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حكومة  الحريري  ثقــــة  ...
 

] أسرة التحرير [

       وسط atv - ال تستطيع مؤسسة اعالمية، أي  مؤسسة وربما في أي مكان، أن 
المؤشرات  تقدم  أن  تحاول  لكنها  عشوائي،  بشكل  وجهتها  وتحدد  مالمحها  ترسم 
األولى لطموحها  ووجهتها عبر الدرب الثقافي الطويل والصعب، وليس من التهويل 
في شىء إذا قلنا أن إصدارات الوسط بنسخها االلكترونية والمطبوعة بطموح يتوسل 
الجدية، االبداع والتنوير هو دخول في مغامرة على نحو من االنحاء، مغامرة البحث 
والسفر خارج المألوف والمنمط والمستهلك وهو ما تعكسه ردود االفعال المتباينة 
تجاه المؤسسة، ردود أفعال من قبل كتاب ومؤسسات وصحافة ومن فئات مختلفة 
اليه  الذي نصغي  المسؤول  الحقيقي  النقد  وبين  الغالب  االحتفاء وهو  بين  تتراوح 

ونستفيد منه وبين الهجوم الواعين ألهدافه)...(
 

الوسط منذ بداياتها حاولت أن تشكل منبرًا مفتوحا لجميع األطراف، الكتاب واألدباء 
ومن مختلف األجيال واألماكن والتوجهات اإلبداعية والجمالية بمقترحاتها وأفكارها، 

أي تلك الخارطة الموارة بالتناقضات الحميمة، بالمحبة والضغينة والصراع.
 

منذ بدايتها، حاولت الوسط أن تكون هذا المنبر الذي يلتقي فيه األصدقاء من كل 
مكان لقاء االبداع والحريّة، مهما كانت االلتباسات والمعوقات التي عادة ما تواجه أي 
عمل ينحى هذا االتجاه، خاصة إذا كان في مناخ ما زال في طور التأسيس على صعيد  

االعالم الحديث.

المسؤول  المحرر  المدلهم..  وعنَفه  مرارته  خبر  من  إال  يعرفه  ال  الذي  المناخ  هذا 
ليس  الفصلي،  إصدارها  استمرارية  أجل  من  المؤسسة  إطار  في  والعامل  والفني 
حسب  الوسط  مساحة  على  واألدباء،  الكتاب  األصدقاء،  مواد  تنظيم  عن  مسؤواًل  إال 
أكثر،  ليس  المادة  مرور  حركة  منظم  انه  المتعاقبة..  لألعداد  الموضوعة  »الخطة« 
هناك من يتوهمها »سلطة« وتلك هواية لدى البعض، السلطة هواية جمالية، غرام 
وعشق وهيام، حتى لمن ال يملك من أمرها شيئا، حضور وهمها يتطاول على من 

يمتلك سدتها الواقعية وعناصرها.  

نحاول التحرير والنشر من غير شللية وال محاور وال طموح إحداث انقالب في صناعة 
الخبر واالعالم، نعمل بخطى ثابتة ومدروسة في اتجاه البث الفضائي وكلنا أمل أن 
تبصر الوسط atv التي أعلنا عنها قبل أشهر قليلة أن تبصر النور وأن تكون منارة 

وسط االعالم المظلم والموجه.. 

 
وبعيدًا عن هموم  »الوسط«،  وبعد مشاورات ولقاءات مكوكية، شكل رئيس الوزراء 
اللبناني سعد الدين رفيق الحريري حكومة جديدة ضمت 30 وزيرا ضمن ورقة تفاهم 

وافقت عليها معظم األطياف السياسية في البالد ... )صفحة 3(

أ قر إ
»

الوسط تستضيف رئيس حركة العدالة واالنماء
وشباب المحبة تحتفل بعامها الــ23 على التوالي

»»
مجمع زياد مطر التربوي

  ... ثورة  ليكــــــــــــــون  يتحضر 
عن العنصرية، المخدرات 

والعهد الجديد ما له وما عليه

deir ammar - main road - 06464111
   w w w . b e e z - h o u s e . c o m كةالوسـط
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الســـــــعودية العربيــة  يف  ولبنــــــان 
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في  المحبة  شباب  جمعية  نظمت   -  atv وسط        
لسيد  وحبًا  تكريمًا  حاشدا  دينيا  احتفاال  عمار  دار 
في   ، وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا  الخلق 
مسجد الشهيد وسام عيد ، في مشاركة وحضور حشد 
من  ولفيف  والجوار  المنية،  عمار،  دار  فعاليات  من 

المشايخ ومدعوين.

الزعبي  الرحمن  عبد  الشيخ  المقرئ  الشيخ  مع  بداية 
ثم  الكريم  القرآن  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  مستهاًل 
بالحضور  المصري  محمد  الشيخ  الحفل  عريف  رحب 
والسادة العلماء مذكرًا بمآثر الرسول وصفاته الكريمة 

في السماحة واالعتدال والرحمة والعفو عند المقدرة«.

 بعد كلمة الترحيب قدمت فرقت المنشد منصور زعيتر 
كلمة  كانت  ثم  ومن  النبوية،  الــتواشيح  من  مجموعة 
الشيخ  فضيلة  ألقاها  االسالمية  طرابلس  أوقاف  دائرة 
ونبذ  الوحدة  أهمية  الى  أشار  الذي  ابراهيم  مصطفى 

الخالفات تحت شعار النبي محمد يجمعنا. وشرح ابراهيم 
كيف عامل النبي عليه الصالة والسالم المسيء «وأنتم 
حصلت  عدة  ومشاهد  عدة  قصصًا  أن  جميعًا  تعلمون 
مع النبي العدنان وتعرفون كيف رد على هذه المشاهد 

بالرحمة ال بالشدة«.

وانتقد ابراهيم غياب الزعماء والمسؤولين والحكام عن 
قائد  عليه  كان  ما  بعكس  والفقيرة  الكادحة  الطبقات 

األمة سيد الخلق سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم. 
والرحمة  المحبة  نبي  على  والتنافر  التناحر  واستغرب 
يضاد  الشيخ  بيننا  موجودة  تعد  لم  اليوم  «الرحمة 
الشيخ وداعية يتكلم على داعية آخر في وقت أن المظلة 

الحقيقة هي مظلة االسالم«. 

أضاف:  »فلنجعل من هذا الشهر منطلقًا لتجديد الحب 
والوفاء والوالء والتعظيم للرسول الكريم رسول اهلل 

قائد األمة«.

العولمة  سلوكيات  تجتاحه  اليوم  »شبابنا  أن  واعتبر 
وتنتشر بين صفوفه أفكار غريبة وأخرى متشددة، وذلك 
يدعونا للتمسك بصحيح الدين وبقيم اإلسالم العظيمة 
نقف  ان  جميعا  علينا  الواجب  ومن  النبوية،  وباألخالق 
الحلول  وإيجاد  التحديات  لمواجهة  واحد  رجل  وقفة 
االحباط  ومواجهة  النهوض  على  الشباب  تساعد  التي 

واليأس«.   

مسابقة املحبة 
المحبة  شباب  جمعية  قدمت  االوقاف  دائرة  كلمة  بعد 
المسابقة  في  الفائزين  على  الجوائز  الحفل،  راعية 
القرآنية الرمضانية الــ 23 على التوالي حيث وصل عدد 
المشاركين الى ما يفوق الـ 50 مشاركا وكانت الدرجة 

عبدالغفور  الثانية  الدرجة  العتر،  حسن  فاطمة  االولى 
المصري، الدرجة الثالثة محمد مهدي الدهيبي، وجوائز 
عبداهلل  عيسى،  هادية  صطوف،  راما  من  لكل  ترضية 
الدويك، كوثر العتر، آية مراد، ريان رجب، عبداهلل نحلة.

بعد تقديم الجوائز للمشاركين من قبل الهيئة المشرفة 
على المسابقة في الجمعية، أشاد الشيخ محمد المصري 
الجيل  توعية  سبيل  في  الجمعية  تلعبه  الذي  بالدور 

الناشئ وتثقيفه.

دعاء  دينية،  وابتهاالت  بأناشيد  االحتفال  اختتم 
الحلوى  وزعت  ثم  ومن  الحكيم  عبد  الشيخ  لفضيلة 

والهدايا على المشاركين في األمسية.

وسط atv - تأسست جمعية شباب المحبة دار عمار عام 
وزارة  ، صادر عن  الرقم  بموجب  1993 وهي مرخصة 
الداخلية في الجمهورية اللبنانية، وهي جمعية  محلية 
او  تكتالت  اي  الى  تنتمي  ال  ربحية  وغير   حكومية  غير 
شرائحه  بكل  المجتمع  لخدمة  أنشأت  سياسية،  احزاب 

وبغض النظر عن الثقافات العرق وغيرها.

هذه  بأن  العميق  عليها  القيمين  إيمان  من  بالمحبة  سميت 
الكلمة هي من أكثر الكلمات التي يحتاجها الجميع في ظرفنا 
الراهن والتي  نسعى من خالل نشاطاتنا ان ننشر هذه الرسالة 

بين جميع الفئات التي تعمل معها جمعيتنا.

العمل  في  رغبوا  وشابات  شباب  من  الجمعية  متطوعي 
من  العديد  تنفيذ  في  وشاركوا  المؤسسة  مع  التطوعي 

الفعاليات مع فئات  المجتمع المختلفة. 

األهداف
المبادرات  ودعم  والتضامن  التكافل  قيم  ترسيخ   -

التنموية واالجتماعية وبرنامج التنمية المستديمة.

- العمل على تنشيط الحركة الثقافية والفنية.

- االهتمام بالفنون والعمل على تعميمها والبحت على 
أفاق تطويرها محليا.

الناشط  الشباب  من  نخبة  الى  باالضافة  راقي  اعالم   -
في المجتمع.

املشاريع املنفذة من قبل 
الجمعية 

- توقيع اتفاقيات مع المجتمع االخر
- دورات تعليمية للتقوية في الشهادات الرسمية

- دورات تثقيفية على جميع الصعد
الثقافية والقرآنية وعلى  المهرجانات الصيفية، المسابقات   -

كافة المستويات.
- مساعدات وحمالت انسانية )توزيع حصص غذائية(

- تأسيس فريق كرة قدم )فريق شباب المحبة(

ذاتيا  الممولة  األخرى  المشاريع  من  العديد  هناك  وإن  كما 
القيام  في  المجتمع  دور  وتفعيل  مساهمة  على  تعمل  والتي 
من  للقرى  الجماعي  التنظيف  مثل  معينه  ألعمال   المشترك 

قبل أهالي القرية وغيرها من المشاريع المجتمعية.

على  نحلة  غسان  القادر  عبد  األعمال  رجل  المؤسسة  يرأس 
رأس مجموعة من االداريين وكوادر الجمعية التي تعمل تحت 

شعار )كل  العطاء بكل محبة(.

الهيئة االدارية في الجمعية:
نائب الرئيس السيد غازي نحلة

أمين الصندوق األستاذ أحمد المصري
أمين السر الشيخ محمد المصري

مسؤول االعالم األستاذ فهد الحاج
مسؤول الشؤون القانونية المحامي األستاذ فواز زكريا

مستشـــــــــــار الجمعية الدكتور ميخائيل مســــــــــعود

 أكثر من 23 عام يف خدمة مجتمعها،  جمعية شباب املحبة ،، املسرية مستمرة

جمعية شباب املحبة دير عمار تحي ذكرى املولد 
وتكــــــــــــــرم املشاركني يف مسابقتها السنوية الــ 23 على التوالي

للتمسك بصحيح الدين وبقيم 
اإلسالم العظيمة

 

إقرأ أيضًا ،،
صور   عن الحفل االنشادي 

وتوزيع الجوائز في 
الصفحة  - 16

|  مهرجان المحبة 2015

  وسط - تصوير: حمادة أسعد\روان

|  مهرجان المحبة 2014 | خورشيد في ضيافة المحبة

|  تكريم المفتي الشعار في هرجان المحبة 2015 |  تكريم  مفتي عكار في حفل ايماني احيته المحبة |  تكريم  رئيس بلدية دار عمار الحااج خالد الدهيبي |  تكريم  رجل األعمال زياد مطر في افطار المحبة السنوي

|  مهرجان المحبة 2015
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زيارة تاريخية للرئيس اللبناني اىل السعودية
ميقاتي مع النسبية  ،، والخري: ما يهمنا هو التمثيل الصحيح 

الجمهورية  رئاسة  سدة  في  شغور  بعد   -  atv وسط        
على  الفرج  حل  ونصف  سنتــين  من  ألكثر  اســتمر  والذي 

اللبنانيين بانتخاب فخامة رئيس 
العماد ميشال عون  الجمهورية 
دولة  تكليف  استتبعه  ثم  ومن 
تشكيل  الحريري  سعد  الرئيس 
يريد  فماذا  اللبنانية،  الحكومة 
اللبنانيون من هذا العهد الجديد؟
لشعب  كثيرة  والتطلعات  اآلمال 
عانى الكثير من القهر واالذالل 
وعدم  الدولة  مؤسسات  لتعطل 

هو  اليوم  المطلوب  ان  والخدماتي،  المؤسساتي  عملها  انتظام 
في  وليس  دولة  في  يعيش  وكأنه  اللبناني  المواطن  يشعر  ان 
المغانم. اقتسام  ويسودها  الفوضى  تحكمها  مزرعة  وال  دويلة 

للخروج من هذه  العملية  الخطوات  العديد من  يقتضي  كله  هذا 
تبدأ  الخطوات  هذه  أهم  وإن  الدولة  جسد  في  الصعبة  األزمة 
الى  المواطنين  شؤون  لتسيير  الحكومة  عمل  بتفعيل  باإلسراع 
جانب تحريك عجلة الدولة ومن ثم يكون من أول أولوياتها العمل 
عادل  انتخابي  قانون  عبر  النيابية  لالنتخابات  التحضير  على 
ويمثل طموح الشعب ومن ثم معالجة شؤون المواطنين األساسية 
على مختلف الصعد المعيشية االقتصادية االجتماعية والصحية.

عن  العبء  تخفيف  أيضا،  الجديد  العهد  حكومة  واجبات  من 
تطاله  التي  الضرائب  تخفيض  عبر  المرهق  المواطن  كاهل 
ملء  عبر  العمل  فرص  وتأمين  يومه  وقوت  عيشه  لقمة  في 
مختلف  في  التطوع  باب  وفتح  الدولة  وظائف  في  الشغور 
من وظائف  أيضاً  الشغور  العسكرية وتعيين  األسالك واألجهزة 
الفئة األولى عبر آلية تراعي مبدأ الكفاءة والتوازن المناطقي.

على الحكومة والعهد الجديد، مكافحة الفساد المتغلغل في مختلف 
خدمة  من  التخفيف  على  والعمل  الدولة  وادارات  مؤسسات 
الثروة  مداخيل  من  لالستفادة  وطنية  خطة  ووضع  العام  الدين 
النفطية - التي أقرت مراسيمها مؤخراً في أولى جلسات العهد 
من  مزيد  الى  النمو  معدل  ورفع  اللبناني  االقتصاد  دعم  في   -
اللبناني. للشعب  والراحة  بالنفع  تعود  التي  والمشاريع  الخطط 

األساسي  تفعيل دوره  النواب  أيضا من مجلس  المواطن  ينتظر 
انتخابي عصري  قانون  اقرار  العمل على  التشريع ال سيما  في 
ثم  ومن  السياسية  التوجهات  لمختلف  العادل  التمثيل  يؤمن 
على  بالنفع  تعود  التي  القوانين  واصدار  اقتراح  على  العمل 
المواطنين كافة، كإقرار قانون ضمان الشيخوخة وتخفيض سن 
واقرار  لألجور  األدنى  الحد  وتعديل  عشر  الثامنة  الى  االقتراع 
ومحاسبتها. الحكومة  عمل  ومراقبة  والرواتب  الرتب  سلسة 

كل ما تقدم ذكره،  ليس بالكثير وال يصنف ضمن المطالب التعجيزية 
وإنما يدرج ضمن خانة الحد االدنى من المطالب التي يجب ان 
تسود في أي دولة يقوم كيانها على عمل المؤسسات والفصل بين 
السلطات واحترام مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات التي يجب ان 
تعمل على تأمين حقوقه ليقوم بالمقابل بتنفيذ واجباته، ولنرى ماذا 
ستحمل لنا األيام القادمة من هذا العهد الجديد من آمال وتطلعات.

 

إقرأ أيضًا ،،
ماذا يفعل السفير التركي 

في المنية وعكار ؟ 
التفاصيل  - ص15

العهد اجلديد

من  أكثر  وفي  أكد  الحريري   )...(
األولى  حكومته  تشكيل  بعد  لقاء 
عون  ميشال  الرئيس  عهد  في 
على  إن »مهمة الحكومة الجديدة 
وسط  البالد  في  االستقرار  إرساء 
تعم  التي  االضطرابات  موجة 

المنطقة«.

أغلبية  الجديدة  الحكومة  وضمت 
حزب  بينها  من  السياسية  األطراف 
اهلل، إال أن حزب الكتائب المسيحي 
عليه.  عرضت  التي  الوزارة  رفض 
عددا  الجديدة  الحكومة  وتضمنت 
من الوزارات المستحدثة منها وزارة 
لشؤون  ووزارة  الفساد  لمكافحة 

المرأة.

إن  عاما(   46( الحريري  وقال 
على  ستعمل  الجديدة  «الحكومة 
من  البالد  في  االستقرار  إرساء 
خلفتها  التي  السلبية  التداعيات 

األزمة السورية«. 

ويعتبر الحريري زعيما سنيا معروفا، 
رئاسة  منصب  شغل  أن  وسبق 

الوزراء بين عامي 2009 و2011.

الحكومة  رئاسة  إلى  عودته  وتعد 
شهدت  سياسية  لتسوية  تتويجا 
السابق  المسيحي  الجنرال  تولي 
عون  ميشال  اللبناني  الجيش  في 

منصب الرئاسة.

تكون  الحكومة  هذه  وبتشكيل 
الفراغ  من  فترة  أنهت  قد  البالد 

السياسي استمر 29 شهرا.

عون 
يف السعودية

العماد  الجمهورية  رئيس  وأكد 
ميشال عون الذي زار السعودية مع 
وفد وزاري مرافق، أن »ما جمع بين 
اللبنانيين والسعوديين من عالقات 
هي  الزيارة  وان  سيستمر  تاريخية، 
رئيس  مواقف  األمر«.   هذا  لتأكيد 
الجمهورية والملك السعودي جاءت 
خالل االستقبال الرسمي الذي اقامه 
العاهل السعودي للرئيس عون في 

الديوان الملكي في الرياض.

امللك السعودي
وخالل المحادثات الموسعة والخلوة 
الثنائية، اكد العاهل السعودي وقوف 
المملكة الى جانب لبنان وسعادتها 
بعودة االوضاع الطبيعية اليه، وقال 
الصعوبات  »رغم  عون:  للرئيس 
التي تواجهون، فإن ثقتنا بفخامتكم 
كبيرة انكم ستقودون لبنان الى بر 

االمان واالستقرار«. 

لبنان،  وشدد على »ن ال بديل عن 
بهذا  جمعتها  التي  المملكة  وان 
في  ترغب  تاريخية،  عالقة  البلد 
المحافظة عليها وتطويرها، واوعزت 
تبادل  السعوديين  المسؤولين  الى 
اللبنانيين،  نظرائهم  مع  الزيارات 
السعوديين  المواطنين  وكذلك 
الذين يكنون محبة خاصة للبنان«.

ان  على  سلمان  الملك  وأكد 
»لبنان يجب ان يبقى رمز التعايش 
الطائفي، الن ذلك اساس استقراره، 
بين  خالفات  من  حصل  مهما  وانه 
اللبنانيين، فهم يعودون ويلتقون«. 

ال  السعودية  »أن  على  شدد  كما 
ويهمها  وآخر  لبناني  بين  تفرق 
استقرار  كما  وامنه،  لبنان  استقرار 
تتدخل  ال  وهي  العربية،  الدول  كل 
للبنانيين  وتترك  لبنان  شؤون  في 

ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم«.

تعليماته  الملك سلمان  اعطى  كما 
التي  المواضيع  لدرس  للمسؤولين 
اثارها الرئيس عون اقتصاديًا وأمنيًا 

وعسكريًا وسياحيًا.

املستقبل 
واعتبرت كتلة »المستقبل« النيابية 
رئيس  بها  يقوم  التي  الزيارة  أن 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
والوفد المرافق الى المملكة العربية 
أثرًا  تحمل  قطر  ودولة  السعودية 
إيجابيًا في إعادة ترميم العالقات مع 
باقي  ومع  خاص  بشكل  السعودية 
العربي  والعالم  العربي  الخليج  دول 

بشكل عام، لما لعمق هذه العالقات 
من تأثيرات وتداعيات إيجابية على 
شتى الجوانب الوطنية واالقتصادية 

واالجتماعية والمعيشية في لبنان.
في  الزيارة  أن  الكتلة  ورأت 
في  تأتي  بالذات  التوقيت  هذا 
مصالح  تخدم  مناسبة  لحظة 
مختلف  وعلى  واللبنانيين،  لبنان 
وبالتالي هناك ضرورة  المستويات، 
وتوسيعها  وتعميقها  عليها  للبناء 
نحو بلدان الخليج األخرى ومصر بما 
يعين على تركيز الدعائم الصحيحة 

للسياسة الخارجية العربية للبنان.

قانون ال 60
االنتخابات  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
أيار/مايو  في  اللبنانية  البرلمانية 
المقبل ان لم تتجه األمور الى تأجيل 
قانون  على  التوافق  تم  ان  تقني 
الستين  قانون  على  على  أو  جديد 
تحدثت  متابعة  مصادر  معداًل، 
للوسط عن مشهد تمثيلي سينتهي 
ودون  الستين  قانون  الى  بالرجوع 

أي تأخير تقني.

ميقاتي والنسبية  
ميقاتي  نجيب  محمد  الرئيس  يقول  و 
مفترق  امام  «نحن   : الصدد  هذا  في 
على  دولة  نبني  ان  نريد  فهل  طرق، 
ان  نريد  او  وصالحة،  صحيحة  اسس 
الطائف  اتفاق  طائفية؟.  دولة  نبني 
عندما تم االتفاق عليه وضع حدا للحرب 
يجمع  لوطن  واسس  لبنان  في  االهلية 
شراكة  بداية  وشكل  اللبنانيين،  جميع 

وطنية حقيقية«.
 

اتفاق  نطبق  ان  علينا  »يجب  وقال: 
النظر  نعيد  ذلك  وبعد  بالكامل  طائف 
قانون  باقرار  تكون  والبداية  فيه، 
ألنه  النسبية  اساس  على  االنتخابات 
يشارك  ان  ويجب  االخر  الغاء  يمكن  ال 
لديه  شخص  واي  الحكم،  في  الجميع 
المئة  في  العشرة  تفوق  تمثيلية  قدرة 
النيابي.  المجلس  في  يتمثل  ان  يجب 
قد يقول البعض ان االقتراع على اساس 
النسبية عملية معقدة وتحتاج الى وقت  
وهذا غير صحيح، ففي االردن مثال وزعوا 
على  االنتخاب  لقانون  تعريف  كتيب 

يتم  داخله صفحة  وفي  النسبية  اساس 
ونجحت  االقتراع  عملية  في  استعمالها 
على  وإنني  البلد،  هذا  في  االنتخابات 
يقين انها عملية سهلة ويمكن ان تنفذ 

بسرعة.

الصفدي 
وغرد النائب محمد الصفدي على حسابه 
عبر «تويتر«، فطالب الحكومة اللبنانية 
االنتخابات  قانون  مع  تتعاطى  »بأن 
بتت  التي  نفسها  بالحماسة  النيابية 

فيها ملف النفط«.

المتصل  الحكومي  الزخم  »إن  وقال: 
العماد  الرئيس  انتخاب  بمفاعيل 
قانونا  ينتج  أن  يجب  عون،  ميشال 
جديدا لالنتخابات النيابية يعتمد وحدة 
في  االنتخابات  إلجراء  تمهيدا  المعايير 
فترة زمنية مقبولة نسبيا«. أضاف: «إن 
قانون  أهمية عن  تقل  التي ال  المسألة 
للموازنة  قانون  إقرار  هي  االنتخابات 
الدولة وإنفاقها  العامة يضبط مداخيل 
ويساعد على ترسيخ الشفافية ومكافحة 

الفساد«. 

 
الخري 

 
اعتبر  فقد  الخير  كاظم  النائب  أما 
االنتخابي  القانون  من  يهمنا   »ما  أن  
غير  والتمديد  الصحيح،  التمثيل  هو 
تحصل  ان  الطبيعي  ومن  ابدا  وارد 
تيار  »إن  أضاف:   .. االنتخابات« 
المستقبل مع مقاومة اإلحتالل، وقضية 
هي  ومشكلتنا  قضيتنا  هي  فلسطين 
البلد.  في  شرعي  غير  سالح  بوجود 
الدولة  بهيبة  تكون  لبنان  وحماية 
وببناء استراتيجية دفاعية باالضافة إلى 
حصر  والمطلوب  السياسية  المقاومة 

ذلك بالدولة اللبنانية«.   

| الملك سلمان والرئيس عون في خالل زيارة األخير الى السعودية  
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لبنانيا، يبدو أن محركات انتخاب رئيس جديد للجمهورية  مطفأة للمزيد من التشاور والتدقيق،  عربياًَ تزداد األجواء سخونة في سوريا والعراق مع تداخل المصالح العسكرية بين أكثر 
من مستفيد اقليمي ودولي ما يعطل من جديد أي حل سياسي أو بالحد األدنى يؤخره ويعيد األمور الى بداياتها  مع المزيد من الضحايا، فلسطينيًا، ال تزال انتفاضة السكاكين مستمرة 

مالحقة قطعان المستوطنين في كل مكان وزمان، مع غياب »العواصف« عن األراضي والمقدسات المحتلة في القدس الشريف.. 

 وفي انتظار ما تحمله األيام القادمة من أحداث، تستمر الـ #وسط في عرضها التجريبي االلكتروني، المطبوع والمسموع متحملة في سبيل ذلك كل اسباب المجازفة  متسلحة بسالح 
االيمان باهلل ثم سالح االمل والعمل مراهنة على قواعد ليست بحسابية، بل على ثقة القارىء ومحبته وعلى رصيدها المهني، آملين من الجميع ومع االنطالقة الجديدة المرتقبة ابداء 
الرأي والنصح في كل ما هو مفيد لتمام نجاح مسيرتنا. إن لـلبنان بشماله وجنوبه علينا الكثير، وهو يستحق أن يكون فيه مشروع اعالمي متكامل، شفاف، من  مدينة الحياة طرابلس 

الى العاصمة بيروت  وسائر المناطق لكل ما هو مفيد لخير وتقدم مجتمعنا.

«
     أسرة الوسط   

كلمة

لبنان يحرر جنوده ضمن صفقة »معقدة« و »صعبة« 
سالم وابراهيم يتعهدان بمتابعة ما تبقى من »امللف«

و.. من يعرقل »عودة فرنجية اإلبن« اىل قصر بعبدا ؟!

لبنانأحلى...

الوسـط

          مركز العناية  
           لطب األسنان

عيادة متخصصة ومجهزة بأحدث ما توصلت اليه  تكنولوجيا طب األسنان )قسم خاص لألطفال(
أوتوستراد المنية جانب مطعم أركاداش - هاتف: 76046452

اسـتديو روان  
فيديو - فوتو  - دي دجي - زفة وكل خدمات الصوت والصورة 

لبنان - طرابلس طريق  املنية العام  مقابل سوبر ماركت مطر -  03539622
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محافظ  إستقبل   -  atv وسط       
في  نهرا  رمزي  القاضي  الشمال 
طرابلس  مفتي  طرابلس،  سراي 
الشعار  مالك  الشيخ  والشمال 
في  الفتوى  دار  من  وفد  رأس  على 
طرابلس مهنئا باألعياد، في حضور 
ربى  بالتكليف  بشري  قائمقام 
الشفشق، رئيس دائرة البلديات في 
المحافظة ملحم ملحم، رئيس قسم 
لقمان  الضنية  ـ  المنية  قائمقامية 
المحامي  نهرا  ومستشار  الكردي 

باخوس إجبع.

االعياد  «تكون  ان  الشعار  وتمنى 
اللبنانيين  لتالقي  مناسبة 
فيه  لما  يتالقوا  وان  ووحدتهم، 
خير بلدهم، على اختالف طوائفهم 
ومعالجة  استثناء،  بال  ومذاهبهم 
مشاكله االقتصادية واالجتماعية«، 
مدينة  اوضاع  نهرا  من  مستطلعا 
طرابلس، واثنى على «ما يقوم به 

من جهود من اجل المدينة«.

على  «الشعار  نهرا  شكر  بدوره 
الديني  بدوره  منوها  زيارته، 
الى  وطمأنه  الجامع«،  والوطني 
في  االمني  الوضع  «استتباب 
تقوم  االمنية  القوى  وان  طرابلس، 
المجال،  هذا  في  كامال  بواجبها 
ومستقرة،  امنة  المدينة  يجعل  بما 
لزيارتها  تأتي  ووفودا  افرادا  وان 
من اجل التسوق والسياحة، وابدوا 
المدينة  بها  تتميز  بما  اعجابهم 

على كل الصعد«. 

جولة
وفي سياق آخر جال محافظ الشمال 
اسواق  في  نهرا  رمزي  القاضي 
البلدية  رئيس  رافقه  طرابلس، 
المهندس احمد قمر الدين، مساعد 
في  االقليمية  الشمال  منطقة  قائد 
وجيه  العقيد  الداخلي  االمن  قوى 
العقيد  طرابلس  سرية  قائد  متى، 
قسم  ورئيس  غمراوي  الناصر  عبد 
لقمان  الضنية  المنية  قائمقامية 
المحال  تفقدوا  حيث  الكردي، 
من  شرح  الى  واستمعوا  التجارية 

ارتياحهم  أعربوا عن  الذين  التجار، 
وعن  المدينة،  في  االمني  للوضع 

حركة المبيع والشراء والعروضات.

بان  المواطنين  جميع  ووعد 
واالمني  االقتصادي  الوضع  يشهد 
نحو  وسنذهب  التطور،  من  مزيدا 
زمن  نعيش  اننا  خصوصا  االفضل، 
رئيس  فخامة  بقيادة  جديد  عهد 

الجمهورية الجنرال ميشال عون.

 
انها  طرابلس  «أثبتت  أضاف: 
تحسن  في  وهي  السالم،  مدينة 
مستمر من سنة الى أخرى، ونظرة 
وتأخذ  تتغير  بدأت  لها  المواطنين 
موقعها الطبيعي والتاريخي، ونحن 
نسعى كبلدية ان نغير هذه الصورة 
غير الصحيحة المأخوذة عنها لتعود 

الى سابق عهدها«.

رفع ساعات التغذية  
 

اجتماع  عقد  قريب  سياق  وفي 
قاديشا  كهرباء  شركة  مقر  في 
شارك  البحصاص،  منطقة  في 
العام  المدير  نهرا،  المحافظ  فيه 
كمال  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
ادارة  مجلس  واعضاء  الحايك 
سبل  في  بحث  وكان  الشركة، 
طرابلس  في  التغذية  ساعات  رفع 

والشمال.

تبذل  «المؤسسة  ان  الحايك  وأكد 
تغذية  لتأمين  بوسعها  ما  كل 
جميع  في  مستقرة  كهربائية 
وفق  استثناء،  دون  من  المناطق 
المتاحة  واالمكانات  الظروف 

لديها«.

اهتمامه  للحايك  نهرا  شكر  بدوره 
الشمال،  وكل  طرابلس  بمدينة 
وجهود  «جهوده  على  مثنيا 
لتأمين  المؤسسة  في  الموظفين 
االمكانيات  ضمن  للمنازل  الطاقة 

المتوفرة«.

الجماعة االسالمية  
سراي  في  مكتبه  في  نهرا  والتقى 
«الجماعة  من  وفدا  طرابلس، 
المسؤول  ضم  االسالمية« 
نافع،  ايهاب  الشمال  في  السياسي 
زاهر  المحامي  الطالب  مسؤول 
مطرجي، مسؤول العمل االجتماعي 
والمسؤول  حداد  شوكت  المحامي 

االعالمي صهيب جوهر.

حضر االجتماع مستشار وزير الطاقة 
طوني  نظاريان  ارثور  والمياه 
بلديات  اتحاد  رئيس  ماروني، 
بلدية  رئيس  مطر،  عماد  المنيه 
منسق  غمراوي،  حسن  البداوي 
الحر« في طرابلس  الوطني  «التيار 
مستشار  الشعراني،  بسام  الدكتور 
تميم،  ماهر  المهندس  المحافظ 
المنيه  قائمقامية  قسم  رئيس 

الضنية لقمان الكردي.

وبحث نهرا مع وفد الجماعة شؤونا 
تهم  وانمائية  واجتماعية  حياتية 
وجوارها،  طرابلس  مدينة  ابناء 
متابعته  االجتماع  خالل  مؤكدا 
والسعي  تهمهم  التي  القضايا  كل 
التي  المشاكل  لمعالجة  اليومي 

تعترضهم.

نهرا  المحافظ  نافع  شكر  بدوره، 
اجل  من  المبذولة  الجهود  على 
المواطنين  حقوق  عن  الدفاع 
وممتلكاتهم  ارزاقهم  وحماية 
لهم،  واالستقرار  االمن  وتأمين 
سبيل  في  والتنسيق  «التعاون  آمال 
الملحة  الحياتية  الملفات  معالجة 
اليوم  «زيارتنا  وقال:  للمواطنين«. 
هي  المحافظ  سعادة  مكتب  الى 
زيارة تعارف، ناقشنا خاللها مشاكل 
وهموم ابناء المدينة، بدءا من أزمة 
السير مرورا بالحركة األمنية وصوال 

الى الوضع االجتماعي واالنمائي«.

انه  اكد  نهرا،  «المحافظ  اضاف: 
متجاوب الى اقصى الحدود للتعاون 
المواطنين  من اجل معالجة قضايا 
االجراء.  المرعية  القوانين  ضمن 
السير  بموضوع  يتعلق  ما  في  أما 
بعض  يتطلب  فاألمر  المدينة،  في 
اعمال  من  لالنتهاء  والوقت  الصبر 

في شوارع  تنفذ  التي  التحية  البنى 
المدينة«.

البرتون 
        

 وواكب محافظ الشمال القاضي 
رمزي نهرا عملية اعادة اطالق 

االعمال في محطة تكرير الصرف 
الصحي لجرد البترون في بلدة 

بساتين العصي - كفرحلدا، بعد 
توقف العمل فيها نتيجة اعتراض 

االهالي، بمؤازرة امنية مشددة من 
قبل عناصر قوى االمن الداخلي 
يتقدمهم مساعد قائد منطقة 
الشمال االقليمية لقوى االمن 

الداخلي العقيد وجيه متى، مساعد 
قائد سرية اميون العقيد حسين 
العلي، آمر فصيلة درك تنورين 

 المقدم يوسف كوسا.

واطلع نهرا على االعمال، في 
حضور رئيس اتحاد بلديات منطقة 

البترون مرسيلينو الحرك ورؤساء 
بلديات الجرد التي تستفيد من 

مشروع المحطة. وانطلقت االعمال 
في المحطة من دون تسجيل اي 

اعتراض او تحرك ميداني من قبل 
االهالي المعترضين على المحطة.  

وهنأ باألعياد
وتقدم محافظ الشمال القاضي 

رمزي نهرا، بمناسبة   المولد 
النبوي الشريف واألعياد المجيدة، 

بأحر التهاني الى اللبنانيين 
بعامة  في لبنان والوطن العربي، 
متمنيا أن «ينعم اهلل على الشعب 
اللبناني بالخير واليمن والبركات، 

وبمزيد من التألق والتضامن، 
ودوام التقدم واإلزدهار واالمن 

واالستقرار«. 

 

سلسلة نشاطات ولقاءات ملحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
نعد بأن يشهد الوضع االقتصادي واالمني يف املدينة مزيدا من التطور

     
      وسط atv  - هناك بين األزقة ومحالت الحالقة، عند النواحي في 

المقاهي، تسمع أحاديث الشباب 
نوع  لمعرفة  يتقاتلون  الساذجة 
محرك سيارة فالن أو لون قبعة 
أمام  للوقوف  يتسابقون  آخر!! 
سباب  فرحهم  المدارس،  أبواب 
ومستقبلهم سراب، هناك في تلك 
عصابات  وتمرح  تسرح  البيئة 
شباب  بين  المخدرات،  ترويج 

مخزن  حشيش  )صاروخ(  ليشعل  يعمل  واالنتماء  للهوية  فاقد 
)كعزول( أو حبة كبتاغون تنسيه مآسي ماضيه وجراحه.

نسمع كل يوم عن توقيف شبكة ترويج أو اتجار بالمخدرات ثم 
المال  بقوة  المحمي  عرينهم  الى  أبطاالً  يعودون  نراهم  نلبث  ما 
والطائفة!! فعن أي انجاز أمني تتكلمون! من يريد أن يجتث هذه 
اآلفة فعليه بالجذور ال األغصان اليافعة، ليقضي على هذا الوباء 

في محاضن زراعته وتصنيعه المعلومة لجميع اللبنانيين.

تكتمل فصول المؤامرة بمعرفة األهل البنهم المتعاطي فيسارعون 
شرفهم  على  خوفاً  النور  اليه  يصل  ال  حتى  واخفائه  وأده  الى 
الوعد  واالهانة  التأنيب  بسياط  مساء  صباح  يجلدونه  الضائع، 
والوعود وعظائم األمور، ما يزيد الطينة بلة وتسوء الحالة حتى 
يكسر آخر  حاجز أخالقي عند المتعاطي مع أهله وهنا تستكمل 
قصة المؤامرة في الشارع حيث أبو )الطناجر( و رئيس العصابة 
يهرع اليه طالبا منه كمية من الحشيش أو الحبوب عندها يزيد 
عمل  اذا  تمنى  ما  بنيل  يعده  ثن  الثمن  امتالكه  لعدم  إذالله  من 
)بعرق جبينه( في ترويجها وعند هذه النقطة يتحول الضحية الى 

مجرم يعيث في األرض فساداً ولكن أما من عالج؟!

ال  البقاع  أو  كالشمال  فمحافظة  شبابنا،  على  الجديدة  المؤامرة 
يوجد فيها مركز واحد للعالج والتأهيل من المخدرات، أما باقي 
المراكز المعروفة فهي ال توافي الشروط العالمية لمراكز العالج 

والتأهيل عداك عن اختراق شبكات االتجار لها.

من  ومسيحيين  مسلمين  الدين  رجال  دور  اين  سائل  ويتساءل 
األولى  والصفوف  الموائد  الى  اذهب  آخر  فيرد  الشباب،  توعية 
من  اال  وللدنيا ساعين  متسابقين،  المال  وعلى  مجتمعين  تراهم 
رحم رب العالمين ال هم لهم شبابهم وال آفات مجتمعهم، أعماهم 

الدوالر األخضر واألصفر عنها!!

يسأل آخر عن دور الجمعيات األهلية، المنكبة على بناء العالقات 
التوعية  في  ليحاضروا  والسياسي  والضابط  الوزير  مع  العامة 
بالكالم  الجوهر،  عن  بالقشور  هي  منشغلة  األجيال،  وتربية 
النظري عن الفعل العملي باالحتكاك بمجتمع المتعاطين والعيش 
معهم ومالحقة هواجسهم، ونصحهم ومعالجتهم، هذا هو الدور 
نجوم  جانب  الى  التصوير  في  وليس  المساعدة  في  األنسب 

المجتمع والسياسة!!

المتعاطي انسان فقد االحساس باإلنسانية أو ضعيف دفعه شغفه 
الى اقتحام المجهول أو هارب من هموم عائلية أو واقع بين يدي 

شلة من رفقاء السوء.

لنتطلع الى أرواحهم، لنعطهم جرعة أمل وحب ونبلسم جراحهم 
ببسمة حب وعطف، لنضع أنفسنا مكانهم، ثم نفكر بصوت عال 
هل لو عشنا ظروفهم ما وقعنا في هذا الفخ؟!! سؤال أخير عسى 

أن يستفيق الضمير.

املخدرات
األستاذ مــحمد المصري

|   المحافظ في خالل لقاءه المفتي الدكتور مالك الشعار

     - ألن بيتك األهم     -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     

الوسط12 www.alwassat.com
العدد 17|محرم-تشرين1

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

 

إقرأ أيضًا ،،
رئيس بلدية المنية يتحدث 

عن أنفاق وقرارات صعبة ،، 
التفاصيل  - ص14
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حاوره: أحمد ستيتية 
 

التي  الرمادية  الصورة  مع   -  atv وسط       
ترسم لعاصمة لبنان الثانية، أطل شاب من رحم 
أهم  ثاني  المغيب عن  االنماء  باحثا عن  العدالة 
مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، شاب أثبت قدرة 
ملفتة على التحرك في الشارع الطرابلسي وحجز 
باحثا  الساسة  كبار  مع  «سياسي«  مقعد  لنفسه 

عن مستقبل سياسي وانمائي عادل وواعد.

مؤسس ورئيس حركة العدالة واإلنماء المحامي 
الزمالء في  المقدم حل ضيفا على  الشاب صالح 
مشروعه  عن  شفافية  بكل  متحدثًا  الوســـط 
القريب من السياسة والعمل االنمائي والمواطن 
قوية  بدولة  »نؤمن  ويؤكد  المطلقة  والعدالة 

وباالنماء العادل وليس المتوازن«.

الوسط «مؤسستكم  بأسرة  المقدم  بداية رحب 
مؤسسة جامعة لكل أطياف الوطن في مشهديه 
نادرة أهاًل بكم في رحاب مؤسستنا ومعكم نؤكد 

تجديد إيماننا بلبنان الدولة والمؤسسات«.

نص الحوار
عرف القراء أكثر بالحركة!

 الحركة أبصرت النور قبل عام واحد في حفل حضره 
رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، في 
زمن «نحن بأمس الحاجة فيه  لكسر الجمود المحدق 

بنا«.

انطلقنا في تحركنا من العدالة ألن الوطن بال عدالة 
بمجتمع  ليس  عدالة  بال  والمجتمع  بوطن  ليس 
والقانون بال عدالة ليس بقانون، وتابعنا باإلنماء ألننا 
ننطلق   من مدينة لم تشهد سياسة إنمائية شاملة 
منذ زمن طويل ويضيف:« نعمل منذ الساعات األولى 
وإنماء  عدالة  نحو  الطريق  تعبيد  على  الحركة  لوالدة 
طريقها  تسلك  لن  وهي  لبنان  كل  نحو  بها  ننطلق 
الصحيح إال بالالمركزية التي تنعش مناطق الحرمان«.

طرابلس  يف  القائم  الوضع  عن  حدثنا 
لجهة املوقوفني وغياب الدولة انمائيا؟!

المدينة دفعت أثمان غالية نتيجة غياب الدولة وغياب 
من  جولة   24 أثمان  دفعنا  وقال:«  السياسي  القرار 
االقتتال مع أبناء المدينة الواحدة والحي الواحد، دفعنا 
الجيش  من  سواء  وجرحى  قتلى  االقتتال  هذا  ثمن 
المطلوبين  من  االالف  جانب  الى  االقتتال  طرفي  أو 
والمعتقلين، الكل دفع الثمن في ظل عدم وجود القرار 

السيسي الواضح«.

الخطة  من  األمني  الشق  تنفيذ  المقدم  واستغرب 
وهي  منها  األهم  الشق  واهمال  االنمائية  األمنية 
مبتورة،  نفذت  الخطة  وقال:«  االنمائية  الخطة 
به  وعدت  الذي  االنمائي  دون  يكفي  ال  األمني  الشق 
لمدينة  شاملة  انمائية  بخطة  وعدونا  هم  طرابلس، 

طرابلس وحتى اليوم لم تبصر النور«.

العفو العام والتسوية مع قادة املحاور

أحداث    في  المعتقلين  قضية  حول  سؤال  على  وردا 
جبل محسن - التبانة قال المحامي المقدم: »التسوية 
مع  والمتقاتلين  المحاور  قادة  تسلم  واضحة،  كانت 
انمائية  خطة  ضمن  وعادلة  سريعة  بمحاكمة  الوعد 
للتبانة وجوارها، اال أن االنماء لم يصل كما أشرنا ولو 
وجد االنماء الحقيقي والعادل )ما كان حدا حمل سالح 

على حدا(«.

أكد  الجديد،  العهد  في  المنتظر  العام  العفو  وعن 
على أن المطالبة بهذا العفو أمر طبيعي عندما تكون 
على  أهلية  حرب  بنتيجة  لبنانيين  بين  عامة  القضية 
نطاق بسيط بيت علويين وسنة رافضًا منطق الدمج 

وقال: ال صلة لإلرهاب بأحداث طرابلس .

وأشار المقدم الى أن التفسير القانوني الصحيح لكلمة 
)شخص  الناس  ارهاب  أي  النار(  )إطالق  هو  ارهاب 
فان  وبالتالي  الناس(،  يرهب  شخص  أي  النار  يطلق 
تعني  وال  للنار  مطلق  أي  على  تنطبق  ارهاب  كلمة 
وجود  نافيًا  جهادية  بمنظمات  االرتباط  بالضرورة 
بوجه  دولة  لقيام  التبانة  أو  في طرابلس  أي مشروع 
الدولة «أي شخص عاقل يعلم ان دولة بوجه الدولة ال 

تبنى بأيام أو أسابيع«.

املوقوفني  لقضية  ومتابع  محام  بصفتك 
االسالمني ..  حدثنا أكثر عن العفو العام!

بداية أضم صوتي الى مطالبي العهد الجديد المتمثل 
عفو  بإصدار  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  برئيس 
يعرف  والذين  القضية  هذه  في  الموقوفين  عن  عام 

عنهم )بالموقوفين االسالميين(.

خاص  عفو  العفو،  من  نوعين  اللبناني  القانون  وفي 
وعفو  باألسماء  ومحدد  الجمهورية  رئيس  عن  يصدر 
عام يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون ويشمل 

فئة أكبر من المساجين. 

اذًا، من يشمل العفو العام؟!
خطأ  وهو  لبنان  موقوفي  كل  يشمل  ال  العام  العفو   
المعنيين  وبعض  الموقوفين  أهالي  بين  شائع 
بالملف، وهو ال يعني بالضرورة افراغ السجون وإطالق 
المجرمين.  يضيف: »موقوفي طرابلس -جبل محسن 
العام  العفو  بأن يشملهم  نطالب  غرر بهم وهم من 
ادانته بتفجيري  ثبتت  أو  أن ال يشمل من تثبت  على 
سماحة،  ميشال  االرهابي  ملف  أو  والسالم،  التقوى 
ألنها أحداث خارجة عن اطار المحاور بين جبل محسن 

- التبانة التي نتحدث عنها«.

العشوائية  التوقيفات  تصنيف  هو  ما 
وهل لها صلة ببعض التيارات؟!

أغلبية األحكام والتوقيفات هي غير عادلة ومعظمهم 
لم يحملوا السالح « فضال الموافقة على العفو العام 
العام ألنو  واردة ومطلوبة وأنا أقول )في أمل بالعفو 

جايين على انتخابات نيابية(.

الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  تشكيل  على  وتعليقا 
من  »المطلوب  قال:  عون  الرئيس  عهد  في  األولى 
حكومة الرئيس سعد الحريري استكمال تطبيق اتفاق 
الطائف ومكافحة الفساد وترسيخ ثقة المواطن بوطنه 
أن  طالما  متوازن  وليس  عادل  وانماء  شاملة  بعدالة 
بكثير   أكثر  الدولة  من  بحاجة  أصبح  المناطق  بعض 
تصلح  تعد  لم  وبالتالي  أخرى  مناطق  احتياجات  من 

كلمة انماء متوازن بل نحن بحاجة انماء عادل«  

هل أنت مرشح لالنتخابات النيابية!؟
 

ومشروعنا  النيابية  لالنتخابات  الترشح  حقنا  من  نعم 
الفساد،  مكافحة  وعادلة،  قوية  دولة  بناء  وهو  واضح 
كبيرة  وثقتنا  السياسية،  الحياة  في  الشباب  إشراك 
النيابي  المجلس  الى  الوصول  في  وتترجم  بالشباب 
حتى نتمكن من تغيير الواقع السيء الذي نحن فيه، 
لالنتخابات  الترشيح محسوم وسأترشح  قرارا  فان  لذا 
النيابية وسنخوض هذه االنتخابات في طرابلس على 
في  أخرى  مناطق  الى  التوسع  في  تستكمل  أن  أمل 

مرحلة قادمة.

اذا .. ما هو القانون االنتخابي 
االنسب وهل تعتقد اننا سنذهب 

النتخابات يف موعدها؟

ودولة  مؤسسات  دولة  بناء  لمرحلة  نصل  ان  علينا 
والمواعيد  الدستور  باحترام  اال  يبدأ  لن  وهذا  حديثة 
الدستورية ال بل علينا ان نصون الدستور واستكمال 
تطبيق اتفاق الطائف الذي هو غير مطبق حتى االن. 
لذلك ارى بأن اجراء االنتخابات في مواعيدها هي باب 
اساسي العادة انتاج مجلس نيابي جديد كفيل بصون 
تكون  ذرائع مستقبلية  نرى  ال  لكي  وثغراته  الدستور 
لشغور  نصل  او  السياسية  الحياة  سير  بعرقلة  كفيلة 

جديد او لمشكلة دستورية جديدة.

عن  كثيرا  نسمع  فاننا  االنتخابي  القانون  لجهة  اما 
قوانين مقترحة من هنا وهناك ولكن ال بد من التذكير 
انتخابي  نظام  عبارة عن  الذي هو  الستين  قانون  ان 
المحافظة  قد  او  القضاء  على اساس االكثري بدوائر 
انتج هذا  أقر نتيجة دراسات طويلة من اختصاصيين 
والبشري  الجيوغرافي  التقسيم  يرعى  الذي  القانون 
فانني  ذلك  من  اكثر  بل  ال  وقضاء  محافظة  كل  في 
اعتبر انه يحمي لبنان من اي اقتراح جديد سواء كان 
القانون النسبي على اساس دائرة واحدة وهو مطلب 
سالح  وجود  ظل  في  مستحيل  امر  وهذا  اهلل  حزب 
غير شرعي او حتى على اساس دوائر اصغر وهذا امر 
ايضا من المستحيل تطبيقه في ظل التنوع الطائفي 
وايضا  النيابية  المقاعد  بتوزيع  المرتبط  والمذهبي 
صيغة  أساس  على  مقسم  غير  بلد  اننا  افترضنا  وان 
لكي  عديدة  لسنوات  بحاجة  فاننا  المشترك  العيش 
وجود  تفترض  النها  نسبية  انتخابات  لمرحلة  نصل 
عدد قليل من االحزاب المتنافسة ولكن لألسف لدينا 
بأن  االحزاب وتعددها ال تصلح  لبنان فوضى في  في 

تخوض انتخابات على اساس النسبية.

يحتاج  ايضا  المختلط  القانون  اقتراح  ان  وايضا 
لبنان  امن  تعرض  بل  ال  غير سهلة  طويلة  لدراسات 
مراعاة  يتم  لم  حال  في  المشترك  العيش  وصيغة 
التسرع  فان  وبالتالي  والمذاهب  الطوائف  كل  حقوق 
حقيقة  ونحن  المجهول  الى  ذهاب  هو  طرحه  في 

بحاجة الحترام المواعيد الدستورية اكثر.

اما القانون على اساس كل صوت لمرشح واحد ايضا 
يعزز  الذي  االرتودكسي  القانون  من  آخر  وجه  اعتبره 
بدل  التطرف  لغة  يعزز  وبرأي  والمذهبية  الطائفية 
الغائها ولهذا فانها مرفوضة في لبنان هذا البلد الذي 
يعتبر ثروته هي في العيش المشترك وواجبنا حماية 
ال  الخطر  او  لالهتزاز  تعريضها  وليس  الصيغة  هذه 

سمح اهلل.

القانون  ان  وانماء  عدالة  كحركة  نرى  ولذلك 
وال  قريب  من  ال  تعديل  الى  يحتاج  ال  الحالي 
من بعيد النه االنسب ومن يعتقد ان التغيير 
ال يحصل اال بقانون جديد فهو مخطء وعليه 
والقوانين  اكثر  الحالي  القانون  يفهم  ان 
امكانية  مخاطر  وقراءة  واكثر  اكثر  المقترحة 
اقرارها وعلينا جميعنا ان نترفع عن المصالح 
العليا  الوطنية  المصلحة  درجة  الى  الذاتية 
التي تحمي الدستور وصيغة العيش المشترك 
المواطن في  اال بمشاركة  والتغيير ال يحصل 
التغيير  الن  الحق  هذا  وممارسة  االنتخاب 
يحصل في صناديق االقتراع وليس في الورقة 

البيضاء او االمتناع عن ممارسة هذا الحق.

مشروع انمائي
عن  اللقاء  ختام  في  للوسط  المقدم  وكشف 
سيبصر  قريبا  الشمال«  ولكل  انمائي  «مشروع 
كبير  باحتفال  عنه  سنعلن  «قريبا  وقال:   النور 
لكل  وهو  القادمة  المرحلة  خالل  طرابلس  في 

الشمال«.

يؤمن باالنماء العادل وليس املتوازن ،، صالح املقدم للوسط
إنطلقنا من رحم العدالة املفقودة واإلنماء املغيب

االعالمي محمد أسوم

    وسط atv - الفرق بين العنصرية والعصبية وكالهما مرفوضان 
التشريعات  كل  وفي  االسالم  في 
يمكن  العصبية  في  أن  االنسانية، 
اآلخر،  مع  االنسان  يتعامل  ان 
الطرفان  يعود  خالف  أي  عند  لكن 
كان  ما  وينسيان  عصبيتهما  الى 
العنصرية  أما  بينهما  معروف  من 
ورفضه  لآلخر  الكراهية  فهي 
ورفض القبول به واالستعالء عليه 

والسخرية منه.

كنا نظن أن لبنان بلد تنتشر فيه الطائفية والعصبيات الجاهلية بقوة، 
لكن الثورة السورية أظهرت لنا حلة جديدة للبنان لم نكن نعرفها من 
استطالع  نتيجة  انه  كالمي  ليس  الكالم  هذا  العنصرية،  وهي  أال  قبل 
للرأي نشره موقع انسايدر مونكي األمريكي حول أكثر البلدان عنصرية 
بامتياز شمل االستطالع 85 ألفا من 61 بلدا وكانت النتيجة المحزنة 
جدا «لبنان احتل المرتبة الثانية عالميا في العنصرية والمرتبة األولى 

عربيا«.

كنا نود ان نستنكر هذا التصنيف، كنا نود ان نرفضه ونتهمه بالكذب، 
خاصة وان بلدنا الصغير يضم اكثر من مليوني نازح سوري واكثر من 
واخص  الشمالية  مناطقنا  ان  وخاصة  فلسطيني،  الجئ  مليون  نصف 
النازحين  من  عدد  أكبر  تحوي  وعكار   والضنية  والمنية  طرابلس 
والمحبة  العون  يد  لهم  وتمد  وأكثر،  واألهل  األخوة  معاملة  وتعاملهم 
..وتستعين بهم في كل األعمال وذلك رغم ما يعانيه أهلنا من شظف 
العيش وقلة الحيلة وضيق الحال، لكن بعض التيارات السياسية وبعض 
المسؤولين وبعض وسائل االعالم اللبنانية جعلونا نقبل هذا التصنيف 
كل  مسلم  بغيضة ضد  تمارس عنصرية  لبنانية  فئات  ان  ونؤكده  بل 
الواقع  هو  هذا  السوريين  والنازحين  الفلسطينيين  الالجئين  من  سني 
يتمتع  سني   والغير  مسلم  الغير  والسوري   فالفلسطيني   ولألسف، 

بمعاملة مميزة وبحقوق ال يحلم بها أبناء جنسه  في لبنان 
ان مظاهر العنصرية فاقت كل توقع في لبنان:

- ماذا يعني ان تعلق الفتات تمنع التجول على النازحين بعد السابعة؟!!
انتهاء  بعد  السوريين  العمال  بخروج  بلديات  تطالب  ان  يعني  ماذا   -

موسم الصيف؟!!
- ماذا يعني أن يتم رفض اعطاء الجنسية لطفل امه لبنانية اذا كانت 

متزوجة من سوري او فلسطيني مسلم؟ 
   

  انا اعترف ان النزوح السوري أثر سلبا على فرص العمل في لبنان، 
لكن من ناحية أخرى السوريون شغلوا كل الشقق والمحالت والزوايا 
وهم يدفعون ايجاراتها شهريا وهذا ما ساهم في ارتفاع أسعار الشقق 
يستخدمون  من  هم  اللبنانيين  ان  كما  لبنان،  في  االيجارات  وارتفاع 
العمال السوريين وال أحد يفرض عليهم ذلك، ان مسألة تنظيم العمل في 
لبنان تقع على عاتق الدولة وهي يجب ان تضع شروطا على العمالة 
األجنبية، لكن من جانب آخر يجب ان ترعى شؤون النازحين وأن تؤمن 

لهم المساعدات المطلوبة والعيش بأدنى شروط السالمة والكرامة 
وال يجوز بأي حال من األحوال ان تمنعهم من العمل وتتركهم فريسة 

للجوع والتسول وبذل الكرامات على أبواب الناس.
 

 صحيح ان هناك من يسأل ماذا يفعل الشباب السوريون عندنا واخوانهم 
يخوضون معركة دفاعا عن كل األمة ، وأنا أيضا استنكر عليهم ذلك، 
لكن ال يجب أن ننسى ان معهم نساء وأطفاال وان الكثيرين منهم في ظل 
الغياب التام للعناية بهم مجبورون على البقاء لتأمين العيش لعائالتهم 
وال يجب أن ننسى أيضا ان كثيرا منهم لهم اوالد في الجبهات او أخوة 
وانه ال يشترط أن يكون كل البيت على جبهات القتال، وصحيح أيضا 
ان هناك نسبة كبيرة منهم ال تؤيد الثورة وال ترغب بالحرب لكن رغم 
ذلك يبقون اخوة لنا لجأوا إلينا فرارا من التطهير المذهبي في سوريا.

إننا على ثقة ان هؤالء النازحين سيعودون الى بيوتهم وأراضيهم فهم 
اشتاقوا اليها وال يستبدلونها بذهب الدنيا كلها وحتى يحين ذلك الوقت 

فلنكن نحن األنصار وليكونوا هم المهاجرين.

العنصرية
facebook.com/mohamad.khalilassoum 

من يقف خلفــها  في لبنان ؟!!

       ألن بيتك األهم     -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     

المقدم

االرهاب هو إطالق النار

نحن مع النظام األكثري

الجراء االنتخابات يف موعدها

مع إنماء عادل وليس متوازن 
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atv - شهدت مناطق       وسط 
باقي  كما  والشمال  طرابلس 
سلسلة  اللبنانية  المناطق 
بذكرى  فرحا  ايمانية  لقاءات 
محمد  سيدنا  الخلق  سيد  والدة 
وتذكيرًا  وسلم  عليه  اهلل  صل 
ابتعدنا  التي  وتعاليمه  بــ سنته 
والضعف.  الوهن  فأصابنا  عنها 
البلدات  بها  امتازت  اللقاءات 
متكررة  وهي  اللبنانية  والمدن 
من  وألكثر  العالم  مدار  على 
هذه  في  تتركز  أنها  اال  مناسبة 
والدة  تاريخ  مع  لتوافقها  الفترة 

سيد المرسلين.

املنية
بدعوة من زوجه النائب كاظم الخير 
و  الخير  اللبن  أبو  كارول  السيدة 
الخير  السيدة والدته إيمان سنجابه 
ذكرى  لمناسبه  انشادي  حفل  اقيم 
فرقه  احيته  الشريف  النبوي  المولد 
مسرح  على  وذلك  زعيتر  منصور 

مجمع وجامع الخير.

محمد  اللواء  زوجة  اللقاء،  حضر 
الخير،  زوجة عضو المكتب السياسي 
السابق  النائب  المستقبل  تيار  في 
رؤساء  زوجات  علوش،   مصطفى 
بلديات و مشايخ و مخاتير و فعاليات 
عدد  و  جمعيات  ورئيسات  المنطقة 

كبير من سيدات المجتمع. 

كارول  للسيدة  كلمه  الحفل  تخلل 
شرحت فيها مراحل تأسيس جمعية 
التوعية و العمل الخيري و النشاطات 
التي قامت بها من ندوات  وأنشطة 
تتعلق  وصحيه  ثقافية  اجتماعية،  
بالطفل و المرأة الى  مشروع حضانه 
الصحي  المركز  و  السعيد  الطفل 
بالتعاون مع وزارة الشؤون و مشروع 

المسرح.

صفات  كلمتها  في  الخير  وعددت 
مؤكدة  الكريم  الرسول  ومحاسن 
حياتنا  في  سننه  اتباع  أهمية  على 
وفي  يومياتنا  «باتباع سنن الرسول 
التي تحرض  الموجات  نقف في وجه 

ضد دين اإلسالم«. 

دارة  في  أقيم  أيضا  المنية  وفي 
أحمد  التجدد  لبنان  حركة  رئيس 

الخير لقاًء ايمانيا من وحي المناسبة 
المؤمنين  من  غفير  حشد  حضره 

وتخللته تواشيح دينية.

طرابلس
«تيار  في  الديني  القطاع  أقام  و 
مطعم  في  السنوي  احتفاله  الكرامة« 
ذكرى  في  طرابلس،  في  القمر«  «دار 
الوزير  برعاية  الشريف،  النبوي  المولد 

السابق فيصل كرامي. 

«أقف  وقال:  كلمة،  كرامي  وألقى 
الذي  المبارك  اليوم  هذا  في  بينكم 
وأرفع  عام،  كل  فيه  نجتمع  أن  تعودنا 
الطاعة والشكر، الى اهلل عز وجل، والى 
المناسبة  وصاحب  الذكرى  صاحب 
الذي لم يجمعنا يوما، منذ فجر الرسالة 
والصالح  الخير  على  سوى  المحمدية 
بعد  جيال  وتوارثنا  األخالق،  ومحاسن 
جيل نهج السلف الصالح في االحتفال 
الفرصة  وأغتنم  الشريف.  بيوم مولده 
لكي أحيي سماحة المفتي دريان على 
الكلمة  توحيد  في  الحكيمة  جهوده 

وجمع الشمل«.

العبدة
اإلسالمية  الجماعة  واقامت 
المركزي  إحتفالها  عكار،  في 
النبوي  المولد  ذكرى  في   الثالث 
الدعوية في  الدائرة   وتحدث مسؤول 
وقال:  فياض،  سعد  الشيخ  الجماعة 
القتل  حملة  ندين  مولده  ذكرى  «في 
المسلمين  تستهدف  التي  والتهجير 
وفلسطين  واليمن  سوريا  في 
ان  قريب  بنصر  نبشرهم  ولكننا 
عباده  العزة  رب  وعد  كما  اهلل،  شاء 
نبيه  نصر  وكما  المستضعفين 
في  ونحن  الدين،  هذا  وصلنا  حتى 
اللبنانيين  نهنئ  اإلسالمية  الجماعة 
بأعيادهم وندعو أن يديم اهلل عليهم 
كل  أن  ونؤكد  واألمان،  األمن  نعمة 
المظلومين  تثني  لن  التهجير  أشكال 
اهلل«.  بإذن  النصر  تحقيق   عن 

إنشادية  وصالت  االحتفال  وتخللت 
للمنشد منصور زعيتر وفرقته. 

ببنني
في  الشعار  مسجد  قاعة  في  أقيم  و 
المولد  بذكرى  احتفال  ببنين  بلدة 

دائرة  رئيس  برعاية  الشريف،  النبوي 
االوقاف االسالمية الشيخ مالك جديدة 

وحضوره ومشايخ وفاعليات.

الشيخ  الحفل  لعريف  كلمة  بعد 
عبدالرحمن محمود، ألقى جديدة كلمة 
قال فيها: «نشكر من أقام هذا الصرح 
باألرض،  تبرع  ومن  الشعار  آل  من 
واننا نجدد العهد بأننا مؤتمنون على 
على  المبنية  السمحة  اإلسالم  رسالة 
األخالق والقيم والمحبة والسالم ونبذ 
الهمجية  الثقافة  القتل والعنف، وهذه 
أبو  سجن  حضارة  من  المستوردة 
وتدمير  التعذيب  ومعتقالت  غريب 
اآلمنين،  أهلها  رؤوس  على  المدن 
مهما  السالم  دين  اإلسالم  سيبقى 
لها  عالقة  ال  بأفكار  تشويهه  حاولوا 
به، وسننشر المحبة والعدالة، ونطالب 
دون  المواطنين  حقوق  بحفظ  الدولة 
ألن  وعرقي،  وطبقي  مناطقي  تمييز 

العدل أساس الملك«. 

عكار
السنديانة،  بلدة  مسجد  في  وأقيم 
النبوي  المولد  بذكرى  احتفال 
األوقاف  دائرة  برعاية  الشريف، 
رئيسها  وحضور  عكار  في  اإلسالمية 
البلدية  ورئيس  جديدة  مالك  الشيخ 
المنطقة. ابناء  من  وحشد  حمد   علي 

ب  فيها  نوه  كلمة  جديدة  والقى 
«اهالي البلدة شيوخا ومخاتير وبلدية 
«معاني  على  وشدد  وفاعاليات«، 
التي  واألخالق  اإلسالم  في  الرحمة 
العنف  ونبذ  محمد  الرسول  بها  جاء 
الكلمة  وجمع  الصف  ووحدة  والفتن 
الواحد  والعيش  السالم  ثقافة  ونشر 
التقسيم  محاوالت  لكل  وسنتصدى 
فيما  والتضامن  والمحبة  بالوحدة 
ألننا  توجهاتنا  اختالف  على  بيننا 
واحدة  مصير  ويحكمنا  واحدة  أمة 
هو  الصهيوني  الكيان  وسيبقى 
الذين  وأعوانه  وعمالئه  األوحد  العدو 
دائما«. والسؤ  الشر  بنا   يريدون 

القلمون
 

في  الثقافي  القلمون  نادي  أقام  و 

لمفتي  محاضرة  القلمون  في  مركزه 
تحت  الشعار،  مالك  الدكتور  الشمال 
عنوان «محمد الرحمة«، حضرها حشد 

من األهالي والرسميين والنقابيين.

سامي  الشيخ  النادي  رئيس  ورحب 
أنه  وذكر  والحضور،  بالمفتي  رضا 
على الرغم فرحة المولد النبوي إال أننا 
نعيش غصتين األولى بحلب المنكوبة 
الجندي  عودة  بانتظار  والثانية 
المخطوف ابراهيم مغيط وسائر جنود 

الجيش اللبناني.

«صفات  عن  المفتي  تحدث  بعدها 
بالرحمة  تعامله  وكيفية  محمد  النبي 
«أهمية  على  مشددا  البشر«،  كل  مع 
التعامل بالرحمة بين الناس والتعايش 

فيما بينهم«. 

|  من احتفال المحبة

الشريف  النبوي  املولد  ذكرى  أحيت  املناطق،، 
الرحمة  رسول  محمد  الشعار:   ،، السالم  دين  االسالم  جديدة: 

■  الناشر اٌٌٌإلدارة واالشراف العام: فهد الحاج أحمد
     التحرير: ميساء سيف - فهد الحاج     اللقاءات: أحمد ستيتية، عامر عوض - ميساء سيف  
 االشراف والتدقيق:  أ. عبدالقادر نـحلة                  عالقات عامة: م.أحمد حمود 

     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم -     االعالنات: عامر عوض 70106351   
الخدمات الفنية والتصوير:   استديو روان                رضوان أسعد - حمادة أسعد- محمد األشقر   
     مكتب عكـــار:                                                                     األستاذ محمود الزعبي 
 االستشارات القانونية:                               مكتب المحامي أسامة عوض 79137613
لالتصال بالوسط تلفاكس:    06464444              خلوي: 03216791  03216792
email: alwassat@hotmail.com                                    info@alwassat.com

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 موقع عيون طرابلس -  جمعية الوفاء  - جمعية وعد المنية - الجمعية التعاونية لتصنيع     

 المنتجات الزراعية  -جمعية بسمة أمل-  جمعية الفكر والحياة - جمعية شباب المحبة  - 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 المنية -   كشافة التربية الوطنية - رحمة االجتماعية - الجامعة اللبنانية

 الفرنسية - الجمعية التعاونية الزراعية في دار عمار  وجمعيات  صديقة

العدل أساس امللـــك |  الخير  تلقي كلمتها
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     إحتفااًل بذكرى المولد النبوي الشريف )ضمن سلسلة احتفاالت تقيمها المؤسسة وتستمر 
حتى منتصف الشهر الجاري في معظم المناطق(،  أقام فرع جمعية المشاريع الخيرية االسالمية 
في الشمال حفل عشاء ألهالي مدينة المنية في قاعة المشاريع الكبرى في طرابلس حضره مدير 
بلديات  اتحاد  رئيس  الخير،  النائب كاظم  ناجي، ممثل  الدكتور طه  الشمال  الجمعية في  فرع 
المنية األستاذ عماد مطر، رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة ونائب الرئيس الحاج علي 
محيش، عضو المجلس االسالمي الشرعي األعلى المحامي بسام الرمالوي و بحضور فاعليات 
الدين،  علم  أنيس  محمد  الدكتور  الدين،  علم  عثمان  األستاذ  الخير,  كمال  األستاذ  سياسية: 
والحاج  الخير  أحمد هاشم  االستاذ  الدين,  نبراس علم  األستاذ  الدين،  الدين علم  عز  الدكتور 
بسام مطر باإلضافة الى أعضاء من مجالس بلديات قضاء المنية وعدد من مخاتيرها وحشد من 

أصحاب الفضيلة المشايخ و الشخصيات االعالمية واالجتماعية والتربوية.

المهندس  الكريم ثم كانت كلمة ترحيبية للشيخ  القرءان  الحفل بتالوة آليات من  إفتتح       
محمد الفرج قدّم بعدها شباب وشابات المشاريع لوحة انشادية عن المناسبة ثم ألقى الشيخ 
األديب غانم جلول كلمة المناسبة و جرى عرض شريط مصور يحكي انجازات جمعية المشاريع 
الخيرية االسالمية في مختلف المجاالت  كما كانت للدكتور طه ناجي كلمة رحب فيها بالحضور 
و شكر تلبيتهم لهذا العشاء و قال فيها:  »نحن مرتبطون باإلسالم برباط إيماني علميّ ال 
نخرج به عن علماء األمة المشهود لهم بالعلم والتقوى, بهذه المنهجية الصافية استطعنا أن 
والعنف  والتطرف  نعمة  فاالعتدال  والترّهات  الغرائز  وراء  االنجراف  وأهلينا من  أنفسنا  نحصن 
مهلكة، على هذا نشأت جمعية المشاريع وعلى هذا وجهت وربت , وبهذا نجحت وتألقت ولهذا 

حازت ثقة الناس ودعم المنصفين «.

      وفي الختام تناول الحاضرون طعام العشاء مستمتعين بأنغام فريق المشاريع النشاد التراث 
مع المنشد العالمي الحاج محمد الخير.

املشاريع تشارك أهالي مدينة املنية فرحتهم 
بذكرى املولد النبوي الشريف 

«
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حاوره:  ميساء سيف - أحمد ستيتية - عامر عوض
تقرير: ميساء سيف

االقتصاد،  بها  يمر  التي  االنعطاف  نقطة  عند   -  atv وسط         
التجارة واالستثمار في كل  ثمة حاجة إلى أن نعمل معًا على إنعاش 
القطاعات المنتجة، بهذا يؤمن توفيق دبوسي )أبو ياسر( ومنه انطلق 
الطويلة مع طرابلس وكل  التجارة والصناعة في رحلته  رئيس غرفة 

الشمال.

وفي لقاء ألسرة الوســـط معه، يؤكد الدبوسي أيضًا على أن الغرفة 
ورجال  وسفراء  وزراء  من  للزوار  ومقصد  لألعمال  ملتقى  أنها  كما 
وأعمال وأخيرا حاكم مصرف لبنان في زيارة نادرة، فهي تحولت اليوم 
االجتماعية  الفعاليات  ولمختلف  المدني  المجتمع  لحراك  حاضنة  الى 

واألهلية والثقافية«.
 

في كل مجالسه ولقاءاته كما لقاءنا معه، يؤكد الدبوسي على ضرورة 
«كل  النمو  عصب  طرابلس  في  واإلنمائي  االقتصادي  الشأن  إيالء 
االهتمام«، قبل فوات األوان مجددًِا التأكيد على دور المدينة في دعم 
ركائز التجارة والنمو في لبنان «وهي اليوم تتحضر ألن تكون منصة 
إلعادة اعمار ما دمر في سوريا« ويعود مرفأها الستعادة عافيته ودوره 

مع استقبال السفن الضخمة.

يتجاهل  ال  طرابلس  في  والصناعة  التجارة  غرفة  ل  كرئيس  دبوسي 
الجهود التي تبذلها المؤسسات االقتصادية على اختالفها لمكافحة 
التجارية  المؤسسات  «نشاط  قائال  واالستثمار،  التجارة  نمو  تباطؤ 
والصناعية يمثل خطوة مهمة لألمام فيما يتعلق بوضع أجندة ذات 

مصداقية وعملية المنحى لدفع النمو الشامل نحو األفضل«. 

وفيما يلي نص الحوار:
الخطة االنمائية يف طرابلس، هل تأخرت أم تبخرت؟ 

ضمن  مطالبنا  فلتكن  االمور  نستعجل  ال  وحتى  وجرأة  بصراحة  لنتكلم 
بحاجة  نحن  كثيرة  مشاريع  وهناك  للتحقيق  والقابلة  المتوفرة  االمكانيات 
اليها، بالدرجة االولى كان ال بد من استعادة األمن، وهو اليوم مستتب الى 
الشق  عن  بصدق  وألجيب  األول،  بشقها  الخطة  من  تحقق  ما  وهو  ما  حد 
تعاني فوضى وعشوائية على  «اليوم مدينة طرابلس  الخطة  االنمائي من 
كافة الصعد، وهي تؤدي الى عدم جذب الزوار أو الطاقات االقتصادية اليها«.

االنمائي  الشق  الى  واالنتقال  الفوضى  هذه  ادارة  في  الغرفة  دور  وعن 
القطاع  وال  الدولة،  ليست  والصناعة  التجارة  «غرفة  أن  الى  الدبوسي  اشار 
العريض  وبالخط  الخاص  القطاع  تمثيل  على  فقط  يقتصر  ودورها  العام، 
االقتصادية  رؤيتها  لنقل  الوزارات  ومختلف  للبلديات  مدروسة  ملفات  تقدم 

للمنطقة«.

وزاد عن دور الغرفة: «تلعب ادوارًا متعددة لمصلحة طرابلس وآخرها التحضير 
لورشة عمل للتسويق لمرفأ طرابلس بعد ترميم ارصفة للحاويات حيث نقوم 
بتشجيع التجار المصدرين والمستوردين للنزول في مرفأ طرابلس وبكلفة 
بالتعاون مع معرض رشيد كرامي لوضع  اقل عن مرفأ بيروت كذلك نقوم 
خطة إلدارته من قبل القطاع الخاص باإلضافة الى دعم المنطقة االقتصادية 
الخاصة المتفردة بوجودها في بطرابلس، وهي قيد التحضير حيث تم تقديم 

االماكن لموظفيها والتعاقد معهم لدفع رواتبهم«.

مع  نتعاون  وجه،  اكمل  على  بدورنا  نقوم  خاص  كقطاع  «نحن  أضاف: 
الضوء  بالموضوع من خالل تسليط  له صلة  والوزارات وكل من  السفارات 
على كل نقاط القوة المتوفرة في طرابلس والشمال، فهي )ربيحة للدولة( 
القطاعات  نجذب  فإننا  االقتصادية  مرافقها  تفعيل  على  نتعاون  وعندما 
الخاصة لتنفيذ االستثمارات وبالتالي نخلق فرص عمل جديدة ما يزيد القدرة 
الشرائية لدى المواطن ويؤدي الى تحسين الوضع العائلي للمواطن - فينعم 

بحياة مضمونة«.

طرابلس  حجم  عن  أكثر  حدثنا  املعطيات  هذه  ضوء  على 
بالنسبة اىل باقي املناطق!

أكثر من قطاع وهي  المدينة وفي  تام بغنى  إيمان  نحن ومن موقعنا على 
ربيحة كما أشرنا )ان احسنا ادارتها بين القطاعين العام والخاص(، وستكون 

قادرة على جذب االستثمارات إن حققنا الخطوات االولى من تفعيل دور 
المرافق االقتصادية«.

يضيف: « الماضي كنا نستجدي الدولة بطلب المشاريع والخدمات لطرابلس، 
اما اليوم اصبحت حاجة ماسة  للبنان والمنطقة العربية على كافة األصعدة،  
والمرحلة القادمة ستؤكد ذلك حيث انها ستلعب دورًا فعااًل في اعمار العراق 
االعمال  رجال  مع  التواصل  عبر  لذلك  نحضر  ونحن  المنطقة   و  سوريا  و 
اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، واجتمعنا في طرابلس مع البنك الدولي، 
بجدارة   واثبتنا  الضوء  وسلطنا  والعالم   واميركا  االوروبي  االتحاد  وسفراء 
من  واالهم  العربية  المنطقة  في  المهم  ودورها  مقوماتها   و  القوة  نقاط 
هذا  اننا توافقنا معهم على اهميتها  لذلك ان مسؤوليتنا اليوم جعل العالم 

العربي ولبنان بأكمله يرفع رأسه بطرابلس الفيحاء«.

معرض رشيد كرامي

ودعا دبوسي الى عطاء قوة دفع لدور معرض طرابلس الدولي ووضعه على 
لبنانية  استثمارية  بيئة  الى  المعرض  وتحويل  االستثنائية  األولوية  جدول 
وعربية ودولية والعمل الجاد في سبيل تحقيق هذا الهدف من خالل إطالق 
ورشة عمل كبرى من أجل التأهيل والترميم لتجديد بنية المعرض  واعادة 
الحياة الى  معرض رشيد كرامي الدولي يجب أن يكون نتاج لمقاربة واقعية 

للمعوقات التي تحول دون قيام هذا المرفق أو ذاك بالدور المطلوب.

 

الطرابلسي منذ بدايته رائدًا وليس تابعًا
 حيث أن اول غرفة تجارة انشأت يف املنطقة 

يف العام 1870  كانت يف طرابلس
 

حجم  نقيم  فكيف  بالتجارة  شريكة  هي  الخارج  دول  بعض 
االستثمارات بينها وبني طرابلس؟!

فنحن  والتصدير،  االستيراد  بين  توازن  هناك  ليس  لبنان  مستوى  على 
مثال  فالبطاطا  بهذا،  كبير  دور  يلعب  فالطقس  التصدير  من  أكثر  نستورد 
في عكار تحصد قبل اوروبا، وبالرغم من حاجاتهم لمنتوجاتنا ولكنها ليست 
ضمن المواصفات المطلوبة، لذلك ننكب اليوم إلنشاء مختبرات للمحاصيل 
ومدروس  علمي  بأسلوب  الكيميائية  والمواد  االرض  مع  للتعامل  الزراعية 
وهذا الموضوع الحساس يتطلب جهد كبير مع المزارع، ليس باألمر السهل 

ولكن علينا ان نكون متفائلين لتحقيق الهدف المنشود«.

أدوار  واية  االقتصاديني،  ودور  السياسيني  دور  عن  اذًا  حدثنا 
لهم يف عملية النهوض بالبالد؟

 نحن ال هموم لدينا سوى االهتمام بالشأن االقتصادي واالجتماعي ونحن 
في غرفة طرابلس ال نترك بابًا إال ونطرقه من أجل تنمية مرافقنا ومؤسساتنا 
االجتماعية  شرائحنا  لمختلف  الكريم  والعيش  التقدم  وتحقيق  االقتصادية 
التفاهم  التعاون ومذكرات  الكثير من بروتوكوالت  السياق  وابرمنا في هذا 
المنطقة  خاص  وبشكل  واالستثمارية  االقتصادية  المشاريع  دور  لتفعيل 
االقتصادية الخاصة ونقدم لها الدعم المستمر وهناك بروتوكول تعاون تم 
الثروة  لبنان لحسن استثمار هذه  البترول في  إدارة قطاع  توقيعه مع هيئة 
الوطنية كما لدينا بروتوكوالت تعاون مع جهات أكاديمية وعلمية ونقابية 
لنعمل على بلورة صيغة من الشراكة العملية والمرنة ليتم التكامل بين تلك 

الجهات والمجتمع االقتصادي ولنؤكد على المبادرات.

مشاربهم  مختلف  من  السياسيين  كافة  على  نتمناه  من  «كل  يضيف: 
ومواقعهم ومناطقهم أن يبتعدوا عن التجاذبات بينهم التي ال طائل منها، 
وأن يلتفت البعض منهم، خصوصًا من هو في الندوة البرلمانية، الى تسهيل 
إقرار التشريعات التي من شانها تطوير وتحديث مجتمعنا االقتصادي بكل 

مكوّناته«.

إهمال مدينة طرابلس
بأن  سياسييها  ودور  طرابلس  عن  حديثه  معرض  في  الدبوسي  ويذكر 
الحكومات  ظل  وفي  سنوات  منذ  االهمال  يعاني  طرابلس  في  «االقتصاد 
النمو  أجل  من  واستثمارها  المدينة  مرافق  لتطوير  داعيا  المتعاقبة«، 
جمهورية  رئيس  وجود  عدم  الى  مشيرا  ولبنان،  طرابلس  في  االقتصادي 
ان  الى  ولفت  المدينة،  هموم  الى  يضاف  إضافي  هم  الحكومي  والتعطيل 
النهوض  أجل  من  العام  والقطاع  الخاص  القطاع  بين  التناغم  ضرورة 

االقتصادي.
 

يتابع: «نحن كمجتمع اقتصادي، وفي ظل ما يجري، بتنا ال نطالب بخدمات 
بل نطالب باستثمارات وهناك فرق كبير بين األموال التي تصرف من أجل 
تحسين األوضاع وبين االستثمارات التي تخلق مشاريع وفرص عمل ونحن 
نريد الثانية ألنها تساعد على وجود فرص عمل خصوصًا حينما يتم تفعيل 
المرافق االقتصادية العامة التي تدرّ مداخيل للدولة وتدعم الخزينة اللبنانية 

وتشجع ديناميكية القطاع الخاص«.

يف ضوء كل هذه املعطيات  ما هو املطلوب اليوم؟!

المطلوب حقيقة اليوم ليس عملية تعويض مباشر بل العمل على إيجاد آلية 
فنحن  ذلك،  من  وبالرغم  االجتماعي،  واألمن  االقتصادي  االستقرار  تضمن 
ضرورة  وكذلك  واإلدارات  المؤسسات  عمل  وتطوير  بتفعيل  المؤمنين  من 
االلتفاف حولها وأن نتقاسم تحديات المرحلة الراهنة ألننا نؤمن بأن علينا 
اإلداري  الروتين  تجاه  كثيرة  مآخذ  لدينا  أن  بالرغم  وطننا  تجاه  مسؤولية 

المخيّم عليها.

نحن من الواثقين أن طرابلس هي بالرغم من كل الظروف التي نمرّ بها 
ونعاني الكثير منها تبقى العامل المنقذ للبنان، وإذا حصرنا قراءتنا للوضع 
الموجودة في مدينة طرابلس  المرافق  االقتصادي فإننا نؤكد أن مجموعة 
الناظمة  التشريعات  وتحديث  وتطويرها  تفعيلها  حال  في  الشمالي  ولبنان 
لها تستطيع أن تلعب دورًا هامًا ليس على صعيد المدينة والمنطقة وحسب 
وإنما على الصعيد الوطني الشامل، إضافة الى كل هذه المرتكزات فإن موقع 

طرابلس االستراتيجي، يشّكل قاعدة استفادة لدول الجوار.

من هنا أهمية الوقوف الى جانب الدولة بكل مكوّناتها وهيكليتها، ألن ال 
العامة،  حياتنا  في  وقوانينها  بكامل مؤسساتها  الدولة  لنا عن حضور  غنى 
ومن هنا أيضًا أعود ألكرر ما ذكرته في بداية حديثي، عن أهمية الشراكة 
أن  صلبة  بإرادة  نستطيع  لكي  والخاص  العام  القطاعين  بين  العضوية 
نتخطى هذه المرحلة التي نتمنى أن ال تطول وأن نسارع بجدّية وإخالص 
نطاق  على  ليس  القاسية  االستثنائية  الظروف  هذه  حلقة  من  الخروج  الى 
الوطن وحسب، وإنما أن نراقب بدقة ما يدور في بلدان الجوار من أحداث 
مؤلمة تعزز لدينا شعور التضامن والتآلف وننشد األمن واألمان واالستقرار 

ليتم تفعيل مرافقنا ومؤسساتنا لنخفف من وطأة هذه الظروف وقساوتها.

تفعيل املرفأ ومعرض رشيد كرامي بحاجة اىل كوادر مؤهلة، 
هل هي متوفرة؟!

نعمل  ولذلك  مؤهلة،  كوادر  متطلباته  أهم  من  الناجح  االستثمار  صحيح، 
وبشكل مستمر على تأهيل عدد ال بأس به بحسب متطلبات سوق العمل، 
وهذا يندرج تحت دور القطاع العام الذي يجب ان يؤمن بمرافقه ويفعلها مما 
يعود بالنفع على الخزينة من جهة وأيضا توفي فرص العمل والمساهمة في 

مواجهة البطالة«.

من امللفت استضافتكم نهاية العام املاضي لــ حاكم مصرف 
لبنان، حدثنا أكثر عن اللقاء!

لبنان  مصرف  حاكم  الفائت  العام  من  األخيرة  األسابيع  في  استضفنا  نعم 
اقناع  محاوالت  «بعد  طرابلس  لمدينة  له  زيارة  أول  وكانت  سالمة  رياض 
وايمان  ابنائها،  وثقافة  المدينة  على طاقات  الضوء خاللها  كثيرة«، سلطنا 
على  وشددنا  مهمة  اقتصادية  مرافق  مجموعة  توفر  مع  باالستثمار  اهلها 
اقتصادي مهم على  المدينة «بموقعها االستراتيجي تستطيع لعب دور  أن 

مستوى المنطقة ونحن نستعد لذلك«.

 
التطرف الذي يحدثونا عنه يف طرابلس هو «إيمان والتزام«

يكشف الدبوسي في حديثه عن طرابلس مع الجهات الدولية ترداد عبارات 
التطرف واالرهاب في المدينة «وهذا ما رفضته بالكامل أمام من ذكرو لنا 
هذا الموضوع وأكدت لهم على أن تطرفنا هو فقط االيمان وااللتزام دينيًا، 
وان سمعتم عن بعض الحاالت فهي ليست سوى غبن وحرمان البعض من 

اجل لقمة العيش ليس اال«.

موقع طرابلس االسرتاتيجي
 يشّكل قاعدة استفادة لدول الجوار

القت زيارتكم األخرية للمنية أصداء ايجابية،
حدثنا أكثر عنها

 
المنية، منطقة واعدة جدًا، مصغرة عن طرابلس ومن اهم مناطقها، تمتلك 
مقومات مهمة جدا من مؤسسات زراعية، صناعية وتجارية وهي تلك االرض 
الخصبة، واهلها الطيبون الذين تعبوا كثيرا لجعلها منطقة منظمة ومميزة 

ولها أثر كبير بداخلي.

نعم، لفتني في خالل الزيارة التنظيم العالي في مؤسسات المدينة التجارية 
في  أو  طرابلس  في  ان  المؤسسات  أهم  يزاحم  تنظيم  وهو  والصناعية، 
في  والتجارية  االقتصادية  الهيئات  من  بدعوة  جاءت  التي  وزيارتي  بيروت، 
على  الموجودة  المؤسسات  حجم  فيها  ولفتني  منتجة  زيارة  كانت  المدينة 
والواعدة  الشابة  اإلدارة  لجهة  هاوس  بيز  شركة  الحصر  ال  المثال  سبيل 
ومصانع التعدين والتصنيع وفي مختلف مجاالت اإلنتاج )الصناعات الغذائيةـ 

الصناعات الخشبية، صناعة التعدين الخ(.

الوسط  تستضيف »رجل املهمات االقتصادية الصعبة« توفيق دبوسي

 الدبوسي

ثمــة حاجــة ملحة اىل دفع النمو الشــامل عرب تنشــيط االقتصاد والتجارة

interface
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دورات تقوية باللغتني الفرنسية واالنجليزية  ل طالب املدارس
دروس خصوصية  بأسعار تشجيعية

المنية األوتوستراد، الى جانب سوبر ماركت الشيخ فوق معرض أزهار السعادة   
 www.interfacelb.com  |   03191540  :لإلستفسـار  وللمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم معنا على  الرقم  

IELTS DELF »»BULATS »SAT interface
دورات مكثفة في اإلنجليزية والفرنسية 



الوسط

قريبًا ،،، مشروع عابد السكني2 بناء املهندس محمد مطر )املنية قرب شركة البيبسي(

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

مجمع النور السكني
محمد شميط للبناء والتطوير العقاري
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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 

متفوقون
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سلسلة لقاءات  ملخاتري املنية والجوار مع النائب كاظم الخري  

     وسط atv - اختتم رئيس الحركة الوطنية المستقلة فادي مالك الخير 
أولى دورات التقوية في اللغة الفرنسية لتالمذة المدارس في منطقة المنية 
في مكتب الحركة  ضمن )مشروع  فادي مالك الخير التربوي1( ،  والتي من 

المقرر استمرارها   حتى نهاية العام الدراسي 2017-2016.

الخري
الخير توجه للطالب بكلمة مقتضبة شكر فيها الطالب على الهتمام بالتعليم 
وااللتزام بصفوف وحصص هذه الدورة المقدمة لهم ضمن مشروع تربوي 
متكامل «هذه الدورات أولى ثمرات مشروعنا التربوي وهو الزال اليوم في 
مراحله األولى، واليوم نستكمل الدورة األولى منه على أن نعلن عن دورات 

متتالية في خالل األيام القادمة«.

التي  الفرنسية  الدوراات تقدم فرصة تقوية  باللغات السميا  أضاف: «هذه 
هي أساس المنهج التعليمي في لبنان والتي تعتبر بمثابة فرصة  من حيث 
نفقة  على  لهم  الالزمة  النقليات  كافة  تأمين  مع  إليها  االنتساب  مجانية 

المشروع طيلة فترة الدورات المتتالية«.

زريقة 
مشرفة المشروع مديرة مركز انترفايس لتعليم اللغات األستاذة رشا زريقة 
أنه  التربوي  المشروع  مميزات  »من  أن  على  الوسط  مع  لقاء  في  أكدت 
الدراسي،  وبالفضاء  التعليمية  بالكوادر  مرتبط 

كما أنه مشروع دينامكي وحيوي يتكيف مع الحاجيات والوضعيات الجديدة 
التي تواجهها المدرسة، عالوة على كونه فعال ميدانيا وواقعيا ونشاطا عمليا 
اإلنجاز وهو كذلك فعل جماعي  بالزمن وسياقات  ينطلق من أهداف واعية 

تشاركي وتعاوني يقوم به التالميذ بمؤازرة الفريق اإلداري للمشروع«.

وردا على سؤال قالت : «مشروع فادي الخير التربوي في مراحله األولى هو 
اليوم قيد التطوير واعادة هيكلة مكوناته وتحديد أهدافه«.

وعن أهداف المشروع أكدت زريقة على أنه «يهدف إلى بدء عملية اإلصالح 
النمو  وتعزيز  المعرفة  قاعدة  بناء  طريق  عن  المدينة  طالب  عند  التربوي 
الحكومة  «أولوية  مع  أيضا  يتماشى  ما  وهذا  المؤسساتية  والجهوزيّة 
اللبنانية لتوفير النوعية التربوية في المدارس الرسمية في سبيل اإلنصاف 

وتحقيق الجودة«.

وفي نظرة عامة لألنشطة التربوية تقول:  «المشروع التربوي خير مشروع 
تخّطط له الدول والمؤسسات التعليميّة أو حتى األفراد؛ ألن نجاحه نجاحٌ 
للمجتمع بأسره، وارتقاء بكل أطيافه، فكّلما تأّلقت التربيُة تعافى المجتمع، 
العطاء  قادرًا على  الحيوية في عروقه وأصبح  المجتمعُ دبت  تعافى  ما  وإذا 
واإلنتاج، وكّلما تقهقرت التربيُة خبا بريق األمة، ووجدنا أنفسَنا وجهًا لوجهٍ 

أمامَ خطٍر ينذرُ بتراجِع الفكِر، وانحساِر الرؤية«.

وختمت زريقة باإلشارة الى أن المجتمعات تتجه اليوم إلى البحث عن أفضل 
السبل التي توصلها إلى تحقيِق أهدافها والقضاء على مشكالتها، وتيسيِر 
سبل العيش فيها «هناك إجماع بأّن التربية هي الوسيلُة التي تمتطيها تلك 

المجتمعاتُ للوصول إلى األهداف«.

إختتام املرحلة األوىل من مشروع فادي مالـك الخري الرتبوي  
زريقة: يتكيف مع الحاجيات التي تواجهها املدرسة

على   منه  وتأكيدًا  العامة،  لألوضاع  متابعته  اطار  في   -  atv وسط       
الخير  النائب كاظم  والبلدات، عقد  المدن  والربط في  الحل  دورالمختار في 
اجتماع تشاوري  لمخاتير المنية االدارية في دارته في المنية و تباحث  معهم 
العهد  في  المطلوبه  االنمائية  المشاريع  و  العامه  السياسية  األوضاع  في  

الجديد.

طرابلس  مخاتير  رابطة  ل  المرتقبة  االنتخابات  ايضا  المجتمعون  وتناول 
والجوار حيث تم االستماع الى آراء المخاتير والتشاور معهم حول الموضوع،   
التواصل إليجاد صيغه للتوافق ثالث مرشحين النتخابات  وتم االتفاق على 

الرابطة و على بدء العمل إلنشاء رابطه مخاتير المنية في المستقبل القريب.

بطل لبنان يهدي الخري فوزه
وفي سياق آخر، استقبل  الخير بطل لبنان للكارتيه لعام 2016 فئه الناشئين خالد 
و  الرياضه  الخير كعربون شكر على دعمه  للنائب  الكأس  أهدى  الذي  الخير  حسين 
الي جانب  دائما  الوقوف  البطل  للشاب  الخير  النائب  أكد  و  المنيه.   الرياضيين في 
الشباب و الرياضيين و عبر عن فخره بهذا النجاح الذي رفع اسم المنيه في لبنان و 

تمنى له مستقبال باهرا.

وبطل لبنان للكارتيه يهديه فوزه: نقف دائما اىل جانب الشباب والرياضيني

|  اختبار مستوى الطالب |  الخير مع قسم من التالمذة

|  الخير في خالل لقائه مع المخاتير|  الخير مع المصري

      ألن بيتك األهم      -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     

من يطالب بصندوقه في المنية؟!

مشروع عابد السكني 
 بناء المهندس محمد مصطفى مطر

شقق فخمة، مناظر خالبة ومطلة
 

أوتوستراد المنية - الضنية الجديد
للمراجعة  المهندس محمد مصطفى مطر 76481487

للصندوق  فرع  الفتتاح  حملة  قليلة   أسابيع  منذ  انطلقت   -  atv وسط            
الوطني للضمان االجتماعي في المنية وآخر في الضنية ، وتضمنت  الحملة سلسلة 
لقاءات وتحركات للسياسيين في المدينة بدواعي المطالبة بهذا الفرع وتتمثل في 
الكثافة السكانية واالنتشار الواسع للقرى واألرياف وبسبب ارتفاع عدد المضمونين 
االجتماعيين  وما يشهده المركز  في طرابلس من اكتظاظ كبير، ومن الدواعي 
في  المركز  إلى  االنتقال  أجل  من  تعب  من  االجتماعي  المضمون  يلقاه  ما  أيضا 
طرابلس بما يبذله من جهد ووقت رغم بساطة الخدمة المطلوبة أحيانا  لكل ذلك  
دعت الفعاليات في المنية الى االستجابة لطلبها في إطار تقريب الخدمات اإلدارية 

من المواطنين ومراعاة ظروفهم الصحية و االجتماعية.

املستشفى الحكومي
وفي السياق إستقبل مدير الضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي  النائب كاظم 
اثر  وعلى  جمال   ديما  االستاذه  الحكومي  المنيه  مستشفى  مديرة  ترافقه  الخير 
اللقاء االتفاق على إجراء عقد بين مؤسسة الضمان االجتماعي و مستشفى المنيه 
الحكومي ليتمكن ابناء المنطقه المضمونين من االستشفاء على حساب الضمان 

في المستشفى.

و كانت مناسبه اكد فيها الخير على االسراع في فتح فرعين لمؤسسة الضمان في 
القضاء  نواب  من  المقدم  الطلب  ان  كركي  الدكتور  اكد  و  المنية-الضنية  قضاء 
سابقا موجود على جدول اعمال مجلس اإلداره و انه سيبت به فور تشكيل الحكومه 

العتيدة.

الحركة الوطنية املستقلة 
 

وشارك رئيس الحركة الوطنية المستقلة  األستاذ  فادي مالك الخير   في االعتصام 
الذي أقيم أمام مركز الضمان في طرابلس. وتوجه في كلمة إلى اإلعالم »مطالبا 
بفتح مركزين للضمان االجتماعي احدها في المنية و اآلخر في الضنية على اعتبار 

أن مركز طرابلس لم يعد يكفي حتى أهل طرابلس أنفسهم«. 

واشار الخير الى أن  »المنية لم تعد قرية أو بلدة صغيرة بل أصبحت مدينة و مدينة 
الوقت  الذين ال يجدون  الضمان  المستفيدين من  الكثير من  أيضا و فيها  كبيرة 
الكافي لتخليص معامالتهم في مركز طرابلس و ذلك بسبب بعده الجغرافي عن 

المنية و الضنية فضال عن أزمة السير الخانقة التي تشهدها مداخل  المدينة«.

املركز الوطني يف الشمال

وأكد رئيس المركز الوطني في الشمال الحاج كمال الخير على قرب افتتاح 
إنشاء  بقرب  »أبشركم  دارته:   في  وفود  لقائه  خالل  في  وقال  المركز 
مركزين للضمان في المنية و الضنية  و هذا األمر وضع موضع التنفيذ منذ 
آخر زيارة لي لرئيس صندوق الضمان االجتماعي في لبنان االستاذ محمد 
كركي  كما أزف اليكم خبر قرب انشاء مكتب ليبان بوست في المنية في 

أقرب وقت ممكن«.

الضـــمان

عتر  يعقوب  نينا   -  atv وسط   
عتر    يحيى  الركن  العقيد  زوجة 
الماجستير   درجة  في  تميزًا  تحرز 
وتتحضر  االجتماعية  العلوم  في 
بالتقدم  تمنياتنا   .. للدكتوراه 

والنجاح الدائم
     

متفوقون
آمنة  الطالبة     -  atv وسط 
محمد زريقة  تحصل على شهادة 
الجامعة  في  فيزياء   2 الماستر 

اللبنانية - كلية العلوم بتفوق ..
تمنيات الوسط وأسرة االنترفايس 
 .. الدائم  والتألق  بالنجاح  لك 

مبارك

وسط atv -  الطالبة سارا محمد  
تنال شهادة الدكتوراه بتفوق  ..

لك  يتمنون  واألصدقاء  عائلتك 
دوام النجاح ..   مبارك    
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مستشفى املنية الحكومي »من العام اىل الخاص!!!«

الملفات  متابعة  على  منها  حرصًا   -  atv وسط        
التي  الملفات  وكل  االجتماعية  االستشفائية،  اإلنمائية، 
تعود بالخير على المواطن، وفي اطار متابعتها لــ عجلة 
والبلديات،  البلدات  وباقي  المنية،  مدينة  في  االنماء 
الوسط  بقناة  رسميا  العمل  اطالق  على خطاب  وتأكيدا 
atv، التقت الوسط رئيس مجلس إدارة مستشفى المنية 
الحكومي التي راهن وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور 
في  اليوم  وهي  قياسية  فترة  في  ونجحت  نجاحها،  على 
وضع »ممتاز« كما يؤكد رئيس مجلس ادارتها في حوار 

مع الوسط .. هذه تفاصيله:

الوضع العام  كيف تصفه؟ وهل تعانون من 
عقبات وعراقيل؟

المستشفى اليوم في أفضل حاالتها وهي من حسن الى 
من  دائمة  حركة  في  المستشفى  أقسام  «جميع  أحسن 
أسرة الى غرف عمليات التي وضعت في الخدمة مؤخرا 
بعد الهبة المشكورة من رجل األعمال الحاج خالد كامل 

زريقة«.

حدثنا أكثر عن الهبة!

غرف العمليات اليوم بفضل الهبة قادرة على العمل 24 
بالطاقة  للتغذية  مولد  عن  عبارة  وهي  ساعة،   24 من 
)مولد اضافي(، جهاز crm  )جهاز متخصص بالعمليات 
دقيق  تصوير  جهاز  وهو  العظم(  عمليات   - الدقيقة  
المنظار  بجراحة  متخصصة  أجهزة  الهبة  تضمنت  كما 
وسيارة اسعاف بقيمة اجمالية تقارب الــ 150 ألف دوالر 

أمريكي.

وباقي  املستشفى  بني  مقارنة   أجرينا  لو 
املستشفيات الحكومية .. 

أهم  ومزاحمة  لمنافسة  تتحضر  اليوم  المستشفى 
 %60 الموضوع:«  على  معلقا  الخاصة  المستشفيات 
مالذهم  هنا  يجدون  وهم  المنية  خارج  من  روادها  من 
أهم  غرارا  على  بالمرضى  تليق  ورعاية  خدمة  من 

المستشفيات في بيروت والمناطق.

قال:«  المنية   خارج  من  ومرضى  مراجعين  وجود  وعن 
األولوية طبعا ألبناء المنية، اال أن المستشفى هي ملك 

عام ألبناء المنية وغير أبناء المنية«.

ما هي حاجات املستشفى اليوم اذًا بعد الهبة 
التي تحدثت عنها؟!

الحاجات الضرورية تم تأمين قسم كبير منها عبر هبة 
من  تعاني  المؤسسة  أن  اال  زريقة،  كامل  خالد  الحاج 
منظار  جهاز  الى  حاجتها  جانب  الى  المختبر  في  نقص 
 ، أمريكي  دوالر  ألف   45 الــ  تقارب  وتكاليفه  المعدة 
التصوير  جهاز  تطوير  أيضًا  المستشفى  حاجات  ومن 
 7 النسخة  الى   3 النسخة  من  وتطويره   )scanner(

األحدث.

من  الدوام  على  تعاني  الرسمية  املؤسسات 
الهدر والفساد، كيف تواجه هذه اآلفة؟!

 
بأي  يسمح  ال  اداري  هرم  ضمن  تعمل  المستشفى   
المستحقات  تسديد  آلية  «ألن  هدر  أو  اختالس  حاالت 
من  أشخاص   7 من  أكثر  على  تمر  المؤسسة  في 
الى  المحاسبة،  قسم  رئيس  الى  المالي،  القسم  رئيس 
المدير  الصندوق،  أمين  المدقق،  الى  ومنه  المحاسب، 

هذه  كل  الى  وأضف  االدارة  مجلس  رئيس  الى  ومنه 
الدائرة التفتيش المركزي )اداري ومالي(.

من يتابع صيانة املبنى العام والحفاظ على 
تجهيزاته؟!

في  ونحن  حاالته،  بأفضل  للمستشفى  العام  المبنى 
المؤسسة اليوم لترك بصمة ايجابية من خدمة، نظافة، 
أتم  على  ونحن  للمراجعين  المستشفى  كادر  ومعاملة 

االستعداد ل فصل أي موظف يخالف تعليمات اإلدارة.

زيارة هيئات املجتمع املدني 

يقول  المدني  المجتمع  هيئات  لــ  األخيرة  الزيارة  وعن 
األمور  بعض  لهم  صوبنا  جيدة  زيارة  كانت  زريقة:« 
المنتشرة على صفحات التواصل االجتماعي، ألن كل ما 
ينشر عن المستشفى أو ادارتها أو خدماتها عبر صفحات 
الواتس آب  الى   الفايس بوك  التواصل االجتماعي من 
يأتي من عوام المواطنين وال يأتي عبر اختصاصيين«.  
يضيف زريقة: «في اجتماعنا مع هيئات المجتمع المدني 

توضحت الصورة«.

دور الوزير وائل أبو فاعور

يؤكد زريقة على دور وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور 
الحكومي  المنية  مستشفى  في  فعليًا  العمل  إطالق  في 
بالمؤسسة  فعليا  العمل  إطالق  من  عام  خالل  «في 
األشهر  خالل  في  استقبلت  خارجية  عيادات  افتتحنا 
القليلة الماضية أكثر من 2000 معاينة«. وربط زريقة 
الوزير  رهان  ب  والنجاح  الزخم  بهذا  المؤسسة  انطالق 
أبو فاعور على نجاحها:« شهادتنا بالوزير وائل أبو فاعور 
كل  ووضع  المستشفى  افتتاح  على  راهن  وهو  مجروحة 

امكاناته من مال ودعم وقرارات سريعة في خدمته«.

كمال الخري لزواره: »اعتربوني خادم الصغري والكبري يف املنية«

جمتمع

         وسطatv  -  استقبل رئيس المركز الوطني 
أبناء  من  وفودا   الخير  كمال  الحاج  الشمال  في 
تأهيل  و  تعبيد  على  لشكره  جوارها،  و  المنية 

الطرقات في المنية و النبي يوشع و جوارهما .

و تحدث باسم الوفود الحاج طارق الحالق الذي قال 
:«جئنا الى دارة الرجل القائد , دار الكرامة و الصلح 
انجازات  العنفوان لنعبر عن تقديرنا لمواقف  و  و 
الحاج كمال الخير و وقوفه الى جانب أهله و أبناء 

منطقته , و نحن نعلم أنه يرفض أي شكر«.

وقال: « نشكر الحاج كمال الخير على كل جهوده 
و  المنية  في  الطرقات  تعبيد  خصوصا  و  الطيبة 

لم  طرقات  هناك  أن  نعلم  نحن  و  يوشع،  النبي 
يكلف أحد نفسه االهتمام بها و تأهيلها و تعبيدها 
المنية  إبن  الحيوية  القضية  لهذه  تصدى  حتى 
البار الحاج كمال الخير،  فكان من واجبنا زيارته و 

تقديم جزيل الشكر له«.

ثم القى رئيس المركز الوطني في الشمال الحاج 
في  بكم  «نرحب   : فيها  جاء  كلمة  الخير  كمال 
داركم و بين اهلكم . و نحيي حضوركم ال بيتكم 
الذي هو بيت المنية و جوارها كلها. و ارجو منكم 
المنية,  في  الكبير  و  الصغير  خادم  تعتبروني  أن 
الذي  واجبي  هذا  ال شكورا, ألن  و  جزاء  أريد  ال  و 
دأبت عليه منذ عشرات السنين في خدمة منطقتي 

الحبيبة المنية و اهلها و عائالتها الكريمة«.

مراكز للضمان وليبان بوست

مركزين  إنشاء  بقرب  «أبشركم   : الخير  أضاف 
األمر وضع  هذا  و  الضنية   و  المنية  في  للضمان 
زيارة لي لرئيس صندوق  آخر  التنفيذ منذ  موضع 
الضمان االجتماعي في لبنان االستاذ محمد كركي  
كما أزف اليكم خبر قرب انشاء مكتب ليبان بوست 

في المنية في أقرب وقت ممكن«.

و  فارغة  وعودا  شبعنا  لقد  بالقول:  الخير  ختم  و 
جعجعة دون طحين و أعدكم بالوقوف الى جانب 
لتحصيل  كبيرة  و  صغيرة  كل  في  االحباء  اهلي 
كل  في  مرفوعة  رؤوسهم  تبقى  ان  و  حقوقهم 

زمان و مكان«. 

شبعنا وعودًا فارغة وجعجعة 
من دون طحني

ميساء سيف

من  وبالرغم  عكار،  الى  »الخجول«  دخوله  بعد   -  atvوسط      
تعثر االنطالقة في خزان المستقبل األول، بدأت ماكينات الرئيس محمد 
نجيب ميقاتي تتحرك باتجاه الخزان الثاني وتحديداً نحو مدينة الشهيد 
رفيق الحريري ضمن قاعدة »الهجوم المسبق وتأمين األطراف«،  في 
من  المستقبل  و  جهة  من  والريفي  الميقاتي  بين  المتوقعة  المواجهة 
لالنتخابات النيابية المقبلة في خالل األشهر  الجهة المقابلة، تحضيراً 

القليلة المنظورة.

المعلومات المتوافرة من مناصري »الميقاتية والحريرية« في المنية 
الرئيس  تمثيل  المنية على  في  األولى  أن إصرار مناصري  الى  تشير 
»على األرض« قد تثمر في خالل األيام القادمة مع إطالق العمل رسميا 
بمركز »عزم المنية« في خالل لقاء مركزي تدعى اليه قاعدة الرئيس 
وفعاليات المدينة،  في حضور المشرف العام الدكتور عبداإلله ميقاتي 
الصف  ووجوه  والتنظيم(  بالنجاح  دائما  تتسم  التي  اللقاءات  )عراب 
التحضير لحضور  نفسها(  )المصادر  تنفي  أن  التيار »دون  األول في 
الرئيس ميقاتي شخصياً، مع االشارة الى أن ميزانيات  قد رصدت ألجل 
هذا التمدد على اعتبار أن اجتماع الرئيس مع كوادر العزم في المنية 

يشير الى »موافقته ومباركته«.

 قطار التمدد الذي نتحدث عنه كان قد انطلق سابقا وعلى مراحل بدأت 
التمدد »المحدود« على  باتجاه عكار، ويبدو هذا  العام )2012(  في 
الرغم من البروباغاندا االعالمية التي من المقرر أن ترافقه عبر أكثر 
من 200 مجموعة عبر الواتس آب، وبعض الصحف التي يمون عليها 
التيار، يبدو أنه لن يترك »المستقبل« بعيداً عنه، كيف ال وتمدده اليوم 
الى مدينة الرئيس رفيق الحريري مباشرة؟!، األمر الذي لن يتعاطى 
معه »المستقبل« بإيجابية بالرغم من الطابع االنمائي والخدماتي الذي 

تحدثت عنه أوساط العزم للوسط.

األوساط استغربت أي تعاطي سلبي قد يرافق هذا التحرك مشددة على 
أن »أبو مجد« يؤكد دوما أمام زواره من أهل المنية )وهم كثر ومن 
مختلف التيارات( يؤكد على حبه للمدينة وأبنائها وهو يزورها بشكل 
من  اتجاهها  في  التحرك  هذا  وأن  تقريبا،  المناسبات  كل  وفي  منتظم 
شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل جديدة، مراقبة األداء االنمائي 
والبلدي ومساعدته، الى جانب رعاية ومساعدة المؤسسات التنموية 

واالجتماعية.

دخول ميقاتي الى المدينة أيضا يأتي مع توفر قاعدة من كل األطراف 
في المدينة وهي تترجم والءها اليوم بالالفتات المرحبة، ومن عائالت 
العزم من  الى جانب قرب  الساحة،  تعتبر وازنة وموجودة بقوة على 
الحاج مصطفى  بلدية بحنين ورئيسها  البلدية وعلى رأسها  المجالس 

وهبة أبو طالل المعروف بوالئه للرئيس.
  

مجموعة  ثمرة  هو  المنية  باتجاه  التحرك  أن  الى  مطلعون  ويشير 
المدينة كانت تتردد الى دارة  التي تمت مع فعاليات من  اللقاءات  من 
مهندسين،  وضمت  أسبوعي  شبه  بشكل  »الميناء«  في  الرئيس 
ورؤساء جمعيات، وأن هذا التحرك هو اليوم في مراحله األخيرة قبل 
اإلعالن رسميا عن إطالق العمل بمركز عزم المنية، وهو يترافق مع 
التربية،  المهندسين،  المحامين،  الصحية،  للقطاعات  تعيين مسؤولين 

األساتذة، رجال الدين ومع ندوات من المقرر أن تواكب هذا التمدد.
  

مصادر الرئيس ميقاتي بدورها تؤكد على أن التحرك إن كتب له النجاح 
هو بمثابة مد يد العون الى الجميع في المدينة بمن فيهم تيار المستقبل، 
المركز  على  القائمين  لقاءات  وأن  واالعتدال  الوسطية  ثقافة  لتعزيز 
ستكون مع كل األطراف ضمن سلم أولويات تحددها »القيادة« للوقوف 
فترة  ومنذ  تعاني  التي  المنطقة  لهذه  خدمة  المدينة،  يهم  ما  كل  على 
طويلة جدا من الحرمان بالرغم من غناها بطاقات بشرية لها امتدادات 

صناعية وتجارية واعدة.

وأشارت المصادر عينها الى أن التحرك أو المركز لن يكون موسمي او 
مرتبط بانتخابات او باستحقاقات معينة )كما أشارت الوسط في بعض 
تغريداتها( بل هو من باب االنماء والرئيس ميقاتي سبق له ان رفع 

شعار: »السياسيون في خدمة البلدات وليس العكس«.

 

ميقاتي
يحاول التمدد الى المنية من باب االنماء والتواصل 
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المنية،  بلديات  اتحاد  رئيس  أعرب   -  atv وسط        
وعضو  بلدية المنية الحاج عماد مطر عن أمله في ان 
يحمل العام الجديد بداية انفراج لألوضاع  االنمائية في 

المنية مع انطالقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة.

الوسط )تنشر تفاصيله كاملة  لقاء مع  وشدد مطر في 
في العدد القادم( على اهمية تضامن المجلس البلدي 
حالة  تشكيل  في  أثر  من  له  لما  االتحاد،  ومجلس 
بقية  به  أخذت  ما  اذا  العام  الشأن  عمل  في  نموذجية 
ان  عليها  التي  الحكومة  ومنها  السياسية  المجالس 
تكرس حال االنسجام والتجانس لدى انعقادها واتخاذها 

القرارات.

التواضع  في  تكمن  المطلقة  «األهمية  ان  مطر  واعتبر 
وطن  سماء  تحت  جميعا  اننا  طالما  القوانين،  وتطبيق 
التواضع  أهمية  على  مشددًا  واحد،  وقانون  واحد 
مدينته،  ومن  وطنه  من  اكبر  احد  ال  ألن  عملنا    في 
واتحاد بلديات المنية اليوم أمام فرصة انمائية ذهبية 
والمنطقة تتسع للجميع وفق صيغة مميزة وخاصة دفع 
أسالفنا الغالي والنفيس للحفاظ عليها، ودائمًا بتواضع 

وكبر ال مثيل لهما«.

الجهات  كل  مع  وتواصل  انفتاح  على  انه  على  واكد 
والمنظمات  والسفارات  المعنية  والوزارات  الحكومية، 
ونحن  أجود،  وخدمات  أفضل،  انماء  سبيل  في  الدولية 
ممكنة  فرصة  أقرب  وفي  المنية  تكون  أن  الى  نتطلع 

«جوهرة« المدن على ساحل المتوسط.

المجلس  سيحققها  التي  االنجازات  أن  على  أكد  مطر 
ستبدأ  المنية  بلديات  واتحاد  المنية،  في  البلدي 
بالظهور مع العام الجديد مع التركيز على متابعة شؤون 
الهدر  لمنع  الماضي  أخطاء  كل  ودراسة  المواطنين 

والقضاء عليه.

نكون  أن  الى  الوسط  مع  لقائه  ختام  في  مطر  ودعا 
وقوف  أهمية  على  مؤكدا  المسؤولية،  قدر  على  جميعًا 
المواطنين جانب المجلس البلدي واتحاد بلديات المنية 
يفيد  لما  والنصح،  المشورة  تقديم  في  التردد  وعدم 
المدينة وينعش مؤسساتها ويعيد لها الحيوية لنرتقي 
التحضير  عن  كاشفا  المواطن  يحتاجه  ما  مستوى  الى 

لوضع صندوق لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها.

حفل الجنان
المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  وبرعاية  آخر،  سياق  وفي 
الحاج عماد مطر، أحيت مدرسة الجنان في المنية ذكرى 
االستقالل في مشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي 

ممثال بالعميد مسعود ابو شقرا.

كلمة المدرسة في المنية ألقاها مديرها محمد سلطان 
لمستقبلنا،  الصناع  «نحن  نكون  أن  الى  دعا  الذي 
القائمين على إدارة بلدنا، مؤمنين بإمكانياتنا وفكرنا، 

فنعيش روح االستقالل بكل أشكالها«.

مطر
المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  ألقاها  الحفل  راعي  كلمة 
الحاج عماد مطر الذي أكد على أن «ما يفتقر اليه لبنان 
اليوم هو تحصين االنسان في هذا الوطن قبل تحصين 
والوعي  بالثقافة  وثقلها  النفوس  وبناء  الوطن  حدود 
قبل بناء المساكن والمصانع والمعابد والمؤسسات الن 
كل ما ذكر يبقى ابنية جوفاء اذا لم يعمر باإلنسان الحر 
العمياء  والتبعية  األمور  رأيه عن سفاسف  المستقل في 

والشعارات الجوفاء التي تأكل من حاضرنا ومستقبلنا«.

والمسؤولين  السياسيين  من  كثيرا  »نسمع  تابع مطر: 
عن بناء دولة المؤسسات وانا اسأل هنا من سيبني هذه 
المؤسسات؟ هل ستبنيها نفس تلك الطبقة التي تفهم 
االستعمار  من  وانتقال  استغالل  انه  على  االستقالل 

الفرنسي الى استعمار داخلي تمارسه فئة تجاه اخرى«.

يعتبرون  برجال  المؤسسات  سنبني  هل  مطر:«  وسأل 

هو  القوانين  على  التحايل  وان  ذكاء  والمكر  الغش  
طائفية  انها  على  الوطنية  يفهمون  برجال  ام  فلهوية 
من  يتحققان  ومصالحه  الوطن  مفهوم  وان  ضيقة 
خالل مصالح الطائفة، هل سنبني المؤسسات بزعامات 
المجرمين  وتحمي  الحكم  كراسي  على  تستولي 

والمخلين بالقانون«.

الى  مدعوون  اليوم  »اللبنانيين  أن  على  مطر  وشدد 
ألنها  بها  والتمسك  األمنية  مؤسساتهم  على  االلتفاف 
قارب الخالص من الطائفية والتحزب الضيق«. وتحدث 
مطر عن الواقع البلدي العام في المنية مؤكدا على أن 
المنية  في  البلديات  واتحاد  البلدية  واجبات  اولى  «من 
قبل  باإلنسان  االهتمام  المقبلة  المرحلة  في  االدارية 
بإيالء  يكون  وهذا  والخدمات  التحتية  بالبنى  االهتمام 
الشأن  ومتابعة  الالزمة  االهمية  التعليمية  اللجان 

التربوي مع المدارس«.

رأسه  وعلى  اللبناني  الجيش  بشكر  كلمته  مطر  وختم 
الى ضباط  بالتحية  اتوجه  وقال:«  قهوجي  جان  العماد 
الذين يسقون  الجيش ورتبائه وجنوده فردا فردا فهم 
واتوجه  وجهدهم  بدمائهم  االستقالل  درب  يوم  كل 
بالتحية الى مدرسة الجنان وهيئتها التعليمية واالدارية 
الذي  الوحيد  الطريق  هو  العلم  طريق  وان  وطالبها 
سيادتها  على  تحافظ  دولة  بناء  خالله  من  نستطيع 

وحريتها واستقاللها«.

إتحاد بلديات املنية رعى إحتفال الجنان ..
الحاج عماد مطر للوسط atv: لإللتفاف حول املؤسسات األمنية  ولتكن املنية قدوة

و ،، سلسلة لقاءات واتفاقات لرئيس اتحاد بلديات املنية خارج لبنان
         وسط atv - زار رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج عماد مطر المانيا نهاية العام الماضي،  والتقى في المحطة األولى من 

الزيارة رئيس اتحاد بلديات ماينز Mainz السيد Micheal Ebling وعمدة المقاطعة التي تضم 15 بلدية.

وبحث مطر مع ايبلينغ وعمدة المقاطعة في المشاريع التنموية التي تحتاج اليها مناطق االتحاد ) بحنين - المنية - دار عمار - 
مركبتا - برج اليهودية(  وكان للشق البيئي ومعمل فرز النفايات الحيز االكبر من االهتمام من الجانب االلماني الذي أكد استعداده 

للمساعدة في كافة المجاالت والتعاون وتقديم الخبرات عبر  مختصين ألمان لدراسة تنمية القطاعات في االتحاد.

ووجه مطر دعوة رسمية لنظيره االلماني لزيارة اتحاد بلديات المنية لعقد وثيقة تفاهم مستدامة بين االتحادين وأبدى السيد 
Ebling موافقته على الزيارة على ان تتم في  العام  الجاري، يذكر ان مقاطعة ماينز تخضع لنظام محلي قائم على ادارات الحكومات 

المحلية وتبلغ مساحتها 9 اضعاف مساحة لبنان.

جمتمع

  املؤسسات  األمنية هي قارب الخالص 
من الطائفية والتحزب الضيق

المقدم  ترقية     -  atv وسط 
رتبة  إلى  الدين  نصر  خطار 
فخامة  من  مرسوم  بموج]  عقيد 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
في    atv الوسط  اســـــرة  عون، 
وكل   المنية  الشمال،   طرابلس، 
خطار  العقيد  من  تتقدم  لبنان 
على  والمباركات  التهاني  بأحر 
أمل أن تكون الترقيات في ميزان 
الشأن  وخدمة  الصالح  العمل 

العام. 

 

أسرة  الوسط وبالل الحلو يتقدمون من 
عائلة الفقيد بأحر التعازي لمصابهم الجلل 

راجين المولى أن يتغمد األخ والصديق 
ابنهم المرحوم باذنه تعالى منجد طارق 
السيد أحمد بواسع رحماته انه على كل 

شيئٍ قدير .. 

أسرة  تتقدم     -  atv وسط 
الوسط بأحر التهاني والتبريكات 
العتر،   عامر  العزيز   األخ  الى 
السلك  في  ترقيته  لمناسبة 
أول  مالزم  من  العســـــكري 
اللبناني  الجيش  في  نقيب  الــى 

)كابتن( بعد إمضاء المرسوم ..

المزيد  مبارك  وعقبال  ألف  ألف   
عوًن  اهلل  وجعلها  الترقيات  من 

لك على طاعته .

| حضور    | مطر   

| مطر في خالل زيارته الى المانيا     

|  الفقيد|  خطار   | العتر    
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حاوره: عامر عوض -  فهد الحاج

      وسط atv - أستاذ ومدير تربوي اكتسب 
ألن  خولته  وعالقات  خبرة  نشاطه  خالل  من 
ينتخب عضوا ورئيسا للمجلس البلدي بأغلبية 
حملناها  وكبيرة  كثيرة  أسئلة  زمالئه،  أصوات 
إلى المربي األستاذ ظافر زريقة الذي استقبلنا 
في دارته ألكثر من ساعة ونصف الساعة على 

الرغم من زواره و انشغاالته.

كان في اللقاء صريحا وشفاًفا الى أبعد الحدود، 
نواجهه  أن  وقبل  الينا  حديثه  مستهل  ففي 
بأسئلتنا، ينفي زريقة وجود أي خالف يرتقي الى 
البلدي بل ان كل ما  المجلس  القطيعة داخل 
يجري هو ضمن القوانين التي تسمح ألعضاء 
المجلس باالعتراض وابداء الرأي ضمن األطر 
ما  بأن  مذكرا  عليها  المتعارف  الديمقراطية 
أشيع عن خالفات داخل المجلس هي مرتبطة 
وقال:«  حصرًا  المنية  احتفاالت  ب  عرف  بما 
اليوم جيد وبكل شفافية أقول  وضع المجلس 
وتناقش  ومتجانس  متكافئ  اليوم  المجلس 
القررات  وتتخذ  شفافية  بكل  المشاريع  فيه 

باإلجماع«.

نص الحوار

بدايًة ما التغيري الذي أحدثه »ظافر زريقة«؟

 من أهم األسباب التي ساعدت على اإلجماع على 
شخصي «ظافر زريقة« هي عالقتي الجيدة مع كل 
تغيير  أهم  وهذا  البلدي.  المجلس  أعضاء  الزمالء 
لتسيير  أساسي  وهو  البلدي  المجلس  في  حصل 
بلدية  رئيس  موقع  وإن  والمدينة.  الناس  مصالح 
الالئحة  لترؤوس  الرئيس  شخص  واختيار  المنية 
أواًل  المنية  مصلحة  مع  منسجمًا  يكون  أن  يجب 

ويتناسب مع الجو السياسي العام في المدينة. 

هل يتابع املجلس كل حاجات املدينة؟

البيئي  الوضعين  لمعالجة  اليوم  منكبة  البلدية 
والتنموي في المدينة وهي بالرغم من كل الجهود 
إلخراجها  والمثابرة  العمل  من  الكثير  الى  بحاجة 
الحضارة  ركب  عن  والتخلف  االهمال  نفق  من 

والتقدم.

وعن مشكلة النفايات التي تعاني منها الكثير من 
البلدات والمدن في لبنان يطمئن زريقة:« الوضع 
في المنية )لجهة ازالة أو تصريف مخلفات المنازل 
والمؤسسات( تحت السيطرة على الرغم من حاجتنا 
وما  للمدينة   500( المستوعبات  من  المزيد  الى 
ما  وهو  االتحاد(  بلديات  ل  آخرين   500 يقارب 
مع  بالتنسيق  خالله  من  طلبنا  تقرير  به  سطرنا 
وزارة  بإشراف  حاوية  الــ 1000  يقارب  ما  االتحاد 
الشؤون االجتماعية وبقيمة تقارب الــ 18 مليون 

ليرة لبنانية«.

بتصريف  المرتبطة  المشاكل  أن  على  أكد  زريقة 
المؤقت  السوري  بالنزوح  مباشرة  تتعلق  القمامة 
الى المدينة والذي ضاعف حاجات البلدة ان لجهة 
المحلية  المؤسسات  طاقة  أو  الكهربائية  الطاقة 
وأيضا  واجتماعية  خدمية  ومؤسسات  )بلديات 
االستيعابية  القدرة  بأن  مطمئنا  االستشفائية(، 

لمعمل 

الفرز  في المنية ال زالت قادرة على تصريف انتاج 
وفرز  الفرز( معد الستيعاب  )أي معمل  وهو  البلدة 
ما يقارب الــ 100 طن يوميا وانتاج المدينة اليوم 
يتراوح بين 70 و80 طن ويصل الى الحد األقصى 

في بعض األوقات.

معمل  تواجه  التي  المشاكل  بعض  عن  وكشف   
الحديد،  من  انتاجه  تصريف  مقدمها  وفي  الفرز 
الى  يدفعنا  ما  األولية  المواد  وبعض  البالستيك 
اال  عدوة  مكب  الى  تصريفه  يمكن  ال  ما  اعادة 
المعنية  المؤسسات  مع  المتابعة  قيد  القضية  أن 
للمكب  عمل  آلية  وضع   على  قريب  بوقت  للعمل 
والعقارات  الجوفية  المياه  البيئة،  على  تحافظ 

المالصقة.

أين مجلسكم من املركز البلدي؟!

المجلس البلدي يسعى جاهدا الى استحداث مركز 
المؤسسة  بالمدينة ويضم كل أقسام  بلدي يليق 
آلياتها وممتلكاتها مشددا على  ويحوي معداتها، 
ان المجلس يسعى الى استقدام عروض وتبرعات 

لشراء قطعة أرض تصلح لهذا الصرح المهم.

 
الكويتي مع هذا  الثقافي  وعن امكان دمج المركز 
الحل  هذا  الى  اللجوء  زريقة  يستبعد  لم  المشروع 
بلدي  مركز  الى  بحاجة  المؤسسة   » قال  انه  اال 
الرسمية  المؤسسات  من  وقريب  مدخلها  عند 
المعروفة السراي، المشفى الحكومي، المستوصف 

الحكومي«.

اإلعالم يف البلدية

وأكد زريقة على اهتمام المجلس بالشق االعالمي 
الشأن االعالمي يكون  )أي مؤسسة تتجاهل  وقال 
لها دور مهمش على األرض، وبعيدة عن مواكبة 
ركب التطور واالعالم الصادق الكفيل بنقل الصورة 
على  مشددا  المدينة(،  عن  والصحيحة  الصادقة 
تصويب  عبر  واالعالميين  االعالم  حفظ  أهمية 
المجازين  االعالميين  مع  والتعاون  البوصلة 
المهندس،  حال  حالها  المهنة  في  والمتمرسين 

المحامي األستاذ أو الطبيب.

محاسبة 

بين  المشاريع  تداخل  حول  سؤال  على  وردا 
عقل(  )والية  واليته  والمنتهية  الحالي  المجلسين 
لفت زريقة الى أن المجلس الحالي ومنذ اللحظات 
العهد  في  المنفذة  المشاريع  كل  راجع  االولى 
السابق والفواتير المرتبطة بها )ما بدنا ناكل حق 

حدا(.

يف  مجلسكم  عرب  املنفذة  املشاريع  هي  ما 
خالل األشهر الــ 6 املاضية؟!

خطوات  بــ  االنماء  مسيرة  نستكمل  اليوم  نحن 
بتنفيذها  بدأنا  سريعة  عمل  خطة  ضمن  أسرع 
السيما  المواطنين  من  الترحيب  كل  والقت 
األضرار  لدرء  المهملة  واألودية  المجاري  تنظيف 
الحاصل في بعض  التقصير  رابطا  المواطنين  عن 
النواحي بوجود شح في عديد رجال األمن )الشرطة( 
الذي  األمر  وهو  البلدية  داخل  القطاعات  وبعض 

نتابعه مع الجهات المعنية.

نفق املنية  
الربط  لجهة  المنية  نفق  حول  بالخالف  وربطًا 
قال  عكار  والمنية  الضنية  المنية  أوتوستراد  مع 
نفق  حول  الخالف  هذا  عبء  أتحمل  ال  زريقة:« 
المنية عكار الضنية، الممتد على مدى 3 مجالس 
بالموضوع  المعنيين  اليوم  ندعو  أننا  اال  بلدية 
الى االجتماع والتالقي بأقرب وقت ممكن للخروج 
بقرار جامع وموحد ان كان على نفق أو مستديرة 
انشاء  على  االتفاق  الى  توصل  السابق  والمجلس 

مستديرة!!!«.

الضنية  المنية  عام  طريق  أن  الى  زريقة  ولفت 
من  البلدية  تتسلمه  لم  عزقي(  )أوتوستراد 
بعهدتها  اليوم  «هو  االشغال  ووزارة  المتعهد 
البلدي  المجلس  تدخل  دون  يحول  األمور  وهذا 
الحالي« ، كاشفا عن غياب كل البنى التحتية على 
أو  كهربائي  تيار  برمجية،  )تمديدات  االوتوستراد 
العرضية  االنفاق  غياب  الى جانب  قنوات تصريف( 
السير  حوادث  من  بالحد  الكفيلة  المستديرات  أو 
يومي ونسجل عشرات  التي نشهدها بشكل شبه 

مقبول  يعد  لم  »األمر  مؤكدًا  شهريا  الضحايا 
للخروج  والنائب  المحافظ  سعادة  مع  وسنسعى 
بأقرب فرصة ممكنة من هذا النفق المظلم الذي 
عام  طريق  على  السيطرة  تحت  نضعه  نكد  لم 

المنية عكار.

العام  المنية  طريق  مرتبط  سؤال  على  وردا 
المجلس  بعهدة  هو  أجاب:«  المنية  أوتوستراد 
متباعته  على  منكب  البلدي  والمجلس  البلدي 
بأن  ونعد  العامة  السالمة  وتأمين  وصيانته 
تكون االمور على االوتوستراد أفضل في المرحلة 

القادمة«.

العام  للطريق  عامة  دراسة  »نعد  يضيف: 
يوفر  بما  مخارجه  تأمين  لجهة  )األوتوستراد( 
والحد قدر  والسائقين  للمواطنين  العامة  السالمة 
المستطاع من حوادث السير ونسعى في هذا الباب 
الى )زرع بصاصات( على الحائط الوسطي، تجميل 
الوسطيات وتأمين االهتمام بها بشكل دائم الى 
جانـــب صيانة شبكة االضاءة التي انفردنا بإعادة 
وضعها في الخدمة من الساعات االولى الستالمنا 

زمام األمور«.

ونفى زريقة الحديث عن وجود أي محسوبيات في 
داخل المجلس البلدي مشددًا على أن رئيس بلدية 
وأي  لألمور  ومدرك  واعي  «أنا  البلدة  أبناء  لكل 
تعيينات في القطاعات العامة في البلدية شرطة أو 
ورقابة  لشروط  وستخضع  تخضع  توظيف  باب  أي 
اال  تجري  ولن  لم  األمور  بطبيعة  وهي  المحافظة 

من خاللها.
 

  
هيئات  وبني  بينكم  حوار  هناك  هل 

املجتمع املدني؟

هيئات  مختلف  مع  دائم  تواصل  هناك  بالتأكيد 
أشكااًل  يأخذ  التواصل  وهذا  المدني،  المجتمع 
منفردين  المستمرة  اللقاءات  من  مختلفة 
دعم  عن  أيضًا  تتقاعس  لم  والبلدية  ومجتمعين 
الجمعيات،   التي تقوم بها هذه  النشاطات  مختلف 
وإن كنا ال زلنا بحاجة إلى تواصل أكثر وتفهم أكثر 

للدور والعالقة التي يجب أن تربطنا ببعض. 
  

يف الختام، ماذا تقولون ألبناء املنية؟

كل  الى  منا  بحاجة  المنية  بأن  أؤكد  ان  أود  أخيرًا 
وأن  كبوتها  من  نهائيًا  تخرج  كي  والعمل  الجهد 
االزدهار  من  عهدها  سابق  إلى  مدينتنا  تعود 
هذا  وإن  والتنظيم،  الزاهرة  االقتصادية  والحركة 
التطور الذي ننشده ال يمكن أن يحدث إال بتضافر 
جهودنا جميعًا وبالنقد االيجابي والبناء، ال بتقاذف 
ظالمة  تكون  ما  غالبًا  التي  واالقاويل  االتهامات 

وغير صحيحة.

انجازات  حول  القادم  العدد  يف  يتبع 
املجلس  البلدي مفصلة .. إن شاء اهلل

أهم تغيري حدث يف البلدية هو إنتظام الجلسات وتسيري مصالح الناس
رئيس بلدية املنية ظافر زريقة للوسط: مشروع املركز البلدي جزء من مجموعة مشاريع مخصصة  إلنماء املدينة

األستاذ ظافر زريقة

املنية بحاجة منا اىل كل جهد 
كي تخرج نهائيًا من كبوتها
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 يف العدد القادم أيضاً ..
 مجمع زياد مطر الرتبوي، يتحضر لــ »ثورة«

وسط - تتحضر المنية لتخطي األرقام القياسية 
كل  التربوي،  الباب  من  ولكن  جديد  من 
القادم  العدد  في  مفصل  تقرير  في  التفاصيل 

ان شاء اهلل حول مجمع زياد مطر التربوي .. 

  وسط - تصوير: حمادة أسعد\روان
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إنفتاح تركي على املنية.. السفري أرجيس ووكالة تيكا يف البلدية واملدرسة العثمانية

صور من رعاية رئيس إتحاد بلديات املنية  الحاج عماد مطر لحفل »الجنان«

| لقاء مع المجلس البلدي في حضور النائب الخير  | زريقة مكرما السفير  | في مستشفى المنية الحكومي  
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البلدات  على  تركيا  انفتاح  خطة   -  atv وسط           
األكبر  النصيب  المنية  لمدينة  كان  اللبنانية  والمدن 
التعاون  وكالة  أو  التركي،  السفير  زيارة  لجهة  ان  منها 
إستقبل  فقد  التفاصيل  وفي  «تيكا«.  التركي  والتنسيق 
رئيس بلدية المنية ظافر زريقة   السفير التركي شطاي 
وأعضاء  رؤساء  الخير،  النائب كاظم  ارجيس، في حضور 
كمال  عيدمون  بلدية  رئيس  المنية،  بلديات  اتحاد 
وفاعليات  المنية  في  المستقبل  تيار  منسق  مقصود، 

اجتماعية ونقابية ودينية.

دورة  في  المشاركين  الطالب  جولته،  خالل  ارجيس،  وتفقد 
مع  بالتعاون  المنية  بلدية  في  المقامة  التركية  اللغة  تعليم 

السفارة التركية في لبنان.

زريقة
وكانت كلمة لزريقة قال فيها: »نرحب بسعادة السفير التركي 
في ربوع  بيته الثاني المنية. نفتخر بقدومك ولبنان اليوم على 

اعتاب عهد جديد ملؤه الخير واالزدهار مع الرئيسين ميشال 
عون وسعد الدين رفيق الحريري،  وما زيارتكم اليوم اال احدى 
بوادر هذا االمل، واننا نرحب كذلك بااللتفاتة الكريمة بتعليم 
للتعليم  امامهم  المجال  ستفتح  والتي  التركية  اللغة  طالبنا 
بالمدرسة  اهتمامكم  ان  كما  تركيا.  في  الواسع  الجامعي 
ووفائكم  على صدقكم  تاكيد  اال  ما هو  المنية  في  العثمانية 

بالحفاظ على اصالة تاريخنا المشترك«.

النائب الخري
أن  معتبرا  بارجيس،  الخير  كاظم   النائب  رحب  بدوره، 
وان  اللبنانية  بالديمقراطية  شبيهة  التركية  «الديمقراطية 
العاطفة واالحترام المتبادلين ما بين الشعب اللبناني والتركي 
التركية ضد  والحكومة  والشعب  الدولة  مع  بالتضامن  تجلت 
االنقالب، وان العالقة التركية اللبنانية قوية ومن أرسى دعائم 
الشهير  الثنائي  الجماهيري  واللقاء  الثنائية  اللقاءات  قوتها 
بين الرئيس سعد الحريري والرئيس رجا الطيب أردوغان في 

الكواشرة - عكار«.

أرجيس
االستقبال  «حفاوة  على  الحاضرين  ارجيس  شكر  جهته،  من 
وصدق المحبة«، وأكد أن «تركيا، رئيسا وحكومة وشعبا، لن 
تنسى التعاطف ضد االنقالبيين من قبل أهالي المنية والجوار 

وعموم لبنان«.  

عين  في  العثمانية  المدرسة  أرجاء  في  الزيارة جولة  تخللت   
ضمن  كبيرة  أهمية  «للمدرسة  أن  أرجيس  أكد  حيث  البرج، 
العقاري  وضعها  تسوية  يتم  أن  على  تنفيذها  منوي  مشاريع 
وتحديثها  الترميم  عملية  بنفسه  يتابع  وسوف  والبلدي، 

كمنشأة عصرية«.

المنية  مستشفى  بزيارة  التركي  السفير  جولة  وأختتمت 
ادارتها حول بعض  الحكومي حيث تخللها نقاش مع مجلس 
حاجات المؤسسة من أجهزة ومعدات  ووعد السفير بمتابعة 

الملف. 

وفد تركي
التنسيق  و  التعاون  وكالة  من  وفد  قام  نفسه   السياق  وفي 
و  كورت  كوتشوك  سرحات  الوكالة  مدير  ضم  التركي«تيكا« 
الى  بزيارة  عباس  مصطفى  اللبناني  التركي  التنسيق  رئيس 

بلدية المنية.
شملت الزيارة عدة محطات أولها كانت  في قاعة المجلس البلدي 
حيث تداول الوفد مع رئيس البلدية و رئيس االتحاد و األعضاء 
 في أطر التعاون و التنسيق  من خالل سفارة تركيا و وكالة تيكا.

في  الزراعية  العثمانية  المدرسة  في  كانت   الثانية  المحطة 
المنية  لمستشفى  فكانت  الثالثة  المحطة  أما  البرج،  عين 
المؤسسة  متطلبات  و  حاجات  عرض  تم  حيث  الحكومي 
رئيس  قبل  من  المّلحة  و  الضرورية  التجهيزات  من 
جمال. ديما  المديرة  و  زريقة  عالء  االستاذ  االدارة   مجلس 

الوفد  شرف  على  البلدية   أولمت  الزيارة  نهاية  في 
التركي في مطعم الصديق األصالة.

         ألن بيتك األهم     -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     

  وسط - تصوير: حمادة أسعد\روان

  وسط - تصوير: أحمد ربابي 



الوسط16 www.alwassat.com

جولة مصـورة على فعاليات احتفال جمعية شباب املحبة السنوي ال 23

العدد 19|رييع آخر،كـــ 2 

| الحضور

| رجال دين 

|  أحمد الخير والمختار ملص

|  رئيس جمعية شباب المحبة رجل األعمال عبدالقادر نحلة 

| عريف الحفل الشيخ محمد المصري  

|  حشد غفير من المشاركين ورجال الدين في حفل المحبة الــ 23

|  الشيخ عبدالرحمن الزعبي

| شباب المحبة  

   تصوير:  حمادة أسعد - رضوان أسعد 
| زياد مطر متوسطا نحلة والشيخ حبيب الجاجية 

| رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج عماد مطر 

| من اليمين غسان نحلة، عبدالقادر نحلة المنشد زعيتر األستاذ أحمد المصري والشيخ محمد المصري 

|  توزيع الجوائز على المتفوقين 

| فضيلة الشيخ مصطفى ابراهيم

|  دعاء 


