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»

atv مكرمة في طرابلس الوسط 
ســـــــــكيني علـــي  العقيد  وكـــــــــــــرمت 

»»
طوفان بشري في المنية

رافق زيارة الرئيس الحريري األخيرة
التركي  الرئيس  مستشار 

مكرم من مركز الهدى للغة التركـــية

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

deir ammar - main road - 06464111
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سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  رعى   -  atv الوسط 
الحريري ممثال بالوزير معين المرعبي حفل إفتتاح 
مجمع األرز التربوي على أرض الملعب  األولمبي 
في المجمع في حضور اصحاب السماحة والسيادة، 
رجال  النواب،  السعادة  اصحاب  المعالي،  اصحاب 
الدين االجالء، فعاليات اجتماعية، رؤساء البلديات 
واتحاداتها وحشد غفير من أبناء المنطقة والجوار.

النصب التذكاري

مؤسسي  أزاح  األرز،  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
زريقة  خالد  والسيد  الدرباس  وليد  السيد  المجمع 
نصب  الستارعن  المرعبي  معين  الوزير  برفقة 

المجمع التذكاري.

زريقة
كلمة المجمع ألقاها  السيد خالد زريقة متحدثاً 

بإسمه وباسم شريكه السيد وليد الدرباس شاكرا 

االنمائية  النهضة  هذه  تحقيق  في  ساهم  من  كل 
والتربوية.

التامة  »الثقة  على  المنية  ابناء  زريقة  وشكر 
واستإماننا على فلذات أكبادهم«، كاشفاً عن عزمه 
انمائية  لمشاريع  التحضير  درباس  السيد  وشريكه 
عديدة  وقال: »عندما يجتمُع الهدُف،الّتحّدي،الِحسُّ 
ُرْؤَيٌة  ُن  تتكوَّ مًعا،  آٍن  ُمّو في  ُز والسُّ الّتميُّ  ، الَوَطِنيُّ
ُث عن  َنَتحدَّ أّننا  َفاْعَلُموا  ُتـــَتْرِجُمها ِرسالٌة هاِدفة، 

مجّمِع األرز الّتربوّي«.

األساِس  َحَجَر  أْن وضْعنا  تابع زريقة: »إّننا ومنُذ 
لنا  كاَنت   2011 العاِم  في  الّترَبِويِّ  ْرِح  الصَّ لهذا 
َسٍة  بُمَؤسَّ َتليُق  اّلتي  الّتسَمَيِة  مع  َلٌة  ُمَطوَّ َوقفٌة 
لبناَن  شعاُر  األرُز،  فكاَن  إلنشاِئها،  َنهِدُف  َترَبوّيٍة 
ُعنواٍن  خيَر  وُصموِدِه،  ِوحَدِتِه  وُعنواُن  ورمُزه 
لبلَدِتنا  نجاحاِتِه  َثَمراِت  ُنهدي  اّلذي  المشروِع  لهذا 
ودخَلْت  الِمْجَهِر  تحَت  باَتْت  اّلتي  المنية  العزيَزِة 
مسيَرِته،فها  انطالِق  منُذ  والشُّهرِة  األضواِء  عاَلَم 
الَفعالِّياِت  َمْقَصًدا ألهمِّ  هو اليوَم، وِبُكلِّ َشَرٍف،باَت 

االجتماعّية،الّسياسّية، الّدينّية، الّتربوّية وحّتى 
الّثقافية والّرياضّية«.

ماِت  وأضاف: » َلْسنا هنا اليوَم لِنسَتْعِرَض ُمَقوِّ

َلطالَ  ذلك  ِشْئنا  فلو  الّتربوّي،  األرِز  مجّمِع 
أرِض  على  ُمَتْرَجَمًة  باَتْت  الَحقائَق  الحديُث،لكنَّ 
ُيْعَتَبُر  هذا  الكريَم  اليوَم ألنَّ حفَلنا  هنا  إّننا  الواقِع، 
ُتَترِجُم  ًة  َوَتعليميَّ ًة  َترَبِويَّ ا،وَتظاُهَرًة  ثقافّيً ُمْلَتًقى 
لالرِتقاِء  الاّلُمَتناِهَيَة  والمساعَي  الَمْبذولَة  الُجهوَد 

بالُمستوى الّتعليميِّ إلى حدوِد الّتميُِّزواإلبداع«.

قائال:«  والتعليمية  التربوية  الهيئات  الى  وتوجه 
أن  البشر،  بناء  عليكم  ويبقى  الحجر  بنينا  نحن 
المحبة  في  عليها  تربينا  التي  والقيم  المثل  تعلموا 

واأللفة وحسن التعايش«.

في  »ُمسَتِمّروَن  أننا:  على  بالتأكيد  كالمه  وختم   
إنشاِء مشاريَع إنمائّيٍة أُخرى في المنيِة، كما وأّننا 
ا على توسيع  ُرْقَعِة هذا المجّمِع الّتربوّي  نعملُ حالّيً
ٍة إْن  ِع أكثَر في الِبناِء وإنشاِء مدينٍة تربويَّ َوسُّ من  التَّ
َصحَّ القولُ؛ إّنها وبكلِّ فخٍر مدينُة األرِز الّتربوّيِة، 
المتعّلميَن  تستقبلُ  اّلتي  الّتعليمّيُة  ُة  األكاديميَّ تلك 
الِعلمّيِة  الُمْسَتوياِت  كاّفِة  إلى  الَحضانِة  مرحلِة  من 
الّثانوّيِة منها والِمهِنّيِة والجاِمعّيِة إْن شاَء هللا لكْم 
ِمّنا عهُد الوفاِء ألبناِئنا ومنَطَقِتنا اّلتي َتسَتِحقُّ منا 
كلَّ الجهوِد )وقِل اعملوا فسيرى هللاُ عمَلكم ورسولُه 

والمؤمنون(«.

املرعبي

كلمة راعي الحفل الرئيس سعد الحريري ألقاها 
الوزير معين المرعبي الذي أعرب عن اعجابه 

الشديد بالمجمع بكل ما يحتويه من تنظيم عمراني 
وتنظيم إداري وتربوي قد يكون األهم على صعيد 

لبنان. 

ونقل المرعبي تحيات الرئيس الحريري مشددا على 
وقوفه لى جانب أبناء المنية ودعمه لكل المشاريع 

االنمائية التي تشهدها المدينة«.

تكريم
الطالب  ألهالي  المجمع  زف  اللقاء  ختام  قبل 
اتفاقيات  مجموعة  الى   التوصل  خبر  والحضور 
لبنان  في  الجامعات  أهم   من  أربع  مع  تربوية  
بيروت  وجامعة  يوسف  القديس   ،LAU )البلمند، 
العربية في طرابلس(، على أن توضع هذه االتفاقيات 
في تصرف طالب المجمع، حرصاً منه على متابعة 
طالبه حتى المراحل األخيرة من مشوراهم التربوي.

إنتهى حفل االفتتاح بتسلم الوزير المرعبي وادارة 
من  التكريم  دروع  الحفل  ورعاة  األربع  الجامعات 
»مشوار  فيلم  بعرض  ثم  ومن  المجمع،  أصحاب 

األرز«، جولة في أرجاء المجمع وحفل كوكتيل.

مجمع األرز الرتبوي يفتتح أبوابه »رسميًا« بحفل  ضخم!

| الوزير المرعبي   

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري ...

كواليس الحفل تطالعها الوسط يف لقاء مع درباس سعيد وزريقة
االفتتاح  تفاصيل  كل  اظهار  على  الوسط  من  وحرصا 
رؤول  درباس،   عماد  السادة  التقت  للمجمع،  الرسمي 

سعيد و وسام زريقة.

وبعكس  للحفل  التحضيرات  أن  على  للوسط  أكد  سعيد 
ما توقع البعض لم تبدأ اال قبل شهر واحد من االفتتاح 
الرسمي للمجمع »تاريخ اعطائنا  االشعار لالنتهاء من 
كانت  التي  الشروط  من  حزمة  وضمن  التحضيرات  كل 

كفيلة بمزاحمة الحفل ألهم األحداث المنظمة«.
كان  تفاصيله  بكل  الحفل  أن  على  التأكيد  سعيد  يعيد 
نتاج تعاون فريق عمل متكامل في األرز، ودقق في كل 
من  ابتداء  وصغيرة«  »كبيرة  وكل  وواردة«  »شاردة 
أرضيات المسرح وصوال الى شكل البوفيه ونوع الطعام 

المقدم للمشاركين.
يتحدث درباس عن كارت بالنش أعطي للمنظمين دون 

أن يحدد ميزانية الحفل التي »قاربت المائة ألف دوالر« 
بحسب متابعين  دون أن يؤكد لنا في حكم وجود رعاة 

كثر تزاحموا على رعاية األرز.

أما زريقة فيتحدث عن »وصل الليل بالنهار« في األيام 
ما قبل األخيرة من الحفل كاشفاً عن وضع خرائط هندسية 
مفصلة عن  الحفل األمر الذي امتص الكثير من االخطاء 

)البروتوكولية والتنظيمية(.

المجمع  ومالكي  االدارة  ثقة   « أيضا:  يقول  سعيد 
فيه  دققنا  الذي  المشرف  االفتتاح  أثمرت هذا  بكواردهم 
االضاءة،  األولى،  الصفوف  التصوير،  تفاصيل  أدق  في 
االخراج،  الى أن كان دقيقا لدرجة أنه يزاحم ربما تنظيم 

مهرجان كان الخاص بالمشاهير.

حوار الوسط مع سعيد، زريقة ودرباس دام أكثر من 65 

الضيافة،  يتسم بحسن  األرز،  لقاء مع  ككل  دقيقة وهو 
البعد  كل  وبعيد  ومنظم  صحيح  بشكل  األدوار  وتوزيع 
عن تجاوز اللياقات ان في االستقبال أو االستضافة وهو  

سبب حقيقي وملموس لنجاح معظم أنشطة المؤسسة.

شجرة  استيراد    الى  الخارج  من  معدات  استيراد  من 
بــ اختيار مجسم األرز  األرز من الخارج أيضا، مروراً 
انتهت باختيار تصميم  بعد عرض مجموعة من األفكار 
مسؤولة قسم الدعاية والتصميم األستاذة سناء القصاب.

الصالون االعالمي

لم    التفاصيل   لكل  وزريقة  ودرباس  سعيد  شرح  ومع 
األرز  صالون  ولقاء  االعالمي  الشق  عن  الحوار  يغفل 
مع ضيوف الحفل في خطوة جريئة كسرت حاجز الملل 
الموجود في الكثير من االحتفاالت وساهمت في اعطاء 

محكم  سيناريو  ضمن  المدعوة  الشخصيات  لكل  كلمة 
امتص كم كبير من األخطاء وانتهى بحفل ناجح وراقي 

بكل المقاييس وأعطى صورة مختلفة عن المدينة.
األرز صديقة للبيئة ايضاً

ملحق  لمبنى  التحضير  عن  بالكشف  الحوار  انتهى 
بالمجمع »صديق للبيئة« من استخدام للطاقة النظيفة، 
الى الزراعية العضوية مروراً بتدوير فضالت المؤسسة 

واعادة استخدمها.

المؤسسة  أن  على  أيضا  للوسط  أكدا  وزريقة  درباس 
للبدء  ايذانا  التفصيلية  الخرائط  وضع  مرحلة  في  اليوم 
عديدة  بمفاجآت  واعداً  البناء  بمرحلة  قريب  وقت  وفي 

ستترافق مع االعالن عن »مدينة األرز التربوية«.

| درباس| زريقة   
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ترتفع بورصة المشاريع عامة ويكثر تبنيها على أبواب كل انتخابات 
نيابية اال ان واقع األمر هو خالف ذلك فالضنية هي من أجمل مناطق 

تتميز  خالبة  بطبيعة  وتتمتع  لبنان 
المناطق حيث  بها عن غيرها من 
لمياه  مصدر  أكبر  فيها  يوجد 
العذبة وأعلى قمة في لبنان القرنة 
السوداء وفيها العديد من المقومات 
الحصن  كقلعة  واألثرية  السياحية 
في بلدة السفيرة ومغارة الزحالن.

اما  إلهي  هو عطاء  هذا  كل  ولكن 
على األرض فحدث وال حرج فترى 

اإلهمال والعجب الُعجاب  من أينما تريد أن تبدأ يمكنك الحديث عن اإلهمال 
والحرمان في الضنية، الكل يعرف حكاية السد المعجزة سد بريصا الذي 
تم تلزيمه منذ أكثر من عشر سنوات لتجميع مياه الينابيع ومياه االمطار 
المفاجئة كانت بأن السد غير مؤهل  لري معظم بلدات الضنية اال ان 
االعتمادات  من  الدوالرات  ماليين  اضافة  من  بالرغم  المياه  لتجميع 
جديد. سد  إلنشاء  تكفي  كانت  أنها  حيث  إلصالحه  له  رصدت  التي 

الفساد إلى الهدر،  بالفشل واألسباب متعددة من  النتيجة باءت  إال ان 
مصيدة  أصبحت  طرابلس  الضنية  عام  طريق  والنفعيات،  والالمباالة 
وعدم  العشوائية  والمطبات  والخنادق  الجور  كثرة  بفعل  للسائقين 
صالحية اإلسفلت وغياب االنارة  عن معظمها حيث حصدت العشرات 
من األرواح وما زالت تحصد الحوادث وارواح الناس وكل مرة نوعد 
بأنها قد لزمت والشهر المقبل سيبدأ العمل وهذه الوعود من سنوات 
منذ  لُزمت  الطريق  السفيرة،   – السفيرة  مراح  ذاتها...تحويرة  هي 
فيها  وشيد  سنوات  أربع  من  أكثر  منذ  شقها  تم   ثم  ومن  سنوات  
العمل منذ أربع سنوات وال أحد يعرف  حائط دعم واحد وتوقف فيها 
السبب تارة ُيقال لنا نفاذ االعتمادات وتارة أخرى تعديل على التخطيط 
واألكيد ان العمل متوقف وال أحد يملك اإلجابة سوى اإلهمال والحرمان.
المنية  قضاء  في  المضمونين  عدد  يبلغ  االجتماعي  للضمان  مركز 
طرابلس  لمركز ضمان  يتبعون  من 25000 مضمون  أكثر   الضنية 
مركز  ابواب  امام  ُيذل  أن  المضمون  الضناوي  المواطن  على  حيث 
من  أكثر  ينتظر  ان  وعليه  استشفاء  موافقة  على  للحصول  الضمان 
قادر  غير  طرابلس  ضمان  الن  الضمان  من  مستحقاته  لقبض  سنة 
كافة  ان  نرى  تلبية خدمات مضموني طرابلس في حين  أصال« على 
في  انه  علما«  االجتماعي  للضمان  مراكز  فيها  يوجد  الشمال  أقضية 
أكبر االقضية غير الضنية ال يتجاوز فيها عدد المضمونين ال7000 
مضمون ووحده قضاء الضنية ال يوجد فيه مركز للضمان االجتماعي.

ايصاالت  لدفع  للمالية  مركز  فيها  والقائمقاميات  األقضية  كل 
كل  على  مكتوب  حيث  الضنية  باستثناء  الدعاوى  ورسوم 
اوايصال  دعوى  رسم  يدفع  ان  يريد  محامي  او  مواطن 
العدل. قصر  في  طرابلس  مالية  مركز  يقصد  ان  عليه  للمالية 
 ، السفيرة  بلدات  )أحراج  لبنان  في  صنوبر  حرج  أكبر  فيها  الضنية 
علما«  طبيعية  محمية  اآلن  حتى  يصنف  لم   ،)... بطرماز   ، طاران 
سنة  وكل  محميات   صنفت  الضنية  غير  في  األمتار  مئات  إن 
سيارات  في وصول  تساعد  طريق  فيه  يوجد  ال  حيث  النيران  تلتهمه 
التي  الصندل  دودة  عن  فضال«  هذا  الحرائق  على  للسيطرة  اإلطفاء 
الجائرة. القطع  وعمليات  األشجار  هذه  يباس  الى  وتؤدي  تغزوه 

كل  اهتمامات  عن  تماما«  مغيبة  السفيرة  في  الحصن  قلعة 
الرومانية  القالع  أهم  من  وتعتبر  والسياحة  الثقافة  وزارة  من 
تمثيل  تهميش  عن   فضال«  ...هذا  الدولة  قبل  من  المهملة 
والعسكرية  واألمنية  االدارية  والتعيينات  الوظائف  من  الضنية  
!!! والحرمان  االهمال  من  الكثير  ....والكثير  األولى  الفئة  من 
الحرمان  هذا  سيستمر  متى  الى  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ولكن 
التعصب  رهينة  الضناوي  الشعب  سيبقى  متى  والى  واالهمال 
ضمن  تنفيعات  يكفيكم  النواب  أيها  العمياء،  والتبعية  السياسي 
انتخابية  تنموية  ومشاريع  مزايدات  يكفيكم  الضيقة،  الدائرة 
الناس. لعقول  إستغالال  يكفيكم  االنتخابات،  أبواب  على 

الفقر  من  يئن  الشعب  أن  حين  في  والنفعيات  الموائد  أتخمتكم  لقد 
لمرة  وشعبكم  ربكم  أمام  مسؤولون  كونوا  والحرمان،  والبطالة 
الحرمان  هذا  في  والشريك  المسؤول  أنت  المواطن  أيها  واحدة، 
يشعر  مواطن  صرخة  هي  هذه  النهاية  وفي  له،  مؤيداً  كنت  طالما 

صاغية.  آذاناً   يجد  عله  الصوت  ورفع  لمنطقته  والحرمان  بالظلم 

صرخة مواطن
  المحامي أسامة هرموش

لماذا الضنية غائبة عن خارطة اإلنماء؟

على طريق إطالق بثها الفضائي ..
الوسط atv مكرمة يف معرض الكتاب، يف إفطار الغد وتكرم العقيد سكينة

الشهرين  في  للوسط  كانت   -  atv الوسط 
على  خاللها  من  اثبتت  كثيرة  محطات  األخيرين 
أنها مؤسسة قادرة على المواجهة واالستمرار في 
أصعب الظروف وأن مشروعها الفضائي على قاب 
البث  عند  يتوقف  لن  وهو  انطالقه  من  قوسين 
والمطبوع  االذاعي  أيضا  يضم  بل  التلفزيوني 

ضمن مشروع اعالمي متكامل ومحايد. 

 

العقيد علي سكينة
قيــــادة منطقة الشمال 

األمن  قوى  في  الشمال  منطقة  قائد  استضاف 
حمادة  الفوتوغرافر  سكينة   علي  العقيد  الداخلي 
الحاج  فهد  األستاذ   atv الوسط  عام  ومدير  أسعد 
األثر قدم  الجديد.   وعلى  بالمركز  زيارة تهنئة  في 
أسعد للعقيد سكينة لوحة تذكارية ك عربون تقدير 
على التضحيات التي تبذلها القوى األمنية في سبيل 

حفظ أمن الوطن والمواطن.

»المؤسسات  أن  على  التأكيد  اال  الوسط  يسع  وال 
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«.

الغد
فعاليات  ضمن  محطة  للوسط  وكانت 
لبنان في  الغد  كشافة  جمعية   إفطار 
الذي اقيم في قاعة الفيحاء –الميناء  بحضور حشد 
من الفعاليات السياسية والعلماء الدينية والبلدية 
والنقابية  واالقتصادية  الحرة  المهن  ونقباء 
والرياضية. والتربوية  واالجتماعية   والكشفية 

الزعبي  ديما  السيدة  الحفل  عريفة  ترحيب  بعدً 
بالحضور الكريم  ألقى رئيس الجمعية كلمة أكد 
فيها على مناقبية العمل الكشفي شاكرا كل من 
ساهم ويساهم في دعم جمعية كشافة الغد في 

لبنان.

atv تكريم الوسط
أبناء  من  نخبة  تكريم  وخالل  اللقاء  ختام  في 
كرم  ومدينتهم،  لبلدهم  المعطائين  طرابلس 
ممثلة  االخبارية  الوسط  عواد  عبدالرزاق  القائد 

متابعتها  على  لها  تقديرا   أسعد  حمادة  بالزميل 
قناتها  تبصر   أن  متمنيًا  الجمعية  ألنشطة 

الفضائية النور في وقت قريب.

معرض الكتاب
وفي سياق متصل وضمن فعاليات إختتام  معرض 
الكتاب السنوي الــ 43 في طرابلس المنظم من 
طرف  الرابطة الثقافية، كرمت لجنة األسير يحيى 
سكاف الوسط atv في حضور حشد من األصدقاء 
تقدمهم رئيس رئيس الرابطة األستاذ رامز الفري 
التي  اإلعالمية  المواكبة  و  للمجهودات  امتنانا 
المعرض،  أنشطة   لجميع  المؤسسة  بها   قامت 
ممثلين  الوسط  في  الزمالء  تسليم  تم  حيت 

باألستاذ فهد الحاج   لوحة تكريمية.

التكريم،  شكر جمال سكاف بأسم  وعلى هامش 
على  الوسط  سكاف  يحيى  أصدقاء  و  عائلة 
الدائم   مساندتها لقضية األسير  وعلى تعاونها  
مع اللجنة في إنجاح النشاطات التي قامت بها في 
جناح األسير سكاف في معرض الكتاب الدولي هذا 

العام و التي كان لها أثر كبير في دعم القضية.
 

ادارة  بيان  في  الوسط  ادارة  شكرت  بدورها 
الثقافية  الرابطة  الدولي،  كرامي  رشيد  معرض 
الفري  لجنة األسير  ممثلة برئيسها األستاذ رامز 
يحيى سكاف،  ادارة مجمع العبير التربوي ورئيس 
مالك  فادي  االستاذ  المستقلة  الوطنية  الحركة 
التعاون  وكل   atv للوسط  احتضانهم  على  الخير 

الذي صدر عنهم.

تركيا
المستشار  الوسط في وقت سابق   إدارة  والتقت 
السابق للرئيس التركي السيد أرشاد هرمزلو  في 
حضور السيد مستشار السفير التركي في بيروت 

سنجار يوندام  في حضور السيد محمد عيد.

تقديم  خطوات  في  البحث  اللقاء   خالل  في  تم 
خطط  من  تحمله  لما  الوسط  لمشروع  الدعم 
تستهدف    تقريب وجهات النظر وتوطيدها بين 
عرض  جانب  الى  والتركية  اللبنانية   الثقافتين 
للشعبين  التركية  الدولة  من  المقدمة  االنجازات 
عرقي  تمييز  اي  دون  الصديق  واللبناني  العربي 
وأن تكون جسر جيد ووسيلة متقدمة  أو طائفي 
للتواصل بين الثقافتين على أن تكون ذات طابع 

ثقافي اجتماعي انمائي.

التواصل  قنوات  فتح  على  الفريقين  وتوافق 

والتنسيق المباشر بينهما على أن تستمر اللقاءات  
هذا  الطالق  مشتركة  صيغة  الى  التوصل  ألجل 
جانب  الى  فضائية  بقناة  يبدأ  الذي  المشروع 

النشرات الصوتية والمطبوعة. 

في  التركي   السفير  مستشار  السيد  وعد  بدوره 
بيروت سنجار يوندام بمتابعة مشروع الوسط مع 
مشروعها  إطالق  في  للمساعدة   ادارتها  مجلس 
في   ATV الفضائية  قناتها  جانب  الى  االعالمي 
بدعم  بالده  رغبة  مبديا  ممكنة،  فرصة  أقرب 
مصالح  يخدم  بما  لبنان  في  االعالمي  القطاع 

الدولتين الشقيقتين.

بيان شكر
أكد على  بيان  المؤسسة  ادارة  وصدر الحقا عن  
اعالمية  مؤسسة  كانت  وإن   ،  atv الوسط   « أن 
فتية تشق طريقها نحو البث الفضائي، وبامكانات 
محدودة، اال أنها لكل لبنان ولكل الوطن العربي، 
المحقة،   القضايا  لكل  داعمة  الدوام  على  وكانت 
وكانت  على الدوام مع قضايا أهلنا في طرابلس، 
في صيدا في الجنوب وفي بيروت، بيروت عاصمة 

الصحافة العربية الحرة«.

هذا  خالل  من  »و  أنها  الى  الوسط  بيان  ولفت 
التكريم واالحتضان ستزداد صالبة بتعاضدها مع 
المحبين والمساهمين ايذانا بتحقيق أعلى درجات 
النجاح والوصول الى حلم  اطالق قناتها الفضائية  
الوسط atv  والمرتقب في وقت قريب ان شاء اهلل 
تعالى والذي سيوضع في خدمة الوطن والمواطن 
وفي خدمة قضية األسرى وتحت تصرف الرابطة 
الثقافية في طربلس وباقي المؤسسات الصديقة 
والحريصة على الوطن من العابثين والمتربصين 

بأمن المواطن االقتصادي واالجتماعي«.

على  رياشي  ملحم  االعالم  وزير  البيان  وشكر 
ومحاربته  »النظيف«  االعالم  جانب  الى  وقوفه 
الوسط تقف  أن  لالعالم »الهابط«، مشددًا على 
الى جانبه وجانب وزارته وهي تضع كل امكاناتها 
المطبوع  االعالم  خدمة  سبيل  في  المتواضعة 
في  وضعها  الممكن  غير  من  رمزية  من  له  لما 
وهي  االلكتروني،  االعالم  لصالح  التقهقر  دائرة 
شهرية  نسخ  فرض  الى  الرياشي  الوزير  تدعو 
جانب  الى  االلكترونية،  المواقع  على  مطبوعة 
للمؤسسات  المطبوعة  الدورية  النشرات  تفعيل 
وللحديث  الوسط  اصدارات  غرار  على  االجتماعية  ً

شكرا
تشــكر الوســط ATV  كل مــن ســاهم يف التحضــر لهــذا العــدد، مــن فنيــن، صحفيــن، 
معلنــن ومؤسســات اجتماعيــة، وتخــص بالشــكر ســعادة النائــب كاظــم الخــر،  مجمــع 
األرز الرتبــوي،  الســادة اتحــاد بلديــات املنيــة ، الســادة بلديــة املنية، الســادة بلديــة مركبتا، 
ــى  ــد مصطف ــتاذ محم ــر، األس ــك  الخ ــادي مال ــتاذ ف ــة، األس ــرج اليهودي ــة ب ــادة بلدي الس
مطــر،  الســيد معتــز الخــر،   األســتاذ عبدالقــادر نحلــة، األســتاذة رشــا زريقــة،   األســتاذ 
املحامــي أســامة هرمــوش، األســتاذ عبــداهلل علــم الديــن،  الســادة مشــروع املــرادور 
 MSWR  ،والســيد أحمــد علــم الديــن الــدوري، والســادة اســتديو روان، اســتديو مــارك وان
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إقرأ أيضًا ،،
مستشار الرئيس التركي 

مكرم في بلدة دير عمار  
- ص7 

 |الرئيس الحريري يلقي كلمته             
  وسط - تصوير: حمادة أسعد - استديو روان

من دارة النائب كاظم الخري اىل دارة الدكتور معتز زريقة ...
 »طوفان الوفاء« للحريري تجاوز  كل التوقعات: لنتابع مسريتنا معا ونحافظ على استقرار بلدنا وأهلنا

تقرير: ميساء سيف
المتجددة،  التفاؤلية  المناخات  بحسب   -  atv الوسط 
فان قانون االنتخاب يبقى على قاب قوسين، بيد ان هذا 
التفاؤل يبقى مشوب بالحذر حتى الساعات األخيرة، في 
ضوء التجارب السابقة وانكشاف النوايا الحقيقية لبعض 
على  تتركز  االنتخابية  المشاورات  أن  علمًا  األطراف، 
األجواء  السياسي، ووسط هذه  االشتباك  تداعيات  لجم 
السياسية الملبدة، كانت محافظات الشمال وعكار على 
انتظار جولة  موعد مع »طوفان« من نوع آخر كان في 
الرئيس سعد الحريري الرمضانية  التي اختتمها بقضاء 
المنية الضنية حيث كانت في استقباله »طوفان بشري« 
جددت  التي  الخير  كاظم  النائب  دارة  في  ذروته  بلغ 
لوحة شعبية  أي رسميات، في  األزرق دون  للتيار  الوفاء 
الضيف  شق  حيث  البروتوكولية  االجراءات  عنها  غابت 
كاظم  النائب  برفقة  المحبين  آالف  جموع  االستثنائي 
الخير متوجها الى جامع ومجمع الخير حيث التقى أهالي 

الموقوفين االسالميين.
 

اذًا، ...  اآلالف  من سياسيين، رؤوساء بلديات، أمنيين، 
رجال دين وفعاليات اجتماعية، مدنية واعالمية  توافدوا 
اليهودية،  برج  عمار،  دار  بحنين،  مركبتا،  المنية،  من 
البداوي،النبي يوشع والضنيه ، متجمهرين في ساحات 
وفلوات دار النائب كاظم الخير، التي تحولت الى ساحة 
كاظم  النائب  ولمحبي  الحريري  الرئيس  لنهج  استفتاء 

الخير في ختام جولة الحريري الشمالية.

احمد  الدكتور  النائب  منزل  زار  الحريري  الرئيس  وكان 
فتفت في الضنية، كما زار منزل النائب قاسم عبدالعزيز 
الذين  المواطنين  من  حشود  استقباله  في  كان  حيث 
الضنية-المنية،  لمنطقة  بزيارته  مرحبين  له  هتفوا 

ومؤكدين تأييدهم لنهجه. 
 

الحريري
إنجاز قانون العفو على عاتقي  

 
والتقى الرئيس الحريري، أهالي الموقوفين اإلسالميين 
في مسجد مجمع الخير في المنية واستمع الى مطالبهم 

أبنائهم  بمصير  البت  مسألة  تسريع  بخصوص 
الموقوفين.

وتحدث الرئيس الحريري إليهم قائال: »أعرف معاناتكم 
بالعمل على تسريع  لقد تعهدت  وأتحسس مشاعركم، 
شخص  كل  عن  عفو  قانون  مشروع  النجاز  الخطى 

يستحق العفو ولن أتراجع عن هذا الوعد«.

سوريا  في  يحصل  ظلما  هناك  ان  يعلم  »كلنا  وأضاف: 
ضده  ووقفنا  نرفضه  ونحن  السوري،  الشعب  بحق 
الجميع  على  ولكن  كان،  ايا  المظلوم  مع  ونتعاطف 
بحجة  للمتطرفين  لالنضمام  االنجرار  وعدم  التنبه 
شعارات  وراء  التلطي  او  السوريين،  االخوان  مناصرة 
دينية الهداف غير مسؤولة. المسؤولية تفرض علي ان 
اتحدث معكم بصدق وصراحة، وتنبيه اهلي وأبناء بلدي 
من مخاطر ما يحصل. وكل مواطن عليه مسؤولية أيضا 
لتوعية الشباب واألبناء وتحذيرهم من مخاطر االنضمام 
الى المجموعات المتطرفة التي تتستر زورا برداء الدين 

اإلسالمي«.

وختم قائال: »أنا اشعر بمعاناتكم وواجبي ومسؤوليتي 
ان أساعدكم، لقد أخذت مسألة انجاز قانون العفو على 
فخامة  مع  بالتعاون  ذلك  اهلل نستطيع  وان شاء  عاتقي 
ذلك  لتحقيق  المستحيل  وسأعمل  الجمهورية  رئيس 

ضمن ما يسمح به القانون«.

السحور   
منسقية  أقامتها  سحور  مأدبة  الحريري  الرئيس  ورعى 
المكتب  عضو  دارة  في  المنية  في  »المستقبل«  تيار 
أحمد  النواب:  حضرها  زريقة،  معتز  للتيار  السياسي 
دين  ورجال  الخير  وكاظم  العزيز  عبد  قاسم  فتفت، 

وشخصيات وحشد كبير من أبناء المنطقة.

اآلتية:  الكلمة  الحريري  الرئيس  ألقى  المأدبة،  وخالل 
أكبر  وفرحتي  معكم،  أكون  أن  كبيرة  دائما  »فرحتي 
السحور  هذا  نتقاسم  المنية،  في  أهلي  عند  أكون 

الرمضاني المبارك.

املنية
لن تخـــسر مقاعدها

سنة  قررت  التي  المدينة  وهي  خاصة،  مكانتها  المنية 
الرئيس  مدينة  لقب  نفسها  على  تطلق  أن   2005
الشهيد رفيق الحريري. والمنية في كل انتخابات تحدث 
الشهيد  الرئيس  لمدرسة  وانتمائها  بوفائها  الفرق، 
مشروع  جميعا،  مشروعنا  هو  الذي  ومشروعه،  ولخطه 
المشترك،  والعيش  االعتدال  ومشروع  لبنان،  عروبة 

واألهم األهم: مشروع الدولة بلبنان.

وبالحديث عن االنتخابات، أعلم أنه بمناسبة الكالم عن 
نتيجة  االنتخابات  تفرز  أن  خشية  لديكم  جديد،  قانون 
بشكل يتمثل فيها قضاؤكم، قضاء الضنية- المنية، بـ 
وأنا  مقعدها.  المنية  فيه  وتخسر  الضنية،  من  نواب   3
المنية  ومقعد  وارد  غير  األمر  هذا  أن  لكم  ألقول  هنا 

محفوظ، مهما كان القانون بإذن اهلل«.

باالعتدال  لدروس  بحاجة  ليسوا  المنية  »أهل  أضاف: 
وبالقيم الحقيقية لديننا الحنيف، وهم أول الواقفين في 
التطرف ومتمسكون بالعيش المشترك والشرعية  وجه 
وأنا  المنية،  الموقوفين من  بين  والدولة. هناك شبان 
عهدي أمامكم أن نصدر قانون عفو يعطي كل صاحب 
علينا  ولكن  اهلل.  بإذن  ممكن  وقت  بأسرع  حقه،  حق 
مسؤولية تجاه أبنائنا وشبابنا، صحيح هناك ظلم يحدث 
أول من  وأنا  وهناك شعب مظلوم،  والعراق  في سوريا 
الحفاظ على شبابنا،  علينا  الظلم، ولكن  كان ضد هذا 
الدين.  ستار  تحت  استغاللهم  يحاولون  من  هناك  ألن 
أحدا،  يظلم  ال  وهو  السالم،  دين  هو  اإلسالمي  الدين 
وعلينا أن نتنبه كثيرا من استغالل الدين لغايات أخرى«. 

جامعة الشرق
وتابع الحريري: »بالحديث عن أحداث بحنين، تعرفون 

جامعة  ببناء  العمل  بوقف  السبب  كانت  أنها  جميعا 
الشرق، وقريبا سيستأنف العمل بهذا المشروع التربوي 
اإلدارة  مبنى  بناء  من  األول  الجزء  أن  علما  األساسي، 
مشاريع  عدة  وهناك  جاهزا.  بات  األعمال  إدارة  وكلية 
للتنفيذ  تنتقل  أن  وأملي  دراستها  جار  للمنطقة  حيوية 
المنية  أوتوستراد  يربط  الذي  النفق  بينها  قريبا، ومن 
- الضنية الجديد بأوتوستراد طرابلس - عكار، ومشروع 
الكورنيش البحري، ومدارس النبي يوشع وبحنين ودير 
عمار. أوتوستراد المنية - الضنية جار تنفيذه وقد نفذ 
تلزيم  يتم  وقريبا  عزقي،  منطقة  حتى  منه  األول  الجزء 
الجزء الثاني منه. ومن المشاريع األساسية التي نفذت 
للمنطقة، مستشفى المنية الحكومي، بعد طول انتظار، 
المنطقة، وتم تعيين  المرضى من  والذي بدأ يستقبل 
مياه  مشروع  تلزيم  أعيد  كما  له.  إدارة  ومجلس  مدير 
تنفيذه  وبدأ  السعودي،  الصندوق  من  الممول  الشفة 
كمشروع متكامل يؤمن المياه لكل البيوت بالمنية ودير 
اليهودية.  وبرج  يوشع  والنبي  ومركبتا  وبحنين  عمار 
وبجهود نائب المنية الصديق كاظم الخير، تبلغنا منذ 
هناك  ليكون  المالية  بوزارة  االعتمادات  بفتح  يومين 
مكتب لكهرباء لبنان بالمنية، يسهل حياة المواطنين، 

وسيكون افتتاحه خالل أسابيع قليلة إن شاء اهلل«.

المنية،  ألجل  جار  العمل  كل  بالمنية  أهلي  أحبائي،   
واألخير  األول  تحضيرها، هدفها  الجاري  المشاريع  وكل 
النهوض االقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب بشكل 
خاص. كل أملي، في هذه الليلة الرمضانية المباركة، أن 
نتابع مسيرتنا معا، ونحافظ على استقرار بلدنا وأهلنا، 

ونستعد لمرحلة مقبلة، كلها أمل بإذن اهلل«. 

عهدي أمامكم أن نصدر قانون عفو 
يعطي كل صاحب حق حقه
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 - التركي  الحوار  لمنتدى  العام  األمين  زار   - الوسط  
السابق  التركية  الجمهورية  رئيس  ومستشار  العربي 
أرشاد هرمزلو، هدى لتعليم اللغة التركية في معهد ال 
بلدة دير عمار، بدعوة من  السيد محمد عبدالرحيم عيد 
التركي  السفير  مستشار  يرافقه  األسعد،  خالد  والسيد 
إمرة  يونس  مركز  ومدير  يوندام  سنجار  بيروت  في 
الثقافي في بيروت جنكيز ايروغلو، وكان في استقبالهم 
الى جانب عيد وأسعد، مدير مركز الهدى لتعليم اللغة 
اللغة  تعليم  أساتذة  عيد،  الدين  محي  األستاذ  التركية 
فيصل  األستاذ  المعهد  منسق  رأسهم  وعلى  التركية 
مجلس  الجندي، رئيس  سامي  عمار  دير  مختار  توكور،  
زريقة، األستاذ  عالء  الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة 
عبدالقادر  األستاذ  عيد،  عبدالرحيم  السيد  عيد،  خضر 
 نحلة، السيد عزام عيد، الحاج عالء عيد،  السيد معمر عيد
الحاج،  فهد  األستاذ  اإلخبارية  الوسط  عام  مدير   ،
اعالميين هيئات من المجتمع المدني وأهالي التالميذ.

 
رحبوا  الذين  المركز  وطالب  طالبات  مع  الوفد  التقى  بداية 
التركية  باللغتين  له  المرافق  والوفد  التركي  بالمستشار 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  خالله  من  شاكرين  والعربية 
كما  المستضعفة،  الشعوب  جانب  الى  وقوفه  على  أردوغان 
جنكيز  بيروت  في  الثقافي  إمرة  يونس  مركز  مدير  شكرو 
ثقافات  من  اكتسبوه  وما  التركية  اللغة  على صفوف  ايروغلو 

جديدة. 

 بدوره رحب  األستاذ خضر عيد باسم آل عيد وعموم أهالي دير 
عمار بالوفد التركي، شاكرا الدولة التركية الممثلة بمستشار 
الرئيس التركي على ما تبذله من جهود لدعم الشعب اللبناني 
السالم  الوفد  محماًل  التركية،  اللغة  تعلم  مشروع   السيما  
للرئيس التركي متمنين له دوام النجاح االزدهار والتألق والى 
ما  كل  على  التركية  الدولة  شكر  مع  العطاءات  من  المزيد 

تقدمه من مساعدات.

وأثنى مستشار السفير التركي في بيروت سنجار يوندام على 
مجهود منسق العالقات اللبنانية التركية السيد محمد عيد  

البلدين  بين  للعالقات  متابعته  وعلى  دعوته  على  وشكره 
نبارك  وقال:»  المهمة  هذه  سبيل  في  يبذله  ما  كل  على  و 
لكم هذا المجهود في المعهد، وبالفعل تقومون بعمل جبار 
عند  التركية  اللغة  من  المتقدم  المستوى  بهذا  تفاجأنا  وقد 

الطالب».

وكشف المستشار عن افتتاح فرع للمركز الثقافي التركي لتعلم 
اللغة التركية في طرابلس الى جانب فرع االداب التركي في 

الجامعة اللبنانية لتعليم اللغة التركية.

هرمزلو
الى  أردوغان  الرئيس  تحيات  هرمزلو  أرشاد  المستشار  ونقل 
أخباركم  ونتابع  نحبكم  وقال:»  الصديق  اللبناني  الشعب 
الطيبة، وموضوع تعلم اللغة التركية مهم جدًا لبناء الجسور 
ومن  بينهم،  فيما  والتواصل   الشقيقين  الشعبين  بين 
حقوقكم على الدولة التركية هذا التواصل وأن نكون معاكم 
في كل أموركم صغيرها وكبيرها ونتمنى أن يكون التواصل 

والود دائم فيما بين البلدين».

»مركزنا  الى  الدعوة  تلبية  التركي  للمستشار  عيد  وشكر 
المتواضع»  وقال:» نعتز بكم ومن محبتنا لتركيا وضع فلذات 
أكبادنا بين أيديكم لتعليمهم ونحن نفتخر بكم وبتواصلكم 
في  الثقافي  إمرة  يونس  مركز  مدير  عيد  شكر  كما   .« معنا 
للمركز  يقدمه  الذي  التعاون  كل  على  ايروغلو  جنكيز  بيروت 

ولمشروع اللغة التركية في مركز الهدى في دير عمار.
 

تكريم
المركز  وإدارة  عيد  عبدالرحيم  محمد  السيد  قدم  الختام  في 
الرئيس  مســــــــتشار  السيد  من  لكل  وشكر  تقدير  دروع 
في  التركي  السفير  مستشار  السيد  هرمزلو،  أرشاد  التركي 
في  الثقافي  إمرة  يونس  مركز  ومدير  يوندام،  سنجار  بيروت 

بيروت جنكيز ايروغلو ومن ثم أخذت الصور التذكارية.

مشروع مشرتك
بني اتراك ولبنانيني 

ورعى السفير التركي في لبنان شاغطاي الجييس حفل افتتاح 
منطقة  في  فوود»  »فاين  لشركة  تابعا  للشوكوال  مصنعا 
راسمسقا، في حضور االمين العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء 
شوكوت،  سرحال  العالمية  التيكا  منظمة  رئيس  خير،  محمد 
االسعد  خالد  الحاج  اللبنانية  التركية  العالقات  وحدة  منسقي 
ومازن  فهد  رامح  حمدي  ابو  حمد  والنقباء:  عيد،  ومحمد 
المنيه  في  الحكومي  مستشفى  ادارة  مجلس  رئيس  العويك، 
عالء زريقة، رئيس جمعية المحبة عبد القادر نحلة وحشد كبير 
من الفاعليات السياسية واالقتصادية ورؤساء بلديات ومخاتير 

وجمعيات.

التقليدي،  الشريط  وقص  والتركي  اللبناني  النشيدين  بعد 
الخير  واللواء  بالسفير  فيها  رحب  كلمة  كسحة  محمود  القى 
والحاضرين، وشدد على »تمتين العالقات التركية اللبنانية في 
والتجاري»،  االقتصادي  المجالين  في  السيما  المجاالت،  شتى 
وقال: »سعينا دائما كاقتصاديين لتطوير التعاون بيننا وبين 
ان نستمر في  افتتاح مصنعنا في  االتراك، ونامل بعد  اخوتنا 
توطيد العالقات االقتصادية اللبنانية التركية بما ذلك مصلحة 

للبلدين».

 خري
راعية  التركية  الدولة  الى  بالشكر  »اتوجه  الخير:  اللواء  وقال 
االحتفال التي تشجع المواطنين على افتتاح مثل هذه المشاريع 
من مصانع او مؤسسات، سواء اكانت فردية او جماعية. هذا 
دائم مع  تواصل  كنا على  اليوم، حيث  الذي نشهده  النشاط 
سعادة السفير التركي ومع منظمة تيكا لتشجيع اليد العاملة 
مشاريع  لتنفيذ  االعمال  ورجال  المشاريع  واصحاب  لبنان  في 

اخرى مثل هذا المصنع».

وتابع: »لدينا توجيهات من الرئيس الحريري ان يكون هناك 
دعم من قبل الدولة لتشجيع المشاريع االنمائية، وحصلنا على 
بعض التوجهات والمالحظات من رجال االعمال االتراك التي 
تشجع الصناعة الوطنية في لبنان، وسوف ننقلها الى الرئيس 
ويتم  تام  تواصل  على  نكون  حتى  الصناعة  ووزير  الحريري 

تزليل العقبات امامنا».

وختم: »هذا المشروع صغير لكنه كبير على مستوى الوطن، 
يفتح  ان  المستقبل  في  ليسعى  مواطن  لكل  حافزا  يعطي 

مشروعا على هذا المستوى من اجل االستثمار في لبنان.

السفري الرتكي
رجال  بين  اول مشروع مشترك  ارجييس: »نطلق  قال  بدوره، 
اعمال اتراك ولبنانيين على هذا المستوى، وهذا المعمل سوف 
منطقة  في  يعيش  الذي  اللبناني  للشعب  عمل  فرص  يخلق 

الشمال، وسيوفر اكثر من 60 فرصة عمل الهالي المنطقة».

هذا  العمل،  هذا  في  شارك  من  لكل  بالشكر  »اتوجه  وتابع: 
فخر لنا ان هذه الماكينات التي تشغل المصنع هي من انتاج 
وان  لكم  توفيق  ونتمنى  للجميع  فمبروك  التركية،  المصانع 
العمل وتصديرالبضائع، ونامل ان سويا ان تتوفر  تبدأوا في 

مشاريع اخرى منتجة بين لبنان وتركية».

هيثم  المصنع  ومدير  الخير  واللواء  السفير  تفقد  ذلك،  بعد 
طرابلس،  في   biscuit torco مركز  المرافق  والوفد  كسحه 
وكان في استقبالهم مديرا المركز محمود كسحه وجالل عيد 

وجال الجميع على منشاته.

غذاء  حفل  والمركز  المصنع  على  القيمون  ،اقام  الختام  وفي 
على شرف السفير ارجييس والوفد المرافق.

اللواء محمد خري 
مكرم يف معهد الهدى  

ومحمد  أسعد  خالد  السيدين  تركيا  أصدقاء  من  بدعوة 
مركز  خير  محمد  اللواء  لإلغاثة  العليا  الهيئة  رئيس  زار  عيد، 
الحاج  حضور  في  عمار  دير  في  التركية  اللغة  لتعليم  الهدى 
عبدالرحيم عيد، آمر فصيلة التبانة النقيب أحمد أبو حمدان،  
عمار  دير  ومختار  العويك  مازن  النقيب  التعتور  فصيلة  آمر 
سامي الجندي، واألصدقاء خضر عيد، عمر عيد، ومدير معهد 
التركية. اللغة  وأساتذة  عيد  الدين  محي  األستاذ   الهدى 

وجال اللواء خير في داخل أروقة المعهد شاكرًا القائمين على 
والمدربين  العاملين  قبل  من  المبذولة  الجهود  على  ادارته 
للطالب  النصائح  مقدمًا  المنعقدة  الدورات  بذلوه إلنجاح  لما 
هذه  أهداف  جميع  تحقيق  نحو  قدمًا  للمضي  والطالبات 

الدورات القيمة. 

ولفت الخير في حديثه الى أن الرئيس الحريري يولي كل اهتمام 
للشأن التعليمي وللفئات الشابة وقال:» تعلم اللغة هو التعرف 
على دولة جديدة، وثقافات جديدة مع الحفاظ على اللغة العربية 
الصرح». هذا  على  للقائمين  التهاني  كل  تقديم  واجدد   األم 

جهودها  على  التركية  السفارة  بشكر  كالمه  الخير  وختم 
ودعمها لتالمذة اللغة التركية.

تهاني
سماحة  رأسه  على  عمار  دير  عكار،و  بيروت،  من  وفد  وهنأ   
)رئيس  الكردي  درويش  أحمد  الشيخ  بيروت  شرع  قاضي 
لبنان  في  التركي  السفير  لبنان(،   في  الكردي  آل  جمعية 
التعديالت  على  العام  االستفتاء   بمناسبة  أرجييس  تشغطاي 

الدستورية.

لبنان  محافظة  قسم  رئيس  الكردي،  جانب  الى  الوفد  ضم 
محمد  مجدال  بلدية  رئيس  الكردي،  لقمان  األستاذ  الشمالي 
سعيد األسمر، مختار دير عمار األستاذ سامي الجندي، اصدقاء 
رئيس  عيد،  عبدالرحيم  ومحمد  األسعد  خالد  الحاج  تركيا 
جمعية عكار للخدمات واالنماء األستاذ ماهر األسمر، األستاذ 
الدين  وسعد  الكردي  عادل  محمد  واألستاذين  عيد  خضر 

الكردي، واألستاذ بالل الدنا.

 وأعرب  الوفد عن تمنياته الصادقة لتركيا، وشعبها الصديق 
باالستقرار واالزدهار، وأن تمضي  قدمًا في تحقيق المزيد من 
اإلنجازات التنموية، متمنيًا لفخامة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها 

الصديق المزيد من التقدم. 

السفري الرتكي يفتتح مصنع غذائي تركي - لبناني يف الكورة 

| خالل افتتاح معمل الشوكوال |  ورود للوفد التركي 

|  تكريم المستشار التركي

| الخير والسفير التركي  

ومركز الهدى لتعليم اللغة الرتكية يكرم مستشار الرئيس وامللحق الثقايف
يف إحتفال حاشد .. »املشاريع« تكرم اللواء بصبوص

|  تكريم  اللواء محمد خير

|  خالل تقديم التهاني للسفير التركي باالستفتاء األخير |  خير مع السفير التركي |  خير مع السفير التركي 
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 ،، املنية  بلديات  إلتحاد  جديد  مقر 
مطر: سنواكب على نحو أفضل كل املشاريع والخطط التنموية ...

الوسط atv -  إستقبل رئيس إتحاد بلديات المنية عماد مطرالمهنئين 
الخير،  كاظم  النائب  تقدمهم  لإلتحاد،  الجديد  المبنى  بتدشين 
الشيخ  الفتوى  أمين  الشعار،  مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي 
وجوارها  المنية  من  وفاعليات  ومخاتير  بلديات  ورؤساء  إمام،  محمد 

وطرابلس والشمال.

وأكد مطر أمام المهنئين أن »المقر الجديد لالتحاد سيكون مفتوحا 
أن  آمال  لهم«،  الخدمات  وتقديم  المنية،  في  المواطنين  أمام جميع 
»يكون تدشين المقر الجديد لإلتحاد فتح مرحلة جديدة من اإلنماء 
والتطوير في المنية«، مؤكدا »أن اإلتحاد سيواكب على نحو أفضل 

كل مشاريع المنية والخطط التنموية«. 

بعد  الخدمة  في  الجديد  المنية   بلديات  اتحاد  مقر  ووضع 
نائب  مطر،  عماد  الحاج  برئاسة  فيه  االتحاد  جلسات  أولى  انعقاد 
الدهيبي،  خالد  الحاج  عمار  دير  بلدية   رئيس  االتحاد   رئيس 
رئيس بلدية بحنين الحاج مصطفى وهبة،  رئيس بلدية برج اليهودية 

األستاذ عامر العويك، رئيس بلدية مركبتا األستاذ بسام عطية.

مناقشة  الجديد  المركز  في  األولى  الجلسة  اعمال  جدول  على  وكان 
على  البحث  جانب  الى  االتحاد  لبلديات  صحي  مطمر  انشاء  مشروع 
تحسين  الى  اآليلة  والسبل  الفرز  معمل  عمل  في  االجتماع  هامش 
المشترك  االهتمام  ذات  المشاريع  بعض  مناقشة  جانب  الى  أدائه 

والبحث باالمور المتعلقة باألوتوستراد العربي.

 نشير الى أن مركز االتحاد الجديد يعمل به على نمط  المؤسسات اذ 
يضم  في أروقته مكتب استعالمات، قاعة استقبال، قاعة اجتماعات، 
شرطة  دائرة  فنية،  دائرة  مالية،  دائرة  بيئية،  دائرة  صحية،  دائرة 

االتحاد ومكتب الرئيس.

الوسط بدورها تتقدم بكل التهاني والتبريكات التحاد بلديات المنية 
وعلى رأسه الحاج عماد مطر على الخطوة النوعية التي تظهر الوجه 
المشرق عن المدينة وتؤكد على أن زمن االنماء الغير متوازن وزمن 

الفساد واالهمال قد ول الى غير رجعة.
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تتوجه  االنتخابي،   القانون  والمستمر على  القائم  الخالف  مع 
هذه  ستحمله  وما  القادمة  واألسابيع   األيام  الى  األنظار 
اللبنانية وفي  القضية  المرحلة من تغيرات جذرية في مصير 
العربي  الربيع  يزال  ال  حيث  المحيط  في  المشتعلة  النار  ظل 
على أشده في الداخل السوري،  والذي لم يشهد تغيرًا ملحوظا 
اال في األشهر األخيرة ولصالح النظام السوري نفسه على ما 
يبدو ... وبعيدا عن هذه النيران المستعرة، والحلول المتأخرة 
ومع اقتراب االستحقاق اللبناني من خواتيمه بأي شكل ولون 
واستكمااًل  مختلط،   أو  أكثري  تأهيلي  نسبي،  كان  وقانون 
النيابية،  االنتخابات  لخوض  المرشحة  األسماء  مع  للقاءاتها 
التقت أسرة الوسط رئيس الحركة الوطنية المستقلة االستاذ 
االجتماعية   السياسية،   رؤيته  الخير لالطالع على  مالك  فادي 
التي  المفاجآت  من  بالكثير  الحبلى  االعالمية  وأيضا  البلدية 
سيكشف عنها اللثام مع األسابيع القليلة القادمة .. وفيما يلي 

نص حوار الوسط وصوت المنية مع الخير: 

ومن  السياسي  بحراككم  أكثر  عرفنا 
خالله االجتماعي وحركتكم الوطنية!

 
 خضنا العمل السياسي واالجتماعي منذ زمن بعيد، خاصة بعد 
بدأت  العام 2005 حيث  بدايات  الحريري  الرئيس  استشهاد 
مالمح حقبة سياسية جديدة تلوح في األفق فيها الكثير من 
عليها  تعودنا  التي  غير  جديدة  سياسية  طبقة  النتاج  األمل 
ايام الوصاية السورية وهذا الشيء الذي دفعني للترشح عن 
الضنية  المنية  مقعد  عن   2009 سنة  النيابية  االنتخابات 
الذي  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  ونهج  ثوابت  ضمن 
يمثله اليوم دولة الرئيس سعد الحريري، وبعد انسحابي من 
والفاعلين  المخضرمين  مع  لقاء  لي  كان  االنتخابية  المعركة 
بهذا  طويال  وتناقشنا  لبنان  في  السياسي  الصعيد  على 
الموضوع وكان التوجه هو لتأسيس اطار رسمي نمارس من 
تحمل  سياسية  جمعية  تاسيس  أي  السياسي  النشاط  خالله 
اسم مستقل فكانت )الحركة الوطنية المستقلة( التي ضمت 
على  لاللتقاء  والطوائف  المناطق  كل  من  الشباب  من  الكثير 
في  لوائه  تحت  عملنا  الذي  واالستقالل  الحرية  السيادة،  فكر 

14 اذار.

ويضيف الخيرعن تسمية الحركة:« تسمية حركتنا جاءت من 
تضم  الوطنية  الحركة  كانت  حيث  اللبنانية  الحرب  رمزية 
جاءت  وبالتالي  للتغيير  تسعى  كانت  لتي  ا  األحزاب  أكثرية 
تعمل  ألنها  مستقلة  كلمة  اضافة  مع  منها  مستمدة  حركتنا 
)عسكريا(  به سابقًا  عُمل  الذي  األسلوب  بشكل مستقل عن 

في حين أن حركتنا ذات طابع سياسي اجتماعي سلمي«.

المكتب  افتتاح  الخير:«  قال  المنية  في  الحركة  تواجد  وعن 
لها  ترشحت  انا  التي  المنطقة  المنية،  مدينة  في  كان  األول 
الى  لالتجاه  وعنوان  لي  طريق  كانت  الحركة  وهذه  ومنها 

العمل السياسي«.

السياسة العامة واالنتخابات النيابية

اليوم  لبنان  بها  يمر  التي  السياسية  الحالة  بأن  الخير  يعتقد 
هي حالة فيها شيئ من التميز قل نظيرها منذ زلزال اغتيال 
الرئيس الحريري في العام 2005 بحيث »نشهد توافق بين 
أكثرية الكتل السياسية في البلد والتي اعتادت على االصطفاف 
السياسي في المرحلة السابقة وكانت في نوع من االصطدام 
العامودي الذي ال يلتقي مع بعضه البعض أبدًا مما أدى الى 
لما  استمر  الذي  الرئاسي  الشغور  منها  البلد  في  أزمات  عدة 

يقارب العامين ونصف العام«.

للجمهورية  رئيس  انتخاب  وبعد  اليوم  »أما  الخير:  يتابع 
وهو  الجديدة  الحكومة  بتشكيل  الحريري  الرئيس  وتكليف 
أن يكون سياسي  ويمثل ما يمثل  اقتصادي قبل  عنصر ثقة 
من الطائفة السنية الى جانب التوافق المبني بين الرئاستين 

الجو  على  انعكس  ما  الثانية  عبر  يمر  والذي  والثالثة  األولى 
األمنية  التشكيالت  على  انعكس  ما  السياسي  باالرتياح  العام 

من قيادة الجيش الى الدرك واألمن الداخلي واألمن العام«.

ويضيف:« أما فيما يتعلق باالنتخابات النيابية، يبدو أن بعض 
السياسية  الطبخة  في  المشاركين  من  لبنان  في  السياسيين 
تجري  كتلة  وكل  اآلخرين  تختلف عن حسابات  لهم حسابات 
حساباتها في الخسارة والربح دون أي استعداد للتضحية في 
الديمقراطية  الدول  في   ومألوف  صحي  أمر  وهذا  الحصص 
مسموح  غير  أمر  فهذا  والفراغ  التعطيل  الى  نصل  أن  ولكن 
المهل  وانقضاء  الفراغ  مسؤولية  السياسية  الطبقة  ونحمل 

الدستورية«.

 

بعض صفحات  أن  الى  مشيرًا  ترشحه  بيان  على  الخير  وعلق 
واالعالمي  السياسي  الشق  مع  تتعاطى  االجتماعي  التواصل 
بشكل غير مهني من خالل تقارير واحصاءات تدل على غياب 
المناقبية والمهنية بشكل فاضح وقال:«كل يمثل ما يمثل في 

النهاية وجاء البيان للتأكيد على ترشحنا«.

من  امتلك  أني  أعتقد  قال:«  المنية  في  النيابي  التغيير  وعن 
ووضعها  األفكار  لصياغة  متكامل  لتقرير  يكفي  ما  الرؤيا 
النيابية  باالنتخابات  الفوز  حال  في  لالنجاز  قابل  كمخطط 

القادمة«. 

واعتبر الخير أن »االنماء ال يكون فقط عبر المجلس النيابي بل 
على النائب مسؤولية كبيرة تترافق مع توحيد الرؤيا وتضافر 

الجهود بين أبناء المدينة وتوحيد الرؤى«.

ووصف الخير النائب بالمايسترو الذي يقود هذه الفرقة التي 
تتألف من جميع المواطنين وهو عليه العمل الحثيث ومطلوب 
مع  مباشرة  تناقش  عمل  ومسودة  عمل  رزنامة  وضع  منه 
القاعدة الشعبية بالمشورة حتى االرتقاء نحو االنتاجية المثلى 
في المنطقة وهذا العمل )عمل النائب( بحاجة الى تعاون وثيق 
مع المجلس البلدي ورئيسه واالتحاد وكل منهم جزء ال يتجزأ 

من المسؤولية«.

االقتصادي  المستوى  على  الرؤيا  نمتلك  »نحن  وقال: 
وهو  المدني  للتنظيم  بالنسبة  نظرتنا  ولدينا  واالجتماعي 
العمران  هذا  وترتيب  النظر  اعادة  من  الكثير  الى  بحاجة 
وأجمل  أرقى  بشكل  اليوم  المنطقة  تشهده  الذي  العشوائي 
العامة  الترتيب والتجميل والجمالية  وفرض نسبة معينة من 

في المنطقة«.

هو  من  المعطيات..  هذه  كل  مع  اذا 
المرشح المناسب؟!

فيه  الكل  المنية،  مقعد  عن  األنسب  المرشح  يخص  فيما 
الخير والبركة والكل يتمنى األفضل لمنطقته ضمن برنامجه 
أمر مشروع  وهذا  لنفسي  الفوز  أتمنى  البداية  في  ومنظاره.. 
لتحقيق البرنامج والتصور الذي أعدته للمدينة وجوارها، وفي 
وأكرر  )وأعيد  اآلخرين،  األشخاص  من  شخص  أي  نجاح  حال 
من  كائنًا  له  المباركين  أول  سأكون  فأنا  وبركة(  خير  كلهم 

كان.

يكون  من  هو  للمدينة  األنسب  المرشح  أن  نرى  »نحن  زاد: 
والمرشح  المنطقة  أجل  من  بالتغيير  وحالم  المنطقة  همه 

األفضل هو المرشح الذي يحمل هدف التطوير والتغيير«.

 
كيف  بالترشح  استمرارك  منطلق  ومن 

تصف لنا عالقاتك مع السياسيين؟ 
نعم، أنا افتخر بهذه العالقات التي تجمعني بالقيادات الدينية 
السياسية واألمنية، ومن واجبنا أن نكون منفتحين على الكل 
قد  البلد،  سبيل  في  الكل  على  منفتح  يكون  أن  يجب  والكل 
نختلف في السياسة ولكن هذا االختالف ال يجب أن يؤدي الى 

خالف.

وعن عالقته بآل الحريري والوزير فيصل كرامي يقول الخير:« 
كما  بصداقتهم،  وأعتز  الحريري،  بآل  متينة  صداقة  تجمعني 

كرامي،  بالوزير  الدراسة  ومقاعد  الطفولة  صداقة  وتجمعني 
سبيل  في  الصداقات  هذه  استثمار  الدوام  على  أحاول  وأنا 
منطقتي واليوم نحن في منطقة تعاني ما تعانيه من الحرمان 
الحكومات  من  حكومة  أي  في  تمثل  لم  يومنا  حتى  وهي 
المتعاقبة، التي في يدها الخدمات واالنماء، اال أنها قادرة على 
االستفادة من خبرات أبنائها وعالقاتهم وعلى كل األصعدة«.

والعالقة مع النائب الخير؟!
وأصفها  الخير  كاظم  النائب  بسعادة  جيدة  عالقة  تربطني 
من  الكثير  على  ونتفق  القرابة،  عالقة  عن  فضاًل  بالممتازة 
األمور التي تهم مصلحة المدينة،  وبكل الظروف النائب الخير 

نائب حالي عن المدينة وله منا كل التقدير واالحترام.

العمل  النائب  يحاول  ربما   »: قال  الخير  النائب  تقصير  وعن 
المتاحة،  وباالمكانات  يستطيع  ما  قدر  على  منطقته  لصالح 
مثقف  خلوق  رجل  فهو  الحميدة  الصفات  الخير  وللنائب 
منهم  فلكل  المرشحين  باقي  مع  للعالقة  وبالنسبة  ومتعلم، 
وصحية  طبيعية  منافسة  هي  والمنافسة  خاصة«  »معزة 
للمنطقة لتقديم أفضل ما عندنا لخدمة مدينتنا )يلي الناس 
عن  وبتعبر  بتنتخبو  األنسب  وهو  فيه  ثقتها  وبتحط  بتختارو 

رأيها فيه بالصناديق(«.

 
والنائب  المرشحين  بين  العالقة  تكون  ان  الى  الخير  ودعا 
الحالي على مستوى من االحترام والتعاون لكي ال تؤدي الى 

نفور واختالف يدفع ثمنه المواطن.

تابع:« لكل مرشح نظرة مختلفة في االنماء  في المنطقة وكل 
يرى االنماء من منظاره ضمن حدود انماء  المدينة والنهوض 
حدود  ضمن  وهو  السياسة  في  ومشروع  جائز  وهذا  فيها 

المنافسة الشريفة«.
  

في  البلدي  الوضع  لنا  تصف  كيف 
طرابلس )مدينتك الثانية(؟!

لصالح  كانت صادمة  طرابلس  في  البلدية  االنتخابات  نتيجة 
التي  التناقضات  من  الكثير  خلفية  على  ريفي  أشرف  اللواء 
الحاصل  التغيير  جانب  الى  المقابلة  الالئحة  في  اجتمعت 
الطبقة  عن  البعيدة  ريفي  اللواء  من  المدعومة  الالئحة  في 

السياسية التقليدية.

قال:«  طرابلس  في  البلدي  المجلس  من  المطلوب  وعن 
االقتصادي  الوضع  النعاش  الكثير  ينقصها  طرابلس 
في  تنجح  ال  التي  المشاريع  من  الكثير  وينقصها  واالجتماعي 
المجلس البلدي اال اذا حظيت بدعم سياسي واسع من كافة 
زعماء المدينة وهذا في الوقت الحالي لن تحظى عليه بلدية 
التيار  الحكم بعكس  تولت سدة  الدين ألنها  قمر  المهندس 
السياسي المهيمن على القرار العام ما يضعها أمام الكثير من 

العراقيل والمشاكل )المعطلة(«. 
 

متأزم   .. المنية  في  البلدي  والوضع 
أيضًا؟!

العشائري  طابعها  بحكم  تمامًا،  مختلف  المنية  في  الوضع   
والقروي، والعائالت فيها تلعب دور أساسي ومحوري وأنا أعتقد 
الكفاءات والتي كان على  الكثير من  الفائزة فيها  الالئحة  أن 
التربية  في  وله خبرة طويلة  ومثقف  أكاديمي  رأسها شخص 
والتعليم، وانا هنا اتحدث عن االستاذ ظافر زريقة، الذي تربطنا 
ولكنه  السفينة  دفة  ادارة  على  قادر  فهو  متينة،  صداقة  به 
كافة  من  للجهود  وتضافر  ونشاط  حثيث  عمل  الى  بحاجة 
اعضاء المجلس المدعومين من كل عائالت المدينة دون اي 

استثناء بمن فيهم آل علم الدين.

البلدي  المجلس  جانب  الى  الوقوف  اليوم  المطلوب  تابع:« 
تبدأ  عمل  وخطة  برنامج  رسم  الى  بحاجة  والمنطقة  الجديد 
من االنماء االقتصادي الى التنظيم المدني  وتنظيم وترتيب 
بالمصلحة  التفكير  الجميع  على  التمني  مع  المنياوي  البيت 

العامة  لنسمو بمنطقتنا نحو االفضل«.

عند  التوقف  من   بد  ال   .. الختام  قبل 
أنشطة حركتكم ..  

في هذا المقام، ال بد من أن  أستشهد بكالم سيدنا علي بن 
ابي طالب عندما يقول )في قضاء حوائج الناس لذة ال يعرفها 
وأنا  وتربيتهم  يعود لألشخاص  الشيئ  اال من جربها(، وهذا 
ال  ومتعة  لذة  االنسانية  ولألعمال  القول،  هذا  وأؤيد  أعتقد 

يعرفها اال من مارسها ونحن من عشاق هذا األمر.

وكان للحركة ولنا دعم الكثير من األنشطة، والدعم قد يأتي 
بأشكال مباشرة وأخرى غير مباشرة، من خالل نشاطات نقوم 
وخارجها،  المنية  في  االجتماعية  المؤسسات  بعض  مع  بها  
وأخرى عينية، ونحن من  يأخذ أشكال مادية  الدعم قد  وهذا 
نحو  بها  ترتقي  والتي  المنطقة   في  األمور  دعم هذه  محبي 

التعاون وتقديم األفضل.

وكانت لنا مؤخرًا تجربة نوعية أيضا، اذ دخلنا الشق التربوي 
الخير  فادي  مشروع   ( عليه  أطلقنا  والذي  الواسع  بابه  من 
التربوي( وهو حقيقة مشروع خرج عدد ال بأس به من التالمذة 

في مركز الحركة في المنية.

عالي  مستوى  على  لمفاجأة  االعداد  صدد  في  نحن  أضاف:« 
جدًا خدماتيا في المنطقة ولن نكشف الستار عنها حتى تكتمل 
وسينال  مميز  عمل  وهو  الينا،  بالنسبة  )االنمائية(  الخرائط 

اعجاب الكثيرين باذن اهلل تعالى«.

في الختام، حدثنا أكثر عن عالقتك باالعالم 
وبالوسط تحديدًا

خيرة  من  مجموعة  فهي  بالوسط،  مجروحة  شهادتي 
والصحيح،  المطلوب  الصحفي  الدور  للعب  المؤهلين 
والصحافة قبل أن تكون مهنة هي موهبة، واليوم مع 
المتعدين  كثر  اختالفها  على  الخبر  نقل  وسائل  انتشار 
ادعى  مين  )مش كل  نقول  أننا  اال  االعالم،  مهنة  على 
االعالم قادر على النجاح فيه، نعم نعترف بوجود دخالء 
وأكرر  أعيد  وأنا  الواسعة(  الخبرة  تنقصهم  ومتطفلين، 
للوسط واسرتها وادارتها المؤهالت والكفاءات الالزمة 

للعب الدور االعالمي الصحيح.

الضرورية  المعدات  بعض  تجهيز  ف  مساهمته  وعن 
قال  الفضائية  الوسط  لقناة  االعداد  بمراحل  للسير 
المساهمين  من  أكون  بأن  الفخر  كل  لي  الخير:« 
الرئيسيين واألوائل في الشق المطبوع،  الفضائي  من 
الوسط وتشجيع هذه النواة من الشباب )اللي بتوصل 
ان  ونحن  وناجح(  ومتقن  مدروس  بشكل  الحق  كلمة 
أبناء المدينة بمفاجآت سارة  شاء اهلل وعبركم نعد كل 

نكشف اللثام عنها في خالل المستقبل القريب«.

وعن اعادة اطالق صحيفة صوت المنية بعد توقف دام 
ألكثر من 30 عام قال:« الخطوة التي تخطوها الوسط 
التوقف  هذا  بعد  القديمة  الجريدة  اطالق  اعادة  في 
جديد  باطار  وانتاجها  تصميمها  اعادة  في  الطويل، 
من  واالستفادة  القديم  المضمون  على  المحافظة  مع 
الوسائل الحديثة في االخراج والتصميم، خطوة جريئة/ 
نتمنى أن تالقي النجاح المنشود وأن تصل الى الجميع 

بدون أي استثناء«.

ختامًا، تمنى الخير ألسرة الوسط النجاح الدائم والمثابرة 
لجهة  ان  شيئ  أي  ينقصه  ال  عمل  فريق  أنتم  وقال:« 
جيد  صحفي  بقالب  وايصاله  الخبر  صياغة  أو  المتابعة 
مقروء ومفهوم حتى تصل الرسالة والفكرة لكل الناس 
 ATV الــ   الفضائية  القناة  يبصر مشروع  أن  أمل  على 
الذي  تسعون اليه النور في وقت قريب جدًا وهي خطوة 
جريئة وجبارة، والصحافة المرئية بحاجة الى جهد كبير 
وتمويل ضخم، وكلنا أمل أن  تتوفر لكم كامل الظروف 

الطالقها وانطالق البث في القريب العاجل«.

حاورته أسرة الوسط
تدقيق: ميســـــاء ســــيف

فادي مالــــــــــــــك الخير

فادي مالك الخري يف حديث شامل مع الوسط ..
أنا مرشح، عالقتي مع كل الفرقاء أكثر من جيدة، حركتنا وطنية ونعمل على تنفيذ الكثري من األنشطة

على النائب مسؤولية كبرية وتربطني به عالقة ممـــــتازة

أنا مرشح 

املجلس البلدي يف طرابس 
أمامه الكثري من العراقيل

»



|  أنشطة

الوسط atv - مؤسسة دار األيتام التي تركز دائمًا على تطوير المجتمع عبر 
األهم في مجال  النطاق  األسرة هي  إن  تعتبر  األساسية،  بقاعدته  االهتمام 
المنصرمين على  العامين  الكبيرة في  تركزت مشاريعها  فقد  لذلك  عملها، 
الحضانة  ومؤسسة  المرأة  تمكين  مؤسسة  خاص.  بشكل  والطفل  المرأة 
وإلى  جهة،  من  بالعمل  ترغب  التي  المرأة  تمكين  إلى  توجهتا  العمرية 
مساعدة المرأة العاملة عبر تأمين المكان المناسب ألطفالها من جهة أخرى، 

وتاليًا عبر الحد من المشاكل األسرية الناتجة عن عمل المرأة.
 

الدار األطفال األيتام ومن ال عائل لهم ممن يتخلى عنهم ذويهم لتؤمن  تستقبل 
العناية والرعاية. ومن أجلهم، تقوم بسلسلة من اإلجراءات المحكمة لضمان  لهم 
اللقيط )من ال عائل له( على الجنسية والهوية، التي يحق له نيلها  حصول الطفل 

بموجب القانون اللبناني وشرعة حقوق الطفل. 
 

المناطق  من  عكار  منطقة  وألن  الحاجة،  توجد  حيث  إلى  الذهاب  لمنهج  وتطبيقًا 
– بيت  القيطع  والتنمية عام 2006 في جديدة  للرعاية  أنشئ مجمع عكار  األحوج، 
لينغرس  فخرو(،  الدرويش  عبداهلل  -منشأة  والتنمية  للرعاية  عكار  )مجمع  الحوش 
في محيطه ويخدم مئات من األطفال والناشئة واأليتام ومن بمثابتهم، موفرًا لهم 
من  وغيرها  المهني  والتدريب  والتعليم  الصحية  والعناية  والغذاء  والرعاية  اإلقامة 
مقومات الرعاية الشاملة، موليًا اهتمامًا بدعم األسرة ومساندًا لقضايا المرأة وكبار 
السن. فقد أقام مجمع عكار دورات تمكينيه للنساء بهدف إعدادهن للعمل واإلنتاج. 
وتكريت  والعبدة  القيطع  جديدة  في  جذورية  جمعيات  مع  تنموية  مباريات  ونظم 
إضافة إلى برامج عديدة تمكينيه وتوعوية موجهة إلى شرائح المجتمع كافة. اآلن، 
والخدماتية  التنموية  الناحية  من  الحاجة  ألصحاب  ومرجعًا  مقصدًا  المجمع  أصبح 

والتوجيهية.

عجلة  في  المساهمة  على  الفرد  فعالية  زيادة  هي  عكار  مجمع  أهداف  أبرز 
للتدخل  المحتاجة  الفئات  على  المؤثرة  المشكالت  من  والحد  التنمية 
وتأمين  السن،  وكبار  والمعوقين  والنساء  األطفال  سيما  وال  االجتماعي 
تعزّز  للجماعات  نوعية  برامج  وتقديم  الصعبة،  للحاالت  البديلة  الرعاية 
التنمية المحلية المستدامة، وتساعد على ضمان تطبيق حقوق ذوي الحاجة 

وذوي اإلعاقة.
 

 تؤكد مديرة مجمع عكار السيدة كوثر عيتاني في لقائها مع الوسط على 
التي  الجديدة  المسائل  من  يكن  لم  العمل  وسوق  بالمهن  االهتمام  أن 
تطالها دائرة االهتمام في الدار، ذلك ان االهتمام بسوق العمل يعود إلى 
الخمسينات عندما بدأ التساؤل داخل المؤسسة حول مصير األطفال الذين 
يكبرون في السن داخلها، والذي يفتقر معظمهم إلى التعليم الذي يرفضونه 

ويهربون منه.

وتقول » األطفال الذين كان يتوجب علينا إخراجهم من المؤسسة لبلوغهم 
السن المحدد لم يكونوا مهيئين لمواجهة المجتمع بمهنة أو حرفة تحميهم 
من العوز، خصوصا وان المؤسسات الرعائية كانت مختلفة حينها ولم تكن 
األكاديمي لم يكن  الحال اآلن، كما وان تحصيلهم  التربية شاملة كما هو 
جيدا على اإلطالق، هذا األمر دفع المؤسسة إلى إدخال التدريب المهني ك 

سالح لهؤالء الشباب في المجتمع».
 

 وتكشف عن أن »خدمة المسنين غير العجزة الذين يشكلون نحو 90 في 
قدمتها  التي  الخدمات  انجح  من  كانت  للمسنين  العامة  النسبة  من  المئة 
من  العجزة  بغير  الدار  اهتمام  سبب  تعزو  اإلطار  هذا  وفي  المؤسسة، 
الحياة، وتفضل  الشيخوخة مرحلة نهاية  إلى »رفضها ألن تكون  المسنين 
والتمتع  االسترخاء  مرحلة  وجعلها  تحديدا  السن  كبار  عند  مفهومها  تغيير 

بالحياة».

وتتابع:» فتحت هذه الخدمة أبوابها لكل كبار السن الذين يرغبون بالقيام 
داخل  تطبق  األسبوع،  أيام  مدار  على  ومفيدة  وتربوية  ترفيهية  بنشاطات 
لالستمرار  حوافز  إلى  باإلضافة  اجتماعي  ـ  النفس  الدعم  أساليب  المجمع 
ان هذه  كما  الذاكرة،  لتقوية  حديثة  تربوية  أساليب  واستعمال  الحياة  في 
النوادي تتضمن المتابعة الطبية وتقديم اإلرشادات الوقائية التي تحميهم 

من أمراض الشيخوخة المتعلقة بأسلوب العيش ونوعية الطعام وغيرها. 

املرأة
والرعائية  التنموية  بالمشاريع  المتعلقة  المؤسسة  إنجازات  وعن 
تصاعدي،  بشكل  مسيرتها  المؤسسة  تابعت   « قالت:  للمرأة  الموجهة 
تحسين  على  يعمل  الذي  المرأة»  تمكين  »مشروع  تحقيق  في  فانطلقت 
األوضاع االجتماعية للنساء اللواتي هن عالة على غيرهن، واللواتي يعانين 
قبل  التركيز من  تم  وتشرح  واجتماعية صعبة.  أسرية  من ظروف شخصية 
الدار في هذا المشروع على الفئات األكثر عوزًا، وقد توجهنا إلى المرأة ما بين 
الـ25 والـ45 من العمر والتي لم تنل قسطًا وافيًا من التعليم، واضطرتها 
وغيرها  دائمة  بعاهة  الزوج  إصابة  إلى  ترمل  إلى  طالق  من  الحياة  ظروف 
الكثير من  العمل لتكفي نفسها وفي  إلى  القاسية  الظروف االجتماعية  من 

األحيان أطفالها وافراد عائلتها».  

الرعاية الداخلية
االجتماعية  الحاالت  وذوي  األيتام  لألطفال  الشاملة  الرعاية  المجمع  يقدم 
الصعبة، ويهتم بنموهم العاطفي والعقلي واالجتماعي، ويعمل على تطبيق 

الرعاية  دون  تحول  التي  المشكالت  تجاوز  على  تساعدهم  ألسرهم  برامج 
األسرية وينقسم الى:

-  وحدة الطفولة المبكرة لإلناث: تضم الفتيات من عمر سنتين وحتى 6 
البديلة للطفولة المبكرة وتنفذ برامج مالئمة  الرعاية  سنوات، حيث تقدم 

لسن واحتياجات النمو المتوازن للمسعفات.

وحدة  الناشئة،  وحدة  للذكور،   المبكرة  الطفولة  وحدة  البنات،   وحدة    -
الشباب

-  المركز الصحي: مهمته متابعة النمو العام لألطفال وإجراء الفحص الطبي 
الطبية،  واإلحاالت  المرضية  الحاالت  لمعاينة  باإلضافة  والتلقيح،  الشامل، 

ويسعى لزيادة الوعي الصحي عند العاملين والمسعفين.

الرعاية النهارية
دراسيًا  والمتسربين  اإلعاقة  لذوي  النهارية  الرعاية  ويقدم  التربوي  المجال 
اإلعاقة  لذوي  النهارية  الخدمة  وتقدم  الفكرية  التنمية  وحدة  ويشمل:   
العقلية الى جانب  وحدة المجال التربوي واالستلحاق المدرسي: حيث تمنح 
المدرسة  صفوف  إلى  العودة  في  المدارس  من  للمتسربين  أخرى  فرصة 
النظامية أو الحصول على برنامج تعليمي خاص يؤهلهم للتدريب المهني، 

باإلضافة الى برامج التمكين التي تزيد من احتماالت النجاح الحياتي.
 

برامج الدمج االجتماعي
وهي مجموعة من البرامج التي تسعى لتحقيق مبدأ الدمج االجتماعي لذوي 
اإلعاقة وتعمل على محاور األسرة النواتية والممتدة والمجتمع. تتفرع منها 
وتعزيز  القدرات  والتعرف على  االختالف  لتقبل  ميدانية تهدف  أنشطة  عدة 

نظرة االعتراف والمساواة  

متكاملة  كوحدة  األسرة  مع  بالعمل  البرنامج  ويعنى  األسرية،  الرعاية   -
مستوى  على  القسم  يتدخل  األسري.  التوازن  من  مقبواًل  مستوى  لتحقيق 

األسرة والفرد تدخال وقائيًا وتصحيحيًا فيعمل على:

- تمكين المرأة: والمقصود هنا المرأة التي لم تسمح لها ظروفها بالعلم 
نوعية  تمكينية  مهارات  ليقدم  عكار  قرى  في  البرنامج  ويطبق  العمل.  أو 
للمشاركات، باإلضافة الى التدريب المهني، ويعمل على تشبيكهن بسوق 
العمل، ويتدخل مع أسرهن ومحيطهن لتذليل عقبات تتعلق بالتقبل الثقافي 

لعمل المرأة.

 -  كبار السن:  برنامج يهدف إلى تعزيز فاعليتهم االجتماعية واالستفادة 
ويقدم  وشجونهم،  بشؤونهم  يهتم  كما  بدورهم  واالعتراف  قدراتهم  من 

خدمات ترفيهية وتوعوية وأنشطة اجتماعية.

-  المعوقين: يستهدف المعوقين، ويولي في خدمته األولوية لمن لم تتح 
كما  أساسية  تأهيلية  برامج  تقديم  على  يعمل  سابقة.  تأهيل  فرص  لهم 

يتدخل لصالح حماية هذه الفئة من متغيرات تكوين أسرته األصلية.

ممن  الجميع  على  المجمع  انفتاح  على  اللقاء  ختام  في  عيتاني  وتؤكد   
يرغبون في استثمار صدقاتهم في مشاريع منتجة، وأشارت الى أن كل 

خدمات الدار مجانية تمامًا.

 دار األيتام اإلسالمية يف عكار »حاضنة إنسانية تؤمن بحق الحياة للجميع ودون مقابل« ..

مديرة المجمع في خالل حوارها مع الوسط
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وجوهها،  أبرز  حضور  وفي  العائلة،  قضايا  متابعة  اطار  في   -  atv الوسط 
استضاف ديوان آل ملص في المنية حفل االعالن عن اطالق رابطة آل ملص 
على مائدة افطار صباحي جمعت أبناء العائلة حيث أعلن في كلمة لرئيسها 

عن اطالق أنشطة  الرابطة وفتح باب االنتساب رسميا.

اهلل  » بسم  فيه:  جاء  للرابطة  االعالمي  المكتب  بيان عن  األثر صدر  وعلى 
سيد  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  والحمد  الرحيم،  الرحمن 
هلل  »الحمد  بعد:  أجمعين اما  وصحبه  اله  وعلى  محمد  سيدنا   ، المرسلين 
ً وقبائل لنتعارف، أيها الحضور الكريم ، نجتمع اليوم، ال  الذي خلقنا شعوبا 
لنعلن جديدا، بل لنؤكد للقريب وللبعيد بأننا أخوة أعزاء كالبنيان المرصوص 
وضمن اطاٍر واحدٍ يجمعنا ويوحد جهودنا: انها رابطة آل ملص االجتماعية 

الخيرية.»

وعدد البيان أهداف الرابطة التي جاءت على الشكل التالي:
 

1 - العمل في مجال تقديم الدعم واإلعانات الخيرية.

2 - اإلسهام والتنسيق بين جهد الجمعيات والجهود الرسمية والشعبية من أجل 
رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين واأليتام والمنكوبين .

3 - تقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة من خدمات اجتماعية طبيًا.

 4 - اإلسهام في حل كثير من مشاكل األسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات 
الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  

 
5 - المساهمة في البحث الميداني لحصر السر والمساكين والمحتاجين 

ومساعدتهم ودعوة أهل الخير تقديم العون والمساعدة لهم . 

6 - نجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعًا وفائدة 
على أفراد المجتمع من خالل التنظيم والتدريب المناسب لدعم ونجاح عمل 

الجمعيات وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل االجتماعي .
 

٧ - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية رياضية علمية مع الجهات ذات العالقة .

٨ - المساهمة في محاربة العادات والتقاليد السيئة وإظهار حقيقة مساوئها على 

الفرد والمجتمع مثل الثأر وغالء المهور . 

9 -  بث روح التعاون والمحبة والتكافل االجتماعي والترابط األسري بين أفراد 
المجتمع .  

10 - الدعوة إلى التمسك بالفضيلة واألخالق الحميدة الداعي إليها ديننا اإلسالمي 
الحنيف . 

11 -  المساهمة في حل الخالفات والنزاعات القائمة بين أفراد المجتمع بالطرق 
القانونية السليمة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

 
12 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة األمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة.

 13 - في مجال ذوي االحتياجات الخاصة:

هو كل شخص ال يستطيع أن يؤمن لنفسه حياة طبيعية نتيجة عجز في قدراته 
سواء كانت عقلية أو جسمانية أو نفسية وعليه فأن الجمعية تستهدف تحقيق ما 

يلي : 

أ - المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . 

ب - التنسيق والتعاون لمختلف الفعاليات الداعية لرعاية وتأهيل ورفع مستوى 
المعاق وإدماجه في المجتمع من خالل توفير اإلمكانيات المناسبة سواء كانت هذا 

الفعاليات رسمية أو طوعية أو فردية .
 

ج - تشخيص حاالت اإلعاقة وتوفير أجهزة وأدوات الفحص واالختبار الالزمة 
واالستفادة من تطوير اإلمكانيات الطبية والعلمية والنفسية والتربوية في تأهيل 

المعوقين لتمكينهم من االندماج والمشاركة في الحياة العادية وذلك بالتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة . 

د - المساهمة قدر اإلمكان في الندوات والمؤتمرات الوطنية والعربية والدولية 
المتعلقة بشئون المعوقين واالستفادة من خبراتهم ومعوناتهم الفنية والمادية 

وتسخيرها لخدمة المعاقين .

 

 
من هنا نعلن عن فتح باب االنتساب اىل الرابطة امام جميع املحبني وقد 

تم تشكيل الهيئة االدارية املمؤلفة من السادة:

 -  حسن سعيد ملص  / رئيسًا
 

- االستاذ أنس ملص / نائب الرئيس
- االستاذ زاهر ملص / امينًا للسر

-  المهندس أحمد عمر ملص / أمينًا للصندوق
- االستاذ إسماعيل أحمد ملص / محاسبًا عامًا

-  المهندس أحمد عز الدين ملص / عضوًا استشاريًا
-  السيد فادي احمد ملص / عضوًا استشاريًا
- السيد خضر أحمد ملص / عضوًا استشاريًا

-  السيد عماد محمد ملص / عضوًا استشاريًا
-  السيد وليد أحمد ملص / عضوًا استشاريًا

- السيد محمد أحمد ملص / عضوًا استشاريًا
- المسؤول اإلعالمي السيد/ طه محمود ملص

وسيتم قريبًا بعونه تعالى افتتاح المقر الجديد للرابطة في محلة المنية قرب ديوان 
آل ملص. نرجو من اهلل عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد 

هلل رب العالمين».

اإلعالن عن إطالق رابــــــــــــطة آل ملص يف حفل أقيم يف ديوان العائلة ...

االنمائية  التجربة  غمار  في  من خالل  خوضه   بقوة  أثبت حضوره    -  atv الوسط 
االجتماعية والبلدية نافيا عزمه خوض غمار االنتخابات النيابية مشددا على »إجماع 

عائلة ملص» على السير بسياسة تيار المستقبل العامة.

المهندس حسام ملص  يؤكد على قربه  من جميع ابناء المدينة، من خالل مسيرة 
العمل  مجال  في  بدخولهم  وأشقاؤه  هو  اليوم  يستكملها  طويلة،  مهنية  تعليمية 
الخيري واالجتماعي ويقول :» يجب على الشباب واصحاب الكفاءات ان يأخذوا دورهم، 
ويجب ان يتعاونوا وان نضع ايدينا بايدي بعضنا الجل خير المنية، وبالحقيقة انا اؤمن 

ان العمل هو من يثبت وجود االنسان وليس الكالم».

أنه يعمل من  alwassat.com  يؤكد على  المهندس ملص وفي حديث للوسط 
أجل  تغيير الواقع نحو االفضل  ويردد:» المنية تستحق ان نعمل ألجلها ونهدر من 

اوقاتنا، ليس فقط في المسألة البلدية وانما في كل ميادين الحياة».

البلدية
المزيد من  الى  المجلس يحتاج  البلدي قال:»   المجلس  وردًا على سؤال حول عمل 
أجل  من  بل  انتخابية  حسابات  أي  عن  بعيدًا  البلدي  العمل  نراقب  اننا  اال  الوقت 
المدينة وأبنائها ومصالحها العليا، ومع األشهر القادمة سنصدر  تقييم مفصل آلداء 

المجلس عن كل الفترة الماضية».

واستغرب  الحديث الدائر من وقت آلخر عن تقصير البلدية متسائاًل عن شكل هذا 
التقصير وقال:» من الظلم الحديث عن غياب المجلس عن أداء مهامه في ظل القيام 
بالواجبات األساسية من متابعة النظافة العامة، وتقديم الخدمات والقيام بالواجبات 

الموكلة اليه».

زاد المهندس ملص: » األستاذ ظافر زريقة له منا كل احترام وهو أخ وصديق، الى 
جانب رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج عماد مطر الذي تجمعنا به  أفضل العالقات 
ونتمنى لهم  تنفيذ برنامج المجلس البلدي واالتحاد وخططهم لما فيه خير المدينة 

ونمائها».

الرابطة
آل  رابطة   - مؤخرا   أنشأت  التي  العائلة  رابطة  محور  )فتح  وعند  ملص  المهندس 
والعمل معًا  الصفوف  الكلمة ورص  األول منها توحيد  الهدف  أن  الى  لفت   ملص( 

لمصلحة العائلة تحت قاعدة )خيركم.. خيركم ألهله( ..

أضاف :» بعد توحيد الصف والكلمة ستكون لنا أنشطة ولقاءات ضمن مروحة واسعة 
من األهداف تبدأ بالظهور تباعًا ضمن الخطط المرسومة والتوقيت المناسب».

وأردف:» يرأس الرابطة اليوم السيد حسن سعيد ملص وهو منتخب من أعضائها 
وله باع طويل في العمل االجتماعي والعائلي ويقف على مسافة واحدة من كل أطراف 

االجتماعي،  التواصل  صفحات  تتداوله  ما  ملص  المهندس  وانتقد  أيضا».   العائلة 
مجددا التأكيد على أن الرابطة أنشأت آلل ملص مجتمعين وال صلة لها بأي مشاريع 

أو أهداف شخصية».

وعن مقر الرابطة الرسمي قال:» نعلن قريبا عن انشاء مكان خاص بالرابطة»، نافيًا 
وجود أي عالقة للرابطة بأي مشروع سياسي مجددًا دعمه للمؤسسة إليصال رسالتها 
دون أي أهداف سياسية ومذكرًا بأن مشروعها هو مشروع خدماتي اجتماعي خيري، 
يكفل  بما  العائلة،  شمل  جمع  اطار  في  ويندرج  نيابي  أو  سياسي  طموح  أي  وخارج 

تعاونهم وتعارفهم، الى جانب تنمية الروابط األسرية».

اإلعالم
وردا على سؤال عن دور االعالم  قال المهندس ملص:» إن اإلعالم له كل الحرية 
التي يحفطها له القانون في نقل الواقع كما هو دون أي تحريف،  ومن هذه القاعدة 
فاننا نشدد على أهمية الحريات اإلعالمية ودورها الفاعل، فان هذه المرحلة الجديدة 
تتطلب إجراء جراحة عميقة في التفسير االنمائي والبلدي لفلسفة االعالم بعيدًا عن 
العشائرية والرأي الواحد، لكي يصبح أكثر كفاءة في التكيف مع مهنيته ودوره، هذا 
الحريات ويعرف كيف  يتعامل مع  إعالما مهنيا ومحترفا  األمر  بادء  يتطلب في  األمر 
ينميها، ويعرف قبل كل شيء ان ينخرط في تنمية حقيقية لمهنيته ومحيطه تطال 

الموارد البشرية والمؤسسات وبيئة العمل وبالتالي جودة المنتج اإلعالمي».

وأثنى  في ختام حديثه على مهنية  »الوسط»  »على الرغم من تحفظنا على بعض 
األمور التي ظهرت فيها  وكأنها منحازة الى جهات دون أخرى األمر الذي نتمنى أن 
يكون مجرد غيمة صيف تزول مع مرحلة جديدة من التعاون واالنفتاح على كل أطياف 
المجتمع ونحن من موقعنا نعلن تأييدنا ودعمنا لمشروعكم ومؤسستكم ونحن الى 
جانبكم حتى تحقيق حلم  ال atv  وانطالق الوسط من المنية الى كل لبنان والعالم 

فضائيًا«. 

املهندس حسام ملص للوسط: نلتزم سياسة تيار املستقبل

المهندس حسام ملص

| استقبال  | الهيئة االدارية | استقبال  
  وسط - تصوير: رضوان أسعد - استديو  روان

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

نسائي رجالي  النجري أحذية
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بعد سلسلة نشاطات طبية ومحاضرات توعوية ...
الجمعية الطبية اإلسالمية تطلق العمل »بمركز الحنان الطبي« بحلته الجديدة ...

atv - رعى رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة،  الوسط 
وأقسام  المبنى  تجديد  بعد  الطبي  الحنان  مستوصف  افتتاح 
أعمال  لجهة  المؤسسة  خدمات  مع  يتناسب  بما  الخدمة 
كاظم  النائب  حضور  في  الكفاءة،  ورفع  والتطوير  التجديد 
محمود  الدكتور  اإلسالمية  الطبية  الجمعية  رئيس  الخير، 
االجتماعية،  البلدية  السياسية،  الفعاليات  من  وحشد  السيد 

الصحية ومدعوين.

المركز  مدير  ألقى  الحفل،  في  بالمشاركين  الترحيب  بعد 
تأسيس  مراحل  على  فيها  عرج  كلمة  الدهيبي  أنس  األستاذ 
العام  في  الفعلية  الخدمة  في  مؤسستنا  وضعت  المركز:« 
200٧ وال زالت في تطور مستمر لخدمة أكثر من 164٧3 
وأكثر  اختصاص   1٧ وجود  مع   )2016 العام  )إحصاء  مراجع 

من 25 طبيب«.

الرعاية  مشروع  إطالق  عن  كلمته  خالل  في  الدهيبي  وأعلن 
الشاملة في داخل المركز والذي يضم 6 رزم خدمات وأكثر من 

3000 مستفيد في المنية والجوار«.

في  الجودة  لمعايير  مطابق  المركز  أن  الى  الدهيبي  ولفت 
لمطابقة  مستقبال  السعي  جانب  إلى  العامة،  الصحة  وزارة 
الوحدة  هو  المستوصف  وقال:«  الكندية  الجودة  معايير 
يقدم  أن  قادر  وهو  األولية  الصحية  الرعاية  نظام  في  األولى 
ومرورا  األولية  بالعناية  بدءا  األهمية  بالغة  متنوعة  خدمات 
ببرامج الوقاية واهمها تحسين مستوى ثقافة الناس الصحية 
مجانا  تقدم  وهي  لألطفال  الشامل  التحصين  وبرنامج 

األمراض  أدوية   برنامج  بتنظيم  وانتهاء  الفعالية  ومضمونة 
ولتكامل  للتطور  قابال  سيبقى  المستوصف  فهذا  المزمنة، 
خدماته التشخيصية والوقائية والعالجية ليصبح مركزا صحيا 
متنوع الخدمات وهو مستوى متقدم في النظام الصحي العام. 
وإننا واثقون ولدينا الكثير من التجارب المماثلة حيث شهدنا 
التحول من مستوصف الى مركز صحي كبير ليصبح المحطة 

المهمة قبل االستشفاء«.

من  المركز  عمل  على  القائمين  كل  بشكر  كالمه  وختم   
القضاء  طبيبة  بالشكر  وخص  وممرضات  أطباء  إداريين، 
المناوي  النسيج  فعاليات  وكل  الشعراني  بسمة  الدكتورة 
اإلعالن  على  منكب  المركز  أن  الى  الفتا  والمدني  الرسمي 
الصحية  المؤسسات  مع  التعاون  خطط  من  المزيد  عن 

واالستشفائية في المنية وجوارها«.

ريمة
بلدية  في  الصحية  اللجنة  رئيسة  ألقتها  الحفل  راعي  كلمة 
المنية رانيا ريمة التي لفتت الى أن »مركز حنان سلطان الطبي 
التابع للجمعية الطبية اإلسالمية اضحى اليوم مؤسسة صحية 
ال يستهان بها في مدينة المنية واليوم أصبح مركزًا للرعاية 

الصحية الشاملة دون أي أعباء إضافية يدفعها المريض«.

واإلكبار  االحترام  من  بكثير  ننوه  أن  من  لنا  بد  ال  أضافت:« 
للكادر الطبي واإلداري الذي يسعى دائما الى تقديم األفضل، 

الكثيرة  إنجازاتكم  أبارك لكم  المنية،  بلدية  وباسمي وباسم 
وأتمنى لمركزكم المزيد من النجاح«.

البيضاء  لأليادي  بالتحية  أتقدم  أن  إال  يفوتني  وال  وأردفت:« 
التي تساهم في دعم المؤسسات الصحية والعلمية والتي كان 
لها الدور األساسي في بناء هذا المركز وتطوره، كل التقدير 
مستعدون  وإننا  عليه  القيمين  ولجميع  سلطان  حنان  لمركز 

لتقديم كل ما تحتاجونه ضمن اإلمكانات المتوفرة لدينا«.

السيد
 كلمة الجمعية الطبية اإلسالمية ألقاها الدكتور محمود السيد 
مع  تعامله  في  النموذجي  بالمركز  الحنان  مركز  وصف  الذي 
المعنيين بملفاته، ومع الوزارات المختصة ومع محيطه وقال:« 
الذي  التطور  بكل هذا  ونحن مسرورون  الصرح،  بهذا  نفتخر 
يشهده المركز وهو فخر لبلدية المنية والجوار، وان شاء اهلل 

من خطوة جيدة الى خطوة أجود ونحن الى جانبكم«.
وشكر السيد النائب كاظم الخير وبلدية المنية على كل هذا 
طموحنا  ونحن  يعمل  ال   .. طموح  بدون  االنسان  التعاون:« 
وراحة  الطبيب  راحة  سبيل  في  دائما  جديدة  خطوات  بخطو 

المواطن«. 
 

بروتوكول تعاون
اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين مستوصف  وتم في خالل 
جمعية  )عن  قاسم  الحكيم  عبد  باألستاذ  ممثال  النهضة 

العام  بمديره  ممثال  الطبي  الحنان  مركز  وبين  النهضة( 
جهة  أي  مع  تعاون  بكل  رحب  الذي  الدهيبي  أنس  األستاذ 
وجوارها،  المنية  في  والصحي  االستشفائي  القطاع  تدعم 
بدوره أشاد قاسم بالخطوة وقال:« نحن نعمل معكم من أجل 
الوصول الى خدمات صحية، وإسعافيه تليق بالمجتمع المناوي 

وتليق بأهلنا في منطقة المنية«.

في الختام كرم المركز كل من الدكتور محمود السيد )رئيس 
ممثلة  الحكر  أبناء  جمعية  اإلسالمية(،  الطبية  الجمعية 
برئيسها السيد خضر نصوح، الحاج خالد كلينك ممثال بالسيد 
أحمد  بالمختار  ممثال  العرجا  محمد  الحاج  الدهيبي،  محمد 
عقل  األستاذ مصطفى  السابق  المنية  بلدية  ورئيس  العرجا، 
المسعفين  المركز،  وممرضي  ممرضات  تكريم  جانب  الى 

والمتدربين.

جال  ثم  ومن  المؤسسة  أنشطة  عن  بفيلم  الحفل  انتهى 
حفل  المركز،  أقسام  على  والسيد  الدهيبي  وبرفقة  الحضور 

كوكتيل ومن ثم أخذت الصور التذكارية.

أنشطة
وكان للمستوصف سلسلة أنشطة صحية، توزعت بين تنظيم 
ندوات توعوية صحية وحمالت صحية مجانية الى جانب غداء 

تكريم للمرضات في يومهم.

متناهي  باتقان  المنفذة  المشاريع  من  يعد  المشروع  وجباُل،  بحرًا  ومطل  هادئ  مكان  في  السكني  زريقة  عارف  مشروع  يقع 
تراعى فيه أدق التفاصيل، تفاصيل السالمة العامة والرقي والتنفيذ الدقيق،  وهو مبني بأعلى وأفضل المواصفات من الداخل 
تينول،  فلتراج ودهانات من شركة  ألمنيوم دوبل  أبواب خشبية بمواصفات ممتازة،  الخارج،  لبناني من  والخارج، حجر عرسالي 
تمديدات صحية باب أول، ديكورات جفصين ، شبكة مياه ذاتية خاصة بالمجمع، مواقف للسيارات. المشروع قريب من الطريق 

العام، بعد مفرق بنك البحر المتوسط ، مقابل محطة علم الدين للمحروقات.

| ريمة  | دهيبي  | السيد  

للتواصل مع إدارة المشروع، اإلتصال على هذا الرقم  76312300

مشــــــــــــروع عارف  زريقــة

-  مشروع مميز وفخم مطل على البحر والجبل
B و A المشروع مؤلف من بلوكين فقــــــط  -

-  جدران خارجية تلبيس حجر عرســــــالي لبناني
- تمديدات صحية باب أول ودهانات من شركة تينول

 السكني
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إفتتاح مؤسسة بيبيتو bebetto الرتكية املتخصصة بألبسة األطفال
افتتــح الســيد معتــز كمــال الخيــر، مؤسســة  bebetto المتخصصــة بألبســة  واكسســوارات األطفــال بجــودة عالميــة، المؤسســة ذات منشــأ تركــي، وللخيــر الحــق الحصــري 

بترويــج منتجاتهــا علــى صعيــد طرابلــس، المنيــة والشــمال. جــرى االفتتــاح فــي حضــور حشــد مــن فعاليــات المنيــة السياســية، االقتصاديــة واالعالميــة.  

مشــــــــــــروع عارف  زريقــة

  وسط - تصوير: رضوان أسعد - استديو  روان



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

بناء املهندس محمد مصطفى مطر 
أوتوســــــــرتاد املنية - مقابل شركة البيبـــسي   76/481481 

14www.alwassat.com
الوسطالعــدد 21 | رمضـان، أيار



15 www.alwassat.comالوسط
العــدد 21 | رمضـان، أيار

قصر  إلى  يعود  اليهودية  برج  بلدة  تسمية  أصل 
حيث  اإلسالم،  قبل  ما  اليهودية  هيالنة  الملكة 
أخرى  وآثار  وحكمون  بحنين  كبرج  برجًا  لها  كان 
ببرج  البلدة  فعرفت  المنية،  في  يوشع  النبي  في 
الداخل،  البلدة من  أكثر على  اليهودية، ولإلضاءة 
في  كان  حيث  البلدي  المقر  إلى  الوسط  توجهت 
العويك  عامر  األستاذ  بلديتها  رئيس  استقبالها 

برفقة نائبه السيد عاطف العويك. 

في  الدخول  دون  تحول  لم  االستقبال  وحفاوة  حرارة 
يتجزأ  التي هي جزء ال  بالبلدة  قضايا شائكة ومرتبطة 
األستاذ  رئيسها  تربط  والتي  المنية  األم  المدينة  من 

ظافر زريقة أفضل العالقات بالرئيس الشاب.

عامر العويك، رئيس لبلدية تم استحداثها في 30 تموز 
2002 على رأس مجلس بلدي مؤلف من 9 أعضاء وهي 
كرم  عبر  ومتداخلة  المنية  بلديات  اتحاد  لواء  ضمن 

األخرس ببلدية المنية جغرافيًا وإداريا.
 

أوتي  ما  بكل  اليهودية  ببرج  للنهوض  العويك  يطمح 
األفكار  مقاربة  في  ذكي  أيضًا،  وقوة  إمكانات  من 
مصلحة  على  أخرى  مصالح  أي  تقديم  دون  وطرحها 
المشاريع  من  سلسلة  يديه  بين  واضعا  المواطن، 
البلدة  هذه  تضع  بأن  الكفيلة  والتنموية  اإلنمائية 
بالقول وبالعمل بعيدًا عن »إطالق  على خارطة اإلنماء 
لكل  الرئيسي  العنوان  كان  ما  وهو  المهترئة»  الوعود 
المحاور التي طرحت على طاولة لقائنا بالرئيس الشاب 
وللمفارقة وطوال حوارنا معه لم يتوانى عن تأكيده على 
أنه موجود لخدمة البلدة ال االحتفاظ ب كرسي الرئاسة 

إلى ما شاء اهلل.

المنية،  وصوت  الوسط  مع  لقائه  في  العويك  يطرح 
وعلى  بلدته  تهم  التي  اإلنمائية  المشاريع  سلسلة من 
رأسها القصر البلدي، مشددا على أن »هذه البلدة تحتاج 
إلى الكثير من المشاريع في البنى التحتية والتي »أنجزنا 

الجزء األكبر منها بعون اهلل».
 

لما دخلت )الغمار البلدي(؟!
خضنا غمار التجربة البلدية انطالقًا من حاجة »ضيعتنا» 
لإلنماء بعيدًا بعدًا كاماًل عن المحسوبيات والتنفيعات، 
وجئنا إلى المجلس البلدي انطالقًا من ثقة أبناء البلدة 
بنا ولم نصل اال لخدمتهم، وندعوهم عبر منبر الوسط 
ما  على  والحكم  البناء  النقد  وتوجيه  عملنا  تقييم  إلى 

نقوم به لخدمتهم  وخدمة هذه البلدة العزيزة.

حدثنا عن البلدة!
مساحة البلدة 1.2 كلم تمتد من البحر إلى الجبل وهي 
من أجمل المناطق ومقابلة تضاريسيًا لبلدة حريقص، 
إلى  تعدادهم  فيصل  سكانها  وأما  منتخب   6٨0 تضم 

2500 البعض منهم من المناطق المجاورة أما السكان 
األصليين فيتراوح عددهم بين 1000 و 1500 نسمة.

ما هو برنامج عملكم؟
انتخابي  البلدي من خالل مشروع  المجلس  الى  وصلنا 
واضح وكان فوزنا بعون اهلل بناء على برنامج عمل واضح 
انتخابية،  أموال  وأي  رشاوى  أي  به  تدفع  لم  وصريح 
الساعات  منذ  بدأ  المجلس  داخل  في  الفعلي  وعملنا 
الطريق  توسعة  على  مباشرة  وعمانا  فوزنا،  األولى من 
الرئيسي للبلدة لجهة كرم األخرس وكان أول األولويات 
دعم،  جدران  )تنظيفات،  الرئيسية  الطرق  غياب  بعد 

وجدران زينة(.

 وفي الشق التربوي، لفت العويك إلى أن البلدة مغبونة 
تربويا اذ تضم مدرسة ابتدائية في محور كرم األخرس 
في المنية ويقول:» بلدة برج اليهودية  التاريخية عاشت 
فترة طويلة من الحرمان التربوي ونعمل بالتنسيق مع 
سعادة النائب كاظم الخير على إنشاء مدرسة ابتدائية 
الحالية  المدرسة  بناء  تهالك  مع  البلدة  بأبناء  تليق 
األهالي االستعانة بمدارس  واألمور سيئة جدًا ويفضل 

الجوار».
 

ويشير العويك الى أن مجلس بدأ العمل منذ الساعات 
مدخل  أسفلت  موضوع  شخصيا  تابع  وهو  األولى 
كرم  منطقة  تربط  التي  الدفالي  طريق  األخرس،  كرم 
الطريق  هذه  مفصاًل:  العويك  ويتابع  بالمنية  األخرس 
التي تم شقها منذ 60 سنة، أسفلت اليوم ألول مرة».  

مجلس  زيارة  لنا  تصف  كيف 
اإلنماء واإلعمار؟

لطرح  زيارات  هي  واإلعمار  اإلنماء  مجلس  إلى  زيارتنا 
األوتوستراد  مشروع  الماء،  )مشروع  مكررة  مواضيع 

العام ولم نحقق أي تقدم ملموس(.

النفق 
بين  للربط  للنفق  قريبة  حلول  عن  العويك  وكشف 
على  مؤكدا  عكار  والمنية  الضنية  المنية  أوتوستراد 
عن  النظر  بغض  المشروع  لهذا  اليوم  الملحة  الحاجة 
األصوات المعترضة ألن كل أبناء المنية وبرج اليهودية 
ودير عمار وبلدات الجوار حياتهم اليوم معرضة للخطر 
تعطيل  مستغربًا  الجميع  فوق  العامة،  والمصلحة 
المشروع من قبل أشخاص معروفين وقال:» أنا ومجلسي 
نعارض الفتحات على طول األوتوستراد ونطالب وعلى 
الثالث  النفق  باستكمال  إضافية  مهل  أي  ودون  عجل 
الفتحات  كل  وإغالق  األوتوستراد  من  باالنتهاء  إيذانا 
االتجاه  بعكس  السير  ومنع  مراقبة  وبالتالي  المخالفة 
وجبيل  جونية  بأوتوستراد  االمتثال  إلى  داعيا  القانوني 
وقال:»  حديد  من  للضرب  داعيا  العامة  الطرق  وباقي 

يزعل منك 100 وبترضى عنك كل المنية».

وشدد العويك على ضرورة إعطاء المنية صورة حضارية 
النائب  داعيًا  العام  الطريق  لجهة  السيما  متقدمة 
وهو  النفق  مشروع  من  عاجاًل  االنتهاء  الى  والبلدية 
الحل األمثل بعيدًا عما يحكى عن مستديرات أو جسور 

محمولة.
عن  العامة  المصلحة  ولنقدم  النفق،  لينفذ  تابع:» 
المصالح الضيقة الخاصة ولتكون المصلحة العامة فوق 
إغالق  الى  الدعوة  مجددا  حدا  عن  تسألوا  وما  الجميع 
بازار  في  أيضا  دخلت  والتي  العشوائية  الفتحات  جميع 
التنظيم هو واجهة حضارية وحضارية  التنفيعات وهذا 

للمنية بعكس المشهد الموجود اليوم».

وزاد:»ما يقال عن تأثر أفران القصر بالنفق الثالث غير 
جميع  مصلحة  تلحظ  المشروع  خطط  ان  بل  دقيق 
مجموعة  أعدتها  التي  الدراسة  بحسب  المؤسسات 
متخصصة من المهندسين من دخل وخارج لبنان، وخير 
الصديق  ومطعم  األخضر،  لبنان  أفران  استمرار  دليل 
و  تذكر  سلبية  آثار  أن  دون  بعملهم  الصديق  ومحطة 
من  3 سنوات  من  أكثر  بعد  المؤسسات  هذه  استمرار 

افتتاح النفق«.

وضع  ونستغرب  جاهز،  الثالث  النفق  تمويل  أضاف:» 
الصالح  يخدم  مشروع  دواليب  في  العصي  هذه  كل 
بين  تربط  أخرى  حلول  أي  على  انفتاحه  مؤكدا  العام 
أوتوسترادين رئيسيين بشرط أن تكون سريعة ودون 

اي مهل إضافية».

إلى  الحريري  أحمد  الشيخ  الوسط  عبر  العويك  ودعا 
حسابات  أي  قبل  النفق  موضوع  لحل  مباشرة  التدخل 
قبل  المواطن  مصلحة  وضع  بل  انتخابية  أو  سياسية 
الحريري الستمرار  أحمد  الشيخ  ندعو  وقال:»  اعتبار  أي 
بكل  تربطه  التي  العالقات  مروحة  خالل  من  الضغط  
مكونات المنية السياسية والبلدية  إلنجاز الملف ووضع 

الحلول المتوفرة مباشرة إلنجازه».

املشروع الثقايف الكويتي
وحول ما قيل ويقال عن المشروع الكويتي قال: »وعدنا 
مجلس اإلنماء واإلعمار بمتابعة الموضوع مع الممولين 
الكويتيين مستبعدًا الوصول إلى حل قريب بعد امتعاض 
المشروع»،   في  الحاصلة  المخالفات  من  الكويتيين 
مؤكدا على أن المجلس في البرج لن يتوانى عن متابعة 
أي مشروع يعود بالنفع على أبناء المنية والبرج وبلدات 

الجوار».

واجهة حضارية للمنية!
وقال في سياق قريب :» في جونية الجميع يسير مساحات 
من  المقابلة  الجهة  إلى  لالنتقال  كلم   2 إلى  تصل 
األوتوستراد أما في مدينة المنية فلكل عائلة من منفذ 
الفالني  السياسي  على األوتوستراد بدعم وتغطية من 
المحسوبيات  من  حزمة  ضمن  العالني  الناشط  أو 
البغيضة، وهنا ال بد أن ندعو رئيس بلدية المنية إلى 
التعامل بحزم وأن ال يخشى لومة الئم أيًا كان موقعه، 

وأنت يا أستاذ ظافر )حاكم بأمره(».

وجود  إلى  تفتقر  المنية  مدينة  أن  إلى  العويك  ولفت 
االتجاه  بعكس  السير  جانب  إلى  حضارية(،  )واجهة 
ما  البلدية،  للشرطة  حضور  أي  غياب  مع  الصحيح 
يتسبب بالمزيد من حاالت الموت والصدم على الطريق 
يزعل  معقبًا:»  وقال  المصائب  مصيبة  تقع  وهنا  العام 
للوساطات  مكاتبنا  نفتح  صحيح  مش  يزعل،  بدو  لي 
عن  تمامًا  مختلف  البلدية  رئيس  دور  والمحسوبيات، 
العالم شوي بتزعل بس بعدين كلو  المكروهات،  هذه 

بيرضى، بس يشوف أنو عمنشتغل للصالح العام».

 

األسلفة واملشاريع
وردا على سؤال حول تعبيد وأسفلت طرقات البرج لفت 
العويك الى أن أسفلت طرقات البلدة تتابع مباشرة مع 
المعنيين بالملف في وزارة األشغال على أن يتم االنتهاء 

منها في خالل وقت قريب.

عمار،  دير  يربط  طرق  لمشروع  التحضير  عن  وكشف 
تربل،  زغرتا،  إلى  ومنهم  وحريقص  اليهودية  ببرج 
ليرة  مليار   2 إلى  تصل  بتكاليف  والميرادور  الضنية 

لبنانية والمشروع في مراحل متقدمة جدًا.

وحرصا من مجلسه ألن يكون نموذجي لكل المؤسسات 
البلدية، أشار العويك إلى أن »بلديتنا تتابع مع الشركات 
المتعهدة إلتمام كل األشغال من صرف صحي، كهرباء، 
ماء، قبل وصول مرحلة األسفلة لتفادي حفر طرق البلدة 

مجددًا.

مجلس بلدي متجانس
مجلسنا  قال:»  البلدية  في  العمل  سير  على  وتعليقا 
األمور  بصغير  قائم  والتنسيق  تمامًا،  متجانس  البلدي 
وكبيرها»، وعن عالقته بالرئيس خالد الدهيبي )رئيس 
بلدية دير عمار( قال:» عالقتنا جيدة جدا مع الحاج خالد 
دائم  تواصل  على  وهو  واالحترام  المودة  كل  منا  وله 

معنا».

هو  اليوم  نجاحنا  وسر  للجميع،  أخ  أنا  البلدية  ضمن 
وضع  عن  كاشفا  تام  ووضوح  مطلقة  بشفافية  تعاملنا 
تصرف  في  الرئيس  نائب  ومخصصات  مخصصاته 
داعيا جميع  االجتماعية  وللمساعدات  المعوزة  العائالت 

الرؤساء إلى أن يحذو حذوه.

وتنموية  إنمائية  عمل  خطة  »وضع  انه  على  وأكد 
اإلنماء»،  خارطة  على  ووضعها  بالبلدة  للنهوض 
البلدي  المجلس  أعضاء  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 
واالختياري وهيئات المجتمع المدني وناشطين، آمال أن 

تتحقق كافة اإلنجازات.

اىل  األخرية  زيارتكم  عن  حدثنا 
أسرتاليا

وأبنائها  البلدة  لصالح  إال  يكن  لم  الزيارة  من  الهدف 
البلدي  للقصر  التسويق  كانت  الزيارة  أولويات  وأولى 
وبكل  والناجحة  بالمثمرة  الزيارة  وصف  الممكن  ومن 
قصر  بإنجاز  البلدة  أبناء  نعد  العويك:»  زاد  المقاييس 
عن  وكشف  وأبنائها،  البلدة  على  بخيره  يعود  بلدي 
أستراليا  الى  زيارته  ثمرات  من  كانت  قريبة  مفاجأة 
الحكومي  المنية  مستشفى  داخل  من  عنها  سيعلن 
التقينا بهم في  المدينة )عبر مقربين  مرتبطة بأطفال 

خالل زيارتنا»(.

د.معتز زريقة
وأثنى العويك على الدور المهم جدا وعلى كافة األصعدة 
الذي يقوم به الدكتور معتز زريقة ومن خلف الكواليس 
وقال:» إنسان ناجح جدا، هادئ جدًا، عملي جدًا، صريح 
محب  هدوء،  وبكل  ضوضاء  أي  دون  بخدماته  ويقوم 

لإلنماء، وهو يضع كل إمكاناته في خدمة مدينته».

الوسط 
ونجاحها    الوسط،  بمهنية  حديثه  ختام  في  ونوه  
على الرغم من كل العصي التي توضع في طريقها 
الوسط  خدمة  في  مجلسه  امكانات  بدوره  واضعًا 

ومشروعها.

األستاذ عامر العويك )رئيس البلدية(

الوســـــــــــــط يف ضيافة بلدية برج اليهودية ...
العويك: مجلسنا البلدي متناسق تمامًا ،،،،  والتنسيق بصغري األمور وكبريها

| جدران دعم وزينة   | تجميل شوارع البلدة باألرصفة  

»



عامة!!!   وحديقة  رياضي  ملعب   .. املنية  بلدية  من 

بالتعاون  المنية  بلديات  نجت  الموارد،  شح  من  الرغم  على   -  atv الوسط 
على  المدينة  بوضع  كفيل  انمائي  اختراق  من  أكثر  تحقيق  في  اتحادها  مع 

الخريطة االنمائية وبالصورة الصحيحة التي لطالما كنا ننتظرها.

الرئيس ظافر زريقة أثبت ودون أدنى شك بأنه رجل االنماء، والعمل بعيدًا 
عن القيل والقال، الجدل وكثرة السؤال وعلى الرغم من بعض »المطبات« 

التي يعمل على معالجتها و »سنضرب بيد من حديد« كما يؤكد دومًا.

الوسط كانت لها أكثر من جولة ليلة ونهارية مع زريقة، بعيدا عن عدسات 
االعالم لرصد ما تقوم به المؤسسة عن قرب وبعيدا عن النقد العقيم دون 

الوقوف عند ما تنجزه المؤسسة بالعين المجردة.
  

برعاية الرئيس الحريري وحضور النائب الخري
وضع حجر األساس لمشروع ملعب االمارات في المنية

المرعبي و  الوزير معين  الحريري ممثال بمعالي  الرئيس سعد  برعاية دولة 
الدكتور حمد الشامسي تم وضع حجر األساس  حضور سفير دولة االمارات 

لمشروع ملعب اإلمارات الرياضي في منطقة المنيه.

كان في استقبال الوفد النائب كاظم خير و النائب قاسم عبد العزيز و رئيس 
المنيه ظافر زريقة ورئيس  المنيه عماد مطر و رئيس بلدية  إتحاد بلديات 
بلدية برج اليهودية عامر العويك و رئيس بلدية مركبتا بسام عطيه و نائب 
رئيس بلدية دير عمار ابراهيم العتر و منسق تيار المستقبل في المنيه خليل 

الغزاوي و حشد من الفاعليات. 

الخري 
وشكر النائب الخير دولة اإلمارات العربية المتحدة و مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية و سعادة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي 
على هذا المشروع االنمائي لمنطقة المنيه التي تحتاج للكثير من المشاريع 

الرياضيه،  الثقافية و االجتماعية.

 كماأكد على ان الرئيس الحريري يتابع باهتمام كبير إستكمال  المشاريع 
الحيوية  للمنطقه.

 و كانت كلمه لرئيس بلدية المنيه ظافر زريقة أثنى فيها على اهميه هذا 
المشروع و شكر السفير على مساعيه الخيرية.

زريقة افتتح الحديقة العامة
  

الذي  المشروع  اعمال  انتهاء  بعد  العامة  الحديقة  البلدية  رئيس  افتتح  و 
تولت تنفيذه وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ال
UNDP بالشراكة مع بلدية المنية وبتمويل من الحكومة البريطانية. وهو 
اللبنانية المضيفة في  التي ينفذها مشروع دعم المجتمعات  احد المشاريع 

المناطق األكثر ضعفا وتأثرا بأزمة النزوح السوري.

حضر حفل االفتتاح قائمقام المنية ـ الضنية روال البائع، سهير الغالي ممثلة 
دعم  مشروع  عن  المسؤول  التقني  المستشار  االجتماعية،  الشؤون  وزارة 
مارينا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  في  المضيفة  اللبنانية  المجتمعات 
المنية  بلدية  رئيس  عماد مطر،  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  لوجوديتشي، 
آالن  الشمال  في  االنمائي  المتحدة  االمم  برنامج  زريقة، مدير مكتب  ظافر 
طرابلسي،  حسن  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  الشمال  منسق  شاطري، 

وأعضاء من المجلس البلدي والمجتمع المحلي.

الغالي
وألقت الغالي كلمة بالمناسبة رأت فيها أن »افتتاح حديقة عامة في المنية 
والمساحات  الطلق  بالهواء  التمتع  في  والسعة  والراحة  األمل  يجدد  اليوم 
العامة التي نحتاجها لنخرج من زحمة المباني والطرقات واالعمال إلى رحب 
وحسن  والترفيه  والرياضة  للتأمل  والداعية  اآلمنة،  المشتركة  المساحات 

الجوار«.

ثقة  وكلنا  المنية،  بلدية  عهدة  في  الخضراء  المساحة  هذه  »نضع  وقالت 
مستمرون  باننا  اجتماعية  شؤون  كوزارة  لكم  ونؤكد  لها،  ادارتكم  بحسن 
في مسيرتنا االجتماعية والتنموية، والعمل يدا بيد مع البلديات والمنظمات 
للمواطنين  االقتصادية  الظروف  لتحسين  واحد  كفريق  والدولية  المحلية 

اللبنانيين والنازحين السوريين، وتدعيم االستقرار االجتماعي فيها«.

لودجوديتشي
من جهتها، أشارت لودجوديتشي إلى أنه »منذ العام 2013، يدعم مشروع 
مواجهة  في  ضعفا  األكثر  المجتمعات  المضيفة  اللبنانية  المجتمعات  دعم 
وزارة  بين  وثيقة  شراكة  خالل  من  السوريين،  الالجئين  أزمة  تداعيات 
الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان«، مؤكدة أن 
المشروع »نفذ بطلب من أهالي المنطقة والبلدية، الذين عبروا عن حاجتهم 
إلى حديقة عامة، وذلك خالل اجتماعات جرى خاللها نقاشات حول أولويات 
المنطقة، ولقد أكدتم بأن هذه الحديقة حاجة ماسة ويسعدنا ان نكون قد 

شاركنا في انجازها وذلك بدعم من المملكة المتحدة«.

كلمة البلدية
من جهته، أكد زريقة أن »هذا المشروع يشكل خطوة بيئية جمالية تعكس 
حقيقة وطابع مدينة المنية التي لفحها غبار االهمال لعقود مضت، واالهم 
من ذلك هو الموقع االستراتيجي الحي لهذه الحديقة، فهي اليوم ستربط 
الضنية  وجرود  وجبال  عكار  فسهول  بالجبل،  والسهل  بالسهل،  الساحل 
الى  اضافة  والعربية،  اللبنانية  لألسواق  الزراعية  العطاء  يد  شكلت  لطالما 
في  لتضخ  الحياة  تعود  أن  نأمل  الذي  العربي  الترانزيت  خط  على  وقوعها 

عروقه«.

وأكد أن »هذه المبادرة الكريمة من المملكة المتحدة استدعت منا كبلدية 
هذه  »تستكمل  أن  آملين  تعزيزها.  وضرورة  بها  التمسك  على  العمل 
االجيال  لدى  خاصة  والتنموي  االنمائي  وقعها  لها  يكون  بأخرى  المبادرات 
الصاعدة، لتبث فيهم روح االمل وترسخ جذور البقاء في وطنهم بدل الهجرة 

بحثا عن لقمة في االغتراب«.

عبداهلل علم الدين

وسط - في بداية كلمته التي القاها في خالل زيارته األخيرة الى ببنين 
قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لرئيس بلديتها د. كفاح الكسار »الزم 
في  ما  الحريري. ألن  وللرئيس  لي  العائدة  والصور  اليافطات  تشيلوا 

داعي للصور إذا واحد جايي لعند اهلو« )تصفيق خجول(.

في كل مرة يأتي إلى مناطقنا مسؤول ترتفع يافطات الترحيب والصور 
على طول الطرقات التي من المفترض ان يسلكها،  فهذا سفير، وذك 

وزير، وثالث محافظ، والرابع مدير، والخامس خفير، وغيره.

وحسن  الضيافة  كرم  أرقاها  تفاسير،  عدة  لها  هذه  االحتفاء  مظاهر 
مجيء  من  المستفيدين  ان  وابشعها  المنطقة  اهل  عند  االستقبال 
إلى  يسارعون  السلطان  وصبيان  الجوخ  تمسيح  وجماعة  المسؤول، 
كسب وده عبر هذه الحركات التي ال نراها في مناطق اخرى من لبنان.
هذا الجو من الخداع المفرط يعزز لدى المسؤول الشعور بأن كل ما 
ويغدق  يملك،  ال  مما  يجود  تراه  لذا  ترحيب،  سيقوله سيكون موضع 
الجميع  فيهلل  تأتي  ال  او  تأتي  قد  التي  بالمشاريع  ويبشر  الوعود 

ويحمدون هللا على ما انعم عليهم في هذا اليوم الميمون.

أحياءها  بين  ويتنقل  والجوار  بيروت  في  يومياً  يتواجد  فالمسؤول 
ومراكزها وال نرى هذا الجنون من اليافطات والصور وعبارات التبجيل 

والتبخير. 

الشوارع  وتزدان  الساحات  ستمتلئ  واأليام  األشهر  من  االتي  في 
الود  بخطاب  محملين  إلينا  سيأتون  لمسؤولين  والصور  باليافطات 
ونبقى حيث  ثم سيرحلون  أساس  بخطط ومشاريع وحجارة  والوعود 

نحن جيران الهم والحزن.

إنه الموسم يا أصدقائي، موسم خطب ود الناس على حساب الناس.
ال تكونوا كمن يعلم وال يريد أن يصدق. هذه هي الحقيقة...

الفتة ومسؤول
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بايبيز واألرز  الرتبوي  األرز  مجمع 

يختتمون عامهم الدراسي بحفل لطالب الروضات وشهادة الربيفيه..

بايبيز  األرز  أقامت حضانة  والصّخب،  بالفرح  مفعمة  بأجواٍء   -  atv الوسط 
مديرة  بحضور  الحضانة  أطفال  من  الثالثة  الدّفعة  لتخرج  السنوي  حفلها 

الحضانة ومديرة المجّمع وحشدٍ إداري، تعليمي وعدد من األهالي.

البراءة   معاني  كّل  تحمل  بإطاللة  الصغيرة  األرز  براعمُ   الحفل،  قدم 
مستهل  في  المسرح  خشبة  على  بايبيز  األرز  أطفال  وقف  حيث  والطفولة، 
استعراضات  قدمت  ثم  ومن  الحاضرين،   مسامع  على  القرآن  ليتلوا  اللقاء 

راقصة ومسرحياتٍ هادفة القت استحسان واعجاب األهالي. وقدم األطفال 
استعراضًا  مسرحيًا للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  وانتهى 

الحفل بتوزيع الهدايا مع شهادات التخرج.

التخرج  بثوب  فرنسي  التاسع  الصف  طالب  من  األولى  الدفعة  أطلت  كما 
مسرح  على  واالنجليزي  الفرنسي  بفرعيها  الثالثة  الروضة  طالب  يرافقها  
التعليمية واالدارية في حفل انتهى  األرز وسط تصفيق األهالي والهئيتين 

بتسليم شهادات التقدير بعد كلمات شكرت الهيئة التعليمية على اهتمامها 
ببناء جيل ناجح، ذكي ومتميز.

في  المتوسط  الشهادة  طالب  حفل،  في  المجمع  كرم  متصل،  سياق  وفي 
حضور الهيئتين االدارية والتعليمية والطالب وأهاليهم.  وأكدت  المؤسسة 
على  »اصرارها على النهوض بالتعليم وتوفير كامل مقومات النجاح لنكون 

في طليعة المؤسسات التربوية المتفوقة«.

www.alwassat.comالوسط
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الصحافة  مع  لها  حوار  أول  في   -  atv الوسط 
وليد  رانيا  المنية  بلدية  عضوة  تحدثت  المحلية، 
وجه  كأول  البلدي  المعترك  خوضها  عن  ريمة 
والحديث،  القديم  المنية  بلدية  تاريخ  في  نسائي 
وضعتها  التي  القضايا  اهم  على  الضوء  مسلطة 
تلت  التي  اللحظات  أولى  من  أولوياتها  قائمة  في 
البلدي  المجلس  عضوية  في  منصبها  تسلمها 
قضايا  الصحية،  القضايا  متابعة  منها  رسميا، 
النظافة، إلى جانب متابعة المشاريع ذات التي تعبر 
أماله  وبنى  ثقته  كل  وضع  الذي  للمواطن  أولوية 

على المجلس الحالي.

 العهد للمنية»، بهذه الكلمات استهلت ريمة حديثها 
»أن  إلى  مشيرًة  »الوسط»،  في  التحقيقات  قسم  مع 
»التي  المقدسات  من  هي  والشفافية  الدقة  توخي 
حرصتُ وال زلت أحرص عليها في مزاولتي العمل العام 
وفي كل ما أدلي به وحيث لم أخشَ يومًا اتخاذ مواقف 
اقتنعتُ بها مهما عظمت أمامها التحديات، ولم أتورع 
عن قول كلمة حق وبكل ثقة وهدوء حتى ولو في حضرة 
والتي  المبدئية  القضايا  في  وخصوصًا  جائر،   سلطان 
تتعلق بقضايا ومصالح مدينتنا الحبيبة المنية وبأهلها

الطيبين».

وأشارت ريمة إلى أن إعطاء المرأة حقها وحضورها في 
المرأة،  لمصلحة  تسجل  خطوة  هو  البلدية  المجالس 
الحالي  المجلس  قبل  أنها ستتبع بخطوات من  وأكدت 

لمصلحة المرأة أيضا.

المجلس  داخل  القضايا  من  الكثير  »هنالك  وقالت: 
تقنع  ان  فيها  تستطيع  االجتماعية  المرأة  كمشاكل 
المبادرة باقتراحات  الجميع بأهمية حلها، وعليها أيضا 
وليس فقط حل المشاكل، اال أن المجلس البلدي بشكل 
عام ال يعارض المسائل المتعلقة بحقوق المرأة ويوليها 

اهتمام خاص«.

 وكشفت ريمة عن نيتها في ان يكون اهتمامها منصب 
على  األهم  األولويات  من  ألنه  المنية»  »جمال  على 
أسمته  ما  أضفت  بوجودها  أنها  على  وتؤكد  اإلطالق. 

»لمسات فنية جمالية أنثوية» على المجلس البلدي   

وفيما يلي نص اللقاء:

امرأة في  حدثينـا أكثر عن ترشحك كأول   
تاريخ المجالس البلدية في المنية واتحادها

مشكالت الجيل الجديد من الفتيات هي االهتمام ويغلب 
األمور  في  الجدية  وعدم  االستهالكي  النمط  عليهن 
الفكرية  بالثقافة  االهتمام  وعدم  والمصيرية  المهمة 
حقيقة  ينطبق  ال  هذا  ولكن  االطالع،  وعدم  والعلوم 
واالعتماد  اإلشادة  فتيات يستحققن  فهنالك  الكل  على 
من  وأتمنى  ومستقبلها،  المدينة  امل  وهن  عليهن 
فتيات هذا الجيل أن يغتنمن الفرصة، وخاصة بعد إقرار 
المرأة في  تثبت دور  بفعالية  المرأة وان يساهمن  حق 

المعترك السياسي وحتى االجتماعي واالقتصادي.
  

المجتمع  في  موجودة  المرأة  أن  لهم  أقول  وتتابع:»   
ومربية  بيت  وكربة  كأم  فيه  وتساهم  نشأته  منذ 
في  بفعالية  ساهمت  للعمل  خرجت  وحينما  لألجيال، 
مؤسسات  في  عملها  خالل  من  المجتمع  وتطور  تقدم 

الدولة وشركاتها، وقد أثبتت نجاحات كثيرة في ميادين 
التعليم والطب والهندسة والخدمة العامة، كما قدمت 
تقدم  في  وسنساهم  الكثير،  السياسي  حقها  إقرار  قبل 
الفنية  لمساتنا  المستقبل وسنضيف  في  المنية  وتطور 

األنثوية على شكل المدينة العمراني الجمالي». 

تقول  البلدية  االنتخابات  في  لمشاركتها  الدافع  وعن   
المرأة  لمشاركة  التعميم  بعد  مشاركتي  جاءت  ريمة:» 
وكان  والبلدي  اإلنمائي  بالشأن  اهتمامي  جانب  الى 

للعائلة واألهل ورئيس االتحاد الدور األهم».

ما هي أولوياتك؟
تفعيله،  األولى  بالدرجة  أود  ما  وهذا  المدينة،  خدمة 
وباإلضافة إلى تحقيق وتطبيق القوانين أمأل في تحقيق 
مبدأ العدالة والمساواة، ومن أولوياتي أيضا المساهمة 
مع الزمالء في المجلس في تطبيق النظم والتشريعات 

الخاصة بالمؤسسة البلدية.

 

التي  المنياوية  المرأة  التي تخص  القضايا  ما 
برأيك  البلدي  المجلس  في  تطرح  أن  يجب 

حتى يتم حلها؟
البلدي  المجلس  أعتقد أن هنالك قضايا في   مبدئيا ال 
تخص المرأة، وإنما هي قضايا مشتركة تخص كال من 

المرأة والرجل.

إنجازات املجلس البلدي
تذكر ريمة بأن المجلس البلدي لم يبدأ بنشاطه الفعلي 
اال قبل فترة قصيرة اذ أن األشهر األولى كانت عبارة عن 
متابعة مشاريع )تركها المجلس السابق( واللجان اليوم 

بمجملها مفعلة.

طوال  الشاطئ  تنظيف  لمشروع  نتحضر  وتضيف:» 
الفترة القادمة بالتعاون مع الجمعيات والمتطوعين على 
أن يشمل كل شاطئ المدينة، إلى جانب مشروع توعوي 
بداية  مع  به  نبدأ  أن  على  النفايات  وفرز  النظافة  عن 
لحلقات  التحضير  جانب  الى  المقبل.  الدراسي  العام 

توعية بالتعاون مع شرطة البلدية».

المجلس  تقول:»  حضورها  في  الجلسات  انعقاد  وعن 
اليوم من منضبط مع حضوري كعنصر نسائي  البلدي 
ولي تقدير عام من الجميع وأنا بطبعي هادئة جدا داخل 

المجلس».

إلى  اليوم  أولوياتنا  المجلس:»  أولويات  عن  وحدثتنا 
العمل  المجلس،  إلى  الموكلة  بالخدمات  القيام  جانب 
على االنتهاء من مشروع القصر البلدي من خالل لجنة 

عينتها البلدية».

رواد  يتناقلها  التي  العراقيل  حقيقة  وما 
مواقع التواصل االجتماعي؟!

حقيقة أنا بعيدة عن مواقع العالم االفتراضي وبعيدة عن 
كل ما تحمله من قضايا خالفية بمعظمها تفتقر للدقة 
وأؤكد على أن »كل ما يحكى خارج المجلس البلدي عن 

عراقيل غير صحيح وال توجد أي عراقيل تواجه عمله».

كلمة أخرية 
كل الشكر للوسط على متابعتها الشيقة ألهم األنشطة 
واللقاءات في المنية بأسلوب مهني وبعيد عن المصالح 
الشخصية الضيقة وهذا ما نطالب اليوم بتعميمه على 
كل المؤسسات العامة ومن موقعي أعدكم بالوقوف إلى 
جانبكم والى جانب الوسط بكل ما تحمله من إيجابيات 

للمدينة في باقي المناطق.

د. رانيا ريمة 

الوسط تلتقي »أول وجه بلدي لطيف« يف املنية ..
ريمة: ليكن املجلس انطالقة أخرى يف العطاء وتجديد العهد مع »مدينتنا« ،،،

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

كاليري فادي مطر  

            كاليري فادي مطر  

السعر المناسب .. 

     الجودة العالية ..

          التصميم المميز ..
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الوسط atv -  أنتج االستحقاق االنتخابي األخير مجلسًا 
مع  بدأت  التي  اإلنماء  مسيرة  ليكمل  متجانسا  بلديًا 
المجلس السابق، وبعد حوالي العام من ترؤسه لمجلس 
الوسط  مكاتب  لزيارة  دعوة  عطية  لبى  مركبتا  بلدية 
في  نوعية  تقدمه من نهضة  ما  على  المؤسسة  مهنئًا 
مع  أفق  جولة  اللقاء  تخلل  كما  اتجاهاته  بكل  اإلعالم 
التي  المستقبلية  المشاريع  على  أكثر  لالطالع  عطية 

ينوي تنفيذها في البلدة.

وقبل الخوض في تفاصيل اللقاء ال بد من اإلشارة الى 
أن مركبتا هي قرية من قرى قضاء الضنية في محافظة 
الشمال تتبع إداريا إلى قضاء الضنية -المنية، يقدر عدد 
العائالت  أما  تقريبا،  شخص   1500 بـ  البلدة  سكان 
فأكبرها هي » الشامي » ويبلغ عدد أبنائها قرابة ٪45 
فآل   ٪30 بحوالي  »فجلون»  تليها  القرية  أهل  من 
عدد  فيصل  األخرى  العائالت  بينما    ٪20 ب  »عطية» 
أكثر من 350 من   . بالمئة  ها مجتمعة حوالي خمسة 
أهل البلدة في االغتراب. هذه بعض األرقام االنتخابية 
من   ٪  45  : صوت   300  ( الشامي  عائلة  للعائالت: 
األصوات ( ، عائلة فجلون ) 1٨0 صوت : 30 ٪ ( ، عائلة 
عطية ) 100 صوت : 15 ٪ ( ، العائالت األخرى ) ٧0 

صوت ، 10 ٪ (
 

تقع مركبتا على علو بين 200 إلى 250 مترا عن سطح 
لبنان  شمال  عاصمة  طرابلس  مدينة  عن  وتبعد  البحر 
قرابة العشرين كيلومترا، أما بعدها عن بيروت فحوالي 
البساتين  كبير من  عدد  البلدة  تحيط  كيلومترا.   102
والحقول وشبه واقعة بين تالل عديدة ونصف األراضي 
المحيطة بالبلدة هي مملوكة من قبل أهل البلدة، يمر 
يصل  الذي  -الضنية  المنية  أوتوستراد  البلدة  بداخل 
من  ألف  بقرابة 60  ألف شخص  قرابة 25 

المنطقتين، القرى المحاذية: كفريا، المنية، تربل، زوق 
بحنين.

 يبلغ عدد أعضاء البلدية تسعة أعضاء ومختار، منصب 
المختار موجود بالبلدة منذ أكثر من خمسين عاما، أما 
المجلس فقد انتخب ألول مرة عام 2010، عدد الذين 
عام 2016،  حوالي 1100 شخص  االقتراع  لهم  يحق 
وقد فاز في انتخابات البلدية للعام 2016 السيد بسام 
ميالد عطية وقد تم خرق الئحته بشخص من الالئحة 
األخرى وذلك بعد فرق باألصوات لم يتعدى 15 صوتا 
وفاز أيضا المختار وليد إبراهيم فجلون لدورةٍ ثالثة على 

التوالي.

بداية من هو بسام عطية؟
الطفولة  منذ  فيها  ترعرعت  وقد  مركبتا،  بلدة  ابن  أنا 
وطيلة هذه الفترة كنت على عالقة طيبة مع أبناء البلدة   

األمر الذي أبقى على تعلقي بالبلدة  
كيف وصلتم إلى رئاسة المجلس؟

شهدت بلدة مركبتا منافسة قوية بين الئحتي والئحة 
الرئيس السابق، إال أن هذه المنافسة انتهت مع انتخاب 

المجلس العتيد.

المجلس  بها  قام  التي  األولى  الخطوة  هي  ما 
بدأتم  التي  المشاريع  هي  وما  الجديد؟  البلدي 

بالعمل على تنفيذها خالل هذه الفترة؟

مباشرة  والتسليم  التسلم  وبعد  المجلس  الى  وصلنا 
بدأنا بوضع الخطط واالنتقال إلى التنفيذ منذ األسابيع 

األولى من استالمنا ذمام األمور.

طرقات  من  أمكن  ما  أسفلت  ب  كانت  خدماتنا  أولى 
البلدة وتحسينها بما يقارب ال ٨5٪ على أن نعمل في 
خالل الصيف الحالي على استكمال ما تبقى من طرقات 
الى جانب  األشغال،  ووزارة  النائب  بالتنسيق مع  البلدة 
البلدة  داخل  اإلنارة  موضوع  المجلس  تابع  األسفلة 
وتحسينها وإصالح ما يمكن إصالحه من شبكة اإلنارة 
إلى جانب إنارة شجرة الميالد وافتتاحها من قبل رؤساء 
روال  القائمقامية  مشاركة  في  واالتحاد  المنية  بلديات 
عن  جدًا  وجميلة  حقيقية  صورة  األجواء  وكانت  البايع 

التعايش القائم بين أبناء المدينة.

بئر  لحفر  البلدية  بها  تقوم  إلى مساع  أشار عطية  كما 
شبكة  عبر  المنازل  إلى  المياه  لضخ  مخصص  ارتوازي 
المشروع  ينجز  أن  على  الشفة(  )مياه  للبلدة  مخصصة 

وصول  على  حرصا  المقبلة  القريبة  الفترة  خالل  في 
المياه إلى كل أبناء مركبتا وبخاصة أننا دخلنا أو اقتربنا 
أن  إلى  عطية  ولفت  الجفاف.  فصل  الصيف  فصل  من 
عالقته جيدة مع كل أفرقاء المدينة وعلى رأسهم النائب 
باقي  جانب  إلى  االتحاد  وبلديا  البلديات  ورؤساء  الخير 
لنعمل  البلدي  المجلس  إلى  جئنا  وقال:»  الفعاليات 
ونخدم أبناء البلدة ولم نأتي للبس الكرافات والجلوس 

وراء مكاتبنا».

قال عطية:» وضع  البلدة  مداخل  توسعة  وعن مشروع 
لجهة  البلدة  بتوسعة طريق  المتعلقة  الخطط  مجلسنا 
عدوة -األوتوستراد بحيث سنعمل على توسعتها وإعادة 
إلى جانب تشجيرها وإضاءتها، على أن يكون  أسفلتها 

المدخل الرئيسي الثاني للبلدة.

ورحب عطية بالحراك العمراني والتجاري على أوتوستراد 
الصعداء،  تنفس  البلدة  ألبناء  أتاح  ما  الضنية  المنية 
البناء  مخالفات  يتابع  البلدي  المجلس  أن  إلى  ولفت 
للحد  الصحيحة  القانونية  األطر  ضمن  جدي  بشكل 
القوانين  )أنا ألبناء الضيعة ضمن  الماضي،  من أخطاء 
المرعية( ونحن منذ وصولنا إلى المجلس بدأنا بالعمل 
من حارة رئيس البلدية السابق وجئنا للعمل لكل أبناء 

البلدة.

مسؤولية بلدية املنية
مع  كامل  تنسيق  على  مجلسه،  أن  على  عطية  يؤكد 
ذات  القضايا  كل  في  واالتحاد  البلديات  رؤساء  كل 
االهتمام المشترك محماًل اتحاد بلديات المنية وبلدية 
على  اإلنشائية  المخالفات  مسؤولية  السابقين  المنية 
مع  يتابعها  أنه  عن  كاشفا  الضنية  المنية  أوتوستراد 
النائب  مع  بالتنسيق  األشغال  ووزارة  المعنية  الجهات 
وقال:»  الخصوص  بهذا  كتاب  رفع  الذي  الخير  كاظم 
الخطط  بحسب  األوتوستراد  نفذت  المتعهدة  الشركة 
والتجاوزات  األخطاء  إال   األشغال  وزارة  من  الموضوعة 
الموجودة في دراسة المشروع يسأل عنها مباشرة كما 

ذكرنا  المجلس البلدي السابق في المنية».

لتفعيل  مستقبلية  خطة  وضعتم  هل 
العمل البلدي وإنماء المنطقة؟

للسنوات  استراتيجية  بوضع  نقوم  الحالي  الوقت  في 
االنتهاء  فور  مضمونها  عن  وسنعلن  المقبلة،  الخمس 
فعاليات  مع  الشأن  هذا  في  ننسق  ونحن  وضعها،  من 
رؤيتهم  على  اطالعنا  منهم  طلبنا  وقد  المنطقة  في 
البلدية،  واللجان  البلدي  المجلس  أعضاء  إلى  باإلضافة 

ليتمخض عن أفكارهم جميعًا رؤية واضحة بشأن هذه 
وخطة  البلدة  مداخل  لتوسعة  خطة  وهناك  الخطة 
نالت  التي  البلدة  وشوارع  التحتية  البنية  لتحسين 
القسم األكبر من اهتمامنا إلى جانب االهتمام بنظافة 
مع  يتناسب  بما  تأهيلها  مع  وبيئتها  وسيرها  شوارعها 

راحة المواطن. 

هل أنتم في صدد التجهيز لبناء قصر بلدي؟
عديدة  العتبارات  المهمة  المشاريع  من  البلدي  القصر 
البلدية  األنشطة  لكافة  الالئق  المكان  إيجاد  أهمها 
ضمن مبنى خاص بالبلدية، وقد أعددنا دراسة تفصيلية 

لمشروع القصر البلدي.

وبنتيجة  أنها  إال  متر   5500 البلدية  »تمتلك  تابع: 
خطأ بشري تم وضعها على الئحة األمالك العامة بدل 
الخاصة وعليه تم التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة 
كل  يجمع  بلدي  قصر  لبناء  تستغل  أن  على  الموضوع 

أقسام البلدية.

هي  وما  وجدانيًا؟  مركبتا  تصف  كيف 
أمنيتك التي تتمنى أن تتحقق؟

تراثها  على  ومحافظة  ونظيفة  هادئة  بلدة  إلى  أطمح 
متعبة،  سنة  كانت  لقد  لديها،  المتواجدة  القيم  وعلى 
لكن حين نكون بين الناس ونسمع شكرهم وتقديرهم 
عمل  ينتظرنا  لكن  معنوياتنا.  من  الكثير  هذا  يرفع  لنا 
كثير، وأتمنى أن تكون السنوات الخمس المقبلة حاملة 
وقال:»  المدينة  لهذه  المهمة  المشاريع  تحقيق  معها 
العمل البلدي هو تواصل وان المجلس البلدي يستكمل 
مجلسه  اهتمام  على  مشددا  السابق  المجلس  بدأه  ما 
ب موضوع تفعيل الجباية وتأهيل المقر البلدي والعمل 

على بناء قصر في وقت قريب».
 

األستاذ بسام عطية  )رئيس البلدية(

الوسط استضافت رئيس بلدية مركبتا يف مكاتبها وعرضت معه لإلنجازات واملشاريع 
بســـــــام عطية: نطمح اىل بلدة نظيـــــــــــــــــــــــــفة ومحافظة على تراثها وقيمها

جمتمع
زفاف عمر مطر ..

حمادة  والفوتوغرافر   atv الوسط  أسرة 
مصطفى  عمر  للصديق  يباركان  اسعد 
مطر دخوله القفص الذهبي .. ألف مبارك

ادارة استديو روان ممثلة بالسيد رضوان اسعد،   وادارة الوسط االخبارية ATV ممثلة بالسيد فهد الحاج، يتقدمان بالتهاني  من 
الدكتور هاني أسوم والدكتورة سارة  شاكر على افتتاح عيادتهم الجديدة  على أوتوستراد المنية على أمل أن تضاف على رصيد 

النجاح والتميز في عالم الطبابة وخدمة االنسان .. ألف مبارك وتشوفو على وشها الخير.

مبارك للدكتور هاني أسوم والدكتورة ســــــــارة شاكر
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المؤسسات  عشرات  بمشاركة   -  atv الوسط 
التجارية، افتتح مدير عام مشروع الميرادو السيد 
أحمد علم الدين الدوري في اليوم األول من شهر 
رمضان المبارك  معرضه الرمضاني األول لمناسبة 

قدوم الشهر الكريم.

عبارة  المشروع  أن  على  أكدوا  المعرض  مشرفي 
النصف  مدار  على  متكامل  رمضاني  مهرجان  عن 
األول من الشهر الكريم ، ليتعرف اهالي المدينة 
الفقرات  جانب  الى  كثب  عن  المشروع  على 

المتنوعة ونتاجات وثقافات  المدينة وجوارها.

المعرض  في  المشاركة  المؤسسات  وبشأن 
أحد  و  جمعية  رئيس  عوض،  عامر  )الزميل  أكد 
أن  على  للوسط   أكد  التنظيم(  في  المشاركين 
أمسيات  عن   عبارة  هي  الميرادور  رمضانيات 
واألجنحة  األنشطة  العديد من  رمضانية تحتضن 
جانب  الى  المحلية  المنتجات  لعرض  المخصصة 
األمسيات الدينية والدعوية على أن يتضمن أيضا 
فقرة الحكواتي وأنشطة أخرى ذات صلة بالشهر 

الكريم.

األولى  الميرادور هي  رمضانيات  ان  بالذكر  جدير 
على صعيد المنية وجوارها وحققت نسب  حضور  

ومشاركة عالية.

دورات تقوية  
 

التربوية   والمؤسسات  المشاريع  دعم  إطار  وفي 
وإدارة  إشراف  وتحت  المنية،  في  )الرسمية( 
السيد  مركز  أقام  الدين،  علم  عزيزة  المربية 
أحمد علم الدين التربوي  سلسلة دورات تدريبية  
مجانية   والتي تستهدف طالب المدارس الرسمية 

من المرحلة االبتدائية.

على  أكدت  الوسط  مع  دردشة  وفي  الدين  علم 
وأشارت  التربوية،  والدورات  البرامج  هذه  أهمية 
الدورة تستهدف  طالب  أن هذه  الى  الدين  علم 
المراحل االبتدائية في المدار الرسمية في المنية 
والهدف منها تحفيز ومساعدة الطالب على إتقان 

قواعد اللغة )عربي - فرنسي - رياضيات(.

مشروع التربع بكتاب
الثقافي  الدوري  مركز  أطلق  متصل،   سياق  وفي 
الدين، مشروع  المربية عزيزة علم  وبالتعاون مع 
تنهض  كتابا  »قدم  شعار  تحت  بكتاب  التبرع 

انسانا«.

ورأت علم الدين في بيان، أنه »يدا بيد انطلقنا في 
الغني  والعطاء  الخير  ورجل  االنسانية نحن  خدمة 
الدين  السيد احمد علم  التعريف وبدعم منه  عن 
مركز  وأطلقنا  تجمعنا«،  المنية  و«لقاء  الدوري، 
الدوري التربوي لدعم تالمذة المدارس الرسمية، 
فعمدنا الى تأسيس وحدة تربوية تؤسس لحياة 
وذلك   ، التالمذة  لهؤالء  دعما  صحيحة  علمية 
تحقيقا لرسالة سامية ترفع المستوى التربوي في 
الرسالة  لهذه  واستكماال  الغالية،  المنية  مدينتنا 
نطلق حملة تأسيس مكتبة عامة للجميع من ابناء 

المنطقة في مركز الدوري التربوي«.

النهوض  مسيرة  نستكمل  بيد  »يدا  أضافت: 
بأبنائنا. فالمطالعة تبني العقول واألنفس وترتقي 

باالنسان الذي هو بناة الوطن«.

قالوا يف املريادور
كتبتها: عزيزة علم الدين

رمضان شهر العبادة والتبتل وااللفة والمحبة 
اجواء  في  واالحباب  االهل  ولقاء  والتسامح 
عائلية يلتقي االهل واالصدقاء في خاللها بعد 

الصوم والصالة.

االجواء  حيث  الميرادور  في  اللقاءات  تحلو 
حلقات  من  من  الشرقية  بحلتها  الرمضانية 
الدينية  واالناشيد  الدراويش  ورقصة  الذكر 

والتجويد.

اطاللة  حالوة،  السهر  حالوة  على  يزيد  وما 
اآلباء  حكايات  لنا  ينقل  الذي  الحكواتي 

واالجداد وتاريخ المغرب والمشرق.

في رمضانيات الميرادور أيضا وجبات السحور 
ومونة الفطور، ونقاط التسوق، وما لذ وطاب 

من الماكوالت الشرقية.

ومركز الدوري الثقايف يختتم املرحلة األوىل من مشروعه الرتبوي ويطلق حملة »تربع«
رمضانيات املريادور تزين سماء املنية .. 
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عبداهلل علم الدين

إنجازها  تم  التي  المشاريع  دوالر حجم  مليون    220  -  atv الوسط 
في قضاء بشري خالل اإلثنتا عشر سنة الماضية، هذا ما أعلنته النائب 
ستريدا جعجع خالل مؤتمر عن إنماء بشري عُقد برعاية نائبي القضاء 
وحضور عدد كبير من الوزراء ونواب ورؤساء بلديات من القضاء حيث 
المملكة  الكويت،  دولُة  فرنسا،  من:  كل  إلى  بالشكر  جعجع  توجهت 
العربي  والصندوقُ  اإلسالمي  البنكُ  قطر،  دولُة  السعودية،  العربية 
على دعمِهم ومساعداتِهم وتسهيالتِهم للمشاريِع التي تم إنجازُها 
في جبة بشري. كما شكرت جميِع رؤساِء الحكومات والوزراء المعنيين 

الذين تعاقبوا على سُدّةِ المسؤولية في السنوات الـ12 الماضية.

إنجازها  تم  التي  اإلنمائية  المشاريع  قيمة  هي  دوالر  مليون    220
في قضاء بشري الذي يبلغ عدد ناخبيه ٨9000 ناخب بحسب لوائح 

الشطب للعام 2016، موزعين على 13 بلدية.

من حق النائبين جعجع وكيروز أن يحتفال بهذه اإلنجازات خالل فترة 
اللذان  وهما  القضاء،  عن  كنواب  المسؤولية  سدة  في  وجودهما 
لتحقيق  لهما  المتوفرة  والمؤازرة  المتابعة  وسائل  كل  استخدما 

األهداف التي وضعاها بالتنسيق مع قيادتهما الحزبية. 

ان نسأل زمالئِهم في  لنا  أال يحق  يُذكر،  بالشيء  الشيء  ان  وطالما 
الزمنية؟ هنا في  الفترة  مناطقنا وأقضيتنا عن إنجازاتهم خالل نفس 
قضاءنا حيث ثالثة نواب من نفس الكتلة النيابية الحاكمة طول الفترة 
سالسة  أكثر  المشاريع  تنفيذ  يكون  ان  المفترض  من  حيث  الزمنية 
وأسرع إنجازًا. وإذا كان ثمة من عراقيل داخل أروقة الدولة ودوائرها 
فلماذا لم تمنع هذه العراقيل نواب قضاء بشري من إنجاز المشاريع 

التي عملوا عليها لنفس الفترة.

في  لمشاريع  دوالر  مليون   220 تأمين  من  النواب  من  إثنان  تمكن 
منطقتهم ما يعادل 110 ماليين دوالر لكل نائب وهو بحد ذاته إنجازٌ 

يستحق الثناء من أهل المنطقة لنوابهم.

كل ذلك يدعونا إلى القول إذا كان صحيحًا إن  بعض دوائر الدولة ال 
تساعد على تحقيق المشاريع عندنا، إال أن األصح هو أنه ال توجد لدينا 
عبر  مناطقها  بإنماء  ومؤمنة  وفاعلة،  صادقة،  قادرة،  فعلية،  قيادات 
متابعة المشاريع ذات المصلحة العامة في وقت تعمل هذه القيادات 
على  تكون  ما  غالبًا  التي  الخاصة  مصالحها  تحقيق  على  نهارًا  لياًل 
حساب إنماء مناطقنا وتطورها. نسألهم هل بإمكانكم ان تقدموا لنا 
أنجزتموه؟ ال لشيء سوى إلنصافكم في حال كان  جردة حساب عما 
هناك من شيء،  يكن  لم  وإن  به.  لنا  علم  ال  ما  المشاريع  هناك من 
من  الحقبة  نفس  خالل  ولنا  بنا  فعلتم  ماذا  حقنا،  وهذا  فلنسألكم، 

الزمن »النيابي« أي 2005 – 201٧؟

ويتابعونها  له  التمويل  ويؤمنون  للمشاريع  يخططون  اآلخرون،  هم، 
لياًل نهارًا  حتى تصبح منجزة وجاهزة ألداء دورها، وقادتنا يخططون 
جديد  بشعب  االتيان  األمر  اقتضى  وإن  الكرسي  على  البقاء  لكيفية 
 220 بقيمة  المنجزة  المشاريع  وجبتها  لبشري  مبروك   .. لينتخبهم 

مليون دوالر من المشاريع المنجزة ...

نوابهم ونوابنا
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كل التفاصيل     يف العدد القادم ..

العمران للحجر الصخري 

تركيب حجر طبيعي بجميع المقاسات
تركيب حجر ديكور داخلي وخارجي

للتواصل  االتصال على االرقام التالية:      76593556

interface »»
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الوسط atv - في اطار متابعتها ألخبار الجالية اللبنانية 
بتخصيص  الوسط  بدأت  استراليا،  في  والمنياوية 
المنية  ابناء  جمعية  برعاية  المغتربين  لألخوة  صفحات 
وضواحيها في أستراليا  من شأنها تعزيز أطر التواصل 

بين ابناء المدينة.

مصطفى
عين السيد مصطفى محفوض رئيساً لجمعية أبناء المنية 
وعلى  أعضائها  كافة  بتوافق  استراليا   - وضواحيها 
الجمعية   في  اإلعالمية  اللجنة  عن  صدر   بيان  األثر 
َعَمَلُكْم َوَرُسولِِه    ُ جاء فيه: » ﴿ َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى هللاَّ

الدئوب  العمل  من  أعوام    ٣ مرور  َواْلُمْؤِمُنوَن(،  بعد 
المنية  البناء  اكبر مشروع  النجاح  العمل  في  والمثابرة 
في استراليا وهو شراء مركز في مدينة أوبرن بوجود 
الموقر كل ذلك بدعم  المجلس االداري  رئيس وأعضاء 
ومساندة وثقة ابناء المنية في الوطن واالغتراب، تحية 
من القلب الى الحاج هاني علم الدين الذي كان وما يزال 
االخ والصديق الذي نلجئ اليه في كل كبيرة وصغيرة ، 
اليوم وهو فوق كل المصالح الشخصية وإلكمال المسيرة  
ومباركة  والتراضي  والمحبة  االلفة  من   اجواء  وفِي 
جميع أعضاء المجلس االداري سلم الحاج هاني المسيرة  
نائب الرئيس وتم التوافق باإلجماع على ان يكون الحاج 

مصطفى محفوض رئيساً للفترة القادمة«.

فرح آل الريش
 

المنية  أبناء  لجمعية  االعالمية  اللجنة  عن  صادر  بيان   
الخيريه  وضواحيها  المنيه  أبناء  »جمعية  وضواحيها: 
تشارك آل الريش وآل بكر بالمولد الذي أقيم بمناسبة 
نال  الذي  الريش  محمد  رامي  المهندس  أبنهم   تخرج 
الجمعيه من  تتقدم  وإذ  شهادته من جامعة سيدني   
جميع أبنائها الناجحين، والمثمرين حيث بهكذا نوعيه 
من الشباب والشابات نرفع رؤسنا أجالاًل وافتخارًا وايضًا 
تشجيع  على  بجهد  العمل  أبنائها  جميع  الجمعيه  تحث 
فهم  الشهادات  وحمل  التعليم  على  وبناتهم  أبنائهم 

مستقبلنا وأملنا«.

اجتماعات ولقاءات
وعقدت الهيئة اإلدارية لجمعية ابناء المنية وضواحيها 
 201٧/5/15 االثنين   االسبوعي  اجتماعها  الخيرية 
البحث  تم  حيث  اوبرن   منطقة  في  الثاني  مركزها  في 

وضواحيها  المنية  أبناء  جمعية  شوؤن   في  والتداول  
الخيرية  والجالية اللبنانية عامًة.

حضر  االجتماع الحاج عمر زريقة - الحاج وليد مبيض - 
السيد عامر عباس وقدم ضيف الشرف السيد عامر عباس 
المنية وضواحيها  أبناء  جمعية  لرئيس   تذكاري   درع  

الخيرية الحاج مصطفى محفوض.

وفد من تيار املستقبل
الخيرية  وضواحيها  المنية  أبناء  جمعية   تشرفت 
قام  الذي  المستقبل  تيار  من  وفد  بإستضافة 
منسق  الوفد  ضم  الجديدة،   لإلدارة  التهنئة   بتقديم 
أعضاء  بعض  جانب  الى  شحادة   عمر  الحاج   سيدني 
استقبالهم  في  كان  حيث  الموقرين   المنسقية 
وأعضاء  محفوض  مصطفى  الحاج  الجمعية   رئيس 
punchbowl مركز  في  الجمعية  إدارة   مجلس 
نظٍر وجهة  عن  أثمر  بإمتياز  وديًا  اللقاء  كان  وقد  الدائم    التواصل  ضرورة  على  الطرفين  بين   مشتركة 

المناوية  الجالية  مصلحة  فيه  في  لما  الالزم   والتنسيق 
واللبنانية عامة في اوستراليا.

  

 رئيس املعارضة  

انفتاحها  إطـــــــــــــــــــــــار  وفي  نفسه  السياق  وفي 
على كل مكونات الجالية اللبنانية في أستراليا، وفي اطار 
عقد   والحكومية،  المحلية  الجهات  مع  الدائم  التواصل 
في  الخيرية  وضواحيها  المنية  ابناء  جمعية  مركز  في 
أستراليا لقاء ودي،  ضم رئيس المعارضة في والية نيو 
التربية لحكومة الظل  النائب لوك فولي، ووزير  سوث  
النائب جهاد ديب ورئيس بلدية أوبرن السابق الدكتور 

هشام زريقة ورئيس وأعضاء الجمعية وكشافة الجمعية 
ولفيف من ابناء الجالية.

 وكانت كلمة للدكتور هشام زريقة رحب بها بالضيوف 
وشكر الجمعية على هذه الدعوة ونوه على دور الجمعية 
على صعيد الجالية اللبنانية والعربية وتمنى على النائب 

لوك فولي دعم الجمعية على كافة الصعد.

شكر  محفوض  مصطفى  الحاج  الرئيس  كلمة  وتلتها 
فولي  على  وتمنى  الدعوة  تلبية  على  الحضور  فيها 
تكون  وان  الدعوة  تلبيته  على  وشكره  الجمعية  دعم 
هكذا لقائات دائمة الستمرارية التوافق ولمصلحة ابناء 

الجالية.
شكر  الذي  فولي  لوك  للنائب  كانت  الختام  وكلمة 
ابناء  دور  على  واثنى  الكريمة  الدعوة  على  الجمعية 
المنية على صعيد الجالية ودورهم الرائد والبناء وأبدى 
استعداده للتعاون الدائم والمستمر بينه وبين الجمعية.

وفِي الختام كانت دعوة خاصة موجهة لكشافة جمعية 
البرلمان  لزيارة  ديب  جهاد  الوزير  قبل  من  المنية 

األسترالي .

كشــــــاف الجمعية
بيان عن »انضمام  الجمعية في  أعلنت  أخرى  من جهة 
القائدين بالفوج الموسيقي لكشافة التربية القائد حكم 
الشهال - القائد عماد علم الدين والقائد بكشافة الغد 
طالب  هيثم  والصديق  فراشة  معروف  الكشفي  القائد 

الى كشافة جمعية ابناء المنية وضواحيها الخيرية«.

سلسلة أنشطة، لقاءات، مقررات وهيئة ادارية جديدة لجمعية أبناء املنية يف أسرتاليا ...
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