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 جثة  الصحافة .. 
 كانت يوماً  أبية

] أسرة  التحرير [

      وسط atv -  ولحرية الصحافة قلم بكل يدٍ شريفة يكتب، ولألقالم المشبوهة 
صحف في كل انتخابات تصدر، أيتها الصحافة التي علمتنا أن للخبر مبادئ وللنشر 
مبادئ وأن حرية الصحافة أقدس مقدساتنا وحرمت علينا بيع أقالمنا فهي السالحُ 
الوحيد في يدانا والرسالة األسمى لنا في كل ميدانًا ننطق بها بضميرنا دون بيع 

الحبر واللسان.

معذرة يا صاحبة الجاللة أيتها السلطة الرابعة التي تغنينا بها فإن كل ما لدينا الحق 
بالكالم ونطقُ الواقع كما هو وتصويرهُ بال تجميٍل او تلميع، ولكن اليوم في بلدك 
لبنان الذي نتغنى فيه ان لنا كثيرًا من الحرية وأننا مدرسٌة يقصدها المحيط ليتعلم 
منا آداب المهنة، يبدو اننا تخلينا عن أجمل ما لدينا وبأيدينا دفنا وقيدنا مقاالتنا 

بأسعار وأثمان عن كل قيٍل وقال وما لم يقل ولم يقال.

والقصة المرة هي ان لنا كليات اعالم تخرج كل عاٍم مئاتَ العاطلين عن العمل ممن 
تلقوا علوم العمل الصحافي، في حين يأتي دخالء على المهنة ال يتقنون حرب االقالم 
وال  بأثمان  تقدر  ال  وانها  مقدساتنا  أقدس  أنها  يحترمون  وال  ومحرماتها،  وآدابها 
تباع وتشترى فجعلوا كلماتها سلعًا تجاريًة تباع »بالمساحات« لمن أرادوا ان يبنوا 
صورًة ألنفسهم لدى الجمهور المغشوش ال تشبههم، او ان يسوقوا ألفكار  بدون 
نقدٍ بتحويل السيئات الى حسنات والتعتيم عن القراء والمشاهدين، هؤالء يشوهون 
لبنان ويصورن اقالمه على انها مأجورة وما اكثر هذه االقالم وما اكثر االموال التي 

دُفعت ثمنًا.

أما الصحافة الموسمية التي تطل علينا في كل انتخابات عندما يبتسم القدر لعشاق 
المال والسلطة والمنفعة المادية ال الوطنية فيبدأ الدخالء على المهنة بإصدار أعداد 
الذين يشترون االعمدة والكلمات بأسعار باهظة ال تقل عما  تسويقية للمرشحين 
مسمارٌ  يدقُ  الذي  لبنان  للبنان.  الخالص  أنهم  أنفسهم  ترويج  من  به  يطمعون 
الباطل،  في نعشه مع كل قلٍم يسقط وهامة تنحني وكلمة تنطق الحق في سبيل 
لبنان الذي ولدت فيه الصحافة وصدرت الى بالد العرب أصبح يتيم القلم الحر ومقيد 
الصحافة بالمال ليصدق مثلث السياسة والصحافة والمال، فضاعت الحقيقة وقتلت 

الصحافة بين الحق في الكالم والتعسف باستعمال الحق.

                                                                                                            ... )صفحة 3(

أ قر إ
»

الوسط في وزارة اإلعالم وتحاور لور سليمان
بعض أقســــام الوكالة الوطنية معرضة لإلقفال

»»
وتحاور  بلدية المنية واتحاد بلدياتها

نتابع قضية المركز الثقافي الكويتي  
الوسط تلتقي رئيس بلدية طرابلس 
يحذر من »إنفجار«  ويمد يده للجميع
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أخي ،،  إحرص على حفظ العدد في مكان طاهر ونظيف وال ترمه على األرض
الوسـط
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السيد  لبنان  في  االسترالي  السفير  زار   -  atv وسط 
غلين مايلز مجمع األرز التربوي في المنية حيث كان 
في  استقباله أصحاب المؤسسة  الحاج وليد درباس، 
األستاذة  المجمع  مديرة   زريقة،   كامل  خالد  الحاج 
صفاء درباس، رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر، 
دار  بلدية  رئيس  زريقة،  ظافر  المنية  بلدية  رئيس 
مصطفى  بحنين  بلدية  رئيس  الدهيبي،  خالد  عمار 
العويك،  عامر  اليهودية  برج  بلدية  رئيس  وهبه، 
نائب رئيس بلدية المنية ، نائب رئيس بلدية مركبتا، 
االدارية  الهيئتين  جانب  الى  سيف،  فايز  الشيخ 
والتعليمية في المجمع، اعالميين، مدعوين وحضور.

استهلت الزيارة بالنشيدين اللبناني واألسترالي ونشيد 
األستراليين  المجمع  أطفال  من  مجموعة  قدمته  األرز 
على  أثنى  الذي  والسفير  الحاضرين  استحسان  القت 

اآلداء المتميز.

كلمة األرز
كلمة مجمع األرز ألقاها رئيس القسم االنجليزي األستاذ 
رواد هواش الذي رحب بالسفير االسترالي قائاًل: »نيابة 
زريقة  خالد  السيد  التربوي  األرز  مجمع  أصحاب  عن 
صفاء  السيدة  المجمع  مدير  درباس،  وليد  والسيد 
درباس،  والحضور الكريم، نرحب بكم  ونشكركم على 
على  يدل  ما  التربوي  األرز  مجمع  لزيارة  دعوتنا  قبول 
اهتمامكم بصدق تجاه المجتمع االسترالي في لبنان انه 

لمن دواعي سرورنا أن تكون معنا اليوم«.

 أضاف:« معالي السفير السيد مايلز، هل تعرف أن ٪17 
المجمع  الجنسية االسترالية؟ وأن  من الطالب يحملون 
التعليمية  اإلجراءات  من  واسعة  مجموعة  يعتمد  اليوم 
تسمح  والتي  أستراليا  في  الموجودة  لتلك  المشابهة 
للطالب فرصة  يتيح  ما  بالدراسة بحرية وحماس،  لهم 
أو  صعوبة  أي  دون  أستراليا  في  دراستهم  استكمال 

مشاكل وهذاما جعل مدرستنا فريدة ومتميزة«. 
 

رحب  كلمة  زريقة  ظافر  المنية  بلدية  رئيس  وألقى 
»نحن  وقال:  المنية  ربوع  في  األسترالي  بالسفير  فيها 
في بلدية المنية نعطي لهذه الزيارة أهمية كبرى من 
وتمنى  والمؤسساتي«.   الثقافي  االجتماعي،  العمل 
كل  التربوي  الشأن  ايالء  األسترالي  السفير  على  زريقة 
اهتمام السيما لجهة تسهيل التحاق الطالب اللبنانيين 
أنواع  مختلف  في  المنح  وتقديم  األسترالية  بالجامعات 
سعادتكم  من  ونأمل  وقال:«  االختصاصات  وأشكال 
بكافة  الخبرات  تبادل  عبر  التعاون  هذا  استكمال 
التربوية  االقتصادية  الصناعية،  الزراعية،  المجاالت 

والتجارية«.

عن  كلمته  في  فعبر  مايلز  غلين  األسترالي  السفير  أما 
التربوي  الصرح  المنية »وفي هذا  لتواجده  في  سروره 
وهذا  لي  ثان  بيت  فالمنية  البلدية  رئيس  قال  وكما 
آتي  وأنا  منطقة  أي  من  أكثر  المنية  زرت  فلقد  صحيح 
من  كثيف  عدد  تواجد  بسبب  وذلك  هنا  الى  مرارًا 

األستراليين في هذه المدينة«.

أضاف:  »لقد تفاجأت بوجود 17٪  من التالميذ يحملون 
جدًا،  جيد  رقم  وهذا  المجمع  في  األسترالية  الجنسية 

وهذا دليل على أن العالقة قوية بين لبنان وأستراليا«.

وأردف: »في أستراليا اليوم حوالي نصف مليون استرالي 
من أصل لبناني وفي لبنان ما يقارب ال 20 ألفا وهذه 

األرقام تدل على عمق العالقة بين أستراليا ولبنان«.

ولمناسبة يوم المرأة العالمي شدد  مايلز على األهمية 
في  دورها  ولعب  المرأة  لتمكين  أستراليا  توليها  التي 
به  تقومون  الذي  العمل  أهمية  »أعرف  وقال:  الحكم 
المهارات  للطالب  تقدمون  ألنكم  األرز  مجمع  في  أنتم 
التي يحتاجون اليها وأنا أشدد على أهمية عملكم فأنتم 
تساعدون األطفال على التأقلم في ملبورن وسيدني وفي 

النظام التعليمي هناك ان قرروا العودة الى استراليا«. 

 تكريم 
المجمع،  أقسام  على  الوفد  جال  االستقبال  حفل  بعد 
واطلع على الطرق التربوية الحديثة واساليب استخدام 
الرياضة  أقسام  التعليم، كما جال على  التكنولوجيا في 
المتبعة،  كما جال  البرامج  إلى شروحات حول  واستمع 
والرياضيات،  الروبوت  تعليم  مختبرات  المسرح،  على 

المكتبة وباقي أقسام المجمع.

اختتام جولة السفير كانت باجتماع مع الهيئة االدارية 
رؤول  التربوي  المدير  ترأسه  التعليمية،  والهيئة 
السعيد ومدير القسم االنكليزي رواد هواش وناقشوا 
ابرام  وامكانية  للمجمع  المستقبلية  الخطط  فيه 
اتفاقيات مع السفارة للقيام بأنشطة تحت رعايتهم.

ودون الضيف كلمة في السجل الذهبي للمجمع عبر 
فيها  عن غبطته وسروره لزيارة مجمع األرز التربوي  
االدارية،  وهيئته  المجمع  بأساتذة  بلقائي  »وسعدت 
في  االسترالية  الجالية  أبناء  على  بالتعرف  سررت 

مجمكم .. مع تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق«.

بعد تدوين الكلمة قدمت الهيئة االدارية في المجمع 
درع تقدير وهدايا تذكارية للسفير.

جولة تربوية للسفارة األسرتالية داخل أروقة »مجمع األرز الرتبوي« ...

| زريقة| رئيس القسم االنجليزي رواد هواش   |  السفير 

| اجتماع مع الهيئتين االدارية والتعليمية  |  درباس مايلز وزريقة

|  حضور

|  السفير مع الطالب االستراليين 
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| تكريم السفير   
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من ال 60 اىل املختلط والنسبي ،،

لبنان من جديد يف دائرة املراوحة واإلنتخابات قد تؤجل للـــ 2018 على مرحلتني

إنها أزمة األزمات  التي يعاني منها كل مواطن لبناني بشكل يومي في 
تنقله من منزله الى عمله سواء من القرى الى المدن او بين المدن 

الكبرى وتحديداً بين مدينة طرابلس 
والعاصمة بيروت وحتى في الداخل 
وبيروت  والجبل  بيروت  بين 
والبقاع والعاصمة والجنوب عنيت 
باتت  والتي  السير  زحمة  بها 
معضلة هذه الدولة منذ عقود حيث 
كتب على اللبناني ان يعاني بشكل 
يومي على الطرقات نتيجة »لفشل 
الدولة المقصود« في مشكلة السير.

تعددت األسباب لزحمة السير والنتيجة ليست واحدة إنها نتائج بالجملة 
فلنبدأ باألسباب فهناك أسباب نتيجة إلهمال الدولة وال مباالتها وأسباب 
تعود الى سلوك المواطن فمن بين األسباب التي تعود الى إهمال الدولة:  

1- غياب أي خطة طارئة لمعالجة هذه األزمة القديمة  
2- غياب شبكة مواصالت ذات مواصفات فنية تراعي شروط السالمة 

المرورية المطلوبة )طرقات ضيقة، طرقات عامة ورئيسية يطغى 
على معظمها الحفر والخنادق والمطبات...(

3- عدم وجود إشارات مرور على الطرقات الرئيسية وحتى على 
تقاطع الطرقات وبين الشوارع.

4- النقص الحاد في عديد شرطة المرور والذين يساعدون في 
التخفيف من أزمة السير وحتى ان بعض الموجودين يفتقد الى الخبرة 

الكافية في مجال تنظيم المرور.
5- وجود غرفة تحكم مروري واحدة في كل لبنان.

6- غياب اإلنارة على معظم الطرقات العامة والطرقات الدولية.
7- وجود طريق واحدة رئيسية تربط العاصمة بمعظم المدن. الى 

جانب العديد من األسباب األخرى.
 

منها: أيضاً  كثيرة  فهي  المواطن  سلوك  الى  تعود  للتي  بالنسبة  أما 

1- طبيعة اللبناني المحب للفوضى وعدم االلتزام بالقانون
2- المزاحمة بين السائقين على الركاب 

3- تفضيل المواطن الرتياد سيارته بدالً من وسائل النقل العامة
4- عدم االلتزام بقانون السير )استعمال الهاتف أثناء القيادة، 

السرعة التي تسبب الحوادث، عدم االلتزام بإشارات السير وارشادات 
القوى األمنية او البلدية.

ناجعة  معالجة  وجود  دون  يحول  ال  أعاله  ذكر  ما  كل  ولكن 
التي  والخطط  الوسائل  من  العديد  فهناك  السير  أزمة  من  للتخفيف 
وفي  األزمة  هذه  من  كبير  بشكل  تخفف  ان  يمكن  الدولة  نفذتها  إذا 
بينها: من  والوسائل  الخطط  من  العديد  نقترح  ان  يمكن  اإلطار  هذا 

1- وضع خطة سير طارئة بأسرع وقت لتحديد مكامن الخلل  
2- إيجاد طريق بديل او تأهيل الطريق البحري  

4- إعادة العمل بالسكك الحديدية  بين العاصمة وباقي المدن
5- تسيير باصات النقل المشترك في كل المدن والمناطق 

6- تأهيل الطرقات العامة واألوتسترادات  وتوفير اإلنارة لها 
8- تشييد الجسور بين بعض األحياء والشوارع لتخفيف االكتظاظ

9- إنشاء غرفة تحكم مروري في كل محافظة
10- تدريب شرطة مختصة بتنظيم السير.

تذكر  لم  التي  المتنوعة  والخطط  الوسائل  من  العديد  عن  فضال 
يبقى  ولكن  األزمة    هذه  معالجة  في  تساهم  ان  يمكن  والتي 
السير  أزمة  معالجة  عملها  في  الدولة  تتبنى  أن  في  األساس 
ان  وليس  منها  التخفيف  أو  إنهائها  على  والعمل  جدي  بشكل 
يذكر. شيء  أي  منها   ينفذ  لم  والتي  المتكررة  بالوعود  تكتفي 

 

إقرأ أيضًا ،،
السفير التركي مكرم في 

بلدة دير عمار  - ص15

أزمة األزمات

أو  لبنان  داخل  الصحافة  أن  الى  ونشير    )...(
العلمي  تحصيلها  العالم  وعلى مستوى  خارجه 
الدراسية  الفترة  جانب  الى  ويتطلب  معقد 
تدريب في صحف يومية وأخرى متخصصة الى 
ما  واالعالم وهو  اللغة  قواعد  اتقان كل  جانب 
الى  األسبوعية  الصحف  من  الكثير  عن  يغيب 
بوك  الفايس  شوهها  التي  االلكترونية  جانب 
والواتس اب المخصصان أصاًل ل نقل الخير ال 

صناعته.

الوسط  تلفت   أن  يبقى  السياق  نفس  وفي 
األولى  االلكترونية  الصحيفة  اليوم  أنها  الى 
دورية  بنسخة  تصدر  التي  لبنان  مستوى  على 
معنوي  دعم  توجيه  على  منها  حرصًا  مطبوعة 
شبح  تواجه  التي  المطبوعة  للصحافة  بسيط 
االعالم  الى  الجارف  االتجاه  بنتيجة  االغالف 
االلكتروني مع ما يحمله من دخالء ومتطفلين.

يتوافق  لم  وهمومها  الصحافة  عن  وبعيدًا 
السياسيين حتى توقيت اعداد هذا التقرير على 
كشفه  ما  يعزز  ما  لالنتخاب  جديد  قانون  أي 
للوسط مصدر لصيق بدوائر القرار بأن االتفاق 
الغير معلن بين األفرقاء يقضي بتأجيل تقني 
لمرة واحدة والعودة الى اجراء االنتخابات على 

أساس القانون الحلي.

الخري
وقانون انتخابي جديد

  atv للوسط  الخير في حديث  النائب كاظم  يصر 
على إيمانه بأن االسابيع القادمة ستحمل توافقًا 
في  خيرآ  استبشر  و  جديد  انتخابي  قانون  على 
للوصول  الحاصله  الرباعية  و  الثنائية  اللقاءات 
ثبات  مؤكدا  انتخابات   قانون  حول  اتفاق  الى 
ظل  في  الكاملة  النسبية  رفض  على  المستقبل 
سلطة  يعطي  ما  الدولة  يد  خارج  سالح  وجود 

لفريق على اخر على حد تعبير النائب الخير .
 

اال ان  الخير لفت الى انه وفي حال لم يتم االتفاق 
على قانون جديد فإن الدستور هو الذي سيحكم 
والستين  تطبيقه،  يتم  نافذ  قانون  آخر  وقال:« 
نأمل  اننا  اال  ايضا  ظالم  وليس  االفضل  ليس 
العدالة وحسن  يمثل  قانون  التوافق على  حدوث 
التمثيل«،  وفي الوقت عينه إستبعد الخير السير 
بقانون الستين ورأى انه قد يحصل تأجيل شهر او 
شهرين تقني لتدريب اللجان على قانون جديد«.

 
 وعن شعبية المستقبل بعد تبني ترشيح الرئيس 
النائب  رأى  عون  ميشال  للرئيس  الحريري  سعد 
الذي  الفكر  إستوعب  المستقبل  ان جمهور  الخير 
انطلق منه الرئيس الحريري  والذي بدت مالمحه 
في االستقرار الحاصل الذي يسعى اليه المستقبل 
المستقبل  فجمهور  جديد  من  البلد  وانطالق 
يهتم لالمور الحياتية وتمنى ان تكون االنتخابات 
ترجمة عملية لذلك وقال ايضا في هذا السياق:« 
التفاهم مع الوطني الحر ال يعني تفاهما مع حزب 
اهلل وحليف الحليف ال يعني حليف، وثوابتنا واضحة 
برفض وجود السالح خارج سلطة الدولة والسعي 
الحر كان على  الوطني  واالنفتاح مع  العدالة  نحو 

الخير  واستغرب  بحتة«  وطنية  مصالح  اساس 
الكالم حول تباين بين الرئيس الحريري والرئيس 
عون مؤكدا على أن  التوافق بين الرجلين ال زال 

قائما على العمل لمصلحة الوطن.

ميقاتي
ال إنتخابات نيابية قريبة في الربيع

 
حصول  »حتمية  ميقاتي  نجيب  الرئيس  وأكد 
هناك  تكون  لن  ألنه  النيابي،  للمجلس  تمديد 
قانون  او وفق  الحالي  الربيع  نيابية في  إنتخابات 
جديد  قانون  على  االتفاق  فان  وبالتالي  الستين، 
موعد  تحديد  على  االتفاق  ثم  ومن  لالنتخابات، 

جديد لالنتخابات سيحتاج الى وقت«.

وبالتالي  االفق  في  حال  هناك  ان  يبدو  »ال  وقال: 
أخشى أن يؤدي ذلك الى أزمة«.وإذ شدد على » 
أننا حكما مع الدولة القوية العادلة والقادرة والتي 
ال تسمح ألحد بالخروج عن إطارها وهي التي تقرر 
السالح  حتى  »أنه  الالزمة«،أكد  االجراءات  وتتخذ 
يجب أن يكون في يد الدولة، وال يجوز أن يكون 

أحد غيرها عنده سالح«.

 
الريفي

قوتي تكمن في عزلتي 
 

ريفي   أشرف  اللواء  السابق  الوزير  مصادر  وترى 
المزاج  يقلب   2005 عام  خطاب  أن  للوسط، 
أولوية  اتجاهه، وأن هيمنة حزب اهلل هي  السني 
برنامجه اإلنتخابي وأشارت المصادر نفسها  الى 
متنوعة  بالئحة  اإلنتخابات  سيخوض  ريفي  أن 
وموارنة  أرثوذكس  مرشحين  تشمل  طائفيا 

ومرشح علوي ومرشحين سنة.

أشرف  السابق  الوزير  أشار  السياق،  نفس  وفي 
التغيير  معركة  معا  «سنخوض  أننا  الى  ريفي 
معركة  ليست  اليوم  فالمعركة  الوطن،  هذا  في 
انتخابات نيابية تقليدية، بل هي معركة سنشكل 
فيها سويا نواة للتغيير نحو لبنان األفضل العربي 

والمستقل. 

ائتالف  الى  دعوة  اية  «ان  الى   الريفي  ولفت 
ائتالف  اي  نرفض  اننا  ونعلن   مرفوضة،  هجين 
الثوابت  في  معنا  ينسجم  ال  هجين  تجمع  او 
ان  يمكن  وال  السياسية،  والمبادئ  والطروحات 
يجتمع االبيض مع االسود في الئحة واحدة تحت 
حادة،  انتخابية  معركة  المدينة  تجنيب  عنوان 
والشمال  طرابلس  ابناء  ولكل  لكم  هو  والخيار 
جميعا.  اياديكم  بين  التغيير  وعملية  ولبنان 
عناوين  تحت  واياكم  نحن  االنتخابات  سنخوض 
واالستقالل،  والحرية  والسيادة  المشترك  العيش 
الديني، ونفتخر  نابعة من تنوعنا  ونرى ان قوتنا 
بهذا التنوع ونفتخر ايضا ان نكون في طرابلس 
والشمال نموذجا للعيش المشترك، ولن نقبل ان 
والنار  بالحديد  يحكم  امنية  مزرعة  لبنان  يكون 
من  ناضل  نحن  السوري،  النظام  طريقة  على 
سوريا  في  والنار  الحديد  نظام  يسقط  ان  اجل 
كانوا  السورية  الثورة  في  فاخوتنا  سوريا.  وغير 

لبنان لتقليده والسير  الحر في  يتطلعون لنظامنا 
ونعود  السوري  النظام  نقلد  لن  اليوم  به، ونحن 
يحكمنا،  مخابراتي  امني  نظام  نحو  الخلف  الى 
الدفاع  واجبكم  اللبنانية  االمنية  لالجهزة  ونقول 
واستقراره  البلد  امن  على  والحفاظ  االرض  عن 

وابتعدوا عن السياسة واتركوها الهلها«.
 

وقال:  »حتى االن القانون النافذ هو قانون الستين 
رفضه  على  اجماع  وثمة  االكثري،  القانون  اي 
ان  بد  ال  جديد،  قانون  واي  غيره،  عن  والبحث 
يحافظ به على قناعاتنا بحماية العيش المشترك 
ووحدة الوطن، ومنع هيمنة الدويلة على الدولة، 

وسنبقى نناضل حتى اسقاط الدويلة«.

اي  وفق  االنتخابية  المعركة  «سنخوض  أضاف: 
يوحد  قانون  نؤيد  ونحن  يقر،  انتخابي  قانون 
من  لدينا  مانع  وال  يقسمهم  ان  ال  اللبنانيين 
اعتماد قانون مختلط او نسبي انما يجب ان تكون 
المشاركة متساوية وبنفس المعايير، ونعلن من 
في  المشاركة  في  قوية  ارادتنا  ان  المكان،  هذا 
سويا  نحقق  وسوف  المقبلة،  النيابية  االنتخابات 

االنجازات كما حققناها في االنتخابات البلدية«.

حبيش
 سيأتي اليوم الذي يندم على ذلك

وأكد النائب هادي حبيش   «ان نقاش اقرار قانون 
ومن  اكثر  يكسب  من  مبدأ  على  جديد  انتخابات 
سيخسر اكثر، لن يجدي نفعا«، ولفت الى «انه ال 
الحكومة  الجمهورية ورئيس  رئيس  بارادة  يشك 
لكن  لالنتخابات،  جديد  قانون  الى  الوصول  في 
من  المعنيين  االفرقاء  نقاش  امام  االرادة  هذه 
سنعين  اننا  زاوية  من  او  والربح  الخسارة  زاوية 
افرقاء  االنتخابات، سيبقي  قانون  نوابا من خالل 

مختلفة وافرقاء موافقة«.

انه  اذ  ضاغطة  مهل  وجود  »عدم  الى  اشار  كما 
حزيران،   18 في  االنتخابات  اجراء  الممكن  من 
وهكذا تكون مهلة التسعين يوما بدأت من 18 
اذار وليس من 20 شباط، كما ان مجلس النواب 

سيد نفسه وبامكانه ان يلجأ الى تمديد تقني ».

من  النواب  مجلس  غياب  في  حبيش  وتساءل   
عليه  االتفاق  حال  في  الجديد  القانون  سيقر 
بين االفرقاء السياسيين؟ وقال: «هنا ال يبقى 
االنتخابات  اجراء  اال  اللبنانية  الحكومة  امام 
يكون  وهكذا  النافذ،  الستين  لقانون  وفقا 
بدال  القانون  ذاك  الجمهورية قد كرس  رئيس 

من الغائه«.

في  انتخابات  قانون  الى  »التوصل  الى  ودعا 
ان  المواطن من حقه  اقرب فرصة ممكنة الن 
الديموقراطي  حقه  يمارس  لكي  عليه  يتعرف 

بقانون واضح المعالم«. 

على  قانونا  سيفصل  انه  سيظن  من  »ان  وقال: 
قياسه سياتي اليوم الذي يندم على ذلك«.
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رئيس بلدية طرابلس املهندس أحمد قمر الدين للوسط: نعمل كمجلس بلدي موحد !!!
املكب معرض »لإلنفجار« ،، 

     الوسط، أول موقع الكتروني إخباري في لبنان يصدر بنسخ مطبوعة دعمًا »للصحافة الورقية«الوسط - لبنانية عربية جامعة     

بلدي  كمجلس  اآلن  »نعمل   -  atv وسط 
انتماءاتها  بجميع  المدينة  أبناء  لكافة  موحد 
رئيس  استهل  العبارات  بهذه  ومشاربها«، 
الدين  قمر  أحمد  المهندس  طرابلس  بلدية 
زج  عدم  ضرورة  على  مشددًا    الينا  حديثه 
البالد،  في  السياسي  الخضم  في  البلدية 
المدينة وتحسين ظروف  والتركيز على تنمية 
معيشة أهلها،  مجددًا التأكيد على أن عالقته 
االجتماعية  السياسية  التيارات  بمختلف  جيدة 
أو المدنية في المدينة وأنه لم يتصادم مع أي 

منها«.

قد  اإلنماء  »عجلة  أن  على  يؤكد  الدين  قمر 
المعوقات  بعض  من  بالرغم  بالفعل  انطلقت 
الموجودة في كل مجلس الفتا الى أن االنماء الذي 
للجميع من خالل مجموعة  «معلوم  عنه  نتحدث 
الماضية  الستة  واألشهر  طرابلس  طرقات  من 
الداخلي« والتمهيد  البيت  كانت إلعادة »ترتيب 

لالنطالق باإلنماء في كل أرجاء المدينة.

الربنامج التنموي
 atv للوسط  حديث  في  الدين  قمر  واستعرض 
البرنامج  وااللكترونية،  المطبوعة  بنسختيها 
التنموي الذي باشرت البلدية بتنفيذه الى جانب 
من  انطالقًا  اليه(  أشرنا  )الذي  الطرق  أسفلت 
األمالك  على  والمخالفات  البسطات  إزالة  مرحلة 
بدأ  ما  وهو  علي«،  «أبو  لنهر  المحاذية  العامة 
بالفعل، مثنيًا على اإليجابية التي أبداها المجتمع 
المحلي في المنطقة، والتي مكنت «المؤسسة« 
من  المسقوفة  المنطقة  إلى  البسطات  نقل  من 
النهر. وكان من شأن ذلك فتح الطريق المجاورة، 
وهي شريان أساسي لجوار المدينة، ال سيما من 

قضاءي زغرتا والكورة.

نأمل  الدين:«  قمر  قال  المشروع  مراحل  وعن 
المعتمدة  التصاعدية  بالوتيرة  العمل  استمرار 
اليوم، ونحن في صدد استحداث مواقف للسيارات 
ونعمل بكل طاقات البلدية لرفع  الحرمان المزمن 
عن أهالي المنطقة المقابلة للمشروع وأن يكون 

المشروع مقدمة لعجلة التنمية«.

سوق جديد
وردا على سؤال عن سوق الخضار الجديد، أكد 
»المرحلة  وأنه  افتتاحه  اقتراب  على  الدين  قمر 
التبانة،  في  العام  الوضع  تحسين  من  الثانية 
من  نأمل  وأضاف:«  أبوعلي«   نهر  وضفتي 
سوق الخضار الجديد في منطقة سقي طرابلس 
السير  زحمة  تخفيف  على  يعمل  أن  الشمالي، 
إلى  سيؤدي  مما  التبانة،  منطقة  في  الخانقة 

تحسن تدريجي للمنطقة«.

السيما  الطريق  ومفارق  المدينة  مداخل  وعن 
عودة اشارات السير مع متابعة الجهات المختصة 
على غرار مدينة بيروت قال:« سؤال وجيه، ملف 
اإلشارات الضوئية ملف مهم، وبحاجة الى متابعة 
جدية، ونحن نعمل على تلزيم المشروع بالقريب 
عدادات  تركيب  مشروع  إلى  إضافة  المنظور، 
الطرقات الجديدة، دون أن ننسى تجميل مداخل 

المدينة ووسطياتها ومستديراتها«.

نفايات طرابلس 
اىل «الفرز من املصدر«

يتحدث قمر الدين عن مخلفات تتراوح بين 400 
البلدية  ويضيف:«  النفايات  من  طنًا   450 إلى 

للتنمية  الدولة  وزارة  بواسطة  هبة  على  حصلت 
المالصق  الفرز  معمل  توسيع  لهدف  اإلدارية، 
للمحجر الصحي وإضافة معمل «التسبيخ«، ومن 
المنتطر أن يبدأ في خالل األيام القليلة القادمة.

املكب معرض لإلنفجار
المحجر الصحي  وردا على سؤال عن وضع مكب 
على  مطل  النفايات  من  جبل  الى  تحول  الذي 
الى  الجديد  الخضار  وسوق  أبوعلي،  نهر  ضفاف 
المكب   « متأففًا:  الدين  قمر  أجاب  المرفأ  جانب 
قادر  الفرز  معمل  أن  اال  الحاضر،  الوقت  في  باق 

اليوم على أن يخفف الضغط عنه«.

لمكب  موقع  لتأمين  »نسعى  زاد:  الدين  قمر 
أشرتم  كما  الحالي  الموقع  وأن  خاصة  إضافي، 
تتزايد خطورته يومًا بعد يوم، إن لجهة انفجاره 
نتيجة الغازات الكامنة فيه، أو انقالبه نحو البحر 

مع ما يعني ذلك من تلوث إضافي. 

مرفأ طرابلس   
وعطفا على اطاللة مكب المحجر الصحي على 
مرفأ طرابلس من الجهة الجنوبية، سألنا قمر 
المرافق  أكبر  الذي يعد أحد  المرفأ  الدين عن 
المرافئ  أكبر  وثاني  المدينة  في  االقتصادية 
الضوء  دائرة  إلى  عاد  دوره  وتعزيز  لبنان  في 
طرابلس  «بلدية  بالقصيرة  ليست  فترة  منذ 
تواكب نشاط المرفأ نظرًا ألهميته في إنعاش 
المدينة، وتأمين فرص عمل من خالل التأهيل 
العمل  فرص  تغطية  بهدف  للشباب،  المهني 

المحتملة في المنطقة االقتصادية الخاصة«.

|  قمر الدين وريفي 
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أحذية

جملــة  و   مفــرق
لبسة شاالتعطوراتجزادينأ

نعمل بكل طاقات البلدية
لرفع الحرمان املزمن

مالك خضر

الى  تتسلل  أن  أتحلم  دمعاً  اليوم  اتبكي  سكاف  يحيى  يا  ُترى   - وسط 
حريتك من فلسطين الى لبنان بعد أن تسللت قبل 38 عاماً من لبنان 
طرابلس  بيوتات  الى  شوقك  بنار  محترقاً  اليوم  ُتراك  فلسطين.  الى 
واصدقائك، ُتراك تصرخ من وراء الجدران يا أمتي أنا هنا ال تنسوني، 
لنا  متمنياً  السماء  أعالي  من  إلينا  ناظراً  رحلت  العلياء  الى  ُتراك  أم 
نحلم  كنا  الفناء،  الى  يوٍم  كل  يودينا  الذي  مصيرنا  على  آسفاً  السالم 
بالحرية يا يحيى وكنت تسعى لتحقيق احالمنا واليوم ال ندري أأنت في 
السجن اليوم تحلم ان نحقق لك الحرية أم أن روحك في السماء تطلبها 
لنا وجسدك في التراب يتحلل ليسقي وردة حمراء من طهر دمك الذي 

سقط ولم تسقط معه ارادتك ونفسك التي تأبى االستسالم.

يعد حتى اآلن  لم  إسرائيل،  لدى  اللبنانيين  لم يطوى ملف األسرى  ال 
يحيى سكاف الى وطنه الكبير لبنان  والى أمه الحنون طرابلس، فآخر 
عملية تبادل لألسرى الذي وعد حزب هللا أنه لن ينام وللبنان أسير في 
سجون االحتالل حصلت عام 2008، فالفدائي  المقاوم يحيى سكاف 
إبن بحنين المولود عام 1959 ما زال في عداد المفقودين اللبنانيين 
لدى العدو االسرائيلي مع صديقه الصياد محمد فران الذي ما زال هو 
أيضا مفقودا ضمن دوامة الحقد والكذب اإلسرائيلي، يحيى اللغز، ليس 
بل هو حقيقٌة واضحُة المعالم ال لبس فيها فإسرائيل رأت فيه  محّيراً 
صيداً ثمينا لن تتخلى عنه وتتكتم عن مصير هذا اللبناني الذي تسلل الى 
فلسطين المحتلة بحرا مع 13 رفيق له بقيادة الشهيدة دالل المغربي 
وقاموا بعملية مّشرفة حرمت إسرائيل األمان في عقر داٍر اغتصبتها 
تاريخ  فمنذ  الجوار،  دول  في  الجئين  رمتهم  الذين  أناسها  عن  رغماً 
هذه العملية في اليوم المبارك 11 آذار 1978 الذي فقدنا فيه شهداء 
العسكرية  بزته  ارتدى  الذي  يحيى  رأسهم  وعلى  ومفقودون  وأسرى 
وحمل بندقيته وركب البحر ليقود حربا تمنح أرضه السالم، و لم يفصح 
الكيان االسرائيلي عن حل هذا اللغز الذي إما أن يكون في مقبرة األرقام 
تلك  بين  انه قضى  نعلم  أننا  المرة  والحقيقة  التعذيب،  بين جدران  او 
الجدران وقتا ال ندري بعده ماذا حدث فكثيرون هم األسرى المحررون 

الذين أكدوا رؤيتهم ليحيى في سجون العدو الغاشم.

حربنا مع إسرائيل لم تنتهي ما دام لنا صوٌت مقاوٌم جسٌد حٌي وأرٌض 
لبنان  في  دولًة  لنا  كان  ولو  لبنان  من  وسرقوها  اغتصبوها  مقدسٌة 
لقامت  الدنيا ولم تقعد حتى كشف مصير بطل لبناني كيحيى سكاف، ولو 
كان يحيى في غير لبنان ألُشعلت حروٌب إلعادته إلى أهله حياً أو ميتاً، 
الفدائي  الجنوب  اللبناني عاشق  التراب  إبن  يبقى جسد  العار أن  فمن 
يحيى سكاف بعيداً عن لبنان الذي لم يفارقه يوماً إليمانه بأن فلسطين 
قدر  ولو  التراب  وقداسة  الدم  ووحدة  المصير  وحدة  يجمعهم  ولبنان 
للمسافات أن تنطق اليوم لقالت ان يحيى سيطوف التراب من فلسطين 
زيتونة  محررة  ارض  كل  عن  سيزرع  االقدام  على  مشياً  لبنان  الى 

ورمانة وعند كل ارض مغتصبة رمانة يدوية.

لو كان لنا دولًة تحترم ذاتها وتسهر على راحة مواطنيها لما غُمض 
أيدي األعداء فيحيى  بين  أكثر من لقب مواطن مفقود  لها جفٌن ولها 
مالمح  رسم  وعندما  كذلك،  ولد  بل  لبنانيا  يكون  ان  يختر  لم  سكاف 
وطنيته  أختار أن يكون أكبر من مواطن لبناني ليصبح فدائيا إفتخر به 
وطنه الذي نام واستفاق مليون مرٍة منذ غاب ابنه عنه... ال يا وطني 
ما هكذا الظن بك قد تنام يا وطني عيُن أِب الشهيد أم عين أب المفقود 
والمخطوف ال تنام، ال يا وطني ما هكذا أُخبرنا عنك وما هكذا آمن بك، 
رسمناك أباً حنوناً وصاحب مجٍد وعز وأرزة ال تكسرها كل العواصف 
التعذيب على  بين حيطان  تنام ومجدَك مفقوٌد  المجد  يا صاحب  فكيف 
أرض فلسطين المحتلة، كيف تصحو يا وطني كل صباٍح وال تنادي ُبني 
يحيى سأعيدك محموالً على األكتاف ملفوفاً كيف ال تشتاق لمن لم يُهن 
عليه أن تعتدي عليك إسرائيل كيف ال ُتحرق الدنيا كرمى لعين يحيى 

البطل الذي لم تستذكره بتمثاٍل يخلد ذكراه التي لن تنمحي أبدا....

واجساد  أسراه  ينسى  لوطن  نغفر  لن  األبطال،  األوفياء  قدر  هو  أهذا 
أسراه في سجون ومدافن االعداء، لن نغفر ألفواٍه كانت تستطيع ان 
تنطق الحق وما نطقته، لن نغفر ألحٍد لم يفي يحيى التاريخ المشرف 

حقه.

ال تنســـــوا
ما زال في سجون اإلحتالل أسرى لبنانيون
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االعالمي محمد أسوم

    وسط atv -  فرق كبير بين الضعف واالستضعاف، الضعيف هو 
ارادته،  ووهنت  قدرته  وذهبت  قوته  ذهبت  الذي  وهو  يقاوم  ال  الذي 

الشيطان  كيد  هللا  وصف  لذلك 
على  القدرة  يملك  ال  ألنه  بالضعف 
هللا  ووصف  هللا،  كالم  مواجهة 
قياسا  بالضعف  عام  بشكل  االنسان 
على  وقياسا  وقدرته  قوته  على 
أحجام المخلوقات األخرى ...وقياسا 
على اتباعه لشهواته دون ان يحكم 
وخلق   : فقال  ارادته  ويقوي  عقله 

بالضعف النهم خضعوا  الجبابرة  أتباع  ، ووصف هللا  االنسان ضعيفا 
لهم واستسلموا فقال : وبرزوا هلل جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا 

أنا كنا لكم تبعا«.

أما المستضعف، فهو المقاوم الذي ال يستسلم، سواء كان قويا ذهبت 
قوته او كان ضعيفا يريد أن يصبح قويا وفي الحالتين ال يستسلم 

مهما كانت الضغوط عليه كبيرة ال يستسلم، قال تعالى: «واذكروا اذ 
أنتم قليل مستضعفون في األرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 

وأيدكم بنصره«.

التحرر  وارادة  المقاومة  ارادة  يملك  ال  ألنه  دائما  مهزوم  فالضعيف 
والمستضعف مقاوم دائما ألنه ال يستسلم وال يعرف ارادة االستسالم 

حاليا مستضعفون،  نحن  بل  لبنان ضعفاء  في  أننا  احد  يظنن  ال  لذلك 
ان  وصحيح  خارجية«  بأجندات  «محكومة  اليوم  الدولة  أن  صحيح 
السجون مليئة بالموقوفين المظلومين من شبابنا، وصحيح ان مناطقنا 
تتعرض لسياسة تهميش وحرمان ممنهجة، وصحيح أن أغلبنا يتمنى 
الهجرة من لبنان ألننا نفضل اي بقعة ارض في الخارج على الظروف 
التي نحيا بها، وصحيح أننا نرى اخواننا من الشعب السوري يقتلون 
ويقتلعون من أرضهم دون أن نقدر على مساعدتهم اال أننا في النهاية 

لم نستسلم ولن نستسلم.

نحن في الحقيقة أقوياء جدا من غير أن نملك السالح، وما نحتاجه فقط 
هو االستمرار في المواجهة مهما كلف األمر، نحن امتداد ألمة تعدادها 
مليار ونصف مليون نسمة، نحن في لبنان أكثر من مليونين ومع غير 
المراكز  نحصد  والتعلم  العلم  في  نحن  ماليين،   5 من  اكثر  اللبنانيين 
األولى دائما،  نحن لسنا أقلية كالرهوينغا في بورما، نحن لسنا مجرد 
ارقام ال اثر لها وال وجود، نحن جزء ال يتجزأ من هذا البلد  ولن نرضى 
مهما كلف األمر أن نسلم هذا البلد ال للفرس وال لغيرهم، ما نحتاجه هو 
التمسك بنقاط القوة والسير في الطريق التي رسمها هللا لنا للتمكين في 
األرض، وهذه الطريق واضحة وهي االيمان والعمل الصالح  والوحدة 
ولن  ننصره،  حتى  هللا  ينصرنا  لن  هللا،  سبيل  في  والجهاد  هللا  على 
ونكره  الحياة  نحب  طالما  هللا  ينصرنا  ولن  نتوحد،  حتى  هللا  ينصرنا 
الموت في سبيله، لن ينصرنا هللا بالعلمنة وال بشعارات جاهلية كلبنان 
أوال، ولن ينصرنا هللا بالتنازل ألعدائنا واالستسالم لهم وايثار السالمة 

مع الغنيمة على الحرية مهما كان ثمنها.

هذه هي الطريق، إذا سلكناها حول هللا ضعفنا قوة وذلنا تمكينا، وإذا 
استمرينا بتجاهلها زادنا هللا فوق ضعفنا ضعفا، لم يكن بنو اسرائيل 
لحظة يحلمون بالتحرر، كان فرعون يذبح أبناءهم كما يذبحون أبناءنا 

اليوم، وكان يستحي )يستخدم(نساءهم كما ينتهكون أعراضنا اليوم 
ومع ذلك قال هللا لهم: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض 

فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين«.

ليس المطلوب أن ندخل البالد في حرب ....فنحن ال نريد الحرب وال 
نرغب بها وال نسعى اليها، ولكن المطلوب ان ال نستسلم وال نتنازل وال 
ترضخ وال نخضع وال نركع وال نتراجع  مهما بلغ ظلمهم واستكبارهم، 
المطلوب ان نقاوم سياسيا وهم يعلمون جيدا انهم بغيرنا ال يكون لهم 
لكل  دولة  نريد  ومحدد:  واضح  لبنان  في  مشروعنا  كيان،  وال  وطن 
اللبنانين، عادلة وليست ظالمة، ال يستقوي فيها أحد على احد  وال يعلو 
فيها مذهب على مذهب وال دين على دين، نريد دولة نشعر أننا جميعا 
مواطنون فيها ولسنا رعايا عند أحد، نريد دولة ال تعادي عروبتها وال 
تعادي محيطها العربي نريد دولة ال تعادي االسالم بل تحترمه وتحترم 
أحكامه وتحترم المسلمين، هذا ما نريده  وهذا ما نسعى اليه وهذا ما 

سنظل متمسكين به ان شاء هللا.

 

االستسالم
facebook.com/mohamad.khalilassoum 

ال نعرف الضــعف وال نعرف

لور سليمان تنعي أقسام اللغات األجنبية يف الوكالة الوطنية لإلعالم

حاورتها: مالك خضر

وسط atv  -  عندما تجلس في غرفة االنتظار 
لالعالم  الوطنية  الوكالة  مديرة  مكتب  لدى 
لور سليمان تشعر برهبة  فحديثها المسموع 
للخارج وتدقيقها على ادق التفاصيل واالشياء، 
يعدون  الذين  الموظفين  الى  باإلضافة 
تشير  عالمات  كلها  اليها،  الدخول  قبل  للمئة 
لمكتبها  دخولك  وعند  ممنوع،  الخطأ  أن  الى 
واستقبالها لك بابتسامةٍ ال تذبل عن شفتيها 
التي  النفسية  بالراحة  تشعر  المقابلة  طيلة 
فقدتها في الخارج، وعند مقابلتها تكتشف أنك 
الحديدية«  «المرأة  لقب  تستحق  إمرأة  أمام 
القوية  اللبنانية  المرأة  تلك  عن  صورة  فهي 

واألنيقة شكاًل ومضمونا. 

لور سليمان التي استلمت إدارة الوكالة الوطنية 
منذ ثماني سنوات فخورة بانتخاب لبنان مؤخرًا 
انباء  وكاالت  التحاد  تنفيذيًا  عضوا  مرة  والول 
عضوًا  الثانية  وللمرة  الهادىء،  والمحيط  آسيا 
االنباء  وكاالت  التحاد  العامة  االمانة  هيئة  في 

العربية.

وفي الحديث عن الضغوطات السياسية على اخبار 
»للوسط«  سليمان  كشفت  الوطنية،  الوكالة 
وأكدت  لها،  المعاتبة  االتصاالت  الّكم من  ايضا 
الي  تسمح  ال  وانها  ترد  كيف  جيدا  تعرف  انها 
جهة بالتدخل في ما يُنشر وما ال يُنشر ألن هذه 
وللوكالة  حصريًا،  الوكالة  مسؤولية  هي  االخبار 
اخبار  وان  بتخطيها،  تسمح  ال  للنشر  معايير 
أخبار  نشر  هو  الوحيد  والمعيار  تُنشر  الجميع 
والتجريح  النابي  الكالم  له صفة وحذف كل  من 
نائب  او  وزير  والذم، حتى ولو صدر عن  والقدح 
او اي شخص مسؤول، وروت للوسط حادثة أحد 
مجرم  كلمة  بسبب حذف  لها  المعاتبين  النواب 
«لو تفوهت  فأجابته  النشر،  له عند  من تصريح 
يترك  هل  النيابي،  المجلس  في  الكالم  بهذا 
محضر  في  النابي  الكالم  هذا  المجلس  رئيس 

وأنا  المحضر..!  من  شطبه  يطلب  أم  الجلسة 
المبدأ  أعتمد  خاصة  ال  رسمية  وكالًة  بوصفي 

عينه«.

130 مندوب
اال  ينشر  ما  تراقبان  دومًا  عيناها  ان  الى  ولفتت 
خبر  كل  تصفح  تستطيع  أنها  يعني  ال  هذا  ان 
يصدر عن الوكالة التي تنشر اخبار اكثر من 1٣0 
اللبنانية عدا عن  مندوب منتشرين على االرض 

المحررين داخل الوكالة.

وعن ملف متعاقدي وزارة االعالم، أعربت سليمان 
الذي عُرض  القانون  لعرقلة مشروع  عن اسفها 
المتعاقدون  فيه  وطالب  النيابي،  المجلس  على 
راتب  على  بالحصول  تثبيتهم،  الستحالة  ونظرًا 
تقاعدي، وطبابة ما بعد التقاعد، وتمنت سليمان 
ان يستطيع الوزير الجديد ملحم رياشي الوصول 
موظفي  كل  ان  حيث  الملف،  هذا  في  حل  الى 
مالك  في  وليسوا  متعاقدون  هم  االعالم  وزارة 

وزارة االعالم حتى مديرة الوكالة.

قناة الجديد
قناة  مبنى  أمام  مؤخرا  حصل  بما  رأيها  وعن 
أحدٍ  ألي  يحق  ال  «انه  سليمان  اعتبرت  الجديد، 
اي  وتحت  اعالمية  مؤسسة  اي  على  يعتدي  ان 
ظرف من الظروف، وان االحتجاج يجب ان يكون 
عبر القضاء حصرًا الذي يعطي كل ذي حق حقه، 
ولفتت الى انها تدعم حق التعبير الى أقصى حد، 
وقالت إن وزارة االعالم قائمة على حرية التعبير 
والحريات االعالمية، لكن التجريح باآلخر ال يعني 
حرية  تبدأ  عندما  تنتهي  فحريتي  حرية،  أبدًا 
العام لها حدود،  اآلخرين، وهذه الحرية بالمبدأ 
فليست حرية ابدًا ان نشتم او نعتدي تحت هذا 

الشعار، فهناك أخالقيات يجب االلتزام بها«.

سرقة
سرقة  من  الوكالة  موقع  له  يتعرض  ما  وعن 
كتب  وجهت  انها  الى  سليمان  لفتت  الخباره، 
المصدر  بذكر  فيها  تطالب  والوكاالت  للمواقع 
عند نسخ ما ينشر عن الوكالة الوطنية من اخبار 
رغم  تجاوبًا  تجد  لم  انها  اال  حصرية،  ومقابالت 

عدم قانونية هذه التصرفات.

صعوبات مالية

أما بالنسبة للصعوبات المالية التي يعاني منها 
االعالم عامة، واالعالم الرسمي ليس بمنأى عن 
هذه الصعوبات، عبّرت سليمان عن ألمها لعدم 
واحالمها  مشاريعها  كل  تحقيق  على  قدرتها 
للوكالة نظرًا لعدم وجود اعتمادات، وتحدثت عن 
مشكلة المتعاقدين على شراء الخدمات في قسم 
االخبار الفرنسية واالنكليزية واالسبانية، وبلوعةٍ 
اعلنت أن هذه المكاتب سوف تقفل ابوابها في 
توفر  وعدم  المادية  الصعوبات  بسبب  نيسان 
أيضا  الوكالة  موقع  ان  الى  واشارت  اعتمادات، 
يتم تشغيله عبر شراء الخدمات وأن وزير االعالم 

يسعى الى ايجاد حل لهذا االمر. 

لما  عبرت سليمان عن سخطها  آخر  منحى  وفي 
من  الجميالت  االعالميات  بعض  له  تتعرض 
الى  الدخول  اجل  من  واستغالل  ابتزاز  عمليات 
سليمان  ورأت  فيها،  والعمل  اعالمية  مؤسسات 
ال  ممن  االموال  واصحاب  التجار  في  ايضا 
اختصاص صحافي لهم ويدخلون نقابة الصحافة، 
المتخرجين  االعالم  لطالب  وأفق  فرصة  أنهم 
بكثرة لكي يجدوا عمال في  هذا المجال، وأكدت 
ان ابواب الوكالة مفتوحة لتدريب طالب كليات 

االعالم. 

|  سليمان 

أبواب الوكالة الوطنية مفتوحة
لتدريب طالب كليات االعالم
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املنية  من  وفعاليات  الخري  كاظم  النائب  ومشاركة  بحضور 
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لبنان كل  يف  والتجار  الصناعيني  دعم  ألجل  نعمل  واليوم  طويل  الصناعي  مشوارنا  الحلبي: 
زريقة و  مطر  الخري،  بحضور  »جامع«  وفطور  بانتخابات  »رسميًا«  والتجارية  الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية  أنشطة  انطالق 

العالقات  تطوير  رئيس جمعية  بدعوة من    - وسط 
فطور  حفل  اقيم  الحلبي  عامر  والتجارية  الصناعية 
كتلة  عضو  حضره  المنية،  في  شاكر  ابو  مطعم  في 
المستقبل النيابية النائب كاظم الخير، رئيس اتحاد 
علي  المنية  بلدية  ممثل  عماد مطر،  المنية  بلديات 
محيش، رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، رئيس 
بلدية برج اليهودية عامر عويك، رئيس بلدية مركبتا 
بسام عطية، ممثل بلدية بحنين عامر البقاعي، رئيس 
تجمع أبناء عكار االعالمي عامر الشعار، رجل األعمال 
مصطفى علم الدين،  مراد علم الدين ، الخبير عدنان 
سكاف والمهندس عمار األيوبي، عضو بلدية المنية 
جريدة  عام  مدير  غية،  علي  المختار  شاكر،  ابو  خالد 
الوسط، اعالميين  وعدد من أعضاء واركان الجمعية 

وهيئات المجتمع المدني ومهتمين.

شكر  الذي  الحلبي،  عامر  الجمعية  رئيس  تحدث  بداية 
على  واكد  ونشاطاتها  للجمعية  دعمه  الخير  للنائب 
الجمعيات  رؤساء  جميع  بين  التواصل  وضرورة  اهمية 
الخير  ذلك  في  لما  والتجارية  الصناعية  والمؤسسات 
من  قدر  على  نكون  كي  الكثير  منا  تحتاج  التي  للمنية 
كافة  في  االهتمام  المعنيين  على  وتمنى  المسؤولية، 
القطاعات االنمائية والتنموية والسيما القطاع الصناعي 

في المنية.

و اعتبر  الحلبي أن «مشكلة الصناعة وتطورها هي في 
الطبقة السياسية في لبنان الطبقة السياسية الرافضة 
على  وقدرتهما  المنتجة  القطاعات  بأهمية  االعتراف 

المساهمة في تحقيق النمو«.

ورشة  اطالق  الى  المعنيين  كل  «ندعو  الحلبي:  واردف 
المنية  في  اإلنتاج  قوى  كل  مع  بالشراكة  اقتصادية 
لم  األوضاع،  صعوبة  فمع  لبنان،  كل  ومنهم  وجوارها 
وضع  المطلوب  إنما  بالتجزئة،  المعالجة  ممكنا  يعد 
رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض على كل المستويات   

طوارىء  هيئة  إطالق  يستدعي  وهذا  وتجاريا  اقتصاديا 
و  والعام  الخاص  القطاع  بين  بالشراكة  اقتصادية 
الجميع مطالب بالبناء على القواسم المشتركة بين أهل 
المدينة الواحدة والبلد الواحد والسعي  كي نكون قوة 

جمع«.

الجمعية  واركان  رئيس  بدور  الخير  النائب  أشاد  بدوره 
االنماء  أجل  من  ونشاط  جد  بكل  يعملون  الذين   ،
المؤسسات  كافة  بين  العالقات  وتمتين  والتطوير 
وضع  شأنها  من  التي  والجمعيات  والتجارية  الصناعية 
ممدودة  ويدنا  الصحيح،  اإلنمائي  الطريق  على  المنية 
ألهلنا في المنية وقرى الجوار بالتنسيق مع اتحاد بلديات 
المنية والبلديات والمخاتير والفاعليات وهيئات المجتمع 
المدني ومع كافة المؤسسات والجمعيات الفاعلة حتى 
تحتاج  التي  المنية،  وبلدات  قرى  حاجيات  كافة  تحقيق 
بالفعل إلى تضافر الجهود والسعي الدائم لوضعها على 

خارطة اإلنماء والتنمية.

اليوم  تشهد  المنية  مدينة  أن  على  الخير  النائب  وأكد 
ورشة مشاريع إنمائية نتابعها بعناية مع رؤساء البلديات 
ستبصر  وقريبا«  المدني  المجتمع  وهيئات  والفاعليات 

النور.

انتخابات
تطوير  لجمعية  االنتخابية  الهيئة  لتأمت  سابق  وقت  وفي 
المنية  في  الوسط  مكتب  في  والتجارية  الصناعية  العالقات 
وفقا للمادة التاسعة من النظام األساسي والمادة التاسعة من 
انتخاب  على  التوافق  باإلجماع  وتم  للجمعية  الداخلي  النظام 
أعضاء من الهيئة اإلدارية لمدة سنتين من تاريخه، وبحضور 

وتواقيع اللجنة المشرفة على االنتخابات وهم:

- عامر محمد ديب الحلبي رئيسا 
- محمود عبد السالم صافي نائبا للرئيس

-  ابراهيم أمين الدهيبي أمينا للسر

- األمير عمار عمر األيوبي عالقات عامة
- مصطفى محمود الخير محاسبا

- خالد محمد صالح امينا للصندوق،
- فهد  الحاج   مسؤوال اعالميا للجمعية

- رياض حبلص  وعبدالهادي الدهيبي اعضاء مستشارون

االجتماع األسبوعي  

الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية  عقدت   - وسط 
والتجارية اجتماعها الدوري في مقرها  برئاسة  رئيس 

الجمعية  عامر الحلبي.
 

بداية بارك المجتمعون التعيينات األمنية األخيرة راجين 
الملى أن تعود بالخير على أمن الوطن  والمواطن وأن 

يكونوا عونًا للمستضعفين.

الحلبي كلمة اختصر  الحاج عامر  الجمعية  والقى رئيس 
األسابيع  خالل  أنجزت  التي  األخيرة  المحطات  فيها 
الفطور  جانب  الى  وزيارات   نشاطات  من  الماضية 
ورؤوساء  الخير،  كاظم   النائب  الذي ضم  «الصباحي«  
مجال  في  متقدمة  خطوة  شّكل  والذي  المنية،  بلديات 
البلدية  االجتماعية  المكونات  جميع  بين  النقاش 
والسياسية بما يعود بالنفع على المدينة الشمال ولبنان 

بمواصفات احترافية.

والخطط  المشاريع  لقائهم  في  المجتمعون  تناول 
التي من شأنها أن تطلق عجلة المؤسسة  المستقبلية 

على كامل األراضي اللبنانية.

من جهة أخرى وبعد نقاش طال لحوالي الساعة والنصف 
الساعة شدد المجتمعون على ضرورة وضع خطة عمل 

الذي  الكويتي  الثقافي  المجمع  من  لالنتهاء  سريعة 
قابل  جميعها  سبب  من  ألكثر  مؤخرًا  به  العمل  توقف 
للبحث وايجاد المخارج المناسبة في خالل أسابيع قليلة.

وتم التوافق على متابعة الموضوع مع الجهات المعنية 
في المنية وفي بيروت على أن تبقى االتصاالت مفتوحة 

حتى وضع المشروع من جديد في الخدمة.

النائب الخري
 وفي اطار  التواصل مع فعاليات المدينة، عقد في وقت سابق 
السابق صالح  النائب  الخير، ضم  كاظم  النائب  دارة  في  لقاء 
بلدية  رئيس  مطر،  عماد  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  الخير، 
محيش،  علي  المنية  بلدية  رئيس  نائب  زريقة،  ظافر  المنية 
عامر  والتجارية   الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية  رئيس 
أسوم،  محمد  االعالمي  الخير،  علي  محمد  المحامي   ، الحلبي 

االعالمي فهد الحاج وصناعيين.

االقتصادي  الشأنين  في  اللقاء  خالل  في  المجتمعون  تباحث 
وتم  مشترك،  اهتمام  ذات  قضايا  مناقشة  جانب  الى  والعام 
التوافق على متابعة هذه اللقاءات التي من شأنها وضع االنماء 

في المنية على مساره الصحيح.

عشاء
العالقات  تطوير  جمعية  رئيس  شارك  نفسه،  السياق  وفي 
الصناعية والتجارية الحاج عارم الحلبي في عشاء أقامه رئيس 
في  النابلسي   أحمد  األستاذ  المنية   وتجار  صناعيي  تجمع 
في  طرابلس  في  الميناء  في  األصالة،  الصديق  قصر  مطعم 
رئيس  الحاج عماد مطر،  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  حضور، 
المنية  بلدية  رئيس  نائب  زريقة،  األستاذ ظافر  المنية  بلدية 
الحاج علي محيش ممثل عن األستاذ أحمد الخير، ممثل الدفاع 

المدني السيد خالد طالب، ومدعوين.

الجديد« »العهد  عن  للوسط  يتحدث  نحلة  عبدالقادر  املنية«  وتجار  صناعيي  »تجمع  سر  وأمني 
الى أن »التجمع«  له  تاريخ كبير وأن  االنتخابات األخيرة كانت نزيهة وشفافة  المنية رجل األعمال عبدالقادر نحلة  atv - لفت أمين سر تجمع صناعيي وتجار  وسط 
وتوافقية، وتم عبرها التوافق على السيد احمد النابلسي رئيسا للتجمع وقال: » ما زال باكرا التحدث عن العهد الجديد ويبدو أن الحاج أحمد نشيطا ويملك من النشاط 
ما يكفي لتجاوز هذه المرحلة وأنا أقول عنه أنه رجل له باع جيد بالعمل االجتماعي والبلدي وهو من صلب الصناعة والتجارة، وأمامه مهمة صعبة وتحدي صعب  واألوجه 

الجديدة تأتي بمشاريع واهداف ودم جديد على أمل أن يكون برنامج الحاج أحمد زاخرًا وقادرا على ايصال طموحه وأهدافه الى المكان المناسب«.

نحلة وفي لقاء أجرته معه الوسط atv بنسختيها االلكترونية والمطبوعة أشار الى أن »للتجمع اليوم الكثير من االهداف والمشاريع واالفكار والرؤى وهي معدة للبحث 
مع الجهات المعنية«.

واستغرب حملة الوسط على الرئيس السابق )وكالمها عن اقصائه بالقوة عن التجمع ومنعه من تمديد واليته بالتوافق(، كما نفى نحلة ما يشاع عن زيارات ولقاءات سرية 
قام بها  لفرض عودته للتجمع، مذكرا بأن والية الرئيس السابق للتجمع كانت قصيرة بعد تعيينه من قبل   الحاج عامر الحلبي.

أضاف نحلة: »يجمعنا التجمع تحت غطاء النظام الداخلي، وكنا امام خياري االنتخاب او التوافق على الحاج احمد النابلسي وتم دعم الخيار الثاني والرئيس السابق اليوم 
محاسب في المؤسسة«. وعن تأسيس جمعية تطوير العالقات الصناعية والتجارية قال نحلة »نرحب بأي نشاط جديد ونحن الى جانبه وهي متممة ألنشطة التجمع«.

وعن تحييد واقصاء الرئيس السابق عن رئاسة التجمع لسبب تورطه بفضيحة مهرجانات المنية دعا نحلة الوسط الى تحييد الخالفات الشخصية متمنيا سؤال المعني 
باألمرعن الموضوع. ودعا في ختام الحديث »ألن نكون يدًا بيد مع التجار والصناعيين لبناء مستقبل اقتصادي زاهر للمنطقة«.

|  ااجتماع |  محيش ومطر    |  الحلبي الخير وعلم الدين 

|  نحلة  

الوسط

  وسط - تصوير: حمادة أسعد - استديو روان

أسعد( رضوان   - روان  استديو  برعاية  الوسط  )صور  أسعد   حمادة  الفوتوغرافر  بعدسة  للوسط  ملتقطة  الغالف  صورة 
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وسط  atv  - في إطار  انفتاح  بالده  على القرى  
برنامج  إطالق  ولمناسبة  اللبنانية،  والبلدات 
الممول  ديرعمار  في  التركية  اللغة  تعليم 
في  التركي  السفير  زار  التركية،  السفارة  من 
العلمي  الهدى  مركز  ارجييس  تشغطاي  لبنان 
والثقافي في البلدة، بمشاركة كل من الملحق 
رئيس  اروغلو،  جنكيز  االستاذ  التركي  الثقافي 
خالد  الحاج  اللبناني  التركي  التنسيق  وحدة 

االسعد واساتذة اللغة التركية فيصل ويلماز.

زهير  المهندس  من  كل  الوفد  استقبال  في  كان 
مجلس  رئيس  الجندي،  سامي  المختار  الجندي،  احمد 
زريقة،  عالء  االستاذ  الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة 
واالهل  عيد  عيد، خضر  معمر  زريقة،  توفيق  االصدقاء 
إفتتاح  والطالب.  إستهل السفير زيارته بقص شريط 
مستوى  على  واطلع  التركية.  اللغة  لتعليم  الدورة 
منح  بتقديم  البلدة  طالب  واعدا  وحاجاتهم  الطالب 
كما  تركيا.  في  العليا  دراساتهم  الستكمال  دراسية 
اللغة  لدورات  الدعم  بزيادة حجم  التركي  السفير  وعد 

اللغة   ساعات  أو  االساتذة  عدد   لجهة  ان  البلدة  في 
البلدة.  طالب  من  ممكن  عدد  أكبر  يستفيد   لكي 
إنتهى اللقاء في دارة الحاج عبدالرحيم عيد والد صاحب 
باسمه  السفير   سلم  الذي  عيد  محمد  السيد  الدعوة 
شكر  الختام  وفي  تقدير  درع  عمار  دار  أهالي  وباسم 
الدولة  ديرعمار  اهالي  باسم  الجندي  زهير  المهندس 
دعم  من  تقدمه  ما  «على  بسفيرها  متمثلة  التركية 

ومساعدة لبلدتنا«. 

 دير عمار  تكرم السفري الرتكي 

|  درع تكريم للسفير 

  وبسمة أمل تختتم مشروع »صناع السالم 3«  مع السفارة األمريكية                                                            

وسط atv - نظمت جمعية «بسمة امل« الحفل 
بنسخته  السالم  «صناع  لمشروع  الختامي 
األميركية  «الوكالة  مع  بالتعاون  الثالثة«، 
الدولية «USAID«، في قاعة شهرزاد  للتنمية 

في المنية، شمالي طرابلس.

حضر االحتفال النائب الدكتور احمد فتفت،  العقيد 
الركن سيمون الحلو ممثاًل قائد الجيش اللبناني 
القاري  وسيم  أول  المالزم  قهوجي،  جان  العماد 
واإلدارات  السفارات  أمن  وحدة جهاز  قائد  ممثل 
والمؤسسات العامة، العميد غسان غسان جوهر، 
العقيد محمد األحدب ممثل مدير عام قوى االمن 
فؤاد  العقيد  بصبوص،  إبراهيم  اللواء  الداخلي 
الشمال  في  المخابرات  فرع  رئيس  ممثل  عبيد، 
العميد كرم مراد،  آمر فصيلة مخفر المنية،  الحاج 
األستاذ  ريفي،  أشرف  اللواء  ممثل  شندب  حسن 
كرامي،  فيصل  الوزير  ممثاًل  الضناوي  عبداهلل 
الداعمة  المؤسسة  ممثاًل  مخول  عبداهلل  األستاذ 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية،  رئيس بلدية 
رئيسها  بنائب  ممثال  المنكوبين  النحلة  وادي 
النحلة  وادي  السيد موسى سيف،  مختار منطقة 
الحاج  آل سيف  عشيرة  فاضل سيف، شيخ  السيد 
الروضة  منطقة  مختار  سيف،  عويد  مصطفى 
األستاذ خالد سيف  وشخصيات سياسية اعالمية 

واجتماعية ومخاتير واعضاء مجالس بلدية وحشد 
من ابناء المنطقة.

عزفته  اللبناني  الوطني  بالنشيد  اللقاء  استهل 
كلمة  كانت  ثم  اللبناني  الجيش  موسيقى  فرقة 
ممثاًل  الجزار  خالد  النحلة  وادي  بلدية  لرئيس 
«أهمية  ب  ونوه  بالحضور،  رحب  الذي  بنائبه 
اهمية  الى  ولفت   ،»٣ السالم  صناع  مشروع 
المشاريع اإلنمائية التي تعمل على تأهيل البشر 
وعلى  المؤسسة  أفراد  بجهود  منوهًا  والحجر« 
ومديرة  سيف  محمود  األستاذ  رئيسها  رأسهم 

المشروع االعالمية ميساء سيف.

كلمة،  سيف  محمود  الجمعية  رئيس  وألقى 
على  المبنى  بالمشروع  ب«التعريف  استهلها 
االمنية  واالجهزة  المنطقة  شباب  بين  التشابك 
الى  تهدف  افكار  وتبادل  محاكاة  عبر  كافة، 
واهلها«. وسأل سيف:«  المنطقة  تحسين صورة 
سؤاال    اطرح  ان  اود   ... الكرام  المسؤولين  ايها 
الكاملة  بحقوقهم  فعال  اليوم  شبابنا  ينعم  «هل 
وضوح  في  الشمس  وجه  جالء  جلي  الجواب  «؟  
النهار ال ثم ال ثم ال  كيف ينعم الشباب بأبسط 
حقوقهم وألسنة الحروب والحقد والكراهية تجتاح 

منطقتنا دون شفقة او رحمة.

التي  ألقتها مديرته ميساء سيف  المشروع  كلمة 
قالت: «اليد الطرابلسية يد اعتادت نحت السالم 
على جدران الزمن، اننا شعلة على جبين طرابلس 
اذ خرج من بيننا الكتاب والمثقفون والصحفيون 
واليوم عدنا لنثبت جدارتنا في خروج صناع السالم 
من بيننا وكل هذا بفضل دعمكم المتواصل لنا«.

عرض  الحاج،  رمزي  للمدرب  كلمة  اللقاء  تخلل   
الثالثة  بنسخته  السالم  «صناع  عن  مصور  فيلم 
التي  «المعاناة  يجسد  جانب عرض مسرحي  الى 
موسيقية  ومعزوفات  المنطقة«  شباب  يعيشها 

وطنية قدمتها فرقة موسيقى الجيش اللبناني.

اختتم االحتفال بتكريم العقيد الركن سيمون 
الحلو ممثل قائد الجيش اللبناني العماد جان 
اللبناني،  الجيش  موسيقى  فرقة  قهوجي، 
قوى  عام  مدير  ممثل  األحدب،  محمد  العقيد 
االمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، العقيد 
في  المخابرات  فرع  رئيس  ممثل  عبيد  فؤاد 
عبداهلل  األستاذ  مراد،  كرم  العميد  الشمال 
الوكالة  الداعمة  المؤسسة  ممثل  مخول 

األميركية للتنمية الدولية.

|    تكريم  

إبتســـــــم أنـــــت فــــي

وسط -  حين أتحدث عن االنماء يتبادر لذهني الميرادور، الحلم 
الذي بدأت فيه عمليات الحفر وتجهيز البنى التحتية تمهيدا لوضع 

اعمدة المشروع المنتظر وتحقيق الحلم.

على هذا الشكل انطلقت عجالت الهمم العالية مصممة على انقاذ 
الحضاري  اآلخر  الى  التقليدي  الوجه  من  »منيتنا«  وانتشال 
بصناعة المستقبل ومواكبة الرقي والتطور وتسليم الغد الى اجيال 
بتراث  التفريط  دونما  الشابة  والطاقات  والمبدعين  الخبراء  من 
األجداد واآلباء، بمخزون األصالة في مدينة عتيقة عريقة تكاد 

تضيع طريقها نحو الحداثة.

الميرادور« وعلى رأسهم  رجل  إن تحدثت عن »القيمين على 
األعمال السيد احمد علم الدين )الدوري( ابن المنية، ابن العائلة 
الحاذق  الطموح  هو  العائلي،  لمجده  اسيرا  ليس  هو  العريقة، 
والمنفتح ، الدوؤب المثابر ورجل اعمال على مستوى العالم الذي 
حلم بمشروع وها هو يحققه على قمة الجبل االشم الذي سيتنفس 

هواء الحياة بعد طول هجران واهمال »يحيا بالميرادور«.

هو مشروع حياة، مشروع مدينة نموذجية على الطراز االوروبي 
يمتد على مساحة تقارب المليون متر مربع يتسع لقيام ما يقارب 
الــ  300  مبنى سكني فاخر، تربط أزقته شوارع كل منها يزهو 

باسم منطقة من لبنان.

 الميرادور يراعي أعلى وأدق المعايير العالمية لجهة البنى التحتية 
)من ماء ..كهرباء ..هاتف .. وانترنت( مع تجهيزه بمعمل لتكرير 
جانب  الى   للري   واستخدامها  تدويرها  واعادة  المبتذلة  المياه 
ومستشفى  فندق  تجاري،  تربوي،سوق  مجمع  لبناء  التحضير 
وهو معد ليقدم )للمقيمين فيه( كل احتياجات ومتطلبات  الحياة 

السعيدة، الى جانب تأمين آالف فرص العمل.

في  أخيراً  برحاله  ألقى  الذي  الحضاري  االنماء  انه  الميرادور، 
الميرادور  يظللها  جاذبية  واشد  تألقا  اكثر  ستكون  التي  منيتنا 
لطالما غمرها بخدماته  الجبل ويحلق في سمائها نسراً  عروس 

االنسانية واالجتماعية في ظل ظروف الحياة القاسية.

بوركت مساعيك المخلصة في سبيل ازدهار وتطور مدينتك التي 
تفتح لك قلبها وذراعيك لتحتضنك بقلوب ابنائها االوفياء وتردد 

لقاصديها »ابتسم انت في الميرادور«.

املريادور
عزيزة علم الدين

العمران للحجر الصخري 

تركيب حجر طبيعي بجميع المقاسات
تركيب حجر ديكور داخلي وخارجي

للتواصل  االتصال على االرقام التالية:      76593556
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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 

  وسط - تصوير: حمادة أسعد - استديو روان



الوسط8

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

www.alwassat.com
العــدد 20 | جمادى، آذار 

mazad.alwassat.com  أوتوسـتراد المنية  مقابل البلدية        635383-71             كل جديدنا هنا  

كاليري فادي مطر  

            كاليري فادي مطر  

السعر المناسب .. 

     الجودة العالية ..

          التصميم المميز ..

 

sale
on

products

a
l

l
a

l
l

الوسط atv - تكريمًا لروح البطل الراحل منجد السيد 
احمد وألبطال المنية الدوليين، نظمت جمعية أبناء 
المنية وضواحيها الخيرية في استراليا و لبنان يوما 
رياضيا على ملعب مجمع االرز التربوي، تخلله مباراة 
قتالية  وعروض  فوتبول(  )ميني  الصاالت  كرة  في 
العالميين  األبطال  و  المشاركة  االندية  من  للعديد 

من المنية ودارعمار.

كاظم  النائب  المستقبل  تيار  كتلة  عضو  الحفل  حضر 
الخير وعضو مجلس االسالمي الشرعي االعلى المحامي 
عماد  الحاج  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  رمالوي  بسام 
الحاج خالد الدهيبي ونائب  مطر،رئيس بلدية ديرعمار 
البقاعي ورئيس حركة  الحاج عامر  رئيس بلدية بحنين 
الخير  معتز  والسيد  الخير  احمد  االستاذ  التجدد  لبنان 
كمال  الحاج  الشمال  في  الوطني  المركز  رئيس  ممثل 
الحاج  المنية  في  االسالمية  الجماعة  ومسؤول  الخير. 
رامح  النقيب  المنية  درك  فصيلة  وآمر  العامود  محمد 
فهد. الحاج عثمان علم الدين والحاج عبدالعزيز الصمد 

نحلة  هيثم  األعمال  ورجل  الخير  مالك  فادي  والسيد 
باالضافة الى رئيس قلم محكمة المنية الشرعية الشيخ 
فايز  الشيخ  المنية  في  الصلح  لجنة  وعضو  الخير  طارق 
سيف والحاج خالد كامل زريقة والحاج وليد درباس وعدد 
وفعاليات  واالختيارية  والبلدية  المجالس  اعضاء  من 
المكرمين  وعوائل  وكشفية  ورياضة  وتربوية  سياسية 

وحشد من أهالي المنية.

تقدمتهم  والقتالية  الرياضية  الفرق  بدخول  اللقاء  بدأ 
الضنية  المنية  مفوضية  الغد  لكشافة  الكشفية  الفرق 
التي عزفت النشيد الوطني اللبناني ثم تالوة من آيات 
الذكر الحكيم رتلها رئيس مجلس أئمة وخطباء المنية 
والجوار الشيخ طارق الخير ثم ترحيب من عريف الحفل 
االستاذ احمد جديد فهدا بالحضور حيث قدم نبذة عن 
حياة البطل منوهًا إلى أخالقه العالية الحميدة التي تميز 
بها من ثم تابع كالمه متحدثًا عن اهمية الدور الرياضي 
رفع  رياضي  كل  شاكرًا  عليه  والمحافظة  المنطقة  في 

اسم وطنه عاليا.

القاها  للرياضيين  كلمة  فكانت  الكلمات  توالت  بعدها 
المدرب بالل فهدا تمحورت حول أهمية الرياضة تاريخيا 
ودينيا وصحيا واجتماعيا وتربويا وتجاريا. وعبر فهدا عن 

امور  اي  الى  نحتاج  ما  بقدر  رياضية  أخالق  إلى  حاجتنا 
اخرى والتعالي عن الصغائر.

في  الخيرية  وضواحيها  المنية  ابناء  جمعية  كلمة  اما   
عن  فيها  متحدثا  الحواط  غزوان  السيد  ألقاها  أستراليا 
مقطع  عرض  كان  ثم  من  للجمعية  السابقة  المرحلة 
فيديو عن حياة الراحل البطل قدمه ستديو روان،  تاله 
عريف  قدمها  منجد،  المرحوم  لروح  مقدمة  قصيدة 
بكلمة  الكلمات  اختتمت  و  أحمد جديد،  األستاذ  الحفل 

ألهل الفقيد قدمها شقيقه مجد السيد أحمد.

بين  مباراة  تضمنت  رياضية   أنشطة  الحفل  تضمن 
فريقي التعاون واالتحاد المنية و عروض قتالية قدمها  
المدرب بالل  و  نحلة  و مهدي  اسماعيل  أحمد  كل من 
األبطال  من  مجموعة  و  الغمراوي  البطلين  و  فهدا 

البارزين.

منجد  الراحل  لعائلة  درع  المنظمة  اللجنة  قدمت  ختامًا 
مجد  الراحل  لشقيق  الخير  معتز  سلمه  احمد  السيد 
سلمه  ملص  زهير  البطل  للراحل  درع  ثم  احمد  السيد 
ملص  هارون  السيد  الراحل  لشقيق  سيف  فايز  الشيخ 
الدولي  للمدرب  درعًا  الدين  علم  عثمان  الحاج  وقدم 
الحاج  عمار  دار  بلدية  رئيس  من  ودرع  اسماعيل  أحمد 

درع  ثم  نحلة  مهدي  الدولي  للمدرب  الدهيبي  خالد 
الصاج  عبدالرزاق  القائد  سلمه  التربوي  األزر  لمجمع 
للناشط  ودرع  زريقة  كامل  خالد  الحاج  األعمال  لرجل 
وليد  الحاج  إياه  الدين سلمه  احمد قدور علم  الرياضي 
درباس ودرع للبطل الدولي عماد األشرفي تسلمه من 
البقاعي ثم قدم  الحاج عامر  نائب رئيس بلدية بحنين 
طالل  الدولي  للبطل  تكريميًا  درعًا  الخير  طارق  الشيخ 
األشرفي ودرع من الحاج خالد زريقة للبطل الدولي عالء 
الغزاوي  دانيا  االجتماعية  الناشطة  من  ودرع  غمراوي 
رئيس  قدمه  درع  ثم  غمراوي  محمد  الدولي  للبطل 
جمعية االنوار عبود علم الدين للحكم االتحادي محمد 
خضر  فواز  االجتماعي  الناشط  قدم  ثم  الخالد  كاظم 
كأس المركز األول لفريق التعاون تسلمه الكابتن رامي 
المركز  كأس  حمود  أحمد  المهندس  وقدم  الطويل 
محفوض  حسين  الكابتن  تسلمه  االتحاد  لنادي  الثاني 
ثم قدم الالعب عبود السيد أحمد كأس المباراة لعائلة 

الفقيد منجد السيد أحمد عربون تقدير.

أبناء  لجمعية  تكريميًا  درعًا  فهدا  بالل  السيد  وقدم 
ولبنان  استراليا  في  الخيرية  وضواحيها  المنية 
وشكر  محبة  عربون  شميط  عماد  السيد  تسلمه 

وتقديرًا للثقة الممنوحة للمنظمين في لبنان.

يوم رياضي طويل على أرض ملعب األرز األوملبي من تنظيم جمعية أبناء املنية وضواحيها - أسرتاليا
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 رئيس حركة لبنان التجدد مكرم من »الدفاع املدني« وضيف »ندوة حوار« يف دير عمار ..
 أحمد الخري: نقف اىل جانب دولة الرئيس سعد الدين الحريري وخياراته السيادية واإلنقاذية

وسط atv -  استقبل المدير العام للدفاع 
مكتبه  في  خطار  ريمون  العميد  المدني 
الخير،  أحمد  التجدد«  لبنان  رئيس »حركة 
بعد  وذلك  ملص،  رسالن  الشيخ  يرافقه 
الخير  قدمها  التي  الهبة  مرسوم  صدور 
مركز  وتجهيز  تحسين  عن  عبارة  وهي 

الدفاع المدني العضوي في المنية.

للخير  تقديرية  درعا  خطار  العميد  وقدم 
تبرهن  التي  القيمة  المبادرة  على  لشكره 
فيه  لما  المدني  الدفاع  دعم  أهمية 

المصلحة العامة.

حوار

دير  بس  »شبكة  نظمت  منفصل،  سياق  وفي 
عمار« لقاء حواريا مع رئيس حركة لبنان التجدد 
أحمد الخير، في قاعة المؤتمرات في قصر دير 

عمار البلدي في حضور حشد من المهتمين.

تشكل  »الذين  بالحضور  الخير  رحب  بداية، 

للحوار  إغناء  اليوم  لقاءنا  في  مشاركتهم 
على  مؤكدا  الدعوة  على  القائمين  شاكرا 

أهمية الخطوة التي أطلقتها«.

تاريخ  باستحضار  اللقاء  الخير  استهل 
المميز  االجتماعي  وإرثها  عمار  دير  منطقة 
قاصدًا  السموم  »شركة  موضوع  تناول  ثم 
معرض  في  مشددا  الكهرباء،  شركة  بها 
«المطالبة  أهمية  على  للموضوع  عرضه 
قانوني  ملف  لتحضير  محايدة  دولية  بهيئة 
السموم  الناتجة عن  األخطار  لتحديد  وبيئي 
الصحي  الصعيد  على  المعمل  ينتجها  التي 

والبيئي«.

وطالب الخير األهالي بتشكيل «لجنة ضغط 
األصعدة  كافة  على  دعمه  تنال  ومتابعة« 

مهما كلف األمر.

وفي السياسة أكد الخير على وقوفه الى جانب 
دولة الرئيس سعد الدين الحريري وخياراته 
مما  لبنان  أخرجت  التي  اإلنقاذية  السيادية 
مشبهًا  السوداء  الغرف  في  له  يحضر  كان 
ما يقوم به الرئيس الحريري اليوم كما قبل 
اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
من  محاصرًا  كان  الشهيد  الرئيس   « قائال: 

مرارًا  لبنان  أنقذ  وقد  السوري  النظام  قبل 
حزب  قبل  من  محاصر  أيضا  اليوم  لبنان  و 
يسير  الحريري  رفيق  سعد  والرئيس  السالح 
من  وحمايته  لبنان  إلنقاذ  والده  خطى  على 
األوضاع األمنية المضطربة عند أطرافه  على 

حساب مصلحته السياسية«.

الرئيس  من  نتعلم  اليوم  »لعلنا  وأردف: 
تنقذ  لن  الشعبية  الخطابات  أن  الحريري 
المدروسة  والخطوات  الحكمة  بل  لبنان 

والهادئة هي التي ستنقذه«.

في ختام اللقاء جرى حوار بين الحضور والخير 
أجاب فيه الخير على أسئلة المشاركين والتي 
والصحية  البيئية  األضرار  حول  تمحورت 
الى  الحراري  عمار  دير  معمل  يسببها  التي 
األوتوستراد  تناولت  كما  التوظيف،  حق 
القانون  الضنية،  المنية  أوتوستراد  الدولي، 

االنتخابي، الوضع العام في المنية ولبنان.

تخلل اللقاء فيلم توثيقي عن خدمات الخير، 
وأختتم بالتقاط الصور التذكارية.

|  حضور

|   فران 

|  شرشوح وزريقة 

|  نحلة 

|  الزميل عامر عوض

|  الخير

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

الخطابات الشعبية لن تنقذ لبنان
بل الحكمة والخطوات الهادئة
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أحمد  المستقبل   تيار  عام  أمين  رعى   -  atv وسط   
على  المحالين  المعلمين  تكريم  احتفال  الحريري 
التقاعد في المنية في دارة رئيس حركة لبنان التجدد 
شخصيات  حضور  في  الخير،  هاشم  محمود  أحمد 
وشعبية  واجتماعية  وتربوية  ودينية  سياسية 

مختلفة.

اليوم  «نعيش  فيها:  قال  للمناسبة  كلمة  الخير  وألقى 
الرئيس  العلم  راعي  باغتيال  كانت  األولى  غصتين 
في  بالعلم  مؤمنا  كان  الذي  الحريري  رفيق  الشهيد 
فهي  الثانية  الغصة  أما  والمجتمع.  اإلنسان  بناء  سبيل 
طعنة  تمثل  التي  والرواتب  الرتب  سلسلة  إقرار  بعدم 
المعلم  حقوق  مع  ونحن  والتعليم،  التربية  خاصرة  في 

بتوجيهات دولة الرئيس سعد الحريري«.

الرسمي قدمتها  التعليم  للمتعاقدين في  وكانت كلمة 
األساسي  التعليم  رابطة  ولممثل  زريقة  رشا  األستاذة 
في الشمال األستاذ رياض حولي وممثل رابطة التعليم 
واألساتذة  الخير  عبدالسالم  أحمد  األستاذ  الثانوي 
ظافر  األستاذ  المنية  بلدية  رئيس  ألقاها  المكرمين 
زريقة و ركزت بمجملها على «ضرورة إعطاء المعلمين 
والرواتب«،  الرتب  سلسلة  طليعتها  وفي  حقوقهم 

طالبين «دعم تيار المستقبل لتحقيق هذه المطالب«.

ثم تحدث أحمد الحريري وقال: «من هذه الدار العزيزة 
مناسبة  وهي  المعلم،  بعيد  اليوم  نحتفل  قلبنا  على 

تضيء على فئة من الناس ال تكرم فقط بل توضع على 
رسالة  ينقل  من  هو  المعلم  ألن  فينا،  واحد  كل  رأس 
العلم والمحبة واالعتدال، فكل معلم هو معلم لكل فئات 
الشعب، وكل الحقوق التي تطالبون بها ال تفيكم واحد 
بالمئة من جهدكم وتعبكم. نشدد على أحقية سلسلة 

الرتب والرواتب«.

موضوع  في  للتضحية  جاهزا  الجميع  كان  »إذا  أضاف: 
ألن  جاهزين  فلسنا  وإال  أولهم،  فنحن  االنتخاب  قانون 
وثيقة  ضرب  اليوم  المطلوب  هل  كيسنا.  من  نقدم 
والعراق  سوريا  فيه  تبحث  وقت  في  الوطني  الوفاق 
التي  األهلية  الحروب  من  يخرجهما  طائف  اتفاق  عن 

تعيشها؟«

وفي الختام كرمت ثلة من المعلمين المحالين على 
تكريمية  درع  وقدمت  المنية  منطقة  في  التعاقد 
للحريري عربون محبة وتقدير وشارك الجميع بحفل 

الكوكتيل

املربي عطية

المربي  الخير ضيفا على األستاذ  وفي وقت الحق، حل  
لطيف عطية في منزله في بلدة مركبتا بحضور مديري 
وخليل  الشامي  عصام  األستاذين  مركبتا  مدرستي 
الشامي لتقديم  واجب العزاء بشقيقه الذي توفي  )قبل 

قدم  وللمناسبة  الحضور،  من  عطية  منع  مما  التكريم( 
التربية  في  عطائه  على  تقديريا  درعا  لعطية  الخير  

والتعليم و الذي امتد الكثر من ربع قرن.

والقى المكرم لطيف عطية كلمة قال فيها: »األخ الحبيب 
أحمد الخير، إّن السياسة هي أهم الفنون هي فنّ خدمة 
الناس  هموم  ودراسة  الناس  هموم  قراءة  فن  الناس، 
أحمد  الناس، فهل يصل  الى مشاعر  الوصول  هي فنّ 
محمود الخير إلينا نحن الناس؟ إسمحوا لي أيها السادة 
باإلجابة باسمي وباسم المكرمين األحباء أحمد محمود 

الخير قبل التكريم ،كان، وبعده سيبقى في صدورنا«.

زيارة الحريري للبلديات

وزار الحريري دارة رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبي 
ومشايخ  الغزاوي  خليل  المنية  عام  منسق  حضور  في 
فاعليات  من  وعدد  والمخاتير  البلدي  المجلس  وأعضاء 

المنطقة وأهاليها.

كلمته  الحريري  استهل  الخير،  أحمد  من  ترحيب  بعد 
باإلشادة برئيس بلدية بحنين وجهوده لخدمة الناس، 
اليوم  «نحن  وقال:  السياسية،  األوضاع  إلى  تطرق  ثم 
على مفترق طريق كبير في السياسة، ونقولها من هنا، 
الحريري  سعد  الرئيس  وقالها  العزيز،  البيت  هذا  من 

قبلنا، نحن لسنا جمعية خيرية تقدم الهدايا«.
المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  دارة  الحريري  أحمد  زار  ثم 
الحريري  سعد  للرئيس  «نشكر  قال:  الذي  مطر  عماد 
في  حصتنا  إعطائنا  في  بالتعيينات  العظيم  اإلنجاز 
المجلس الشرعي األعلى والقضاء الشرعي، وبوجود آل 

الحريري وصلت المنية إلى حقوقها«. 

عماد  والرئيس  «نحن  فيها:  قال  بكلمة  الحريري  ورد 
والشؤون  العامة  الشؤون  في  تواصل  على  يوميا  مطر 
على  غريبة  ليست  النخوة  المنية، وهذه  في  الخدماتية 
هذا البيت. سوف نستمر في وضع أيدينا بأيدي بعضنا 

البعض، إلكمال مسيرة رفيق الحريري«.

ثم استكملت الجولة في المنية بلقاء في دارة رئيس   
البلدية ظافر زريقة الذي رحب بالحريري، معددا مطالب 
الحريري  ووعد  تنفيذها.  في  دعمه  طالبا  المنية، 

بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري.

خليل  القاضي  دارة  إلى  الحريري  انتقل  هناك،  ومن 
وشكر  شرعيا،  قاضيا  بفوزه  إياه  مهنئا  الجاجية، 
ومفتي  الحريري  سعد  »للرئيس  الجاجية  القاضي 
قضاء  إنصاف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية 
القضاء  هذا  تاريخ  في  مرة  فألول  الضنية،  المنية 

يكون هناك قاض شرعي من أبنائه«. 

 أمني عام تيار املستقبل يرعى تكريم املعلمني املحالني على التقاعد يف دارة  الخري: لسنا جاهزين لتقديم أي تضحيات من كيسنا

الخري: نحن مع حقوق املعلم ضمن توجهات الرئيس الحريري

|  حضور 

|  الحريري

|   تكريم

»

»
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الوسط

حل منتخب لبنان لكرة الصاالت تحت 20 سنة ضيفا على  مجمع األرز التربوي، حيث خاض مباراة ودية اعدادية مع نظيره العراقي في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في بطولة آسيا األولى من 
هذه الفئة في العاصمة التايالندية بانكوك.

انتهت المباراة بفوز العراق 5-2  على الرغم من اآلداء الجيد لمنتخب األرز الذي أضاع كمًا من الفرص. سبق المباراة جولة لبعثة المنتخب اللبناني في أرجاء مجمع األرز، حيث تفقد الجهاز الفني بقيادة 
مدير المنتخبات الكابتن حسين ديب كل المرافق واتفق مع القيمين على اقامة معسكر اعدادي للمنتخب في مجمع األرز - المنية لالستفادة من التسهيالت والتقنيات الحديثة المتوفرة.  ضمت بعثة 

االتحاد العراقي 42 شخصًا بين العبين وجهاز فني واداري باإلضافة الى رؤوساء البعثة.
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... الرتبوي  األرز  مجمع 

لبنان مستوى  على  »األهم«  تكون  أن  اىل  ترتقي  وبرامج  أنشطة 

شرع مجمع األرز التربوي منذ انطالقته األولى،  بتنفيذ  العديد من األنشطة 
المقررة ضمن  لألنشطة  منه  متابعة  لطالبه  الميدانية  والزيارات  واللقاءات 
الخط  مسابقة  منها  أنشطة  عدة  مؤخراً  المجمع  وأطلق  السنوية.  الخطة 
العربي، الى جانب األنشطة الهادفة، واألفكار اإلبداعية التي تجتهد المدارس 
في تنفيذها.  وتتمحور معظم أنشطة المجمع على تنفيذ أفكار ورؤى  المؤسسة 

والتي تهدف في مجملها  إلى خدمة  الطالب  وترسيخ الوعي لدى الطلبة.

حضانة األرز 
تحرص على خصوصية وأمان الطفل

للوقوف عند دور الحضانة في المجمع، التقت الوسط مديرة القسم التي أشارت 
الى أن »الحضانة مبنى مستقل في مجمع األرز ليشعر الطفل بالخصوصية 

واألمان«.

وردا على سؤال عن اعمار اطفال الحضانة  قالت: » يستقبل المجمع األطفال 
من عمر الشهرين لغاية 3 سنوات «.

وتضيف: »في الحضانة نعمل على مساعدة الطفل منذ أشهره األولى لتنمية 
قدراته العقلية والجسدية وتنمية حواسه، وذلك بإعتماد أحدث الوسائل واأللعاب 
برنامج  يشمل  كما  حوله  ما  إكتشاف  على  تساعده  والتي  تربوياً  المدرجة 
الحضانة على عملية التواصل مع الطفل لمساعدته على تطوير النطق والتعبير 
لديه وتعزيز ثقته بنفسه ضمن توجيه متواصل للسلوك الجيد وإحترام القوانين 

لإلنتقال بطريقة صحيحة لمرحلة الروضات«.

 وعن  الزيارات والرحالت خارج الحضانة الى جانب االنشطة الداخلية ) من 
لعب، قراءة، كتابة، مسرح ورياضة( قالت: » زيارتنا لخارج دور الحضانة 
)مزرعة، فرن، بحر،  صيدلّية، الحدائق  منتزهات ومطاعم( نسعى من خاللها 

الى تحقيق مهاراته في كاّفة المجاالت اإلجتماعّية الحركّية واللغوية.

ويستقبل المجمع األطفال ذوو اإلحتياجات الخاّصة ) تأخر في النطق، التأخر 
وتطويرهم  لمراقبتهم  متخصص  فريق  مع  الحركي(   اإلفراط  الحركة،  في 

ومتابعتهم ودمجهم مع ذويهم.

وفيما يلي أهم أنشطة حضانة األرز:  قطاف الزيتون والليمون - بيع غزل 
البنات - عصير البرتقال -  التعرف على الخطوط واألصوات واألحرف الى 
واعد  جيٍل  إلعداد  الهادفة  واإلجتماعية  التربوية  األنشطة  من  العديد  جانب 

الئق ومثقف.

 
اللغة العربية ومسابقة )خّطي هويتي(

وشارك المجمع  في مسابقة الّتعبير الكتابّي، تحت عنوان »أحافظ على لغتي 
العربّية«، والّتي نّظمتها مؤّسسات دار الّرعاية االجتماعّية، وقد تميزت الطالبة 

سادين القاسم رافعة راية التميز باألسلوب والمشاركة.

وفي السياق نفسه، أقام المجمع مسابقة في الخّط العربّي تحت عنوان »خّطي 
أهّمّية  نحو  الّطاّلب  لدى  اإليجابّي  االّتجاه  تنمية  الحلقات هدفها  لكّل  هوّيتي« 
حصد  مرحلتين،  على  إجرائها  وبعد  الّصحيحة،  الكتابة  مهارات  استخدام 
المرتبة  نال  األولى،  الحلقة  في  وهم:  الممّيزين  الخّطاطين  من  باقًة  المجّمع 
األولى الّطالبان جودت علم الّدين وحكمت علم الّدين  أما المرتبة الّثانية فكانت 
نال  الّثانية   الحلقة  فّران وفي  الّربانّي وخالد ملص وجمال  من نصيب ميس 
المرتبة األولى الّطاّلب أحمد األيوبّي وجواد سيف وسارة القاسم وآالء زريقة 
الّثالثة  الّثانية فكانت من نصيب سيرين عبد الوّهاب،  في الحلقة  أّما المرتبة 
نالت المرتبة األولى الّطالبة مريم علم الّدين أّما المرتبة الّثانية فكانت من نصيب 

سادين قاسم.

إحياء فن رواية األدب الشفهي 

وبما أن الفن الروائي الشفهي، الذي اعتاد سرده الحكواتي منذ قديم الزمان، 
حوله  الناس  يحتشد  اإلنتشارحيث  واسعة  حضارّية  حقبة  من  جزءاً  يشكل 
أسلوب  تركه  بما  واهتماما  الهادفة،  ورواياته  الّشيقة  قصصه  الى  لإلستماع 
الحكواتي التفاعلي من أثر كبير على تعلّق الناس بفن الروايات والملحمات، التي 
تحولت الحقاً الى كتب ال تزال تقرأ حتى يومنا هذا. وألهمية هذا الفن التقليدي 
ودوره في ترغيب الطالب بقراءة القصص، اضيف نشاط »الحكواتي« ضمن 
باقي األنشطة حيث عاد مع جلسته التراثية الى مكتبة المدرسة بالتنسيق مع 
األستاذة رنا علم الدين )مسؤولة المكتبة( ليستمتع التالميذ بحكاياته المسلّية 

وِعَبِره المفيدة. 

حصة السباحة
ولم يغفل المجمع عن الشق الرياضي بكل تفاصيله، ولرياضة السباحة الحظ 
المنهج  ضمن  من  سباحة  حصة  وضعت  اذ   المؤسسة،  برامج  في  الوافر 

الدراسي لجميع الصفوف.

الكافترييا 
حرًصا مّن المجمع على صّحة أبنائه، قام قسم الّتغذية بتنظيم وجبات فطور 
لقسم الروضات )ضمن برنامج الحضانة( تتضّمن كاّفة المواد الغذائّية اّلتي 
يحتاجها الطفل، وهذه الوجبات يتّم إعدادها ضمن معايير سالمة الغذاء، من 

قبل طاهي المدرسة وتحت إشراف أخّصائّية الّتغذية. 

يتناولون وجبة اإلفطار  اّلذين  العلمية أّن طالب المدارس  الّدراسات  وأثبتت 
بانتظام هم األفضل في التحصيل العلمّي من الطالب اّلذين ال يتناولون وجبة 

اإلفطار بانتظام.

Crazy Hat Day - نشاط القبعات

»أجمل االبتكارات في صنع القبعات«، كان عنوانا اطلقه المجمع لنشاط  اراده 
قسم األنشطة مميزاً بابتكارات االطفال في صناعة قبعاتهم التي تألقوا بها على 
سجادة العرض أمام لجنة التحكيم من إداريين ومعلميين ومعلمات.  وتوجه 

قسم األنشطة بالشكر الى »األهالي الكرام على تعاونهم«.

Follow in the next issue with more activities
يتبع في العدد القادم ان شاء اهلل  مع المزيد من األنشطة 
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IELTS DELF »»BULATS »SAT interface
دورات مكثفة في اإلنجليزية والفرنسية 

عقل
مؤسسة جمال عقل

فريق عمل متكامل

لتلبية مستلزمات العزاء  
- طباعة وإلصاق نعوات

- مكبرات صوت عبر سيارة خاصة لإلعالن عن الوفاة
- فريق كامل يقوم بأمور الضيافة واالستقبال في المنزل والقاعات

للتواصل والحجز الرجاء االتصال على االرقام التالية:       030703440       76340624

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

بلدي  بيت  وابن  طموح،  ناجح،  أعمال  رجل   - وسط 
بيت  ومن  الماضي،  القرن  لسبعينيات  يعود  عريق 
تربويا  إنمائيا  بلديا  عمار  دير  تأسيس  في  ساهم 

واجتماعيا.

منذ توليه رئاسة بلدية دير عمار ينشط الحاج خالد 
األشغال  متابعة  في  الساعة  مدار  على  الدهيبي 
اإلنمائية والتنموية المتنوعة في البلدة، حيث تشهد 
هذه البلدة ورشة إنمائية وتنموية )مستمرة( تتمثل 
جدران  إنشاء  الداخلية،  الطرقات  وترميم  بتعبيد 
تنظيف  إلى  إضافة  وصيانتها،  الطرق  أسفلت  الدعم 
الصحي تحسبا« لألمطار  الصرف  الري ومجاري  أقنية 

والفيضانات التي تحصل كل موسم شتاء.

 atv الوسط  أسرة  مع  جمعه  لقاء  وفي  الدهيبي 
أن  على  يؤكد  والمطبوعة(  االلكترونية  )بنسختيها 
ورشة المؤسسة لم ولن تهدأ وهي تعمل على مدار 
الساعة لخدمة »الرعية«، وتقدم الخدمات والواجبات 
وتعبيد  ترميم  من  والبلدية  للمجلس  الموكلة 
وأسفلت الطرق، الى جانب الشقين التربوي والصحي 

اللذين توليهما البلدية كل اهتمام.

يجيب  لمجلسه  الجديدة  الوالية  انجازات  وعن 
دون  البلدة  خدمة  في  مستمرون  نحن  الدهيبي:« 
عملها  الدعم  جدران  إنشاء  ورش  وتتابع  ملل،  أي 
مداخل  وتجميل  العامة  الحدائق  متابعة  جانب  الى 
بمحيط  االهتمام  جانب  الى  البلدة  ووسطيات 

قائمقامية المنية الضنية.

أن  والجوار  عمار  دير  أبناء  على  الدهيبي  وتمنى 
شوارعهم  تنظيف  في  البلدية  عمال  مع  يتجاوبوا 
وأقنية الري من أجل أن تبقى بلدة دير عمار نظيفة.

نص الحوار
مع توليك قيادة املجلس كيف تقــيم هذه املرحلة؟

الناس  الى  الذي قمنا به يعود  العمل  بداية، إن تقييم 
بشكل أساسي ونحن ال نفعل سوى ما نراه مناسبا  »لهم 
وللبلدة طبعا«، إن عملية إنماء بلـدة ما، من قِبل أول 

بلديـة في هذه البلدة هو عمل شاق ومتعب، فعليك:

للبلدية  والتنظيمي  اإلداري  بالمستوى  االهتمام  أوال: 
كمركز رسمي في البلدة تمر من خالله على ما يطلبه 
بالعقارات  المتعلقة  األوراق  مستوى  على  المواطنون 
جداول  استحداث  جانب  الى  المبنية  وغير  المبنية 

التكليف وما يتطلب من إحصاءات شاملة.  

التحتية  البنى  وتأهيل  الطرق  تأهيل  على  العمل  ثانيا: 
من إنارة وأرصفة وأسفلة وغيرها  

الرسمية  الدولة  دوائر  مع  سليمة  عالقات  بناء  ثالثا: 
وندَّعي  والمانحة،   الفاعلة  واألهلية  الحزبية  والدوائر 
البلدي  المجلس  أعضاء  كافة  مع  وبالتعاون  أننا 
والفعاليات في البلدة استطعنا قطع أشواط هامة على 
كافة هذه األصعدة، ونحن ممن يقول يجب على الناس 
أن ال تعطي البلدية )كرت بالنش ( بل يجب أن تبقى 

تراَقب وتنتَقد وتحَث على المزيد.
 

جانب  اىل  الرتبوي  الشق  البلدية  تولي  هل 
الحياتي واالنمائي االهتمام املطلوب؟!

طويل  باع  وللبلدية   به،  االهتمام  عن  يوما  نغفل  لم 
البلدة  في  التربوية  المؤسسات  جانب  الى  الوقوف  في 
نفذت  وهي  والمادي،  اللوجستي  الدعم  كل  وتقديم 
وترميم  بتوسعة  صلة  على  مشروع  من  أكثر  مؤخرًا 

المؤسسات التربوية الرسمية.

إدارة مهنية دير عمار 
مطالبة   بالضرب بيد من حديد

التربوي  بالشق  الدهيبي  انجازات  لم تقف عند  الوسط 
بل حملت اليه تساؤالت األهالي عن االهمال  الحاصل 
في مهنية دير عمار وفي محيطها لجهة تخلف الطالب 
المقاهي  في  «والتسكع  بصفوفهم  االلتحاق  عن 
الموضوع  وعن  اللهو«،  أو  الشيشة  لتعاطي  المجاورة 
المؤسسات  أهم  من  عمار  دير  مهنية  الدهيبي:«  قال 
والمجلس  لبنان  وكل  الشمال  صعيد  على  التربوية 
عن  الطالب  تخلف  المؤسسة  إديرة  مع  يتابع  البلدي 
االلتحاق بها في خالل الدوام الرسمي، واالديرة مطالبة 
اليوم بالضرب بيد من حديد ان لجهة توجيه انذارات 
بشكل  فصلهم  الى  وصواًل  المتخلفين  للطالب  جدية 

في  الطالب  تواجد  حصر  بضرورة  التذكير  مع  نهائي 
خالل ساعات الدوام داخل حرم المؤسسة«.

 
وردا على سؤال حول القيمة التأجيرية قال:« الجباية ال 
البلدات  باقي  كحال  حالها  البلدة  في   ٪15 ال  تتعدى 
لخدمة  تعود  األساس  في  وهي  أسف،  بكل  والمدن، 
الصندوق البلدي وبالتالي خدمة البلدة... مستغربا هذه 
النسبة في وقت تقدم البلديات خدماتها على أتم وجه، 
غالبية أبناء دير عمار وأبناء البلدات المجاورة ال يدفعون 
البناء(  إيجار  قيمة  من  سنويا   ٪5  ( التأجيرية  القيمة 
وبالتالي فالدفعة السنوية ال تتعدى ال 100 ألف ليرة  
مقابل كل الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي وهذه 
القيمة تدخل تحديدا الى صندوق البلدية وتذهب الى 

خدمة أبناء البلدة وبلدتهم.

وشدد الدهيبي على أهمية دفع المستوجبات الضريبية 
الضريبي نصل به  البلدة بواجبهم  أهالي  وقال:« قيام 
دير  في  ليرة  مليون   200 الى  يصل  ذاتي  اكتفاء  الى 

عمار من 2000 وحدة سكنية«.

 املركز الثقايف الكويتي
البلدي  الثقافي  المركز  عن  بحسرة  الدهيبي  يتحدث 
المعطل، على الرغم من الدفوعات االنشائية الباهظة، 
دائرة  في  المشروع  يضع  الذي  التخريب  مستهجنًا 
عاتق  على  تقع  الملف  متابعة  أن  الى  مشيرا  المجهول 
اتحاد بلديات المنية متمنيًا الوصول الى خواتيم الملف 
السعيدة في أسرع فرصة متاحة مؤكدا على أنه متابع 

للموضوع ولن يغفل عنه.

الخدمات  ذكر  عن  البلدية  رئيس  أيضا  يغفل  ولم 
عمار  دير  قصر  داخل  في  المواطنين  لعموم  المقدمة 
 - )المستوصف  خدمات  السيما  واقسامه  البلدي 
 – المؤتمرات  قاعة   – العيون  طب  عيادة   - الصيدلية 

والمكتبة العامة (.

وفيما يلي أهم االحداث يف عهد املجلس الحالي: 

االمم  برنامج  من  بتمويل  األطفال  حديقة  إفتتاح   -
عكار  شبكة  من  وبتنفيذ   )UNDP( اإلنمائي  المتحدة 
للتنمية في حضور قائمقام المنية الضنية األستاذة روال 

البايع.

- تنظيم حمالت صحية مستمرة منها حملة )) مجانية 
مع  بالتعاون  الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  عن   ))
ومحاضرات  الرحم  عنق  فحص  آلى  إضافًة  اليونيسف 
أهمية  و  الطبيعية  الرضاعة  باهمية  تختص  توجيهية 
التلقيح لألطفال و فحص التغذية تقوم بها أخصائيات 
تغذية و تقديم فحص الضغط و السكري ، خاصًة للنساء 
العالجية  و  الوقائية  اإلرشادات  تقديم  مع  الحوامل 
لدى  والعافية  الصحة  من  عالي  مستوى  الى  للوصول 

االم و الطفل.

من  مقدمة   Mercedes نوع  اسعاف  سيارة  استالم   -
قبل رجل االعمال الحاج وليد درباس )أبو عماد(.

في  االشغال  لجنة  لمساندة  للمياه   صهريج  استالم   -
اإلنمائي  المتحدة  االمم  برنامج  من  اليومية   أعمالها 
من  اإلجتماعية  الشوون  وزارة  مع  بالشراكة   UNDP
باالزمة  المتأثرة  المجتمعات  «دعم  برنامج  خالل 

.»LHSP - السورية

معلوماتية  غرفة  االشغال،  للجنة  جرافة  استالم   -
اب  بيك  الطبية،   للتحاليل  مختبر  ديرعمار،  لمعهد 
االمم  برنامج  من  وذلك   . جديد   JMC ماركة  قالب 
الشؤون  بالشراكة مع وزارة   UNDP اإلنمائي  المتحدة 
االجتماعية من خالل برنامج «دعم المجتمعات المتأثرة 
باألزمة السورية - LHSP« والممول من البنك التنمية 

DFID - البريطاني
 

- تشجير سفح تربل بما يقارب ال 5000 شتلة.

نشير الى أن المجلس البلدي ساهم أيضا في اعادة 
جانب مشروع  الى  المنية  عمار  دير  عام  انارة طريق 

قيد المتابعة الستكمال رصف الطريق العام.

معلومات عامة عن البلدة

تقع بلدة دير عمار على بعد 3 كلم من شمال مدينة 
مساحتها  وتبلغ  لبنان  شمال  محافظة  في  طرابلس 
سكانها  عدد  ويبلغ  مربع،  متر  مليون   3.4 حوالي 
نسمة   5000 من  وأكثر  نسمة   15000 حوالي 

مقيمين.  

والبحر  الجبل  بين  الفريد  بموقعها  البلدة  تتميز 
بمسافة ال تزيد عن 400 متر  ويجدر الذكر أن هذه 
على  اإلسالمي  الفتح  إليها  أول من دخل  البلدة هي 
لبنان، وهنا يرسخ في  تاريخ  الوليد في  يد خالد بن 
معركة  أول  وهي  القدس  أبي  وقعة  حديث  الذهن 

للمسلمين في لبنان.
 

 

أثبتت »بلدتنا« قدرتها على التغيري ومواكبة »العجلة االنمائية« ..
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الحاج خالد الدهيبي )رئيس البلدية(

|  االسعاف

|  مع قائمقامية المنية الضنية روال البايع |  الرئيس متابعا لألشغال

|  التشجير|  األسفلة |  المستوصف 
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شاملة(  أو  )تخصصية  المستوصفات   - وسط 
مختلف  في  أطباء  بها  يوجد  صغيرة  منشـآت  هي 
التخصصات تعنى باإلسعاف األولي وببعض الخدمات 
للفحص  المرضى  عليها  ويتردد  العادية،  الصحية 
وأمراض  واألطفال  الباطنية  كاألمراض  والعالج 
وتقوم   ، الخ  الجلدية  واألمراض  والعيون  النساء 
الحكومية  المستشفيات  بمساعدة  المستوصفات 
فهي  واألقضية.  المحافظات  مراكز   في  ترتكز  التي 
إلى  الحقا  لنقله  المريض  إلسعاف  المؤقت  المركز 
أنها  على  البعض  يصورها  ما  بعكس  المستشفى 
الفقراء،  أو  المحدود  الدخل  بأصحاب  حصرًا  مرتبطة 

بل هي فعليًا مستشفيات ميدانية مصغرة.

وأبرز  أهم  أحد  على  الضوء  نسلط  اليوم  تقريرنا  وفي 
المنية وجوارها وهي جزء من  المؤسسات الصحية في 
الطبية  الجمعية  ورعاية  إشراف  تحت  مراكز  سلسلة 
الصحية  للرعاية  الحنان  مركز  فيه  نتناول  االسالمية، 
األولية الذي أصبح في الفترة األخيرة أحد أهم المراكز 
الطبية الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في المدينة.

مدير  أطلقه  شعار  هو  الصحية  الرعاية  في  الثقة 
األيام  منذ  الدهيبي  أنس  األستاذ  المؤسسة  عام 
مع  خاص  حديث  في  ويقول  تسلمه  من  األولى 
اليوم  وأداؤنا  وإتقان  مهارة  بكل  «نعمل  الوسط 
المراجعين  جميع  مع  والتلطف  الود  بأسلوب  يتميز 
لدى  «المستوصف«  صورة  تصحيح  على  الحرص  مع 
عوام المواطنين« ويضيف مدير عام المركز «نسعى 
جاهدين ألن نجعل زيارة المريض ال بل اقامته أيضًا 
أولوياتنا  في  يأتي  ما  وهو  واستفادة  راحة  األكثر 
وأولويات جميع العاملين بمركز الحنان لطبي بكافة 
كوادرهم الفنية واإلدارية، وهذا التواصل يؤدي إلى 

أقصى درجات النجاح بإذن اهلل«.
 نص الحوار  

متى تأسس المستوصف؟
تأسس المستوصف نهاية العام 2007 وكان عبارة عن 
مركز طبي متواضع اال انه عن طريق متبرع من الكويت 
هذا  شراء  تم  االسالمية  الطبية  الجمعية  طريق  وعن 
جديد والمؤسسة في تطور مستمر وكان لجمعية ابناء المبنى المؤلف من ٣ طبقات وانطلق العمل بترخيص 

والمركز  المبنى  اي  وهو  تأسيسه  في  مهم  دور  الحكر 
ملك الجمعية الطبية االسالمية.

يقول  أدخلها  التي  والتغييرات  للمؤسسة  تسلمه  وعن 
الدهيبي:«مع انتدابنا إلدارة المؤسسة مع بداية العام 
الماضي، أدخلنا العديد من التحسينات الضرورية ان في 
المضمون، وانطلقنا في عملنا من مبدأ  او في  الشكل 
حق المريض في الحصول على افضل خدمة وبأقل كلفة 
مطابقة  خدمات  نقدم  بأننا  قلنا  ان  نبالغ  وال  ممكنة 

تقريبا لخدمات العيادات الخاصة«.

المركز  غرف  تقسيم  اعادة  طالت  التحسينات  أضاف:« 
وزارة  من  ومتابعة  وباشراف  البلدية  مع  بالتعاون 

الصحة«.

حدثنا عن خدمات المختبر
استشاريون   أطباء  المؤسسة  مختبر  على  يشرف 
تقديم  جانب  الى  عالية  مؤهالت  على  وحاصلون 
مع  األخرى  التحاليل  كافة  اجراء  لخدمة  المؤسسة 
حسومات قد تصل الى 50٪ اال أن وصوله الى اقصى 
وأفضل خدمة يتطلب معدات اضافية  ما يتيح للمؤسسة 
اجراء كامل التحاليل المخبرية وقال:« مختبرنا له الحق 
الى مختبرات  بإرساله  نتكفل  والباقي  تحاليل  بإجراء 6 

خاصة«.

كشف  الحنان  مختبرات  في  الخدمة  جودة  وعن 
الدهيبي عن «خدمات نقدمها تزاحم العيادات الخاصة 
باب  من  غالبا  يأتي  قد  خدمة  سوء  اي  عن  والحديث 
المصالح الخاصة وقال «نتائج مختبرنا دقيقة ومطابقة 
ألرقى المختبرات وهو يخضع للمراقبة الدائمة وموضوع 

تطويره هو مشروع استراتيجي للمؤسسة«.

أطباء كفوئين
 « المؤسسة:  في  االطباء  كفاءة  عن  الحديث  وفي   
 15 مع  المستوصف  مع  ملتزمين  طبيب   2٣ لدينا 
اختصاص وخدماتنا تطال معظم االختصاصات )العيون 
الصحة العامة القلب السكري(، وكفاءة اطبائنا مستوى 
كولوكيوم واطباءنا معروفين وحضورهم الى المؤسسة 
هو تضحية لتقديم خدمة طبية راقية بسعر زهيد خدمة 
للناس ونستغل لقاءنا بكم لتقديم أسمى عبارات الشكر 
طبعا  واطباءنا  مركزنا  في  يساهم  من  لكل  واالمتنان 

معروفين ومشهود لهم«.

بالعمل  األطباء  لبعض  السماح  الدهيبي  واستغرب 
على  الحصول  دون  )مستوصف(  طبية  مراكز  وافتتاح 
الكفاءات والشهادات المطلوبة، لممارسة المهنة غامزا 
وقال:«  المواطنين  بأرواح  واللعب  التغطية  زاوية  من 
بمالحقة  مطالبين  الصحة  وزارة  جانب  الى  البلديات 

المراكز الطبية المشغلة من اطباء خارج اطار المهنة«.

في  التلقيح  بين  اختالف  من  هل 
العيادات الخاصة والمستوصف؟

 هي نفس اللقاحات الموزعة من قبل وزارة الصحة على 
باقي المستشفيات والمراكز الصحية وتخضع للرقابة 

| الحضور| الرافعي محاضرًا
| قسم خدمة المراجعين  

| عيادة األسنان 

| الحضور| الرافعي محاضرًا
|  قسم المختبر   

من أهم املراكز الطبية املشغلة من قبل »الجمعية الطبية االسالمية«
مدير عام مستوصف »الحنان« للوسط: نراعي الكفاءة، اإلتقان وسـالمة املريض

| غرفة استقبال المراجعين   

| حمالت طبية   

األستاذ أنس الدهيبي )مدير  المركز(

منه  الفاسد  لتلف  مؤشر  وللقاح  والمستمرة  الدائمة 
والرطوبة  الحرارة  لحفظ  متطور  ببراد  مزود  ومركزنا 
المحيطة باللقاحات، أما الكالم عن جودة اللقاحات في 
العيادات الخاصة دون المؤسسات االخرى فهو كالم غير 

دقيق و ال يوجد له اي مبرر.

حدثنا عن برامج المركز
يستهدف  وهو  األولية:  الصحية  الرعاية  برنامج   -1
رفع كفاءة المستوصف بشكل عام وتأمين  المستلزمات 
وتأمين الدواء بالمجان  )ادوية عامة( والبرنامج يساعد 
ايضا على تقديم ارشادات ودورات مستمرة للممرضين.

الشبان  جمعية  من  المزمنة  االدوية  برنامج   -2
من  أكثر  المزمنة  االدوية  تامين  وهو  المسيحيين:  
60 صنف دواء،  ضغط سكري اعصاب حساسية  )ادوية 
لجميع  الدواء  تأمين  على  قادرة  والمؤسسة  مجانية( 
المرضى في المدينة وجوارها ضمن قائمة توفير فعلي 

تبدأ من 50 دوالر وتتجاوز المائة دوالر شهريا.

وهو  الصحة:   وزارة  مع  الوبائي  الترصد  برنامج    -3
او شهرية احصائية عن  يشمل تقديم تقارير اسبوعية 
االمراض وعدد المرضى وهو احصائي لضبط موضوع 

االوبئة الموجودة من امراض خطرة ومعدية.

وهو  الصحة:   وزارة  طريق  عن  التلقيح  برنامج    -4
وكل   ٪100 مجانا  والتلقيح  اللقاحات  استالم  يشمل 
اللقاحات االلزامية القادمة من وزارة الصحة هي نفس 
اللقاحات الموجودة في  العيادات والمستشفيات الخاصة 
وهي تصل   عن طريق وزارة ااصحة لجميع المؤسسات 
والمركز مراقب بشكل دوري ودائم من وزارة الصحة مع 

تدريب وتأهيل دائم للمرضين«.

تقديم  خالل  من  دولية  منظمات  مع  برنامجين   -5
االنور  بعض  تغطية  على  تساعد  للسوريين  مساعدات 

عبر منظمة دولية للهجرة ومنظمة اطباء بال حدود

و برامجكم المستقبلية؟!
مع  التعاقد  برنامج  اهلل،  بعون  القادمة  برلمجنا  من 

وزارة الصحة على برنامج الرعاية الشاملة وهو   متقدم 
يستفيد منه اكثر من ٣000 مريض من المنية والجوار  
ويشمل  مجانية   طبية  خدمات  برنامج  عن  عبارة  وهو 

لقاحات، تحاليل مخبرية، فحوصات دورية وصور ايكو.

وردا على سؤال عن »التكلفة العالية للرعاية الطبية« 
قائمة،   حقيقة  أضحت  أسف،  »بكل  الدهيبي:  يقول 
ويشكل تقديم الخدمة الطبية عبئا متزايدا على العائالت 
متوسطة الدخل والفقيرة، ما يشكل دافعا اضافيا لمركز 
الحقيقة  هذه  معالجة  في  السباقة  تكون  ألن  الحنان 
المؤسسات  في  الموجودة  تلك  تزاحم  طبية  بخدمات 
آالف   10 ال  بحدود  رمزية   وبكلفة  الخاصة  والعيادات 
من  األدوية  من  كبيرة  مروحة  تأمين  مع  لبنانية  ليرة 
صيدلية المؤسسة، ونحن اليوم نسعى  ألن نكون جزءا 
في  نكون  وأن  الشاملة  الصحية   الرعاية  منظومة  من 

متناول عوام المواطنين في المدينة وجوارها«.

 
نتطلع أن نكون دائما محل ثقتكم

أنه  الى  الدهيبي  أشار  للمركز،  المراجعين  عدد  وعن 
«راجعنا حوالي 1٣00 مراجع في الشهر االول من هذا 

العام، مع تسجيل 14000 مراجع في العام 2016«.

العام 2016 7 حمالت  المركز نظم في  أن  الى  ولفت 
لفحص معدل السكري، الكوليسترول وتخطيط النفس 

وهو يطمح الى المكننة الكاملة.

أن   على  بالتأكيد  للوسط  حديثه  الدهيبي  وختم 
بين  بناء  لتعاون  تتويج  هو  الطبي  الحنان   «مركز 
صفوة من الرجال الغيورين و المخلصين لهذا البلد  
وهذه المدينة ونخبة من األطباء االستشاريين الذين 
جمعوا بين الكفاءة العالية وتوفير العناية المتكاملة 
في  متميزا  علميا  مرجعا  أصبحوا  حتى  للمرضى 

القطاع الطبي.

 

تابعونا على الفايس بوك من هنا:
 Hanan El-sultan Medical Center
https://www.facebook.com/hsmc.minieh

نعمل لراحة املراجعني

ننافس العيادات الخاصة

| عيادة العيون  

| براد حفظ األدوية واللقاحات    | من عيادات المستوصف   | غرفة المراجهين    

الوسط
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| الحضور
| عيادة األسنان 

إن التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، ولــكل طفــل الحــق فيــه، والتعليــم أمــر فــي غايــة األهميــة لتنميتنــا  كأفــراد ومجتمعــات، وهــو يســاعد علــى تمهيــد الطريــق مــن أجــل 
مســتقبل ناجــح ومثمــر، وللحفــاظ علــى مســتقبل أطفالنــا وتربيتهــم علــى أحــدث وأفضــل أســاليب التعليــم التــي تراعــي األخــالق، الديــن والعلــم النافــع، شــرع رجــل األعمــال زيــاد مطــر 
فــي تأســيس مجمــع تربــوي يجمــع كل عناويــن النجــاح ومعــد ليكــون «ثــورة« فــي عالــم التربيــة.  مطــر أكــد فــي دردشــة مــع الوســط علــى أن المجمــع مصمــم ليحاكــي أكثــر أســاليب 

التعليــم تطــورًا داخــل لبنــان  وخارجــه، ومعــد للمنافســة البنــاءة فــي ســبيل الرقــي بالمســتوى الثقافــي والتربــوي  فــي المنيــة والشــمال.

زيـــــــارة 
وفــي ســياق مرتبــط بمتابعــة أهــم برامــج التعليــم فــي الخــارج بمــا يتوافــق مــع الجاليــات المقيمــة فــي أســتراليا وبــالد االغتــراب والســعي لتطبيقهــا ضمــن مشــروع المجمــع، زار  رجــل 
األعمــال زيــاد مطــر  أســتراليا حيــث القــت جولتــه ترحيبــًا واســعًا مــن أبنــاء الجاليــة. مطــر  التقــى  القائميــن علــى مؤسســات رعايــة الجاليــة وفــي مقدمهــم جمعيــة أبنــاء المنيــة فــي 
أســتراليا التــي حصلــت علــى منحــة مــن مطــر  قوامهــا  وعــد بتقديــم وتجهيــز مركــز للمؤسســة فــي لبنــان علــى نفقتــه الخاصــة، الدارة التواصــل بيــن أبنــاء المدينــة بأفضــل صــورة 

ورعايــة.

مجمع زياد مطر الرتبوي ... قريبًا ،،،

      ألن بيتك األهم      -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     | حمالت طبية   
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إتحاد بلديات املنية أمام أكثر من استحقاق ورئيسه يتحدث للوسط عن »هيكلية مستقلة« ..

وسط atv - خاص - التقى رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة في 
مكتبه في المنية  وفد عسكري مشترك ) لبناني أمريكي(، للوقوف عند 

حاجات المؤسسة ومساعدتها تقنيًا واداريًا.

األمريكي  العسكري  الوفد  بها  يقوم  زيارات  مجموعة  ضمن  جاءت  الزيارة 
ريتشارد  اليزابيت  لبنان  األميركية في  السفيرة  أطلقته  برنامج عمل  ضمن 
في خالل شهر فبراير - شباط الماضي يهدف الى تقديم الدعم التقني على 
مدى سنتين لثمانية وثالثين بلدية واتحاد بلديات )منهم بلدية المنية(  في 

مختلف المناطق اللبنانية.

ضم الوفد: المقدم في الجيش اللبناني امين فالح، الرائد ربيع هالل، النقيب 
اإلجتماع  وعقد  األميركية.  السفارة  وموظفون من  فرنس،  دافيد  االمريكي 
مع رئيس البلدية ظافر زريقة في مكتبه، وركز اللقاء على «البحث في آلية 
الوفد  وطلب  المدني«،  العسكري  التعاون  ومكتب  البلدية  بين  التعاون 
الدعم،  تقديم  الجل  االنمائية  المدينة  حاجيات  معرفة  زريقة  من  الزائر 
مؤكدين «تأييد حكومة الواليات المتحدة للبلديات التي تسهم في التنمية 

االجتماعية واالقتصادية في لبنان«. 

وأشار الوفد الى هدف اطالق هذا البرنامج الذي يوفر المساعدة التقنية «لدعم 
البلديات في تحسين إداراتها المالية، والداخلية، وهيكلياتها اإلدارية، من 
خالل تطوير تنظيمي أفضل، التواصل العام، تكنولوجيا االتصاالت، وإدارة 
الكوارث ،إضافة الى دعم البلديات اللبنانية المختارة في إدارة موضوع البيئة 

المعقد، نتيجة لتدفق الالجئين السوريين إلى المجتمعات المحلية«.

بدوره قال زريقة: « المدينة تحتاج لتطوير البنى التحتية واستكمالها، من 
شبكة مياه صالحة للشرب، وشبكة صرف صحي، كي تستفيد بشكل عام من 
معالجة هدر المياه، ونتمنى ان تسهموا بإعادة تأهيل سد البارد وصيانته 

حتى ينهض المزارع من عجزه المتراكم منذ سنين«. 

المنية  شق  الذي  الدولي  االوتوستراد  وهي  االكبر  المشكلة  «نواجه  وقال: 
الى نصفين، وزاد من اعباء المواطن بشكل يومي، ويحتاج الى عملية تأهيل 
واسعة، ونحن نتطلع واياكم الى إنارته، من خالل المولدات الكهربائية او 
من خالل انارة تعمل على الطاقة الشمسية، ونحتاج ايضا الى سيارة اسعاف 
مجهزة، نقدمها لمركز االسعاف الذي نطالب به، والى آلية للدفاع المدني 

وآلية تنظيفات كبيرة تمكننا من العمل على نظافة جوانب االوتوستراد«.

أما في الشق االستشفائي، فقد طلب زريقة من الوفد االهتمام بمستشفى 
المنية الحكومي، ودعمها بمناظير أشعة وماكينات خاصة لصورة )االيكو(، 

كما تطرق في حديثه الى ازمة النازحين ومفاعيلها.

الملحة  الحاجات  يتضمن  ملف  تحضير  زريقة  من  الوفد  طلب  الختام،  وفي 
والمشاريع كي يصار الى دراستها والعمل على تنفيذها قدر اإلمكان. 

 السفرية األمريكية
وفي تعليقها على البرنامج  شددت السفيرة األمريكية لدى لبنان اليزابيث 
ريتشارد  على  أن حكومة  بالدها كانت ،لعقود، مؤيدا قويا للبلديات  التي 

تساهم إسهاما هاما في التنمية االجتماعية واالقتصادية في لبنان.

التحالفات  لبناء  بلدي  مشروع   من  جزء  هو  النشاط  «هذا  أن  الى  ولفتت 
للتقدم والتنمية«واالستثمار المحلي، الممول من الوكالة األميركية للتنمية 

 .)USAID( الدولية

يوفر  دوالر،  مليون   15 الى  قيمته  تصل  الذي  المشروع  هذا  »إن  وتابعت 
أجل  المدني من  المجتمع  للبلديات ومنظمات  المناسبة  التقنية  المساعدة 
المنظمات  شبكات  ويدعم  المهنيّة،  وعملياتها  الداخلية  أنظمتها  تعزيز 

المحلية للدفاع عن قضايا ذات عالقة بالمصلحة العامة«.

يوفر  زريقة(   مع  أمريكي  عسكري  )وفد  بحثه  الذي  البرنامج  أن  يذكر 
المساعدة التقنية لدعم البلديات في تحسين إداراتها المالية الداخلية 
مالية،  وإدارة  أفضل،  تنظيمي  تطوير  خالل  من  اإلدارية  وهيكلياتها 
يدعم  كما  الكوارث،   وإدارة  االتصاالت،  وتكنولوجيا  العام،  والتواصل 
البرنامج بلديات لبنانية مختارة في إدارة موضوع البيئة المعقد نتيجة 
الى  البرنامج  يهدف  كما  المجتمعات.  إلى  السوريين  الالجئين  لتدفق 
المبادرات  لبدء  الالزمة  الموارد  وتوسيع  اإلدارية  القدرات  «تحسين 
في  األمريكية  االدارة  واستثمرت  ومواصلتها.  المسؤولة  المجتمعية 
لبنان على مدى السنوات العشر الماضية، أكثر من 75 مليون دوالر من 
أجل مساعدة البلديات في بناء األسس الجوهرية للمؤسسات الحكومية 
المحلية للعمل  المجتمعات  القوية وتلبية احتياجات وتطلعات  المحلية 
على تحسين العالقات والتواصل بين المواطنين واإلدارات الرسمية ومن 

أبرز بنود البرنامج األمريكي المطروح )المساءلة الشفافية، والفعالية(.

 105 يقارب   ما  في  للبلديات  التقنية  المساعدات  برنامج  ويستخدم   
بلديات في جميع أنحاء لبنان،  وهو يطبق الخبرة المتخصصة لدى برنامج 
الدولية من اجل  للتنمية  الوكالة األميركية  الذي تموله   »CAP-بلدي»
تعزيز قدرات البلديات في المناطق الحساسة كتطوير تنظيمها الداخلي، 

واإلدارة المالية، وإدارة الكوارث، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 البرنامج ال يقوم فقط بمساعدة البلديات على اكتساب المهارات والخبرة 
األساسية،  الخدمات  على  العام  للطلب  النوعية  التلبية   على  والقدرة 

ولكنه سيقوم أيضا بتهيئة مناخ االزدهار لألعمال الجديدة.

 

وفد عسكري أمريكي يف بلدية املنية ،،،
زريقة للوفد: نحتاج اىل عملية تأهيل واســـــعة  ..   السفرية األمريكية: نقف اىل جانب البلديات ملا لها من دور مهم يف التنمية

وسط -  في كل لقاء تجده ال يكاد تفارق  سماعة الهاتف مسمعه، متابعا 
نطاق  ضمن  أو  «االتحاد«  نطاق  ضمن  خدماتيًا  ان  وكبيرة  صغيرة  كل 

عمله في تجارة البناء.

يشدد على »أننا ومنذ اعالن ترشحنا نتطلع الى »منية أحلى  مزدهرة« 
وأردف »وهذا لن نناله اال بالتكاتف والتعاون فيما بيننا وبمجلس بلدي 
تجمعه »خدمة المنطقة أوال والبلدية ثانياً«،  غامزًا من زاوية الحديث 
من وقت الى آخر عن خالف مع »الريس« األمر الذي ينفيه جملة وتفصياًل 
مؤكدا على روح التعاون السائدة في المؤسسة واالتحاد مكررًا )في سبيل 

منية أحلى(.

رئيس اتحاد بلديات المنية رجل األعمال عماد مطر وفي لقاء خاص مع 
alwassat.com بنسختيها المطبوعة وااللكترونية يؤكد على  الوسط 
«أننا ال زلنا نسعى ونجتهد للوصول الى مؤسسة بلدية فاعلة لها دور 
رائد من خالل تفعيل اللجان من صحة، بيئة، اشغال، رياضة، وثقافة الى 
جانب اهتمامنا باالتحاد بكل ما أوتينا من عالقات نستثمرها اليوم في 

خدمة البلدية واالتحاد«.

وتحدث مطر عن بعض التغييرات في الهيكلة الداخلية لالتحاد السيما اتمام 
الفصل بين ملفاته وملفات بلدية المنية بهدف تسهيل العمل والخدمات، 
وأكد على حرصه على تلبية كافة االحتياجات البلدية من الداخل وصوال الى 

األطراف.

 وكشف مطر في عن توجه البلدية واالتحاد الى تحسين المداخل الرئيسية 
للمدينة إضافة الى وضع عدد من الخطط الجمالية في انحاء متفرقة ف منها 
على غرار مدخل المنية الضنية المستحدث مؤخرا مشيرًا الى ان المدينة ال 

زالت تعاني من غياب للمسات الجمالية.

نص الحوار:
هل تلعب اللجان يف املجلس البلدي دورها املطلوب؟  

األطر  ضمن  اليومية  للقضايا  المتابعة  اللجان  دور  تفعيل  استطعنا  إن 
الصحيحة المطلوب منا تنفيذها، ستنهض المنطقة بنا ولسوف يتغير الواقع 
الذي يشتكي منه كل مواطن حالم باألفضل فالبلدية وكما يعلم الجميع هي 

عبارة عن جمهورية مصغرة«.

سمعنا عن تغيريات يف هيكلة أقسام االتحاد؟
يوجد بعض التغييرات في الهيكلة اإلدارية لالتحاد، وهو ما يفسر استحداث 
مركز جديد ومؤقت لحين االنتهاء من القصر البلدي، على ان يتم في خالل 
والتي  بالمؤسسة،  المرتبطة  االدارية  األقسام  مع  افتتاحه  القادمة  األيام 
ستصب بمشيئة اهلل في مصلحة العمل البلدي لنرتقي به , وسنعمل جاهدين 
بأن يكون جميع موظفي االتحاد فاعلين ويؤدون أعمالهم ومهامهم بكفاءة 
على  ستنعكس  شك  بال  والتي  االداري  العمل  بمنظومة  لنرتقي  أفضل 

المواطن بشكل ايجابي«.

وماهي املشاريع والخطط التي يعتزم االتحاد متابعتها وتنفيذها؟

المنفذة طبعا، مشروع  جانب  الى  لتنفيذها  التي نسعى  المشاريع  أهم  من 
تحسين وتوسعة معمل فرز النفايات ليشمل أيضا تصنيع النفايات لالنتقال 
به الى مرحلة اقفال مكب عدوة الذي ال زال يعمل بأكثر من 75٪ مما كان 

عليه في الفترة السابقة إلعادة تفعيل معمل الفرز.

وأشار مطر الى أن االتحاد يتابع بشكل دائم حاجات المنطقة المدرجة تحت 
نطاق االتحاد من أسفله، ومنشآت خدمية من جدران دعم وشق طرق وانارة 

الى جانب متابعة موضوع المركز الثقافي ومستشفى المنية الحكومي.

ولفت الى أن االتحاد يتابع عن كثب قضية المركز الثقافي الكويتي مع كل 
متحدثا  متاحة،  فرصة  أقرب  في  السعيدة  خواتيمه  الى  للوصول  المعنيين 
السابقة وقال:«  المجالس  البلدي عن  والمجلس  االتحاد  ورثها  عن عراقيل 
نعمل اليوم على تفكيك العقد ووضع الخطط والحلول إلعادة الحياة الى هذا 
الصرح الثقافي السياحي والتجاري الذي من المرجح أن يدفع عجلة االنماء في 

البلدة نحو األفضل«.
 

 هل هناك عوائق تعوقكم إلنجاز ما تطمحون له؟

ال تغيب المعوقات عن أي عمل أو مؤسسة واالجراءات الروتينية المعتمدة 
المتطلبات  الى  بعض  الحاجة  جانب  الى    ، المشاريع  الكثير من  تؤخر  قد 
لتنفيذ لتنفيذها، وهي لن تعيقنا ان شاء اهلل ونثق بأن المسؤولين  لن يألون 
جهدًا في سبيل توفيرها للمواطنين في المنية، ونثق تمام الثقة بأن جميع 

مسؤولي االتحاد حريصين على انجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن«.
 

ما هي املشاريع التي تعملون على تحقيقها؟

األشهر  في  جهودنا  وسنكرس  الجمالية  اللمسات  لبعض  تفتقر  المنية 
القليلة القادمة على العمل عليها حيث نخطط  للكثير من الخطوات الكفيلة 

بتحسين مداخل المدينة.

الطرق  من  العديد  سفلتة  على  االمور  زمام  استالمنا  منذ  «عملنا  اضاف: 
الموضوعة في عهدة االتحاد، وسيتم اكمال اعمال السفلتة على عدة مراحل 

لحين االنتهاء من كل الطرق المدرجة ضمن عمل االتحاد«. 

كلمة أخرية؟
فيه  لما  والبلدية  االتحاد  مع  يتعاونوا  ان  المواطنين  جميع  من  أتمنى 
الصالح العام  ونرحب بأي تواصل او مقترحات تخدم المدينة ونسأل اهلل 
ان يوفقنا لما فيه الخير والصالح وان نوفق لالرتقاء بالمدينة وان نسهم 

في رقيها وتطورها ونحقق ما يتطلع له اهالي المنية جميعًا.

رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج  عماد مطر

|  زريقة مع الوفد

جمتمع

الوسط
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وسط - على الرغم من بعض العثرات التي واجهته في األسابيع األولى 
بسبب التركة الثقيلة التي واجهها، بدأت أشغال وأعمال المجلس البلدية 
في المنية وتحت اشراف لجنة األشغال التي يرأسها المهندس رشيد آغا 

بدأت تتظهر لعموم المواطنين شيئًا فشيئًا.

آغا  رشيد  المهندس  المنية  بلدية  في  األشغال  لجنة  رئيس  وأثبت 
المواجهة والصمود في وجه خفافيش  النظيف قادر على  الكف  أن  على 
السمسرات، المحسوبيات والمصالح الضيقة التي كانت أحد أكثر تركات 

المجلس السابق تأثيرا على المجلس العتيد.

اآلغـــــــا الذي أعيد مؤخرا انتخابه لوالية ثانية على رأس لجنة األشغال، 
يؤكد في دردشة مع الوسط على أن المجلس ولجنة األشغال مصممان 
على مواجهة الهدر والفساد والضرب بيد من حديد وأن األيام واألسابيع 
القادمة حبلى بالتغييرات واالنجازات السريعة والملفتة قائال: »مستديرة 
وسط المنية التي تربط بين أوتوستراد المنية عكار وأوتوستراد المنية 
الضنية ما هي اال جزء يسير من مجموعة مشاريع قيد الدراسة وتنفيذها 

لن يطول ان شاء اهلل«.

ال ينفي اآلغا وجود بعض العراقيل اال أنه يؤكد على أن المجلس مصمم 
على حل كل العقد بالشكل والزمان المناسبين مع وضع مصلحة المنية 

والمواطن »في أولويات عملنا«.

يستغرب اآلغا في دردشة مع الوسط ما قيل ويقال عن أن المجلس الحالي 
«نسخة طبق األصل عن المجالس السابقة« وأن الهدر والمحسوبية هما 
عنوان بارز في كل تلزيم أو تنفيذ مؤكدا على أن  »باب البلدية مفتوح 

للجميع وأن أي من الكالم المتداول ال يقارب الحقيقة في شيئ«.

وردا على سؤال حول »المركز البلدي« يبشر اآلغــا  بأن األمور تسير في 
االتجاه والشكل الصحيحين »وبشرى وضع حجر األساس للمركز أو القصر 
البلدي قد نعلن عنها في أي وقت من اآلن، واألمور مرتبطة حصرًا ببعض 
الوقت  نفس  في  كاشفًا  المشروع«،  ألهمية  نظرًا  الضرورية  االجراءات 
عن أن هناك أكثر من توجه «والمجلس يختار ما يتناسب مع المصلحة 

العامة«.

وأشار اآلغـــــا الى أن المجلس البلدي ساهم في تكاليف تسجيل حوالي 
40 طالب في الجامعة اللبنانية.

وفي الختام عدد اآلغا األعمال المنفذة من قبل لجنة األشغال والمجلس 
البلدي مجتمعين في بلدية المنية اعتبارا من منتصف العام 2016 الى 

أوائل العام 2017:

حمدون
- إنشاء جدار في شارع آل الرفاعي وبناء حائط عند محلة حافظ شميط 

- صب قناة وادي الهبول\ آل مطر و صب قناة مياه الى جانب مكتب رئيس 
اتحاد بلديات المنية عماد مطر

- بناء حائط عند محلة حافظ شميط  للى جانب بناء قناة ري في حي حمدون 
أيضا )آل المبيض(

- بناء حائط دعم مع صب قناة ري )طريق مدرسة الليسيه جنرال عند السيد 
عمر مصطفى ملص(

- بناء حائط دعم عند سالم أحمد علم الدين الى جانب مشروع حسام ملص 
وآخر عند آل مرقباوي

حي البالط
- بناء حائط دعم عند عبود وابراهيم زريقة وتوسيع مدخل شارع وادي عين 

البيضا مع بناء حائط دعم.

- بناء حائط دعم خلف مصلى البالط وترميم شارع الحصاوين وآل الرز وآل 
علم الدين 

شارع الغزاوي
- بناء جدران مع صب قناة ري مع زخرفة الشارع أمام جامع الغزاوي - شارع 

آل غزاوي

- تأهيل شارع المخفر مع الطريق القديم وبناء حائط دعم مع خفان عند آل 
دندن

النبي يوشع
- بناء حائط دعم بطول 140 م عند مصطفى نديم المصري، بناء حائط 

خفان  من عند آل المصري حتى الطريق العام بطول ٣80م.

- بناء حائط دعم على طريق بئر النبي يوشع، وتوسيع وشق طريق في حي 
آل العتري وآل الكلل مع بناء حائط دعم.

- بناء حائط دعم لمدرسة النبي يوشع مع حجر خفان الى جانب بناء غرفتين 
للمدرسة مع تأهيلهم.

أعمال وخدمات مختلفة
الى  الشتاء  لفصل  تحضيرا  والضواحي  المنية  في  الوديان  جميع  تنظيف   -

جانب تنظيف الجسور واألقنية.
- متابعة الكارثة التي حلت في منطقة النبي يوشع عند آل الدهيبي

- صب قناة ري في منطقة آل الدهيبي عند أبو زهير
المنية  اوتوستراد  مفرق  عند  مستديرة  واستحداث  المستديرات  صيانة   -

الضنية
- بناء حائط دعم الى جانب مفرق المخاضة خلف مؤسسة أبو عرب

- تنظيف الطرق العامة لمناسبة األعياد ضمن برنامج المنية متل الورد
- إنارة األوتوستراد من أول دار عمار وصوال الى بحنين

- صب قناة ري الى جانب مشروع المقدم جمال الخير
- تنظيف جميع المقابر ضمن نطاق بلدية المنية

- توسيع الطريق )جدران دعم وأرصفة( في حي الكنيسة.
الخير حتى كاليري ساري  الرئيسية من منزل أحمد عارف  الري  قناة  - صب 

بتمويل من الهيئة العليا لالغاثة
- وضع شاحنة مجهزة بونش لجمع النفايات لرفع المستوعبات 

- صب قناة بطول 120 متر لجهة حي آل الحواط جانب مجمع مطر السكني 
- انشاء جدار دعم لجهة آل الناصر )النبي يوشع(

- انشاء جدران دعم في النبي يوشع حي آل محيش
صيانة في منطقة النبي كزبير

- حفر بئر ارتوازي في الحديقة الى جانب المجمع الكويتي
الى جانب شراء  آل حواط  الى جانب  بئر في منطقة حي حمدون  - توسيع 

طلمبة مع موتور في حي فرحات
- تسديد فواتير عن البلدية السابقة

الى جانب العديد من األعمال والتلزيمات األخرى التي ال يتسع التقرير 
مع  لمتابعتها  والجوار  المنية  أبناء  السادة  الوسط  وتعد  لنشرها 

المجلس البلدي بشكل دائم ومستمر

األسفلة
العديد  الجديد منذ استالم مهامه في أسفلت  البلدي  المجلس  كما ساهم 
من الطرق أهمها )طريق كرم األخرس عين العامري، جانبي الطريق لجهة 
آل حمداش في حي البالط، جانبي الطريق من عند مقهى علم الدين وصوال 

الى مدخل المنية لجهة العميد حافظ الحواط(.

أسفلت شارع شاهين،  المقبرة،  الى جانب  البرج  الطرق في عين  أسفلت   -
- أسفلت شارع آل الدهيبي من المسجد حتى منزل آل عز الدين الدهيبي.

- أسفلت الطريق من منزل محمد عمر ملص حتى مسجد كرم األخرس
أسفلت طريق وملعب لمدرسة الشلبة )الحريري(

الصرف الصحي
استحداث خط صرف صحي من أوتوستراد المنية حتى الطريق القديم بطول 

500 متر
تحويل مياه الصرف الصحي عن الشاطئ الى محطة التكرير

تنفيذ حوالي 200 متر وصالت منزلية لشبكة المجارير

آراء يف املجلس البلدي
الخري:  اآلداء نراه جيد ويتطلب املزيد من العمل واالهتمام

وفي السياق نفسه سألت الوسط رئيس الحركة الوطنية المستقلة فادي 
مالك الخير عن تقييمه للمجلس البلدي العتيد بعد  أشهر من انتخابه

.
ولفـــــــت الى أن المجلس الحالي يضم كفاءات وكف نظيف اال أنه بحاجة 

لمزيد من التجانس وتوحيد الرؤيا اإلنمائية التي تحتاجها المدينة.

الخير أضاف:« أما عن األداء، فنحن نراه جيد ويتطلب المزيد من العمل 
واالهتمام كما ان وجود شخص أكاديمي مثل االستاذ ظافر زريقة على 
عنصر  لها  يوفر  قد  والتعليم  التربية  مجال  في  طويلة  خبرة  له  رأسها 

النجاح و الفالح«.

 رئيس لجنة األشغال يف بلدية املنية املهندس رشيد اآلغا للوسط: املجلس مصمم على تجاوز العراقيل

رئيس لجنة األشغال المهندس رشيد اآلغا

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

 تهاني وتربيكات للقيادات األمنية بالتعيينات اجلديدة

من  والمطبوعة  االلكترونية  بنسخها   atv alwassat.com الوسط  أسرة   تتقدم   - وسط 
المؤسسات  العسكرية واألمنية بأحر التهاني والتبريكات بالتعيينات الجديدة معتبرة »الخطوة 

باكورة االنجازات الحقيقية للعهد الجديد لكون الشخص المناسب في المكان المناسب«.

وال يسع الوسط اال التأكيد على أن »المؤسسات األمنية  تستحق ان تتوج باالفضل ومن تبوأ 
سدتها يملك حقيقة كل المؤهالت القيادية   وهي قيادات عرفت بحكمتها  وصبرها وشجاعتها 

في الدفاع عن أمن البالد والتصدي للمتربصين شرا بالوطن«.

جمتمع
أسرة  الوسط  تتقدم من عائلة الفقيد

 حسني علي عوض 
بأحر التعازي لمصابهم الجلل في 

غيابه راجين المولى أن يتغمد  الفقيد   
المرحوم باذنه تعالى   بواسع رحماته

 انه على كل شيٍئ قدير .. 

www.alwassat.comالوسط
العــدد 20 | جمادى، آذار 



ضمــن سلســلة األنشــطة )الخارجيــة( التــي تقــوم بهــا حضانــة األرز بايبيــز، اســتضافت  قنــاة ال mtv أطفــال مجمــع األرز التربــوي )قســم الحضانــة(  لالطــالع  عــن قــرب 
علــى كواليــس برنامــج mini studio المخصــص لألطفــال، والمشــاركة فــي حلقاتــه علــى الهــواء مباشــرة.  القــت  الزيــارة صــدى إيجابــي عنــد األهالــي وكانــت تأكيــد آخــر 

علــى دور الحضانــة فــي  صقــل ثقافــة األطفــال ومعرفتهــم بالمحيــط بــكل »ألوانــه«.

الوسط www.alwassat.comاألخرية20
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AL-ARZ Babies  »حضانة »األرز بايبيز
MINI STUDIO وبرنامج MTV يف استديوهات ال

»


