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عون  رئيســـــًا
بعد مبادرة  شجاعة من الرئيس  الحريري

سعد  المكلف  الحكومة  رئيس  والقرار«  الشجاعة  »رجل  من  الذكية  المبادرة  مع 
الحريري )رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني(،  إنتخب النواب اللبنانيون 
في  الـ13  الجمهورية  رئيس  بذلك  ليكون  للجمهورية،  رئيسا  عون  ميشال  العماد 

لبنان، لتنهي هذه الخطوة سنتين ونصف السنة من الشغور في منصب الرئاسة. 

 وتولى عون قيادة الجيش اللبناني من 23 يونيو/حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/
تشرين الثاني 1989، وكان رئيسا للحكومة العسكرية االنتقالية التي تشكلت في 
1988 على إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البالد بعد انتهاء والية الرئيس آنذاك 

أمين الجميل.
 

ويرأس عون منذ عام 2009 كتلة من عشرين نائبا هي أكبر كتلة مسيحية بالبرلمان 
اللبناني. وكان يحظى منذ بداية السباق بدعم حليفه حزب اهلل )13 نائبا( لكنه لم 
أساسيين  خصمين  إعالن  بعد  إال  النتخابه،  المطلوبة  األكثرية  ضمان  من  يتمكن 
الشارع  يتقاسم معه  الذي  اللبنانية سمير جعجع  القوات  رئيس حزب  تأييده وهما 

المسيحي، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

الحريري   سعد  الرئيس  تكليف  على  أيضًا  انسحبت  االنتخاب  في  هذه  »المرونة« 
بأغلبية نواب األمة )110  من أصل 126نائب( لـتأليف الحكومة العتيدة  في ظل 

رغبة لدى كل االطراف في عدم التحول حجر عثرة أمام العهد الجديد في انطالقته. 

ودعا الحريري في خالل زيارة قام بها للبطريرك الراعي الى التعاون لمصلحة لبنان 
»البلد أمام مرحلة جديدة، أتمنى على الجميع ان يتعاون لمصلحة لبنان واللبنانيين«  

الفتا الى أن هناك »تحديات كبيرة امام الحكومة العتيدة والدولة«.

في  والقرار«،  الشجاعة  برجل  »اهال  بالقول  فور وصوله  الحريري  بادر  الراعي  وكان 
إشارة الى مبادرة الحريري بترشيح النائب ميشال عون الى الرئاسة ...  )صفحة 3( 
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الحريري رعى افتتاح املرحلة األوىل من »مشروع املريادور« 

الشمال  لشؤون  بمستشاره  ممثاًل  الحريري  سعد  الرئيس  رعى   - وسط 
عبد الغني كبارة حفل إطالق مشروع الـ »الميرادور« السكني – اإلنمائي 
زغرتا،  قضاء  في  تربل  جبل  تلة  على  منه،  األولى  المرحلة  انتهاء  بعد 
فتفت،  أحمد  النواب  بحضور  الشمالي،  والساحل  المنية  على  المشرفة 
جان  السابق  الوزير  ممثال  عبيد  ايلي  رحال،  رياض  العزيز،  عبد  قاسم 
عبيد، راعي ابرشية الكورة وتوابعهما للروم االرتوذكس المطران افرام 
جديدة،  مالك  الشيخ  االسالمية  عكار  اوقاف  دائرة  رئيس  كرياكوس، 
عضو المجلس الشرعي االسالمي االعلى بسام رمالوي، رئيس التفتيش 
الديني في عكار الشيخ فواز الحولي، رئيس المكتب السياسي للجماعة 
االسالمية اسعد هرموش، رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر، ممثل 
نقابة المهندسين بسام زياده، منسق تيار المستقبل في المنيه احمد 
منسقي  الى  الحريري،  احمد  المستقبل  تيار  عام  امين  ممثال  زريقه 
البلديات،  اتحادات  رؤساء  االغتراب،  وبالد  الشمال  في  المستقبل  تيار 
وجمعيات،  دين،  رجال  االمنية،  االجهزة  ممثلي  مخاتير،  بلديات،  رؤساء 

وشخصيات اقتصادية، وحشد واسع من المهتمين.

الشريط  قص  جرى  ثم  اللبناني،  الوطني  بالنشيد  إستهل  اإلحتفال 
التقليدي، وعرض فيلم وثائقي عن المشروع الذي يشغل جزءًا كبيرًا من 
جبل تربل ويتضمن انشاء فيالت تراثية لبنانية ومستشفى ومجمع تجاري 
وعن مراحل تطوره. بعدها ألقى اإلعالمي منير الحافي كلمة رحب فيها 
بالحضور وقال:« إسمحوا لي أواًل أن أعبر عن فرحتي الكبيرة بوجودي مع 
هذه الوجوه الطيبة في شمال لبنان العزيز على قلبي وقلوب اللبنانيين 
جميعًا، خصوصًا في هذه المنطقة الطيبة والصابرة في »شمال« الشمال. 
فتحية أواًل ألهل المنية الذين عودونا على وقفاتهم الوطنية في أصعب 
الظروف واألزمات والشكر موصول طبعًا ألهل طرابلس وكل الشمال. أما 
المناسبة التي جعلت لبنان وتحديدًا جسمه اإلعالمي يهتم اليوم بهذا 
أعتبره  للمنطقة  إنمائي  حدث  فهو  األشم  تربل  جبل  سفح  على  الحدث 
شخصيًا حدثًا وطنيًا الى جانب كونه حدثًا سياحيًا وتجاريًا لماذا؟ ألن هذا 
أنه خزان  الشمال على  الى  البعض  النمطية من  النظرة  المشروع يغير 
للتطرف أو لغير ذلك من الكلمات المسيئة وغير الحقيقية ألهل الشمال، 
المشروع يرتقي الى مستوى الوطنية ألنه يعطي المنطقة صبغة إنمائية 
سياحية هي بحاجة ماسة إليها إضافًة الى أنه شغل في مرحلته األولى 
كما رأيتم عددًا كبيرًا من أهل المنية والشمال وسيكون العدد مضاعفًا 

مرات عند إكتماله في الشهور والسنوات المقبلة بإذن اهلل«.

اليوم برعاية كريمة ومتابعة من  الكريم نحن هنا  الحفل  أيها  تابع: » 
أحمد  األعمال  رجل   المشروع  صاحب  وبوجود  الحريري  سعد  الرئيس 
علم الدين وحضوركم الكريم جميعًا الفتتاح القسم األول من  مشروع 
وإنترنيت  وهاتف  وكهرباء  ماء  من  التحتية  البنى  إنهاء  وهو  الميرادور 
تتخطى  اإلجمالية  المشروع  مساحة  وطرقات،  الصحي  الصرف  ومجاري 
الثمانمئة وثالثين ألف متر مربع ويحتوي كما رأيتم الفيلم الذي سبق 
عرضه، على مساكن وفيالت وفندق ومركز تجاري، تم تخطيطها وسيتم 
تنفيذها على الطراز اللبناني التراثي لكن بمواصفات التنفيذ العالمية. 
الى كل ما يتصل بمواصفات  المشروع مدرسة ومستشفى  كما سيضم 
المجمع السكني الترفيهي السياحي الحضاري. فتحية وردية لهذا الرجل 
يتابع  الذي  وهو  المبادرة  هذه  صاحب  الدين  علم  أحمد  الصديق  األخ 
تفاصيل هذا المشروع أواًل بأول لتكتمل »الرؤية« في الميرادور بالشكل 
الكامل. ومن يعرف اللغة اإلسبانية يعلم أن »الميرادور« معناه المطل. 
بمعاييرها  للمنطقة  جديدًا  »مطاًل«  سيكون  الميرادور  أن  أرى  وأنا 
المختلفة وسيضيف المنية إن شاء اهلل الى الخارطة السياحية اللبنانية«.

علم الدين
ثم كانت كلمة صاحب المشروع السيد أحمد عبد القادر علم الدين الذي 
أكد فيها »أن حب لبنان يدفع بمغتربيه لإلستثمار 
فيه إلكمال مسيرة البناء واإلزدهار وأضاف مرحبًا 
وشاكرًا كل الذين شاركوه ولبوا الدعوة والفريق 

الدكتور أحمد فتفت  الهندسي الذي عمل على تنفيذ المشروع والنائب 
وكل  الشعار  مالك  المفتي  شكر  كما  المشروع  إلنجاح  وجهوده  لحرصه 
أيها  وأضاف:  والمرجعيات.  واإلجتماعية  والسياسية  الروحية  القيادات 
اإلخوة كما تعرفون فإن اإلستثمار في لبنان في الوقت الراهن له مخاطر 
كبيرة لعدم توافر اإلستقرار السياسي واألمني الذي تتطاير شظاياه من 
هو  واآلباء  األجداد  عليه  ربانا  الذي  بأرضنا  وتمسكنا  حبنا  أن  إال  حولنا، 
لن نحيد عنهما وسنبذل ونضحي  وفاء وإخالص مقدسين  بمثابة عقد 
من  ننسى  ولن  وقوة  وإخالص  حكمة  من  أوتينا  ما  بكل  سبيلهما  في 
الشهادة  حتى  إليه  واإلخالص  الوطن  نفسه حب  على  ومن طبق  علمنا 
كانوا  حينما  علم  الذي  الرجل  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  دولة 
وأرضه حينما كانوا  ببلده  يجهلون وعمر حينما كانوا يدمرون وتشبث 
يهربون. إن حب لبنان يحتم علينا أن نستثمر فيه ولو كانت نسب أرباحنا 
معقولة لكننا بالكثرة والتكاتف تتكامل مسيرة البناء واإلزدهار والعيش 
الهنيء ال أن نتركه للظالميين الذين يعملون ويقدمون ثقافة الموت 
والدمار على لغة الحياة واإلزدهار. إننا من هنا ندعو جميع شركائنا في 
الوطن العودة الى لبنان والتمسك بأرضه واإلنفتاح على جميع  الشركاء 

فيه والعمل من أجل إزدهاره وتنميته وبنائه بناًء حضاريًا 

من أكرب 3 مشاريع 
عقارية يف لبنان 
بحسب مجلة 

أكسكيوتي
المميتة  والديكتاتوريات  الضيقة  المحاور  وسياسة  ثقافة  عن  بعيدًا 
بنا  ينبغي  إذ  والدمار  الخراب  إآل  ولشعوبها  لنا  جلبت  ما  التي  المجرمة 
أن نتخذ من الحداثة مشروعنا المستقبلي على أساس أن نعيش ونقبل 

اآلخر ونتفاعل مع المحيط واإلنسانية جمعاء«.

وتابع: »أيها األصدقاء، المنية منطقة جميلة بل ساحرة الجمال والبهاء 
وها قد إكتمل بهاؤها وجمالها بتضامنكم وتأييدكم لها بأن ضمت لها 
ومحبين  أبناء  من  الكبيرة  الطاقات  وفيها  والبساتين  الجبل  الى  البحر 
يستطيعون  الذين  المغتربين  أو  المقيمين  من  سوى  لها  وأصدقاء 
يستفيدون من خبرتهم وطاقاتهم لجعلها من طليعة المدن الثقافية 
من  كبير  قدر  يلزمنا  األمنية  هذه  نحقق  ولكي  لبنان  في  والسياحية 
وعاطفة  كبيرًا  حبًا  يحمل  الجميع  أن  أعرف  ألنني  والتضحية  الشجاعة 
لها  وعاطفتي  محبتي  ألن  ذلك  من  واثق  وإنني  المنية  تجاه  صادقة 
هي دافعي األساس لإلقدام على هذا المشروع ومن هنا إنطلقت فكرة 
عقارية  مشاريع  ثالث  أكبر  من  واحدًا  المشروع  هذا  يعتبر  الميرادور. 
عبارة عن  المشروع  اللبنانية يكون  أكسكيوتي  لبنان بحسب مجلة  في 
مدينة كاملة بمواصفات عالمية تعتمد على األمن الخاص المحمي من 
أنجزت.  التحتية  بناها  إن  كما  اللبنانية.  الشرعية  األمنية  األجهزة  قبل 
والكهرباء  بالتكرير.  خاصة  محطات  لها  الصحي  الصرف  مياه  فمجاري 
بعدد  وأشجار  حدائق  وفيها  الخاصة.  طرقاتها  ولها   .  24/24 مؤمنة 
135 ألف شجرة وسيكون لها فريق عمل ،وشركات خاصة تتولى الصيانة 
والحماية والرعاية وشركات لصيانة الحدائق والمالعب التي ستقام فيها 
من  الثانية  المرحلة  سنبدأ  قريب  عما  والرياضية.  السياحية  النشاطات 
المشروع ببناء أوتيل من الدرجة السياحية األولى ومراكز تجارية سياحية 

تراثية ومدارس ومراكز صحية«.

وأردف: »إننا نأمل ونتطلع من خالل هذا المشروع ومشاريع أخرى ننوي 
إقامتها ولدينا الخطط الجاهزة المدروسة كبناء منتجع سياحي ومجمع 
صناعي لمنطقة المنية، لعلنا نساهم في إزاحة الوشاح الظالمي األسود 
الذي حاول الظالميون السود المغرضون، أن يلقوه عليها وعلى الشمال. 
واإلنفتاح  العمل  من  بالمزيد  إال  عليهم  للرد  أمامنا  سبيل  من  ليس 
والمحبة والتكاتف في سبيل اإلنماء واإلزدهار وقبول اآلخر وأن ال يدخل 

اليأس في أنفسنا«.

وختم: »كرر شكري لكم جميعًا وأكرر شكري لدولة الرئيس سعد الحريري 
لما أحاطني وأحاط المشروع من دعم ورعاية. وأقول بكل وفاء وإخالص 
اإلقتصادي  اإلنمائي  نهجك  على  فإننا  الشهيد  الرئيس  دولة  يا  وصدق 

التربوي الثقافي سائرون«.

كبارة
كلمة راعي اإلحتفال الرئيس سعد الحريري ألقاها ممثله الحاج عبد الغني 
على  وإقدامه  للمنطقة  وحبه  الدين  علم  أحمد  بالسيد  نوه  الذي  كبارة 
التي  والسياسية  اإلقتصادية  الصعوبات  كل  رغم  الكبير  االستثمار  هذا 
يعيشها لبنان، وقال:« بإسم دولة الرئيس سعد الحريري الذي شرفني 
بتمثيله اليوم والذي منذ إنطالقة المشروع أصر على رعاية هذا الحدث 
ودعمه له، إيمانًا منه بأهمية هذا االستثمار الضخم وتردداته اإليجابية 
أتقدم  إليها.  اإلستثمارات  من  مزيد  وجلب  المنطقة  نمو  على  المفيدة 
بالشكر من السيد أحمد علم الدين وجميع القائمين على هذا المشروع 

الذي ال بد أن يضيف رونقًا وميزًة جديدًة في عالم اإلنشاءات«.

درب  في  بخطوة  خطوًة  يسير  الحريري  سعد  الرئيس  »إن  وأضاف: 
اللبنانية  المناطق  إنماء  على  العاملين  ورعاية  بالمستثمرين  االهتمام 
المشاريع  من  بعدد  الرئيس  خصها  التي  الشمال  منطقة  وخاصًة  كافة 
ولن  ولم  الظروف  صعوبة  من  بالرغم  ومعاهد  مدارس  من  التعليمية 
يتخلى عن تقديم الدعم والجهد في سبيل خدمتها وخدمة أهلها. كما 
أن منطقة المنية بالذات لها علينا الكثير ونحن سنبقى بجانبها وجانب 

أهلها دومًا«.

وتابع: »أخيرًا ال بد من التنويه بما يقوم به السيد أحمد علم الدين عبر 
إنشائه هذا المشروع الحضاري إندفاعًا منه وحبًا بهذه المنطقة الطيبة، 
اإلقتصادية  الصعوبات  كل  رغم  الكبير  اإلستثمار  هذا  على  وإقدامه 
مصممة  مدينة  وبناء  المنطقة  إزدهار  بضرورة  منه  إيمانًا  والسياسية 
بمواصفات أوروبية وروح لبنانية تعيدنا الى العمارة اللبنانية التقليدية 

مدموجًة بالحياة العصرية«.

وختم:« لن أطول عليكم وأجدد شكري لكم وتحيات دولة الرئيس سعد 
الحريري ودولة الرئيس فؤاد السنيورة«.

تفاصيل أكثر يف لقاء الوسط مع الدوري صفحة )8(
صور االفتتاح يف الصفحة 16 )الغالف(

كبارة: يعيد اىل العمارة اللبنانية الرتاثية ألقها ،،  علم الدين: لن نحيد عن تمسكنا بأرضنا 
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عون رئيسًا للجمهورية والحريري رئيسًا للحكومة بمبادرة »شجاعة« ،،

في هذا الحين من الزمن الغّث، الذي اعتلى مسرحه سفهاء أحالٍم 
و َنِزقو أفهام، بين أُناٍس اعتادوا التوّحش أداًء سلكوه في معاملة 

من كّرم هللا من خلقه، و آخرين 
نهجاً  المذهبي  اإلنتقام  عتمدوا  ا
حشدوا  احتشدوا  أّنى  نتهجوه،  ا
استحّلوا  حّلوا  أّنى  و  غائن  ض
الدين  صورة  يقبحون  رامات،  ك
بعنف غير مشروع و جور غير 
حرم هللا  ما  يستحلون  مسموح، 
من دم و يستبيحون ما حظر هللا 

من ظلم، وجب على كل مسلٍم و مسلمٍة أن يعيدا التذكير بعدل 
انبنت  الذين  التلّطف  و  باليسر  و  سماحة شرعتهم  و  عقيدتهم 

عليهما مبادئ دينهم الحنيف.

ة عن النهج، جانحة عن  ذلك أن ممارسات دميمة كرهة، ُمْزَورَّ
أن  يجب  ال  الناس،  رعناء  من  شرذمة  عليها  عكفت  الصراط، 
أجمع  البشر  إلى  الهدى  ديٍن حمل  إلى  اإلساءة  في  سبباً  تكون 
بينهم  والتلطف ووزن  والتعطف  والتواؤم  التراحم  بينهم  ونشر 
بالعدل على القسطاس المستقيم، حتى بلغ أتباعه اليوم ما يربو 

عن المليار ونصف المليار نفس.

ولعلنا إن استحضرنا تاريخ هذا الدين الحنيف واستذكرنا مسار 
أقَمراً،  ناصعاً  المشهد  لنا  انجلى  بها،  أبنائها  غير  وعهد  األمة 

وانزاحت عن الصورة غباشتها التي تكدرها.

فأمة اإلسالم هي األمة التي كّرم ربها عز وجل ابن آدم وأعلى 
من شأن النفس التي خلقها سبحانه وسّواها: »ولقد كّرمنا بني 
آدم و حملناهم في البر والبحر«، و هي األمة التي حّرم كتابها 
تحريماً مطلقاً أن ُيكَره امرٌء مهما صغر شأنه ووهن شأوه على 
اعتناق دين أو اتباع شرعة أو عقيدة : »ال إكراه في الدين قد 
تبّين الرشد من الغّي«، »وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

ومن شاء فليكفر«. 

هي أمٌة حمل نبيُّها إلى الناس معاني اإلقساط والمرحمة وحّرم 
تبّرأ  الذي  النبي  هو  فنبّيها  والمظلمة،  اإلجحاف  صنيع  ليهم  ع
بوحدانية هللا  شهد  رجالً  قتل  فعلة صحابي  من  كله  المأل  على 
في آخر أنفاسه، و عاتبه عليه الصالة والسالم أشد العتاب وهو 
يقول له : »ماذا تفعل بال إله إال هللا إذا جاءت يوم القيامة؟«، 
وهو الذي كّف يد الصحابة عن رجل بالَ في مسجده الشريف 
فإنما  ماء  من  ذنوباً  بوله  على  اهرقوا  و  »دعوه   : لهم  قال  و
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين«، وهو الذي قابل أهل مكة 
الذين أذاقوه صنوف البأس و ألوان الشدة والعذاب، بالصفح و 
اإلحسان  حين ظهر عليهم، إذ قال لهم : »اليوم يوم المرحمة«، 
وبادلهم سيئاتهم بالعفو والغفران حين أمكن منهم و قدر عليهم 

إذ قال لهم : »اذهبوا أنتم الطلقاء«.

أمانة صون  ترك في رقبة كل مؤمن  الذي  القّيم  الدين  إن هذا 
إليهم  واإلقساط  بهم  والبّر  عشرتهم  حسن  و  الكتاب  أهل  عهد 
بالتي هي أحسن«،  إال  الكتاب  أهل  تعالى: »وال تجادلوا  قوله  ل
»ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من 
دياركم أن تبّروهم و تقسطوا إليهم، إن هللا يحب المقسطين«، 
نصارى،  إّنا  قالوا  الذين  آمنوا  للذين  مودة  أقربهم  ولتجدن  «
ذلك بأن منهم قّسيسين ورهباناً و أّنهم ال يستكبرون«، ال تزال 
شهادات أعيان أهل الكتاب و مقوالت الفضالء من كبار علمائهم 
تبين سمو  اإلسالم و  ُتظهر سماحة  لكل معاين و شاهد،  ادية  ب
مبادئه ورقي تعاليمه. يقول األب سهيل قاشا في كتابه »أحوال 
النصارى في خالفة بني أمّية« : »وقد تسامح الخلفاء الراشدون 
مع أهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينية، و تركوا لهم تمتعهم 
بحقوقهم الدينية والقضائية بالرجوع إلى رؤسائهم الروحانيين 
وسمحوا لهم ببناء األديرة و الِبيع و الكنائس. فقد كان لهم في 
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إقرأ أيضًا ،،
مهرجانات للتفاح، الزيتور 

والتراث من البترون الى 
طرابلس والكورة  - ص5

دين املرمحة
facebook.com/abdelrahman.omary

السنيورة
انتخاب  من  للمواقف  ومتابعة    )... (
لتشكيل  الحريري  وتكليف  رئيسا  ون  ع
النيابية  بناء على االستشارات  الحكومة 
 ،126 أصل  من  أصوات   110 غالبية  ب
النيابية  »المستقبل»  كتلة  رئيس  عا  د
تأليف  إلى  السنيورة  فؤاد  لرئيس  ا
ما  ونكمل  سريع  شكل  في  الحكومة  «
نرشح  »اننا  إلى  الفتًا  اليوم»،  نجزناه  أ
الحريري  المستقبل» سعد  »تيار  رئيس 
عن  الحكومة». وسئل  رئاسة  يتولى  ل
خطاب القسم فقال: »أعجبني الخطاب»، 
رئيس  لدينا  »أصبح  أنه  إلى  شيراً  م
وسنتعاون معه»، موضحًا ردًا على سؤال 
صوتنا  »اليوم  لعون:  صوّت  كان  ذا  إ
حكومة  تتألف  ألن  ونتطلع  انتهينا  و

سريعًا».

ميقاتي
نجيب  للحكومة  السابق  الرئيس  وحيا 
تمام سالم  »الرئيس  بيان  في  ميقاتي 
فترة  طوال  تحمله  ما  على  قدرته  على 
ترؤسه الحكومة وحسن إدارته ألعمالهًا 
والرئيس نبيه بري الذي تمسك بحضور 
ليكون  االنتخاب  جلسات  كل  كتلته 
التعطيل».  أراد  من  مسؤولية  التعطيل 
النيابية  اإلرادة  نحترم  »اننا  وأكد 
من  رئيس  انتخاب  الى  أفضت  التي 
األصول  واحترام  المسؤولية  موقع 
إلرادة  والخضوع  الديموقراطية 
في  عون  »تشديد  األكثرية». وثمن 
خطاب القسم على الثوابت الوطنية»، 
أمن  عهد  عهده،  »يكون  أن  متمنيًا 
وعهد  وازدهار  واستقرار  وأمان 
االحترام الكلي للدستور وانتظام عمل 

السلطة اإلجرائية».

فرنجية
 وهنأ رئيس »تيار المردة» النائب 

سليمان فرنجية الرئيس عون 
والرئيس سعد الحريري، معتبرًا أن 
»فوزه هو فوز للخط السياسي وأن 

التصويت بالورقة البيضاء لم يطلبه 
أحد مني، 

لكني أخذت 

هذا القرار ألحفظ حلفائي وعدم 
إحراجهم كي ال يتم االنتقام منهم».

فتفت
كتلة  عضو  لفت  السياق  وفي 
الدكتور  النائب  النيابية  المستقبل 
أي   أنه ليس بوارد  الى  أحمد فتفت 
المستقبل  تيار  أزمة داخل  أو  شقاق 
عكس  يعمل  لن  أنه  الى  مشيرًا 

قناعاته السياسية والوطنية.

الوسط  مع  لقاء  وفي  فتفت 
على  أكد   alwassat.com
سعد  الشيخ  لمساعي  »احترامه 

ومبادرته».

مرحلة  أمام  أننا  الى  فتفت  وأشار 
الحياة  مسار  في  كليًا  جديدة 
على  نكون  أن  »نتمنى  السياسية 
الرئيس  قرار  يكون  وأن  خطأ، 
أننا  اال  المنقذ  القرار  هو  الحريري 
بالشريحة  مضر  الموضوع  أن  نرى 

التي يمثلها الشيخ سعد».

 
وشدد  على أن معارضته  تقف عند 
موضوع  العماد ميشال عون فقط، 
خالف  أي  فتح  وارد  في  ليس  وأنه 
مع  أو  المستقبل  تيار  مع  سياسي 
الشيخ سعد الحريري وأنه ال يسعى 

ل شق الصف. 

الخري
»المستقبل»  كتلة  عضو  ووصف 
الَقسَم  خطاب  الخير  كاظم  النائب 
بالممتاز، حيث شعرنا بأنه يمّثل كل 
قائاًل: هذا ما كنّا  اللبناني،  الشعب 
ننتظره من رئيس الجمهورية، وهو 
ما كنّا نتمناه كي ينّفذ في المرحلة 

المقبلة.

الخير:   قال  صحفي  حديث   وفي 
»لقاؤنا مع رئيس الجمهورية العماد 
إستشارات  ضمن  عون   ميشال 
مشيرًا  جدًا،  ايجابيًا  كان  التكليف 
الجوّ  نفس  عن  عبّر  عون  أن  الى 
الَقسم،  الذي تحدّث به في خطاب 
وبالتالي  األمور  كل  تسهل  أن  آماًل 
في  الحكومة  تأليف  عجلة  تحرّك 
أسرع وقت، وهذا ما ينعكس ايجابًا 

للمواطن«. اليومية  الحياة  على 

خطاب  أن  اعتبر  سؤال،  على  وردًا 
اللبنانيين،  لكل  ملزم  الَقسَم 
من  التعاون  الجميع  على  وبالتالي 

أجل تنفيذه.

أن  الى  اشار  متصل،  سياٍق  وفي 
سيكون  الوزاري»  »البيان  موضوع 
موضع دراسة، ال سيما لجهة النصّ 
أن  الى  الفتًا  بالمقاومة.  المتعلق 
الحريري  سعد  المكّلف  الرئيس 
النيابية،  اإلستشارات  سيجري 
ثم  التأليف  الى  سينطلق  وبعدها 

البيان ثم الثقة.

و أمل النائب  الخير  تسهيل عملية 
وضع  وعدم  الحكومة،  تشكيل 
خالل  من  الدواليب،  في  العصي 
المضادة«،  والشروط  الشروط 
متمنيا »ان تبصر الحكومة الجديدة 

النور قبل عيد االستقالل«.

الى  السياسية كافة  ودعا »االطراف 
مصلحة  فيه  لما  التنازالت،  تقديم 
بناء  اعادة  وأن تساهم في  الوطن، 
التي  المؤسسات  وترميم  الدولة، 

تدهورت«.

النواب  مجلس  رئيس  مكانة  وعن 
الحكومية  التركيبة  في  بري  نبيه 
أن  على  الخير  شدد  الجديدة، 
وله  أمان،  صمام  بري  »الرئيس 
السياسية  الساحة  على  وجوده 
في  مشاركته  وعدم  اللبنانية، 
اساسية«،  مشكلة  يشكل  الحكومة 
الحريري  الرئيس  »حرص  مؤكدا 
حتى،  تكلفيه  وقبل  البداية،  منذ 
ضمن  بري  الرئيس  يكون  ان  على 

اي تركيبة حكومية جديدة«.

الضاهر 
ان  الضاهر  خالد  النائب  وأوضح 
دخلنا  التي  الجديدة  المرحلة 
الفتًا  الصف،  وحدة  تقتضي  فيها 
كتلة  الى  عودته  »مسألة  ان  الى 
لكنه  بعد،  تُبحث  لم  »المستقبل» 
في  والمشاركة  العودة  يمانع  ال 

اجتماعاتها».
وقال لـ»المركزية»: »كل ما حّذرت 
والتيار  للكتلة  مسيئاً  واعتبرته  نه  م
اعترف  المراجعة  وبعد  صل،  ح

الجميع بوجود خلل».

واعتبر ان »عرقلة تشكيل الحكومة 
سيئ،  امر  الجديد  للعهد  الولى  ا

الفشال  نيّة  هناك  كانت  اذا  ف
هذا  بدايته،  في  الجديد  لعهد  ا
فقط  وليس  البلد  على  ينعكس  س
ما  وهو  معيّن،  سياسي  فريق  لى  ع
خالل  عون  ميشال  بالرئيس  فع  د
ـ  ل العام  االمين  مع  االخير  قائه  ل
الى  نصراهلل  حسن  اهلل»  حزب  «
تسهيل  في  المساعدة  منه  لطلب  ا
تأليف الحكومة واال تكون المطالب 

تعجيزية».

داعي  »ال  ان  الضاهر  واعتبر 
»تيار  بين  الثنائي  الحوار  الستمرار 
دمنا  ما  اهلل»  و»حزب  المستقبل» 
بدأنا عهدًا رئاسيًا جديدًا، خصوصًا 
ان هذا الحوار لم يخرج سوى »بكالم 
فضفاض» لم يؤدِ الى تغيير سلوك 
مشددًا  وخارجيًا»،  داخليًا  الحزب 
المؤسسات  على ضرورة ان »تلعب 
البلد  حماية  في  دورها  الدستورية 
والدفاع عنه بداًل من طاوالت حوار 

غير مُنتجة».

علوش 
 

المستقبل  تيار  في  القيادي  ويرجح 
علوش  مصطفى   السابق  النائب 
الذهاب الى عرقلة طويلة للتشكيل، 
هذا  عكس  يحصل  لو  متمنيا 
االقتراب من موعد  الترجيح، خشية 
تكون  وال  النيابية،  االنتخابات 

الحكومة قد أقلعت.
 

كوزير  اسمه  المطروح  علوش، 
على  يؤكد  طرابلس،  مدينة  عن 
حزب  مع  »المستقبل»،  تحالف 
»القوات اللبنانية»، ويؤكد حرص 
إشراك  على  »المستقبل»  تيار 
آذار»، بغض  كل حلفائه في »14 
المواقف  عليه  كانت  عما  النظر 
مشيرا  الرئاسية،  االنتخابات  في 
للجميع،  نفع  الحكومة  أن  الى 
سيتمثل  كيف  واضح  غير  لكنه 
المستقلون في تحالف »14 آذار«.
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ولبنان  طرابلس  غرفة  وقعت   - وسط 
الشمالي، مذكرة تفاهم  إلنشاء محطة 
)الشمسية(  المتجددة  الطاقة  لتوليد 
لتركيب ألواح على أسطح معرض رشيد 
وذلك  ميغاوات   5 بقوة  الدولي  كرامي 
الكبرى في  القاعة  اقيم في  في إحتفال 
لبنان  مصرف  حاكم  بحضور  الغرفة، 
توفيق  الغرفة  ورئيس  سالمة  رياض 

دبوسي واقتصاديين.

بكافة  مرحبا  كلمته  دبوسي  إستهل 
مشرق  »يوم  أنه  معتبرا  الحاضرين، 
لبنان  ومنطقة  طرابلس  مدينة  في 
الشمالي وكل لبنان«، ومشيرا الى »إننا 
في هذا النهار ننتقل من مرحلة صعبة 
من  إنطالقا  الشمال  منطقة  عاشتها 
مرحلة  الى  والشمال  طرابلس  مدينة 
القطاع  بين  ما  بالتعاون  جدا  واعدة 
الدكتور  الحاكم  بسعادة  الممثل  العام 
بالنجاحات  يعلم  وكلنا  سالمة  رياض 
تقام  التي  واإلحتفاالت  يسجلها  التي 
المال  عالم  في  متميزة  كشخصية  له 
على  اإلقتصادية  والهندسات  واإلدارة 
والعربية  اللبنانية  المستويات  مختلف 
من  الكثير  يحصد  حيث  والدولية 

الجوائز«.

مفتاح  له  سنقدم  بدورنا  »نحن  وتابع: 
طرابلس  مدينة  في  اإلقتصاد  تفعيل 
العقول  عبر  الموجودة  الثروة  ومفتاح 
والموقع اإلستراتيجي ومختلف المرافق 
فرص  لخلق  نستغلها  أن  يمكننا  التي 
إستثمارات جديدة تجذب  عمل وتوفير 

اللبنانيين«. 

المشروع  عند  القصار  توقف  بدوره 
الطاقة  ميدان  في  الغرفة  توقعه  الذي 
لمشاركة  سروره  عن  معربا  البديلة، 
فرنسبنك في التوقيع على هذا اإلتفاق 
لبنان  مصرف  حاكم  ورعاية  بحضور 
الدكتور رياض سالمة »رجل المبادرات 
الخالقة واألول في لبنان إذ أن حضوره 
بهذا  إهتمامه  مدى  يعكس  اليوم 

العمل الرائد«.

خالل  من  الطاقة  توليد  »إن  وقال: 
يمهد  المستدامة  الطاقة  مصادر 
التحتية  البنى  تطوير  امام  الطريق 
على  اإلقتصادية  التنمية  وتحقيق 
انعم  اهلل  وان  خصوصا  البعيد  المدى 
علينا في لبنان بالطاقة الشمسية أياما 
اطلقت  وقد  الفصول  كل  في  طويلة 
 2014 العام  في  فرنسبنك  مجموعة 
ة  ر د مبا
يل  تمو

بأن  نفتخر  ونحن  المستدامة  الطاقة 
نكون المصرف الرائد في طرحه وتبنيه 
إدراكا ووعيا منا لحجم العواقب الكبيرة 
ومدى  المناخي  التغيير  عن  الناجمة 

أهمية الحفاظ على البيئة«. 

الجهود  كل  نبذل  اليوم  »وإننا  أضاف: 
اإلهتمام  مسيرة  إكمال  الى  الرامية 
بالمسائل البيئية في منتجاتنا وخدماتنا 
وسعيا منا الى تبني دراسات تؤدي الى 
رفع مستوى الوعي البيئي لدى عمالئنا 
الثقافية  اإلستراتيجية  إعتمدنا  وقد 
نظام  وإعتمدنا  مصرفنا  داخل  الفعالة 
الى  واإلجتماعية«، الفتا  البيئية  اإلدارة 
المستدامة هو في  الطاقة  ان »تمويل 
قلب إستراتيجيتنا وفي صلب مشاريعنا 
وإننا سعداء في الدخول بهذه الشراكة 
المحطة  بان  ثقة  وكلنا  اإلستراتيجية 
البالغ  الدور  لها  سيكون  الجديدة 
الى تلبية اإلحتياجات  بالنسبة  االهمية 
وفي  الشمال  في  للطاقة  المتزايدة 
إرتكازا  الوقود  على  اإلعتماد  تخفيض 
إنبعاثات  من  المنخفضة  الطاقة  الى 

الكربون«.

سالمة
توجه  الذي  لسالمة  كلمة  كانت  ثم 
بالشكر واإلمتنان الى الرئيس دبوسي 
الجميلة  المدينة  هذه  لزيارة  »لدعوته 
والذي اتاح لي فرصة اللقاء اهلها الذين 
واقع  ليكون هناك  يبذلون جهدا كبيرا 
في  عمل  فرص  وخلق  جيد  إقتصادي 

طرابلس ولبنان«.

المركزي  المصرف  في  »نحن  أضاف: 
ناحية  فمن  واضحة،  اهدافا  نمتلك 
ترتكز  التي  النقدية  السياسة  هناك 
واعتقد  الليرة  الصرف  سعر  ثبات  على 
من  المتوفرة  اإلمكانيات  ظل  في  أنه 
والتي  االجنبية  بالعمالت  الموجودات 
بفضل  تاريخيا  مستوى  باعلى  صارت 
الهندسة المالية التي قمنا بها والليرة 
مستقرة  وستبقى  مستقرة  اللبنانية 
على أساس هذه اإلمكانيات، اما الهدف 
لدينا قطاع  أن يكون  النقدي هو  اآلخر 
تمكنه  قدرات  يمتلك  سليم  مصرفي 
يؤدي  أن  دون  التسليفات  إعطاء  من 
رسملته  على  اخطار  أية  الى  ذلك 
الدولية،  للمعايير  إحترامه  على  او 
المصارف  لدى  إمكانيات  وهنالك 
تستمر  لكي  أموالها  رؤوس  لزيادة 
ولقد  اإلقتصادي،  التطور  مواكبة  في 
سواء  اللبنانية  االسواق  أن  اكيدا  بات 
الخاص  القطاع  او  العام  القطاع  في 
ونحن  عندنا  إهتمام  موضوع  هي 

الذي  التسليف  تحفيز  في  مستمرون 
يستطيع ان يحرك اإلقتصاد وفي نفس 
وهذه  للبنانيين،  مفيدا  يكون  الوقت 
السكنية  القروض  تشمل  التحفيزات 
التي سنستمر في العام 2017 بتشجيع 
القطاع المصرفي على توفيرها بفوائد 
لغايات  وكذلك  الغاية،  لهذه  منخفضة 
المتوسطة  المشاريع  تمويل  في  اخرى 
الفني  اإلبداع  وتمويل  والصغيرة 
هناك  يكون  لكي  المصارف  وتشجيع 
رسملة افضل في قطاع تقنيات المعرفة 

واإلقتصاد الرقمي«. 

تكون  لكي  نعمل  ان  »نريد  وتابع: 
اساسية  تسليف  أداة  اللبنانية  الليرة 
في العام القادم وتستعمل هذه الليرة 
تأمين  االمر  بهذا  والمقصود  للتنمية 
وإذا  اللبنانية  بالليرة  جديدة  قروض 
التسليف  نطور  بأن  اإلمكانية  توفرت 
بالليرة اللبنانية في أن نفتح بابا لتنمية 

إقتصادية في لبنان«.

طرابلس،  غرفة  بإنجازات  منوها  وختم 
متمنيا »أن تتعمم التجارب الناجحة في 
اللقاء  على  ومثنيا  القطاعات«  مختلف 

اليوم.

ذهبيا  مفتاحا  لسالمة  دبوسي  وقدم 
والتنمية  الشمالي  االقتصاد  »مفتاح 
مذهبة  ميدالية  قدم  كما  المستدمة 

لقصار.

واجتماع يف 
بلدية طرابلس

 
البلدي  القصر  في  مطول  اجتماع  عقد 
النفايات  قضية  عرض  طرابلس،  في 
نائب  الصحية، ضم  والمعالجة  الصلبة 
الولي  خالد  المهندس  البلدية  رئيس 
وفد حكومة كاتالونيا وبلدية برشلونة 
فاز،  بريتو  انجل  ومايكل  غراو  مارتا 
رياض  البلدي:  المجلس  في  األعضاء 
الحميد  عبد  االيوبي،  نور  محمد  يمق، 
سلطان،  وزاهر  المرج  أحمد  كريمة، 
البلدية  في  التنمية  مكتب  مدير 
الفيحاء  بلديات  التحاد  السابق  المدير 
الوهاب،  عبد  عبداهلل  المهندس 
المهندسة  الحالية  االتحاد  مديرة 
ديما الحمصي، المستشار ربيع جحجاح 
والمكلفة في مكتب التنمية في البلدية 

تغريد المرعبي.

وفد  »عضوي  أن  للبلدية  بيان  وأوضح 
مدته  المشروع  أن  الى  لفتا  برشلونة 
يورو  الف   730 حوالي  وكلفته  سنتان 
 UNDP مقدمة من بلدية برشلونة الى

الفيحاء  بلديات  اتحاد  بإشراف  لتصرف 
النفايات  لمعالجة  طرابلس  وبلدية 
المتعلقة  الصحية  والقضايا  الصلبة 

بها».

المجلس  »اعضاء  أن  الى  البيان  وأشار 
البلدي ركزوا على ضرورة وضع االسس 
النفايات  قضية  لمعالجة  السليمة 
التي  التحديات  بعد  سيما  ال  الصلبة، 
واجهت فرق عمل اتحاد بلديات الفيحاء 
الفاجيت،  وشركة  طرابلس  وبلدية 
السوريين،  النازحين  أعداد  ازدياد  بعد 
والمعدات  البشري  الطاقم  قدرة  لعدم 
واالليات لدى الشركة المكلفة والورش 
على  والبلدية،  االتحاد  في  المعنية 
التي  النازحين  اعداد  نسبة  مواكبة 

ترتفع يوما بعد يوم».

البلدي  المجلس  أن »اعضاء  الى  ولفت 
العناية  لجهة  الحلول  مشاريع  عرضوا 
وتأمين  المصدر  من  والفرز  بالنظافة 
فرص عمل للنازحين والمجتمع المقيم، 
وشرحوا تفاصيل جملة مشاريع أعدتها 
اللجان المختصة وتحديدا، لجنة البيئة 
ولجنة التربية والتعليم واللجنة الصحية 
المهندسين،  نقابة  مع  بالتعاون 
تأمين  بعد  المشاريع،  هذه  وتقضي 
الف دوالر،  المقدر بنحو 250  التمويل 
بضرورة العناية بالنظافة ورفع مستوى 
طالب  وتستهدف  المجتمع،  في  الوعي 
لحثهم  المدارس  في  الثانوية  المرحلة 
على معالجة وفرز النفايات من المصدر. 
وعرض االعضاء المشاكل التي تسببها 
زيادة كميات النفايات المنزلية والطبية 
العامة  الصحة  على  تأثيرها  سيما  ال 

وامكانية تفشي االمراض».

 
»دعمه  للوفد  الولي  شكر  جهته،  من 
الصلبة  النفايات  لقضية  حل  إيجاد 
»أطلعنا  وقال:  الصحية»،  والمعالجة 
خاصة  طرابلس،  أوضاع  على  الوفد 
السوريين  النازحين  أعداد  ازدياد  بعد 
لمواكبة  واتحاد  كبلدية  قدرتنا  وعدم 
الذي  االمر  االعداد  في  الزيادة  هذه 
على  المحافظة  في  خلل  الى  أدى 
البنى  على  سلبا  وأثر  العامة  النظافة 
لن  والبلدية  المدينة،  في  التحتية 
اإلمكانات  أن  إال  االيدي،  مكتوفة  تقف 
المشكلة  حجم  مقابل  في  متواضعة 
الشعبية.  المناطق  على  أثرت  التي 
االيوبي  الزمالء  االجتماع عرض  وخالل 
للمعالجة،  مشاريع  وسلطان  وكريمة 
التمويل،  بانتظار  جاهزا  بعضها  بات 
المشاريع  هذه  تمويل  امكانية  ودرسنا 
كاتالونيا  حكومة  مشروع  ميزانية  من 

وبلدية برشلونة». 

رياض سالمة من طرابلس: نعمل ألن تكون اللرية اللبنانية أدارة تسليف أساسية
وإجتماع يف بلدية طرابلس عرض مشروعا إسبانيا ملعالجة النفايات الصلبة يف الفيحاء

|  دبوسي مكرمًا سالمة 

»
كمال الخري هنأ عون ...

  

   كل خدمات الطباعة -  المنية بجانب مستوصف الحريري                          70106351 - 03427973 - 06462062

وسط - زار رئيس الحركة الوطنية المستقلة األستاذ فادي مالك الخير 
طرابلس  في  مكتبه  في  نهرا  رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  سعادة 
حيث قدم له التهاني بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية 
متمنيا النجاح للعهد الجديد على كافة الصعد االجتماعية االقتصادية 

والسياسية.

وفي سياق متصل أكد الخير على أن القرار الذي قام باتخاذه الرئيس سعد 
الحريري عبر دعم ترشيح العماد عون و إيصاله لرئاسة الجمهورية إنما هو 
بالمسؤولية خاصة  الدقة  عالي  إحساس  ينم عن  تاريخي  قرار  الواقع  في 
إلى  أدى  والذي  البلد  أصاب  الذي  الداخلي  اإلهتراء  و  التعطيل  حال  بعد 

تفاقم الوضع االقتصادي على جميع المستويات.

و  للبنان  نبارك  و  كما  القرار  هذا  على  نثني  فإننا  هنا  »من  الخير:  تابع 
الحريري  الرئيس  وتكليف  الرئاسي  الشغور  مرحلة  بانتهاء  اللبنانيين 
تشكيل الحكومة، كما و ندعو جميع الكتل النيابية لتحمل مسؤوليتها عبر 
تسهيل عمل الرئيس الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع 
المؤسسات  الى  المنتظمة  الحياة  عودة  الى  تهدف  خطوة  في  األطياف 
العامة و إعادة اطالق العجلة االقتصادية«.  ودعا الخير  الحكومة العتيدة 
للقيام بدورها و إقرار قانون انتخاب عادل يؤدي إلى إنتاج طبقة سياسية 
النيابية ووضع حد للتمديد  الناخبين عبر االنتخابات  جديدة تحظى بثقة 
المخالف للدستور بكافة أشكاله و تشكيل جسر متين للعبور إلى الدولة  
المخططات  جميع  من  صونها  و  حمايتها  و  عليها  الحفاظ  و  الحديثة 

الخبيثة و المؤامرات التي تحاك من حولنا«.

الخري دعا لتســهيل مهمة الحريري

|  الخير 

|   نهرا مستقبال الخير 

محافظ الشمال
ملالحقة كل من ينشر التحريض والقدح والذم

 وسط - اوضح محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في بيان اليوم، »ان حرية التعبير 
الرموز  شتم  خالل  من  يكون  ان  يمكن  ال  الحق  هذا  ان  اال  نحترمه  دستوري  حق 
الوطنية الكبرى والتعدي على االمالك العامة والخاصة». واعلن انه وبصفته محافظا 
للشمال، يؤكد انه »في خدمة الشمال كله وليس لفئة من دون اخرى، فاالمر كان 

وال يزال واضحا وضوح الشمس في العديد من المحطات منذ توليه المسؤولية».

والراعية  الحاضنة  وأجهزتها  الدولة  تحدي  الى  اللجوء  »بعدم  المحافظ  نصح  اذ  و
ألبنائها كافة»، أكد انه »سيتم جزائيا مالحقة كل من تسول له نفسه نشر او البوح 

بأي تحريض، اساءة او قدح وذم«. 

 وسط - تقدم رئيس »المركزالوطني« في الشمال، كمال الخير لدى استقباله وفودا 
شعبية أمت دارته في المنية » بالتهنئة من جميع اللبنانيين بانتخاب العماد ميشال 

عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد شغور دام أكثر من سنتين ونصف«.   

نبيه  الرئيس  النواب  رئيس مجلس  به  ويقوم  قام  الذي  بالدور  عاليا  تابع:«نشيد   
بري، كصمام امان في البلد، وخصوصا ادارته الشجاعة والحكيمة والحاسمة لجلسة 
السياسية  االطياف  مختلف  بين  للحوارات  الدائمة  رعايته  كما  الرئيس،  انتخاب 
اللبنانية. » وتمنى »التوفيق للعهد الجديد وللوطن، مطالبا » بتشكيل حكومة اتحاد 
النيابية  اللبنانية، وبضرورة إجراء االنتخابات  وطني تضم جميع االطياف السياسية 
على أساس لبنان دائرة واحدة، وعلى مبدأ النسبية في موعدها الدستوري، ولو على 
قانون الستين اذا تعذر اعتماد قانون جديد، فنحن نرفض التمديد رفضا مطلقا و 
قطعيا.«.  وختم بالقول:« بما ان الحكومة المقبلة هي حكومة انتخابات، فإننا ايضا 
وغير  محايد سياسيا،  وزير  الداخلية  وزارة  يتسلم  بأن  عون  ميشال  الرئيس  نطالب 
تابع ألي تيار سياسي، تكون مهمته االساسية السهر على شفافية ونزاهة العملية 

االنتخابية البرلمانية«. 

»»

  وسط - تصوير: حمادة أسعد\روان
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مهرجان للتسوق يف البرتون، للرتاث يف طرابلس، التفاح بيجمعنا يف بشري ومهرجان قطاف الزيتون يف الكورة 
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نقابة مهندسي طرابلس  تستضيف 
طالب شاركو يف مسابقات عاملية

 
وسط -  إستضافت نقابة المهندسين في طرابلس 12 طالبا من كلية الهندسة في 
الجامعة اللبنانية -الفرع األول بطرابلس، توزعوا على 4 فرق شاركوا 
خالل 24 ساعة متواصلة بمسابقة ال IEEExtreme 10.0. وأفاد 
بيان أن »المسابقة هي عبارة عن تحد مباشر من خالل االنترنت 
بين الطالب من كل دول العالم في برمجة الكومبيوتر. وبدأت 
بتوقيت  الثالثة  اي  غرينتش  بتوقيت   12 الساعة  من  المنافسة 
واستمرت  الحالي   22 في  الواقع  السبت  الجمعة  ليل  لبنان 
وتلقى  منه«.   23 في  األحد  يوم  فجر  حتى 

كل  مسألة خالل  بمعدل  برمجية صعبة  مسألة  الفترة 24  هذه  المشاركون خالل 
ساعة، وإستخدم الطالب شبكة االنترنت في النقابة لقراءة االسئلة واإلجابة عليها، 
ووفرت لهم نقابة المهندسين المكان المناسب في الطابق الرابع للتركيز على حل 
المسائل المطروحة وتأمين الدعم اللوجستي الالزم من طعام وشراب وراحة وغير 

ذلك من االحتياجات الالزمة خالل تلك المدة. 

ولنقيب  للنقابة  واالمتنان  »التقدير  عليهم  المشرفون  واساتذتهم  الطالب  وشكر 
على  الطالب  وتمكين  المستويات  كافة  على  للدعم  بعيني  ماريوس  المهندسين 
المشاركة في هذه المسابقة العالمية، في إطار التعاون المستمر بين النقابة وكلية 
في هذه  العام  العالم شاركوا هذا  دول  فريقا من كل  يذكرأن 2517  الهندسة«. 
المنافسة، وحل طالب الفرع األول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في طرابلس 

بالمركز 354 عالميا. 

باالنتاج  أنشطة ومعارض متخصصة  الشمال سلسلة   وسط - شهدت محافظة 
تراثيا  معرضا  طرابلس  في  مين«  »فيا  فندق  افتتح  وللمناسبة  المحلي، 
للمنتوجات الغذائية والحرفية، بعنوان »مينا بازار» في شارع »مينو» في ميناء 
المدينة، بمشاركة عدد من المنتجين، وحضور رئيس بلدية الميناء عبد القادر 

علم الدين وحشد من الفعاليات الثقافية واالجتماعية.

وألقى منظم البازار ومدير الفندق فادي الصيداوي كلمة االفتتاح، قال فيها: »ان هذا 
السوق مخصص للمنتوجات الغذائية التي تصنع في الميناء وضواحيها، إضافة إلى 
كل مناطق الشمال، لمساعدة المنتجين على تسويق سلعهم، وتسليط الضوء على 
األغذية الطبيعية، وبخاصة في هذه األيام التي تحتل فيها مسألة سالمة الغذاء حيزا 
يوم سبت،  كل  »وستواكبه  البداية،  هو  البازار  هذا  أن  إلى  وأشار صيداوي  كبيرا». 
الوجه  على  الضوء  تسليط  إلى  »نسعى  واضاف:  الحرفيين».  من  عدد  استضافة 
الحضاري والتراثي في احياء الميناء القديمة، بخاصة وأن ثمة مهنا كثيرة منسية ال 
تجد طريقها إلى التسويق». ولفت صيداوي إلى أن المنظمين يسعون إلى توسيع 

بيكار المشاركة في شكل أسبوعي.

وشددت مسؤولة قطاع المرأة في »تيار العزم» جنان مبيض على أهمية هذا النشاط 
في التنمية المحلية، ومساعدة الحرفيين على تصريف إنتاجهم. 

التفاح بيجمعنا يف بشري
 وأحيت بلدية بشري بالتعاون مع الFitness Zone المهرجان السنوي االول ليوم 
العائلة للياقة البدنية، تحت عنوان »التفاح بيجمعنا التفاح بيقوينا»، في حديقة مار 
جرجس بشري، بهدف دعم مزارعي التفاح في بشري، وبحضور ممثل النائبين ستريدا 
جعجع وايلي كيروز المختار فادي الشدياق، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز وأعضاء 

المجلس البلدي، وحشد من المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية.

 Fitness Zoneوبأعضاءال بالحضور  البلدية  لرئيس  ترحيبية  كلمة  وكانت 
وبالمزارعين الذين عرضوا منتوجاتهم المصنعة من التفاح من خل، حلويات، بوظة، 
البلدية ونائبي المنطقة بأنها »ستكون  عصير تفاح ومنتوجات بلدية. ووعد بإسم 
الفاكهة  التفاحة  فستصبح  التفاح،  مزارعي  على  ستمر  التي  الصعبة  االخيرة  السنة 
العائلة  جمع  هدفه  المهرجان  »هذا  أن  واعتبر  الفواكه».  بين  لبنان  في  االغلى 
من  منتوجات  صناعة  الى  وتوجيههم  المزارعين  ودعم  لتشجيع  سنوي  وسيكون 

التفاح»، شاكرا »الكشاف الماروني على دوره الدائم في تنظيم جميع النشاطات في 
بشري»، متمنيا على »الجميع تشجيع المزارعين وشراء منتجاتهم».

مهرجان للتسوق يف البرتون
و اختتمت »جمعية تجار البترون وقضائها» مهرجان التسوق الذي اطلقته خالل شهر 
أيلول الماضي وتخلله سحب على 4 جوائز مالية نقدية بقيمة 500 دوالر لكل جائزة 

.i10 وسيارة من نوع هونداي

اتحاد  رئيس  حضور  في  برنار»  »سان  مطعم  في  عشاء  الجمعية  أقامت  وللمناسبة 
بلديات منطقة البترون رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، رئيس جمعية التجار 
إضافة  فرح  نضال  البترون  في  اللبناني  االعتماد  بنك  مدير  واالعضاء،  عطيه  روك 
الى  النقدية إضافة  الذين تسلموا جوائزهم  التسوق  الفائزين بجوائز مهرجان  الى 

االعالمي شربل ضرغام الذي ربح السيارة وتسلم مفتاحها من الحرك وعطيه.

الذي تسلم من عطيه لوحة تذكارية لمشهد شاطىء  الحرك  العشاء تكريم  وتخلل 
البترون.

ثم ألقى عطيه كلمة رحب فيها بالحضور وشكر كل المؤسسات والشركات الداعمة 
وخص الحرك بالشكر على كل ما قدمه ويقدمه للبترون على كافة المستويات. وثمن 

تعاون اعضاء لجنة جمعية التجار الذي يثمر عمال ناجحا فيه كل الخير للبترون. 

 مهرجان قطاف الزيتون 
برعاية  الزيتون  قطاف  مهرجان  يومين،  مدى  على  الكورة   - داربعشتار  في  و أقيم 
البلدية وبالتعاون مع الوكالة األميركية للتنمية الدوليةUSAID/LIVCD، والتعاونية 
القادري، سفيرة  جورج  البرازيلي  السفير  في حضور  الزيتون،  إنتاج  لتطوير  الزراعية 
بلدية  رئيس  عراجي،  جورج  السابق  النائب  بيزانيللي،  إينيس  مارتا  األورغواي 
البلدية األسبق غاوي غاوي، مدير قطاع  المهندس اسحاق عبود، رئيس  داربعشتار 
زيت الزيتون في برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية المهندس روالن عنداري، 
منسقة برنامج تنمية القطاعات األنتاجية في الشمال ريم درباس، رئيس التعاونية 

الزراعية في داربعشتار رفول رفول وحشد من أهالي البلدة والقرى كافة. بداية تحدث 
عبود وقال: »أهمية هذا النشاط هو أن نجلب الناس إلى مناطقنا للتعرف على كيفية 
وان  محصولها،  عصر  وكيفية  قطافها  ثم  من  تثمر،  حتى  الزيتون  بشجرة  اإلعتناء 
يثقوا بأن هذا الزيت هو طبيعي مئة في المئة، ومن أجل تصريف المواسم«. أضاف: 
»هذا المهرجان مهم لداربعشتار وكل المناطق المجاورة المنتجة للزيتون. متأملين 
في السنين المقبلة مشاركة كل قضاء الكورة فيه«. وعن دور البلدية في األهتمام 

والمحافظة على مواسم الزيتون، قال:« مستعدون ل

اليوم  فاعلة  االنتاج، كما هي  أجل تقدم وجودة  للمزارعين من  يلزم  بما  لمساعدة 
برعاية هذا المهرجان، وأيضا لمساعدة المزارعين في تصريف إنتاجهم«.

األول  هو  الكورة   - داربعشتار  في  الزيتون  قطاف  مهرجان  فقال:«أن  عنداري  أما   
خارج  من  الناس  لتشجيع  الزراعية،  والتعاونية  داربعشتار  بلدية  بين  بالتعاون 
المنطقة، على كيفية القطاف والعصر، ولتسويق زيت الضيعة أي الزيت اللبناني الذي 
هو منتج من المزارعين«. أضاف: »للحصول على زيت بكر ممتاز، هناك طريقة معينة 
من القطاف إلى العصر ثم التخزين. أي حموضة أقل من 80، مخزن في مستوعبات 
ستانلس خاصة وعنده مميزات بالرائحة العطرية والطعم الحاد لكي نصل إلى زيت 
زيتون جيد جدا، وذلك يجعل المستهلك يطلبه دائما. ونحن كبرنامج تنمية القطاع 
اإلنتاجي الممول من ال USAID نساعد الجمعيات والتعاونيات في كل لبنان ومنها 
زراعي  إرشاد  أسمه  الحديثة وكل شيء  والطرق  المكننة  في  الكورة،  في  داربعشتار 

إلنتاج ومساعدة قطاع الزيتون«.

الزيتون وكيفية   وكانت هناك محاضرات مع عنداري والمشتركين عن أصناف زيت 
تذوقه بشكل صحيح، لكي يعرف ما هو زيت الزيتون البكر الممتاز وكيفية إنتاجه من 
المزارع اللبناني. وخالل النهار كانت زيارات للحقل وكيفية فرط الزيتون آليا من ثم 

توضيبه، وأيضا زيارة المعصرة وكيفية عصر الزيتون وإنتاج الزيت الزيتون الجيد. 

وأيضا  الطبيعي.  التفاح  أهمها عصير  البلدية، ومن  للمونة  كما كان هناك معرض 
وألول مرة في الكورة وخصوصا في داربعشتار إنتاج نبيذ ihtar المحلي. وفي الختام 
مار  كنيسة  بتدشين  والمشتركين  المساهمين  مع  عبود  جورج  المونسينيور  قام   ،

يوسف التي أقيمت على أنقاض مطحنة قديمة بين بساتين وأشجار الزيتون.
 

كرامي بارك للحريري
وطالبه بحصة وازنة لـ طرابلس

رئاسة  تكليفه  الحريري  سعد  للرئيس  كرامي  فيصل  السابق  الوزير  بارك 
وفودا  استقباله  خالل  وقال  وقت«.  أسرع  في  تشكيلها  »يتم  ان  آمال  الحكومة، 
التهديد  طرابلس:«رغم  في  القلة  كرم  في  كرامي  عمر  الرئيس  قصر  في  شعبية 
وسنلجأ  تمر  بأن  الجمهورية  رئاسة  النتخابات  السماح  بعدم  والقول  والوعيد 
مر  الجمهورية  رئاسة  انتخاب  ان  اليوم  شاهدنا  تمت،  حال  في  الشارع  الى 
الشارع  نرصد  اليوم  ونحن  وراءنا  اصبح  الحكومة  برئاسة  التكليف  وان  بسالم 
بأنها  اليوم  تشعر  التي  طرابلس  في  وخاصة  مطمئنة  والناس  مرتاح  والشارع 
الشرعية«. المؤسسات  والى  اليها  عادت  الدولة  وان  الدولة،  احضان  الى   عادت 

اضاف:«نحن نبارك للرئيس سعد الحريري هذا التكليف، ونأمل ان يشكل الحكومة 
بأسرع وقت ممكن والمطلوب من هذه الحكومة 3 أمور: الحفاظ على االمن ودعم 
االجهزة االمنية بالمهام التي تقوم بها على اكمل وجه، دعم االستقرار النقدي الننا 
نشعر بان هناك ضغوطا على الليرة اللبنانية ومع تشكيل الحكومة العتيدة اعتقد ان 
االمور االقتصادية ستستقر ويرتفع النمو االقتصادي، اقرار قانون انتخابات عصري 

واجراء االنتخابات في وقتها المحدد«. 

وختم: »يبقى قضية تمثيل طرابلس في الحكومة، نحن نأمل ونطالب بأن 
الوطني  الصعيدين  على  طرابلس  تمثله  لما  وازنة  طرابلس  حصة  تكون 

والشعبي«.   

|  تذوق زيت الزيتون

مشروع عابد السكني 
 بناء المهندس محمد مصطفى مطر

شقق فخمة، مناظر خالبة ومطلة
 بحرا وجباًل

أوتوستراد المنية - الضنية الجديد
للمراجعة  المهندس محمد مصطفى مطر 76481487
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نساء أعالم 
مع رئيسة حزب 10452 يف لبنان السيدة روال املراد

تقرير: ميساء سيف   - تصوير: حمادة أسعد

وسط - إمرأه استثنائية، أنيقة في مظهرها، كبيرة في تواضعها، عظيمة 
في اخالقها، كريمة في عطائها، لطيفة في تعاملها، لبقة في حديثها، 
انتمائها، ملتزمة  عميقة في تفكيرها، واقعية في منطقها، وطنية في 
في  حكيمة  انفتاحها،  في  مؤمنة  صداقاتها،  في  أمينة  رسالتها،  في 

تصرّفاتها إنّها باختصار السيدة روال المراد.
 

استقبلتنا بترحاب كبير وببسمة مميّزة، جلسنا في مكتبها بمقر الحزب 
العامّة، ثمّ دخلنا في  األمور  الشاي وتسامرنا قلياًل في بعض  نحتسي 
صلب الموضوع، الذي فيه نطّل على قرّاء الوسط بشفافية وصدق، وكان 

لنا معها هذا الحوار حول شؤون الوطن والمواطن المسؤول.

نص الحوار

بداية طرحنا سؤااًل حول بداياتها، وماذا أضاف الحزب 
يف حياتها!

 
تجيب، السياسة في لبنان عكس مفهوم السياسة في العالم، علينا العودة 
الى هذا المفهوم واتقان استخدامه للصالح العام من أجل تغيير وتحسين 

أمور البلد بكل نواحيها االقتصادية االجتماعية وطبعا السياسية.

في  شاركنا  التي  االجتماعية  المؤسسات  مع  محدود  أفق  الى  الوصول  بعد 
تأسيس العديد منها وكان آخرها تأسيس جمعية آفاق التي نرأسها وندير 
أنشطتها، كان ال بد من العمل على حزب سياسي من اهم قضاياه العمل 
على حقوق المرأة سياسيا ويمهد العتالئها مناصب رفيعة وهو حزب لبناني 
في الشكل والمضمون وقريب من كل شرائح المجتمع يهتم بشؤون الوطن 
والمواطن على امتداد ال 10452 كلم مربع وله مكاتب تمثيلية في العديد 
من المناطق مع اإلشارة  الى أن انطالقه رسميا كان بتاريخ 2015/11/21. 

كما نتطلع الى متابعة الوضع في المدارس الرسمية ودعم التعليم الرسمي 
لرفع المستوى التعليمي، الى جانب دعم المرأة  والمجتمعات الريفية التي  
صحي  الضمان  تأمين   خالل  من  االرض  هذه  في  البقاء  اجل  من  تناضل 
والرعاية  المطلوبة والدعم االقتصادي  ونحن  كحزب نطالب الدولة بتأمين 
الضمان الصحي لكل امرأة ريفية  ونطالب الدولة والمجتمع المدني بدورات 

مكثفة للنساء االميات في الريف من اجل تطور المجتمع الريفي.

عن  تحدثت  كما  قياسية،  مدة  في  الحزب  إنجازات  مراد  السيدة  وشرحت 
عن  كاشفة  المؤسسة،  في  والنشاط  الحياة  وضخ  الدائم  للتطوير  نظرتها 
التحضير النتشارها في كافة المحافظات إيمانا منها بالالمركزية اإلدارية في 

تحقيق التطلعات المستقبلية ومحاربة الفساد المستشري. 

يسعى  كيف  طرابلس،  من  كانت  االنطالقة  أن  بما 
الحزب للحفاظ على ارثها ومصلحتها العامة؟!

يقدرنا اهلل ك حزب  أن  وأتمنّى  كبير ومشرّف  تاريخ  الطرابلسي هو  اإلرث 
وإخالص،  بأمانة  الرسالة  وإيصال  األمانة  هذه  على  الحفاظ  على  وجمعية 
المعنية للحث  الجهات  أكثر من صعيد مع  لنا تواصل وعلى  الغرض  ولهذا 
على االهتمام أكثر بالشؤون التنموية واالجتماعية وعلى رأسها ذات األهمية 

القصوى على سبيل المثال ال الحصر )الوضع التربوي الذي عقدنا 

ألجله العديد من اللقاءات، الوضع االقتصادي  خاصة البطالة وأيضا الوضع 
البيئي السيما مشكلة النفايات والتخلص منها بأساليب تراعي البيئة وصحة 
المواطن(،ونحن كحزب كان وما زال لنا تصور للحل من خالل التفحيم ونحن 
ونشاطاتنا   أهدافنا  أن  الى  .وأشير  المشروع  هذا  ليتم  البلديات  مع  نعمل 

تجسدت في  تمتين أواصر العالقة الطيّبة مع أهلنا ومناصرينا وأصدقائنا  
من خالل ما يربطنا بهم من محبة واخالص، العامود الفقري لنا في كّل عمل 

خيّر نحّققه في أيّام الخير وأيام الصعاب أيضًا.
 

هل الحزب هو أقصى حدود طموحاتك يف الحقل 
العام؟

المجتمع  ولخدمة  المواطن  اجل  من  أنشئ  سياسي  حزب   10452 حزب 
بوسائل منّظمة، إلى ذلك أقوم بأعمال اجتماعية أخرى منها ترؤس    جمعية 

آفاق ووجودي كعضو مؤسس في عدة جمعيات.

احرتام السيدة روال معمم يف األوساط اللبنانية حتى لدى 
الخصوم السياسيني، ما هو تعليقك على ذلك؟

في السياسة ال بد من وجود خالف في الرأي والتوجّه، لكن يبقى التعاطي 
حقيقية  صورة  هو  اآلخر  تقبّل  ألّن  أساسي  أمرٌ  متبادل  باحترام  السياسي 
العيش  يستطيع  ال  البلد  هذا  في  والمواطن  الوطن  ولبناء  للديمقراطية 
بانعزالية والعمل تحت سقف المصلحة الوطنية هو فوق كل اعتبار.  أفضّل 
ولألسف  األهلية،  فالحرب  األساس،  الذي هو  اللبناني  الواحد  العيش  عبارة 
العودة،  السعي لعدم  اللبنانيين، وعلينا  جميعًا  الشديد، فرّقت كثيرًا بين 
مهد  لبنان  لبنان.  تاريخ  من  السوداء  الحقبة  هذه  إلى  بالذاكرة  حتى 
الحضارات وارض الفينيقيين، فنحن مميّزون بالعلم والثقافة واإلبداع، لذا 
علينا المحافظة على هذا التاريخ ورفض أي نوع من أنواع الحروب، والعمل 
بجهد كبير من أجل وحدة بلدنا وصون العيش الواحد اللبناني والحزب مبني 

أصال من قاعدة صون العيش الواحد بين جميع أطياف المجتمع. 

يتخذ الحزب شعار )نعم لدولة املواطن، ما هي املواطنة   
ومن هو املواطن يف قوانني الحزب( ؟!

 المواطن هو راس الهرم يتمتع بحقوق المواطنة ويؤدي واجباتها، والجماعة 
السياسية وهو يقود دفة التغيير، فالمواطن عليه احترام الواجبات والعمل 

حقوق   من  المواطنة  تقرره  بما  يتمتع  ان  في  الحق  وله  حقوقه  اجل  من 
مدنية وسياسية وما تعينه من واجبات مدنية والتزامات قانونية،  فال يمكن 
المجتمع  عن  بمعزل  والعشرين،  الحادي  القرن  في  المواطنة  عن  الحديث 
المدني والدولة الوطنية الحديثة ودور المواطن في الدولة، وإن المواطنة 
بركنيها األساسيين: المساواة والحرية هي ما يجعل من الديمقراطية نظامًا 
تواصليًا مفتوحًا على أفق إنساني بقدر ما هو مفتوح على النمو والتقدم . 
إال باالنطالق من  التي تستحق اسمها  المواطنة  الحديث عن  بل ال يمكن 

قاعدة إنسانية واعتماد معايير إنسانية.
 

شعار دولة المواطن من )الوطن( والوطن هو المكان الذي وُلد فيه المواطن 
ونشأ وتعلم ويعمل فيه واستقر فيه وله الحق في الشراكة وتقرير المصير.

في  جهة  أي  به  تعبث  وال  والمضمون  بالشكل  لبناني  حزب    10452  
الداخل أو الخارج.

انتهت  مهمة،  لحظات  بمثابة  كانت  الحزب  رحاب  في  ساعة  من  أكثر 
المقابلة على أمل التواصل خدمة للمصلحة العامة وخرجنا بانطباع كبير 
ومستقبله،  بلبنان  يثقون  اشخاصُ  الوطن  هذا  في  أن  على  يشجعنا 
هذا  سبيل  في  نيرّة  وثبات  تحقيق  سبيل  في  النضال  الى  ويسعون 

الشعب اللبناني الحي الذي ال يعرف االستسالم أو الخضوع.

من أهداف الحزب:
اللبناني  المواطن  ويكون  ريادي  دور  فيه  للمرأة  يكون  قوي  وطن  بناء   -
كافة  بين  والواجبات  الحقوق  في  المساواة  مبدأ  على  التأكيد    ، الرابح  هو 

المواطنين.

-العمل على قانون انتخابي عادل بعيدا عن الطائفية يتمثل به كل االفرقاء 
السياسيين، 

- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على مبدأ استقاللية القضاء

- العمل على اعتماد نظام توظيف قائم على الكفاءات
السياسية كقوة تمثيلية لمختلف  الحزبية وتشجيع االحزاب  الحياة  - تفعيل 

تيارات الشعب اللبناني 

- العمل على ان يكون هناك مساواة جندرية في التمثيل البرلماني والحكومي  
و  تشجيع الفئات المهمشة على االنخراط في العمل السياسي 

اللبنانية وضمان تفوقهم على التعليم   - تعزيز التعليم الرسمي والجامعة 
الخاص ،  التأكيد على مرجعية الدولة في وضع المناهج التربوية وتعميمها 

على القطاعين العام والخاص

التربوية  المناهج  في  والمساواة  االنسان  المواطنة وحقوق  ثقافة  تعزيز   -  
 ، المهنية  والمنظمات  والنقابات  والجامعات  المدارس  كافة  في  وتعميمها 

والتجمعات اإليديولوجية 

 - العمل على اشراك المغتربين اللبنانيين في االنتخابات وتأمين مشاركتهم 
في تطوير وتنمية الوطن 

لكافة  المجانية  الطبابة  تأمين  فيه  بما  االجتماعية  الحماية  مبدأ  اعتماد   -
المواطنين وضمان الشيخوخة وغيرها من سياسات الدعم االجتماعي

العدل االجتماعي  لتامين  العادلة كأفضل وسيلة  الضريبة  اعتماد فلسفة   -
دون تعطيل االستثمار والنجاح االقتصادي

والتنمية  عمل  فرص  لتأمين  التخطيط  في  الدولة  دور  على  التأكيد   -  
المستدامة والتنوع في االقتصاد 

رئيسة حزب ال 10452 يف ضيافة الوسط ...
نعمــل لبنــاء وطــن قوي يكون للمــرأة فيه دور ريادي ويكون املواطن هو الرابح

رئيسة الحزب السيدة روال المراد

interface
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ـــنتر الوفاء 
 بناء فادي مالك الخير

سنتر الوفاء - بناء فادي مالك الخير  76600900
دراسة تصميم وإشراف: مكتب الهندسة واالنشاءات

 مهندس مدني أحمد عبداهلل حمود   03436196   03598490

3 غرف نوم
صالون
مطبخ

حمام عدد2
شرفات

سور محيط بالبناء
بئر ارتوازي خاص

مصعد 
مولد كهرباء

سنتر الوفاء، مشروع سكني سوبر دولكس مؤلف من بلوك واحد فقط، شقق سكنية فخمة 
بمساحات متنوعة 100 و 120 متر مربع بتصميم ومواصفات هندسية متميزة. 

 يقع المشروع في مدينة المنية - المخاضة الطريق القديم )البحري( بالقرب من مدرسة 
الراهبات.  يمتاز   المشروع باألمان، الهدوء، سهولة المواصالت وبقربه من الشاطئ.
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حاوره: عامر  عوض - فهد الحاج 
تقرير: ميساء سيف، تصوير: رضوان أسعد

وسط - رغم الصعوبات لديه العديد من األفكار للنهوض بالقطاع 
العقاري واالقتصادي في المنية ومنها باقي المناطق إلعادة لبنان 
األوضاع  من  بالرغم  الضائعة  الفرص  بلد  ال  االستثمارات  بلد 

المشتعلة التي تحيط به من كل حدب وصوب.

عرفه كثيرون بدوره الريادي في التجارة والحركة االقتصادية واليوم في بناء 
االنسان واألوطان، مبدؤه أن تقنعني أو أقنعك ومستعد ل سماعك والعمل 
بانتقادك وتوجيهك، معززًا نظرية الفزعة الثقافية، ترى موقعه يجمع فيه آثار 
للمنطقة القديمة خشية ضياعها وإلتاحة الفرصة لألجيال القادمة، لمعرفة 
الليمون، ولد  المنية مدينة الطبيعة وفحيح أزهار  الماضي بكل أبعاده. في 
إلى اسبانيا  انتقل  العريقة، ومنها  الدين  شاب من عائلة كريمة عائلة علم 
حيث تزوج وأسس عمله ومؤسساته دون أن ينسى مسقط رأسه الذي أواله 

كل اهتمام ومن وراء الكواليس.

عاد في السنوات القليلة الماضية الى لبنان الذي لم يتخلى عنه يومًا، مؤسسا 
رأسها  وعلى  واالجتماعية  االنسانية  االقتصادية،  األنشطة  من  مجموعة  ل 
المدينة  في  اجتماعية  حاضنة  الى  قياسية  فترة  وفي  تحول  انمائي  مركز 
وجوارها، والذي يعمل على تحسين المنطقة اقتصاديا واجتماعيًا عبر إيجاد 

فرص عمل للشباب في لبنان والمهجر وتنمية عدة قطاعات.

محب للعلم وللشباب ومخلص لوطنه، سعى بصورة دائمة إلنماء المنطقة 
وانعاش الطاقات وخاصة الشبابية منها، ذو سيرة مهنية واعدة، عضو في 
العديد من الهيئات التجارية واالقتصادية داخل لبنان وخارجه، عضو فخري 
في العديد من المؤسسات اإلجتماعية واالقتصادية، حاصل على العديد من 
األوسمة، يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي ل مشروع الميرادور ورئيس 
مركز الدوري االنمائي وله مقولة دائمة )شبابنا هم ثروتنا هم إقتصادنا( إنه 

رجل األعمال أحمد علم الدين )الدوري( .

 نص الحوار 

هل لكم أن تحدثونا أكثر عن مشروع املريادور؟!

ويعتبر  الغربية،  المدن  غرار  على  نموذجية  مدينة  عن  عبارة  هو  الميرادور 
انموذج لما هو موجود في دول الخارج من تنظيم، كان في بداياته عبارة عن 
حلم يراودني بنقل شوارع وابنية الدول الحديثة الى المنية ولبنان الى أن 
كان الحلم واقع.  ولتحقيق هذا الحلم بدأنا البحث عن عقار أنموذجي الى أن 
وقع االختيار على قطعة أرض  زراعية، في جبل تربل تصل مساحتها الى ما 

يقارب ال مليون متر مربع ل تكون الميرادور الذي نحن فيه اليوم.

تحدثتم عن قطعة أرض زراعية ما يعني أنها غري صالحة للبناء؟!

ال طبعا، دخلنا في معركة شرسة استمرت زهاء الــ 4 سنوات ل نقل العقار من 
زراعي الى سكني وبالفعل، وبمساع من الرئيس سعد الحريري تم تسهيل 
اتمام اجراءات تصنيف المشروع من زراعي الى سكني حيث شرعنا بالمرحلة 
االولى منه بمدة لم تتعدى السنة  وال 9 أشهر وانا ارى اليوم  حلمي واقعا 
ولكن في بداياته طبعا »لو السياسيين بيفكرو بالمصلحة العامة ما بيكون 

عنا مشاكل ب لبنان«.

العقار  أكثر عن مراحل »املريادور« ما بعد نقل  التنفيذ، حدثنا  يف 
من زراعي اىل سكني!

الخرائط  ووضع  المشروع،  موقع  دراسة  مرحلة  كانت  االولى  المرحلة 
البنى  وتجهيز  الطرق  لشق  متخصصىة  هندسة  مكاتب  عبر  الضرورية 
حدائق  بناء  المشروع،  تشجير  الالحقة  المرحلة  تشمل  ان  على  التحتية، 

ومؤسسات خدمية مرتبطة بــ »الميرادور« لكن االهم اليوم هو ان 

عالمية  وبمواصفات  المرسوم  بالشكل  االولى  خطواته  نفذت  المشروع 
تحاكي المدن النموذجية في الخارج.

 
أما عمليات التعبيد )مد الزفت( والتزييح )تخطيط الطرق الداخلية للمشروع( 
قد تمت بمواصفات عالية وعالمية والتزفيت المستخدم في طرقات المشروع 

الرئيسية والفرعية تجاوزت كلفة الطن الواحد منه ال 106$ امريكي.

يبقى أن أشير الى أن البنى التحتية انتهت بشكل كامل من مياه وخطوط 
الطريق  اعادة شق  الشائع وتجنب  الخطأ  هاتف وتمديدات صحية هربا من 

)كل شي جاهز( من المجارير الى الكهرباء الى الماء.

أكثر  حدثنا  املريادور،  يف  ستولد  »بلدية«  عن  البعض  حدثنا 
عن املوضوع!

الى جانب بلدة  ألف متر مربع  أكثر من 800  الميرادور مشروع قائم على   
والتي  تربل  بلدية  الميرادور بعون اهلل والدة  وبالتالي  سنشهد من  تربل، 
تربل(   بلدة  ل  يتبع  عقاريا  )المشروع  البلدة  جانب   الى  المشروع  ستشمل 
فوق  سياحية  المنطقة  تكون  )بس  الداخلية  وزارة  بحسب  يسمح  والقانون 

300 متر بحقلك تكون بلدية(،  مع انتخابات وتربل تتبع للمنية.
 

هل من مشاريع اخرى تزامنا مع مشروع املريادور وهل ألبناء 
املنية األولوية يف التوظيف؟

نعم، نحن في صدد البدء بالجزء الثاني من الميرادور والذي يمتد الى بلدة 
مرياطة، وأيضا نحن في صدد التحضير ل مشروع منتجع على البحر )ووضعنا 
أرض  بلوكات،     3 على  مقسمة  مربع  متر  الف  ومساحته 20  الخرائط(  له 
العراقيل ونعمل على تجاوزها  نعاني من بعض  المشروع موجودة   ولكن 
متر  الف   50 ال  تقارب  مساحة  على  صناعية  منطقة  لمشروع  نتحضر  كما 
مربع تجمع الصناعيين في مكان واحد مدروس ومنظم يسهل على المصانع 
المبعثرة عملها في منطقة  مجهزة تجهيز صناعي صحيح نموذجي ) كهرباء، 

ماء، نقل(.

وبخصوص توزيع الوظائف في الميرادور، ألبناء المنية األولوية في التوظيف 
في  الكائن  المؤسسة  مكتب  في  لهم  تجرى  اختبارات  بعد  المشروع  في 

طرابلس الضم والفرز وضمن كفاءات محددة.

محطة تكرير ومولدات كهرباء صديقة للبيئة 

»شبكة  أن  الى  أشير  والتمديدات،  التحتية  البنى  عن  للحديث  واستكماال 
بل  العامة  الشبكة  مع  تتداخل  لن  بالمشروع  المرتبطة  المياه  تصريف 
ستتحول الى محطة تكرير خاصة بالمشروع لتدوير المياه واعادة استخدامها 
لري المزروعات  كما ونتشاور مع شركات اسبانية متخصصة بتوليد الكهرباء 
سرعات  لتوفر  نظرًا  )مراوح(  هوائية  محركات  طريق  عن  للبيئة  الصديقة 
اسبانية  شركات  مع  عروض  وندرس  المشروع،  في  الهواء  من  مقبولة 

وصينية«.

حدائق عامة
وردا على سؤال متعلق بمرحلة ما بعد التعبيد وشق الطرق أشار الدوري 
الى: »وجود حدائق عامة أسست لها شركة متخصصة للعناية بها الى جانب 
اشجار المشروع واالهتمام بالتنسيق الزهور والنظافة على ان تكون من اولى 
هو  وصيانة  متابعة  دون  من  مشروع  اي  الن  والصيانة  المتابعة  مهماتها 
مشروع محفوف بالفشل والهالك مع مرور الزمن )حال مشاريع المؤسسات 
منشآتها  في  تراعي  ال  التي  التجارية  الخاصة  المؤسسات  وبعض  الرسمية( 
صورة  بأفضل  المشروع  استمرار  بتامين  الكفيلة  القياسية  المواصفات 

ممكنة«.

 أنشطة  
)يجيب  األولى  المرحلة  افتتاح  حفل  عند  تتوقف  لن  الميرادور  أنشطة 
لمجموعة  العدة  »نعد  متابعا:  الموضوع(،  حول  سؤال  على  ردًا  الدوري 
اليوم  نتحضر  كما  العام  مدار  على  المشروع  في  الدورية  االنشطة  من 
إلطالق الحديقة 152 على مساحة 11 الف متر مربع وستتضمن العديد 
من االنشطة الى جانب وجود اكثر من 40 كيوسك لكل منهم اختصاصه 
التراثي،  وهنا نتحدث عن انشطة الشهر الكريم شهر رمضان المبارك   
على ان تتضمن صناعات ومأكوالت محلية وتراثية الهل المنية )ماء زهر 
عديدة  وانشطة  لمسابقات  التحضير  جانب  الى  - شنكليش- صابون(،  

على مدار السنة من خالل شركات متخصصة بهذه المناسبات«.

مشروع ضخم 
وعن ضخامة المشروع يؤكد الدوري على ان الميرادور، قد يكون من اهم 
وافضل المشاريع في لبنان ولكن من المؤكد ان الميرادور اضخم وافخم 
مشروع في الشمال وهو مشروع منافس لمشروع بيت مسك في بيروت 
القائم على مساحة 655 الف متر مقابل ما يزيد عن 800الف متر مربع 

لمشروعنا )720 الف متر سكن و 56 الف متر تجاري واوتيل(.

ولفت الى ان »المدة المتوقعة لالنتهاء من المشروع هي حوالي 7 سنوات 
على ان تبدأ المرحلة الثانية منه في خالل االسابيع القليلة القادمة«. 

حقيقة الخالف مع  الخري 

ال يخفي علم الدين وجود خالف بسيط مع النائب كاظم الخير، وهو أجاب 
بكل شفافية حول  ما أشيع عن   الموضوع : »الخالف مع النائب الخير بدأ 
مع دعوة الرئيس الحريري لحضور افتتاح المشروع )إما بشكل شخصي أو 
عن طريق ممثل عنه يختاره( اال أن النائب الخير استخدم موقعه للضغط 
في اتجاه تمثيله للرئيس الحريري ان وقع الخيار على تكليف ممثل عنه 
المرفوضة قلنا  أن  النائب  أو سفر(، وردًا على محاوالت  ) ألسباب أمنية 
الميرادور، مشروع خاص، ودون أي غاية أو أهداف سياسية كانت، أعيد 
واشدد على أن األهداف السياسية عندي صفر ولم ولن أسمح بأي محاولة 
الستغالل الميرادور ألي هدف سياسي أو شخصي يحرف رسالة المشروع 

االنمائية النموذجية«.

الحريري،  للرئيس  النائب  تمثيل  رفضنا  ذكرته،  ما  ضوء  »على  وأضاف: 
دون أي خالف مباشر معه ووجهنا له دعوة للمشاركة في حفل االفتتاح 
بصفته نائب عن المنية، أما عن سبب غياب الرئيس الحريري شخصيا عن 
افتتاح المشروع فكان بنتيجة اسباب أمنية معروفة كون الموقع مكان 

االحتفال مكشوف أمنيًا«.

الوسط تنفرد باللقاء الصحفي األول مع رجل األعمال أحمد علم الدين )الدوري( ..

لقاءات وتقارير خاصة

 رجل األعمال أحمد علم الدين )الدوري(

حــدود املــريادور تمتــد اىل مرياطــة ،،  ونعد العــدة لتنفيذ مدينة صناعية ومنتجع ســياحي
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 North Lebanon, Tripoli, Deir Ammar, Main road 06464111   www.beez-house.com

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

 العالقات العامة:    عبدالقادر نـحلة - أحمد حمود    االعالنات: عامر عوض 70106351 
     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم   

 الخدمات الفنية والتصوير: استديو روان- رضوان أسعد - حمادة أسعد   
    مكتب عكـــار:  70753088

 االستشارات القانونية: مكتب المحامي أسامة عوض 79137613
لالتصال بالوسط: 06464444 03216791  03216792

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

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين - جمعية وعد المنية - الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات     

 الزراعية  -جمعية بسمة أمل-  جمعية الفكر والحياة - 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  -  مدرسة العلماء -  جمعية لبنان
 الحلو -  تجمع صناعيي وتجار المنية -   كشافة التربية الوطنية - رحمة االجتماعية - الجامعة

 اللبنانية الفرنسية - الجمعية التعاونية الزراعية في دار عمار  وجمعيات  صديقة
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زيارة ودية من الشيخ أحمد الحريري اىل دارة الحاج خالد مصطفى علم الدين ،،

وسط - زار األمين العام لتيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري دارة الحاج خالد مصطفى علم الدين في المنية حيث عقد لقاء ودي  ذو طابع عائلي. علم الدين رحب في   كلمة مقتضبة    
بزيارة الحريري الى دارته، مؤكدا على أن هذه الزيارات،  »تعطي للمنية  زخمًا ودعمًا« ومشددًا على أهمية التواصل في هذه المرحلة شاكرًا الحريري على  زيارته.

وسط - إحتفلت ثانوية الصفا - المنية بانطالق عامها الدراسي األول ب لقاء أقيم في باحة المؤسسة في حضور االهل والهيئتين االدارية والتعليمية بكامل اعضائهم.  تخلل اللقاء كرمس  ترفيهي - تعليمي خاص 
باطفال المراحل الدراسية األولى )الروضات(، نال استحسان األهالي ورسم البسمة على ثغور أطفالهم.   كلمة »الصفا« ألقتها السيدة منال ملص وريدة »رحبت فيها بالحضور والقت الضوء على الهدف من هذا اللقاء«.  
وأسهبت منسقة قسم الروضات في »الصفا« األستاذة ريما قاسم في تفسير العمل التشاركي بين األهل والطفل، مشددة على  أهمية ابعاد الطفل عن كل أشكال العنف«،  مجددة التأكيد على أهمية المناهج »الالعنفية» 

التي انفردت في اعتمادها واالعالن عنها ثانوية الصفا.   تخلل الكرمس حفل كوكتيل والتقاط الصور التذكارية. )تقرير: الوسط - تصوير: رضوان أسعد(

ثانوية الصفا تحتفل ببداية عامها الدراسي األول ب كرمس ترفيهي تعليمي ولقاء تعارف بني األهالي والهيئتني االدارية والتعليمية

| علم الدين في دردشة مع الحريري    |   الحريري وعلم الدين 

|   حضور 
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حملة عكار لعيونك توحدنا
للوصول إىل حل جذري وعلمي وحضاري مللف مكب سرار

 
 

وسط -  عرضت حملة »عكار لعيونك توحدنا»، في بيان، تحركها خالل األيام 
المسؤولين  بعض  قبل  من  سرار  مطمر  ملف  تحريك  أعيد  »بعدما  الماضية 
والبلديات، من أجل اقامة مشروع انشاء معمل فرز للنفايات والتسبيخ ومطمر 
صحي في  حرم مكب سرار، الممول من االتحاد االوروبي بإشراف وزارة التنمية 

االدارية».

وأشارت أوال إلى ان أعضائها تداعوا إلى اجتماع عرضوا فيه آخر المستجدات، ثم 
زاروا موقع مكب سرار. والتقوا ناشطين في الحراك المدني من القرى المجاورة 
للمكب، إضافة إلى »التواصل مع اتحادات البلديات اليجاد مساحة  للحوار بين 

جميع األفرقاء وتقريب وجهات النظر المختلفة.

العبدة  في  ستار  نايت  قاعة  في  عام  اجتماع  عقد  ذلك،  على  بناء  إنه  وأضافت 
الشركات  وممثلون عن  الحكومة  وممثلون عن  بلديات  ورؤساء  نواب  »حضره 

المتعهدة باعداد دراسات عن المشروع».

استجابة  الساخن،  الملف  هذا  لمناقشة  األطراف  جميع  »تجاوب  شكرت  وإذ 
»أهمية  على  شددت  وأهلها»،  عكار  مصلحة  فيه  لما  والضمير  العقل  لصوت 
معالجة ملف النفايات مع وجود هواجس كبيرة تنتابنا إزاء هذا المشروع، وخاصة 
لجهة مراقبته وضمان التزام معايير الجودة في عملية التنفيذ واستمراريتها».    

اختتام دورة حول مهارات 
التواصل اإلعالمي يف 

بلدية حلبا 
 

والتطوير  التدريب  اختتم مركز   - وسط 
الجامعة  مع  بالتعاون  الجزيرة»  »سفراء 
»نادي  وجمعية  للتكنولوجيا  األميركية 
مهارات  حول  دورة  حلبا،  السالم»- 
التواصل اإلعالمي في قاعة بلدية حلبا، 

استمرت 3 أيام.

اللجنة  مسؤول  ألقى  الختام،  حفل  وفي 

بإسم  كلمة  طراف  وليد  الثقافية 
الجزيرة  شبكة  فيها  شكر  الجمعية، 
واللفتة  الدورة  »هذه  على  االعالمية 
على  المشرف  تعامل  حيث  الطيبة، 
انطالقا  عثمان  عثمان  الدكتور  الدورة 

من جذوره العكارية، 

بادرت  التي   )AUT( لجامعة  والشكر 
وهيأت وحضرت لنجاح الدورة، التي من 
في  لمجتمعاتنا  آفاق جديدة  فتح  شأنها 

مجال مهارات التواصل اإلعالمي».

لجامعة  اإلداري  المدير  رحب  بدوره، 

الجزيرة  بـ»شبكة  خضر  يوشع   «AUT«
على  الجامعة  »طالب  شاكرا  عكار»،  في 
مبادرته،  على  السالم  ونادي  المشاركة 

وبلدية حلبا التي قدمت المكان».
وتناول خضر أهداف الجامعة في تقديم 
المستويات  بأعلى  جامعي  »تعليم 
إلى  داعيا  مقبولة»،  وبأسعار  العالمية، 
االختصاصات  نحو  الطالب  »توجيه 

المطلوبة في سوق العمل».

البشري  العنصر  على  »نعتمد  وأضاف: 
المجتمع  تنمية  في  لالسهام  عكار  من 
العلم  نشر  في  التوسيع  خالل  من 

جمعتنا  التي  المبادرة  ولعل  والمعرفة. 
اليوم دليل على صدق أهدافنا».

أسهم  من  كل  عثمان  شكر  جهته،  من 
»أردناها  وقال:  الدورة،  نجاح  في 
والمهارات  الخبرة  لنقل  معرفية  منارة 
عكار  ارض  في  طيبة  خطوة  اإلعالمية، 
ألفق  بادرة  بل  األخيرة،  وليست  الطيبة 

جديد في عالم التدريب».

بعد ذلك، قدمت دروع تكريمية، ووزعت 
التدريب  مركز  من  معتمدة  شهادات 

والتطوير التابع لقناة »الجزيرة». 

دائرة أوقاف عكار
كرمت رئيس جهاز االمن 

العسكري  

في  األوقاف  دائرة  كرمت   - وسط 
في  العسكري  االمن  جهاز  رئيس  عكار 
فزاره  األسمر،  محمود  العميد  الجيش 
رئيس  عكار  مجدال  بلدة  في  دارته  في 
رأس  على  جديدة  مالك  الشيخ  الدائرة 
تكريمية  درعا  له  مقدما  علمائي  وفد 
جديدة  وألقى  فاعليات.  حضور   في 
الوطنية  المكرم  بمزايا  فيها  نوه  كلمة 
كان  »الجيش  وقال:  الحكيمة،  وقيادته 

أصعب  في  استقرارنا  يحفظ  يزال  وال 
الظروف، والعميد األسمر كان وال يزال 
وبفطرته  متميز  وطني  بنهج  يعمل 

العكارية وهو إبن بيت عكاري يمتاز 

لصالح  الجميع  مع  والتواصل  باالنفتاح 
الناس». أضاف: »نحن في كل يوم نردد 
أننا مع الدولة والجيش ألن البديل عنها 
ألجل  والفوضى،  والمرتزقة  العصابات 
الدولة  على  دائما  إصرارنا  كان  ذلك 
يخرج  أن  آملين  الشرعية  ومؤسساتها 
المحبة  واحة  ويعود  محنته  من  لبنان 

والتعايش. 

اجتماع يف عكار 
العيادة  عمل  سري  يف  بحث 

النقالة 

 وسط - عقد اجتماع في مركز الخدمات 
خالد  وادي  منطقة  في  االنمائية 
لالطالع  عكار  محافظة  في  الحدودية 
الممولة  النقالة  العيادة  على سير عمل 
صندوق  بواسطة  االوروبي  االتحاد  من 
في  االجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
الصندوق  ممثل  عرابي  محمد  حضور 
رئيس  عيد  وماجد  العمل،  وفريق 
الشمال،  االجتماعية في  الشؤون  دائرة 
لمركز  االدارية  اللجنة  واعضاء  ورئيس 

االسعد  فادي  الدكتور  خالد،  وادي 
رئيس اتحاد بلديات وادي خالد ورؤساء 
بلديات العماير والهيشة ومنسق  لجنة 
المنطقة  في  الصحية  المراكز  دعم 
اللجنة  واعضاء  االسعد  بري  الدكتور 

واطباء مختصين.

»االحتياجات  المجتمعون  وناقش 
الكبيرة للعيادة النقالة وبرنامج عملها، 
االدوية  في  الكبير  النقص  كذلك 
من  الكبير  الطلب  لمعالجة  المطلوبة 

اللبنانيبن والسوريين معا».    

من   عكار

محافظ عكار
دعا البلديات الزالة التمديدات 
الكهربائية عن االعمدة الهاتفية

 
 

عماد  المحامي  عكار  محافظ  وجه   
فيه:  جاء  البلديات  الى  تعميما  اللبكي 
الداخلية  وزير  معالي  باحالة  »عمال 

والبلديات رقم 2016/2770.

تبين  وحيث 

الكهربائية  المولدات  اصحاب  ان 
الهاتفية  االعمدة  باستعمال  يقومون 
الكهربائية  الكوابل  تمديد  اجل  من 
على  خطرا  يشكل  مما  بهم،  الخاصة 
اعمال  ويعيق  الهاتفية  الشبكة  سالمة 

الصيانة. 

كل  البلديات،  كافة  الى  يطلب  لذلك 
ضمن نطاقه، العمل بأسرع وقت ممكن 
ازالة  المولدات  اصحاب  من  والطلب 

التمديدات الكهربائية العائدة لهم». 

وسط -  أعرب النائب هادي حبيش عن 
الرئاسي،  للملف  قريبة  بحلحلة  تفاؤله 
وقال: »ان الرئيس الحريري اخذ مبادرة 
كل  استنفدت  بعدما  الجراة  بمنتهى 
البلد  في  وصلنا  وبعدما  امامه  الخيارات 
الى اوضاع معقدة على مختلف االصعدة، 
والتدهور  االقتصادي  الواقع  بخاصة 

المالي«.

وفودا  استقباله  خالل  حبيش  وتمنى 
دارته  في  وشعبية  سياسية  وفاعليات 
االفرقاء  »ان يالقي مختلف  القبيات:  في 
النقاذ  الحريري  الرئيس  السياسيين 

الدستورية  المؤسسات  وعودة  البالد 
للعمل بعدما اصابها الشلل»، مطالبا في 
حال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 
بحصة  عكار  »تتمثل  ان  حكومة جديدة 
عكار  الن  العتيدة،  الحكومة  في  وازنة 
يحق لها ان تكون ممثلة افضل تمثيل«. 

 املرعبي 
  

تمنى رئيس »تيار القرار اللبناني« الوزير 
والنائب السابق طالل المرعبي للرئيس 
بعد سلسلة من  وأمل  التوفق،    العتيد 
عيون  بلدة  في  دارته  في  االجتماعات 

ونقابية  تربوية  هيئات  مع  الغزالن 
ذلك  »يعقب  أن  في  واختيارية،  وبلدية 
انتخابي  قانون  واقرار  حكومة  تشكيل 
ويجدد  الطموحات  يلبي  جديد،  نيابي 
في  ترهلت  بعدما  السياسية،  الحياة 

االنماء والخدمات«.

على  بناء  العبدة،  نفوس  قلم  وتفقد 
والبلدات  ببنين  بلدة  مخاتير  من  دعوة 
للقلم،  الجغرافي  النطاق  ضمن  التابعة 
االوضاع،  على  القلم  رئيس  من  واطلع 
الموظفين  مطالب  الى  استمع  كما 
على  بالعمل  طالبوه  الذين  والمخاتير، 

القلم  داخل  الموظفين  عدد  زيادة 
وتحسين وضع سجالت النفوس الممزقة 
والبالية التي ال يوجد نسخ احتياطية لها، 
وادخال عمل المكننة االدارية لما لذلك 
من أهمية إن كان لجهة حفظ الملفات 

او لسرعة الوصول إليها.

المحقة  للمطالب  »تأييده  عن  وأعرب 
ب  ووعد  والموظفين«،  للمخاتير 
نهاد  الداخلية  وزير  مع  »متابعتها 

المشنوق«.  

حبيش يطالب بحصة وازنة ل عكار واملرعبي دعا ل رفع الحرمان عنها
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«
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|  تكريم الوزير دو فريج والسن  

  وسط - تصوير: حمادة أسعد\روان

وسط -  احتفاء بتكليف الرئيس سعد 
العهد  في  الحكومة  رئاسة  الحريري 
مسيرات  المنية  مدينة  جابت  الجديد، 
التيار  وأهازيج  أغاني  تعلوها  سيارة 
طول  على  رفعت  وللمناسبة  األزرق، 
مرحبة  الفتات   المدينة   أوتوستراد 
لرئاسة  الحريري  الرئيس  بتكليف 
 « بعضها:  على  كتب  وقد  الحكومة، 
-المنية معك دايما معك » »-يا لبنان 
لبنان  مستقبل  »-سعد  راجع«  سعدك 
وال لبنان بدون مستقبل«. والى جانب 
منسقية  استقبلت  السيارة   المسيرات 
مركزها  في  المهنئين  المستقبل  تيار 

في مشاركة النائب الخير. 

خالد  الحاج  دارة  في  أقيم  وللمناسبة 
ضم  احتفال  الدين  علم  مصطفى 
كلمات  تخللته  المدينة  من  فعاليات 
لمنسق تيار المستقبل في المنية أحمد 
ل  وكلمة  ملص  رسالن  الشيخ  زريقة، 
على  جميعها  شددت  الدعوة  صاحب 
الرئيس  جانب  الى  الوقوف  ضرورة 

الحريري في هذه المرحلة الدقيقة.

الخري نوه بانجاز   
املستقبل

 
بيان،  في  الخير،  كاظم  النائب  وهنأ 
المنية  في  المستقبل  تيار  »منسقية 
العرس  على  لبنان  منسقيات  وكل 

الديموقراطي الذي أنجز في األمس«.
قبل  الذي بذل من  الجهد  وأثنى على 
هذا  إلنجاح  المنسقية  مجلس  أعضاء 
تاريخ  في  نوعه  من  األول  االستحقاق 
األحزاب السياسية في لبنان، شاكرا كل 
والمرشحين«.  التيار  إلى  »المنتسبين 
وأعتبر أن االحتكام إلى الديموقراطية 
خطوة أساسية من أجل انجاح وتطوير 
لبنان وشفافية  السياسية في  األحزاب 

العمل السياسي. 
 

تصريف الحمضيات

وفي سياق آخر  زار النائب كاظم الخير 
مكتبه  في  شهيب  أكرم  الزراعة  وزير 
في الوزارة حيث تم البحث في األوضاع 
الراهنة.  والمستجدات  السياسية  
وتباحث الطرفان في أوضاع المزارعين 
موسم  خاصة  و  الضنيه  و  المنية  في 
الذي  و  قريبا  سيبدأ  الذي  الحمضيات 
سيعاني مثل كل عام من صعوبة في 
المواسم  باقي  مثل  االنتاج  تصريف 
المناسبة  الحلول  ووضع  الزراعية 

لمواجهة االزمة.

وفود
 

واستقبل  الخير  وفود من اهالي المنيه 
و الجوار في دارته و تباحث معهم في 
تحديدًا  و  الراهنه  السياسية  األوضاع 
الرئيس  الرئاسي و مبادرة  االستحقاق 

في  الشغور  انهاء  تجاه  الحريري  سعد 
الدولة.   مؤسسات  في  الهرم  رأس 
وردا على بعض االسئله اكد الخير ان 
نابع  الشجاع  الحريري  الرئيس  موقف 
النزيف  لوقف  وطنيه  منطلقات  من 
و  المؤسساتي.  االنهيار  و  االقتصادي 
تيار  بجمهور  الكامله  ثقتنا  على  اكد 
المستقبل الذي لم يخذل الوطن يوما 
الصفوف  في  يزال  ال  و  كان  الذي  و 
األمامية دفاعا عن لبنان و قيام الدوله 

و المؤسسات.

مدرسة جديدة 
التربية  وزارة  تسلمت  آخر  سياق  وفي 
برئيس  ممثلة  العالي   والتعليم 
االستاذ  الشمال  في  التربية  دائرة 
مدرسة  مبنى  عباس  عبدالباسط 
الرئيس  المنيه المقدم هبه من دولة 
قد  عباس  وكان  الحريري   رفيق  سعد 
في  وكان  المدرسه  مبنى  الى  حضر 
في  المستقبل  تيار  منسق  استقباله  
الدين  سعد  احمد  االستاذ  المنيه 
شركة  في  المشروع  ومهندس  زريقه 
والمهندس  بلطجي  ابراهيم  جاناكو 
ليبن  اوجى  شركة  في  االستشاري 
جمال عيتاني   وعدد من األهالي  وقد 
بعد  المبنى.  ارجاء  في  جميعا  جالوا 
مفاتيح  المقاوله  الشركه  سلمت  ذلك 
التربيه  وزارة  ممثل   الى  المدرسه 

االستاذ عبدالباسط عباس  الذي شكر 
دولة الرئيس الحريري على هذه الهبه 
التعليم  قطاع  تخدم   التي  الكريمه 
تمنى  بدوره  الضنيه  المنيه  في قضاء 
افتتاح  في  اإلسراع  عباس  على  زريقه 
تيار  استعداد  معلنا  المدرسه      هذه 
من  يلزم  ما  كل  لتقديم  المستقبل  
اجل إطالق المرحله التعليميه في هذا 

العام.

الحريري
المستقبل   تيار   عام  أمين  وزار 
المنية   بلدية  مبنى  الحريري   أحمد 
المنية  بلدية  رئيس  التقى  حيث 
حضور  في  مكتبه،  في  زريقة  ظافر 
انتقل  ثم  ومن  الخير،  كاظم  النائب 
بلديات  اتحاد  رئيس  مكتب  إلى 
يعقد  أن  قبل  مطر،  عماد  المنية 
البلدية،  قاعة  في  موسعا  اجتماعا 
مع رؤساء بلديات المنية، جرى خالله 
السياسية  التطورات  في  النقاش 
إلنهاء  الحريري  الرئيس  وجهود 
إلى  باالضافة  الرئاسي،  الفراغ 
التي  االنمائية  الشؤون  في  بحث 
زار مركز  المنية. كما  بلديات  تخص 
حيث  المنية،  في  التيار  منسقية 
مع  تنظيميا  سياسيا  اجتماعا  عقد 
العام  المنسق  حضور  في  كوادرها، 

أحمد زريقة ومجلس المنسقية.

املنية احتفلت بتكليف الحريري والنائب الخري تقبل التهاني يف املنسقية
أمني عام تيار املستقبل تفقد مبنى البلدية ووضع املجمع الرتبوي يف تصرف أبناء املنية

| االفتتاح

|   تقبل التهاني في منسقية تيار المستقبل

متصل  اقتصادي  شأن  في  وسط 
االسواق  انفتاح  و  بالتجارة 
غرفة  قررت  لبنان  على  العالمية 
استراليا  الصناعة  و  التجارة 
معتز  الدكتور  تعيين  لبنان 
لمنطقة  تنفيذيا  مديرا  زريقة 
افريقيا. شمال  و  االوسط   الشرق 

عبر   ALCCI ال  خطوة  جاءت  و 

فادي  المحامي  االستاذ  رئيسها 
التجارية  للروابط  تعزيزا  الذوقي 
االسترالية اللبنانية و لتكون منصة 
حول  االعمال  رجال  بين  تواصل 
و  التعاون  فرص  يوفر  مما  العالم 
خلق  و  االستثمارات  ابواب  يفتح 
فرص عمل جديدة للطاقات الشابة 
و  االقتصادية  الصعد  مختلف  في 

السياحية و التنموية.

وسط - رعى اتحاد بلديات المنية 
بالتعاون مع صفحة  مكتب المنية 
لالعالم على الفايس بوك  أمسية 

شعرية بعنوان »تحية لروح الطفلة 
الفلسطينية إسراء اسماعيل« 

للشاعرين مروان الخطيب ومحمد 
عادل عوض،  حضر اللقاء  رئيس 

إتحاد بلديات المنية عماد مطر ممثال 
برئيس بلدية برج اليهودية عامر 
العويك، رئيس بلدية المنية ظافر 
زريقة ممثال بالمحامي محمد علي 

الخير، أمين سر حركة فتح في الشمال 

أبو جهاد فياض، كمال الخير ممثال 
باالستاذ أحمد الخير، رئيس نقابة 

مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان 
الشمالي كمال مولود، السيد رضوان 
أسعد ممثال جريدة الوسط وجمعية 

تطوير العالقات الصناعية والتجارية، 
رئيس حركة لبنان التجدد أحمد 

الخير،   مسؤول الجبهة الديمقراطية 
في الشمال أركان بدر، هيئات 

المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني 
وفاعليات. 

بداية كلمة  لألستاذ طارق  المبيض 
أكد فيها على  »أهمية التواصل بين 

الفلسطينيين في مخيم نهر البارد 
وأبناء المنية والجوار«، مؤكدا حرص 
المنية واعالمها على  دعم  القضية 

الفلسطينية.  متحدثًا عن معاناة 
االخوان في مخيم نهر البارد وعن 

الظلم الذي لحق بالطفلة إسراء 
إسماعيل من قبل المستشفيات 

والجهاز الطبي في لبنان.

بدوره ألقى الدكتور خالد خضر الخير 

كلمة أشار فيها الى  محاور عدة أبرزها 
القضية الفلسطينية وقضية اللجوء«. 

كما لفت الى »تقصير الجهات المانحة 
والمحلية في إدارة شؤون الالجئين 
واللبنانين» وقدم »توصيات عامة 

تخدم القضية الفلسطينية والوطن 
لبنان«.   

 في ختام اللقاء   ألقيت قصائد من 
وحي المناسبة لكل من الشاعرين 

مروان الخطيب ومحمد عادل عوض، 
ثم كانت مداخلة شعرية لوالد 

الفقيدة مصطفى إسماعيل.
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  السيدة عزيزة علم الدين

مما ال شك فيه ان شباب اليوم هم مستقبل وعماد االمة ونهضتها 
وعلى نشاطهم وعطائهم تبنى المجتمعات وبالتالي االوطان.

البطالة عدم التكافؤ في تبؤ 
الوظائف، الرشاوي، سوء إدارة من 

يحكمون البلد ويتحكمون بمصير 
ابنائه سوء الحالة االقتصادية 

وغيرها كل هذه العوامل أدت الى 
اتساع رقعة االذى عند الشباب 

ولجوئهم الى االدمان على المخدرات 
هذه اآلفة المرفوضة دينيا،اخالقيا 

واجتماعيا.

إن مشكلة المخدرات بأبعادها غاية 
في التعقيد لها عالقة بالمشكالت االقتصادية،االجتماعية والنفسية 

ولكل مشكلة تأثيرها الخاص ويختلف من مجتمع آلخر لذلك ان 
مكافحتها تقتضي العمل في مستويات متعددة من اجل الحد او القضاء 

على انتشارها.

تبدأ الوقاية انطالقا من االسرة ودورها في التعامل مع ابنائها باتخاذ 
االسلوب المعتدل واعطائهم دور لتدعيم الثقة بالنفس واالعتماد على 

الذات حتى يكون االبن انسانا مسؤوال أضف الى ذلك فرض الرقابة على 
رفقاء السوء.

وللمدرسة،  دور هام بالتعاون مع االهل على اعتبارها البيت الثاني،  اما 
الدولة فدورها اساسي في معالجة هذه اآلفة،  ويبدأ مع إصدار قوانين 
رادعة وقاسية لمن يروج تجارتها ويستثمر الشباب من خالل تجار كبار 
محميين من السلطة حتى بلغت وقاحتهم لزراعتها علنًا في ما يسمى 

محميات أمنية خاصة بهم.

ال يخفى على أحد مخاطر االدمان ونتائجه ومنها التفكك االسري، 
تخلف الشباب عن التحصيل العلمي والثقافي والتربوي واحيانا السرقة 

والعنف االنتحار والجريمة.

أيها المدمن ال تقنط من من رحمة اهلل فأبواب التوبة مفتوحة للجميع 
وقد قال اهلل تعالى في كتابه العزيز :)قل يا عبادي الذين اسرفوا على 

انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل ان اهلل يغفر الذنوب جميعا انه هو 
الغفور الرحيم(.

املخدرات

معتز زريقة مديرًا تنفيذيا لغرفة التجارة والصناعة اسرتاليا لبنان

تحية للطفلة الفلسطينية إسراء اسماعيل من »املنية« 

  

   كل خدمات الطباعة -  المنية بجانب مستوصف الحريري                          70106351 - 03427973 - 06462062

|  من اليمين عوض، الخير، الخطيب ومبيض

  وسط - تصوير: رضوان أسعد\روان
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وسط - زار رئيس لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف جمال سكاف، 
محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، 

كما زار مكتب حركة »فتح اإلنتفاضة« في مخيم البداوي و إلتقى 
عضو المجلس الثوري للحركة خليل ديب.

و أكد سكاف إن »هذه اللقاءات و الزيارات التي تقوم بها اللجنة على 
الشخصيات الوطنية و القيادات اللبنانية هي لدعم و مساندة قضية 

عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف المعتقل منذ 
38 عاما المحروم من أبسط حقوق اإلنسان، و لنضعهم في أجواء 

متابعتنا للقضية«.

وقال »إن النشاطات التضامنية مع األسرى التي نقيمها على كافة 
األراضي اللبنانية هي من أجل توعية مجتمعنا ولتوجيه البوصلة نحو 
القضية الفلسطينية القضية األساسية و المركزية لكافة األحرار في 

العالم و لفضح جرائم العدو الصهيوني بحق آالف األسرى في سجون 
اإلحتالل«.

جمعية  من  وفد  زار    - )خاص(  وسط 
والتجارية   الصناعية  العالقات  تطوير 
نهرا  رمزي  القاضي  الشمال  محافظ 
»رئيس  تقدم  كما  التهاني   له  مقدما 
الرئيس  من  الحلبي  عامر  الجمعية 
الحريري بأحر التهاني لمناسبة تسميته 
»الجهود  على  مثنيا  للحكومة،   رئيسا 

التي  بذلها  ل سد الشغور الرئاسي«.

وتمنى الحلبي لـ » الحريري المزيد من 
حكومته  تشكيل  في   والتوفيق  النجاح 
تسهيل  أهمية  على  مشددا  العتيدة 

مهمته«.

املحبة
من   المحبة    شباب  جمعية  وتقدمت 

الرئيسين  ميشال عون وسعد الحريري 
النجاح  لهم  متمنية   التهاني،  باحر 

والتوفيق في مهمتهم الصعبة.

األعمال  رجل  الجمعية   رئيس  وتوجه 
من  كل  الى  بالشكر   نحلة   عبدالقادر 
ساهم في سد الشغور القائم منذ أكثر 
من سنتين ونصف، وقال: »لوال تجاوب  
اللبنانيون   وصل  لما   األفرقاء  جميع 
السعيدة لهذا  الخاتمة  الى هذه  اليوم 

الشغور«.

وأثنى نحلة »على الجهود التي تبذلها 
والسيما  اللبنانية  االمنية  المؤسسات 
وفرع  العام  االمن  مديرية  منها 
اللبناني  الجيش  وقيادة  المعلومات 
االمن  استتباب  على   المحافظة  في 

كل  من  الرغم  على  لبنان  واستقرار 
النيران المشتعلة في محيطه«.

وعد
جمعية  هنأت   نفسه  السياق  وفي 
الرئيس سعد  المنية    - الوعد  شباب 
لتأليف  تكليفه   لمناسبة   الحريري 
المبادرة  بعد  االولى  العهد  حكومة 
الشغور  سد  أثمرت  التي  الشجاعة 
عامه  يدخل  أن  قارب  الذي  الرئاسي 

الثالث.

الحكومة   تكون  أن  الجمعية  وتمنت 
لكل  جامعة  حكومة  تشكيلها  المزمع 
االطياف، وتعيد االمل للشعب اللبناني، 
والحياة الى عجالت الدولة التي تعطلت 

الجمعية  ورأت  الرئاسي.  الشغور  بفعل 
أن  ما تحقق من تقدم سياسي مؤخرا 
في لبنان ان في انتخاب العماد ميشال 
الرئيس  تكليف  أو  للبالد  رئيسا  عون 
أن  يمكن  ما  يعكس  انما  الحريري 
يحققه السياسيون بالعمل مع بعضهم 
الوطنية  المصلحة  في  هو  لما  البعض 

للبنان.

وأملت في  أن تستمر القيادات اللبنانية 
الفرصة  هذه  وانتهاز  التعاون  بروح 
ومواصلة  الدولة،  مؤسسات  لتقوية 
ماسة  حاجة  هناك  إصالحات  تطبيق 
وتحقيق  االقتصاد،  لتعزيز  إليها 

المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون«.

جمعيات املنية والضنية هنأت الحريري وعون..

سطو مسلح يف جرود الضنية ..

وسط - باشر أهالي جرد مربين في أعالي جرود الضنية بقطع الطرق الفرعية 
ومعظمها ترابي، بين الضنية والهرمل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبلدية 
بقرصونا، بهدف الحد من عمليات التهريب وتسلل قطاع الطرق إلى المنطقة 

واإلعتداء على المواطنين عبر عمليات سلب وسطو مسلح، كما حصل في األيام 
األخيرة.

وتم قطع الطرق الفرعية عبر وضع كميات من الحجارة والتراب عليها، بعد اإلستعانة 
ـ رأس النهر  البيضا  الغاية، وأول طريق تم إغالقها هي طريق عين  بجرافات لهذه 
واإلبقاء فقط على  الطرقات الحقا،  بقية  أن تستكمل عمليات قطع  المزرعة، على  ـ 

الطريق الرئيسية التي تربط بين المنطقتين. 

و صدر عن المكتب االعالمي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير 
مقبل البيان االتي: » نتيجة الشكاوى التي وردت الى وزارة الدفاع الوطني حول قيام 
الهرمل،   – الضنيه  بالتعرض لبعض االشخاص على طريق سير  مجموعات مسلحة 
قامت مديرية المخابرات بمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتسيير 
دوريات على كافة الطرق، وتنفيذ مداهمات لمنازل مشبوهة أسفرت عن توقيف عدد 
من المطلوبين ومصادرة كميات من االسلحة والذخائر اضافة الى كمية كبيرة من 
المخدرات. وقد تمّ اتخاذ اجراءات باقامة نقاط مراقبة وحواجز ثابتة وتسيير دوريات 

ومتابعة المداهمات«.

ناصر  الضنية  بلديات  اتحاد  رئيس  برئاسة  الضنية  بلديات  رؤساء  من  وفد  زار  و 
يحدث  ما  على  لالطالع  مربين،  جرد  مزرعة  في  بقرصونا  بلدية  مجلس  الشامي، 
أحمد  ونائبه  هاشم  محمد  الشيخ  البلدية  رئيس  استقبالهم  في  وكان  الجرد،  في 
في  أهلنا  جانب  إلى  يقف  »االتحاد  أن  الوفد  وأكد  البلدي.   المجلس  وأعضاء  شوك 
عبر  الممتلكات  وحماية  األمن  فرض  في  مطالبهم  بتحقيق  الدولة  ويطالب  الجرد، 
البلدة  البلدية ونائبه ومخاتير  األمنية». وبعدما شكر رئيس  مؤسساتها وأجهزتها 
وأهلها وفاعلياتها الوفد على زيارته، ثمنوا »دور الجيش اللبناني واألجهزة األمنية، 
الذين استجابوا لندائهم، حيث أقام الجيش الحواجز وانتشر في الجرد منذ ساعات 

الصباح األولى».

يحدث،  ما  حيال  بواجبها  قامت  »البلدية  أن  الوفد  أمام  هاشم  أكد  جهته،  من 
وتواصلت مع المعنيين كافة، لتالفي أي فتنة، ولدرء أي عمل مخل باألمن، وتصدت 
للوهلة  الطرق  وقطاع  اللصوص  مع  في مشكلة  زجها  أراد  البعض ممن  لمطالبات 

األولى، غير آبهين بدور الدولة واألجهزة األمنية على اإلطالق». 
 

وسط - نظمت صفحة »بس دير عمار« سلسلة ندوات تثقيفية في قاعة المؤتمرات في قصر بلدية دار عمار لمجموعة من الهواة على مدار 4 أيام،  
تم في خاللها التعرف على االعالم عن قرب. و تخللته ورش عمل أشرف على ادارتها الفوتوغرافر غسان فران، وحل ضيف شرف في يومها األخير 

االعالمي ربيع شنطف.
النشاط الذي اختتم بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين ودروع شكر للمنظمين والمحاضرين، رعته شركة بيز هاوس للبورسالن 

والسيراميك ممثلة بمديرها العام رجل األعمال عبدالقادر نحلة. 
   كل خدمات الطباعة -  المنية بجانب مستوصف الحريري                          70106351 - 03427973 - 06462062  

وسط - استقبل الوزير فيصل كرامي في مكتبه في طرابلس رئيس 
التطورات  معه  وعرض  وفد  رأس  على  الخير  فادي  األستاذ  الجمعية 
يرافقه  كرامي  الوزير  الخير  زار  وقت سابق  وفي  الراهنة.   السياسية 
فوزي  سعد  الشيخ  برئاسة  الشمالي  والبقاع  بعلبك  عشائر  من  وفد 
الساعة  مواضيع  وكان حديث حول  في طرابلس  مكتبه  في  حمادة  
والمبادة التي قام بها الرئيس سعد الحريري النهاء الفراغ الرئاسي. 
وااللتفاف  الدستور  بمبادئ  االلتزام  ضرورة  على  المجتمعون  وشدد 
بالبلد بعد تردي األوضاع  النهوض  الدولة من أجل  حول مؤسسات 

االقتصادية واالجتماعية.

بيان
وعلق الخير على قرار الرئيس سعد الحريري بتبني العماد ميشال 

عون رئيسا للجمهورية معتبرًا  القرار »هو في الواقع قرار تاريخي 
ينم عن إحساس عالي الدقة بالمسؤولية خاصة بعد حال التعطيل 
و اإلهتراء الداخلي الذي أصاب البلد و جميع مؤسساته والذي أدى 

إلى تفاقم الوضع االقتصادي على جميع المستويات«.

دورات تقوية 
الحركة  تنظم  الخير،  مالك  فادي  األستاذ  وبرعاية  
اللغات  الوطنية المستقلة دورات متتالية )مجانية( في 
في  الحركة  مركز  في  واإلسبانية  االنجليزية  الفرنسية، 

المنية الى جانب مستشفى الخير.

الحركة الوطنية املستقلة 
إلتقت الوزير كرامي على رأس وفد وأعلنت عن دورات تقوية باللغات يف املنية 

شركة بيز هاوس ترعى اإلعالم يف دار عمار

|   من اليمين الخير، حمادة وكرامي

|  شنتف متسلما درع التكريم من نحلة |  تقطيع قالب الحلوى

«

لجنة األسري سكاف
زارت محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا

|  نهرا مرحبا ب سكاف «
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تهاني وتربيكات

عقد قران   علي عوض واالنسة نورهان علم الدين  
جمعية شباب الوعد واسرة 

الوسط يتمنيان للعروسين 
كل الفرح والسعادة .

ــة  ــى االنس ــه عل ــب زفاف ــم طال ــد  هيث ــط - عق وس
عبيــر صبــوح بحضــور االهــل واالحبــاب جمعيــة 
الفــرح  كل  للعروســين  تتمنــى  الوعــد  شــباب 

. والســعادة 

وســط - ســجل منتصــف الشــهر الماضــي )تشــرين أول(  افتتــاح مؤسســة أبنــاء الحــاج جمــال الخيــر لــــ مــواد 
ــرة  ــن. أس ــال و مهتمي ــال أعم ــاء، رج ــة ، األصدق ــن المني ــات م ــور فعالي ــي حض ــة ف ــاء واألدوات الصحي البن
ــته  ــاح مؤسس ــبة افتت ــكات لمناس ــي والتبري ــر التهان ــه بأح ــر وأبنائ ــال الخي ــاج جم ــن الح ــدم م ــط تتق الوس

ــه وللمؤسســة التوفيــق  والنجــاح. ــى  ل راجيــة المول

ل»تيار  العام  االمين  إفتتح   - وسط 
الجناح  الحريري،  أحمد  المستقبل« 
العبير  معهد  في  الجديد  التعليمي 
التربوي  العبير  لمجمع  التابع  الفني 
بمكرمة  بناؤه  تم  والذي  المنية،  في 
روح  عن  الحريري،  سعد  الرئيس  من 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

تكريمية،  غداء  مأدبة  االفتتاح،  وسبق 
علم  الغفور  عبد  المجمع  مدير  أقامها 
في  الحريري،  أحمد  شرف  على  الدين، 
حضور النواب أحمد فتفت، كاظم الخير، 
قيادات  دين،  رجال  العزيز،  عبد  قاسم 
أمنية، رؤساء بلديات المنية ومخاتيرها، 
منسق عام المنية في »تيار المستقبل» 
أحمد زريقة، رئيس حركة لبنان التجدد 
فاعليات  الى  اضافة  الخير،  أحمد 
سياسية واجتماعية وتربوية وحشد من 

أبناء المنية.

تحفيظ  مركز  مدير  من  تقديم  بعد 
اسامة  الشيخ  المجمع  في  القرآن 
بصوت  الكريم  للقرآن  وتالوة  الزعبي، 
طارق  الشيخ  المنية  خطباء  رئيس 
الغفور  عبد  المجمع  مدير  قال  الخير، 
والتربية  العلم  ذكر  »إن  الدين:  علم 
ارتبط  وأنه  بد  ال  لبنان  في  والمعرفة 
بتيار  الماضية  العشرين  العقود  خالل 
المستقبل وآل الحريري بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة، فالرئيس الشهيد رفيق 
أن  األولى  اللحظة  منذ  أدرك  الحريري 
أفضل استثمار هو االستثمار في العلم، 
بتعليم  الحريري  مؤسسة  فساهمت 
في  الجامعيين،  الطالب  اآلف  عشرات 
الطوائف  جميع  من  وخارجه،  لبنان 
وذلك  السياسية،  والتيارات  والمذاهب 

ليس غريبا على رجل قيل فيه أن بلده 
به  عنيت  عظمته  وعلى  عليه  صغير 
رحمه  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 

اهلل».
 

بمدير  واشاد  الحريري،  تحدث  ثم 
المجهول على صعيد  »الجندي  المجمع 
العائلة  وابن  التربوية،  المبادرات 
هي  التي  الدين،  علم  آل  العزيزة، 
الرئيس  اغتيال  »بعد  وقال:  عائلتنا»، 
رسالة  أن  ظنوا  الحريري  رفيق  الشهيد 
الرد  ولكن  ستتوقف،  واالنماء  التعليم 
التي  المبادرات  خالل  من  يأتي  عليهم 
من  وغيره  الغفور  عبد  الحاج  بها  يقوم 
أبناء المنية، التي تقول للقتلة أن رفيق 
فيكم،  شخص  كل  في  مزروع  الحريري 
قلوبكم  في  الحريري  رفيق  خط  وأن 

وعقولكم».

وتوقف عند التطورات السياسية، وشدد 
على  المحافظة  اليوم  »هدفنا  أن  على 
من  وحمايته  وطائفا،  دستورا  لبنان 
حولنا،  من  الدامية  األحداث  تداعيات 
الحريري  سعد  الرئيس  انطلق  لذا 
مدى  على  المبادرات  من  العديد  في 
السنوات الماضية، وصوال إلى مبادراته 
االخيرة بشأن الفراغ الرئاسي، حيث قام 

بما عليه وأكثر«. 
 

التي  المنية  من  التحية  بتوجيه  وختم 
»قرار  إلى  الفلسطينية،  القضية  حملت 
منظمة اليونسكو األخير الذي يقول أن 
المسجد االقصى وكامل الحرم الشريف 
المسلمين  لعبادة  مخصصة  مواقع 
فقط. كل التحية لهذا القرار، من أرض 
يؤكد  ألنه  فلسطين،  أرض  إلى  المنية 
قضية  فلسطين  قضية  ب»ان  المؤكد 
عادلة، وأن ما يقوم به العدو االسرائيلي 
من تحريف للتاريخ شبيه بما تقوم به 

تحريف  من  اليوم،  المنطقة  في  إيران 
لتاريخ المنطقة العربية».

تكريمية  درعا  الدين  علم  وقدم 
للحريري، ثم افتتحا مع الحضور الطابق 

التعليمي الجديد في المعهد.

النائب الحريري  
يف عكار

وفي سياق متصل  رعت النائبة بهية 
الثانية  الدفعة  تخريج  حفل  الحريري 
عشرة من طالب معهد تكريت الفني 
الشهادات  في  الناجحين  الرسمي 
مثلت  والذي   ،2016 للعام  الرسمية 
المستقبل  تيار  رئيس  ايضا  فيه 
الرئيس سعد الحريري، وحضره ممثل 
واالصالح»  »التغيير  تكتل  رئيس 

النائب ميشال عون 

والقت النائبة الحريري كلمة قالت فيها: 
»جئت اليوم إلى هذه المنطقة العزيزة 
وفي هذه الظروف الدقيقة، ألقدم طلب 
الوطنية،  عكار  مدرسة  إلى  إنتساب 
والتضحية  والوفاء  اإلنتماء  لنتعلم منها 

والتسامح«.

اضافت: »جئت إليكم اليوم ألحقق أمنية 
عزيزة من أمنيات الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري بزيارة عكار ولقاء أهلها، والتي 
منع من تحقيقها وهو على قيد الحياة. 
إال أن حبه لعكار لم تستطع حواجز الحقد 
إلى  مودته  إيصال  منع  من  والكراهية 
تعرفونها  مختلفة  بأشكال  عكار  أهالي 

أكثر مني. وإنني أقول وبصوت عال أن 
ال قيامة للبنان وال استقرار في لبنان ما 

لم يبدأ اإلزدهار في عكار».

وبأخالقكم  بكم  نقتدي  »إننا  وقالت: 
مرة  كل  في  ووطنيتكم  وقيمكم 
أجل  من  تنازل  لتقديم  فيها  نضطر 
من  ونأخذ  الوطن،  واستقرار  سالمة 
ونموذجا  مثاال  لبنان  تسامحكم مع كل 
لنهجنا وعملنا، ألن الخصومات ال تبني 

اإلستقرار وال تحقق اإلزدهار».

تكريت  معهد  طالب  الحريري  وهنأت 
وجهدهم  نجاحهم  على  الرسمي  الفني 
»انكم  وقالت:  والمعرفة  للعلم  وحبهم 
تستحقون أكثر بكثير مما حصلتم عليه 
من علوم وتقنيات، وإننا نعاهدكم بأننا 
سنواصل معكم تأمين كل ما تحتاجونه 
تستحقونها  حديثة  وعلوم  تقنيات  من 
وإننا  وطموحاتكم،  نجاحاتكم  لتحققوا 
التي  التربوية  العدالة  بقيم  متمسكون 

نعتبرها أساس كل عدالة».
 

المرعبي  النائب  رحب  جهته،  من 
غامر  بفرح  »عكار  وقال:  بالحريري 
اهتمامكم  عن  تعبير  وهو  بوجودكم 
شرف  لنا  وكان  واالنماء،  بالتعليم 
الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  مواكبة 
منكم  فتعلمنا  الحديث،  لبنان  باني 
مؤكدا  الكثير»،  الشهيد  الرئيس  ومن 
سعد  الرئيس  جانب  الى  »الوقوف 
من  وكل  المسيرة  متابعة  في  الحريري 
ابنائها  وتعليم  عكار  وبانماء  موقعه 
وخلق الفرص لشبابها»، معلنا انه »آن 
االوان لرفع الحرمان عن عكار، وان ذلك 
ابرزها  انمائية  سيكون باطالق مشاريع 
سعد  الرئيس  برعاية  قريبا  سيطلق 

الحريري«.

بهية الحريري تشارك يف تخريج الطالب يف عكار: نقتدي بكم 
وأحمد الحريري افتتح جناح تعليمي يف املنية: على اآلخرين التحلي بجرأة الرئيس الحريري

)تتمة الصفحة 3(   )...(  وفي رسالة البطريرك النسطوري 
يشوع ياف الثالث التي بعث بها إلى المطران سمعان رئيس 

أساقفة فارس معلقاً على أحوال النصارى هناك بعد الفتح 
اإلسالمي لهذه البالد، يقول البطريرك :»و إن العرب الذين 

منحهم هللا سلطان الدنيا يشاهدون ما أنتم عليه و هم بينكم كما 
تعلمون حق العلم و مع ذلك فهم ال يحاربون العقيدة المسيحية, 

بل على العكس يعطفون على ديننا و يكرمون قسسنا و 
قديسي الرب ويجودون بالفضل على الكنائس و األديار...» 

وكذلك في رسالة بطريرك البيزنطيين ميخائيل الثالث إلى 
البابا الكسندروس الثالث, قارن البطريرك بين سماحة اإلسالم 
وظالمية العهود الصليبية فكان قوله للبابا :»ليكن المسلم ال 

الالتيني مدبراً أموري المادية, فاألول ال يكرهني على الدخول 
في دينه، أما الثاني فإنه يبعدني عن هللا«.

وعام 1926 أرسل بابا روما رسالًة حّملها المنسنيور مسابكي 
إلى الشيخ بدر الدين الحسيني يبلغه تحياته القلبية ويبتعث 

إليه وإلى عامة مسلمي الشام من خلفه بآيات الشكر والثناء 
لترفعهم عن أي عمل انتقامي، وامتناعهم عن كل ردة فعل 

ثأرية ضد المسيحيين الذين وّرطهم الجيش الفرنسي في 
وحول الشقاق مع المسلمين، لّما طّوعهم ليعتدوا على األحياء 
اإلسالمية ثم تخّلى عنهم في أحداث ثورة 1926 وانسحب من 

قراهم آمالً الدفع باتجاه مجازر إسالمية بحق المسيحيين.

و كتب مطران دمشق بشارة الشمالي في كتابه »اإلخوة 
الشهداء الثالثة» ص 55 ما يلي:»ويلذ لنا ان نردد بالشكر 

والثناء واإلعجاب ذكر السادة واألعيان وأصحاب الفضل 
والمروءة من المسلمين الذين دافعوا عن المسيحيين ذاكرين 
دائماً ما جاء في الحديث النبوي: لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

 وإّن المسلمين هم في ذّمة المسيحيين أي في عهدهم.» 
وكذلك أرسل البطريرك األعلى للطائفة األرمنية في بيروت 
إسحاق الثاني إلى سماحة الشيخ بدر الدين الحسيني كتابه 

يقول فيه:»نزّف إليكم تمنياتنا األخوية داعين إلى هللا تعالى 
أن يديم أيامكم الثمينة، ذاكرين على الدوام طيبة قلبكم الكبير 

وعواطفكم اإلنسانية الخاصة التي أظهرتموها في أجلى مظهر 
نحو أبناء ديينا األرمن، إذ حميتموهم ودفعتم عنهم عاديات 

السوء أثناء حوادث تشرين الدامية«.

ذاك غيٌض من فيٍض انهلّ من عشرة المسلمين على كلّ من 
احتّك معهم من غير أبناء دينهم، وتلك نبذة مقتضبة لمسار 

طويل من المخالطة ببر وإحسان والتعامل بمسامحة وغفران 
مع من شارك المسلمين العيش وجاورهم المقام من أهل الكتاب 

وغيرهم من األمم. لم يكن اإلسالم يوماً دين تعسير وال دعوة 
لتنفي، ولم يدُع نبّيه المصطفى صّلى هللا عليه وسّلم يوماً إلى 

أذّية وال دفع أصحابه وأتباعه إلى ارتكاب بلّية، وإنما كان عليه 
الصالة والسالم رحمًة مهداًة للعالمين دعوته الصفح والعفو 

والغفران ونواهيه هي عن الظلم والبغي والعدوان.

دين املرمحة )تتمة(
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وسط - عقد قران محمد أبو زيد الخير على اآلنسة 
عائشة الشيخ  أسرة الوسط تتمنى للعروسين  حياة 

ملؤها الفرح والسعادة  ، ألف مبروك.

وســط - عقــد فايــز ملــص زفافــه علــى االنســة مادونا 
ياســين فــي حضــور األهــل واألحبــاِب،   جمعية شــباب 

الوعــد  تتمنــى للعروســين كل الفرح والســعادة.

وسط - زفاف فضيلة الشيخ محمود كامل الخير في دارة العائلة في حضور النائب كاظم الخير، النائب السابق 
اللواء محمد خير، األهل، واألصدقاء، أسرة الوسط تتقدم من  صالح الخير، رئيس بلدية المنية ظافر زريقة، 
الشيخ محمود الخير بأحر التهاني راجية المولى أن يحيط العروسين باألمن، الطاعة والبحبوحة .. اللهم آمين

  وسط - تصوير: رضوان أسعد\روان

  وسط - تصوير: رضوان أسعد\روان

|  الحريري يقص شريط االفتتاح |  زريقة، علم الدين سويد والحريري
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مـــواصـــفــات مشروع املريادور:  
 Sidem Double خاصة:  الواجهات من الحجر الطبيعي - القرميد نوع لوجيكا برتغالي أو ما يعادله )أوروبي( - حوائط خارجية مزدوجة بينها فراغات عازلة للحرارة والماء - األرضيات من السيراميك اإلسباني - األلمنيوم
Vitrage - االبواب الخارجية من الخشب والقشرة الطبيعية )massif( - أبواب غرف النوم MDF - مطبخ من الخشب األوروبي - تمديدات سواد الشوفاج - بياض الحمامات نخب اول )أوروبي للحمام الرئيسي وحمام الضيوف( - 

الخالطات أوروبي أو ما يعادلها - دهان 3 وجوه معجونة كوتشوك عالي الجودة - تمديدات Satellite + Net لكل فيال - المفاتيح واألغطية ماركة Le Grand أو Tessino أو ما يعادله - إنترفون لكل فيال

عامة:  المشروع خاص ومغلق مع حراسة 24/24 ساعة - إدارة وصيانة دائمة للمشروع )فرق صيانة لألقسام المشتركة 24/24( - مولد كهرباء عام خدمة 24/24 - البنية التحتية منجزة بشكل كامل )شبكات الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي( - محطة أقمار صناعية تؤمن البث التلفزيوني لكل فيالت المشروع - - شبكة DSL تؤمن اإلنترنت لكل وحدة سكنية - حدائق عامة بمساحة 40,000 متر مربع - تشجير الحدائق العامة ضمن المشروع انطلق 
مع بداية المشروع ومستمر. - مالعب مخصصة لألطفال دون 10 سنوات  - مالعب لألوالد، كرة قدم، كرة سلة وكرة طائرة. - سوبرماركت وقاعة متعدد األستخدامات - مستوصف دائم مع طبيب وممرض 24/24 مع خدمة طوارئ 
علمًا ان المشروع سيضم »وسط الميرادور» وهي منطقة سياحة وتجارة وخدمات، على مساحة 50 الف متر مربع، وستضم فندقًا ومدرسة، إضافة إلى سوق تجاري  ضخم )مول مفتوح( ، مع ساحة رئيسية وحدائق ومبنى مخصص 

للبلدية وإدارة المشروع.  
 

BOUKAII JEWELLERYمحمد شميط للبناء والتطوير العقاريمجمع النور السكني

شقق تتراوح مساحتها بين 120 و 225 متر مربع،  تقسيط على 5 سنوات مع تسهيالت خاصة للعسكريين والمغتربين والموظفين، يبعد المجمع 
عن األوتوستراد 200 متر فقط، وهو مبني بأعلى وأفضل المواصفات من الداخل والخارج، حجر عرسالي من الخارج، أبواب خشبية بمواصفات ممتازة، 

ألمنيوم دوبل فلتراج مع مونوبلوك ستور، ديكورات جفصين، مصاعد كهربائية، شبكة مياه ذاتية خاصة بالمجمع، مواقف للسيارات. 

للتواصل ولمزيد من المعلومات اإلتصال على:  03503914   76312300

 تسهيالت خاصة 
للعسكريين، المغتربين  

والموظفين

-  شقق فخمة وبأحجام مختلفة  النور  مجمع النور السكني
-  تقسيط مريح

-  ألمنيوم دوبل فلتراج
-  ديكورات
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جولة مصـورة على فعاليات افتتاح املرحلة األوىل من املريادور

| من اليسار ميقاتي زريقة وسعد الدين والدهيبي  

| الحضور

  تصوير:  رضوان أسعد 

العدد 18|صفر-تشرين2

|  من اليمين علم الدين، كبارة  وحضور  

«
| زريقة كبارة وعلم الدين 

| من اليمين  النواب قاسم عبدالعزيز ، أحمد فتفت، المطران افرام كرياكوس والشيخ رسالن ملص

|  من اليمين  علم الدين، جديدة ، الرمالوي ، عبيد ورحال

| مشهد من الطائرة

|  قص شريط االفتتاح

| حضور | أمنيين 


