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

الشهر العالمي للتوعية من سـرطان الثدي
الوسط تتضامن وتنشر تقرير مفــــصل حول هذا المرض
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صندوق الزكاة يف املنية يدخل عصره الذهبي مع إنتخاب عبدالغفور علم الدين رئيسًا
بعد فرتات من االنتاج املتقطع ..

| الدرباس| زريقة   

 رئيس صندوق الزكاة الحاج عبدالغفور علم الدين

حاوره: عامر عوض
المنية  في  الزكاة  صندوق  رئيس  لفت   - الوسط 
الى  الدين  علم  عبدالغفور  الحاج  حديثًا  المنتخب 
باب  من  جاء  الحكومي  المنية  مستشفى  دعم  أن 
لعوام  منافعها  وتعود  وضخمة  رائدة  مؤسسة  دعم 

المسلمين وأبناء المنية.

علم الدين وفي خالل لقاء أجرته معه الوسط كشف 
قلة  من  يعانون  ال  المنية  في  الفقراء  أكثر  أن  عن 
الطعام أو المياه كما يعتقد البعض، بل هم يعانون 
العالج  وفواتير  االستشفائية  األمور  غالء  من  أصال 
هذه  على  بناء  وقال:«  المزمنة  باألمراض  الخاصة 
الحاجة فإن دعم الصندوق للمستشفى هو دعم عيني 
غير مباشر ومن جهة رسمية معترف بها )الصندوق( 

الى جهة رسمية معترف بها أيضا )المسشتفى(.

بأفضل  المستشفى مجهز  أن  الى  الدين  علم  وأشار 
أحدث  غرار  على  مصمم  وهو  التجهيزات  وأحدث 

المؤسسات االستشفائية في لبنان والعالم.

باالجماع  أتخذ  القرار  أن  عن  كشف  سؤال  على  وردًا 
في صندوق الزكاة بعد سلسلة اجتماعات مع الهيئة 
االدارية ومع المعنيين في مستشفى المنية الحكومي 
جمال  ديما  األستاذة  العامة  مديرتها  رأسهم  وعلى 

ورئيس مجلس ادارتها األستاذ عالء زريقة.

أجل  من  هم  الصندوق  مراجعي  أكثر 
االستطباب والصحة 

المشروع  هذا  من  الهدف  بأن  الدين  علم  وذكر 
وتقديم  المستشفى  تقوية  هو  المتقدم  االستشفائي 

خدمة مضمونة للفقير.

يقوم  البرنامج:«  ماهية  للوسط  الدين  علم  وشرح 
يخرج  أي   %85 هو  الذي  الصحة  وزارة  فارق  بتغطية 
المريض من المؤسسة دون الحاجة لسداد قرش واحد 
أي  المتبقي  الفارق  بسداد  الصندوق  يتكفل  أن  على 

.)%15(
واسعة  من شريحة  قبول  القى  المشروع  أن  الى  وأشار 
من المعنيين في المنية وخارجها وقال:« المشروع ناجح 
الصحة  وزير  مع  التنسيق  وجاري  واسع،  ترحيب  والقى 
نطاق  ضمن  االدارية  المنية  أبناء  يشمل  وهو  والوزارة 
صندوق الزكاة، أو التابعين للصندوق، كما بدأت بعض 
المشروع  بدراسة  األخرى  المناطق  في  المؤسسات 

لتطبيقه ضمن نطاقها بالتعاون مع صندوق الزكاة.

وعن آلية التنفيذ قال علم الدين:« فور وصول المريض 
حالته،  الصندوق  من  مندوب  يتابع  المستشفى  الى 
والتغطية  الطلب  على  للموافقة  ملفاته،  في  والبحث 
رئيس  بين  الملف  متابعة  اجراءات  تستكمل  أن  على 

الصندوق، المحاسب والمؤسسة االستشفائية«.

السنوية  والميزانية  االستيعابية  الصندوق  قدرة  وعن 
سنوية  ميزانية  وضعنا  قال:«  الجريئة  الخطوة  لهذه 
للصندوق بعد دراسة مستفيضة لــعام كامل، والدراسة 
الــ  يقارب  شهري  صرف  على  الصندوق  قدرة  أظهرت 
و8  اداري،  استهالك  منها  لبنانية،3  ليرة  مليون   11
توازيا  االستشفائية(  الخدمة  تقدم  )ومنها  للمساعدات 
ً مع هبات غذي بها الصندوق الذي يمتلك اليوم ميزانية 

وصلت الى 130 مليون ليرة لبنانية لهذا العام«.

نعمل ضمن خطة عمل واضحة 

التغطية االستشفائية تشمل كل األمو الصحية ووعدنا 
بصيانة مبنى المؤسسة بهبة من خارج الصندوق.

خطط صندوق الزكاة
وضعنا خطة استراتيجية الدخال نصف مليون دوالر الى 
ايجاد مشاريع على  أجل  الصندوق ونسعى من  ميزانية 

غرار مستشفى المنية الحكومي.

ونسعى اليوم الى بناء مركز جديد لصندوق الزكاة بعد 
آل رستم بقطعة أرض تقارب  أحد األشخاص من  تبرع 
الــ 1590 متر مربع  على األوتوستراد الجديد على أن 

يشمل المشروع المبنى:
قاعة استقباالت

مكاتب الدارة االوقاف 
مكاتب مكننة الملفات 

مكتب هندسي من أجل التحضير لمشاريع الصندوق

كما ونسعى فور اتمام تجهيز المبنى الجديد الى اعتماد 
خطط انتاجية لصالح الصندوق مثل بناء مول تسوق أو 

محطات محروقات أو أفران الخ.

الزكاة  صندوق  واسم  باسمه  الدين  علم  وشكر 
على  أحمد  وشقيقه  رستم  مصطفى  الحاج  المتبرعين 
تقديم قطعة األرض المخصصة لتشييد مبنى الصندوق 
الذي من المقرر البدء بتنفيذه في خالل األسابيع القليلة 

القادمة.

حث الناس على الزكاة
دراسة  على  منكب  الصندوق  أن  الى  الدين  علم  وأشار 
خطط من أجل تحفيز المجتمع المنياوي على دفع الزكاة 
ومن  تحضيرها،  على  العمل  جاري  كتيبات  خالل  من 
خالل فقرات اعالنية واعالمية بالتعاون مع المؤسسات 
واجب  بأداء  المنية  أهل  ننصح  وقال:«  طبعا  المحلية 
الذي  للصندوق  يعود  ومردودها  فريضة،  وهي  الزكاة 

يهتم باليتامى، األرامل والفقراء«.

وأثنى علم الدين على األعضاء الموجودين :« جميعهم 
على  جميعا  حريصين  وهم  الخاصة  جيبته  من  يضحي 
ضبط األمور المالية في الصندوق«، مشددًأ على ضبط 

مالية الصندوق للحفاظ عليه ضمن الخطة والموازنة.

ولفت   الى أن االلتزام بالزكاة في المنية كفيل بازدهار 
المدينة واكتفائها ماديا بشكل كبير، داعيا الجميع الى 
دفع فريضة الزكاة وتخصيص جزء  منها لصندوق زكاة 

المنية.

وعن عدد الفقراء في المنية قال علم الدين:« نعمل على 
نمتلك  أننا  اال  والفقيرة،  المعوزة  العائالت  عدد  ضبط 

داتل ل حوالي 1700 أرملة وحوالي 2000 يتيم يتكفل 
الصندوق بحوالي 40 منهم )يتيم(.

الرسمية  المؤسسات  مع  الصندوق  عالقة  وعن 
والنائب  الجميع،  مع  جيدة  عالقتنا  قال:«  والفعاليات 
الخير متعاون جدا مع متطلبات المؤسسة، ومتجاوب مع 
كل الزيارات في بيروت والتي من شأنها تذليل العقبات، 
كما أثنى على تعاون البلدية وعلى رأسها األستاذ ظافر 

زريقة«.

وشكر علم الدين االدارات السابقة للصندوق على كل ما 
بذلته، من الشيخ رسالن ملص، الى الحاج علي الغزاوي 
وكل من بذلوا وقتًا وجهدًا في سبيل الحفاظ على هذه 

المؤسسة وتحسين أدائها.

كلمة أخيرة:« ندعو ابنائنا في المنية الى مراعاة الظروف 
المحيطة بعملنا ونعدهم بكل مفيد ونافع ان شاء اهلل 
على أمل أن نكون على قدر طموحاتهم ونعدهم أيضا 

بكل ما يسر خواطرهم«.

املنية  زكاة  صندوق  بني  اتفاق  عقد 
ومستشفى املنية الحكومي

 
في  الزكاة  صندوق  بين  اتفاق  عقد  توقيع  وسجل    
إدارة  و  الدين  علم  الغفور  عبد  بالحاج  المنية ممثال 
مجلس  برئيس  ممثلة  الحكومي  المنية  مستشفى 
اإلدارة السيد عالء زريقة و مديرة المستشفى السيدة 

ديما جمال.

في  الزكاة  صندوق  مساهمة   على  االتفاق  ينص 
المنية بتغطية  فارق وزارة الصحة  للمرضى الذين 

تعذر عليهم تغطية تكلفة االستشفاء.

الحاج  المنية  في  الزكاة  صندوق  رئيس  ودعا 
بين  التعاضد  و  التكافل  الى  الدين  علم  عبدالغفور 
فيه  لما  الحكومية  المؤسسات  و  المدني  المجتمع 

مصلحة سكان منطقة المنية و الجوار.

 | صور لــ مجسم صندوق الزكاة الجديد 
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مدير النادي املهندس عماد الدرباس: فاجأنا الفرق املشاركة بالتنظيم وحضور الجماهري ...
نادي األرز الرياضي يستكمل تألَقه ...

وسط - إستضاف نادي األرض الرياضي على أرض 
الطائرة  كرة  في  مباريات  األولمبي، سلسلة  ملعبه 
من 21 لغاية 24 أيلول بمشاركة واسعة من نادي 
منتخب  عمار(،  )دير  الرياضية  األدبية  الرابطة 
اللبناني  الجيش  منتخب  األسترالي،  لبنان  شباب 
ونادي سيدني األرز، وذلك لتنشيط الرياضة بشكٍل 

عام في المنية ولعبة كرة الطائرة.

سياسية،  فعاليات  مشاركة  في  المباريات،  أقيمت 
أمنية اجتماعية، بلدية ورياضية وسط حضور كبير 
ومميز من الجمهور الذي جاء لتشجيع الرياضة في 

المدينة وإعادة الحياة الى هذه األنشطة الهادفة.

نادي  فريقي  بين  األول  يومها  المباريات في  بدأت 
ومنتخب  عمار(،  )دير  الرياضية  األدبية  الرابطة 
اللبناني  بالنشيدين  األسترالي  لبنان  شباب 
الساعة  حوالي  المباراة  بدأت  حيث  واألسترالي 
األدبية  الرابطة  بفوز  وتوجت  مساًء  التاسعة 
شباب  منتخب  ضيفه  على  عمار(  )دير  الرياضية 
الالعبين باإلضافة  لبنان األسترالي، وقد تم تكريم 
نادي  وبين  الفريقين  بين  التقديرية  الدروع  لتبادل 

األرز الرياضي.

وفي اليوم الثاني شهد ملعب األرز األولمبي مباراة 
األرز  سيدني  ونادي  اللبناني  الجيش  منتخب  بين 
حيث فاز األخير على فريق الجيش اللبناني بنتيجة 
مدرجات  به  ضاقت  غفير  جمهور  أمام   )1-3(
 )25-23()22-25()25-27( األشواط  الملعب، 
الدروع  تبادلت  المباراة  ختام  وفي   .)21-25( و 

التقديرية بين الفريق الضيف وإدارة مجّمع األرز.

دروع  بتسليم  والثاني  األول  بيوميه  اللقاء  انتهى 
المدربيين  ولجميع  المشاركة  للفرق  التكريم  
واإلداريين والحكام حيث تسلم فريق سيدني األرز 
على  التذكارية  الميداليات  وُوّزعت  المباراة  كأس 
العبي الفريقين كما تبادل رئيس البعثة األسترالية 
منتخب  مع  التقديرية  الدروع  األرز  نادي  ورئيس 

الجيش اللبناني.

نادي  فيها  يستضيف  التي  الثانية  المرة  أنها  يذكر 
األرز هذه السلسلة من المباريات في كرة الطائرة 
المستقبل  في  القيمين  بحسب  تستكمل  أن  على 

القريب بدورات متتالية ومتخصصة.

الدرباس
عماد  المهندس  الرياضي  األرز  نادي  مدير  ولفت 
خطوة  أن  الى  الوسط  مع  دردشة  في  الدرباس 
وخطرة  جريئة  كانت  المنية  في  الرياضية  النادي 
لجهة شكل المشاركة وحجمها وتفاعل األهالي مع 
الرياضية  النوادي  غياب  بحكم  الرياضية  األنشطة 

المتوافقة مع الشروط المطلوبة.

لسلسة  األرز  استضافة  على  معلقاً  قال  الدرباس 
المباريات بلعبة الفوليبول:« فاجأنا الفرق المشاركة 
شاركت  التي  الغفيرة  الجماهير  وحضور  بالتنظيم 

الفرق بروح من الحماس والتشجيع«.

االجتماعية  للمؤسسات  كان   » الدرباس:  وقال 

من  السلسلة  هذه  نجاح  في  كبير  دور  واإلعالم 
الفت  جماهيري  حضور  شهدت  التي  المباريات 
لالعبي  أعطى  متميز  رياضي  جو  ضمن  ومتميز 
الفرق المشاركة نوع من الفرح والسعادة باألجواء 

الرياضية الموجودة«.

وكشف الدرباس عن التحضير للمزيد من األنشطة 
الرياضية في المرحلة القادمة وقال:« سياستنا هي 
سياسة االنفتاح على جميع النوادي الرياضية في 

لبنان وخارجه«.

يد  مد  الى  الجميع  الدرباس  دعا  على سؤال  ورًدا 
العون والتعاون مع مشروع األرز الرياضي وقال:« 
نحن مشروعنا منفتح على الجميع ونحن مع كل من 

يساعد في إنماء المدينة وتحسين وضعها العام«.

ولفت الدرباس أيضا الى وجود عروض من الكثير 
النجاحات  بعد  األرز،  نادي  للتعاون مع  الفرق  من 

التي حققها وعلى أكثر من صعيد.

وأشار الى أن نادي األرز الرياضي منكب لتأسيس 
كرة   - )سباحة  األلعاب  مختلف  في  رياضية  فرق 
سلة - فوت سال - فوليبول( وقال:« نحن في اتجاه 
المنافسة  على  قادرة  فرق  تأسيس  أجل  من  جدي 
على  واألنشطة  البطوالت  في  بالمشاركة  وجديرة 

اختالفها«.

أبنائهم  وتسجيل  المبادرة  أخذ  إلى  األهالي  ودعا 
من  فيه  لما  الرياضي  األرز  أنشطة  من  لالستفادة 
منافع جسدية وبنيوية، شاكراً في ختام اللقاء أهالي 
نادي  أنشطة  في  مشاركتهم  على  والجوار  المنية 
األخيرة  المباريات  سلسلة  السيما  الرياضي  األرز 
في لعبة الفوليبول كما وشكر الفرق المشاركة وكل 

من ساعد على نجاح وتميز المباريات.

جوانا
 بدورها عبرت مسؤولة النادي جوانا األيوبي عن 
غبطتها بالمستوى العالي للمباريات دون اي تفاوت 
خارجه  من  أو  لبنان  من  ان  المشاركة  الفرق  في 
األندية  أهم  له  تفتقر  وفي حضور جماهيري الفت 

في بيروت.

أضافت األيوبي في دردشة مع الوسط على هامش 
المباريات:« الحضور الجماهيري المميز أكد مدى 
اهتمام الناس بالرياضة وبلعبة الفوليبول التي أعاد 
نادي األرز لها ألقها، وهذا وإن دل فإنما يدل على 
أن الرياضة عادت ودخلت بقوة الى مدينة المنية«.

بتعليم  متخصصة  أكاديمية  استحداث  عن  وكشفت 
الطائرة  كرة  السلة،  )كرة  بينها  من  رياضات عدة 
بالشباب  االهتمام  الى  داعية  الصاالت(  وكرة 
وتوجيههم نحو الرياضة عوضاً عن اللهو والسمر. 

| الدرباس| زريقة   

مدير نادي األرز الرياضي المهندس عماد الدرباس
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  وسط - تصوير: محمد الشــــــــــــمالي

معهد العبري الفني يحتفل بتخريج طالبه يف حضور مدير عام التعليم املهني
سويد للطالب: أنتم مستقبل لبنان وأمله  ممثل دياب: من امتلك اآللة واألدوات هو من سيطر على العالم

في  لطالبه،  تكريم  حفل   ، الفني  العبير  معهد  نظم 
المهني  التعليم  الخير،  مدير عام  النائب كاظم  حضور 
الحاج  التربوي  العبير  مجمع  عام  مدير  دياب،   أحمد 
عبدالغفور علم الدين، اعضاء مجالس بلدية واختيارية، 
مدرسي  وتربوية،  ثقافية،  سياسية،اجتماعية،  فعاليات 
وعدد  االخبارية،  الوسط  الطالب،  أهالي  العبير،  معهد 

من المدعوين . 

ريم  الطالبة  روح  عن  الفاتحة  بتالوة  بدأاالحتفال 
اللبناني ثم كان موكب دخول  الوطني  شاكر، فالنشيد 

الخريجين وسط فرحة االهل وتصفيقهم.

أشاد  الذي  ملص  فايز  لألستاذ  كانت  الترحيب  كلمة 
محمد  واألستاذ  الدين،  علم  عبدالغفور  الحاج  بجهود 
المهني  القسم  تحول  في   فضل  من  لهم  لما  سويد 
في المجمع و في مهلة قصيرة الى معهد رائد للتعليم 

المهني. 

كلمة الطالب
الطالب  باسمهم  القاها  المتخرجين  كلمة  كانت  ثم 
محمود فخر الدين سمور  الذي أشاد في كلمته بادارة 
المعهد  شاكرا  الكادر التعليمي  على كل ما بذله وخص  

ومديره  سويد،  محمد  األستاذ  المعهد  مدير  بالشكر 
العام الحاج عبدالغفور علم  وقال:« كان المعهد وال زال 
ونعدكم  والعمل  للعلم  محب  طالب  لكل  اآلمال  محط 
بأن ال نكون اال طالبًا مخلصين للرسالة المقدسة رسالة 

العلم«.

 سويد   
قال  كلمة  سويد  محمد  االستاذ  المعهد  مدير  والقى 
ان  على  دأب  تأسيسه  ومنذ  العبير  معهد  ان  فيها:«  
يكون في طليعة المؤسسات التربوية في المنية وخرج 

وال يزال يخرج االفواج ويحصد النجاحات«.

مرتفعة  نسبة  الى  وصلت  المجمع  نتائج  اضاف:«  
واساتذة  التعليمي  والكادر  اهلل  من  بفضل  ومتميزة 
المجمع الذين نقدر لهم عطاءهم الالمحدود، لهم منا 
يساوي حجم عطائهم  الذي  والتقدير  الحب  معاني  كل 

الال محدود«.

 ووجه سويد رسالة شكر وتقدير لمدير عام مجمع العبير 
وال  كنتم  وقال:«  الدين  علم  عبدالغفور  الحاج  التربوي 

زلتم كالنخلة الشامخة التي تعطي بال حدود«.

واستنكر سويد في كلمته جريمة قتل الطالبة ريم شاكر 
بالهمجيين  الطائش  الرصاص  ومطلقي  القتلة  واصفا 
داعيا المعنيين الى ايقاف كل مطلق للنار في المناسبات.

للخريجين  دعاهم  االهالي ورسالة  وختم كالمه بشكر 
فيها الى اكمال المسيرة  وقال:« انتم مستقبل المنية 

ولبنان وبكم تزدهر االوطان«.

علم الدين
الدين  علم  عبدالغفور  الحاج  المجمع  عام  مدير 
اكد في كلمته على ان مجمع العبير يتمتع بجميع 
مقومات النجاح واالزدهار من خالل االهداف والرؤى 
وباذن  اعيننا،  « وضعناها نصب  التي  المستقبلية 
شركائنا  مع  نسعى  واننا  لتحقيقها  سائرون  اهلل 

لبناء جيل متعلم«.

وبعد شكر الهيئتين التعليمية واالدارية أعلن علم 
رأسها  على  مشاريع  لمجموعة  االعداد  عن  الدين 
مركز طبي ودور للحضانة تتمتع بمواصفات حديثة 

وتراعي اعلى معايير الجودة.

دياب
كلمة مدير عام التعليم المهني والتقني األستاذ احمد 
دياب ألقاها الدكتور عبدالرحمن أوطه الذي شدد على 
نتحدث  عندما  وقال:«  التعليم  من  النوع  هذا  أهمية 
التجربة  فورًا  نستحضر،  والتقني،  المهني  التعليم  عن 
بعكس  اليه،  المتفوقون  اال  يذهب  ال  وفيها  األلمانية 
مجتمعنا الذي حوله الى مأوى للمتعثرين في مدارسهم 
والهاربين منها وهذه أحد أهم المشاكل التي تواجهنا«.

وسأل:« لماذا يتقدم الغرب ويتراجع الشرق؟! هم تقدموا 
السيطرة،  عناصر  واآلالت،   األدوات  اخترعوا  ألنهم 
الذي  هو  واألدوات  اآللة  امتلك  ومن  والقوة  والهيمنة 
الغرب مقدما  ما فهمه  اليوم، وهذا  العالم  سيطر على 

التعليم المهني والتقني على العلوم األخرى«.

الختام
 

إختتم الحفل بتكريم دياب وتوزيع شهادات التقدير 
على المتفوقين، سكتش عن الرصاص الطائش ومن 

ثم حفل كوكتيل.

نحن يف العبري كنا يف طليعة 
املؤســــــسات الرتبوية وال زلنا

مدير معهد العبير الفني األستاذ محمد سويد يلقي كلمته

|  ممثل دياب 

|  منسق تيار المستقبل في المنية

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

     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم -     االعالنات: عامر عوض 70106351   
الخدمات الفنية والتصوير:   استديو روان                رضوان أسعد - حمادة أسعد- محمد األشقر   
     مكتب عكـــار:                                                                     األستاذ محمود الزعبي 
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 ■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 موقع عيون طرابلس -  جمعية الوفاء  - جمعية وعد المنية - الجمعية التعاونية لتصنيع     

 المنتجات الزراعية  -جمعية بسمة أمل-  جمعية الفكر والحياة - جمعية شباب المحبة  - جمعية
 تطوير العالقات الصناعية والتجارية    - لجنة األسير يحيى سكـــاف - هيئة العمل الوطني من
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 الفرنسية - الجمعية التعاونية الزراعية في دار عمار  وجمعيات  صديقة

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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إقرأ أيضًا ،،
صور من افتتاح مطعم 

وكافيه أنا وياك من ضمن 
مشروع الميرادور  - ص36
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إنتشار سريع ومخيف لألمراض الخبيثة ..
العالم يدعو للتوعية من مسببات السرطان وسرطان الثدي .. 

السياسية  التحليالت  عن  بعيدًا   - الوسط 
المتقلبة، تصدر الوسط في عددها المطبوع ما 
قبل األخير لهذا العام، مع االعالن عن التحضير 
التحضيرات  استكمال  األول،  السنوي  للعدد 
الطالق قناتها الفضائية، واستبدال االفتتاحية 
السياسية بافتتاحية صحية تزامنًا مع الطابعين 
هذا  على  يطغيان  اللذين  والتربوي  الرياضي 

العدد الترويجي من الوسط.

أكتوبر/ يوافق  الذي  الشهر  هذا  إنطلقت  فقد 
العالم  أنحاء  جميع  في  عام،   كل  األول  تشرين 
بالسرطان  للتوعية  العالمي  الشهر  فعاليات 
االهتمام  لزيادة  مبادرة  وهي   ، الثدي(  )سرطان 
المستوى  على  منه  الوقاية  وسبل  المرض  بهذا 

الدولي.

الوردي  اللون  العالم  في  مواقع  عدة  في  ويتخذ 
بخطورة  التوعية  أجل  الفعالية، من  لهذًاه  شعارا 
المرض، كما تقدم حمالت خيرية دولية من أجل 
للمرضى  والمساندة  والمعلومات  الدعم  تقديم 

بهدف مكافحة الداء.

سرطان  يأتي  العالمية  الصحة  لمنظمة  ووفقا 
تصيب  التي  السرطان  أنواع  مقدمة  في  الثدي 
على  النامي  والعالم  المتقدم  العالم  في  النساء 
هذا  وقوع  معدالت  ارتفاع  ويالحظ  السواء، 
السرطان في العالم النامي نتيجة زيادة متوسط 
واعتماد  العمراني  التوسع  وزيادة  المتوقع  العمر 

أنماط الحياة الغربية.

لمكافحة  الزاوية  حجر  المبكر  الكشف  ويعد 
نتيجة  تحسين  أجل  من  وذلك  الثدي،  سرطان 
قيد  على  المرضى  بقاء  معدالت  وتحسين  العالج 

الحياة.

ووفقا للمنظمة، يظل التشخيص المبكر من أهم 
إستراتيجيات الكشف المبكر عن المرض، ال سيما 
حيث  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في 
في  إال  المرض  تشخيص  يتم  وال  الموارد،  تشح 

المراحل المتأخرة.

الفحص  أسلوب  الشعاعي  الثدي  تصوير  ويمثل 
بخفض  كفيل  فهو  فعاليته؛  أثبت  الذي  الوحيد 
معدالت الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بنحو 
ما بين 20 و30% لدى النساء الالئي تجاوزن سن 
الخمسين في البلدان مرتفعة الدخل عندما تفوق 

نسبة التغطية بخدمات ذلك الفحص %70.

أما بالنسبة للفحص الذاتي للثدي، فال توجد أي 

أن هذه  يرى  هناك من  أن  غير  أثره،  على  بينات 
وتمنحها  المرأة  تمكين  في  تسهم  الممارسة 
مسؤولية االعتناء بصحتها، وعليه يوصى بانتهاج 
المرض  النساء بهذا  الممارسة إلذكاء وعي  هذه 

بدال من اتباعها بوصفها أحد أساليب الفحص.

يف لبنان
 يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارًا  
في لبنان لدى النساء وثاني سرطان مسبب للوفاة 

عند هذه الفئة بعد سرطان الرئة.

عام  لبنان  في  حالة   1934 االحصائيات  سجلت 
علي  الدكتور  البروفسور  قال  ما  وحسب   ,2014
شمس الدين مسؤول قسم أمراض الدم واألورام 
ألف  مئة  بين  من  فإنه  األميركية,  الجامعة  في 
 2008 سنة  في  حالة   95,7 هناك  لبنانية  امرأة 
يصل  أن  المتوقع  ومن  ازدياد  في  العدد  وهذا 

ل146,1 حالة في عام 2020
النساء  عند  تحصل  اإلصابة  حاالت  ثلثي  حوالي 
 39 بين  الباقي  الثلث  وأما  سنة  الخمسين  فوق 

و49 سنة
سرطان  من  تماما  الشفاء  يمكن  الحظ  لحسن 
الثدي في حال اكتشف مبكرا. لذا ضرورة الفحص 
الوقت  في  التشخيص  على  للحصول  المبكر 

المناسب وتلقي العالج قبل انتشار المرض.

التصوير  على  العالمية  الصحة  منظمة  وتحّث   
الشعاعي للثدي مرة في السنة لجميع النساء فوق 

عمر األربعين سنة.

تعريف السرطان 
تتميز  التي  األمراض  من  مجموعة  هو  السرطان 
النمو  )وهو   Aggressive بالعدائية  خالياها 
هذه  وقدرة  المحدود(،  غير  الخلوي  واالنقسام 
األنسجة   Invasion غزو  على  المنقسمة  الخاليا 
أنسجة  إلى  االنتقال  أو  وتدميرها،  المجاورة 
بعيدة في عملية نطلق عليها اسم النقلية. وهذه 
عكس  على  الخبيث  الورم  صفات  هي  القدرات 
وعدم  محدد  بنمو  يتميز  والذي  الحميد،  الورم 
القدرة على الغزو وليس لهُ القدرة على االنتقال 
أو النقلية. كما يمكن أن يتطور الورم الحميد إلى 

سرطان خبيث في بعض األحيان.

ال  بشكل  وانتشارها  الخاليا  نمو  هو  السرطان 

المرض إصابة  التحّكم فيه. وبإمكان هذا  يمكن 
الخاليا  تغزو  ما  وغالبًا  تقريبًا.  الجسم  أعضاء  كل 
أن  ويمكنها  بها  تحيط  التي  النُسج  المتنامية 
تتسبّب في نقائل تظهر في مواضع أخرى بعيدة 
العديد  توقي  ويمكن  المصاب.  الموضع  عن 
االخطار  لعوامل  التعرّض  بتجنّب  السرطان  من 
عالج  يمكن  كما  التبغ.  دخان  مثل  الشائعة، 
الجراحة  طريق  عن  السرطانات  من  كبيرة  نسبة 
الكيميائية،  المعالجة  أو  اإلشعاعية  المعالجة  أو 

خصوصًا إذا تم الكشف عنها في مراحل مبّكرة.
غير  نمو  عن  عبارة  هو  بأنه  السرطان  ويعرف 
طبيعي لنسيج من أنسجة الجسم لذا فهو يصيب 
األعراض  وتختلف  األعضاء  من  مختلفة  أنواعا 
وهناك  المصاب  النسيج  أو  العضو  بإختالف  عادة 
مثل  المرض  وجود  مع  تظهر  قد  عامة  أعراض 
فقدان الوزن وفقدان الشهية واالرتفاع في درجة 
تعني  ال  بالطبع  األعراض  هذه  أن  إال  الحرارة 
وجود مرض السرطان فهي قد تصاحب أي مرض 
في  تتسبب  قد  النفسية  الحالة  حتى  وأحيانا  آخر 
المرض  تشخيص  يمكن  ال  لذا  مشابهة  أعراض 
إال بعد الفحص الطبي الشامل وإجراء الفحوصات 
أو خزعة  والتأكد من األنسجة بأخذ عينة  الطبية 

من األنسجة لفحصها تحت المجهر.

يستطيع السرطان أن يصيب كل المراحل العمرية 
مخاطر  تزيد  ولكن  األجنة،  حتى  اإلنسان  عند 
اإلصابة به كلما تقدم اإلنسان في العمر ويسبب 
حاالت  جميع  من   %13 بنسبة  الوفاة  السرطان 

الوفاة.

ويشير مجتمع السرطان األمريكي ACS إلى موت 
7.6 مليون شخص مريض بالسرطان في العالم 
اإلنسان  السرطان  يصيب  كما    .2007 عام  في 
فإن أشكال منه تصيب الحيوان والنبات على حد 

سواء.

إلى  السليمة  الخاليا  تحول  يعزى  األغلب،  في 
المادة  في  تغييرات  حدوث  إلى  سرطانية  خاليا 
التغيرات  يكون سبب هذه  وقد  المورثة.  الجينية 
أو  األشعة  أو  التدخين،  مثل  مسرطنة  عوامل 
)كاإلصابة  مُعدية  أمراض  أو  كيميائية  مواد 
بالفيروسات(. وهناك أيضا عوامل مشجعة لحدوث 
أو طفرة في  السرطان مثل حدوث خطأ عشوائي 
انقسام  عند   DNA الدنا  النووي  الحمض  نسخة 
الخلية، أو بسبب توريث هذا الخطأ أو الطفرة من 

الخلية األم.

المصادر:
أخصائية التغذية  د.دعاء ابراهيم خوال

موسوعة ويكيبيديا - موقع الجزيرة ومواقع طبية ً
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، مجمــع العبــر الرتبــوي،  اتحــاد بلديــات املنيــة ،  بلديــة املنيــة، بلديــة 
بــرج اليهوديــة، األســتاذ فــادي مالــك  الخــر، األســتاذ عبدالقــادر نحلــة، األســتاذ املحامــي 
أســامة هرمــوش، األســتاذ املحامــي أســامة عــوض،  الســادة مشــروع املــرادور والســيد 
ــت  ــارك وان، اســتديو ناي ــدوري، والســادة اســتديو روان، اســتديو م ــن ال ــم الدي أحمــد عل
ســتار،الفوتوغرافر حمــادة أســعد ، الفوتوغرافــر محمــد الشــمالي، مــدارس الجنــان، 

ــة. ــع املؤسس ــاون م ــن تع ــة aut وكل م جامع ُ      - ألن بيتك األهم     -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك      

مع أخصائية التغذية دعاء إ. خوال

إنتشر في اآلونة األخيرة االستخدام المفرط لحبوب األوميغا 3 بين 
يتناولها  البعض  الناس ) أو ما يعرف بزيت السمك( وحتى بات 
دون وصفة طبيب أو صيدالني  ... ال يخفى طبعا الفوائد العديدة 
لألوميغا 3 ولكن في الوقت عينه يجب االنتباه للكمية التي نتناولها 

والتي ال يجب أن ال تتجاوز الكمية الموصى بها.

الكمية  وما  الطبيعية  مصادره  هي  ما  و  3؟  األوميغا  هو  فما 
أضرار  هي  وما  التكميلية؟  للحبوب  نحتاج  متى  بها؟  الموصى 

الجرعة الزائدة؟

األوميغا3 هو نوع من األحماض الدهنية غير المشبعة، ويتكون 
لينولينيك،  ألفا  هي:  الدهون  من  أنواع  ثالثة  من  أساسي  بشكٍل 
ثُبت  دوكوساهيكسينويك.  وحمض  اإليكوسابينتينويك،  وحمض 
علمّياً احتواء األوميغا3  على العديد من الفوائد لصّحة اإلنسان، 
ُيمكن  التي ال  األساسّية  الدهنّية  األحماض  من  يعّد واحداً  أّنه  إاّل 
للجسِم إنتاجها بكميات كافية، لذا يجُب الحصول عليه من المصادر 
التونة  مثل  الدهنية  األسماك  في  الحيواني:  كالمصدر  الغذائّية 
الزيوت  في  خصوصا  النباتي:  والمصدر  والسلمون  والسردين 
المكسرات  وبعض  والزيتون  والكانوال  الصويا  كزيت  النباتية 

كالجوز. 

لألوميغا 3 فوائد عديدة أذكر منها: تقليلُ مستوى الدهون الثالثّية 
ضربات  تنظيم  الضار،  والكولسترول  )التريغليسيريد(  الدم  في 
الشرايين  بتصّلب  خطِر اإلصابة  تقليلُ  الدم،  القلب، خفض ضغط 
تحسين  على  يساعد  كما  الدماغّية،  والجلطات  القلبّية  واألزمات 
الظهر  آالم  من  التخفيُف  والمزاج،  الذاكرة  و  النفسّية  الصّحة 
الدراسات  وأثبتت   .. والبشرة  الشعر  وصحة  الرؤية  وتحسيُن 
بأنه يساهم في الوقاية من اإلصابة بمرض الزهايمر والسرطان 

والتهاب المفاصل.

للبالغين   أقصى  كحد  اليوم  في  بها هي 3 غرام  الموصى  الكمية 
وهنا أسرد كمية األوميغا 3 الموجودة في بعض األطعمة:

100 غرام من سمك السلمون:2 غرام 
ملعقة طعام )15 غرام( من زيت الكانوال:1.2 غرام

1 كوب من حبوب الصويا )240 غرام( : 1.8 غرام 
100 غرام من السردين: 1.4 غرام

ربع كوب من الجوز النيء: 2.5 غرام
اليومية والتي إن  لذا فإن األوميغا 3 موجود بوفرة في أطعمتنا 
تناولتها بشكل معتدل تصل إلى الكمية الموصى بها بسهولة دون 

الحاجة إلى الحبوب التكميلية  

متى تحتاج إىل حبوب زيت السمك؟ 

ال يجب تناولها دون استشارة الطبيب... توصف عادة في حال كان 
الشخص ال يتناول األطعمة المذكورة أعاله، أو في حال كان يعاني 
من ارتفاع في مستوى التريغليسيريد في الدم ومن أمراض القلب.  

تجدر اإلشارة الى أنه ال توجد آثار جانبية لألوميغا 3 ما لم يتجاوز 
الفرد الجرعة اليومية المناسبة، وقد يعاني بعض األشخاص من 
في  زيادة  حدوث  النوم،  قلة  تناوله،  عند  التجشؤ  المر،  طعمه 
النشاط ، االنتقاخ والغثيان، إال أن أكثر األعراض الجانبية خطورة 
الدم،  تجلط  زيادة  هي  منه  العالية  الجرعات  نتيجة  تحدث  والتي 
ويشار إلى ضرورة تجنب تناوله مع األسبرين إال تحت اإلشراف 
الطبي، كما يجب تجنب استخدام الحوامل له إال بمراجعة الطبيب 

المختص ألنه قد يسبب تشوهات للجنين. 

أخصائية التغذية د.دعاء إبراهيم خوال 
ماسرت يف التغذية السريرية والصحة العامة 

للتواصل واملزيد من االستشارات االتصال 71026057

زيت السمك

 

إقرأ أيضًا ،،
صور من افتتاح مطعم 

وكافيه أنا وياك من ضمن 
مشروع الميرادور  - ص36
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المقدم من  المختار  مركز  افتتاح  أقيم حفل   - الوسط  
وذلك  الخير  أحمد  االستاذ  التجدد  لبنان  حركة  رئيس 
رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  سعادة  وحضور  برعاية 
الحريري  احمد  الشيخ  المستقبل  تيار  عام  أمين  نهرا، 
خليل  د.  المنية  في  المستقبل  تيار  بمنسق  ممثاًل 
الغزاوي، قائمقام المنية الضنية روال البايع،معتز هوشر 
المنية االستاذ  النائب احمد فتفت، رئيس بلدية  ممثاًل 
رئيس   ، علي محيش  الحاج  الرئيس  ونائب  زريقة  ظافر 
بلدية مركبتا بسام عطية، رئيس بلدية البداوي حسن 
عبد  الحاج  المنية  في  الزكاة  صندوق  رئيس  الغمراوي، 
احمد  المنية  صناعيي  تجمع  رئيس  الدين  علم  الغفور 
تيار  منسق  ممثاًل  اسماعيل  الرزاق  عبد  د.  النابلسي، 
مجلس  رئيس   ، عدرة،  ناصر  طرابلس  في  المستقبل 
وعدد  زريقة،   عالء  الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة 
ابناء  من  وحشد  عنهم  وممثلين  االمنيين  القادة  من 

المنطقة والجوار.

املختار دهمان
بداية كانت كلمة عريف الحفل المختار محمود دهمان 
على  والبايع  نهرا  والمحافظ  الخير  من  كل  شكر  الذي 

المواطن  من  كل  يخدم  الذي  االنجاز  هذا  في  دورهم 
والمختار على حد سواء. 

املختار الجندي

سامي  المختار  القاها  المختارين  باسم  كلمة  كانت  ثم 
الجندب  الذي شرح المعاناة التي تكبدها المخاتير حتى 
الوصول الى هذه النتيجة بحيث اجترح الخير من الفراغ 

مقرًا الئقًا بالمخاتير. 

الخري
وبعدها كانت الكلمة لرئيس حركة لبنان التجدد االستاذ 
على  اللبناني  للجيش  بالتهنئة  تقدم  الذي  الخير  احمد 
هذا  فجر  يبزغ  أن  متمنيًا  عرسال،  جرود  في  انتصاره 
والجيش  الشعب  ثالثية  هي  وحيدة  بثالثية  الوطن 

والدولة. 

الخير شكر كل من راعي الحفل سعادة محافظ الشمال 
القاضي رمزي نهرا،  وقائمقام المنية روال البايع، الذين 
لألمين  بالتحية  توجه  المقر،  هذا  في  العمل  سهلوا 
لمواكبته  الحريري  احمد  الشيخ  المستقبل  لتيار  العام 
قضايا  يتابعون  الذين  المنية  ولمخاتير  االنجاز،  هذا 

ومعامالت الناس على مدار الساعة. 

لقوى  العامة  للمديرية  االخير   باالنجاز  الخير  نوه  كما 

ذلك  عثمان  عماد  العميد  رأسها  وعلى  الداخلي  االمن 
االنجاز المتمثل باحباط عملية ارهابية كانت تستهدف 
ان هذه  لبنان معتبرا  الى  استراليا  طائرة متوجهة من 
طائرة  تخلو  ال  الذين  للمنية  الكثير   تعني  العملية 

متوجهة من استراليا الى لبنان من أبنائها. 

في  المنية  أبناء  كل  مع  سيستمر  العمل  «أن  وأضاف: 
سبيل تقدمها، وفي هذا االطار سيتم في القريب العاجل 
افتتاح مركز الدفاع المدني الذي قمنا بتأهيله مؤخرًا«. 

نهرا
الشمال  محافظ  سعادة  الحفل  راعي  كلمة  وكانت 
القاضي رمزي نهرا الذي نوه بخطوة انجاز المركز مثنيًا 
على  وتمنى  المجال،  هذا  في  الخير  احمد  االستاذ  على 
المحافظة  ان  الدقة في عملهم مؤكدًا  المخاتير توخي 

تقف الى جانبهم.

رئيس  فخامة  ووجود  العهد  هذا  أن  نهرا  اعتبر  كما 
التأكيد  الى  يدفعنا  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
على مبدأ االصالح والتغيير في جميع مناحي الدولة بما 

يحفظ مصالح المواطنين وتطلعاتهم. 

في الختام قام المخاتير بتوزيع دروع تقديرية لكل من 
لقص  الحاضرين  مع  توجهوا  ثم  والبايع،  ونهرا  الخير 
شريط االفتتاح، وازالة الستار عن اللوحة التذكارية.  كما 
تخلل االفتتاح حفل كوكتيل في داخل مبنى القائمقامية.

توسعة املركز
وفي وقت الحق إستقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي 
رمزي نهرا يوم أمس رئيس حركة لبنان التجدد االستاذ 
المنية  مخاتير  باسم  كتابًا  له  قدم  الذي  الخير  احمد 
قبوله  كتابهم  في  شكروا  المخاتير  والجوار،  االدارية 
الهبة المقدمة من أحمد الخير والتي هي عبارة عن مركز 
للمخاتير في باحة قائمقامية المنية كان قد تم افتتاحه 

برعاية وحضور سعادة المحافظ الشهر الماضي. 

من  مساحة  أكبر  لمركز  باألساس  الحاجة  كانت  ولما 
الماضي  في  متعذرًا  األمر  هذا  وكان  تنفيذه  تم  الذي 
من  بالطلب  كتابهم  في  المخاتير  توجه  اسباب،  لعدة 
سعادة محافظ الشمال بالموافقة على الطلب الذي قدم 
مسبقًا من الخير والذي يتضمن kiosk بطول اثنا عشر 

مترًا ليلبي احتياجات المنطقة وأهلها. 

الخير الذي شكر المحافظ بدوره، اعتبر أنه من الضروري 
في العمل العام التطلع دوما نحو األفضل، وهذا ما نعمل 

عليه مع كافة أبناء المنية ال سيما المخاتير.

محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا يفتتح املرحلة األوىل من «بيت املختار« يف املنية بهبة من أحمد الخري

نهرا أثنى على انجاز املركز ودعا املخاتري لتوخي الدقة يف عملهم    و الخري: العمل سيستمر مع كل أبناء املنية

|  قص شريط االفتتاح  |  ازاحة الستار|  حضور  

»

من اليمين أحمد الخير، ومن اليسار  المحافظ نهرا، المختار دهمان والمختار الجندي

|  الخير في خالل زيارته ل نهرا |  تكريمر  
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الجماعة االسالمية يف املنية تكرم الحجاج، تكرم الطالب املتفوقني وتحيي رأس السنة الهجرية 1439 

في  المسلمين  الطالب  رابطة  أقامت   -  atv الوسط 
في  الناجحين  الطالب  لتكريم  السنوي  احتفالها  المنية 
والمتوسطة،  والمهنية  الثانوية  الرسمية  الشهادات 
حيث كرمت أكثر من530 طالب وطالبة، منهم أكثر من 
المتوسطة  الشهادة  في  ثانويا و350طالبا  150طالبا 
األهالي  من  غفير  حشد  بحضور  مهنيا  طالبا  و30 

والفعاليات التربوية والسياسية واالجتماعية والدينية.

الحكيم  الذكر  من  آيات  قراءة  مع  كان  الحفل  بداية 
رتلها القارىء المهندس خالد عقل  ثم النشيد الوطني 

اللبناني ونشيد الرابطة.

ألقتها  التي  الخريجين  كلمة  كانت  الكلمات  أولى 
التي  الكلل  عمر  كندة  المتفوقة  الطالبة  باسمهم 
تحدثت عن جمال النجاح وقيمة التفوق وشكرت زمالءها 
بالشكر  الرابطة  وخصت  وأستاتذتها  وأهلها  الناجين 
على هذا التكريم الذي لم يسبقها اليه احد في المنية.

في  التعليمية  والشؤون  الشباب  دائرة  رئيس  وألقى 
الجماعة اإلسالمية األستاذ سامي الخطيب كلمة تحدث 
فيها عن أهمية العلم في زمن ضاعت فيه البوصلة وتاه 
الجادَّة، وهنأ الطالب بنجاحهم معتبرًا أن  الشباب عن 
العلم هو الطريق الثابت للتغيير الحقيقي في زمن نحن 

أحوج ما نكون فيه إلى التغيير.

حاماتي
ثم كلمة رئيسة المنطقة التربوية في الشمال األستاذة 
المنية وموقعها  تحدثت عن مدينة  التي  حاماتي  نهال 
الجغرافي الرائع ووصله بين طرابلس وعكار، وتحدثت 
استطاعت  وكيف  المنية،  بها  تمتاز  التي  القيم  عن 
سُمِّ  عن  بنفسها  تنأى  أن  الوطنية  أهاليها  بوحدة 

الحرب األهلية اللبنانية.

مغربي         
                                

بعدها كانت كلمة مسؤول رابطة الطالب المسلمين في 
لبنان األستاذ جهاد مغربي الذي هنأ الطالب بنجاحهم 
ودعاهم الى التفوق وعدم االكتفاء بما حققوه، وتحدث 
المسلمين  الطالب  رابطة  إليه  تطمح  الذي  لبنان  عن 
وهو لبنان العدالة والمساواة، لبنان اإلنسان والكرامة، 
لبنان الحرية واإليمان، ثما دعا الشباب إلى حل مشاكله 
بالعقل واإلبداع والفهم واالجتهاد ، ودعاهم الى اختيار 
ال  وأن  وميولهم،  قدراتهم  تناسب  التي  التخصصات 
طبيعي  جزء  هي  التي  ولألخطاء  للمصاعب  يستسلموا 

من حياتنا كبشر.

تكريم األساتذة                   
وكرمت الرابطة األساتذة الثانويين المتقاعدين حديثا 
الدين،  علم  مصطفى  األستاذ  الصاج،  رشيد  األستاذ   :
األستاذ رضوان الدهيبي، األستاذ خالد سكاف، األستاذ 
محمد محيش، األستاذ مصطفى قاسم، واألستاذ أحمد 
الطالبي  ومكتبها  اإلسالمية  الجماعة  الذي شكر  الخير 
قدم  الذي  الحوت  عماد  النائب  سعادة  بالذكر  وخص 
مشروع الحفاظ على الموقع الوظيفي ألساتذة التعليم 
النيابية  الكتل  كل  فيه  تخلت  التي  الوقت  في  الثانوي 
الجماعة  رصيد  في  وهذه  المحق  المشروع  هذا  عن 
محمد  األستاذ  تضحية   وذكر  لبنان  في  اإلسالمية 
العامود عندما أعطى ساعات التعاقد التي كان يعطيها  
في ثانوية المنية  لألستاذ بيار قليمة وهذه حادثة نادرة 
المنية وطالبها وأساتذتها  لبنان؛ ثم هنأ   وفريدة في 

على هذا النجاح الباهر. 

انتهى الحفل بتوزيع الشهادات على الناجحين.

تكريم الحجاج واالحتفال 
بالسنة الهجرية 

المنية  في  اإلسالمية  الجماعة  أقامت  سابق  وقت  وفي 
احتفاال تكريميا للحجاج في حضور  عدد من الفاعليات 
واإلجتماعية  والثقافة  والتربوية  والسياسية  الدينية 

واإلقتصادية والنقابية واإلعالمية واألمنية.

للشيخ  الكريم  القرآن  من  عطرة  بتالوة  الحفل  إفتتح 
رضوان عودة، ثم قدم الحفل أحمد األشرفي الذي رحب 
المناسبات  إحياء هذه  بالحضور والحجاج وبين «أهمية 
نفوس  في  حية  وجعلها  والعبر  الدروس  ألخذ  الدينية 

الناس«.

الذي  أسعد عقل  الشيخ  ألقاها  الحجاج  ثم، كانت كلمة 
دعا الى «تنظيم دورات تعليمية وتدريبية لمن يرغبون 
بأداء فريضة الحج لمعرفة المعلوم من الدين بالضرورة، 
لتزويدهم  الحمالت  لمرشدي  دورات  إقامة  وكذلك 

باألمور الفقهية وتضييق دائرة الخالف بينهم«.

وألقى القاضي الجاجية كلمة بارك فيها للحجاج، وتحدث 
عند درس  توقف  ثم  بالواقع،  وربطها  الحج  معاني  عن 
الباطل  على  الحق  انتصار  وهو  الهجرة،  دروس  من 
لحماية  والحمامة  العنكبوت  جنده  أضعف  اهلل  وتسخير 
أعظم نبي من أنبيائه سيدنا محمد، «وهذا يندرج تحت 
النمرود بالبعوضة  التأييد اإللهي، وكيف أن اهلل أهلك 

وحمى موسى بالتابوت«.

الرفاعي 
ثم كانت كلمة الرفاعي بين من خاللها «أن الهجرة 

فكانت  باألسباب  وأخذ  المبادىء،  على  للثبات  عنوان 
تغيير موقع ال تغيير موقف تجلت فيها معية اهلل وتأييده 
باثنين اهلل  لنبيه، وقد أكد ذلك قوله تعالى «ما ظنك 

ثالثهما«، وقوله «ال تحزن إن اهلل معنا«.

وأشار إلى «أسباب تأخر النصر من كذب ونفاق وغش 
بكل  والمحرمات  الفواحش  وانتشار  وظلم  وتزوير 
صورها وأشكالها وتالشي عناوين الوالء والبراء عند 
من يتغنون بها، ومواالتهم للجزارين الذين يعملون 
والمقدرات،  للثروات  ونهبا  وتعذيبا  قتال  باألمة 
مضمونها  من  فارغة  إسالمية  لشعارات  ورفعهم 
نفاقا ودجال، وهذا يدفع األمة ألن تعقد صلحا حقيقيا 

مع اهلل وتتوب إليه ليكشف عنها ما هي فيه«.

واإليمان  والوعي  باألمل  «التسلح  إلى  األمة  ودعا 
الحقيقي  التغيير  ليكون  واإلعداد  والصالح  والتقوى 
أن  ينبغي  كبرى  طاقات  عندها  األمة  وأن  المنشود، 

توظف لخدمة اإلسالم واإلنسانية جمعاء«.

بقيادة  الخيرات  لفرقة  إنشادية  وصالت  الحفل  تخلل 
تهنئة  شهادات  بتوزيع  واختتم  عودة.  رضوان  الشيخ 

وتبريك لحجاج بيت اهلل الحرام.

| الشرفي | القاضي الجاجية  | القاضي الرفاعي 

|   الخطيب| اسوم 

|   الشيخ عقل

|  المغربي والخطيب يكرمان األساتذة  
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خلدون  الدكتور  ميقاتي  نجيب  الرئيس  مستشار  لفت   
تعتمد  أن  تستحق  البيومترية  البطاقة  أن  الى  الشريف 
تقدمه  لما  تقريبا  العالم  بلدان  كل  في  معتمدة  وهي 
من تسهيالت نظرًا الحتوائها كل المعلومات المطلوبة 
«إال أن ربطها باالنتخابات شبه مستحيل ومن االستحالة 
طلب الهوية البيومترية قبل موعد االنتخابات ولهذا تم 

الغاء مشروعها«.

هي  قال:«  لبنان  في  البيومترية  البطاقة  تكلفت  وعن 
مقارنة  جدول  خالل  من  العالم  في  التكاليف  أعلى  من 
وغير  قانونية  مناقصة شفافة،  إجراء  إلى  داعيا  موجود، 

رضائية«.

ومتابعة  البيومترية،  البطاقة  مشروع  بإيقاف  وربطًا 
البطاقة  الشريف:«  قال  الكهرباء  بواخر  مشروع 
وأكاد  طار،  ما  البواخر  مشروع  أمام  طارت،  البيومترية 

أجزم بأنه سيقر مع كل ما يحمله من شوائب «.

يجزم الشريف بأن االنتخابات يجب أن تحصل في وقتها، 

وردًا على  أو هوية،  قيد  إخراج  الطبيعية،  الوسائل  وفق 
سؤال عن احتمال تأجيلها قال:« برأي، التأجيل صعب«، 
زاد:« المشكلة، أن الكل أدرك بأنهم جميعًا في القانون 
أن هناك  ويبدو  ربح،  أقل  أو  إما خاسر  الجديد،  النسبي 
نوع من االستحالة للتعديل على هذا القانون االنتخابي، 

ألن أي تعديل يعني بدو يفرط«.

االنتخابي  بالقانون  متمسك  «الكل  الشريف:  أضاف 
أن  يبدو  اآلن،  والى  لذلك  رضى،  غير  عن  الجديد، 
االنتخابات ستجري في موعدها، ووفق القانون النسبي«.

تأجيل االنتخابات
وعن ربط زيارات السعودية، ولقاء الوزير باسيل بالوزير 
الشريف:«  االنتخابات قال  بتأجيل  المعلم  السوري وليد 
ما يجري في المنطقة كبير جدًا، ونحن أمام اصطفافات 
إيراني  تركي  محور  أمام  ونحن  محاور،  صياغة  وإعادة 

عراقي سوري وآخر بين األمريكي والسعودي«.

العراق  كردستان  باستقالل  المطالبة  الشريف:«  أضاف 
تؤدي  العراق  كردستان  دولة  ألن  السهل  باألمر  ليس 
العراق في 4 دول هي تركيا،  إلى قيام دولة كردستان 
المحيط  دول  هل  سائاًل:«  وايران«  العراق  سوريا، 
كعنوان  تساؤله  واضعًا  الدولة؟!  هذه  بإنشاء  ستسمح 
الخلطة  انتظار  إلى  داعيًا  المقبلة  السنوات  لمعركة 

الجديدة في السياسات والمخاطر«.

العالقات اللبنانية السورية

بكل  قال:«  السورية  اللبنانية  العالقات  عودة  وعن 
بساطة، نحن من اخترع النأي بالنفس، وطالما أن النأي 
بالنفس، ال زال فاعاًل، فإننا يجب أن نبقي عليه، وجامعة 
الدول العربية علقت عضوية سوريا فيها، وعندما تعود 

فيها،  سوريا  عضوية  تعليق  عن  العربية  الدول  جامعة 
بالنفس،  للنأي  الحاجة  ببحث  اللبنانية  الحكومة  تبدًا 

واليوم نحن ال زلنا بحاجتها«.
وعن عودة النازحين إلى سوريا قال:« قرار عودة النازحين 
هو قرار دولي وقرار سياسي كبير، ال سوري وال لبناني، 
الدولتين  بين  اتفاق  ضمن  النازحين  بإعادة  واالدعاء 

ليس بهذه السهولة التي تصور للناس«.

طرابلس والوضع البلدي

الوضع البلدي في طرابلس صعب، لسبب وجود تراكمات 
من الصعوبات، وهي لن تحل بين ليلة وضحاها إال أن 
البلدية تقوم بواجباتها، وهي ناشطة في بعض األمور 

ومقصرة في البعض اآلخر.

وردا على سؤال مرتبط بإزالة المخالفات قال الشريف:« 
بديل  إيجاد  يجب  ولكن  ومطلوبة،  هيدي مسألة جيدة 

سريع للعائالت«.

أن  يجب  طربلس  في  البلدي  المجلس  أن  على  وأكد 
يكون أكثر فاعلية، وأكثر شفافية وأكثر التصاقًا بمسائل 
ماشي  البلدية  المؤسسة  عمل  أن  «إال  الناس  وحاجات 

حالو وبدنا نطول بالنا«.

تابع:« من موقعنا، لسنا حجر عثرة أمام أي مشروع يخدم 
طرابلس، حتى لو من خصمنا، ونحن ال يمكن أن نكون 
ضد بالمطلق أو مع بالمطلق، نحن ضد مشاريع محددة 

ومع مشاريع محددة ونؤيدها وندعمها«.

نور  عبر  زحلة  مدينة  غرار  على  طرابلس  تغذية  وعن 
الفيحاء وتعطيل المشروع قال الشريف:« طلب الرخصة 
وعرقلتها  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  في  موجود  زال  ال 
عرقلة سياسية، ويقال أن الرئيس الحريري قال في أحد 

في  الكهرباء  لتلزيم  مناقصة  سيجري  بأنه  المجالس 
الشمال ونور الفيحاء ستدخل فيها«.

الريفي وميقاتي

نفس  ضمن  نضعه  ميقاتي:«  مع  الريفي  لقاء  وعن 
للتوافق حول  ريفي تقدم بمشروع وثيقة  اللواء  اإلطار، 
كل  عليها  ويوافق  تدرس  أن  ويجب  اإلنمائية  األمور 

الفرقاء، وبعدين منشوف كيف اهلل بيسرها«.

االنتخابات يف طربلس

انتخابيا يشدد على أنه ال لزوم للتحالفات في طرابلس، 
تلعب  أن  الناس  كل  على  يفرض  الجديد  القانون  ألن 
وأصوات  التفضيلي،  الصوت  وجود  بحكم  منفردة 
التي  النسب  الالئحة حسب  3 من  أو   2 ربح  الى  تؤدي 
تحصل )ما حدا قادر يحصل أكثر من 30 أو 40 % من 
يزيد  لن  كان  أي  مع  التحالف،  فان  وبالتالي  اأًلصوات( 
أو %3  فرص الحصول على األصوات أكثر من نسبة 5 
وال ضرورة لصياغة تحالفات طالما أن كل واحد قادر على 
أن يحصل ما يستطيع تحصيله وال أرى أي من القوى الو 

مصلحة بمسلسل التحالف.

املنية 
الئحة الرئيس ميقاتي ستكون ممثلة بمرشح من المنية 
وآخرين من الضنية )نحن بدنا نفوت بالئحة كاملة ولم 

نحسم أسماء المرشحين(.

 

مستشار الرئيس ميقاتي خلدون الشريف للوسط ..
الجميع »خسران« بالقانون النسبي .. الئحتنا »بدها تكون كاملة« ولسنا بحاجة لتحالفات جديدة!!

الدكتور خلدون الشـــــــريف

  حياة
 صحية

  تغذية
  سليمة

  وزن
  مثالي

أخصائية التغذية

دعاء خوال
ماجستير في التغذية وعلوم األغذية 

 
لبنان الشمالي - طرابلس 

المنية - دير عمار الشارع الرئيسي
بناية خوال - الطابق الثالث  مقابل معمل الحاج أبو ياسر خوال

لإلستفسار أو لحجز المواعيد االتصال على الرقم 71026057 
 f a c e b o o k  p a g e :  d i e t i t i a n  d o u a a  k h a w l a

أنظمة غذائية متخصصة لألمراض المزمنة )سكري، ضغط، كلى، قلب( الحوامل وكمال األجسام 
 نصائح غذائية متخصصة، قياس لنسبة الدهون، العضل والمياه في الجسم

»»
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مجمع العبري الرتبوي يحتفل بتخريج طالبه ...
عقل: مسريتنا العلمية من أجل التفوق وبناء اإلنسان  ،،   سعد: نتميز بجودة التعليم وحسن اإلدارة

 أقام مجمع العبير التربوي في المنية حفل تخريج 
لطالبه في الشهادة المتوسطة،  في حضور النائب 
باألستاذ  ممثال  فتفت  أحمد  النائب  الخير،  كاظم 
المستقبل  تيار  عام  أمين  زريقة،  احمد سعدالدين 
الشيخ أحمد الحريري ممثال بالسيد سامي فتوش، 
مطر،   عماد  الحاج  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس 
رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة، وفاعليات 

اجتماعية دينية أمنية واعالمية

الحكيم  الذكر  من  وآيات  الطالب  دخول  بداية 
كلمة  ألقيت  ثم  العتري،   محمد  القارئ  للطالب 
توجهت  التي   العجل  مروه  الطالبة  الخريجين 
هذه  طوال  رافقتمونا  المجمع:«  وادارة  لألساتذة 
مربين  خير  لنا  وكنت  خطوة  ب  خطوة  الفترة 
مراحلنا  لنكمل  قدما  سنمضي  بأننا  نعدكم   ،،
ثانوية  تالمذة  هؤالء  المأل  في  ويقال  التعليمية 

العبير النموذجية«.

عقل

محمد  الدكتور  النموذجية  العبير  ثانوية  مدير  وألقى 
عبدالسالم عقل كلمة  أكد فيها على أهمية العلم وسط 
بعد  وقال  الصعبة  المرحلة  هذه  في  لبنان  يعيشه  ما 
الترحيب بالحضور:« ان اهلل يحب اذا عمل أحدكم عمال 
أن يتقنه، نقدم تهانينا بالنجاح الباهر الذي حققه طالبنا 

األعزاء لهذا العام«.

نتائج  من  يحققوه  لما  المجمع  معلمي  عقل  وشكر 
الكبير  األخ  مثال  وكنتم  تعبتهم  من  فأنتم  مبهرة:« 

الناصح«.

األكاديمي  التالميذ  زاد:« حرصنا على تحسين مستوى 
مع  دورات  في  وشاركنا  والمجاالت   المراحل  جميع  في 
جمعيات دولية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمركز 
الثقافي الفرنسي لتحسين مستوى الطالب والمعلم في 

آن معا«.

فحسب  التفوق  أجل  من  ليست  العلمية  مسيرتنا  إن 
الشبان  وحث  كانسان  االنسان  بناء  أجل  من  هي  بل 
اقامة  الى  اضافة  التطوعي  العمل  على  والشابات 
ايجاد  وكيفية  مجتمعاتنا  مشاكل  تحاكي  التي  الندوات 
الحلول لها، ونحن في العبير كنا وال زلنا وسنبقى الملجأ 
قدراتهم  البراز  الفرصة  يعطوا  لم  الذين  الطالب  لكل 
كان  ما  وهذا  الشهادات،  أي  الحساسة  الصفوف  في 
لهم في المجمع الذي يتمتع باالنسجام التام بين ادارة 
حكيمة ومعلمين ذوي خبرة ودراية وقدرة على التكيف 

مع جميع المستويات«.

ولفت عقل الى أن المجمع يجري عدة اختبارات استباقية 
وعدم  المتواصل  والعمل  المثابرة  على  الطالب  لحث 

التهاون في اإلمتحانات الرسمية.

في  جديد  تحد  أمام  أنتم  ها  قائاًل:«  للخريجين  وتوجه 
بالمثابرة في  فأوصيكم  الجامعية،  الحياة  الى  انتقالكم 

العمل والجد لتكونوا في الصدارة دائمًا«.

سعد
المجمع األستاذ محمد سعد  التربوي في  المدير  وألقى 
لتحقيق  العمل  من  عامًا  اليوم  نتوج  فيها:«  قال  كلمة 
مؤسسة  الى  فيها  للوصل  أعيننا  نصب  وضعناها  رؤيا 
وسيلة  ك  االدارة  وحسن  التعليم  بجودة  تتميز  فاعلة 

لتنشئة طالبنا أخالقيًا تربويًا وعلميًا«.

أفضل  ايجاد  على  حريصة  مؤسستنا   » سعد:  تابع 
واننا  كما  كافة  العلمية  والمواد  باللغات  المنسقين 
نقوم بورش تحضير للطالب من خالل زيارات للجامعات 
االختصاصات  جميع  على  قرب  عن  الطالعهم  المهمة 
الى  الثانوية  المرحلة  من  االنتقال  عملية  يجعل  بما 
الجامعية عملية مدروسة ومثمرة وخالية من العراقيل«.
للطالب  التقدير  شهادات  أعطيت   الختام،  في 

المتفوقين ومن ثم أقيم حفل كوكتيل.

نحن يف العبري كنا وال زلنا وسنبقى 
امللجأ لكل الطالب

المدير التربوي في مجمع العبير األستاذ المربي محمد ســـــــــــــــــعد

  وسط - تصوير: محمد الشــــــــــــمالي

|   تسليم الشعلة 
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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 للاَّ

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 
 2017/5/15 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 ...

  وسط - تصوير: رضوان أسعد - استديو روان

حمفوض رئيسًا

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

| محفوض 

|  أنشطة كشفية 

|  لقاءات  |  أنشطة كشفية 

| علم الدين 

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

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

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

  الفاحتة عن روح املرحوم بـإذن اهلل حسني علي عوض 

 

إقرأ أيضًا ،،
صور من افتتاح مطعم 

وكافيه أنا وياك من ضمن 
مشروع الميرادور  - ص36

 اخي احرص على تأدية فريضة الزكاة -  - صندوق الزكاة في لبنان -  فرع المنية - للتواصل:  03105106 - 06463434 - 70485946
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| عقل

»

وأحيا المجمع رأس السنة الهجرية بحفل حاكى فترات الهجرة النبوية الشريفة شارك فيه الطالب برفقة األهالي )1439(

|   تسليم الشعلة 

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



| مع سماحة المفتي  الشعار، النائب الخير والرئيس زريقة  

الوسط12 www.alwassat.com
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للجميع ممدودة  يدنا  للوسط:  مطر  عماد  املنية  بلديات  إتحاد  رئيس 
نفايات باملئة  وصفر  الثقايف  املركز  إنهاء  بلدي،  مجمع  إلقامة  مستمرة  الجهود 

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

أن  الى  مطر  عماد  األستاذ  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  لفت 
المشاريع  من  العديد  لتنفيذ  التحضير  في  مستمرة  المؤسسة 
الضخمة والشبه نافذة وقال :« األمور بجميعها سائرة نحو الطريق 

الصحيح«.

املركز الثقايف الكويتي
وعن التحضير لعودة العمل بالمركز الثقافي، قال مطر:« الرئيس الحريري 

أبدى كل تجاوب معنا في عودة العمل بالمجمع الثقافي«.

أكثر من شركة جاءت من  ولدينا  امكان  اجتمعنا مع مؤسسة  أيضًا:«  وقال 
خارج المدينة لالستثمار في المجمع، ونعمل على بناء عقد شراكة مع أبناء 

المدينة«، واعدًا بأن نرى خطوات ملموسة خالل أسابيع قليلة.

مجمع بلدي
الحديقة  يضم  متكامل  بلدي  لمجمع  التحضير  عن  للوسط  مطر  وكشف 
الخاص  البلدي  المركز  وأيضا  البلدي،  الملعب  الثقافي،  المركز  العامة، 

بمدينة المنية )القصر البلدي(.

وقال مطر:« يضم المجمع قاعات للمؤتمرات، قاعات للتدريس، مركز تجاري، 
وما يزيد عن 30 مؤسسة تجارية«.

فرز نفايات %100
دراسة  نعد  مطر:«  قال  النفايات  تدوير  بمشروع  مرتبط  سؤال  على  وردا 
المعالجة«،  من   %100 الى  تصل  بنسبة  النفايات  تدوير  العادة  متكاملة 
وكشف مطر عن بدء العمل في المعمل بانتاج السماد العضوي «الذي بدأنا 
ونوزعه  الزراعي  لالستعمال  المعنية،  الجهات  عبر  المزارعين  الى  بتسليمه 
بالتساوي على البلديات الخمسة وهو كفيل باالستغناء عن المواد الكيمائية 

المستعملة«.

تابع مطر:« نتواصل مع الجهات المانحة لتطوير معمل الفرز ) صفر بالمئة 
نفايات(، وكلفنا احدى الشركات التي كانت لها تجربة مع بلدية بيت مري 
تبدأ بدراسة  أن  نفايات( على  )بلديات حققت صفر %  وبلدية خربت سلم  
تأمين  مسألة  تبقى  أن  على  العاشر،  الشهر  منتصف  من  ابتداء  مشروعنا 

التمويل الالزم من الجهات المانحة.

مذكرة لرئاسة الحكومة؟
تقدمنا  قال:«  المنظور  المدى  خالل  في  تنفيذها  المقرر  المشاريع  وعن 
بحري  مشروع  على  ونعمل  الحكومة،  لرئاسة  مطالب  بمجموعة  بمذكرة 
الجهات  مع  وتواصلنا  كما  المنية،  بلديات  التحاد  مخصص  عقار  وهناك 
المعنية بالتنسيق مع النائب والبلديات الخمسة من أجل مرفأ الصيادين الى 

جانب المشروع البحري«.

أنشطة االتحاد يف األسابيع املاضية 
عقد  إجتماع في مركز اتحاد بلديات المنية بحضور النائب كاظم الخير.رئيس 
اتحاد بلديات المنية عماد مطر.رئيس بلدية المنية ظافر زريقة.رئيس بلدية 
بلدية  .رئيس  عطية  بسام  مركبتا  بلدية  رئيس   . الدهيبي  خالد  عمار  دير 
برج اليهودية عامر العويك .نائب رئيس بلدية بحنين عامر البقاعي .عضو 
المكتب السياسي في تيار المستقبل معتز زريقة .منسق عام تيار المستقبل 
مصطفى  الخيرية  المنية  أبناء  جمعية  .رئيس  الغزاوي  خليل  المنية  في 
محفوض .المهندسين احمد قاسم و نزيه حمداش   للتداول بأمور  المنطقة 

و األوضاع العامة.

جدول  على  وأطلعهم  بالحضور  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  رحبَ  بدايًة 
االجتماع وبعدها كانت مداخلة للنائب كاظم الخير عرض موجز عن بعض 

المشاريع المنوي انشاؤها في المنطقة.

من بعدها عرض اخصائيين مشكلة تنفيذ مشروع الضم و الفرز في المنية 
وبعد  المشكلة  هذه  من  الخروج  آلية  في  تباحث  تمَ  وقد  الحاضرين  على 
االطالع على القرارات السابقة   المطالبة بإلغاء مشروع الضم و الفرز بسبب 
لرفع  المدني  التنظيم  إلى  كتاب  إرسال  المجتمعون  قرر  تنفيذه  إستحالة 

الظلم عن االهالي الواقعة عقاراتهم ضمن مشروع الضم و الفرز.

على  اإلماراتية  السفارة  موافقة  على  المجتمعين  الخير  النائب  أطلع  كما 
تحويل ملعب كرة السلة الى ملعب كرة قدم بلدي و قد توافق المجتمعون 
الرياضي  المنية  اتحاد  فريق  اسم  يحمل  مرخص  رياضي  نادي  انشاء  على 

بالتعاون مع المغتربين في استراليا. 

تمَ  ان  بعد  العربي  األوتوستراد  مشروع  متابعة  المجتمعون  وقرر 
خدماتية  شؤون  في  التباحث  تم  وقد  له  الالزم  التمويل  تأمين 
عرمان- .اتوستراد  جديدة  مدافن  انشاء  منها   للمنطقة  إنمائية 
الوزراء. لمجلس  المقدمة  المشاريع  و  القديم  البحري  الطريق   العبدة، 

 
تفعيل دور الدوائر يف مؤسسة اتحاد بلديات املنية

المنية، أطلق  اتحاد بلديات  الدوائر في مؤسسة  و تحت عنوان تفعيل دور 
دور  تفعيل  عمل  ورشة   » مطر  عماد  االستاذ  المنية  بلديات   اتحاد  رئيس 
اليونيسيف   مكتب  البلمند  جامعة  مع  بالتعاون  والبيئية    الصحية  الدائرة 

منظمة التضامن الدولي ومكتب  استشاريون بال حدود.
 

في  الدوائر  ودور  االتحاد  عمل  عن  ريمة  رانيا  للدكتورة  كلمة  كانت  بداية 
عن  االخصائيين  من  طروحات  عرض  تم  بعدها  المحلي   المجتمع  خدمة 
على  معالجتها  وطرق  وأسبابها  المنطقة  في  والصحية  البيئية  المشاكل 
المدى الزمني المتوسط والبعيد، وكيفية دور المؤسسات البلدية في ذلك.

 بعد االنتهاء من العرض تم مناقشة وتقييم الطروحات والحلول من قبل 
مديرة مشروع التدريب التقني في جامعة البلمند الدكتورة عون.

االتحاد  قبل  من  اعتماد  بطاقات  بتقديم  العمل   ورشة  إختتمت 
والبيئية  الصحية  الدوائر  لدى  استشاريين  بصفة   لإلخصائيين 
على ان يجتمع االخصائيين االسبوع المقبل لوضع جدول خطة عمل حسب 

سلم االولويات لتنفيذها مع االتحاد وبالتعاون مع الجهات المانحة.

ورشة عمل حول «تفعيل عمل الجمعيات و الشراكة معها«

و نظم اتحاد بلديات المنية بالتعاون مع مكتب إستشاريين بال حدود ورشة 
عمل مع الجمعيات و البلديات في المنطقة تحقيقا للتكاتف والتكامل بينها 
وبين االتحاد للعمل على تفعيل و تطوير األفكار و المشاريع المقترحة من 

قبل المجتمع المحلي تحقيقا للمصلحة العامة. 

 شارك في الورشة رئيس االتحاد و رؤساء البلديات وممثلين عن الجمعيات
بالحضور  ترحيبية  كلمة  القى  حيث  االتحاد  رئيس  كلمة  كانت  بداية 
كانت  الورشة  من  االول  المحور  العمل،  ورشة  انطالق  واعلن 
إتحاد   » عنوان  تحت  تفاعلي   حوار  دار  حيث  عرابي  محمد  لألستاذ  
 .) المرتجى  و  الواقع  بين   ( المدني  المجتمع  جمعيات  و   البلديات 

 المحور الثاني كانت محاضرة  الدكتورة نادين كحيل التي ألقتها تحت 
عنوان « الشراكة بين االتحاد و البلديات) مشاريع مقترحة( .  ختاما كان 

هناك توقيع كتاب شراكة مع الجمعيات واالتحاد وتحدث رئيس االتحاد عن 
استكمال العمل على تفعيل دور الجمعيات مع االتحاد في خطوات الحقة 

ستتبع في جلسات عمل .

إجتماع عمل يف الدائرة الصحية

بلديات  اتحاد  في  الصحية  بالدائرة  لالستشاريين  اجتماع  عقد  
حدود  بال  استشاريون  مكتب  ورئيس  االتحاد  رئيس  بحضور  المنية 

 . البلمند  جامعة  من  عون  حبوبة  د.  مع  وبالتنسيق   ، الزعبي  زكريا   أ. 
مستدامة  تكون  الصحية  للدائرة  عمل  خطة  االستشاريين  عرض 
بالسالمة  تتعلق  عمل  وورش  واالرشادات  التوعية  بحمالت  تبدأ  وخطوات 
االتحاد،  مناطق  في  القطاعات  كافة  تشمل  التي  الصحية   والرقابة 
المقبل بلقاء ضمن ورشة عمل مع  ليبدأ االسبوع  العمل  على ان يستكمل 

اصحاب المؤسسات الغذائية والمطاعم.

السالمة الغذائية

ورشة  ليزر،   مع جمعية  بالتعاون  المنية  بلديات  اتحاد  نظم  آخر  اطار  وفي 
ورشة  وكانت   . لحديثة لضمانها  والمعايير  الغذائية  السالمة  بعنوان  عمل 
 . االتحاد  نطاق  ضمن  الغذائية  والمؤسسات  المطاعم  ألصحاب   مخصصة 

بسمة  د.  الضنية  المنية  قضاء  في  الصحية  الدائرة  رئيسة  اللقاء  حضر 
الشعراني ،  رئيس بلدية المنية أ. ظافر زريقة ، نائب رئيس بلدية بحنين 
 الحاج عامر البقاعي واصحاب وممثلين عن المطاعم والمؤسسات الغذائية . 

واعلن عن  بالحضور  عماد مطر  أ.  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  رحب  بداية 
المؤسسات  اصحاب  تعاون  على  ومثنيا  االتحاد  في  الصحية  الدائرة  عمل  
الفعال بحضور ورش عمل تدريبية وتوجيهية لحفظ  التجاوب  الغذائية في 

وتحسين آداء الجودة والسالمة الغذائية . 

بعدها استمع رئيس االتحاد ورئيس البلدية لشكاوى بعض اصحاب المالحم 
.  بعدها بدأت عمل  التي يواجهونها  المشاكل  وتحدثوا عن طرق معالجة 
ورشة العمل التفاعلية وكانت الجلسة ب ادارة رئيس مكتب استشاريين بال 
 حدود أ. زكريا الزعبي واخصائيين في السالمة الغذائية والرقابة الصحية . 
لمتابعة  تواصل  لجنة  بتأليف  المؤسسات  اصحاب  مع  االتفاق  تم  بعدها  
شؤون السالمة الغذائية مع االتحاد. وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية 
الدائرة  ورئيسة  االتحاد  رئيس  قبل  من  التدريبية  الورشة  في  للمشاركة 

الصحية في المنية-الضنية

يوم السالم
سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة  برعاية  العالمي  السالم  يوم  وبمناسبة 
لتوقيع  بمؤتمر  مطر   عماد  أ.  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  شارك  الحريري 
وثيقة شرف للقيادات المحلية للمساهمة في الحد من ظاهرة اطالق االعيرة 
النارية في المناسبات بتنظيم من حركة السالم الدائم في السرايا الحكومي 

بيروت .

زيارات اىل تركيا وتكريم 
وشارك رئيس اتحاد بلديات المنية أ. عماد مطر في مؤتمر منظمة المدن 
والحكومات المحلية في قونيا التركية حول السياحة التراثية والثقافية 

في مدن المنظمة على مدة يومين.

تفعيل  حول  اللقاء  يتمحور  بلد   ٢٣ من  مدن  المؤتمر  في  وشارك 
رئيس  وقع  كما  السياحي  الصعيد  على  المنظمة  مدن  بين  التعاون 
المنظمة،   في  السياحية  المدن  لجنة  الى  االنضمام  وثيقة  االتحاد 
رئيس  الذي يضعه  المنظمة  مدن  مع  توأمة  برامج  على  بعدها  ليعمل 
 . االتحاد  مؤسسة  في  العامة  للتنمية  السنوي  برنامجه  ضمن   االتحاد 
ويذكر  ان اتحاد بلديات المنية يعمل على تطوير العالقات بين البلديات 
التركية وبلدات االتحاد من اجل اكتساب الخبرات والتجارب الناجحة من 

اجل االنماء والتطوير في االتحاد.

وخالل مشاركة الرئيس  باالجتماع الدوري لمنظمة المدن المتحدة في 
االجتماعية  الشؤون  وزيرة  بمشاركة  -اسطنبول  تيبه  سانجاق  بلدية 
فاطمة شاهين ورئيس اتحاد البلديات التركية طاهر اكيورك  كرم رئيس 
بلدية سانجاق تيبه السيد اسماعيل ايردم رئيس اتحاد بلديات المنية 
أ. عماد مطر على دوره الفعال كعضو في المنظمة . وكانت بعدها جولة 
ميدانية مع الوفود المشاركة على مقر البلدية  وعلى جامعة نجم الدين 

اربكان .

»
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إفتتاح مطعم وكافيه »أنا وياك« يف حضور حشد من املهتمني
املريادور يستكمل تألقه ...

رجل األعمال الســــيد أحمد علم الدين )الدوري(

المنية  فاعليات   وسط حضور رسمي وشعبي من 
متعددة   لبنانية  ومناطق  والشمال  الجوار  وقرى 
افتتحت شركة الميرادور التي يملكها رجل األعمال 
في  وياك   أنا  مطعم  )الدوري(  الدين  علم  أحمد 
مطر  عماد  المنية  بلديات  إتحاد  رئيس  حضور 
بلدية  رئيس  زريقة،  ظافر  المنية  بلدية  ورئيس 
الميناء عبدالقادر علم الدين ونجله، العميد الركن 
في  الدولة  أمن  جهاز  رئيس  الدين،  علم  محمد 
لتيار  العام  المنسق  خالد،  فادي  العقيد  الشمال 
الغزاوي،  خليل  الدكتور  المنية  في  المستقبل 
الغفور علم  المنية عبد  الزكاة في  رئيس صندوق 
الخير،  أحمد  التجدد  لبنان  حركة  رئيس  الدين، 
رئيس  الدين،  علم  عثمان  السياسي  الناشط 
السابق مصطفى عقل، رجل  المنية  إتحاد بلديات 
األعمال مصطفى حسون )أبو رامي( وشقيقه حمد 
علم  محمد  الدكتور   ، حسون  وريان  رائد  ونجليه 
رسالن  الشيخ  السالم  رئيس جمعية سبل  الدين، 
ملص، الشيح الدكتور محمد أسوم، السيد نبراس 
العالقات  تطوير  جمعية  رئيس  الدين،  علم  بشير 
الصناعية في لبنان عامر الحلبي، مدير بنك البحر 
األعمال  رجل  العمادي،  فواز  المنية  في  المتوسط 
الحولي،  ورياض  جوزف  بربر،  جوزف  المغترب 
بلديات  رؤساء  إلى  إضافة  قليمة،  خليل  الدكتور 
المدني  المجتمع  وهيئات  وفاعليات  ومخاتير 
وناشطين إجتماعيين وإعالميين ورؤساء جمعيات 
من  وحشد  وإجتماعية  وثقافية  رياضية  ونوادي 

أبناء المنية والشمال.

الدوري
لإلعالمي  وكلمة  اللبناني  الوطني  النشيد  بعد 
وابناء  )الدوري(  الدين  علم  فيها  هنأ  الشعار  عامر 
المنية والشمال بهذا اإلنجاز الرائع، تحدث صاحب 
الدوري  الدين  علم  أحمد  األعمال  رجل  المشروع 
الذي أشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى إنماء وتطوير 
أرض  على  تنفيذها  سيتم  كثيرة  أفكار  وهناك 
من  واحد  هو  المطعم  وهذا  الميرادور  مشروع 
تستحق  المنية  فمدينة  ومقاهي،  مطاعم  سلسلة 
حتى  بوسعنا  ما  نعمل  أن  علينا  وواجب  الكثير 
نقدم أفضل األفكار لتطوير المنطقة التي تستحق 
الحياة، وقد بدأت ورش البناء على ارض الميرادور 
وخالل  المطلوبة  الهندسية  للمواصفات  وفقا« 
النموزجية  القرية  اهلل  بإذن  سنرى  قليلة  سنوات 

على اكتاف المنية في جبل تربل.

زريقة 
نفتخر  فقال  زريقة  ظافر  المنية  بلدية  رئيس  أما 
ونهنئ  المنية  تشهدها  التي  المشاريع  بهذه 
الدوري على هذه االنجازات التي تساهم في إزدهار 
إلى جانبه في سبيل  الجوار، وسنقف  المنية وقرى 
تسهيل األعمال على أرض مشروع الميرادور الذي 

هو واحة عمرانية كبيرة على جبين المنية.

مطر
بدوره اشاد رئيس إتحاد بلديات المنية عماد مطر 
بهذا االنجاز الذي يعتبر عنوانا« لالنماء والتطوير 

والذي يساهم في إزدهار هذه المدينة المنية التي 
السيد  المشروع  لصاحب  مطر  وقدر  الحياة،  تحب 
هذا  على  المتميز  النجاح  هذا  الدوري  الدين  علم 
المنية  بلديات  اتحاد  أن  مؤكدا«   ، الرائع  الجبل 
حتى  النموزجي  المشروع  هذا  جانب  إلى  سيكون 
المغتربين  والسيما  المنطقة  ابناء  أمنيات  تحقيق 
االنماء  به مساحة جديدة من  يرون  الذين  منهم 

واالستثمار والعيش بهناء ..

التنفيذ
رجل األعمال  أحمد علم الدين الدوري وفي دردشة 
أن  المقرر  من  المطعم  أن  الى  لفت  الوسط  مع 

يراعي أدق تفاصيل الخدمة والجودة 

وتخطيط  وتأن  بثقة  نفذ  المشروع  أن  الى  وأشار 
وأصحاب  المهندسين  من  نخبة  وتنفيذ  ودراسة 
الجبل  هذا  يضج  أن  أرادوا  الذين  اإلحتصاص، 

بالحياة.

يمتاز مطعم «أنا وياك« بالموقع الخالب والزخرفة 
الشرقية والغربية وبتصاميم حديثة وتراثية عملت 
صاحب  مع  بالتعاون  أسوم   أشواق  المهندسة 
المشروع احمد علم الدين الدوري والدكتور محمد 
تنفيذه  على  القبوط   علي  المطعم  ومدير  ملص 
هذه  في  السياحة  تشجيع  أجل  من  الشكل  بهذا 

المنطقة التي تحب الحياة..

ساهم في اعداد التقرير: عامر الشعار، عامر عثمان  
مايز عبيد وعامر عوض )المستقبل(

بالرغم من كافة القوانين التي صدرت والفتاوى التي حّرمت إطالق الرصاص 
العشوائي، ال يكاد يمر يوماً في لبنان وإال تحزن لسماعك بخبر سقوط شهيد 

الطائش.   الرصاص  ناتج عن  أوجريح 
أصبحت  التي  لبنان  مأساة  إنها  نعم 
بالرغم  والضبط  الحل  عن  مستعصية 
مجلس  في  صدر  قانون  آخر  من 
71تاريخ  الرقم  يحمل  والذي  النواب 
عيارات  إطالق  2016/10/27تجريم 
نارية في الهواء حيث ُنشر في الجريدة 
الرسمية  في 3تشرين الثاني 2016،

من  القانون  هذا  َجعل  حيث 
جريمة  الطائش  الرصاص  إطالق 

موصوفة،وهذا أهم ما جاء فيه :

أ- معاقبة كل من أقدم ألي سبب كان على إطالق عيارات نارية في الهواء من 
إلى ثالث  أشهر  بالحبس من ستة  به  أو غير مرخص  سالح حربي مرخص 
لألجور  األدنى  الحد  أضعاف  إلى عشرة  ثمانية أضعاف  وبغرامة من  سنوات 
ويصادر السالح في جميع األحوال ويمنع الجاني من اإلستحصال على رخصة 

أسلحة مدى الحياة. 

ب-إذا أدى العمل المذكور إلى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن 
عشرة أيام ،عوقب المجرم بالحبس من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة 

من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعف الحد األدنى الرسمي لألجور.

ج- إذا تجاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرة أيام  قُضي بعقوبة الحبس 
من سنة إلى ثالث سنوات فضالً عن الغرامة السابق ذكرها.

د-إذا أدى الفعل المذكور إلى قطع أو إستئصال عضوأو بتر أحد األطراف أو 
تعطيل أحدهما أو تعطيل الحواس من العمل أو سبب في إحداث تشويه جسيم 
أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ،عوقب المجرم باألشغال 
الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفاً إلى 

عشرين ضعف الحد األدنى الرسمي لألجور.

باألشغال  الجاني  ،يعاقب  الموت  إلى  المادة  المذكور في هذة  الفعل  ه-إذا أدى 
الشلقة المؤقتة التقل عن عشر سنوات وال تتجاوزالخمسة عشر سنة وبغرامة 

من عشرين إلى خمسة وعشرين ضعف الحد األدنى الرسمي لألجور.
 

لكن لألسف لم يردع هذا القانون بعض الطائشين والمستهتريين بحياة الناس 
وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها: 

1- غياب الوعي ،الالمسؤولية بحق من يطلق الرصاص العشوائي. 
إطالق  على  تقوم  التي  اللبناني  المجتمع  في  السيئة  والتقاليد  -العادات   2

الرصاص إبتهاجاً وحزنا 
3 - اإلستنسابية القضائية في تطبيق أحكام القانون فال يكاد يوقف مطلق النار 
إال ويخلى سبيله إما بعد ساعات أوبعد أيام بالرغم من المآسي التي سببها في 

قتل اآلخرين أوجرحهم أو عطبهم. 
والسابقيين  الحاليين  والوزراء  النواب  بعض  قبل  من  السياسي  4-التدخل 
الذين يصبح بعضهم  النار  القضاء إلطالق سراح هؤالء مطلقي  للضغط على 

مجرماً فيما بعد .
5-عدم توقيف كل مطلقي النار في كل األراضي اللبنانية إلعتبارات حزبية أو 
مناطقية تعيق  الدولة في بسط سلطتها عليها أو لتقصير  بعض رجال الضابطة 

العدلية في توقيف بعض مطلقي النار العشوائي .
عن  التبليغ  في  الناس  من  واسعة  شرحة  لدى  والوعي  المواطنة  غياب   -6

مطلقي النار لتوقيفهم. 
7 - إنتشار السالح وتفلته بشكل عشوائي بين كافة الناس وكثرة رخص حمل 

السالح من دون ضوابط تقف على أهلية من يحمل هذا السالح.

تباً لهذه العادات التافهة والبالية والتي تحصد أرواحاً بريئة في عز شبابها حيث  
ينتظر األهل أوالدهم سنوات ويضحون أمامهم بالغالي والنفيث  ليرونهم شباب 
المستقبل ويأتيك الرصاص الطائش من الناس الطائشة  ليحصدوا جنى عمر 
األهل برصاصة طائشة كفى إستهتاراً وال مباالة بحياة وأرواح الناس و ترهيبهم   
بالرصاص الطائش والعشوائي ،نعم لفرض القانون ، نعم لبسط الدولة سلطتها 

على كافة األراضي اللبنانية وتوقيف جميع مطلقي النار العشوائي .

نعم لمحاسبة النواب في صناديق اإلقتراع الذين يتوسطون لدى القضاء إلطالق 
ويطبق  العقوبات  أشد  تفرض  ألن  ،نعم  العشوائي  الرصاص  مطلقي  سراح 
القانون 71 بحرفيته على مطلقي الرصاص العشوائي وكفى ألن يموت شبابنا 

وشاباتنا مجاناً ومن دون سبب. 

نعم إنها مسؤولية مشتركة لنا كافة في أن نقف في وجه هذه الظاهرة الشاذة 
عن الدين واألخالق لنبذها وإستئصالها لنعيش بأمان وسالم .

كفى
 للرصاص الطائش

  المحامي أسامة هرموش

مركز الدوري يستكمل مشروعه الرتبوي ومساع جدية لرفع مستوى التعليم يف املدرسة الرسمية

وسط -  إستكماال للمشروع التربوي الذي انطلق قبل أشهر في المؤسسة تحت اشراف وادارة المربية عزيزة علم الدين، أقيم في مركز الدوري التربوي لقاء 
توعوي  بين اولياء الطالب ونخبة من أساتذة التعليم تم في خالله التشاور مع األهالي واعطائهم االرشادات والتوجيهات التي تسعف الطالب في مسيرتهم 

التربوية.

دار خالل اللقاء الذي شارك فيه األستاذ رياض الحولي، األستاذ محمد عياد، األستاذة عفت ملص واألستاذة عزيزة علم الدين،  نقاش حول ما يعانيه الطالب 
من عثرات في المؤسسات التعليمية الرسمية،  حيث تم التأكيد على ضرورة التواصل بين إدارة المشروع واألهالي للخروج بأفضل النتائج الممكنة.

وفي سياق متصل،  أكد األساتذة على أن:« لألهل الدور االكبر في حياة األبناء، حيث مراقبتهم ومتابعتهم هي السبيل األفضل لنجاحهم وتوجيههم«.

إجـتماع  
وفي وقت سابق دعا مركز الدوري التربوي أهالي الطالب  لندوة تضمنت لقاء مع نخبة من 
اساتذة التعليم لمناقشة و طرح االفكار بما بخص طالب المدرسة الرسمية والسبل اآليلة 
للنهوض بالطالب نحو مستوى جيد وبالتالي المساهمة في  الحد من التسرب المدرسي.

 
وتوجهت إدارة المشروع بالشكر ألولياء الطالب على ثقتهم  وتعاونهم:« نتعاون معكم من 

أجل غد  أفضل لفلذات أكبداكم،  الطالب ، رافعين شعار نعم لدعم   المدرسة الرسمية. 
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بلدية »برج اليهودية« تزين البلدة بلوحات جدارية وجدران دعم 
عامر العويك يف غداء حواري يف حضور الدهيبي، زريقة والوسط: لخطوات إنمائية جريئة وسريعة .. 

| جدران دعم وزينة   |  تجميل شوارع البلدة  

»

األستاذ  اليهودية  برج  بلدية  رئيس  من  بدعوة 
عامر العويك، وفي مشاركة وحضور رئيس بلدية 
مجلس  رئيس  الدهيبي،  خالد  الحاج  عمار  دير 
عالء  األستاذ  الحكومي  المنية  مستشفى  إدارة 
والزمالء  الدين  علم  حسين  المهندس  زريقة، 
عو   وعامر  الحاج  فهد  اإلخبارية  الوسط  في 
غداء  حفل  أقيم   ، الوعد(  شباب  جمعية  )رئيس 
تخلله  المنية  في  األصالة  الصديق  مطعم  في 
االتحاد. وبلدات  المنية  مدينة  شؤون  في  حوار 

التأكيد على ضرورة الوقوف  جرى في خالل اللقاء 
عليها  وبدورها  البلدية،  المؤسسات  جانب  إلى 
جانب  الى  تقف  أن  البلدية(  المؤسسات  )أي 
وتحت  أجمل  مدينة  سبيل  في  البعض  بعضها 
المؤمنين  )َ)َثُل  الشريف  النبوي  الحديث  قاعدة 
مثُل  وتعاُطفهم:  وتراحُمهم  تَوَادِّهم  في 
له  تَدَاعَى  عضو:  منه  اشتكى  ِإذا  الجسد، 
]أخرجه   )) والحُمِّى  بالسَّهَِر  الجسد  سائرُ 
بشير[. بن  النعمان  عن  ومسلم  البخاري 

واإلدارة  المتقدمة  المراحل  الحديث  تناول  كما 
الحكيمة التي تتمتع بها مستشفى المنية الحكومي 
األساسي  االستشفائي  الشريان  اليوم  تعتبر  التي 
متابعتها  ضرورة  على  التشديد  مع  المدينة  في 
ألن تحقق االكتفاء االستشفائي لكل أبناء المنية.

النفق
تقاطع   - نفق  مشكلة  على  المجتمعون  وعرج 
ضرورة  على  مشددين  الضنية    - عكار   - المنية 
الشخصية  والحسابات  المصالح  عن  بعيدا  إنجازه 
مع التشديد على تقديم مصلحة أبناء المدينة على 
مشروع  أن  على  التأكيد  وجرى  ضيقة  مصالح  أي 
اقتصادي  أو  تجاري  تأثير  أي  له  يكون  لن  النفق 
القريبة. أو  المالصقة  المؤسسات  من  أي  على 

الدهيبي
إنجازات  للمجتمعين  الدهيبي  خالد  الحاج  وعدد 
عهده البلدي التي توزعت بين شق طرق وتحسين 
البنى التحتية من مياه، تمديدات صحية وكهرباء 
والرياضي  الجمالي  بالشق  االهتمام  جانب  إلى 
بأنها ذات كثافة سكانية تصل  البلدة مذكرًا  في 

فقط. مربع  متر  مليون  في  نسمة  الف    15 إلى 
وأكد الدهيبي على أن ال صلة لشركة كهرباء دير 
عمار ال من قريب وال من بعيد بأمراض السرطان 
المنتشرة بشكل غير مقبول، معددًا أسباب أخرى 
مرتبطة بمياه الشرب، النظام الغذائي واستعمال 
المزارع. في  عشوائية  بطرق  كيميائية  مواد 

زريقة
المنية  مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  أكد  بدوره 
موضوع  أن  على  زريقة  عالء  األستاذ  الحكومي 
السرطان في المنية خطير وبحاجة الى متابعة من 
الجهات المعنية للكشف عن مسبباته من استعمال 
غير سليم للعبوات البالستيكية، أكياس البالستيك 
الفتاك. المرض  هذا  مسببات  من  وغيرها 

وكشف زريقة عن مساع حثيثة لتطوير مستشفى 
المنية الحكومي من خالل التواصل مع المؤسسات 
الداعمة شاكرًا  كل المساهمين لما بذلوه ويبذلوه 

من أجل تطوير هذا الصرح الطبي المهم.

العويك
ختامها كان مع صاحب الدعوة رئيس بلدية برج 
اليهودية األستاذ عامر العويك الذي رحب بالجميع 
البلدية  المؤسسات  مشددًا على أهمية أن تكون 
مستقلة تماما عن أي مصالح أو تنفيعات شخصية. 

بأهمية  األمر  يعنيهم  من  كل  العويك  وذكر 
المنية الضنية  اإلسراع في تنفيذ نفق أوتوستراد 
والحد  العام  الطريق  على  تأثير  من  له  لما  عكار 
من حوادث السير والزحمة التي تشهدها المحلة.

البلدي  القصر  إنشاء  قرب  عن  العويك  وكشف 
توقف  عن  يقال  ما  كل  نافيا  المنية،  لمدينة 
سيكون  اهلل  شاء  وقال:«ان  تأخره  أو  المشروع 
الثقافي  المركز  جانب  الى  البلدي  قصرها  للمنية 
مع  تزامنًا  البلدي  والملعب  العامة  والحديقة 
مؤكدا  البلدي،  ومركزها  لقصرها  بلديتنا  بناء 
كل  مع  متجاوب  المنية  بلديات  اتحاد  أن  على 
على  بالنفع  تعود  التي  اإلنمائية  المشاريع 
ضيقة  شخصية  مصالح  أي  عن  بعيدا  المدينة 
والحجر(«. للمعالجة  طريقها  في  جميعها  )هي 

هذه  كل  بلديته  أعطى  من  كل  العويك  وشكر 
وقال  األنشطة  من  المزيد  أثمرت  التي  الثقة، 
واألشهر  األسابيع  األيام  بالمزيد:«  واعدًا 
العديد  القادمة ستشهد ان شاء اهلل االنتهاء من 
عمل  الئحة  على  وضعناها  التي  المشاريع  من 
في  ساهم  من  كل  العويك  شكر  كما  المجلس«. 

تحسين المنظر العام في البلدة.

إنجازات
بلدية برج اليهودية ولقاء الحريري

وفي خالل زيارة للوسط الى بلدية برج اليهودية 
العويك،  عامر  الرئيس  برفقة  جولة  تخللتها 
المجلس  انجازات  ميدانيا  الوسط  استطلعت 
وضع  بين  توزعت  والتي  المستمرة  البلدي 
البلدة،  شوارع  تجميل  على  األخيرة  اللمسات 
الطرق  وتجهيز  البلدة،  مقبرة  وتنظيم  تحسين 

الفرعية للتعبيد واالسفلت.

البلدي  القصر  العويك للوسط مجسم  كما عرض 
انتهينا   » وقال:  القادمة  الفترة  في  انجازه  المقرر 
اليوم  ونحن  بالمشروع  المرتبطة  الدراسات  من 
الهندسية  االجراءات  من  االنتهاء  مرحلة  في 

والقانونية الالزمة للبدء بتنفيذه«.

طرقات  وتوسعت  وتعبيد  أسفلت  بمشروع  وربطًا 
البلدة الفرعية والرئيسية كشف العويك عن خظة 
وقال:  البلدة  شوارع  معظم  وتخطيط  ألسفلت 
امدادت  كل  من  االنتهاء  على  حريصة  البلدية   »
البنى التحتية قبل البدء باالسفلت الذي سيترافق 

مع تخطيط شوارع البلدة واضاءتها«.

لقاء الحريري
وعلى هامش زيارته الى المنية زار أمين عام تيار 
المستقبل أحمد الحريري الرئيس عامر العويك في 
وبرج  عمار  دير  المنية،  فعاليات  من  حضور حشد 

اليهودية حيث جرى التداول في حاجات البلدة.

 | اشغال   

|   غداء  | مع أحمد الحريري



املنية بلديات  إتحاد  برعاية  األوىل  القرآنية  مسابقته  إختتم  الرتبوي  العبري  مجمع 

نظم  األهالي،  من  حشد  حضور  وسط   -  atv الوسط 
لتحفيظ  نهيان  آل  حمدان  بن  حمد  الشيخ  مركز 
احتفاله  األحد،  أمس  التربوي  العبير  مجمع  في  القرآن 
السنوي  لتكريم ثلة من المشاركين في مسابقة القران 
بلديات  اتحاد  رئيس  الحفل  راعي  حضور   في  الكريم  
ممثال  الخير  علي  محمد  المحامي  مطر،  عماد  المنية 
النائب كاظم الخير،   رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر 
الخير،  كمال  الحاج  ممثاًل  الخير  عبداهلل  األستاذ  زريقة، 
مالك  فادي  األستاذ  المستقلة  الوطنية  الحركة  رئيس 
الخير،  أحمد  األستاذ  التجدد  لبنان  حركة  رئيس  الخير، 
رئيس مجلس ادارة مستشفى المنية الجكومي األستاذ 
أحمد  الدكتور  الخير  مستشفى  عام  مدير  زريقة،  عالء 
الخير،  الدكتور الشيخ أحمد محمود آل المحمود رئيس 
اجتماعية  فعاليات  البحرين،  في  االسالمية  الجمعية 
القيادات  من  عدد  المشايخ،  العلماء  السادة  وسياسية، 

الدعوية والنسائية ومشرفي التحفيظ بالمركز.

علم الدين
استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم للطالبتين شفاء 
ملص وزهراء العتر، كلمة  الترحيب القاها مدير مجمع 
العبير التربوي ورئيس صندوق الزكاة في المنية الحاج 
على  «نسير  اننا  على  اكد  الذي  الدين  علم  عبدالغفور 
درب رسولنا  الكريم وصحابته في مركز حمد بن نهيان 

آل حمدان«.
 

ولفت علم الدين الى أن جيل القران ينبض منه األمل، 
مؤكدًا أن جيل القران صغير بسنه كبير بحفظه للقران 
تعليم  عند  عظيم  اجر  من  لألهل  ما  ننسى  ال  وقال:« 
أوالدهم وتحفيظهم القرآن الكريم وسط كل ما يحيط 

بهم من وسائل لهو«.

المنية(  بلديات  )اتحاد  الحفل  راعي  الدين  علم  وشكر 
على جهوده المباركة النجاح هذا الحفل الى جانب مدير 

المركز وكل من اشرف على هذه المسابقة الكريمة.

 
الزعبي

اسامة  الشيخ  فضيلة  المركز  مدير  أكد   ناحيته،  من 
أفضل  الى  «يرتقي  القران    جيل  أن  على  الزعبي 
وأنه  منهج،  أعظم   القرآن  أّن  على  مشددًا  المنازل«،  
ينبغي أن يخرّج أعظم أمة شاكرًا كل ســـــــــاهم في 
القرآن  حفاظ  من  العديد  خرج  الذي  المركز  هذا  انجاز 

الكريم.
وتوجه الزعبي الى األهالي داعيا الى الحرص كل الحرص 
على تعليم األوالد كتاب اهلل وتحمل المسؤولية وسط 
كل ما يحاك ضد المسلمين، ألن اهلل سائلهم عنها يوم 
القيامة حتى يكونوا ذخرًا وشفعاء لهم وليكونوا مضرب 
ينتفي  ال  وحتى  والتقوى   وااليمان  الصالح  في  المثل 

الخير والفضل عندنا«.

آل محمود
وألقى الدكتور الشيخ أحمد محمود آل المحمود رئيس 
البحرين، كلمة شدد فيها على  الجمعية االسالمية في 
متوجها  الكريم،  بالقرآن  المتعلقة  األنشطة  أهمية 
بالشكر الى «ادارة هذا الملتقى من الجمعية االسالمية 

في مملكة البحرين«.

وتعاليم  تعليم  عن  االنشغال  من  المحمود  آل  وحذر 
الى  التكنولوجيا داعيا األهل  وأمور  الدنيا  بأمور  القرآن 
التكنولوجيا  استخدام  في  أبنائهم  على  الرقابة  فرض 
التي تأخذ  من وقتهم الكثير ان كانت في الشق المباح 
وقال «فما بالنا اذا كانت نظرات الى مواقع اتصال سيئة 

الى  الدعوة  أكبر«، مجددا  الضياع سيكون  أن  فال شك 
متابعة  خالل  من  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
األبناء وأن ال تكون هذه التكنولوجيا بين ايديهم دون 
رقابة حتى نحفظ لهم حسناتهم  ونحفظ لهم دينهم 

ومكانتهم في الجنة ان شاء اهلل«.

مطر
 

بلديات  اتحاد  رئيس  الحفل  راعي  ألقاها  الختام  كلمة 
اهلل  كتاب  أن  على   أكد  الذي  مطر  عماد  الحاج  المنية 
عزّ وجل عندما يُحفظ في صدور هؤالء الفتية الصغار، 
فذلك دليٌل على أن االمة بخير وسط كل ما تعانيه من 
العباد  وأهلكت  والنسل  الحرث  على  أتت  وفتن  حروب 

وضيعت البالد.

رسالة  أّن  يؤكد  أمامنا  المشهد  هذا  إّن  مطر:«  تابع 
محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما زالت تحيا 
بعد 1400 عامًا على نزول أول آيةٍ في غار حراء حينما 
نزل الملك جبريل أمين السماء على نبينا أمين األرض 
من  االنسان  خلق  خلق،  الذي  ربك  باسم  إقرأ  له  وقال 
االنسان  علم  بالقلم  علم  الذي  االكرم  وربك  اقرأ  علق، 

ما لم يعلم«.

الديني  التعليم  «أن  االولى:   .. برسالتين  وتوجه مطر  
شخصية  لبناء  المدني،  للتعليم  مالزمًا  يكون  أن  يجب 
االنسان الروحية والمادية على حد سواء وهذا ما يفعله 
مجمع العبير التربوي  الذي يوازي بين العلمين ويقدم 
أفضل النتائج وينتج أفضل صورة عن التعليم في المنية، 
ال سيما في معهد تحفيظ القرآن الكريم وهنا اسمحوا 
عبدالغفور  الحاج  لتهنئة  المناسبة  هذه  استغل  ان  لي 
يدل  وهذا  المنية  في  الزكاة  لصندوق  رئيسا  بتعينيه 
على نجاح وأمانة هذا الشخص المعطاء وما هذا الصرح 
التزام  على  دليل  خير  اال  به  اليوم  واياكم  جمعنا  الذي 

يوما  بالنجاح  وتتكلل  لنفسه  انتهجها  بمسيرة  الحاج 
من  اليوم  بحاجة  أننا  هي  الثانية  والرسالة  يوم  بعد 
خالل التعليم الديني أن ندعم أفكار االعتدال والوسطية 
والمحبة مشددا على أن « التعليم الديني المعتدل هو 
االداة االساسية لبناء أوطان حديثة ومجتمعات مستقرة 

أخالقيًا«.
 

التهنئة  توجيه  فبعد  المتخرجون  الطالب  اما  أضاف« 
هي  الحفظ  مرحلة  تلي  التي  المرحلة  أن  أقول،  لهم 
التدبر والعمل بما تم حفظه وهذا ما سنعهده  مرحلة 

فيكم فأنتم جيل المستقبل الواعد ان شاء اهلل .

إتمام  في  وساهم  عمل  من  «كل  الختام  في   وشكر 
المدارس  في  األساتذة  طاقم  من  المسابقة  هذه 
الكريم  القران  ابناؤنا  والمشرفين على تعليم وتحفيظ 
الزعبي مدير معهد تحفيظ  أسامة  الشيخ  أيضا  واشكر 
الذي عمل جاهدا بالتنسيق معنا إلنجاح واتمام  القران 
هذه الدورة األولى من مسابقة القران الكريم. سائلين 
المولى عز وجل ان يعيننا على االستمرار وتوسعة هذا 
النشاط في المرحلة المقبلة . وهنا اشدد على األهالي 
القران  المثابرة في حفظ  ابناءهم على  ضرورة تشجيع 
بقوله  وسنعمل  المسابقات  هذه  مثل  في  والمشاركة 

تعالى)وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(«.

 الختام
 اختتم الحفل بتكريم المشاركين والداعمين. 
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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:« 
2007 وال زالت في تطور مستمر لخدمة أكثر من 16473 
وأكثر  اختصاص   17 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.
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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
interior designer

Ashwaa  Assoum ٔ�شواق ٔ�سوم

�ندسة د�كور

96171908058+دراسة - تصممي- تنف�ذ

Ashwaa.assoum@hotmail.com
Interior Designer Architect

interior designer

Ashwaa  Assoum ٔ�شواق ٔ�سوم

�ندسة د�كور

96171908058+دراسة - تصممي- تنف�ذ

Ashwaa.assoum@hotmail.com
Interior Designer Architect

Maarbani
Cell & Rent A Car   

مبيع وشراء وتصليح
 جميع أنواع األجهزة الخلوية 

تأمين سيارات لإليجار ولكافة المناسبات
388384\70المنية - الطريق البحري - مشروع معرباني السكني

»
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شوكوت  سرهات  التركية  تيكا  وكالة  رئيس  زار   - الوسط 
خير،   محمد  اللواء  لالغاثة  العليا  الهيئة  رئيس  يرافقه 
ثانوية الشهيد وسام عيد في بلدة دير عمار  للوقوف عند 

حاجات المؤسسة وتقديم دراسة لزيادة الصفوف.

مدير  عنقود  مصطفى  األستاذ  الوفد  إستقبال  في  كان 
الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة  مجلس  رئيس  الثانوية،  
األستاذ عالء زريقة، مختار دير عمار سامي الجندي، األستاذ 
عدنان الجندي، األستاذ محمود عيد،  السيدان  محمد عيد 

وخالد األسعد.

الحكومي  المنية  مستشفى  الى  ذلك  بعد  الوفد  انتقل 
لالطالع على واقع المولدات التي قدمتها التيكا للمستشفى 
ثم  ومن  جديدة.  مشاريع  تقديم  في  أيضا  التباحث  وتم 
في  السمك  برج  مطعم  في  الغداء  لتناول  الجميع  انتقل 

الميناء.

األضاحي
بدعوة  من  السفير التركي تشاغطاي ارجيس توزيع األضاحي  
المقدمه من وزاره الشؤون الدينيه والهالل االحمر التركي  في 

عيدمون - عكار.

قاضي شرع بريوت يلقي خطبه الجمعة
يف مسجد الشهيد وسام عيد  

 
لبى سماحة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي )قاضي 
شرع بيروت( دعوة آلداء خطبة صالة الجمعة في جامع 

الشهيد وسام عيد في بلدة دير عمار. 
ضم  عيد  خضر  األستاذ  منزل  في  لقاء  عقد  بداية   
امام  الرفاعي،  يحيى  الشيخ  القرقف  بلدية  رئيس 
مجلس  مدير  جابر،  عبدالناصر  الشيخ  الروضة  جامع 
زريقة،  عالء  األستاذ  الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة 
رئيس  الكردي،  عادل  أبو  األستاذ  األعمال  رجل 
شحادة،  حسام  األستاذ  الشمال  في  التربوية  المنطقة 
من  وعدد  عيد،  محمد  السيد  األسعد،  خالد  الحاج 
لما  السماحة  صاحب  المجتمعون  وشكر  المدعوين  
عيد. وسام  الشهيد  مسجد  انجاز  سبيل  في   قدمه 

بعد اللقاء، انتقل الجميع الى مسجد الشهيد عيد حيث 
ألقى القاضي الكردي خطبتي الجمعة حول موضوع 
حق التعطيل يوم الجمعة للمسلمين. وحث الكردي 
المواطنين واألهالي للوقوف صفًا واحدًا مع مشروع 
اقرار التعطيل يوم الجمعة لما له من أهمية رمزية 

للعيش المشترك في لبنان. وعرج الكردي على رمزية 
يوم الجمعة عند المسلمين كــ عيد يحتفلون به، على 

غرار احتفال باقي الطوائف بيوم األحد.

وفد مشرتك يزور وزارة الرتبية، املقر العام 
 لصندوق الزكاة والسفارة الرتكية

زار وفد مشترك من المنية دير عمار وبيروت، زار وزارة التربية 
حيث التقى الوفد مستشار وزير التربية مروان حمادة األستاذ 

 محي الدين اشلي.

وانتقل الوفد الى المقر العام لصندوق الزكاة في لبنان حيث 
التقى مدير عام صندوق الزكاة في لبنان األستاذ زهير الكبي، 

في حضور مسؤول المكتب االعالمي لصندوق الزكاة الشيخ 
 يحيى ابو شعر ودار حديث حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

ومن ثم انتقل الوفد الى مقر السفارة التركية للتضامن مع 
 موقف الدولة التركية من استفتاء األكراد.

ضم الوفد سماحة قاضي شرع بيروت الشيخ أحمد درويش 
الكردي، رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي، رئيس 

بلدية بيت أيوب األستاذ طالل مصطفى، مدير مجلس ادارة 
مستشفى المنية الحكومي األستاذ عالء زريقة، السيدين 

 محمد عيد وخالد األسعد.

تخلل اللقاء تسليم نسخ من جريدة الوسط والبحث في سبل 
 اطالق قناتها الفضائية.

انتهى اللقاء بمأدبة غداء على شرف الوفد بدعوة من رئيس 
بلدية بيت ايوب السيد طالل مصطفى )مطعم برج السمك(.

معرض للخط العربي
 في حضور حشد رفيع من الفعاليات السياسية والدينية، وفي 
حضور الملحق الثقافي التركي ريها ارميمجو، اقيم في قاعة مسجد 
التركي.  بالرسم  العربي  للخط  معرض  طرابلس  في   السالم 

استاذ  عيد،  خضر  السيد  عيد،  محمد  السيد  اللقاء  في  شارك 
تعليم اللغة التركية في معهد الهدى ديرعمار االستاذ فيصل 

توكور و االستاذ تورغت  و االستاذ علي عيتاني. 

افطار للتيكا
افطارها  لبنان  في  التيكا  وكالة  أقامت  مرتبط،  سياق  وفي 
السفير  القمر في طرابلس في حضور  السنوي في مطعم دار 
السياسية،  الفعاليات  من  وحشد  خير،  محمد  اللواء  التركي، 

االجتماعية األمنية االعالمية ومدعوين.

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

ا  المحافظ نهار والسفير التركي | القاضي الكردي في دير عمار 

| افطار التيكا | ذكرى االنقالب 

 | خالل جولة السفير التركي في عكار وتوزيع األضاحي| أيوب يكرم التيكا

| من تكريم اللواء عماد عثمان| من تكريم رئيس فرع المعلومات

| في ضيافة أيوب | لقاء مع القناة التركية| من زيارة السفارة التركية

| زريقة يكرم التيكا| التيكا في دير عمار| مولد للطاقة من التيكا| التيكا في مستشفى المنية الحكومي

| مباركة للملحق الثقافي التركي الجديد| صفوف اللغة التركية في دير عمار| القاضي الكردي في دير عمار
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أمني عام تيار املستقبل يف ضيافة آل ملص يف املنية .. 
صاحب الدعوة الدكتور محمد ملص: حللتم أهال ووطئتم سـهال يف ربوع املنية وبني أهلكم ... 

المستقبل«  لـ«تيار  العام  األمين  لبى    - الوسط   
أقامه  تكريمي  إلى غداء  الدكتور محمد ملص،  دعوة   
خير،  اللواء  فتفت،  أحمد  النائب  في حضور  على شرفه، 
حمد،  اهلل  سعد  للدفاع  االعلى  المجلس  عام  أمين 
المكتبين  من  أعضاء  ومخاتيرها،  المنية  بلديات  رؤساء 
من  وحشد  المستقبل«،  «تيار  في  والتنفيذي  السياسي 

آل ملص وأهالي المنية. 

د.محمد ملص 
وألقى الدكتور محمد ملص كلمة ترحيبية باألمين العام 
للشيخ  الكامل  دعمنا  «نؤكد  وقال:  المستقبل«  لـ«تيار 
األمانة  في  النبيلة  لمهامه  أدائه  في  الحريري  أحمد 

العامة لتيار المستقبل«.

أضاف: «أحمد الحريري رجل يستحق التكريم فقد كانت 
تيارًا على مساحة  قاد  مسيرته مسيرة خير وبركة وهو 
الظروف األمنية والسياسية ليوصله  الوطن وفي أحلك 

الى بر األمان«.

مكوناتها  بأغلب  ستبقى  العائلة  أن  على  ملص  وشدد 

الشيخ  الرئيس  لدولة  الثابة  لمساندتها  وفيه 
لتيار  دعمها  في  مخلصة  ستظل  كما  الحريري  سعد 

المستقبل«.

وبفضل  منطقتنا  بأن  قلت  ان  ابالغ  «ال  ملص:  زاد 
تفاعل تيار المستقبل وعلى رأسه الشيخ أحمد الحريري 
ال  نهضة  تشهد  والعائلية  السياسية  فعالياتها  مع 
يستهان بها في مجاالت عدة وأهما التنموية والتربوية 

واالقتصادية«.

تيار  لمنسقية  الشكر  توجيه  من  بد  ال  الختام  وفي 
الدكتور  العزيز  األخ  رأسها  وعلى  المنية  في  المستقبل 
خليل الغزاوي على الجهود الجبارة التي بذلت من أجل 

اتمام هذا التكريم والعمل على انجاحه كما وأشكر 

بالنهار  الليل  وصلوا  الذين  ملص  آل  شباب  مجموعة 
حتى يكون هذا التكريم الئقا بالضيف المكرم«.

و تحدث الشيخ رسالن ملص عما قدمه «تيار المستقبل« 
للمنية على كل الصعد، وقال: «نؤمن أن آلل الحريري 

ليل  المنية، وهم يسعون الستنهاضها  في  بيضاء  أياد 
لمن  اقول  لكن  ثقيل،  الحمل  أن  ندرك  لكننا  نهار، 
يتساءل ماذا قدم ال الحريري للمنية؟ ماذا اعطوها؟ ألن 
هناك اناسا ال يرون اال بعين واحدة، اقول لهم يكفينا 
قدموا  الحريري  آل  ان  بأسره  اللبناني  الشعب  ويكفي 
دماء اغلى رجل عندهم وعندنا هو الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، الذي حررت دماؤه لبنان من وصاية نظام بشار 

االسد القاتل المجرم«.

أحمد الحريري  
أما   الحريري فنوه «بآل ملص الذين لم يتملصوا يوما 

من واجباتهم تجاه المنية والوطن، وقدموا خيرة 

شبابهم في الدفاع عن مدينتهم ومنطقتهم ووطنهم«، 
داعيا إلى «االستمرار في كل المساعي التي تؤدي إلى 

تقريب وجهات النظر لتبقى هذه العائلة على كبرها 
بشيبها وشبابها وكبارها وصغارها ورجالها ونسائها«.

وقال: «اخترنا أال تكون دماء رفيق الحريري نقطة سوداء 
البلد، بل نقطة بيضاء، ومحطة عزة وكرامة  في تاريخ 

واستقرار«.   

نفي  أن  المنية، ال يمكن  أجل  فعلنا من  وختم: «مهما 
الحريري،  الشهيد رفيق  الرئيس  المنية لخط  وفاء أهل 
ونحن وانتم سنكون في كل االستحقاقات خلف الرئيس 

سعد الحريري«.

اال  االنسان  يخسره  ان  يمكن  شيء  «كل  أن  وأكد 
الكرامة، وأهل المنية هم مدرسة في الكرامة والعزة«.

وفي ختام الغداء التكريمي، تم تقديم دروع تكريمية 
ابراهيم  منزل  إلى  بزيارة  قام  ثم  الحريري،  ألحمد 

ملص.

الدكتور محمد ملص مكرمًا الحريري

 |   الشيخ رسالن ملص   |   الدكتور ملص    

 |  الحريري  |   الدكتور فتفت    

| زريقة يكرم التيكا

 اخي احرص على تأدية فريضة الزكاة -  - صندوق الزكاة في لبنان -  فرع المنية - للتواصل:  03105106 - 06463434 - 70485946

  وسط - تصوير: رضوان أســـــعد
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عامر عوض

الوسط - وسط كل ما نشهده اليوم، من المؤكد أن  ايام الجاهلية 
كانت مرصعة بالتقدم الفكري والثقافي ما يفوقه في  أيامنا الحاضرة.

صحيح أن في الجاهلية كفر وعبادة لألصنام من دون اهلل خروجًا عن 
أما  والتفاني،  باالحترام  كانت محكومة  الكفر  ان شريعت  اال  الفطرة، 
اليوم فان كل شخص يقدس ويعبد زعيمه ورئيسه عبادة عمياء، إن 
والوطني. المناطقي  االجماع  عن  وخارج  كافر  فانت  بحقها   اخطأت 

هواتف  من  الحضارة  مظاهر  غابت  الجاهلية  أيام  وفي  أنه  صحيح 
بالصفاء  امتازت  أنها  إال  ذكية،  وتكنولوجيا  وتنقالت سريعة  وكهرباء 
الذهني وغياب كل مظاهر التطرف الثقافي، والتكنولوجي الذي تحول 
تواصل  وموقع  متصفح  الى  هاتف  من  يالحقنا  يومي  كابوس  الى 

اجتماعي.

صحيح غاب العلم عن  الجاهلية إال ان الفكر والحكمة والرجولة كانو 
سيئ  استخدام  من  اليوم  العلم  يحمله  ما  بعكس  الصحيح،   البديل 

وفي غير مكانه.

التي نعاني  الجاهلية كانت خالية من الطبقات السياسية   صحيح أن 
منها اليوم ومن كل ما تحمله من حقد وترف سياسي سلبي، إال انها 
لهم   من  حضور  والى  ورجالها،  والتها  الى  األمور  بترك  تمتاز  كانت 
الكلمة الفصل، بعكس  ما نعانيه اليوم  من فتن ال يكاد يخلو منها ال 

بيت وال حي وال شارع.  

اجلاهلية

زريقة  ظافر  األستاذ  برئيسها  ممثلة  المنية  بلدية  كرمت   - وسط 
جرجس  الراحل  المسيحي  الدين  رجل  محيش  علي  الحاج  ونائبه 
على  الفنان  رسمها  قد  كان  لوحة    لعائلته  وقدمت  الحولي، 
حوماني وهو من حاروف - النبطية، رسمها في معرض فنانوا لبنان 
يرسمون المنية )سومبوزيوم( وذلك في قاعة دار رعية المنية للروم 

األرثوذكس.
 

زريقة  عمر  المرحوم  وعائلة  الخير  كاظم  النائب  التكريم  حضر 
يتقدمهم السيد علي زريقة وشقيقته سالم ، كما وحضر السيد أحمد 
محمود هاشم الخير وحشد من أهالي المنية وعائالتها وأبناء الرعية 

وعدد من أحفاد الخوري جرجس وأبنائهم.

مجلس  بإسم  المغازلي  خليل  األستاذ  والحضور  بالوفد  رحب  بداية 
العيش  جذور  فيها  تناول  كلمة  ليلقي  البلدية  رئيس  وقدم  الرعية 
أحد  كان  جرجس  الخوري  أن  مؤكدًا  المنية،  في  المشترك  الواحد 

أعمدتها وكان رمزًا ومرجعية.

وبعدها قدم اللوحة الى وقف المنية للروم األرثوذكس وإستلمها منه 
األب نقوال الرمالوي و أمين سر مجلس الرعية األستاذ عبداهلل البيطار 

ومجلس الرعية  وختم الحفل بكوكتيل أقيم على شرف الضيوف.

بلدية املنية كرمت الراحل جرجس الحولي ...
ظافر زريقة عن جذور العيش املشرتك يف املنية: الخوري جرجس كان أحد أعمدتها وكان رمزًا ومرجعية

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

     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم -     االعالنات: عامر عوض 70106351   
الخدمات الفنية والتصوير:   الوسط لالنتاج االعالني والتسويق   

     مكتب عكـــار:                                                                     األستاذ محمود الزعبي 
 االستشارات القانونية:                               مكتب المحامي أسامة عوض 79137613
لالتصال بالوسط تلفاكس:    06464444              خلوي: 03216791  03216792
email: alwassat@hotmail.com                                    info@alwassat.com

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

 المنتجات الزراعية  -جمعية بسمة أمل-  جمعية الفكر والحياة - جمعية شباب المحبة  - جمعية
 تطوير العالقات الصناعية والتجارية    - لجنة األسير يحيى سكـــاف - هيئة العمل الوطني من
 أجل المنية -  مركز المنية الثقافي - جمعية بحنين االنمائية  -  مدرسة العلماء -  جمعية لبنان
 الحلو -  تجمع صناعيي المنية -   كشافة التربية الوطنية - رحمة االجتماعية - الجامعة اللبنانية

 الفرنسية - الجمعية التعاونية الزراعية في دار عمار  وجمعيات  صديقة

أيا ليتها تعودُ يومًا

| زريقة والرمالوي| لوحة تذكارية

| صورة تذكارية
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interfaceمركز إنترفايس لتعليم اللغات 

دروس خصوصية

المحاسبة لفرع 

دورات مكثفة في اإلنجليزية والفرنسية 

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

شركة الحلبي لصناعة الحديد واأللمنيوم

- تصنيع حديد فريفورجيه
-  تصنيع هنغارات ورافعات ضخمة

على     تعمل  وجرارات  بوابات  تصنيع   -
الكهرباء

ومطابخ  شبابيك   ابواب  تصنيع   -
حديثة

- تصنيع واجهات سيكوريت وواجهات 
سوكوروت زجاجية

- أسقف مستعارة، تلبيس مكاتب 
وبنايات اليكيبون

أملنيومحديد

- تصنيع منازل جاهزة وبأحجام مختلفة

تتمة مقال االرهاب يف االسالم )ص3(

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

تشجيعية أســــــــــــــــعار  

IELTS 

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

لبنان الشمالي - طرابلس - المــنية - حي حمدون

DELF 

لبنان ينجح يف انتخاب مجالسه  البلدية!
و »معركة«  النيابية مؤجلة ملا بعد »الرئاسية«

 الريفي يؤكد على دعمه للمجتمع املدني يف انتخابات طرابلس

أخي ،،  إحرص على حفظ العدد في مكان طاهر ونظيف وال ترمه على األرض
رمضان كريم من الوسطالوسـط

http://www.alwassat.com

إنمائية اجتماعية هادفة تصدر مؤقتا أول كل شهر السنة الثانية - العدد1220\14 شعبان 1437 - ايار 2016

كلمة
نجح وزير الداخلية نهاد المشنوق في تمرير االستحقاق البلدي بدرجة 9 من 10 في محيط محترق من سوريا الجريحة الى فلسطين المحتلة، بقبضة من حديد و بكل ما للكلمة من 

معان، عاش اللبنانيون عرسا ديمقراطيا لم يشهد »أي ضربة كف« عداك عن بعض الخالفات الفردية المحدودة.

نعود من جديد  الى قرائنا، قبل أيام  قليلة من اتمام االستحقاق االنتخابي البلدي شمااًل، وقبل  دخول شهر الخير شهر رمضان المبارك،  نعود وكلنا أمل  أن تكون المرحلة المقبلة  
مرحلة عنوانها »المواطن«  والعمل بكل االمكانات المتوفرة  ضمن سلم أولويات يسهل  على الناس امورهم. 

في الختام ال يسعنا اال أن نتمنى للمجالس البلدية المنتخبة كل التوفيق ، الوسط مستمرة ان شاء اهلل ضمن نشرها التجريبي لــ حين وضع قناتها الفضائية  في الخدمة الفعلية وفي 
وقت قريب ان شاء اهلل ، على أن نعلن مع انتهاء شهر الخير شهر رمضان المبارك عن سلسلة خطوات ولقاءات في سبيل وضع مشروع القناة في اطاره الصحيح.

     أسرة الوسط   

»
ثانوية املنية االسالمية

نبني أجيااًل مؤمنة للمستقبل
www.elminieh-iss.com  تواصلوا معنا
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     - ألن بيتك األهم     -    المنية،  دار عمار الطريق العام مقابل السرايا       06464111شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك     

تجمع صناعيي املنية يفتتح معرضه السنوي األول
والرئيس أحمد النابلسي يؤكد على أن »التجمع على مسافة واحدة من الجميع«

 الوسط -  إفتتحت جمعية صناعيي وتجار المنية، 
احتفال  في  األول  والصناعي  التجاري  معرضها  
أقيم في  المدرسة العثمانية  في حضور النائب 
اللواء  كباره،  محمد  الوزير  ممثل   الخير،  كاظم 
فادي  األستاذ  الخير،  كمال  الحاج  ريفي،  أشرف 
مالك الخير، الحاج عثمان علم الدين، الحاج طه 
مطر،  عماد  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  ناجي،  
الغزاوي،  خليل  الدكتور  المستقبل  تيار  منسق 
مخاتير،  وفاعليات تجارية وصناعية، رؤساء نواد 
وجمعيات، كوادر اخبارية الوسط atv، إعالميين،  

وحشد من الحضور.

النابلسي
بعد النشيد الوطني وتعريف  من األستاذ صالح حامد، 
احمد  الحاج  المنية  وصناعيي  تجار  تجمع  رئيس  ألقى 
النابلسي    كلمة قال فيها: «أن نلتقي اليوم ليس مجرد 
موعد، إنما إرادة مشتركة، إرادة العمل الجاد والدؤوب 
في  الصمود  مقومات  من  األدنى  الحد  على  للحفاظ 
وجه الرياح التي تهب من كل ميل وصوب. واليوم آلينا 
على أنفسنا أن نتقدم في ظل التراجع الذي يطال كافة 
القطاعات فالقطاع التجاري والصناعي والسياحي بالرغم 

من الجهد واإلستعداد نراه يترنح، 

األنشطة  كافة  وتطوير  دعم  على  منا  حرصا   » أضاف: 
عاليه،  في  والثقافية  والسياحية  والصناعية  التجارية 
وحرصا منا على دعم وتحريك العجلة اإلقتصادية، نطلق 
اليوم  معرضنا في نسخته األولى الذي يضم مؤسسات 

تجار  ك  بدورنا  منا  تفاؤاًل  االختصاصات،  كافة  من 
معرضنا  وان  االقتصاد،  عجلت  تحريك  في  وصناعيين 
هذا بحت صناعي وتجاري وال يمت بصلة الى السياسة، 
باذن  آمنا  يدخلها  دخلها  ومن  آمنة  المنية  مدينة  وان 

اهلل«.

الدبوسي

التجارة  غرفة  رئيس  كلمة  عبيد  محمد  األستاذ  وألقى 
بهذه  منوها  الدبوسي  توفيق  والزراعة  والصناعة 
وتجار  صناعيي  تجمع  نظمها  التي  الشجاعة  المبادرة 
بين  الشراكة  سياق  في  تأتي  أنها  الى  الفتًا  المنية 
القطاعين العام والخاص من أجل الدفع بعجلة النهوض 

االقتصادي الى األمام.

 

كبارة
العمل محمد كبارة كلمة شدد فيها  وألقى ممثل وزير 
)الدولة(  العام  القطاعين  التعاون بين  الى  الحاجة  على 
صناعيي  تجمع  جهود  ونثمن  نحي  وقال:«  والخاص 
جانبكم  الى  موقعنا  من  أننا  على  ونؤكد  المنية  وتجار 
لنثبت بأن الشمال وطرابلس والمنية يمتلكون طاقات 
جاهدين  سنسعى  موقعنا  من  ونحن  منافسة،  وقدرات 

من أجل دعم هذه المبادرات«.

الخري    

الخير كلمة  قال: فيها «دعوني  النائب كاظم  ألقى  ثم 
بداية أن أعبر لكم على  انه رغم الصعاب وما يحيط بنا 
من سواد، يحمل عملكم هذا بارقة أمل وعالمة بيضاء 
في طرابلس  أو  المنية  في  ان  الشباب،  بقدرة وطموح 
وإرادة  الفرح  بإرادة   التمسك  وعلينا  لبنان،  كل  في  أو 
المعرض  وهذا  والعطاء   اإلنتاج  في  والطموح  اإلبداع 
اليوم هو صورة ونموذج عن هذا الطموح  الذي يفتتح 

وهذا العطاء«.

مصلحة  كما  المنية  مصلحة  تقديم  الى  الخير  ودعا 
لبنان على أي خالفات وقال:« تعلمنا اعطاء األولوية 
عن  خالفاتنا    فلنبعد  اعتبارآخر،  أي  قبل  لمنطقتنا 
القطاع اإلقتصادي ونحافظ على المؤسسات من اجل 

مستقبل أكثر استقرارا ونموا«.
 

وحيا النائب الخير تجمع صناعيي وتجار المنية وعلى 
داعيا  االنجاز  النابلسي على هذا  أحمد  الحاج  رأسهم 
التي  األنشطة  باقي  أن يكون نشاط سنوي كما  الى 
الصورة  هي  أنشطتنا  لتكن  وقال:«  مؤخرًا  أقيمت 
الحقيقية عن مدينة المنية مدينة العيش المشترك 

والتواصل واالنفتاح والعلم والثقافة«.

اإلفتتاح
 

الريفي  الخير،  كاظم  النائب   ، قص  الحفل  بعد 
المعرض  افتتاح  شريط  والمشاركين  والنابلسي، 

وجالوا متفقدين أقسامه.

واستقبل المعرض على مدار أيامه الثالث شخصيات 
اقتصادية، تجارية، صناعية وزراعية من كل المناطق 
وأمنية  اجتماعية  سياسية،  شخصيات  حضرت  كما 
على  المنية  وبحضور  بالمعرض  اعجابها  أبدت 
وقوفهم  مؤكدين  واللبنانيين  الشمالية  الساحتين 
الى جانب اي نشاط كفيل بتنشيط الحركة االنتاجية 

في المدينة.

وكانت الخبارية الوسط atv ونايت ستار بروداكشن 
الحق الحصري في تغطية ونقل وقائع هذا المعرض.

دردشة
أحمد   التجمع  رئيس  شكر  الوسط  مع  دردشة  وفي 
عماد  رئيسه  بشخص  المنية  بلديات  اتحاد  النابلسي  
للتجمع  مركز  وقدم  كثيرة  تضحيات  قدم  الذي  مطر  
الدائمة  المالية  المساهمات  عن  عدا  رمزي  بسعر 
المعرض  بالشكر  لكل من ساهم في  للجمعية وخص 
وللذين شاركوا وحضروا وقال: « المشاركة في المعرض 

فاقت توقعاتنا وكانت النسبة أكثر من ممتازة«.

| الرئيس احمد النابلسي| ممثل الدبوسي| النائب الخير| ممثل وزير العمل

| فادي مالك الخير| االفتتاح

| نحلة مكرمًا الخير| الحاج كمال الخير| النائب عبدالعزيز| ملص| الدبوسي

  وسط - تصوير:  فوزي ســــــــــــــكاف
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الوسط تحاور مدير مدرسة الجنان يف املنية ...
األستاذ رفعت سيف: ندعو مدراء املدارس الخاصة اىل وثيقة تعاون ...

 

في عام 1384هـ/ 1964م   وتحت ضغط الحاجة إلى مدارس إسالمية خاصة، تعنى 
بتربية األجيال تربية صالحة، مسلحة بالعلم واإليمان، بدأت جنة األطفال مسيرتها 
والتعليم،  للتربية  ونبراسًا   ، العطاء  في   لبنة  لتكون  طرابلس،  سماء  في  التربوية 

وكانت االنطالقة من جنة األطفال في منطقة أبي سمراء  من خالل مبنى  متواضع.

كانت البداية بأقسام الحضانة والروضات واالبتدائي، وتم تجهيز المبنى بما يتطلبه 
العمل التربوي والتعليمي من احتياجات، ولقد شهدت هذه المدرسة تطورًا كبيرًا في 
أعداد الطلبة منذ السنوات األولى من تأسيسها،  نتيجة للخدمات التربوية المتميزة، 
التربوية  نظرتها  في  متقدمة  كانت  والتي  للطالب،  تقدمها  التي  الفائقة  والعناية 

والتعليمية.

وان التميز الذي وصلت إليه في التربية والتعليم، أهلها للتوسع، فكانت االنطالقة إلى 
منطقة دير عمار 1397هـ - 1976م، ومن ثم إلى منطقة المنية 1397 هـ - 1978 
بيئة ال  في  الحديثة  التربوية  والمناهج  التطوير  توطين  بمثابة  الفرعان  وكان    . م 
تحظى بالوفر المادي الكافي ليتلقى أبناؤها التعليم عبر انتقالهم إلى طرابلس حيث 

المدارس الخاصة.

تنمية  في  أثرهم  لهم  كان  الطالب  من  أفواج  تخريج  في  الفرعان  ساهم  وقد 
مجتمعاتهم وتركت بصمة واضحة في تلك المجتمعات المحرومة تاريخيًا كما وصل 
التي من أجلها كانت مسيرتنا  الرؤية والرسالة  خريجوها إلى مراكز مرموقة حققت 

التعليمية. 

مع  الوسط  التقت  المنية،  في  التربوية  الجنان  مؤسسات  عند  أكثر  وللوقوف 
الحديث عنها بشكل خاص  الذي أسهب في  األستاذ رفعت سيف  العام  مديرها 
وعن الوضع التعليمي في المنية وجوارها بشكل خاص، مؤكدًا على أن العالقة 
ضمن  نتعامل  نحن  وقال:«  الطالب  أهالي  مع  المؤسسة  تربط  التي  المباشرة 
وبأقساط متهاودة ومدعومة  استغالل مادي  اي  بحتة وبعيدة عن  خطة مهنية 
مباشرة من المؤسسة، كما وان األقساط الرمزية تدفع بما ويتناسب مع الوضع 

االقتصادي العام ووضع األهل«.

األساتذة 
اوراقنا  قال:«  والتعامل معهم  المدرسة  األساتذة في  وردا على سؤال حول توظيف 
تتحول الى الدولة ونحن نتعامل مع الموضوع بشكل جدي جدًا مع المنتسبين الجدد 
الى المؤسسة وقال:« شهادة الليسانس هي المدخل لألستاذ على المدرسة، ويخضع 
الشفهية  المقابلة  الشخصية،  والمقابالت  االختبارات  العديد  الى  االستاذ  معها 
وتحديد االختصاص وصواًل الى الدرس النموذجي الخ( على أن تنتهي هذه المراحل 

بتقرير شامل عن األستاذ«.

الربامج
من  ترفع  التي  اليومية  التقارير  نظام  على  تعتمد  المدرسة  أن  الى  سيف  واشار 

األساتذة الى نظار القسم ومنهم الى االدارة.

وتحدث عن ماكينة تطوير العمل المدرسي من خالل برامج يمرن عليها األستاذ )آخر 
ما توصلت اليه ادارة البرامج والمناهج التربوية( عبر 16 برنامج تعليمي شبه مجاني،  
من المفكرة االلكترونية الى الـ abook من ضمن افكرة مستحدثة تدمج الطالب مع 

األجهزة الذكية وااللعاب بأسلوب شيق«.

الكترونيا  وتطويرهم  األهل  تدريب  برنامج  الجنان  في  أيضا  المتبعة  البرامج  ومن 
بناء  جانب  الى  األهل،  لجنة  خالل  من  معهم  والتنسيق  المنزل  في  واستيعابهم 
منهج  العربية من خالل  اللغة  تدريس  برنامج  أيضا  البرامج  ومن  الطالب  شخصية 
مدارس  في  معتمد  تعليمي  برنامج  وهو  أنوس  مع  تفكر  وبرنامج  الكريم  القرآن 
عليها  يحض  التي  واألخالق  القيم  من  مجموعة  يضم  السعودية  العربية  المملكة 

القرآن بما يتناسب مع كل مرحلة من المراحل«.

ومن البرامج أيضا البرنامج البيئي وبرنامج الروبوت االلكتروني، البرنامج الرياضي، 
البيئي، برنامج التغذية واأللولح الذكية.

شهادات
 ilets الفرنسية و ال delf وكشف سيف عن أن طالب الجنان يتخرج مع شهادات ال
االنجليزية دون الحاجة الى أي دورات اضافية بحيث تسمح له االلتحاق بأي جامعة 

دون أي دورة تحضيرية.

كما وتعاقدنا مع شركة المايكروسوفت العتماد شهادتنا ك شهادة دولية، ما يتيح 
للطالب مع  ال delf الفرنسية و ال ilets االنجليزية االنخراط بسوق العمل بشكل 

مباشر دون أي فترات تحضير.

خصومات وتسهيالت
في  لطالبها  خاصة  تقدم حسومات  المنية  في  الجنان  مدارس  أن  الى  واشار سيف 
أن  المحفزات والمنح مؤكدا على  الى 50 % مع مجموعة من  المؤسسة األم تصل 
مدارس الجنان تهتم بانتاج طالب متكاملين من كل النواحي وقال:« أسلوب البيع 

والشراء غير موجود في مدارسنا«.

ودعا األهل الى التوأمة مع المدرسة ومتابعتها في كل األمور، وعن رفع األقساط في 
بعض المدارس الخاصة ذكر السيف بوجود لجنة أهل مسؤولة عن هذه األمور وهي 
تقرير  عليها ضمن  توافق  ال  او  وتوافق  االقساط   بزيادة  المدرسة  قرار  تراجع  من 

مفصل وواقعي يتماشى مع حاجات المؤسسة وميزانيتها العامة.

لقاء مفتوح
ودعا سيف عبر الوسط الى لقاء بين مدراء المدارس لتوحيد كلمة المدارس الخاصة 
بعيدًا عن المنافسة الغير مشروعة وقال:« أدعو من خاللكم جميع مدراء المدارس 
الى لقاء موسع، نشرح فيه وضع الطالب، ووضع األهل على صعيد المنطقة، وكيفية 
المدارس  مع جميع مدراس  للتواصل  استعداد  على  وأنا  البعض  بعضنا  مع  تعاملنا 
طالب  النتاج  األساسية  والمعايير  الطالب  بناء  لكيفية  وأفكار  بخالصة  للخروج 

متكامل«.

 وختم سيف اللقاء بالتذكير بأن مؤسسة الجنان التربوية ومن ضمنها «جامعة 
هدفها  العالي،  للتعليم  خاصة  مؤسسة  أنها  كما  لبنانية  جامعة  هي  الجنان 
تمكين طالبها من الحصول على كفاءات علمية وقيم أخالقية ومهارات عصرية، 
البحوث  في  البناءة  المساهمة  خالل  من  وتنميته،  المجتمع  لخدمة  تؤهلهم 
وأفضل  التعليم  في  الجودة  معايير  أحدث  باعتماد  وذلك  واالبتكار،  والمعرفة 

الخبرات األكاديمية«.

األستاذ رفعت سيف

| الرئيس احمد النابلسي

| فادي مالك الخير

| نحلة مكرمًا الخير

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

»



     بناء املهندس محمد مصطفى مطر 
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- من أجل نهضة علمية رائدة                              - المنية حي البالط  06462024 - 03066795 مجمع العبير التربوي

شركة الحلبي لصناعة الحديد واأللمنيوم

- تصنيع حديد فريفورجيه
-  تصنيع هنغارات ورافعات ضخمة

على     تعمل  وجرارات  بوابات  تصنيع   -
الكهرباء

ومطابخ  شبابيك   ابواب  تصنيع   -
حديثة

- تصنيع واجهات سيكوريت وواجهات 
سوكوروت زجاجية

- أسقف مستعارة، تلبيس مكاتب 
وبنايات اليكيبون

أملنيومحديد

- تصنيع منازل جاهزة وبأحجام مختلفة

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

لبنان الشمالي - طرابلس - المــنية - حي حمدون

Abou chaker mini  market         ميني ماركت أبو شــــــــاكر
سمـانة - مرطبات - ألبان - أجبان  - مواد غذائية - مواد تنظيف

 جملة  ومفرق
 أوتوســــــــرتاد املنية  اىل جانب مطعم أبو شاكر  مقابل مسجد العامود هاتف:   70522821   06463883  



الجامعة األمريكية للتكنولوجيا - فرع عكار،    هي هيأة 
علمية  متقدمة توظف خبراتها في التعليم وتسعى الى 
تفعيل التعليم المتخصص والدراسات البحثية في العلوم 
المعرفية  والمجاالت  وآدابها  اللغة  وعلوم  اإلنسانية 
المهام  ألداء  تسعى  ذلك  أجل  ومن  بهما؛   المرتبطة 

المتعلقة بتخريج الكـــــفاءات العلمية المتخصصة.

وللوقوف أكثر عند أنشطة الجامعة، وفي اطار انفتاحها 
برئيس  الوسط   التقت  اللبنانية،  المناطق  كل  على 
لتعريف  صحفيًا  لقاءًا  معه  وأجرت  عكار  في  الجامعة 
العلمية  الجامعة  رسالة  على  والوقوف  بالجامعة  القراء 
وأهدافها والكليات واالقسام التابعة لها وغير ذلك من 

المعلومات.

حاوره: عامر عوض
من هو الدكتور يوشع خضر ؟

أنا ابن عكار وألخص مسيرتي بثالث محطات 
أ -المرحلة الدراسية والبدايات في عكار 

ب -مرحلة العمل والسفر الى الخليج 
لالستثمار  الوطن  الى  والعودة  الحنين  ت -مرحلة 

وبخاصة في عكار 

فكرة تأسيس الجامعة واالشواط التي 
قطعتها ؟

 هناك عدة عناصر ادت في النتيجة الى تأسيس الجامعة 
نذكر منها:

الى  العام  والتوجه  العمل  في  التنافسية  السوق  ان   -
التخصصات أكثر في كافة المجاالت 

في  نفتقدها  التي  المطلوبة  المهارات  الى  الحاجة   -
واقعنا العملي 

- اضف الى تراجع المجال االكاديمي التوجهي

قبل  من  الرسمي  االكاديمي  الحضور  تواجد  عدم   -
الدولة باالضافة الى عدم قدرة تالميذ عكار الى التنقل 

خارج عكار 
- نية ادارة الجامعة في جبيل بالتوسع في كافة المناطق 

اللبنانية 
- العالقة الوطيدة مع ادارة الجامعة والثقة المتبادلة 

االدارة  مجلس  االن  يشكلون  الذين  االشخاص  نية   -
باالستثمار في عكار من خالل عمل ينمي المنطقة ويرفع 

من المستوى التعليمي 
كل هذه العناصر ادت الى فكرة تأسيس الجامعة والبدء 

بالعمل فعليا بداية من العام 2014

عانت  وطبعا  ذاتية  بقدرات  بدأت  الجامعة 
من بعض الصعوبات فما هي الصعوبات؟ 

الفهم  الجامعة هي  واجهت  التي  الصعوبات   اكثر  من 
الزهيدة  الكلفة  الى  النظر  خالل  من  السائد  المغلوط 
للتعليم العالي بغض النظر عن قيمة التعليم المقدمة 
بالمقابل، باالضافة الى اقناع االهل بان ليس بالضرورة 
أن تؤدي القيمة الزهيدة الى خدمة تعليمية قيمة، من 
بمصرياتك  «وفر  وهو  الماضي  العام  بشعار  اتينا  هنا 
التعليم  قيمة  على  الضوء  لتسليط  بعلماتك«  مش 
اكثر من االهتمام بالتكلفة المادية علما اننا نقوم قدر 

المستطاع بالمساهمة .

هناك مساع الستحداث برامج جديدة ؟

الموجودة  االختصاصات  أن  للجميع  معلوم  بات  كما 
جبيل  في  للجامعة  الرئيسي  الفرع  في  تدرس  والتي 
أصبحت بمجملها تدرس هنا في فرع عكار كما هو مدرج 

فيما يلي :

بكالوريوس في ادارة األعمال )BBA( في :
-المحاسبة  -العلوم المالية   -االقتصاد

-التسويق و االعالن
-ادارة االعمال  -االدارة الفندقية

-ادارة النقل و الشحن
-ادارة الموارد البشرية

-ادارة المباني   -المعلوماتية االدارية
-العالقات العامة

Faculty of Applied Sciences
-علوم المعلوماتية

-تكنولوجيا المعلومات
-علوم المعلوماتية و التصاالت
-علوم التغذية  -الصحة البيئية

-علوم الموارد المائية و الجيوبيئية

Faculty of Art and Humanities
-الفن الزخرفي   -الفن الداخلي

-تصميم الويب
-المرئي و المسموع   -صحافة    -االعالن

-الترجمة و التواصل 

-اللغة االنكليزية و ادابها
-اجازة تعليمية -االذاعة و التلفزيون

-باالضافة الى دراسة الماجستير المتوفرة حاليا في فرع 
عكار والغير متوفرة في اي جامعة اخرى في عكار 

خطة  لدينا  الجديدة،  باالختصاصات  يتعلق  فيما  اما 
جديدة نعمل عليها الستحداث فروع لكليات جديدة على 

رأسها الهندسة البديلة والتمريض 

التي  الخطوات  يف  الفضل  يعود  من  اىل   
وصلت اليها الجامعة حاليا؟

نحن اليوم نعمل كمجموعة متناسقة في الجامعة ولكل 
فرد منا لديه مسؤوليته التي يقوم بها على اكمل وجه 

من اجل مصلحة الجامعة ككل 

ما هو دور الكادر االداري يف املؤسسة 
الجامعية ؟

هذه  عليه  بنيت  الذي  االساس  هو  االداري  الكادر 
اصحاب  النتقاء  خاصة  عناية  اعطينا  أننا  كما  الجامعة 
الكفاءة ليتناسب هذا الكادر االداري مع تطلعات الجامعة 

واهدافها المستقبلية وتطلعات مجلس االدارة ايضا 

مؤسسات  من  واحدة  لتكون  للجامعة  هوتصورك  ما 
التعليم العالي المتميزة على صعيد لبنان؟ 

احدى  هي  للتكنولوجيا  االمركية  الجامعة  أن  أعتقد   
لبنان حاليا وخير دليل على ذلك  الرائدة في  الجامعات 
صور  من  اللبنانية  المناطق  معظم  في  انتشارها  هو 
والكورة  الى طرابلس  الرئيسي في جبيل  بالفرع  مرورا 
لتطوير  للجامعة دائما رؤى مستقبلية  ان  وعكار... كما 

الجامعة لتواكب تطلبات العصر وسوق العمل 

واالوضاع  االقتصادي  الركود  تأثري  مدى  ما 
السياسية على سري الجامعة؟

بالوضع  نشاط  او  عمل  اي  يتأثر  ان  الطبيعي  من 
االقتصادي والسياسي ولكن عندما بدأت فكرة الجامعة 
االعتبار  بعين  اخذ  قد  الرديء  االقتصادي  الوضع  كان 
للعلم  المحب  الجيل  بهذا  دائما  كان  االمل  ولكن 
االقتصادي  الوضع  صعوبات  من  جعل  الذي  والطموح 

تتيسر شيئا فشيئا 

الناحية السياسية فنحن نفتخر بانتمائنا للبنان  أما من 
الوطن وليس لطرف سياسي معين كباقي الجامعات في 
وليست  بامتياز  ووطنية  تربوية  رسالتنا  الن  المنطقة 

حزبية 

برأيك هل التعليم العالي يف لبنان يف املسار 
الصحيح؟

الخطوات  الى مزيد من  العالي بحاجة  التعليم  ان  برأي 
التربية  وزارة  قبل  من  الفعالة  والمراقبة  التطورية 
ذات  التجارية  الجامعات  من  للحد  العالي  والتعليم 

التعليم  قطاع  ايضا  كما  المتدني،  التعليمي  المستوى 
ما نقوم به من خالل  التوجيه وهذا  الى  العالي بحاجة 

توجيه الطالب الجدد حسب احتياجات سوق العمل. 

كيف تتم الدراسة يف مؤسستكم وما هي 
طرق التواصل بني االساتذة والطالب؟

 الدراسة في الجامعة تتم من خالل النظام المتبع من 
وزارة  تفرضها  التي  والقوانين  اللبنانية  الدولة  قبل 
التربية والتعليم العالي حول االنتساب للجامعات كما ان 
الجامعة االمركية للتكنولوجيا تفتح مجال اوسع لطالب 
خالل  من  للجامعة   باالنتساب  العالي  المهني  التعليم 
على  أما  المجال.   هذا  في  التربية  وزارة  قوانين  أتباع 
تعلمون  فكما  والطالب،  االساتذة  بين  التواصل  صعيد 
اسهل  من  تعتبر  اليوم  االجتماعي  التواصل  وسائل  ان 
التواصل  فاصبح  الجميع  بين  التواصل  عمليات  وانجح 
خالل  من  والطالب  االساتذة  بين  مرونة  واكثر  اسهل 
والتي  للجامعة  التابعة  االجتماعي  التواصل  حسابات 
بين  حواجز  اي  وهدم  تفعيلها  على  الجامعة  تحرص 

االساتذة والطالب.

لتوسيع  املستقبلية  االهداف  عن  حدثنا 
كليات الجامعة وما هي شروط االنتساب؟

تكن  لم  سنوات  اربع  قبل  الجامعة  فكرة  بدأت  عندما 
ننتهي  ما  عند  كانت  بل  ما  حد  عند  نقف  ان  وقتها 
تكون  ان  ثانية شرط  الى خطوة  ننتقل  ان  من خطوة 
مستقبلية  خطة  لدينا  المنطلق  هذا  ومن  مدروسة 
وهي  سابقا  ذكرنا  كما  التحقيق  طور  في  اصبحت 
استحداث كليات جديدة كالهندسة التمريض باالضافة 
الى فكرة قيد الدرس حاليا تتعلق بانشاء مراكز تعليم 

خاص ومراكز تدريب ايضا 

اما شروط االنتساب فهي: 
-ان يكون التلميذ من الناجحين في البكلوريا الرسمية 

والفنية 
-صورة عن الهوية او جواز السفر 

-صورة عن اخراج قيد عائلي 
-اربع صور شمسية 

-صورة مصدقة عن شهادة البكلوريا 
-عالمات الثانوية العامة )السنة االولى والثانية(

حال  في  السابقة  الجامعة  من  الرسمية  -العالمات 
االنتقال من جامعة الى جامعتنا 

كلمة أخرية
هذا  على  الوسط  اشكر  ان  اود  الحديث  نهاية  في 
بكل  ارحب  ان  اود  كما  بها  لنا  وخصهم  اللقاء   
في  الجامعي  تعليمه  اكمال  يريد  المنية  من  طالب 
جامعتنا وهنا نقتنص الفرصة لدعوة كل المهتمين 
في  فرعنا  بزيارة  المنية  في  الجامعي  التحصيل  في 
عكار للشرح اكثر عن الجامعة وتزويدهم بالمعلومات 

المطلوبة والتسهيالت المتوفرة. 

يوشع خضر: جامعتنا تفتخر بانتمائها للبنان الوطن وليس لطرف سياسي معني 
الوسط تستضيف مدير جامعة الـ aut يف لبنان »فرع عكار«
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عضو املكتب السياسي يف تيار املستقبل د.معتز زريقة نائبًا لرئيس نادي النجمة العريق
املنية من جديد اىل دوائر القرار .. واليوم قرارها يف الرياضة
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مع كل فجر جديد، تثبت مدينة المنية على أن حضورها ثابت في كل 
القطاعات التربوية، االقتصادية والرياضية أيضا، ولإلضاءة أكثر على 
القطاع الرياضي في المدينة حاورت الوسط الدكتور معتز زريقة، الذي 
اللجنة  اختيار  بعد  العريق،  اللبناني  النجمة  نادي  لرئيس  نائبًا  عين 
الرئيس  دولة  بزيارة  بدورها  قامت  والتي  للنادي  الجديدة  اإلدارية 
واحد  الرقم  يحمل  قميصًا  وأهدته  الوسط  بيت  في  الحريري  سعد 

باسم دولة الرئيس سعد الحريري.

فهي  لشبابنا،  خصوصًا  الواقي  الدرع  هي  الرياضة  أن  اعتبر  زريقة  
تبعدهم عن الكثير من اآلفات السيئة في المجتمع )المخدرات – الخمر 
وواعد،  نحو مستقبل مشرق  وتدفعهم  تحفزهم  فهي  التسكع...(،   –
وبالحد  المجتمع،  فئات  جميع  بين  االجتماعية  الروابط  تقوي  كما 

األدنى تبعد الكثير من األمراض خصوصًا في عصرنا الحالي.

الرياضة يف املنية الضنية
ابتداًء  وجميل  مشرق  وجهًا  الضنية(   – )المنية  لمنطقتنا  انه  واعتبر 
من موقعها الجغرافي والطبيعي المميز )المنية بحرًا وأجمل مصايف 
لبنان الضنية جباًل وبالتأكيد ال ننسى جمال منطقة عيون السمك(، 
فنجاح  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  وصل  والجميل  المشرق  الوجه  هذا 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  المجاالت  إلى جميع  أهلنا وصل 
وبالتأكيد الرياضية، فبمجهود شخصي من شباب طموح وصلوا إلى 
اعلى المراكز وأهم البطوالت في مختلف المجاالت، ولكن كان العائق 
أحالمه  وراء  بطل  كل  وسعي  المادية  المشاكل  دائمًا  البعض  عند 
التخلي عن رياضته المفضلة وااللتفات إلى  وطموحاته، ليضطر إلى 

حياته الخاصة، واألغلبية طرقت باب الهجرة، لتخسر المنطقة والوطن 
زهرة الشباب التي يعول عليها لبناء مجتمع مميز وراقي.

 ومن خالل قراءته السريعة للواقع الرياضي في منطقتنا أكد الدكتور 
زريقة على ان ال بد من التركيز على ثالث نقاط أساسية لنجاح أي عمل 
رياضي خصوصًا العمل الجماعي أو بشكل أدق إنشاء فرق رياضية على 

مستوى الوطن.

 النقطة األولى: اإلدارة فأي شيء في الحياة بحاجة إلى إدارة ناجحة 
ليتقدم ويستمر، وإن شاء اهلل سبحانه وتعالى بحكم موقعي الجديد 
وتقديم  بالنجاح  األمل  فيه  أجد  فريق  أي  بتصرف  إمكانياتي  سأضع 

مستوى رياضي مشرف. 

النقطة الثانية: توفر اإلمكانيات والمؤهالت الرياضية عند األفراد

وفي  والمهمة،  األساسية  الرياضية  المنشآت  وجود  الثالثة:  النقطة 
والتي  الرياضية  الصروح  من  الكثير  إنشاء  شهدنا  األخيرة  الفترة 

احتضنت الكثير من األحداث والبطوالت الرياضية.

اإليجابية  النقاط  على  النجمة  نادي  رئيس  نائب  يركز  الختام  وفي 
عمدًا  ذكرها  أغفل  التي  السلبية،  النواحي  عن  يتساءل  وقد  فقط 
معتبرا أن أول طريق للفشل هو االستسالم قبل المحاولة، والركون 
نقل  إلى  طامحا  المسلمات  من  واعتبارها  الموجودة  السلبيات  إلى 
تجربة األندية الكبيرة والناجحة إلى المنية لتصبح بقوة على الخريطة 

الرياضية المحلية العربية والدولية.

زريقة يف حوار مع الوسط: الرياضة هي الدرع الواقي لشبابنا وتبعدهم عن الكثري من اآلفات السيئة

زريقة برفقة رئيس النادي مكرمًا الرئيس الحريري

26

جمتمع

اسرة الوسط االخبارية تبارك لعائلة السيد عبداهلل محمد فهد آغا الحاج أحمد وللسيدة فاطمة الحاج 
أحمد لمناسبة زفاف ابنتهم مريم عبداهلل محمد فهد الحاج أحمد آغا على السيد نضال محي الدين 
على أمل أن تكلل حياتهم الزوجية بالسعادة والرفاه وطاعة الرحمن ..  ال زالت األفراح في دياركم 

عامرة وألف مبارك ...

مبارك لــ مريم  ونضال .. وعائلة السيد عبداهلل محمد فهد الحاج أحمد

أسرة الوسط تبارك  للصديق خالد زريقة 
حسناء  اآلنسة  من  خطوبته  لمناسبة 
يكلل  أن  أمل  على  مبارك  ألف   .. جديد 

الرحمن. طاعة  على  وااللتقاء  بالزواج 

أعبدالقادر  والزميل  الوسط  أسرة 
بحر(  )قبطان  للقبطان  يباركان  نحلة 
 .. تخرجه  لمناسبة  نحلة  خالد  عبدالرحمن 

والتألق النجاح  وعقبال  مبارك  ألف 

مبارك خطوبة أسامة وتهانيمبارك للقبطان خالد نحلة

مبارك محمد التخرجمبارك  خالد الخطوبة .. 

المحامي  للصديق   تبارك   الوسط  أسرة 
على  خطوبته  لمناسبة  هرموش  اسامة 
 .. كروم  عبداهلل  تهاني  المهندسة 

ان شاء اهلل  بالتوفيق 

للمهندس   تبارك   atv الوسط  أسرة 
ونيله  تخرجه  لمناسبة  زريقة  نديم  محمد 
 .. الطبية   المعدات  في هندسة  ماجستير 

الدكتوراه. عقبال  المنار،  جامعة  من 



 مباراة ودية لذوي االحتياجات الخاصة على أرض امللعب األوملبي لنادي األرز الرياضي

| الدرباس| زريقة   

من اليمين الدرباس، سعيد وزريقة ومن اليسار صورة تذكارية مع الفرق المشاركة

الرياضي على ملعبه  األرز  نادي  وسط - استضاف 
األولمبي  يوم أمس الجمعة صباحًا، شباب جمعية
TDSA في مباراة ودية ِبُكرة السلة جمعت أعضاء 
مشجعين  المباراة  حضر  مجموعتين،  في  الفريق 
و«واحة  الرحمة«،  «مجمع  «فيستا«،  جمعية   من 
مجمع  وادارة  واساتذة  لطالب  باإلضافة  الفرح«، 

االرز التربوي على رأسهم المديرة العامة األستاذة 
رؤول  األستاذ  التربوي  والمدير  االلدرباس  صفاء 

السعيد، وحضور من منطقة المنية والجوار.

ظل  في  أشواط  أربعة  مدى  على  المباراة  جرت 
المباريات   رافق  الذي  الجمهور  وحماس  تشجيع 

بالصراخ والهتاف والتعبير عن الفرح ما  ترك لدى 
الجميع انطباع رياضي واثر جميل.

الحاج  قبل  تكريمية من  دروع  بتقديم  اللقاء  توّج 
الدرباس مدير نادي  خالد زريقة، المهندس عماد 
األرز، ومنسقة األنشطة الرياضية في نادي ومجمع 

األرز المدربة جوانا األيوبي . قدمت الدروع للسيد 
السيدة   ،TDSA توفيق علوش ممثال عن جمعية 
السيدة  الرحمة،  مجمع  ممثلة  عكاوي  فريال 
والسيد  فيستا،  جمعية  ممثلة  جرجس  كريستيان 
قدمت  كما  الفرح.  واحة  ممثال  ابراهيم  فؤاد 

الميداليات لجميع المشاركين.
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  وسط - تصوير: رضوان أسعد - استديو روان

فنانون من لبنان رسموا املنية برعاية البلدية ووزارة الثقافة .. يف »سومبوزيوم املنية األول 2017«
الرئيس ظافر زريقة: نعمل من أجل االنماء، الثقافة، الرتبية، الرياضة، االقتصاد وبناء االنسان بكل ما أوتينا من امكانات

مت  نظَّ المنية  وبلدية  الثقافة  وزارة  برعاية   - الوسط 
فنانو   ( بعنوان  المنية  الفكر والحياة سمبوزيوم  جمعية 
المنية،حيث  بلدية  حديقة  في  المنية(  يرسُمون  لبناَن 
كافة  من  وحرفياً  ونحاتاً  فناناً  وعشرون  مئة  شارك 
ومصر،بدأت  والعراق  سوريا  ومن  اللبنانية  المناطق 
صباحاً  عشر  الحاديَة  الساعة  من  السمبوزيوم  فعالياُت 
وانتهت في تمام الساعة السادسة مساًء، فَجّسَد الفنانون 
بريشِتهم معالَم المنية األثرية وزواياها وأحياءها القديمة 

وبعض شخصياتها التي تركت بصماٍت خالدًة.

ممثالً  الثقافة  وزير  عن  لُوَن  ُمَمثِّ حضَره  الختاِم  حفلُ 
لتيار  العام  واألمين  ممّثالً  الجيش  وقائد  عدره  بناصر 
المستقبل ممثالً بمعتز زريقة  ونائب المنية كاظم الخير 
ومنسق التيار في المنية خليل الغزاوي وممثل السفارة 
طبو  محمود  السابق  والنائب  رسل  أدوار  األسترالية 
اتحاد  ورئيس  مطر  عماد  المنية  بلديات  اتحاد  ورئيس 
بلديات الضنية محمد سعدية ممثالً برئيس بلدية بخعون 
بلدية بخعون زياد جمال ورئيس بلدية دير عمار وبحنين.

ب عريُف االحتفال المحامي محمد الخير بالشخصيات  رحَّ
السياسية والدبلوماسية واألمنية واالجتماعية واإلعالمية 

وبالناشطين والفعاليات العامة.

زريقة
ث في الحفل رئيس بلدية المنية ظافر زريقة قائالً:  وتحدَّ
« اليوم ُترسُم المنيُة ومعالُمها وُتراُثها بريشِة مبدعيَن 
تتجّلى  عرساً  سوياً  لنحيي  المناطق  مختلف  من  تداعو 
المنيُة عروساً  الثقافُة والفنُّ بأبهى صورهما لتكوَن  به 
ُتزفُّ ثقافيًة للبناَن كلِِّه، فالمنيُة التي ُحرمْت من اإلنماء 
والثقافي،آَن  الفنية  الساحة  عن  َبت  وغيِّ طويٍل  لزمٍن 
تاريَخها  وتبرز  الحرمان  غباَر  تنفَض  أن  اآلان  لها 
اليوم،ولم  حتى  األهلية  الحرب  منذ  المشهود  المشرف 
له  اليوم  المشترك.فاحتفالنا  وللعيش  للسالم  مدينًة  تزل 
وهي  للبلدية  العامة  الحديقة  في  إقامُته  أولهما  جانبان 
في  المنية  ألبناء  الوحيد  والمتنفس  المنطقة  في  األولى 

األول  هو  المتردية،واالحتفال  االقتصادية  األوضاع  ظل 
المنية  بتاريخ  واألول  كله  لبنان  صعيد  على  نوعه  من 
ث رئيس الجمعية صالح حامد  الثقافي والحضاري.وتحدَّ
المنية  وبلدية  الثقافة  وزارة  وبرعاية  هللا  بفضل  أنه 
الفكر  جمعية  وبتنفيذ  الخير  كاظم  المنية  نائب  وبعناية 
والحياة أبصر النوَر مشروُع سمبوزيوم المنية 2017 
)فنانو لبنان يرسمون المنية( وذلك بالتعاون والشراكة 
الذين  والحرفيين  والنحاتين  التشكيليين  الفنانين  مع 
وسوريا  مصر  ومن  اللبنانية  المناطق  كافة  من  جاؤوا 
المنية  انفتاح  عن  للتعبير  المشروع  والعراق،ويهدف 
على الثقافات وتناغمها مع عالم اإلبداع والفن والحياة 

وإلى إبراز وجه المنية بأحلى صورٍة وطنية جامعة.

النائب الخري
وكانت كلمة لنائب المنية كاظم الخير قال فيها: « نشهد 
سمبوزيوم  في  دة  المجسَّ الثقافة  فجر  المنية  في  اليوم 
المنيه الذي جمع لبنانيين من كافة المناطق و من كافة 
دوا صورة المنية الحقيقية من خالل  الطوائف حيث جسَّ
العيش  مدينة  فالمنيه  النحت.  و  بالرسم  الفني  إبداعهم 
مدينة  اآلخر،إنها  على  االنفتاح  و  الثقافه  و  المشترك 

الشهيد رفيق الحريري«.

الشهيد  الرئيس  مشروع  هو  هذا   » الخير:  أضاف  و 
الحريري  سعد  الرئيس  يستكمله  الذي  الحريري  رفيق 
بدعم  و  الوطن  حماية  على  قادر  جيش  و  دولة  ببناء 

المواهب و الثقافه و العلم« .

خوري  غطاس  الثقافة  وزير  الخير  شكر  الختام  في  و 
على رعايته لهذا العمل الجميل و دعم الثقافه في كافه 
سمبوزيوم  ب  العمل  هذا  يستمر  أن  تمنى  و  المناطق 
و  الفكر  وجمعية  المنيه  بلدية  شكر  و   3 و   2 المنيه 
الحياة ممثلًة برئيسها الشيخ صالح حامد و كافه القيمين 
السمبوزيم  في  المشاركين  هنأ  كما  المشروع  هذا  على 

على النتائج المبهرة.

الوزير
بعدها كانت كلمة وزير الثقافة القاها المنسق عدر الذي 
مسلحون  شباب،  فنانون  بيننا  يجلس  اآلن  «نحن  قال 
وهم  الفن،  فضاء  في  التحليق  في  والرغبة  بالطموح 
ندعمهم  معهم  ونحن  المستحيل،  صنع  على  قادرون 
الطرق  أقصر  اإلبداع  و  فالفن  قوة،  من  أوتينا  ما  بكل 
لتنمية الذوق ورقى السلوك اإلنساني، إنكْم الجيلُ القادُر 
المناسبِة ومن على  الظالِم واإلرهاب، وبهذِه  على قهِر 
ِمنبرُكم أوجُه التحيَة لجيشنا الباسل الذي يخوُض معركَة 
إننا  المآلِن  بالفِم  ونقولها  الوطْن،  حياِض  عن  الذوِد 
وسيادتِه  وطننا  استقراَر  يعكَر  ما  كل  لقهِر  جيشنا  مع 
يقبالِن  ال  متالزمان  والسالم  فالفُن  أراضينا،  كِل  على 
إعالِء  أجِل  من  يتوحدان  بل  يتعارضاِن  وال  االنفصالَ، 
القيمة الحضارية لمجتمعاِتنا. إننا أيها الفنانون في مدينة 
َموِهبٍة خالَّقٍة  ُكلَّ  نشجَع  أن  أهمية  ندرُك  األبيِة،  المنية 

وإبراِزها«.

والتكاتف  التكافل  أهمية  على  رّكزْت  جميُعها  فالكلمات 
في سبيل النهوض بالوطن من خالل المواطنية والحكم 
تحمي  التي  والتربوية  الثقافية  األنشطة  وبدعم  الرشيد 
المجتمَع من آفات الجهل وبضرورة الوقوف إلى جانب 
على  ثون  المتحدِّ المنتجة،وأجمع  والطاقات  المواهب 
الوالء المطلق للمؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في 
ثون إليالء  َد المتحدِّ محاربة اإلرهاب والتفلت األمني،وشدَّ
كافة  في  الناس  ومساعدة  الدائم  االهتماَم  العام  الشأن 
الفنانين  المتحدثون  والخاصة.وشكر  العامة  الخدمات 
التشكيليين الذي قّدموا صورًة فنية حضارية عن لبنان 

المحبة.

الفنانين  على  التقدير  شهادات  توزيُع  تمَّ  ختاماً 
المشاركين،وأخذوا الصوَر التذكاريَة مع المسؤولين. 

جولة وزيارات
والحرفيات  اللوحات  على  رسمية  جولة  كانت  ثم 
مائدة  على  الضيوَف  البلديُة  والنحاتين.واستضافت 
العشاء بحضور رسمي تخلله كلمات لرئيس بلدية المنية 
ورئيس جمعية الفكر والحياة ولممثل السفارة األسترالية. 

 
العزيز  عبد  قاسم  النواُب  السمبوزيوم  حفلَ   ً زار  وقد 
زريقة  ظافر  البلدية  الخير ورئيس  وكاظم  فتفت  وأحمد 
ودكاترة من كلية الفنون في الجامعة اللبنانية وإعالميين 

 

املنية مدينة العيش املشرتك 
والثقافة  واالنفتاح

 

إقرأ أيضًا ،،
صور من افتتاح مطعم 

وكافيه أنا وياك من ضمن 
مشروع الميرادور  - ص36

»»
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|  الرئيس زريقة| النائب الخير    

| حامد 

»

»

|  ممثل دولة استراليا
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املربي عارف علم الدين يف لقاء مع الوسط: البلدية سلطة محلية يتكامل دورها مع دور النائب ...
مشرف عام لثانوية املنية االسالمية ورئيس جمعية عريقة

األستاذ  عارف علم الدين
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  مع الشيخ محمود الخير

  الحمد هلل رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وال عدوان إال على 
 الظالمين ..

الحمد هلل القائل فى كتابه الكريم ) قُلْ لِِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيقِيُموا 
ا َرَزْقَناُهْم ِسّراً َوَعالِنَيًة ِمْن َقْبِل أَْن َيأِْتَي َيْوٌم ال  الَة َوُيْنفِقُوا ِممَّ الصَّ

َبْيٌع فِيِه َوال ِخاللٌ (]1[ .  وأشهد أال إله إال هللا يؤتى الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء، فاللهم إنا نسألك وأنت الغنى 

ونحن الفقراء إليك ، أنت القوى ونحن الضعفاء إليك ، نسألك أن 
تغنينا من فضلك العظيم ، وأن تجعل أيدينا دائًما هى العليا وأال تجعلها 

 هى السفلى .

وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله ، الذى كان أجود الناس وكان أجود 
ما يكون فى رمضان ، فلرسول هللا – صلى هللا عليه وآله وسلم – 
أجود بالخير من الريح المرسلة ، وكان الرسول – صلى هللا عليه 

وآله وسلم – يأتيه الرجل فيعطيه ويعطيه ويعطيه ، حتى يعود الرجل 
إلى قومه يقول لهم : ) جئتكم من عند خير الناس ، إن محمًدا يعطى 

عطاء من ال يخش الفقر ( اللهم صل عليه وعلى آله وصحيه أجمعين 
 ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة .

 وبعد : 
فحديثنا يدور  عن ركن من أركان ، وعمود من أعمدته العظام ، 

 وفريضة من فرائضه ؛ أال وهى الزكاة ، 
 الزكاة لغة : الطهارة والنماء والبركة .

 واصطالحا«: الجزء المقدر من المال الذي فرضه هللا للمستحقين. 
 والزكاة الركن الثالث من أركان االسالم الخمسة .

قال هللا تعالى : ))وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين 
(( وقال تعالى : )) والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في 

سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم (( .

 فالنبى – صلى هللا عليه وآله وسلم – يقول – كما روى البخارى 
وغيره - : ) بنى اإلسالم على خمس ، شهادة أال إله إال هللا وأن 

محمًدا رسول هللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم 
 رمضان ( فعد منها – صلى هللا عليه وآله وسلم  ) وإيتاء الزكاة( 

يِهم ِبَها ... ( ُرُهْم َوُتَزكِّ  وهللا تعالى يقول ) ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
 ]4[ 

 تطهر من أيها األخوة ؟! 
 · هل تطهر األغنياء ؟

 · أم تطهر الفقراء ؟
 · أم تطهر األموال ؟

 · أم تطهر المجتمع ؟

 والحقيقة أنها تطهرهم جميًعا:
- فتطهر الفقراء من الحسد والحقد والغل على اخوانهم األغنياء ، ألن 

الفقير متى علم أن المال كلما زاد مع األغنياء عاد ذلك عليهم بالنفع 
 والزيادة دعا لهم وتمنى أن تزداد أموالهم .

- وتطهر األغنياء من البخل والشح ) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون ( وتطهره فال يصير عبدا لماله ألنه يخرج جزًءا من ماله 
هلل عز وجل ، أما من يتحول المال عنده إلى إله فالنبى – صلى هللا 

 عليه وآله وسلم – يقول : )تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ( 

- وتطهر األموال التى قد يكون قد دخلها شئ من الحرام والشبه - 
 وصاحبها ال يدرى – فتأتى الزكاة لتطهر ذلك كله . 

- وتطهر المجتمع كله من مشاكل الفقر وكنز الثروات إذ أن المال – 
ولو جزء يسير منه – يتداول بين الناس فيعم النفع على المجتمع . 
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  الفاحتة عن روح املرحوم بـإذن  اهلل
 حسني علي عوض 

ل

حاوره: عامر عوض
االسالمية  الخيرية  المنية  جمعية  رئيس  لفت 
األستاذ  االسالمية  المنية  ثانوية  على  المشرفة 
كانت  المؤسسة  أمور  أن  الى  الدين  علم  عارف 
لم  وصحيحة،  مدروسة  مسيرة  ضمن  زالت  وال 
وضعت  التي  السامية  األهداف  عن  تحيد  ولن 
وأب  أم  أصبحت  التي  العريقة  المؤسسة  لهذه 
أو  المنية  في  ان  والتعلمية  التربوية  للمؤسسات 

حتى امتدادًا الى جوارها.

«العالقة  للوسط:  حديث  في  الدين  علم  أضاف 
الكادرين  بين  وإداريًا  تنظيميًا  حالها  على 
وهذا  المشرفة  ية  والجمع  والتعليمي  اإلداري 
الطالب  التربوي ومصلحة  القطاع  لمصلحة  يأتي 
على  بالمحافظة  المنطقة  ومصلحة  وأهاليهم 
والتطوير  الحداثة  عاة  مرا مع  التعليمية  الخبرات 

في القطاع«.

االسالمية  الخيرية  المنية  لجمعية  «كرئيس  زاد: 
أشرف بشكل مباشر على المؤسسة التربوية دون 

واالدارية  التعليمية  الهيئتين  مع  آخر  تدخل  أي 
أوضاع  للتشاور في  اجتماعات تجرى  بعد سلسلة 
عن  بعيدًا  شورى  األمر  ألن  والجمعية  المؤسسة 

التفرد بالرأي«.

األساتذة  اختيار  تراعي  المؤسسة  أن  الى  وأشار 
االقتصادي  الوضع  تراعي  كما  والمديرين 
والمعيشي لألهالي وقال:« لم نرفع األقساط في 
كل المراحل التعليمية، ال بل نقر أحيانًا حسومات 

وتسهيالت على األقساط القديمة«.

أيتام املؤسسة
علم  قال  المؤسسة  داخل  األيتام  استقبال  وعن 
لعدد  باحتضانها  معروفة  مؤسستنا  الدين:« 
كبير من األيتام طوال مسيرة المدرسة بتكاليف 
 40 سنويًا  لبنانية  ليرة  مليون   200 الــ  تقارب 
مليون منها تأتي على شكل مساعدات اذ  تدعمنا 
و 7  المرعبية سنويًا ب 10 آالف دوالر،  الجامعة 
مساعدات  جانب  الى  أستراليا،  من  دوالر  آالف 
العالم  رابطة  من  دورية  ومساعدات  محلية 

االسالمي«.

ودعا علم الدين أغنياء وسياسيي المنية الى دعم 
هذا  مستغربا  التربوية  المؤسسات  في  األيتام 

االستهتار واالهمال بهذا الشق الهام.

واستغرب علم الدين غياب فعاليات المنية عن مد 
يد العون للمؤسسات االجتماعية بشكل مباشر .

االعمال  عن  السياسية  المصالح  البعاد  ودعا 
االنسانية والخيرية«.

ميقاتي
مع  المؤسسة  عالقة  أن  الى  الدين  علم  ولفت 
الرئيس  مع  مميزة  وهي  جيدة،  األفرقاء  جميع 
جانب  الى  زال  وال  كان  الذي  ميقاتي  نجيب 

المؤسسة.

وردا على سؤال عن الحضور الدائم للمشرف العام 
عبداالله  الدكتور  والسعادة  العزم  جمعية  على 
ميقاتي في احتفاالت وأنشطة المؤسسة قال:« كما 
أشرت في سياق الحديث، آلل ميقاتي ومؤسسات 

أهل  وهم  المؤسسة،  في  البيضاء  األيادي  العزم 
لهم  3الجميل  برد  ملتزمون  ونحن  وكرم،  وفاء 
عبداالله  والدكتور  صداقتهم.  على  والمحافظة 
ميقاتي انسان تربوي وشخصية محترمة ومعروفة 

في طرابلس وكل لبنان«.

االنتخابات
قال  النيابية  لالنتخابات  ترشحة  امكان  وعن 
في  اال  يسمح،  ال  المادي  وضعنا  الدين:«  علم 
فال  الئحته،  ضمن  ميقاتي  الرئيس  اختارنا  حال 
وايصال  المدينة  أبناء  باب خدمة  لدينا من  مانع 
عن  بعيدًا  بيروت  في  القرار  دوائر  الى  صوتهم 
حصة  اقتطاع  مع  وطبعا  الضيقة  الحسابات 
الكفيلة  بالطرق  المغيبة  الخدمات  من  المدينة 
بتحصيل هذه الحقوق بأسرع وقت ممكن مذكرًا 
المركز  الصيادين،  سنسول  البحري،  بالكورنيش 
قدر  على  تعمل  بلدية  مؤسسة  وانتاج  الكويتي 
سلطة  أنها  على  مؤكدا  المنطقة  ابناء  تطلعات 
محلية والمفروض تكاملها مع النائب وأن يكون 
تمل  وال  تكل  ال  نحل  خلية  عمله  وفريق  رئيسها 
البلدات  خارطة  على  المنية  وضع  محاولة  من 
جبيل،  لبنان،  جبل  مدن  غرار  على  النموذجية 

زغرتا، الكورة على سبيل المثال ال الحصر«.

البلدية
واستغرب علم الدين تعثر االنماء في المنية بعد 
البلدية  مشددا  انتخاب  على  ونصف  مضي سنه 
متشوقين  بل  ال  تواقين  المنية  ابناء  أن  على  
وهي  مشروع  ألي  يتسع  قلبها  والمنية  لالنماء، 
ال زالت أرض خصبة وصفحة بيضاء قادرين على 
. مشددًا  انمائها بوقت قياسي واقتطاع حقوقها 
على ضرورة االسراع في تنفيذ المشاريع الملحة«.

الدين ما يدور حول تأمين مركز  واستهجن علم 
بلدي يليق بأكبر مدن لبنان سائال:« ألم يحن بعد 
اتخاذ قرارات المؤسسة البلدية بشكل مؤسساتي 
علم  وقال  الخاصة«؟  المنافع  عن  وبعيد  مستقل 
الدين:« ندعوهم وعلى وجه السرعة الى استدراك 
الكويتي  الثقافي  المركز  واعتماد  التباطؤ،  هذا 
بلدي  كمركز  يتهالك(  بناؤه  بدأ  والذي  المهمل) 

متقدم  كفيل بجذب المؤسسات الدولية.
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| الدرباس| زريقة   

من اليمين زريقة الخير وسكاف ومن اليسار وقائع الماراتون

 وسط - رعى  رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة، 
حفل اطالق ماراتون  المنية الثاني بعنوان «نركض 
لمنية أفضل« بهدف دعم السياحة والتراث، بالتعاون 
ومشاركة  وبحضور  المساهمين،  من  مجموعة  مع 
النائب كاظم الخير، وذلك انطالقا من  محلة الضيعة 
- مسجد المنية الكبير )نقطة االنطالق(  مرورًا بدير 

عمار وصواًل الى عين البرج )نقطة النهاية(.

 
بالحضور  ترحيب  وكلمة  اللبناني،  الوطني  النشيد  بعد 
من الزميل محمد عبدالكريم حبلص ألقى النائب كاظم 
الخير كلمة قال فيها:« بكل ماراتون والمنية بخير وبكل 
حركة في بركة وهذه الحركة هي من أجل منية أفضل 
هذه  بنشاط  تكون  بأن  الجمعيات  كل  على  ونتمنى 
الجمعية وعملها الدؤوب الذي يصب في خانة مصلحة 
المنية العليا وبناء جيل رياضي للمستقبل على أمل أن 

تكون مناسبة سنوية«.

المقتضبة كل من ساهم  الخير في ختام كلمته  وشكر 
في هذا العمل من البلدية الى الرياضيين واالعالميين 
متمنيا للجمعية المزيد من النجاح واألنشطة وقال :« ان 

شاء اهلل من نجاح الى نجاح أكبر«.

سكاف
فأشارت  سكاف  غانية  األستاذة  الجمعية  رئيسة  أما 
يجسد  عماًل  لتكون  الطموح  في  تحيا  جمعيتها  أن  الى 
ان  وقالت:«  الحبيبة  المنية  في  والشابات  الشباب  روح 
بالمستحيل  وليس  السهل  بالمشروع  ليس  الماراتون 

وليكن الجامع لنا في هذا اليوم المميز«.

المشاركين  بالشباب  ان  التميز  أن  الى  سكاف  ولفتت 
يكن  لم  النجاح  هذا  أن  الى  مشيرة  المستقبل  أبطال 
لوال الداعمين والمساهمين شاكرة بلدية المنية رئيسًا 
ساهم  من  وكل  المشروع  لهذا  رعايتها  على  وأعضاء 

ودعم وشارك في هذا اليوم الرياضي.

زريقة
ظافر  األستاذ  المنية  بلدية  رئيس  الحفل  راعي  وألقى   
الماراثون  اختيار هذا   » ان  الى  فيها  أشار   زريقة كلمة 
جبارة  خطوات  تخطو  المنية  في  الرياضة  ان  الى  يرمز 
وهي بالف خير .... والرياضة هي كفيلة باعادة صناعة 
أرضه، على  على  والبقاء  الوطن  المنية على حب  اجيال 
الرغم من المصاعب التي بتعرض لها لبنان والمنطقة«.  

أول  من  زلنا  وال  كنا  المنية،  بلدية  في  اننا  وقال:« 
الداعمين لألنشطة التي تعود بالنفع على المدينة ومن 
اي جهة كانت، وكنا السباقين في تبني ورعاية العديد 
منها، من الفن الى االقتصاد واليوم معكم لرعاية هذا 
حركة  كل  في  ألن  الماراتون  وهذا  الرياضي  النشاط 

بركة«.

زاد:« وان المنية  كل أسبوع تظهر بحلة جديدة وبصورة 
أجمل وفق ما نعمل له يوميًا إلظهار هذا الوجه السياحي 

والبيئي والحضاري للمدينة«.

التي  األولى  المرّة  ليست  هي  ربما  زريقة:«  وختم   
تستقبل فيها المدينة ماراتونًا،  ونحن في بلدية المنية 
نشجّع وندعم كل ما له عالقة بشؤون الرياضة والشباب 
والبلدية ال مشكلة لديها في التعاون مع أي كان للقيام 

من  غيره  أو  اجتماعي  رياضي،  نشاط  أو  بمشروع 
النشاطات شرط ان تكون بعيدة عن السياسة وتصبّ 
البلدي  مجلسنا  في  ونحن  المدينة  انماء  مصلحة  في 
وهذا  البلدية  في  والعمل  السياسة  بين  المزج  نرفض 
سرّ من اسرار نجاح المؤسسات البلدية واستمرارها في 

العطاء«.
 

 وفي  ختام الحفل تم توزيع الكؤوس والميداليات على 
الفائزين بالمراتب الثالث األولى. 

النائب الخري مثل الحريري يف 
ماراتون القلمون

«نعم  سباق  القلمون  مدينة  في  أطلق  متصل  سياق  وفي 
تنظمه  الذي   »2000/  220 للقانون  نركض  أن  نستطيع 
«جمعية نعم نستطيع«، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري 

ممثال بالنائب كاظم الخير .

ولفت الخير في كلمة، إلى أن الرئيس الحريري كلفه لتمثيله 
في هذا السباق، مؤكدا «دعمه للقضية التي يتبناها المنظمون 
ولكل قضايا ذوي االحتياجات الخاصة  في لبنان و دعم القانون 

2000/220 اقل الواجبات تجاه ذوي اإلحتياجات الخاصة «.
كبيرة  محبة  يحمل  الحريري  الرئيس  تعرفون  «كما  وقال: 
للقلمون، وهو يبدي دائما االهتمام بها وبقضاياها ومناسباتها 

المختلفة«.

وختم الخير: «نأمل في أن نلتقي دائما دعما للقضايا اإلنسانية 
المحقة«، متمنيا للجمعية المنظمة «دوام التوفيق«.

بلدية املنية ترعى »ماراتون املنية الثاني« تحت عنوان »النهوض باملدينة« .. والنائب الخري مثل الحريري يف ماراتون القلمون

| الخير

| سكاف
| حبلص
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إقرأ أيضًا ،،
صور من افتتاح مطعم 

وكافيه أنا وياك من ضمن 
مشروع الميرادور  - ص36

  وسط - تصوير: رضوان أسعد - استديو روان

ثانوية املنية االسالمية تخرج طالبها املتفوقني
ميقاتي: عصر الحضارة اإلسالمية تميز بنهضة علمية ومعرفية واسعة       علم الدين: العملية الرتبوية ال تكتمل اال وسط تكاتف  املدرسة، الطالب واألهل

اإلسالمية،  المنية  ثانوية  أقامت    -  atv الوسط 
قاعة  في  الحالي،  الدراسي  للعام  طالبها  تخريج  حفل 
نجيب  محمد  الرئيس  برعاية  المنية،  في  الشهرزاد 
«العزم  جمعية  على  العام  بالمشرف  ممثال  ميقاتي 
ميقاتي،  االله  عبد  الدكتور  االجتماعية«  والسعادة 
وحضور الهيئتين االدارية والتعليمية، حشد من اعضاء 
التعليمية  واالسرة  المنطقة  وفاعليات  ومخاتير  مجالس 

في الثانوية وأهالي الطالب ومشاركين.

بداية تالوة عطرة من القرآن الكريم للطالب يحيى عيد، 
ثم النشيد الوطني، وكلمة ترحيب لعريف الحفل الشيخ 
الخريجين  ودخول  الحفل  خطباء  قدم  الذي  العتر  عمر 
بقالب أدبي بليغ مزج بين العلم والدين ولم يغفل عن 
المسجد األقصى من تعديات صهيونية  له  ما يتعرض 

يومية وسط صمت عربي محزن.

بعد ذلك، كانت كلمات للطالب ألقتها الطالبة المتفوقة 
جنى زريقة أشارت فيها الى «أن تفوق الطالب ونجاحهم 
لهذا  والراعين  الثانوية  التعليمية في  نجاح لألسرة  هو 
الصرح التربوي«، شاكرة «كل من بذل الجهود والدعم 
من األهل الى ثانوية المنية االسالمية بطاقمها االداري 

والتعليمي«.

األيوبي
األيوبي،  رياض  المربي  الثانوية  مدير  القى  ذلك،  الى 
كلمة أكد فيها على «أن ثانوية المنية االسالمية صرح 
والتربية  والمعرفة  والدين  العلم  لنشر  يسعى  تربوي 
قدرة  من  اعظم  بصماتها  فاذا  القويمة  االسالمية 

الرحيل وااليام على محوها«.

التميز  بهذا  لكم  المهنئين  أول  أكون  أن  «أريد  وقال: 
وهذا النجاح، الذي أنتم أهل له ومن كل قلبي أقول لكم 
الدائمة  بمثابرتكم  اهلل  حققه  الذي  نجاحكم(،  )مبارك 

وعملكم المتواصل الذي أهلكم للتفوق«.

وتابع: «علينا واجب الوفاء ورد الجميل والشكر للثانوية 
كما  كله  للوطن  يتسع  مسرح  في  عليها  والمشرفين 
حضاريا  المنطقة  مستوى  رفع  على  وعملوا  بذلوا 
الى  وصلت  النجاح  في  نسب  من  حققوه  لما  واسالميا 

100% في جميع الفروع«.

وتوجه الى الخريجين، بالقول: «انتم من خيرة ابناء هذا 
الحسنة،  والتربية  النافع  العلم  لكم  اهلل  وقدر  المجتمع 
نوصيكم بالتمسك بالقيم والمبادئ التي حملتكم اياها 
ثانويتكم وتوجهوا نحو المستقبل بخطى واثقة لتكونوا 
احترام  الى  ندعوكم  المنافسة،  وجدارة  التميز  عناوين 
ومستقبلكم  بأنفسكم  التفكير  مع  والتقاليد  العادات 
واالستقالل بالفكر والخضوع للحق واالنقياد لما تمليه 
عليكم عقولم وضمائركم وتحافظوا على شخصياتكم«.

علم الدين
والقى رئيس جمعية المنية الخيرية االسالمية المشرفة 
فيها  رحب  كلمة  الدين  علم  عارف  الثانوية  على 
ان  اياهم  موصيا  الطالب  الى  توجه  ثم  بالحاضرين 
الخير ومكارم االخالق واالعتدال في  يحافظوا على قيم 

المواقف والدين وليكونوا الشباب المثقف الواعي.

وسط  اال  تكتمل  ال  التربوية  العملية  «أن  الى  ولفت 
تكاتف ثالثة أطراف )المدرسة، الطالب واألهل( متوجها 

للمعلمين:«انتم رسل العلم والمعرفة، أنتم الشموع  

للحفاظ على مكارم األخالق واالعتدال 
يف املواقف والدين

الحياة ومحطمي  نور  أنتم  الظالم،  عتمة  المضيئة في 
تضحياتكم،  على  الشكر  كل  منا  لكم  الجهل،  أصنام 

فالعالم ال يقدر بالمال بل هو أسمى وأنبل«.

 ميقاتي

القريب  «باألمس  فيها:  قال  كلمة  ميقاتي  القى  ثم 
بين  المقارنة  حول  وتربوية  علمية  ندوة  في  شاركت 
اإلسالمية  الحضارة  عصر  في  والتعليم  التربية  مناهج 
وفي عصرنا الحديث، وكان إجماع في الرأي حول أهمية 
الحضارة  عصر  في  والتعليم  التربية  وبرامج  مناهج 

اإلسالمية«.

 
اإلسالمية  الحضارة  أن عصر  فيه  «مما ال شك  وأردف: 
تميز بنهضة علمية ومعرفية واسعة اإلنتشار، وشكلت 

أساسا ومنطلقا لتطور العلوم والمعارف في العصور ال

الرياضيات  علوم  فتطور  الحاضر،  عصرنا  وفي  الحقة 
التي هي أساس التطور العلمي عموما كان على أيدي 
العلماء المسلمين أمثال الخوارزمي وابن الهيثم وابن 

جبر والبيروتي وابن رشد والكندي وغيرهم كثير«.

في  والتعليم  التربية  نظام  في  أن  في  «ال شك  وتابع: 
عصر الحضارة اإلسالمية أسسا ومبادئ تصلح لكل زمان 
ومكان، وقد أثبتت نجاحها المنقطع النظير مثال ذلك: 
ما  علمنا  «اللهم  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  دعاء 
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما«، وقوله «من كتم 
علما عن أهله ألجمه اهلل بلجام من النار يوم القيامة« 
وغير ذلك كثير. وفي نفس الوقت علينا أن ندرك بأنه 
 copy ال يجوز بحال من األحوال أن نعمل على طريقة
paste -، ألنه كما يقول اإلمام علي رضي اهلل عنه: )ال 
غير  لزمان  فإنهم خلقوا  آدابكم  أوالدكم على  تقصروا 

زمانكم(«.

اللقاء  هذا  على  القائمين  الختام  في  ميقاتي  وشكر 
العامر وتمنى للخريجين دوام النجاح والتوفيق.

إنتهى اللقاء بتكريم الطالب الخريجين والمتفوقين 
ومعلمي ومعلمات المؤسسة وسط أناشيد الفرح، 

ومن ثم حفل كوكتيل.

المشرف العام على المؤسسة األستاذ عارف علم الدين

06



33

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

www.alwassat.comالوسط
العدد 22 | تشرين، صفر

| ميقاتي

| كلمة الطالب

»

»

| العتر| األيوبي

»



34www.alwassat.com
العدد 22 | تشرين، صفر

نادي األرز الرياضي، أجمل لقطات سلسلة مباريات »رياضة الفوليبول« ...
الوسط

نجح نادي األرز الرياضي في السنتين األخيرتين في إعادة الزخم للرياضية في المنية وبمكان يراعي أهم القواعد والشروط المعتمدة في أعرق وأهم األندية، ما وضع المدينة 
على الخارطة الرياضية ومن الباب الواسع، من كرة السلة الى كرة الصاالت، الفوليبول، السباحة وغيرها الكثير من الرياضات التي يستضيفها النادي على مدار العام، وكان 
آخرها مباريات على مستوى لبنان في رياضة الفوليبول والتي استضافت فرق محلية )نادي الرابطة الثقافية - دير عمار( ومنتخب الجيش اللبناني وأيضا فرق من خارج لبنان  

ومن أستراليا تحديدًا، ولم يتوقف نشاط النادي عند هذا الحد بل استضاف أيضًا مباراة في كرة السلة لذوي االحتياجات الخاصة في حضور الفت وأداء متميز.

   w w w . a r e z s c h o o l . c o m   Al-Arz Educational Compound |   مجمع األرز التربوي                    المنية    -    تلفون:   06464633  -    06464622             

»
»



صور  من تكريم المشاركين في المباريات ...

| الدرباس يكرم  راؤول سعيد 
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صور من إفتتاح مطعم »أنا وياك« ضمن مشروع املريادور يف تربل - املنية
إفتتــح رجــل األعمــال أحمــد علــم الديــن الــدوري مطعــم أنــا ويــاك   فــي حضــور حشــد مــن فعاليــات المنيــة السياســية، االقتصاديــة واالعالميــة. 
تأتــي هــذه الخطــوة مــن ضمــن سلســلة  مشــاريع معــدة باتقــان مــن المقــرر افتتاحهــا الحقــا داخــل »الميــرادور« المشــروع الســياحي النموذجــي عنــد 

ســفوح جبــل تربــل - المنيــة  ) تفاصيــل أكثــر عــن االفتتــاح فــي تقريــر خــاص فــي الصفحــة 14 مــن هــذا العــدد(.
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