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كلمة

     أسرة الوسط   

من جديد عاد هاجس التفجيرات المتنقلة ليطرق الوضع األمني من بابه الواسع، مع غياب أي حل جدي للتمديد للمجلس النيابي أو ل غياب رأس الجمهورية، وتعود الوسط الى قرائها 
بنشرتها المطبوعة وكلها أمل بأن تمارس المجالس البلدية المنتخبة دورها الموكل اليها دون أي تقاعص وبعيدا عن المحسوبيات والمصالح الضيقة.

نعود  الى قرائنا، مع األيام األخيرة من الشهر الكريم ومع حلول عيد الفطر السعيد لنزف اليهم في افطار الوسط األول  خبر اطالق العمل رسميًا ب تلفزيون الوسط atv من خالل 
سلسلة أهداف وخطط عمل كفيلة بوضع القناة على السكة الصحيحة وفي أقرب فرصة ممكنة.

»
االستحقاق النيابي على األبواب ،، ولكن ،،،

عون وفرنجية خارج اصطفافات الحريري - جعجع؟!
والحريري من عكار: ملطار القليعات دور كبري يف اعادة اعمار سوريا والعراق

     أسرة الوسط   
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محافظ الشمال يف املنية بدعوة من جمعية »تطوير العالقات الصناعية والتجارية« وشركة الحلبي
نهرا: مكتبنا مفتوح لجميع املراجعني ،،، الحلبي: الشمال محروم خدميًا وانمائيًا

الشمال  محافظ  وحضور  برعاية 
تنظيم  ومن  نهرا  رمزي  القاضي 
الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية« 
حفل  أقيم    « لبنان  في  والتجارية 
توسعة شركة الحلبي لصناعة الحديد 
واأللمنيوم في مشاركة النواب كاظم 
الخير، قاسم عبدالعزيز وأحمد فتفت 
في  المستقبل  تيار  بمنسق  ممثال 
شخصيات  سعدالدين،  أحمد  المنية 
اعالمية  اقتصادية،  دينية،  أمنية، 

ومدعوين.
 

ثم  الوطني  بالنشيد  الحفل  بدأ   
فيها  تحدثت  الحفل  عريفة  ل  كلمة 
الشركة  بها  مرت  التي  المراحل  عن 

ومؤسسها.
 

جمعية  ورئيس  الشركة  كلمة    

الحلبي  عامر  الحاج  القاها  تطوير 
الذي  شكر فيها القاضي رمزي نهرا 
على حضوره مؤكدا على ضرورة دعم 
اهال   »: وقال  والصناعيين  الصناعة 
حللتم  فقد  وسالم  بتحية  أتانا  بمن 
اهال ووطئتم سهال،  ضيوفنا االعزاء 

القادمون من قريب او بعيد«.   

 تابع:« أصدقاؤنا االعزاء إنه ليسعدني 
ان احييكم جميعا وارحب بكم باسم 
مؤسسة الحلبي،  ان كفوفنا ممدودة 
بالتكاتف  جميعا  لنخضبها  لكفوفكم 
الراقية وبناء  الثقافات  زرع  في سبيل 
نجني  ان  نلبث  وال  اجمل  منطقة 
منها اال ثمرا صالحا ونتشارك جميعا 
بعضنا  لتثقيف  الواحدة  كاالسرة 
البعض في كل المجاالت، آملين من 
موضوع  في  النظر  الكريمة  دولتنا 
مناطقنا في الشمال إلنهاضه اكثر ان 
الخدمات  أو  التجارة  أو  الصناعة  في 

المغيبة وخصوصا في مدينتنا مدينة  
من  الكثير  من  المحرومة  المنية 

المشاريع اإلنمائية والخدمية«.    

القاضي  ألقاها  الحفل  راعي  كلمة 
الذي شكر بدوره صاحب  رمزي نهرا 
حسن  المنية  ألبناء  شاكرا  الدعوة 
على  مؤكدا  وكرمهم  استضافتهم 
الشمال  أبناء  لخدمة  تكريس موقعه 
وأن مكتبه مفتوح لجميع المراجعين.    

بعد ذلك قص القاضي نهرا  الشريط 
بمشاركة  الشركة  ودشن  التقليدي  
وانتهى  الحاضرين  من  كبير  عدد 

اللقاء بعشاء وحفل كوكتيل.  

  |من اليمين الخير، نهرا ، زريقة    

«
 جمعية  تطوير العالقات الصناعية والتجارية،  تأسست في لبنان في  العام 2016  
على يد مجموعة من الصناعيين وعلى رأسهم الحاج عامر الحلبي الذي يرأس حاليا 

الجمعية بعد اجتماع تقرر في خالله توزيع المهام االدارية.

تحمل الجمعية على عاتقها تقديم المساعدات للصناعيين في المنية، الشمال وكل 
لبنان كما لم تغفل الشق االعالمي الذي توليه المؤسسة األهمية القصوى.

  الجمعية تتخذ من مدينة المنية مقرًا ومنطلقًا لنشاطاتها على صعيد لبنان على 
أن يعلن عنها في حفل تعد له العدة ومن المقرر أن يحضره مجموعة نافذة من 

الصناعيين على الصعد كافة.

شركة الحلبي لصناعة الحديد 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
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نبذة عن جمعية تطوير:

  |الحلبي    

تصوير  حمادة أسعد - روان   )وسط(



  المحامي أسامة هرموش
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ميقاتي: املصلحة الوطنية تقتضي الحوار ،،  
الريفي يتحدث عن اضعاف قوى »طرابلسية« و فتفت: الحريري أعاد ترتيب األولويات

للوهلة األولى يمكن أن ال يشكل الفرق بين مصطلح المواطن 
هذين  ذكر  على  الناس  إعتاد  فلقد   ، معين  فرق  أي  واإلنسان 

التفكير  دون  المصطلحين 
كل  يتميز  وما  بمفهومهما 

منهما عن اآلخر. 

بين  الفرق  توضيح  أجل  فمن 
المصطلحين ال بد لنا أن نعرف 

أواًل ما هي المواطنية؟

بين  عالقة  »هي  فالمواطنية 
قانون  يحددها  ودولة  فرد 
تلك الدولة وبما تتضمنه تلك 
العالقة من واجبات وحقوق في 

تلك الدولة«.

بقعة  إلى  اإلنسان  إنتماء  هي  بسيط  بشكل  فالمواطنية 
أرض،أي اإلنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة و يحمل 
جنسيتها ،ويكون مشاركًا في الحكم ،ويخضع للقوانين الصادرة 
عنها ،ويتمتع بشكل متساٍو مع بقية المواطنين بمجموعة من 
الحقوق ،ويلتزم بآداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي 

ينتمي إليها.  

معينة  أرض  بقعة  في  يستقر  الذي  اإلنسان  هو  فالمواطن 
،وينتسب إليها أي مكان اإلقامة، أوالوالدة أو التربية .

فإن العنصر األساسي في مفهوم المواطنية هو اإلنتماء، والذي 
اليمكن أن يتحقق بدون تربية على المواطنية. 

وهذا ما يميزه عن اإلنسان  األول الذي كان يفتقد إلى مفهوم 
اإلنتماء ،حيث كان همه األول إشباع رغباته، وغرائزه ،والتنقل 
أرض  إلى  ينتمي  أن  دون  الحدود  وعبور  آخر،  إلى  مكان  من 

معينة. 

 وهكذا مع إمتداد الزمن، وتطور فكرة العقد اإلجتماعي أصبح 
األمر  أمراً،  المواطن  إلى مفهوم  اإلنسان  اإلنتقال من مفهوم 
الذي أدى إلى تطور مفهوم المواطنة لديه على مدار عقود من 

الزمن. 

فالسؤال األساسي كيف يكون اإلنسان موطنًا مسؤواًل؟

تحدد  والتي  المواطن  صفة  هي  المواطنة  أن  القول  يمكن 
حقوقه  الفرد  يعرف  خاللها  ومن  الوطنية  وواجباته  حقوقه، 
بنوع  تتميز  الوطنية، وهي  التربية  واجباته عن طريق  ،ويؤدي 

خاص من والء المواطن لوطنه.

فكيف يكون هذا المواطن مسؤواًل؟ 

من  بمجموعة  إلتزامه  عبر  مسؤواًل  المواطن  يكون  أن  يمكن 
المبادئ والقيم المواطنية.  فعلى هذا المواطن أن يعزز إنتمائه 
في وطنه عبر إبرازمواطنيته الحقيقية، وذلك بالدفاع عن وطنه 
السلم  أوقات  في  ،وخدمته  واإلعتداءات  الحروب،  أوقات  في 
،والتعاون مع المواطنين اآلخرين عن طريق العمل المؤسساتي 
األهداف  تحقيق  سبيل  ،في  التطوعي  أو،  الرسمي  الفردي  ،أو 

التي  يصبو إليها الجميع. 

وعليه يكون اإلنسان مسؤواًل عبر إطاعته دستور البالد،وإحترام 
قوانين الدولة المرعية اإلجراء ومن ثم دفع الضرائب ،والرسوم 
مع  ،والعيش  ،والمشاركة  التعاون  واجب  إلى  باإلضافة  للدولة 
اآلخرين من أقرانه المواطنيين ،وإن اختلفوا في اآلراءالسياسية 
المبادئ  هذه  تصطدم  أن  يمكن  ولكن  المذاهب،  ،أوتعدد 
على  تعتد  لم  الناس  من  عظمى  غالبية  هناك  بأن  المواطنية 
من  الخروج  أسباب،فألجل  لعدة  المواطنية  القيم  هذه  تطبيق 
ثم  أواًل،ومن  المواطنية  نعززالتربية   أن  يجب  المشكلة  هذه 
التربية المدنية عبر إدخالها في المناهج المدرسية  من مراحلها 
على  للتدريب  وندوات  دورات  الجامعية،وإقامة  حتى  األولى 
المواطن  اللبنانية،لتفعيل عمل  المناطق  المواطنة في مختلف 

بشكل أساسي .
                                                             التتمة صفحة 10

 

إقرأ أيضًا ،،
الرئيس الحريري يتحدث عن 

دور لمطار القليعات في 
بناء سوريا والعراق  - ص5

كيف تكون مواطنا مسؤوال 
facebook.com/oussama.harmouche.75 «
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يبدو أن االنتخابات النيابية على 
األبواب، بعد اشارات عدة من الرئيس 

نبيه بري، اال أن اجراء النيابية مع 
غياب الرئاسية يترك أكثر من عالمة 

استفهام،، نضعها برسم المعنيين 
والمعطلين.

ويبقى أن نشير الى أن أسهم فرنجية 
عون أصبحت وراء من طرحها للتداول 

لتعود أسهم العماد جان قهوجي 
للصعود من جديد وفي أكثر من مقام.

ميقاتي
وفي المقام نفسه،  أكد الرئيس نجيب 

ميقاتي ان «المصلحة الوطنية العليا 
تقتضي الحوار من منطق تعميق 
القواسم المشتركة بين مكونات 

الوطن واإلبتعاد عن نهج اإلصطفافات 
على قاعدة اإلستقواء واالستئثار«. 

وقال: «إننا اليوم بأمس الحاجة لوعي 
وطني وخطاب مسؤول يستند إلى 

الحقائق ويسقط األوهام. المصلحة 
الوطنية العليا تقتضي الحوار من 

منطق تعميق القواسم المشتركة بين 
مكونات الوطن واإلبتعاد عن نهج 
اإلصطفافات على قاعدة اإلستقواء 

واإلستئثار. جربنا هذا المنطق وأدركنا 
عقمه وويالته وعلينا اإلستفادة من 

تجاربنا«.
 

أضاف: «لسنا أصحاب مقاربات 
مذهبية ولن نكون لكننا أصحاب 

قناعة راسخة بأن الحرص على لبنان 
ينطلق أوال من الحرص على دور 

وحضور وحقوق كل مكوناته تحت 
سقف الدولة والمؤسسات . وإننا ومن 
موقعنا الوطني المدرك بعمق لعوامل 

قوة لبنان واستقراره وسلمه األهلي 
والمصلحة الوطنية العليا لم ولن 

نفرط بحقوق ودور وحضور السنة في 
لبنان الى جانب حقوق الطوائف االخرى 

وسنبقى متمسكين بها حرصا على 
لبنان وبقائه وديمومته«.

 
وتابع: «إن المتأمل بالقرآن الكريم 

يجد أنه رسم لنا منهجا في الوسطية 
في شتى جوانب الحياة بل ونرى 

أن القرآن يحارب االفراط والتفريط 
والغلو والجفاء وهذا ما نتمناه من 

الحفظة الكرام وخصوصا في خضم 
الحمالت التي تريد تشويه ديننا 

الحنيف ووسطيته. وألن الوسطية هي 
صنو لالعتدال وحماية من الجنوح 

نحو التطرف فانها غدت النهج الذي 
من خالله نستطيع مواجهة ظاهرة 

التطرف التي اقتحمت بأشكال مختلفة 
منطقتنا وأربكت دولها وانظمتها 

واحرجت شعوبها. واذا كان ثمة من 
يرى في التطرف خيارا واسلوب عمل 

يرتكزان على تعاليم الدين فإننا نرى 
في المقابل ان هذه المقولة ال تستقيم 

الن الرساالت السماوية على تعددها 
تأمر باالعتدال وتنهى عن التزمت 

وتنادي بالتسامح وتدين العنف الذي 
يستخدم تعاليم الدين لتبرير نفسه«.

 
وختم: «إيمانا منا بدور القرآن الكريم 

فاننا ندعم كل نشاط قرآني يخدم 
هذا الهدف النبيل. وتتويجا لما تبنيناه 
وبدأناه وحفاظا على الصورة المشرقة 

لوسطية القرآن في لبنان وخصوصا 
في طرابلس فاننا نعلن إطالق جائزة 
عزم طرابلس الدولية للقرآن الكريم 

حفظا وتالوة وتفسيرا وبمباركة صاحب 
السماحة مفتي الجمهورية لتكون 
مدينتنا سفيرة القرآن على منهج 

الوسطية واالعتدال، كما كانت من قبل 
مدينة العلم والعلماء ومدينة العيش 

الواحد واالخاء«.
 

الريفي
نتائج  أن  ريفي  أشرف  اللواء  ويرى  
أضعفت  البلدية  طرابلس  إنتخابات 
آذار   8 لقوى  الرئاسيَّين  المرشحَين 
في المدينة، مشيرًا الى أن من يمثلون 
فقدوا  الحوار  طاولة  على  طرابلس 

تمثيلهم.

 
معه  أجرتها  مقابلة  في  ريفي،  وأوضح 
جدًا  المعيب  من  أنه  «العربي«،  قناة 
إنتخابات  في  دور  بلعب  تركيا  إتهام 
هناك  أن  إلى  مشيرًا  البلدية،  طرابلس 
ضربة  النتائج  هذه  له  لت  شَكَّ من 
معركة  «خضنا  أننا  إلى  الفتا  قاضية، 
المال  الحر  بوجه  القرار  و  الكرامة 
والسلطة، مشددًا على انه تم دفع مال 
يستطيعوا  لم  لكنهم  قبلهم  من  كثير 

شراء ذمم الطرابلسيين.

«هناك   : سؤال  على  ردًا  ريفي  وقال 
و  اهلل««  «حزب  على  اإلنفتاح  بين   فرق 
رفضت  وطرابلس  أمامه  اإلنبطاح   بين 
السوري  اإليراني  للمحور  اإلنصياع 

ولبشار األسد«.

الحريري  سعد  بالرئيس  عالقته   وعن 

ُكثر  خير  «سعاة  هناك  أن  ريفي  أوضح 
بيني و بينه وكنتُ واضحًا بأننا لو كنا 
سنلتقي لمجرد إلتقاط صورة، فالصورة 
القضية  على  سنلتقي  كنا  وإن  تنفع  ال 
التي  وهي  سابقًا  جمعتنا  فالقضية 
ستجمعنا الحقًا ومن هنا دعوتُ للعودة 
رفيق  الشهيد  الرئيس  الى  ثوابت 
والعربية«  والوطنية  السيادية  الحريري 
التي  بثوابته  متمسك  أنه  على  مشددًا 
اللبنانيين«  لدى  طيبًا  صدىً  القت 
الى  للعودة  وأن كل من لديه إستعداد 

ثوابته سيالقيه على المسار نفسه.
اإلنتخابات  هذه  في  دعمه  من  وحول 
قال: «إن صناديق اإلقتراع كانت وحدها 
إنتخاباتٍ  وهي  الطرابلسيين  خيار 
بلدية عادية ال تحتاج لتدخٍل إقليمي أو 
لدينا  يكن  «لم  أنه  إلى  دولي«، مشيرًا 
ونحن  اآلخرين  قدرة  توازي  مالية  قدرة 

خضناها باللحم الحي«.

ويؤكد الريفي أن العالقة مع السعودية 
شائبة  تشوبها  وال  جدًا  «ممتازة 
ال  وهي  الكثير  لنا  قدمت  فالمملكة 
تتدخل في التفاصيل اللبنانية الداخلية 
وعرب  «لبنانيون  أننا  على  وشدد   »
بحكم  المملكة  صوب  تتجه  وأنظارنا 
متمنيًا   ، ودينية  سياسية  قِبلة  كونها 
سقوط كل ديكتاتور على الكرة االرضية 
في  سار  وهو  ديكتاتور  األسد  وبشار 
الشعب  لخيارات  معاكسة  خيارات 
ولن  الفارسي  اإلتجاه  واختار  السوري 
يرتاح الشعب السوري والشعب اللبناني 

إال بسقوطه« .

الجمهورية  هي  «سوريا  بالقول  وختم 
الجمهورية  وليس  السورية  العربية 
األسد  بشار  سقط   . السورية  الفارسية 
لبنان  من  خرج  حينما  األولى   ، مرتين 
وإيران  والثانية يوم دعمه «حزب اهلل« 
وليس  الروسي  بالدعم  إنقاذه  وتمّ 

برضى شعبه وال بد أن يسقط قريبًا«.

الحريري   
واكد الرئيس سعد الحريري  انه «مقتنع 
بأن االعتدال والعيش المشترك والحوار 
فعل  بل  كلمات  مجرد  ليست  والتآخي 
واجتماعية  وانسانية  يومية  وممارسة 
التي  الركائز  ابرز  عن  تعبر  وسياسية، 

خضت على اساسها مسؤولتي«.
 

ولفت الى ان »االنتخابات البلدية تشكل 
نقدية  لمراجعة  فرصة  لي  بالنسبة 
سياسي  حساب  كشف  وتقديم  داخلية 
عن  المسؤول  «انا  وقال:  وتنظيمي«، 
النتائج  وسأتحمل  االنتخابات  نتائج 

الى  هروب  وال  قاسية،  كانت  مهما 
االمام«.

 
سأفتح  الشهر  هذا  »خالل  انه  وأعلن 
يمليه  بما  وأتحدث  الدفاتر  من  العديد 
علي ضميري وبما اتحمل من مسؤوليات 
وشدد  المستقبل«.  تيار  جمهور  تجاه 
الحكومة  رئيس  مدرسة  من  «اننا  على 
االعتدال  مدرسة  الحريري  رفيق  الراحل 
الوطنية،  والوحدة  المشترك  والعيش 
شخص  اي  فوق  لبنان  تضع  مدرسة 
التامة  المناصفة  مدرسة  حزب،  اي  او 
تغير  ولن  نتغير،  ولن  كذلك  وسنبقى 
هي  هذه  قناعاتنا.  في  البلدية  النتائج 
معركتنا الحقيقية وهذه كانت بوصلتنا 
العميقة بغض النظر عن االماكن التي 

اصبنا فيها الخيار او اخطأنا«.
 

 وشدد على ان »تيار المستقبل سيبقى 
والدولة  الطائف  بإتفاق  متمسكا 
والهوية  النهائية  والدولة  المتساوية 

العربية«. 

فتفت
«المستقبل«  كتلة  عضو  أوضح  و 
سعد  الرئيس  أّن  فتفت  أحمد  النائب 
ترتيب  أعاد  خطابه  في  الحريري 
المرحلة  أن  الى  مشيرًا  األولويات، 
بين  مشترك  تقييم  الى  تحتاج  المقبلة 
«المستقبل«  تيار  في  األطراف  مختلف 
على  المالئمة  القرارات  اتخاذ  أجل  من 
الصعد التنظيمية واإلدارية والسياسية، 
الخطوة  تكون  أن  من  بد  ال  وبالتالي 

األولى في تأكيد الثوابت.

وفي سياٍق متصل، أكد فتفت عبر وكالة 
«أخبار اليوم«، أّن هناك تحضيرات لعقد 
مؤتمر عام استثنائي لتيار «المستقبل« 
أيلول  بين  ما  سيعقد  مبدئيًا  الذي 
كان  أنه  علمًا  المقبل،  األول  وتشرين 
يفترض أن يعقد منذ سنتين لوال غياب 
أن  الى  وأشار  بيروت.  عن  الحريري 
اآلن،  تحدّد  بدأت  العريضة  خطوطه 
التحضير،  مرحلة  في  وأننا  خصوصًا 
وبالتالي تفعيل الماكينة السياسية لتيار 
المستويات  كافة  على  «المستقبل« 

ليتبيّن أين كانت األخطاء والعراقيل.  

  |كرامي ، ميقاتي، الحريري     
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استقبل رئيس بلدية طرابلس 
المهندس احمد قمر الدين في مكتبه 

في القصر البلدي، في حضور نائبه 
خالد الولي، وفدا من شركة الفاجيت 

الملتزمة جمع النفايات ومعالجتها في 
مدن اتحاد بلديات الفيحاء، ضم الوفد: 

المدير التقني طوني بولس، المراقب 
محمد المصري ومسؤول االليات سامي 

رفاعي، كما حضر عضو المجلس السابق 
الدكتور محمد شمسين.

 
وتمحور الحديث عن »تطوير خطة 

العمل على االرض في احياء طرابلس 
ومناطقها، وتحديد اوقات رمي النفايات 

وتفعيل دور الشرطة في االنذارات 
وقمع المخالفات المتعلقة في النفايات، 

مع ضرورة زيادة عدد االليات وعدد 
المستوعبات، للحفاظ على نظافة 

المدينة وسالمة االهالي«.
 

وأكد قمرالدين »ضرورة تفعيل العمل 
وايجاد حلول مرضية لمشكلة النفايات 

في طرابلس«، داعيا الى »تنسيق 
الجهود بين الدوائر المختصة في 

البلدية وفريق عمل الالفاجيت لتبقى 
طرابلس نظيفة وجميلة وتأمين 

السالمة العامة للمواطنين«. وتمنى 
على المواطنين في المدينة »ضرورة 

االلتزام بأوقات رمي النفايات في 

المستوعبات«. 

و استقبل وفدا من 
غرفة ومرفأ طرابلس 

 
استقبل رئيس بلدية طرابلس 

المهندس احمد قمرالدين، في مكتبه 
في القصر البلدي، رئيس غرفة الصناعة 

والتجارة والزراعة توفيق دبوسي، 
ومدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر 

ومستشار الرئيس سعد الحريري الرئيس 
السابق للبلدية الدكتور نادر الغزال على 

رأس وفد مشترك من موظفي الغرفة 
والمرفأ، في حضور نائب رئيس البلدية 
المهندس خالد الولي وعضو المجلس 
محمد تامر، اضافة الى عضو المجلس 

السابق المهندس عمر الهوز وربيع 
جحجاح.

 
وكانت الزيارة، مناسبة لتقديم التهنئة 

للرئيس واعضاء المجلس المنتخب. 
وجرى خالل اللقاء »التأكيد على 

ضرورة تضافر الجهود بين البلدية من 
جهة وبين الغرفة والمرفأ والمعرض 

للنهوض باقتصاد المدينة، اضافة 
الى ضرورة تعزيز وتفعيل الالمركزية 

االدارية«.
 

وقال دبوسي: »جئنا نبارك لالخ 

والصديق المهندس قمر الدين رئاسته 
لبلدية طرابلس، وتربطنا به عالقات 

اخوة وقربى كوننا في طرابلس اقرباء 
وانسباء ومصالحنا مشتركة، ونرى 

طرابلس مدينة واعدة جدا، ونستطيع 
بتعاوننا كغرفة ومرفأ ومعرض وبلدية 

واتحاد بلديات الفيحاء وكل المؤسسات 
والغيارى الذين ينظرون للحياة نظرة 
تفاؤلية، جئنا لنقول مبروك احمد قمر 

الدين رئاسة البلدية وقريبا مبارك 
رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء«.

 
 اما مدير المرفأ الدكتور تامر فقال: 

»زيارتنا لتهنئة قمرالدين الذي تجمعنا 
به صداقة قديمة وكان لديه نجاحات 
وانجازات في النشاطات والمواقع التي 
تسلم ادارتها سواء في العمل البلدي 
او في النشاط الرياضي على مستوى 

لبنان«.
 
 

من جهته، شكر قمر الدين للوفد 
تهنئته، وقال: »اعتبر هذه التهنئه 

لكل المدينة واهلها الكرام، واعتبر ان 
البلدية والغرفة والمرفأ والمعرض هم 
الركائز االساسية للنمو واالقتصاد في 
طرابلس، وان شاء اهلل نكون في هذه 

المرحل الى وضعه السابق والنهوض به 
الى االفضل«. ما يحكى عنه في االعالم، 

من ان تكون طرابلس مركزا اساسيا 
العادة اعمار وتأهيل سوريا، التي نتمنى 

ان تنتهي فيها الحرب المدمرة قريبا، 
ولقد عانينا في لبنان من الحروب لمدة 

تزيد عن 15 سنة، ونتمنى ان تحل 
االزمة في سوريا في اسرع وقت ممكن، 
لقد تحدثت مع االخوان في هذا اللقاء، 

من اجل ان نتحضر جيدا لهذا االمر، 
وان نكون على اتم االستعداد، وليس 

ان ننتظر حتى يصل االمر وال نستطيع 
مواكبته، ويكون قد فاتنا القطار«.

 
وختم قمر الدين: »ان شاء اهلل تعاوننا 
سيكون وثيقا ومكثفا لخدمة المدينة 

وتنميتها والنهوض بها، واليوم، وبعد 
االنتخابات اصبحت المسؤولية كبيرة 
على عاتقنا، وحتى ال نفشل علينا ان 

نضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض 
لمصلحة المدينة، وال سيما ان جميع 

االفرقاء السياسيين الذين كنا في 
تنافس انتخابي معهم، او السياسيين 
الذين كنا على تعاون انتخابي معهم، 

جميعهم وضعوا االنتخابات خلف 
ظهورهم وأبدوا كل التعاون معنا 

للنهوض بالمدينة واهلها«.
 

وكان رئيس البلدية قمرالدين، التقى 
ايضا رئيس مصلحة مالية طرابلس 

والشمال وسيم مرحبا في حضور عضو 
المجلس الدكتور باسم بخاش ورئيسة 

مصلحة الهندسة عزة فتفت. 
 

 إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس 
اليوم في دارته في  سعد الحريري مساء 
النائب  حضور  في   طرابلس  الميناء- 
غطاس  السابق  النائب  كرامي،  احمد 

خوري والسيد نادر الحريري . 

تم خالل اللقاء  عرض التطورات الراهنة 

في لبنان والمنطقة. 

الحريري  الرئيس  أدلى  اللقاء  بعد   
ألتقي  أن  »يشرفني   : االتي  بالتصريح 
لطرابلس،  زيارتي   في  الرئيس  دولة 
وقد تناولنا شؤون المدينة، واكدنا على 
المشوار  سنكمل  بيننا.  المتينة  العالقة 

في  الكبرى  التحديات  لمواجهة   سويا 
ال  التضامن،  علينا  تفرض  التي  البلد، 
سيما أن الفراغ الرئاسي يؤدي إلى تآكل 

كافة المؤسسات«.

 وكان الرئيس ميقاتي شارك في االفطار 
معرض  في  المستقبل  تيار  اقامه  الذي 

رشيد كرامي في طرابلس« حيث 
  أقام الرئيس سعد الحريري مأدبة إفطار 
كرامي  رشيد  معرض  في  رمضانية،  
الدولي على شرف عائالت من طرابلس 
نجيب  الرئيس  حضور  في  والكورة، 

ميقاتي.  

الحريري التقى ميقاتي يف طرابلس: سنكمل املشوار سويًا
طرابلس شبعت وعودا وهي تطلب منا قرارا يضع مشاريع تطويرها موضع التنفيذ
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نهرا استقبل مديرة 
األحوال الشخصية 

 إستقبل محافظ الشمال القاضي 
رمزي نهرا في مكتبه في سراي 

طرابلس، المديرة العامة لالحوال 
الشخصية سوزان الخوري يرافقها عدد 

من المسؤولين في المديرية. وتم 
استعراض االوضاع على صعيد العمل 
في دوائر نفوس لبنان الشمالي وقلم 

نفوس طرابلس لجهة تطويره وتحسين 
اداء الموظفين، اضافة الى شؤون 

ادارية.
 

بعد االجتماع انتقل نهرا والخوري الى 
مكتب رئيس دائرة نفوس الشمال 

عامر المصول واطلعا منه على حاجات 
هذه االدارة والسبل اآليلة لتطوير عمل 

الموظفين وخدمة المواطنين بشكل 
اسرع وافضل.

 
بعد ذلك، تفقد الجميع مركز نفوس 

طرابلس واستمعوا من المسؤولين فيه 
على المراحل التي قطعها تنفيذ مشروع 

ارشفة وتصوير الوثائق كافة والبدء 
بعملية نسخ سجالت النفوس واعادة 

تكوينها والتي لم يجر استحداثها منذ 
بضعة عقود، ولالطالع ايضا عن كثب 
على المشاكل والصعوبات التي يعاني 

منها قلم النفوس، ال سيما لجهة 
النقص في عدد الموظفين والتجهيزات. 

كما استمع نهرا والخوري على العقبات 
التي تواجه الموظفين خالل انجاز 

معامالت المواطنين والتي تتسبب 
في كثير من األحيان في تأخير انجازها 

نتيجة ازدحام اصحاب المعامالت.
ثم انتقال الى مركز توزيع الهويات 

واطلعا ميدانيا على سير العمل وكيفية 
تسهيل امور المواطنين واعطيا 

التوجيهات الالزمة لتحسين االداء.
 

بعد الجولة، رحب نهرا بالخوري في 
السراي وفي مدينة طرابلس، وشكرها 

على «الجهود الكبيرة التي تقوم بها 

بموضوع االحوال الشخصية في لبنان 
عامة وطرابلس خاصة«.

 أما الخوري فقالت: «قمنا اليوم بجولة 
مع سعادة المحافظ القاضي رمزي 

نهرا كي نطلع ميدانيا على المشاكل 
التي يعاني منها الموظفون في دائرة 
النفوس واتخاذ الخطوات العملية على 

المدى القصير وعلى المدى الطويل 
وعلى كل المستويات من اجل تسهيل 

وتسيير معامالت الناس بطريقة نحترم 
فيها اوقاتهم، اضافة الى ايجاد حلول 
للمشاكل التي تعاني منها الدائرة«.   

رئيس بلدية طرابلس
عرض مشكلة نفايات املدينة واستقبل دبوسي وتامر 

درباس أطلق موسم بحر رمضان االول 

 أطلق وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس، موسم بحر رمضان األول في جزيرة 
عبد الوهاب في الميناء طرابلس، في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية 

المضيفة المشترك بين وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي.

 
استهل االفتتاح بكلمة للسيدة ريمي درباس قدمت بعدها جوقة الفيحاء عرضا فنيا 

كما قدمت فرقة من موسيقى الجيش اللبناني مقطوعات موسيقية.
 

وفي كلمة ألقتها لوجوديتشي قالت: «يسرني أن أمثل برنامج األمم المتحدة 
االنمائي اليوم في هذا الحفل الرائع والذي يعني الكثير ألهالي الميناء وطرابلس. 
إن هاتين المدينتين هما بالنسبة لي من أجمل المدن في لبنان وتتميزان بثقافة 

وتاريخ وقدرة على التنمية والتطوير ال تخفى على أحد، كما هي المشاكل التي 
تواجهانها قبل أزمة النازحين السوريين«.

 
من جانبه القى رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين كمة قال فيها: «لقد 

وعدنا أهلنا في الميناء اننا سنكون فريقا واحدا يضع نصب عينيه اعادة الميناء إلى 
سابق عهدها. سنكون بأذن اهلل اوفياء بما وعدنا به، واول اهدافنا هو السياحة، 

وتنشيط القطاع التجاري في الميناء واعادة الحياة إلى اسواقها الداخلية«، مضيفا 
«في بحر رمضان ستستمعون الى كورال الفيحاء، وسترون الرقصة المولوية، 

وستستمعون الى الحكواتي، وسيكون ختامها مع الفنان محمد الشعار بأناشيده 
الرائعة«. 

 
 وختم الوزير درباس، قائال: «من خالل عدة مشاريع مستقبلية في المدينة وعلى 

الواجهة البحرية، سنغير المكان سيتطور المكان، لكي يتطور االنسان«.

 
اشارة الى انه أكثر من 10 آالف من أهالي الميناء وطرابلس التقوا في األمسية 

الثقافية واالجتماعية التي فتحت أبوابها أمامهم امس. وقامت أكثر من 130 
سيدة من الفئات األكثر ضعفا من تعاونيات عكار بإعداد المأكوالت استعدادا 

للحدث، فيما تسلل بعض األطفال إلى المكان ليلقوا نظرة على األلعاب التي يتم 
وضعها. تخلل الليلتان عروض موسيقية ونشاطات لألطفال ومعروضات حرفية 

ووجبات سحور مجانية. 

 قدم رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، «تهانيه لرئيس 
وأعضاء مجلس بلدية الميناء المنتخبين حديثا«، متمنيا «للرئيس عبد القادر 

علم الدين وألعضاء المجلس، التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة«. شاركه 
في تقديم التهاني مستشار الرئيس الحريري الدكتور نادر غزال ومدير عام مرفأ 

طرابلس الدكتور أحمد تامر.
 

وشدد دبوسي خالل لقاء التهنئة على «أهمية التكامل والشراكة مع بلدية مدينة 
الميناء ومع إتحاد بلديات الفيحاء إلطالق وإستكمال كل المشاريع الحيوية التي 

تحتاجها مدن الفيحاء لتجديد بناها وهياكلها اإلقتصادية والعمرانية وتطوير 
مرافقها ومؤسستها وتحويلها الى بيئة إستثمارية جاذبة، ألن مدن الفيحاء بما 
تتمتع به من مواقع إستراتيجية وما تختزنه من طاقات وقدرات وما تشهده من 

تحوالت على صعيد أطالق المشاريع الحيوية من المنطقة اإلقتصادية الخاصة 
وتأهيل وتحديث مرافقها، ال سيما مرفأ طرابلس وجاهزيته اللوجستية تشكل 

بمجموعها مرتكزات أساسية تعطي قوة دفع لعملية النمو اإلقتصادي والتنمية 
اإلجتماعية«.

 

وخلص دبوسي قائال: «لقد أكد للرئيس علم علم الدين ما سبق واكدناه لرئيس 
بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين خالل تقديمنا التهاني له وألعضاء 

مجلس بلدية طرابلس بأننا متمسكين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
لكي نضفي الحيوية على دورة الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في طرابلس وكل 

مناطق شمال لبنان عنوانها التعاضد بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وبلديتي 
طرابلس والميناء وكل بلديات الفيحاء ومرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي 
الدولي، ألن لدينا الكثير من الملفات اإلنمائية واإلستثمارية التي تحتاج الى 

تضافر جهود كل الغيارى لتحقيقها وإنجازها، وكلنا ثقة أننا في المرحلة المقبلة 
سنسجل معا الكثير من النجاحات في مختلف الصعد وعلى كافة المستويات«. 

دبوسي هنأ رئيس وأعضاء مجلس بلدية امليناء

»
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 أقام الرئيس سعد الحريري مأدبة إفطار 
رمضانية في بلدة ببنين في عكار، على 

شرف عائالت من مناطق عكار كافة، 
في حضور ممثل النائب األسبق لرئيس 

مجلس الوزراء عصام فارس سجيع 
عطية، النواب: معين المرعبي، خالد 
زهرمان، خضر حبيب، هادي حبيش، 

نضال طعمة، ورياض رحال، الوزير 
والنائب السابق طالل المرعبي، النائبين 

السابقين مصطفى هاشم وغطاس 
خوري.

 
كما حضر محافظ عكار عماد لبكي، 

مدير مكتب الرئيس الحريري نادر 
الحريري، مفتي عكار الشيخ زيد بكار 

زكريا، راعي أبرشية عكار وتوابعها 
للروم األرثوذكس المطران باسيليوس 

منصور، ممثلو قادة األجهزة األمنية، 
القاضي خلدون عريمط، عضوا المجلس 

االسالمي الشرعي األعلى المحامي 
محمد المراد، علي طليس، الشيخ مالك 
جديدة، الشيخ عالء عبد الواحد، رؤساء 

اتحادات بلديات، ورؤساء بلديات، رؤساء 
روابط المخاتير ومخاتير عكار، وحشد 

من الشخصيات العكارية وجمهور »تيار 
المستقبل« في عكار.

 
بعد تقديم من منسق عام تيار 

»المستقبل« في القيطع- عكار سامر 
حدارة، ألقى الرئيس الحريري كلمة 

خاطب في مستهلها الحضور بالقول: 
»أهل عكار الغالية، السالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته، وكل رمضان وأنتم 
وعكار بألف خير. من أين أبدأ الكالم 
عن عكار؟ كونها خزان الدولة وخزان 

الجيش وقوى األمن وكل القوى األمنية 
الشرعية؟ او انها خزان العيش المشترك 
والوحدة الوطنية بين كل أبناء لبنان؟ او 

ان عكار خزان العروبة والدفاع عن هوية 
لبنان الوطنية والقومية؟ او كونها خزان 

الشهامة والكرم الستقبالها إخواننا 
النازحين من جحيم بشار األسد وحلفائه 

المجرمين في سوريا؟«، مضيفا »وهنا 
اسمحوا لي ان اوجه تحية خاصة لكل 
أبناء وادي خالد واكروم، الذين فتحوا 

بيوتهم لالخوة النازحين، منذ اللحظة 
االولى، قبل ان يتحرك المجتمع الدولي 

والمنظمات اإلنسانية أو غيرهم«.
 

وتابع »التحية واجبة لكل ابناء عكار 
الذين يضحون، في غياب فرص العمل 

للشباب والشابات في كل لبنان، بسبب 
الشلل السياسي الذي يصيب البلد 
والدولة، بعد أكثر من سنتين على 

الفراغ في رئاسة الجمهورية.    

وتوجه إلى الحضور بالقول: »تعلمون 

جميعا دور تيار المستقبل األساسي في 
تخصيص 100 مليون دوالر للتنمية 

في عكار، صرف منها 33 مليون دوالر 
لغاية االن، واليوم يفرحني ويشرفني ان 
اعلن أمامكم ان الدفعة الثانية وقيمتها 

33 مليون دوالر سيتم تحويلها ايضا 
من وزارة المالية. المائة مليون دوالر 

هذه، تشمل مشاريع أساسية، منها 35 
مليون دوالر لفرع الجامعة اللبنانية في 

عكار، و15 مليون دوالر لتأهيل الطرقات 
و20 مليون دوالر للمهنيات، ومليونا 

ونصف مليون دوالر لتجهيز مستشفى 
وادي خالد والباقي لمشاريع بنى تحتية 

أساسية«.
 

أضاف »باإلضافة لهذه المشاريع، نحن 
نتابع المشروع الحيوي، لعكار ولكل 

الشمال اي أوتوستراد الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري، الذي صدر مرسوم 

اإلستمالكات المتعلق به منذ سنة 
ونصف، واالن تعمل لجنة اإلستمالكات 

لتبدأ المرحلة األولى من المحمرة، 
وصوال الى الكويخات بإذن اهلل. 

ونحن لم ننس المشروع الحيوي االخر 
أي مطار القليعات، والذي تستمر االن 

الدراسات األولية الستخدامه بمجرد 
توقف الحرب السورية، وسيكون له دور 

كبير مثل باقي عكار وكل الشمال في 
إعادة إعمار سوريا والعراق«.

 
وتابع »في الوقت نفسه، فقد زادت 

محطة بيت مالت - العيون الكهربائية 
50% من طاقة عكار التحويلية، ويجري 

االن وضع خطة لتوسعة محطة حلبا 
الكهربائية مع خطوط النقل. وبما أن 
المياه ومشاريعها أساسية لمنطقتكم، 

سيصار الى طرح المناقصة لمشروع 

مياه سهل عكار خالل شهر ونصف بإذن 
اهلل، طبعا بعد ادخال التعديالت، التي 
طرحها النائب معين المرعبي عليه«. 

 
 

وختم »وعلى الرغم من انه يجب 
انتظار الرسالة الرسمية، اال انه يجب 

ان تعلموا اليوم بان الموافقة المبدئية 
من الجهات اإليطالية المانحة لتلزيم 

محطة التكرير في مشمش قد وصلت! 
لعكار علينا الكثير الكثير، ومهما فعلنا ال 

نوفيها حقها«. 

الحريري من ببنني:  ملطار القليعات دور كبري يف اعادة اعمار سوريا والعراق

تلكؤ متعمد
ببدء أعمال تأهيل الطرق يف عكار؟

قال النائب معين المرعبي: «ان طاقتنا على الصبر والتحمل قد تجاوزت كل قدراتنا، 
فكأن الظلم الالحق بنا من حدب الوزارات وصوب االدارات ال يكفي، فجاء االمين 

عام للهيئة العليا لالغاثة، بالتكليف ليزيد من فوق معاناتنا وقهرنا وظلمنا ظلما«. 
  

وقال المرعبي في بيان: «الجديد القديم اليوم، هل يعقل أن تزهق االرواح نتيجة 
التلكؤ المتعمد ببدء أعمال تأهيل طريق حلبا - عكار العتيقة - القبيات وطريق 

المقيطع - عرقا وغيرهما خاصة أن ملف االعمال قد انجز منذ زمن بعيد واالموال 
الالزمة لتنفيذ المشاريع متوفرة في صندوق الهيئة العليا من خالل تحويل حوالي 
33 مليون دوالر مما خصصه مجلس الوزراء لعكار في القرار رقم 1 تاريخ 25 آب 

2015 والذي خص عكار ب 100 مليون دوالر. ومع شهادتنا لالمين العام بأمانته، 
حاولنا أن نجد تفسيرا أو تبريرا لهذه المماطلة والتلكؤ والتسويف الذي يمارسه 
علينا، فما وجدنا سببا سوى أنه يحمل فوق طاقته، فعجز عن اداء مهامه المكلف 
بها في الهيئة العليا لالغاثة الى جانب أمانة سر المجلس االعلى للدفاع علما أن 

كل واحدة من الوظيفتين المكلف بهما تتطلبان جهدا استثنائيا«.
 

أضاف: «لذلك، ورحمة بعكار المنكوبة، ورأفة باالمين العام الحالي للهيئة العليا 
لالغاثة، فإنني أدعو وأرجو رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس هذه الهيئة، القيام 

بتكليف من يراه مناسبا للقيام بهذه األمانة حرصا على المصداقية وشعورنا 
باهتمام دولته بمواطنين يكادون يكفرون بكل ما يمت الى الوطن وحكومته 

بصلة«. 

اعتبر رئيس تيار القرار اللبناني الوزير 
والنائب السابق طالل المرعبي خالل 

استقباالته في دارته في عيون الغزالن 
«ان التخبط السياسي واالمعان في 
تضييع الوقت باالنتخابات الرئاسية 

هو الطبق المفضل عند بعض اصحاب 
القرار في التركيبة السياسية اللبنانية 

وعندهم اصرار على مقولة انا او ال احد، 
وكأن هذا البلد الرائع ال يستحق منهم 

اي تضحيات«.
 

واضاف خالل استقباله رؤساء بلديات 
وفاعليات ومخاتير وهيئات مدنية 

وشعبية ان «الكل في دوامة غياب 
الرؤية الواضحة واتخاذ القرار الصائب 

الذي ينقذ ما تبقى من هيبة الدولة 
وعندما ينتقد رئيس الحكومة حكومته 

وينعيها، فاين يذهب المواطن 
المسكين...الحال هو نفسه ينسحب 

على كافة المؤسسات الدستورية اين 
اذا المنقذ...كل منا يتبارز على منصة 
للمواجهة والدفاع عن جهة، اما عن 

وطننا نتركه وقت الحاجة وغب الطلب«.
 

ورحب المرعبي بالرئيس سعد الحريري 
في الشمال وعكار، وقال انه «مرحب 

به دائما وهو له محبة واحترام«، 
واضاف: «نحن بحاجة الى التقارب 
والحوار المباشر والتالقي، امال في 

ان تحمل زيارته الى عكار بشائر خير 
ومرحلة جديدة بالتعاطي مع مكوناتها 

ومرجعياتها بما يؤسس لمستقبل 
افضل من اجل النهوض بعكار على 

مختلف االصعدة 
ولوالده الشهيد الرئيس الحريري مكانة 

كبيرة في قلوبنا«.
 

وفي الشان البلدي، توجه بالتهنئة 
لجميع رؤساء اتحادات البلديات 

والبلديات في عكار متمنيا «ان يشكل 
نجاحهم جسر عبور الى تحقيق االنماء 

والخدمات في بلداتهم وقراهم«. 

 أطلقت بلدية مشمش المنتخبة حديثا 
بالتعاون مع أهالي البلدة وفعاليات 
المجتمع المدني حملة نظافة عامة 
شملت كل شوارع البلدة وساحتها 

وأزقتها الداخلية، أعلن عنها عبر 
االعالنات والمساجد ومكبرات الصوت، 

القت صدى ومشاركة فاعلة من كل 
ابناء البلدة حيث شارك فيها أكثر من 

300 متطوع. 
 

وكانت مشاركة أيضا للمغتربين، 
فمنهم من استعجل زيارته الى لبنان 

للمشاركة في الحملة بعدما حققت 
تفاعال كبيرا عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. 
 

وقال رئيس البلدية محمد عمر بركات 
الذي كان أول المبادرين باالعمال: 

«بلدة مشمش تجتمع اليوم في عرس 
حضاري مميز تحت شعار «مشمش 

بلدة خالية من النفايات«، وهي تؤسس 
لمرحلة جديدة من العمل البلدي 

المرتكز على التعاون والتشبيك مع 
كل اطياف المجتمع المدني وأهالي 

البلدة، ولفتة حضارية نحو بلدة نظيفة 
تستطيع معالجة وفرز نفاياتها بأفضل 

الطرق البيئية«.
 

ونوه إمام مسجد مشمش الدكتور 
محمود اسماعيل الذي كان على رأس 

الحملة بدور الشباب في نشر ثقافة 
الوعي والنظافة، وقال:«ان عنصر 
الشباب يجب ان يكون قدوة في 

النظافة شدد عليها االسالم ، وهي من 
أساسيات الدين فلتكن النظافة منهج 

حياة ال مرحلة عابرة«.

 هذا، وتتابع الحملة مسيرتها نحو 
أحراج البلدة لحمايتها من خطر الحرائق 

ولتكون متنفسا للجميع، علما ان هذه 
االحراج تشكل أكثر من ثلثي مساحة 
البلدة البالغة 38 كيلومترا مربعا«، 

شاكرا للجميع «مساهمتهم في نظافة 
هذه البلدة ورقيها«. 

 

طالل املرعبي: الحريري مرحب به دائما يف عكار

حملة نظافة يف بلدة مشمش عكار

 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريان في دار 

الفتوى، رئيس التجمع الشعبي العكاري 
النائب السابق وجيه البعريني، يرافقه 

ممثل التجمع في اوستراليا احمد 
البعريني، وقدم لسماحته التهاني 

بشهر رمضان المبارك، واطلعه على 

اوضاع منطقة عكار.
 

واكد البعريني في تصريح «ان استقالة 
ثالثة وزراء من الحكومة سوف يضعفها 

اكثر مما هي ضعيفة، فهي ال تلبي 
طموحات وامال اللبنانيين ولكن 

الكحل افضل من العمى«، مشددا على 

ان «انقاذ لبنان هو بانتخاب رئيس 
للجمهورية واقرار قانون انتخابي جديد 

على اساس النسبية واال ستستمر االزمة 
واالتي اعظم«.

 
ودعا «االجهزة االمنية الى التشدد في 
اجراءاتها االمنية خصوصا بعد التفجير 

االجرامي االخير الذي حصل في منطقة 
فردان ببيروت«. 

 البعريني من دار الفتوى: انقاذ لبنان بانتخاب رئيس

 اخي احرص على تأدية فريضة الزكاة -  - صندوق الزكاة في لبنان -  فرع المنية - للتواصل:  03105106 - 06463434 - 70485946

اطالق مشروع غابتي 
يف عكار  

  اطلق البنك الدولي وجمعية كشافة 
البيئة في لبنان وجمعية الرابطة 

النسائية الخيرية لبنان الشمالي - حلبا، 
ومجلس اإلنماء واإلعمار، ضمن مشروع 
الخدمات الطارئة للبلديات الممول من 

البنك الدولي واتحاد بلديات الشفت 
عكار-الشمال، مشروع غابتي، في 

ملعب الرابطة النسائية الخيرية حلبا، 
بحضور قادة كشافة البيئة اللبنانية، 

رئيسة وأعضاء جمعية الرابطة الخيرية، 
رؤساء بلديات وجمعيات محلية، 

مدراس المدارس المشاركة، فعاليات 
من المنطقة واألطفال اللذين تم 

توعيتهم في مراكز الرابطة النسائية 
الخيرية والبالغ عددهم حوالى 400 

طفل.
 

ويهدف المشروع الحفاظ على ما تبقى 
من أشجار والمساهمة في إعادة الغطاء 

النباتي ونشر التوعية البيئية. تخفيف 
من أزمة النفايات والتوعية حول أهمية 
الفرز. اإلستفادة من النفايات في دعم 

اإلقتصاد )شيء من ال شيء(.   

»

»»
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رجال وأعمال
مع معتز زريقة 

اعداد: ميساء سيف
   

تعود فقرة رجال وأعمال بعد غياب مرتبط بمتابعو االنتخابات البلدية، تعود 
لتضيئ على رجال من المنية أبدعوا في أعمالهم محققين نجاحات مجوية 

على صعيد لبنان المقيم والمغترب.

ومع عودة »رجال وأعمال« تلقي الوسط الضوء على ابن المنية  معتز عمر 
زريقة،  هو ابن الحاج عمر أحمد زريقة، متزوج من السيدة صباح زريقة وله 

ولدان روئ وعمر، أتم دراسته االبتدائية والتكميلية في المدرسة اإلسالمية 
في المنية ، هاجر الى استراليا  فتعلم في جامعاتها ودرس المعلوماتية وحاز 

على البكالوريوس، ومن ثم تابع دراسته فحاز على ماجستير في المحاسبة 
وأخيرا الدكتوراه  في التمويل والمصارف.

يمتلك زريقة مجموعة من الشركات في الخارج )لها امتدادات في الداخل(  
ومخولة التزام أي مشروع من وزارة المباني واألشغال ما يجعلها من 

الشركات الهامة في لبنان.

يدير زريقة انطالقا من  أستراليا أعماله  ويقول:« لكل شركة مشاريعها 
وزبائنها، وطبيعي أن نتعامل مع الشركات والمؤسسات األسترالية. نحن 

ننفذ مشاريع كبيرة بالتعاون مع وزارة اإلسكان في مناطق سيدني، كانبيرا 
ونيو كاسل، كما ننفذ مشاريع لوزارة الدفاع في مدينة نيوكاسل. هذه 

المشاريع عبارة عن ترميم وتأهيل المباني، الطرقات والحدائق. كما نقوم 
بعدة مشاريع لدائرة المواصالت والطرقات في أستراليا الـ RTA . وقد 

قمنا منذ فترة بتزفيت عدة طرق في مدينة Campbelltown كما إلتزمت 
 Bexley, شركتنا أيضًا ترميم وتأهيل عشرة مدارس في مناطق مختلفة مثل
Arncliffe, Rockdale«. تولت شركات زريقة عدة مشاريع خدمية في مدينة 

سيدني في استراليا امتازت بالسرعة والدقة في التنفيذ.

املنية
نشاطات وخدمات زريقة امتدت الى مسقط رأسه أيضا، طالت بعض 

المرافق التربوية، االعالمية   واالجتماعية كان أبرزها   اعادة تنشيط غرفة 
المعلوماتية في ثانوية المنية الرسمية واعدا بالمزيد.

اندونيسيا
وكان لزريقة الدور األهم في متابعة ملف الناجين من عبارة الموت في 

اندونيسيا  واعادتهم الى لبنان بتكليف مباشر من الرئيس سعد الحريري 
وفيما يلي مقتطف من متابعة زريقة للملف )نشر في جريدة المستقبل في 

تاريخه(:

 أعلن موفد الرئيس سعد الحريري إلى جاكرتا معتز زريقة أن الناجين 
الـ18 من عبارة «الموت« سيخرجون السبت من الفندق المقيمين فيه 

وسيتوجهون الى جاكرتا، كاشفًا أنه «من الممكن ان يعودوا الى لبنان مساء 
الغد بحسب ما علمنا من الوفد اللبناني.«  وأوضح، في حديث إلى محطة 

«المستقبل«، أن «القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اندونيسيا جوانا قزي 
أمنت لهم اوراقا تستعمل لمرة واحدة«.

وقال: «اجتمعت مع الضابط المسؤول عن الموضوع الذي أبلغني انهم 
بحاجة الى اسبوعين او ثالثة إلنهاء الفحوصات المخبرية المتعلقة بالحمض 

النووي لكل شخص«، مشيرًا إلى أن «الطبيب المختص الذي اتى مع الوفد 
اللبناني يعمل على الموضوع بكثير من الجهد«.

رعى زريقة مؤخرا جزء من أنشطة الوسط االخبارية، بنشراتها االلكترونية، 
المطبوعة، المرئية ونشرات )التواصل االجتماعي(.
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مجمع العبري الرتبوي املسرية مستمرة ،،،
محمد سعد مديرًا تربويًا: النتائج مشجعة ونسعى مع ادارة املجمع اىل تطوير املناهج وطرق التعليم

يستمر مجمع العبير التربوي في تحقيق المزيد من االنجازات التربوية على 
صعيد المنية، طرابلس والشمال، وفي هذا المضمار انتزع طالب المجمع 

نسب نجاح مرتفعة في الشهادات المتوسطة وصلت الى 90% مع 8 
تقديرات

جيد جدا )منير جابر، جنى العتري، رشيد العويك، حليمة الدهيبي(
جيد )عائشة يحيى، آالء الكلل، يوسف الكلل، آمنة العويك(

ومع ذكر كل  نجاحات المجمع  ال يسعك اال الحديث عن الحاج عبدالغفور علم 
الدين مدير عام المجمع، الرجل الذي ال يكل وال يمل في سبيل تقديم كل 

ما هو ناجح وهادف تربويا واجتماعيا.

وبفضل علم الدين شهدت مدرسة العبير وفي فترات متقاربة مجموعة 
خطط عمل لتوسعتها وتحويلها الى مجمع يضم اقساما عديدة من صروح 

التعليم كافة حيث يتولى ادارتها كوكبة من ذوي الخبرات التعليمية 
واالدارية.

يحدثنا علم الدين عن  قفزة  نوعية لمعهد العبير التربوي أيضا بفضل 
جهود مديره األستاذ محمد سويد وبمتابعة مباشرة من ادارة المجمع حيث 

تحول في مهلة قصيرة  جدا من مدرسة مهنية الى معهد رائد للتعليم 
المهني يسجل بصمة تميز في مضمار التعليم المهني الخاص.

علم الدين يتحدث عن أقسام المجمع التي تضم:

- ثانوية العبير بمراحل الروضات ) شهدت مؤخرا ادخال التكنولوجيا في 
التلقين والتعليم(.

- مرحلة االبتدائي )غرين الند( من األول حتى السادس وهي أقسام 
تستعين بأفضل المنسقين، المعلمين والمعلمات باللغتين الفرنسية 

واالنجليزية.

- المرحلة المتوسطة من السابع وحتى التاسع.

المرحلة الثانوية )أول ثانوي، ثاني ثانوي، وثالث ثانوي بجميع فروعه/ علوم 
حياة/ علوم عامة/ اقتصاد واجتماع(.

ويكشف علم الدين للوسط عن استعدادت الطالق العمل بالقسم االنجليزي 
في المجمع مع العام الدراسي القادم 2017 - 2018 أكاديميا ومهنيًا.

جامعة العبري
ويؤكد علم الدين على أن طموحات المجمع ومجلسه التربوي ترتقي الى 

التحضير لـــ بناء جامعة العبير  ضمن خطة عمل مدروسة ومميزة.

نشير الى أن  المجمع يستقبل األيتام مجانًا على نفقته دون أي مقابل. يضم 
المجمع أيضا مركز لتحفيظ القرآن الكريم.

ويختم: » نحن في مؤسسة العبير نسعى الى تحقيق بيئة تربوية فاعلة 
ومحفزة على التعليم والتميز واعداد الطالب اعدادا تربويا وعلميا وخلقيا 

ودينيا مستخدمين أحدث الوسائل وانجع التقنيات التربوية«.

سويد
مدير معهد العبير األستاذ محمد سويد  شكر  بدوره الدارة المعهد ثقتها 
مشددا على أن كل نجاح يحصد ال بد ان تقف وراءه كوكبة من المتميزين 

العالء شانه وتحقيق احالمه متوجها بالتحية الدارة المجمع بادارة الحاج علم 
الدين لكل ما قدمه في تحقيق االنجازات .

وتوجه سويد بالتحية لالساتذة متمنيا لهم االستمرار في العطاء وشاكرا 
لهم لكل ما قدموه النجاح المؤسسة واعدا االهالي بالمزيد . 

محمد سعد
مديراًًًً تربويا للـــمجمع 

و سجل منتصف الشهر الجاري، لقاء ودي بين ادارة مجمع العبير التربوي 
والمربي األستاذ محمد سعد، تسلم  في خالله منصب المدير التربوي 

للمجمع وللمناسبة صدر عن المجمع بيان جاء فيه:« تتشرف أسرة مجمع 

العبير التربوي بانضمام االستاذ  محمد سعد لكادرها التربوي اعتبارا من 
اليوم  الواقع فيه 21/06/2016 بمنصب المدير التربوي للمجمع وتنتهز 

إدارة المجمع هذه المناسبة لتؤكد البناء المنطقة انها ستعمل جاهدة 
للتعاون مع كل الكوادر التربوية فيها لرفع مستوى التعليم في المنية 

وجوارها«.

الوسط التقت سعد الذي أكد على أن  مجمع العبير التربوي اليوم في أوج 
ازدهاره «ونحن نعمل مع أفكار مهمة جدا حتى تتحول الى األفضل مع كادر 

تعليمي واداري متميز ومتناغم«.

سعد شدد على ضرورة  التحلى باألخالق العالية واحترام الطالب، أي وجود 
الكفاءة العلمية واألخالق العالية   ويضيف:« األستاذ الناجح هو األستاذ الذي 

يعرف كيف يتعامل مع طالبه وعلى جميع المستويات الفكرية، وأن يكون 
حازما ال أن يكون مفرطا بالعنف ضابطا ألعصابه وطالبه«.

وعن صفات الطالب المتفوق يشير سعد إلى أن الطالب المتفوق يأتي من 
خالل األستاذ والمعلم الذي يجعل من الطالب إنسانا متفوقا«.

 

وقال:« الرقابة هي النجاح ودونها ال يوجد نجاح ألي مؤسسة وهي غائبة 
عن المؤسسة الرسمية أما أساتذتها فعندهم كفاءة وخبرة عالية وأخالق 

حميدة. 
 

ونصح سعد  كل فرد من أفراد المؤسسة أن يعتبر النجاح نجاحا له، وأن ال 
يكون لفرد أو ل مدير بل لجميع الكادر وان يكون كل فرد إنسان ناجح ويرفع 

رأسه بانتمائه لهذه المؤسسة ألنها تخرج أجيال مثقفة أكاديمًا ودينيا 
وأخالقيا، وبالتالي يجب أن يكون المربي واألستاذ مشاركا في هذا االنجاز 

وأن يعتبر نجاح المؤسسة نجاح له شخصيا«. 

و نصيحته للطالب: » نصيحتي للطالب بشكل عام وطالب مؤسستنا بشكل 
خاص المحافظة على نجاحهم وتفوقهم وان شاء اهلل نصل وإياهم الى أعلى 

المراتب وان يصبحوا منتجين لهذا البلد الذي ينتمون اليه«.

 

 اخي احرص على تأدية فريضة الزكاة -  - صندوق الزكاة في لبنان -  فرع المنية - للتواصل:  03105106 - 06463434 - 70485946

http://www.alwassat.com

 | سعد و عقل| من اليمين: سويد، سعد و عقل | علم الدين
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 أقام النائب كاظم الخير مأدبة إفطار 
في دارته في المنية، تقديرا للمرشحين 

لالنتخابات البلدية واالختيارية في 
منطقة المنية، حضرها النائبان 
أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز، 

النائب السابق صالح الخير، قائمقام 
المنية الضنية روال البايع، منسق تيار 

»المستقبل« في الضنية هيثم الصمد، 
منسق تيار »المستقبل« في المنية 
احمد سعد الدين زريقة، إضافة الى 

حشد من رجال الدين وأعضاء المجلس 
الشرعي ورؤساء بلديات واعضاء 

المجالس البلدية واالختيارية وفاعليات 
المنطقة والجوار.

 
تخلل المأدبة تالوة عطرة من الذكر 

الحكيم، وكلمة للنائب كاظم الخير 
تناول فيها الوضع العام بعد اإلنتخابات 

البلدية واإلختيارية، فقال: »نلتقي 
اليوم في شهر الرحمة والمغفرة الشهر 
الذي يجمعنا على عمل الخير والتواصل 

وصلة االرحام، وبعد مرور أيام على 
االستحقاق البلدي واالختياري الذي 

شهد الشمال اخر مراحله«. 
 

أضاف: »نلتقي ونحن نشعر بالفخر 
ليس بنتائج االنتخابات، بل بالروح 

الرياضية والممارسة الديموقراطية 
التي شهدناها في انتخابات المنية 
الضنية. فأثبتت هذه االنتخابات ان 

هذا القضاء يستحق تلك الديمقراطية 
وأثبت شعبه بأنه حضاري وواعي. 

من هنا اتت هذه الدعوة تكريما لكل 
من شارك في هذه االنتخابات سواء 

الفائزين أم الذين لم يحالفهم الحظ، 
فقد أثبتوا جميعا ان هذه المنطقة 

تحوي شبابا وصبايا متحمسين 
ومستعدين للتضحية والعمل التطوعي 
على اساس مصلحة المنطقة فوق كل 

اعتبار«.
 

واعتبر ان »هذا االستحقاق كان بمثابة 
ثورة مجتمع على بعض التقاليد 

البائدة، فالتطور الذي يشهده مجتمعنا 
من احترام حقوق المرأة ومشاركة 

الشباب هي من اهم ما شهدناه في 
هذه االنتخابات. ومن نتائج هذه الثورة 
ايضا كسر الطوق العشائري في المنية، 

حيث ساد التعاون والمشاركة ومد 
الجسور فوق الخنادق العشائرية لتصل 

الناس ببعضها من كل العائالت«.
 

وقال: »كذلك كانت المشاركة 
المسيحية الكثيفة في هذا االستحقاق 

حيث اتت نتائج االنتخابات تجسيدا 
لتاريخ هذه المنطقة في الحفاظ على 

العيش المشترك«.
 

وشدد على ضرورة أن »يكون العمل 
دائما بالتعاون مع كل فعاليات 

المنطقة ولتكن اللوائح التي لم 
يحالفها الحظ بلديات ظل تراقب 

وتحاسب، وليتحول العمل البلدي من 
مجالس عشائر وأحياء الى مؤسسات 

منتجة ضمن برنامج عمل شفاف 
وواضح«.

 
 

 في الختام، قدم النائب الخير درعا 
تقديرية لقائمقام المنية البايع.

جمعية الوفاء  
 

 أقامت »جمعية الوفاء لتأهيل 
المعاقين«، إفطارها السنوي المخصص 

لدعم نشاطات الجمعية، في مطعم 
»قصر الصديق » في المنية.

بعد تناول االفطار ألقى رئيس الجمعية 
األستاذ محمود حامد كلمة دعا فيها 

الى اكتشاف معاناة المعاق في هذا 
العالم الموحش » ليس للشفقة 

عليه بل لمحاكاة النفس وحثها على 
المشاركة في دعم ذوي االحتياجات 

الخاصة«.
 

وعرض حامد لمسيرة الجمعية مؤكدا 
على أنها:« الوحيدة في مدينة المنية 

وضواحيها التي تسعى وتعمل على 

قضية ذوي االحتياجات الخاصة منوها 
بانجازات المؤسسة والمشاريع الصحية 

والتربوية ،والمهنية التي نفذتها«.
 

وسأل:«ما ذنب المعاق الذي ابتاله اهلل 
ليمتحن به أهل األرض الذين أثبتوا 

أنهم أهل أمانة ال يضاهيهم فيها 
أحد، فأين حقوق المعاق وأين نحن 

من تنفيذهاأم هو كائن ال يحق له كما 
يحق لغيره؟«.

 
وأضاف:« سيبقى المعاق قضيتنا وأمانة 
في أعناقنا وسنستمر في عملنا رغم كل 

شيئ ورغم الوضع االقتصادي الصعب 
الذي تمر به مؤسستنا«.

  
صندوق الزكاة  
 

و أقام »صندوق زكاة المنية« افطاره 
السنوي في مطعم »الصديق األصالة«، 

في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية 
ممثال برئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ 
مالك جديدة، الرئيسين سعد الحريري 

وفؤاد السنيورة ممثلين بالنائب 
كاظم الخير، النائب  د. قاسم عبد 

العزيز،النائب د. أحمد فتفت، ممثل 
الجماعة االسالمية في المنية، اضافة 

الى قيادات عسكرية وامنية ورجال 
دين وممثلي هيئات المجتمع المدني 

ورؤساء بلديات، مخاتير واعالميين.
 

بعد تالوة آيات من الذكر الحكيم 
بصوت القارىء الشيخ طارق الخير، 

أكد رئيس صندوق الزكاة في المنية 
الدكتور علي الغزاوي في كلمة ألقاها 
على »أهمية اخراج فريضة الزكاة في 
هذا الشهر الكريم، مشددا على دعم 
الصندوق من اجل الوقوف الى جانب 

االيتام واألرامل وذوي االحتياجات 
الخاصة«، مشيرا الى أن الزكاة »لعبت 

دورا مهما في مكافحة البطالة خالل 
العصور التي مرت بها األمة االسالمية 

وفي تنمية المجتمع«.
 

وبعد شرح   لدور زكاة األموال، تحدث 
الغزاوي عن تعامل ابناء المنية مع 

هذه الفريضة، وقال: » نقوم بتنظيم 
هذه الفريضة  في المنية من العام ال 

2010 يوم استلمنا الصندوق بميزانية 
تقارب ال 16 مليون ليرة ك رقم 

تصاعدي وصل عدد المستفيدين منه 
الى حوالي 3900 مستفيد وتقديمات 

اجتماعية بأكثر من 3 مليون ليرة 
لبنانية للشهر الواحد«.

 
أضاف:« نحن اليوم  بحاجة الى 

التكاتف والتعاون في ما بين كافة أبناء 
المنطقة للتخفيف من الظواهر التي 
تعيق تقدم المجتمع والتخفيف من 

معاناة الفقراء«.

 الغد
و أقامت مفوضية المنية- الضنية في 

جمعية كشافة الغد، حفل إفطارها 
الرمضاني التاسع الذي يعود ريعه 

لدعم األنشطة الكشفية والتربوية 
واإلجتماعية التي تقوم بها المفوضية 

في المنية.

  كلمة الجمعية ألقاها مفوض المنية 
الضنية القائد عبد الرزاق الصاج، 

فتحدث عن »دور الحركة الكشفية 
في النهوض بالمجتمع«، وعدد أهم 
األنشطة التي قامت بها المفوضية، 

واعدا الحضور ب«المزيد من النشاطات 
الثقافية والكشفية الهادفة والتي 

ترقى بمجتمع المنية الضنية«، وهنأ 
جميع الفائزين في االنتخابات البلدية 

واالختيارية، واضعا »إمكانيات الجمعية 
في تصرف جميع الغيارى على مصلحة 

المنطقة«. ودعا إلى »تجديد أواصر 
التواصل والمحبة والثقة والتعاون 

والتعاضد بين هيئات المجتمع«.
  

إفطارات »الخري« طوال الشهر الكريم يف املنية
النائب الخري: لتحويل العمل البلدي من مجالس عشائر اىل مؤسسات منتجة

 

|  عبدالعزبز، الخير، فتفت 

تسلم و تسليم يف 
بلدية املنية

 
سّلم رئيس بلدية المنية السابق 

مصطفى عقل )79عام(  مهمات  رئاسة 
بلدية المنية إلى خلفه المربي األستاذ 
ظافر زريقة خالل احتفال أقيم في مبنى 

البلدية المؤقت.
 

وتناول عقل  في دردشة  ألقاها 
اإلنجازات التي حققها  طوال فترة توليه 

مهام المجلس ل دورتين متتاليتين 
)12 عام( وخصوصًا على الصعيد 
االنمائي واالجتماعي االستشفائي 

والثقافي من خالل العديد من المشاريع  
التي تمّ إقرارها وتنفيذ الجزء األكبر 

منها متمنيا لــ خلفه زريقة النجاح في 

منصبه الجديد.
 يذكر أن زريقة مربي ناهز ال )65 

ربيعًا( وله الكثير من المحطات التربوية 
التي ساهمت في تحسين الوضع 

التربوي في المدينة )شغل في نهاية 
مسيرته التربوية ادارة مدرسة البالد 

الرسمية للصبيان - حي البالط(.
 وجدد األعضاء للنقيب المتقاعد الحاج 

علي محيش والية ثالثة في منصب 
نائب رئيس بلدية المنية.

اجتماع »أول« ومطمئن
و عقد  االجتماع األول للمجلس البلدي 

المنتخب في المنية في حضور كافة 
األعضاء.

تقرر في خالل االجتماع استحداث مكتب 

خاص ل رئيس اتحاد بلديات المنية 
على أن ينتخب )الرئيس( بحسب األطر 
القانونية المتبعة صباح االثنين القادم 

في قائمقامية المنية الضنية باشراف 
القائمقام روال البايع.

 
مصادر متباعة للجسلة تحدثت للوسط 

عن كالم مطمئن صدر من الرئيس 
ظافر زريقة الذي أكد على:

 
-  إنجاز القصر البلدي في مهلة أقصاها 

سنة ونصف.
-   تحسين الطرقات كل شارع على 

حدة، وال نتركه إال وهو في أبهى حالته.
- وكل رئيس لجنة يريد أن يقدم 

فاتورة فنريد منه أن يقدمها أمام جميع 
األعضاء، وسنوافق عليها باإلجماع.

وأنا مع الجميع ولكن ضمن الشفافية 
والمصداقية.

- وأطمئن جميع أهالي المنية أن مالهم 
في أيدي أمينة، لن أفرط بقرش واحد.

عماد مطر رئيسا لالتحاد

وانتخب السيد عماد مطر رئيسا التحاد 
بلديات المنية.

 

تصوير  رضوان أسعد  )وسط(
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 صندوق الزكاة في المنية

  بسم اهلل الرحمن الرحيم ، الحمد هلل الذي منّ علينا بشهر رمضان ، 
والصالة والسالم على النبي العدنان وعلى آله وصحبه الكرام.

يطل علينا شهر الخير والبركة كما في كل عام حاماًل معه بشائر الخير 
لألمة . كيف ال ؟ وهو شهر النصر واإلنفاق ، شهر البذل والعطاء ، شهر 
 ، تعالى  اهلل  من  والبركة  القبول  ينتظر  بإنفاقه  الغني   . والفقير  الغني 
والفقير ينتظر سخاء الميسورين لينعم ببركة هذا الشهر الفضيل ويسد 

شيئًا من حاجته.

ونحن في صندوق الزكاة في المنية وجوارها ، يسعدنا أن نكون سعاة خير 
بين المزّكي والمتلّقي في هذه المنطقة الممتدة من بحنين والريحانيّة 
 ... يوشع  والنبي  وديرعمار  بالمنية  مرورًا   ، جنوبًا  البداوي  إلى  شمااًل 
تتوقع  التي  المحتاجة  األسر  آالف  فيها  تعيش  المترامية  المنطقة  هذه 
التي ينفقها أغنياء المنطقة  الزكاة  أن تصلها – عبر الصندوق – أموال 
لترد على فقرائها . والنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام 
رضوان اهلل عليهم كانوا القدوة في اإلنفاق ، فهذا رسولنا الكريم صلى 
أنفق بالال وال   »  : له  قائاًل  الحبشي  يوجه مؤذنه بالل  عليه وسلم  اهلل 
تخشى من ذي العرش إقالال « . وكان الصحابة الكرام يتسابقون على 
اإلنفاق في سبيل اهلل وقد سّطر لنا التاريخ أروع المشاهد على إنفاقهم 
ويكفي أن نذكر بأن النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم قال لعثمان بن 
عفان رضي اهلل عنه : « ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم « لكثرة ما انفق 

في سبيل اهلل تعالى . 

  وأنت – أيها المزّكي – كن على ثقة بأن اهلل تعالى سيضاعف لك مالك 
فال ينقص مال من صدقة . وال تنسى بأن الزكاة هي حق المال ، فال يجوز 
لك أن تحتفظ بليرة واحدة من نصاب الزكاة ، بل عليك أن تنفقه بكامله 
في أبواب الزكاة المعروفة . وتذكر بأن النسبة التي عليك إخراجها من 
مالك هي فقط 5،2 % ويبقى لك 5،97 % لتتنعم به فيما أحّل اهلل لك 
البخيل  على  ودعا  المنفق  للكريم  دعا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  والنبي   .
الممسك فقال : « أللهم أعطِ منفقًا خلفًا وأعطِ ممسكًا تلفًا « . فكن 
ممن دعا الرسول صلى اهلل عليه وسلم له وال تكن ممن دعا عليه . ومن 

يبخل فإنما يبخل على نفسه.

وأخيرا نذكركم بأن أبواب الصندوق مفتوحة في رمضان لتلقي صدقاتكم 
تحددونها  التي  الجهات  على  بإنفاقها  بدورنا  لنقوم  أموالكم  وزكاة 
داعين لكم وألبناء المنطقة والمسلمين بالخير والبركة في هذا الشهر 
أو   06  463434 الهاتف  رقم  على  معنا  التواصل  ويمكنكم   . العظيم 

لخدمة الجباية 03105106  70485946.

وكل عام وأنتم بألف خير  - لجنة صندوق الزكاة في المنية 

ما نقص مال من صدقة

 | الخير

تصوير  حمادة أسعد - روان   )وسط(

»
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في  الوطني  المركز  رئيس  هنأ 
تصريح  في  الخير  كمال  الشمال 
واالختيارية  البلدية  »المجالس  اليوم، 
قضاء  وفي  عامة  لبنان  في  المنتخبة 

المنية - الضنية خاصة«. 
 

البلدي  المجلس  الى  يدنا  »نمد  وقال: 
المنتخب في المنية النبي يوشع خاصة 
وفي كامل قضاء المنية - الضنية عامة، 
والتنسيق  المثمر  التعاون  اجل  من 
ورفع  المنطقة  خير  فيه  لما  المستمر، 

الحرمان المزمن عنها«.

وحذر من »التمديد للمجلس النيابي« 
لبنان  مطالبا »بتقصير واليته واعتماد 
تعذر  واذا  النسبية  مع  واحدة  دائرة 

فلتكن على قانون الستين«. 

مصالحة 
التي  المساعي  كللت  آخر  سياق  وفي 
في  الوطني  المركز  رئيس  قادها 
بالنجاح,  الخير  كمال  الحاج  الشمال 
آل  بين  مصالحة  إتمام  استطاع  حيث 
سويد و آل حنوف  في دارته في المنية 
لقاء المصالحة  تم في دارة الحاج كمال 
الخير في منطقة المنية وحضره علماء 
من   فعاليات  و  ووجهاء  دين  رجال  و 

مدينة المنية و جوارها .

وقعت  أحداث  خلفية  على  ذلك  وجاء 
مما  المنية  محلة  في  العائلتين  بين 
و  جرحى  سقوط  و  اشتباكات  الى  ادى 

توتر كبير في المنطقة .
في  الوطني  المركز  رئيس  أكد  و   

كلمةٍ   في  الخير  كمال  الحاج  الشمال 
شكره  على   , الصلح  بمناسبة  ألقاها 
حنوف  آل  و  سويد  آل  من  لكل  الكبير 
على التجاوبالعظيم مع مساعي الصلح , 
وخصوصا آل سويد, و شجبه واستنكاره 
إلى  واالحتكام  العنف،  مظاهر  لكل 
تحت  وأحيائنا  شوارعنا  داخل  السالح 
آل  و  سويد  آل  أن  شعار،معتبرا  أي 
حنوف  عائلة واحدة, كما جميع عائالت 
المنية- الضنية األخرى الكريمة.  ودعا 
إلى حل كل النزاعات الفردية بالحسنى 
نظام  لها  دولة  في  نعيش  أننا  حيث 

وقوانين«.
 

و  الوحدة  الى«  بالدعوة  الخير  و ختم  
التضامن ألن دم المسلم على المسلم 
حرام و الن الفتنة ال تخدم سوى العدو 

الصهيوني«.

كمال الخري حذر من التمديد للمجلس النيابي
ورعا مصالحة بني آل سويد - حنوف: نقف اىل جانب الجيش

العدد 15 |رمضان - تموز

 استقبل الوزير السابق فيصل كرامي 
في قصر الرئيس عمر كرامي في 

بقاعصفرين، رئيس اتحاد بلديات 
الضنية رئيس بلدية دير نبوح محمد 

سعدية، يرافقه رؤساء بلديات: سير 
احمد علم، بقاعصفرين سعد طالب، 

بقرصونا محمد هاشم، كفربنين 
محمود ادراهيم، حرف سياد مدحت 

حمدان، عزقي خضر الشرقاوي، عين 
التينة نزيه عبيد، مراح السراج عبد 
الفتاح عالم، ايزال احمد المشوش، 

الرؤساء السابقون لبلديات: 
بقاعصفرين منير كنج، عاصون معتصم 

عبد القادر ومراح السراج خالد دياب 
وحشد من مخاتير الضنية وفاعلياتها.

 
وشكر سعدية لكرامي دعمه ل«بلديات 

الضنية ووقوفه الى جانب اهاليها«، 
وعرض «خطة االتحاد المستقبلية 

الهادفة الى اطالق ورشة المشاريع 
التنموية«.

 
من جهته، بارك كرامي لسعدية 

ب«رئاسة االتحاد لدورة جديدة«، وهنأ 
رؤساء البلديات، متمنيا لهم «النجاح 

لرفع الحرمان واالهمال عن كاهل 
بلدات الضنية«.

 وقال: «االنتخابات اصبحت وراءنا، 
ورهاننا على تقديم قصارى الجهود 

لتبقى الضنية عروس الشمال ومصيفها 
االساس. فالناس تنتظر العمل وتراقب 

االداء، وانتم اصحاب كفاءة واالمال 
معقودة على ادائكم وتضحياتكم، 

ونحن الى جانبكم ولن نبخل بأي جهد 
يحقق االهداف والطموحات«.

 
بعدها، جال كرامي مع رؤساء البلديات 

في عدد من شوارع بقاعصفرين، مطلعا 
على احتياجاتها. 

 مصالحة 
ورعى  كرامي مصالحة عائلية في بلدة 

بقاعصفرين الضنية، بعد خالفات 
بسبب االنتخابات البلدية واالختيارية 

االخيرة، بين رئيس البلدية الفائز سعد 
طالب وحلفائه من اعضاء وعائالت، 

وبين الرئيس السابق للبلدية منير كنج 
وحلفائه من مرشحين وعائالت، وذلك 
على مائدة افطار رمضاني في مطعم 

ومقهى نور الصباح في البلدة.

شارك في اإلفطار رئيس اتحاد بلديات 
الضنية رئيس بلدية دير نبوح محمد 

سعدية، يرافقه رؤساء بلديات: سير 
احمد علم، بقرصونا محمد هاشم، 

كفربنين محمود ابراهيم، حرف سياد 
مدحت حمدان، عزقي خضر الشرقاوي، 

عين التينة نزيه عبيد، مراح السراج 
عبد الفتاح عالم، ايزال احمد المشوش، 

والرئيسان السابقان لبلديتي عاصون 
معتصم عبد القادر ومراح السراج 

خالد دياب وحشد من مخاتير الضنية 
وفاعلياتها واهالي بقاعصفرين. 

بعد تالوة من القرآن الكريم، وإنهاء 
الخالف بالمصافحة بين اهالي البلدة، 

ألقى كرامي كلمة قال فيها: »قبل 
اي كالم، أقول شهر مبارك عليكم، 

وقدرنا اهلل جميعا على القيام بواجباتنا 
وعباداتنا وطاعتنا في هذا الشهر 

الفضيل«.

أضاف: »يا اخوان، كان الرئيس عمر 
كرامي يحب بقاعصفرين كما تعرفون 

جميعا، لكنه كان يحبها اكثر في 
رمضان. وال يسعني وانا في بيته وفي 

عرينه وفي المكان األحب الى قلبه وفي 
الشهر األحب اليه بين شهور السنة، 

إال ان أبدأ بالترحم على روحه الطاهرة، 
رحم اهلل آباءكم وأعزاءكم جميعا. 

الحمدهلل ثم الحمدهلل على المودة 
والصلح، واني ابارك لكم انتصار العقل 

والعاطفة واأليمان والرحمة وروابط 
القربى والجيرة على كل ما عداها، فهذا 
نهج المؤمنين في كل ما يفعلون وفي 

كل األوقات، فكيف الحال في رمضان 
المبارك وفي موضوع ال يستحق ان 

يفسد ما بينكم بل صدقوني ال يساوي 
جناح بعوضة«.

 
عروس املصايف

وأكد رئيس بلدية سير - الضنية أحمد 
علم، في بيان اليوم، بعد إعادة انتخابه 

رئيسا للبلدية في جلسة عقدت في 
قائمقامية الضنية بحضور قائمقام 
قضاء المنية - الضنية روال البايع، 

أن »مرحلة جديدة من العمل البلدي 
قد بدأت عناوينها العريضة، محددة 

بمتابعة تنفيذ كل المشاريع في سير، 
خصوصا اإلنمائية منها للنهوض 

بالبلدة وتطوير وتوسيع البنى التحتية، 
واإلهتمام بالنواحي البيئية والجمالية 

وبفئات الشباب، فضال عن اإلهتمام 
بقطاع السياحة وجذب المصطافين، 
من أجل إعادة سير عروسا لمصايف 
الضنية، وأن تكون واحدة من أهم 

بلدات اإلصطياف في الشمال«.
 

وشكر علم »أهالي بلدة سير الذين 
أولوني ثقتهم في اإلنتخابات البلدية«، 
آمال أن »يكون المجلس البلدي الجديد 

عند حسن ظنهم، للنهوض بالبلدة 
وتقدمها وازدهارها«.

  

زوجة النائب قاسم 
عبدالعزيز يف ذمة اهلل

  
  غيب الموت   نظيمة عبد الحميد 

شاكر الصمد زوجة النائب قاسم عبد 
العزيز، إثر إصابتها بوعكة صحية   

نقلت على اثرها إلى مستشفى العائلة 
الطبي في زغرتا للمعالجة.

 
 تشييع  

 
وشيعت الفقيدة  في مأتم شارك فيه 

النائب سمير الجسر ممثال الرئيس 
نبيه بري، النائب أحمد فتفت ممثال 

الرئيسين سعد الحريري وفؤاد 
السنيورة، مفتي طرابلس والشمال 

الشيخ مالك الشعار ممثال مفتي 
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، 

فادي الشامي ممثال وزير العدل 
المستقيل أشرف ريفي، النواب محمد 

كبارة وكاظم الخير ونضال طعمة، 
النواب السابقون جهاد الصمد ومحمود 

طبو وجمال اسماعيل وأحمد هرموش 
ممثال النائب السابق أسعد هرموش، 

العميد سعد الدهيبي ممثال قائد 
الجيش العماد جان قهوجي، المقدم 

ميالد نصراهلل ممثال المدير العام لقوى 
األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، 

المقدم محمد السبع ممثال المدير 
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، 

أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، 
األمين العام ل«تيار المستقبل« أحمد 

الحريري.
 

وشارك في التشييع رئيس اتحاد 
بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس 
إتحاد بلديات المنية عماد مطر، عضو 

المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى علي 
طليس، مسؤول فرع مخابرات الجيش 
في الضنية النقيب عماد زريقة، عضو 

المكتب السياسي في «تيار المستقبل« 
محمد المراد، منسق التيار في الضنية 
هيثم الصمد، منسق التيار في المنية 

سعدالدين زريقة، رئيس رابطة مخاتير 
الضنية ضاهر بو ضاهر، رئيس بلدية 

بخعون زياد جمال ورؤساء بلديات 
ومخاتير وشخصيات ووفود سياسية 

وشعبية ودينية واجتماعية وحشد من 
أبناء البلدة والمنطقة.

 
وبعدما أم الشعار المصلين في صالة 

الجنازة في مسجد بخعون الكبير، 
ووريت الراحلة في الثرى في مدافن 

العائلة، قبل أن يتقبل عبدالعزيز 
والصمد وأفراد العائلة التعازي. 

 تعازي 
 و تقبل  عبد العزيز التعازي بوفاة 

زوجته   في قاعة مسجد العين الكبير 
في بلدة بخعون ـ الضنية، بحضور أفراد 

العائلة.

وأبرز الذين قدموا التعازي وزير الشؤون 
اإلجتماعية رشيد درباس ممثال رئيس 

مجلس الوزراء تمام سالم، الرئيس 
نجيب ميقاتي، وزير العدل المستقيل 

أشرف ريفي، النواب أحمد فتفت، عمار 
حوري، سمير الجسر، خضر حبيب، 

كاظم الخير، بدر ونوس، خالد ضاهر، 
إسطفان الدويهي وخالد زهرمان، 

النواب السابقون جهاد الصمد، وجيه 
البعريني، طالل المرعبي، صالح الخير، 

عبد الرحمن عبد الرحمن ومصطفى 
علوش، محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير 

خضر، رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار 
نبيل الجسر، رئيس غرفة التجارة 

والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق 
دبوسي، المدير العام لهيئة أوجيرو 

عبد المنعم يوسف، األمين العام 
للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد 

خير، رئيس فرع مخابرات الجيش في 
الشمال العميد كرم مراد، مدير مرفأ 

طرابلس أحمد تامر، نقيب األطباء 
في طرابلس عمر عياش، رئيس إتحاد 
بلديات الضنية محمد سعدية، مفتي 

عكار الشيخ زيد بكار زكريا، رئيس 
بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، كميل 

مراد وتوفيق سلطان، ورؤساء بلديات 
ومخاتير وفاعليات ووفود شعبية ودينية 

وإجتماعية. 

كرامي من الضنية: لتبقى عروس الشمال ومصيفه

سيارة اسعاف لبلدية املنية 

  انتخب رئيس بلدية ديرنبوح محمد 
سعدية رئيسا التحاد بلديات الضنية، 

في جلسة اإلنتخاب التي عقدت في 
المقر الصيفي لقائمقامية قضاء المنية 
ـ الضنية الكائن في بلدة سير، بإشراف 

قائمقام القضاء روال البايع، بحصوله 
على 12 صوتا مقابل حصول منافسه 
رئيس بلدية طاران أسامة طراد على 

10 أصوات من مجموع أعضاء بلديات 
الضنية المنضوية في اإلتحاد البالغ 

عددها 22 بلدية، من أصل 27 بلدية 
موجودة في المنطقة.

 
إفتتحت الجلسة، بكلمة لرئيس السن 
رئيس بلدية بحويتا أنطوان الخوري، 

الذي أكد أن »جميع البلديات تعمل 
كاليد الواحدة من أجل إنماء وازدهار 

منطقة الضنية«، ثم أعلن كل من 
سعدية وطراد ترشحهما قبل أن تبدأ 

عملية اإلقتراع وفرز األصوات.
 

وجرت بعد ذلك، عملية انتخاب نائب 
للرئيس الذي ترشح له اربعة اعضاء 

هم: رئيس بلدية كفرشالن ناصر 
الشامي، رئيس بلدية حرف سياد 

مدحت حمدان، رئيس بلدية عيمار 
سايد بو ملحم ورئيس بلدية كفرحبو 

سعد غدية.
 وبنتيجة فرز األصوات، فاز الشامي 

بمنصب نائب الرئيس بحصوله على 

8 أصوات، مقابل حصول حمدان على 
6 أصوات، وبو ملحم على 5 أصوات، 

وغدية على صوت واحد، ووجد في 
صندوق اإلقتراع ورقتين بيضاويتين.

 
وأكد سعدية بعد انتخابه أن 

»اإلنتخابات أصبحت وراءنا، وغدا يوم 
آخر«، مؤكدا أن »إنماء الضنية سيبقى 
هدفه الذي عمل وسيعمل عليه إتحاد 

البلديات، وأن تحقيق التنمية في 
المنطقة ستبقى غاية جميع أعضاء 

اإلتحاد، وهو اإللتزام الذي نتعهد به 
أمام أهلنا في الضنية«. 

 ق اللبنانية الكمال مسيرة االصالح 
والخير« . 

محمد سعدية رئيسا التحاد بلديات الضنية
انماء الضنية سيبقى هدفنا  الذي نعمل ألجله

| البايع  وسعدية 

«
 تسلم رئيس بلدية المنية األستاذ 

ظافر زريقة ورئيس اتحاد بلديات 
المنية  السيد عماد مطر سيارة 
اسعاف حديثة مقدمة من  رجل 
األعمال الحاج خالد كامل زريقة 

باسم مجمع األرز التربوي.

زريقة أكد على أن المساهمة 
المقدمة للبلدية هي في سبيل 

التخفيف من معاناة وأعباء األهالي 
في الشق الخدماتي والصحي.
حضر حفل التسليم الى جانب 
الرئيس ورئيس االتحاد، نائب 

رئيس بلدية المنية الحاج علي 
محيش، وكافة أعضاء المجلس 

البلدي، اعالميين ومهتمين.

»
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العدد 15 |رمضان - تموزأنشطة ولقاءات

  نظمت »جمعية النجاة« االجتماعية في بلدة 
مشمش في عكار محاضرة بعنوان: »الصيام 

صحة....صوموا تصحوا« للدكتورة لينا العلي، 
بحضور عدد من السيدات.

 
بدأت المحاضرة، بتالوة عطرة من القرآن الكريم. 

ثم تحدثت الدكتورة العلي »عن اثر الصيام على 
جسم اإلنسان وخالياه، وأشارت إلى »ضرورة 

تناول األطعمة الصحية كالخضروات، الفواكه، 
االبتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة 

لما فيها من تأثير سلبي على صحتنا النه مضر 
خصوصا في رمضان، واإلكثار من شرب الماء 

خالل الليل وعدم التعرض كثيرا ألشعة الشمس، 

كي ال نخسر كمية كبيرة من خالل التعرق ونشعر 
بالجفاف«.

 
بعدها، تحدثت لمى المصري واكدت على ضرورة 

اغتنام شهر رمضان بالعبادة واستثمار الوقت 
وتطبيق العبادة بالقول والفعل، وأن نخرج من 
رمضان وقد تغيرنا لألفضل وأن نصوم صيام 

الجوارح ال صيام العوام«. 

محاضرة عن فوائد الصيام يف مشمش

 Beauty and the Bump In أقيم اليوم معرض
Bloom أللبسة النساء الحوامل المنفذ من قبل 

سيدات مشغل »طارة وخيط«، التابع ل«مؤسسة 
الصفدي«، برعاية الرا محمد الصفدي حبال، وذلك 

دعما لبرامج تمكين النساء في أحياء طرابلس 
القديمة.

 
وحضر الحفل الذي أقيم في »مركز الصفدي 
الثقافي«، مدير عام »مؤسسة الصفدي« رنا 

مولوي، ومسؤولة قطاع التنمية االجتماعية سمر 
بولس وحشد من السيدات والمصممات.

 
وألقت حبال كلمة عبرت فيها عن فخرها 

ب«االنجاز الذي حققته السيدات من خالل إطالق 
المجموعة االولى من ألبسة النساء الحوامل، 

بعد تدريب وعمل مضن دام نحو عام«، مشيرة 
الى »االقبال الالفت الذي لقيته التصاميم منذ 

إطالقها في الزيتونة - باي والطلب الكبير 
والمتزايد عليها« مذكرة ب«عرض التصاميم 

كافة في مجمع ال ABC أشرفية إعتبارا من 15 
تموز«. وأشارت الى أن المشروع لن يقتصر على 

ألبسة الحوامل فحسب، وإنما سيشمل منتجات 
وألبسة وتصاميم حسب الطلب«.

 
وشددت على »أهمية برامج تمكين السيدات 

في طرابلس القديمة والتي تنفذها »مؤسسة 
الصفدي« في إطار التنمية المستدامة«، موضحة 

أن »هذا المعرض ما هو اال الحجر األساس 
لمشاريع مقبلة لدعم السيدات وتمكينهن 

إقتصاديا وإجتماعيا«. 
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وسط - للسنة الخامسة على التوالي، 
وبمبادرة يقوم بها مجموعة ناشطين من 
أبناء المنية، ينجح مشروع »كسوة اليتيم 

والفقير والمعوق« في كل رمضان بإدخال 
الفرحة على قلوب المحتاجين، وذلك 

بمنحهم قسائم شرائية تخولهم الحصول 
على ثياب العيد.

الميزة في هذا المشروع بحسب الناشط 
في المجال االجتماعي االستاذ الكاتب 

محمد عادل عوض تكمن في استمراريته، 
وكونه نجح باإليفاء بالتعهد الذي قطعه 

على المحتاجين من فقراء المنية، بأنه لن 
يبقى فقير من دون عيد، ونتعهد بأننا 
سنتسمر في هذه المسيرة بجهود ابنا 

المنية في الوطن والمهجر.

وبالحديث عن المهجر يبرز ممثل جمعية 
الوفاء لتأهيل المعوقين الحاج عمر عبد 

الرحمن زريقة كل سنة ليس في هذا 
المشروع وحده، بل في كثير من مشاريع 
الخير التي تمتد من استراليا الى لبنان، 

وخصوصا رعاية المعوق وتأمين حاجياته ال 
سيما األدوية لألمراض المستعصية والتي 

تصل دوريًا الى المحتاجين في الوطن االم.

السيد عبد اهلل درار ايضًا، هو ركن اساسي 
لهذا المشروع في استراليا، ويعمل كل 

سنة على إنجاح الجهود عبر التواصل بين 
لبنان المقيم والمغترب.

تبرز اهمية النشاط في انه منياوي %100 
ويعتمد على جهود المجتمع المدني دون 

اللجوء الى التيارات السياسية على اختالفها 
او الوجوه السياسية، وهذا ما يجعل لديه 

استقاللية واستمرارية على حد سواء.
وعلى هامش مشروع الكسوة، تمّ تسليم 
نحو 10 عائالت من الذين يعتبرون االكثر 

فقرًا مبالغ مالية في العشر االواخر من 
رمضان تعينهم على تحمل أعباء العيد. 

وعن اسباب نجاح »كسوة اليتيم والفقير 
والمعوق«، وتعثر المشاريع االخرى، يقول 
المسؤول في الحملة طارق مفيد المبيض 

أن الشفافية هي االساس في كل عمل 
ناجح، اضافة الى االرادة والتعاطي اليومي 

مع الناس ومعرفة حاجاتهم، والفضل يعود 
اواًل واخيرًا الى الشباب الناشط في المنية، 

فأولئك هم الجنود المجهولون الذين 
يعملون بصمت كل عام لمصلحة من 

ال يجدون معياًل وال تصلهم المساعدات 
االجتماعية، ولذلك نحن بصدد العمل 

على ايجاد صلة وصل دائمة بين هؤالء 
الشباب تحت اسم »ناشطون« ليستمر 
العمل على مدار السنة، وليكون هؤالء 

الشباب فاعلين اجتماعيًا ليس عبر مشاريع 
الكسوة والمساعدات االجتماعية فقط، 

وانما عبر مراقبة سير المشاريع التي تقوم 
بها الدولة، ومتابعة امور اخرى كالتلوث، 

وضعف الخدمات العامة، ومسألة مياه 
الشرب، وغيرها من المشاكل التي تعاني 

منها المنطقة، اضافة طبعًا الى احياء 
النشاطات الثقافية التي كنا قد بدأناها 
منذ ثالث سنوات عبر صفحات التواصل 
االجتماعي )مكتب المنية لالعالم( ، عبر 
احياء التراث المنياوي، واستحضار االرث 

االدبي لعدد من الشعراء وتكريمهم، 
والتوعية في مجال االنتخابات، والصحة 
العامة، والقضايا  التي تخص المجتمع.

 أقامت جمعية النجاة االجتماعية بالتعاون مع 
قسم الطالبات في رابطة الطالب المسلمين 

في المنية، يوم األحد 2016/6/19، محاضرة 

رمضانية قيمة بعنوان '' خيرة من خيرة 
''،للداعية هنادي الشيخ نجيب،  في قاعة مسجد 

الروضة، تحدثت فيها الداعية عن أهمية 

األعمال والعبادات في شهر رمضان وفضل 
العشر األخير منه. 

 

كسوة العيد ... نجاح العام الخامس

 يعمل »قسم الحياة الطالبية« في تيار العزم، 
على اشراك الطالب في البرامج والمشاريع كافة 

التي تنمي حس القيادة والريادة عند طالبها 
 JA( في مختلف المجاالت ، ومنهم برنامج

COMPANY PROGRAM( المنظم من قبل 
شركة »انجاز«.

يقوم المشاركون في هذا البرنامج بتأسيس 
شركة وبإنتاج منتج وتسويقه، و القيام بكل 

االعمال المتوجبة على الشركات الفعلية. 
ضمن هذا االطار، أسس 12 طالبا من »مدرسة 

 Reminder Pack Tech « العزم« شركة
» وقاموا بإنتاج Remindak وهو عبارة عن 

صندوق يذكر المسنين بتوقيت اخذ االدوية من 
خالل اصدار ضوء و أصوات. 

و يحتوي على أماكن مخصصة لوضع االدوية 
في اربعة أوقات مختلفة من اليوم. و يكرر 

البرنامج نفسه يوميا، و بإمكانهم وضع برنامج 
مخصص لكل يوم من أيام األسبوع. 

ويتميز منتج طالب العزم حسب بيان بتصميمه 
العملي و سهولة استخدامه. وقد نال اعجاب 

العديد من األطباء و الصيدليات الذين تمت 
زيارتهم و عرض المنتج عليهم، و قد قرروا ان 
يكونوا صلة الوصل بين الطالب والمستهلك. 
تجدر اإلشارة الى أن شعار المنتج الذي أطلقه 

الطالب »مع ريمندك ما بتنسى ادويتك » 

نشاطات وتحضريات ل طالب »العزم«

محاضرة رمضانية يف املنية بعنوان '' خرية من خرية ''

معرض أللبسة النساء الحوامل لسيدات مشغل طارة وخيط 

تتمة  الصفحة 3 
)مقال املحامي أسامة هرموش(

تواكبه  لم  إذا  يكون مواطنًا مسؤواًل  اإلنسان ال  بأن  اإلشارة  لنا من  أنه البد  إال   )...(
الدولة بمجموعة من المبادئ ، والعناصر التي تعزز ،وتحمي مواطنيته ومن أهم هذه 

المبادئ: 

إعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة  مواطنين متساوين في الحقوق، والواجبات 
دون تمييز بينهم بسبب الجنس ،أو الدين أو، المذهب ،أو اللون...

 

إتاحة الفرص للجميع بالعدالة وتطبيق، مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة،وحق جميع 
الموطنين بالمشاركة السياسية. 

 
وجود ضمانات قانونية،وقضائية عادلة يلتجئ إليها المواطن في حالة اإلعتداء على حقوقه من 

قبل اآلخرين. 
 

توفير األمن للجميع، ألن األمن يعزز من إستقرار المواطن ،وإنتمائه إلى بلده، ويدفعه لممارسة 
أعماله بكل طمأنينة وبشكل مثالي. 

إلى  المواطن  هذا  ال يضطر  للجميع كي  الكريم  العيش  وإتاحة  المناسبة،  العمل  فرص  توفير 
الهجرة مما يضعف إنتمائه لوطنه. 

توفير الضمانات اإلجتماعية ،والصحية ،والتعليمية للجميع.

عدم إحساس المواطن بأي مظهر من مظاهر التسلط ،أو الهيمنة عليه من قبل األكثرية ،أو 
الهيمنة السياسية على قراره الحر. 

 في النهاية ال يمكن أن يكون اإلنسان مواطنًا مسؤواًل إذا لم تالقيه الدولة في منتصف الطريق 
،فاليد الواحدة ال يمكن أن تصفق من دون اليد األخرى.  فالمواطنية حقوق، وواجبات  ،ومبادرة 
اإلنسان ،ومسؤوليته تجاه نفسه ،وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها ،وهذه الحقوق والواجبات ال 
تمارس إال في مجتمع عادل وديمقراطي ،يحرص على المساواة،وتكافؤ الفرص ،وتحمل األعباء 
والتضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها ،وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع 

إلى المستقبل ،وبحماس التطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة. 
      

«

»
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