
وأطفال الشوارع!
 

] أسرة  التحرير [

 من الفقر، الى الكثير من التسول، إنه حال عالمنا الثالث أو ضواحي 
مدنه وبيوتاته المخملية، بعيدًا عن االنتخابات وما تحمله من 

»قيل وقال«، ال بد من الوقوف عند ظاهرة التسول المنتشرة بكثرة 
على قرعات الطرق من طرابلس الى بيروت مرورا بصيدا وصور، 

ال تكاد تمر في أزقة وشوارع هذه المدن الكبرى وإال وتجد الكثير 
من »السائلين«، إما عن حق وإما عن سابق اصرار وتصميم،  وبكال 

الحالتين الوضع ال يطاق وبحاجة الى حل »شاف للصدور«، يضمن 
اجتثاث الظاهرة بشكل جذري، ضبط ممتهني التسول  واحالتهم 
الى الجهات األمنية المختصة، واحالة من هم فعال معوزين الى 

المؤسسات الرعائية المتخصصة للنظر في أحوالهم ووضعهم واجراء 
المقتضيات الالزمة »بكل بساطة«.

الصرامة في التعاطي مع هذه القضية مطلوبة، من كل المعنيين، 
الوزراء، النواب، رؤوساء االحزاب وطبعا  أصحاب رؤوس األموال، بعيدا 
عن التفكير باستجالب قرارات من هنا أو قانون من هناك،  وبخاصة 
أن التسول اليوم، تطور الى استخدام االعاقات والتشوهات الجسدية 

والعقلية ك محفز للمساعدة ولجلب الشفقة والرحمة ولو بالقوة 
واللعب على »وتر المشاعر«. 

وقريبًا من هذا الباب المطلوب اغالقه بالتعاون مع صندوق الزكاة 
والمؤسسات الرديفة، تعود  الوسط اإلخبارية بنسخة مطبوعة فاخرة، 
تبحث في موضوع اليتم، برعاية كريمة من صندوق زكاة المنية الذي 

انطلق مع تولي رئيسه الحاج عبدالغفور علم الدين، انطلق انطالقة 
عنوانها التميز والتقدم، وما شهادة رئيس صندوق الزكاة في لبنان 

الشيخ زهير الكبي بالحاج عبدالغفور علم الدين ببعيدة عن تميز 
هذا الرجل وتسخير عالقاته داخل وخارج لبنان في سبيل خدمة اليتم 

وبلسمة الجراح ودواء للمساكين والمعوزين.

 وكلنا أمل أن تكون هذه النسخة الفاخرة محفزًا ألصحاب األموال على 
أداء زكاتهم، في المنية وخارجها من أجل القضاء على الفقر، وفي 

مقدمته ظاهرة التسول بأشكالها كافة وبأسرع توقيت ممكن  وهو 
أمر لن تتأخر الوسط عن متابعته تزامنًا مع استمرارها في التحضير 

الطالق قناتها الفضائية ومشروعها االعالمي واالعالني المتكامل ان 
شاء اهلل تعالى.

                                                                                                     

أ قر إ

«

طرابلس على موعد مع معرض الكـتاب ال44
والوسط تلتقي رامز الفري وتحـاوره عن فعالياته

««

الخدمــــة المجتمعية في مجمع األرز
العــبير التربــوي في مجمع  والتطوير 

الخير مســـــتمر في معركته النائب 
المســـتقبل الدين مرشـح  وعثمان علم 

  

أخي ،،  إحرص على حفظ العدد في مكان طاهر ونظيف وال ترمه على األرض
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الوسط تحاور رئيس صندوق الزكاة يف لبنان الشيخ زهري الكبي ..

 فهد الحاج

الوسط - ما أعالها من منزلة تدعو إلى التنافس، 
روى  اليتيم،  كفالة  الفضيلة،    هذه  على  وتحفز 
ِبيَّ صلى هللا  البخاري َعْن َسْهٍل رضي هللا عنه أَنَّ النَّ
ِة  عليه وسلم َقالَ: » أََنا َوَكافِلُ اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِن فِي اْلَجنَّ
َتلِي اْلِْبَهاَم؛  َبْيَن أُْصُبَعْيِه اْلُوْسَطى َوالَِّتي  » َوَقَرَن 
وفي صحيح مسلم من طريق مالك َعْن أَِبى ُهَرْيَرَة  
ِ  صلى هللا عليه  رضي هللا عنه  َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ
وسلم: » َكافِلُ اْلَيِتيِم َلُه أَْو لَِغْيِرِه ، أََنا َوُهَو َكَهاَتْيِن 

اَبِة َواْلُوْسَطى». بَّ ِة » َوأََشاَر َمالٌِك ِبالسَّ فِى اْلَجنَّ

اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة  وكافل 
وتأديب وتربية وغير ذلك؛ وهذه الفضيلة تحصل 
لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بوالية 
شرعية؛ وسواء أكان الكافل قريبًا له، كجده وأمه 
وخالته  وعمته  وخاله  وعمه  وأخته  وأخيه  وجدته 

وغيرهم من أقاربه، أو كان أجنبيًا عنه.

وكفالة  اليتم  موضوع  عند  أكثر  وللوقوف 
رئيس  الوسط  التقت  لبنان،  يف  اليتيم 
وحاورته  الكبي  زهري  الشيخ  الزكاة  صندوق 
حول تفاصيل رعاية اليتيم والخدمات التي 

يقدمها صندوق الزكاة يف بريوت واملناطق.

لو تفضلتم فضيلة الشيخ أعطنا 
نبذة سريعة عن عمل الصندوق!

صندوق الزكاة في لبنان هو مؤسسة خيرية تعنى 
إنشائه  ومنذ  الفتوى  لدار  تابع  وهو  الزكاة  بأمور 
لبنان  مناطق  مختلف  في  باأليتام  يعتني  وهو 
الصندوق  هدف  وهذا  الفقراء  األيتام  وبخاصة 
ورعايتهم،  األيتام  لمتابعة  طريقتين  يعتمد  الذي 
األولى رعاية من خارج لبنان عبر مؤسسات خيرية 

من  كفاالت  عبر  أو  اإلسالمي  العالم  في  موجودة 
داخل لبنان ابتداء من 50 دوالر أو ما يعادلها أقل 
الى 200  األعلى  أكثر بقليل، وتصل في حدها  أو 

دوالر أمريكي حسب نوع الكفالة والكافل».

توفرها  املطلوب  الشروط  هي  ما 
باليتيم؟!

البلوغ(  )قبل  اليتم  بعمر  يكون  أن  يجب  اليتيم   
واليتيم هو الذي توفي والده وهو بعمر اليتم، قبل 
البلوغ، وتبقى الكفالة حتى سن الــ 15 للذكور و 
توفرها  المطلوب  أيضا  الشروط  ومن  لإلناث   17
أن يكون اليتيم في المدرسة وغير عامل، والشرط 
العائلة والحاجة  األساسي أن يكون هناك فقر في 
ويكون تحت رعاية أهله وليس تحت رعاية مؤسسة 

أخرى تعني بشؤون األيتام».

به  جاءت  ما  على  تنطبق  الشروط  هذه  وهل 
توفر  من  تتحققون  وكيف  والشرع؟  السنة 

الشروط؟!

بعمر  وهو  والده  توفي  من  هو  الشرعي  اليتيم 
يتيمًا  يعتبر  ال  فهو  والدته  توفت  من  أما  اليتم، 
اذا كان والده موجودا، ونحن ننظر الى اليتيم هو 
رعاية  تحت  يكون  أن  واألساس  من  رعاية  تحت 
رعاية  تحت  يكون  أن  األحيان  بعض  وفي  والدته 
الجد أو العم أو الخال الى ما هنالك ولكن الشرط 
المثال  والعوز فعلى سبيل  الحاجة  األساسي وجود 
رعاية عمه وعمه غني فهنا  اليتيم تحت  فإن كان 
نحن ال نساعد وال نقدم أي كفالة لليتيم واألساس 
هو أن نعرف هو تحت وصاية من، وهذا نتحقق منه 

من خالل زيارة نقوم بها الى منزل اليتيم .

ويجب وجود أوراق ثبوتية عن وفاة األب مع ورقة 
الراعي  من  تحدد  الشرعية  المحكمة  من  وصاية 

لليتيم، ونحن نقدم المساعدة مباشرة لمن يرعاه 
كفالة  مسمى  تحت  الصندوق  من  تصدر  وهي 
الورقة  يتيم وتسلم لمن هو تحت وصايته حسب 

الرسمية الصادرة عن المحكمة الشرعية .

هل من  عدد محدد  لليتامى ممن هم 
تحت رعاية صندوق الزكاة يف بريوت 

واملناطق ؟؟

المناطق  الزكاة في مختلف  أيتام صندوق  إن عدد 
في لبنان المسجلين لدينا يقارب الــ 2000 يتيم، 
نسوق كفاالتهم للناس وللمهتمين ونقوم بعملنا 
في  الخيرية  الجمعيات  عبر  أو  اإلعالم  وسائل  عبر 

خارج لبنان».

صندوق زكاة املنية
عبدالغفور علم الدين استثمر عالقاته يف سبيل 

خدمة الصندوق 

وردا على سؤال، أشاد الكبي برئيس صندوق زكاة 
»هو  وقال  الدين  علم  الغفور  عبد  الحاج  المنية 
المناسب  مكانه  في  ويصرفه  المال  يجمع  ناشط 
مبنى  إنشاء  هو  اليوم  به  يقوم  ما  وأهم  والنافع 
المنية  زكاة  لصندوق  ومستقل  خاص  نموذجي 
ولألوقاف مع مسجد وهو سيكون بإذن اهلل صورة 
أن  ونتمنى  المدينة  في  الزكاة  لصندوق  حضارية 
يتم في أسرع وقت ممكن ويظهر الصورة الجميلة 
زكاة  صندوق  غرار  على  المدينة  عن  والمشرقة 

شبعا».

اليوم ممتاز وجيد وهو من  المنية  زكاة  وصندوق 
أنشط صناديق الزكاة اليوم في لبنان وبخاصة مع 
استالم الحاج عبد الغفور علم الدين الذي استثمر 

عالقاته في سبيل خدمة الصندوق وإنجاحه».

فريضة الزكاة 
منطقة  الكبي:»  قال  وأدائها  الزكاة  واجب  وعن 
قادرة  شفافية  وبكل  المناطق  باقي  كما  المنية 
على االكتفاء ذاتيا بأموال الزكاة، والزكاة كما هو 
معلوم واجب وفرض، وإهمالها غير مقبول ونحن 
العاملين بصندوق زكاة المنية لتفعيل  نعول على 

فريضة الزكاة والتشجيع على أدائها».

الحصاد  عند  زكاة  المزارع  على  الكبي:»  وذكر 
سواء كان فقير أو غني وال بد أن يخرج زكاة الثمار 
إعطاء  بد من  وال  حالته  النظر عن  والزروع بغض 
خالل  من  معروف  موضوعها  والزراعة  الفقير،  حق 
نسب محددة بين 5 و 10 في المئة وعليه أن يدفع 

زكاتها، ليبارك اهلل بالزرع ويمده».

وتابع:» وان شاء اهلل وبهمة الحاج عبد الغفور ألنه 
صاحب همة ونشاط، سننشط عمل صندوق الزكاة 
يقال  وكما  مختلفة  بطريقة  المنية  منطقة  في 

أخوانه زرعوا واليوم حان وقت الحصاد».

يف الختام ال بد من الحديث عن دور اإلعالم يف 
إعالم الناس بواجباتهم إن لجهة الصدقات، الزكاة 

أو رعاية اليتيم ..  كيف تتعاملون معه؟!

 الفروع مدعية إلى التواصل معنا لمتابعة أنشطتها  
اإلعالمية  الوسائل  عبر  ونشرها  وأفكارها، 
إذاعة  ومنها  اختالفها  على  بالصندوق  المرتبطة 
القرآن الكريم، النشرة الدورية أو الموقع الرسمي 
ووسائل التواصل االجتماعي المرتبطة بالمؤسسة 
وقال:» نشدد على أهمية تزويد الصندوق المركزي 
مواد  أعطونا  المناطق،  في  الصناديق  بأنشطة 
معها  لنتعامل  وأفكاركم،  أنشطتكم  عن  إعالمية 
بهذا  مشيدًا  المتاحة»،  اإلعالمية  الوسائل  عبر 
االطار بصندوق زكاة شبعا  وقال:» نطالب بنشاط 
اإلعالمي  والمكتب  اإلعالم  في  لنشرها   الفروع 
في الصندوق المركزي يتولى الباقي فلدينا نشرة 
الواحد  العام  في  تقريبا  مرات   4 تصدر  فصلية 
في  الزكاة  صندوق  أنشطة  بنشر  ومتخصصة 

كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخري التي حثــت عليها الشريعة اإلسالمية!

املبنى  تنفيذ  وجه  يف  العراقيل  هي  ما 
الجديد؟

 هي عبارة عن إجراءات روتينية وأوراق رسمية بين 
دائرة أوقاف بيروت وطرابلس والنائب كاظم الخير 
يتواصل معنا بشكل دائم في سبيل تسريع العمل 
متابعة  على  نثني  ونحن  النموذجي  المبنى  في 

النائب الخير».

في العام الواحد ومتخصصة بنشر أنشطة صندوق 
الزكاة في لبنان».

أو  اليتيم  رعاية  ثقافة  نشر  في  اإلعالم  دور  وعن 
كفالته قال الكبي:» نتعامل مع الموضوع كما أشرنا 
آنفًا عبر اإلذاعة الخاصة المرتبطة بدار الفتوى وإذاعة 
القرآن الكريم وندعو من خاللهم وخاللكم من عنده 
معلومات عن يتيم لم يستفد من خدمات الصندوق 

مراجعتنا أو تعريف عائلته بالصندوق وخدماته».

 

إقرأ أيضًا ،،
السفير التركي شارك في   

ذكرى وسام عيد - ص33
الشيخ زهير الكبي  

«
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طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية وتمتلك كل املقومات!

ناريمان الدهيبي

وأكثرها  اللبنانية  المؤسسات  أعرق  من  واحدة  هي  الثقافية  الرابطة 
 1943 العام  في  اللبناني  االستقالل  عيد  مطلع  مع  وفعالية  حضورًا 
وارتقت سريعًا لتحتل موقعًا متقدمًا في إطار الحياة الثقافية اللبنانية 

والعربية.

ميادين  على مختلف  يتوزعون  ألف عضو  قرابة  الثقافية  الرابطة  تضم 
يوم  كل  مبناها  ويضج  العربي،  والوطن  لبنان  في  والفعالية  العمل 
بحضور كثيف وأنشطة متنوعة تتوزع بين قاعات المحاضرات والمؤتمرات 
مختلف  مع  وتتعاون  المتخصصة،  األنشطة  وقاعات  والمكتبة  والمسرح 

الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان والوطن العربي.

الدورة األربع واألربعون
ملعرض الكتاب يف طرابلس 

 
في أيار 1974 قدمت الرابطة الثقافية أول معرض للكتاب السنوي الذي 
طرابلس  في  العامة  الحياة  إطار  في  هامًا  سنويًا  حدًثا  بعدها  أصبح 
مميزة  إقتصادية  إجتماعية  ثقافية  تظاهرة  والمعرض  والشمال، 
يعكس خالصة وافية للنتاج الحضاري اإلنساني في كل الميادين ويتيح 
فرص اللقاء والتداول حول ما يقدمه من رؤى وأفكار ومواضيع، ويضج 

بالحيوية من خالل األنشطة الثقافية المتنوعة المواكبة للمعرض .

األستاذ  رئيسها  الرابطة  وباشراف  التوالي، تنظم  ال44 على  وللسنة   
رامز الفري  »معرض الكتاب في دورته الجديدة   على أرض المعارض 

في معرض رشيد كرامي الدولي.

رئيس الرابطة  المنظمة للمعرض األستاذ رامز الفري وفي دردشة مع 
الوسط، يؤكد على أن المعرض هو عبارة عن تظاهرة ثقافية اجتماعية 
اقتصادية مميزة لطرابلس ويضيف:»  يضم  معرض الكتاب حوالي مئة 
جناح، ويشارك فيه عارضون من الشمال وبيروت ومن  باقي المناطق 

وعلى مساحة سبعة آالف متر مربع تقريبًا».

للقضية  الفري:»  يقول  الفلسطينية  للقضية  الدائم  الحضور  وعن 
للفلسطينية اهتمام خاص، فهي حاضرة دائما  بجناح  لدولة فلسطين 

وجناح  آخر لالسير المعتقل في السجون الصهيونية يحيى سكاف».

ومكتبات،  نشر  دُور  الفري»  بحسب  أيضا  أروقته  في  المعرض  ويضم 
وجامعات ومعاهد تربوية، ومؤسسات ثقافية، ووسائل إعالم ومعارض 
فنية، وبرنامج ثقافي يومي باإلضافة الى محاضرات وندوات وأمسيات 

فنية وشعرية وتوقيع وإطالق كتب جديدة».

والعراقيل  معارض   هكذا  تواجه  قد  التي  والعراقيل  الصعوبات  وعن 
طرابلس  الثانية  العاصمة  في    44 الــ  بنسخته  المعرض  تواجه  التي 
بالفعل  الفري:»  يقول  االقتصادية»  لبنان  عاصمة  مؤخرا  أعلنت  التي 
واالجتماعية  االقتصادية  الضغوط  نتيجة  جمة  صعوبات  نواجه   اننا 
وإيجاد سبل التمويل، إال أنه يبقى المتنفس والمهرجان الثقافي شبه  
الوحيد الذي يُنّظم في الشمال واألهالي ينتظرونه سنويًا ويشهد اقبال 
الفت يدل على اهتمام ابن طرابلس والشمال بالمطالعة، 
والثقافة بكل أشكالها وألوانها التي تتجسد في المعرض 

سنويًا».

وردا على سؤال، .... توقع الفري  أن يكون االقبال الفت 

جدًا هذه السنة فالسنة الماضية فاق عدد الزوار الميئة الف زائر واليوم  
مع اعالن طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية ، ما اعطى المدينة وجهًا 

مختلفًا.

المعرض  يستقبل  المعرض:»  يوميات  عن  متحدثا  الفري  يضيف 
يوميًا االف الزائرين، من جميع الفئات العمرية أما الكتب االكثر مبيعًا 
المتوقعة ، هي الكتب الدينية والسياسية، وكتب الطبخ وكتب األطفال».

فعاليات  في  المشاركة  الى  اللبنانيين  كل  داعيا   كالمه  الفري  وختم 
المعرض وقال:» وتبقى الرابطة الثقافية والمعرض شعلة تضيء مدينة 
العلم والعلماء طرابلس وتضفي جوا ثقافيا واقتصاديا  متميزًا عليها».

الرابطة الثقافية  
تدعم »طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية«

أداء  على  تأثيره  ومدى  االقتصادية  لبنان  عاصمة  طرابلس  اعالن  وعن 
اإلنقاذية  دبوسي  توفيق  الرئيس  مبادرة   نقدر  الفري:»  قال  المعرض 
»طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية» وهي وليدة رؤية إستراتيجية شاملة 
ترسم خارطة طريق لدور  تاريخي جديد تلعبه المدينة ليس على الصعيد 
اإلقتصادي وحسب وإنما على كافة المستويات بما فيها الثقافة في بعديها 
دبوسي  الرئيس  مبادرة  جانب  الى  نقف  ونحن   ، والحضاري  اإلنساني 
التقدم  في  المدينة  أبناء  وتطلعات  آمال  تلبي  ألنها  ونؤيدها    اإلنقاذية 

واألمن واإلزدهار». 

وشدد الفري على أن الرابطة الثقافية تعد اليوم »أكبر صرح ثقافي إجتماعي 
داعيا  طرابلس  في  والثقافة  والتربية  العلم  ذاكرة  من  جزء  وتعتبر  تربوي 
الى دعمها والوقوف الى جانبها والمشاركة في أنشطتها من أجل النهوض 

بالمدينة على كافة المستويات.

الدبوسي
وفي نفس السياق،  رأى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق 
في  الشمالي،  ولبنان  طرابلس  إعالميي  مع  مفتوح  لقاء  في  دبوسي، 
مبادرته »طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية» »مبادرة إنقاذية إنسانية 
سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  إلى  »الخالص  بشكره  وتوجه  ووطنية». 
الحريري الذي قدمنا إليه المبادرة في السراي الحكومي، وبادر فورًا إلى 

التقاطها وتلقفها».

المرفق وهو يشكل محورًا  إلى جانب معرض رشيد كرامي   وأضاف »نقف 

أساسيًا في مبادرتنا طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية. ونتطلع إلى تفعيل 
دوره من خالل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونتطلع إلى 
المدنية  المالحة  تصرف  في  )القليعات(  معوض  رينه  الشهيد  مطار  وضع 
وكذلك سكة الحديد فإنهما مرفقان يحظيان باهتمام مستثمرين دوليين 

يتقدمهم الجانب الصيني الصديق.

أمام  إنني  الشمالي  ولبنان  طرابلس  غرفة  مسيرة  مستوى  »على  أضاف: 
أفراد  بين  ألف منتسب  التي تضم 23  العامة  للهيئة  جردة حساب شاملة 
اإلنجاز،  قيد  وأخرى  تحققت  مشاريع  أمام  إننا  إذ  ومؤسسات،  وشركات 
أي مختبرات  تقنية غير متوافرة في  بنية  الجودة  وتشهد مختبرات مراقبة 

أخرى وتتماثل مع مختبرات في نيويورك«.
 
 

كبارة
التي  المقومات  كل  تمتلك  طرابلس  »أن  كبارة  محمد  العمل  وزير  أكد  و 
المدينة من كبريات  لبنان اإلقتصادية» وأن ما تحتضنه  تجعلها »عاصمة 
المرافق والمؤسسات العامة هي غير متوفرة في أي مدينة أو منطقة لبنانية 

أخرى».

رئيس  ولقائه  التجارة في طرابلس  الى غرفة  زيارته  جاء خالل  كبارة  كالم 
مجلس إدارتها توفيق دبوسي وإستماعه الى شرح مفصل تناول فيه األسباب 
الموجبة المتعلقة بإعتمادية طرابلس رسميًا »عاصمة لبنان اإلقتصادية» 
الفيلم  ومشاهدته  المدينة  تمتلكها  التي  القوة  مقومات  على  واإلضاءة 
الوثائقي المتعلق بالمبادرة ومرتكزاتها، وذلك بحضور نائب رئيس الغرفة 

مارسيل شبطيني، ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، وفاعليات. 

اإلقتصادية،  لبنان  الوزير كبارة: »كيف ال تكون طرابلس عاصمة  وتساءل 
مرفأ  من  فيها  ما  وفيها  وجاذب،  فريد  إستراتيجي  جغرافي  بموقع  وتتمتع 
خدمات  لتوفير  التحتية  بنيته  وتتهيأ  مسبوقة،  غير  توسعة  ورشة  يشهد 
كرامي  رشيد  ومعرض  الدولي،  المجتمع  يتلمسها  بدأ  متطورة  لوجستية 
والحركة  الدولية  المعارض  بين  ما  الجمع  على  القادر  الصرح  وهو  الدولي 
التجارية، ومطار الرئيس رينه معوض »القليعات» الصالح ألي نشاط يرتبط 
من  متحررة  خاصة  إقتصادية  ومنطقة  والتجاري،  المدني  الطيران  بحركة 
كافة التشريعات التقليدية الروتينية التي تكبل حركة أي مشروع إستثماري 
تسابقًا من  بدأ يشهد  واعد  كبير  إستثماري  بالتالي مشروع  مشابه، وهي 
العالم،  الجنسيات ومن مختلف بلدان  المستثمرين من مختلف  جانب كبار 
ونحن نعلم والصديق الرئيس دبوسي ما هي تطلعات الجانب الصيني الذي 
المشاريع  انواع  كافة  ويجذب  يوفر  مشروعا  اإلقتصادية  المنطقة  في  يرى 
اإلستثمارية الكبرى، ونحن نقولها صراحة أنه بمجرد أن تم إطالق مشروع 
المناطق  إقامة  عدوى  بدأت  طرابلس،  في  الخاصة  اإلقتصادية  المنطقة 
اإلقتصادية الخاصة تنتقل من منطقة لبنانية الى أخرى، ولكن ومن زاوية 
أو  الخاصة  اإلقتصادية  المنطقة  لمشروع  مماثل  مشروع  أي  إن  الواقعية 
له  يكتب  لن  طرابلس  غير  مكان  في  يقام  األخرى  المشاريع  من  خالفها 
المدن  باقي  عن  تميزها  وقدرات  بمواصفات  تتمتع  طرابلس  ألن  النجاح، 

والمناطق اللبنانية».

 
وختم الوزير كبارة:»إنني أبارك الجهود وأثمن الدور الكبير الذي تقوم 
به غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي لتكون 

»طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية. 

www.alwassat.comالوسط
العــدد 24 | جمادى، آذار 

رئيس الرابطة رامز الفري

««



ديوان ورابطة آل ملص يكرمان أطباء العائلة يف حفل حاشد ...
الوسط www.alwassat.com

العــدد 24 | جمادى، آذار 

وسط - أقام ديوان ورابطة آل ملص االجتماعية 
المهندس  بحضور  العائلة  ألطباء  تكريميًا  لقاًء 
األستاذ  الرابطة  رئيس  و  ملص   أحمد  حسام 

حسن ملص وحشد من أبناء العائلة.

بعد تقديم من عريف الحفل األستاذ أنس ملص، 
افتتح التكريم بآيات من الذكر الحكيم ألقاها الشيخ 
كلمة حث  في  بالمكرمين  رحب  الذي  سعد ملص 
فيها على العلم والتعلم وان يكون هذا الجيل جيال 
نافعا وجيال يرتقي بالعائلة وبأمة محمد صلى اهلل 
العالية  والشهادات  بالمناصب  ورحب  وسلم  عليه 
التي وصل اليها أبناء العائلة وقال:» فال تكاد تطرق 
بابا من أبواب العلم إال وشابا أو شابة من أبواب 
المتفوقين»،  من  وكانوا  الباب  طرقوا  قد  العائلة 

داعيا إلى الدفاع عن الدين وطاعة رب العالمية.

كلمة الرابطة
كلمة رابطة آل ملص ألقاها رئيس الرابطة السيد 
لنحتفل  اليوم  نجتمع  قال:»  الذي  ملص  حسن 
عائلة  في  واالختصاص  العلم  أهل  من  بمجموعة 

آل ملص أبدعوا وتفوقوا وهم على استعداد دائم 
إنسانية  خدمات  وتقديم  المناصب  أهم  لتبوء 

متكلين على اهلل أوال ونبلهم وأخالقهم ثانيا». 
 

لتوحيد  إرادة  نتيجة  جاء  هذا  اجتماعنا  أضاف:» 
والخير  الوفاء  أهل  آل ملص  العائلة ورص صفوف 
كانت  ولذلك  وتوافقهم  وحدتهم  في  والعلم  
يمثل  ما  خير  بأنها  ولتثبت  ألجلكم  دعما  الرابطة 
توأم  وهما  ملص  آل  ديوان  من  بدعم  ملص  آل 
اهلل  على  باالتكال  ومستمران  العائلة  هذه  لدعم 
باكورة  هو  اليوم  الحفل  وهذا  معها،  وبتوحدكم 
األنشطة العلمية ونعدكم إن شاء اهلل بالعمل من 

أجلكم والسهر من أجل تحقيق مطالبكم».

كلمة املكرمني
عنهم  بالنيابة  ألقاها  المكرمين  األطباء  كلمة   
عن  معبرًا  ملص  الرحمن  عبد  أحمد  الدكتور 
على  والديوان  للرابطة  وشكرهم  األطباء  امتنان 
يجب  التي  المحبة  »خدمة  إلى  داعيا  التكريم  هذا 

على كل األطباء أن يعيشوها في حياتهم المهنية، 
والتي هي نعمة من اهلل لبلـسمة جراح المريض».

كلمة راعي الحفل 
كلمة ديوان آل ملص ألقاها راعي الحفل المهندس 
أخرى  مناسبة  قال:»  الذي  ملص  أحمد  حسام 
تجمعنا   لنثبت فيها وحدتنا  ولنثبت فيها للجميع 
اجتمعنا،  العائلة  ولخير  تضامننا،  في  قوتنا  بأن 
وعلى اهلل اتكلنا،  تجمعتم فكان اجتماعكم خير ما 

يمثلنا وتعلمتم وتميزتم فبكم تميزنا».

يجمعنا  التميز  من  جديد  عنوان  هو  ها  تابع:» 
أطباء  ملص  آلل  الطبي  بالكادر  لنحتفل  نجتمع 
وصيادلة وأخصائيين يحملون من العلم ما يخفف 
أوجاع الموجوعين لنحتفل بثلة من آل ملص الذين 
وتعبهم  وجدهم  بكفاءاتهم  شهاداتهم  حصدوا 
ملص  آل  رابطة  في  ونحن  بالعلم  متسلحين 

وديوان آل ملص نفتخر بكم يا أطبائنا».

لنؤكد  جاء  اليوم  احتفالنا  ملص:»  المهندس  زاد 

للجميع بأن آل ملص لديهم ما يؤهلهم لتبوء أي 
ستجمع  التي  المناسبات  أن  على  مشددا  منصب، 
لنحقق  للجميع  ممدودة  يدنا  وأن  كثيرة  العائلة 
ملص  آل  ورابطة  ديوان  وأبواب   مصالحهم 
مستوى  وعلى  بالمزيد  نعدكم   .. للجميع  مفتوحة 
كل القطاعات والخدمات التي تحقق مصالح العائلة 

والمستقبل القريب سيثبت لكم صدق أقوالنا».

الختام
تحدثت  التي   ملص  عبير  الدكتورة  كلمة  بعد 
ملص  آل  وديوان  لرابطة  الراقي  الدور  عن  فيها  
انتهى اللقاء بتكريم األطباء ومن ثم أخذت الصور 

التذكارية.

 شارك أفواج من كشافة التربية الوطنية في عزف 
النشيد الوطني واستقبال المشاركين في الحفل. 

 

حســـــام ملص: قوتنا يف تضامننا ،،، ولخري العائلة إجتمعنا ...
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الحريري  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد    - الوسط 
االنتخابات  في  المستقبل  تيار  للوائح  التصويت  «ان 
الشعبي  التفويض  تجديد  يعني  المقبلة  النيابية 
يوم،  كل  عليه  نعمل  كبير  مشروع  تنفيذ  لمتابعة 
األمان  وتحقيق  واستقراره  البلد  حماية  على  ويقوم 
والديموقراطية  والحرية  الدستور  حماية  وعلى  فيه، 
الوطنية،  والعملة  االجتماعي  واألمن  والسيادة 
للشباب  عمل  فرص  إليجاد  باالقتصاد  والنهوض 
ثالثة  الى  معنا  سنأخذه  ونحن  بلدنا،  في  والشابات 

مؤتمرات دولية جمعنا العالم فيها للمضي به«

شجب  حملة  مع  ترافق  لمرشحيه  الحريري  اعالن 
وعلى  مفاجئ  بشكل  األسماء  بعض  لتغييب  واسعة 
بالمشرح  استبدل  الذي  الخير  كاظم  النائب  رأسهم 
عثمان علم الدين نجل النائب األول في المنية محمد 
هاشم  الراحل  النائب  وشقيق  الدين  علم  مصطفى 

علم الدين.

مروحة  الخير  فتح  الى  تطورت  االحتجاجات  حملت 
اتصاالته مع اللوائح األخرة التي أعادت خلط أوراقها 
وضع  من  واالستفادة  الخير  انفتاح  استغالل  محاولة 
الى  خالله  من  الدخول  ومحاولة  الداخلي  المستقبل 
عقر دار التيار األزرق الذي تعرض الهتزاز في قواعده 

وماكينته االنتخابية.

النائب الخري
االنتخابات ستكشف خطأ  املستقبل 

دائرة  عن  المرشح  سابقا  «المستقبل«  كتلة  عضو  رأى 
الشمال الثانية )طرابلس ـ المنية ـ الضنية( كاظم الخير 
ان اسباب استبعاده عن الئحة تيار المستقبل غير مبررة 
من  وال  للتيار  المنفعية  الناحية  من  ال  الساعة،  حتى 

منه  اضعف  بمرشح  استبداله  لجهة  المنطقية  الناحية 
شعبيا ولم يكن يوما على ود مع الرئيس سعد الحريري، 
عن  الساعة  حتى  يمتنع  المستقبل  تيار  ان  الى  مشيرا 
هذا  وخبايا  وابعاد  خلفيات  يوضح  واحدا  سببا  اعطائه 
التصرف الذي سينعكس حكما وبشكل سلبي على نتائج 

معركة التيار االزرق في الشمال.

ولفت الخير، في تصريح لـ«األنباء«، الى ان ترشحه اتى 
بناء على طلب رسمي من تيار المستقبل الذي عاد وحثه 
في  مشيرا  نفسها،  للغاية  شعبي  مهرجان  اقامة  على 
كبيرا  خطأ  ارتكب  المستقبل  تيار  ان  الى  عينه  السياق 
بإسقاط اسمه من الالئحة، وذلك بسبب وجود اشخاص 
حول الرئيس الحريري )رفض تسميتهم( يضللونه بحيث 
ينقلون له االرقام ويصورون له الوقائع على االرض على 
الربح  يقال بأن حسابات  ما  ان  عكس حقيقتها، معتبرا 
فارغ  كالم  الالئحة  عن  استبعاده  وراء  تكمن  والخسارة 
ال يمت للواقع بصلة، بدليل ان الرئيس الحريري ابلغه 
شخصيا بان اربعة استفتاءات شعبية في المنية خلصت 
الى التأكيد على أنه )أي الخير( االقوى شعبيا دون منازع.

تيار  بقرار  انه كان سيلتزم  الخير  أكد  وردا على سؤال، 
التنحي السباب  لو ان االخير طلب منه  المستقبل فيما 
تتصل بالمصلحة االنتخابية للتيار، اال ان اسلوب ابعاده 
عن الالئحة وطريقة تعاطي التيار مع االمر شكل اهانة 
كبيرة الهالي المنية الذين وقفوا مع الرئيس الحريري 
لقضية  دعما  والنفيس  الغالي  وقدموا  ازماته  كل  في 
من  انطالقا  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتيال 

رفضهم للظلم.

القوات  مع  التحالف  باتجاه  سيذهب  كان  اذا  وعما 
غيرهما  او  الضاهر  خالد  ـ  ريفي  اشرف  او  اللبنانية 
من القوى التي تحمل مبادئ 14 آذار، اكد الخير انه 
وان  واهاليها،  المنية  فعاليات  مع  التشاور  بصدد 
انه  خصوصا  االحتماالت،  كل  على  مفتوحة  خياراته 
انه  مؤكدا  االطراف،  كل  مع  اتصال  بقنوات  يتمتع 
وان  النهاية،  حتى  االنتخابية  معركته  في  سيمضي 
صناديق االقتراع ستكشف يومي 6 و7 مايو المقبل 

حجم الخطأ الذي ارتكبه تيار المستقبل.

عثمان علم الدين .. 
عالقتي مع التيار معروفة

تسميته  بعد  االعالم  مع  له  رسمي  لقاء  أول  وفي 
مقعد  عن  المرشح  لفت  المستقبل،  تيار  الئحة  على 
مع  مقابلة  في  الدين  علم  عثمان  الحاج  المنية 
أي  على  بناء  يترشح  لم  أنه  الى  االخبارية  الوسط 
وبيت  سياسي،  إرث  على  بناًء  بل  شخصية،  دوافع 
محمد  بيت  ابن  أنا  وقال:«  المنية  عن  األول  النائب 
المنية،  مدينة  عن  نائب  أول  الدين،  علم  مصطفى 
علم  هاشم  الراحل  النائب  درب  ورفيق  شقيق  وأنا 
الدين، وترشحي جاء للحفاظ على هذا النهج المجبول 

بخدمة أبناء منطقتنا«.

ميقاتي  نجيب  بالرئيس  عالقته  عن  سؤال  على  وردا   
على  أنه  على  الدين  علم  شدد  ريفي،   أشرف   واللواء 
مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين وفي مقدتهم 
هذه  رأس  على  اليوم  هو  الذي  الحريري  سعد  الرئيس 
الطائفة الكريمة وقال:« عالقتي مع القياديين في تيار 
المستقبل أكثر من جيدة، بعكس ما أشيع في المرحلة 
معروفة،  الحريري  وآل  األزرق  للتيار  ومحبتي  الماضية، 
يعني  ال  السياسي   البيت  هذا  الى  الثابت   وانتماءنا 
قواعد  ضمن  مطلوب  واالنفتاح  آخر،  خط  ألي  عداءنا 

اللعبة الديمقراطية.

له  المفاجأة  عنصر  وجود  الدين  علم  ينفي  ولم 
األزرق  التيار  الئحة  على  تسميته  عند  اآلخر  وللطرف 
مع  خالفه  عن  ينشر  كان  ما  أن  على  التأكيد  مجددا 
المستقبل غير دقيق وأن العالقة لم تصل يوما الى 
وعندما  الجرح،  على  االصبع  نضع  وقال:«  القطيعة 
كما  األمور  لهم  ونقول  نواجههم  كنا  بنا   يتصلون 

هي«.

لقاءات ومشاورات  وليد  جاء  اختياري  الدين:«  علم  تابع 
علم  عثمان  بتسمية  انتهت  المستقبل،  تيار  ضمن 
االعالن  من  قليلة  ساعات  قبل  األخير  اللقاء  في  الدين 
عن األسماء بشكل رسمي، وهذا األمر ال يعني أني اليوم 

على خالف مع أي شخص منافس لي«.

بخط  ملتزم  أنا  الدين:«  علم  قال  عمله  خطة  وعن 
سياسي ونهج وخطة عمل  متكاملة مع تيار المستقبل 
قادرين  المنية  وأبناء  نحن  وقال:«  الحريري،  والرئيس 

أمانة  بها  والمطالبة  المدينة،  حقوق  استرداد  على 
نحملها اليوم كما حملها النائب الراحل محمد مصطفى 
علم الدين ومن بعده النائب الراحل هاشم علم الدين، 

وان شاء اهلل نحن على نفس النهج ونفس الطريق«.
وردا على سؤال عن دور عضو المكتب السياسي في تيار 
المستقبل معتز زريقة قال علم الدين:« صداقتنا قديمة، 
وتمتد الى زيارتي األخيرة الى استراليا، وله رؤيا واضحة 
الوضع  في  للتباحث  لقاءات  سلسة  معه  لي  وكانت 
االنتخابي ووضع المنية، وله آدابه وأخالقياته ونشاطاته  

وكانت لقاءاتي مفتوحة مع الجميع«.

واستغرب علم الدين الصفقات التي رافقت تسميته 
على الئحة تيار المستقبل وقال:  »هل أنا في الموقع 
أبناء  قرار  القرار  صفقات؟!  هكذا  بعقد  يسمح  الذي 
قرار  وهو  المدينة  لمصلحة  قرار  أي  مع  وأنا  المنية 
يكون باالجماع والحديث عن هذه الصفقات ال أساس 

له والمنية لها قرارها وألتزم به«.

جيدة  الخير  كاظم  بالنائب  عالقته  أن  على  وشدد  
وعلى  عريق  سياسي  بيت  وابن  صديق،  هو  وقال:« 
تواصل دائم معه ونحن على عالقة جيدة مع الجميع 

والقرار في صناديق االقتراع ألبناء المنية«.

أمر  المستقبل  تيار  في  االستقاالت  أن  الى  وأشار 
الديمقراطية  القواعد  صلب  من  وهي  طبيعي 
تيار  بقرار  االلتزام  نتمنى  كنا  أننا  اال  مستطردًا:« 

المستقبل في بيروت«.

رسالة ألبناء املنية

األول  االعالمي  لقائه  ختام  في  الدين  علم  وتوجه 
برسالة الى أبناء المنية:« أنا ابن المنية وتلميذ في 
نأتي  لم  ونحن  الدين،  علم  هاشم  الراحل  مدرسة 
البيت  ضمن  أخالق  بكل  نتنافس  بل  كان  أي  اللغاء 
الواحد، وهذا ما حدث ويحدث منذ العام 1960، الى 
اليوم، ورسالتي للجميع، النائب، البلديات، الجمعيات، 
والمؤسسات، وصولي ان شاء اهلل هو من أجل العمل 
الشهيد  مدينة  المنية   ومصلحة  العامة  للمصلحة 
الخدمات  االنماء،  أجل  من  وسنعمل  الحريري،  رفيق 
الممدودة  اليد  التسمية  لحقيقة  وسنعمل  والوجود 

للجميع وبالتعاون معهم.

| الحضور| الرافعي محاضرًا
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من النعم الكثيرة التي منَّ هللا بها على الناس، 
وُتفتح  األسباب،  ر  ُتَيسَّ بفضلها  المال.  نعمة 
الدنيا  حوائج  من  الكثير  وتقضى  األبواب، 
نقدا،  المال  يملك  من  الناس  فِمن  ومتاعها. 
يملك  من  ومنهم  األراضي،  يملك  من  ومنهم 
العقارات، ومنهم من يسر هللا له في كل ذلك. 
ومن الحكمة وحسن الذوق أن يشكر المسلم 
وتعالى،  سبحانه  ويحمده  النعم  هذه  واهب 
ولعل أفضل طريقة لفعل ذلك هي أداء الزكاة 
تطهيرا  والمحتاجين  الفقراء  على  وإنفاقها 
على  لها  وتعويدا  والبخل،  الشح  من  للنفس 
الجود والكرم كي تعم البركة بين المسلمين و 
يسود التضامن والخاء بين المؤمنين. ونقدم 
لكم فيما يلي أحكام الزكاة ومقاصدها الكثيرة 

والمتعددة.

تعريف الزكاة 
وسميت  والصالح.  والبركة  الطهارة  لغة  الزكاة 
ينقصان  فال  وماله  العبد  إيمان  تزكي  زكاة ألنها 
من  مُخِرجها  قلب  تُنقي  وألنها  يزيدان،  بل 
مُستحِقها  قلب  وتطهر  ومتاعها،  الدنيا  حب 
من  مقدار  شرعا  والحسد.  والزكاة  البغض  من 
الفقراء  لفائدة  المسلمين  على  اهلل  فرضه  المال 
الكريم  القرآن  في  ذكرها  ورد  وقد  والمحتاجين. 
أموالهم  من  }خذ  تعالى :   لقوله  )صدقة(  باسم 
بها{   ] التوبة: 103  [.   وتزكيهم  تطهرهم  صدقة 
وقد سميت صدقة ألنها عالمة على صحة إيمان 

مؤديها وصِدْقه وإخالصه.  

حكم الزكاة
وهي  ومسلمة،  مسلم  كل  على  فريضة  الزكاة 
الشهادتين  بعد  اإلسالم  في  الثالث  الركن 
يكتمل  وال  بدونها  الدين  يستقيم  ال  والصالة، 
في  المسلمين  على  ُفرضت  بجحودها.  اإليمان 
السنة الثانية للهجرة ، ودليل وجوبها موجود في 
تعالى  اهلل  ذكرها  فقد  واإلجماع.   والسنة  الكتاب 
وآتوا  الصالة  }وأقيموا  فقال :   الكريم  القرآن  في 
الحديث  في  ورد  كما  الزكاة{.   ]المزمل:20[ . 

أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  الصحيح 
إله  ال  أن  شهادة  خمس  على  اإلسالم  قال:)بني 
إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء 
الزكاة...(الحديث. ونقل اإلجماع على ذلك ومنهم 

ابن رشد، وابن حزم، والنوويُّ وغيرهم.

أنواع الزكاة
مسلم  كل  على  الواجبة  الزكاة  العلم  أهل  قسَّم 
الزكاة  َأوَُّلهَا  رئيسية؛  أنواع  ثالثة  إلى  ومسلمة 
أموال  سبعة  في  وتجب  األموال،  في  الواجبة 
وعروض  المالية،  واألوراق  والفضة،  الذهب  هي 
والغنم،  والبقر  واإلبل  األنعام  وبهيمة  التجارة، 
والركاز،  وثمار،  حبوب  من  األرض  من  والخارج 
والمعادن. وَثاِنيهَا الزكاة الواجبة في الذمة، وهي 
التي تجب على كل مسلم في نهاية  الفطر  زكاة 
وَثالُِثهَا  الفطر.  عيد  صالة  قبيل  رمضان  شهر 
إحسانًا  المسلم  يخرجه  ما  وهي  التطوع،  صدقة 

إلى غيره وطلبًا لألجر والثواب.

فضل الزكاة 
أركان  أنها ركن من  الزكاة وفوائدها  من أفضال 
اإلسالم، وهذه في حد ذاتها نعمة ما بعدها نعمة 
تطهير  كذلك   أفضالها  ومن  له.  مثيل  ال  وفضل 
روح  وإشاعة  والبخل،  الشُّح  دَرَنِ  من  النفس 
اختالف  على  المسلمين  بين  والتكافل  التضامن 
االقتصادية.  وإمكاناتهم  االجتماعية  طبقاتهم 
ونال  اهلل  بعفو  فاز  واحتسابا  إيمانا  أداها  ومن 
سورة  في  تعالى  لقوله  مصداقا  الواسعة  رحمته 
فسأكتبها  شيء  كل  وسعت  }ورحمتي  األعراف: 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة{. وهي أيضا وسيلة 
البركة.  وحصول  الخير  ووفرة  الرزق  لمضاعفة 
المؤمنين  صفات  من  صفة  الزكاة  تعتبر  كما 
سورة  في  تعالى  لقوله  الفردوس  يرثون  الذين 

المؤمنون:  } والذين هم للزكاة فاعلون {.

شروط الزكاة
تتحقق  أن  يجب  المسلم  على  الزكاة  تجب  لكي 
فيه عدة شروط أولها اإلسالم ألن الكافر مردودة 
ألن  الحرية  وثانيها  يُسلم.  حتى  وأمواله  أعماله 
التام  المِْلك  وثالثها  له.  مِْلك  ال  مملوك  العبد 
أي القدرة على التصرف في األمالك الخاصة دون 

كل  من  الذمة  تخليص  وبعد  للغير  استحقاق 
الديون وااللتزامات. ورابعها النماء أي زيادة المال 
وخامسها  الحالل.  والكسب  بالتجارة  وتضاعفه 
بلوغ النصاب أي امتالك القدر المالي الذي تجب 
الحاجات  في  فائض  بحدوث  شرعا  الزكاة  فيه 
األساسية، فال زكاة عن بيوت السكن والمالبس 
المال  بلوغ  وهو  الحول  مرور  وسادسها  وغيرها. 
للنصاب الشرعي في الزكاة بانقضاء سنة هجرية 

كاملة.

نصاب الزكاة
اتفق أهل العلم على أن النصاب هو المقدار الذي 
ذلك  ويختلف  الزكاة،  فيه  وجبت  المال  بلغه  إذا 
يقدر  مثال،  المواشي  ففي  المال.  أنواع  باختالف 
نصاب الغنم بأربعين شاة، ونصاب البقر بثالثين، 
فيقدر  والثمار  الحبوب  أما  اإلبل بخمس.  ونصاب 
نصابها بستين صاعًا وهو ما يعادل حوالي 652 
فيها  والواجب  العصرية،  بالمقاييس  كيلوغراما 
أية تكاليف،  العشر إن كانت تسقى بالمطر دون 
ونصف العشر إذا كانت تسقى بالطرق االصطناعية 
غرامًا،  وثمانون  الذهب خمسة  ونصاب  المكلفة. 
ونصاب الفضة حوالي 595 غرامًا، ونصاب األوراق 
النصابين، والواجب  المالية ما يعادل أحد هذين 

في هذه األصناف ربع العشر.

مصارف الزكاة
االجتماعية  الفئات  الزكاة  بمصارف  يقصد 
اهلل  ذكرها  أصناف  ثمانية  وهي  لها،  المستحِقة 
الصدقات  }إنما  فقال:  التوبة  سورة  في  تعالى 
والمؤلفة  عليها  والعاملين  والمساكين  للفقراء 
سبيل  وفى  والغارمين  الرقاب  وفى  قلوبهم 
عليم  واهلل  اهلل  من  فريضة  السبيل  وابن  اهلل 
حكيم{. فالفقراء هم المحتاجون الذين ال يجدون 
عن  يتعففون  الذين  هم  والمساكين  كفايتهم. 
هم  الزكاة  على  والعاملون  الحاجة.  رغم  السؤال 
والمؤلفة  األغنياء.  من  كانوا  ولو  الزكاة  جامعوا 
قلوبهم هم حديثو العهد باإلسالم. وفي الرقاب 
والغارمون  الزكاة.  بمال  رقابهم  تعتق  العبيد  أي 
الديون. وفى سبيل اهلل يقصد  الغارقون في  هم 
المسافر  هو  السبيل  وابن  المجاهدون،  بها 
للوالدين  الزكاة  تعطى  وال  بلده.  عن  المنقطع 

واألبناء واألزواج وغير المسلمين.  

 

ابراهيم العبيدي

كيان  يهز  فال شيء  البلوغ،  قبل  والده  فقد  من  هو  اليتيم    - الوسط 
النسان وال سّيما في مرحلة الطفولة كاليتم، فمن فقد أباه يواجه الحياة 
بدرجة عالية من الصعوبة والمشقة، وال يقتصر أثر ذلك على النواحي 
المادّية بل يتعداه إلى النواحي النفسّية والمعنوّية، فيشعر الفرد بحياة 
من  التخفيف  يمكن  سبل  وهناك  والبؤس،  الشقاء  فيها  قاتمة  مؤلمة 
آثار  خاللها على اليتيم، وتعويضه عن بعض ما افتقده، وهناك أيضاً 

تترتب على رعاية اليتيم. 

سبل رعاية اليتيم 

ومسكنه  مطعمه  تأمين  في  تتمثل  اليتيم،  لرعاية  جوانب  عدة  هناك 
أبناء  مع  بدمجه  اجتماعّياً  به  واالهتمام  وتعليمه،  وعالجه  ولباسه، 
المجتمع، ولعلّ كفالة اليتيم سواء كان كمبادرات فردّية أم عمل جماعي 
الضمانة  هو  اليتيم  بكفالة  متخصصة  ومراكز  خيرّية  جمعيات  عبر 

األكيدة والمناسبة لتقديم مختلف أشكال الدعم لليتيم. 

في إسالمنا الحنيف نجد نصيباً وقدراً مناسباً من االهتمام باليتيم، حيث 
َحّث الرسول -صلى هللا عليه وسلم- على كفالة اليتيم، وبّين علّو منزلة 
الجّنة،  في  السالم  عليه  برفقته  سيحظى  وبأّنه  الجّنة  في  اليتيم  كافل 
ِة َهَكذا. وأشاَر  فقال -صلى هللا عليه وسلم-: )أنا َوكافلُ اليتيِم في الجنَّ
َج بيَنهما شيًئا( ]صحيح[، كما قال تعالى في  ابِة والُوسطى، وفرَّ بَّ بالسَّ
َوأَِسيًرا(  َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعَلٰى  َعاَم  الطَّ )َوُيْطِعُموَن  الكريم:  كتابه 

]النسان: 8[. 

ال ننسى الرعاية التفسّية لليتيم، كالمسح على رأسه، لشعاره بالحنان 
والمودة، ففي ذلك أعظم األثر في التخفيف عنه، ومن صور االهتمام 
المحافظة على ماله وتنميته، سواء الذي ورثه أم الذي  باليتيم أيضاً 
أوجب  وقد  البر،  وجوه  من  ذلك  وغير  الصدقة،  أم  بالهدّية  اكتسبه 
السالم أيضاً النفاق على اليتيم إذا لم يملك ماالً، ويتعّلق ذلك بقريبه 
األقرب فاألبعد، وفي حال التعذر فللدولة مسؤولّية عظيمة أيضاً، ونجد 
اليتيم،  وكفالة  برعاية  المختصة  الخيرّية  الجمعيات  من  العديد  اليوم 
مع  ينسجم  وهذا  ونفسياً،  مادياً  له  الدعم  أشكال  مختلف  تقدم  والتي 
فقد  المجتمعي،  واألمن  االجتماعي  التكافل  تحقيق  في  السالم  نظرّية 

سبق غيره من النظم في ذلك.

 آثار رعاية اليتيم 

إّن في رعاية اليتيم واالهتمام به آثاراً عظيمة على اليتيم وعلى المجتمع 
بأسره، وعلى الشخص أو الهيئة التي تقوم بذلك، فنجد اليتيم اطمأنت 
نفسه، وشعر بالسعادة واالنتماء لمجتمعه وأمته، وانتزعت من نفسه 
وأصبح  اليجابّية،  بالقيم  نفسه  وامتألت  والحسد،  والكراهّية  األحقاد 
عنصراً فاعالً وناجحاً في المجتمع ينافس ويزاحم في تقديم الخدمة له، 
مما يساهم في تماسك المجتمع وترابطه، وغياب الفجوة بين أبنائه، 
وكذلك يستحق من يقدم الخدمة والعون لليتيم محّبة الناس وترحيبهم 
به، ويكسب رضى هللا ومحبته، والعون والتوفيق له في الدنيا، والفوز 
بالدرجات العالية في الجّنة يوم القيامة. إّن مجتمعاً يكرم أيتامه ويقوم 
بواجبه نحوهم هو مجتمع يحترم ذاته باحترامه لكلّ مواطنيه من غير 
تفرقة أو تحّيز، فيشق طريقه بذلك نحو التنمية، والرخاء، واالستقرار، 
بتهميشه شريحة  األنانّية،  عليه  غلبت  قد  مجتمعاً  نجده  ذلك  ونقيض 
مهّمة من أبنائه، ومّهد السبل لهم لالنحراف والشذوذ والجريمة بكلّ 

صورها وأشكالها.

اليتيم
ســبل رعايته وآثارها االيجابية
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لنتوجه اىل حال اليتيم قليالً!  
و

 نجاح جراد

  في وقت بات الوضع االجتماعي في مكّب النفايات والنفايات خارجه، 
ال أحد يهتم، والمسؤول عن هذه الفوضى صامٌّ أذنيه، فبعد االعتياد 
كيف  وظلم،  وتألٍُّم  فقٍر  من  آخر  بعد  يوماً  ينتشر  لما  المرغوب  غير 
يستطيع من هم في حاٍل صعبٍة اجتماعّياً أن يتأقلموا؟ مهما يكن، فهم 
بالتأكيد أفضل حاالً من أخرين قد فقدوا أحداً من والديه المعيل له نفسّياً 
وفكرّياً ومادّياً،  صعٌب حالهم أكثر في وقٍت ال يكونون شيئاً من دون 
المونة من أشخاٍص هنا وهناك،  أو كما تعتبر عامّياً »واسطات»، 
في ظلِّ هذا وذاك، أين اليتيم بينهم جميعا؟ المعلومات التالية تضُعك 
في خانة معرفة بعض الجمعّيات وغيرها ممن يهتم باليتيم والموكل 

بكفالته، وتحديداً في طرابلس.

بداية عّرف حّسان أدهمي، رئيس جمعّية إحياء التراث في طرابلس، 
دور  في  العمل  »يقتصر  قائالً:  األيتام،  ودور  الجمعّيات  بين  الفرق 
األيتام على رعاية اليتيم والتي تتضّمن إيواءهم وإطعامهم وتعليمهم 
على  الخيرّية  الجمعّيات  يشمل عمل  بينما  األخرى.  األنشطة  وبعض 
رعاية اليتيم غالباً دون إيوائه. ويختلف من جمعّية ألخرى بدًءا من 
الكفالة فقط إلى الرعاية الشاملة بما فيها المتابعة الدراسّية والصحّية 

والدينّية»

كفالة  »تتّم  قائالً:  الطلب  تقديم  كيفّية  عن  شامل  بتعريف  وتابع 
الكافلة يضّم المستندات المطلوبة وهي  اليتيم بتقديم طلب للمؤّسسة 
المعلومات عن اليتيم والوثائق التي تثبت وفاة األب أو األب واألم معاً 
أو  الشرعّية  المحكمة  من  مستندات  بموجب  عليه  الوصّي  هو  ومن 
كاتب العدل. وبعد التأّكد من المستندات المقّدمة، يتّم االتصال بالجهات 
أفراد، وبمجّرد ورود مخّصصات  أو  لأليتام سواٌء مؤّسسات  الكافلة 
لليتيم يستدعى الوصي ويسّلم المخّصصات بموجب وثائق قبض تثبت 

وصول المخّصصات للجهة الصحيحة.»

اليتيم تأتي غالباً من كفاالت  وعن الموارد قال: »أما موارد كفاالت 
فردّية أو جماعّية وقد تكون صفقات وتبّرعات وقد تمون أيضاً مردود 

وقفّيات مخّصصة تهدف كفالة اليتيم.»

من هذه التعريفات بدأنا البحث وكان كما التالي:

الزكاة، وهو  بأمور  ُتعنى  لبنان، مؤسسة خيرية  الزكاة في  صندوق 
تابع لدار الفتوى،  ومنذ إنشائه وهو يعتني باأليتام في مختلف مناطق 
لبنان وبخاصة الفقراء منهم، و»هذا هدفه» حسب ما قاله زهير الكّبي 
األيتام  لمتابعة  الصندوق طريقتين  وتابع: »يعتمد  الصندوق،  رئيس 
ورعايتهم، األولى هي الرعاية من خارج لبنان عبر مؤسسات خيرية 
لبنان، وذلك  داخل  كفاالت من  أو عبر  السالمي  العالم  في  موجودة 
ابتداًء من 50 دوالر أو ما يعادلها أقل أو أكثر بقليل، وتصل في حدها 

األعلى الى 200 دوالر أمريكي حسب نوع الكفالة والكافل.»

وتابع معّرّفاً: »اليتيم يجب أن يكون بعمر اليتم )قبل البلوغ(، واليتيم 
الكفالة حتى سن 15  اليتم، وتبقى  الذي توفي والده وهو بعمر  هو 
للذكور و17 لإلناث. ومن الشروط المطلوب توفرها أن يكون اليتيم 
في المدرسة وغير عامل، والشرط األساسي أن يكون هناك فقر في 
العائلة والحاجة ويكون تحت رعاية أهله وليس تحت رعاية 
مؤسسة أخرى تعني بشؤون األيتام. فاليتيم الشرعي هو 
من توفي والده وهو بعمر اليتم، أما من توفيت والدته 
فالشرط  موجوداً،  والده  كان  إذا  يتيماً  يعتبر  ال  فهو 
إن  المثال  سبيل  فعلى  والعوز  الحاجة  وجود  األساسي 

كان اليتيم تحت رعاية عمه وعمه غني فهنا نحن ال نساعد وال نقدم 
أي كفالة لليتيم، واألساس هو أن نعرف تحت وصاية من هو، وهذا 

نتحقق منه من خالل زيارة نقوم بها الى منزل اليتيم».

ورقة وصاية  مع  األب  وفاة  ثبوتية عن  أوراق  أكمل: »يجب وجود 
من المحكمة الشرعية تحدد من الراعي لليتيم، ونحن نقدم المساعدة 
مباشرة لمن يرعاه وهي تصدر من الصندوق تحت مسمى كفالة يتيم 
عن  الصادرة  الرسمية  الورقة  حسب  وصايته  تحت  هو  لمن  وتسلم 

المحكمة الشرعية.
 

جمال األيوبي مسؤول في بيت الزكاة تابع بعد ذكر الشروط ذاتها التي 
ُذِكرت سالفاً عن كيفّية التقديم لليتيم: »يعود ريع مجّمع األبرار في أبي 
سمراء لبيت الزكاة، ففي المجّمع يوجد مسرح ومسجٌد ومدرسة ابن 

خلدون أيضاً وتأتي الحواالت األخرى الخارجّية كلّ شهرين.»

ثم أضاف أّن: »الكفالة تكون من وقت الوالدة إلى أن يصبح في الثامنة 
عشر من عمره، وال يمكن تقديم الطلب لمن هم فوق العشر سنوات، 
لكفالتهم.  الّسن  كبار  يقبلون  ال  البالد  خارج  هم  من  الكفالء  أّن  ذلك 
ويتراوح أعداد اليتامى في بيت الزكاة تقريباً ليصل إلى800 يتيم يأتي 

لهم قرابة ال 5000 كفالة.»

 « التالي:  قال  للكفيل  تأتي  التي  الموارد  تقسيم  كيفية  عن  وبسؤاله 
سمراء  أبي  في  الحنان  مستشفى  في  لليتيم   %100 مّجانّية  الطبابة 
لليتامى الذين هم في بيت الزكاة، و50% ألمهات األيتام. حيث ُيقتسم 
ليرة  آالف   5 أوتوماتيكّياً  الخارجّية  الجمعّيات  من  اآلتية  الكفالة  من 
لبنانّية لكلّ يتيم لدخاله ضمن القائمة المقّدمة إلى المستشفى، لتكون 

الطبابة مّجانّية له وكذلك نصف مجانية لوالدته.»

أما في المجال التربوي »فنقوم بدورات تقوية مّجانية مع النقل للطالب 
األيتام، ودورات حفظ قرآن مجانّية في الصيف.» ومن حيث الجانب 
الترفيهي »فنسعى دائماً للقيام بالنشاطات والرحالت لأليتام، إلى جانب 

المخّيمات الصيفّية للصبية.»

نعمت عاشور مسؤولة قسم كفالة األيتام في »جمعّية االرشاد الخيرّية» 
في الميناء تقول: »هنالك جهات كافلة كثيرة، مثل بيت الزكاة، إال أّن 
الجميع لديه خصوصّية في التعامل أو في طريقة الرعاية. كانت الكفالة 
قبل المشاكل في سوريا، أي قبل ال 2011 غير الحال اليوم، حيث 
العانات،  هذه  خّفت  فقد  اليوم  بينما  شهر،  كلّ  تأتينا  الكفاالت  كانت 
وأصبحت تصلنا كلّ ثالثة أشهر والمبلغ أقل من السابق، حيث توّجهت 

األمور »إلى إعانة األهم في الحاالت االجتماعّية».»

وتابعت »تأتي الكفاالت الخارجّية من الشارقة ومن أستراليا والكويت 
يقّدمها  والتي  الداخلّية،  الكفاالت  جانب  إلى  )األوقاف(،  والسعودّية 
أشخاٌص من طرابلس والمقتدرين في البلد.»  »يتّم التسويق للجمعّية 
من خالل النشاطات التي تحصل على مدار السنة، مثل إفطارات رمضان 

وفي األعياد، حيث يتّم دعوة أعداد   كبيرة من اليتامى وأهاليهم »

يكونوا مع جمعّية واحدة  أن  يمكن  بأن »المكفولين ال  قائلة  وتابعت 
وذلك كون الكفالة الواحدة تكون تحت إطار »المساعدة» فـ50 ألف 
ليرة لبنانّية ال تكفي أسبوعاً واحداً، كما ال يمكن أن يكفي يتيماً ووالدته 
مهما اقتصدوا، لذلك يستطيع ولّي األمر أن يكتفل من جمعّيات عديدة 

أخرى، وبالطبع ال الباب مفتوٌح أمامهم.»

»تتّم الكفالة في بيئته ومدرسته ومجتمعه الخاص،  فبعد أن فقد أباه 
ال يمكن أخذه من والدته أيضاً،  لذلك »جمعية الرشاد» ُتعنى بإعطاء 
الجمعّية  من  أكثر  الطفل  يحتاجه  ما  تماماً  تعرف  فهي  لألم،  الكفالة 
نفسها. فالجمعّية إذاً هي وسيط. ولذلك ال ُنعنى نحن بتقسيم الموارد، 

فنحن نسّلمها إلى األم فور وصولها.»

من جهة توسيع الكفالء والمكفولين قالت: »تصل أعداد اليتامى إلى 
الـ 1600 يتيم  والكفالء إن ازدادوا فهم من الداخل.»

ومن معرفتنا ألهمّية األّم توّجهنا للرابطة النسائّية االسالمّية تحّدثنا مع 
مديرتها األستاذة عائشة علّيان التي قالت: »نقوم بكفالة األيتام بشكل 
صغير وال نسعى إلى توسيع العدد، فالمهّم االعتناء باألم  بل جعلها 
وإعطاؤها  باألعباء،  الملحق  الغّم  عن  بعيدا  جديد  من  الحياة  تتذوق 
حّقها في االندماج مع المجتمع، حيث فقدان الزوج يؤّثر بشكٍل كبير 
األم  عالقة  لتحسين  والسعي  األطفال،  على  وبالتالي  الزوجة  على 

بطفلها وتدعيمها نفسّياً.»

تضيف: »تأتي الكفاالت الخارجّية لليتامى والذين يبلغ أعدادهم قرابة 
ال 650 يتيم من صندوق الزكاة الكويتي وهيئة الغاثة والمؤّسسة 
قامت من األساس مع  الخارج  العالقات مع  الكندّية، وهذه  النسانّية 
وبعد  سفرها   خالل  من  بنتها  حيث  وفاتها،  قبل  يكن  منى  األستاذة 
وفاتها، أجمعنا مع األستاذة علّيان المسؤولة على بدأ مشروع كفاالت 
فقط،  طرابلس  داخل  هو  والمشروع   ،2014 ال  منذ  وذلك  داخلّية، 
وموارده من األهل واألقرباء وبالطبع من يساهم. ومشروع ال 2014 

إلى اليوم مختلف تماماً عن مشروع ال 1978.» 

الرابطة  في  ناشطة  وهي  علّيان،  جانب  إلى  كّبارة  زبيدة  وأضافت 
كفاالت  أشخاص،  خمس  بكفالة  إّما  يتّم  هذا  »المشروع  النسائّية: 
جزئّية بقيمة 15 ألف ليرة لبنانّية إلى جانب ألف ليرة لبنانّية أعمال 
إدارّية، أو حسب المقتدرين وبذلك تكون كفالة طفٍل واحٍد سهلة على 

من الجميع.» 

لطيفة خالد متحّدثة عن الفتيات في دار اليتيمة قائلة: »إن من أهداف 
وتعليم  رعاية  السالمية(،  اليتيمة  )دار  النسائية  الخيرية  الجمعية 
يتيمات  منهن  المقيمات  لذلك  الفقيرة،  اليتيمة  اللبنانية  البنت  وإيواء 
ومنهن حاالت اجتماعّية صعبة، وطبعا ال تفريق بالمعاملة بينهم في 
الدار، ال في العلم وال في الطعام، وال في التقديمات وال في المعامالت.»

من  المؤلفة  اللجان  طريق  عن  يأتي  بهن  »االعتناء  وأضافت: 
الداخلية  المدرسة  تتابع  التربية،  لجنة  الدارة، فمثال  أعضاء مجلس 
ومتطلباتها، ولجنة الطعام تؤمن المواد وتضطلع على برامج الطعام 
الشهرية وتراقب الوجبات  ولجنة األلبسة ولجنة الصحة وغير ذلك.»

أما خارجه فهنالك  الدار،  فتاة داخل  اليتيمة ترعى »حوالي مئة  دار 
حوالي عشرين تلميذة في الجامعة اللبنانية وفي المهنيات والثانويات. 
حساب  على  وأيضاً   35 فتاة  حوالي  الجمعية  حساب  على  وهناك 

الجمعية مقيمات من جنسيات عربّية مختلفة.»

وختمت قائلة: »التطور أسلوب عمل تسعى الجمعية دائماً للسير في 
خطاه، وأهداف الجمعية مراعاة العصر والحداثة.»

الوسط تقرير 8
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طالل مشعل

والسالمية  العربية  مجتمعاتنا  في  التسول  ظاهرة  إنتشرت   - الوسط 
بشكٍل كبيٍر في اآلونة األخيرة، وال شك بأن هذه الظاهرة السلبية تؤشر 
مجتمعاتنا،  في  واألخالقية  االجتماعية  المشاكل  من  عدٍد  وجود  على 
وما  التسول؟  أسباب  فما هي  الظاهرة،  هذه  مثل  والتي سببت وجود 
الكفيلة  السبل  وما  الظاهرة؟  هذه  إلى  السالمية  الشريعة  نظرة  هي 

بالقضاء عليها؟. 
 

للمتسولين  سبباً  يكون  قد  الشديد  والفقر  الحاجة  أن  من  الرغم  فعلى 
يعد  ال  أنه  إال  حياتهم،  في  والمال  الرزق  لطلب  المسلك  هذا  النتهاج 

بالتأكيد عذراً مشروعاً للتسول. 

سهولة سلك التسول في تحصيل المال، فكثير من المتسولين يرون أن 
هذا المسلك والطريق في تحصيل المال يعتبر ميسراً وسهالً، وال يحتاج 
إلى إعداد أو جهد بدني، وأغرى هذا األمر كثيراً من المتسولين النتهاج 

مسلك التسول، وأدى إلى شيوع هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة. 

والعلماء  الدعاة  تحذير  الرغم من  فعلى  المتسولين،  إلى  الناس  نظرة 
من ظاهرة التسول والمتسولين، والنهي المتكرر عن دفع األموال لهم، 
إال أن كثيراً من الناس تجده يدفع األموال إلى هؤالء المتسولين، مما 
يشجعهم على انتهاج هذا المسلك في الحياة، وترك اتباع السبل األخرى 

الصحيحة في تحصيل الرزق والمال الحالل.

تقاعس  أغرى  حيث  الظاهرة،  هذه  من  الحد  في  السلطات  تهاون   
السلطات عن تنفيذ مسؤولياتها في الرقابة على هذه الظاهرة، ومحاسبة 

من يقف وراءها إلى انتشارها وشيوعها في مجتمعاتنا. 

 نظرة الشريعة السالمية لظاهرة التسول 

قضية  أي  معالجة  تغفل  ولم  شاملة،  شريعة  السالمية  الشريعة  ألن 
من قضايا المجتمع المسلم، ومن بينها ظاهرة التسول وسؤال الناس، 
على  يقضي  واضحاً  منهجاً  والسالم  الصالة  عليه  النبي  وضع  فقد 
هذه الظاهرة حينما حث على طلب الرزق بالسعي والكد والعمل بعيداً 
عن التعطل والتواكل على الغير، وفي الحديث النبوي الشريف: )ألن 
أََحًدا، فُيعطَيه أو  َيحتطَب أحُدكم ُحزَمًة على ظهِره، خيٌر من أن َيسألَ 
يمنَعه( ]صحيح البخاري[، كما تحدث عن صورة من يسأل الناس كثيراً 
في الدنيا حين قال: )ال تزالُ المسألُة بأحدكم حتى َيْلقى هللَا، وليس في 

وجِهه ُمْزَعُة لحٍم( ]صحيح مسلم[. 

سبل القضاء على ظاهرة التسول

 القضاء على ظاهرة التسول يستدعي تضافر جميع فئات المجتمع من 
عليه  فالفرد  كل على حسب مسؤولياته،  أفراد ومؤسسات وسلطات، 
أو  العمل متعباً  للعمل حتى لو كان هذا  مسؤولية ذاتية في أن يسعى 
المؤسسات  ومنها:  المختلفة؛  المؤسسات  وعلى  مؤهالته،  يناسب  ال 
هذه  بخطورة  المجتمع  توعية  مسؤولية  والدعاة  والعلماء،  الدينية، 
في  أيضا  بمسؤولياتها  تقوم  أن  السلطات  وعلى  وسلبياتها،  الظاهرة 
الذي يسد  الزكاة  تفعيل صندوق  الظاهرة من خالل  القضاء على هذه 
حاجات الفقراء والمساكين، والقبض على العصابات التي تقف وراء 

المتسولين الصغار.

التـســول
 الســبل الكفيلة بالقضاء عليه
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للوقوف على حال رعاية اليتيم في المنية، توجهت الوسط الى صندوق 
زكاة المنية والتقت رئيسه الحاج عبدالغفور علم الدين الذي كانت له 
األيادي البيضاء في رعاية اليتيم والمسكين حيث استثمر عالقاته مع 

الخارج في سبيل هذه المكرمة.

علم الدين،  الذي يشغل ايضا االشراف العام على مجمع العبير التربوي أكد 
من  العبير  بمجمع  المرتبط  األيتام  دار  بتأسيس  القرار  »اتخذ  أنه  عن  لنا  
لحظة اتخاذ قرار تأسيس المجمع في العام 2004 وكانت البداية بأقل من 

30 يتيم واليوم يصل عدد اليتامى إلى ما يقارب الـ 300 يتيم«.

التعليم  تشمل  وهي  تقديمات  عدة  على  موزعة  وهي  المقدمة  الخدمات 
المجاني من الباص الى الكتب، القرطاسية، األدوية، الى جانب وجود قسم 
داخلي  وآخر خارجي، والداخلي يتضمن حصص الطعام، العناية والتدريس 

ضمن معايير وجودة عاليين.

ولفت علم الدين إلى أن المؤسسة المخصصة للعناية باأليتام هي من ضمن 
انتقل االسم إلى »قطاف  الخير واليوم  التربوي وبدأت بأبواب  العبير  مجمع 

الخير» مذكرا بأن المؤسسة تستقبل يتيم األم أو األب أو االثنين معا.

قال:»  المنية  زكاة  بصندوق  مؤسساته  ارتباط  مدى  عن  سؤال  على  وردا 
نحاول ربط ايتامنا مع صندوق زكاة المنية من خالل مشروع توأمة يساعد 
في جلب المزيد من المساعدات أليتام المؤسسة وتقديم أفضل رعاية لهم، 
وعن تكاليف رعاية اليتيم قال:» هي تبدأ من 1000$ ك رعاية كاملة باليتيم 

)شامل( أو نصف شامل بمبلغ أقل يصل الى $650.

وعن األعمال التي تستقبل فيها المؤسسة أيتامها قال:» نستقبلهم من عمر 
5 سنوات حتى انتهاء المرحلة الثانوية وللكفيل الحرية بكفالة اليتيم حتى 

انتهائه من المرحلة الجامعية».

مركز جديد لأليتام
وكشف علم الدين عن شراء قطعة أرض )2000 متر( مخصصة لبناء مركز 
وزارة  مع  عقد  ضمن  المواصفات  كل  وفيه  مميز(  أيتام  )دار  لأليتام  حديث 

الشؤون.

ولفت إلى أننا نعمل على اجراء )إحصاء كامل( لأليتام في المنية الذين يصل 
تعدادهم اليوم إلى ما يقارب الــ 2000 يتيم وقد بدأنا على صعيد صندوق 

الزكاة بإجراء مسح شامل للفقراء األيتام واألرامل في المنية.

املشروع االستشفائي

االستشفائي  المشروع  عن  للوسط  الدين  علم  تحدث  منفصل  سياق  وفي 
قدم  وهو  أحواله،  أفضل  في  اليوم  هو  وقال:»  الزكاة  صندوق  من  المقدم 
كاشفا  محتاج  اليوم ألكثر من 100  إلى  االنطالقة  منذ  االستشفاء  خدمات 
عن أن لصندوق الزكاة األيادي البيضاء في مساعدة الفقراء وترميم المنازل 
ضمن اطار مساعدات ال تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية». وأضاف:» باب 

المساعدات الشاملة باب واسع وبحاجة إلى إمكانيات قوية».

أموال الزكاة
ودعا علم الدين أبناء المنية إلى دفع زكاة أموالهم وقال:» زكاتكم محفوظة 

وال نصرف منها قرش واحد إال بموافقة لجان متخصصة ضمن الصندوق».

وأشار علم الدين إلى أن دفع 50% فقط من الزكاة في المنية قادر على إنهاء 
ظاهرة الفقر  بشكل نهائي.

مبنى جديد 
 

بالمقر  المنية  زكاة  لصندوق  المنتظر»  الذهبي  »العهد  الدين  علم  وربط 
للجان من ضمنها اإلعالم  أن يضم غرف ومكاتب  المقرر  الذي من  الجديد 
بما يتناسب مع المرحلة وال نخفي سرًا عن تواصلنا مع مزكين في الكويت 

قادرين على تغطية كل احتياجات الصندوق.

وتحدث  عن تحضيرات تجري اليوم مع فعاليات المدينة لحثهم على الزكاة 
وحث الناس على أداء فريضة زكاتهم مشددا على أهمية حث األبناء والطالب 
في المدارس على االلتزام بهذه الفريضة وتعلم أهميتها في علم االقتصاد 
وقال:» نعمل على تطبيق قانون الزكاة في مجمع العبير التربوي وهي خطوة 

جديدة ومهمة».

العهود السابقة
الدين  علم  نفى  الصندوق،  على  توالت  التي  السابقة  العهود  تقصير  وعن 
علمه بهذا الفساد الذي »يحدثونا عنه» وقال:» تغطية حاجات المنية شبه 
مستحيل، الفقر في المنية كثر والعمل الخيري كبير وهناك محتاجين، إال أننا 
نسعى من ضمن خطط وضعناها لمساعدة القسم األكبر من أبناء المدينة 

والتجاوب معها قادر على إغالق ملف الفقر في المدينة».

رئيس صندوق زكاة املنية يتحدث للوسط عن رعاية األيتام واملبنى الجديد!

الحاج عبدالغفور علم الدين

 دفع 50% فقط من الزكاة  قادر على إنهاء ظاهرة الفقر بشكل نهائي!

فتح باب التربع   ملبنى صندوق زكاة املنية الجديد!

افتتــح صنــدوق زكاة المنيــة فــي لقــاء عقــد فــي المــكان المقــرر القامتــه فيــه افتتــح بــاب التبــرع بعــد تبــرع  المحســنان مصطفــى و 
احمــد رســتم بقطعــة األرض، وتبــرع فاعــل خيــر مــن الكويــت بتكلفــة المســجد والقاعــة .. وال زال بــاب التبــرع مفتوحــا لمــن يريــد 
)تســجيل صدقــــــــة جاريــة( ، وللمزيــد مــن المعلومــات الحضــور مباشــرة الــى مبنــى صنــدوق زكاة المنيــة - الــى جانــب منســقية 

تيــار المســتقبل فــي المنيــة أو التواصــل عبــر االرقــام:    03550015  أو  06463434
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يتابــع مجمــع األرز التربــوي تألقــه وتميــزه وفــي كل مضاميــر التربيــة، وإّن المجمــَع يهــدُف إلــى إعــداد جيــٍل واٍع، ُمتحــٍل بالقيــم، ُمحّصــن بالعلــم، ُمتحّمــٍل للمســؤولّية، قــادٍر علــى اّتخــاذ 
القــرار، طامــٍح إلــى الُعلــى،  ولــذا يحــرُص علــى صقــِل شــخصّية أبنائــه القيادَيــة، وإشــراكهم فــي صناعــة القــرار مــن خــالل المشــاريع الّتربوّيــة الهادفــة، وفــي طليعتهــا  مجلــس الّطلبــة.

ــة،  فعّرفــوا عــن أنفســهم بــكلّ رقــّي، وقّدمــوا مشــاريعهم بــكلّ ثقــة،  ــِن الّثالثــة والّرابعــة انتخابــات مجلــس الّطلبــة فــي أجــواء مــن المنافســة والّديمقراطّي وقــد خــاض طــاّلب الحلقتي
وناقشــوها بــكلّ جــرأة، فأبدعــوا، وتأّلقــوا ...  وكانــوا نمــاذج ُيقتــَدى بهــا فــي العمــل الّشــريف، والّتعــاون الّديمقراطــّي، واالحتــرام، وتقّبــل اآلخــر وُتــّوج هــذا العمــل الّديمقراطــّي بفــوز 

الّطالــب عثمــان الّشــامي مــن الّصــّف الّســابع إنكليــزّي بأغلبّيــة ســاحقة.

مبــارك لعثمــان فــوزه، وإلــى مزيــد مــن النجــاح، وهنيًئــا ألبنائنــا قــادة الغــد بمنبرهــم الحــّر اّلــذي ّيصقــلُ مواهبهــم، وُينّمــي فيهــم مَلكــة البــداع، ويمنحهــم حــّق التعبيــر عــن آرائهــم بــُكلّ 
حرّيــة وجــْرأٍة.

ا  بدء عملية االقتراع

ا  عملية الفرز

ا  المجلس المنتخب

تغطية خاصة 10

«



الوسط - مواكبة منه لكل جديد، وألن يكون السباق في تقديم أفضل 
اليوم  بدور طاّلب  التربوية والمجتمعية لطالبه، وإيماًنا منه  البرامج 
ُبناة الغد على الّتغيير وتحقيق الّتقّدم والنماء لمنطقتهم أّواًل ولوطنهم 
اّلذي   المجتمعّية»  »الخدمة  مشروع  تطبيق  على  وحرًصا  ثانًيا، 
  45 بمعّدل  الّثانوّي  المنهاج  ضمن  والّتعليم  الّتربية  وزارة  أْدرجته 
ساعة خدماتّية ليساهم الّتالميذ في الّنهوض بمجتمعاتهم، أعلن مجمع 
األرز التربوي في لقاء عقد مع األهل والطالب عن الخطوات التنفيذية 
لمشروع »الخدمة المجتمعية»  برعاية المسؤولين في المؤسسة من 
تربوّيين، إدارّيين ولجنة األهل حيث تم تحديد خطوات المشروع وسبل 

تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات البلدية في المدينة.

تناول اللقاء عرض لألفكار التي تساعد على تحسين الوضع المجتمعي 
والخدمي في المدينة من خالل مجموعة خيارات، وكان الفًتا حرص 
األهالي وحماسة األبناء على اختيار ما هو مميز وقادر على التغيير  

كما كان للجنة األهل اقتراحات بّناءة في هذا الميدان.

 

سعيد 
المدير التربوي لمجمع األرز االستاذ راؤول السعيد قال على هامش اللقاء: 
»هدفنا الرئيسي هو خدمة منطقتنا والجوار،... لذلك عقدنا اجتماعات مكثفة 
وطرحنا العديد من األفكار منها تنظيم السير،.. ألن المنطقة ُتعاني من سوٍء 
في الطرقات، ارتأينا ان األنسب هو التركيز على النارة الليلية المخصصة 
لتحديد حافات الطريق مع تخطيطها بألوان ليلية لرشاد السائق ضمن هدف 

تسهيل السير الليلي والتخفيف من حوادث السير».

ظافر  األستاذ  البلدية  رئيس  مع  أيضا  طرحت  ومشاريعنا  أفكارنا  أضاف:» 
زريقة الذي كشف عن مشاريع ستقوم بها البلدية»

 ولفت سعيد الى أن »المشروع هو من اجل المصلحة العامة في البلدة من 
حيث سيتم تمويله من خالل أنشطة ومساعدات وتقديمات.

وبحسب سعيد فإن المشروع يطال شارعي الدفلة وشارع حي الكنيسة بهدف 
تحويلهم الى طرق نموذجية )إضاءة - تخطيط - تلوين – تشجير، التنظيف، 

طالء الجدران وطبعا من قبل طالب األرز.(

المجتمعية ستناقش  الخدمة  أفكار الحقة ضمن  وكشف سعيد عن مجموعة 
تباًعا مع وزارة التربية بعد اختتام المرحلة االولى من المشروع. 

درباس
مديرة المجمع األستاذة صفاء الدرباس قالت: » بعد أخذ موافقة اليونيسكو 
ومباركة رئيس البلدية األستاذ ظافر زريقة، كنا بحسب الحصاءات المدرسة 
األولى التي شرعت على مستوى المنطقة بتنفيذ هذا المشروع، جيل االرز هو 

الجيل األول الذي يبدأ بتنفيذ الخدمة المجتمعية بخطوات عملية».

 الجدير بالّذكر أن بلدّية المنية ُممثلًة برئيسها األستاذ ظافر زريقة قد أعلنت 
عن استعدادها الّتام لتقديم كلّ الّدعم لنجاح هذا المشروع المجتمعي الرائد.

في الختام شكرت إدارة المجمع، بلدية المنية على حسن إصغائها وتجاوبها 
الّتاّمة بإدارة  الّناشئين كما شكرت لجنة األهل على ثقتها  في دعم الّطالّب  
المجّمع. من جهة مقابلة شكرت لجنة األهل  إدارة  مجّمع األرز »الّساهرة 
الوطنّية وغرسها في نفوس  بالهوّية  على ترسيخ روح االنتماء واالعتزاز 

أبنائها».

نجار
عن  نّجار  أفراح  األستاذة  المجتمعية  الخدمة  لجنة  رئيسة  شرحت  بدورها 
المشروع مشيدًة بدور الشباب في النهوض بالمجتمع وإحداث التغيير، كما 
تنفيذه  ومراحل  وطرق  وتفاصيله  أهدافه  وشرحت  المشروع  بعرض  قامت 
والفئة المستهدفة منه، وطرق تمويل ودعم الخطة ليصار لتنفيذها، مشددّة 
على شعار: أنا مواطن، أنا مشارك، أنا مسؤول. وكان الفًتا الحماسة واالندفاع 

لدى الحضور من األهل والطالب للبدء بالعمل.

زيارة الرئيس ظافر زريقة
 

واستكماال للمشروع، إستقبل رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة  لجنة 
الخدمة المجتمعية في مجّمع األرز التربوي والمؤلفة من طالب الصف األول 
ثانوي يرافقهم المدير التربوي للمجّمع األستاذ راوول السعيد ورئيسة قسم 

المرحلة الثانوية السيدة ربى طبيخ واألستاذة أفراح النّجار.

عقد على هامش الزيارة اجتماع  لفساح المجال للطالب في طرح أسئلتهم 
»التي أرادوا من خاللها إيجاد ما يمأل حقيبتهم المعرفية حول كل ما يتعلق 
والمزمع  السابقة  النمائية  ومشاريعها  وصالحياتها  وأعمالها  بالبلديات 

تنفيذها الحقا. 

كأستاذ رياضيات   المهنية   نبذة عن سيرته  اللقاء  وأعطى زريقة في خالل 
في المرحلة الثانوية ثم مدير لحدى ثانويات المنية الرسمية ليصبح رئيسا  

لبلدية المنية والتى تعد من اكبر بلديات اتحاد المنية ولبنان.

المرحلة  تلك  التي واجهته في  الصعوبات والتحديات  كما تحدث زريقة عن 
عن  الحديث  أوجز  ذلك  بعد  والصبر  الحكمة  بسالحي  تذليلها  واستطاع 
المشاريع التي  تحّققت خالل ترؤسه للمجلس وكل المشاريع المزمع تنفيذها  
عبر لجان البلدية المتعددة )تربوية - صحية - بيئية ...( لتكون منطقة المنية 

بقعة  مضيئة في محافظة الشمال »تجذب اليها القاصي والداني».

اُختتم  اللقاء  بإبداء الرئيس زريقة  كامل استعداده لتبني مشروع الخدمة 
المجتمعية المقدم من مجمع األرز التربوي  الى وزارة التربية والتعليم والذي 
يصب في خدمة المجتمع المدني في المنية لتنطلق في وقت قريب  »ورشة 
عمل غير مسبوقة  في  المنية تحت شعار  يدا بيد لخدمة مجتمعية واعدة في 

ظل مسيرة بلدية رائدة». 

الخدمة املجتمعية 
 

 ُتعّد الخدمة المجتمعية  من أهّم الِمهن على الطالق؛ فهَي ِمن مهن الُمساعدات 
النسانّية التي تقوم على أسس ومتطّلبات المهن المهمة، وذلك من حيث َتوفُّر 
ووجود  والمعرفي،  النظري  كالطار  المهنة  هذه  ُتثري  التي  العديدة  األطر 
الُمتخّصصين والَمعاهد والُكلّيات لتعليمها ورفع مستوى العاملين فيها ثقافياً، 
األخالقّية  القيم  فيها  الموجودين  االجتماعيين  االختصاصيين  بين  وتجمع 

الرفيعة التي ُتنّظم عالقتهم مع بعضهم وعالقتهم بالُعمالء والُمجتمع.
 

  وتشير دائرة الَمعارف للعلوم االجتماعّية والدولية في حديثها حول تعريف 
الخدمة االجتماعّية ودورها أّن الَهدف األساسي من وجود الرعاية االجتماعّية 
والُمجتمعات  والجماعات  والعائالت  األفراد  وُمساعدة  إعانة  على  العمل  هو 
والُمشكالت  المعيشّية  االضطرابات  بعض  من  ُتعاني  والتي  المختلفة، 
االجتماعية؛ فالخدمة االجتماعّية لها دور عظيم؛ ألّنها تساعدة اآلخرين وفق 
ُخطٍط ونظرّياٍت تم وضعها ودراستها بأيدي أشخاٍص متخّصصين اجتماعّياً 

ومؤّهلين للتعامل مع جميع فئات الُمجتمع.

 يتبّين من التعريفات السابقة آلية عمل الخدمات االجتماعية، وماهية هذا العمل 
تبذلها  التي  الكثيفة  الجهود  والذي هو عبارة عن مجموعٍة من  ومفهومه، 
الحكومات والهيئات المختلفة والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى يتمّكن الفرد 
من التكّيف بشكٍل إيجابي مع البيئة الُمحيطة التي يعيش فيها، وهذه التهيئة 
المناسب،  بالّسكن  واالستمتاع  النفسية،  الراحة  من  قسطاً  َينال  أن  له  ُتتيح 
والقوة الجسمّية، والصحة البدنّية الجيدة، والغذاء الكامل المتوازن، والثقافة، 

والتسلية، والترفيه.

مجمع األرز الرتبوي »األول يف املنية والجوار» على صعيد تطبيق مشروع »الخدمة املجتمعية» .. 
درباس: أنتم جيل األرز، أنتم الجيل األول يف األرز ويف املنطقة الذي يبدأ بتنفيذ الخدمة املجتمعية بخطوات عملية!

ا  درباس

ا  سعيد

ا  من اللقاء

ا  تكريم الرئيس زريقةا  الطالب مع زريقةا  زريقة وسعيد
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رئيس  دولة  من  مباركة  بتوجيهات   - الوسط 
الحكومة الشيخ سعد الحريري قامت الهيئة العليا 
الزكاة  لصندوق  االرز  من  طن   5 بتقدمة  لالغاثة 
حضور  في  بتوزيعها   االخير  قام  حيث  المنية  في 
صندوق  ورئيس  خير  محمد  اللواء  الهيئة  رئيس 

الزكاة في المنية الحاج عبدالغفور علم الدين.

تخلل اللقاء كلمة لعلم الدين  شكر فيها  الرئيس 
الزكاة  صندوق  باسم  خير  واللواء  الحريري  سعد 
في  والفقراء  واالرامل  بااليتام  اهتمامهم  على 

المنية.

 ثم كانت كلمة للواء محمد خير عبر فيها عن فرحه 
حصص  بتأمين  الصندوق  وعد  كما  العطاء  بهذا 
في  والمحتاجين  وااليتام  واالرامل  الفقراء  لجميع 
المدينة أسوة بباقي المناطق. اختتم اللقاء بتوزيع 

الحصص واخذ الصور التذكارية.

زيارة تعارف 
لوكالة التيكا يف بريوت

  زار رئيس صندوق زكاة المنية الحاج عبدالغفور 
والتنسيق  التعاون  وكالة  منسق  الدين  علم 
التركية » التيكا » سرهات كوتشوك في بيروت  
في مشاركة الشيخ يحيى الرفاعي والسيد محمد 

عيد.  

الزيارة جاءت ضمن سلسلة لقاءات يعقدها علم 
الدين في اطار دعم انشاء مركز جديد للصندوق 
األشهر  خالل  في  النور  يبصر  أن  المقرر  من 

القليلة المقبلة.

الدائم  دعمها  على  للوكالة  الدين  علم  وشكر 
للمنية وجوارها مثنيا على جهود الوكالة السيما 

الحكومي  المنية  مستشفى  وتطوير  دعم  في 
الشق  على  التركيز  جانب  الى  أدائه  وتحسين 
لتعليم  الهدى  مركز  دعم  خالل  من  الثقافي 

اللغة التركية في بلدة دير عمار.

علم الدين وفي دردشة مع الوسط لفت الى أن 
الوكالة،  وبين  بينه  تعارفـ،  زيارة  كانت  الزيارة 
اال أنها لم تخلو من طرح األفكار وسبل التعاون 

المتاحة بين التيكا وصندوق زكاة المنية.

وأشار علم الدين الى أنه تلقى وعدًا من منسق 
صندوق  الى  تعارفية  بزيارة  بيروت  في  التيكا 
فيه  العمل  سير  على  واالطالع  المنية  زكاة 

والوقوف عند سبل التعاون عن كثب.

كما زار علم الدين وعيد سماحة القاضي الشيخ 
في  السالم  مسجد  في  الكردي  درويش  أحمد 
أقامها  غداء  بمأدبة  الزيارة  واختتمت  بيروت 
علم الدين في مطعم برج السمك في طرابلس، 
مستشفى  ادارة  مجلس  رئيس  اليها  انضم 
ومدير  زريقة  عالء  األستاذ  الحكومي  المنية 

الوسط االخبارية atv األستاذ فهد الحاج.

وليمة
الدينية  الفعاليات  مع  تواصله  استمرار  سياق  وفي 
المنية  في  واالجتماعية،  االقتصادية  جانب  الى 
المنية   في  الزكاة  صندوق  رئيس  أقام  والمحيط، 
على  للصالة  مجلس  الدين   علم  عبدالغفور  الحاج 
عكار  وقاضي  على شرف سماحة مفتي  وعشاء  النبي 
بمناسبة  الرفاعي  اسامة  الدكتور  الشيخ  الشرعي 

قدوم نجله المهندس ضياء علم الدين من استراليا

علم  احمد  السيد  االعمال  رجل  العشاء  في  شارك   
الدين الملقب بالدوري والمهندس الحاج حمادة علم 
الجاجية  حبيب  الشيخ  المنية فضيلة  وقاضي  الدين 

ولفيف من المشايخ واالهل والمحبين

صاحب  من  بالحضور  ترحيب  كلمة  العشاء  تخلل   
وقد  الزعبي  اسامة  الشيخ  فضيلة  القاها  الدعوة 
الدعوة  هذه  شاكرا  الرفاعي  للمفتي  كلمة  قابلتها 
والبركة  والخير  للحضور  التوفيق  دوام  ومتمنيا 
والمزيد من العطاء لعلم الدين وعائلته بشكل خاص 

ولجميع الحضور وللمسلمين بشكل عام

الصور  واخذت  العشاء  الحضور  تناول  الختام  وفي 
التذكارية.

سلسلة لقاءات لرئيس صندوق زكاة املنية الحاج عبدالغفور علم الدين
توزيع معونات مقدمة من الهيئة العليا لالغاثة، يلتقي التيكا ويولم على شرف الرفاعي!

الحاج عبدالغفور علم الدين

زيارة اللواء عماد عثمان
برفقة  النائب الخري والشيخ زهري الكبي 

   وفي سياق متابعة المبنى الجديد للصندوق في 
صندوق  رئيس  و  الخير  كاظم  النائب  زار  المنية، 
الزكاة في لبنان الشيخ الدكتور زهير كبه و رئيس 
علم  الغفور  عبد  الحاج  المنيه  في  الزكاة  صندوق 
المنيه  في  الزكاة  صندوق  اعضاء  بعض  و  الدين 
عثمان  عماد  اللواء  الداخلي  االمن  قوى  عام  مدير 

في مبنى المديريه اليوم.

وبعد التداول في االوضاع العامه في لبنان و المنيه 
تم التطرق ألمور تخص اعمال الصندوق في المنيه 
المنيه من  المنوي إنشاءه في  و تحديدا المشروع 
في  ديني  مركز مجمع  ليكون  الزكاة  قبل صندوق 

المدينه.

رئيس دائرة الشؤون 
والخدماتية  التربوية  للقضايا  متابعته  إطار  وفي 
العبير  عام مجمع  مدير  إستقبل  والجوار،  المنية  في 
التربوي  رئيس صندوق زكاة المنية الحاج عبدالغفور 
علم الدين وفد ضم رئيس دائرة الشؤون ا?جتماعية 
الضمان  مكتب  رئيس  عيد،  ماجد  الشمال  في 
الضنية حمدان حمدان ونجله  المنية  ا?جتماعي في 
مجلس  رئيس  مشاركة  في  حمدان  فارس  ا?ستاذ 
زريقة  عالء   . أ  الحكومي  المنية  مستشفى  إدارة 

والسيد محمد عيد. 

بداية  جال الوفد على أقسام  مجمع العبير االعدادية، 
الثانوية والمهنية  وكان  له محطة رئيسية في معهد 
إّطلع من مديره االستاذ محمد  الفني حيث  العبير 
التي  والتحديثات  المعهد  أقسام  على  سويد 

للحديث  مناسبة  الزيارة  وكانت  مؤخرًا.  أنجزت 
عن بعض القضايا ذات االهتمام المشترك السيما 
بكل  العبير  مجمع  خدمات  التربوية،   الخدمات 
المنية  زكاة  الجديدة لصندوق  فروعه، واالنطالقة 
السيما مع االقتراب من البدء بتنفيذ المبنى الجديد 
دعم  في   للبحث  مناسبة  اللقاء  وكان  للصندوق 

بعض أقسام المجمع من خالل دائرة الشؤون.

الدين  علم  لدعوة  الوفد  بتلبية  الزيارة  انتهت 
على مأدبة افطار أقامها على شرفهم في مطعم 

انا واياك -  الميرادور.

ا  مع اللواء خير

 ا  الزعبي ا  علم الدين والجاجية
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بعد اإلنمائية .. سلسلة أنشطة صحية لبلدية دير عمار ...
ومشروع الرعاية الصحية األولية باالشرتاك مع مستشفى املنية الحكومي يبصر النور .. 

أو  كلل  أي  دون  جوانبها،  بكل  التحتية  وبالبنى  باالنماء  اهتمامها  مع 
تقصير،   ها هو المجلس البلدي في دير عمار يثبت وبالوقائع اهتمامه 
بصحة المواطن  ايضا، فالى جانب المستوصف البلدي بعياداته وخدماته 
التي تقابل العيادات التخصصية،  ها هي بلدية دير عمار تطلق مشروع 
الحكومي  المنية  مستشفى  مع  بالتعاون  األولية  الصحية  الرعاية 

وبمتابعة واشراف ومراقفة من وزارة الصحة.

السكري والتغذية السليمة
برعاية بلدية دير عمار حاضرت أخصائية التغذية  دعاء خوال، عن النظام 
عن  اإلبتعاد  ضرورة  على  مشددة  والوقاية،  السكري  لمرضى  الغذائي 

المعتقدات الخاطئة في ما خص هذا المرض وطرق الوقاية منه.

السكر  مستوى  »ارتفاع  عن  عبارة  هو  السكري  مرض  أن  الى  واشارت 
االنسولين  وظيفة  أو  االنسولين  مادة  افراز  في  خلل  نتيجة  الدم  في 
الجسم. وان عدم عالج  أو كليهما ويسبب خلل في عمليات األيض في 
السكري دوائيا وغذائيا يسبب خلل في وظيفة بعض أعضاء الجسم مثل 

العينين و الكلى و االعصاب القلب والشرايين».

الماء  شرب  و  التبول  كمية  في  زيادة  على  االعراض  تشتمل  أضافت:» 
بشكل زائد و انخفاض في الوزن و شعور بالجوع و اضطرابات في النظر. 

كذلك قصور في النمو عند األطفال )النوع األول(
 

 وذكرت خوال بأهمية  الفحوصات المخبرية للمريض  والعمل على الحد 
من خطر التصلب الشرياني والجلطات القلبية والدماغية وارتفاع نسبة 
الكوليسترول في الدم  الناجمة عن عدم متابعة العالج بالشكل الصحيح  
وهي  أيضا  ولألصحاء  للمرضى  ضرورية  المخبرية  الفحوصات  وقالت:» 

كفيلة  بعالج  الحاالت المرضية في بداياتها قبل تطور االصابة».

ندوة صحية
برعاية نقابة الممرضات و الممرضين في لبنان، وبلدية دير عمار،  أقامت  
الوسام(   )فوج  المستقبل  لبنان  و جمعية كشافة  اإلجتماعية  إبداعنا  جمعية 
دير  بلدية  في  المؤتمرات  قاعة  في  الشرايين   و  القلب  أمراض  عن  ندوة 
المهتمين  الدهيبي وحشد من  خالد  الحاج  البلدية  رئيس  في حضور  عمار 

ألقاها   القلب  بأمراض  متعلقة  محاضرة  سلسلة  الندوة   تخللت  ومدعوين. 
محاضرة  الشرايين(،   و  القلب  أمراض  في  )أخصائي  الصلح  علي  الدكتور 
خوال،   دعاء  التغذية  ألخصائية  القلب  لمرضى  المثالي  الغذائي  النظام  عن 
الصحيحة  والطريقة  القلب  توقف  حاالت  في  التصرف  كيفية  عن  محاضرة 
دعم  لتدريب  الدولي  طرابلس  مركز  من  مقدمة  الرئوي  القلبي  لالنعاش 
الحياة، ومحاضرة بعنوان صحتك بين يديك لللدكتورة نسرين عزّت مسؤولة 

قسم التمريض في جامعة بيروت العربية في طرابلس.

القلب مشيرا  األساسية في حماية  القواعد  الصلح تحدث عن  الدكتور علي 
الى أن    اول استراتيجية في الوقاية من أمراض القلب هي أن تقلل فرص 

إصابتك بمرض الشرايين التاجية قدر استطاعتك.

وحذر من التدخين الذي  يزيد »قابليتك لإلصابة بمرض الشرايين التاجية 
الشرايين  بمرض  لإلصابة  عرضة  أكثر  ويجعلك  الضعف  عن  يزيد  بمقدار 
التاجية بمقدار يزيد عن الضعف ويجعلك أكثر عرضة لإلصابة بنوبة قلبية 

بمقدار يصل الى ست مرات».  

 النظام الغذائي المثالي لمرضى القلب حاضرت عنه  اخصائية التغذية دعاء 
وشددت  المتغيرة  وغير  المتغيرة  الخطورة  عوامل  عن  تكلمت  التي   خوال 
على العوامل التي تتعلق بنظام الحياة كالغذاء الغني بالدهون وقلة الحركة 

والتدخين  والسمنة. 

أن نكثر منها  والتي يجب  القلب  التي يحبها  الصحية  تناولت األطعمة  كما 
واألطعمة الضارة للقلب كالدهون الحيوانية المشبعة والملح. 

كما  ذكرت خوال  بضرورة قراءة الملعومات الغذائية على المنتوجات واالختيار 
الصحيح. 

األمراض  وتجنب  السمنة  لمعالجة  األساسية  المفاتيح  خوال  شرحت  أخيرا 
كالسكري وارتفاع الكوليسترول والضغط مع التركيز على ضرورة اتباع نظام 
السيئة  العادات  التخلي عن  الرياضة،  السليم، ممارسة  حياة صحي كالغذاء 

كالتدخين والكحول والتوتر.
 ومن ثم كانت  محاضرة عن كيفية التصرف في حاالت توقف القلب والطريقة 
الصحيحة  لالنعاش القلبي الرئوي مقدمة من مركز طرابلس الدولي لتدريب 
لللدكتورة نسرين عزّت  بين يديك  بعنوان صحتك  الحياة، ومحاضرة  دعم 

مسؤولة قسم التمريض في جامعة بيروت العربية في طرابلس.

مشروع الرعاية الصحية األولية
بإشراف  األولية  الصحية  الرعاية  مشروع  لفريق   بكلمة   اللقاء  انتهى 
ومراقبة وزارة الصحة العامة القتها األستاذة سارا الدهيبي شكرت فيها 
لمشروع  ومتابعته  لدعمه  الدهيبي  خالد  الحاج  عمار  دير  بلدية  رئيس 
الرعاية الصحية األولية بإشراف ومراقبة وزارة الصحة العامة،  باإلشتراك 
مع مستشفى المنية الحكومي لتغطية حملة الكشف المبكر عن  سرطان 
الثدي.   وشكرت الدهيبي الفريق مستشفى المشرق في بيروت لحملة 
الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وإجراء معاينة وفحوصات مخبرية 

وتخطيط  قلب مجانا ودون أي مقابل.

وختمت كالمها:»بإسمنا وبإسم زمالئي الكرام في العمل أود لفت أنظار 
بالغة  أهمية  من  فيه  لما  اإلجتماعية  الشؤون  مشروع  حول  الحضور 
للصحة وعناية من القلب إلى القلب بهدف ملء قلوب البلدة بالصحة من 
خالل مشاركتكم في هذا المشروع و لمن يرغب بالمشاركة واالنضمام 
حامال معه   ديرعمار   بلدية  إلى مستوصف  التوجه  الشؤون  الى مشروع 
إخراج قيد عائلي ، إخراج قيد إفرادي وصورة شمسية  نأمل مشاركتكم 

وشكرًا لكم».

تخلل اللقاء أيضًا   توزيع بطاقات تمكن حامليها من اإلستفادة من خصم 
بقيمة 50% على فحوصات الدم المتعلقة بأمراض القلب في مختبر بلدية 
شبه  قلب  تخطيط  من  اإلستفادة  من  صاحبها  تمكن  بطاقة  و  عمار  دير 

مجاني في مستشفى المنية الحكومي .
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عامر  رئيسها  وباشراف  اليهودية  برج  بلدية  إستكملت 
العويك،   تنفيذ حائط دعم بطول 50 متر وارتفاع 8 امتار 

في البلدة. 

العويك أشار الى أن الحائط كما حال الكثير من األشغال في 
الخير  كاظم  والنائب  البلدية  بين  تعاون  كثمرة  جاء  البلدة 
اللواء  برئيسها  ممثلة  لالغاثة  العليا  الهيئة  من  وبدعم 

محمد الخير.

إتفاقية »فرز النفايات من املصدر»
برج اليهودية و مركبتا

 
اتفاقية »فرز  المنية، حفل توقيع  اتحاد بلديات  أقيم  في مبنى   
النفايات من المصدر» الممولة من منظمة  اليونيسف  العالمية،  

بين  منظمة التضامن الدولي،  وبلديتي برج اليهودية ومركبتا.

عماد  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  جانب  الى  العمل  ورشة  حضر 
مطر وممثل منظمة اليونيسف السيد جاد معلوف وممثل منظمة  
مركبتا  بلدية  رئيس  مونتيل،   ليالند  السيد   الدولي   التضامن 
رئيس  العويك،  عامر  اليهودية  برج  بلدية  رئيس  عطية،  بسام 
علي  المنية  بلدية  رئيس  ونائب  الدهيبي  خالد  عمار  دير  بلدية 
عن  وممثلين  البقاعي  عامر  بحنين  بلدية  رئيس  ونائب  محيش 
الجمعيات والالجئين والمجتمع المدني في المنية، باالضافة الى 

ممثلين عن وزارة التنمية االدارية.

رئيس اإلتحاد
وضع  شرح  الذي  مطر  عماد  البلديات  اتحاد  رئيس  كلمة  بداية  
المنطقة انمائيا وشكر مساعدة االتحاد االوروبي فيما خص معمل 
فرز النفايات ليصبح قادرًا على استيعاب 100 طن يوميا »وهذا 

مايساهم في التقليل من تأثير مشكلة النفايات في المنطقة». 

معاينة  بعد  وقال:»  المصدر  من  الفرز  مشكلة  مطر  شرح  كما 
يدعم  الذي  المشروع  هذا  فكرة  كانت  المنظمة،  عن  ممثلين 
بلديات  باقي  أن تنضم  أمل  اليهودية على  وبرج  بلديتي مركبتا 

اإلتحاد وتعمل على الفرز من المصدر».

 وشكر مطر كذلك لمنظمة اليونيسف جهودها في المنطقة وما 
قدمته من تمويل لعدد من المشاريع، ال سيما في قضية اللجوء 
بنحو 35  زاد عدد قاطنيها  التي  المنية  التي عانت منها منطقة 

الف نسمة من االخوة السوريين منذ ست سنوات.

كلمة املنظمة
 كلمة  المنظمة ألقاها السيد  ليالند مونتيل  الذي عبر عن اعجابه 
بلديات  اتحاد  وشكر  الطبيعي،  وجمالها  االدارية  المنية  بمنطقة 
للبلديات  مفيدة  بمشاريع  للقيام  االستثنائي  الجهد  على  المنية 
توقيع  يتم  ان  بمكان  االهمية  انه »من  واعتبر  تحته،  المنضوية 
البلديات  عن  ممثلين  وجود  خالل  من  االهمية  بهذه  اتفاقية 
مدى  على  يدل  وهذا  السوريين،  والالجئين  المدني  والمجتمع 

جدية االتحاد في تعامله مع المنظمات الدولية غير الحكومية». 

التضامن  منظمة  دعمتها  التي  للمشاريع  مونتيل  عرض  كما 
ودعم  مياه  ومشاريع  وفوقية  تحتية  بنية  تضمنت  وهي  الدولي 
كالحرائق  الطبيعية  الكوارث  بعد  االغاثة  الى  اضافة  اجتماعي، 
االتفاقية  توقيع  المزمع  المشروع  على  وأثنى  وغيرها،  والسيول 
بشأنه وهو مشروع فرز النفايات الصلبة من المصدر، واثنى على 
بلديتي  بين  بداية   المشروعين  يكون  بأن  الرئيس مطر  اقتراح 

برج اليهودية ومركبتا. 

العويك وعطية
بعد كلمات مونتيل ومطر، جرى توقيع االتفاقية بين الطرف االول 
الممثل بجمعية التضامن الدولي  والطرف الثاني الممثل بشكل 
منفصل بكل من بلدية مركبتا ممثلة بالسيد بسام عطية، وبلدية 
لكل  كانت  الذين  العويك،  عامر  بالسيد  ممثلة  اليهودية  برج 
منهما كلمة، شكرا بها الجهة الممولة والمنظمة لهذه االتفاقية.

دروع تكريم
في الختام  جرى تسليم الدروع التكريمية للمنظمة من قبل اتحاد 
اتحاد  بشعار  مرفقة  للمنية  تذكارية  صور  الى  اضافة  البلديات 

البلديات، وأخذت الصور التذكارية.

شجرة زيتون 
يف برج اليهودية ومركبتا

كما زرعت  شجرة زيتون في  بلديات المعنية كرمز لعزم البلديات 
والمنظمة العمل على تحسين الوضع البيئي في المنطقة والعالم 
وتأكيدا على هدف المشروع المتعلق بالحد من النفايات الصلبة 
في مطمر عدوة وإنتاج السماد العضوي العالي الجودة في معمل 

فرز النفايات.  

وليمة غداء 
على شرف النائب  الخري ورؤوساء البلديات

وأقيم   حفل غداء في دارة السيد أحمد العويك )عضو بلدية برج 
اتحاد  رئيس  الخير،  كاظم  النائب  سعادة   شرف  على  اليهودية( 
بلديات المنية الحاج عماد مطر، رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر 
زريقة، رئيس بلدية دير عمار  الحاج خالد الدهيبي، رئيس بلدية 
المنية   في  المستقبل  تيار  منسق  عطية،  بسام  السيد  مركبتا 
الدكتور خليل الغزاوي، المختار علي العويك،  في مشاركة وحضور 
من  ووجهاء  العويك  عامر  السيد   اليهودية  برج  بلدية  رئيس 

العائلة.

برج  بلدية  عضور  الدعوة  صاحب  من  شكر  كلمة  اللقاء  تخلل 
العويك  عامر  البلدية  رئيس  لـــ  العويك   أحمد  السيد  اليهودية 
على إهتمامه بالبلدة دون كلل أو ملل »من بابها الى محرابها» 
جانب  الى  وقالبا  قلبًا  يقفون  والبلدية  المجلس  أن  على  مؤكدا 

الرئيس.

رسالة شكر للمغرتب غسان العويك
كما خص الرئيس  العويك بالشكر المغترب  غسان العويك على 
ما قدمه ويقدمه من خدمات للبلدة وقال:» شكرًا سيد غسان على 
تحسين  لجهة  نوعية  قفزة  تحقيق  على  ببلدتنا، شكرًا  اهتمامك 
اللقاء  اليوم لهذا  رعايتك  األخير على  وتجميل شوارعها، والشكر 

العائلي الطيب .. دمتم ذخرًا لبلدتنا».  

 

العويك يشكر املغرتبني يف أسرتاليا
وفي سياق متصل، شكر رئيس بلدية برج اليهودية أ.عامر العويك 
في دردشة مع الوسط كل من ساهم ويساهم في تحسين الوضع 
االنمائي والخدماتي في البلدة من خالل الوقوف الى جانب برنامج 
البلدية الذي يطال كل المرافق الحيوية من بنى تحتية وفوقية 

وصوال الى بناء قصر بلدي يليق بالبلدة.

الهبة  على  العويك  غسان  استراليا  في  المغترب  العويك  وشكر 
البلدة  جدران  تجميل  في  منه  مساهمة   ، قدمها   التي   المادية 
واعجاب  استحسان  نالت  جدارية  ورسومات  بلوحات  وتزيينها 

األهالي.

ولفت العويك الى أن البلدية مستمرة في مشروع توسعة وتعبيد 
بجوارها  اليهودية  برج  تربط  التي  والفرعية  الرئيسية  الطرقات 

على أن تختتم المرحلة هذه بتخطيط الطرق وطالء األرصفة.

مشاريع انمائية منفذة لبلدية برج اليهودية وأخرى قيد التنفيذ ...
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الرئيس عامر العويك  يشكر املغرتبني يف أسرتاليا على دعم أنشطة البلدية !

ا   الرئيس متابعا تعبيد الطرقا  جدران دعم

ا  زريقة العويك والخيرًا  برج اليهودية لياًلا  وليمة فداء



األستاذ أحمد جديد فهدا يتحدث للوسط عن الرتبية، عن جديد سنرت وتجربته »البلدية«!

 كما في لبنان، تنتشر في المنية مراكز الدروس الخصوصية أو مراكز الدعم كما 
يحلو للبعض اآلخر تسميتها، فمبدأ الدروس الخصوصية ارتبط بالطبقة الغنية 
ما قبل  وتحديدا مرحلة  الضروريات   ما أصبحت من  أنها سرعان  إال  لبنان،  في 
اإلهمال  أوالدهم من  ينقذ  بالبحث عمن  األهل  يبدأ  الرسمية حيث  االمتحانات 

والتقصير بالدراسة ويؤمن لهم النجاح في االمتحانات. 

األهل يتمنون األفضل ألوالدهم... )يقول مدير »جديد سنتير»  األستاذ أحمد جديد 
المواد  وفهم  الدراسة  على  الطالب  تساعد  فهي  المراكز   تقدمه  ما  هذا  و  فهدا( 
والتغلب على التقصير، مؤكدا على أن )المراكز( تؤدي رسالة تعليمية متقدمة دون 
أن ينفي وجود مراكز تبتغي الربح والتجارة وقال» المقابل هناك مراكز تستغل األهل  
ومن  تمامًا  مختلف  الواقع  أن  اال  األفضل  بانها  إليهامهم  مرتفعة  أقساط  وتطلب 
الممكن وضعها في خانة المؤسسات التعليمية الربحية دون مراعاة جودة التعليم 

أو مصلحة الطالب».

 
عرفنا أكثر عن مشوارك مع الرتبية واملجتمع!

مثلنا مثل كل أبناء هذه المنطقة الكريمة المليئة بالشباب المثقف الواعي، بدأنا من 
صف البكالوريا بمشوار التعليم وهي مهنة أعتبرها توأما لنفسي والغذاء لروحي, تأثرًا 
بأساتذتي الذين كانوا مثاال يحتذى. بدأت رحلتي التربوية  من العام 2008 واضعا 
نصب عيناي هدفا ال بدّ من تحقيقه.  كان لي العديد من المحطات بين المجمعات 
في  الرسمي  التعليم  نطاق  في  جانب دخولي  الى  المنية  في  التربوية  والمؤسسات 

لبنان.

جامعة  بين  العليا  دراساتي  استكمال  جانب  الى  العربية  اللغة  في  إجازة  على  حائزا 
الجنان والجامعة اللبنانية، حائز على شهادة في اللغة اإلنجليزية من جامعة البلمند و 
»مدير وصاحب مركز جديد سنتر للتعليم الخصوصي» الذي أسسته منذ العام 2012 

وكنا وال زلنا نلعب دورا مكمال للمدرسة واألهل.

حبذا لو أعطيتنا نبذة عن جديد سنرت ومراكز التعليم 
الخصوصي! 

جديد سنتر هو أكبر من مركز تربوي، وهي الرؤيا التي وضعناها، رؤيا تربوية شاملة 
)ابتدائي متوسط ثانوي أكاديمي ولغات( ، نعمل بإخالص لرسالتنا التربوية ومداخيل 
المراكز رمزية وقال:» ما أراه في المركز ,, مؤسسة تربوية  قائمة بطاقاتها الخاصة، 

ومركزنا مفتوح لجميع أبناء المدينة على أن يكون النشاط خارج االطار السياسي».

مقابلة  له  نجري  األكاديمي،  مستواه  كان  مهما  الطالب  نستقبل  سنتر  جديد  في 
شفهية وخطية لمعرفة قدراته واحتياجاته ومكامن الخلل في المواد التي يعاني منها 

ضعفًا لمساعدته بأفضل طريقة ممكنة».  

األهل،  مع  بالتعاون  عمل  خطة  بوضع  يقوم  األساتذة  »وفريق  انه  جديد  ويوضح 
تخطي  على  الطالب  لحث  باستمرار،  المدارس  مع  التواصل  يتم  انه  الى  باإلضافة 

مكامن الضعف و الخلل وتحقيق النتيجة األفضل».

ويتابع: »نعتمد على فريق األساتذة ذوي الخبرة في مجال التعليم». ويضيف: »الصف 
الواحد في المعهد يضم بالحد االقصى 8 طالب مع أستاذ، ويتم التدريس على مدار 
األسبوع بمعدل 4   الى 6 ساعات يوميًا، ويتم االهتمام بطالب الشهادة الرسمية 
بشكل خاص حيث يتم أعدادهم بشكل جيد من خالل إجراء دورتي تقوية متتابعتين، 
الى تحقيق  باإلضافة  نيل عدد من طالبنا درجات جيد وجيد جدًا  الى  ادى  ما  وهذا 

نسبة نجاح وصلت الى ٩6%».

ما هي املشاكل الرتبوية التي تستدعي وجود املراكز 
الخاصة؟!

  
المشاكل التي تستدعي وجود المراكز التخصصية تتوزع على 3 نقاط هي المدرسة 
)المعلم(، واألهل، و الطالب نفسه فهو مطالب أيضا بأن يتجاوب مع الجميع. فعلميا 
وعمليا، ال بدّ للطالب أن يرغب في التعلم بداية و هنا يكمن دور األهل في توجيهه 
و متابعته، ثانيا يجب أن يكون للمدرسة محفزات تجعلها مصدر جذب للتالميذ، ثالثا 
على المعلم أن يحبب تالميذه بالمادة التي يدرسها للوصول إلى صناعة تلميذ ناجح، 

نشيط و مثابر. 
ونحن في مركزنا نعتمد أساليب حديثة في تعاملنا مع الوافدين الجدد من الطالب 
ضمن الئحة أسئلة نستكشف فيها شخصية الطالب وما يعاني منه لنحدد مشاكله في 
التعلم، ان كانت نفسية أو تربوية أكاديمية، حيث نقوم بتحقيق سلسلة متكاملة بيننا 
والمدرسة وبين األهل، بحيث نصبح المسؤول المباشر عن الطالب لنتواصل بشكل 
دورنا  بأن  وأكرر  أعيد  وهنا  حلها.   و سبل  عند مشاكله  للوقوف  مع مدرسته  دوري 
مكمل للمدرسة وللمعلم داخل الصف، ولوال الحاجة لهذا النوع من التعليم لما وجد.

مستوردة،  التعليمية  مناهجنا  الن  ككل  لبنان  صعيد  على  هي  التربوية  المشكلة    
فهي توضع من خالل دراسة الدولة للحاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية... 
ضمن البلد المعد للمنهاج التربوي بهدف توجيه المتعلمين و تثقيفهم حول طبيعة 
المناهج  هذه  تطبيق  أستغرب  حقا  وأنا  احتياجاته  و  فيه  يعيشون  الذي  البلد  حياة 
المستوردة في لبنان على الرغم من اختالف الواقع اللبناني الذي يعاني من أمراض 

كثيرة عن البلد المنتج للمنهاج !! ومن هنا يبدأ الخلل الذي نتحدث عنه.

يف  بناء  دور  املراكز  لهذه  هل  تقدم  ما  على  بناء 
معالجة الفشل أو التسرب املدرسي؟!

المعلم  األهل  ثالث  أركان  عن  تتحدث  أن  بد  ال  التربوي  العمل  عن  تتحدث  عندما 
واإلدارة وهذه األركان الثالثة مسؤولة بشكل مباشر عن موضوع التسرب المدرسي،   
القيام  أزمة ثقافة و معرفة،  فغياب إحدى هذه األركان عن  اليوم من  فنحن نعاني 

بدورها الرقابي و التعليمي و اإلداري ، يجعل من التلميذ عرضة للتسرب المدرسي.

أما في  ما خص دور مراكز التعليم الخصوصية، فال بد من التعريف اكثر ب ماهية هذه 
المراكز و طبيعة عملها وخاصة ب »جديد سنتر ».  إذ إن اللجوء الى هذه المعاهد 
يعود للعديد من األسباب التي ال يمكن حصرها بالمدرسة أو األهل أو التلميذ، وإنما 

ترتبط بها جميعها.

الصفوف، كما  يقدمونه في  الذي  والمستوى  المدرسين  تتابع  المدارس ال   فبعض 
تجدر بنا اإلشارة إلى أن بعض المدارس تقوم بترفيع التالميذ من صفهم حتى ولو 
كان راسبا وذلك بطلب من األهل مما يلقي على المعلم وزر هذا التلميذ في المراحل 
الالحقة وهذا إجحاف بحقه و خطأ تربوي فاضح، مما يؤثر على الطالب و يظهر ذلك 

من خالل عدم استيعابهم أو فهمهم لبعض المواد الدراسية.  

التي  بالتحديات  مقارنة  لألساتذة  المخصصة  المحفزات  برنامج  ضعف  أن  أيضا 
يواجهونها ال يمثل تطلعاتهم مما يؤثر في بعض األحيان على عطائهم وحالتهم 
النفسية لذا، فإن بحث األساتذة عن مدخول إضافي يمكن اعتباره مبررًا في بعض 

األحيان لتقصيرهم.

وإن عدم وجود وقت لدى األهل لتدريس أوالدهم او عدم قدرتهم على ذلك، يدفعهم 
مسؤولية  من  التخلص  يحاولون  أهل  هناك  ذلك  مقابل  بالمعاهد،  االستعانة  إلى 
تعليم أوالدهم في المنزل ويريدون منهم تقديم األفضل، كل هذه األسباب تساهم 

بشكل كبير في استقطاب المعاهد للطالب. 

ومع كل ما ذكرناه، إال أن الطالب ومشاكله يبقى العامل األساسي في تحقيق العملية 

الذي  أو  واالستيعاب  الفهم  البطيء  فالطالب  محورها،  هو  التعليمية حيث  التعلمية 
يعاني من مشاكل نفسية واجتماعية خاصة العائلية، تجعله عرضة للتقصير والتراجع 
و ال يمكننا إلقاء اللوم هنا ال على المدرسة أو على المعلم. خالصة القول، إن مراكز 
التعليم الخصوصية تحد من مشكلة التسرب المدرسي ال بل باإلمكان القضاء عليها 

في حال نالت الدعم الالزم والكافي.
 

الخاصة حاجة ضرورية  التعليم  توفر  معاهد  وهل 
أم كماليةّ؟ 

فكرة المعهد ما بين الحاجة الضرورية والكماليات يعتاد عليها الطالب خاصة اذا بدأ 
بها في سن مبكرة، فالعديد من األوالد يخجل من طلب المساعدة من رفاقه مثاًل، 
فيقنع أهله بأنه يحتاج إلى دروس خصوصية، ودائمًا يحصل على ما يريد الن األهل 
األهل  القتناع  سببًا  المرتفعة  العالمات  هاجس  ويبقى  ألوالدهم،  األفضل  يريدون 
بتسجيل أوالدهم في المعاهد الن ذلك سيساهم بشكل مضاعف بنيل التلميذ عالمة 
مرتفعة تمكنه من ان يكون مفخرة العائلة أمام المجتمع،  فالمواد العلمية تستقطب 
اعلى نسبة من الطالب في المعاهد نظرًا الن حجة الطالب انه ال يفهمها في اغلب 
األحيان في المدرسة الن شرح األستاذ غير كاف وهو يحتاج الى من يشرحها مرة ثانية 

وهذا ليس متوافرا في المدرسة بأغلب األحيان أيضا.

وما تربيرك للتكاليف املرتفعة يف املعاهد 
الخاصة؟!

تتراوح تكلفة دخول الطالب الى المعاهد الخاصة ما بين 100 إلى 200$ في الشهر 
الواحد، ويتم وضع القسط حسب المواد المطلوبة والساعات، ما يضيف عبئًا جديدا 
والجوار  المنطقة  في  الحالة  تراعي  لدينا  فاألقساط  نحن  أما  األهالي،  جيوب  على 
»فأهل مكة أدرى بشعابها»  ونطرح تساؤالت حول جعل الدروس الخصوصية جزءا 
من النظام التعليمي في لبنان على الرغم من أن ذلك يكشف إن المدرسة لم تؤد 

واجبها بالشكل الصحيح.

او  الرياضيات  لتدريس  ساعته  تصل  ان  يمكن  الخصوصي  المدرس  فان   وأيضا   
المعهد،  مع  بالمقارنة  األهل  الى  بالنسبة  كبيرًا  مبلغًا  يعد  ما   ،$40 إلى  الفيزياء 
لمدة 3 ساعات  االستفادة  ولدهم من  مثاًل 100$ تمكن  يدفعوا  ان  يمكن لالهل 
يوميا وعلى مدار الشهر في جميع المواد العلمية، باالضافة الى انه يخضع المتحانات 

لمعرفة مدى التقدم ومكامن الخلل.

نخبة  من  التعليمي  كادرها  يكون  ان  على  تعمل  معهدنا،  بينها  ومن  المعاهد  و 
ما  المنطقة  في  والمعروف  بمادته  »القبضاي»  األستاذ  على جذب  فتعمل  األساتذة 
جذب  على  المعهد  تساعد  األستاذ  فسمعة  األهل،  بين  وشرعية  صدقية  يعطيها 
يتقاضون  الذين  الجامعات  بطالب  باالستعانة  تقوم  المعاهد  بعض  لكن  الطالب  
أجورا ادنى من األستاذ المتمرس، ما قد يؤثر سلبًا على الطالب، الن طالب الجامعة ال 
يملك المهارات والمفاهيم األساسية للتعامل مع تلميذ شهادة رسمية مثاًل أو تلميذا 
في الصف األول االبتدائي،  فالمواد العلمية هي األكثر كلفة بين المواد، وال توجد 

تسعيرة محددة لها فكل يغني على لياله.

وما هي سبل  تكامل املعاهد الخاصة مع 
املدرسة؟!

فتؤدي  بالدروس  الطالب  اعتماد طريقة »حشو»  إلى  تلجأ  المدارس  من  كبير  عدد 
إلى إنهاكه بكمية كبيرة منها، هنا تصبح الحاجة إلى المساعدة اليومية ضرورية كي 
يتمكن من إكمال وظائفه وتحصيله الدراسي ولكي يبقى مواكبًا للمناهج التعليمية. 

قبل الختام، وبعيدا عن التعليم والرتبية، معروف عنك أيضا بانك 
االنتخابات  يف  تجربتك  عن  حدثنا  اجتماعي   و  سياسي  ناشط 

البلدية وموضوع الطعن وما هو تقييمك ألداء املجلس!

لم أترشح لالنتخابات البلدية بدافع شخصي بل دخلت هذا المعترك بعد 
طلب من عائلتي الكريمة »فهدا» ودعمها، وكان وضعنا جيد إلى ممتاز 
إال أنني غبنت في موضوع النتائج النهائية ونلت ما يكفي من األصوات 
ألكون عضوا في المجلس البلدي إال أنني لن أدخل في التفاصيل ألنها 
إنمائية  ألهداف  ترشحنا  من  انطالقا  المجلس  بتعطيل  كفيلة  كانت 
بحتة وبالتالي لم ندخل بأي مواجهة انطالقا من محبتنا لهذه المدينة 

وحرصنا عليها.

اال   التقصير،   شبهة  عنه  نبعد  ال  فنحن  الحالي،  المجلس  أداء  عن  أما   
أننا ننظر الى الجزء المآلن من الكوب ونقول عنه »تقصير غير متعمد»   
يقومون  المجلس  أعضاء  و  البيضاء  اليد  صاحب  زريقة  ظافر  فاألستاذ 
يقومون  ما  على  مشكورون  وهم  ضمائرهم  عليهم  تمليه  بما  اليوم 
به ونتمنى تقديم المزيد وضبط أي هدر أو تجاوزات ال تخدم المصلحة 

العامة.

األستاذ أحمد جديد فهدا
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 برعاية شركة بيز هاوس وحضور مديرها العام االستاذ عبدالقادر نحلة، وبمشاركة جريدة الوسط، 
أقيم حفل  تكريم  لرئيس تحرير جريدة »اللواء» صالح سالم الذي نّظمه »منتدى طرابلس األدبي»، 

بالتعاون مع »غرفة التجارة والصناعة والزراعة» بمشاركة من االعالمي بسام ابو زيد.
 

 االحتفال الذي ُأقيم في قاعة الغرفة الكبرى، جاء بمشاركة الدكتور عبد اإلله ميقاتي ممثاًل الرئيس 
نجيب ميقاتي، الدكتور سامي رضا ممثاًل الوزير محمد كبارة، مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك 
الشعار، النائبين سمير الجسر وخالد الضاهر، سليمة أديب ممثلة الوزير السابق أشرف ريفي، رئيس 
غرفة التجارة توفيق دبوسي، المنسّق اإلعالمي في تيار المستقبل الزميل رائد الخطيب ممثاًل ناصر 
عدرة منسق تيار المستقبل في طرابلس، مدير جمعية المشاريع الخيرية في الشمال طه ناجي، نسيم 

عفيف ممثاًل التيار الوطني الحر، رئيسة سيدات األعمال ليلى سلهب، وحشد كبير من المواطنين.  

حيدر  مروان  األدبي  طرابلس  منتدى  رئيس  من  ترحيبية  كلمة  و  اللبناني،  الوطني  النشيد  بعد  
وكلمات المشاركين تمَّ تقليد رئيس تحرير »اللـواء» درعًا تقديريًا وفاًء لجهوده في مدينة طرابلس 
كما كرمت لجنة الحفل وغرفة التجارة رجل األعمال عبدالقادر نحلة بدرع تكريم كعربون شكر له على 
في  مشاركتها  على  شكر  كعربون  الميرادور  وشركة  واالعالمية  الثقافية  ولألنشطة  للحفل  رعايته 

الرعاية.

قصر  مطعم  في  شرفهم   على  أقيم  عشاء  حفل  الى  المكرمون  نحلة  عبدالقادر  السيد  دعا  بدوره   
الشعار ورئيس  الدكتور مالك  النائب خالد الضاهر، مفتي طرابلس والشمال  الشاطر حسن بحضور 

الغرفة توفيق دبوسي.

البيزهاوس والوسط atv، تشــــــــاركان يف رعاية حفل تكريم رئيس تحرير جريدة »اللواء« صالح سالم

 أحمد جمال جديد ) فهدا (                                   
 من مواليد المنية - النبي يوشع 1988 متأهل من األستاذة ضحى أحمد ناصر . 

ينحدر من عائلة عصامية و محافظة.      

 بدأ علومه االبتدائية في مدرسة »العلم و النور» و انتقل إلى مدرسة »المقالع الرسمية» ثم 
 تابع دراسته الثانوية في » ثانوية المنية الرسمية» حيث أمضى فيها ست سنوات من السابع حتى 

 تخرج منها من فرع االنسانيات »فلسفة» فكان األول على صعيد المنية في هذا الفرع.

  تابع دراسته الجامعية في الجامعة اللبنانية، حيث نال إجازة في » اللغة العربية و آدابها »
 اما حاليا فهو متابع دراسات عليا في اللغة العربية.  

 دخل ميدان التعليم في العام ٢008  متنقال بين العديد من الثانويات و المعاهد الخاصة
 )معهد نادر الكورة ، الجنان ، الرابية، الكوالج ، العبير( و آخرها »ثانوية ليسية المنية » حيث قال فيها  

بأنها تشكل نموذجا مستقبليا مميزا للتعليم .

دخل إلى التعليم الثانوي الرسمي في العام ٢016 بعد نجاحه في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ، 
حيث بدأ التعليم في ثانوية المنية الرسمية و التي يعتبرها  بيته الذي أمضى فيه جزءا مضيئا من حياته 

 و التي تمثل اليوم صرحا تربويا عظيما بهمة إدارتها الحكيمة.  
 يتابع حاليا دورة إعداد في كلية التربية ) شهادة الكفاءة في العلوم التربوية ( في بيروت. 

 حائز على العديد من الشهادات :
 - شهادة في اللغة االنكليزية من جامعة البلمند.   

 - شهادة في اللغة االنكليزية من المركز االمريكي اللبناني للغات.                             
 - شهادة مدرب اجتماع من مركز الشراكة للتنمية و  الديمقراطية .      

 - شهادة في العمل على الكمبيوتر و البرمجة و الصيانة.
 - شهادة مشاركة في تنقيح مناهج التعليم اللبنانية من قبل منظمة االونيسكو.

 - شهادتي مشاركة في دورات التدريب الخاصة بالشهادة المتوسطة و الثانوية.
 - شهادة تقدير من المركز الثقافي اللبناني.

 دخل مجال التعليم الخصوصي في العام ٢01٢ فأسس معهدا للتعليم الخصوصي
 »جديد سنتر للتعليم الخصوصي»

نشط في العمل االجتماعي و اإلنمائي في المنية و آخرها كان في االنتخابات البلدية و الحراك المدني و 
 العديد من الجمعيات األهلية و الثقافية.

 شارك في العديد من الدورات التدريبية التربوية و االجتماعية اإلنمائية و الندوات الثقافية و األدبية.
له العديد من الكتابات األدبية و  الشعرية التي لم ينشر منها إال الجزء اليسير في المناسبات،  و آراء 

سياسية وثقافية و تربوية نشرت في عدد من المواقع المناوية و الشمالية.

 فقرة رجال وأعمال  ، مع األستاذ والناشط االجتماعي أحمد جديد فهدا

ا  نحلة و دبوسي ا   دبوسي وسالم

  وسط - تصوير:  حمادة أســـعد - استديو روان

ا  عشاء اقامه نحلة على شرف سالم
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وعد  بمشاريع منتجة وكلمة مسموعة يف كل املحافل  خالل استقباله الوزير فيصل كرامي: تربطنا بالخري عالقات تاريخية ووطنية راسخة .. 

الحاج كمال الخري:  نحن أبناء املنية ولكل أبناء املنية وال نرضى بأن تمس شعرة »منهم«! 

الحاج  الشمال  الوطني في  المركز  رأى رئيس   
المنية  في  المرشحين  أن »طفرة  الخير  كمال 
أنه  من  »بالرغم  أنه  موضحًا  العجب«،  تُثير 
لالنتخابات  بترشحه  يتقدم  أن  شاء  لمن  يحق 
النيابية، إال أنه ال بد أن تتوافر فيه المؤهالت 
المطلوبة، فكيف يمكن لشخص أن يحصد من 

دون أن يزرع؟«. 

يميزنا  »ما  األسبوعي:  موقفه  خالل  الخير  وقال 
نغيب  لسنا مرشحين موسميين،  أننا  عن سوانا 
وأهلها  لنتذكر منطقتنا  نعود  ثم  لسنين طويلة 
ونبدأ  فقط،  النيابية  االنتخابات  من  أشهر  قبل 
حقيقيون  إننا  بل  ويسارًا،  يمينًا  الوعود  بإطالق 
ونقف إلى جانب أهالي المنية والجوار في السراء 

والضراء«. 

وأكد أن »ال أحد يستطيع أن يفرض على أهالي 
المنية اسمًا ال يريدونه«، مشيرًا إلى أنه »عندما 
يمثلهم  من  ويختارون  الحق  مع  الناس  يقف 
حقوق  استرجاع  سبيل  في  وينشط  تمثيل  خير 
المنطقة وال يركع إال لـربه ألن كرامته من كرامة 
أبنائها، عندها تعود المنية لتلعب دورها الحيوية 
أنه  موضحًا  السنين«،  مر  على  خسرته  الذي 
»بالنسبة لنا فإن أي تحالف فيه مصلحة المنطقة 
ونتالقى معه في نصف الطريق أهاًل وسهاًل به، 
أما أي تحالف يدفعنا إلى المساومة على كرامتنا 
أيضًا  نريده  ال  يريدنا  ال  فمن  به،  نرضى  فلن 

وكرامتنا فوق كل اعتبار«. 

في  جانبه  إلى  يريدنا  ال  من  »إن  وأضاف: 
االنتخابات إنما فعل ذلك ألنه خائف من قدرتنا، 
محبة  من  خائف  المنية،  في  األقوى  ألننا  خائف 
والجوار  المنية  أهالي  وفاء  لنا، خائف من  الناس 
أننا قادرون على  لنا ولمنطقتهم. من هنا نقول 
تحقيق  ونستطيع  نؤلفها  الئحة  أي  في  الفوز 
التفضيلي،  بالصوت  والفوز  االنتخابي  الحاصل 
المنية والضنية  لدينا داعمين ومحبين في  ألنه 
وطرابلس، وما علينا إال أن نثق بأنفسنا وباهلل«. 

وخدماتيًا  إنمائيًا  أننا  يُدرك  »الكل  وتابع: 
مركز  أي  من  أكبر  وإعالميًا  وسياسيًا  واجتماعيًا 
الناس«،  محبة  هو  عليه  نعول  ما  وكل  رسمي، 
يحسم  أن  مواطن  كل  »على  أنه  إلى  مشيرًا 
كل  وليدرك  منطقته،  مصلحة  فيه  بما  خياراته 
شهادة  بمثابة  هو  صوته  أن  ناخب 
وأمام  نفسه  أمام  بها  يدلي  حق 

اهلل«. 

السياسة  وعن 

اإلدارة  »إن  قائاًل:  الخير  تحدث  الخارجية 
لفرض  جهدٍ  من  استطاعت  ما  تبذل  األميركية 
توطين الالجئين الفلسطينيين وجعله أمرًا واقعًا، 
ليست  أرض  في  الصهاينة  تثبيت حضور  بهدف 
به.  نرضى  وأن ال  علينا مواجهته  ما  لهم، وهذا 
مع  تجمعنا  التي  األخوية  العالقة  من  فبالرغم 
بعودتهم  بحقهم  نتمسك  أننا  إال  الفسلطينيين 
إلى بلدهم ونطمح إلى أن يأتي يوم نزورهم فيه 

في وطنهم وفي أرضهم المسلوبة«. 

املعلم واملرأة

الخير  وجه  اليوم،  المعلم  عيد  حلول  وبمناسبة 
فهم  العالم  في  مكان  كل  في  للمعلمين  تحية 
جيل  بناء  مسؤولية  تقع  وعليهم  الكلمة  رُسل 
نقف  أن  يمكننا سوى  أنه »ال  إلى  أفضل، مشيرًا 
إلى جانبهم في نضاالتهم الكثيرة نظرًا لكونهم 
تأمين  أجل  من  والنفيس  بالغالي  يضحون 
الخير على  القادمة«.  كما عرج  األجيال  مستقبل 
واحترام  إجالل  تحية  موجهًا  العالمي  المرأة  عيد 
فضل  »إن  قائاًل:  وجدت،  أينما  عربية  امرأة  كل 
المرأة في حياتنا كبير ودورها عظيم، فكما قيل 

إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة«.   

كرامي

في  الوطني  المركز  رئيس  إستقبل  و 
الشمال  كمال الخير، الوزير السابق فيصل 
كرامي في دارته في المنية , و تم التباحث 
في التطورات االخيرة على الصعيد الوطني 

و االستحقاق االنتخابي القادم .»

و قد عبر الوزير كرامي عن » سعادته بالحضور 
الى دارة الحاج كمال الخير»   و ان » لدينا ثالثة 
بيوت : االول في طرابلس و الثاني في المنية 
و هو بيت االخ العزيز كمال الخيرالذي تربطنا 
به عالقات تاريخية و وطنية راسخة و ثابتة و 

الثالث في بقاع صفرين – قضاء الضنية . 

و أتذكر ان المرحوم دولة الرئيس عمر كرامي 
كان حريصا دائما على زيارة الحاج كمال الخير 
مواعيد  كل  دولته  ألغى  بضع سنوات  منذ  و   ,
افطاره في رمضان لتلبية الدعوة الكريمة التي 

وجهها له الحاج كمال الخير».

حديث  و  الناس  هاجس   «  : كرامي  أضاف 
النيابية . و نحن  الساعة اليوم هو االنتخابات 

على  واحدة  دائرة  لبنان  يكون  ان  نفضل  كنا 
حتى  و  القانون  شوهوا  لكنهم  و  النسبية 
بواسطة  ضربها  تم  فيه  المتضمنة  النسبية 
الصوت التفضيلي . مع ذلك نحن ندعو الجميع 
الى االستفادة من الفرصة الثمينة المتاحة من 
اجل التغيير الديمقراطي في صناديق االقتراع 
تستحق  طرابلس  و  الضنية  و  المنية  الن   ,
و  الناس  على  كذبت  جهات  هناك   . االفضل 
قدمت الوعود الفارغة و قد آن أوان أن يكون 
صوتكم مسموعا و مؤثرا و فاعال فنلتقي في 
7 أيار , نحن و اياكم و الحاج كمال الخير , وقد 
أفضل  واقع  خلق   من  تمكنا  و  الكثير  أنجزنا 

لمناطقنا ان شاء اهلل.»

و ختم كرامي بالقول : » يجب أن نتنبه جميعا 
خصوصا  و  الصهيونية  العدوانية  للمحاوالت 
نتساءل  نحن  و   .  9 رقم  الغاز  و  النفط  بلوك 
عن سبب وجود قوات احتالل اميركية على ما 
يوازي ٢5% من مساحة الشقيقة سوريا . اذن 
المطلوب الوقوف صفا واحدا للتصدي لالطماع 
نملك  نحن  و   . اميركيا  المدعومة  االسرائلية 

كل مقومات الدفاع عن وطننا .»
 

في   «  , كرامي  بالوزير  الخير  رحب  جهته   من 
بيته و بين أهله و أحبائه , و في مدينة المنية 
الوفية لنهج دولة الرئيس المرحوم عمر كرامي 
. و نحن نعلم أن لمعالي الوزير فيصل كرامي 
محبة و احتراما و تقديرا كبيرا في قولبنا كما 

في قلوب اهالي المنية الكرام .» 

البرلمانية  االستحقاقات  في   «: الخير  أضاف 
السابقة في عامي ٢005 و ٢009 , تم خداع 
كما   , لهم  فارغة  وعود  تقديم  و  المنية  اهل 
تم زرع عشرات حجارة االساس لمشاريع وهمية  
من جامعات و مستشفيات و مدارس و مصانع 

و غيرها , لم و لن ترى النور .» 

 
و ختم الخير بالقول: » لقد انتهى الزمن لذي 
   . المنية  عن  نائب  تعيين  و  فرض  فيه  يتم 
مخلصين  كأبناء   , جهودكم  بفضل  و   , اليوم 
لهذه المدينة و جوارها , بمكننا معا ان نغير 
و  البطالة  و  الحرمان  من  االليم  الواقع  هذا 
الفقر و الذل . و اعلموا انه لم يبق هناك شيء 
المعركة  و   , السياسة  في  آذار   14 و   8 اسمه 
هي معركة انمائية بامتياز . و علينا ان نقترع 
لمن يقف الى جانب قضايا الناس و همومهم 
و طموحهم و تطلعاتهم لمستقبل افضل لهم 

و البنائهم و بناتهم الكرام . 

|  الخير 

الخطابات الشعبية لن تنقذ لبنان
بل الحكمة والخطوات الهادئة
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الشمال  في  الوطني  المركز  رئيس  استقبل   - الوسط 
الحاج كمال الخير وزير الداخلية والبلديات السابق مروان 
االنتخابات  قانون  حول  ندوًة  األخير  ألقى  حيث  شربل، 
قاعة  في  االقتراع»،  وكيفية  االنتخابات  »قانون  بعنوان 

المركز الوطني في المنية. 

فيها  شكر  الخير  ألقاها  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  استُهل 
الوزير شربل الذي خصّ المينة بهذه الزيارة المميزة، 

التي  الكريمة  زيارتك  المنية أشكر  أهالي  قائاًل: »باسم 
تتزامن مع اقتراب موعد االستحقاق االنتخابي. إذ ال بدّ 
الجهوزية  أتمّ  على  نكون  أن  وناخبين  كـمرشحين  لنا 
لخوض المعركة االنتخابية، وعلى دراية بكافة تفاصيل 
القانون االنتخابي الذي شارك الوزير شربل في صياغته 

في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي». 

ألن  نطمح  كنا  أننا  من  الرغم  »على  أنه  الخير  وأوضح 
ولبنان  النسبي  القانون  أساس  على  االنتخابات  تكون 
هذا  أنجبت  السياسية  المشاورات  أن  إال  واحدة،  دائرة 
القانون الذي زاوج بين النسبي واألكثري»، مشددًا على 
أوراق  من  يجعل  خلل  أو  خطأ  أي  لحدوث  »وتفاديًا  أنه 
بعض الناخبين في حكم الملغاة، ونظرًا ألن االقتراع حق 
كل مواطن وواجبه، نجتمع هنا اليوم لنطلع على خفايا 

هذا القانون وتفاصيله». 

باختيار  المنية  ألبناء  يسمح  القانون  »هذا  أن  وكشف 
أنها  على  مشددّا  التفضيلي»،  الصوت  عبر  نائبهم 
صناعة  المنية  نائب  فيها  سيكون  التي  األولى  »المرة 

منياوية بحتة». 

وأضاف: »ولكن قبل انطالق الندوة دعوني في هذا اليوم 
التاريخي الذي ُأسقطت فيه طائرة العدو الصهيوني التي 
كانت تُحلق في فضاء الجوالن، أن ُأحيي الجيش العربي 
جميع  فـاليوم  المقاومين،  وكل  والمقاومة  السوري 
العرب يرفعون رؤوسهم بهذا النصر العظيم والمعادلة 
الجديدة التي تمثلت بتعطيل سالح الجو الصهيوني في 
سمائنا»، منوهًا بـ»الموقف الرسمي اللبناني الذي بادر 
فورًا إلى تقديم شكوى إلى مجلس األمن الدولي رفضًا 

للخرق اإلسرائيلي لألجواء اللبنانية». 

هذه  على  الخير  كمال  الحاج  شربل  الوزير  شكر  بدوره 
هذا  االنتخابي  »االستحقاق  أن  إلى  مشيرًا  االستضافة، 
قانون  وفق  معمول  أنه  خصوصًا  به  يستهان  ال  العام 
فرصة  يتيح  القانون  »هذا  أن  إلى  مشيرًا  جديد»، 
للمرشحين األقوياء للفوز في مناطقهم، شرط الحصول 
على أعلى نسبة من األصوات بعد إجراء عملية حسابية 

تُسمى الحاصل االنتخابي». 

لمئات  إياه  شارحًا  القانون  تفاصيل  شربل  فند  وإذ 
المواطنين من أبناء المنية، أكد أنه »في انتخابات العام 
200٩ وقعنا على عدد ال بأس به من حاالت الرشوة»، 
عند  بحذافيره  القانون  تطبيق  »ضرورة  على  مشددًا 

الكشف عن محاوالت غٍش لمنع تكرارها».

القانون النسبي حضر يف ندوة للوزير مروان شربل يف دارة الحاج كمال الخري ..
الخري: ال بد أن نكون على جهوزية كاملة لخوض املعركة  .. شربل: االستحقاق صعب وال يستهان به!

وحلقة ذكر يف دارة الخري تخللتها باقات انشادية وكلمات ل أديب، سيف، بوالد والخري .. 

|   الخير 

|  الخير وشربل
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ثانوية املنية الرسمية تكرم األستاذ مصطفى قاسم يف حضور تربوي حاشد ...
النائب  الخري: تعلمنا من الشهيد رفيق الحريري أن نبقى اىل جانب الرتبية والتعليم ..       حسام زريقة: مواقفك تدل على وطنيتك!

وسط - أقامت ثانوية المنية الرسمية ممثلة بمديرها األستاذ حسام زريقة 
والهيئتين االدارية والتعليمية ولجنة األهل في الثانوية حفل تكريم المدير 
السابق األستاذ مصطفى قاسم،   بمناسبة تقاعده في حضور النائب كاظم 
الخير، رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر،  رئيس بلدية المنية األستاذ 
الدهيبي، رئيس بلدية برج  الحاج خالد  زريقة، رئيس بلدية دير عمار  ظافر 
عالء  باالستاذ  ممثال  زريقة  معتز  الدكتور  العويك،  عامر  األستاذ  اليهودية 
األمنيين،   القادة  الحكومي،  المنية  مستشفى  ادارة  مجلس  رئيس  زريقة 

وحشد من التربويين، أعضاء في المجالس البلدية، علماء دين ومهتمين.

بعد  النشيد الوطني اللبناني، وتقديم الحفل من المربية منى حافظة، ألقت 
طالب  اعتزاز  عن  فيها  عبرت  الطالب  كلمة  فهدا  بسام  ياسمين  الطالبة 
المؤسسة بالمدير الذي حول الجهل الى تربية وعلم وثقافة وقالت:» المدير 
مساهما  المثمر  االنتاج  الى  المزمن  العقم  حالة  من  ثانويتنا  أخرج  المكرم 
التربوية  المؤسسات  خارطة  على  اسمها  ناقشا  عاليا  الثانوية  اسم  رفع  في 
الرائدة في لبنان، من خالل النهوض بها من خالل تطوير مكتبة الثانوية 
مشروع  في  الفعالة  والمشاركة  لبنان   صعيد  على  األولى  المرتبة  لتنال 
المراتب  الثانوية  طالب  فيه  يصل  ما  دايما  الذي  العربي  القراءات  تحدي 
العشر األولى على صعيد لبنان كما ساهم في تطوير العمل الالصفي ليبني 
وتربوية  بيئية  عبر حمالت  المتصلة  النشاطات  المحلي من خالل  المجتمع 

عدة الى جانب تحقيق المراتب األولى في االمتحانات الرسمية».

سكاف
سكاف  غانية  األستاذة  رئيسته  ألقتها  المدرسة   في  األهل  مجلس  كلمة   
شددت فيها على أن أنوار المعرفة تشرق بحضور أهل التربية وقالت:» ها 
نحن اليوم نودع جبال من العطاء والعلم والمعرفة ونستقبل أرضا خصبة من 
العطاء شربت من عيون السلف شربة تروي ظمأ المسؤولية عن الخلف، رجل 
العلم والعطاء والقانون بامتياز واألمين على رعاية الطالب األستاذ مصطفى 
نذر  من  تكريم  في  نشارك  أن  أهل  كلجنة  يسرنا  تابعت سكاف:»  قاسم». 
به  عنيت  الجديد  المدير  مع  نتعاون  أن  الشرف  ولنا  الطالب  لرعاية  نفسه 
، ونتمنى من األستاذ  الذي هو  خير خلف لخير سلف  زريقة  األستاذ حسان 
مصطفى قاسم أن يستمر برسالته، ونعده أن نسير على خطاه  وأن نستمر 

في رسالته».

زريقة
كلمة  الهيئتين االدارية والتعليمية   ألقاها المدير حسام زريقة الذي قال:» 
أستاذ مصطفى قاسم، اننا نثمن عاليا كل الوقت الذي قضيتموه على رأس 
الناشئة على حساب عائالتكم  المنية( في خدمة األجيال  )ثانوية  مؤسستنا 
وأبنائكم أحيانا وكل الجهد الذي بذلتموه على حساب صحتكم لتساهم في 

نقل الثانوية من واقع الفوضى الى مؤسسة نعتز بها جميعا طالب وأهالي 
طالب فأصبحت مؤسسة يحتذى بها على صعيد النظام والسلوك والنتائج».

تابع زريقة موجها كالمه لقاسم:» أما على الصعيد الوطني فمواقفك تدل 
للدولة  المواطن  انتماء  أي  الواحد  بلبنان  تؤمن  الذي  فأنت  وطنيتك  على 
والقانون وأنت الذي تؤمن ايضا بالتعدد السياسي والحزبي وتنبذ التعصب 
الذي  وأنت  للجميع  الواحد  لبنان  عنوان  تحت  والقبلي  والطائفي  العائلي 
على  القانون  أحكام  سيادة  اي  والمؤسسات  القانون  دولة  بمبدأ  تؤمن 

الجميع بمساواة دون تمييز».

الفيصل  دائما  هو  القلب  ألن  القلب،  من  كلمات  منا  لك  زريقة:»  وختم 
المناسبة يا معلم األجيال ويا صاحب الفعل الجميل ويا  واألصدق في هذه 

صاحب القلب الواسع يا منبع االحسان وقبلة الوفاء على مدى الزمان».

كاظم الخري
وألقى النائب كاظم الخير كلمة  قال فيها:» بتكريم األستاذ مصطفى قاسم 
اليوم  الرسمية نفتقدهم  المنية  ثانوية  نستذكر رجاالت قدموا وضحوا في 
درويش  رياض  واألستاذ  الخير  عامر  واألستاذ  الحولي  جورج  األستاذ  منهم 

وغيرهم من األساتذة الكبار».

أنفسنا  نكرم  بل  قاسم  األستاذ مصطفى  نكرم  ال  اليوم  نحن  الخير:»  تابع 
هذه  من  تخرجوا  الذين  الطالب  ومئات  قاسم  مصطفى  األستاذ  خالل  من 
الثانوية واليوم أصبحوا أطباء ومهندسين ومحامين ويرفعوا اسم المنطقة 

عاليا والفضل يعود الى  ادارة المدرسة وأساتذتها وكوادرها».

وأضاف الخير متحدثا عن مسيرة  قاسم:» هو قرر التقاعد وترك المركز قبل 
تفاجأنا بقراره ألننا تعودنا في مجتمعاتنا على حب  القانونية ونحن  المدة 
المركز  اعتبر  قاسم   مصطفى  واألستاذ  الوجاهة  وحب  والمراكز  المناصب 
مستواها  ورفع  المدرسة  نجاح  الدائم  همه  وكان  تشريف  وليس  تكليف 

الثقافي والتربوي».

نعتبر  للثانوية:»  الجديدة  االدارة  مع  التعاون  على  حرصه  مؤكدا  وختم  
تقاعدك بداية لمسيرة جديدة ألن المجتمع المناوي بحاجة الى رجاالت مثلك 
المنية  والثقافية،  االجتماعية  السياسة  المجاالت  للعطاء في كل  مستعدون 
الغالية علينا لن نوفيها حقها ولها فضل كبير علينا وعلينا دائما البحث عن 
رجاالت مثل األستاذ مصطفى قاسم للخروج من الجهل والتقوقع والجاهلية 
والطائفية وننبذها كما نبذها أجدادنا.. وهذا ما تعلمناه من الشهيد رفيق 
الجديدة  االدارة  جانب  والى  والتعليم  التربية  جانب  الى  نبقى  أن  الحريري 

للثانوية».

قاسم
وألقى المحتفى بتكريمه األستاذ مصطفى قاسم كلمة قال  فيها:» 45 عاما 
تعلمت     ،... ومديرا  مناظرا  أستاذا  والتعليم،  التربية  ميادين  في  قضيتها 
وزميالتي ومن تالمذتي ومن  فاستفدت من زمالئي  أكثر مما علمت  فيها 
أشكركم  وخبرة  ومعرفة  علما  فتراكمت  والمسؤولين  األهالي  مع  عالقاتي 

جميعا على ذلك».

التربوية  المؤسسات  ومدراء  واألهل  للتالمذة  رسائل  عدة  قاسم  ووجه 
شدد فيها على أهمية ايالء التربية األهمية الالزمة داعيا الى الحفاظ على 
على  الحفاظ  وواجبا وطنيا  لزاما  أرى  وقال:»  الرسمية  والثانويات  المدارس 
المؤسسات التربوية الرسمية والجامعة الوطنية ورفدها بكل ما يلزم ماديا 
الوالءات  المؤسسات عبر  العبث بهذه  أن نكف عن  ومعنويا وبشريا وعلينا 
الطائفية المذهبية والسياسية وهي مؤسسات تنتج الوطنية وتعزز المواطنة 
ملموسة  اجراءات  الى  داعيا   كالمه  وختم   بالوطن».   واالنصهر  والتعلق 
أوصيكم   «: وقال  الرسمية  التربوية  المؤسسة  لدعم  تنفيذية  وبرامج 
بالتلميذ وأبناءنا بين أيديكم وعليهم يتوقف مستقبلنا  وأنا أبدي استعدادي 
فيه  لما  واألهالي  والزمالء  الزميالت  بتصرف  المتواضعة  امكاناتي  لوضع 

خدمة المنية ومدارسها الرسمية».

الختام
الصور  أخذت  ثم  ومن  به  للمحتفى  تكريم  دروع  بتقديم  اللقاء  اختتم 

التذكارية وحفل كوكتيل. 

الوطني  النشيد  عزف  في  الوطنية  التربية  كشافة  من  أفواج  شاركت   
واستقبال المشاركين في الحفل.

|  قاسم |  الخير |  زريقة 

| تكريم قاسم  

| حضور    | زريقة وقاسم   

| حضور    
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إتحاد بلديات املنية يبحث »الخدمة املجتمعية« مع األرز  ووفد أملاني يبحث معه »الشراكة»!

العديد من  بتنفيذ   األولى،   انطالقته  منذ  المنية   بلديات  اتخاد  شرع 
األنشطة واللقاءات والزيارات داخل لبنان وخارجه متابعة منه لألنشطة 

والرؤيا المقررة.

إتفاقية »فرز النفايات من املصدر«
 

 أقيم  في مبنى اتحاد بلديات المنية، حفل توقيع اتفاقية »فرز النفايات من 
المصدر» الممولة من منظمة  اليونيسف  العالمية،  بين  منظمة التضامن 

الدولي،  وبلديتي برج اليهودية ومركبتا.

حضر ورشة العمل الى جانب رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر وممثل 
الدولي   التضامن  منظمة   وممثل  معلوف  جاد  السيد  اليونيسف  منظمة 
السيد  ليالند مونتيل،  رئيس بلدية مركبتا بسام عطية، رئيس بلدية برج 
اليهودية عامر العويك، رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي ونائب رئيس 
بلدية المنية علي محيش ونائب رئيس بلدية بحنين عامر البقاعي وممثلين 
عن الجمعيات والالجئين والمجتمع المدني في المنية، باالضافة الى ممثلين 

عن وزارة التنمية االدارية.

مطر 
المنطقة  وضع  شرح  الذي  مطر  عماد  البلديات  اتحاد  رئيس  كلمة  بداية  
انمائيا وشكر مساعدة االتحاد االوروبي فيما خص معمل فرز النفايات ليصبح 
قادرًا على استيعاب 100 طن يوميا »وهذا مايساهم في التقليل من تأثير 

مشكلة النفايات في المنطقة». 

ممثلين  معاينة  بعد  وقال:»  المصدر  من  الفرز  مشكلة  مطر  شرح  كما 
وبرج  مركبتا  بلديتي  يدعم  الذي  المشروع  هذا  فكرة  كانت  المنظمة،  عن 
من  الفرز  على  وتعمل  اإلتحاد  بلديات  باقي  تنضم  أن  أمل  على  اليهودية 

المصدر».

 وشكر مطر كذلك لمنظمة اليونيسف جهودها في المنطقة وما قدمته من 
تمويل لعدد من المشاريع، ال سيما في قضية اللجوء التي عانت منها منطقة 
المنية التي زاد عدد قاطنيها بنحو 35 الف نسمة من االخوة السوريين منذ 

ست سنوات.

كلمة املنظمة
 كلمة  المنظمة ألقاها السيد  ليالند مونتيل  الذي عبر عن اعجابه بمنطقة 
الجهد  على  المنية  بلديات  اتحاد  وشكر  الطبيعي،  وجمالها  االدارية  المنية 
االستثنائي للقيام بمشاريع مفيدة للبلديات المنضوية تحته، واعتبر انه »من 
االهمية بمكان ان يتم توقيع اتفاقية بهذه االهمية من خالل وجود ممثلين 
عن البلديات والمجتمع المدني والالجئين السوريين، وهذا يدل على مدى 

جدية االتحاد في تعامله مع المنظمات الدولية غير الحكومية». 

الممثل  بعد كلمات مونتيل ومطر، جرى توقيع االتفاقية بين الطرف االول 
بكل  منفصل  بشكل  الممثل  الثاني  والطرف  الدولي   التضامن  بجمعية 
من بلدية مركبتا ممثلة بالسيد بسام عطية، وبلدية برج اليهودية ممثلة 
الجهة  بها  شكرا  كلمة،  منهما  لكل  كانت  الذين  العويك،  عامر  بالسيد 

الممولة والمنظمة لهذه االتفاقية.

في الختام  جرى تسليم الدروع التكريمية للمنظمة من قبل اتحاد البلديات 
اضافة الى صور تذكارية للمنية مرفقة بشعار اتحاد البلديات، وأخذت الصور 
التذكارية، كما زرعت  شجرة زيتون في البلديات المعنية كرمز لعزم البلديات 
المنطقة والعالم وتأكيدا  البيئي في  الوضع  العمل على تحسين  والمنظمة 
عدوة  مطمر  في  الصلبة  النفايات  من  بالحد  المتعلق  المشروع  هدف  على 
وإنتاج السماد العضوي العالي الجودة في معمل فرز النفايات.                              

 مجمع األرز الرتبوي  

وفي سياق منفصل، إستقبل رئيس اتحاد بلديات المنية الحاج عماد مطر في 
التربوي حيث عقد  األرز  لمجمع  االدارية  الهيئة  المنية وفدًا من  مكتبه في 
اجتماع موسع  عرض فيه الوفد على رئيس االتحاد مشروع مجمع األرز حول 
الخدمة المجتمعية للمرحلة الثانوية وسبل التعاون مع االتحاد في انجاح هذا 

المشروع.

من جهته عرض الرئيس مطر مع الوفد  المشاريع ذات اإلهتمام المشترك 
المصدر  من  النفايات  فرز  حول  البيئية  التوعية  مشروع  رأســـــــها   وعلى 

والذي يعطيه االتحاد كل اهتمام.

 في الختام توافق الطرفين على التمهيد التفاقية تعاون وشراكة بين مجمع 
األرز التربوي واتحاد بلديات المنية.

 mercy corps وفي االطار نفسه استقبل رئيس االتحاد وفد من منظمة 
الدولية تحضيرا إلنطالق المرحلة الثانية من مشروع خطة الفرز من المصدر 

بحضور رؤوساء بلديات االتحاد.

 املنتدى الوزاري العربي يف املغرب  
الملك محمد السادس  شارك  المغربية وبرعاية  بدعوة من وزارة االسكان 
رئيس اتحاد بلديات المنية أ. عماد مطر في المنتدى الوزاري العربي لالسكان 
للمستوطنات  المتحدة  االمم  منظمة  مع  بالشراكة  الحضرية   والتنمية 

.)UN Habitat( البشرية

القضايا  تناول  ديسمبر    23 ال   21 من  الرباط  في  انعقد  الذي  المنتدى  
التي  والمشاكل  الحضاري  بالتمدن  المتعلقة  العربية  المدن  في  االنمائية 

تواجهه وسبل الحلول.

وأكد رئيس اتحاد بلديات المنية خالل مداخلته على أهمية التعاون المثمر 
والشراكات بين المدن لالستفادة من الخبرات وتبادلها فيما بينهم . شارحًا 

عن تطور البناء السريع في بعض المدن الحضرية في لبنان.

الخطط  بوضع  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  االمم  منظمة  وطالب 
المشتركة والتعان مع االدارات المحلية والبلديات التي تمثل الدور االنمائي 

في المدن.

وكان ل »مطر» عدة لقاءات مع مسؤولين ووزراء عرب على هامش المنتدى 
الذي يشارك به اكثر من 20 دولة عربية على صعيد الوزراء والسفراء.

 
اتحاد بلديات املنية عضوًا يف

منظمة املدن املتوسطية 
في   «medcities« المتوسطية  المدن  لمنظمة  العام  االجتماع  وعقد 
من  عامة  ومجموعة   xavier titan المنظمة  عام  امين  بحضور  طرابلس 
وكان  المتوسط.  االبيض  ساحل  ومدن  برشلونة  من  المنظمة  اعضاء 
اتحاد  انضمام  واعالن  للمنظمة  السنوي  التقرير  لدراسة  مقررا  االجتماع 
اعالن  وبعد    . المنظمة  الى  وبلدية جونية  البترون  وبلدية  المنية  بلديات 
. القى  االمين العام رسميا عن انضمام اتحاد بلديات المنية الى المنظمة 
رئيس االتحاد أ. عماد مطر كلمة، شكر فيها الهيئة العامة للمنظمة واالعضاء 
المنتسبين آمال ان يكون هذا االنضمام بداية ل باكورة عمل مع المنظمة 
 ، حول المشاريع المستدامة مع الجهات المانحة التي يستفاد منها الجميع 
شارحًا عن عمل مؤسسة االتحاد في السنة الفائتة وخطة التطوير واالنفتاح 

التي يتبعها في ادارته .

وفد من بلديات جنوب املانيا  
جنوب  من  بلديات   5 رؤساء  من  الماني  وفد  المنية  بلديات  اتحاد  إستقبل 
المانيا وممثلين عن وزارة التعاون والتنسيق االقتصادي في ألمانيا ومديرة 

مشروع تبادل الخبرات للمجتمعات المضيفة في الشرق االوسط.

مجلس  واعضاء  االتحاد  رئيس  قبل  من  للوفد  رسمي  استقبال  كان  بداية 
االتحاد رؤساء بلديات االتحاد الخمسة ، تخلله كلمة ترحيب لرئيس االتحاد 
الحاج عماد مطر بالوفد االلماني »شاكرا لهم تتويج التواصل القائم معهم 

منذ ستة اشهر بزيارة االتحاد».

وتحدث مطر  في كلمة الترحيب عن الصعوبات التي يعاني منها المجتمع 
هذا  يفتح  ان  »آمال  السوريين  الالجئين  أزمة  ظل  في  والبلديات  المحلي 
والتحضير  الخبرات  وتبادل  التعاون  أفق  االلمانية  البلديات  مع  التنسيق 

لمشاريع مستدامة للمنطقة». 

رئيس  حديث  كان  بداية  بلدياتهم،  عن  االتحاد  بلديات  رؤوساء  وتحدث   
بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة عن بلدية المنية، الحاج خالد الدهيبي عن 
بلدية دير عمار،  الحاج عامر البقاعي عن بلدية بحنين، السيد بسام عطية 

عن بلدية مركبتا  وعن بلدية برج اليهودية  األستاذ عامر العويك.

المتاحة  التعاون  آنجيال كونيش عن أطر  السيدة  المشروع  وتحدثت مديرة 
استكملت  الوفد  كلمات  المنية،  بلديات  واتحاد  االلمانية  البلديات  بين 

بتعريف  رؤوساء البلديات االلمانية ببلداتهم وأهم المشاريع القائمة بها.

أنا  أقيم في مطعم  الذي  الغداء  )بعد  االلماني  الوفد  المتحدث باسم  ولفت 
وياك في الميرادور( الى أن »االنطباع األول عن مدينة المنية كان انطباعًا 
رائعًا»  وقال:» تعرفنا على الكثير من معالمكم ومؤسساتكم، ولمسنا الكثير 
الخالبة والمطلة،  التضاريس  المشتركة، بين منطقتينا، لجهة  المعالم  من 
المتوسط،  البحر  على  مطلة  منطقتكم  أن  هو  الفرق  أن  اال  وساحاًل،  جباًل 

سوريا قبرص وتركيا ومنطقتنا مطلة على بحيرة، وعلى النمسا وسويسرا».
 

اتحاد بلديات املنية يف املانيا 
 

وزارة  من  وبدعم   engagement global الدولي  االلتزام  منظمة  ظمت 
مساعدات  حزمة  عنوان  تحت  مؤتمر  والتنمية  لالقتصاد  االلمانية  التعاون 
للدول المضيفة لالجئين السوريين .  وتتركز المساعدات على برامج دعم في 
مجال معالجة النفايات والطاقة والصرف الصحي وتبادل الخبرات والشراكات 

بين االدارات المحلية اللبنانية-االلمانية.

بلديات  وفد  مع  مطر   عماد  أ.  رئيسه  بحضور  المنية  بلديات  اتحاد  شارك 
لبنانية واتحادات  تخلل هذا المؤتمر في اليوم االول جوالت استطالعية مع 

البلديات االلمانية المشاركة على شبكات الصرف الصحي وجهاز االطفاء ، 

مروان  السيد  فرانكفورت  في  الفخري  لبنان  قنصل  بحضور  المؤتمر   افتتح 
كالب وعن الوزارة االتحادية الدكتورة دوريس ستبلمان وعن بلدية ميونيخ 
الرئيس الثاني جوزيف شميدت تلى جلسة االفتتاح حلقة نقاش عن اللجوء 
الدولية  العالقات  مجال  في  محاضرة  ،ثم  البلدية  الشراكات  وبناء  والتنمية 
والتعاون التنموي ومكافحة اسباب اللجوء في الشرق األوسط للدكتورة ماريا 
البلدي عبر كفاءة استخدام الطاقة وقطاع  التعاون  انغر ثم طرحت مجاالت 
بمناقشات  انتهى  ثم  البلديات  بين  الثنائي  التبادل  طرح  و  النفايات  ادارة 
ختامية بخصوص التعاون البلدي. وقد شارك اتحاد بلديات المنية من اصل 
اتحاد  ضمنها  من  بلديات   5 اختيار  تم  حيث  لبنان  من  واتحاد  بلدية   20

بلديات المنية. 
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 الوسط - من ينظر من فوق، يتوهم أن بلدية المنية بال حراك، ولكن من 
ينزل الى األرض يكتشف كم أن األعمال البلدية والخدمات اليومية مستمرة 
الطريق  توسعة  الى  الري،  قنوات  الى  الدعم،  جدران  من  وساق،  قدم  على 
وبناء األسوار، وهي أعمال  مرتبطة بمتابعة البنى التحتية وهو أمر ال مفر منه 
بل ضروري بالنسبة لطبيعة المنية التي تقوم على الزراعة الى جانب البنى 
الفوقية التي ال تقل أهمية عن البنى التحتية وهو األمر الذي بدأ المجلس 
البلدي بمتابعته ان لجهة الحفاظ على المنظر العام، النظافة، التخلص من 

األتربة الى جانب األرصفة والتشجير.

يعيد رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة التأكيد على أن البلدية 
ناشطة بكامل أعضائها وكامل كوادرها، معددا مجموعة من المشاريع 

التي تطال كل أحياء المدينة وكل مواطن منياوي.

وللوقوف عند انجازات المجلس البلدي األخيرة، التقت الوسط مجددا 
من  مجموعة  عدد  الذي  اآلغا   رشيد  األستاذ  األشغال  لجنة  رئيس 

المشاريع المنفذة على الشكل التالي:

الدهيبي  جامع  للطريق من  )توسعة  الدهيبي  آل  تنفيذ مشروع    - أ 
حتى الوادي الفاصل بين مركبتا والمنية بطول 280م( ، تنفيذ طريق 
ساري ) توسيع وبناء سور وتعبيد(،  توسيع طريق آل محيش مع بناء 
جدران بطول 150 متر، صب قناة ري  العامري بطول 75 متر، صب 
قناة ري عند آل المصري بطول 100 متر، صب قناة ري بالقرب من 
مكتب مصلحة المياه بطول 70 متر، صب قناة ري عند بسام الخير، 
صب قناة ري مع سقفها عند آل كنعان بطول 25 متر، صب قناة ري 
عند لويس قليمة بطول 40 متر، بناء حائط يعود للحاج عارف علم 
الدين بطول 120 متر، صب قناة ري بطول 40 متر في حي حمدون 
كزيبر،  النبي  جبانة  عند  حائط  وبناء  ري  قناة  بناء  ملص،  عبداهلل   -
بناء حائط دعم عند حسين سعيد ملص بطول 25 متر، بناء قناة ري 

بطول 75 م لتكملة قناة وادي برغش.

ب - بناء قناة ري بشارع النبع بكول 30 متر، بناء حائط دعم في شارع 
النبع، بناء حائط دعم على اوتوستراد المنية الضنية بطول 30 متر، 
ابو  ،  عند  ) آل الشهال - الطريق القديمة  التالية  صب قناوات الري 
عالء رستم(، صب عبارة في عدوة وفي أماكن متفرقة، حائط دعم عند 
آل شاكر مقابل الشيخ ملص، قناة ري بطول 150 متر مقابل حسن 
سالم عبدالحق، قناة ري بطول 60 متر قربب مدرسة المقالع، قناة ري 

بطول 40 متر مقابل بيت علي فخر الرفاعي.

الطريق )حي  بناء حائط وقناة ري على جانبي   ج - توسيع طريق مع 
م، صب بطول 20  الغزاوي  آل  عند  عبارة  ، صب  فرحات(   - حمدون 

بوردير حي الثانوية وآل عطية والغزاوي بطول 1100م، بناء حائط 
دعم مع قناة ري في عين البرج بطول 50 متر، صب قناة ري بطول 75 

متر في حي األشرفي وقطعية.

د - بناء حائط دعم بطول 65 متر في حي حمدون مقابل منزل عاطف 
أبو حافظ ملص  مقابل  متر  آخر بطول 45  وبناء حائط دعم  الخير، 
العتري  آل  حي  في  متر   100 بطول  دعم  حائط  بناء  شميط،  ونور 
وناصر، بناء حائط دعم بطول 75 متر في حي آل الدهيبي، تركيب 
وصالت مجارير في مواقع عدة من أحياء المنية والنبي يوشع، وتعبيد 

طريق آل العتري.

آل  حتى  فرحات  عين  بئر  من  الشفة  لمياه  قساطل  مد  تنفيذ   - ه 
فهمىة بطول 700 متر.

ذكرى استشهاد الحريري يف بريوت 
 

 وشارك رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة على رأس وفد ضم 
رئيس بلدية دير عمار الحاج خالد الدهيبي، رئيس بلدية برج اليهودية 
عبدالغفور  الحاج  المنية  زكاة  صندوق  رئيس  العويك،  عامر  األستاذ 
علم الدين، السيد نبراس علم الدين، والحاج محمود عباس، في احياء  

ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الثالثة عشر. 

رفيق  الشهيد  الرئيس  على ضريح  الفاتحة  لسورة   الوفد  قراءة  بعد 
الحريري ورفاقه في وسط بيروت، وضع الرئيس زريقة والوفد المرافق 
اكليال من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد ورفاقه، ومن ثم توجهوا 
رئيس  برعاية  البيال  في  أقيم  الذي  المركزي  الحفل  في  للمشاركة 

الحكومة الشيخ سعد الدين الحريري.
 

استشهاد  ذكرى  »تعود  فيه:    جاء  زريقة  الرئيس  عن  بيان  وصدر 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتجمعنا، ولتعيد إلينا زمنا مشرقا من 
الماضي الذي ما زال حيا في البال والقلب، قد طوينا عاما جديدا من 
التحديات ومن االنتصارات الممزوجة باألحزان ونحن جميعا مدعوون 

لنقف اليوم موحدين للدفاع عن حلم شهيد الوطن الكبير».

التي  المتوازن  واإلنماء  النهوض  مسيرة  مواصلة  ألهمية  أضاف:» 
أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع األطياف جميعا في لبنان 
من  شعبنا  ليتمكن  الحريري،  سعد  الرئيس  المسيرة  حامي  عبر 
التجاذبات  عن  بعيدا  الوطنية  ومسيرتنا  وبوحدتنا  بأرضنا  التمسك 
واإلصطفافات السياسية حفاظا على األمن واإلستقرار لبلدنا الحبيب 

لبنان.

يا  ذكراك  في  وقال:»  والحق  العدالة  احقاق  الى  داعيا  زريقة  وختم 
شهيد الوطن، كلنا أمل ان  تتحقق  العدالة تجاه قضيتك وهي اكبر 

من الثأر واعلى من االنتقام.».

فرق الطوارئ يف بلدية املنية
حاضرة ملواجهة »السيول«!

ترافق  ما  ومع  الجوية  لألحوال  سوء  من  المدينة   ماشهدته  على  تعليقا 
معها من أمطار وسيول  جارفة، صدر عن رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر 
زريقة بيان جاء فيه: »اثر هطول االمطارالمباركة  ليل السبت األحد، ونتيجة 
السيول بكميات كبيرة  جارفة معها االتربة والحجارة كما حال باقي المناطق 
الجبلية والساحلية،  أعطى رئيس بلدية المنية األستاذ ظافر زريقة توجيهاته 
من  وعددا  العمال  من  طاقم   توجيه  تم  حيث  البلدية   في  الطوارئ  لفرق 
اآلليات عملت طوال الليلة الماضية لتقديم المساعدة للسكان الزالة االتربة 
المواطنين  وحياة  السير  حركة  وتامين  والعبّارات  الشوارع  من  والحجارة 

والتأمين على سالمتهم».

حضر  الذي  خير  محمد  اللواء  لالغاثة  العليا  الهيئة  رئيس  مع  اتصال  وبعد 
السيول  من  الناتجة  االضرار  على  الواقع  ارض  على  لالطالع  المنية  الى 
واالمطار  توجه  زريقة  في لقاء مع وسائل االعالم بمناشدة المعنيين من 
االحياء  لكل سكان  الجزيل  بالشكر  وتوجه  المتضررين  على  التعويض  أجل 
التي عانت اثر هذه السيول على تجاوبهم مع عمال البلدية وتفهمهم للحالة 

المستجدة التي خرجت من دائرة التخمينات.
على   خير  محمد  اللواء  لالغاثة  العليا  الهيئة  رئيس  زريقة   الرئيس  وشكر 
بالكشف  والطلب  المنطقة   باوضاع  باالهتمام  الحريري  والرئيس  اهتمامه 

على االضرار للتعويض على المتضررين.

وكانت للرئيس زريقة منذ ساعات الصباح األولى جولة  مع اللواء خير ورئيس 
اتحاد البلديات والنائب كاظم الخير ونائب رئيس البلدية الحاج علي محيش 
كانت  التي  األشغال  وفرق  األضرار  على  فيها  اطلعوا  المدينة  أحياء  على 
التي  األضرار  على  اطلعوا  كما  العاصفة  ومخلفات  األتربة  ازالت  على  تعمل 
لحقت بمستودع الحاج مصطفى وهبة )رئيس بلدية بحنين(  ومشروع غنيم 

السكني الذي عملت فرق الطوارئ على شفط المياه منه.

والبذور  األسمدة  المادية  طالت  بشكل مباشر مستودع  االضرار  أن  يذكر 
الذي تعود ملكيته لرئيس بلدية بحنين الحاج مصطفى وهبة أبو طالل.

وزير الصحة 
ووقفة تضامنية مع القدس

الصحة  وزير  بيروت  في   زريقة  ظافر  األستاذ   المنية  بلدية  رئيس  والتقى 
البقاعي  عامر  الحاج  بحنين  بلدية  رئيس  نائب  حضور  في  حاصباني  غسان 
بالوزارة.   الخاص  »بلغ»  تطبيق  الوزارة  خالله  في  أطلقت  لقاء  هامش  على 
في  واالستشفائي  الصحي  الوضع  عن  حاصباني  لــلوزير  تحدث  زريقة 
المدينة، السيما وضع المسشتفى الحكومي حيث تم االتفاق على عقد لقاء 

قريب للبحث في حاجات المؤسسة واستكمالها بما يفي حاجات المدينة. 

وفي سياق منفصل شارك الرئيس زريقة في وقفة تضامنية مع القدس  
أمام النصب التذكاري لنصب األسير يحيى سكاف حيث ألقى كلمة شجب 
فيها تطاول الغرب على مقدساتنا داعيا الى مواجهة قرار نقل السفارة 

األمريكية الى القدس بكل الوسائل المتاحة.

بلدية املنية باألرقام ..  تتابع حاجات املدينة و املواطنني بإشراف مباشر من الرئيس زريقة .. 

|  مع الوزير حاصباني|  علم الدين| خالل تسلم مولد للطاقة
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الرئيس ظافر زريقة
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املوت املجاني على »أوتوسرتادات« املنية ... 
 

)حادث سير مروع قرب مستديرة عرمان (

عبداهلل الخير   ) أستاذ جامعي(

مؤسف جدا حال أبناء المنية و الجوار،  ينتظرون مع فجر كل يوم جديد 
موتًا جديدًا لقريب أو عزيز أو حبيب على »أوتوستراد المنية الدولي 
» أو على »االوتوستراد الجديد» بين المنية وعدوة  .  ومع بقاء هذا 
الجرح مفتوحا في قلب المنية، ينزف من دماء ابنائها وابناء الشمال 
عامة وكل من يصدف مروره عليه، من عابري سبيل الموت، ثمة ما 
هو أشد و أدهى،  أن هذه المأساة المستمرة،  و التي ميدانها وصلة 
عرمان – العبدة، عمرها عشرات السنين، و أن المأساة التوأم الحديثة 
سنوات  لالستمرار  أيضا  مرشحة   « الضنية   – المنية  طريق   « على 

طويلة، في غياب أية خطط للمعالجة أو إصالح األخطاء القاتلة.

 
في  يدرسان  المنية  أبناء  من  شابين  استشهاد  كان  الحوادث  آخر 
وسيم  و  سعدالدين  مجد  هما  الهندسة،  كلية  اللبنانية-  الجامعة 
البلطجي، اثر انقالب سيارتهما من طراز مرسيدس على اوتوستراد 
فاجعة  شكل  ما  مركبتا,  بلدة  مفرق  من  بالقرب  الضنية،   - المنية 

حقيقية ألهلهما خاصة و للمنية و جوارها عامة . 

اوتوستراد   يسمى  ما  وصلة  أن  للمنية  المحلي  التاريخ  يروي  سوف 
إنفاق  رغم  انها،  و   .1989 عام  إنشاؤها  تم  قد  المنية   - العبدة 
عشرات ماليين الدوالرات عليها, لم تتمتع بأدنى مواصفات السالمة 
المرورية منذ افتتاحها حتى اليوم . و أن هذا الواقع أدى الى سقوط 
495 قتياًل و1200 جريح و معوق،  بحسب إحصائيةإضافة الى أضرار 
مادية بالغة، بحسب تقارير الدفاع المدني والصليب األحمر واألجهزة 

المختصة و التي نُشرت عام 2011 .

تم شق  حين  عام 1988،  المنية  في  الموت  حكاية  الحكاية،  بدأت 
اخترق  حيث  الجبارة،  اآلالت  بواسطة  الخضراء  الليمون  بساتين 

النموذج االولي لالوتوستراد المنية وقسمها نصفين .

قامت الدولة اللبنانية، آنذاك، بعملية استمالك واسعة لألراضي على 
الجانبين  وتثبت المخططات االولية والخرائط التي تم وضعها، وهي 
ال تزال موجودة في ادراج مجلس االنماء واالعمار، بأن التنفيذ على 
واكبر  فضيحة  أكبر    يعتبر  المستندات،  تلك  مع  بالمقارنة  األرض، 

عملية نهب وسرقة وفساد وهدر تعرضت لها المنية في تاريخها .

بحسب  المنية،  وسط  تخترق  ان  الوصلة  لهذه  مخططا  كان  أوال، 
المواصفات الهندسية العالمية، بحيث ال يكون هناك اي منعطف أو 
انحراف فيها, و بهدف الحفاظ على الخط الهندسي المستقيم. ولكن 

ال الخط كان مستقيما،وال التدخل السياسي كان مستقيما . 

أن  للمعاينة  محايدون  مهندسون  بها  قام  التي  الجوالت  وتثبت 
البداية، والتي ال  اعتمادها في  التي تم  الحمراء  الهندسية  العالمات 
حوالي 300  تبعد  عقارات  في  تقع  اآلن،  حتى  موجودا  بعضها  يزال 
تعديله  و  حرفه  تم  ان  بعد   ... اآلن  الحال  عليه  هي  عما  شرقا  متر 
المادي فانتقل االعوجاج من السياسة الى  بفعل الجشع السياسي – 

الهندسة.

عند  وعدوة  المنية  بين  الجديد  االوتوستراد  على  مروع  )حادث سير 
مفترق بلدة مركبتا الى وفاة فتاة من آل طليس وسقوط ثالثة جرحى 

حالهم خطرة نقلوا الى مستشفيات طرابلس (

اإلنماء  لمجلس  الدولية  أوفيد  منظمة  قدمت   ،2011 العام  في 
و  الوصلة  تأهيل  أجل  من  دوالر  ماليين  بقيمة 10  قرضا  اإلعمار  و 
لشركة  المشروع  تلزيم  تم  قد  و   . المروري  األمان  شروط  تحسين 
أن  األنكى  و  الماليين،  تبخرت  أين  يعرف  لم  أحدا  لكن  و  هومان، 

حوادث السير تصاعدت وتيرتها بدل أن تتقلص . 

أما  » طريق المنية – الضنية » فقد تم تلزيمها ألحد متعهدي األشغال 
من مدينة طرابلس . و تم افتتاح الطريق و تشغيلها قبل أن تستكمل 
وتخطيط  ري  وأقنية  مياه  ومسارب  إنارة  من  المطلوبة  المواصفات 
عرضية  ممرات  و  مستديرات  و  جانبية  مرورعوازل  وإشارات  وحواجز 
بنية تحتية، بحيث  و  اشارات ضوئية وبصاصات وتخطيط مروري  و 

يشعر المار عليها ليال بأنه يسير في غابة و ليس على » أوتوستراد». 
و  تالحقهم  التي  الموت  لعنة  عن  المنية  أهل  يتساءل  و 
اللبنانية؟  الدولة  : » أين  أبناءهم على مدار الساعة  تخطف 
هي  ما  و  ؟  الرقابة  مؤسسات  أين  و  التحقيق؟  لجان  أين 
األسباب الحقيقية و راء االستهتار بأرواح الناس ؟ و لماذا ال 
يصار الى إيفاد لجان لتقصي و دراسة و اقتراح حلول تحد من 

طاحونة القتل و الموت المجاني في  المنطقة؟»؟
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المحامي عبدالرحمن العمري

لعالٍِم إسالمي أن كان له مقولة في اللحاد وأهله حين كتب  الوسط - سبق 
: »أما تعطيل العالم عن الصانع العليم القادر الحكيم، فلست أراها مقالة وال 

عرفت عليها صاحب مقالة إال ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية ..»

وكان لعالٍِم آخر أن قال في هؤالء وفي فكرهم قوالً مماثالً : »بل الناس متفقون 
على إثبات وجود واجب، اللهم إال ما يحكى عن بعض الناس قال إن هذا العالم 
حدث بنفسه » أما المقولة األولى فكانت ألبي الفتح الشهرستاني وذلك في 
القرن الثاني عشر ميالدي. وأما القول الثاني فكان البن تيمية في القرن الرابع 
عشر يومها. وأنا اليوم أراني أقّص مقولة الرجلين ولست أدري ما إن كان قد 
خطر على بال أي منهما حين قال مقولته تلك بأنه سيأتي اليوم الذي سينافس 
عدُد الالدينيين عدَد المؤمنين في مجتمعات وسيتعداها في أخرى، وبأن أهل 
اليمان سيتبالدون يوماً عن تبيان الحقيقة ويتكاسلون عن المجادلة عنها الحّد 

الذي يمّكن لإللحاد أن يصبح مّلة !

»فالشرذمة» التي تحدث عنها الشهرستاني في القرن الثاني عشر و»بعض 
الناس» الذين ذكرهم ابن تيمية في القرن الرابع عشر باتوا اليوم في القرن 
كتاب  بحسب  العالم  سكان  تعداد  من    %11،67 َيُعّدون  والعشرين  الواحد 
»حقائق العالم» الصادر عن السي آي آي عام 2010 يقارب عددهم 20% في 
بعض المجتمعات كما في بريطانيا وفي أخرى يكاد العدد يناهز نصف المجتمع 
كفرنسا على سبيل المثال »40%» وذلك بحسب اليوروستات يوروبارومتر 

عن عام 2010. )أنظر كتاب ميليشيا اللحاد لعبد هللا بن صالح العجيري(

ونحن إذا ما قبلنا تصنيف اللحاد »ديانًة» بين الديانات، وهو إلى ذلك اليوم 
على  متفوقاً  انتشاراً  العتقادات  ثالث  بات  اللحاد  بأن  فإننا سنتفاجأ  أقرب، 

معظم معتقدات العالم تعداداً وانتشاراً.
وكيف ال، ونحن نعيش في عالٍم بائٍس مشطور بين نصفين بائسين. فغرٌب 
وال  الغفران  صكوك  حنظل  يستسغ  لم  وتهّوعا،  تعّسراً  الدين  هضم  موتوٌر 
علقم محاكم التفتيش وال ُمرَّ ُتَهم الهرطقة وتحريق المفكرين فوق لهب نيران 
كتبهم، ليستبدل نظرًة إلى الدين عوراء برؤية عمياء ناوأت رساالت الرسل 
يحملها،  لم  ثم  الرسالة  ُحّمل  فاعل،  غير  خاملٌ  وشرٌق  بأماناتهم.  وفّرطت 
ليحجب بنكوصه نور الشعلة التي كانت لتهدي البشر نحو درب خالصهم لو 

أنها قُِدرت قدرها وأُعلِيت مكانتها.
والحق أن ُحظوة الرواج التي حالفت اللحاد اليوم، إنما تنّشأت ونمت وتفّرعت 
أغصانها بعد أن مّدت جذورها تقتات من تربة الشرق تماماً كما تربة الغرب.

فليس من األرض الغربية وحدها تغّذى اللحاد واقتات حين طوت أوروبا صفحة 
األثرة الدينية ووضعت الميتافيزيقيا خلفها ومضت لتفجر صحوتها الفكرية في 
الطبيعية  الفلسفة  لنهضة  العنان  وأطلقت  التنوير،  عصر  سّمته  ما  مستهل 
وثورة العلوم وقفزة التشريع الحقوقي والتنظير القتصادي والسياسي رابطًة 
يتقدم أحدهما إال على حساب اآلخر،  التدّين والتقّدم برابط عكسي ال  عالقة 
ولكن من تقاعس الشرق عن حمل األمانة حق حملها وتثاقله عن الجتهاد في 
العمل بها اتخذت التجربة الغربية فرصتها التاريخية لتجوب العالم وتصول في 
أمصاره وتجول بين مجتمعاته دون نّد لقيمها أو نظير، فتثّبت حججها وتمّكن 

لنفسها احتكار الفكر العالمي.

وواقع األمر أن الغرب حين انشغل في ثورته الفكرية التي شملت صور الحياة 
كان  عشر  الثامن  القرن  إبان  التنوير  عصر  مع  جلّية  تبلورت  والتي  كافة 
العثماني يومها منشغالً بمشاغل حكمه وتثبيته فوق دهاليز قصره المضطرب 
وعلى امتدادات أراضيه المتسعة طوراً والمنحسرة طورا، وذلك على حساب 
العلوم  المعارف وتطوير  التوّسع في  المنصّبة على  الرسالة السالمية  روح 
هناءه  ويحقق  وكرامته  النسان  حقوق  يؤمن  بما  التشريع  في  والجتهاد 

ورخاءه.
وحقيقة األمر أيضاً أن العثمانيين هم اآلخرين لم يكونوا ليتحّملوا هم وحدهم 
عبء التراجع والتأخر عن الركب العلمي العالمي. فقد كان هؤالء حلقة أخيرة 
في مسلسل تراجعي مستمر لعبت أدوار بطولته عهود تعاقبت على حكم البالد 
وجّمدت  التشريع  وعّطلت  ونزاعاته  الحكم  خالفات  في  انشغلت  السالمية، 

الحراك العلمي وسّدت أبواب الجتهاد خدمًة ألهواء حكمها.

القرن  انتصاف  مع  نفسها  وجدت  أن  السالمية  بالمجتمعات  الحال  ليصل 
الفكري من جهة وافتئات  التاسع عشر مجبرًة، تحت ضغط عاِمَلي جمودها 
القيم  تلّقف  على  أخرى،  جهة  من  بها  وترّبصه  عليها  الغرب 
الغربية وذلك مع إصدار »شرعة التنظيمات» على يد السلطان 
العثماني عبد المجيد األول عامي 1854 و 1856. واستمر 
يبشم  الغربية  التجربة  قيم  من  الكراهي  الغرف  حينها  مذ 
لتشّيد  إسالمية  خالفة  آخر  حصون  تهّدمت  حتى  مجتمعاتنا 
القيم  لَ  َدوَّ نظام عالمي صلب،  نشأة  بالتزامن مع 
الغربية وفرضها بسطوة القوة نهجاً موحداً 

على مجتمعات العالم وأممه، سياجاِت دول هزيلة متصادمة ال حيلة لها وال 

وسيلة بمقارعة ُسّلم قيم الغرب أو مناجزة نهجه، إن لم نقل بأن ال نّية لديها 
أساساً بهذه المقارعة و المناجزة.

ولما انحسر صدام الحضارات على مشهد تفرد المادية الغربية بالساحة الفكرية 
العالمية نتيجة غياب النّد الشرقي عن المواجهة، وانحسر الدين بالكامل عن 
العبادة  الصوامع وحجر  إلى عزلة  الفكري  والتأسيس  والحكم  التشريع  دور 
والطقوس، نقل العديد من منّظري المادية الغربية مستوى جدالهم من جدوى 
وجود الدين في مناهج علوم البشر وأصول حكمهم وفكرهم إلى جدوى وجود 

الدين في حياة البشر أصالً.

مع  يتناسب  بما  أهدافها  مستوى  من  وترفع  تتعاظم  اللحاد  موجة  وأخذت 
تعاظمها ذاك مستفيدًة من تفّرد نظاٍم معرفيٍ غربي يشمل تفاسير الكون والحياة 
والوجود بمناهج العلوم العالمية كافة. ذلك النظام المعرفي األوحد الذي يضع 
أو  الشعبي  التراث  إطار  وثقافات ومناهج ضمن  اعتقادات  خالفه من  ما  كل 
األساطير يستخدم المنظمات األممية كالجمعية العالمية للجامعات التابعة لهيئة 
العالمية  العلمية  والمجالت  العالمي  األكاديمي  العتماد  ومنظمات  اليونيسكو 
التزام  تضمن  البحث  ومختبرات  الفكر  ومراكز  العالم  جامعات  على  كحراس 

مجتمعات العالم بأسره معايير النظام المعرفي الغربي وعدم الشذوذ عنه.

التواصل  العالمية ووسائل  السينما  وإنتاجات  العالمي  العالم  قنوات  وفتحت 
الجتماعي منابرها أمام إطالالٍت مكثفة لرموز اللحاد الكاريزماتيين كريتشارد 
هؤالء  ليستخدم  دينيت  ودانيييل  هيتشنز  وكريستوفر  هاريس  وسام  دوكنز 
أعمالهم الفكرية بكل ذكاء ودهاء من أجل الطعن بكل اعتقاد إيماني وتقديم 
من  مستفيدين  الناس  أذهان  في  اليمانية  المعادالت  لقلب  التشكيكية  الحجج 
احتكار  الجامعي ومن  التعليم  مناهج  العلمية على  للدروينية  الكاملة  الهيمنة 
الفكر اللحادي لتفاسير الدروينية ومن تفرد النظام المعرفي الغربي بمآثر العلم 

والفكر في الزمن الحالي.

التي  التحفظات  يخشى  يعد  لم  الذي  اللحادي  التنمر  هذا  وأمام  أنه  والحق 
لطالما التزمتها المجتمعات اتجاه المشاعر الدينية، )وقد عّبر بنجامين واكر 
عن هذا التوجه اللحادي العنيف خير تعبير حين قال : »حقاً لقد ذهبت أيام 
اللحاد المؤدب(، فإن المجتمعات السالمية في المقابل لم تبِد أي جدية تذكر 
إن في قراءة ظاهرة اللحاد ووعي خطورتها أو في اتخاذ القرار بمواجهتها 

ومناجزتها.

فال أحادية النظام المعرفي الغربي وتفرده على الساحة األممية حركت أنظمة 
سبيل  في  والعمل  العالمية  السالم  لرسالة  لإلنتفاض  السالمية  المجتمعات 
الدالء بدلو السالم في ساحة الفكر العالمي، وال هيمنة الدروينية على النهج 
العلمي حرضتها نحو الدفع بعلماء األمة باتجاه تدارس جدي وعلمي ومسؤول 
لهذا النهج من أجل اتخاذ موقف منه واضح مبني على قواعد علمية راسخة 
تقدم  فأمام  األمة  علماء  مستوى  على  أما  القناعات.  ويثّبت  العقول  يحاكي 
العلوم الطبيعية وعلوم الفيزياء وعلم األحياء وعلم الحفريات وسعي الملحدين 
تثبيت حججهم اللحادية،  العلوم في  تفاسير هذه  الجدد بذكاء الستثمار آخر 
يندر في ساحتنا العلمائية وجود أصحاب التخصص العلمي المتكافئ مع علماء 
الغرب والُمواكب للتطورات العلمية الراهنة، وتخفت الهمم الساعية في إعمال 
اللحاد  نجوم  دهاء  وأمام  العالمي.  المعرفي  التخصص  مجاالت  في  الطاقات 
لجذب  التواصل  أساليب  أحدث  الحديث واستثمار  الشبابي  الخطاب  باستخدام 
والمضموِن  الشكِل  التقليديَّ  الخطاب  نجد  عقولهم  واستقطاب  الشباب  قلوب 
معتَمداً اليوم في الساحة السالمية كما لم ُيفعل من َقبل من قَِبل من شريحة 
واسعة من علماء اليوم الذين نراهم ال ينفك الكثير منهم ينشغل بالرد على من 
خالف قواعد هذا الخطاب التقليدي أو شذ عنه بدل أن يعطيه الفرصة لنجاز ما 
عجز التقليد عن إنجازه. وأمام الكتابات واألعمال الفكرية اللحادية المستثمرة 
ألحدث العلوم الطبيعية في سبيل ترسيخ حججها والطعن بالسالم من خالل 
طرح المسائل التشكيكية، نجد الكتابات المقابلة مقصرة عن الرد على العديد 
النظريات  مواكبة  عن  وقاصرة  اليوم  اللحاد  يثيرها  التي  الشكاليات  من 
والفرضيات العلمية الحديثة، حتى أننا ال نكاد نجد ردوداً جدية على الدروينية 
إال ما استخدم من حجج قديمة تعود أحدثها لسبعينيات القرن الماضي وقد نقلت 

بغالبها عن دراسات أجراها علماء غربيون مناوئون للفكر اللحادي.

بمكان  الفداحة  بلغ من  اليوم  السالمية  األمة  تحياه  الذي  الفكري  الواقع  إن خطورة 
العالمي والنكوص  الفكر  المشاركة في صوغ  الذي تحّول فيه أمر النكفاء عن  الحّد 
الخطر  تحّول  إذ  البال،  تشغل  التي  الهموم  آخر  واألمم  المجتمعات  دعوة  واجب  عن 
ليدهم الصفاء الفكري داخل الحصن السالمي نفسه فيتسّلل الفكر العلماني والعتقاد 
بالكامل  تغيب  وإذ  نفسها.  السالمية  المجتمعات  أبناء  وقناعات  عقول  إلى  اللحادي 
الحصاءات عن نسب اللحاد في مجتمعات المسلمين بسبب عدم وعي مجتمعاتنا لهذا 
الخطر وعدم اكتراث أنظمتها أساساً باألمر برمته، فإن ما هو مؤكد وثابت وغير قابل 
ثابت  الفكري، وما هو  المجتمعات  الرواج في سوق هذه  بدأ يجد  اللحاد  بأن  للجدل 
ومعلوم أيضاً أن اللحاد أو الالدينية أو كذلك الفكر العلماني حين يخترقون المجتمع 
تمسك  التي  النخبوية،  الطبقة  حيث  أعلى،  من  ُيصيب  ذاك  اختراقهم  فإن  السالمي، 
عادة بزمام أمور مجتمعاتها ، في التشريع والفن والقتصاد وصوغ الرأي. وهذا ما 
يفّسر تماماً ما قاله المفكر المغربي هشام جعيط  يوماً : »إن كل أصناف النخب في 
العالم العربي بعيدة كل البعد، ليس فقط عن التيارات السالمية، بل عن السالم ذاته». 
لذلك، فإن دعوًة لتصّدي الحوار السالمي لمسائل التشكيك العتقادي ومواكبة الخطاب 
اللحادي والرد على شبهاته المثارة هي اليوم حاجة ملّحة أكثر من أي وقت مضى. 
كما أن دعوًة لطالق بحث إسالمي رائد ودعمه بكل حيلة ووسيلة وصقل همم مفكري 
أمتنا وعلمائها نحو تخصٍص في العلوم الحديثة يحاكي ما بلغه التطور العلمي اليوم من 
مستوى هو أمر واجب وأساسي من أجل صياغة رأي علمي راسخ يقف موقفا ثابتا 
من قيم النظام العالمي الحالي ومن نهجه الفكري والعلمي ويقدم عن مشاكله البدائل 
الفكر والرأي في مجتمعاتنا ستقود  الناجعة. كما أن دعوة لطالق تام وكامل لحرية 
بالتأكيد باتجاه تسليط الضوء على مكامن الخلل في األداء المجتمعي وباتجاه اجراء 
حوار مجٍد وبّناء يقود إلى إثارة النقاشات الفاعلة والبحث في المسائل الخالفية وكشف 
إلى  األمة  تقود  باتجاه صحوة  الفكرية  القدرات  التشكيكية واستثمار  الحجج  وهن 

مراتب زهوها ومجدها من جديد.

ظاهرة اإللحاد .... ليست مزحة !
اإللحاد ..... نحن اّلذين نمّكن له ونحن اّلذين نعني إليه !

يصادف األول من فبراير من كل عام يوم الحجاب العالمي والذي  قررته 
مسلمة أمريكية بهدف زيادة الوعي حول الحجاب وأنه ليس اضطهادا 

للمرأة، بعيدا عن تفاصيل الحجاب الشرعي والتي نجدها في أي  عملية 
بحث نقوم به وإن سألت نفسها أي فتاة لماذا تلبس الحجاب؟  افترض 

أنها ستجيب..  ألنني مقتنعة بالطاهرات العفيفات قبلها من النساء 
المؤمنات ...مؤمنة بأمهات المؤمنين...مؤمنة بالسيدة مريم العذراء رمز 

العفة والطهارة....نعم مقتنعة بالحجاب ألنه يعطي المرأة قيمة تحميها 
من كل على كل متربص.

مؤمنة بالحجاب، ألّنني عندما أصلي وأوضب سجادة الّصالة بعد الّتسليم، 
أريده أن يبقى على رأسي ليذّكرني لمن صّليت. ألّنني أريد عندما   أقِدم  
على  خطيئة  ما  أن   أتذكر أّن َ الحجاب على »عقلي»  يذّكرني »كيف 

تجمعين بين  هذا وذاك؟»،  فينتصر الخجل من الحجاب على الخطيئة.

طبعاً ليست كل محجبة  لؤلؤة، ألّنه من غير أخالق السالم أن نرى كلّ 
غير محّجبة »غير نظيفة» أو »ُمنتهكة»، نعم هناك إثم لمن عصت أمر 

هللا تماما كباقي المعاصي، ولكن من قال إّنك لؤلؤة وهّن ُتراب؟
فالحجاب هو قناعة دينية وسلوكية تحمله النساء أينما ذهبن  فالحجاب 

يجب  أن يكون مفتاحا لالبتسامة وطريقا للّدعوة. نعم أريد أن يكون 
صدقي دعوة دون االضطرار لثبات ما هي ديانتي...لذلك يجب أن تكون 

أخالق المسلمة متوافقة مع ما تفرضه أدبيات الحجاب من احترام وإيمان 
وخشوع وطهارة وعليها أيضاً ان تحترم غيرها من غير المحجبات 

فهن إخترن طريقهن ولكن اذا تم طلب المساعدة منها للتعريف بالحجاب 
وقيمته الدينية والرمزية فيجب أن تكون من دعاة الحجاب وما يفرضه 
من احترام ...وكذلك هلى غير المحجبة ان تحترم المحجبة ألنها ارتدت 
هذا الحجاب وفقاً لقناعة دينية واقتداءاً بما فعلته النساء قبلها بعصور 
وبالتالي ال يجب عليهن ان يصفن المتحجبة بصفات ال تليق بهن وال 

بأخالق أي إمرأة تحترم نفسها وعليها ان تحترم األخريات . 

في المقابل هناك فجوة ثقافّية ُزِرعت في عقولنا وكأّن الّرجال يسقطون 
أمام كلّ فتاة غير محّجبة، وهو ما دعا الّشباب إلى الّتهّور أحيانا في 

المعاصي عند الّسفر والغربة. 

أخي، أنا ألبس الحجاب ال ألّنك ال تستطيع كبت جماح شهوتك والتي 
ليست من شأني، بل ألّنني أراه كالّصالة والّصوم، هو عبادة، فال ُتلِق بإثم 

أهوائك على مالبسي. إن كانت شهوتك تفوق قدرتك على تحّمل منظر 
فتاة دون حجاب، فهناك عالجات نفسّية يجب عليك اتخاذها.

- نعم فُِرض الحجاب لحكمة  فمثال: الحجاب يساعد في غّض البصر، 
ويساعد في تنظيم العالقات بين الكثير من الّشباب والّشابات، ولكن 

المتحجبات ال يلبسن الحجاب حّتى يحصل هذا الّتنظيم، ألّنهن قد يغادر 
بيئتهن يوما ويجدن أّن العالقات ما زالت منّظمة في بعض الدول 

واألماكن دون حجاب، إذا، الّتنظيم وغّض البصر هي نتائج وليست أسبابا 
»البسي عزيزتي الحجاب للّسبب الّصحيح حتى تستشعري جماله».

حّتى وإن لم  تقتنع كل إمرأة  من مغذى الِحجاب، ولكن على اللواتي 
يرتدينه القتناع بأنهم يرتدونه عن قناعة دينية وأخالقية  مع ايمانهم 

بأنهم سيقابلون ربهم  ويقلن له أطعناك في هذا رغم ضيق صدرنا، 
أطعناك رغبة في جّنتك، وثقة في حكمك، وخضوعا ألمرك

نعم ان اي فتاة التحتاج لقناعك، وال أحتاج لقناعها فالموضوع ليس 
معركة »من يقنع الّثاني»، فأنا لن أحاسب عنها  وهي لن تحاسب عّني  

»لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة».

أتدركون قّوة تلك الفتاة التي تمشي متجهة لعملها محققة نجاحاتها رغم 
كلّ العيون الّسوداء التي تحّدق ِبها؟ تلّقبها بالمتخّلفة؟ بالّزوجة الخامسة؟ 
بالعقلّية القديمة؟ بالّرجعّية؟ أتدركون أثر هذه القّوة على كلّ تفاصيل حياة 
تلك الفتاة؟ قّوتها في الّدفاع عن مبدئها، ورغبتها، وإيمانها أو حّتى عن 

فكرة مشروع جديد تحمله، فهي تنّفست الّتحدي، وعاشت به، ويجري 
بها مجرى الّدم.

الّصدق، األمانة، الخالص.. أخالق موجودة قبل السالم.. و»تّممها» 
السالم وأضاف إليها.. هي ليست حكرا على المسلم دون غيره وال 

المحّجبة دون غيرها.. ولكّن لكلّ مّنا أسلوبه في الّتقّرب إلى هللا..

احلجاب
  المحامي أسامة هرموش
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املنية تفتتح ثانوية املنية الرسمية - فرع االنجليزي  ...
وفادي مالك الخري يساعد يف تجهيز املؤسسة ويشارك يف مجموعة لقاءات ومناسبات!

المستقلة   الوطنية  الحركة  رئيس  إستقبل 
)ومركز  مكتبه  في  الخير  مالك  فادي  األستاذ 
المستقبل  تيار  عام  أمين  طرابلس  في  عمله( 
الشيخ أحمد الحريري في حضور منسق التيار في 
طرابلس ناصر عدرة، رجل االعمال أسعد العلي، 

أمنيين، اعالميين وحشد من األصدقاء.

في  االنتخابي  االستحقاق  موضوع  اللقاء  تناول 
التي  المنية  مدينة  في  والشمال السيما  طرابلس 

ينتمي اليها الخير انتخابيا.

لالستحقاق  مرشح  أنه  على  للحريري  أكد  الخير 
القادم تحت مظلة تيار المستقبل وملتزم بخيارات 

أمينه العام والرئيس سعد الحريري.

االستقبال  حفاوة  على  الخير  الحريري  شكر  بدوره 
مؤكدا مؤكدا حرص الرئيس سعد الحريري على أن 
يكون للشباب حصة ال يستهان بها من المجلس 
تيار  في  العصب  كانوا  والذين  المقبل  النيابي 

المستقبل تيار البناء والعمل. 

إفتتاح 
ثانوية املنية الرسمية

الوطنية  الحركة  )رئيس  الخير  فادي  وشارك 
الرسمية  المنية  ثانوية  افتتاح  في  المستقلة( 
أحمد  العام   االمين  حضور   في  االنجليزي  فرع 
ختام  في  االفتتاح  شريط  قص   الذي  الحريري 

اللقاء.

ألقى  ثم  ومن  ترحيبية  كلمة  كانت   البداية  في   
أكد  كلمة   عوض  محمد  االستاذ  الثانوية  مدير 
الحريري كان  الرئيس الشهيد رفيق  فيها على أن 
المدارس  بنى  لذلك  والتعليم  التربية  االول  همه 
واليوم  التربوية  والصروح  والجامعات  والمهنيات 
الحريري  رفيق  سعد  الرئيس  على  اآلمال  نعقد 
مكمل المسيرة وحامل االمانة شاكرا كل من وقف 
كاظم  النائب  رأسهم  وعلى  المؤسسة  جانب  الى 

الخير، أحمد علم الدين الدوري، فادي مالك الخير 
ومعتز زريقة مع حفظ األلقاب.

االستاذ ظافر  المنية  بلدية  رئيس  القى  ثم  ومن   
وجميع  العام  باألمين  فيها  رحب  كلمة  زريقة 
البلدي  المجلس  وباسم  باسمي  وقال:»  الحضور 
ابارك افتتاح هذه الثانوية ونتمنى التوفيق للكادر 

التعليمي».

راعي الحفل ألقى كلمة اشاد فيها  بالدور الذي لعبه 
بالصروح  المناطق  ألنماء  الحريري  رفيق  الشهيد 
للعلم والمعرفة كي يأخذ كل شاب وفتاة فرصتهم 
يتيح  عقد  بإمضاء  الثانوية  ادارة  وبشر  التعليمية 

تجهيز الثانوية بالكامل.
 

تجهيزات 
من فادي مالك الخري

الوطنية  الحركة  رئيس  زار  سابق،  وقت  وفي 
المستقلة األستاذ فادي مالك الخير   ثانوية المنية 
الرسمية - الفرع االنجليزي التي تم افتتاحها مؤخرًا 
للوقوف عند حاجاتها حيث كان في استقبالة مدير 
الثانوية االستاذ محمد عوض، المربية عفة ملص 

وحشد من األساتذة واالداريين في المؤسسة.

المؤسسة  حاجات  على  أفق  جولة  وبعد  الخير 
مع  الحديث  أطراف  تبادل  التربوي،  ووضعها 
المجتمعين حول أهمية دعم المؤسسات التربوية 
كل  على  واجب  دعمها  وأن  العالم  في  الرسمية 
وواع  جديد  جيل  لبناء  الصلبة  اللبنة  ألنها  مقتدر 

لحاجات وطنه ومدينته وهو ما نطمح اليه جميعًا.
الخير استمع من عوض لـلخطوات والمراحل التي 
مرت بها المؤسسة قبل وضعها في الخدمة بقرار 
مباشرة  بمتابعة  حمادة  مروان  التربية  وزير  من 
أن  الى  عوض  ولفت  المدينة.  في  المعنيين  من 
الى  طريقها  في  الضرورية  المكتبية  التجهيزات 
المؤسسات  أهم  »من  تعتبر  التي  المؤسسة 
أو  البناء  أو  الموقع  لجهة  ان  الرسمية  التربوية 
حتى التجهيزات من مختبرات وصفوف قادرة على 
استيعاب عدد كبير من أبناء المدينة وقال:» ندير 
المؤسسة بالموجود، على أمل أن يكون لزيارتكم 

ارتدادات ايجابية تعود بالخير على مؤسستنا».

انتهى اللقاء باالتفاق على تجهيز صفوف المؤسسة 
بأجهزة تدفئة الى جانب تجهيزات كهربائية  كاملة 
لمطبخ المؤسسة وهو ما تم بالفعل في خالل أقل 
من 74 ساعة. وشدد الخير في دردشة مع الوسط 
على أهمية إيالء الشق التربوي كل اهتمام »وهذا 
تعليمية  دورات  خالل  من  أشهر  منذ  به  بدأنا  ما 
في  نساهم  واليوم  قائال:»  وختم  وأكاديمية» 
ينعم  لكي  مستلزماتها  ببعض  المؤسسة  تجهيز 

التالمذة واألساتذة ببيئة أكاديمية مريحة».

ثانوية املنية الرسمية
تشكر فادي مالك الخري

المنية الرسمية -  وعلى األثر شكرت إدارة ثانوية 
محمد  األستاذ  الثانوية  ومدير  االنجليزي،   الفرع 
على  الخير  مالك  فادي  األستاذ  بيان  في  عوض 
التجهيزات  بعض  تقديم  في  ومساهمته  زيارته 
الهيئة  بإسم  البيان:»  في  جاء  ومما  للمؤسسات 
الفرع  الرسمية  المنية  ثانوية  في  التعليمية 
االنجليزي، نتوجه بالشكر للرجل المعطاء، صاحب 
األيادي البيضاء، األستاذ فادي مالك الخير لما قدمه 
للثانوية من أجهزة وتجهيزات، له منا فائق المحبة 
بيانها  في  المؤسسة  شـــكرت  كما  والتقدير». 
وجريدة  عامر عوض،  السيد  عفت ملص،  المربية 
الوسط ممثلة باألستاذ فهد الحاج، على ما بذلوه 
في سبيل دعم المؤسسة بكل االمكانات المتاحة. 

 

لقاءات
األستاذ  المستقلة  الوطنية  الحركة  رئيس  وجدد 
العمل  في  مستمر   أنه  على  تأكيده  الخير  فادي 

السياسي والحقل العام.

كالم الخير أتى خالل زيارة قام بها الى دارة الحاج 
محمد المعرباني )أبو بالل( في حي حمدون المنية 
من  وحشد  العلي  أسعد  األعمال  رجل  حضور  في 

وجهاء العائلة وكوكبة من شباب المنطقة.

حي  في  بالخير  المعرباني  محمد  الحاج  رحب  وقد 
حمدون مشيرا الى أننا »تربطنا به عالقة صداقة»، 
كرمهم  على  المعرباني  آل  شاكرا  الخير  وردّ 
وعاطفتهم وعلى عالقتهم مع كل األفرقاء والمبنية 
على المحبّة والصداقة، التي لن تهزّها المصالح 

سياسية كانت او غيرها». 

وقال الخير ردًا على سؤال »إن االنتخابات النيابية 
المرتقبة هي انتخابات مصيرية لكل الفرقاء، داعيا 
والسيادة  الحرية  لتحصين  مشروع  تكون  أن  الى 
سبيل  في  االيجابي  للتطوير   مدخل  تكون  وأن 
خدمة المواطن على أن تكون في أولوية أولويات 

الكتل النيابية الجديدة».

مجموعة  في  الخير   شارك  منفصل  سياق  وفي 
تخللتها  والمناطق  بيروت  في  ولقاءت  أنشطة 

لقاءات مع سفراء، سياسيين ورجال أعمال.

|  خالل زيارة الحريري للخير|   مدير الثانوية األستاذ محمد عوض

|   خالل جولة الخير في الثانوية

|   جانب من التجهيزات 

|   زريقة 
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لجنة األسري يحيى سكاف أحيت ذكراه الــ 41 وتشارك يف معرض الكتاب ال 44

     بناء املهندس محمد مصطفى مطر 

أوتوســــــــرتاد املنية - مقابل شركة البيبـــسي   76/481481 

الوسط - أحيت لجنة أصدقاء عميد األسرى في السجون 
اإلسرائلية يحيى سكاف الذكرى السنوية ال 40 إلعتقاله 
سكاف  لألسير  التذكاري  النصب  أمام  تضامنية  بوقفة 
في المنية، بحضور النائب السابق وجيه البعريني، منفذ 
عام عكار في الحزب السوري القومي اإلجتماعي ساسين 
المحررين  و  لألسرى  اللبنانية  الجمعية  رئيس  يوسف، 
البعث  حزب  ممثل  عون  جالل  المحامي  طالب،  أحمد 
العربي اإلشتراكي، مسؤول حركة الناصريين المستقلين 
الشمالي،  اهلل  عبد  األستاذ  الشمال  في  المرابطون   -
الفصائل  و مسؤولي  اإلسالمي،  التوحيد  حركة  من  وفد 
المنية. أبناء  من  حشد  و  الشمال،  في   الفلسطينية 

الذي  الخطيب  شحادة  الشاعر  اللقاء  قدم  بدايًة 
سكاف. يحيى  األسير  عن  ثورية  قصيدة   ألقى 
و ألقى المحامي جالل عون كلمة األحزاب الوطنية الذي 
الصمود  و  الصبر  رمز  األسرى  عميد  إلى  التحية  وجه 
السجون  تلك  من  سيتحرر  الذي  سكاف  يحيى  البطل 
ألن  المقاومة،  خيار  بفضل  الزمن  طال  مهما  المظلمة 

المقاومة لن تتخلى عن هذا البطل الذي نذر نفسه منذ 
 نعومة أظافره في سبيل الدفاع عن عزة و كرامة األمة.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  كلمة  موعد  بسام  ألقى  و 
و  للنضال  رمز  هو  سكاف  يحيى  األسير  أن  خاللها  أكد 
الذي سلكه  الطريق  أن  إعتبر  و  اإلحتالل،  المقاومة ضد 
العدو. لمواجهة  الصحيح  الطريق  هو  سكاف   يحيى 

و تحدث أبو جهاد فياض بأسم حركة فتح الذي إعتبر أن 
يحيى سكاف و رفاقه األسرى و الشهداء هم المنارة التي 
تضيئ أمامنا الطريق الصحيح لإلنتصار على العدو، و دعا 
 إلى ضرورة التضامن مع قضيته و مع قضية كافة األسرى.

و أكد أحمد طالب بأسم جمعية األسرى على الوفاء لألسير 
تحيات  نقل  و  األربعين،  اعتقاله  يحيى سكاف في ذكرى 
 المقاومين إلى عائلة األسير سكاف التي تتابع مسيرته.

األسير  أصدقاء  و  عائلة  كلمة  سكاف  جمال  ألقى  و 
هذه  مع  المتضامنين  كافة  خاللها  شكر  سكاف  يحيى 
معها،  الوقوف  الجميع  على  يجب  التي  الوطنية  القضية 
لألسير  أوفياء  الشرفاء سيبقوا  و  األحرار  كافة  أن  مؤكدًا 
المقاومين  إلى  بتحيةٍ  توجه  و  لقضيته،  و  يحيى سكاف 

اهلل  لحزب  العام  األمين  بقيادة  لبنان  و  فلسطين  في 
و  المقاومة  طريق  أن  إعتبر  و  اهلل،  نصر  حسن  السيد 
العدو. لمواجهة  الوحيد  السبيل  هي  المسلح   الكفاح 

التشكيليين  الفنانين  نقابة  من  وفد  قدم  الختام  في  و 
سلم  كما  األسير،  شقيق  سكاف  لجمال  تكريمية  لوحًة 
ليحيى  الحرية  لوحة  األسير  أصدقاء  بأسم  سكاف  جمال 
رئيس  إلى  و  البعريني  وجيه  السابق  النائب  إلى  سكاف 

جمعية األسرى أحمد طالب.

معرض الكتاب الــ 44
في  سكاف  األسير  لجنة  تشارك  عام،  كل  في  وكعادتها 
الرابطة  تقيمه  الذي   ،44 الــ  بدورته  الكتاب  معرض 

الثقافية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.

نبذة عن األسري سكاف
العالم مشهد  يستذكر  اذار/مارس  الحادي عشر من  في 
لبنان  المنية شمال  الذي خرجوا من منطقة  المناضلين 
في العام ثمانية وسبعين واستطاعو الوصول الى حيفا، 
ثم الى تل ابيب وخاضوا ملحمة بطولية ضد جيش العدو 

صهيونيا  وثالثين  سبعة  مقتل  عن  أسفرت  االسرائيلي 
واصابة ثمانين اخرين، وقتها كان مطلب سكاف ورفاقه 
من هذا العمل البطولي الضغط على العدو الطالق سراح  

االسرى الفلسطينين والعرب في سجون االحتالل.

  يحيى سكاف من مواليد المنية في شمال لبنان، اعتقل 
من قبل السلطات اإلسرائيلية في 11 اذار  1978 أثناء 
العدو  كيان  هزت  التي  البطولية  العملية  في  مشاركته 

وارعبت مستوطنيه.

خالل   « قتل   « يحيى  بأن  العدو  سلطات  تدّعي  وبينما 
معركة مع جنوده ولم يتم العثور على أثر له، يؤكد جمال 
سكاف شقيق االسير ان بعض المعتقلين المفرج عنهم 

في صفقة التبادل الشهيرة بأنهم  شاهدوه

السوري  الحزب  إلى  يحيى  انضم  نضاله  بداية  في 
القومي االجتماعي، ثم في وقت الحق انتسب لحركة فتح 
وكانت  العدو.   ضد  العسكرية  العمليات  في  للمشاركة 
يحيى سكاف في عملية  االسير  أدرجت  قيادة  حزب اهلل 
تبادل لألسرى خالل حرب لبنان عام 2006 ولكن لم يتم 
الذي  األسرى  تبادل  في  بخصوصه  نتيجة  إلى  الوصول 

جرى في العام  2008. 
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دير  في  المسلمين  الطالب  رابطة  نظمت   - الوسط 
في  األقصى  نصرة  هيئة  مع  بالتعاون  المنية   عمار 
ندوة  نورة،   مسجد  قاعة  في  اإلسالمية،  الجماعة 
القدس   « عنوان  تحت  القدس  مدينة  حول  ثقافية، 

بين التهويد والمقاومة».

الشيخ  للمقرئ  قرآنية  آيات  تالوة  كانت  اللقاء  بداية 
محمد عيد ومن ثم قدم الندوة  األستاذ أنس الدهيبي 

الذي قال »نحن في رابطة الطالب المسلمين نستكمل 
لنا مجموعة من  أنه كانت  بدأناها حيث  التي  مسيرتنا 
الدورات والمحاضرات في مختلف المناطق وعلى فترات 
وهي  الثقافي  القدس  سفير  برنامج  ضمن  متالحقة 
النواحي  تحيط بموضوع فلسطين والقدس من جميع 
كاشفًا النقاب عن التحضير لدورات جديدة ضمن بلدة 

دير عمار يعلن عنها الحقًا».

بعد تقديم الدهيبي   حاضر في الندوة األستاذ هشام 
يعقوب رئيس  قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة 
القدس  لقضية  وافيا  عرضًا  قدم  الذي  الدولية  القدس 
القدس  أن  »حل  قضية  الى  والقضية مشيرا  المدينة 
للقضية    أن  على  مشددا  بمجمله،  للصراع  حاًل  يضمن 

بتعقيداته  العربي  المشهد   مجمل  على  انعكاس  
وتفاصيله المختلفة».

على  الوضع  استمرار  إمكانية  عدم  إلى  يعقوب  وأشار  
مدينة  أن   هو  أساسي  منطلق  من  اآلن،   عليه  هو  ما 
القدس »مكان  مقدس  ال يمكن مصادرته تحت ذرائع 
تاريخية استحواذية وال يمكن تسويقه  كعاصمة موحدة 

كما تزعم إسرائيل».

قضية  حول  لبنان  في  الرائع  االجماع  أن  الى  ولفت 
القدس بعكس باقي القضايا هو اجماع محمود وقال:» 
مرتبطة  محنة  هناك  تكون  حينما  خالفاتكم  ترمون 

بقضية األمة .. قضية القدس».

وعزيمة  قوة  بكل  المحتل  مواجهة  إلى  الجميع  ودعا 
العربية واإلسالمية  األمة  ورفع شأن  الحق  إلعالء كلمة 
الشرعية  لقوانين  مخالف  االعتراف  قرار  أن  على  مركزًا 
األطراف  بين  عقدت  التي  االتفاقيات  وكل  الدولية، 
عنصر  الدولي  القانون  يحكم  من  أن  موضحًا  المعنية، 
تتحكم  التي  العالم،  في  الكبرى  الدول  ومصلحة  قوة 
الشعب  فئات  كل  دعا   كما  الضعيفة  الشعوب  بمصير 
واستخدام  بالقضية،  التمسك  ضرورة  إلى  الفلسطيني 
الوحدة  إلى  واللجوء  المحتل  ضد  والمقاومة  القوة 
الوطنية وهو الحل المناسب لتحرير القدس وفلسطين 

من المغتصب الصهيوني. 

والقدس يف عيون ... »رابطة الطالب املسلمني«  .. 
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الوسط - رعى سماحة مفتي طرابلس والشمال 
دينيا،  احتفاال  الشعار   مالك  الشيخ  القاضي 
لمناسبة ذكرى المولد النبوي، على مسرح مجمع 
الخير في المنية،  بمشاركة النائب كاظم الخير، 
النائب السابق صالح الخير، رئيس اتحاد بلديات 
ظافر  المنية  بلديات  رؤساء  مطر،  عماد  المنية 
اليهودية  برج  الدهيبي،  خالد  عمار  دير  زريقة، 

الجراح  كشافة  عام  مفوض  نائب  العويك،  عامر 
الوطنية  الحركة  رئيس  عتمة،  محمد  القائد 
الدين  رجال  من  وحشد  الخير،  فادي  المستقلة 

وفعاليات سياسية، اجتماعية، كشفية.

 بداية وبعد تقديم من الشيخ عمر العتر، تال 
الشيخ طارق الخير آي من القرآن الكريم.

والقى قائد فوج المنية في كشافة الجراح القائد محمود 
هللو كلمة تناول فيها ذكرى المولد النبوي الشريف وما 
حققته لألمة العربية من انتقال من التفكك الى الوحدة 
من  للقدس  »ما  على  معرجا  اهلل،  إال  إله  ال  راية  تحت 
»استعادتها  الى  داعيا  المسلمين،  عند  وأهمية  قدسية 

واألراضي الفلسطينية المحتلة وازالة المرض السرطاني 
المعروف باسرائيل دولة االرهاب».

كما ألقى راعي الحفل المفتي الشعار كلمة أكد فيها على 
الصادق  »الدليل  لهو  محمد  سيدنا  الخلق  سيد  أتباع 
على محبته تبارك وتعالى لنا وهذا يتطلب منا البحث في 
وأحواله  وأقواله  وعاداته  أعماله  على  والتعرف  رسالته، 

وأخالقه العظيمة، لنتبعه فيها اتباعا كامال وشامال». 

والنظرة  الكلمة  اختيار  نحسن  أن  الى  الشعار  ودعا 
الخواننا، وأن نتقن خطواتنا ونحن مدعوون اليوم وفي 
كل وقت وحين الى أن نعرض أنفسنا على قيم االسالم 
النبي الذي يقول »ان أقربكم مجلسا يوم  وادابه وقيم 

القيامة أحاسنكم أخالقا الذين يألفون ويؤلفون»، داعيا 
والتآسي  االتباع  على  والعزيمة  النفس  »محاسبة  الى 

بسيد الخلق وخاتم األنبياء وامام المرسلين». 
وعن قضية القدس ومحاولة تهويدها اكد الشعار على 
أن »وعد اهلل آت وهو النصر للمسلمين وتمكينهم من 
اليهود ودولتهم المزعومة مصدر االرهاب، وأن القدس 

لن تموت وفلسطين لن تموت».

قدمها  نبوية  ومدائح  انشادية  وصالت  الحفل  تخلل 
المنشد محمد الخير وفرقته. 

والوسط  المنية  فوج  الجراح  كشافة  جمعية  الحفل  نظمت 
االخبارية atv، بالتعاون مع جمعية تطوير واستديو روان.
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على  وينحت  يرسم  المواهب،  متعدد   - الوسط 
الفنان  إنه  وغيرها،   والنحاس  والصخر  الخشب 
في  الفنانين  لجنة  رئيس  اللبناني،  التشكيلي 
 ، لبنان»  في  واآلداب  للفنون  مبدعون  »جمعية 
بجدارة  ينتمي  مبدع،  فنان  شاكر  محمد  عامر 
بدأ  الماضي..  القرن  من  الستينيات  جيل  إلى 
فنانًا  متميزا واقعيًا )فن النحت(، وما تزال أجواء 
من  الفن  مفاصل  أغلب  تتناول  التي  أعماله 
وتعتبر  واجتماعية،  نفسية،  وتراكمات  تفاعالت، 
صورة معاكسة لمناخ المنية واألساطير الغابرة، 
 ً وأيضا  األزمان،  مر  على  الملحمية  والحكايات 
حضورها  واألرض  واإلنسان،  والتراث،  للفلكلور، 

الدائم في لوحاته .

بمختلف  للمجتمع  التراجيدية  الحالة  يترجم  عامر شاكر 
الطبيعة  جمال  أن  كما  المتنوعة،  ونسائجه  أطيافه 
وارتباطه  اإلنسان  عنصر  وتفاعل  بنبراتها  الخالبة 
سمة  كوّن  ذلك  كّل   ، والتاريخ  األرض  كـ  الطبيعة  مع 

وعنصرًا هامًا وبارزًا في أعماله التي تناولها.  

ويلفت شاكر إلى إهمال المؤسسات الرسمية لفنه  داعيا 
الى اعطاء  الفن والثقافة   المزيد من االهتمام واعطاء 
الفنانين  االحتضان  وقال:» قدراتنا المالية الشخصية ال 

تكفي للقيام بهذه  المشاركات بشكل فردي»...  

أعماله  على  واالطالع  التفاصيل  باقي  على  ولإلضاءة 
منحوتاته والمشاكل التي تواجهه وتواجه الفن واإلبداع 
في البلدة التقت الوسط  مع الفنان عامر شاكر و كان 

هذا الحوار:

 

من هو   وكيف يرسم الفنان عامر شاكر 
بداياته .. هل اختارك الفن   أم أنت الذي 

اخرتته وما قصتك معه ؟

في  وترعرت  ولدت   ..  1964 مواليد  المنية  ابن  أنا 
كبر  الفن،   استهواها  أيضا  والدة  مع  البلدة  اكناف 
فارتكز في جوهره على    .. السماء  احتضن  الحلم حتى 
حين  وذلك  الحدث  والرؤية..  الحدث  هامين  مبعثين 
تحت  وأنام  استرخي  حينما  والرؤية   .. والتقيه  اراه 

زالت جزء ال يتجزأ  الذي كنت وال  الوطن وجيشه  عباءة 
اإلنسان  بجدلية  له عالقة  االختيار  وان  موضوع  منه.. 
من  مجموعة  إلى  بنا  يعود  وهذا  والكون،  الطبيعة  مع 
في   تتجلى  بذاتها  قائمة  الخالفي  البعد  ذات  النقاط  
الوراثة وجغرافية المكان وعالقة الفن بالزمان .. وببنية 
العقل  اإلنساني والثقافة واعتقد بان قصة أي فنان تبدأ 
على  فنان  كل  خصوصية  االعتبار  بعين  األخذ  بـ  هكذا 
حدى باإلضافة لثالثة ثوابت ترافق حياة الفنان -الحياة 

– الحب – الموت .

وعن ربط اإلبداع بالعلم واملعرفة..  وعن 
عالقة العائلة مع املوهبة.. حدثنا!!

طريقه  يرسم  إنسان  وكل  بالدراسة  لإلبداع  عالقة  ال 
ويطور هوايته .. والدتي  أيضا متعلقة ب » فن التطريز 
وكانت  لحياكتها  المتابعين  من  وكنت  القماش»  على 
المسير...  أول  منذ  لي  والمشجعين  المتابعين  من 
ويضيف:» الفن موهبة وذوق وهو بعيد الى قدر معين 
العلمي بقدر ما هو إحساس يترجم على  التحصيل  عن 

خشبة..».

ال  وان  اإلبداع  ليستمر  األبناء  الى  المهنة  نقل  أحاول 
من  شيء  فيه  بيت  ابن  وأنا   واحد  شخص  عند  يقف 
اإلبداع المتنقل بين ابنائه »الوالدة أيضا تمتلك موهبة 

التطريز على القماش».

وعن الصعوبات التي تعرتضك.. وهل هناك 
حدود معينة يقف عندها الفنان ؟ 

اإلبداع  فرملت  عدة  مصاعب  واجهتني  وظيفتي  بحكم 
بعد  مؤخرا  تفرغت   ان  الى  المراحل   من  مرحلة  في 
تقاعدي من الوظيفة.والحقيقة إن العطاء مستمر وحتى 
لو حدث وان توقف الفنان فترة معينة من اإلنتاج الفني 

فان سلسلة أفكاره تستمر في ابتكار األشياء الجديدة .

هل تتحمل أعباء مالية إضافية؟؟  

 هذا أكيد .. أتحمل  تكاليف وأعباء مالية  من خالل تنفيذ  
..ونحن  الجاللة»..  نبدع في نقش لفظ  المنحوتات »و 
رفع  هو  اهتمامنا  وجل  البلدة  عن  جميلة  فنية  صورة 

مستوى اإلبداع فيها».. 
  

 من أين تستلهم  األفكار لخلق عمل فني مبدع ؟

لذلك  حضارتها    بتنوع  غنية  بلدة  في  نعيش   إننا    
الماضي  أربط  الخيال فكنت  الفكرة من  استوحي  كنت 
بالحاضر مع وضع بصمات للمستقبل   في مجال  الطرق 

على النحاس.

هل لك أن تعكس لنا صورة االنطباع الذي يخلقه 
فنك  بطابعه   ببعده عن اآلخرين بمعنى صدى 

فنك يف أذواق ورؤى الناس ؟

عن  يؤخذ  و  يقرأ  فني  عمل  ألي  الحقيقي  االنطباع   
طريق المتلقي .. والمتلقي هو المرآة الحقيقية لجدارة 
ونجاح أي عمل  ومع ذلك أجد في الحديث معهم بأنهم 
الى األعمال ولكن ال  النظر  يشعرون بالراحة من خالل 
ومع  اللوحة  مع  يتواصلوا  حتى  الفنية  الثقافة  يملكون 
مع  أتواصل  حين  أنني  واحدة  لنقطة  متفائل  فأنا  ذلك 
 ، لهم  احمله  الذي  الجديد  يسألون  أجدهم  الجمهور 

وهذا له داللة على وقع وتأثير العمل الفني.

حلمك يف املوهبة العمل..  مستقبل رؤيتك  
آفاقك يف فلسفة الفن؟

حلمي أن أكون من الناس المبدعين  وهو حلم رافقني 
منذ الطفولة إضافة إلى حلم إرضاء اهلل سبحانه وتعالى 
تشجيع  الى  داعيا  العائلة  مع  وسالم  بصحة  والعيش 

المواهب في البلدة.

تتفتح دائما ًبشكل دائري،  والطموح ال ينضب، والرؤى 
األولى  فتكبر  دائرة  دائرة ضمن  تتشكل  تماما..  وتكبر 
وتلحقها التي تليها نتيجة هذا الفعل فتأتي واحدة تلو 
كما  تتالشى  أن  دون  إليه،لكن  أصبو  ما  هذا  األخرى 
عندها  الماء  سطح  على  من  األولى  الدائرة  تتالشى 
الظروف  من  لمجموعة  تابع  وهذا  الفعل  تأثير  يضعف 

والعوامل لكي يعيشها الفنان  في المنية.

  القدس تجسد أبرز لوحاتي ومنحوتاتي

منذ   :« فقال  التشكيلي  بالفن  يتحدث شاكر عالقته 
طفولتي وأنا أرسم وأنحت، تأثرت بالوالدة حيث كانت

ترسم وتطرز على القماش، كنت أشاهدها وهي تعلم 
عددًا من الفتيات، وأحاول معرفة كيف ترسم باتقان، 
وأصبحت أتعلم بسرعة في المدرسة، حيث كنت أرسم 

في ساعة الرسم األشياء كما هي وبشكل ناجح.

 وأضاف :» اتهمت بالتزوير والطباعة والغش من بعض 
الطالب، ولكن استمريت بذلك دون النظر إلى ما يقولوه 
عني، وتم تشجيعي في المدرسة لتنمية موهبتي، حيث 
قيل عني بأنني مشروع فنان ،بالفنان ، فعملت على أن 
وأن  فنانًا،  أصبح  بأن  حلم  لدي  وكان     . ذلك  يتحقق 
وأصبحت  الشعور  هذا  معي  تطور  وقد  مناداتي   يتم 
التاريخ،  كتب  وأقرأ  العيدان،  وأجمع  وأرسم  أنحت 
الخشب والصخر  القديمة، نحت على  الحضارات  وأنحت 
إلى  باإلضافة  والثلج،  والجبصين  واإلسمنت  والنحاس، 

النحت على أقالم الرصاص».

دقة وصرب
 وأوضح شاكر بأن » هذا الفن يلزمه دقة وصبر لدرجة 
كبيرة جدًا، ألن قلم الرصاص صغير جدًا، تصور أنك 
كنت  الخشب،  وعلى  القلم،  رصاص  على  تنحت 
بالنحت،  لوحة  منه  وأعمل  أشاهده،  شيء  كل  أنحت 
السياسية،  وغير  السياسية  المناسبات  إلى  باإلضافة 
أركز  وكنت   . المناسبات  جميع  وفي  الطلب  وحسب 
األمة،  قضية  باعتبارها  الفلسطينية  القضية  على 
فضمَ  جميعًا،  بنا  أثرت  التي  القدس  قضية  وخاصة 
القدس ومقدستها ومعالمها الدينية إلى » اسرائيل 
«. مرفوض  أمر  إليها،  األمريكية  السفارة  ونقل   ،  « 
الثقافية  الرابطة   « في  بمعرض  شارك  أنه  وأوضح 
سالم   « بعنوان  الماضي  الشهر  طرابلس،  في   «
تبقى  ولكي  للقدس،  دعمًا   « العروبة  قدس  إلى 
موجهًا  األبدية،  فلسطين  عاصمة  القدس 
أن  األوان  آن  بأنه  العرب  الحكام  إلى  رسالة 
«. عاصمتها  والقدس  أمتها  إلى  فلسطين   تعود 

قال   « واآلدب  للفنون  مبدعون  تجمع   « وبخصوص 
شاكر »': أن أعمال التجمع تقتصر على الدول العربية، 

وكل أعماله خارج لبنان .

 

 .. لبنان«  كل  اىل  بأعماله  واالبداع  الفن  »يحمل  شاكر  عامر  التشكيلي  الفنان 
 االنطباع الحقيقي ألي عمل فني يقرأ و يؤُخذ عن طريق املتلقي، واملتلقي هو املرآة الحقيقية لجدارة ونجاح أي عمل..

| مع النائب الخير  

| من أعمال شاكر  | مكرما من الرئيس زريقة  
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شهيد! لكل  عدالة  نريد  الخري:  كاظم  النائب   ،، الرتكي  السفري  مشاركة  يف  عيد  وسام  الشهيد  ذكرى  تحيي  عمار  دير 
أرجيس السفري  وحضور  الحريري  برعاية  باي  الزيتونة  يف  بريوت  لقطارات  ومعرض  الوطني  بعيدها  احتفلت  الرتكية  الســــــفارة 

الوسط - برعايه دوله الرئيس سعد الحريري أقامت 
العاشرة  الذكرى  عيد  وسام  الرائد  الشهيد  عائلة 
في  دارتهم  في  مرعب  اوسامه  رفيقه  و  الستشهاده 

دير عمار.

بدأ الحفل بكلمه ترحيب ألقاها المسؤول التنظيمي 
الوطني  النشيد  ثم  من  و  العتر  شفيق  التيار  في 

اللبناني 

و كانت كلمه لعائلة الشهيد ألقاها الدكتور الخطيب 
أو  عارف  يتردد  وال  عيد،  وسام  يغيب  فيها:  جاء  مما 
متابع لألحداث في لبنان عن الجزم في أن اغتياله قد 
الشهيد  الرئيس  اغتالت  التي  ذاتها  الجهة  من  نفذ 
رفيق الحريري، وأن ذلك قد أتى بهدف منع التحقيق 
سخرية  وتشاء  المجرمين،  القتلة  إلى  الوصول  من 
األقدار أن تمنح المحكمة الدولية صالحية النظر في 
األول  تشرين  بين  لبنان  هزت  التي  االغتيال  جرائم 
عن  يدها  تكف  وأن   ،٢005 األول  وكانون   ٢004
عضويًا  ارتباطًا  المرتبطة  الوحيدة  االغتيال  جريمة 

باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري!!

 الخري
جاء  ومما  الخير  كاظم  النائب  ألقاها  الحريري  كلمه 
فيها : » اغتالو وسام الحسن ووسام عيد لخشيتهم 
تطورت  التي  المحترفة  األمنية  المؤسسة  هذه  من 
بسرعة قياسية في مجال كشف الجرائم والمخططات 
أن هذه  إال  واللبنانيين  لبنان  أمن  على  والمؤامرات 
حتى  وعناصرها  قادتها  بهمة  استمرت  المؤسسة 
بقيادة  االمن  مجال  في  بها  يحتذى  منارة  أضحت 

اللواء عماد عثمان والعقيد خالد حمود.

األشقاء  ثقة  وكسب  لبنان  حماية  »إن  أضاف: 
واألصدقاء ليست كالمًا نردده صباحًا ومساء، بل عمل 
والتزامات ونأي بالبلد عن التدخل بالشؤون الداخلية 
لآلخرين، خصوصًا األشقاء الذين ما تأخروا يومًا في 
إلى جانبه».  في ذكرى  البلد والوقوف  مساعدة هذا 
الكالم ال يفي حقّ األبطال.  الشهادة والبطولة، كل 
التحية..  االمنيه  األجهزه  الخلود، ولجميع  للوسامين 

عشتم وعاشت دير عمار مقلع االبطال و عاش لبنان.»

 السفري الرتكي
لالغاثه  العليا  الهيئه  عام  أمين  التقى  الختام  وفي 
اللواء محمد الخير برفقة ممثل سعادة السفير التركي 
في لبنان األستاذ ممدوح الداية والسيدان محمد عيد 
وخضر عيد بعائلة الشهيد الرائد وسام محمود عيد 
في حضور شقيقه النقيب محمد محمود عيد. ونقل 
التركي  السفير  تعازي  للعائلة  التركي  السفير  ممثل 
قضيتهم  جانب  الى  تركيا  وقوف  مؤكدا  لبنان  لدى 
المحقة بدورها شكرت عائلة الشهيد ووالدته السفير 
التركي واللواء خير على مواساتهم وتلبيتهم الدعوة.

تكريم النقيب عيد
تكريم  حفل  عيد  وسام  الرائد  الشهيد  عائلة  أقامت 
لمناسبة  عيد  محمود  محمد  النقيب  لــشقيقه 
ومشاركة  حضور  في  نقيب  رتبة  الى  ترقيته 
دير  من  فعاليات  الخير،  كاظم  النائب  سعادة 
واألهل. العائلة  النقيب،  أصدقاء   ، المنية   -  عمار 
تخلل تكريم النقيب عيد تقديم درع تكريم ك عربون 
شكر ومحبة من صديقه السيد محمد عيد ومن ثم 
الحلوى. قالب  وتقطيع  عشاء  بحفل  اللقاء   انتهى 

 امللحق العسكري الرتكي يف لبنان 
يف دير عمار - املنية

 زار الملحق العسكري التركي في سفارة الجمهورية 
برفقة  أيدوغو  سالم  النقيب  بيروت  في  التركية 
أحمد  الحاج  السابق  عمار  دير  بلدية  رئيس  مساعده 
خليل عيد )أبو فواز( في حضور نجله المهندس فواز 
تداول  عيد.   ومحمد  عيد،  خضر  واألستاذين  عيد 
التركية  القضايا  التركي  الضيف  مع  المجتمعون 
التي تقدمها  التركية والخدمات  اللبنانية  والعالقات 
التركية من خالل منظماتها االنسانية وعلى  الدولة 
التركي  بالوفد  التيكا. بدوره رحب عيد  رأسها وكالة 
وشكره على كل ما تقدمه الدولة التركية لدير عمار - 
المنية خصوصًا والمنطقة بشكل عام. من ثم انتقل 
الوفد  الى دارة السيد محمد عيد حيث جرى الحديث 

عن العالقات التركية مع أبناء دير عمار المنية، عكار، 
طرابلس وكل الشمال. 

شحادة، علم الدين، الصمد 
وزريقة يف الهدى

عبدالغفور  الحاج  المنية  زكاة  صندوق  رئيس  حل 
الدكتور  الصحة  وزارة  مراقب  يرافقه  الدين  علم 
حسين الصمد ورئيس مجلس ادارة مستشفى المنية 
الحكومي، ورئيس المنطقة التربوية السابق األستاذ 
حسام شحادة ضيوف  على مركز الهدى لتعليم اللغة 

التركية في دير عمار المنية لالطالع على أنشطته.

زيارة اللواء خري
استقبل أمين عام الهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد 
خير في مكتبه في بيروت  األستاذ عالء زريقة )رئيس 
السيد  الحكومي(،  المنية  مستشفى  ادارة  مجلس 
الخيرية  عرمون  دوحة  جمعية  ورئيس  عيد  محمد 
حول  مستفيض  نقاش  دار  حيث  الزهران،    سامر 
كما  المؤسسة.  مع  تعاونها  وسبل  الهيئة  أنشطة 
تخللت الجولة زيارة الى المركز الثقافي التركي وسط 
الثقافية  األمور  في  الجمعية  دعم  سبل  حول  نقاش 

ذات االهتمام المشترك.

 علم الدين يزور التيكا
 

زار رئيس صندوق زكاة المنية الحاج عبدالغفور علم 
 « التركية  والتنسيق  التعاون  وكالة  منسق  الدين 
مشاركة  في  بيروت   في  كوتشوك  سرهات   « التيكا 
الزيارة  عيد.    محمد  والسيد  الرفاعي  يحيى  الشيخ 
في  الدين  علم  يعقدها  لقاءات  جاءت ضمن سلسلة 
اطار دعم انشاء مركز جديد للصندوق من المقرر أن 

يبصر النور في خالل األشهر القليلة المقبلة.

وشكر علم الدين للوكالة على دعمها الدائم للمنية 
دعم  في  السيما  الوكالة  جهود  على  مثنيا  وجوارها 
أدائه  وتحسين  الحكومي  المنية  مستشفى  وتطوير 
الى جانب التركيز على الشق الثقافي من خالل دعم 

مركز الهدى لتعليم اللغة التركية في بلدة دير عمار.
أن  الى  لفت  الوسط  مع  دردشة  وفي  الدين  علم 
الزيارة كانت زيارة تعارفـ، بينه وبين الوكالة، اال أنها 
لم تخلو من طرح األفكار وسبل التعاون المتاحة بين 
الى  الدين  علم  وأشار  المنية.  زكاة  وصندوق  التيكا 
بزيارة  بيروت  في  التيكا  منسق  من  وعدًا  تلقى  أنه 
تعارفية الى صندوق زكاة المنية واالطالع على سير 

العمل فيه والوقوف عند سبل التعاون عن كثب.

 

 لوحة للسفري الرتكي

لوحة  عيد  محمد  السيد  قدم   آخر  سياق  وفي 
التركي لدي لبنان كعربون محبة  تذكارية للسفير 

وتقدير .

كما شارك السفير التركي في معرض فني اقيم في 
الزيتونة باي.
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|  العائلة تشكر اللواء خير | النائب كاظم الخير | اللواء خير وممثل السفير التركي مع عائلة الشهيد  | والدة الشهيد عيد وشقيقه 
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حلقة نقاشية حول التطوير اإلداري والرتبوي ملجمع العبري الرتبوي وحفل تكريم يف يوم املعلم ،،،

الهادف يحتاج إلي تحسين مستمر ليتحقق له الجودة  الوسط - العمل 
في المخرجات،  ويعتبر التطوير التربوي واالداري البوابة الرئيسية التي 
معايير  تحقيق  خالل  من  المخرجات  تلك  جوده  وتحقق  وتنمي  تمهد 

ومؤشرات الجودة التعليمية. 

وحرصا منه على مواكبة كل جديد في القطاع التربوي، واهتماما بتحسين 
األداء االداري، نظم مجمع العبير التربوي حلقة حوارية ارتقت الى مؤتمر 
التربوي»،  العبير  تربوي تحت عنوان »التطوير االداري والتربوي لمجمع 

بما يرتقي بالمستوى التعليمي والتربوي نحو العال.

حضر اللقاء الدكتور محمد علم الدين، الدكتور حسان عامود، الدكتور حسن 
صديق، األستاذ أحمد  عبد السالم الخير ، األستاذ مصطفى قاسم ، األستاذ 
محمد زريقة، األستاذ عبود علم الدين، األستاذ احمد علم الدين وثلة من 
مجمع  على  العام  المشرف  وحضور  مشاركة  في  األمور،  وأولياء  األساتذة  
األستاذ  التربوي  المشرف  الدين،  علم  عبدالغفور  األستاذ  التربوي  العبير 
العبير  ثانوية  ومدير  األستاذ محمد سويد  العبير  مدير معهد  محمد سعد، 
الدكتور محمد عقل ومديرة مدرسة غرين الند سكول السيدة منى الحواط.

بعد آيات من الذكر الحكيم، وتقديم من  األستاذ محمد سعد،  قدم الدكتور 
المحاضر ناصر خضر أبو رية  عرض »مرئي» للبرنامج المقرر تنفيذه.

وعرض الدكتور المحاضر  ناصر خضر آللية  ومراحل  التطوير التربوي المزمع 
اعتماده في المجمع مفصال النقاط التالية:

- إحداث نقلة نوعية في المنتج األساسي لعملية التدريس أي الطالب
االدارية  المؤسسية  مستوى  الى  المجمع  في  العمل  بنظام  الوصول   -

والتربوية 

- تقديم نموذج للعمل االداري والتربوي يحتذى به في المجتمع المحلي
- تطبيق نظام العمل بالمعايير الدولية للتعليم 

KBIS نظام اداري تربوي حديث يتم تقييمه بمؤشرات -
 -  2018 سنوات   5 لمدة  وتربوية(  )ادارية  متكاملة  استراايجية  خطة   -

2023
- وضع هيكل تنظيمي اداري يساعد على تحقيق المهام 

- وضع لوائح ادارية وتنظيمية بما يتناسب والطموح الحالي لمجمع العبير
- تدريب الكوادر البشرية المتوفرة على نظم االدارة الحديثة 

- اعداد نظام متكامل للمتابعة والقياس والتقييم
- تنظيم العمل التربوي من خالل تطبيق نظام معايير العبير التربوية 

- االهتمام بالبرامج التربوية ) برامج الذاكرة الخارقة، برامج رعاية الطالب 
المتفوق، برنامج رعاية الطالب الضعيف، برنامج رعاية الموهوبين، برنامج 

القيم والمهارات، برنامج رعاية البيئة المحيطة، برنامج المدرسة المنتجة(.

- المهارات )االدارة الحديثة، التخطيط واعداد المدرس، التدريب الحديث، 
الطالب  مع  التعامل  المتفوق،  الطالب  مع  التعامل  الصف،  ضبط  مهارات 

منخفض التحصيل الدراسي ومهارات التقويم والقياس التربوي(.

رؤية  صياغة  خالل  من  التربوي  العبير  لمجمع  استراتيجية  خطة  وضع   -
العبير،  الحاكمة لسياسات  القيم  ورسالة باسم المجمع، وضع مجموعة من 
نظام  متكاملة،  تشغيلية  خطة  للمجمع،  االستراتيجية  األهداف  منظومة 

لمتابعة وقياس مدى تحقق األهداف.

التطوير   ( الحلقة  موضوع  حول  والمداخالت  النقاش  باب  فتح  الختام  قبل 
األستاذ  الدين،  علم  محمد  الدكتور  من  كل  قدم   حيث  والتربوي(  االداري 
واألستاذ  العامود  حسان  والدكتور  الخير،  أحمد  األستاذ  قاسم،  مصطفى 
بالتطوير  السير  بما يضمن حسن  ونصائحهم  لتعليقاتهم  الصديق  حسن 

الذي دعا اليه مجمع العبير التربوية. 

مداخالت
المداخالت شددت على أن اللقاء يرتقي الى المؤتمرات التي تعقد في أرقى 
في  األمر  ترك  الى  داعية  جدا»،   »طموح  التربوية  والمؤسسات  الجامعات 
المجمع الى القائمين على برنامج التطوير بما يضمن تحقيق كل أهدافه. 

كما دعت الى التركيز على عصرنة التعليم.

انتهى اللقاء بعرض خالصة عن الحوار قدمها الدكتور محمد عقل، ومن ثم 
كلمة من المشرف العام على المجمع الحاج عبدالغفور علم الدين شكر فيها 
كل من شارك في هذا اللقاء التربوي مؤكدا عزمه على السير بالمشروع حتى 

تحقيق جميع أهدافه.

وأخذت  شرفهم  على  عشاء  أقيم  ثم  ومن  المشاركين  تكريم  اللقاء  تخلل 
الصور التذكارية.

 ونشير الى أن الدكتور ناصر خضر هو خبير في جودة التعليم في مدارس 
االعتماد  الخارجية لشؤون  المراجعة  فريق  رئيس  الكويت،  دولة  النجاة في 
بالمجموعة  التعليمي  التدريب  وخبير  المصري،  الوزراء  لمجلس  التربوي 

العالمية للجودة والتنمية اإلنسانية.

تعريف التطوير الرتبوي 
 

تعتمد المؤسسات التربوية المتخصصة بالتطوير التربوي منهجية محددة 
والتشخيص  التحليل  فعاليات  تتضمن  وجميعها  عديدة،   منهجيات  من 

والتقويم... للتعرّف على مكامن القوة ومواطن الضعف...   

ويمكن القول أن التعليم في مجمع العبير التربوي من خالل برنامج التطوير، 
النظام  لمرونة  ان   اذ  ونوعية   كمية  منجزات  يحقق  أن  له  المتوقع  من 
والعالمية  المحلية  والمستجدات  المتغيرات  مع  التكيف  في  الدور  التربوي 

واستيعابها... لوضع استراتيجيات التطوي

وخبراته   الذاتية،  تجربته  من  مستفيدًا  المستقبل...  الستشراف  التربوي  ر 
وخبرات المدربين، وانفتاحه على المجتمع... وتفاعله مع الثقافات  ... فالنظام 
والخارجي،  الذاتي  والتقييم   - والتجديد  للتطوير  يخضع  ال  الذي  التربوي 
النظم  التي تواجه  التحديات   يظل قاصرًا عن تحقيق أهدافه، ومنعزاًل عن 
التربوية... ويفقد عنصر التفاعل معها واإلفادة من تجاربها الغنية... ويفقد 
والمؤثر  الفاعل  الحافز  يشكالن  الذين  واالبتكار  التنافسية  مجال  في  دوره 

لتحقيق التحديث والتجديد في بنيته وبرامجه ومناهجه.

والمراجعة  النظم  تحليل  كمدخل  التربوي،  للتطوير  مداخل  عدة  وثمة 
الشاملة.. وتقييم البرامج التعليمية.. إال إن التطوير من خالل المناهج يعتبر 
المتواصل..  والتقييم  للتطبيق  القابلية  حيث  من  الطرق  أنجع  من  مدخاًل 

والتحديث المستمر.

احتفال بيوم املعلم 
علم الدين: نثمن جهودكم وعطاءاتكم

واقام مجمع العبير التربوي   احتفاال بيوم المعلم، بحضور المدير 
العبير  مدير معهد  الدين،  علم  الغفور  عبد  الحاج  للمجمع  العام 
محمد  الدكتور  العبير  ثانوية  مدير  سويد،  محمد  األستاذ  الفني 

عقل والمدير  التربوي األستاذ محمد سعد. 

تخلل حفل العشاء كلمات لكل من الحاج عبد العفور علم الدين 
مجهودهم  على  المعلمين  فيها  شكروا  سعد  محمد  واألستاذ 
مثمنين عطاءاتهم في المجال التربوي وفي مسيرة مجمع العبير 

الذي يحقق كل عام مزيدا من التألق والنجاح.

انتهى الحفل بتكريم علم الدين وقطع قالب الحلوى.
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نحلة هوم تشارك يف إكسبو طرابلس ٢01٨
الكهربائية  االدوات  عالم  في  الشركات  أهم  من  الشركة  تعتبر  حيث  االجنحة،  وأكبر  أهم  أحد  في  كرامي  رشيد  معرض  في   ٢018 طرابلس  إكسبو  في  هوم  نحلة  شاركت 

وااللكترونية حيث تحتل المرتبة الثالثة في المبيعات والمشتريات على مستوى لبنان جملة ومفرق  .. بالتوفيق ألسرة نحلة هوم ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم.

| من زيارة  اللواء اشرف ريفي   | من زيارة  الرئيس نجيب ميقاتي   | من زيارة النائب قاسم عبدالعزيز   

www.alwassat.comالوسط
العــدد 24 | جمادى، آذار 

|  من زيارة  رجل األعمال محمد سليمان   | من زيارة  الوزير سمير الجسر   

«




