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

http://www.alwassat.com

إنمائية اجتماعية هادفة تصدر مؤقتا أول كل شهر السنة الثانية - العدد1350\16 شوال 1437 -آب 2016

كلمة
لم تكذب أسرة الوسط خبرًأ، لم تذهب وعودها مع الريح كما تذهب وعود زعماء الطوائف، وعدت ووفت الوسط باطالق العمل رسميا بفضائيتها، نعم الـ ATV  مشروع حقيقي لن يكون 

نور  لم يضيئ وال ثمار لم تنضج، بل حقيقة أعلن عنها في لقاء جامع حضره سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، نواب، وممثلي جمعيات وأحزاب آمنوا برسالة الوسط.

نعود  الى قرائنا اليوم محملين بمسؤولية أكبر، بالرغم من أن مشروع الوسط بنسخته اللبنانية ال يزال في طور التجريب، اال أنه تمكن من اختصار  الكثير من المراحل باالعالن عن الــ 
ATV على أن ينتهي العرض التجريبي مع انطالق بث القناة والتي نأمل خيرًا بأن تكون حقيقة وللحقيقة في وقت قريب جدًا بعون من اهلل ورعايته وتوفيقه.

»
لبنان يتقاسم »الثروة النفطية« ومجلس للشيوخ!!

وشواطئ بحره ملوثة بأكثر من 1200 جرثومة سامة
من املسؤول عن تعطيل معامل التكرير؟؟ ومن نسأل عن تلوث األنهار والبحار؟!
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- body building
- boxing 
- kick boxing 
- MMA
- Brazilian jiu jitsu
- karate , fitness
- crossover training
- pilates , Zumba 

- يهتم النادي بكم طيلة 
أيام األسبوع 

- دوام خاص للسيدات
- لياقة بدنية

- مكمالت غذائية
- مدربين مجازين

- أسعار تناسب الجميع

  النادي بإدارة المدربين أسامة وريدة وأحمد وريدة  وللسيدات بإدارة المدربة ميادة طراف
  الدوام: طيلة أيام األسبوع ما عدا األحد من ال 11 صباحا لغاية ال 11 مساًء -  العنوان: أوتوستراد المنية مفرق منزل النائب كاظم الخير )100 متر(  - هاتف: 70496263

     أسرة الوسط   

عكار العتيقة تحتل املرتبة األوىل يف استفتاء »القرية املفضلة لدى اللبنانيني« 
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يف حضور محافظ الشمال ،، الوسط تطلق العمل رسميا بقناتها الفضائية ATV وتتحضر للبث
النائب كاظم الخري: يجب أن نلتزم بمشــروع الدولة واملؤسســات   

وسط - اقامت جريدة الوسط االخبارية alwassat.com وatv حفلها السنوي 
األول في مطعم الصديق األصالة في المنية، في حضور النائب كاظم الخير، 
رئيس قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي ممثال 
المنية  المستقبل في  تيار  القاضي رمزي نهرا، منسق عام  الشمال  محافظ 
رئيس  مطر،  عماد  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  زريقة،  الدين  سعد  أحمد 
بلدية المنية ظافر زريقة، نائب رئيس االتحاد رئيس بلدية دير عمار خالد 
الدهيبي، رئيس بلدية القليعات أحمد ابراهيم، ممثل الجماعة االسالمية في 
المنية محمد العامود، نائب رئيس بلدية بحنين عامر البقاعي، عميد كلية 
الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية الدكتور أحمد الرافعي، رجل األعمال 
المدني بديع نعوشي،  الدفاع  المنية في  زريقة، رئيس مركز  الدكتور معتز 
العامة  العالقات  مسؤول  الخير،  أحمد  الدكتور  الخير  مستشفى  عام  مدير 
واالعالم في جمعية اصدقاء قوى األمن االعالمي عامر الشعار، رئيس جمعية 
علم  عارف  االسالمية  المنية  رئيس جمعية  نحلة،  القادر  عبد  المحبة  شباب 
الدين، رئيس جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية عامر الحلبي، مدير 
عام جريدة الوسط االخبارية الزميل فهد الحاج، مدير التصوير في الوسط 
رضوان أسعد، ممثلي وسائل التواصل االجتماعي في طرابلس )مبادرون(، 

علماء دين، أمنيين، تربويين، ممثلين عن وسائل االعالم ومدعوين.

رسالة الوسط 

رسالة  ثم  العتر،  عمر  الشيخ  فضيلة  تالها  الحكيم  الذكر  من  آيات  بداية 
الوسط الى المجالس البلدية المنتخبة قدمها الزميل هادي الخير الذي قال 
فيها: «الوسط أخذت على عاتقها اعتبارا من اليوم متابعة النشاط البلدي 
في المنية وباقي المناطق خطوة بخطوة، وهي لن تغض الطرف عن أي خلل 
ولن  ننام على ضيم  ولن  اإلجراء،  المرعية  القوانين  بكل  بلدي  استهتار  أو 
البلدي  للمجلس  يدنا  نمد  أننا  التأكيد  مع  السابقة،  األخطاء  بتكرار  نرضى 
وانجاز  تحقيق  الى  بالوصول  أمل  وكلنا  المنية،  بلديات  والتحاد  الجديد 

مشاريع وخطط ملحة للمنطقة«.

الشعار  
«الشمال  موقع  عام  مدير  ألقاها  الوسط  وجريدة  لالعالميين  كلمة  وكانت 
نيوز« اإلخباري الزميل عامر الشعار، الذي شدد فيها على «دور االعالم في 
في مالمسة هموم  أكثر وضوحا،  أهدافها بشكل  وتحديد  المجتمعات  بناء 
بأهلها  والتزال  كانت  فالمنية  حاجياتهم،  على  الضوء  وتسليط  الناس 
وصادقة  واضحة  صورة  اإلغراب  ودول  واستراليا  لبنان  في  ومرجعياتها 
وشفافة عن لبنان في عيشها المشترك ووالئها للبنان الدولة والمؤسسات 
الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  األمنية،  والقوى  اللبناني  الجيش  دعم  في 
العمل  التحضيرات إلطالق  «بدء  رسميا عن  معلنا  واالرهاب«،  التطرف  ضد 
بفضائية الوسط  ATV والتي من المقرر أن تحاكي االنماء المتوازن وكل 

المؤسسات االجتماعية والبلدية داخل لبنان وخارجه«.

النائب الخري

في  والعاملين  التحرير  رئيس  المبادرة  «أصحاب  الخير  كاظم  شكر  بدوره، 
صحيفة الوسط«، مشددا على «الدور الفعال في سبيل تسليط الضوء على 
قضايا انمائية وسياسية واجتماعية تعني المنية وأهلها، بحيث يتطوع بعض 
الناشطين االعالميين بمبادرة فردية حتى أصبح لهم الدور البارز في ابراز 

الصورة كما يجب«.

على  تعمل  أن  المنية  وبلدات  قرى  في  البلدية  «المجالس  على  وتمنى 

والتنمية«، مشيرا  االنماء  ينشدون  الذين  المنطقة  ابناء  مستوى طموحات 
الى أنه «يجب على البلدية أن تبرز عبر وسائل االعالم كافة نشاطاتها بكل 
شفافية«، مؤكدا «ضرورة وأهمية التعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم ومع 
هيئات المجتمع المدني وأصحاب االختصاص ألجل رفع شأن هذه المنطقة 

التي تستحق كل اهتمام«.

وأوضح أن «ظروفا صعبة يمر فيها لبنان من ناحية الضائقة المعيشية ومن 
الناحية األمنية«، وقال: «اليوم في منطقة الوطن العربي الفأس يتحاور مع 
نساء  نرى  إذ  الشجرة،  عن  الفأس  هذا  يبعد  من  يوجد  ال  ولألسف  الشجرة 
على  قيمون  هم  الذين  ألن  سبب،  أي  دون  من  يقتلون  وشيوخا  وأطفاال 
هذه البالد ليس لهم حس بالمسؤولية وال يوجد فيهم ضمير وشعور، ألن 

مشكلتنا في البالد العربية أن يكون الوالء للقائد وليس الوالء للوطن«.

على  دائما  ونراهن  والمؤسسات  الدولة  بمشروع  نلتزم  أن  «يجب  وختم: 
المؤسسات العسكرية واألمنية من أجل حماية وتحصين لبنان من التطرف 
التحريضية، وهذه  واالرهاب، ويجب علينا االبتعاد عن الخطابات السياسية 
الخطابات لن تؤدي إلى حلول بل تؤدي إلى حروب، ويجب على الجميع أن 

يواجه كل أشكال الخطابات التحريضية وكل أشكال التطرف«.

تكريم  

العام  بمديرها  ممثلة  الوسط  مجموعة  قدمت  ختامًا،  
األستاذ  فهد الحاج أ. درع تكريم الى رجل األعمال الدكتور 
الى  الدائم  وقوفه  على  وشكر  وفاء  عربون  ك  زريقة  معتز 
زريقة  والدكتور  الخير  النائب  تبادل  كما  المؤسسة،  جانب 

ومطر والزمالء الشعار وأسعد الدروع والهدايا التقديرية. 

  |صورة تجمع المكرمين مع اسرة الوسط والنائب الخير      
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  | النائب الخير       

تصوير  حمادة أسعد - روان   )وسط(

  | من اليمين الدكتور معتز زريقة، الشعار و النائب الخير          |  فضيلة الشيخ عمر العتر مرتال آليات من الذكر الحكيم          

  |  اسرة الوسط مع  الدكتور معتز زريقة واالعالمي عامر الشعار          |  اسرة الوسط مع الزمالء في شبكات التواصل االجتماعي        



  المحامي أسامة هرموش
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ثالثية الحوار لم تنجح ،، الصفدي: املجلس النيابي غري شرعي
كرامي: لتعزيز دور الجيش  ،،  ريفي متمسك باتفاق الطائف  ،،  وميقاتي: بالرئيس تستقيم املؤسسات

على  الساهرة  العين  من  أبدأ  هل  أعرف   ال  سأبدأ  أين  من 
الحدود  على  المقاوم  وعماده  الوطن  بسياج  أبدأ  أم  االستقرار 

أمام  الوطن  بفدائي  أبدأ  أم 
بالمتفجرات  مزنر  ارهابي  كل 
من  األلغام  ينزع  بالذي  أم 
برجل  أبدأ  أم  مواطنيه  درب 
حريق  كل  اندالع  عند  اإلطفاء 
او بالمنقذ األول عند كل حدثٍ 
والمثقف  بالمدرب  أبدأ  أو  جلل 
نعم  ومؤتمر  ندوة  كل   في 
بشعار  الوطن  من شعار  سأبدأ 

الجيش شرف تضحية وفاء.  

إنه لشرفٌ لي أن أتكلم عن الشرف الذي خط شعاره األول في 
مؤسسةٍ ال تعرف إال الشرف في واجبها وتعاملها مع مواطنيها 
الوطن  تراب  أبهى معانيها في  التي جسدت  التضحية   ّ سأحي 
أرض  لتروي  الذكية  بدمائهم  والعسكريين  الضباط  تضحية 
الباسل  جيشنا  به  عاهدنا  الذي  الوفاء  عاليًا  أقدر  وإني  الوطن 

بحماية لبنان والدفاع عنه. 

نعم إنها مناسبة األول من آب إنه العيد ال71 للجيش اللبناني 
إنها فرحة الوطن بوطنه ولهذه المناسبة الغالية تحيًة خالصة 

من القلب إلى الجيش اللبناني قيادًة وضباطًا وأفرادًا.

إلى  تحيٌة  الوطن،  واستقرار  أمن  على  الساهرة  للعين  تحيٌة 
الضباط واألفراد المنتشرين على حدوده من شماله إلى جنوبه 

مرورًا بجبله إلى عاصمته وصواًل إلى بقاعه.

النار دفاعًا عن أرضه،  تحيٌة إلى من صد وما زال يصد بجسده 
تحيٌة إلى من كلل جبينه بالغار، تحيٌة ورحمٌة لمن روى بدمائه 
زال  ما  لمن  القلب  من  خالصٌ  ودعاٌء  الوطن  أرض  الطاهرة 

يعاني من ألٍم جرٍح أصابه.   

وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أتقدم من الجيش اللبناني 
لكم   متمنيًا  والتبريكات  التهاني  بأحر  وأفرادًا  وضباطًا  قيادًة 
دوام الصحة والعافية والمزيد من االنتصارات وكل عاٍم وأنتم 

بألف خير.

 

إقرأ أيضًا ،،
عكار العتيقة تفوز ب ثقة 
اللبنانيين ك أفضل قرية  - 

التفاصيل  - ص5

ملء عني الوطن
facebook.com/oussama.harmouche.75
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للمجلس  التمديد  من  الرغم  على 
رأس  غياب  من  الرغم  وعلى  النيابي، 
الدولة  غياب  من  الرغم  وعلى  الدولة، 
في كثير من االستحقاقات إال أن مجلس 
الشيوخ لم يغب عن طاولة الحوار التي 
على  اتفاق  بشبه  ثالثيتها  اختتمت 
يكون  قد  الذي  والمجلس  النفط  ملفي 
وفي وقت قريب على موعد مع تباينات 
هذا  طرح  مع  تتظهر  بدأت  الرأي  في 
األغلب  على  والذي  الجديد  المجلس 
لن يأتي اال باضافة األعباء المالية على 

الخزينة.

ميقاتي
 

نجيب  الرئيس  شدد  السياق،  وفي 
الحوار  جلسة  في  مداخلته  في  ميقاتي 
معتبرًا  الحوار،  جلسات  أهمية  على 
لطرح  الصالحة  االرضية  «توفر  أنها 
وقال:  موعدها«،  يحين  عندما  الحلول 
تروي  بمياه  اشبه  الحوار  اآلن  «حتى 
المسار لتبقى االرض خصبة حتى موعد 
بعد  موعده  يحن  لم  الذي  الحصاد 
نخرج  ان  سبيل  وفي  اعتقادي.  حسب 
بنتائج عملية فانني ارى ان الحوار يجب 

ان يتركز على شقين متوازيين :

االطراف  جميع  بتعهد  يتعلق  األول: 
الموجودة هنا بااللتزام باتفاق الطائف، 
وال مانع من ان يقدم كل طرف مطالبه 
في شان مضامين هذا االتفاق، وااللتزام 
رئيس  بانتخاب  يبدا  الطائف  باتفاق 
للجمهورية ليستقيم عمل المؤسسات.

هو  عليه  اشدد  الذي  الثاني  الموضوع 
وارى  الجديد،  االنتخاب  قانون  موضوع 
االقتراحات  كل  بحث  الى  يصار  ان 
وبعد  رؤيته  طرف  كل  يقدم  وان  هنا 
الى  التفصيلي  البحث  ينتقل  ذلك 
االتفاق  ان  ارى  وال  النيابية،  اللجان 
مع  خصوصا  مستحيل  االمر  هذا  على 
استحالة اقرارها اوال في اللجان النيابية 
المشتركة، كما اعلن سابقا نائب رئيس 
فريد  النائب  المجلس 
لن  انه  مؤكدا  مكاري 
جلسات  الى  يدعو 
اضافية الن البحث يراوح 

مكانه«.

الصفدي

ودعا النائب محمد الصفدي الى «تفعيل 
وأركان  السنية  القيادات  بين  التواصل 
القوى المسيحية، لكسر الحلقة المفرغة 
التي تعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، 
رئيسها  يتمتع  حكومة  ولتشكيل 
«تأييده  وأعلن  التمثيل«.  بقوة  أيضا 
اهلل«  و«حزب  «المستقبل«  بين  للحوار 
إلفشال محاوالت زرع الفتنة بين السنة 
الحوار  «أهمية  على  مشددا  والشيعة«، 
بين الفعاليات والقيادات السنية الدينية 
ضمانا  الصف  لتوحيد  والسياسية 

لمستقبل لبنان وابنائه«.

عن  النظر  بغض  انه  الصفدي   واعلن 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات  نتائج 
اللبناني  الشعب  تمسك  أثبتت  فهي 
انه  الى  مشيرا  وبالدستور،  بالدولة 
األمن  في  الدولة  محل  يحل  أحد  «ال 
حق  في  مقصرة  الدولة  لكن  واالنماء، 

طرابلس«.

في  المماطلة  «سبب  عن  وتساءل 
االسالميين  الموقوفين  محاكمة 
فترة  سجنهم  مدة  تجاوزت  الذين 
أنجزت  بعدما  المفترضة،  العقوبة 
قاعة تتسع لمحاكمة  السابقة  الحكومة 
رومية«،  سجن  في  جميعا  الموقوفين 
هي  العادلة  «المحاكمة  ان  الى  الفتا 
الدولة  على  وواجب  للموقوفين  حق 
القضائية  السلطة  على  وبالتحديد 

مدنية كانت أم عسكرية«.

الحالية  «الحكومة  ان  الصفدي  واعتبر 
فقد  النيابي  والمجلس  عبئا  باتت 
التدهور  استمر  واذا  الشعبية  شرعيته 
تفكك  الى  سيؤدي  المؤسسات  في 
الدولة، االمر الذي يدفع ثمنه اللبنانيون 

المؤمنون بمشروع الدولة«.

في  الصفدي،  محمد  النائب  واستقبل 
االتحاد  سفيرة  طرابلس،  في  مكتبه 
السن  كريستينا  بيروت  في  االوروبي 
يرافقها وفد من بعثة االتحاد االوروبي. 
حول  النظر  وجهات  الطرفان  وتبادل 
االوضاع السياسية والتطورات في لبنان 

ومنطقة الشرق االوسط.

كرامي
وأكد الوزير فيصل كرامي على  «ضرورة 
وتزويده  دوره  وتعزيز  الجيش  دعم 
لمواجهة  الالزم  والعتاد  االسلحة 
االخطار التي تهدد لبنان واللبنانيين«. 
والقوى  الجيش  «إنجازات  كرامي  وعدد 
تفكيك  صعيد  على  االخرى  االمنية 
 الخاليا النائمة في طرابلس والشمال«. 

فتفت  

 واعتبر عضو كتلة «المستقبل« النائب 
مجلس  قضية  «وضع  أن  فتفت  أحمد 
األمامية، هو نوع  الصفوف  الشيوخ في 
الحوار  ثالثية  بأن  اإلقرار  رفض  من 
ما،  بشيء  الخروج  يجب  وكان  فشلت 
هناك  بأن  العام  الرأي  تطمئن  برسالة 

بعض األفكار الجذرية التي تطرح«.

وقال في حديث  : »إن موضوع مجلس 
جدي  بشكل  طرحناه  نحن  الشيوخ 
ورسمي وبواسطة إقتراح قانون قدمناه 
سنوات،   3 منذ  النيابي  المجلس  إلى 
لإلنتخابات  قانون  إقتراح  وتضمن 
النيابية وتركيز على الالمركزية اإلدارية 

أي تطبيق إتفاق الطائف بالكامل«.
 

ثالث،  الحديث عن مرشح توافقي  وعن 
فرنجية  سليمان  النائب  وإستعداد 
لما  تفهمه  أكد  لصالحه  لالنسحاب 
بـ«الشجاع  موقفه  واصفا  فرنجية،  قاله 
بترشيح  إلتزامه  ومؤكدا  والوطني، 
مرشح  وجود  ظهر  «إذا  وقال:  فرنجية، 
ثالث لن نقف حجر عثرة في وجهه لكن 
لكن  أكثر،  نبادر  أن  أحد  منا  ينتظر  ال 
لن  اهلل  حزب  أن  يضمنوا  هل  السؤال 

يعرقل؟«

ريفي
 

و رأى اللواء أشرف ريفي أن «حزب اهلل« 
بيد،  المؤسسات  تعطيل  بورقة  يمسك 
والهدف  األخرى  باليد  بالسالح  ويلوح 

تغيير النظام وضرب الطائف.

حفل  في  له  كلمة  خالل  وفي  ريفي 
في   BIG SHOW معرض  إفتتاح 
شدد  الدولي،  كرامي  رشيد  معرض 
للحوار  تمت  ال  الحوار،  طاولة  أن  على 
المؤسسات،  على  انقالب  هي  بصلة، 
والى  ابتزاز،  وسيلة  الى  تحولت  وقد 
اهلل  حزب  هدف  لتحقيق  توطئة 
على  واالنقالب  الطائف،  اتفاق  بضرب 

الدستور، واختزال المؤسسات.

تمسكنا  طرابلس  من  «نعلن  وقال: 
باتفاق الطائف والدستور والمؤسسات، 
سنواجه  أننا  ونعلن  المشترك  وبعيشنا 
الى  االتفاق،وندعو  بهذا  مس  أي 
مندرجاته،  بكل  تطبيقه  استكمال 
وخصوصًا بالنسبة للسالح غير الشرعي، 
واستكمال انشاء المؤسسات الدستورية 
الالمركزية  وإقرار  الشيوخ،  كمجلس 

اإلدارية الموسعة«.

الخري
اهلل«،  «حزب  الخير  كاظم  النائب  ودعا 
الى  بالتعطيل  السعودية،  يتهم  الذي 
لبنان  مصلحة  والى  لبنان  الى  العودة 
من  أنه  الخير  واعتبر  شيء.  كل  قبل 
زيارات  اللبنانيون  ينتظر  أن  المعيب 
أزماتنا  لحل  الدول  خارجيات  وزراء 
إعادة  ضرورة  على  مشددًا   الداخلية، 
بالقانون  واإللتزام  المؤسسات  احياء 

اللبناني والدستور.

مفتي  زيارته    خالل  في  الخير  وقال 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
معه  «بحثنا    : الفتوى  دار  في  دريان 
الراهنة  السياسية  االمور  معظم  في 
المشتركة  للجان  جلسة  في  خاصة 
لقانون االنتخاب وجلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية التي اصبحت تؤثر على عمل 
بحاجة  فنحن  واالقتصاد   المؤسسات 
والبعض  جمهورية  رئيس  انتخاب  الى 
نرفض  ونحن  التعطيل،  يمارس 
المملكة  ال  توجه  التي  االتهامات 
انتخابات  بتعطيل  السعودية  العربية 

رئيس الجمهورية وهذا امر معيب.

 

مسرت ماسلز ،،
نادٍ رياضي رائد يف املنية ..

نادي Mr Muscles،  يقدم أهم وأشهر الرياضات العالمية كـالـ: 
MMA وهي من الرياضات الحديثة والمدرب األستاذ أسامة وريدة 
والشمال  المنية  صعيد  على  الرياضة  لهذه  المدربين  أوائل  من 
الرياضة  المجال فقد مارس هذه  العالية في هذا  الخبرة  ويمتلك 
الخبرة  لديه  كما  سيدني  في  األسترالية  األندية  وأشهر  أهم  في 
 kickboxing- Boxing- كـالـ:  الرياضات  جميع  في  والكفاءة 
وأيضا   .Brazilian Jiu Jitsu - Health & Fitness training
يمتلك الخبرة في مجال التغذية، البروتينات والفيتامينات وطرق 

بناء الجسم، زيادة حجم العضل ، إذابة الدهون وتخفيف الوزن. 

باإلضافة الى وجود أهم المدربين في النادي المدرب أحمد وريدة وهو 
خاص  دوام  يوجد  كما  األثقال،  ورفع  األجسام  كمال  في  لبنان  بطل 
بالسيدات )إثنين ، أربعاء، جمعة( من الساعة ٩ حتى الساعة ١١ صباحًا  
)ثالثاء ، خميس ، سبت( من الساعة ٤:3٠ حتى الساعة ٦:3٠ مساًء  
بإشراف بطلة لبنان في ال Kickboxing المدربة ميادة الطراف وهي 
تمتلك الخبرة العالية  في جميع أنواع الرياضات النسائية، -واألطفال 
الساعة  من  والجمعة  األربعاء  يومي  كاراتيه  بالـ  خاص  برنامج  لهم 
 ٤:3٠ حتى الـ ٦:٠٠ مساًء ، بإشراف البطل المدرب مصطفى الحالق. 
ماسلز  مستر   ،،،،   Mr Muscles We Train You Better

دائمًا نقدم التمارين األفضل.
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التوحيد: التطبيع 
مع الصهاينة حرام  

«التوحيد  حركة  أمناء  مجلس  حذر 
بعد  اصدره  بيان  في  اإلسالمي« 
اجتماعه الدوري بمقر األمانة العامة في 
الشيخ  العام  أمينها  برئاسة  طرابلس 

األعضاء،  وحضور  شعبان،  سعيد  بالل 
المتبعة  التطبيع  سياسة  «خطورة  من 
الكيان  مع  عربية  دول  قبل  من  حاليا 
ذلك  وانعكاس  الغاصب،  الصهيوني 
سلبا على قضية فلسطين المحقة وعلى 

األمة العربية واإلسالمية برمتها«.
 

شرعا  حرام  يجري  «ما  أن  إلى  وأشار 
الشرعية  القواعد  ألبسط  ومخالف 

محاولة  كونه  عن  فضال  واإلنسانية، 
أمتنا  تاريخ  لتشويه  ومستمرة  حثيثة 
وخيارها  المقاومة  مشاريع  وطعن 
وهو  بالظهر،  الفلسطينية  وخاصة 
الشعب  لتضحيات  خيانة  بالتالي 
في  األسطوري  وصموده  الفلسطيني 
والظلم  والطاغوت  الجبروت  مواجهة 

واإلرهاب الصهيوني الحاقد«.
األبية  «فلسطين  أن  المجلس  وأكد 

جميع  أعناق  في  أمانة  هي  الصابرة 
بيعها  أحد  يستطيع  وال  المسلمين، 
عنها،  والتخلي  تجاهلها  أو  نسيانها  أو 
وقلوبنا  نفوسنا  في  حية  ستبقى  بل 
بالنصر  علينا  اهلل  يمن  حتى  وضمائرنا 

والتحرير«.
  

والشمال  طرابلس  مفتي  دشن 
من  بدعوة  الشعار،  مالك  الشيخ 
في  الزكاة  وصندوق  السمروط  وليد 
مسجد  والبترون،  والكورة  القلمون 
شيده  الذي  شكا  في  «الحسام« 

السمروط على نفقته 

الشعار 

وأم الشعار المصلين وألقى خطبة شدد 
التي «تحض  المسجد  فيها على رسالة 
العدالة  وقيم  واالعتدال  التعلم  على 
الى  مشيرا  االخر«،  وقبول  االنسانية 

ان  لها  يعود  مؤسسة  «المسجد  أن 
باالخر  الذي يؤمن  الخير  االنسان  تبني 

ويحرص على خير الناس اجمعين« .

مدينة  وفاعليات  اهالي  الشعار  وشكر 
به،  خصوه  الذي  االستقبال  على  شكا 
وقال: «ان مسجد الحسام في شكا لهو 
الى  ننظر  واننا  واحبة،  اهل  بين  اليوم 
هذه المؤسسة كوسيلة انصهار وعيش 

واحد وتأصل وتناغم في ما بيننا«.

 لقاء 
شارك  المسجد  قاعة  في  لقاء  عقد  ثم 
ممثال  كفوري  فيكتور  المحامي  فيه 
جبران  الحر«  الوطني  «التيار  رئيس 
رئيس  ممثال  نقوال  بو  ونقوال  باسيل 
فرنجية  سليمان  النائب  «المردة«  تيار 
الوزير  ممثال  لطوف  رامي  والمحامي 
السابق فايز غصن وأرز فدعوس ممثال 
بلدية  ورئيس  اللبنانية  الكتائب  حزب 
والمونسنيور  كفوري  اهلل  فرج  شكا 
جورج  المطران  ممثال  جبور  بطرس 

األب  شكا  رعية  وكاهن  جودة  بو 
ابرشية  راعي  ممثال  غفري  باسيليوس 
للروم  الشمال  وعموم  طرابلس 
ادوار  المطران  الكاثوليك  الملكيين 
ممثال  نبوت  نجيب  والمقدم  ضاهر 
رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال 
العميد كرم مراد وحشد من اهالي شكا 

والجوار.
 

والحضور  الشعار  ازاح  اللقاء  وبعد 
الستارة عن اللوحة التذكارية للمسجد. 

الفاجيت ،،
تنظف املدينة القديمة 

نفذت شركة Lavajet في اطار مبادراتها الخاصة لتجميل االحياء وتحسين مستوى 
النظافة فيه، حملة تنظيف وتعشيب لمنطقة عقبة االحدب، في المدينة القديمة 
لجهة ابي سمراء، التي ال تصلها اي طريق معبدة، وهي فقط للمشاة، وقام عمال 
االدراج  ونظفوا  المنطقة،  وممرات  دروب  من  النفايات  انواع  كل  برفع  الشركة 
نزعوا  كما   ، السرموط  ودرج  االمام  وعقبة  المولوي  مفرق  لجهة  اليها  المؤدية 
تشهدها  لم  حملة  في  جوانبها،  ومن  الممرات  وعن  عنها  واالعشاب  الحشائش 
المنطقة،الذين  سكان  من  حارا  ترحيبا  المبادرة  هذه  والقت  قبل،  من  المنطقة 
وعماال«،وابدوا سعادتهم ل«رؤية منطقتهم  ادارة  للشركة  اعربوا «عن شكرهم 

والدروب واالدراج المؤدية اليها نظيفة وخالية من اي نفايات او اعشاب«. 

طرابلس  بلدية  رئيس  إستقبل 
المهندس احمد قمرالدين، في مكتبه 
المنطقة  رئيسة  البلدي  القصر  في 
الوزيرة  طرابلس  في  االقتصادية 
نائب  حضور  في  الحسن،  ريا  السابقة 
الولي،  خالد  المهندس  الرئيس 
ورئيسة  جحجاح  ربيع  الرئيس  مستشار 

مصلحة الهندسة بالبلدية عزة فتفت.
لقمرالدين  الحسن  باركت  وبعدما 
دار  انتخابهم،  البلدي  والمجلس 
الجهود  تضافر  «ضرورة  حول  البحث 
الطرابلسية  المرافق  في  العمل  إلنجاح 
التنمية  ورشة  إلطالق  الرئيسية 
على  «تشديد  وكان  المتكاملة«. 
الذي  طرابلس  مجلس  اطالق  ضرورة 
الفيحاء  بلديات  اتحاد  الى رئيس  يضم 

رشيد  معرض  رؤساء  طرابلس  وبلدية 
االقتصادية  والمنطقة  الدولي  كرامي 
والمرفأ  والصناعة  التجارة  وغرفة 

ونقابات المهن الحرة«.

العمل  مراحل  الحسن  واستعرضت 
والمراحل  االقتصادية  المنطقة  في 
المستقبلية التي من شأنها تساعد في 
طرابلس  في  االقتصادية  الحركة  دفع 

والشمال«.

 
المنطقة  رئيسة  قمرالدين  التقى  كما 
نهال  والشمال  طرابلس  في  التربوية 
التربوي  للشأن  عرضت  التي  حاماتي، 
في  الرسمية  المدارس  في  والتعليمي 

تساعد  «ان  حاماتي  وأملت  طرابلس. 
المرافق  بعض  تأهيل  في  البلدية 
على  التبانة  في  المشيد  للبناء  العامة 
ليكون   5٦2-5٦١-5٦٠ العقارات 
مقرا لثالثة مدارس، هي مدرسة لقمان 
الرسمية للبنات والزاهرية بنات وروضة 

التبانة«.

البلدية  «استعداد  قمرالدين  وأكد 
االصول  ضمن  يلزم  بما  للقيام 
المدرسة  مصلحة  فيه  لما  القانونية 

الرسمية والطالب في المدينة«.

دائرة  رئيس  قمرالدين  واستقبل   
ماجد  الشمال  في  االجتماعية  الشؤون 
الخدمات  مركز  مديرة  يرافقه  عيد، 

االنمائية في القبة ربى صوراني.

وقدم عيد التهاني لقمرالدين، وعرض 
في  االجتماعية  الشؤون  لـ«خدمات 
تعزيز  في  ودورها  والشمال،  طرابلس 
اكثر من  على  الفقيرة  االسر  ومساعدة 
اهمية  عن  صوراني  وتحدثت  صعيد«. 
مركز القبة ودوره المستقبلي و«ضرورة 
البلدي  المجلس  مع  العمل  تنسيق 
إلنجاح دوره ومساعدة الطبقة المتوسة 

والفقيرة«.

ولجان  هيئات  قمرالدين  استقبل  كما 
شعبية طرابلسية وشمالية. 

كرامي ،،
بحث مع رئيس بلدية القلمون شؤونا تنموية

 استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في دارته بطرابلس، رئيس بلدية القلمون 
القلمون  بلدة  حول شؤون  البحث  ودار  دنكر.  الفيحاء طالل  بلديات  اتحاد  عضو 
ومشاريعها التنموية، اضافة الى شؤون مدن اتحاد بلديات الفيحاء، السيما مدينة 
متكاملة  خطة  تنفيذ  على  القلمون  بلدية  مجلس  «حرص  دنكر  واكد  طرابلس، 

للنهوض بالبلدة واطالق ورشة انمائية«.
 

من جهته، شدد كرامي على «ضرورة تضافر كل الجهود لتذليل كل العقبات 
والمعوقات التي قد تعترض عجلة العمل، ويدنا ممدودة للجميع من اجل انجاح 
االدارات المحلية في مدن بلديات الفيحاء، لما فيه خير ومصلحة المواطنين في 

طرابلس والميناء والبداوي ووادي النحلة والقلمون وكل الشمال«. 

رئيس بلدية طرابلس تابع شؤونا انمائية 
وعرض إلطالق مجلس طرابلس ومراحل العمل يف املنطقة االقتصادية

املفتي الشعار دشن مسجد الحسام يف شكا

الحريري ،،
دماء شهداء طرابلس أمانة  

قليلة  «أيام  «تويتر«:  عبر  له  تغريدات  سلسلة  في  الحريري  سعد  الرئيس  قال 
في  والتقوى  السالم  مسجدي  تفجير  على  سنوات  ثالث  مرور  ذكرى  عن  تفصلنا 
معروفة  الجريمة  لتلك  خططت  التي  «الجهة  أن  إلى  وأشار  الحبيبة«.  طرابلس 
«سيف  أن  مؤكدا  الزمن«،  طال  مهما  العقاب  من  تفلت  ولن  والداني،  للقاصي 
العدالة سيالحق المجرمين وينال منهم عاجال ام آجال، ودماء شهداء طرابلس أمانة 

لن نسمح بالتفريط بها مهما غلت التضحيات«.

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  ٠٦٤٦2٠2٤ - ٠3٠٦٦7٩5مجمع العبير التربوي - معهد العبير الفني

الرابطة الثقافية ،،
استضافت املشاركني بماراتون التصوير 

 استضافت «الرابطة الثقافية في طرابلس« المشاركين بماراتون طرابلس 
للتصوير الذي نظمته «فريم بيروت«، وهو اول ماراتون تصويري في المدينة 

حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب ٦٠ شابا وشابة.

وارشفة  توثيق  من  فيه  لما  العمل  هذا   » على  رامزالفري  الرابطة  رئيس  واثنى   
القديمة  طرابلس  قلب  من  بالتصوير  المشاركون  بدأ  حيث  طرابلس،  لمدينة 
الشباب  من  كبير  عدد  لتعريف  فرصة  وكانت  المدينة«.  ارجاء  كافة  الى  وصوال 
والشابات الذين اتو للمشاركة بهذا الماراتون من مختلف المناطق اللبنانية على 

جمال طرابلس و طيبة اهلها. 

إنارة ،،
سوقي عبدالحميد والعطارين وتنظيفهم

سوق  وتحديدا  الشعبية،  المناطق  في  طرابلس  بلدية  مجلس  من  أعضاء  جال 
تم  الذي  التبانة،  باب  في  الحميد  عبد  وسوق  القديمة  المدينة  في  العطارين 
ترميمه واعادة تأهيله باشراف البلدية وبتمويل من هيئات مانحة دولية ومحلية، 

بعد االحداث التي شهدتها المنطقة.
 

لقاء جمعهم مع تجار  الشعبية وشؤونها في  المنطقة  الى هموم  استمع االعضاء 
السوق واالهالي، وكان حديث مستفيض حول قضايا انسانية وصحية وتنظيمية، 

اضافة الى تنظيف سقف السوق وارضيته وانارته ليال.
 

وعلى الفور، انطلقت حملة ميدانية لعمال البلدية والالفاجيت بتوجيه من رئيس 
البلدية المهندس احمد قمرالدين، إلعادة السوق الى سابق عهده، لجهة ترميم 
السوق والحارات  الطاقة الشمسية وشطف وتنظيف  االنارة على  واصالح مصابيح 
المحيطة. وفي كلمة ألحد اعضاء الوفد البلدي، قال توفيق عتر: «ما نقوم به من 
الحملة  هذه  اطالق  الى  ادى  اليومية،  العامة  وقضاياهم  الناس  لشؤون  متابعة 
المواطنين، ونحن دائما  ان معظم االشغال واالعمال تقع على عاتق  بالرغم من 
سنكون الى جانب االهالي نتشاور معهم ونطلع على شكاواهم ورضاهم عن تلبية 

متطلباتهم، وندرس معا افكارا جديدة تهمهم صحيا وتنظيميا«. 

|  قمر الدين والحسن 

«|  الشعار يفتتح المسجد

»
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تلقيح ،،
 اكثر من 11 الف طفل يف عكار

 
طفل  الف   ١١ من  اكثر  تلقيح  تم   
دون  ما  وسوري  لبناني 
من  الخامسة  السنة 
االن  حتى  العمر 
سهل  منطقة  في 
حملة  ضمن  عكار، 
التلقيح التي ينفذها 

واللجنة  اللبناني  االحمر  الصليب 
مع  بالتعاون  االحمر  للصليب  الدولية 
طبابة  مركز  عبر  العامة،  الصحة  وزارة 

محافظة عكار.

 23 من  اكثر  الحملة  في  يشارك 
وحوالى  االحمر  الصليب  من  متطوعا 
ويُشار  الصحة،  وزارة  من  ممرضا   2٠
غد  يوم  ستنتهي  التي  الحملة  ان  الى 
ان  ينتظر  يوما   ١2 ومدتها  الجمعة 
لبناني  طفل  الف   ١5 حوالى  تشمل 
لتحصينهم  عكار  سهل  في  وسوري 

صحيا.

بمئات  العتيقة  عكار  بلدة  تجاوزت 
األشواط وعود وزارتيّ السياحة والبيئة 
والثروة  بالغابات  االهتمام  لجهة 
تكتنزها،  التي  األثرية  والمعالم  البيئية 
التصويت  حملة  تفعيل  في  ونشطت 
على «القرية المفضلة لدى اللبنانيين«، 
صحيفة  أطلقتها  التي   2016 للعام 

«لوريان لوجور«.

لبلدة  ملحوًظا  تقدما  التصويت  أظهر 
ضهور  بلدات:  على  العتيقة  عكار 
وحمانا،  واهدن،  ودوما،  الشوير، 
وجزين، وكفردبيان، وراشيا، والصرفند 
واليمونة. وتهدف الحملة التي أطلقتها 
بلدية عكار العتيقة الى وضع عكار على 
اللبنانية  للدولة  السياحية  الخريطة 
بلدات عكار  لما تختزنه  التي ال تكترث 
من قالع أثرية وتكايا ومساجد ومنازل 
طبيعتها  جمال  عن  فضال  تراثية، 
العذبة  وينابيعها  النظيفة  وشالالتها 
عهد  الى  تعود  التي  زبود  ومغاور 

الكنعانيين.

للمحافظة  عكار  في  الجهود  تستمرّ 
على غابات المنطقة، والترويج للسياحة 
في  ملحوظا  تطورا  التي حققت  البيئية 
السنوات األخيرة، نظرا للغابات الفريدة 

التي تمتد على مسافة 30  من نوعها 
كيلومترًا وعرض يتراوح بين 7 الى 10 
بين 600  ما  ارتفاع  كيلومترات، وعلى 

و2200 متر عن سطح البحر.

التي  بغاباتها  العتيقة  عكار  تشتهر 
األشجار  من  نوع  مئة  من  أكثر  تضم 
األرز  أشجار  من  كبيرا  وعددا  الحرجية 
التي يصل عمر بعضها إلى حوالي ألفي 
سنة، إضافة إلى أشجار الشوح والعرعر 
النادرة التي يصل ارتفاعها الى نحو 30 
أمتار،  ستة  الى  بعضها  ومحيط  مترًا 
الى  إضافة  الكيليكي،  الشوح  وأشجار 
عشرات المواقع األثرية وقلعة بني سيفا 

األثرية، والنواويس.

ويؤكد رئيس بلدية عكار العتيقة خالد 
الطريق  البلدة على  بحري «أننا وضعنا 
بالبلدات  ربطها  لجهة  إنمائيا  الصحيح 
المحيطة بشبكة مواصالت واسعة من 
الطرق العامة والفرعية لتسهيل وصول 
الرحالت  محبي  من  والزوار  السواح 
عكار  جرود  يزور  من  ومنهم  البيئية 

سنويا«. )السفير(

 الحريري 
و جال األمين العام لـ«تيار المستقبل« 
أكروم  جبل  قرى  في  الحريري،  أحمد 
«الجبل  إلى  بالشكر  متوجها  عكار  في 
جبل  الحقيقيين،  الشهداء  جبل  األشم، 
أكروم الذي كان أول من احتضن الثورة 

السورية التي ستنتصر قريبا«.
 

والعزة،  الكرامة  رائحة  نشتم   »: وقال 
فرد  كل  في  الحريري،  رفيق  رائحة 
اعطيتموها  التي  المحبة  ألن  منكم، 
صادقة  محبة  كانت  الشهيد  للرئيس 
ونقية، وكانت وفاء لشخص أعاد وضع 
الخريطة،  على  المهمشة  المناطق 
وعرسال،  أكروم،  جبل  منطقة  ومنها 
أهل  كما  األوفياء،  اهلها  كان  التي 
في  المظاهرات  الى  ينزلون  أكروم، 
الباكر،  الصباح  منذ  الشهداء  ساحة 
لبنان،  من  جزء  أنهم  للجميع  ليقولوا 
كجبل  بلبنانيتها  تعتز  مدينة  وانهم 

اكروم الذي يعتز بلبنانيته«.
 

وشدد على أن «الرئيس سعد الحريري 

في  األولى  وصيتين،  لكم  حملني 
لهذه  خيار  ال  أن  وفحواها  السياسة، 
الدولة  خلف  الوقوف  إال  المنطقة 
الجيش  رأسهم  وعلى  ومؤسساتها، 
الذين  االمنية،  القوى  وسائر  اللبناني 
من  بلدنا  حمايتنا  على  يعملون 
في  خاصة  حولنا  تجري  التي  المصائب 
الثانية،  الوصية  أما  والعراق.  سوريا 
في  أننا  ومفادها  إنمائية،  فهي 
معقبين  سنكون  المستقبل«  «تيار 
واالدارات،  الوزارات  في  لمعامالتكم 
المنطقة  هذه  الن  لنا،  شرف  وهذا 
من  الكثير  ولها  للدولة،  الكثير  اعطت 

الحقوق التي يجب تحصيلها«.
 

حبيش 
هادي  النائب  اكد  قريب  سياق  وفي 
شعبية  وفودا  استقباله  خالل  حبيش 
ومخاتير  بلدية  اتحادات  ورؤساء 
في  المدني  المجتمع  من  وهيئات 
«انفتاحه  عكار،  القبيات  في  دارته 
وأن  لبنان،  في  االفرقاء  جميع  على 
أصبحت  البلدية  اإلنتخابات  مسألة 
في  االنفتاح  على  ظهرنا«،وشدد  وراء 
التعاطي مع «القوات« و«التيار الوطني 

المسيحيين  مصلحة  فيه  لما  الحر« 
واللبنانيين«.

 
املرعبي  

اللبناني«  «القرار  تيار  رئيس  اشار   
المرعبي  طالل  السابق  والنائب  الوزير 
على  قادرين  غير  «اللبنانيين  ان  الى 
المالية  الفضائح  من  المزيد  تحمل 
هو  «اين  وسأل:  االموال«،  وهدر 
الرؤساء  لمحاكمة  االعلى  المجلس 

والوزراء والنواب من هذا الموضوع«.
 

وناشد خالل استقباله وفودا شعبية في 
عكار   - الغزالن  عيون  بلدة  في  دارته 
القيادات  بعض  من  الضمير  «اصحاب 
دون  للحؤول  واحدة  يدا  يعملوا  ان 
على  الحاصل  والنزيف  الدولة  انهيار 

المستويات كافة«.
 

وفي الموضوع الرئاسي، قال المرعبي: 
النجاز  والمساعي  المبادرات  كل  «ان 
مجمدة  هي  الرئاسي  االستحقاق 
واالقليمية،  الدولية  المباركة  وبانتظار 
من  ليس  لبنان  ان  الواضح  ومن 

اولويات المجتمع الدولي«.

لم  عندنا  السياسة  «اهل  الن  واسف   
يصلوا بعد الى مرحلة التخاذ القرار في 
ما بينهم ودائما رهانهم على الخارج «.

باالزمات  يعج  «البلد  ان  الى  ولفت   
والمشاكل، والبعض غير آبه لما حل به، 
فعيونهم شاخصة على الكراسي وعلى 
المكتسبات وعلى استغالل الفرص في 
هذا الوقت الضائع باالضافة الى تغطية 
يعشعش  الذي  والفساد  الصفقات 

باالدارات «.
 

«النزول  إلى  النواب  المرعبي  ودعا 
رئيس  وانتخاب  النيابي  المجلس  الى 
القاتل،  الفراغ  وانهاء  للجمهورية، 
آمال  جديدة«،  دولة  لقيام  والتأسيس 
خارجية  وزير  زيارة  «تعطي  ان  في 
دفعا  ايرولت(،  مارك  )جان  فرنسا 
سياسيا للبنان من خالل تحريك الملف 
رئيس  انتخاب  الي  والوصول  الرئاسي، 

للجمهورية«.
 

على  بلدنا  في  دائما  «نعيش  وختم: 
ايقاع الخارج، ولن نستطيع ان نأخد أية 
مبادرة داخلية لمعالجة قضايانا، ودائما 

يبقى رهاننا على الخارج«.

بلديات جرد القيطع: لحل 
مشكلة التلوث الناتج عن 

نهر عني القمر

 
  

وطنية - لفت رئيس اتحاد بلديات جرد 
مع  لقاء  خالل  زكريا  االله  عبد  القيطع 
التلوث  «ان  الى  االتحاد  بلديات  رؤساء 
هو  القمر  عين  نهر  عن  الناتج  البيئي 
كارثة بيئية بكل ما للكلمة من معنى، 
إن  أولوياتنا  من  معالجته  كانت  لذا 
من  بكل  وتدوير  فرز  معملي  بإنشاء 
بمتابعة  أو  وفنيدق  مشمش  بلدتي 
في  الصحي  الصرف  تكرير  ملف محطة 
فنيدق  بلدات  يخدم  والذي  مشمش 

ومشمش والقرنة وبيت أيوب«.

االنماء  مجلس  «رئيس  زكريا  وناشد   

واالعمار االسراع بايجاد التمويل الالزم 
االتحاد  قدم  اسبوع  منذ  و  ألهميته، 
 5,3 بقيمة  االوروبي  لالتحاد  دراسة 
مكب  تنظيف   : لهدفين  يورو  مليون 
النفايات وتنظيف نهر البارد من فنيدق 
معالجة  بهدف  السمك  عيون  حتى 
التلوث من فنيدق حتى مصبه في نهر 

البارد«.

 
حتى  الملف  متابعة  على  التوافق  وتم 
المشكلة  لهذه  مستدام  لحل  الوصول 

البئية. 

مشروع للمياه يف 
السهلة 

االقتصادية  التنمية  صندوق  سلم 
حيويا  مشروعا   ESFD واالجتماعية 
في بلدة السهلة في عكار بلغت كلفته 

١٩١ ألف يورو، بعد تنفيذ مشاريع مياه 
عدة في البقاع وطرابلس، بتمويل من 
مقدمة  هبة  ضمن  األوروبي،  االتحاد 
لتأهيل  والبلديات،  الداخلية  وزارة  إلى 
المضخات  كل  وتزويدها  مياه  بئر 
وإنشاء خط  الالزمة،  األخرى  والمعدات 
ضخ إلى الخزان، وتزويده نظام معالجة 
توسيع  إلى  باإلضافة  بالكلور،  للمياه 

القسم  تأهيل  وإعادة  التوزيع  شبكة 
الذي يخدم الجزء األسفل من البلدة.

 
ويأتي هذا المشروع لخدمة أهالي بلدة 
السهلة، الذين يفوق عددهم األلفين، 
فيها  يقيمون   5٠٠ حوالى  بينهم  من 
حوالى  إليهم  يضاف  دائمة.  بصورة 
3٠٠ نازح سوري مسجل، موزعين على 

5٠ عائلة.

 اشارة الى أن وجود النازحين السوريين 
التحتية،  البنى  على  كبيرا  عبئا  يلقي 

وفي مقدمها المياه. 
 

 

  عقدت حملة عكار لعيونك توحدنا 
اجتماعها الدوري في حلبا، وأصدرت 

بيانا حذرت فيه «المسؤولين من 
الغليان الحاصل في الشارع العكاري 
جراء االمعان في اذاللهم للحصول 

على ادنى مقومات الحياة«.

اضاف: «ان محافظة عكار تعاني من 
شح في جميع الخدمات وخصوصا 

غياب التيار الكهربائي الذي يرهق 

المواطنين في هذا الصيف الحار«.
وطالب «رئيس الحكومة تمام سالم 
بإنقاذها من الظالم ومن المشاكل 
التي ترافق انقطاع التيار الكهربائي 
وما يسببه من اضرار فادحة للناس 

ومصالحهم وافساد لألطعمة والمواد 
الغذائية، باالضافة الى اعطال كبيرة 

تصيب االدوات الكهربائية في المنازل 
والمصانع«.

وسأل :«هل يعلم المسؤولون ورئيس 

الحكومة ووزير الطاقة بما يعانيه 
المواطنون العكاريون في ظل غياب 
التيار الكهربائي؟ ولماذا هذا العقاب 
بحقهم؟ وهل المطلوب أن نثور في 
وجه الظلم والظلمات فننزل للشارع 

الستعادة حقوقنا بالقوة«.

وأكد انه «في حال بقيت األمور على 
حالها فسيتم التصعيد لمحاربة الفساد 

وإسقاط الظلم«، داعيا «اهالي عكار 
الي اعتصام احتجاجي يوم الخميس 

القادم ٤ آب في تمام الساعة العاشرة 
صباحا امام سراي حلبا الحكومي لرفع 

الصوت«. 

زهرمان اطلع على أعمال 
تأهيل طريق برقايل 

فنيدق 

سير  على  زهرمان،  خالد  النائب  اطلع   
العمل في مشروع إعادة تأهيل وتعبيد 

طريق عام برقايل- فنيدق، الممول من 
الهيئة العليا لالغاثة، في حضور رئيس 
البعريني  عبدو  أحمد  فنيدق  بلدية 

وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
 

المشروع  هذا  «أهمية  زهرمان  وأكد 
ألهالي  بالنسبة  والهام  الحيوي 

ينجز  «أن  آمال  القيطع«،  جرد  منطقة 
دفتر  في  المدرجة  المواصفات  وفق 
على  العليا  الهيئة  وشكر  الشروط«. 
«جهودها لتنفيذ هذه المشاريع الهامة 
المزيد  إلى  نتطلع  التي  واالنمائية 

منها«.
 ثم انتقل إلى موقع تشييد مبنى القصر 

بحضور  فنيدق،  في  الجديد  البلدي 
شرح  الذي  االمل«  «جمعية  رئيس 
العامة  الحديقة  من  المنجزة  المراحل 
تشرف  التي  البلدي  للمبنى  المجاورة 

الجمعية على إنشائها. 

عكار لعيونك توحدنا: سنحارب الفساد ونأخذ حقوقنا بالقوة ««

|  المرعبي وجديدة |  عكار 
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■  الناشر اٌٌٌإلدارة واالشراف العام: فهد الحاج أحمد
 التحرير: ميساء سيف  - محمود الزعبي  

    لقاءات وتقارير: 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      والحياة  الفكر  أمل-  جمعية  المعاقين  -جمعية بسمة  لتأهيل  الوفاء   جمعية 

 شباب المحبة  دار عمار  - جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية    - لجنة األسير يحيى
  سكـــاف - هيئة العمل الوطني من أجل المنية -  مركز المنية الثقافي - جمعية بحنين االنمائية
التربية كشافة     - المنية  وتجار  صناعيي  تجمع    - الحلو  لبنان  جمعية    - العلماء  مدرسة    - 
 الوطنية - رحمة االجتماعية - الجامعة اللبنانية الفرنسية - الجمعية التعاونية الزراعية في دار

www.alwassat.com عمار  وجمعيات  صديقة
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الوسط تكرم رجل األعمال د. معتز زريقة وكادر من كوادرها

حرصا منها على أفضل عالقة بينها وبين المساهمين طوال مسيرتها 
االعالمية بدًء من اخباريتها المحلية وصوال الى اطالق العمل رسميا 
 ATV و alwassat.com  ب قناتها الفضائية، كرمت أسرة   الوسط
في خالل لقاء احتفالي، كرمت رجل األعمال الدكتور معتز زريقة وذلك تقديرا 

وشكرا له على وقوفه الى جانب المؤسسة وننشاطاتها.

تم التكريم  في حضور ومشاركة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، سعادة 
رئيس  مطر،  عماد  الحاج  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  الخير،  كاظم  النائب 
أمن،  رجال  دين،  رجال  سياسيين،  الدهيبي،   خالد  الحاج  عمار  دير  بلدية 

تربوين، اعالميين ومدعوين.

وفي السياق نفسه ووفاء منها لكوادرها واسرتها وحرصا منها على أفضل 

التصوير رضوان  الوسط ممثلة بمدير  أسرة  ، كرمت  وبينهم  بينها  عالقة 
السنوي  لقاءها  خالل  في  أسعد  حمادة  الفوتوغرافر  الزميل  كرمت   أسعد، 

األول. 
الدكتور زريقة، زمالئه في  الخير،  النائب  التكريم من  أسعد تسلم  درع 
الوسط واستديو روان وبدوره سلم أسعد للمكرم  رجل األعمال د. معتز 

زريقة صورة تذكارية عربون شكر وتقدير.

تصوير  رضوان أسعد - روان   )وسط(

|  الخير ومطر يقدمان ل أسعد درع الوسط|  الشعار والخير يقدمان ل زريقة درع الوسط|  أسعد مكرما زريقة بصورة تذكارية

ت 
دا

سي
 لل

صة
خا

ت 
ما

دوا
 *

- body building
- boxing 
- kick boxing 
- MMA
- Brazilian jiu jitsu
- karate , fitness
- crossover training
- pilates , Zumba 

- يهتم النادي بكم طيلة 
أيام األسبوع 

- دوام خاص للسيدات
- لياقة بدنية

- مكمالت غذائية
- مدربين مجازين

- أسعار تناسب الجميع

  النادي بإدارة المدربين أسامة وريدة وأحمد وريدة  وللسيدات بإدارة المدربة ميادة طراف
  الدوام: طيلة أيام األسبوع ما عدا األحد من ال 11 صباحا لغاية ال 11 مساًء -  العنوان: أوتوستراد المنية مفرق منزل النائب كاظم الخير )100 متر(  - هاتف: 70496263
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 اخي احرص على تأدية فريضة الزكاة -  - صندوق الزكاة في لبنان -  فرع المنية - للتواصل:  03105106 - 06463434 - 70485946

اعتبارا من هذا العدد تبدأ صحيفة الوسط بالتعاون مع جمعية تطوير العالقات 
ايمانا    باب،  من  أكثر  ومن  الصناعي  الشق  على  باإلضاءة  والتجارية  الصناعية 
الى  وصواًل  والصابون  الزيت  صناعة  من  بدًء  أشكالها،  بكل  الصناعة  بأهمية 
الصناعات التحويلية والتي تبنى في الدول المتطورة على استغالل كل الموارد 

واستغاللها بشكل يعود بالنفع على اقتصاد الدول.

واليوم تبدأ الوسط مشوارها الصناعي من المنية مع صناعة األحذية، فقد اشتهرت 
المدينة مؤخرا بهذه الصناعة على انواعها بعد أن كانت تقتصر على بعض الدكاكين 
الخجولة المرتبط معظمها باإلصالح ال التصنيع، وتطورت هذه )الحرفة( بشكل سريع 

الرتباط سوق المدينة بجوار نشط اقتصاديا يمتد من حلبا ويصل الى طرابلس.

على  قادرة  مصانع  لها  واصبحت  مؤخرًا  المنية  في  طريقها  االحذية  صناعة  شقت 
صناعة ما هو قادر على منافسة أجودها، مصنع السيد محمود عطية هو أحد أبرز هذه 
المصانع المحلية ويكاد يكون الوحيد القادر على انتاج ما يكفي حاجة السوق المحلي، 

وتصريف االنتاج الى األسواق المجاورة.

االولية  للمواد  المرتفعة  الكلفة  من  تعاني  المصنع  مدير  بحسب  االحذية  صناعة 
الوطنية  للصناعة  االجنبية  الصناعة  منافسة  الى  اضافة  االنتاج  تصريف  وصعوبة 

وصعوبة تصدير االنتاج من داخل المدينة الى خارجها  
 
منافسة غري شريفة ..  

 عطية وفي لقائه مع الوسط، يؤكد على النهوض بمهنته «ألنها عزيزة عليّ وأحبها 
وقد ورثتها عن والدي«. وأكد ان «صناعتنا المحلية متينة وحاليًا ال ينافسنا في السوق 
من حيث الجودة سوى الحذاء السوري المصنع في الصين « وقال: « البضاعة الصينية 
تنافسنا لتهريبها من سوريا على انها صناعة سورية، حتى التجار السوريين يشكلون 
ان  يستطيع  اي الجئ سوري  ان  لبنان حيث  في  الصناعة  على  كبيرًا وخطيرًا  تحديًا 
يكون تاجرًا منافسًا للبضائع اللبنانية بسبب حرية التنقل بين البلدين«.  مضيفًا انه 
المصنع في الصين، سعره  أو السوري  الحذاء الصيني  الناس قناعة ان  «أصبح لدى 

فيه وهو غير متين«. 

يقول عطية انه «تواجه هذه الصناعة مزاجية التجار الكبار « مهنتنا تحتاج الى الصبر 
في هذه االوقات الصعبة خاصة ونتخوف من زوالها   الن الجيل الجديد ال يتجه الى 

تعلمها«.

وأشار عطية الى ان «الدولة ال تدعم صناعة االحذية بشكل عام «يزورنا رؤوساء غرف 
الصناعة   ولكن حتى تاريخه لم نحصل على اي دعم علمًا ان هذه الصناعة هي واحدة 

من الركائز االساسية للمدينة بعد قطاع البناء والتجارة«.

زاهرا  مستقبال  ال  ان  يرى  الصناعة  هذه  في  يعمل  من  «جميع  عطية:  ويختم 
لها وهي مهددة بالزوال، تنشيطها في الوقت الحالي يقع على عاتق اصحابها 
الذين عليهم انشاء نقابة تطالب بحقوقهم وتنظم دورات حرفية ومهنية لهم، 
وتعاونية تسهل عملية شراء المواد االولية بأسعار مخفضة بدون وسيط وتسهل 
لهم عملية التسويق دون المرور بوسيط ايضًا أما الدولة فعليها واجب كبير في 
دعم وتامين حماية االنتاج الوطني من المنافسة االجنبية وايجاد اسواق خارجية 

أوسع«.

 الصناعة يف املنية تتحول من االنتاج اىل التصدير ،،،
 عطية: نتعرض ل منافسة غري شريفة من الحذاء السوري املصنع يف الصني

لقاءًا  والتجارية  الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية  عقدت    - وسط 
جديدة  عمل  خطط  وضع  بهدف  الوسط  صحيفة  مقر  في  تشاوريًا 

للمؤسسة وتفعيلها وتوسيع نشاطها على المستوى الوطني.

بداية ألقى المسؤول االعالمي فهد الحاج كلمة ترحيبية بالحضور من ثم كانت كلمة 
للحاج عامر الحلبي رئيس الجمعية حيث أثنى على جهود المشاركين عارضا الجتماعات 
ولقاءات عقدت في سبيل خدمة الصناعة وتطوير عمل الجمعية، تال ذلك عرض لمحة 
كل  وفي  وتطويرها  الصناعة  تعزيز  الى  الحاجة  تأكيد  مع  اللقاء  برنامج  عن  سريعة 

المجاالت.

مختلف  حول  اآلراء  متبادلين  عملها  تطوير  في سبل  الحاضرين  بين  نقاش  كان  ثم 
الجمعية،  بأعضاء  الخاصة  )البطاقة  مشروع  السيما  المستقبلية  والمشاريع  الخطط 
األقضية  في  مكاتب  افتتاح  االنتساب،  شكل  المؤسسة،  عن  رسميا  االعالن  حفل 
اقتصادية تصدر كل 3 أشهر  االلكتروني، إطالق نشرة  الموقع  والمحافظات، إطالق 
تعنى بأخبار المؤسسة والشأنين االقتصادي والتجاري( واتفق الحضور على لقاء قريب 

لوضع تصور جديد وتحديد اسماء المهتمين باالنضمام الى المؤسسة واالنتساب.

الوزير أبو فاعور 
تناول المجتمعون في لقائهم، تراخي الجهات المعنية في المنية، طرابلس وكل لبنان 
الطاقة، مع غياب وزارة الصحة  الناتجة عن معامل توليد  المرتفعة  التلوث  مع نسب 
وفي  الماء  )في  مسرطنة  انبعاثات  من  المعامل  هذه  عن  يصدر  ما  رقابة  عن  عنها 
الهواء( السيما من شركتي دير عمار والزهراني وشركة الذوق في جونية، الى جانب 
تلوث مياه الشاطئ الممتد من طرابلس الى العريضة بنسب تصل الى أكثر من %85 
تصب  التي  المبتذلة  والمياه  المصانع  مخلفات  بنتيجة  جرثومة   ١2٠٠ من  بأكثر  و 

جميعها في مياه الشاطئ بالرغم من وجود شبكة جر ومعمل تكرير وصلت تكاليفهم 
الى أكثر من 25٠ مليون دوالر أمريكي، داعين الوزير وائل أبو فاعور 

وعلى عجل الى متابعة الملف بكل شفافية وجدية على غرار باقي الملفات التي أثبت 
الشفافية والكف  الوزراء والسياسيين  في  فيها نجاحا مبهرا، وأعطى دروسا لزمالئه 

النظيف والشكل الحقيقي لخدمة الوطن والمواطن.

السعيدة على أن تناقش  التلوث حتى خواتيمه  المجتمعون على متابعة ملف  وشدد 
مستجداته في كل مناسبة ولقاء.

ال 7١  الذكرى  لمناسبة  التهاني  بأحر  اللبناني  الجيش  قيادة  الجمعية من  وتقدمت 
لتأسيسها داعية السياسيين الى تجاوز خالفاتهم وانتخاب رئيس للجمهورية.

شارك يف االجتماع: 
 -  عامر الحلبي: رئيس الجمعية  وصناعي.

 - فهد الحاج: المسؤول االعالمي للجمعية، أمين السر.
 - محمود صافي: نائب الرئيس وصناعي.
-  حسين عوض: عالقات عامة،   ومصور.

 - رضوان أسعد: عالقات عامة وأمين الصندوق- مصور.
 - عبدالهادي الدهيبي: عضو مؤسس - صناعي ومزارع.

املقررات: 
 أ-االتفاق باإلجماع على شعار الجمعية

ب-االتفاق باإلجماع على شكل االنتساب الى الجمعية
ج-االتفاق باإلجماع على اصدار بطاقة لألعضاء والمنتسبين

ونشاطاتها  الجمعية  عن  لإلعالن  الرسمي  االحتفال  ومكان  شكل  على  د-االتفاق 
وتوزيع بطاقات االنتساب.

ه-التواصل مع الجهات المعنية والوزير وائل أبو فاعور في موضوع التلوث الناتج عن 
شركة كهرباء دير عمار والتلوث الذي يعاني منه الشاطئ الممتد من طرابلس مرورا 

بالمنية وصوال الى العريضة في عكار.
و-االتفاق على شراء تجهيزات خاصة بالمؤسسة، واطالق نشرة اقتصادية دورية.

 

تصوير  حمادة أسعد - روان   )وسط(

كوادر جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية التقت يف »الوسط«
هنأت قيادة الجيش، بحثت يف تلوث الهواء واملاء ودعت الوزير أبو فاعور ملتابعة ملفات صحية عاجلة ومهملة 

»



من املنية اىل الضنية الوسط8 www.alwassat.com
العـــدد 16 |شــوال - آب

|  تكريم الوزير دو فريج والسن  

تصوير رضوان أسعد -   حمادة أسعد - روان   )وسط(

لشؤون  الدولة  وزير  رعى   - وسط 
حفل  فريج  دو  نبيل  اإلدارية  التنمية 
استكمال وإطالق العمل في معمل فرز 
المنية  في  الصلبة  النفايات  وتسبيخ 
وللمناسبة تحدث رئيس إتحاد بلديات 
للوزير  شكر  الذي  مطر،  عماد  المنية 
إطالق  األوروبي  ولالتحاد  فريج  دو 
المنية،  في  النفايات  فرز  معمل  عمل 
وقال: «ال ننسى أن نشكر رجل الدولة 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  الكبير  الكبير 
الذي كان يتابع عن كثب عدة مشاريع 
وذلك  المنية،  تعني  وتنموية  انمائية 
سعد  الرئيس  دولة  مع  بالتنسيق 
تفاصيل  يتابع  كان  الذي  الحريري، 
إلى  األلف  من  المشروع  هذا  تنفيذ 
الياء ومشاريع حيوية تهم المنية وقرى 
ابناء  نحن  ومنا  منه  إيمانا«  الجوار، 
المتوازن  اإلنماء  ثقافة  بتعميم  المنية 
والسيما  اللبنانية  االراضي  كافة  على 
تحظى  ان  تحتاج  التي  المدنية  هذه 

بإهتمام الجميع«.
 

الكثافة  ظل  «في  مطر:  أضاف 
النازحين  تواجد  والسيما  السكانية 
يبلغ عددهم  والذي  بكثافة  السوريين 
اكثر من  أي  المنية  ابناء  نصف سكان 
في  منتشرين  نازحا«  الف  خمسين 
اصبح من  لذلك  المنطقة،  ارجاء  كافة 
الضروري تشغيل هذا المعمل وتطوير 
قدرته من اجل تلبية حاجة المواطنين 
الطرقات  على  النفايات  تراكم  ومنع 
خطة  وضع  المطلوب  فهنا   ، الداخلية 
لتطبيق الدارسات التي تجعل من هذا 
للطاقة  منتج  حيوي  مرفق  المعمل 
، وهنا  للبيئة  ، تكون صديقة  البديلة 
ان  المتعهدة  الشركة  على  نتمنى 
تعمل على تنفيذ هذا المشروع وفقا« 
من  جميعا«  بيدكم  ويدنا«  لألصول 
للتخلص من  اجل وضع خارطة طريق 
منها  واالستفادة  الصلبة  النفايات 
يحتذى  نموذجيا«  المعمل  هذا  وجعل 

به«.

المجال  العجالة  هذه  «وفي  أضاف: 
نضع  لكن   ، المعمل  حاجيات  لتعداد 
بين أيديكم مذكرة تتضمن المطالب 
بدعمكم  تتحقق  علها  له،  الضرورية 
وتحقيقها   ، اهلل  بإذن  ورعايتكم 
،ونحن  المعمل  تطوير  في  يساعدنا 

لكم من الشاكرين ...«. 

إتحاد  في  الزمالء  «كافة  مطر  وشكر 
بلديات المنية، واالتحاد األوروبي على 
ونشكر  معاليكم  ونشكر  الهبة   هذه 
في  ساهم  من  وكل  المنطقة  نواب 
تنفيذ هذا المشروع ، والشكر موصول 
إلى روح النائب الراحل الدكتور هاشم 
بلديات  إتحاد  رئيس  والى  الدين  علم 
مصطفى  االستاذ  السابق   المنية 
وكل  المنية  بلدية  ومجلس  عقل 
وفاعليات  أركان  من  المساهمين 
معا«   ، جميعا«  لكم  شكرا«   ، المنية 
معا«  المنية،  في  نظيفة  بيئة  ننشد 

ننشد اإلنماء والتطوير«.

 

أزمة كهرباء

 وفي سياق آخر، ومتابعة لملف التغذية 
معمل  وجود  مع  الكهربائية  بالطاقة 
الجغرافي  المنية  نطاق  داخل  للطاقة 
بالتغذية  منه  تستفيد  أن  دون 
الصحيحة أو بالحد األدنى 2٠ من 2٤ 
المنية  ألبناء  مكتسب  حق  ك  ساعة 
ومائهم  هوائهم  تلوث  مع  والجوار 
المعمل  محركات  تلفظها  بانبعاثات 
اذًا،  للملف  متابعة  الساعة.  مدار  على 
إجتمع النائب كاظم الخير مع مدير عام 
كمال  األستاذ  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الحايك  في حضور رئيس بلدية المنية 
وضع  تم  حيث  زريقة،  ظافر  األستاذ 
خطه عاجلة  للخروج من أزمة  التغذية  

تتضمن  الخطة 3 نقاط:

في  التغذيه  ساعات  زيادة   : أوال   -  
االنقطاع  عن  تعويض   ك  المنيه 
المنطقه  شهدته  الذي  المتواصل 

خالل الفتره السابقه.

الجديدين  المخرجين  تلزيم   : ثانيا   -
للمنية في الخامس من الشهر القادم 

بعد فض العروض.

- ثالثا :تبديل  أعمدة  استجرار الطاقة 
الصلب  المعدن  من  بأخرى  الخشبيه  
كونها )الخشبية(   ال تتحمل الرطوبه 

العاليه.

زريقة  
األستاذ  المنية  بلدية  رئيس  وأشار 
معه  اجرته  لقاء  خالل  زريقة،  ظافر 
كل  كثب  عن  يتابع  أنه  الى  الوسط 
بالطاقة  التغذية  بملف  مرتبط  هو  ما 
مؤكدا على أن المشكلة مزمنة وتعاني 
نتيجة  ك  الشمال  مناطق  أغلب  منها 
النزوح  وحركة  الحار  للطقس  طبيعية 

الكثيفة«.
 

التعبير  الى  المواطنين  دعا   زريقة 
عن احتجاجهم  وامتعاضهم من هذه 
ألن  وسلمي  حضاري  بشكل  المشكلة 
السلبيّة  غير مجدية داعيا للتعاطي مع 
الملف  بالكثير من اإليجابيّة.  وإذ اعتبر 
أّن البلدية لن تتقاعص قيد أنملة عن 
القيام بواجباتها أمام حاجات المواطن 
وأن البلدية مطلعة بشكل كامل على 
السيما  ووجعهم،  الناس   مشاكل 
موضوع الكهرباء، شدد زريقة على أن 
المعنيين  مع  سيشدد  البلدية  تحرك 
األول  بالمقام  األعطال  معالجة  على  
الطاقة  توزيع  على  الحرص  ثم  ومن 
من  المواطن  يتمكن  لكي  بالعدل 
ويراعي  منتظم  تقنين  مع  التأقلم 
وقال:«   الصعبة  االجتماعية  الظروف 

الكهرباء تؤثر على  كل مفاصل الحياة 
ووضعها  واالجتماعية   االقتصادية 
بزيادة  بآخر  أو  بشكل  يساهم  الحالي 

األعباء على المواطن«. 
 

 ووعد بتحرك سريع  مع شركة كهرباء 
محطة  عام  مدير  من  انطالقا  لبنان 
دير عمار للوقوف عند حقيقة المشكلة 
الشمال بشكل  ابناء  منها  يعاني  التي 
عام وابناء المنية بشكل خاص  على ان 
وبالتنسيق  االجتماعات  تستكمل هذه 
شركة  عام  مدير  مع  الخير  النائب  مع 
الحايك   كمال  األستاذ  لبنان  كهرباء 
أن  يجب  اللقاءات  «هذه  أّن  إلى  الفتا 
تكون دورية لكي نراقب ونتابع جميعنا 
سنزورهم   «نحن  وقال:  الموضوع  
الخير إلنهاء هذا  النائب  بالتنسيق مع 
خواتيمه  الى  والوصول  الموضوع 

السعيدة«.

مطر  
 

المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  وأجرى 
بدولة  اتصال هاتفيا  الحاج عماد مطر 
حيث  سالم  تمام  الحكومة  رئيس 
مدينة  في  الكهرباء  وضع  على  اطلعه 
المنية شارحا له حجم ساعات التقنين 
التي تشهدها المنية مستعرضا لدولته 
وتعديهم  السوريين  النازحين  وضع 
دون  قانوني  بشكل  الشبكة  على 

حسيب او رقيب.

مطر تمنى على  الرئيس  سالم  متابعة 
المختصة،  الجهات  مع  الموضوع 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  السيما 
المحوالت  تعزيز  ب  اليوم  المطالبة 
بدوره   بعضها،  واستبدال  الكهربائية 
«متابعة  وعد ب  تمام  سالم  الرئيس 
ملف  ينهى  جذري  حل  وايجاد  الملف 
ساعات  بدعم  الكهرباء  ب  التغذية 

التغذية«.

السن اعادت العمل بمعمل الفرز يف املنية
ومطر دعا لتعميم ثقافة اإلنماء املتوازن

التيار  متقطع والحل مرتبــــــــط ب مخرج ثالث 
زريقة مطر والخري يعدون بمتابعة ملف التغذية بالطاقة

و الخري التقى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان: اتفقنا على تلزيم املخرجني الجديدين

جمعية وعد املنية ،،
تكرم األيتام ب »مشوار ترفيهي«

،، ATV والوسط
كرمتهم ب »طاولة شرف«

وسط - من ضمن أنشطتها الدورية، نظمت جمعية وعد المنية- شباب الوعد  رحلة 
 ترفيهية أليتام من المنية والجوار بالتعاون مع جمعية أبواب الخير.

إنطلقت الجولة من المنية الى مدينة جبيل، تخللتها جولة في االسواق، قلعة جبيل، 
 مدينة المالهي، حديقة الحيوانات واخيرًا الى ميناء جبيل.

وشكرت الجمعية  كل من ساهم في إدخال الفرحة والبسمة إلى قلوب اليتامى 
وخصت بالشكر المهندس رضوان علم الدين وزوجته  دنيا علم الدين لرعايتهم هذا 

 النشاط.

وسط - وفي السياق نفسه، كرمت الوسط  في خالل افطارها السنوي كرمت 
دعوة  وهذه  أطفال،   6 من  أكثر  ضمت  شرف  طاولة  ب  الخير  أبواب  أيتام 
عبر  ولقاء  مناسبة  اليتيم في كل  تكريم  الى  والغدوات  اللقاءات  أصحاب  الى 
وأعلنت  الوسط  خصصتها  التي  الطاولة  غرار  على  شرف    طاولة  تخصيص 
عنها بعيدا عن الرياء بل تأكيدا على أهمية هذا العمل ودعوة للجميع لـ يكون 

تقليدًا وعرفًا في كل مناسبة ولقاء.

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  ٠٦٤٦2٠2٤ - ٠3٠٦٦7٩5مجمع العبير التربوي - معهد العبير الفني

النائب الخري يعد بافتتاح قسم الطوارئ
مستشفى املنية الحكومي يفتتح قسم الوالدة ويتسلم أسرة جديدة ل قسم العناية الفائقة

وسط - تفقد النائب كاظم الخير مستشفى المنيه الحكومي حيث كان في إستقباله الكادر االداري في المستشفى وعلى رأسه رئيس مجلس إدارة المستشفى 
األستاذ عالء زريقة.  بعد االطالع على اخر المستجدات قام النائب بجولة تفقدية ألقسام الوالدات و العمليات في المستشفى التي تم افتتاحها في شهر آب 

الحالي.  و قد تم البحث مع االداره عن حاجات المستشفى حيث سيتم متابعتها مع وزاره الصحه في القريب العاجل الفتتاح قسم الطوارئ.
 

وفي سياق متصل  استلمت  المستشفى هبة من رجل االعمال اللبناني جبران طوق وهي عبارة عن 5 أسرة للعناية الفائقة  حيث تم تسليم األسرة لرئيس 
مجلس إدارة المستشفى عالء زريقة الذي شكر طوق على هذه المكرمة.

وفي سياق متصل أعلنت ادارة المستشفى  عن إفتتاح قسم الوالدات وبدء استقبال جميع الحاالت. |  الخير و زريقة   

|  اطفال الخير

|  أطفال الخير 
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الصمد رعى مصالحة عائلية يف الضنية
وسط - رعى النائب السابق جهاد 

الصمد مصالحة عائلية بين آل ضاهر 
وآل شندب في مسجد بخعون الكبير 

في الضنية، شارك فيها النائب السابق 
أسعد هرموش وأمين الفتوى في 

الشمال الشيخ محمد إمام، ومسؤول 
فرع مخابرات الجيش في الشمال 

العميد كرم مراد، رئيس إتحاد بلديات 
الضنية محمد سعدية، عضو المجلس 
اإلسالمي الشرعي األعلى الشيخ أمير 

رعد، رئيس رابطة مخاتير الضنية 
ضاهر بو ضاهر، السيد كميل مراد، 

ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات 
دينية وإجتماعية وحشد من أهالي 

الضنية، إضافة إلى أعضاء لجنة 
الصلح. 

 
وتحدث الصمد، فقال: «نشكر كل من 
سعى بالفعل أو بالقول أو بالدعاء في 
سبيل إتمام هذه المصالحة، وكل من 

حضر، ونعتذر عن أي تقصير إذا وجد، 
فاليوم نلتقي في بيت من بيوت اهلل 
لنشهد جميعا ونرعى سوية مصالحة 

مباركة بين عائلتين كريمتين آل 
ضاهر وآل شندب، ولنؤكد أمامكم 
ومعكم أن العنف ليس سبيال إلى 
حل أي خالف، وأن التآخي واحترام 

اآلخر هو السبيل الوحيد للحفاظ على 
تنوعنا، وخارج هذا اإلحترام ال إمكانية 

للعيش معا بإخوة وسالم«. 

فيصل  السابق  الوزير  تفقد    - وسط 
منطقة  في  النجاص  جرد  كرامي 
استقباله  في  كان  حيث  الضنية، 
بقاعصفرين  اهالي  من  المزارعون 
على  واطلع  حسنة،  بيت  حرف  وقرى 

مشاكلهم ال سيما مشكلة المياه.
 

المنطقة  اهالي  «احقية  كرامي  واكد 

عبر  المسحوبة  المياه  على  بالحصول 
السوداء،  القرنة  من  المياه  خراطيم 
التي تتعرض سنويا للتخريب والتكسير 

من قبل مجهولين من قضاء بشري«.
 

إلى  الجيش  وقيادة  الدولة  ودعا 
التخريب  لهذا  حد  لوضع  «االسراع 
جفرافيا  تقع  السوداء  القرنة  ان  خاصة 

في النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين 
الجغرافيةالجوية  والخرائط  الضنية 

للجيش تثبت ذلك«، 

فيصل كرامي تفقد جرد النجاص يف الضنية
مزارعوها لهم الحق باملياه لري محاصيلهم الزراعية

الوطني  المركز  رئيس  حذر    - وسط   
في الشمال كمال الخير، لدى استقباله 
المنية    في  دارته  أمت  شعبية  وفودا 
مغبة  من  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
المنية،  عن  التيار  قطع  في  التمادي 
المنية  أهل  حق  من  «أنه  معتبرا 
الكهرباء  على  الحصول  وجوارها 
ثمن  يدفعون  ألنهم  ومجانا،   2٤/2٤
من  الكهربائي  عمار  دير  معمل  تلوث 
صحتهم وصحة أطفالهم، وسيكون لنا 
القانون  سقف  تحت  تصعيدية  مواقف 

بحق  المجحف  الظلم  هذا  استمر  اذا 
أبناء المنية«.

المنية  بلدية  مجلس  «نهج  وانتقد 
اهمال  مقابل  بالمهرجانات  المتلهي 
البنية التحتية، في حين ان ابناء المنية 
بحاجة الى مشاريع تؤمن لهم الكهرباء 

والماء والطرقات وفرص العمل«.

طاولة  رئيس  «نحيي  بالقول:  وختم 

على  بري  نبيه  الرئيس  دولة  الحوار 
الحوار  هيئة  ونطالب  الوطني،  حرصه 
انتخاب  على  االتفاق  في  باإلسراع 
رئيس للجمهورية كما في تثبيت موعد 
مبدأ  على  المقبلة  النيابية  االنتخابات 
احترام المهل الدستورية، وعلى أساس 
واحدة،  دائرة  لبنان  واعتماد  النسبية 

منعا للفتن المذهبية والطائفية«.

ميقاتي رعت مؤتمر 
التنمية يف سري 

الضنية

لبنان«  في  العربي  «الكشاف  افتتح 
المؤتمر االول للتنمية والتدريب، تحت 
منشأة  في  مسؤليتي«،  «وطني  عنوان 
الضنية،  سير  في  والسعادة«  «العزم 
ممثلة  ميقاتي  نجيب  مي  برعاية 
«العزم  جمعية  على  العام  بالمشرف 
ميقاتي،  االله  عبد  الدكتور  والسعادة« 
في  الكشفية  المنظمات  وبمشاركة 
كشاف  التحاد  االدارية  والهيئة  لبنان 

لبنان.

ترحيب  فكلمة  الوطني،  النشيد  بداية 
لعريفة االحتفال حنان خضر اغا، ثم تم 
عرض فيلم وثائقي عن تاريخ «جمعية 
الكشاف العربي في لبنان«، تاله كلمة 
االيتام  ل«دار  العام  المدير  لنائبة 
االسالمية« سلوى الزعتري رحبت فيها 
الدكتور خالد  للدار  العام  المدير  باسم 

قباني بالحاضرين.

الكشاف  «جمعية  عام  قائد  القى  ثم 
امين ميقاتي كلمة  لبنان«  العربي في 
التدريب  «استراتيجية  فيها عن  تحدث 
والتي  العربي  الكشاف  وضعها  التي 

على  مثنيا  مهمة«،  انجازات  حققت 
نجيب  الرئيس  يقدمه  الذي  «الدعم 
اداء  في  الجمعية  تستمر  كي  ميقاتي 

رسالتها«.

ميقاتي
ميقاتي  مي  السيدة  ممثل  القى  و 
كلمة نقل في مستهلها تحيات صاحبة 
والسداد  «بالنجاح  وتمنياتها  الرعاية 
األهمية  البالغ  المؤتمر  هذا  في 
الصعبة  الظروف  هذه  في  وخصوصا 
لبنان  الحبيب  وطننا  بها  يمر  التي 

والمنطقة بأسرها«.

العمران لرتكيب الحجر الصخري والديكور
تركيب جميع أنواع الحجر الطبيعي - ديكورات - صالونات - حجر ضامة - شعاير

املنية - األوتوسرتاد 
 مفرق املخاضة هاتف: 76593553

األسير  «أصدقاء  لجنة  توجهت   
آالف  إلى  ب«التحية  سكاف«  يحيى 
الصهيوني  العدو  سجون  في  األسرى 
العزل  أنواع  ألبشع  يتعرضون  الذين 
والتعذيب، تحت مرأى المجتمع الدولي 
الدفاع  تدعي  التي  والمنظمات  الظالم 
بالتحية  وخصت  اإلنسان«.  حقوق  عن 
وفي  الطعام  عن  المضربين  «األسرى 
«للجبهة  العام  األمين  مقدمتهم 
أحمد  فلسطين«  لتحرير  الشعبية 

سعدات واألسير بالل كايد«.
 

ودعت «كافة األحرار والشرفاء في أمتنا 
إلى مساندة األسرى، ورفع الصوت عاليا 
من أجل نصرتهم وفضح جرائم العدو 
الصهيوني بحقهم، لما لهذه الجريمة 
حياة  على  خطر  من  الكبرى  اإلنسانية 
الكيان  سجون  في  األسرى  من  اآلالف 

الصهيوني الغاصب«.
 

قضية  مع  «تضامنها  اللجنة  وأكدت 
إلى  وعودتهم  تحريرهم  حتى  األسرى 
والجبين،  الرأس  مرفوعي  أوطانهم 
األسير  قضية  مع  التضامن  وعلى 

المضرب  اهلل  عبد  جورج  المناضل 
السجون  أقبية  داخل  الطعام  عن 

الفرنسية«.
 

العربية واإلسالمية  «الشعوب  وطالبت 
يحيى  اللبناني  األسير  قضية  مساندة 
اإلحتالل  سجون  في  المعتقل  سكاف 
يعاقبه  والذي  عاما،   37 من  أكثر  منذ 
العدو على العمل البطولي الذي قام به 

داخل فلسطين المحتلة«. 

لجنة أصدقاء سكاف: ملساندة األسرى يف سجون العدو

ثانوية املنية االسالمية تخرج املشاركني يف دورة اللوح التفاعلي الذكي ،،
وتقيم قراءة مولد عن روح املربي األستاذ رياض درويش

في  والتكنولوجيا  التطور  مواكبة  بضرورة  منها  إيمانًا 
مجال التربية والتعليم، وكخطوة ثانية في مشروع بناء 
المهارات وتطوير الموارد البشرية، قامت ثانوية المنية 
االسالمية بتخريج المشاركين في دورة اللوح التفاعلي 
التكنولوجيا  دمج  أهدافها  من  كان  التي  الذكي، 
مختلف  في  المعلم  أداء  لتطوير  بالتربية  التفاعلية 
تفاعلي  تربوي  نتاج  واعداد  وانشاء  التعليمية  المواد 
والمعارف وصقل  المهارات  البشرية  الموارد  واكتساب 
القدرات والمهارات التي يتمتعون بها وتمكينهم من 

استثمارها.
رئيس  من  كل  التدريبية  االفادات  توزيع  حفل  حضر 
الجمعية الخيرية االسالمية األستاذ المربي عارف علم 
رفعت  االستاذ  اإلسالمية  المنية  ثانوية  مدير  الدين، 
عبدالباسط  محمد  األستاذ  الدولي  المدرب  سيف، 
ملص،  عصام  األستاذ  األهل  لجنة  رئيس  غندور، 

الهيئتين االدارية والتعليمية.

تم في خالل الدورة عرض نماذج للمشاركي، وأثنى كل 
من رئيس الجمعية ورئيس لجنة األهل وادارة المدرسة 
والمتدربين  المدرب،  قبل  من  المبذولة  الجهود  على 
التطور   مواكبة  في  االستمرار  ضرورة  الى  ونوهوا 
بالتكنولوجيا  المدرسة  تجهيز  وأهمية  والمتابعة 

التفاعلية المتطورة بالتعاون بين جميع األطراف.

درويش
درويش  رياض  الحاج  المربي  لألستاذ  منها  وتكريما 
أقامت جمعية المنية الخيرية االسالمية المشرفة على 
ثانوية المنية االسالمية قراءة مولد عن روحه الطاهرة 

أجيته فرقة مزامير داوود  على أرض ملعب المؤسسة 
في حضور الهيئتين االدارية والتعليمية في المؤسسة، 
أعضاء الجمعية، فعاليات سياسية بلدية واجتماعية من 

المنية وحشد غفير من المدعوين.

كمال الخري مهنئًا قيادة الجيش بعيدها ال 71: للرهان على املؤسسة ك صمام أمان

إنتقد بلدية املنية وهدد مؤسسة كهرباء لبنان بالتصعيد

»»تصوير رضوان أسعد-  حمادة أسعد - روان   )وسط(
»

|  من االحتفال | دورة اللوح التفاعلي الذكي  

| الحاج كمال الخير      
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بعد النجاح الكبير الذي حصده مهرجان األرز الذي استقطب  اآلالف من المشاركين ومن كل مناطق الشمال،، جاء المخيم 
الصيفي الفرنسي اللبناني كظاهرة فريدة من نوعها، تجربة شيقة عاشها أعضاء المخيم لمدة ثالثة أسابيع على التوالي،  تعرفوا  

في خاللها على أعضاء الوفد  وشكلوا أسرًة متماسكة جمعتهم أجمل الذكريات، فكانت بينهم عالقات ودية سمحت باكتساب 
بعض المهارات والعادات واكتساب اللغة الفرنسية.

تضمن المخيم سلسلة نشاطات متنوعة ثقافية، ترفيهية، تربوية ولم يخُل األمر من المغامرات والرّحالت وقد اختتم 
المخيم بحفٍل ضخٍم حضره كٌل من الطاقم اإلداري في مجمع األرز التربوي إضافة إلى أصحاب المجمع وحشدٌ من األهالي.

 و استأنف  مجمّع األرز  نشاطه مجددًا معلنا عن بدء المخيم الصيفي اإلنكليزي مع بداية شهر آب 2٠١٦.

مجمع األرز الرتبوي ،، يتابع نشاطاته الصيفية ويفتتح املخيم اإلنجليزي ،،  

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  ٠٦٤٦2٠2٤ - ٠3٠٦٦7٩5 مجمع العبير التربوي

تهاني وتربيكات

أ.  األعمــال  رجــل  مــن  تتقــدم  الوســط  اســرة  
لمناســبة والدة  التهانــي  بأحــر  نحلــة  عبدالقــادر 
كريمتــه أســرى راجيــة المولــى أن يجعلهــا مــن 

آميــن. اللهــم  المصلحــات  الصالحــات 

بمناســبة  مطــر  بســام  فاطمــة  لآلنســة  مبــارك 
تخرجهــا هندســة اتصــاالت بتفــوق، أســرة الوســط 
تتقــدم مــن الحــاج بســام  مطــر بأحــر التهانــي 

والتبريــكات.

ــى  ــة ال ــة والمبارك ــدم  بالتهنئ ــط تتق ــرة  الوس اس
المــالزم رشــاد محمــد الدهيبــي لمناســـــبة تخرجــه 
مـــــن المدرســـــــة الحربيــة .. مبــارك  والــى المزيد  

ــاء اهلل. ان ش

ــن  ــم الدي ــد عل ــالزم محم ــارك للم ــط تب ــرة الوس أس
ابــن المربــي الفاضــل المرحــوم ريــاض درويــش علــم 
الديــن  لمناســبة تخرجــه مــن المدرســة الحربيــة.. 

ــاء اهلل . ــد  ان ش ــى المزي ــارك وال مب

interfaceمركز انترفايس لتعليم اللغات 

دورات
 محاسـبة

IELTS و

دورات مكثفة يف اإلنجليزية والفرنسية 

                                                 لإلستفسار يسعدنا تواصلكم معنا على الرقم:  03191540
عنوان المركز: المنية األوتوستراد، الى جانب سوبر ماركت الشيخ فوق معرض أزهار السعادة

|  درباس، سنكري وسعيد
|  سعيد
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مجمع العبري الرتبوي اختتم عامه الدراســي ب حفل تخرج
سويد: بالعلم تبنى األوطان ،، عقل: عقول أنتجت وأياد أبدعت  ،،   سعد: اليوم يوم الجائزة  ،،   الخري: التجدد ال يكون اال بالعلم

الدراسي  عامه  باختتام  المنية،  في  التربوي  العبير  مجمع  احتفل   - وسط 
2016  وتخريج دفعة من طالبه، في حضور النائب كاظم الخير   – 2015
أحمد  الشيخ  المستقبل  تيار  عام  أمين  الخير،  علي  محمد  بالمحامي  ممثال 
الحريري ممثال بمنسق تيار المستقبل في المنية األستاذ أحمد سعد الدين 
بالسيدة سماح  ممثال  مطر  عماد  الحاج  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  زريقة، 
ممثال  بحنين  بلدية  رئيس  زريقة،  ظافر  االستاذ  المنية  بلدية  رئيس  مطر، 
الدكتور معتز  الخير،  التجدد أحمد  لبنان  البقاعي، رئيس حركة  بالحاج عامر 
ممثال  )الدوري  الدين  علم  أحمد  السيد  زريقة،  عالء  باألستاذ  ممثال  زريقة 
الحاج عبدالغفور  التربوي  العبير  بالدكتور محمد ملص(،   مدير عام مجمع 
ثقافية،  اجتماعية،  سياسية،  فعاليات  واختيارية،  بلدية  مجالس  اعضاء  علم 

وتربوية، مدرسي مجمع العبير، اهالي الطالب ومدعوين.
 

سويد
 

بعد تالوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، ألقى مدير معهد العبير 
أضحى  اليوم  المعهد  أن  على  فيها  أكد  كلمة  سويد  محمد  االستاذ  الفني 
تبنى  «بالعلم  تحت شعار  والمعرفة  العلم  درب سالكي  تنير  شمعة مضاءة 

األوطان«.
 

العام  هو  وها  أقول  ما  أعني  فإني  التميز  عن  أتحدث  «عندما  سويد:  تابع 
صعيد  على  الثالثة  المرتبة  في   bp2 العبيد  عبير  الطالبة  بتصنيف  يتجلى 

لبنان، نعم انه معهد العبير الذي لم يرسم خارطة غير خارطة النجاح«.
 

منكم،  وكنت  مني  «كنتم  والخريجات:  للخريجين  حديثه  موجها  أضاف 
تذكروا بأنكم من معهد العبير نهلتم االستقامة وأخذتم الشعلة وتسلمتم 

مفاتيح الحياة«.
 

ويتابع  الظل  في  «يمشي  المجمع:   عام  بمدير  كلمته  في  سويد  وأشاد 
عبد  الحاج  العبير  مجمع  صاحب  انه  الظالم،  جنح  تحت  الخفاء،  في  العمل 
الغفور علم الدين الذي ال يعرف عنه الكثير انه الخير ابن الخير الذي وضع 

نصب عينيه عمل الخير وجعل من العلم رسالة مقدسة«.
 
 

عقل
 

باآلية  كلمته  استهل  الذي  عقل  محمد  الدكتور  ألقاها  العبير  ثانوية  كلمة 
الكريمة: «وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم وسوله والمؤمنون«.

 وشكر عقل الكادر التعليمي في المؤسسة: «انه لمن دواعي سروري أن 
نتوج نتاج عام كامل من العطاء والبذل ومن الجهد التواصل، ففي النفوس 
ونجمل  والثناء،  الشكر  منا  فاستحقت  أبدعت،  وأياد  أنتجت  عقول  الخيرة 
بالشكر والثناء كل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ومدرسته وأخص 
الدين  علم  الغفور  عبد  الحاج  رأسها  وعلى  للمجمع  االدارية  الهيئة  بالذكر 

والمشرف العام الشيخ محمود المصري«.

نجاحكم  لكم  ونبارك  بكم  نحتفل  «اليوم  للطالب:  كلمته  في  وتوجه 
وتخرجكم فهنيئا ألهلكم أواًل وأوصيكم المثابرة في العمل والجهد لتكونوا 

في الصدارة دائمًا«.
 

وتحدث عن وضع طرق وأساليب منهجية جديدة يكون فيها التلميذ محور 
العملية التعليمية، يفكر يحلل ويستنتج.

 
وكشف عن تطوير قسم الروضات من خالل التعاقد مع مدرسين ذوات خبرة 
التعامل  في  ومتطورة  مهنية  طرق  على  «يعتمدون  المجال  هذا  في  عالية 
مع األطفال«، واعدا بإدخال عنصر التكنولوجيا على أقسام المؤسسة  «مما 

يؤدي الى التعلم النشط وتنمية القدرات الذهنية والفكرية عند الطفل«.
 

)فرع  العامة  الثانية  في  فروع   3 استحداث  بالحديث عن  عقل كالمه  وختم 
العلوم العامة، فرع علوم الحياة، وفرع اقتصاد واجتماع(.

 

سعد  
 

أن  على  كلمته  في  أكد  سعد  محمد  األستاذ  للمجمع  التربوي  المدير 
كامل  عام  بسعي  االحتفال  يوم  التكريم،  ويوم  الجائزة  يوم  هو  «اليوم 
العظام  الجنود  فالتحية واالجالل ألولئك  والتالمذة على حد سواء،  للطالب 
المجهولين اقصد بهم المعلمين والمعلمات الذين وصلوا ليلهم بنهارهم 

لما فيه خير هذا الصرح التربوي الناجح«.
 

وكشف سعد عن مساع دؤوبة ليكون مجمع العبير التربوي مجمعا رائدا  ليس 
على مستوى المنية فقط بل على مستوى الشمال ولبنان وأن االدارة تسعى 
وعلى رأسها مدير عام المجمع الحاج عبد الغفور علم الدين الى انشاء فروع 
للغة االنجليزية تماشيا مع متطلبات سوق العمل ومواكبة لحاجات التعليم 
األكاديمي ضمن ثوابت بناء االنسان وبناء شخصية التلميذ على حد سواء«.

الخري 
 

لبنان  حركة  رئيس  ألقى  لوحية  بأجهزة  المتفوقين  للطالب  تكريمه  وبعد 

التجدد األستاذ أحمد الخير كلمة قال فيها: «أتشرف اليوم أن أقف أمامكم 
التربوي  الصرح  هذا  اإلنسانية  منبر  والمعرفة  العلم  منبر  المنبر  هذا  على 
فمن  الخير  أبواب  مؤسسة  هي  واحدة  بمؤسسة  الصفات  تلك  جمع  الذي 
أبناء  من  كوكبة  وتكريم  بتخريج  اإلدارية  الهيئة  مع  أتشارك  أن  الطبيعي 

مدينة المنية«.
 

المجتمع ال تتم إال عن  الركود في  التجدد والخروج من حالة  : « إن  أضاف 
والغني  الفقير  المجتمع  مكونات  الى  يصل  الذي  العلم  ذلك  العلم  طريق 

واليتيم والصغير والكبير«.
 

ولفت  الى أن العلم  رسالة ظاهرة ال بد أن تحملها أيد طاهرة وقلوب صادقة 
«استطاع  وقال:  المجتمع  هذا  خير  باتجاه  قدما  السير  على  عازمة  ونفوس 
مجمع العبير التربوي إعطاء نفحة أمل منذ تأسيسه فهو في كل عام يعيش 
حالة من التجدد والتقدم وها هو اليوم بعد تشارك األصدقاء الثالثة )محمد 
والتميز  النجاح  المزيد من  الى  سويد، محمد عقل ومحمد سعد( نتطلع به 

فهم أصحاب خبرة وباع طويل في مجال التعليم والتربية في المنية«.
 
 

وتوجه الخير الى الطالب: «طالبنا  في المنية،  نحن اليوم نعول عليكم أنتم 
في نهضة المدينة فمن تخرجوا ومن هم على درب التخرج أمثالكم نريد أن 

تكون جذورهم راسخة في هذا الوطن فأنتم ثروة المدينة الحقيقية«.
 

وتمنى  في ختام كلمته «النجاح المستمر لهذه المؤسسة الكريمة المعطاءة   
متمنيًا للناجحين والناجحات مستقباًل متميزًا في منطقة تستحق التميز«.

 

تكريم  
 

 ،atv تخلل اللقاء تكريم الراحل المربي رياض درويش بفيلم أنتجته الوسط
تكريم الطالبة عبير العبد ب منحة دراسية كاملة للسنة القادمة لتفوقها في 
والفي  لبنان  صعيد  على  الثالثة  المرتبة  على  وحصولها  المهنية  الشهادة 
دوالر مقدمة من رجل األعمال احمد عبد القادر علم الدين، تكريم الطالب 
الحائزين على مرتبة جيد وجيد جدا من قبل رجل رئيس حركة لبنان التجدد 
أحمد الخير واهدائهم أجهزة رقمية )اي باد(، تكريم ادارة المجمع من قبل 
المجمع  عام  مدير  تسلمه  تقدير  درع  ب  زريقة  معتز  الدكتور  األعمال  رجل 
التعليمية  ل مدير  الهيئة  باسم  تكريم  الدين،  درع  الحاج عبدالغفور علم 
معهد العبير الفني األستاذ محمد سويد شكرًا له على عطائه الدائم والمميز.

 
ATV عن أهم أنشطة مجمع  اللقاء ب عرض فيلم  أنتجته الـوسط  انتهى 

العبير التربوي وحفل كوكتيل.

 |  سعد| عقل   | سويد   

تصوير رضوان أسعد - روان   )وسط(

 elmirador شكر خاص من إدارة مجمع العبري اىل شركة
ــر  ــع العبي ــه مجم ــرج أقام ــل تخ ــص، بحف ــد مل ــور محم ــال بالدكت ــدوري( ممث ــن )ال ــم الدي ــد عل ــيد أحم ــركة ELMIRADOR الس ــب ش ــارك صاح ش
التربــوي، وللمناســبة قــدم  علــم الديــن هديــة شــكر للمجمــع وللطالبــة  عبيــر العبــد «التــي حــازت علــى المرتبــة الثالثــة فــي لبنــان«  شــيكًا بقيمــة 

ــي. 2000 دوالر أمريك

اســرة مجمــع العبيــر التربــوي بهيئتيهــا التعليميــة واالداريــة يتقدمــون مــن الســيد علــم الديــن وشــركة ELMIRADOR بأســمى كلمــات الشــكر 
والتقديــر علــى مســاهمته  القيمــة.

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  ٠٦٤٦2٠2٤ - ٠3٠٦٦7٩5 مجمع العبير التربوي

»



الوسط12 www.alwassat.com
العـــدد 16 |شــوال - آب

| صورة جامعة للطالب

| جانب من الحضور | علم الدين

| الحضور

| الحضور| الرافعي محاضرًا

|  زريقة، الخير، زريقة و مطر

| عقل

| سويد

| حضور

| سعد 

  تصوير:  رضوان أسعد 

جولة مصـورة على فعاليات حفل تخرج »مجمع العبري الرتبوي« 

»

| السيدة مطر متوسطة علم الدين والمكرمين 

| المجمع مكرما الطالبة المتفوقة   | زريقة مكرمًا  مدير المجمع  

| الخير مكرما الطالب المتفوقين بأجهزة لوحية  | كلمة الطالب 


