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كلمة
اء الكرام العدد  السابع عشر من الوسط بنسختها المطبوعة،  سائلين اهلل تعالى أن ينفع بما فيه من  يسعدنا مع بداية العام الهجري الجديد 1438، أن نضع بين أياديكم أعزاءنا القرَّ
مواد وآراء، وأن نكون آفاقا للمعرفة والوسطية، وما كان لنا أن نصل اليوم إلى ما بلغنا لوال جهود ثلة من األساتذة األفاضل، والمختصين في عالم الصحافة واالعالم، الذين أغنوا الوسط 

بخبراتهم وتجاربهم ولم يبخلوا عليها بالنصح واالرشاد، المراجعة والتقييم.

 يضاف إلى هؤالء جميعًا كل من أسهم ويسهم بجهد في اإلعداد أو اإلخراج والدعم ولو بكلمة طيبة، فلهم جميعا من الوسط وهيئة تحريرها فائق التقدير، وعظيم االمتنان، وصادق 
وعدها بإذن اهلل باالستمرار والتطوير ووضع فضائيتها  )atv(  في الخدمة بأقرب وقت ممكن، ما بقي تواصلهم ودام تعاونهم.

»
النفايات عادت ،، لم تعد اىل »شوارع بريوت« !!

والطبقة السياسية عاجزة عن أي حل »دون مقابل«
شركة »كهرباء لبنان« تقرر .. »كهرباء املنية« 20 من 24 وحلول قريبة »لإلنبعاثات«

     أسرة الوسط   

عكار، امليناء، البرتون و جونية »حطموا« األرقام القياسية و »دخلوا« كتاب غينيس 
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»وعد« تكرم األيتام يف رعاية وحضور رئيس الحركة الوطنية املستقلة رجل األعمال فادي الخري

  | درع تكريم للخير       

  |  الخير يلقي كلمته        

  | النائب الخير       

  |  الخير يلقي كلمته        

في إطار نشاطاتها، واهتمامها بالطفل اليتيم، 
أقامت جمعية وعد المنية حفل ترفيهي أليتام 
المنية   - البرج  عين  في  الخير  أبواب  مؤسسة 
تيار  عام  منسق  المؤسسة،  أطفال  حضور  في 
سعد  أحمد  األستاذ  المنية  في  المستقبل 
الدين زريقة، رئيس الحركة الوطنية المستقلة 
حسام  المهندس  الخير،   فادي  األعمال  رجل 

ملص، مدعوين ومهتمين.

الخري
الحركة  رعايته  شرف  نالت  الذي  الحفل 
األستاذ  برئيسها  ممثلة  المستقلة  الوطنية 
ترحيب  بكلمة  استهل  الخير،  مالك  فادي 
التي  الجهود  الحفل حيا فيها  لراعي  وكلمة 
»الهتمامها  المنية   وعد  جمعية  بها  تقوم 
أصحاب  بخاصة  األطفال  بموضوع  الدائم 
الظروف االجتماعية الخاصة و تقديم البرامج 
الترفيهية لهم«، وحيا الخير »جمعية أبواب 

الخير لرعايتها هؤالء األطفال«.

رعاية  على  وافق  أنه  الى  الخير  ولفت 
»لما  تردد  أي  دون  الخيري  الحفل  هذا 
األطفال«،  و  الطفولة  موضوع  لي  يعنيه 
اليوم  كلماتي  تكون  أن  أريد  وأضاف:«  
موجهة من القلب الى قلوب جميع األطفال 
بالبراءة،  والمليئة  معنا    الموجودين 
بكل  له  وأقول  طفل  لكل   أتوجه  أن   أريد 
بساطة »أوعا يفتكر حالو بسبب أوضاعو أقل 
سبحانه  ربنا  بالعكس  ابدا  غيرو  من  قيمة 
القرآن  في  المسكين  و  اليتيم  ذكر  وتعالى 
الكريم أكثر من 23 مرة و اختار نبينا محمد 
صلى اهلل عليه وسلم و هو كان  يتيما لألم 

و األب معا«.

تابع: »اإلنسان اليتيم يحظى بمرتبة تشريف 
و تكريم عند الخالق عز وجل و ايضا إذا ما 
فتشنا  بمعظم العظماء عبر التاريخ لوجدنا 
أن أكثرهم من اصحاب الظروف االجتماعية 
الرئيسي  السبب  األلم   كان  حيث  الصعبة 
في تكوين شخصياتهم ودافعًا لهم  للتفوق 
والنجاح ونذكر منهم »االمام احمد بن حنبل 
صاحب المذهب الحنبلي و االمام البخاري و 
االمام الشافعي و ابو الطيب المتنبي أعظم 

شعراء العرب«.

الحديث  نذكر  عالمنا  »اما في  الخير:  أردف 
صدام  الرئيس  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس 
الوقت  يتسع  ال  ممن  كثر  غيرهم  و  حسين 

لذكرهم و ذكر مآثرهم«.

»نحن  المشاركين:  لألطفال  بكلمة  وتوجه 
أن  منكم  نتوقع  نعم  الكثير  منكم  نتوقع 
تكونوا من أخير الناس و انجحهم و أكثرهم 
الينا  بالنسبة  فأنتم  لمجتمعاتهم  منفعة 
مشاريع نجاح و تفوق نبني عليها من اآلمال 
الذي من  الكثير، كما و نشكر اهلل عز وجل 
عليكم بأشخاص و مؤسسات و هيئات تعنى 
تلعبوا  ألن  بتجهيزكم  و  بتعليمكم  و  بكم 
أدوارا ال يستهان بها على صعيد المجتمع«.

تخلل الحفل فقرات ترفيهية قدمها العب 
اللقاء  وانتهى  عباس،  ابراهيم  الخفة 
تقدير  بدرع  الخير  فادي  األستاذ  بتكريم 

شكرا على رعايته ل نشاطات الجمعية.

الخري يف كلمته: أنتم بالنسبة الينا مشاريع نجاح و تفوق نبني عليها من اآلمال الكثري

  | فرحة األطفال 

  | دردشة جانبية    

  | زريقة والخير    

  | حضور     
عرض     

  | حضور     

  | فرحة األطفال 

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  06462024 - 03066795 مجمع العبير التربوي



  المحامي أسامة هرموش
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هل ينتخب عون رئيسًا قبل نهاية »أكتوبر«؟!
الصفدي يستبعد االنتخابات النيابية  والنائب الخري: كالم الحريري مشرف وطني ويمثل الحقيقة

إن ازدياد عمليات القتل والتفجير والتشرد واالغتصاب والمجاعة 
تالشي  على  إال  تدل  ال  فإنها  شيء  على  دلت  إن  العالم  حول 

الرادع  وغياب  القيم  منظومة 
من  عند  واألخالقي  الديني 
أنزل  ما  أعمال  بهكذا  يقوم 
اهلل  بها من سلطان وإلصاقها 
الخبيث  الهدف  هو  بالدين 
المتربصون  له   يخطط  الذي 

باإلسالم شرًا.

هذا  في  ساعة  تمر  تكاد  فال 
فيها  تزهق  أيضًا  المقابل  وفي  اآلالف  فيها  ويولد  إال  الكون 
اآلالف من األرواح فهذه هي حال الدنيا بعدلها وظلمها بفرحها 

وحزنها وبنجاحها وفشلها بالحياة والموت.

إال أننا إذا أردنا الرجوع إلى األصل في الدين واألخالق فإن القتل 
يشكلون  والخطف  واالغتصاب  والمجاعة  والتشرد  والتدمير 

استثناء على قاعدة الدين واألخالق .

فإن اهلل تعالى خلق الناس للعبادة ولعمل الخير فلقد قال تعالى 
في كتابه الكريم »وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون » وقال 
من  أصابك  وما  اهلل  فمن  حسنة  من  أصابك  »ما  أيضًا  تعالى 

سيئة فمن نفسك«.

له  يختر  ولم  لإلنسان  اإليمان  وتعالى  سبحانه  اهلل  اختار  ولقد 
الكفر فلقد جاء في محكم تنزيله »يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد 
ضل ضالاًل بعيدًا »فاألصل من ذللك هو عبادة اهلل الواحد الذي 
قتل  ويحرم  والمنكر  القتل  عن  وينهي  واإلحسان  بالعدل  يأمر 
اإلنسان بغير حق حيث نهى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
عن قتل النفس بغير حق »من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
قتل  فكأنما  األرض  أو فساد في  بغير نفس  نفسًا  قتل  أنه من 

الناس جميعًا ومن أحياها  فكأنما أحيا الناس جميعًا«.

فهذا هو ما يأمر به اإلسالم يأمر بالسالم والعدل والمحبة ولكن 
أطاح  وظلمه  وكفره  وضالله  وكراهيته  طمعه  بسبب  اإلنسان 
عبر  األخالقية  القيم  منظومة  ونسف  الدينية  المعتقدات  بهذه 
قيامه بعمليات القتل والتدمير والخطف واالغتصاب باسم الدين 

والدين منه براء .

فال يختلف إثنين من العقالء في إدانة ورفض األعمال اإلرهابية 
العالم وال سيما  التي تحصل في  مختلف دول  القتل  وعمليات 
بها  قام  أن من  باإلسالم بحجة  ثم تلصق  الغربي ومن  العالم 
زورت  قد  تكون  أن  يمكن  التي  بالهوية  مسلمٌ  لكنه  مسلم 
بهذه  قام  من  ألن  أو  العالمية  االستخبارات  أجهزة  أيدي  على 
األعمال قد أخضع لعملية غسل دماغ أطاحت بما لديه من قيم 
أن  على  وللبرهان فقط  به  غرر  ربما مسلم  أو  ودين  وإنسانية 
من غير   ٌ العالم يقوم بها أشخاص  القتل حول  غالبية عمليات 
المسلمين بحق المسلمين وغير المسلمين  ونذكر على سبيل 
والهرسك  البوسنة  في  المسلمين  بحق  اإلبادة  جرائم  المثال 
بورما  في  المسلمة  األقلية  حق  في  روندا  في  اإلبادة  وجرائم 
العدو  الفلسطينيين من قبل  الوسطى وقتل  أفريقيا  وفي دول 
وأفغانستان  باكستان  دول  في  المسلمين  وقتل  اإلسرائيلي 
مكافحة  بحجة  طيار  دون  من  طائرات  عبر  والعراق   وسوريا 
اإلرهاب والجماعات التكفيرية والقاعدة .......  التتمة صفحة 11

 

إقرأ أيضًا ،،
عكار ، الميناء والبترون 

الى كتاب غينيس لألرقام 
القياسية  - التفاصيل  - ص5

االسالم واالرهاب
facebook.com/oussama.harmouche.75
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يزال  ال  السياسي  المشهد  أن  يبدو 
الزيارات  من  المزيد  الى  بحاجة 
السياسيين  الفرقاء  مع  واللقاءات 
ينتهي  توافقي  مخرج  على  لالتفاق 

بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلى الرغم من اقتراب النائب ميشال 
وقت  أي  من  أكثر  «بعبدا«  من  عون 
ملبدة  زالت  ال  السماء  أن  اال  مضى، 
دون  تحول  التي  الغيوم  من  بالكثير 

صفاء المشهد الرئاسي.

الحريري 
الداخل  مع  المشاورات  سياق  وفي 
الخارجية  وزير  استقبل  والخارج، 
سعد  الرئيس  سيرغي   الروسي 
التابع  الضيافة  مقر  في  الحريري 

لوزارة الخارجية.

الوضعين  عن  الحريري  وتحدث 
على  مؤكدا  والعربي  اللبناني  
مسلم  معتدل،  أنه:»لبناني 
اإلرهاب«. من  نوع  أي  ضد   سني، 

 
الشعوب   « الحريري:  وأضاف 
إلى  تنظر  المنطقة  في  العربية 
المرحلة،  هذه  في  وخاصة  روسيا، 
عادل  بشكل  الحل  تالقي  بأن 
وللمواطن  السوري  للشعب 
السورييين،  ولألطفال  السوري 
حلب«. في  يحصل  ما   وخاصة 

 

الدور  على  الحريري  أكد  كما 
وأميركا  لروسيا  األساسي  السياسي 
الرئيس  شاكرًا  المنطقة،  في 
المساعدات  على  بوتين  فالديمير 
وعلى  اللبناني  للجيش  قدمها  التي 
لالجئين  المادية  المساعدات 

السوريين.

ريفي
ريفي  الوزير  اعتبر  آخر  سياق  وفي 
أي  من  أكثر  اليوم  «الرهان  لقاء:  في 
المدني  المجتمع  على  مضى  وقت 
والجمعيات  التربوية  والمؤسسات 
والمنظمات الناشطة في شتى المجاالت 
والحقوقية  العلمية 
ما  التي  واإلنسانية 
ترددت يوما في 
بة  ر محا

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة 
لممارسات  فاضحا  عنوانا  صار  والذي 

أهل السلطة«. 

وشدد على أنه: »علينا أن نطلق مسيرة 
أننا  إال  جديد،  من  المؤسسات  بناء 
نحصن  ألن  مدعوون  شيء  أي  وقبل 
ومخططات  الفساد  مغريات  أنفسنا من 
اإلفساد ونترفع عن المصالح الشخصية 
والمناطقية  والمذهبية  والفئوية 
ما  الفرصة  الوطنية،  المصلحة  لحساب 
الى  نعود  لكي  جميعا  لنا  مؤاتية  زالت 
البازارات  منطق  من  ونخرج  الثوابت 
اآلونة  في  لبست  التي  والتسويات 
تعد  لم  والتي  الصفقات،  ثوب  األخيرة 
تجدي وال تنفع بعد أن تكشفت خباياها 
للرأي العام الذي سأم اإلرتقاء بالمصالح 
الشخصية على حساب مصلحة الوطن«.

الصفدي 
  

واعرب النائب محمد الصفدي في حديث 
صحفي  عن «عدم تفاؤله بإمكانية إجراء 
الظروف«،  هذه  في  النيابية  االنتخابات 
معربا عن خشيته من «أن يكون الهدف 
إعادة  القانون،  حول  الجدل  وراء  من 
تجربة قانون الستين التي أنتجت مزيدا 

من األزمات أو عدم إجراء االنتخابات«.

 
أزمة سياسية  في  أننا  «طالما  انه  ورأى 
مفتوحة، ال إمكانية للتوافق على قانون 
جميع  حق  االعتبار  في  األخذ  دون  من 
ومن  نفسها  عن  التعبير  في  المكونات 
دون هيمنة طرف على آخر«، معلنا عن 
الدوائر  في  النسبي  بالنظام  «تمسكه 
حقه،  على  طرف  كل  ليحصل  الكبرى 
فضال عن أن النسبية هي بداية اإلصالح 
الحقيقي الذي يبدأ في المجلس النيابي 

وينتهي في الحكومة واإلدارات«.
 
 

كرامي  
و إعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أن 
«الرئيس نبيه بري ال يملك براءة اختراع 
السياسية  اللعبة  في  السلة،  لمصطلح 

اللبنانية«.

كل  أن  «أعتقد   : بيان  في  وقال 
هذا  استعملوا  لبنان  في  السياسيين 
التعبير في مناسبات مختلفة، بما فيهم 
به  المقصود  تعبير  وهو  عون،  العماد 

حصرا التفاهم والتوافق«.

المطروحة  «األمور  كرامي:  وتابع 
ثانوية:  أمورا  ليست  والتوافق  للتفاهم 

الحكومة.  لتشكيل  رئيس  تكليف  أوال: 
اقرار  ثالثا:  الحكومة.  تشكيل  ثانيا: 
وكلها  جديد.  انتخابات  قانون 
المستوى  على  أهمية  تقل  ال  أمور 
رئيس  انتخاب  من  واإلنقاذي  الوطني 
سوابق  لدينا  أمور  وكلها  للجمهورية. 
ونحن  البلد.  وشل  حولها  اإلختالف  في 
البطريرك  غبطة  هواجس  نتفهم 
ولكنهم  الموارنة،  المطارنة  والسادة 

حملوا السلة ما ليس فيها«.

وختم كرامي: «إنها حتى اللحظة «سلة 
ونتمنى  حولها.  نتشاجر  بدأنا  فاضية« 
أن ننجح جميعا في جعلها «سلة مليانة« 
لما فيه خير لبنان، وخير لبنان هو ملء 
الفراغ وتفعيل عمل المؤسسات بأسرع 

وقت ممكن«. 

 
فتفت

»لن أصوّت لعون«  
 واوضح عضو كتلة »المستقبل« النائب 
الحريري  سعد  الرئيس  ان  فتفت  احمد 
وبعد ان يُنهي مشاوراته الرئاسية على 
مختلف القوى السياسية سيُطلع الكتلة 
القرار  ضوئها  في  ليُحدد  نتائجها  على 
عنوان  ان  الى  الفتًا  النهائي،  الرئاسي 
الزمة  حّل  ايجاد  «كيفية  مشاوراته 
بالضرورة  وليس  الجمهورية«،  رئاسة 
رئيس  عون  ميشال  العماد  يكون  ان 

تكتل «التغيير واالصالح« هو العنوان.

الرئيس  ان  الى  «المركزية«  عبر  واشار 
الوضع  بأن  منه  وإحساسًا  الحريري 
«حزب  وبان  مُزرية  مرحلة  الى  وصل 
العرقلة، يحاول  اهلل« بلغ اقصى مراحل 
كوة  فتح  الداخلية  مشاوراته  خالل  من 
في هذا الجدار، مؤكدًا اننا حتى االن ال 
المردة«  «تيار  رئيس  خيار  ندعم  نزال 
نتائج  بانتظار  فرنجية  سليمان  النائب 

المشاورات.

يعتمد  الحر«  الوطني  «التيار  ان  واعتبر 
تكتيكًا معيّنًا، فقبل اقتراب موعد جلسة 
الجلسة  في  ان  يقول  الرئيس  انتخاب 
رئيسًا،  عون  العماد  سيُنتخب  المقبلة 
بكرا  بفلوس  اليوم  «خبر  لننتظر  لكن 

ببالش«.

تبنّت  حال  في  ان  اعالنه  فتفت  وجدد 
كتلة «المستقبل« خيار العماد عون لن 
اكثر  منذ  نائب  «انا  قائاًل:  له،  يصوّت 
من 20 عامًا ما يعني انني ال افتّش عن 
السياسي  فالعمل  السياسي،  مستقبلي 
لننتظر  وطنية،  مسؤولية  لي  بالنسبة 
ما سيُطلعنا عليه الرئيس الحريري بعد 

الشيء  على  لنبني  مشاوراته  يُنهي  ان 
مقتضاه«.

رئيس  ال  ان  قناعة  على  «انا  واضاف: 
جمهورية قريبًا، لسببين: االول اقليمي، 
اذ اننا ذاهبون الى مرحلة اكثر تصعيدًا 
ال تلوح في افقها اجواء تسوية، والثاني 
داخلي، الن «حزب اهلل« ال يريد رئيسًا، 
تبنّي  اتّجاه  في  الذهاب  ان  معتبرًا 
«حزب  يُحرج  ال  عون  العماد  ترشيح 

اهلل«.

واعتبر ان ما يحصل االن داخل الثنائية 
الشيعية في شأن ترشيح عون «تكامل 
ادوار«، مجددًا تأكيده ان السّلة مخالقة 
للدستور، وهي مؤتمر تأسيسي بطريقة 
غير مباشرة، ومشددًا على اولوية إنجاز 

االستحقاق الرئاسي قبل أي شيء اخر.

الخري ..
كالم الحريري يمثل الحقيقة

»المستقبل«  كتلة  عضو  لفت  و 
مفتي  لقائه  الخيرخالل  كاظم  النائب 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
»باركنا  أننا  الى  الفتوى  دار  في  دريان 
موسم  من  عودته  السماحه  لصاحب 
الحج و العام الهجري الجديد. و تباحثنا 
المحلية  السياسية  باألوضاع  معه 
والدولية، ومن الواضح اننا نمر بمرحلة 
من  انه  كما  المنطقة،  في  جدا  صعبة 
في  واحد  شخص  هناك  ان  الواضح 
هو  كله  البلد  مسؤولية  يتحمل  لبنان 
الحريري  سعد  االسبق  الحكومة  رئيس 
الذي  والحراك  المبادرات  خالل  من 
جدار  ولكسر  الجمود،  لكسر  به  يقوم 
التعطيل الذي وضعه حزب اهلل في وجه 
كل الحلول في لبنان، ولكن لألسف مع 
كل حراك حاصل لكسر هذا الجدار يقوم 

جدار جديد«.

كالم  نسمع  ان  «بعد  انه  الى  وأشار   
رئيس  فيه  نرى  روسيا  في  الحريري 
الذي  الحريري  رفيق  الراحل  الحكومة 
فحسب،  لبنان  لقضية  حامال  يكن  لم 
العرب  لقضية  حامال  كان  الذي  بل 
هو  وكالمه  العالم،  حول  والمسلمين 
كالم مشرف ووطني يمثل حقيقة االمر 
وحقيقة  والمنطقة،  سوريا  في  الواقع 
الواقع الذي يعيشه اللبنانيين من خالل 
وضع اعراف جديدة لضرب كل مسارات 
بناء هذه الدولة، وليس هناك من مجاال 
األساسي  المفتاح  خالل  من  اال  للحلول 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  هو  الذي 
الحريري  لذلك فان أي مسعى يقوم به 

هو مسعى مبارك.

 

عرض     

  | حضور     

|  الحريري و الفروف



مشاليات الوسط4 www.alwassat.com
العدد 17|محرم-تشرين1

وسط -   أكد وزير العدل المستقيل 
نوفر  لن  »اننا  ريفي  أشرف  اللواء 
طرابلس،  إنماء  سبيل  في  جهدا 
في  اإلقتراع  صناديق  انتجته  ما  وان 
دافعا  سيشكل  األخيرة  اإلنتخابات 
واألخالقي  الوطني  واجبنا  إلى  يضاف 
المتواصل  والسعي  الدؤوب  للعمل 
وليكن  العام،  الصالح  تحقيق  ألجل 
طرابلس  بلدية  أن  للجميع  معروفا 
فأبوابها  أحد،  على  حكرا  تكون  لن 
ويدنا  الطرابلسيين  لكل  مفتوحة 
هذه  لخير  يعمل  من  لكل  ممدودة 

المدينة«.

المؤتمر  رعايته  خالل  جاء  ريفي  كالم 
نقابة  في  العلمية  اللجنة  نظمته  الذي 
وشبكة  طرابلس  في  المهندسين 
»المخطط  بعنوان  المباني،  سالمة 
في  البلديات«،  ودور  العام  التوجيهي 
قاعة المؤتمرات في النقابة، في حضور 
مقبل ملك ممثال الرئيس نجيب ميقاتي، 
الوزير  ممثال  الحلوة  مصطفى  الدكتور 
السابق النائب محمد الصفدي، الدكتور 
سعد الدين فاخوري ممثال النائب روبير 
النائب  ممثال  محفوض  فادي  فاضل، 
األول  اإلستئنافي  الرئيس  كرم،  فادي 
العميد  رعد،  رضا  القاضي  الشمال  في 
الركن محمد مرعب ممثال قائد الجيش 
العماد جان قهوجي، نائب قائد منطقة 
الشمال العقيد وجيه متى ممثال المدير 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 
فالح  أمين  المقدم  بصبوص،  إبراهيم 
الجيش  مخابرات  فرع  رئيس  ممثال 
رئيس  مراد،  كرم  العميد  الشمال  في 
قمر  أحمد  المهندس  طرابلس  بلدية 
طرابلس  تجار  جمعية  رئيس  الدين، 
التضامن  ملتقى  رئيس  الحلوة،  فواز 

وفاعليات  ارسالن  عامر  اإلقتصادي 
ومهتمين.

ولفتت رئيسة اللجنة العلمية في نقابة 
الدكتورة  طرابلس  في  المهندسين 
المدن  »تنظيم  أن  إلى  حليس  ريما 
من  غيره  كما  علم  هو  وتخطيطها 
العلوم يتمتع بمناهج أكاديمية محددة، 
والخبرات  الكفاءة  أصحاب  فيه  ونجد 
مدننا  في  واألزمات  المبدعين،  وطبعا 
كثيرة، لذلك نحن في حاجة إلى خطط 
ومشاريع إستراتيجية حيوية ضمن إطار 
تنمية مستدامة، خطط يجب أن تكون 
عادلة ال تهمل أحياء على حساب أحياء 
أخرى وال تنحاز لفئة على حساب أخرى«.

تتمتع  البلدية  »المجالس  أن  واعتبرت 
والمسؤولية  مركزية  ذاتية  بسلطة 
تقييم  أن  كما  كبيرة  عليها  تقع  التي 
أدائها ال يتطلب أكثر من زيارة لمسرح 
البسيطة  والمقارنة  المجالس،  سلطة 
بينها  أو  الزمن  مرور  عبر  المدن  بين 
هي  المجاورة  المدن  من  غيرها  وبين 
حق للمواطن، أما المحاسبة في الالحق 

فهي واجب عليه«.

المهندسين  لنقيب  كلمة  وكانت 
ماريوس  المهندس  طرابلس  في 
نتحدث  »عندما  فيها:  قال  بعيني، 
ودور  العام  التوجيهي  المخطط  عن 
كبيرة  تحديات  أمامنا  تبرز  البلديات، 
طموح  أن  وخصوصا  تخطيها،  علينا 
الحرب هو  نهاية  اللبنانيين منذ  جميع 
للبنان  الطبيعي  للدور  سريعة  عودة 
كمركز إقليمي في المنطقة، لكن ذلك 
إصطدم بسلسلة من العوائق الداخلية 
من  اليوم  حتى  نتمكن  ولم  والخارجية 
بعض  في  إال  الطموح  هذا  تحقيق 
المجاالت كالسياحة الفخمة وفي قطاع 

المصارف«. 

 ريفي
أن  »يسعدني  ريفي:  قال  بدوره، 
أصحاب  من  نخبة  بين  اليوم  أكون 
مدينة  بإنماء  والمعنيين  اإلختصاص 
طرابلس التي ذاقت طعم الحرمان على 
األمرين  وعانت  طوال،  سنوات  مدى 
التي  المسلحة  المواجهات  هول  من 
فطرابلس  عنها،  رغما  عليها  فرضت 
والمحبة  للسالم  رمزا  إال  يوما  لم تكن 
ولقاؤنا  المشترك،  للعيش  وعنوانا 
مسلسل  في  حلقة  سوى  ليس  اليوم 
النهضة التي قرر أبناء طرابلس إطالقه 
النتشال المدينة من الواقع المرير الذي 
خارطة  على  مجددا  ولوضعها  تعيشه 
وتطورا  نموا  والعربية  اللبنانية  المدن 

وحضورا«.

عظمة  بين  تجمع  »طرابلس  وتابع: 
لن  حلم  المستقبل،  وحلم  التاريخ 
نسمح بأن يبقى عابر سبيل في مخيلة 
أمثالكم  بفضل  سيتحول  بل  أبنائنا، 
أبناء  واقع ملموس يتالءم وطموح  إلى 
هذه المدينة المتمسكين دوما بالحياة 
واليأس  للظالمية  دوما  والرافضين 
حقيقية  نهضة  أي  إن  واالستسالم. 
بوضع  تبدأ  أن  يجب  للمدينة  تنموية 
مخطط توجيهي لها يرمي إلى تحديد 
ومؤشرات  للمدينة  المستقبلية  الرؤية 
ما  وهو  القطاعات،  شتى  في  النمو 
استشراف  من  المعنيين  سيمكن 
وحاجاتها،  المقبلة  المرحلة  مالمح 
المشاريع  طبيعة  لهم  فتتكشف 
هذه  تؤتي  ولكي  المطلوبة،  التنموية 
على  تستند  أن  يجب  ثمارها  الخطوات 
دراسة معمقة لواقع المدينة اإلجتماعي 
كما  والديموغرافي،  واإلقتصادي 
تتطلب كشفا حسيا للبنى التحتية فيها 
ووضع خرائط وجمع معلومات وتحليلها 
التي  الالزمة  الخطوات  من  ذلك  وغير 

علمي  نقاش  محور  شك  دون  ستكون 
وبناء في جلسات هذا المؤتمر«.

عنه  سينتج  وما  اللقاء  »هذا  أن  ورأى 
من توصيات ونتائج يشكل خطوة إلى 
لمسيرة  اهلل  شاء  إن  ومنطلقا  األمام 
التي  طرابلس  بلدية  بين  تعاون 
نقابة  وبين  أهلها،  ثقة  شرف  نالت 

المهندسين«.

وتوجه إلى أهل طرابلس: »كونوا على 
ثقه أننا لن نوفر جهدا في سبيل إنماء 
المدينة وأن ما انتجته صناديق اإلقتراع 
دافعا  سيشكل  األخيرة  اإلنتخابات  في 
واألخالقي  الوطني  واجبنا  إلى  يضاف 
المتواصل  والسعي  الدؤوب  للعمل 
وليكن  العام،  الصالح  تحقيق  ألجل 
لن  طرابلس  بلدية  أن  للجميع  معروفا 
تكون حكرا على أحد، فأبوابها مفتوحة 
ممدودة  ويدنا  الطرابلسيين  لكل 
المدينة،  هذه  لخير  يعمل  من  لكل 
وألهلها  وواجب  حق  علينا  فلطرابلس 

علينا دين«.

وختم: »ال يخفى على أحد منكم الواقع 
اإلقتصادي الصعب الذي يعيشه الوطن 
بفعل عدم االستقرار الذي يرخي بثقله 
على المنطقة، وال شك أن تلهي البعض 
الوطنية وإنصرافهم  عن مسؤولياتهم 
الشخصية  لمصالحهم  وتفرغهم 
أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من حال 
الجمود اإلقتصادي الذي ارتد سلبا على 
اإلنماء وعطل عجلة الحركة اإلقتصادية 
وأوقع الناس في ضيقة مالية أصابتهم 
الحقيقي  النضال  لكن  معيشتهم،  في 
الدنيا ومتاعبها بل  ال يقف عند حواجز 
المعوقات  كل  الشعوب  بإرادة  يجتاز 
المطاف  نهاية  في  الذي  القدر  ليالقي 
غير  أثبت  فالتاريخ  حتما،  سيستجيب 
مرة أنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فال 

بد أن يستجيب القدر«.

ريفي من نقابة مهندسي الشمال: زمن تهميش طرابلس وىل اىل غري رجعة
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من يدير سوق الخضار الجديد؟«
عبد السالم تركماني 

 
 

على  المشاد  الجديد  الخضار  في مشروع سوق  والتشطيب  البناء  أعمال   - وسط 
مساحة 65 الف متر مربع  في منطقة السقي الشمالي في  طرابلس ،شارفت على 
االنتهاء ،و هي بذلك تعطي اشارة االنطالق  للتجار لالنتقال من  محالهم ال في 

184السوق القديم  في باب التبانة الى المبنى الجديد.
 

وادارة  استالم  المخولة  الجهة  غياب  اهمها  عقبات  عديدة  دونه  االنتقال    هذا 
تجار  نقابة  لكن   ، الخضار  تجار  نقابة  تديره  ان  العادة  درجت  حيث  السوق  
الخضاروالفاكهة  في طرابلس شبه مشلولة، وقد مضى عشرون عاما على اجراء 
اخر انتخابات لهيئتها االدارية .وفي هذا السياق اكد نائب رئيس النقابة حسين 
وتصحيح  المستحقين   الجملة  تجار  عدد  احصاء  على  جاري  العمل  ،فان  الرفاعي 
للمحال  بيع  وحاالت  وفاة  حاالت  هناك  ان  ،حيث  النقابة  في  الناخبين  جداول 
وهناك مالكين جديد او ورثة ،وعند االنتهاء من تنقيح الجداول سندعو الى اجراء 

االنتخابات.
 

الرفاعي ناشد رئيس  بلدية طرابلس  المهندس احمد قمر الدين اخذ مالحظات 
التجار عن نواقص البناء  الجديد بعين االعتبار من حيث غياب حماية الفايبرغالس 
عن الوصالت بين المحال ووجود المراحيض وسط المحال، وعدم وجود مكاتب 
الشاحنات  حركة  حتما  ستعيق  التي  والمخارج  المداخل  ضيق  الى  اضافة  ادارية 

واالليات من والى السوق الجديد.
 

 الرفاعي دعا البلدية القرار بدالت ايجار رمزية للتجار في السوق الجديد ، تعويضا 
لهم عن خسائرهم البشرية والمادية الهائلة خالل جوالت العنف ال21  بين باب 
فترات  وتعطل  التماس  على خط  كان  الخضار  ، الن سوق  وجبل محسن  التبانة 

طويلة وفسدت البضائع مرات ومرات .
 

اشارة الى ان مشروع السوق ممول  بهبة من المملكة العربية السعودية ، وشيد 
على  ارض قريبة من سوق االحد  على الضفة اليمنى لنهر ابو علي .

كمال الخري
النتخاب رئيس يف أسرع وقت

وسط -   رأى رئيس »المركز الوطني في الشمال« كمال الخير أن »هناك ضرورة 
على  التفاهم  خالل  من  وقت  أسرع  في  جمهورية  رئيس  النتخاب  كبرى  وطنية 
الوزاري  والبيان  الحكومي  العمل  وفريق  والحكومة  الجمهورية  رئاسة  ملفات 
الصهيوني  للخطر  التصدي  واعتبار  والمقاومة،  والجيش  الشعب  لثالثية  المؤكد 
واإلرهابي التكفيري ضرورة وطنية وجودية، واعتماد قانون انتخابي عصري قائم 
على لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، ووضع الملف المالي في أيد أمينة«.

نطالب  والقمح،  التفاح  مزارعي  دعم  الوزراء  مجلس  قرار  نؤيد  إذ  »إننا  وقال: 
اللبناني  المزارع  زراعية واضحة هدفها دعم  الزراعة بوضع خطة  ووزير  الحكومة 
أموال  من  االقتطاع  يجوز  ال  إذ  الخارج.  الى  اإلنتاج  من  األكبر  القسم  وتصدير 
للمزارعين  الصعبة  العملة  وجلب  االنتاج  بيع  على  قادرون  أننا  حين  في  الخزينة 
والخضر  والزيتون  الحمضيات  مزارعي  بدعم  نطالب  كما  معا.  اللبنانية  وللخزينة 

في انتظار حل أزمات تصدير اإلنتاج الزراعي«. 

طالل املرعبي ،،
الفراغ يزيد يف الفساد والهدر

 
 

خالل  المرعبي،  طالل  السابق  والنائب  الوزير  القرار«  «تيار  رئيس  أسف   - وسط 
«ال  ألن  عكار،   - الغزالن  عيون  في  دارته  في  وهيئات  شعبية  وفودا  استقباله 
انتخابات رئاسية في لبنان قبل اجراء االنتخابات االميركية، ما يعني اننا في حلقة 
مفرغة والفراع القاتل ينسحب ويؤثر سلبا على كل المؤسسات الدستورية ويزيد 

في االمعان في التدهور والفساد والهدر«.
 

واستغرب «عودة ملف النفايات الى الواجهة في الوقت الذي تم فيه االتفاق على 
لرمي  العودة  وعدم  حمود  برج  مكب  «معالجة  إلى  ودعا  محدد«،  لوقت  الخطة 

النفايات بالشوارع وبخاصة اننا مقبلون على الشتاء«.
 

وأشار إلى أن «كل ملف يثار تفوح منه روائح الصفقات والسمسرات وال يستطيع 
كشفه اال اصحاب السلطة والقضاء«. 

 
عقد  وانفراط  رقيب،  او  حسيب  دون  الفساد  ملفات  تزايد  الشعب  «سئم  وقال: 
الى مجلس  العودة  بد من  تعقيدا وال  االمور  اوقات صعبة يضاعف  الحكومة في 

الوزراء لمعالجة القضايا«.
 

الى  داعيا  والسالم«،  التقوى  مسجد  بتفجيري  القضائي  القرار  «صدور  ب  ورحب 
«مالحقة جميع المتورطين بهذه االعمال االرهابية ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لكل 
من تسول له نفسه العبث بامن الناس االبرياء واللعب على تاجيج الفتن وزعزعة 

العيش المشترك«.
 

وسط - إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي 
اللواء عباس  العام  العام لألمن  المدير 
وتم  طرابلس،  في  دارته  في  ابراهيم 
عرض التطورات الراهنة واألوضاع، وال 
وطرابلس  الشمال  منطقة  في  سيما 

تحديدا. 
 
 

للواء  تكريميا  لقاء  ميقاتي  وأقام 
بمشاركة  غداء،  مأدبة  الى  ابراهيم، 
مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي 
ممثل  كرامي،  احمد  النائب  الشعار، 
الصفدي،  أحمد  الصفدي  محمد  الوزير 
واجتماعية  وأمنية  قضائية  وفاعليات 

وسياسية ودينية.
 

«نرحب  المناسبة:  في  ميقاتي  وقال 
في  ابراهيم  عباس  اللواء  باألخ 
طرابلس، الذي عرفناه منذ زمن قمة في 
األخالق والمناقيبة واإلخالص والوطنية 
والشفافية. وما وجوده في طرابلس إال 
المناطق  لكل  ورعايته  حبه  على  دليل 
اللبنانية دون تمييز. نحن دائما نرحب 
بك سعادة اللواء، بين أهلك وإخوانك، 
وإذا كان من صفة يتميز بها سيادته، 
وفائه إلخوانه  أعرف مدى  الوفاء.  فهي 
محبة.  بكل  معهم  وتعامله  ومحبيه، 
أهال وسهال بك سيادة اللواء، أخا عزيزا، 
ونحن سعداء جدا، ونرحب بك في كل 

بيت طرابلسي«.
 

ورد ابراهيم: «أشكر دولة الرئيس على 

إتاحة الفرصة لي لالجتماع بأصدقاء لم 
بهم.  االجتماع  العمل  ظروف  لنا  تتح 
لقد تحدثت يا دولة الرئيس عن العدل، 
وذكرت في نقابة المحامين أن «العدل 
أساس الملك«، ولكن األهم من العدل 
إال  يتحقق  ال  الذي  األمن،  هو  والملك 
بوجود األمن االجتماعي. ولذلك، أحب 
على  واالطالع  الناس  مع  التواصل 
السالم  عليه  علي  واإلمام  شؤونهم. 
يقول: «عجبت لمن ال يجد قوت عياله 

كيف ال يخرج شاهرا سيفه«.
 

أضاف: «صحيح أن ما رأيته في منطقة 
التبانة ال يبرر أن يشهر الناس سيوفهم، 
المنطقة  تكون  أن  إلى  يدعو  لكنه 
وطرابلس عموما في قلب الدولة، كما 

أن الدولة في قلب أبناء المنطقة. علينا 
وأنا  نفسها،  المشاعر  الناس  نبادل  أن 
المدينة  على  حريص  دولتك  أن  أجزم 
عموما والتبانة خصوصا، كحرصك على 

كل لبنان«.
 

وختم: «أحيي مبادرة الرئيس في إقامة 
حق  فمن  طرابلس.  في  الفرح  أسبوع 
وجهها  تظهر  وأن  تفرح،  أن  المدينة 
تبديد  في  يساهم  بما  والنضر،  اآلمن 
وعدنا  لقد  عنها.  السودواية  الفكرة 
الفرح  أسبوع  بإقامة  ميقاتي  الرئيس 
فهي  التفاصيل  أما  طرابلس.  في 

بحوزته، لكونه «مهندس األفراح«. 

ميقاتي استقبل  ابراهيم: وجوده يف طرابلس والتبانة دليل على رعايته كل املناطق
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عكار امليناء البرتون وجونية ،،  يدخلون كتاب غينيس لألرقام القياسية
أكرب سندويش شاورما يف العالم يف جديدة عكار، أكرب عرض للمأكوالت البحرية يف البرتون وأكرب سندويش سمكة حرة يف امليناء
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امليناء
كسر  الميناء  مدينة  في  تم   - وسط 
كتاب  في  الواردة  القياسية  األرقام 
»سندويتشات«  إعداد  في  غينيس 
مهرجان  خالل  الحرة،  السمكة  في 
جمعية  نظمته  الذي  للطهي  الفيحاء 
قصر الطهاة اللبناني وجمعية اإلرشاد 
بلدية  برعاية  واإلجتماعي  القانوني 
والمعهد  المدرسة  حديقة  في  الميناء 
الفندقي في الميناء، ومن إعداد مطعم 

الصياد نخلة.

»السندويتشات« 78  إعداد  في  شارك 
طالبا من الفندقية بإشراف 3 شيفات، 
من  كيلوغراما   500 استعمال  وتم 
خبز  رغيف  و3200  المشوي  السمك 
و250  البندورة  من  كيلوغراما  و165 
من  دقيقة   25 خالل  وتمكنوا  خسة، 
أن  حين  في  سندويتشا   3160 إعداد 
الرقم العالمي السابق سجل في ألمانيا 
حيث تم إعداد 700 سندويتش خالل 

ساعة من الوقت.

وكان المهرجان إفتتح بالنشيد الوطني 
بيدرو  من  ترحيب  وبكلمة  اللبناني 
ممثال  العش  موسى  حضور  في  غانم، 
عبد  المختار  ميقاتي،  نجيب  الرئيس 
اهلل بقة ممثال وزير العدل أشرف ريفي، 
علم  القادر  عبد  الميناء  بلدية  رئيس 
اإلقليمية  الشمال  قائد منطقة  الدين، 
علي  العميد  الداخلي  األمن  قوى  في 
األمن  قوى  عام  مدير  ممثال  هزيمة 
بصبوص،  إبراهيم  اللواء  الداخلي 
فرع  رئيس  ممثال  فالح  أمين  المقدم 
العميد  الشمال  في  الجيش  مخابرات 
طرابلس  درك  سرية  آمر  مراد،  كرم 
وحشد  غمراوي،  الناصر  عبد  المقدم 
وفاعليات  البلدي  المجلس  أعضاء  من 

وأهالي الميناء.
 

عكار
الثقافي  النادي  سجل  عكار،  وفي 
الجديدة  لبلدة  االجتماعي  الرياضي  
قياسيا  رقما  السادسة  للمرة  عكار 
في  شاورما  سندويش  أكبر  بتحضير 

سم،  و63  مترا   14 بطول  العالم 
ابو  مسعود  الركن  العقيد  حضور  في 
جان  العماد  الجيش  قائد  ممثال  شقرا 
قهوجي، المقدم فكتور فاخوري ممثال 
الداخلي  االمن  لقوى  العام  المدير 
اللواء ابراهيم بصبوص، المقدم ميالد 
العميد  المخابرات  مدير  ممثال  طعوم 
الركن كميل ضاهر، النقيب رامح فهد 
السابق  النائب  المنية،  فصيلة  آمر 
عبداهلل،  توفيق  االب  اسماعيل،  جمال 
عصام  الشفت  مخاتير  رابطة  رئيس 
واجتماعية  سياسية  وفاعليات  مطر 
 . المنطقة  اهالي  من  وحشد  وثقافية 
الخمس  حوالي  التحضير  استغرق  وقد 
العمل  لدقة  نظرا  الجاد  ساعات 
المفترض  للمراحل  ونظرا  وصعوبته، 
التي  التحضير  عملية  تستغرقها  ان 
الخبز  من  رغيفا   90 حوالي  تناولت 
كيلو  و2  مدروسة  بسماكة  الصاج 
ونصف من التوم المخفوق، و10 كيلو 
وكبيس  خسات   10 وحوالي  بطاطا 
الدجاج،  لحم  من  ونصف  كيلو  و24 
كما اشترك في لفها حوالي 45 صبية 
وشابا من سكان بلدة الجديدة بإشراف 

رئيس النادي ايلي الورد. وبعد االنتهاء 
من التحضير والتنفيذ واللف، بارك األب 
السندويش  قطع  فجرى  العمل  توفيق 
وتوزيعها على الحاضرين بنكهة الحب 
ايلي  النادي  رئيس  وقال  والتقدير. 
ارادة  حاملة  الجديدة  بلدة  إن  الورد 
الحياة لتراث ناسها المؤمنين بارضها 
وتطل  كنائسها،  واجراس  وترابها 
العالم،  في  شاورما  سندويش  بأكبر 
مشيرا إلى أّن الحدث ليس هو تحطيم 
الى  إرسال رسالة  القياسية بل  لألرقام 
العالم بأن عكار هي التعايش والسالم 

هي المحبة ورسالة العيش المشترك.

البرتون
القياسي  الرقم  البترون  وكسرت 
للمأكوالت  عرض  بأكبر  العالمي، 
كيلوغراما،   2613,8 هو  البحرية، 
»غينيس«  موسوعة  دخلت  وبالتالي 

لألرقام القياسية العالمية. 
 

|  المرعبي وجديدة |  عكار 

مســـاعدات التحاد 
بلديات القيطع

   
بلديات  إتحاد  رئيس  أوضح   - وسط 
المير،  أحمد  وساحله  القيطع  وسط 
«أنه قد تسلم جرافة بوب كات مقدمة 
خالل  من  الدولي  البنك  من  كهبة 
االلية  وهي  واألعمار،  اإلنماء  مجلس 
من  االتحاد  يتسلمها  التي  السابعة 
إطار  في  الدولي،  البنك 
المساعدة  مشروع 
تقدمنا  كنا  التي 
التي  واالليات  به. 
حتى  تسلمناها 

ن  ال 3 ا هي: 

خاصة  رافعة  النفايات،  لجمع  سيارات 
تجهيزاتها،  بكامل  العامة  باالنارة 
سيارة شرطة بلدية، بوب كات عدد 2. 
 ولفت المير الى «ان هناك هبة أخرى 
مقدمة  وهي  قريبا،  ستصل  لالتحاد 
مشكورا،  واالعمار،  االنماء  مجلس  من 
إضافية  آليات   9 بموجبها  سنتسلم 
تقدمنا  قد  كنا  إحتياجات  دراسة  وفق 
واالعمار،  االنماء  مجلس  الى  بها 
النهوض  من  االتحاد  بلديات  لتمكين 
وقال:  عاتقها«.  على  الملقاة  بالمهام 
بمجملها  االليات  هذه  وجود  «إن 
أعباء  واالتحاد  البلديات  على  سيوفر 
مالية كنا سندفعها النجاز االعمال التي 

تقوم بها هذه االليات«. 

البيئة  كشاف  جمعية  نظمت   - وسط 
العمل  دائرة  مع  بالتعاون  لبنان  في 
التطوعي ومركز الخدمات اإلنمائية في 
وزارة الشؤون اإلجتماعية، حملة نظافة 
لشاطىء مدينة طرابلس، قبالة مسجد 
التوعية  نشاطات  وذلك ضمن  الشكر، 

البيئية المستمرة 

التي تنفذها الجمعية على مدار العام.
 

وطفلة  طفال   50 الحملة  في  وشارك 

تم  الميناء،  في  التنك  حي  أبناء  من 
تدريبهم سابقا على عملية فرز النفايات 

باإلضافة الى منتسبي الجمعية. 
 

ممثلين  حضور  في  الحملة  انطلقت 
في  التطوعي  العمل  دائرة  عن 
اإلنمائية،  الخدمات  ومركز  الوزارة 
المشاركين  بتقسيم  البداية  وكانت 
طول  على  إنتشرت  مجموعات   5 الى 
النفايات  جمع  تم  حيث  الشاطىء، 

والعمل على فرزها ميدانيا. 

مراد  للجمعية  العام  السر  أمين  وقال   
تنفذ بدعم  الحملة  عبوشي: «أن هذه 
مركز  و  التطوعي  العمل  دائرة  من 
الشؤون  وزارة  في  اإلنمائية  الخدمات 
و  تدريب  الى  تهدف  و  اإلجتماعية 
عملية  على  طفلة،  و  طفال   50 توعية 

فرز النفايات 

المفرزة  المواد  من  اإلستفادة  وكيفية 
والسعي لتعزيز ثقافة العمل التطوعي 

لدى األطفال وأسرهم«. 

 اضاف: »تميز النشاط بالمرح والحيوية 
التي اضفاها حضور الكشافة باغانيهم 
ترك  الذي  االمر  الجميلة،  وألعابهم 
االثر الطيب لدى األطفال المشاركين«. 

كشافة البيئة ،،
نظمت حملة نظافة لشاطىء طرابلس

معمل فرز  للنفايات يف 
عكار العتيقة

 

بلديات  اتحاد  مجلس  عقد   - وسط 
الجومة اجتماعا برئاسة فادي بربر، في 
مقر االتحاد في بينو، تم خالله مناقشة 
درس  بنوده  وابرز  االعمال  جدول 
امكانية تشغيل معمل فرز النفايات في 
لجنة  تكليف  للغاية  وتم  العتيقة  عكار 
في  وذلك  المهمة،  هذه  تتولى  خاصة 
اطار البحث عن حلول لمشكلة النفايات. 
مياه  مشكلة  الى  المجتمعون  تطرق 
مع  بالتعاون  لها  الحلول  وايجاد  الشفة 
مؤسسة مياه لبنان الشمالي، باالضافة 

الى انشاء مسلخ للمنطقة.

 بعد االجتماع أكد بربر أنه «ال بد من 
العمل  النطالق  صحيحة  أسس  وضع 
تفتقر  التي  المنطقة  في  والمشاريع 
عبر  تكون  والبداية  علمية،  دراسة  ألي 
إنشاء مكتب تنمية لبلديات الجومة اذ ال 
يمكن القيام بمشاريع وصرف أموال من 
اقتصادية،  دراسات وجدوى  وجود  دون 
وسوف يتم االستعانة باألستاذ طانيوس 
الحج الذي كان يعد دراسة النشاء مكتب 
الجومة«، مشددا على أن  فني لمنطقة 
«األموال المخصصة لالتحاد هي أموال 
من أجل انماء المنطقة وتنفيذ مشاريع 

ملحة في المنطقة«.
 
 
 

إجتماع .. 
للهيئة العليا لشؤون االغرتاب

جونيه

Poppins يحّطم رقمًا قياسيًا 
GUINNESS ويدخل

أطلقت  جونية،  بلدية  مع  بالتعاون  و 
   Poppins شركة ضاهر الدولية لألغذية
التحدّي لتنفيذ أكبر علبة كورن فليكس 
مع العالم  في  فطور  مائدة  وأكبر 

 GUINNESS WORLD RECORDS
official attempt

بين أضخم ترويقة تضمّ 1600 شخصَا 
مجموعين على طاولة واحدة، وأكبر علبة 
كورن فليكس بارتفاع أر4بعة أمتار و15 
سنتمترَا وعرض مترين و95 سنتيمترَا،   

والحدث  تم على ناحيتين:

قد  كان  قياسي  رقم  تحطيم  على  أواَل، 
تحقق في دبي منذ 4 سنوات، وسيكون 
في  فطور  مائدة  أطول  بتحقيق  اإلنجاز 
وكسر  شخص   1600 حوالي  مع  العالم 

الرقم السابق مع 1400 شخص.

فليكس  كورن  علبة  أكبر  تقديم  ثانيَا، 
وعرض  مترا   4,15 بارتفاع  العالم  في 
الحدث على مسار  2,95 مترَا. وسيمتد 
عمالقة.  شاشات  توزيع  مع  مترَا   600
مميزة  ترفيهية  نشاطات  عدة  وتخّلله 

للكبار والصغار ولكل أفراد العائلة.

مع  التحدّي  هذا  تمكن    باختصار   
قياسيين  رقمين  كسر  من   POPPINS
اللبنانيين  إلهاء  المساهمة في  وبالتالي 
أن  على  والتأكيد  اليومية  عن همومهم 
الصناعة اللبنانية رائدة رغم كل الصعاب 

التي تحيط بنا.

الدوري  اجتماعها  االغتراب  لشؤون  العليا  للهيئة  التاسيسية  الهيئة  - عقدت  وسط 
بحضور غالبية اعضائها وذلك في مقر الحركة الوطنية المستقلة في طرابلس التي 
االجتماع مسؤول   الهيئة، كما حضر  في  العالقات  الخير مدير  فادي  االستاذ  يراسها 
الشؤون القانونية المحامي االستاذ فراس شريتح، امين السر الدكتور محمد خيراهلل، 
الخارج  شؤون  عن  اللوز  وسيم  االستاذ  قاوقجي،  يقظان  االستاذ  االعالم  مسؤول 

باالضافة الى رئيس الهيئة الدكتور محمد الحزوري.

االخيرة  االونة  في  الهيئة  بها  قامت  التي  االتصاالت  في حركة  المجتمعون   تداول 
باالضافة الى برنامجها في المدى المنظور. وعلى ضوء هذه التداوالت،  اتفق على 
ممثلي  واطالع   الدراسات  استكمال  بعد  الحق  وقت  في  عنها  سيعلن  أنشطة  عدة 

الجهات السياسية التي ستواكب عملها.

كما تم االتفاق على استكمال الجوالت على المسؤولين الطالعهم على عمل الهيئة 
وبرنامجها الستنهاض العمل في بالد االغتراب بما يصب في مصلحة الوطن والدول 

العربية ومصلحة المغتربين.

|  علم الدين وميقاتي

|  من اللقاء

»
«
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الوطني  المركز  أعلن رئيس  للمنية حقوقها،  أعادت  -  في خطوة جريئة  وسط 
في الشمال كمال الخير, عن  تحقق مطالب أبناء المنية وتثبيت التغذية بالتيار 
الكهربائي 20 من 24 ساعة ك حق مكتسب ألبناء المدينة التي تحتضن معمل 

توليد الطاقة وتتضرر من السموم الناتجة عن انبعاثاته.

مؤسسة  عام  مدير  من  بالشكر  الخير  تقدم  الكهرباء،    شركة  قرار  اثر  وعلى 
كهرباء لبنان االستاذ كمال الحايك على تجاوبه مع المخرج الذي طرحه بالتغذية 
مخرج من  أو  منطقة,  لكل  مداورة  االسبوع  في  واحد  تقنين  يوم  مع   ,  24/20
المخارج الكهربائية الستة, و هي المنية الخط التحتاني, المنية الخط الفوقاني 
, دير عمار, البداوي , وادي نحلة و بحنين, رغم الضغوط السياسية الهائلة التي 

مورست عليه. 

و في  التحرك  في  المشرفة  وقفتهم  على  و جوارها  المنية  أهالي  الخير   وشكر 
ابناء المنية و جوارها,  االعتصام  وختم الخير بالقول :«هذا االنجاز من صناعة 

كبيرا و صغيلرا, و ال منة ألحد من خارج المنية فيه.

   النائب الخري
التحرك بدأ بسلسلة زيارات ولقاءات عقدها  النائب كاظم الخير في بيروت على خلفية 
ثالث  أثمرت استحداث مخرج  الزائد،   الطلب  نتيجة  الشبكة  المتتالية على  األعطال 
التقنين  مشكلة  فاقم  الطلب  وتزايد  التأخير  أن  اال  تأهيله،  على  العمل  جار  للمنية 

األمر الذي دفع بابناء المدينة الى مراجعة النائب الخير وفعالياتها ومن بينهم رئيس 
المركز الوطني الحاج كمال الخير الذي وعد وفي أكثر من لقاء )موثق( بانتزاع حق 

أبناء المدينة ولو بالقوة.

لبنان  عام شركة كهرباء  مدير  مع  بيروت  في  لقاءات  للموضوع سلسلة  عقد  الخير 
أثمرت تغذية 20 من 24 ساعة للمنية االدارية ك حق مكتسب ألبنائها نظرا لوجود 

المعمل في مناطق مأهولة.

إعتصام 
 

 سبق اقرار التغذية 20 من 24 ساعة اعتصام دعا اليه  الحاج كمال الخير،   بعد 
التراجع »األول« عن قرار الكهرباء 24/20 وعودة التقنين وقال فيه: »جئنا مرة 
أخرى لنقف أمام معمل الموت الكهربائي. جئنا بعد اإلخالل باإلتفاق الذي قضى 

بأن تتزود المنية وجوارها بالكهرباء 24/20 كمرحلة أولى«.
 

الظلم  بوجه  عاليا  الصوت  لنرفع  هنا  معكم،  و  وإياكم  نحن  أخرى،  »مرة  أضاف 
الكهربائي الالحق بأهلنا في المنية و جوارها منذ سنوات عديدة. جئنا الى هنا، الى 
معمل دير عمار إلنتاج الطاقة الكهربائية، بعد أن استنفذنا كل الوسائل والمناشدات 
والمطالبات المستمرة سواء من خالل االتصاالت المباشرة مع المسؤولين عن هذا 
اإلجحاف، أو عبر اإلعالم، ولكن ال حياة لمن تنادي، ألن أصحاب المصالح السياسية 

الضيقة يمارسون جريمة كاملة االوصاف بحق اهل المنية وجوارها«.

مغبة  من  للوزارة  العام  والمدير  الطاقة  وزير  نحذر  نحن  هنا،  من  »انطالقا  وتابع   
كمرحلة   24/20 بالكهرباء  وجوارها  المنية  تتزود  بموجبه  الذي  باإلتفاق،  اإلخالل 
أولى. ونطالب بالعودة عن القرار الكهربائي الظالم، وبالتغذية الكهربائية 24/20 
اعتصامنا هذا سيكون مفتوحا حتى تحقيق مطالبنا. كما  للمنية وجوارها، واال فإن 
نطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول األمراض السرطانية، وتلف االشجار المثمرة التي 

يسببها معمل الموت في دير عمار«.

 انبعاثات مسرطنة وبوادر معركة جديدة 
وأشار إلى ان »هذه المنشأة الماثلة أمامكم، وبشهادة خبراء الجامعة األميركية في 
بيروت، وبنتيجة الدراسة البيئية الشاملة التي أجريت، ثبت وبالدليل العلمي القاطع 
أنها تسبب انبعاث العديد من الغازات السامة، مما سبب ويسبب ارتفاعا هائال في 
نسبة اإلصابة باألمراض السرطانية. فضال عن تلف األشجار المثمرة، كالجوز واللوز 
والكرام،  الشجعان  المحامين  من  مجموعة  «هناك  أن  إلى  الفتا  وغيرها«،  والتين 
كل  قبل  من  الدعاوى  لرفع  متكامال  ملفا  يحضرون  المدني،  المجتمع  مع  بالتعاون 
مصاب بالسرطان في المنية وجوارها، على اي مسؤول رسمي، او غير رسمي، يدينه 

التحقيق بالتسبب باالمراض السرطانية«.

العام  ومديرها  الشركة  من  نهائي  بقرار  والتحرك  االعتصام   انتهى   
تستكمل  أن  على  بالتغذية 20 من 24 ساعة،   الحايك   كمال  األستاذ 

الخطوة بمعالجة االنبعاثات وتوسعة مخارج التغذية.

الكهرباء يف املنية 20 من 24 ساعة بقرار نهائي،، والحد من االنبعاثات السامة »املعركة القادمة«

|  من االعتصام 

رجال وأعمال
مع فادي الخري

اعداد: ميساء سيف

تلقي فقرة »رجال وأعمال«  الضوء  على ابن المنية فادي مالك الخير،   
ولد في المنية في االول من كانون الثاني عام 1973،  والده الحاج مالك 

ابراهيم محمد الخير. 

انتقل الى طرابلس مع عائلته حيث أسس والده مع إخوته مؤسسة لتجارة 
األدوات الكهربائية في السبعينيات. 

دراساته
)الطليان(   طرابلس  في  الكرمليين  اآلباء  مدرسة  في  األولى  علومه  تلقى 
األميركية  الجامعة  إلى  ذلك  بعد  لينتقل   ،1990 العام  في  منها  تخرج  و 
نال  و  األعمال  إدارة  في  دراسته  تابع  حيث   )L.A.U(بيروت في  اللبنانية 
شهادة البكالوريوس ثم انتقل إلى جامعة البلمند ليتخرج منها عام 1995 
بدرجة ماجستير و يتابع حاليا التحضير لنيل شهادة الدكتوراه في األعمال 

و االقتصاد.

عمله
عمل مع والده في التجارة ثم ما لبث أن استقل في عمله ليؤسس شركته 

الخاصة في مجال األدوات الكهربائية منذ العام 2000 و حتى اليوم.

توجه إلى شمالي العراق إقليم كردستان في العام 2012 ليؤسس شركة 
التي تعمل في مجال المقاوالت و  أربيل و  North Lebanon في العاصمة 

االلتزامات. 

كما و بدأ العمل هذا العام  في مجال اإلعمار و البناء في منطقته المنية حيث 
يباشر العمل قريبا ببناء مشروع سكني مميز على الطريق الساحلية القديمة. 
كان ناشطا في العمل االجتماعي و السياسي منذ كان في الجامعة األميركية 
لدعم  العربي  الطالب  تجمع  أصدقائه  مع  أسس  حيث  بيروت  في  اللبنانية 
قضية العراق إبان االجتياح األميركي األول للعراق في أوائل التسعينيات في 

حرب الخليج األولى. 

ناشط سياسي واجتماعي

كما  الضنية  المنية  مقعد  عن   2009 العام  في  النيابية  لالنتخابات  ترشح 
مكتبا  لها  افتتح  و  اليوم  يرأسها  التي  المستقلة  الوطنية  الحركة  أسس  و 
أجل  من  السعي  أهدافها  اهم  من  التي  و  المنية  رأسه  في مسقط  رئيسيا 
تطبيق الدستور اللبناني بكافة تفاصيله و المطالبة من أجل تطبيق العدالة 
االجتماعية من خالل اإلنماء المتوازن خاصة في منطقة المنية التي تشهد 

الحرمان في كثير من المجاالت. 

و تعمل الحركة على تقريب وجهات النظر بين مختلف التيارات السياسية 
الموجودة في لبنان و التي من شأنها التخفيف من حالة االحتقان و التوتر 
التي يمر فيها البلد ومن غاياتها أيضا  كسر االحتكار السياسي  و عدم 
حصره في فئة معينة تعتبرها الحركة سببًا رئيسًا  »أوصل  البلد لما عليه 
اليوم حيث أن العمل االجتماعي و السياسي هو عمل عام ملك الجميع بل 
واجب على كل من يستطيع أو يرى أن بمقدوره تقديم األفضل لوطنه«. |  الخير

|  الخير يهدد الحايك باغالق الشركة وطرد الموظفين|  الخير والحايك قبل لحظة اقرار ال 20 من 24

تصوير  رضوان أسعد - روان   )وسط(

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

»
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أكثر من 200 ألف نسمة من امللولة اىل العبدة خارج تغطية الهالل أو الصليب األحمر ،،،

»
تقرير: ميساء سيف

 
المنية  أبناء  اليه  يتوافد  والذي  مؤخرا  المفتتح  الحكومي  المستشفى   - وسط 
والبلدات المجاورة الذي يتجاوز تعدادها السكاني ما يزيد عن 200 ألف نسمة 

يتواجد فعليًا خارج اهتمامات هيئات االسعاف المنتشرة في كل لبنان.
 

المنية اليوم وجوارها الممتد من الملولة )البداوي( الى العبدة )أطراف عكار( تفتقر  
لمركز لإلسعاف، خاص بالحاالت الطارئة، الكوارث، وأيضا  للنساء الحوامل  وارتباطا 

بالموضوع توجد سيارة لإلسعاف تابعة  للبلدية في غالبية األحيان غير متوفرة.

مشاكل بالجملة ال تحتاج االنتظار، تحتاج فقط  ل تطوير األداء في المدينة  مع وجود 
موارد مادية وبشرية  مهمة ،إال أنه إذا أسندت األمور الى غير أهلها فال تنتظر غير 

األسوء.

والبعيدة  الغائبة  المحلية،  السلطات  قائما عن دور  التساؤل  يبقى  وفي هذا اإلطار  
على ما يجري ويدور في فلك  هذا الموضوع  فمن يحاسب من ؟.

جمعية سبل السالم 
الشيخ  السالم فضيلة  الوسط  رئيس جمعية سبل  التقت  الحلول،  وللبحث عن 
ال  المنية  في  العاملين  المسعفين  عدد  أن  عن  لنا   كشف  الذي  ملص  رسالن 
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة دون أي مركز يجمعهم في سبيل هذه الخدمة 
الملحة والضرورية مشددا على أن المدينة اليوم )المنية(  تستدعي كثرة حاالتها 
إلى عدد أكبر من المسعفين، مؤكدا أن الجمعية شاركت في  العديد من دورات 

االسعاف مع الجمعية الطبية االسالمية في المراكز الرئيسية للجمعية.

ملص وفي حديث لـ »الوسط« أكد على أننا أمام » مشكلة تتمثل في قلة الوعي لدى 
المواطنين والمقيمين بخدمات وأهمية الطواقم الطبية الميدانية وطواقم االسعاف 

مشيرا إلى أن الكثير حتى  يجهل دورها وأهمية وجودها«.

البارد  نهر  حرب  أيام  من  نحمله  »هم  المنية  في  االسعاف  موضوع  أن  الى  ولفت  
الراحل  النائب  بمشاركة  السنيورة  فؤاد  الرئيس  مع  حينه  في  لقاء جرى  عن  كاشفا 

هاشم علم الدين الذي كشف لنا عن مشروع بديل وهو مشروع المستشفى الحكومي 
المقدم من الهالل األحمر الكويتي الذي كان سببه »سيارة اسعاف«.

من  مجموعة  بتدريب  السالم  سبل  جمعية  قامت  الوقت  هذا  »وفي  ملص:  تابع 
الشباب في الجمعية الطبية في أبي سمراء من خالل دورات مكثفة أثمرت طاقم ذو 
األشقاء  لنصرة  السعودية  الوطنية،  الحملة  األثر قدمت  الشأن وعلى  خبرة في هذا 
في سوريا سيارة اسعاف لجمعية سبل السالم من أجل نقل الجرحى والمصابين من 

السوريين واللبنانيين«.

في  اسعاف  مركز  الستحداث  التحضيرات  كل  أتمت  الجمعية  أن  الى  ملص  وأشار 
المنية من مركز الى طاقم وسيارة اسعاف اال أن العقبة التي تواجهنا اليوم هي عقبة 
الضرورية  المصاريف  من  هنالك  ما  والى  الموظفين  بمصاريف  المرتبطة  الموازنة 

لالنطالق بالمشروع.

وكشف عن أن »المنية االدارية وجوارها من الملولة الى العبدة خال من أي مركز 
لالسعاف بالرغم من وجود كثافة سكانية تقارب ال 200 ألف نسمة مشيرا الى 
أن اسعاف أي جريح يحتاج الى أكثر من نصف ساعة نتيجة بعد مراكز االسعاف 

عن المدينة لمسافة تزيد عن النصف ساعة لذا فنحن بحاجة ماسة لهذا األمر.

يأخذ  لم  أنه  اال  السابق  البلدي  المجلس  على  المشروع  »عرضنا  ملص:  وأردف 
موضوعنا على محمل الجد، ومن ثم أعدنا طرحه على اتحاد بلديات المنية المنتخب 

حديثًا والذي وافق على تمويل المشروع من ضمن موازنة العام القادم«.

  وردا على سؤال أشار  ملص الى أن  عدد المسعفين في الوقت الحاضر حقيقة يحتاج 
الى دعم مباشر، خاصة مع غياب أي مركز أو ميزانية، إال أن الجمعية وبالتنسيق مع  
الجمعية الطبية االسالمية ستنتهج آلية تهدف إلى رفع العدد، وتأمين المركز، بشكل 
القليلة  السنوات  ولعل  والمصابين.  للمرضى  ما ستقدمه من خدمات   مع  يتناسب 

المقبلة ستشهد قفزة نوعية وعددية كبيرة.
 

الوعي  الى   يحتاج  اإلجابة  زمن  »تقليص  قال:  المنية  في  مركز  وجود  أهمية  وعن 
بحيث يصل البالغ المبكر عن الحوادث في الوقت المناسب وتوجيه البالغ مباشرة 
الى غرفة العمليات عبر االرقام التي سنعلن عنها تباعًا. وال بد من توافر وسائل اعالم 
االمواطن بها وبأهمية االستفادة من خدمات الجمعية في حاالت  مهنية ل تعريف 

الحوادث واألمراض المفاجئة.

مع  متناسب  بشكل  االنتشار   إلى  يسعى  االسعاف  مشروع  أن  عن  ملص  وتحدث   
طموحاتنا  يحقق  وال  نتمنى  كما  ليس  حاليا  االنتشار  وحجم  والجوار  المنية  حاجات 
في نشر رسالتنا اإلنسانية من خالل تقديم خدمات كبيرة إسعافية سريعة ومتميزة.

 وكشف عن أن الجمعية حرصت في السنوات األخيرة على  المشاركة في المؤتمرات 
والندوات الطبية  التي تستوعب أكبر عدد من المسعفين.

يبقى أن نشير الى أن المشروع مقدم التحاد بلديات المنية بميزانية سنوية تقارب ال 
40 ألف دوالر أمريكي بقدرة تشغيل 13 ساعة يوميا ك مرحلة أولى.

 
مستشفى املنية الحكومي 

للضغط على املعنيني الستحداث مركز  بأسرع ما يمكن

بدوره رئيس مجلس ادارة مستشفى المنية الحكومي االستاذ عالء زريقة أّكد  على 
أن  » مركز االسعافات األولية بالمنية،  حاجة ماسة للمنطقة وهو من األمور التي 
تتعلق بحياة االنسان بالدرجة االولى ومع ازدياد اعداد  سكان المنطقة وارتفاع نسبة 
الحوادث على الطرقات وُبعد مراكز اإلسعافات عن منطقة المنية فأقرب مركز يبعد 
حوالي 20 كيلومتر عن المنية وارتفاع نسبة ازدحام السيارات على الطرقات سواء من 
طرابلس الى المنية او من حلبا عكار الى المنية مما يرفع من نسبة خطر  إنقاذ اي 
إصابة يتعرض لها اي إنسان سواء من جراء حادث على الطريق او اي حادث اخر مما 

يشكل صعوبة نقل اي مصاب الى المستشفى«.

تابع زريقة: »ونحن من موقعنا في مستشفى المنية الحكومي نعايش هذه الحاالت 
مركز  الستحداث  للضغط  المنطقة  في  القيمين  كل  ندعو  نحن  لذلك  باستمرار 
عن  للتخفيف  يمكن  ما  بأسرع  االسالمية  الطبية  للهيئة  مركز  او  األحمر  للصليب 
المواطن في منطقة المنية وتأمين أدنى حقوقه فنحن جميعا معرضين ألي حادث او 

وعكة صحية تستدعي نقلنا الى اقرب مستشفى بطريقة طبية صحيحة«.

حيوي  موضوع  هكذا  على  اإلضاءة  للوسط  زريقة  شكر  الختام  وفي 
وأساسي لمنطقتنا ونتمنى التوفيق لما فيه خير للمنطقة واهلها.

جمعية سبل السالم تكشف للوسط عن قرب إطالقها أول مركز لإلسعاف  و زريقة يتحدث عن خطورة غياب »املركز«

|   فضيلة الشيخ رسالن ملص|   من اللقاء مع المجلس البلدي|   زريقة

|   نقل المرضى للمستشفيات المجاورة| نقل مرضى|   مهمات انقاذ

تصوير  رضوان أسعد - روان   )وسط( تصوير  حمادة أسعد - روان   )وسط(
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|  تكريم الوزير دو فريج والسن  
تصوير حمادة أسعد - روان   )وسط(

كاظم  النائب  قال    - وسط 
الخير، في مداخلة في مؤتمر برلين 
جولة  خالل  )في  المعتقد  حرية  عن 
الجالية  أوضاع  على  فيها  اطلع  له 
روماني  نائب  على  ردا  ألمانيا(،  في 
»أنا  االسالمي:  الدين  على  تهجم 
كاظم الخير نائب في مجلس النواب 
اللبناني وانا مسلم سني ولكن أمثل 
بلد  لبنان  لبنان.  في  طائفة   18
عدد سكانه 4 ماليين نسمة  صغير 
باالضافة  متعددة،  طوائف  وفيه 
السوريين  من  الجئ  مليوني  الى 
للبنان،  زيارته  بعد  والفلسطينيين. 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا  وصف 
الواحد  والعيش  الرسالة  ببلد  لبنان 

بين األديان.

تابع الخير: »لكي نعالج موضوع حرية 
المعتقد بشكل صحيح، علينا ان نعالج 
االسباب وراء عدم وجود حريه المعتقد 

في بعض البلدان في العالم«.

أضاف: »ال اعتقد ان هناك أي دين في 
في  جاء  المعتقد.  حرية  يمنع  العالم 

القرآن الكريم: »ال اكراه في الدين«.

تنظيم  اجل  من  األديان  نزلت  لقد 
وإصالحها  وسالمتها  البشرية 

وهدايتها الى مجتمعات أفضل«.

حب  ان  في  تكمن  »المشكلة  واردف: 
واستغالل  والهيمنة  والقوة  السيطرة 
وال  ثرواتها  وسلب  الفقيرة  الشعوب 
الدول  لبعض  والغاز  النفط  سيما 
الدين  يستخدمون  الذين  الكبرى 
السياسية  مآربهم  لتنفيذ  وسيلة 
الضعيفة حرية  الدول  ولحرمان بعض 

المعتقد والسيطرة عليها«.

نعالج  كي  علينا  »لذلك،  وختم: 
موضوع حرية المعتقد ان نحل مشكلة 
والحرمان  والجهل  والظلم  الراديكالية 
ونفصل  والمؤسسات  القوانين  ونوفر 

السياسة عن الدين«.

ندوة
عن إدارة الكوارث 

النهضة  نادي  أقام  آخر   سياق  وفي 

في  مركبتا  في  االجتماعي  الثقافي 
بعنوان  ندوة  الضنية،   - المنية  قضاء 
ألقاها  والمخاطر«  الكوارث  »ادارة 
نقيب اطباء طرابلس والشمال الدكتور 
اتحاد  رئيس  برعاية  عياش،  عمر 

بلديات المنية.

عطية  شكر   ، الوطني  النشيد  بعد 
ولرؤساء  المنية  بلديات  إتحاد  لرئيس 
البلديات في المنية والجوار »دعم هذه 

المبادرة وهذه الندوة«.

مطر 
مطر  عماد  االتحاد  رئيس  حيا  بدوره، 
أبناء مركبتا وفاعلياتها ونادي النهضة 
لكم  »تحية  وقال:  األطباء،  ونقيب 
في  الراقي  لمجهودكم  وتحية  جميعا 
هذه  وإرتقاء  وتنمية  نهضة  سبيل 
جارة  مركبتا  واآلمنة.  الوادعة  البلدة 
المنية وتوأمتها، فيها أخوة أعزاء أحباء 
والتواصل  والمحبة  الجيرة  تجمعنا 
والتعاون والعيش المشترك، الذي هو 
التي  المنية  لمدينة  الرئيسي  العنوان 

باالنتماء  نفتخر  ونحن  بأبنائها  تفتخر 
اليها«.

  
المخاطر  أسباب  عياش  عرض  ثم 
والحوادث وكيفية مواجهتها بالتعاون 
بالتنسيق  ومختصين  البلديات  مع 
واالجهزة  والقائمقام  المحافظ  مع 
المعنيين  وكل  المختصة  االمنية 
سبيل  في  الطوارىء،  حالة  واعالن 
واالعالن  االهالي،  صحة  على  الحفاظ 
على ان اي منطقة تتعرض ألي حادث 
منطقة  تعتبر  كارثة  او  ارضية  هزة  او 
العمل  الجميع  على  ويجب  منكوبة، 
إتحاد  رئيس  بإشراف  وبحرفية  بجدية 
البلديات أو رئيس البلدية المعنية وأن 
قائمقام  او  محافظ  ذلك  على  يشرف 
جاهزة  عمليات  غرفة  ضمن  المنطقة 

لتجنب المخاطر والكوارث أكثر.

 

ندوة عن »إدارة املخاطر« يف املنية
وجولة أوروبية للنائب كاظم الخري التقى يف خاللها مريكل والجالية اللبنانية

- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  06462024 - 03066795مجمع العبير التربوي - معهد العبير الفني

مبنى جديد لتحفيظ القرآن الكريم يف دار عمار
وسط - أقامت بلدية دار عمار احتفاال لمناسبة افتتاح مبنى جديد لتحفيظ القرآن الكريم في البلدة، وهو تابع لوقف حراء الخيري، برعاية مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، 
ورئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبدالرزاق إسالمبولي، في حضور رئيس البلدية خالد الدهيبي وفاعليات دينية واجتماعية .  استهل الحفل، بتالوة آيات قرآنية، 
رتلها ثلة من أبناء المركز.  الجندي: بعدها القى كلمة المركز الشيخ هاشم الجندي تحدث فيها عن »تاريخ المركز منذ بدأ الدورات الصيفية، إلى افتتاح المركز 

القديم عام 2008، وصوال إلى المبنى الجديد، وقد استهل كلمته بشكر االيادي الطيبة التي ما توانت يوما عن اعمال الخير« .

وتحدث رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق اسالمبولي »عن فضل التمسك بالقرآن وقال: »من اراد االستقامة فعليه بالقرآن، ومن أراد الهدى والشفاء 
فعليه بالقرآن«، وأضاف »ان مشروعنا الحضاري هو القرآن، وأي مشروع يخالفه فهو التدمير والخراب«. ودعا إلى »تكامل المؤسسات التربوية النقاذ الجيل« . والقى 

مفتي عكار الشيخ زيد زكريا كلمة عن »ضرورة بناء جيل قرآني يسعى لنصرة الدين وإعالء كلمته، فالقرآن سبيل النصر والتمكين«.

 تخلل الحفل، فقرات أداها بعض طالب المركز، وتم توزيع الجوائز على طالب الدورة الصيفية وعددهم 57 جائزة«.  وفي الختام، افتتح الحضور المبنى الجديد 
وكانت جولة على غرفه وقاعاته .  | االفتتاح

|  أطفال الخير 

ملعب األرز األوملبي  
يستضيف مباراة ودية بني أسرتاليا ولبنان

  
رياضية  أمسية  األربعاء  أمس  المنية   - األولمبي  األرز  ملعب  استضاف     - وسط 
ماراتونية بدأت في تمام الساعة السادسة مساء في رياضة الفوليبول بين مجموعة 
من األندية توجت في تمام الساعة التاسعة بين فريقي سيدني اوستراليا _ القلمون 

لصالح فريق سيدني2_1 .
 

 ووصلت بعثة فريق سدني االرز األستراليا للكرة الطائرة صباح أمس األربعاء برئاسة 
جو حداد الى بيروت بدعوة من نادي السفارة االميركية الرياضي لخوض أربع مباريات 
ودية مع الفرق اللبنانية أستهلها عند الساعة التاسعة من مساء أمس 2016/9/28 

مع فريق القلمون على أرض الملعب األولمبي في مجمع األرز التربوي في المنية.
 

تكريم  األولمبي،  األرز  وملعب  التربوي  األرز  مجمع  لممثلي  كلمة  المباريات  تخلل 
الفريق الضيف وتبادل الدروع التذكارية. 

 

ثانوية املنية االسالمية 
تحتفل بالعام الهجري الجديد 1438 

 
 وســط - لمناســبة رأس الســنة الهجريــة الجديــدة 1438، نظمــت ثانويــة 
الطالبيــة  الهيئتيــن  فيهــا  شــاركت  ســيارة  مواكــب  االســالمية  المنيــة 

والتعليميــة  وباشــراف مديــر الثانويــة األســتاذ رفعــت ســيف.
 

ــا«  ــدر علين ــع الب ــيد « طل ــرددة أناش ــوار م ــة والج ــوارع  المني ــيرة   ش ــت المس جاب
وباقــة مــن االناشــيد االســالمية، وقــد أضفــت المســيرة جــوا مــن الفــرح والبهجــة 

ــد. ــام الهجــري الجدي ــدوم الع بق
 

وفــي الســياق نفســه هنــأت  ثانويــة المنيــة االســالمية المســلمين عامــة  
بالعــام الهجــري الجديــد  متمنيــة  أن يكــون عــام خيــر وســالم  علــى الجميــع.

|  من ندوة ادارة المخاطر|  النائب الخير غي دردشة مع ميركل في برلين

القاها  التعليم«  قبل  »التربية  بعنوان  التربوي محاضرة  العبير  وسط - نظم مجمع 
المدير التربوي للمجمع االستاذ محمد سعد بحضور حشد من اساتذة المجمع.  تناول  
سعد في محاضرته  االساليب المشجعة للطالب،  و اساليب العقاب الالعنفي حيث 
اوضح أن معاقبة الطالب تكون عبر حرمانه  من أشياء يحبها كــ ساعة الرياضة او 
الرحلة المدرسية او ساعة الكمبيوتر، وليس عبر االساليب العنفية البدائية المتمثلة 

بالضرب والتجريح  والتي تؤدي الى ضعف الشخصية.

جامعة  الى  بزيارة  التربوي  العبير  مجمع  في  الثانوي  طالب  قام  متصل  سياق  وفي 
liu حيث كان في استقبالهم فريق عمل المؤسسة. وبعد حلقة تعارف بين الطالب 
األحدب،  أحمد  الدكتور  المؤسسة   مدير  بين  نقاش  دار  الجامعة،  عن  وممثلين 
وأهمية  واختصاصتها  الجامعية  المرحلة  حول  والطالب  العبير،  مجمع  عن  ممثلين 
الصور  بأخذ  اللقاء  انتهى  الجامعي،   للطالب  واالنجليزية  الفرنسية  األجنبية  اللغات 

التذكارية.

مجمع العبري الرتبوي ،،،
بدأ عامه الدراسي ب سلسلة ندوات ولقاءات جامعية

|  سعد مع مدير الجامعة

ندوة ملشروع دعم املجتمعات املضيفة يف املنية
   

وسط -  أقامت وزارة الشؤون االجتماعية ندوة حول مشروع دعم المجتمعات المضيفة )للنازحين( بالشراكة بين وزارة الشؤون االجتماعية وال UNDP - برنامج األمم 
المتحدة االنمائي في حضور ممثلين عن القطاعات االقتصادية، التربوية، البلدية واالجتماعية.

ناقشت الندوة التي حاضر فيها منسق مشروع دعم المجتمعات المضيفة األستاذ حسن طرابلس  المشاكل المرتبطة بالقطاعات المذكورة مع عرض لألسباب واقتراح 
الحلول من خالل خرائط المخاطر والموارد ضمن حلقة شيقة شاركت فيها جميع القطاعات.

شارك في الندوة رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة ونائبه الحاج علي محيش، رئيس لجنة األشغال المهندس رشيد اآلغا، أعضاء بلديين، ممثلين عن القطاع التربوي، 
رؤوساء جمعيات ومهتمين.

رانية عبدو  المركز  العمل - مديرة  القبة طرابلس - وفريق  ) مدير مركز  الفريق ربي صوراني  المحاضر األستاذ حسن طرابلس، قائد  الى جانب  الندوة  ادارة  شارك في 
والميسرات أحالم حواط وسهير درويش.

«
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أحمد الحريري يف ضيافة الصمد والشعار افتتح مسجدًا يف الضنية 
 

بلدة عزقي قضاء  افتتح في   - وسط 
الضنية مسجد «محمد عرب« برعاية، 
مالك  والشمال  طرابلس  مفتي 
احمد  النواب:  حضور  وفي  الشعار، 
وكاظم  العزيز  عبد  قاسم  فتفت، 
بلديات  اتحادات  ورئيس  الخير 
الضنية محمد سعدية ورئيس بلدية 
عزقي خضر شرقاوي وحشد من ابناء 

المنطقة ومؤمنين.

الشعار 
والقى المفتي الشعار كلمة بالمناسبة 
قال فيها: «االنسان هو خليفة اهلل في 
االرض، وهو الذي كرمه اهلل عز وجل، 
انتماؤه  كان  ايا  آدم  بني  كرمنا  ولقد 
فخدمة  والمذهبي،  والديني  السياسي 
االنسان عبادة وسياسة، وحمل هموم 
واستيعاب  ومتابعة  عبادة،  االنسان 
وسياسة  عبادة  باالنسان  عالقة  له  ما 

وحكمة وتحقيق للمسؤولية«.
  وختم: «أتحدث من بيت كريم وعريق 
واندفاع،  بنخوة  ورجاله  اهله  يتمتع 
كلنا نكمل بعضنا ونشكل وطنا ونمثل 
قوة وسدا كبيرا امام الفتن التي تحين 

الى  لتدخل  النهار  او  الليل  في  فرص 
بعضهم،  مع  الناس  ويختلف  بلدنا 
كلمة  لنقول  الخطر  ندرك  ان  ينبغي 
واحدة نحن سنتعاون في ما نتفق عليه 
ويعذر بعضنا بعضا في ما نختلف فيه. 
االوثان  عبدة  للمشركين  قال  القرآن 
دينكم  لكم  االصنام  يعبدون  الذين 
وال  قتال  ذلك  يستحق  ال  دين،  ولي 
احدنا  يكون  ان  وال  فتنة  وال  تهجم 

بالمرصاد لآلخر«.
 

من جهته، شكر شرقاوي كل من ساهم 
في اعمار المسجد وبعد االحتفال اقيم 

غداء على شرف المشاركين. 

الحريري يف الضنية
العام ل«تيار المستقبل«  ولبى األمين 
العام  المنسق  دعوة  الحريري،  أحمد 
للضنية هيثم الصمد، إلى مأدبة غذاء 
وشدد  شرفه  على  أقامها  تكريمية 
وما  كانت  الضنية  »أن  على  الصمد 
رفيق  الشهيد  الرئيس  زالت على نهج 
الحريري، في مسيرة السياسة والسيادة 

الثبات ضمن  »أهمية  وأكد  واإلنماء«، 
الرئيس  يسعى  الذي  الوطني  الخط 
خالل  تكريسه  إلى  الحريري  سعد 
على  للعمل  النوعي،  السياسي  حراكه 
تحيط  التي  الحرائق  عن  لبنان  تحييد 
عدم  على  يراهن  »من  أن  ورأى  به«. 
ومخطئ شكال  واهم  هو  الصف  وحدة 
ومضمونا، ولن تثمر محاوالت التفرقة 

التي يسعى لها البعض«.
 

فيها:  قال  للحريري،  كلمة  وكانت 
التحيات  بأطيب  محملين  لكم  »نعود 
إلى  الحريري  سعد  الرئيس  قلب  من 
الرئيس  لخط  األوفياء  وأهلها  الضنية 
لنقول بصدق  الحريري،  رفيق  الشهيد 
الطيبة  الوجوه  بهذه  نلتقي  حين  أننا 
نادرة  عملة  الوفاء  بأن  يقينا  نزداد 
الذين  األوفياء  وغالية ال تنتهي، وبأن 
الحريري،  رفيق  دروب  على  يمضون 
لهم  يطمئن  من  خير  هم  كبر،  بكل 
حامل األمانة، وهم الضمانة الستمرار 

هذه المسيرة الكبيرة«.
 

سعد  الرئيس  »توجيهات  أن  وأكد 
معقبي  نكون  بأن  لنا،  حازمة  الحريري 
الضنية  يلزم  ما  كل  لتأمين  معامالت 

عن  أهلها  قضايا  ومتابعة  إنماء،  من 
كثب«. 

 
وأعضاء  البلديات  رؤساء  إلى  وتوجه 
بالقول:  والمخاتير،  البلدية  المجالس 
»مسؤولية اإلنماء في ما بيننا مشتركة 
وكل  الضنية  نواب  ومع  معا،  للعمل 
على  الضنية  موقع  لتثبيت  فاعلياتها، 
خارطة اإلنماء الحقيقي، ورفع الحرمان 
مبادرات  من  يلزم  ما  وبذل  عنها، 
السياحية،  الخارطة  إلى  إلعادتها 
المناطق  أجمل  من  باعتبارها 

اللبنانية«.
 

وشدد على »اننا لن نساوم على حقوق 
بأي ظلم  نرضى  ولن  وأهلها،  الضنية 
نسمح  ولن  أبنائها،  من  أي  على  يقع 
يظن  ومن  منهم،  بالتشفي  ألحد 
ذلك للحظة، ال يعرف أبدا سر العالقة 
التي تربط الحريرية الوطنية بمنطقة 

الضنية«.   

تطوير واملحبة .. املنية
هنآ األمن العام واللواء ابراهيم 

 

وسط - هنأت رئيس جمعية شباب المحبة عبدالقادر نحلة   المدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم  بذكرى عيدهم ال 71، متمنيا  للمؤسسة المزيد من اإلنجازات 

التي تخدم استقرار وأمن البالد.
 

المؤسسة  هذه  تولي  أن   الحكومة  على  متمنيا  المديرية  إنجازات  على  نحلة  وأثنى 
المزيد من  االهتمام.

وهنأت جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية األمن العام  ومدير العام 
اللواء عباس ابراهيم بمرور 71 عاما على تأسيس المديرية. وأثنت الجمعية  
على «الجهود التي تبذلها المديرية برئاسة اللواء  متمنية لها قيادة وضباطا 

وأفرادا المزيد من النجاح والتوفيق في حماية الوطن والمواطنين«. 
 

وسط - بيز هاوس تتوج نادي الرابطة بطال امام الخصم العنيد فريق قنات المشهور 
على الساحة اللبنانية بقوته االحترافيه ... واستطاع فريق الرابطة ديرعمار ان يحافظ 
كأس بيز هاوس في ديرعمار.. مدير عام  شركة بيز هاوس األستاذ عبدالقادر نحلة  
شكر القيمين على هذه األنشطة الهادفة وأردف: «  المباراة كانت حماسية للغاية و 

الشباب استحقوا كاس النجاح بعد العرض المميز«.

 
 وقدمت شركة beez house ممثلة بمديرها  كأسا للفائز تقديرا لهذا االنجاز.

قائمقام املنية الضنية ،،
يف بلدية  وادي النحلة - البداوي 

 
النحلة  وادي  بلدية  مقر  البايع  روال  السيدة  الضنية  المنية  قائمقام  زارت   - وسط 
سيف  موسى  ونائبه  الجزار  خالد  البلدية  رئيس  استقبالها  في  وكان  المستحدثة، 

واالعضاء وفاعليات وقيادات البلدة. 

على  النحلة  وادي  خالله«اهالي  البايع  هنأت  البلدي،  المجلس  قاعة  في  اللقاء  عقد 
 1132 اصل  من  ناخب   900 نحو  فيها  شارك  التي  واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
الحرمان  اوجه  ورفع  البلدة  النماء  بجد  «العمل  الى  واالعضاء  الرئيس  ودعت  ناخبا«. 
عنها«، واكدت البايع استعدادها ل«تسهيل اي اجراء من شأنه تحقيق التنمية ودفع 

عجلة المشاريع الحيوية والضرورية للمنطقة«.  

من جهته، رحب الجزار بالقائمقام،وقال: « زيارتكم لبلدتنا تشكل حافزا لنا في  الجد 
بلديتنا مستحدثة وتفتقر لكل شيء  ان  العمل، وكما تعلمون  واالجتهاد ورفع وتيرة 
المرافق  بكل  والنهوض  النجاح  على  المنطقة  وفاعليات  االعضاء  عزيمة  باستثناء 
انجزها  التي  الصغيرة  والمشاريع  االعمال  الجزار بعض  وعدد  الضرورية«.  والمشاريع 

خالل االشهر الثالثة االولى.  

الجزار  الختام، قدم  االشغال  وفي  البلدة لالطالع على  وبعد جولة في بعض شوارع 
درع البلدية للبايع.

وفد فلسطيني زار منزل 
األسري سكاف 

زار وفد فلسطيني منزل عميد   -  وسط 
يحيى  اإلسرائيلية  السجون  في  األسرى 
سكاف في المنية، تقدمه عضو المجلس 
صالح  الدكتور  الفلسطيني  الوطني 
أيمن  الحر  المنتدى  ورئيس  الهواري 
الشمال،  مخيمات  أبناء  من  وعدد  الحاج 
سكاف  جمال  إستقبالهم  في  كان  حيث 

شقيق األسير.

ب«التحية  الوفد  باسم  الهواري  وتوجه 
لألسير يحيى سكاف ولعائلته التي تتابع 
بأصرار  عاما   38 منذ  النضالية  مسيرته 

عزيمة قل نظيرها«. 
 

«في  بالوفد  سكاف  جمال  ورحب 
سكاف«،  يحيى  األسرى  عميد  منزل 
الفلسطيني  الشعب  مع  «البقاء  مؤكدا 
ألن  المحقة  قضيته  في  مساندته  و 
و  األساسية  القضية  هي  فلسطين 

ألحرار  و  المسلمين  و  للعرب  المركزية 
العالم«.

 وحيا سكاف «صمود الشعب الفلسطيني 
الذي إختار طريق المقاومة سبيال وحيدا 
يوميا  خاللها  من  يقدم  والذي  للتحرير 
والجرحى في مواجهة اإلحتالل  الشهداء 
بأكملها،  األمة  وعزة  كرامة  عن  دفاعا 
إلى  العربية  الشعوب  سكاف  ودعا 
سجون  في  األسرى  من  اآلالف  مساندة 

العدو الصهيوني«. 

النائب  من  ومساع  بجهود   - وسط 
كاظم الخير عادت األمور الى ما كانت 
عليه في ثانوية المنية الرسمية - حي 
المخفر الى حين وضع البناء الجديد في 
الخير  النائب  غرد  األثر  وعلى  الخدمة. 
عبر صفحته على تويتر تغريدة أرفقها 
وزير  مع  ولقائه  القرار  عن  بصورة 
الوزارة. في  صعب  أبو  الياس   تربية 

 

الخير  النائب  تغريدة  في  جاء  ومما 
ثانوية  أساتذة  و  لطالب  «مبروك 
المتوسط  فتح  إعادة  الرسمية  المنية 
و  األهالي  لصبر  شكرآ  المدرسه.  في 
الحق  بإعادة  ساهم  من  لكل  شكرا 
على  الوزير  لمعالي  شكرا  و  الهله 
جميع  بتأمين  وعدنا  قد  و  تجاوبه 
في  الجديدة  الثانويه  مستلزمات 
دولة  من  المقدمه  الشلبه  منطقة 
الفتتاحها  الحريري  سعد  الرئيس 

باسرع وقت.

شكر
كاظم  النائب  إستقبل  السياق،    وفي 
الخير في دارته في المنية، 
وفدا من لجنة األهل 
ثانوية  في 
لمنية  ا

رئيس  حضور  في  واألهالي،  الرسمية 
محمد  البلدية  في  التربية  لجنة 
وذلك  عبيد،  مايز  والصحافي  الخير 
جهده  على  الخير  النائب  لشكر 
افتتاح  إعادة  قرار  إلى  الوصول  في 
ثانوية  في  المتوسطة  المرحلة 
بإلغائها.  الوزارة  قرار  بعد   المنية 

لجنة  رئيسة  الوفد  باسم  وتحدثت 
سكاف،  غانية  الثانوية  في  األهل 
النائب  األهالي  باسم  فشكرت 
واستجابته  مساعيه  «على  الخير 
الموضوع  ومتابعة  األهالي  لمطلب 
العالي  والتعليم  التربية  وزير  مع 
بدوره  والذي  بوصعب  الياس 
قرارا  وأصدر  األهالي  مطلب  تفهم 
المتوسطة«. المرحلة  افتتاح   بإعادة 

  
بدوره، رحب الخير بالوفد، مؤكدا »أن 
في  يصب  ال  ألنه  إبطاله  تم  القرار 
فنحن  األهالي  وال  الطالب  ال  مصلحة 
أن  ال  جديدة  مدارس  نفتح  أن  نريد 
نقبل  ولن  موجودة،  مدارس  نقفل 
المدرسة«. خارج  طالب  أي  يبقى   أن 

 

جولة
  

الخير  النائب   جال  آخر  سياق  وفي 
التربوي  الصرح  اقسام  على 
التشغيل(  )قيد  المدينة  في 

المستشفى  جانب  المشيد  الى 
بهبة  تنفيذه  تم  الحكومي،  والذي 
الحريري. سعد  الرئيس  من   مقدمة 

الجولة  منسق  في  الخير  رافق 
احمد  المنية  في  المستقبل  عام  تيار 
األستاذ  المنية  بلدية  رئيس   ، زريقة 
في  األشغال  لجنة  رئيس  زريقة،  ظافر 
اعضاء   ، آغا  رشيد  المهندس  البلدية 
والمهندسة  البلدي  المجلس  من 
 المشرفة على المشروع جويس بيطار.

على  الجولة  خالل  في  الخير  واطلع 
الى  الفتا  التربوي،  الصرح  حاجات 
الياس  التربية  بزيارة  وزير  انه  قام 
الوزارة  تكفل  ب  صعب  وطالبه  أبو 
في  ليوضع  التربوي  الصرح  فرش  ب 

الخدمة في أقرب وقت متاح.  

لقاءات
و استقبل النائب كاظم الخير في دارته 
الطلب في  لجنة عمال غب  المنية  في 
في  الشمالي  لبنان  مياه  مؤسسه  
الظلم  له  شرحوا   و  الضنيه  المنية 
الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق كامل 
وعدهم  قد  و  التثبيت.  مرسوم  بنود 
مع  الموضوع  بمتابعة  الخير  النائب 

رئيسه لجنه األشغال و  كتلة المستقبل 
النيابية حتى تحقيق مطالبهم. 

أصحاب  نقيب  الخير   استقبل  كما 
بيروت  مرفأ  في  العاملين  الشاحنات 
القطاع  تباحثوا في حاجات  و  عيد ضو 
المقررة هذا  التحضيرات لإلنتخابات  و 

األسبوع.

وزيارة شكر من لجنة األهل يف ثانوية املنية الرسمية 

بيز هاوس
توجت نادي الرابطة - دار عمار بطال 

|   الشعار سعدية وعبدالعزيز

|   نحلة مقدمًا الكأس للفائز

سلسلة لقاءات للنائب الخري

«
«
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|  سعيد

العزم«  »تيار  في  المرأة  قطاع  نظم   
المدرسة  الى  »العودة  بعنوان  ندوة 
المعالجة  فيها  وحلول«، حاضر  مشاكل 
النفسية واالسرية واالخصائية في علم 
الجسر،  االتاسي  مهى  العيادي  النفس 
النفسية واالخصائية في علم  المعالجة 

النفس التربوي وطفة صالح، وذلك في 
في  الفن(  )بيت  الثقافي  العزم  مركز 

الميناء.
 

وفاء  ألقتها  القطاع  باسم  كلمة  بداية 
بالحاضرين،  رحبت  التي  نجا  يوسف 
ان  اليوم  »يسرنا  وقالت: 
االوجاع  لتبادل  نلتقي 
التي  والمشاكل  والتجارب 
نواجهها بصعوبة في عملية 

وفي  الغد،  اجيال  أجيالنا  وتربية  تهيئة 
جميع المراحل العمرية«.

  
تناولت الندوة مواضيع هامة ذات صلة 
بعودة التالمذة الى المدرسة، من نواح 
متعددة منها: االنفصال عن األهل وما 
مدرسي،  يوم  اول  في  قلق  من  يرافقه 
تحضير  في  تساعد  التي  والسلوكيات 
للدخول  ومعرفيا  وسلوكيا  نفسيا  الولد 
تصورات  ذلك  في  بما  المدرسة،  الى 

خالل  من  المدرسة  عن  الذهنية  الولد 
باالضافة  للمشاركين،  معاشة  تجارب 

الى عرض حاالت عيادية.
قلق  عوارض  عن  حديث  دار  كما   
االنفصال عن األهل، وعن يوميات الولد 
مشاركة  في  األهل  ودور  المدرسة،  في 
الطفل أيامه المدرسية، وعن أهمية ان 
مع  ومستمر  فعال  تواصل  على  يكونوا 

الطفل ومع المعنيين في المدرسة.
  

بالمقابل نجد أن هناك أيضًا أشخاصًا من غير المسلمين يقومون بقتل 
والتي  النروج  كحادثة  الحوادث  بعض  منها  نذكر  أيضًا  المسلمين  غير 
قتل فيها أكثر من ثمانين شخصًا والحوادث والعشرات من عمليات القتل  
الجامعات  في  تحصل  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  في  الجماعي 
النزاعات  إلى  باإلضافة  التجارية  والمجمعات  والمطارات  والمدارس 
والعديد  من عمليات القتل في الهند بين مختلف الطوائف والمسلمين. 

والمحبة  السالم  دين  هو  اإلسالم  بأن  نقول  فإننا  تقدم  لما  إستنادًا 
وليس كما يصوره بعض  والعفو،  التسامح  إنه دين  والصدق  والتعاون 
اإلعالم المأجور أو تصوره بعض الحكومات المتآمرة على اإلسالم بأنه 
متحكمة  باتت  التي  العالم  مافيات  هي  فهذه  والتطرف  اإلرهاب  دين 
لبعض  األدمغة  بغسل  وتقوم  العباد  ورقاب  العالم  دول  معظم  بمصير 
الشبان على مبدأ اإلرهاب والتطرف وتعمل بكافة الوسائل الغير مشروعة 
على تشويه صورة اإلسالم فإن حضارة اإلسالم هي أسمى وأرقى وأجل 
من ذلك واإلسالم ال يحتاج أن يكره أحدًا على الدخول فيه بل يدخل فيه 
كل شخص من تلقاء نفسه وبإرادته ودون أي إكراه حيث قال اهلل تعالى 
في كتابه الكريم »ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي« كذلك ال 
يستطيع أي أحد من المسلمين أن يفرض دين اإلسالم على الجميع  ألن 
هذه القدرة هلل تعالى  حيث جاء في كتابه الكريم »ولو شاء ربك آلمن 
الناس حتى يكونوا مؤمنين« فهذه  أفأنت تكره  من في األرض جميعًا 
أيها  تعالى«يا  قوله  والدليل  وقبائل  الناس شعوبًا  بأن خلق  حكمة اهلل 
الناس  إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 

أكرمكم عند اهلل اتقاكم«.

واستنادا لما تقدم فإننا نقول للعالم إن ما يفعله اإلرهابيون والمتطرفون 
باسم اإلسالم  إنما هي صناعة أهل الكفر و اإلرهاب وإن هذه األعمال ال 
تمثل إال أصحابها والمحرضين عليها ولم تنال من سماحة اإلسالم شيء 
من  نراه  ما  كل  أن  إليه  تنسب  فكيف  وحرمها  عنها  نهى  اإلسالم  ألن 
صور اإلرهاب والتطرف ال تشكل سوى ظلمة حالكة في ليل المتربصين 
باإلسالم سوءًا وإن كل ما ذكر من آياتٍ وأحاديث تشكل بيانًا لكمال هذا 
الدين وكمال براهينه بإتضاح آياته  وكونه دين الفطرة والحكمة ودين 

الصالح واإلصالح ودين السالم والمحبة. 

على  يقع  اإلكراه  ألن  عليه  لإلكراه  يحتاج  ال  له  الفطرة  وقبول  فلكماله 
براهينه  تخفى  ولما  والحق   الحقيقة  مع  ويتنافى  القلوب  منه  تنفر  ما 
وآياته وهذا ال نجده في اإلسالم ألنه دينٌ سالم يأمر بالعدل واإلحسان 

والمساواة بين كل البشر . 

تتمة مقال االرهاب يف االسالم )ص3(

 افتتح «المعرض الحرفي التراثي«، في 
طرابلس،  في  الثقافي  الصفدي  مركز 
الرسمي  الحفل  انطالق  هامش  على 
المتخصصة«  للمرأة  العربي  «التحاد 
ان  خالله  سيعلن  الذي  لبنان،  فرع   -
العربية«،  المرأة  «طرابلس هي مدينة 
ممثال  ميقاتي  نجيب  الرئيس  برعاية 
بندى ميقاتي، وحضور محافظ الشمال 
بشري  قائمقام  نهرا،  رمزي  القاضي 
نريمان  االتحاد  رئيسة  شفشق،  ربى 
الجمل، الى ممثلي اتحادات، موريتانيا، 
واالردن،  السعودية  العراق،  السودان، 
الشمالية ورؤساء  الفاعليات  وحشد من 

جمعيات ومهتمين.

أن  فرأى  نهرا،  المحافظ  وتحدث 
يقيمه  الذي  اليدوي  الحرفي  «المعرض 
االتحاد، هو عمل ممتاز ومهم جدا البراز 
ان  معتبرا  المجتمع«،  في  المرأة  دور 
المجتمع  «المرأة هي فعال وقوال نصف 
حياة  في  ومهم  جدا  كبير  ودورها 
االوطان المتطورة«، مؤكدا ان «المرأة 
السالم  بروح  دائما  مؤمنة  اللبنانية 
حساب،  دون  من  والعطاء  والمحبة 
إعالء  سبيل  في  تزال،  وال  تكافح  وهي 

مسيرة  في  واإلنخراط  المجتمع  شأن 
وحدة  على  والحفاظ  والبناء  التطور 
األرض والشعب والدولة والكيان، ولها 
مسيرة  تعزيز  في  عديدة  مساهمات 
السلم األهلي، والمرأة قادرة أن تكون 
الشعوب  نهضة  في  حربة  رأس  ايضا 
والمجتمعات وفي شتى المجاالت، وهي 
التحديث  ورشة  في  الرجل  جانب  الى 

واإلصالح والتطور«.

دور  ابراز  اجل  من  دوما  «نعمل  وقال: 
اي  في  جانبها  الى  والوقوف  المرأة 
تكون  بان  ونفتخر  به،  تقوم  نشاط 

االقتصادية  الحياة  في  الفاعل  العضو 
واالجتماعية،  والسياسية  واالجتماعية 
ونقف  معارض  هكذ  دوما  ندعم  ونحن 
الى جانب القيمين عليها، وكمسؤولين 
الى  دوما  نقف  الرسمية،  االدارة  في 
جانب هذه النشاطات والى جانب المرأة 

اللبنانية«.

يدوية  اعماال  المعرض  ويتضمن  هذا 
وتطريز  وحياكة  شرقية  ومأكوالت 
واعمال حفر على الجلد والخشب وغيرها 
ان  للمرأة  يمكن  التي  االعمال  من 

تنتجه. 

افتتاح املعرض الحريف الرتاثي يف مركز الصفدي يف طرابلس

املحافظ رمزي نهرا: املرأة هي قواًل وفعاًل نصف املجتمع

العمران لرتكيب الحجر 
الصخري والديكور

تركيب جميع أنواع الحجر الطبيعي - ديكورات - 
صالونات - حجر ضامة - شعاير

املنية - األوتوسرتاد 
 مفرق املخاضة هاتف: 

76593556 تهاني وتربيكات

خطوبــة الناشــط االجتماعــي الشــاب امجــد علــم 
الديــن علــى االنســة قمــر فخــر الديــن. جمعيــة 
شــباب الوعــد واســرة الوســط يتمنيــان لــه كل 

الفــرح والســعادة وعقبــال الفرحــة الكبــرى. 

ــي  ــاز المعربان ــران الناشــط االجتماعــي ممت عقــد ق
ــا عبيــد بوجــود االهــل واالحبــاب  علــى االنســة جان

جمعيــة شــباب الوعــد وأســرة الوســط يتمنيــان 
للعروســين   حيــاة ملؤهــا الفــرح والســعادة.

احتفــل كشــاف التربيــة الوطنيــة بزفــاف عميــده القائــد األســتاذ بــالل حمــود علــى اآلنســة الجامعيــة مريــم 
طرطوســي بحفــل غــداء أقيــم فــي منــزل العائلــة فــي المنيــة فــي حضــور رئيــس بلديتهــا األســتاذ ظافــر 
زريقــة، نائبــه الحــاج علــي محيــش، الحــاج كمــال الخيــر،  األســتاذ فــادي الخيــر، األســتاذ أحمــد الخيــر، العميــد 

الركــن ســعد الدهيبــي، األهــل واألصدقــاء.  

ندوة لقطاع املرأة يف  العزم عن العودة اىل املدرسة

أكثر من 150 عنصر كشفي  بمشاركة 
من أفواج المنية، اختتمت قيادة منطقة 
التربية  كشافة  في  الضنية  المنية 
عشر  الثاني  الصيفي  مخيمها  الوطنية 
حضور  في  السمك  عيون  منطقة  في 
القائد  ممثل  المنية،  بلدية  عن  ممثل 
العام لكشاف التربية في  لبنان مفوض 
رئيس  الصراف،  جورج  القائد  الشمال 

الحركة الوطنية المستقلة األستاذ فادي 
ملص،  حسام  المهندس  الخير،  مالك 
ممثل عن األستاذ أحمد الخير،  رؤوساء 
واألندية  الجمعيات  مختلف  وأعضاء 
الكشفية في المنية وأهالي الكشفيين.

تخلل الحفل كلمة لقائد منطقة المنية 
الضنية المهندس أحمد حمود، وفقرات 
اللقاء  واختتم  تمثيل  فقرات  تراثية، 

في  لتفانيهم  القادة  من  عدد  بتكريم 
خدمة العمل الكشفي.

1438 للهجرة
الهجرية  السنة  رأس  ولمناســــبة 
المنية  قيادة  سيرت   ،1438 الجديدة 

مسيرة  الوطنية  التربية  كشافة  في 
حاشدة جابت شوارع المدينة تعبيرًا عن 

الفرح بالعام الجديد.

الرتبية الوطنية .. تختتم أنشطتها بمخيم صيفي وتفتتح العام الهجري الجديد 1438 بمسرية ..

| نهرا متوسطا المشاركات 

| حمود مسلما درع التكريم| من المسيرة
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- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  06462024 - 03066795 مجمع العبير التربوي

interfaceمركز إنترفايس لتعليم اللغات 

دروس خصوصية

المحاسبة لفرع 

دورات مكثفة في اإلنجليزية والفرنسية 

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

شركة الحلبي لصناعة الحديد واأللمنيوم

- 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

تتمة مقال االرهاب يف االسالم )ص3(

دورات تقوية باللغة الفرنسية واالنجليزية  ل طالب املدارس
دروس خصوصية ل الطالب

تشجيعية أســــــــــــــــعار  

IELTS 

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

لبنان الشمالي - طرابلس - المــنية - حي حمدون

DELF 
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ثانوية الصفا ،، تبدأ رحلتها الرتبوية وفق املناهج الحديثة »الال عنفية«

| جانب من الحضور | علم الدين

ألجل االستثمار في اإلنسان والتحسين المستمر في العملية التربوية منطلقها القيم األصيلة والتعليم المتميز الممتع المواكب لكل ما توصل إليه التربويون من وسائل وأساليب في التدريس 
والتسيير اإلداري وتكنولوجيا التعليم، بدأت ثانوية الصفا مشوارها التربوي الطويل.  تتميز ثانوية الصفا بتقديم التعليم األساسي وفق المناهج الحديثة باالضافة الى برامج خاصة لتخطي الصعوبات 

التعليمية والصفوف الموازية وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للطالب ذوي الحاجة لذلك.

مدير عام المؤسسة األستاذ أنس ملص يؤكد على أن المؤسسة ستعتمد  أساليب التربية الالعنفية التي تنمي الوعي وحس المسؤولية واالدارة والمبادرة لدى الطالب.

ويتابع ملص: »نعتمد في مؤسستنا طريقة التعليم المسؤول الذي يخفض وزن المحفظة المدرسية وال يرهق كاهل األهل بالتدريس االضافي فالتعليم المعتمد على طريقة التعلم يحصل في 
المدرسة داخل الصفوف أو خارجها واكتساب المعرفة «اآلن وهنا« وذلك على يد نخبة من المعلمات والمعلمين واألساتذة ذوي الخبرة«.

وعن أهداف المؤسسة يجيب ملص: »أهدافنا تبدأ ببناء انسان قوي مبادر، مشارك، متعاون يسعى نحو مجتمع متماسك يتميز بالوعي يجسد قبول االخر والغاء كل تمييز، فالناس اما أخوة بااليمان 
واما أخوة باالنسانية«.

»
| مدير المؤسسة األستاذ أنس ملص


