كانت تسلم سابقا في 

سراي طرابلس«.

وأكدت البايع خالل اإلجتماع أنها 
«ستكون على تواصل دائم مع رؤساء 

األقالم يوم اإلنتخابات، من أجل 
تسهيل اإلجراءات المتعلقة باإلنتخابات، 

وبهدف تذليل مختلف العقبات التي قد 
تظهر أمامهم«.

وأوضحت أن «سراي المنية هو المكان 
الوحيد الذي يفترض أن يتوجه إليه 
رؤساء األقالم ومساعدوهم لتسلم 

صناديق اإلقتراع، وعدم التوجه إلى 
أي مكان آخر، بعدما التبس على 

كثيرين األمر وأجروا إتصاالت عدة لهذا 
الغرض، وأن سراي المنية قرب معسكر 
الجيش في عرمان على الطريق الدولية 

التي تربط المنية وطرابلس، ستبقى 
مفتوحة على مدار الساعة لمتابعة 

العملية اإلنتخابية من بدايتها حتى 
نهايتها«. 

البايع ترأست إجتماعا لألمن الفرعي يف املنية

سنكون على تواصل دائم مع رؤساء األقالم

| البايع مترئسة االجتماعً 

«

تصوير  رضوان أسعد  )وسط(
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#وسط -  في إطار فعاليات 
معرض الكتاب الثاني واالربعين 
وفي جناح الرابطة الثقافية على 

ارض معرض رشيد كرامي الدولي 
، وّقع الكاتب والشاعر  محمد عادل 
عوض كتاب بعنوان  كالم مختلف 

في حفل دعى اليه مكتب المنية 
لالعالم ورعته الرابطة الثقافية

وذلك بحضور ممثل رئيس اتحاد 
بلديات المنية الحاج علي محيش 

- رئيس الرابطة الثقافية رامز 
فري - رئيسي رابطة آل زريقة 
االجتماعية فادي زريقة وسامر 
زريقة -االستاذ أحمد محمود 

الخير- الدكتور خالد خضر الخير 
- الحاج كمال الخير ممثاًل بنجله 

محمد الخير - مدير ثانوية المنية 
مصطفى قاسم - مرشح رئاسة 

بلدية دير عمار فادي عيد - رئيس 
دائرة الشؤون القانونية في 

مؤسسة المياه مصطفى عيد - 
رئيس دائرة مياه طرابلس ناصيف 

خوري - امين صندوق مؤسسة 
المياه خالد حيدر - رئيس جمعية 
الفكر والحياة صالح حامد -مدير 
موقع ومجلة تحقيقات في بيروت 

االعالمي محمود جعفر  - المحامي 
علي ضاهر - المحامي عبدالسالم 
الخير -  المحامي ممتاز معرباني  

- وفد من قطاع المرأة في تيار 
العزم برئاسة جنان المبيض - وفد 

من المنتديات لتيار العزم برئاسة 
سامر ذوق - رئيس جمعية الوفاء 
للمعاقين محمود حامد - حسين 

شاكر الصمد - الكاتب فيصل 
قاسم - االستاذتين عفت ملص 

وعزيزة علم الدين - رئيس طالب 
المسلمين محمد المصري - 

الشعراء مصطفى غنوم ورنا رسالن 
وروجيال عيتاوي - جمعية وعد 

المنية - المختار عبدالقادر عوض 
- وعدد كبير من أهالي المنية 
والجوار من أساتذة - جمعيات 

ومجتمع مدني في طرابلس 
والمنية   - وفد من طالب الجامعة 

اللبنانية .

وقد زار الجناح كل دولة الرئيس 
نجيب ميقاتي - االعالمية آلسي 

أبي نصر والنائب السابق مصباح 
االحدب والوزير السابق عمر 

مسقاوي والوزير سمير الجسر - 
االستاذ أحمد الصفدي - االعالمي 

يزبك وهبي - االب ابراهيم 

سروج . 

وكان على هامش التوقيع توزيع 
درع من قبل االستاذ عوض  

لرئيس رابطة آل زريقة السيد 
فادي زريقة ودرع للحاج عمر 

عبدالرحمن زريقة لنشاطهما 
ودعمهم المجتمع المناوي كما تمّ 
تسليم درع للكاتب عوض من قبل 

مدير مجلة تحقيقات في بيروت 
االستاذ محمود جعفر عربون تقدير 

ومحبة .

وفي الختام شكر عوض كل من 
لبّى الدعوة متمنيًا على الجميع 

العمل من اجل انجاح بلدتنا المنية  
ومجتمعنا اللبناني .

يف العزم البيئي 
تعميم ل ثقافة فرز النفايات 

من املصدر

وسط - نظم «منتدى العزم 
البيئي« لمناسبة «يوم االرض«، 
محاضرة بعنوان: «إدارة النفايات 
الصلبة«، ألقاها منسق المنتدى 

نجيب سنجر، وذلك في مقر 
منتديات وقطاعات العزم في 

طرابلس.

 استهل سنجر كالمه بتعريف 
المخلفات، فأشار إلى «وجود 

تصنيفات متعددة في هذا الصدد، 
سواء من حيث النوع أو درجة 

الخطورة«.
 

وعن إدارة المخلفات، لفت إلى أنها 
«تمر بخمس مراحل، بدءا باإلنتاج 

والتولد، التخزين، التجميع، 
النقل، والتصريف«، منبها إلى أن 

«اإلدارة السليمة ينبغي أن تمر 
بهذه المراحل جميعها«.  وعرض 
سنجر رسما توضيحيا لعملية فرز 

النفايات، مشيرا إلى أن «التصريف 

يتنوع بين تخفيض النفايات، 
إعادة استعمالها، تدويرها، 

وتحويلها إلى طاقة«، مؤكدا 
«الحاجة إلى مختلف هذه الطرق، 
ولكن بنسب مختلفة، مع االبتعاد 
والتقليل قدر اإلمكان من الطمر«.

 وأبرز سنجر «إحصاءات تقريبية 
حول التعامل مع النفايات الصلبة 

في لبنان«، مالحظا «االعتماد شبه 
الكامل على المطامر والمكبات 

العشوائية، مع وجود تجارب ناجحة 
في العديد من القرى والبلدات، 

لناحية الفرز من المصدر، وبالتالي 
إعادة االستعمال والتدوير«.

 وقدم عرضا «لمشكلة المخلفات 
الصلبة في طرابلس، سواء لجهة 

المكب أو معمل الفرز«. 

 وفي الختام، دار نقاش حول 
«الممارسات المثلى للتعامل 

مع المشكلة«، فأكد سنجر على 
«ضرورة التركيز على ثقافة الفرز 

من المصدر كحل أمثل في بلد 
كلبنان، صغير المساحة، وضعيف 
اإلمكانات المادية، خصوصا وأن 

هذه التقنية تحقق عائدا ماديا 
كبيرا، سواء للبلديات أو خزينة 

الدولة«. 

#وسط -  استقبل رئيس غرفة 
طرابلس ولبنان الشمالي توفيق 

دبوسي، وفد طالب مدرسة 
«البيان اإلسالمية« بعد حصول 
فريق الثانوية على جوائز محلية 
وعربية، إذ إحتل المرتبة الثانية 

على صعيد لبنان في مسابقة 
«الروبوت«، وتأهل لتمثيل لبنان 

في مسابقة الروبوت العالمية التي 
تقام في إسبانيا مطلع أيار.

 وأكد دبوسي بحضور رئيس 

جمعية البيان الشيخ أحمد 
الشعراني واألستاذة رندة الزعبي 

عن مدرسة «اإليمان« على «وقوف 
غرفة طرابلس الى جانب إدارتي 

المدرستين االسالميتين في 
طرابلس، وعلى ما حققه ويحققه 

طالبهم في مجال اإلبتكارات 
واإلبداعات التي سجلت لهم 

النجاحات الممتازة، وهي مصدر 
إعتزاز وتقدير لما تمتاز مؤسساتنا 

العلمية من جودة علمية ودور 

فاعل في تنمية قدرات أبناء 
طرابلس ويساهمون مساهمة 

فعلية في رفع مستوى ثقة أبنائنا 
بقدراتهم وكفاءاتهم وبدور 

العلم والفكر في حياتهم العلمية 
واإلجتماعية«.

 
وقال: «صحيح أن لبنان هو 

بلد صغير من حيث المساحة 
الجغرافية، ولكنه كبير بأبنائه 

الذين نتمنى لهم يوما يصبحون 

فيه قياديين إليمانهم بالعلم 
والفكر والثقافة واإلبداع، بالرغم 

من إدراكنا المسبق للصعوبات 
التي يمر بها مجتمعنا في المرحلة 

الراهنة، فنحن نفخر بطاقاتنا 
الشابة وبالقيمين على إدارات 
مؤسساتنا التربوية، وأن بلدا 

يحتضن هذه البراعم اإلبداعية 
الواعدة ال يمكن إعتباره هامشيا«. 

دبوسي مستقبال طالب مدرسة البيان االسالمية
مؤسساتنا العلمية تمتاز بدور فاعل يف تنمية قدرات ابناء طرابلس

وسط -  أقامَ قطاعُ المرأةِ في جمعية الفكِر 
والحياة  المنية  محاضر ًة دينيًة لإلعالمية 

والمدربة والداعية هنادي الشيخ نجيب حول 
كيفية االستعداد لشهر رمضان المبارك،حيث 

تحورت محاورُ المحاصرة حول:االستعداد 
الستقبال شهر رمضاَن باستحضار شعور الحياء 
من اهلل على نعمِه سائرَ العام واالجتهادِ في 

تقوية عين القلب )البصيرة( للتفكر في الحكمة 
من آالئه نعمائه و بالئه وفرائضه.

 رّكزت المحاضرة  على ضرورة االستفادة من 
نفحات األوقات الثمينة في اغتنام رمضان 

بتالوة القرآن الكريم و صالة النوافل والصدقة 

واالستعجال بالتوبة والصلح مع المتخاصمين 
والتواصل مع صلة الرحم و االجتهاد في الحفاظ 

على قراءة األوراد واألذكار النبوية. 

واإلكثار من الدعاء لطلب البركة في األعمار 
واالعمال في رمضان وأشارت ألهمية تخلية القلب 

من الشوائب والتوبة وتبييض صفحة األشهر 
الماضية،وتحدثت عن فضائل االستغفار ومكانتُه  

في فعاليات استقبال شهر الرحمة بقلوب نقية 
تقية تستفيد من العطايا والمنح الربانية.

وختم اللقاُء باألجوبة على أسئلة الحاضرات 
وبصور تذكارية.

جمعية الفكر تحاضر عن الكاتب محمد عادل عوض يوّقع اصداره الرابع يف معرض الكتاب
نفحات األوقات الثمينة يف اغتنام شهر الخري »رمضان«
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وسط -  كتاب »معايير النقد األدبي عند العرب واليونان« )للدكتور عمر عثمان(  هو كتاب يبحث في 
موضوع النقد األدبي عند العرب منذ مرحلة العصر الجاهلي وحتى نهاية العصر العبّاسي الثاني، حيث 

يرسم صورة لطبيعة اإلنسان العربيّ وطريقة تفكيره من خالل آرائه النقديّة؛ كاشفًا اللثام ما أمكن عن 
حقيقة النقد العربي وعن خصائصه وميزاته الفنّية واألدبيّة .

 جعل الدكتور عثمان  هذا الكتاب في ثالثة فصول، أتبعها بملحق  متحدثا  في الفصل األوّل عن 
مالمح النقد األدبي في العصر الجاهلي، ممهّدًا بتعريف النقد كما هو مفهوم عند النّقاد العرب، مبيّنًا 

مقصودهم بتسمية العصر بالجاهلي، متناواًل حقيقة النقد ومميّزاته في هذا العصر، مظهرًا معالم 
النقد كما رسموها، ناقاًل بعض أحكام أهل العلم واالختصاص المتعلقة بحقيقة النقد األدبي في العصر 

الجاهلي .

 وتحدّث  في الفصل الثاني عن النقد وأشكاله في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي، مفصاًل الحديث 
عن حركة النقد في عهد النبي صلى اهلل عليه وسّلم والخلفاء الراشدين . وكذلك تحدّث عثمان عن 

حركة النقد في عصر بني أميّة وتطوّره في كّل من بيئات الشام والحجاز والعراق، متوقفًا عند بعض 
أعالم هذا العصر ممّن كان لهم باع طويل في ميدان النقد . 

 أمّا الفصل الثالث فقد خصّصه لدراسة النقد األدبي في العصر العبّاسي حيث بدأ ه بتمهيد تحدّث  
فيه عن الحركة األدبيّة والنقديّة في هذا العصر بشكل عام . وقد قسّم  هذا الفصل إلى مطلبين اثنين 
: فتناول  في المطلب األوّل بعض أعالم النقد األدبي البارزين في مرحلة العصر العباسي األوّل، وآراءهم 

النقديّة من خالل المواضيع التي بحثوا فيها، ومنهم : ابن ساّلم الجمحي، والجاحظ، وابن قتيبة . أمّا 
في المطلب الثاني فقد اقتصر  الحديث على علمين من أعالم النقد األدبي في العصر العبّاسي الثاني 

وأرائهما النقديّة وهما : عبد القاهر الجرجاني، والقاضي أبو بكر الباقِاّلني .
    

  اختتم الدكتور عثمان  الكتاب بملحق تناول  فيه حركة النقد عند اليونانيين والرومان، فكان الحديث 
عن أفالطون وآرائه النقديّة، وكذلك عن آراء أرسطو من خالل كتابيه : فن الشعر، وكتاب الخطابة، ثم 

وأخيرًا النقد عند الرومان.  
     

- اعتُمد هذا الكتاب كمرجع أساسي لطالب قسم اللغة العربيّة وآدابها في الجامعة اللبنانيّة 
- الكتاب صادر عن المؤسّسة الحديثة للكتاب/ بيروت – لبنان . الطبعة األولى 2016م

اصدار كتاب »معاييــــر النقـد األدبــي عند العرب واليونان«
للدكتور املحاضر عمر عثمان

| الدكتور عمر عثمان 

| الوفد مع دبوسي   

| جناح توقيع االصدار   | من اليمين فري، ميقاتي و عوض   

| من المحاضرة    

«
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ــدي يف  ــس البل ــة املجل ــح لعضوي املرش
ــر ــي يوشــع رشــيد عم ــة - النب املني

- االسم: رشيد محمد عمر  الملقب ب 
)اآلغا(

- التحصيل العلمي: هندسة اتصاالت 

- مواليد وسكان : المنية - 1959

- عضو سابق في مجلس ادارة 
مستشفى المنية الحكومي، ناشط 

اجتماعي وأستاذ مهني.

- املرشــح لعضويــة املجلــس البلــدي يف املنيــة - النبــي يوشــع  األســتاذ خالــد 
عبدالرحيــم  ملــص

أستاذ رياضيات، مدرس في اكثر من مؤسسة تعليمية،  ناشط في الشأن التربوي 
واالجتماعي ، ويسعى لتحقيق بعض األهداف التي يراها ضرورية ألجل تنمية 
المدينة بالشكل الصحيح من خالل تحقيق مدخول ذاتي عبر مشاريع حيوية 

قادرة على النهوض بالمنية  ووضعها في مصافي البلدات والمدن الراقية. ملص 
يشدد على ضرورة مواجهة الفساد بالمزيد من الشفافية واطالع الرأي العام على 

نشاطات المجلس البلدي واجتماعاته. 

- املرشــح لعضويــة املجلــس البلــدي يف املنيــة - النبــي يوشــع  الدكتــور  عبدالرحمــن 
الدهيبــي

 
 ليس الهدف منصب رئيس او نائبه بل الهدف إنماء المكان الذي يشمل نطاقنا 

الجغرافي والذي نعيش فيه أن تكون النبي يوشع والمنية مزدهرة متطورة.

 أن يكون القانون سائد و الطرق نظيفة مضيئة ومعبدة وان تنظم اليد العاملة  
مع إصدار أوراق اقامة، والحد من اليد العاملة الغريبة وأن تكون مرخصة حتى 

يأخذ كل  صاحب مصلحة حقه في العمل .. والتوفيق من اهلل.

املرشــح لعضويــة املجلــس البلــدي يف املنيــة 
- النبــي يوشــع رضــوان أســعد

- االسم: رضوان اسعد

- مدير عام مجموعة روان لالنتاج 
االعالمي ومدير التصوير في »الوسط«

- مواليد وسكان : المنية    

- عضو مؤسس في جمعية تطوير 
العالقات الصناعية والتجارية، ناشط 

اعالمي واجتماعي.

- يسعى اليصال صوت من ال صوت 
لهم ، والعمل ألجل منية أجمل وأفضل 
وهو على مسافة واحدة من الجميع في 

المنية.

 د. عبدالرحمن الدهيبي أ.خالد عبدالرحيم  ملص
««
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| صورة جماعية لطالب  الشهادات

| من اليسار ميقاتي زريقة وسعد الدين والدهيبي  
| جانب من الحضور | علم الدين

| الحضور
| سعد  - سيف - علم الدين وميقاتي

| الحضور| الرافعي محاضرًا

| من اليمين: علم الدين - ميقاتي و المرعبي

| سعد

| تكريم الجامعة المرعبية| عريف الحفل

| حضور

|ً  تكريم الطالب| علم الدين تلقي كلمة الطالب 

| ميقاتي 

  تصوير:  رضوان أسعد 

ثانوية املنية االسالمية تختتم عامها الدراسي  2015 - 2016
«


