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■ الوسط في ضيافة محامص األمين والنائب الخير يحدثها عن مصالح شخصية ف

إنمائية اجتماعية هادفة تصدر مؤقتا أول كل شهر

عرس غزة بأكثر من 600 شهيد و 3600 جريح

«كلمة
محاور التبانة ، جبل محسن تنتفض! ميقاتي يحذر  وللحريري كالم آخر!

AFP- sr - rawan

■ عميد اللبنانية الفرنسية الدكتور الرافعي يتحدث للوسط عن المرحلة الجامعية في لبنان
  ■ عبير طبو.. مغتربة التقتها الوسط في نيويورك والتق رئيس صندوق زكاة المنية

■ جمعية شباب المحبة تطلق بالتعاون مع الوسط مسابقاتها الرمضانية ال ثامنة عشرة

غزة
صمود  وعزة

لبنان باقٍٍٍ »من دون رئيس« وصيُفه  »من دون مياه«

ليس صحيحا أن الحياة السياسية في لبنان تتقاسمها أحزاب المواالة والمعارضة، فهناك أكثرية فعلية في صفوف كل من الفريقين، هناك فئة من اللبنانيين وان اختلفت 
الفئة وان لظرف ما والت طرفا  االنتماء.   هذه  العيش وكرامة  الى وطن معافى وسليم، يسوده رغد  النظرة  الحزبية والسياسية، يوالون بعضهم بعضا في  انتماءاتهم 
القوي الضعيف، هي فئة موالية لدولة  الغاب، ويأكل فيه  العيش في وطن تحكمه شريعة  أنها ترفض رفضا قاطعا  اال  الطائفي والجغرافي،  االنتماء  آخر بحكم  وعارضت 
المؤسسات والعدل والحرية والمساواة، ومعارضة لمنطق المحاصصة والحكم الذاتي ورافضة مبدأ تغلب فريق لبناني على آخر ونحن من هذه الفئة التي تشكل األكثرية 

العظمى من كال الفريقين، شاء من شاء وابى من أبى.

الوسط

■ ثانوية المنية االسالمية تخرج طالبها في حضور الرئيس ميقاتي
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الثانية الوسط2

ديرعمار  في  المحبة  شباب  جمعية  أقامت   
الصديق  مطعم   في  السنوي   افطارها 
األصالة في حضور الناشط السياسي عثمان 
علم الدين، رئيس حركة لبنان التجدد أحمد 
بالسيد  ممثال  الخير  كمال  الحاج  الخير، 
دير  بلدية  رئيس  الخير،  مصطفى  أحمد 
الجمعية  رئيس  الدهيبي،  خالد  الحاج  عمار 
جمعية  رئيس  نحلة،   عبدالقادر  األـستاذ 
رجل  الدين،  علم  عارف  االسالمية  المنية 
األعمال زياد مطر،  ممثل عن رئيس بلدية 

في  المستقبل«  »تيار  عام  المنية،منسق 
عمر  باألستاذ  ممثال  الرمالوي  بسام  المنية 
العتر،  والد الرائد الشهيد وسام عيد، وحشد 
ومخاتير  بلديات  ورؤساء  الدين  رجال  من 

وفاعليات إقتصادية واجتماعية.

المغرب  صالة  وأداء  االفطار   تناول   بعد    
شريط  عرض  حامد،  صالح  الشيخ  بامامة 
 mdn الضنية  المنية  اخبارية  أنتجته  مصور 
بها  مرت  التي  والنشاطات  المحطات  ألهم 

الجميعة منذ تاسيسها على مدى 18 عاما.
 كلمة الجمعية القاها األستاذ أحمد المصري 
الذي أكد على المعاني السامية لهذا الشهر 
االخوة  يد  مد  الى  الجميع  داعيا  الفضيل 
المجتمع  بهذا  لننهض  والتعاون  والمحبة 
بانت  التي  االحقاد  لوثته  بعدما  وخاصة 
تظهر بين الفينة والفينة تارة في قتل واخرى 
جميبلة  وقال:"  لسنوات  تدوم  قطيعة  في 
االجمل  ولكن  تجمعنا   التي  المناسبات  هي 
في  المحبة  موائد  على  نجتمع  عندما  منها 

االفطارات الرمضانية".

 وتحدث المصري عن مسيرة المحبة قائال:" 
بكل  مستمرة  المسيرة  زالت  وال  عاما   18
عطاء ومحبة، وها نحن اليوم نكبر يوما بعد 
األصعب  المعادلة  بأننا  للجميع  لنثبت  يوم 
للتهديدات   نرضخ  ال  االجتماعي،  العمل  في 

وال ننتظر في المقابل اال الكلمة الطيبة".
 

وختم المصري كالمه:" الكثيرون وقفوا الى 

ايضا  نقدم  أن  اال  اليوم  يسعنا  وال  جانبنا، 
في  الفضل  له  كان  لمن  الشكر  من  مزيدا 
مائدة  الدعم,, على  ما سبق  ذكره من  كل 
المحبة اجتمعنا  وعلى المحبة نفترق دائما".

 
األستاذ  الجمعية  رئيس  قدم  الختام   في   
األعمال  لرجل  تقدير  درع  نحلة  عبدالقادر 
جانب  الى  وقوفه  على  له  شكرا  مطر  زياد 

المؤسسة.

 أقامت  جمعية شباب المحبة دير عمار  
حفل  شهرزاد  صالة  ادارة  مع  بالتعاون 
)بعنوان  المبارك  رمضان  شهر  استقبال 
الدين  نور  فرقة  أحيته  رمضان(  أهال 
خورشيد وحضره ممثل عن النائب كاظم 
الخير، رئيس حركة لبنان التجدد أحمد 
المنية  في  المستقبل  تيار  منسق  الخير، 
بلدية  رئيس  الرمالوي،  بسام  االستا1 
دير عمار الحاج خالد الدهيبي، سماحة 
مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، األستاذ 
ملص،  مصطفى  الشيخ  عبدالقادر نحلة، 
الحاج كمال الخير، النائب السابق وجيه 
العلماء  من  وحشد  اعالميين،  البعريني، 

والمشايخ وفعاليات اجتماعية ومدعوين.
 

عريف  قبل  من  بالحضور  الترحيب  بعد 
الحفل الشيخ سيف الدين الخالدي كانت 
االفتتاحية بالقرآن الكريم للشيخ القارئ 
عكار  لمفتي  كلمة   ثم  الخير.  طارق 
الشيخ زيد بكار زكريا تناول فيها فضائل 
هذا الشهر الكريم و خصائصه وفضائله 

وقال:"حري بنا أن نستغل أيامه ولياليه 
بل ساعاته ولحظاته". محذرا من استغالله 

بالسهر واللهو وضياع األوقات.
 

عنا  غني  اهلل  أن  »اعلموا  بكار:  وقال 
وعن أعمالنا فهو تعالى الغني عما سواه  
لصالحكم  العبادة  شرع  سبحانه  ولكنه 
الصيام  أعظمها  ومن  المسلمون  أيها 
فقد شرعه تربية ألجسامكم وترويضًا لها 
على الصبر وتحمل اآلالم ، شرعه تقويمًا 
لها  وتعويدًا  للنفوس  وتهذيبًا  لألخالق 
على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات، 

شرعه ليبلوكم أيكم أحسن عمال«.

واعتبر  أن الصوم الحقيقي ليس مجرد 
اإلمساك عن األكل والشرب واالستمتاع 
ولكنه مع ذلكم إمساك وكف عن اللغو 
والرفث والصخب والجدال في غير الحق، 
وكف عن الكذب والبهتان والهمز واللمز 
واأليمان الكاذبة ، إمسـاك عن السباب 
أخواننا  وتذكر  المحصنات،  قذف  وعن 

بورما  في  المضطهدين  المسلمين 
مخيم  في  الجياع  وأخواننا  والصومال 

اليرموك في سوريا.
 

من  المسلمين  تقريب  عن  وتحدث  
بعضهم البعض في هذا الشهر، تقريب 
والعطش  الجوع  في  الفقير،  من  الغني 
وقال:" الصائم حقيقة من خاف اهلل في 
محرمة،  نظرة  بهما  ينظر  فلم  عينيه 
كل  عن  فكف  لسانه  في  ربه  واتقى 
قول محرم، وخشيه في أذنيه فلم يسمع 

بهما منكر".
 

وعن التوبة الى اهلل داعيا األخوات الى 
بالفرائض  وااللتزام  اهلل  حرم  ما  ترك 
التوبة  باب  أن  على  مؤكدا  والواجبات 
اهلل  اتقوا  اهلل  عباد  وقال:"  مفتوح 
في  فكم  الحياة  هذه  في  وتزودوا 
رمضان  معنا  صاموا  أناس  من  المقابر 
في أعوام ماضية وهم اآلن تحت الثرى 
رهناء األعمال واحمدوا اهلل أن أمهلكم 

لتدركوا هذا الموسم العظيم فاستعدوا 
له بالتوبة النصوح والنية الصادقة على 

استغالله واغتنامه باألعمال الصالحة".
 

 بعد ذلك كانت كلمة لرئيس جمعية 
شباب المحبة عبدالقادر نحلة رحب فيها 
الخير  شهر  استقبال  في  بالحاضرين  
شهر  سويا  لنستقبل  وقال:"حضرتم 
شائلين  رمضان  شهر  والغفران  الرحمة 

المولى أن يمددكم برضاه".
 

اضاف:"على مائدة المحبة نلتقي اليوم، 
نحاكي شهر رمضان شوقا، ننشد الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم عشقا، ونرتوي من 

عبق الكالم طيبا".
 تابع:" ان جمعيتنا جمعية شباب المحبة 
تعمل من يوم نشأتها لمد يد المحبة 
واضحة  وبصماتها  الخيري  العمل  في 
وليس عليها وصاية من أحد وال تخضع 
تبسط  كانت  وان  فصيل  أو  لحزب 
أجنحتها بكل المحبة للتعاون مع الجميع 

من أجل خير الناس والمجتمع".
 

انجاح  في  ساهم  من  كل  نحلة  وشكر 
الحفل من منشدين، منظمين مقدما في 
سماحة  الى   تكريم  درع  كلمته  ختام 

مفتي عكار فضيلة الشيخ زيد بكار زكريا.
 

تخلل االحتفال اناشيد دينية للمنشد نور 
لوحات  رافقتها  وفرقته  خورشيد  الدين 
وهو  الصوفي  المولوي   الرقص   من 
نوع من أنواع الذكر عند متبعي الطريقة 

الصوفيية.

ادارة  الى  تكريم  دروع  توزيع  اللقاء  تخلل 
وخالد  فواز  بالسيدين  ممثلة  شهرزاد  صالة 
الى  تكريمي  درع  الصالة(،  )اصحاب  الخير 
المنشد نور الدن خورشيد وفرقته، ودرع الى 
منسق االحتفال الشيخ  سيف الدين الخالدي.
شارك في تنظيم الحفل واستقبال الحاضرين 
فوج الموسيقى في كشافة التربية الوطنية - 

قيادة المنية الضنية

مسابقة املحبة الـ 18 )رمضان 1435(

العدد 003 | تموز 2014 
www.alwassat.com

 جمعية شباب املحبة احتفت بقدوم الشهر الكريم بحفل إنشادي ضخم

وكرمت رجل االعمال زياد مطر يف افطارها السنوي يف حضور حشد غفري من املدعوين

تصوير )س ر( استديو روان

تصوير )س ر( استديو روان

اوال: التقط صورة أزعجتك من واقع مجتمعك ... ارسلها لنا ، علق عليها ، واذكر لنا كيف يمكن ان نتساعد لتصحيح هذه الصورة وتحويلها من القبح الى الحسن .

ثانيا:  قال اهلل تعالى: تحسبهم أغنياء من التعفف.. اشرح هذا القول ورشح أسرة متعففة من منطقتك ) سنقوم  بدراسة الحاالت والسعي  إليجاد الفرص المناسبة لتحسين المعيشة واإلعانة قدر االمكان ..(.

ثالثا: " يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر من نار"

السؤال: كيف ترى شبابنا من هذا المتطلق  وما هي اكثر وسيلة تواصل اجتماعي مسيطرة اليوم برأيك ؟ كيف تراها بين اإليجابية والسلبية ؟

   chabab.almahabah@gmail.com  :ترسل االجابات الى البريد االلكتروني
هدايا قيمة عينية ومادية في انتظار الفائزين   .. تصدر النتائج في حفل تقيمه جمعية شباب المحبة في وقت يعلن عنه في حينه



السابق نجيب ميقاتي،  الحكومة  أشار رئيس 
الجميع  يستدرك  لم  إذا  آتٍ  الحريق  ان  إلى 
لقمة  من  اللبنانيين  تواجه  التي  األخطار 
القطاع  في  الموظفين  رواتب  إلى  عيشهم 
إثر  اآلن  يحسم مصيرها حتى  لم  التي  العام 
التباعد في وجهات النظر بين كتلتي “التحرير 
ميقاتي  يميل  وال  و”المستقبل”.  والتنمية” 
الرئاسية  قبل  النيابية  االنتخابات  إجراء  الى 
لخشيته حصول مواجهة مسيحية – مسيحية 
وال سيما بين ابناء الطائفة المارونية. وأشار 

االنتخابات  إلجراء  تبقى  االولوية  ان  إلى 
المنطق  يفرضه  ما  وهذا  أواًل  الرئاسية 
السياسي، ألن التوجه الى االنتخابات النيابية 
واالنعكاسات  المضاعفات  من  جملة  يرتب 

وابرزها على الساحة المارونية.

كما أشار في تصريح لـ”النهار” إلى ان التمديد 
لمجلس النواب يبقى أبغض الحالل، وإذا تم 
اللجوء الى هذا الخيار فهو بالطبع أفضل من 
التطلع  إلى  داعيًا  النيابية،  االنتخابات  إجراء 

بواقعية في معالجة االمور.
البلد،  في  األمني  الوضع  الى  بالنسبة  أما 
فأشار إلى ان الوضع الجيد يعود الى التنسيق 
مقدمها  وفي  األمنية  األجهزة  بين  الحاصل 
الجيش، مطالبًا باالسراع في إحالة الموقوفين 
تثبت  من  ومحاسبة  المختص  القضاء  على 
معربًا  يستحق،  من  سبيل  وإخالء  إدانتهتم 
طرابلس  في  االوضاع  توتر  من  خشيته  عن 
آخرين  إخالء سبيل موقوفين وترك  إذا جرى 

من دون وجه حق.

علوش وفي كلمة له في خالل مناسبة رمضانية أيضا أكد النائب 
بالدولة  وتمسكنا  بصمودنا  أننا   على  علوش  مصطفى  السابق 
كل  التطرف،  نحو  االنجرار  ورفضنا  بالعدالة  والتزامنا  والمؤسسات 

ذلك أسس لصمود الوطن بأكمله. 

االنسانية بكل  اليوم في غزة هو جريمة ضد  :"ان ما يحدث   وقال 
معنى الكلمة، ولكنها ليست الجريمة األولى التي ارتكبتها اسرائيل 
منذ ما قبل تأسيسها الى اليوم. الغريب أنه في كل مرة نحول مأساة 
بها  لنرفع  مادة  الى  دمرت  التي  والبيوت  استشهدوا  الذين  األبناء 

مقاوما  أو  ممانعا  نفسه  يسمي  ما  مسؤول  ليخرج  النصر،  عالمة 
ليقول إن العدو هزم ألنني ما زلت واقفا أمامكم . بصراحة اننا اليوم 
فشل  بعد  علمية  أكثر  سياسات  النتاج  العودة  الى  بحاجة  والبارحة 
تبتلع  التي  المسلحة  المقاومة  الدائم. فشل منطق  االنتصار  منطق 

المئات من خيرة أبنائنا في كل جولة«.
   

لدعم  الشعار:  زيارته  وبعد 
األمني يف طرابلس  االستقرار 

وتبيان املذنب والربيء

القوى  دعم  ميقاتي  نجيب  الرئيس  أّكد   
داخلي  امن  وقوى  جيش  من  كافة  االمنية 

يأخذ  بأن  آمال  األمني،  االستقرار  لتعزيز 
احقاق  في  والعادل  الطبيعي  دوره  القضاء 
أسرع  في  والبريء  المذنب  وتبيان  العدالة 

وقت.
كالم ميقاتي جاء خالل زيارته مفتي طرابلس 
بدوره،  أكد  الذي  الشعار  مالك  والشمال 
أال  ينبغي  وإستقرارها  المدينة  أمن  أن 
سياق  وفي  الوراء«.      الى  عودة  به  يكون 

الديموقراطي  »الحزب  رئيس  التقى  آخر  
قصره  في  أرسالن،  طالل  النائب  اللبناني« 
اللقاء  وتخلل  ميقاتي   الرئيس  عاليه،   في 
واألمنية  السياسية  المستجدات  آلخر  عرض 
وكيفية  واإلقليمية  اللبنانية  الساحتين  على 
منها  األمنية  سيما  ال  التطورات  مواجهة 

وكيفية حماية الساحة الداخلية وتحصينها.

3 الوسط

فلسطني ايها العرب تحرتق 
ونناشدكم التحرك لوقف 

العدوان

وفي سياق آخر دان الرئيس نجيب ميقاتي في 
على  الجديد  االسرائيلي  "العدوان  تصريح، 
حلقة  يشكل  والذي  الفلسطيني  غزة  قطاع 
الجديد   - القديم  االسرائيلي  المخطط  من 

بكل  الفسطينية  القضية  انهاء  الى  الرامي 
الوسائل العسكرية والسياسية".   وقال :"إن 
العدو  عن  غريبا  ليس  االجرامي  النهج  هذا 
االسرائيلي، وقد خبرناه في لبنان مرات عدة، 
لكن المستغرب في هذا الظرف هو الصمت 
هناك  وكأن  يحصل،  ما  ازاء  المطبق  الدولي 
االسرائيلي  العدو  لتمكين  مقصودا  تساهال 
له  يتيح  غزة  في  جديد  واقع  امر  فرض  من 

استخدامه الحقا في عملية المفاوضات". 

العربية  الدول  جامعة  نناشد  :"اننا  أضاف   
والمجتمع  المتحدة  واالمم  العرب  والقادة 
العدوان  لوقف  قوة  بكل  التدخل  الدولي 
االسرائيلي الذي يكبد اخواننا الفلسطينيين 
ضخمة،  واقتصادية  بشرية  خسائر  غزة  في 
الى  العودة  على  االسرائيلي  العدو  واجبار 
طاولة المفاوضات وتنفيذ االتفاقات الموقعة 
وعدم  الفلسطينية  السلطة  مع  سابقا 

االنقالب عليها مجددا".

تحدث النائب أحمد  فتفت في خالل لقاء رمضاني للمستقبل  عن   
»الجريمة المستمرة على أهل غزة الذين يعانون الويالت في شهر 
رمضان المبارك. والذين يسددون فاتورة مؤلمة في سبيل نضالهم 
وعدم  العالم  »صمت  مستغربًا  اإلسرائيلي«،  االحتالل  ثقافة  ضد 
الذين  األبرياء،  والمدنيين  األطفال  أشالء  أمام صور  تحريكه ساكنًا 

ال ذنب لهم إال تمسكهم بتراب فلسطين، والصمود في أوطانهم«. 
الفلسطيني  الشعب  فيه  الذي يستعيد  اليوم  »يأتي  أن  فتفت  وأمل 

حقوقه، ويحقق دولة فلسطينية مستقلة«.
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الرئيس ميقاتي يخشى املواجهة املارونية

ومتضامن مع أهلنا يف غزة

فتفت يستغرب صمت العالم حيالها!
علوش: ما يحدث اليوم يف غزة هو جريمة ضد االنسانية بكل معنى الكلمة

كاظم الخري: لاللتزام بإعالن بعبدا وخروج 
حزب اهلل من سوريا

 

اعتبر النائب كاظم الخير في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "نجاح لبنان بتخطي 
هذه المرحلة مرهون بالتعاون األمني وبالدعم السياسي للقوى األمنية كي تستمر في 

تحقيق األمن االستباقي، على أن تكون ثاني الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية". 

تعاونها  الى  يعود  ارهابية  محاوالت  ثالث  بكشف  االمنية  القوى  "نجاح  أن  الى   ولفت   
اللبنانيين  التزام جميع  االرهاب"، مشددا على "ضرورة  اللبناني بوجه  الشعب  وتضامن 

بإعالن بعبدا وخروج حزب اهلل من سوريا".
وأكد "ضرورة التضامن مع القوى األمنية بدل توجيه االنتقادات اليها، فإذا جررنا لبنان 

إلى المخطط التقسيمي الخطير في المنطقة نكون بذلك ندمر بلدنا". 

نواب املنية ـ الضنية  يف السراي

  التقى رئيس الحكومة تمام سالم نواب الضنية ـ المنية أحمد فتفت، قاسم عبد العزيز 
أمنيًا شائكًا،  الرئيس سالم موضوعًا  مع  "طرحنا  فتفت  أوضح  اللقاء  وبعد  الخير.  وكاظم 
 - بعلبك  منطقة  في  اهلل  لحزب  شهدناها  التي  العسكرية  باالستعراضات  صدمنا  فنحن 
الهرمل، وهذه المنطقة هي تحت إشراف الجيش اللبناني وبرعايته وعهدته، ونستغرب أال 
يكون هناك ردة فعل من القوى األمنية الرسمية على ما شهدناه من استعراضات عسكرية 
لحزب اهلل، هدفها توجيه رسائل سياسية داخلية ال خارجية ألنه موجود في سوريا ويشارك 
في العدوان على الشعب السوري وهو لم يكن بحاجة لتوجيه رسائل إلى الثوار في سوريا 

وإلى الشعب السوري". 

ال عالقة للشعار بمداهمة الحسن وقتله
"طالعتنا  فيه:  جاء  بيان  الشعار  مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي  مكتب  عن  صدر 
المولجة  االمنية  القوة  أّن  مفاده  بخبر  اليوم  والمقروءة  المرئية  اإلعالم  وسائل  بعض 
فرع  من  المقتحمة  القوة  أرشدت  التي  هي  والشمال،  طرابلس  مفتي  سماحة  حماية 
والذي قتل فيه شخص مشتبه به  للشقة في مجمع سيتي "كومبلكس 2"،  المعلومات 
على ما ذكرت األجهزة األمنية. ويهمنا في هذا المقام أن ننفي هذا الخبر جملة وتفصياًل، 
الموضوع ولم  المفتي ليس لها عالقة بهذا  المولجة حماية سماحة  األمنية  القوة  وأن 

تكن على علم مسبق وال أثناء العملية بما يجري".
وأضاف البيان: "يؤسفنا أن تعمد بعض وسائل اإلعالم إلى نشر أخبار غير صحيحة، ونتمنى 
عليها مراجعة مكتب سماحة المفتي قبل نشر أي خبر يتعلق بسماحته للتأكد من صحته".  استديو روان  03539622



في  اإلسالمية"  الطبية  "الجمعية  من  وفد  زار 
الشفاء  دار  مستشفى  على  المشرفة  الشمال، 
الشؤون  وزير  واإلغاثة،  الطوارئ  وجهاز 

االجتماعية رشيد درباس.
محمود  الدكتور  الجمعية  رئيس  الوفد  ضم   
رئيس  معصراني،  زياد  الجمعية  مدير  السيد، 
الغزال  ناهد  الدكتور  واإلغاثة  الطوارئ  جهاز 
وشرح  المير.   عادل  المستوصفات  ومدير 
الوفد لدرباس "طبيعة الخدمات الصحية التي 

عبر  والسوريين،  للبنانيين  الجمعية  تقدمها 
مناطق  كافة  في  المنتشرة  الصحية  مراكزها 
واإلغاثة،  الطوارئ  جهاز  وأعمال  الشمال، 
ومستشفى دار الشفاء"، وأطلعه على "المشاريع 
المستقبلية، التي تنوي الجمعية تنفيذها". كما 
واإلجتماعي  الصحي  "الواقع  الطرفان  ناقش 
الوزارة  بين  التعاون  وسبل  لبنان،  شمال  في 
اللقاء  ختام  في  درباس  أثنى  وقد  والجمعية"، 

على "أعمال الجمعية وخدماتها". 

 تحــركات موســعة بعــد الفطــر 
بملــف  املراوغــة  اســتمرت  ان 

املوقوفــني
النائب  المدني  االعتدال  لقاء  رئيس  اقام   
منزله  في  افطارا  االحدب  مصباح  السابق 
بطرابلس لعدد من المشايخ المتابعين لملف 

موقوفي طرابلس. 
  

واكد االحدب انه "في حال استمرار المسؤولين 
وتعامل  بالمراوغة،  الموقوفين  ملف  عن 
االجهزة االمنية مع كل مواطن سني على انه 
الغاء  يتم  لم  حال  وفي  توقيفه،  يجب  ارهابي 

بدعة وثائق االتصال غير القانونية والتي تضع 
المخبر مكان القاضي وتستهدف ابناء الطائفة 
من  الموقوفين  نقل  يتم  ولم  فقط،  السنية 
سجن الريحانية غير المعد للمدنيين، ولم يفرج 
عن الموقوفين باحداث طرابلس االخيرة، فال 
بد من القيام بعد عيد الفطر بتحركات موسعة 

لتحقيق العدالة" .
 

هم  السنية  الطائفة  "ابناء  ان  عل  وشدد 
االسف  مع  تبين  ولكن  القانون،  سقف  تحت 
االجهزة  بعض  ممارسات  تغطي  الحكومة  ان 
االمنية التي تعتبر طائفة من الشعب اللبناني 
حكما  وهذا  ارهابية،  اخرى  وطائفة  مقاومة 
ليس مصلحة وطنية، وسيؤدي الى انفجار كما 

سبق وحذرنا". 

متعاقدو اللبنانية شماال: 
النقاذ الجامعة واعتبار 

ملفاتها وطنية
 

الجامعة  في  المتعاقدون  األساتذة  عقد   
اللبنانية في الشمال، جمعية عمومية في 
كلية العلوم في طرابلس، حضرها أساتذة 
والحقوق،  االداب،  من  الكليات  كافة 
االعمال،  وادارة  والهندسة،  والفنون 

والعلوم،  االجتماعية  والعلوم  والصحة 
االساتذة  لمطالب  مؤيدة  طالبية  ووفود 

المتعاقدين. 
في  التفرغ  ملف  لمسيرة  عرض  وبعد 
على  المجتمعون  أكد  اللبنانية،  الجامعة 
"االلتزام الكامل بمضمون االتفاق الذي تم 
في وزارة التربية، برعاية الوزير إلياس بو 
صعب، وممثلي العمداء، ورابطة االساتذة 
التربوية  المكاتب  ومسؤولي  المتفرغين، 
لألحزاب، ولجنة المتعاقدين، والذي قضى 
بإجراء االمتحانات الجامعية، وعدم تسليم 

نتائج  إعالن  وعدم  مصححة،  المسابقات 
السنة الجامعية، قبل اقرار ملف التفرغ في 

أول جلسة لمجلس الوزراء".

تغليب  "ضرورة  على  المجتمعون  وشدد   
مصلحة الجامعة الوطنية على المحاصصة، 
الجامعي  للعام  إنقاذا  المصالح،  وتقاسم 
الحالي، واصدار النتائج لمصلحة الف طالب 
الستكمال  نتائجهم  استكمال  ينتظرون 

دراساتهم«. 

مشاليات الوسط4

 نظمت »الجماعة االسالمية« في عكار مسيرة 
لالعتداء  ورفضا  غزة  مع  تضامنا  سيارات 
»النصر  إسم  عليها  أطلق  عليها،  اإلسرائيلي 
السياسي  المكتب  عضو  تقدمها  قادم«، 
للجماعة في لبنان الدكتور كفاح الكسار وحشد 

من أهالي المنطقة.
 

الحبيب  مسجد  أمام  من  المسيرة  وإنطلقت 
المصطفى وسط بلدة ببنين، ثم جابت بلدات 
العبدة،المحمرة، برقايل، القرقف وبرج العرب. 
وكانت كلمة للكسار حيا فيها »صمود الشعب 

اإلسرائيلي«،  العدوان  وجه  في  الفلسطيني 
حركة  رأسها  وعلى  المقاومة  ب«دور  ونوه 
وإستبسالها  حماس،  اإلسالمية  المقاومة 
ومفاجآتها التي أدهشت العالم النائم، العربي 
اليوم،  منه والدولي«، وقال: »لألسف، يسقط 
العدو  ضد  والنضال  بالعروبة  المتغنين  زيف 
عن  بعيدين  صمتهم  في  نراهم  الصهيوني، 
أن  األيام  تثبت  التي  القضية،  هذه  نصرة 
أهل الدار هم من سيحررونها من هذا الكيان 

الغاصب«.

وزير طرابلسي: جهود سياسية أمنية 
تحت  املدينة  يف  الوضع  إلبقاء  تبذل 

السيطرة

جهودًا  أن  لـ”السياسة”  طرابلسي  وزير  أكد 
في  الوضع  إلبقاء  تبذل  أمنية   – سياسية 
بعد  تفاقمه,  ومنع  السيطرة  تحت  المدينة 

التطورات األخيرة ليل السبت الماضي )اعتقال 
الصباغ ومقتل الحسن(, التي تركت انعكاسات 

غير مريحة لدى األهالي.
الحكومة  رئيس  مع  اتصاالت  إجراء  إلى  وأشار 
وقيادات  المدينة  وفاعليات  سالم  تمام 
األحداث  تداعيات  لتطويق  وأمنية  عسكرية 
أمنية  انتكاسة  أي  حصول  دون  والحؤول 

جديدة.

مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي  اعتبر 
أمتنا  بها  تمر  التي  “المرحلة  أن  الشعار 
المراحل  أخطر  من  هي  واإلسالمية  العربية 
في  يحدث  ما  “كل  أن  من  محذرًا  وأدقها”، 
على  األوسط  الشرق  وفي  العربية  منطقتنا 
مصلحة  في  ابتداء  يصب  إنما  العموم،  وجه 

إسرائيل ـ هذه الدولة المغتصبة”.
“المنطقة  ان  إلى  لـ”الراي”  تصريح  في  ونبه 

العراق  استمر  إذا  الثمن  تدفع  ربما  برمتها 
بل  تبصر،  وال  تسمع  ال  التي  القيادة  بهذه 
التي تتحرك من خالل مشاعر مذهبية قاتلة”، 
الفتا إلى أن “كمًا كبيرًا من تصريحات نوري 
المالكي ينذر بخوف شديد وخطر كبير عندما 
الحسين  جيش  بين  هي  المعركة  أن  يعتبر 

وجيش يزيد”.

أّن  ريفي:  أشرف  اللواء  العدل  وزير  قال 
وَضع  أساس  على  أقِرّت  األمنية  “الخطة 
لهم  أنَّ  اعتُبرَ  أشخاص  بأسماء  جداول 
عالقة باالشتِباكات في طرابلس، وجداول 
عالقة  لهم  البقاع،  في  أشخاص  بأسماء 
وإرغامهم  أهاليهم  وابتزاز  أطفال  بخطف 
أو  سيارات  سارقي  أو  فدية،  دفع  على 
تصريح  في  واضاف  أخرى”.  جنائية  قضايا 

طرابلس  “أهالي  ان  لـ”الجمهورية”: 
بين  اإلجراءات  في  توازن  ال  أن  يعتبرون 
وبين  جهة،  من  والتبانة  محسن  جبل 
طرابلس والبقاع الشمالي من جهة أخرى، 
ما ولَّد احتقانًا لديهم. وما فاقمَ األمر كان 
تقضي  التي  االتصال”  “وثائق  يُسمّى  ما 
وثيقة  األمنية  الجهات  بعض  تُعمِّم  بأن 
لدى  للتحقيق  مطلوبين  أشخاص  بأسماء 

قرار قضائي،  على  بناًء  وليس  المخابرات، 
إسم   1100 نحو  تشمل  الوثائق  وهذه 
أّن  إلى  ريفي  ولفتَ  لبنان”.  شمال  في 
يقارب  طرابلس  في  الموقوفين  “عدد 
 –  30 حوالى  أطلق  شخصا.   85 الـ  حاليًا 
هؤالء  أّن  اعتبار  على  منهم،  شخصًا   35
يتمّ  وبالتالي  إجراءات كبيرة،  يرتكبوا  لم 

إخالء سبيلهم”.

خالل  ىفي  حبيش  هادي  النائب  اعتبر 
لقاء رمضاني  حبيش كلمة اعتبر فيها ان 
خطاب الرئيس سعد الحريري "كان واضحا 
لجهة االستحقاق الرئاسي وضرورة اعطاء 
الوقت  في  االستحقاق،  لهذا  األولوية 
الذي يحاول فيه البعض اعتبار وكأن شيئا 
رئيس  انتخاب  يتم  لم  حال  في  يكن  لم 
الرئيس  أكد  "لقد  وقال:  للجمهورية".  
االنتخابات  اجراء  أولوية  على  الحريري 
الرئاسية والتي هي مطلب كل اللبنانيين 
وبتركيبة  المشترك  بالعيش  المؤمنين 
الواضح  موقفه  الى  باالضافة  لبنان، 
في  تحصل  التي  األصولية  الحركات  من 

وكل  السنية  البيئة  ورفض  المنطقة 
اللبنانيين لها. اليوم نحن كفريق سياسي 
الفرقاء  كل  على  ضغطا  نمارس  ان  يجب 
النتخاب  المجلس  الى  الجميع  ينزل  حتى 

رئيس للجمهورية".

يتجاوب  ال  البلد  في  فريق  "هناك  أضاف: 
على األقل مع مطالب الشعب اللبناني، وال 
على  الملقاة  المسؤولية  يتحمل  أن  يريد 
عاتقه والنزول الى المجلس. على الشعب 
اللبناني أن يحاسب هذا الفريق السياسي 
الذي يعتبر ان ال مشكلة من دون رئيس وال 
مشكلة أن تسير المؤسسات، بل يعطلها. 
هذه مسؤولية الشعب اللبناني، بمحاسبة 

انتخاب رئيس  الذين أوكلوا مهمة  هؤالء 
جمهورية وممارسة مهامهم الدستورية".

فقال:  طعمة،  نضال   النائب  تحدث  ثم 
دولة،  رجل  أنه  الحريري  الرئيس  "أثبت 
رفيق  الرئيس  الكبير  الشهيد  ابن  انه 
بالدولة  اهتمامه  وواضح  الحريري، 
اللبنانية وبكل االمور التي تمس االنسان 
اللبناني. كان واضحا من كالمه أن الدولة 
القوى  وسالح  واألخير،  األول  مالذنا  هي 
األمنية هو مالذنا، وكل سالح خارج هذه 
الرئيس  البوتقة مرفوض. من هنا طالب 
الحريري حزب اهلل باالنسحاب من سوريا«.

الشعار: تصريحات املالكي تنذر بخطر كبري 

 مسرية يف عكار تضامنا مع غزة 
 

 درباس استقبل وفد الجمعية الطبية االسالمية يف طرابلس

العدد 003 | تموز 2014 
www.alwassat.com

حبيش: موقف الحريري واضح لجهة االستحقاق الرئاسي 
 نضال طعمة: ما يحكى عن بيئة حاضنة للتكفرييني عند الطائفة السنية مرفوض

ريفي: أهالي طرابلس يعتربون أن ال توازن يف اإلجراءات االمنية

لالستماع اىل الوسط الدولية .. زيارة الرابط التالي
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السنوات  أهم  من  الجامعية  السنوات  تعتبر 
يعيشون  فيها  ألنهم  الطالب،  حياة  في 
بالعديد  تتسم  حياتهم  من  جديدة  مرحلة 
من المالمح التي ينبغي لهم ادراكها قبل أن 

يخوضوا غمارها.

الجامعية  دراساته  أتم  الرافعي،  أحمد  الدكتور   
الجامعات  في  محاضر  فرنسا،  في  كاملة  العليا 
متدرجا  الفرنسية  اللبنانية  في  ومؤخرا  اللبنانية 
كلية  عميد  آخرها  كان  عدة  بمناصب  فيها 
األكاديمي  المجلس  ورئيس  والعلوم  الهندسة 

للجامعة.

اسرة الوسط التقت الدكتور الرافعي في 
دده الكورة وعادة بهذا اللقاء:

يف  الجامعية  املرحلة  تصفون  كيف 
لبنان؟ وواقع الطالب!

العمل الجامعي يجب أن يكون عمل تنافسي غير 
ناجح  تخريج طالب  الناجحة  الجامعة  وعلى  ربحي 
مع  صعب  فهو  الطالب  لواقع  وبالنسبة  ومنتج، 

العمل  وسوق  الجامعات  وزيادة  الخريجين  زيادة 
اللبناني ال يستوعب كل الخريجين بحسب أحدث 
الى  العربي  الخليج  تحول  وبالتالي  االحصاءات 
وجهة للخريجين اضافة الى فرنسا وأوروبا إلكمال 

الدراسات العليا والتخرج وثم العمل.

وعن المستوى الجامعي في لبنان يقول:" متفاوت 
مع ظهور واضح للشق التجاري األمر الذي نسعى 
للبعد عنه والعمل بشكل علمي بحت ألن نكون 

جامعة تنافسية وليست تجارية".

من  هي  الجامعية:"  المرحلة  ماهية  عن  يضيف 
يكون  ففيها  مسؤولية،  وأكثرها  المراحل  أهم 
اليها  والدعوة  قناعاته  تثبيت  على  ويعمل  نفسه 
عناصر  أهم  هم  الجامعات  وخريجو  رفاقه،  بين 

المجتمع المؤثرة فيه".

وعن دور الجامعة يف تشكيل 
شخصية الطالب!

التعليمية  المؤسسات  أهم  من  الجامعات 
وتحسيسه  الطالب  شخصية  بناء  على  المساعدة 
ففيها  المجتمع.  وتجاه  نفسه  تجاه  بمسؤولياته 
شؤون  تدبير  في  نفسه  على  االعتماد  يتعلم 

دراسته، حيث ينتقل من مرحلة التلقين المبرمج 
الى مرحلة القراءة في المراجع والمؤلفات.

ومنها  نظيف"  "خام  الجامعة  الى  يصل  والطالب 
جديدة  ومعطيات  جديدة  شخصية  يكتسب 
تأمين  الجامعة  وواجب  جديد  عالم  مع  وتعامل 
مع  العلم  يجمع  الذي  والتواصل  والتربية  العلم 
منتج  مسؤول  طالب  الجامعي  الطالب  التربية:" 
كل  في  البلد  وتطوير  تحديث  في  ومشارك 

مرافقه".

الرافعي:"  يقول  وتوجيههم  الطالب  ارشاد  وعن 
رؤساء  خالل  من  صعد  عدة  على  الطالب  نواكب 
األقسام، تدريب في سوق العمل ونواكب الطالب 

أيضا في تأمين فرص العمل لهم ان أمكن".

دائما  الرافعي  الدكتور  يرتبط أسم 
ما  الفرنسية"  اللبنانية  "بالجامعة 

سبب هذا االرتباط؟

الدكتور  وهو  رئيسها  هو  الجامعة  مؤسس   
الجامعة  على  الكبير  الفضل  وله  سلهب  محمد 
وعلى تطويرها وانمائها بشكل مستمر. طموحه 
كبير ونحن نشاطره هذا الطموح الذي أسس له 
ولربما  األول  بيتي  الجامعة  أعتبر  وأنا  ونواكبه  

أسم  بين  زاوجت  التي  األسباب  من  سبب  هذا 
الدكتور الرافعي واللبنانية الفرنسية".

تكون  أن  الى  شفافية  وبكل  نسعى  نحن  زاد:" 
مستوى  على  رائدة  جامعة  الفرنسية  اللبنانية 
التربوية  الصعد  كل  وعلى  ولبنان  الشمال 

واألخالقية االنمائية واالجتماعية".

االتفاقيات مع الجامعات األخرى

عديدة  اتفاقيات  الفرنسية   اللبنانية  للجامعة 
كبرى   كندية  وجامعات  فرنسية  جامعات  مع 
وتشمل تبادل الطالب، تبادل األساتذة واألبحاث 

المشتركة واالشراف على الدكتوراه المشتركة.

أبرز اختصاصات الجامعة
الهندسة  كلية  وهي  كليات   4 الجامعة  تضم 
هندسة  المدنية  الهندسة  اختصاصات  وتضم 
وهندسة  الكهرباء  هندسة  والطاقة  الميكانيك 

االلكترونيك واالتصاالت.

الميكانيك  اختصاصات  وتضم  العلوم  كلية 
المعلوماتية  البيئة،  علوم  طبية،  علوم  والطاقة، 
الى  والمعلومات  االتصاالت  واختصاص  االدارية 

جانب الصيانة الصناعية، المعلوماتية الصناعية، 
ادارة المؤسسات، بنوك وتأمين.

املنح واألقساط
أقساطنا مدروسة بشكل يالئم الطبقة المتوسطة 
وهي أقساط بمتناول الجميع وتتراوح بين 4آالف 
تكون  ألن  نسعى  ونحن  أمريكي  دوالر  6آالف  و 
لمواكبته  الوسطي  االنسان  متناول  في  أقساطنا 

ومساعدته وتعليم أبنائه. 
وأما بالنسبة للمنح فهي متوفرة بأرقام تصل الى 
30% من القسط الجامعي للمتفوقين ونذكر هنا 
الطالبة غنى ملص من المنية وهي طالبة متميزة 
ومنحتها تجاوزن ال 60 % اضافة الى منح لليتامى 

تصل الى %30.

نصيحة للطالب واولياء أمورهم
التربوي  المستوى  للبحث عن  األمور  أولياء  ندعو 
للطالب فهناك  وبالنسبة  الجامعة  واألخالقي في 
علم  وطالب  شهادة  طالب  الطالب  من  نوعين 
واللبنانية الفرنسية تبحث عن طالب العلم الذي 
يريد التعلم وأن تكون الشهادة ثمرة الجهد الذي 

بذله.

الحاج  التجارية  األمين  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أكد 
أحمد األمين ورئيس أكاديمية األمين  أكد على أن الصناعة 

والتجارة ال يقومان اال بخط متوازن مع التنمية.

األمين وفي لقاء خاص مع الوسط تحدث عن رسالة انمائية 
وخدماتية للمؤسسات الصناعية اضافة الى مراعاة لألشخاص 
في  االنسان  "قيمة  وقال:  المستويات  كل  ومن  والعاملين 
مؤخرا،  الغرب  اليها  عاد  عربية  مشرقية  قيمة  هي  العمل 
ولإلنسان قيمة من الصغير الى الكبير وبشتى المجاالت ومن 

هنا يبدأ العطاء والنجاح".

األمين  أكاديمية  إنجازات   عن  سؤال  على  وردا 
تربويا واجتماعيا قال األمين:" بدأنا بموضوع التدريب 
قبل عامين تقريبًا )2011( من باب الفضول وكانت لنا في 

هذا المجال  أكثر من دورة تدريب واعداد مدربون".  

ويضيف:" األمين مؤسسة مؤلفة من 18 فرع وأكثر من300 
الى  بيع  موظفي  من  والقطاعات  المجاالت  في شتى  موظف 
االدارة والصناعة الخ، وهم بحاجة الى التدريب ومن هنا جاءت 

فكرة التدريب وكانت أكاديمية األمين الدولية".

تدريب  أشرنا،   كما  األكاديمية  من  األول  الهدف  زاد:" 
الموظفين والموظفات في مجموعة األمين الصناعية، ووجدنا 
موظفيها  لتدريب  األخرى  الشركات  من  اقبال  وجود  الحقا 
وهي  الفريق،  بيت  العمل  وروح  التواصل  وفن  التسويق  في 
ال 900 متدرب في  يقارب  ما   ربحية وخرجت  غير  مؤسسة 

خالل أقل من عام".

وتأثيره على  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  وعن 
الشجرة  جذع  طالما  األمين:"  يقول  المؤسسة..  أداء 
األغصان  على  بسيطة  تكون  اآلثار  فان  األرض  في  عميق 

بالرغم من كل العواصف".

يجيب: »نحن نسعى  المستقبلية  األمين  وعن خطة 
ضمن  للناس  العمل  فرص  توفير  خالل  من  العالمية  الى 
للمسلم  رسالة  وهي  العمل  واتقان  واألمانة  الصدق  معايير 

بمهنيته ونحن نفتخر بثقة الجميع بنا«.

وشهادات  األيزو  شهادة  نالت  »مؤسستنا  األمين:  وختم 
مؤسسة  أول  بأننا  لبنان  في  نفتخر  ونحن  الجودة  في  أخرى 
متطور  مختبر  جانب  الى  للتدريب  أكاديمية  تضم  تجارية 

لمراقبة المواد األولية وجودة االنتاج«.

لفت النائب كاظم الخير الى أن موضوع وصلة أوتوستراد 
المنية الضنية من جهة وأوتوستراد عرمان العبدة هو 
قيد البحث والدراسة على طاولة مجلس االنماء واالعمار 
وأنع عقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص "ونحن في 

انتظار المرحلة األخيرة من الدراسات".

أن  الى  أشار  الوسط    أجرته معه  الخير وفي حديث 
التي  الضنية من أهم اإلنجازات  المنية -  أوتوستراد  مشروع 
المشروع  وقال:"  ومتابعة  الحاح  بعد  مؤخرا  للقضاء  تحققت 
واقتصاديا ويربط  اجتماعيا  نوعية  نقلة  المدينة  بنقل  كفيل 
صالح  السابق  للنائب  وكان  البعض،  ببعضها  القضاء  مدن 
نتابع  اليوم  ونحن  االستمالكات  تنفيذ  في  الفضل  الخير 
المشروع حتى نهايته الى أن تمكنا فور دخولنا الى المجلس 
مع النواب أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز من تأمين التمويل 

الالزم للمشروع".

في  التحتية  البنى  اهمال  عن  سؤال  على  وردا 
أوتوستراد المنية عزقي أكد الخير على أن العمل سيبدأ 
بعد العيد مباشرة بمشروع المياه الذي لزم في السابق وهدر 
مليون   11 الى  تكاليفه  وتصل  المنية(  مياه  )مشروع  ماله 
الى  السمك  بتأمين خطوط جر من عيون  دوالر "وهو كفيل 

المنية بشكل كامل".
المنية  بأوتوستراد  المتعلق  الجزء  أدخلنا  »وقد  الخير:  تابع 
والهاتف  المجارير  بموضوع  وأما  المشروع  هذا  عزقي ضمن 

فسيتم تمرير الخطوط بمحاذاة األوتوستراد«.

الخير كشف أيضا عن مساع لتمويل وصلة عزقي 
بخعون وقال: »نواب القضاء بحثوا الموضوع مع الرئيس 
تأمين  امكان  في  البحث  جانب  الى  خيرًا  ووعدنا  تمام سالم 

تمويل لمدرستي النبي يوشع وبخعون«.

»ما  الخير:"  قال  عزقي  المنية  أوتوستراد  ربط  وعن 
يعيق تنفيذ الوصلة بين األوتوسترادين هي مصالح شخصية 
ومجلس االنماء واالعمار يحاول تأمين حلول أخرى اال انه لم 
يتمكن حتى الساعة من إيجاد حل يؤمن المصلحة والسالمة 

العامتين ويرضي المصالح الشخصية«.
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تحدث عن مصالح شخصية تعيق ربط أوتوسرتاد املنية - عزقي
كاظم الخري للوسط: نتابع املشروع حتى االنتهاء من تنفيذه

مشروع مياه الشفة بعد العيد ب 11 مليون دوالر

 الصناعة والتجارة ال يقومان اال بخط متوازن مع التنمية
الحاج أحمد األمني للوسط: نحن نسعى اىل العاملية

املرحلة الجامعية يف لبنان ما لها وما عليها
الوسط حاورت عميد  الجامعة اللبنانية الفرنسية الدكتور أحمد الرافعي

للبحث عن المستوى التربوي واألخالقي في الجامعة

»



الزكاة فريضة تحمل في طياتها أسمى 
التكافل  وتحقق  اإلنسانية،  المعاني 
والتوازن  اإلنساني  والتراحم  االجتماعي 
الطبقي .والزكاة طهارة للنفس وتحصين 
للفقراء  وضمانة  للمال،  ونماء  وحفظ 
والمرضى  واأليتام  واألرامل  والمساكين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  والعجزة 
في  تساهم  الزكاة  أن  كما  والمعوقين. 
المتانة  بأسباب  ورفده  المجتمع  تنمية 
واألمان  االجتماعي  األمن  وترسخ  والقوة، 

النفسي. فالزكاة فرض   وليس تبرعا !

كبير    تاريخٌ  لبنان  في  الزكاة  ولصندوق 
وأيتام  أرامل  من  واسعة  شريحة  رعاية  في 
ومعاقين ومرضى وعجزة وأسر متعففة وذوي 
اللبناني  الوسط  في  الخاصة  االحتياجات 

والوسط الفلسطيني وأخيرا السوري. 

الصندوق  انجازات  على  الضوء  ولتسليط 
للعمل  »ورؤيته  اإلدارية  »المنية  في 
لقاء  للوسط  كان  والتنموي  الخيري 
في  الزكاة  صندوق  رئيس   مع  شامل   ٌ
من  وهو  الغزاوي،  علي  الدكتور  المنية 
شهادة  ويحمل  البيضاء،  األيادي  أصحاب 
الجامعة  االقتصاد،محاضر في  الدكتوراه في 
الميداني  نشاطه  عنه  اللبنانية,ويعرف 

وتفانيه في عمله.

أواًل: تعريفكم بصندوق الزكاة ومهمته
إسالمية  فرعية  مؤسسة  الزكاة   صندوق 
هدفها  اإلفتاء  لدار  تابعة  اجتماعية  دينية 
وتقديم  والفقراء  المحتاجين  مساعدة 
أن  دون  السبيل,  وأبناء  لليتامى  الخدمات 
يعود   أرباح  اي  تحقيق  و   . الربح  يتوخى 
و  والفقراء  المحتاجين  من  مستحقيها  الى 
تطوعية,  ورئيسه  الصندوق  أعضاء  مهمة 
سواء كان الرئيس أو نائبه أو باقي األعضاء 
مالهم  من  يساهمون  23,جميعهم  ال 

وجهدهم الخاص«. 

■ ثانيا: المشغل الفني للخياطة
)إنتاج وتدريب ( 

مشروع  عن  الغزاوي   الدكتور    وحدثنا 
القادر  والتدريب«,   الخياطة لإلنتاج  »مصنع 
مشيرا  متدرب   20 حوالي  استيعاب  على 
من  خاص  وبجهد  محلي   تمويله  أن  الى 
البيضاء في المنية المقيمة  أصحاب األيادي 
والمغتربة  وقال:« الهدف منه البدء بتشغيل 
مهنة,  يملكون  ال  ومن  األيادي«المحتاجة« 
وبخاصة أبناء اليتامى مقابل راتب عوضا عن 
كمركز  استخدامه  الوقت  وبنفس  الصدقة, 
المردود  توزيع  إعادة  إلى  إضافة  للتدريب, 
المشروع  يكبر  أن  ونأمل  المحتاجين  على 

ويتحول إلى مؤسسة ضخمة تضم اكبر عدد 
من ابناء المنطقة«.

الى  المنطقة  حاجة  على  الغزاوي  يؤكد  
شأنها  من  والتي  وغيرها  المشاريع  هذه 
-مشاريع  المتوازنة  التنمية  تحسين 
الخدمات- ضمن خطة توسع أفقي  متعددة 
الى  بحاجة  المشاريع  هذه  طبعا  وقال:» 
عدد كبير من المساهمين الممولين برأس 
وتنشيط  تحريك  وبمقدورها  مقبول  مال 

االقتصاد للمدينة بشكل عام«.

الزكاة أوسع من نطاق  صندوق   ■
بلدية المنية واتحادها

الزكاة  صندوق  نطاق  أن  د.الغزاوي  وقال 

بل  واتحادها  المنية  بلدية  نطاق  من  أوسع 

ويشمل منطقة المنيـــة اإلدارية التي تضم 
البداوي  من  بدءا  نسمة,   150000 حوالي 
مرورا بدار عمار, المنية, النبي يوشع, بحنين 
داعيا  العبدة,  المحمرا-  بلدة  تخوم  حتى 
والبلديات  الصندوق  بين  التضامن  الى 
عملية  في  للتكامل  واإلعالم  والفعاليات 
بتكامل  اال  يتقدم  ال  وقال:«المجتمع  اإلنماء 
كل أبنائه وأعضائه فيما بعضهم البعض«.

 ■ ثالثا: الفرق بين المرحلتين 

الحالية والتأسيسية

األولى  المرحلة  أن  د.الغزاوي  واعتبر 
بعض  شابتها  تــأسيسية,  مرحلة  كانت 
األخطاء وأن الدعم  في تلك المرحلة وصل 
الفقراء  على  ليوزع  دوالر  ألف   300 الى 
نهر  مخيم  حرب  مع  وترافق  والمحتاجين, 
مهمة  من  الزكاة  صندوق  فتحول  البارد 
توزيعية   مهمة  الى  المحتاجين  مساعدة 
األولى  بالسنة  نشاطاته  وأضاف:«كانت 
هذه  نفاذ  ومع  توزيعية,  عملية  عن  عبارة 
المساعدات توقف العمل لسبب جوهري وهو 
والميسورين  المسلمين  أموال  زكاة  غياب 

داخل المدينة وجوارها لسببين : 

زراعية  المدينة  أن  هو  األول  السبب   -
نتيجة  وأخرى  سنة  بين  متقلبة  فالمحاصيل 
تختلف  قد  والتي  المختلفة  الطبيعية  العوامل 
وبالتالي  المحصول  عطاء  لجهة   , وآخر  عام  بين 
وال  غيابها,  أو  الربحية  زيادة  مع  الزكاة  انخفاض 
نجدهم  بل  عام,  كل  موسمه  ينجح  مزارع  يوجد 
انخفاض  وبالتالي  الديون  وطأة  تحت  يرزحون 

الدخل والزكاة.
إخراج  على  التعود  عدم  هو  الثاني  السبب   -  
بدفع  يلزم  ال  القانون  أن  وبخاصة  الزكاة  أموال 

لبنان  في  الزكاة  أن  والفرق  الزكاة  مال  إخراج  أو 
إضافة  اإللزامية  الضرائب  بعكس  اختيارية 
التي تختلف معها  لسبب غياب الدولة اإلسالمية 

اإلجراءات«.

البلدية  للمجالس  دعوة  وجه   ■
االجتماعية  المساعدات  لحصر 

والمرضية بصندوق الزكاة

وفي بند المستفيدين وأساليب إحصاء العائالت 
الفقيرة والمعوزة, كشف رئيس الصندوق عن 17 
أيضا  متحدثا  الصندوق,  نطاق  داخل  محتاج  ألف 
لجهة  والملفات  اللوائح  لهذه  دائم  تحديث  عن 
خروج أو دخول أسماء جديدة إلى جانب مساعدات 
تعدادها  وصل  التي  السورية  للعائالت  طارئة 

لحوالي 80 عائلة أو 300 مستفيد.

المساعدات  حصر  إلى  البلدية  المجالس  ودعا 
وأن  الزكاة  بصندوق  والمرضية  االجتماعية 
والخدماتي,  اإلنمائي  الشق  إلى  هي  تنصرف 
الصندوق  بين  وتكامل  تعاون  برنامج  ضمن 
والمؤسسات البلدية, كاشفا عن كتاب أرسل الى 

هذه المؤسسات حول هذا الموضوع.

 

إقتصاد الوسط6

mdn د.الغزاوي في حوار شامـــل مع الوسط 
ندعو المؤسسات البلدية إلى التكامل والتعاون مع الصندوق

عقد  لقاء  في  ميقاتي،  نجيب  الرئيس  أعلن 
في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
استثماري  صندوق  "تأسيس  عن  طرابلس، 
خاص بطرابلس يحمل إسم "ثمار طرابلس" 
القابلة  األقتصادية  القطاعات  تحديد  هدفه 
العاملة  المؤسسات  في  والمساهمة  للتطور 
في  كانت  سواء  ومساعدتها،  نطاقها  في 
من  طويلة  سنوات  لها  أو  األولى  مراحلها 
سبيل  في  واالزدهار  التطور  على  العمل، 
فرص  وتأمين  المدينة  هذه  إقتصاد  تدعيم 
نترك  لن  "اننا  على  وشدد  جديدة".  عمل 
عانت  فقد  لهمومهم،  واهلها  طرابلس 
جمة  ومصاعب  كثيرة  حروب  من  مدينتنا 
ان  ابنائها  جميع  وعلى  علينا  حقها  ومن 

نساعدهم على النهوض من جديد".

االقتصادية  الفاعليات  اللقاء حشد من  حضر 
ورجال االعمال في طرابلس والشمال.

»نلتقي  فقال:  ميقاتي،  الرئيس  وتحدث 
اليوم من أجل االعالن عن تأسيس صندوق 
إسم  يحمل  بطرابلس  خاص  استثماري 
القطاعات  تحديد  هدفه  طرابلس"  "ثمار 
في  والمساهمة  للتطور  القابلة  األقتصادية 
المؤسسات العاملة في نطاقها ومساعدتها، 
سواء كانت في مراحلها األولى أو لها سنوات 
طويلة من العمل، على التطور واالزدهار في 
وتأمين  المدينة  هذه  إقتصاد  تدعيم  سبيل 
هذا  من  هدفنا  إن  جديدة.  عمل  فرص 
خمسة  قدره  برأسمال  هو  الذي  المشروع 
يعكس  أميركي،  دوالر  مليون  وعشرين 
الحبيبة  مدينتنا  مواكبة  بضرورة  التزامنا 
تطوير  مسيرة  ودعم  فيها،  األعزاء  وأهلنا 
"ثمار  صندوق  خدمات  عبر  األعمال  قطاع 
والصعوبات  المعوقات  لتخطي  طرابلس" 
وغيرها  والتسويقية  واإلدارية  المالية 
نطاق  وتوسيع  نموها  فرص  من  تحد  التي 

أعمالها«.

اضاف :"هذه المبادرة التي نحن في صددها 
تختزن  التي  طرابلس،  أن  على  دليل  اليوم 
التفاضلية،  والمزايا  الطاقات  من  الكثير 
اقتصاديا  جديد  من  النهوض  يمكنها 
وإنمائيا إذا ما توافرت لها الظروف المناسبة 
تقوم  ولكي  والمساندة،  الدعم  وآليات 
منتجة  فاعلة  ثانية  عاصمة  المميز،  بدورها 
مشرقة، ذات رسالة ودور، وتوضع على مسار 
اللبنانية  المناطق  لتواكب  الشاملة  التنمية 

التي سبقتها في هذا المجال".

وختم ميقاتي : »كلمة اخيرة اتوجه بها الى 
اهلي في طرابلس، ثقتكم بنا غالية وبديهي 
كان  عمل،  بأسلوب  الثقة  هذه  نبادلكم  أن 
العام،  الشأن  تعاطيت  ان  منذ  نهجي  دائما 
الدائم وليس الحضور الظرفي،  التواصل  اي 
بالرأي،  التفرد  وليس  المستمر  التشاور 
االنفعال،  وليس  معكم  الحقيقي  التفاعل 
ومد اليد للجميع في المدينة وخارجها خدمة 

لطرابلس وكل أبنائها. ال يمكنني أن أتصور 
لحظة، أني سأكف عن العمل والجهد، طالما 
محبتكم  تقويني  جانبي:  وإلى  معي  أنتم 
الطويل،  دربنا  ويضيء  إرادتكم،  وتشجعني 
أفضل من  المستقبل  يكون  بأن  االمل  ذلك 
الحاضر والماضي، في وطن تحلو في سبيله 

كل التضحيات«.

نحاس  نقوال  السابق  الوزير  قدم  ذلك،  بعد 
شرحا تفصيليا عن المشروع وميزاته، وقال: 
القائمة  الجروح  المشروع  يبلسم  ان  "نأمل 
في طرابلس والمساعدة في حل المشكالت 

الكثيرة في المدينة".
هذا  اطالق  "على  ميقاتي  الرئيس  وشكر 
المشروع الذي يساعد في ايجاد فرص عمل 
المشكالت  حل  في  االساس  هي  جديدة 

االقتصادية".
"هذا  فقال:  افيوني،  عادل  تحدث  ذلك  بعد 
هدفها  عصرية  فكرة  يشكل  المشروع 

فريدة  فرصة  وهو  النمو  على  المساعدة 
على  الرئيس  دولة  نشكر  طرابلس.  البناء 
ثقته بنا على أمل ان ينال هذا الصندوق ثقة 
اهل طرابلس وسنضع خبرتنا في خدمة هذا 

المشروع وابناء طرابلس".
افضل  تضم  "طرابلس  سعدي:  طارق  وقال 
العالمي  المستوى  على  لبنان  في  الشركات 
وهذا المشروع سينجح باذن اهلل ونشكر دولة 
الرئيس على اتاحة المجال لنا للمساعدة في 

هذا المشروع". 

سابق   وقت  في  ميقاتي  الرئيس  وافتتح 
والذي  سمراء  أبي  في  والعلماء«  العلم  »دار 
يكون  أن  إلى  عليه،  القيمين  بحسب  يهدف 
العلماء  إعداد  على  تعمل  علمية  مؤسسة 
وتوحيد طاقات المجتمع لمواجهة التحديات 

المعاصرة،

 الرئيس ميقاتي افتتح »دار العلم والعلماء« وأعلن عن صندوق استثماري خاص بطرابلس
  »من حقها علينا وعلى ابنائها ان نساعدهم على النهوض من جديد«

 لقاء شامل للوسط مع رئيس  صندوق زكاة المنية
المرحلة األولى كانت تأسيسية وشابتها بعض األخطاء
لحصر المساعدات المرضية واالجتماعية بالصندوق!!
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 اتفاقية لتمويل شبكة صرف 
صحي يف مشحة عكار

 
الصرف  شبكة  تمويل  اتفاقية  توقيع  تم     
عكار   - بلدة مشحة  في  الضهر  لحارة  الصحي 
جمعية  تنفذه  الذي  "نسيج"  مشروع  ضمن 
مكتب  بين  مشترك  وبتمويل  "الحداثة" 
وكالة  من  الممول   OTI االنتقالية  المبادرات 

التنمية االميركية وبلدية مشحة. 
#

غريس  المبادرات  مكتب  عن  التوقيع  حضر 
جمعية  ورئيس  كرم،  وروجيه  فوسكولوس 
الحداثة زاهر عبيد، رئيس بلدية مشحة زكريا 
رعت  التي  الحداثة  جمعية  شكر  الذي  الزعبي 

المشروع وتابعته من خالل اجتماعات مع لجنة 
عضو  برئاسة  والنازحين  مشحة  اهالي  من 
المجلس البلدي احمد علوش، كما شكر منظمة 
USaid على تأمين التمويل الجزئي  OTI وال 
للمشروع.  وقدرت كلفة المشروع حوالى 100 
الف دوالر اميركي، تدفع منه الوكالة االميركية 
للتنمية الدولية حوالى 65 الف دوالر، وبلدية 
مشحة حوالى 35 الف دوالر ويبلغ طول مشروع 
الصرف الصحي لحارة الضهر اكثر من 4 كلم 
التي  بكاملها  الجديدة  الضهر  حارة  ويخدم 
تضم اكثر من 250 منزال و30 مزرعة وبعض 

المشاريع السكنية الجديدة". 

وبإشراف  العبدة،  في  والتنموية  اإلغاثية  الجمعيات  اتحاد  مع  بالتعاون  اإلسالمي"،  "العون  وزعت جمعية   
المدير التنفيذي لالتحاد في عكار عياش األحمد ومندوب جمعية "العون اإلسالمي" عبد اللطيف الرفاعي، 
لبنانية وسورية معوزة، وسيكون هناك ملحق يطال عددا مماثال من  مساعدات غذائية على 200 عائلة 

العائالت.
 

للشعب  اليسير  تقديم  في  النوعية  والخطوة  المقدم  السخاء  على  العون  "جمعية  فشكر  األحمد  وتحدث 
اللبناني واالستمرار في دعم الالجئ السوري في شهر الخيرات، الذي يطل في ظروف صعبة يعيشها الشعبان، 

خصوصا في عكار التي يعاني أهلها حاال معيشية صعبة، فكيف وهم يحتضنون إخوانهم الالجئين؟".
 

من جهته، قال الرفاعي: "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة حمالت توزيع تقوم بها الجمعية، ونحن نسعى 
للتركيز على العائالت اللبنانية، في ظل وضع إقتصادي صعب يمر به المواطن اللبناني، ونشكر المتبرعين 

من أهل الخير وندعوهم الى المزيد ألن ساحتنا تحتاج الكثير". 

مبنى جديد للضمان يف حلبا

 تم نقل مبنى الضمان في حلبا من مركزه القديم إلى مبنى جديد مقابل ثانوية حلبا، واليوم 
هو أول يوم عمل في المقر الجديد.  إشارة إلى أن مساحة المبنى كبيرة الستيعاب عدد كبير من 

المضمونين، علما أن عدد المضمونين في محافظة عكار حوالى 8 آالف مضمون. 
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 توزيع مساعدات غذائية يف عكار على عائالت لبنانية وسورية

اجتماعي  أمن  نحو   " عنوان  تحت   
محسن  جبل   ، التبانة  باب  في  واقتصادي 
بالتعاون  طرابلس  بلدية  نظمت  والقبة" 
الممول  االنتقالية  المبادرات  مكتب  مع 
من الوكالة األميركية للتنمية الدولية لقاء 
للتنمية  االستراتيجية  الخطة  اطالق  حول 
اتحاد  رئيس  بحضور  المناطق   هذه  في 
طرابلس  بلدية  رئيس  الفحياء  بلديات 
المجلس  أعضاء  الغزال،  نادر  الدكتور 
العميد  المقدم أحمد عدرة ممثاًل  البلدي، 
محافظ  ممثاًل  ملحم  ملحم  الحسن،  عامر 
الشمال القاضي رمزي نهرا، محافظ البقاع 
التجارة  المال في غرفة  أمين  بشير خضر، 

توفيق  الشمال  في  والزراعة  والصناعة 
لتيار  السياسي  المكتب  عضو  دبوسي، 
المستقبل في طرابلس الدكتور مصطفى 
علوش، عضو المجلس االسالمي الشرعي 
سرية  قائد  مسقاوي،  عمر  السابق  الوزير 
األيوبي،  بسام  العميد  طرابلس  درك 
نقباء مهن حرة ورؤوساء مصالح وجمعيات 

ومخاتير وحشد كبير من المهتمين.
بلدية  في  التنمية  مكتب  مدير  قدم  و   
طرابلس ربيع عمر شرحًا مفصاًل عن الخطة 
االقتصادية  النواحي  كل  ستشمل  والتي 
طرابلس  تطوير  بهدف  واالجتماعية 
مواطنيها،من  حياة  نوعية  وتحسين 

باب  محسن  جبل  مناطق  تنمية  خالل 
التبانة والقبة واشراك أهلها في تطويرها 
كانت  ثم  وعمرانيًا.  واقتصاديًا  اجتماعيًا 
سلسلة مداخالت لكل من أعضاء المجلس 
البلدي المهندس أحمد قمر الدين ، ليلى 
وعربي  شمسين  محمد  الدكتور  شحود 
للخطة  الحقيقية  األهداف  حول  عكاوي 
على  تحقيقها  وكيفية  االستراتيجية 
نقاشات  سلسلة  الى  اضافة  الواقع،  أرض 
وحوارات بين المشاركين والرئيس الغزال 
والمسؤولين عن الخطة، وفي الختام أقيم 

حفل افطار على شرف المشاركين.

 والغزال اشرف على ازالة 
بناء مهدد بالسقوط يف 

التبانة

الدكتور  طرابلس  بلدية  رئيس  أشرف     
خالد  المحامي  البلدية  وعضو  الغزال  نادر 
البناء  إزالة  أعمال  إنطالق  على  صبح، 
المهدد باإلنهيار عند مدخل سوق الخضار 

التوجيهات  إعطائه  بعد  التبانة،  في 
حالل  خالد  المشرف  للمهندس  الالزمة 

على األعمال بصفته مهندسا مدنيا.
هذا  تحريك  "تم  انه  الغزال  واوضح   
السنتين، واليوم  الموضوع منذ ما يقارب 
يقضي  الذي  القانوني  اإلجراء  أخذنا 
مالكيه،  خالل  من  العقار  الى  بالدخول 
على  قادر  غير  بأنه  صراحة  أعلن  وعندما 
الخاصة، كان ال بد من  نفقته  إزالته على 
المطلوب  باإلجراء  ودخلنا  البلدية  تدخل 

تحت البند 161، وتم تقصير المهل واكد 
وقد  وتيرة،  بأعلى  العمل  تسريع  "ضرورة 
وعدنا المقاول بإتمام العمل خالل خمسة 
عشر يوما وأعتقد بأنها مدة كافية إلنجاز 
العمل بأخف ضرر ممكن وأعتقد بأن أهالي 
على  حفاظا  الوضع  سيتقبلون  المنطقة 
يتعدى  لن  الطريق  قطع  ألن  سالمتهم 

اليومين وستعود األمور الى طبيعتها".  

سعدية شرح الوضع الزراعي ل 
شهيب: لدعم مزارعي الضنية

 
 استقبل  وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس اتحاد 
بلديات الضنية محمد سعدية الذي شرح الوضع 
المنطقة  ومعاناة  الضنية  منطقة  في  الزراعي 
سعدية  تقدم  كما  بامتياز،  زراعية  تعتبر  التي 

وأكد  الزراعي.  القطاع  لدعم  عديدة  بطلبات 
الوزير شهيب "مساعدة منطقة الضنية بشكل 
خاص نظرا لما تعانيه مواسمها الزراعية جراء 
معظم  يعتاش  وقت  في  الطبيعية  العوامل 
لدعم  الزراعة". وأعطى توجيهاته  أهاليها من 
في  المتوفرة  المساعدات  من  الضنية  مزارعي 

الوزارة.

منطقة  نهرا  رمزي  الشمال  محافظ  زار 
الضنية  ـ  المنية  قائمقام  يرافقه  الضنية، 
إجتماعا  عقد  حيث  الياس،  حنا  بالتكليف 
إتحاد بلديات الضنية في  موسعا في مقر 
اإلتحاد  رئيس  حضور  في  بخعون،  بلدة 
محمد سعدية ورؤساء البلديات المنضوية 

في اإلتحاد.

استهل سعدية اللقاء بالترحيب بالمحافظ 
ثم  لهما،  المرافق  والوفد  والقائمقام 
استعرض نشاطات اإلتحاد منذ إنشائه إلى 
غاية اليوم، والتي كان آخرها الحصول على 
الوزراء بإنشاء محمية  موافقة من مجلس 
أكبر  تعد  التي  الضنية،  في  اللزاب   غابة 

غابة لزاب على مستوى لبنان كله.

"منطقة  الضنية  بأن  سعدية  وأوضح 
الطيب  وشعبها  الخالبة  بطبيعتها  مميزة 
وإهماال  حرمانا  تعاني  لكنها  والمعطاء، 
إنمائي ال تحسد  مزمنين، وهي في وضع 
عليه، وتحتاج إلى جهود كبيرة ومساعدات 
أجل  من  وزاراتها  بكل  الدولة  قبل  من 

التعويض عنها في هذا المجال".

هذا  تعويض  "نحاول  أنه  إلى  وأشار 
ومساعدات  هبات  على  بالحصول  الجانب 
الجهات  من  وغيره  األوروبي  اإلتحاد  من 
المانحة، الذي إستطعنا الحصول منه على 
منحة لتنفيذ مشروع لمد شبكة لمياه الري 
أخرى نعمل  المنطقة، وهناك مشاريع  في 
وفق  لها،  والدعم  التمويل  تأمين  على 

مخطط إستراتيجي قمنا بإعداده بالتعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي".بدوره 
قرار  أي  لدعم  سويا  "نكون  أن  نهرا  أمل 
وتنفيذه، ضمن القانون، وهذه الزيارة إلى 
أنها  خصوصا  دليل،  خير  الضنية  منطقة 
منذ  شمالي  قضاء  أي  إلى  لي  زيارة  أول 
تسلمي مهامي"، معتبرا أن "القانون وجد 
علينا  وأنه  العكس،  وليس  الناس  لخدمة 

أن نطوع القانون لهذه الغاية".

وأكد أنه »سنسعى بكل الوسائل المتاحة 
إلى تنمية كل المناطق المحرومة«.

معمل  دير عمار »يف خرب 
كان«

 
 الوضع المريع للتيار الكهربائيّ يتّجه إلى 
التغذية  أّن  يبدو  إذ  التدهور  من  المزيد 
بالتيار تتراجع لتصل إلى بضع ساعات في 
النهار. وهذا األمر، يمثل فضيحة بحد ذاته 
الوزير السابق جبران باسيل  قياسا لوعود 
تمويل  من  عليه  استحصل  ما  ضوء  في 

التيار  تؤمّن  وما تحدّث عنه من مشاريع 
الكهربائيّ في 2015 بمعدّل 24/24. 

وفي هذا اإلطار، تكشف أوساط عليمة بأّن 
المعمل الجديد في دير عمار دخل فعليا في 
المجهول. فمن المعلوم أّن الوزير باسيل 
المناقصة  لترسو  األولى  المناقصة  أطاح 
تستوفي  ال  قبرصيّة  شركة  على  الثانية 
الشروط المطلوبة، ما أثار تساؤالت عدّة. 
المعمل  ببناء  المباشرة  أّن  حصل  وما 
من  أنه  علما  الغيب.  علم  في  تزال  ال 

مرحلة  إنجاز  تمّ  قد  يكون  أن  المفترض 
المفترض  فالمكان  اإلطار.  كبيرة في هذا 
ذكرت  فيما  هو  كما  يزال  ال  المعمل  لبناء 
الشركة  بين  خالفا  هناك  أّن  معلومات 
والدولة أدى إلى شكوى من الشركة التي 
اإلتّفاق  في  الجزائي  البند  بتنفيذ  تطالب 
اإلتّفاق  بهذا  أخّلت  الدولة  أّن  بدعوى 
وجود  هي  المعلنة  الحجّة  أّن  والالفت 
المخصّص  المكان  في  عسكريّ  مركز 
تطرح  مستغربة  حجّة  وهي  المعمل  لبناء 

بدورها أكثر من تساؤل.

وافتتاح فرع جديد ملؤسسة قصر التمور
  افتتح في المنية الفرع الثاني لشركة قصر التمور في حضور الدكتور الشيخ محمد بكار زكريا،    

الشيخ عماد سبسبي ممثال مفتي عكار الشيخ زيد زكريا ومصطفى عقل رئيس اتحاد بلديات 
المنية واحمد الجندي رئيس بلدية ديرعمار السابق وعبداالله زكريا رئيس اتحاد بلديات جرد 
القيطع  ورجل االعمال عبد الكريم زكريا وعزة عدرة المرعبي مديرة جمعية عكارنا ، كما حضر 

مشايخ ومخاتير واعالميين ورجال اعمال وفعاليات. 

مياه الشفة تعود اىل مجاريها يف املنية
بعد انقطاع مياه الشفة عن آالف المنازل في المنية دام أليام، بسبب عطل طارئ أصاب مضخة 
مياه بئر الدهيبية، والذي تسبب بالتوقف عن ضخ مياه الشفة، أجرى النائب كاظم الخير اتصاالت 
مع المعنيين في مؤسسة مياه لبنان في الشمال وبيروت، حيث تمت عملية اعادة تأهيل المضخة، 
ريثما  المضخة  بتركيب  الفنية  الورش  وبدأت  الشفة،  بمياه  المنطقة  لتغذية  الرئيسي  المصدر 

تعود المياه الى مجاريها في القريب العاجل.

43 مولدا كهربائيا ملساجد عكار
 

على  كهربائيا  مولدا   43 بتوزيع  عكار،  اوقاف  وبرعاية  لدارالفتوى  التابعة  االغاثة  هيئة  قامت   
مساجد عكار في القرى البعيدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في حضور رئيس هيئة علماء 
المسلمين في لبنان، رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، وموظفي المساجد، ورئيس 
هيئة االغاثة رياض عيتاني وممثلين عن الهيئة االسكوتلندية الخيرية هما دنيس روتفيتز وكولن 

كوبر. 
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مشاليات الوسط8

 بروتوكول تعاون بني مؤسسة الصفدي 
واملعهد الثقايف اإليطالي

وقعت مؤسسة الصفدي ممثلة بمديرها العام رياض علم 
الدين، والمعهد الثقافي اإليطالي التابع للسفارة اإليطالية 
غاسباريس،  أتيليو دي  الدكتور  بمديره  بيروت ممثال  في 
مركز  في  المؤسسة،  مقر  في  ثقافي  تعاون  بروتوكول 
الصفدي الثقافي في طرابلس، يهدف إلى تحقيق أهدافهما 
من  اللبنانية  اإليطالية  العالقات  تعزيز  لجهة  المشتركة 

خالل تفعيل الحوار والتبادل الثقافي في شمال لبنان.   

مقرا  اإليطالي  المعهد  يفتتح  بأن  البروتوكول  ويقضي 
بالتعاون مع  يتولى  الثقافي، بحيث  الصفدي  له في مركز 
مؤسسة الصفدي تنظيم األنشطة الثقافية اإليطالية من 
كما  وغيرها.  شعرية  وقراءات  مسرحية  وعروض  معارض 
توافق الطرفان على إطالق سلسلة من األنشطة الثقافية 
في القريب العاجل.وبعد جولة في مركز الصفدي الثقافي، 
أعرب غاسباريس عن دهشته وإعجابه الشديدين بالمركز 
معتبرا  يقدمها،  التي  المتطورة  والخدمات  وأقسامه 
طرابلس  من  منه  للمستفيدين  ذهبية  فرصة  "المركز 
أسواق طرابلس  الى جولة سياحية في  اضافة  والشمال"، 

القديمة والقلعة.
 

جولة ألبناء دار االيتام االسالمية يف عكار

نظمت دار االيتام االسالمية، مجمع عكار للرعاية والتنمية 
بالتعاون والتنسيق مع عدد من بلديات المنطقة، احتفاالت 
بقرب حلول شهر رمضان المبارك وقد جال ابناء الدار على 
الفرح  من  اجواء  خلق  بهدف  والقرى  البلدات  من  عدد 

والسعادة.  

وعلى  والمزاهر  الرفاعية  والنوبة  الصنوج  وقع  وعلى 
االهالي،  من  المئات  اجتمع  والفوانيس  المشاعل  انوار 
مرحبين بالدار وداعمين وسائلين اهلل لها التوفيق. تخلل 
الدار  بجهود  نوهت  كلمات  الرمضانية،  االحتفالية  هذه 
وجهوزيتها للتفاعل مع القضايا االصعب ونوعية خدماتها 

وصدقيتها ودعت لمساعدتها ومساندتها واحتضانها. 
 

ميقاتي، طعمة وشخصيات 
هنأوا اتحاد روابط مخاتري 

عكار

روابط  اتحاد  رئيس  تقبل    
التهاني  واالعضاء  عكار  مخاتير 
حضور  في  حلبا،  بلدية  مبنى  في 
لروابط  االدارية  الهيئات  رؤسا 
من  ومخاتير  واعضائها  المخاتير 
فوز  مناسبة  في  عكار،  محافظة 
اتحاد روابط مخاتير عكار بالتزكية 
برئاسة المختار زاهر الكسار. وابرز 
ممثال  الزغبي  اسامة  المهنئين: 
اسامة  ميقاتي  نجيب  الرئيس 

طعمة،  نضال  النائب  الزعبي، 
هاشم،  مصطفى  السابق  النائب 
الشيخ زيد بكار زكريا،  مفتي عكار 
لتيار  السياسي  المكتب  عضو 
مراد،  محمد  المحامي  المستقبل 
"تيار  منسقا  الحسين،  محمد 
طه  خالد  عكار  في  المستقبل" 
وفد  يرفقهما  عبدالقادر  وعصام 
اتحاد  رئيس  التيار،  أعضاء  من 
القيطع  وساحل  وسط  بلديات 
بلديات  اتحاد  رئيس  المير،  احمد 
محمد،  شهير  االوسط  الدريب 
الدريب  بلديات  اتحاد  رئيس 
رابطة  رئيس  اسعد  خليل  الغربي 
ابو  ضاهر  المختار  الضنية  مخاتير 

بلديات  رؤساء  من  وحشد  ضاهر 
ومخاتير وفاعليات.

نوه  كلمة  زكريا  المفتي  والقى 
واتحادهم  المخاتير  ب"دور  فيها 
الى  ودعا  البعض"،  بعضهم  مع 
والدعوة  الوطن  في  "الوحدة 
في  واالمان  واآلمن  السلم  الى 
الواحد  عيشنا  وعلى  مجتمعاتنا 
رئيس  شكر  بدوره،  والمشترك". 
زاهر  عكار  مخاتير  روابط  اتحاد 
وشدد  المهنئين،  جميع  الكسار 
على "دور المخاتير في مجتمعاتهم 
وعاملين  امان  صمام  يكونوا  كي 
خير  فيه  ولما  الجميع  لمصلحة 

وطننا". 

امن جهة ثانية اختتم القطاع االجتماعي )قسم التنمية البشرية المستدامة( في "جمعية العزم والسعادة االجتماعية" سلسلة نشاطات 
ترفيهية وتوعوية استهدفت أطفال األمهات المشاركات في حصص التوعية التي تنظمها الجمعية وذلك انطالقا من شعوره بحاجة 
أطفال المناطق الشعبية إلى مساحات للتسلية والترفيه. وقد شملت هذه النشاطات حصصا توعوية حول أسس األخالقيات العامة، 
إضافة إلى تدريبات على مبادىء النظافة الشخصية والحفاظ على البيئة. واشرفت على األنشطة اختصاصيات في التأهيل االجتماعي 
ومتدربات من طالبات اختصاص الخدمة االجتماعية، شارك فيها خمسون طفال كانوا يحضرون بشكل أسبوعي)أيام الجمعة(، ونوعت 

بين األشغال اليدوية، التمثيل والعمل ضمن مجموعات. 

النجاة االجتماعية يف 
ببنني كرمت أطفاال 

بدأوا بالصالة
 نظمت جمعية 

النجاة اإلجتماعية 
)القسم النسائي في 
الجماعة اإلسالمية( 
بالتعاون مع بلدية 

ببنين، إحتفاال 
تكريميا لألطفال 

الذين بلغت 
أعمارهم السبع 
سنوات وبدأوا 

بالصالة، في حضور 
رئيس بلدية ببنين 

- العبدة الدكتور كفاح الكسار، 
مسؤول "الجماعة" في ساحل 
عكار سليمان العويد  وحشد 

من فعاليات المنطقة واألهالي. 
إستهل االحتفال بتالوة القرآن 

الكريم للشيخ هيثم الرفاعي ثم 
كلمة الجمعية ألقتها نضال سعد 

الدين ورحبت فيها بالحضور 

شاكرة األهالي "التعاون الجاد 
لنجاح هذا التكريم إلتزاما بحديث 

النبي محمد وتطبيقا لسنته 
الشريفة. وهنأ الدكتور الكسار في 

كلمته "براعم اإليمان، بناة جيل 
الوطن الواعد الزاهر هذا اإلندفاع 

والحماسة الخيرة".
وقال: "إنه ليوم مبارك أن 

نلتقي فيه لنحتفي بهذه الوجوه 
المنيرة، ونحن 

فخورين بأطفالنا 
وبناتنا، اليوم نعاهد 

اهلل أن نبقى على 
عهد رسول اهلل، 

والسير على الخط 
المستقيم".

وشكر "جمعية النجاة 
اإلجتماعية الفاعلة 

على توعية المجتمع 
وصنع جيل صالح 
لدينه ووطنه في 

زمن ساد فيه الفساد 
وتشويه صورة االسالم، لنعطي 

اليوم الصورة الصادقة الحقيقية 
للدين االسالمي بعيدا عن التزمت 
والتطرف والغلو الذي ال يمت الى 

شرعنا الحنيف بصلة".
 

نشاط ترفيهي لذوي 
اإلحتياجات الخاصة

أقامت جمعية "شموع االمل" 
- زغرتا نشاطا ترفيهيا خاصا 

باألوالد ذوي اإلحتياجات الخاصة، 
في "رستو كافيه"- زغرتا، في 

حضور رئيسة الجمعية وأعضائها، 

ومشاركة حوالى ال 65 ولدا 
من جمعية "ميداد" - مجدليا 

وكفرياشيت، حيث أمضوا يوما 
ترفيهيا تمتعوا فيه باللعب واللهو 

تخلله غداء.
الوطني،  بالنشيد  اللقاء  إستهل   
بعدها كانت كلمة رئيسة الجمعية 
رحبت  عبداهلل  مرعب  هند  السيدة 
األوالد  وخصت  بالحضور  فيها 

لهم  شرحت  ثم  محبة.  بتحية 
الجمعية،  هذه  تأسيس  أسباب 
"المساهمة  األسباب  هذه  وأهم 
في إضاءة شمعة أمل في حياة من 
إضافة  في  ومشاركتهم  يحتاجها، 
الحياتية  ظروفهم  لتحسين  نوعية 
أوالدا  والترفيهية  واإلجتماعية 

كانوا أو سيدات أو مسنين".
 

 مدرسة نسيج يف 
ببنني اختتمت عامها 
الدراسي بحفل خاص

 أقامت مدرسة "نسيج" التابعة لجمعية 
العام  نهاية  حفل  عكار  في  الحداثة 
 - ببنين  األندلس  قاعة  في  الدراسي، 

زاهر  الجمعية  رئيس  حضور  في  عكار، 
موسى،  رحاب  المدرسة  مديرة  عبيد، 
عكار  مخاتير  روابط  إتحاد  رئيس 
البلديات  عن  ممثلين  الكسار،  زاهر 
إلى  باإلضافة  السياسية،  والفعاليات 
وأهالي  المدني  المجتمع  ممثلي 

الطالب.
 وكانت كلمة لموسى ركزت فيها على 

والنفسية  والدراسية  العلمية  "النتائج 
وهي  "نسيج"،  مدرسة  حققتها  التي 
وفي  األول".  الدراسي  عامها  في 
نهاية اإلحتفال، قدم تالمذة المدرسة 
فنية  عروضا  تضمن  إحتفاليا،  برنامجا 

ومسرحية مع رقصات وأغاني لألوالد.

املؤتمر الشعبي يف حلبا متضامن مع غزة
 حول مجلس عكار في "المؤتمر الشعبي اللبناني" إفطاره الذي أقامه في مركزه في حلبا، إلى لقاء تضامني مع غزة وفلسطين 
المحتلة.  وتحدث في اللقاء مسؤول الشؤون الدينية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" الدكتور أسعد السحمراني، فقال: "إننا 
من عكار، وباسم مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني، نعلن التضامن مع األهل المقاومين في غزة، وعموم فلسطين، 
ونحيي صمودهم، مؤكدين خيار المقاومة، وأن المعركة ضد العدو الصهيوني هي المعركة األساس التي قال فيها جمال 

عبدالناصر: ال صوت يعلو فوق صوت المعركة، وال نداء أقدس من ندائها".

دورة تدريبية ملؤسسة 
رينه معوض

رائدة  سيدة   40 من  أكثر  شارك   
زراعية  تعاونيات  عن  ممثالت  أعمال، 
ولجان  نسائية،  جمعيات  وحرفية، 
نسائية من مناطق مختلفة في شمال 
حول  مكثفة  تدريبية  دورة  في  لبنان، 
مشروع  إطار  ضمن  المشاريع،  كتابة 
في  المعيشية  المرأة  ظروف  "تحسين 

اإلتحاد  من  بتمويل  لبنان"  شمال 
مؤسسة  من  كل  وتنفيذ  األوروبي 
العادلة  التجارة  جمعية  معوض،  رينه 
جمعية  لبنان،  د.و.ت.  لبنان،  في 
قضايا  لمتابعة  األهلية  واللجنة  مدى، 
مواضيع  التدريب  وتناول  المرأة. 
المشروع  تعريف  مثل:  مختلفة 
ودورته، الرؤيا، تحديد المشكلة، وضع 
األساليب،  السياسات،  اإلستراتيجية، 
المدة الزمنية، األنظمة، البرامج، وضع 
وغيرها  التقييم  الميزانية،  األهداف، 
النشاط  هذا  جاء  المواضيع.  من 

على  التدريب  في  المشاركات  ليساعد 
مشاريعهن  لتمويل  هبة  من  اإلفادة 
قدرة  زيادة  خالل  من  اإلقتصادية 
المجموعات على تقديم أفكار لمشاريع 
إطالق  يتم  سوف  ودائمة.  كاملة، 
المبادرة االثنين المقبل على أن يكون 
الطلبات  لتقديم  نهائيا  موعدا  آب   7
بتقييم  مختصة  لجنة  بعدها  لتقوم 

المشاريع ومنها منح الهبة.
 

 افتتاح املعرض التشكيلي بمناسبة عيد سيدة 
الكرمل

 افتتح "المعرض الفني التشكيلي" لمجموعة من فناني القبيات ضمن أروقة دير مار 
ضومط، وذلك بمناسبة عيد سيدة الكرمل واليوبيل الذهبي لفوج كشافة سيدة 
وحزبية  واجتماعية  بلدية  وفاعليات  شخصيات  بحضور  عكار،  القبيات  في  الكرمل 
ومخاتير وجمعيات كشفية ومدراء مدارس وكهنة الرعايا والراهبات وممثلين عن 

الجمعيات والمنظمات االهلية والمجتمع المدني من بلدة القبيات والجوار. 
وقد شارك في المعرض رسامون وهواة عرضوا اكثر من 200 لوحة من رسوماتهم 
مار  دير  واروقة  على جدران  وتوزعت  الرسم  فنون  انماطا مختلفة من  مثلت  التي 
ضومط االثري.ومن الرسامين المشاركين: ميرنا عبود، كارين عبدو، غنوة ضاهر، 
زيتوني، اليتا زيتوني،  الياس، االب قريانس، مارك سماحة، ميشال  االخت لطيفة 

جورج صيفي، ريتا الصيفي، جورج قديح وتيريزا الصيفي.
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 أهال رمضان" معرض حريف تراثي يف مركز العزم الثقايف
واختتام سلسلة نشاطات ترفيهية وتوعوية لألطفال

الثقافي معرضًا حرفيًا تحت عنوان "أهال رمضان"، تضمن عددًا  العزم  العزم للفنون والحرف، استضاف مركز   بمبادرة من مدرسة 
من المعروضات، السيما األشغال اليدوية، والرسم على البورسالن والمجوهرات، إضافة إلى مصنوعات متعددة من الصابون البلدي 

وغيرها.

"عزم  منتجات  ميّز  ما  وهذا  العصرية،  المنتجات  ومحاكاة  والحداثة،  التراث  بين  جمعت  التي  المتنوعة  بمحتوياته  المعرض  تميز 
زمان" الحرفية، وبدا ذلك واضحًا من خالل التحف التي صنعها خريجو المدرسة من قطع القش اليدوية ، إضافة الى الشمع المحفور 
يدويًا الذي أضفى رونقًا خاصًا، و المطرزات المعاصرة التي تم صنعها بتقنيات قديمة مثل "الكانفا" و"الكيليم". ويهدف المعرض 
الى تسليط الضوء على المبدعين الشباب، الذين يعكسون من خالل إبداعاتهم الالفتة صورة طرابلس الحقيقية. وقد أبدى الزوار 
إعجابهم بما ضمه المعرض، مثنين على هذه التجربة التي من شانها إعادة إحياء تراث المدينة، واإلضاءة على حرف تمثل عالمة 

فارقة في وجدان أبنائها، مع التمني بأن يصبح تقليدًا سنويًا.

»»

لمتابعة باقي أخبار المنية الضنية وعلى مدار الساعة
www.mdn.mn اخبارية المنية الضنية
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الخيرية  المنية  جمعية  أقامت 
ثانوية  على  المشرفة  االسالمية 
تخريج  حفل  االسالمية  المنية 
 2013 الدراسي  للعام  طالبها 
2014  في قاعة شهرزاد في المنية 
لجمعية  العام  المشرف  حضور  في 
الدكتور  االجتماعية  والسعادة  العزم 
دولة  ممثال  ميقاتي   االله  عبد 
وبمشاركة  ميقاتي،  نجيب  الرئيس 
االستاذ  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس 
دير  بلدية  رئيس  عقل،  مصطفى 
رئيس  الدهيبي،  خالد  الحاج  عمار 
بلدية مركبتا االستاذ نظير الشامي، 
عبد  االستاذ  المحمرا  بلدية  رئيس 
صندوق   رئيس   ، عثمان،  المنعم 
نائب  الغزاوي،  علي  الدكتور  الزكاة 
علي  الحاج  المنية  بلدية  رئيس 
في  الرياضة  مكتب  رئيس  محيش، 
حداد،  الدين  عز  االستاذ  الشمال 
محمود عمر زريقة، الشيخ  مصطفى 
مركبتا  رعية  كاهن  االب  ملص، 
بلدية  رئيس  نائب  فجلون،  مخائيل 
قطاع  رئيس  محيش،  علي  المنية 
الرسمية  المدارس  في  الرياضة 
عزالدين حداد،  السيد محمود هاشم 
الخير، مختار الروضة الشيخ مصطفى 
والمدارس  الثانويات  مدراء  السيف، 
الرسمية والخاصة في المنية، اعضاء 
واالختيارية،  البلدية،  المجالس 
الى  واالجتماعية  التربوية  الفعاليات 
المنطقة  فعاليات  من   حشد  جانب 
و  الثانوية  في  التعليمية  واالسرة 

اهالي الطالب ومشاركين.
 

القران  من  عطرة  تالوة  بداية   
ثم  عيد  يحي  الطالب  تالها  الكريم  
وكلمة  اللبناني،  الوطني  النشيد 

عمر  الشيخ  الحفل  لعريف  ترحيب 
العتر الذي قدم خطباء الحفل ودخول 
كلمة  القيت  ذلك  بعد  الخريجين،  
أشارت  عيسى،  ريم  الطالبة  الطالب 
في  وزمالئها  نجاحها  ان  الى  فيها 
التعليمية  لألسرة  نجاح  هو  الدراسة 
الصرح  لهذا  والراعين  الثانوية  في 

التربوي.
 
 

سعد
 

الى ذلك القى مدير الثانوية  االستاذ 
ان  فيها:"  قال  كلمة  سعد  محمد  
ثانوية المينة االسالمية صرح تربوي 
يسعى لنشر العلم والدين والمعرفة 

والتربية االسالمية القويمة."
 

التي  النظم  انها  سعد:"  تابع 
وتعهدت  الخبرات   أفضل  استوعبت 
أفضل الطلبة  بالرعاية في الجوانب 
والتربوية  والثقافية  االكاديمية، 
ومعلمات  معلمين  فلكم  والعلمية 
زمالء وزميالت  اقول بارك اهلل هذه 

العقول وااليادي المعطاءة".
 

أيه  بالقول:"  الخريجين  الى  وتوجه 
الخريجون، انتم يا نبض الغد وجناه، 
انتم  عيوننا،  الهداب  رعيناه  الذي 
مناط االمل ومعقل الرجاء، انتم من 
اهلل  ،وقدر  المجتمع  هذا  ابناء  خيرة 
 ، الحسنة  والتربية  النافع  العلم  لكم 
والمبادئ  بالقيم  بالتمسك  اوصيكم 
ثانويتكم  اياها  حملتّكم  التي 
بخطى  المستقبل  نحو  وتوجهوا 
واثقة لتكونوا عناوين التميز وجدارة 

المنافسة".

ولكننا  اليوم  نودعكم  »ال  وختم:   
ايديكم  الى  وقلوبنا  ايدينا  نضم 

وقلوبكم«.
 

لجنة األهل
 

االستاذ  األهل  لجنة  مسؤول  بدوره 
مصطفى عيد القى كلمة شكر فيها 
قبل  من  تبذل  التي  الجبارة  الجهود 
الثانوية  وادراة  التعليمية  الهيئة 

لتقديم االفضل للطالب.
 

علم الدين
 

الخيرية  المنية  رئيس جمعية  والقى 
الثانوية  على  المشرفة  االسالمية 
االستاذ عارف علم الدين القى كلمة 
رحب فيها بالحاضرين ثم توجه الى 
يحافظوا  ان  اياهم  موصيا  الطالب 
االخالق  ومكارم  الخير  قيم  على 
والدين  المواقف  في  واالعتدال 
الواعي  المثقف  الشباب  وليكونوا 
بالسياسة  المشحون  الجو  هذا  في 
الخادعة التي تكاد ان تدمر مجتمعنا 
الوطن  سيبقى  واال  التغيير  وعليكم 

ومستقبله ضبابا ومجهوال.
 

أمنية  الهجرة  أصبحت  »لقد  تابع: 
بسبب  وشاب  خريج  كل  وطموح 
العمل  فرص  وندرة  البطالة  تفشي 
أسف  وبكل  وألننا  الفساد  وانتشار 
يتاجر  من  البلد  هذا  في  نجد 
البغيضة  والمذهبية  بالطائفية 
ليتسلط على رقاب الناس وعقولهم 
بلقمة عيشهم ومصالحهم  ويتحكم 
دون القيام بأدنى واجب تجاه شعبه 
ووطنه، فلنعمل معا لوأد الفتنة بكل 

أشكالها«.

منذ   كانت  المنية  أن  الى  وأشار    
عهد األجداد  وستبقى مدينة العيش 
والمحبة  الوطني  واالنصهار  الواحد 
وهكذا  األوقات  أحلك  في  واالخاء 
وتربيتنا  وأخالقنا  الحنيف  ديننا  هو 

ومنيتنا".

 
الدين  علم  شكر  كلمته  ختام  وفي 
الخيرية  المنية  جمعية  باسم 
ثانوية  على  المشرفة  االسالمية 
المنية االسالمية شكر كل من دعم 
العريقة  التربوية  المؤسسة  هذه 
وحتى  عامٌا  ال 40  يزيد عن  ما  منذ 
األيتام  الطالب  بكفالة  وقام  اليوم 
تعمل  أن  العهد  مجددا  يزال"..  وال 
جميع  خير  فيه  لما  دائما  المؤسسة 
أبناء المنية والجوار وكل لبنان ورفع 
التربوية  المؤسسة  هذه  مستوى 

االسالمية المعتدلة.
 

ميقاتي
 

ثم القى ممثل الرئيس نجيب ميقاتي 
الدكتور عبد االله ميقاتي كلمة قال 
بكم  ارحب  أن  »يُسعدني  فيها: 
اكون  وان  االحتفال  هذا  في  جميعا 
تحيات  انقل  ان  يسرني  كما  بينكم 
نجيب  الرئيس  دولة  مسيرتنا  راعي 
للخريجين  الحارة  وتمنياته  ميقاتي 

بدوام النجاح والتألق والسعادة«.
 

تالزم   على  الناس  اعتاد  تابع:" 
في  "التعليم"  و  "التربية"  الكلمتين 
اهمية  يدركوا  لم  او  ونسوا  المبنى، 

والمغزى  المعنى  في  التالزم  هذا 
وتكامل  ارتباط  من  بينهما  وما 
الشامل  بمعناها  فالتربية  وثيقين، 
او  فكر  او  لعقيدة  وتنمية  زرع  هي 
عقل  من  فيه  وما  االنسان  في  فعل 
وجسد وروح وبالتالي فهي تؤثر في 
وعالقاته  وقيمه  وسلوكه  تكوينه 
اهمية  فان  لذلك  الناس،  بين 
الترابط بين التربية والتعليم تكمن 
المنظومة  ضمن  التعليم  وضع  في 
العقيدة  اليها  تسعى  التي  التربوية 

والفكر في المجتمع".
 

ويجري   جرى  ما  ان  ميقاتي  واعتبر 
في وطننا الحبيب في االيام المضية 
على  يبعث  القريب  االمس  وحتى 
هذا  مستقبل  حول  الكبير  القلق 
مع  يتسابق  االمن  وقال:"  الوطن، 
لذا  ظاهرة  معركة  في  التخريب 
والتأييد  الدعم  نقدم  ان  علينا  وجب 
االمنية  قوانا  لكل  الشامل  الوطني 
من جيش وامن عام وامن داخلي في 

عملياتها االستباقية".
 

من  يوم  في  يكن  لم  القتل  زاد:" 
بهذه  مسوغا  االسالم  في  االيام 
خصوصا  االسلوب  وهذا  الطريقة 
محكم  في  يقول  تعالى  اهلل  وان 
تنزيله "من قتل نفسا بغير نفس أو 
الناس  فساد في االرض فكأنما قتل 

جميعا".
 

اللبناني  المجتمع  ان  ميقاتي  ورأى 
للخالفات  حل  وال  تعددي  مجتمع 
بالحوار  اال  المتعددة  اطرافه  بين 
وال يجوز استغالل الدين او الطائفية 
النزاعات  تسعير  في  المذهبية  او 

السياسية وفي التحريض على تأجيج 
الشعب  مكونات  مختلف  بين  الفتنة 

اللبناني«.
 

الى  بتوصية  ميقاتي   وتوجه 
دعاهم  بنود  ثالثة  من  الخريجين 
آباءكم  "بروا  االباء  بر  الى   فيها 
على  البقاء  والى  أبناءكم"،  تبركم 
اليها  الجميل  ورد  المؤسسة  مع  تواصل 
" ووطنكم ومدينتكم بأمس الحاجة الى 

عطاءاتكم بعد التخرج ان شاء اهلل«.
 

والى  االهل  الى  بكلمة  ختاما  توجه  كما 
قائال:"  المدرسة  وادارة  الراعية  الجمعية 
انتم المثل والقدوة في حياتكم لالجيال 
الناشئة، ترعونها جيال بعد جيل، ليكون 
اسس  على  المستقبل  بناء  شرف  لكم 

االيمان والعلم والعمل".
 
 

وختامها مسك
 

المتفوقة  للطالبة  تكريم  الحفل  تخلل 
لألستاذة  درع  عقل،  عبدالسالم  أسماء 
المؤسسة  لمدير  تكريم  الزعبي،  انتصار 
الشهادات  توزيع  سعد،  محمد  األستاذ 
في حفل  الجميع  ثم شارك  الطالب  على 

كوكتيل وأخذ الصور التذكارية.

ثانوية املنية االسالمية اختتمت عامها الدراسي!
علم الدين: املنية كانت وستبقى مدينة املحبة واالخاء    وميقاتي: »بروا آباءكم تربكم أبناءكم«
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تصوير )س ر( استديو روان

»

ثانوية املنية االسالمية
 

الثانوي الى  الروضــــة  من  بأبنائكم  نهتم 
 تابعونا على موقعنا 

www.elminieh-iss.com

»
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منزله  في  فطورا صباحيا  فتفت  أحمد  النائب  أقام   
الشمالي  لبنان  محافظ  اليه  دعا  الضنية،  سير  في 
الضنية  المنية-  قائمقام  رافقه  نهرا  رمزي  القاضي 
حضور  في  إشبع،  باخوس  ومستشاره  الياس  حنا 
النائبين قاسم عبد العزيز وكاظم الخير، منسق عام 
رئيس  الصمد،  هيثم  الضنية  في  المستقبل"  "تيار 
رئيس  نائب  عقل،  مصطفى  المنية  بلديات  اتحاد 
إتحاد بلديات الضنية حسين هرموش، رئيس رابطة 
زغرتا  سرية  قائد  ضاهر،  بو  ضاهر  الضنية  مخاتير 
الضنية  فصيلة  آمر  رافقه  سليالتي  مروان  العقيد 
والضنية  المنية  بلديات  ورؤساء  بركة  رامز  النقيب 

ومخاتير وفاعليات.
 والقى فتفت كلمة رحب فيها بنهرا قائال: "نفختر أن 

يكون للشمال محافظ بهذا المستوى، يتمتع بخبرة 
إدارية كبيرة وبتاريخ نظيف جدا. إنها الزيارة االولى 
ترحب  التي  الضنية  منطقة  الى  المحافظ  لسعادة 
نأمل  أننا  كما  االخيرة،  تكون  لن  وبالتأكيد  به، 
تفعيل عمل االدارة في الضنية وتحديدا القائمقامية 

في المنية والضنية".
 

ثم تحدث نهرا، فشكر فتفت "على حسن الضيافة"، 
كل  مع  دائم  بشكل  متعاونين  "سنكون  وقال: 
وزير  معالي  من  بتوجيهات  وبالتأكيد  المناطق، 
الزيارة لن تكون االخيرة للتواصل  الداخلية، وهذه 
تأمين  بهدف  كافة  والفاعليات  المنطقة  نواب  مع 

مصالح قضاء المنية الضنية وأهلها". 

للتربية  اللبناني  "المركز  عقد 
المدنية" لقاء حواريا، في إطار مشروع 
ابي  سيمون  النائبين  مع  "الشراكة"، 
"الشباب  بعنوان  الخير  وكاظم  رميا 
مجلس  مكتبة  في  البطالة"  يناقشون 

النواب. 
 

يمثلون  وطالبة  طالبا   40 اللقاء  ضم 
الجامعات  من  الشابة  القيادات 
اليسوعية،  االميركية،  اللبنانية، 
وسيدة  العربية  اللبنانية،  االميركية 

اللويزة. 

تناول الشباب خالل الحوار قضايا عدة 
متعلقة بالبطالة أبرزها غياب القوانين 
هذه  تفاقم  من  الحد  على  المساعدة 
ضعف  مشكالت  الى  اضافة  المشكلة، 

مع  تناسبه  وعدم  الجامعي  التوجيه 
متطلبات سوق العمل. فضال عن قضية 
النمطية  والعقلية  السوري  النزوح 
اللقاء  المهن.وأتى  ببعض  المتعلقة 
اطار  في  وخير  رميا  أبي  النائبين  مع 
يهدف  الذي  وغير"،  "شارك  مشروع 
حوار  وخلق  تواصل  قنوات  بناء  إلى 
إيجابي بين جيل جديد من الشباب في 

الجامعات ونواب في البرلمان.
 

وجود  عدم  ان  الخير  النائب  واعتبر 
البطالة  عن  دقيقة  وإحصاءات  أرقام 
الرئيسية  المسببات  من  لبنان  في 
اكده  ما  وهو  الناجعة،  الحلول  لغياب 
بدوره النائب ابي رميا. واشار خير الى 
وجود  على  تدل  االحصاءات  بعض  ان 
11,9 في المئة نسبة بطالة. في حين 

ما  الى وجود  العمل  وزارة  ارقام  تؤكد 
اللبنانيين.  بين  بطالة   %  16 يعادل 
تشكل  قد  المتفاوتة  األرقام  وهذه 
المهتمين  من  الكثير  لدى  صدمة 

بهذه القضية".

 ورأى ان "هناك اسبابا داخلية وخارجية 
تتعلق بالبطالة، فيما يتعلق باألسباب 
كأساس  النمو  ضعف  يأتي  الداخلية 
الى  اضافة  البطالة،  نسب  زيادة  في 
عدم  تسبب  التي  االمنية  المشكالت 
مشكلة  عن  فضال  اقتصادي،  استقرار 
الجامعية  الدراسة  بين  االنفصام 

وسوق العمل.

وقفة تضامنية مع 
الفلسطينيني يف مخيمي 

البداوي والبارد

حاشدة،  البداوي مسيرة  مخيم  جابت   

الفصائل  عن  ممثلون  فيها  شارك 
وحشد  الفلسطينية،  الشعبية  واللجان 
ألهل  نصرة  المخيم،  أهالي  من 
المقاوم  الفلسطيني  وللشعب  غزة 
وذلك  الغربية،  والضفة  القدس  في 
المجازر  إزاء  العربي،  للصمت  رفضا 
في  الصهيوني  العدو  يرتكبها  التي 

اقامت  كما  الفلسطيني.   الشعب  حق 
الديموقراطية  النسائية  المنظمة 
الفلسطينية في مخيم نهر البارد وقفة 
وغزة  القدس،  في  اهلنا  مع  تضامنية 
اهلنا  وصمود  لمقاومة  دعما  والضفة، 

في الوطن المحتل.
 

جهاد الصمد: ما قام به 
عطوي عمل بطولي وعلى 

املقاومة إحتضان قضيته

الصمد،  جهاد  السابق  النائب  رأى   
الشيخ  به  قام  "ما  أن  بيان،  في 

صواريخ  إطالقه  لجهة  عطوي  حسين 
األراضي  تجاه  اللبنانية  األراضي  من 
الفلسطينية المحتلة، هو عمل بطولي 
المقاوم  بالخط  إلتزامه  نتيجة  جاء 
منذ  إنتهجه  الذي  اإلسرائيلي  للعدو 
عدوان تموز، وأن ما شاهده من جرائم 
الشعب  حق  في  اإلسرائيليون  إرتكبها 

الفلسطيني وأطفاله، حرك لديه الحس 
المقاوم، ما يجعل جرمه المنسوب إليه 
هو وجود مشاعر وأحاسيس لديه ضد 
في  ترتكبها  التي  والجرائم  إسائيل 
إلى  المقاومة  "قائد  ودعا  غزة".  قطاع 
الشيخ  عن  والدفاع  المبادرة  يد  أخذ 

حسين عطوي واحتضان قضيته«. 

هرموش التقى سالم وعرض معه األوضاع العامة 

  عرض النائب السابق أسعد هرموش مع دولة الرئيس تمام سالم األوضاع الحكومية في ظل الفراغ في 
موقع رئاسة الجمهورية ، باإلضافة الى المستجدات األمنية في الشمال.

ملص عن جفاف اآلبار: عذاب اهلل يزحف 
الينا رويدا رويدا

 
 أكد الشيخ رسالن ملص من على منبر مسجد خالد ابن 

الوليد  في تعليقه على قضية جفاف اآلبار وشح األمطار  أكد 
على أن عذاب اهلل يزحف الينا رويدا رويدا لعلنا نرجع ولعلنا 

نعود ولعلنا نستغفر "وان شح المياه انما هو دليل واضح 
على غضب اهلل وسخطه" داعيا الى األمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ألال يسلط اهلل علينا المجرمين القاتلين على 
رقابنا.

احمد  المستقبل"  العام ل"تيار  االمين  رعى 
لقطاع  العام  بالمنسق  ممثال  الحريري 
الرياضة في لبنان حسام زبيبو، حفل افتتاح 
ملعب رياضي في بلدة السفيرة في الضنية، 
مفوضية  المتحدة  االمم  من  بمساهمة 
وحضور  السفيرة،  وبلدية  الالجئين  شؤون 
العزيز،  عبد  وقاسم  فتفت  احمد  النائبين 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  االمم  ممثلة 
دياال ريمان، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد 

من المهتمين.
لرئيس  كلمة  كانت  الوطني  النشيد  بعد 
فيها كل من  البلدية حسن هرموش شكر 
امين  شكر  كما  الملعب،  انشاء  في  ساهم 

متمنيا  اهتمامه،  على  المستقبل  تيار  عام 
المزيد  تقديم  في  تساهم  ان  ريمان  على 
اليها  تحتاج  التي  االنمائية  المشاريع  من 

المنطقة. 
  

جاء  الحريري   ممثال  لزبيبو  كلمة   وكانت 
فيها: "نلتقي اليوم ولبنان بات اشبه بالبلد 
من  ارضه  وكل  المونديال  يستضيف  الذي 
لكل  ملعبا  اصبحت  الجنوب  الى  الشمال 
كرة  لبنان  شعب  نحن  وأمسينا  الدول، 
"لقد  مضيفا  لألسف"،  بها  يلعبون  قدم، 
الوطن  مرمى  كون  من  اللبنانيون  مل 
من  يسجلون  الغير،  ألهداف  مشرعا  يبقى 

األهداف ما يشاؤون من دون أن يدافع أحد 
عن المرمى، فال حارس له وال مدافعين وال 
العبين ينتصرون للبنان أوال او يقيمون وزنا 

لهذا الشعار الذي ال يعلى عليه".
 

وختم: "لبنان اليوم في قلب عاصفة تضرب 
نتكاتف  ان  اوال  وعلينا  برمتها  المنطقة 
التقسيم  وخطر  اإلرهاب  لمواجهة  جميعا 
الرئيس  دعانا  كما  الطائفية  والصراعات 

سعد الحريري". 
 

السجون  في  األسير  وأصدقاء  عائلة  "لجنة  من  وفد  زار   
السياسي  المكتب  عضو  سكاف"،  يحيى  اإلسرائيلية 
لبنان علي فيصل،  الديموقراطية ومسؤولها في  للجبهة 
في إطار متابعة ودعم قضية األسير سكاف، وتضامنا مع 

األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية.
 

كما زار الوفد للغاية نفسها أمين سر حركة فتح في لبنان 
فتحي أبو العردات، الذي شدد على "ضرورة الوقوف إلى 
جانب عائلة األسير سكاف في نضالها المشروع لتحريره"، 
الفلسطينية  القوى  مع  بالتعاون  "الحركة  أن  مؤكدا 
األسير  لقضية  دعما  بارزة  بخطوات  ستقوم  واللبنانية 
سكاف، من خالل التواصل مع وزارة شؤون األسرى داخل 
الدولي  األحمر  الصليب  من  والطلب  المحتلة،  فلسطين 
القيام بواجباته تجاه قضية األسير سكاف لمعاملته وفق 

القوانين الدولية".

 من جهته، أكد جمال سكاف أمين سر لجنة األسير سكاف، 
الفلسطينيين المضربين عن  "التضامن مع األسرى  على 

الطعام"، داعيا إلى "مساندتهم لنيلهم حقوقهم«.
 

الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  واستقبل   
السوري القومي االجتماعي نزيه روحانا في مركز الحزب، 
مصير  حول  المعطيات  آخر   في  التداول  وجرى  الوفد  
األسير يحيى سكاف. وأكد روحانا "أن قضية األسير سكاف، 
هي محل اهتمام ومتابعة من قبل قيادة الحزب السوري 
المعلومات  تقصي  على صعيد  االجتماعي، سواء  القومي 
الهيئات  مع  المتابعة  صعيد  على  أو  مصيره،  حول 
والمنظمات  المعنية"، مؤكدا "أن العدو الصهيوني يخفي 
األسير يحيى في معتقالته، ونحن لن نألو جهدا في تقديم 

كل اإلثباتات حول وجوده في المعتقالت الصهيونية«. 
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فتفت رحب بمحافظ الشمال يف دارته

 علينا ان ننتبه لصورة لبنان بهذه املرحلة
لقاء حواري مع النائب الخري

 »الشباب يناقشون البطالة" يف مجلس النواب« 

سلسلة زيارات للجنة األسري يحيى سكاف

افتتاح ملعب رياضي يف بلدة السفرية 



11 الوسط

مدارس الجنان يف املنية تخرّج طالبها!
 احتفلت مدارس  الجنان »المنية » بتخرّج طالبها على مسرح ثانوية الجنان »أبي سمراء«، و قد استهّل 
الحفل بتالوة عطرة للقرّان الكريم، وتخّللته كلمة للمدير العام لمدارس الجنان األستاذ سالم يكن، وكلمة 
لجنة األهل لألستاذ الشيخ فايز سيف، كما تم توزيع شهادات للفائزين بأسماء اهلل الحسنى، وأنشد الطالب 
باللغة اإلنكليزية، وأدّى التالميذ عرضًا مسرحيًا باللغة الفرنسية، و قد ُطِربَ الحضور على أنغاٍم موسيقية 
رائعة و أداء مميّز للطالب في رقصات متعدّدة. وفي الختام، اختصرت الجنان األنشطة المتنوّعة والمميّزة 

خالل السنة الدراسية بعرض على قرص مدمج. 

محاضرة لإلعالمية هنادي الشيخ نجيب بعنوان: »كريم..
يارمضان«...

نّظمت جمعية النجاة االجتماعية بالتعاون مع قسم الطالبات في رابطة الطالب المسلمين في 
المنية وضواحيها محاضرة قيمة لإلعالمية هنادي الشيخ نجيب بعنوان: »كريم..يارمضان«...

  
أعقبها كلمة ترحيبية مقتضبة، بعدها تحدثت  الكريم,  القرآن  اللقاء بتالوة مباركة من  افتتح 
الداعية في محاضرتها عن كرم اهلل عز وجل وفضله المضاعف في هذا الشهر ولفتت الى عدم 
التي التعاد  الفرصة  اغتنام  والتفكر في  العبادة  التي تحرف االنسان عن  الملذات  اإلنجرار نحو 
اللقاء بحوار مع  واختتم   .. بالتهليل واالستغفار  التعبد في رمضان  الى سهولة  لفتت  مرة كما 

الحاضرات..

مقابلة: تعتبر بلدية المنية من 
وعلى  لبنان،  في  البلديات  كبرى 
إال  العائلي«  »الحجم  من   الرغم 
أن المدينة ال زالت تصنف »قرية« 
لجهة التنظيم والتجميل وال زالت 
للتعبيد  تفتقر  طرقاتها  بعض 
للطريق  ومنها مالصق  والتزفيت 

الدولي نفسه..

المشاريع  آخر  عند  وللوقوف 
والدراسات المنفذة أو الموضوعة 
اخبارية   « التقت  التنفيذ  قيد 
رئيس    »mdn الضنية  المنية 
المنية  بلدية  في  األشغال  لجنة 

السيد  خالد أبو شاكر.

عن    mdn للـ  كشف  شاكر   أبو 
المشاريع  "فرملة"  أسباب  
باتحاد  المرتبطة  االنمائية 
المنية   وبلدية  المنية  بلديات 
تأخير  الى  األساس  في  تعود 
البلدي  الصندوق  مستحقات 
و600  مليار  الى  تصل  والتي 
عامي  عن  لبنانية  ليرة  مليون 

.2013 -2012

المشاريع  "باقة" من  وتحدث عن 
وهي  التنفيذ  قيد  الموضوعة 
باستكمال  مرتبطة  بمجملها 
التحتية  للبنى  المرسومة  الخطة 
العدة  »نعد  وقال:  المنية  في 
 5 مشروع   17 من  أكثر  لتنفيذ  
منها ملزمة وهي عبارة عن تعبيد 

"تزفيت" طرقات, وشق طرق«.

شاكر  أبو  ذكر  سؤال  على  وردا 
ال  يقارب   ما  أنجزت  البلدية  بأن 
الصحي   الصرف  شبكة  من   %95
 400 عن  يزيد   ما  تكلفت  وهي 
فرعية  تمديدات  ليرة   مليون 
اطار  في  تأتي  وهي  للمنازل  
مساعدة األهالي ومراعاة الظروف 

االقتصادية االستثنائية. 

الممول  الثقافي  المركز  وعن 
الى  اشار  الكويتي  الصندوق  من 
نهاية  مع  يكون  قد  التسليم  أن 
تقدير،  أقرب  على  الجاري  العام 
على  نموذجي  مشروع  وهو 
ويضم  ولبنان  الشمال  مستوى 
وقاعات,  مسارح  تجارية,  أسواق 
وعن امكان دمج مكاتب  مكاتب 
نحن  »ال..  قال:"  بالمركز  البلدية 
الى  بلدي  قصر  تنفيذ  صدد  في 

جانب المشروع )الثقافي(«.

العالقة  على  أكد  شاكر  أبو 
والنائب  المجلس  بين  الطيبة 
كاظم الخير وكل هيئات المجتمع 
أعضاء  عالقة  ,وقال:"  المدني, 
المجلس فيما بينهم ومع الرئيس 
أيضا  جيدة  والعالقة  جيدة,  عقل 
مع النائب الخير وهو على تواصل 
دائم معنا ويتصل دائما للتنسيق 

والتعاون".

أحمد الخري يرعى مصالحة بني آل وريدة وآل طبيخ

رعى رئيس حركة لبنان التجدد أحمد الخير مصالحة بين آل وريدة وآل طبيخ  في منزله في  حضور نائب رئيس  بلدية المنية الحاج علي 
محيش، رجال دين  وعدد من فعاليات المنطقة..  واتفق المجتمعون على متابعة تأهيل وترميم الطريق المقرر انشاؤه لما يخدم مصلحة 

المنطقة عموما وبشهادة كل من حضر .
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ملص: كل صامت يتحمل مسؤولية 
دماء االطفال يف غزة

ملص،  مصطفى  الشيخ  الشمال  في  التضامني"  "اللقاء  رئيس  رأى    
الكبرى ضد  الفلسطيني يخوض ملحمته  اليوم أن "الشعب  في بيان 
تأسيس  منذ  االسوأ  يعتبر  عربي  وضع  ظل  في  الصهيوني  العدوان 

الكيان الغاصب 
عام 1948".

 
وقال: "نحن مع غزة في الحرب الظالمة اليهودية - العربية المغطاة 
العربي  التآمر  وندين  لواءها،  المقاومة ونحمل  يد  عالميا، نشد على 
لكل  والمجازر  الشهداء  األطفال  دماء  مسؤولية  ونحمل  والعالمي، 
وباالخص  العدو  مع  ومتعاون  متواطىء  لكل  كما  ومتهاون  صامت 

االنظمة التي اقامت اي نوع من العالقات مع العدو الصهيوني".
 

اللبناني  النظام  اركان  »ان  اعتبر  لبنان،  في  السياسية  االزمة  وعن 
التخلي عن مسؤوليتها  الدولة ومؤسساتها نحو مزيد من  يرفضون 
في مواجهة االخطار التي تتهدد لبنان في أمنه واقتصاده، ويستمرون 

في رهن لبنان 

إلرادات خارجية عربية ودولية مما سيؤدي الى ان يدفع لبنان وشعبه 
ثمن الصراعات الدولية واالقليمية. وهو ما ال يستطيع تحمله مطلقا". 

املجلس  بني  طيبة  العالقة   شاكر:  ابو 
والنائب وكل هيئات املجتمع املدني 

كمال الخري يحذر من  انفجار اجتماعي و دان الجرائم 
الصهيونية يف غزة

اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال , كمال الخير , لدى استقباله وفودا شعبية أمت دارته في المنية أن" 
المخطط الصهيو – اميركي , بالتواطؤ مع بعض حكام الخليج , يسعى الى إنشاء كيانات طائفية و مذهبية 

, خدمة لمصلحة العدو الصهيوني«.

اسباب  تدارك  يتم  لم  ما  البلد  في  اجتماعي وشيك  انفجار  " حصول  امكانية حصول  الخير من  كما حذر 
االزمات االقتصادية و االجتماعية التي تتفاعل يوميا بين الناس ".

نحو  الصمت  مرحلة  تجاوزوا  الزعماء  »معظم  ان  معتبرا  غزة«،  في  الصهيونية  »الجرائم  الخير   ودان  
االنخراط المباشر والتآمر على أهلنا في فلسطين«.

للشروط  الرضوخ  وعدم  الجرحى،  وعذابات  الشهداء  لدماء  وفاء  بالتوحد  الفلسطينية  »المقاومة  وطالب 
الصهيونية وامالءات ما يسمى الجامعة العربية الساعية إليجاد مخرج النتشال اسرائيل من المأزق«.

أقيم في النبطية غداء تكريمي على شرف متطوعي الدفاع المدني 
في المنية حضره المتطوع خالد طالب والمتطوع ابراهيم الخير  
بمشاركة  النبطية  في  الديراني  مصطفى  ابو  السيد  منزل  في 

الكابتن يوسف مالح واألخ مصطفى دمج

غداء تكريمي ملتطوعي الدفاع املدني

مlمسرية كشفية للرتبية الوطنية   
 ،mdn نظمت  قيادة المنية الضنية في كشافة التربية الوطنية و بالتعاون مع الجمعيات الناشطة  والصديقة واخبارية المنية الضنية 
نظمت مسيرة  حاشدة إلستقبال شهر رمضان المبارك، شارك فيها  كشفيون من القيادة وحشد من ابناء البلدة. وجالت المسيرة في 

شوارع  وأحياء المنية على وقع موسيقى الكشافة.

شقة مفرزة للبيع يف املنية 
بــع مر مــرت   1 2 8 حة  ملســا ا  - طــع   ملقا ا حــي 

السعر مغري جدًا لالتصال:  70485946
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إفطار ملؤسسات الرعاية 
االجتماعية يف الضنية

التابع  والتنمية  للرعاية  الضنية  مجمع  أقام 
 - لبنان  في  االجتماعية  الرعاية  لمؤسسات 
حضره  رمضانيا،  إفطارا  اإلسالمية  األيتام  دار 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  ممثال  الفاضل  محمد 
النائب احمد فتفت، النائب كاظم الخير ورؤساء 

البلديات ومخاتير المنطقة ومشايخها.

الكريم ثم كلمة  للقرآن  استهل االفطار بتالوة 

عمدة  لرئيس  كلمة  ثم  بالحضور،  ترحيبية 
الذي  جبر  فاروق  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات 
رحب بالحضور، وكلمة للمدير العام خالد قباني.

واختتم بكلمة لمدير المجمع مازن األيوبي الذي 
أكد فيها أن "مجمع الضنية للرعاية والتنمية هو 
الخيرية  الوطنية  المنظومة  من  يتجزأ  ال  جزء 
األفقر واألحوج"، معتبرا  التي تعمل على خدمة 
اإلنسان  الخير وحب  على  تجمع  األيتام  "دار  أن 
محتضنيها  دعم  على  وتعول  للوطن  واإلنتماء 

من أبناء المنطقة".

إفطارات

املســتقبل  ملنســقيتي  افطــار 
واملنيــة  الضنيــة  يف 

 
المستقبل  تيار  في  الضنية  منسقية  أقامت 
اإلفطار المركزي في فندق ومطعم »قصر األمراء 
فتفت  أحمد  النائبان  وحضره  سير«،  بلدة  في 
وقاسم عبد العزيز، منسق عام »تيار المستقبل« 
»القوات  منسق  الصمد،  هيثم  الضنية  في 
اللبنانية« في طرابلس والضنية ميشال خوري، 
مسؤول »الجماعة االسالمية« في الضنية محمد 
الضنية ضاهر بو  رابطة مخاتير  شندب، رئيس 
ضاهر، القنصالن خضر هرموش وسعيد طراد، 

حشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات 
والتربوية  والشبابية  والنسائية  السياسية 
وجمهوره  التيار  وكوادر  والرياضية،  والثقافية 

الذين فاقوا الـ 1000 شخص.
المستقبل   تيار  في  المنية  منسقية  أقامت  كما 
في  ستار«  »النايت  قاعة  في  المركزي  اإلفطار 
منسق  الخير،  كاظم  النائب  بحضور  العبدة، 
عام »تيار المستقبل« في المنية االستاذ بسام 
الرمالوي، رئيس إتحاد بلديات المنية مصطفى 
عقل، الناشط االجتماعي أحمد الخير والد الرائد 
الدين  رجال  من  وحشد  عيد،  وسام  الشهيد 
إقتصادية  وفاعليات  ومخاتير  بلديات  ورؤساء 

واجتماعية فاق الـ500 شخص.

وسحور للمستقبل يف الضنية 
 

 أقام قطاع المرأة في تيار "المستقبل" - الضنية 
سحورا رمضانيا في فندق ومطعم قصر االمراء 
"المستقبل"  كتلة  عضو  حضره  سير،  بلدة  في 
هيثم  الضنية  عام  منسق  فتفت،  أحمد  النائب 
إضافة  النسائية  الفعاليات  من  وحشد  الصمد، 
ألقت  الوطني،  النشيد  بعد  التيار.   كوادر  الى 

اليخني  رنا  الضنية  في  المرأة  قطاع  منسقة 
في  المرأة  "دور  فيها  أكدت  ترحيبية  كلمة 
"أن  إلى  الفتة  واالجتماعية"،  السياسية  الحياة 
دورها  المرأة  إعطاء  على  يعمل  المستقبل  تيار 

الرائد على كافة المستويات".

على  فيها  علق  لفتفت  مقتضبة  كلمة  وكانت 
ابو  محمد  الفلسطيني  الفتى  اختطاف  "جريمة 
وقتله  الشرقية  القدس  في  منزله  من  خضير- 

 أقام النائب كاظم الخير غروب يوم األحد 13 
تموز 2014 في منزله مأدبة افطار على شرف 
وطالب  المنية   - الخير  ابواب  مؤسسة  طالب 
تخلل  الضنية   – االجتماعية  الرعاية  مؤسسة 
على  هدايا  وتوزيع   ترفيهي  برنامج  اإلفطار 

الطالب.

الخير  ابواب  جمعية  رئيس  ألقى  االفطار  بعد 

الشيخ رياض عبيد كلمة شدد فيها على معاني 
وفضائل هذا الشهر المبارك.

في الختام قدم رئيس مؤسسة ابواب الخير 
االستاذ عبد الغفور علم الدين درع تقديري 
رعايته حفل  له  على  الخير  شكرا  للنائب  

االفطار.

إفطار "خريي"  يف دارة النائب الخري

أقام رئيس حركة لبنان التجدد  األستاذ أحمد الخير غروب 
في  رمضانيًا  إفطارا   2014 تموز   21 في  الواقع  اإلثنين 
الجمعية  رئيس  بحضور  اإلجتماعية  السالم  سبل  جمعية 

الشيخ رسالن ملص والهيئة اإلدارية واألصدقاء .

استهل اإلفطار  بكلمة للشيخ رسالن جاء فيها : »نشكر 
لجمعية  السنوي  اإلفطار  رعايته  الخير على  أحمد  األستاذ 
كل  عنا  اهلل  فجزاه  المنية  في  اإلجتماعية  السالم  سبل 
الجمعية  إفطار  للمشاركة في  الخير كما نشكر حضوركم 
لنصرة  يجمعنا  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  نسأل  المبارك،  

دينه«.

ويرعى إفطار جمعية سبل السالم

النيانية  المستقبل  المنية والجوار  في حضور عضو كتلة  لفاعليات  المنية سحورا" رمضانيا"  المستقبل في  أقامت منسقية تيار 
النائب كاظم الخير، رنا فتفت ممثلة النائب أحمد فتفت، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد المراد، منسق 
عام المستقبل في المنية المحامي بسام الرمالوي،، مدير عام مستشفى الخير الدكتور أحمد الخير، وفد من نقابة المحامين في 

طرابلس، رؤساء بلديات، وعددًا من هيئات المجتمع المدني في المنية وكوادر تيار المستقبل.

بداية رحب المنسق الرمالوي بضيوف تيار المستقبل في المنية في رحاب تيار اإلعتدال والتسامح والعلم والمعرفة، وقال: بعد 
مشرق  غد  بشرى  إلينا  حامال"  العربي  الربيع  علينا  أطل  العربية،  الشعوب  منه  عانت  الذي  والحرمان  واإلستبداد  الظلم  عهود 
مزدهر مفعم بالحياة، ولكن أبعاد هذا الربيع المنشود لم تتحقق في عدة بلدان رغم سقوط أنظمتها، فتردت الحالة اإلنسانية 
واإلجتماعية وتضاعفت المعاناة وغيرها وبات عدد الضحايا في سوريا والعراق مثال" مجرد خبر عادي.  وتطرق الرمالوي إلى الحرب 
على غزة وقال: »القضية المركزية كانت والزالت قضية فلسطين والتي يمعن النظام الصهيوني اليوم في حربه على أهلنا في 
غزة، غزة الجريحة التي نعلن تضامنا معها ودعمنا الكامل ألبنائها داعين الفصائل الفلسطينية للتوحد في مواجهة العدو، ورغم 

ذلك ال خوف على اهل غزة، ال خوف على الشعب الفلسطيني ، ألنه شعب يعرف عدوه ويعمل لمقاومته بكل الوسائل«.

 أضاف ملص: »إن في القلب لحرقة انه هناك اخوان لنا في غزة يقتلون , اسرائيل تقتل وتدمر من دون رحمة فهذا ما عهدناه 
منهم كما انه هناك اخوان لنا في سوريا والعراق يضربون واالمة غارقة في سبات عميق وال يمكننا تحقيق النصر اال بالعودة 
الى كتاب اهلل وسنة رسوله الكريم وان نرجع متحابين ومتضامنين بيننا وان ننصر اهلل في بيوتنا ومجتمعاتنا ونسأل اهلل في 

هذا الشهر الفضيل أن يمن علينا بالنصر كما كان المسلمون يأتمرون بكتاب اهلل وسنة نبيه الكريم«.
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سحور للمستقبل يف املنية
الرمالوي: نعلــن دعمنا الكامل لغزة وأبنائها

أحمد الخري يستضيف األيتام وذوي اإلحتياجات 
الخاصة على مائدة الرحمن

 
استضاف رئيس حركة لبنان التجدد األستاذ أحمد الخير مساء أمس أيتام وذوي اإلحتياجات الخاصة في قضاء المنية الضنية وذلك 

على مائدة اإلفطار الرمضاني في دارته بحضور مشرفي دور األيتام والمسؤولين عنهم ورؤوساء الجمعيات المعنية .
 

بعد تالوة آيات من الذكر الحكيم للتلميذ محي الدين شروف عبيد من ثانوية المنية االسالمية. كانت كلمة ترحيبية بالحضور 
لألستاذ أحمد المصري شدد فيها على معاني الشهر الفضيل وما له من خصال حميدة مشددا على دور كفالة اليتيم وما لها من 
ثواب عظيم بعدها كانت كلمة باسم األيتام ألقاها مصطفى العتر من مؤسسة أبواب الخير شكر فيها األستاذ أحمد الخير على 
هذا االفطار الذي جمع األيتام على مائدة الخير والمحبة من ثم كانت الكلمة لصاحب الدعوى رئيس حركة لبنان التجدد جاء فيها :

 
"بدايًة أتوجه اليكم بأسمى آيات الشكر لوجودكم معنا في بيتكم المتواضع ، الشكر للحضور كافة للمربين ولألساتذة بشكل 
خاص وأما األطفال اليتامى فأود أن أوجه لكم رسالًة بسيطة : اليتيم هو من فقد من يعيله و يحمو عليه ويهتم به ونحن إذ نقدر 
فقدكم ألمهاتكم وآبائكم أن تكون دور األيتام والمدارس في المنية والضنية قد عوضت شيئًا من ذلك الحنان الذي ال يعوض 
العام 2012سنكمله  الذي بدأناه معكم منذ  الصحي  المشروع  بأن  الخاصة  االحتياجات  وال يقدر بثمن«. اضاف: »أقول لذوي 
أيها  أفضل   والنضال لمستقبل  العطاء  المضي قدمًا في مسيرة  وإياكم على  بدأناها  التي  المسيرة  معكم وسنبقى معكم في 
األحبة تستطيعون أن تعتبروا هذا المنزل لكم وأن عائلتنا المتواضعة تقدم نفسها لكم بما تستطيع لما تخدم مصلحة الجميع«.
 ثم قدم مسؤول األيتام في مؤوسسة أبواب الخير باقة ورد باسم المؤسسة لألستاذ أحمد الخير عربون شكر وتقدير  وفي الختام وزع 

الخير وزوجته مصاحف قرآنية على جميع األيتام وذوي االحتياجات الخاصة والضيوف .
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 افطار للجماعة االسالمية يف عكار 
العتيقة

حضره  إفطارا،  العتيقة  عكار  في  اإلسالمية  الجماعة  نظمت   
عضو المكتب السياسي للجماعة في لبنان كفاح الكسار وعدد 

من المشايخ والفاعليات االجتماعية والسياسية في المنطقة.

أيمن  الشيخ  للقارىء  الكريم  القرآن  من  تالوة  اإلفطار  تخلل 
أبو عالم من جمهورية مصر العربية. ثم كانت كلمة الكسار 
األمة  وتاريخ  الفضيل  رمضان  شهر  "نفحات  فيها  إستعرض 

اليوم  ببدر  وانتهاء  الكبرى  بدر  من  بدءا  باإلنتصارات  الحافل 
على أرض غزة هاشم أرض البطولة والعزة".

 
 وكانت كلمة لمسؤول الجماعة في عكار العتيقة الشيخ محمد 
الكيان  على  والنصر  "الصمود  وأهلها  لغزة  فيها  تمنى  خليل، 
وكل  والعراق  الشام  في  المسلمين  البالء عن  ودفع  الغاصب، 

بالد المسلمين". 

جديدة: اهل غزة يسطرون اليوم 
شرف االمة وعزتها

الحايك  سعيد  عمر  الكويخات  بلدية  رئيس  اقام   
عكار،  الكويخات  في  دارته  في  رمضانيا  افطارا 
البعريني ومفتي  السابق وجيه  النائب  فيها  شارك 
العلماء  هيئة  ورئيس  زكريا  بكار  زيد  الشيخ  عكار 
من  وحشد  جديدة،  مالك  الشيخ  المسلمين 
البلديات  اتحادات  ورؤساء  السياسية  الفاعليات 
والوجوه  الدين  ورجال  والمخاتير  والبلديات 

االجتماعية.
زكريا  بكار  زيد  الشيخ  عكار  مفتي  وتحدث    
االخر  مع  الشعور  الى  داعيا  الصيام،  معاني  عن 

والجوع  الفقر  من  يعانون  الذين  وخصوصا 
والحروب. وشدد زكريا على دور المساجد في جمع 
يبدأ  المساجد  ومن  واالنفتاح  المحبة  على  الناس 
وال  االرهاب  التصنع  اهلل  وبيوت  والتغير  االصالح 

التطرف.
 

 والقى رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ مالك 
جديدة كلمة تحدث فيها عن شهر رمضان ومعاني 
الكرم في شهر الكرم، واعتبر ان اهل غزة يسطرون 
التعامل  الدولة  مطالبا  وعزتها،  االمة  اليوم شرف 
الجيد مع الشيخ حسين عطوة الذي رفض السكوت 

العربي فاطلق رسالة من لبنان للعدو الغاصب«.

ميقاتي يحضر االفطار السنوي للجمعية 
اللبنانية  لالصالح والتأهيل

  أقامت الجمعية اللبنانية الخيرية لالصالح والتأهيل إفطارها 
نجيب  الرئيس  في حضور  "نيو صوفي"،  في مطعم  السنوي، 

ميقاتي ممثال بعلي سنكري.

إستهل اإلفطار بتالوة مباركة آلي من الذكر الحكيم   وبعدها 
قالت  بدرا  فاطمة  الجمعية  لرئيسة  فكلمة  الوطني   النشيد 
جردة  لنقدم  رمضان  شهر  في  عام  كل  في  نلتقي   " فيها: 
إرادتها  تستمد  التي  جمعيتنا  وإنجازات  لنشاطات  حساب 

وعزيمتها وقوتها من دعمكم ومؤازرتكم ومساهماتكم معها 
وفيها، هذه المسؤوليات لم تعد محصورة في قطاع واحد، بل 
توسعت وتشعبت لتطال مختلف أنواع المعاناة والمخاطر التي 
يشهدها مجتمعنا أو تهدد أجيالنا.وأي معاناة أكبر من قضية 

السجون ومن يقبعون خلف قضبانها في ظروف قاسية".
  

 2013 الجمعية  نشاطات  البرز  فيلم  عرض  تم  الختام،  في 
-2014 وتم تكريم النائب نضال طعمة، وآمر فصيلة سجون 
طرابلس المالزم مروان عبد اهلل، رئيسة مركز اإلنعام الثقافي 
إنعام الصوفي، رجل األعمال احمد األمين، ميشال متري ومدير 

بنك بيروت والبالد العربية علي درويش. 

االفطار السنوي لجمعية ابناء الضنية 
الخريية يف سيدني

 أقامت جمعية ابناء الضنية الخيرية في سيدني، إفطارها السنوي في 
حضور النائبين جايسن كلير وطوني عيسى، ممثل دار الفتوى الشيخ 
مالك زيدان، منسق تيار المستقبل في استراليا عبداهلل المير، مدير 
بلديات  واعضاء  ورؤساء  المشايخ  من  وعدد  رزق  جو  العربي  البنك 
أعمال  ورجال  لبنانية  ومؤسسات  وجمعيات  اسالمية  ومؤسسات 

وأطباء واعالميين.

المناسبة  قدم  صافي،  محمد  قرأها  الحكيم  الذكر  من  ايات  وبعد 

نائب رئيس الجمعية محمود يوسف، ثم تحدث كل من الشيخ زيدان 
صالح  خضر  كانتربري  بلدية  وعضو  كلير  والنائب  عيسى  والنائب 
معاني  على  الكلمات  وركزت  هوشر.  وجيه  الضنية  جمعية  ورئيس 

شهر رمضان وما يحدث في غزة وعدد من الدول العربية.

ووجه الرئيس سعد الحريري رسالة بعث بها من خالل االمين العام 
لتيار المستقبل احمد الحريري، هنأ فيها الحضور بالشهر الفضيل، 

ونوه بدور جمعية الضنية في االغتراب.

الحضور  فهنأ  مباشرة،  ريفي  اشرف  العدل  وزير  تحدث  ذلك،  بعد 
اللبنانية،  الساحة  على  التطورات  اخر  عن  وتحدث  الفضيل  بالشهر 
على  سيدني  في  الضنية  جمعية  تلعبه  الذي  بالدور  نوه  كما 

الصعيدين اللبناني واألسترالي. 

الوفــاء لتأهيــل املعوقــني تكــرم 
مصطفــى عقــل

افطارها  المعوقين  لتأهيل  الوفاء  جمعية  نظمت   
الرمضاني في مطعم قصر الصديق - األصالة في 
المنية، في حضور النائب كاظم الخير، رئيس اتحاد 
جمعيات،  رؤساء  عقل،  مصطفى  المنية  بلديات 
رجال دين، مخاتير وشخصيات من المجتمع األهلي 

والمدني.
 

بفيلم   mdn الضنية  المنية  اخبارية  مشاركة  بعد 
رئيس  ألقى  المؤسسة،  نشاطات  عن  توثيقي 
أن  الى  فيها  أشار  كلمة،  حامد  محمود  الجمعية 
يزالون  ال  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
إما  كونهم  المجتمع  في  منظورين  غير  يومنا  الى 

للتجاهل  خاضعين  أو  أفراده  بقية  عن  مفصولين 
اليها  تمتد  أن  تنتظر  سلبية  كائنات  باعتبارهم 
يد االحسان، وقال: "هم محرومون من حقهم في 
العيش  وفي  والتعليم  والعمل  والتوظيف  االندماج 

المستقل".
 

أضاف: "كل هذه الحاجات تشكل الهدف األساسي 
لتنفيذ  الدائمة  دعواتنا  جانب  الى  لمؤسستنا 
المعوق،  لحقوق  الحافظ  على 2000  القرار 220 

وسنبقى نطالب به حتى يتم تنفيذ جميع بنوده".
 

عقل  لمصطفى  درعا  حامد  قدم  الختام،  وفي 
على ما يقدمه من خدمات إلى الجمعية، وأخذت 

الصور التذكارية. 

إفطار لصندوق الزكاة يف املنية يف حضور 
الرئيس الحريري ممثال بالخري  

 
  اقام صندوق  زكاة المنية افطاره السنوي في مطعم الصديق 
األصالة، في حضور الرئيس سعد رفيق الحريري ممثال بالنائب 
كاظم الخير، النائب قاسم عبدالعزيز، أحمد سعد الدين ممثال 
المنية  في  »المستقبل«  تيار  منسقي  فتفت،   أحمد  النائب 
والضنية بسام الرمالوي وهيثم الصمد، كادر إخبارية المنية 
الضنية mdn، اضافة الى قيادات عسكرية وامنية ورجال دين 

وممثلي هيئات المجتمع المدني ورؤساء بلديات ومخاتير.
 

الشيخ  القارئ   بصوت  الحكيم  الذكر  من  عطرة  تالوة  بعد   
طارق الخير، ذّكر المدير المالي في صندوق الزكاة في لبنان 

محمد الحسامي بأهمية الزكاة  وأنه يجب على المسلمين أن 
يعيدوا للزكاة دورها ورونقها واثرها على الفرد والمجتمع وان 
االولى  المرجعية  الذي هو  الزكاة  بيد صندوق  يدهم  يضعوا 
للزكاة في لبنان ألنه االمين على هذه الفريضة وعلى اموال 
المسلمين، وقال ان الصندوق »حاز أخيرا على الجودة العالمية 
والمحاسبة  لالدارة  الدولية  بالمعايير  اللتزامه  نظرًا  »األيزو« 

والشفافية التي يلتزمها في التحصيل واالنفاق«.

   وأكد رئيس صندوق الزكاة في المنية الدكتور علي الغزاوي  
اجل  من  الصندوق  دعم  اهمية  على  أكد  ألقاها  كلمة  في 
الوقوف الى جانب االيتام واألرامل وذوي االحتياجات الخاصة 
"الزكاة ركن من أركان االسالم الخمسة وفريضة فرضها اهلل 

على عباده المؤمنين تؤدى ألصحابها".
 

 الحاج عبد الرحمن الصديق يرعى االفطار السنوي 
ألعضاء جمعية الوفاء لتأهيل املعاقني

أقامت جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين افطارها السنوي ألعضائها ومنتسبيها في مطعم الصديق - العبدة 
برعاية المحسن   الحاج عبد الرحمن الصديق.

حضر األفطار 65 شخصًا من ذوي االحتياجات الخاصة برفقة المتطوعين وبعض مرافقيهم. تخلل األفطار 
الرحمن  عبد  الحاج  شقيقه  عنه  نيابة  تسلمه  الصديق  عبدالرحمن  الحاج  إلى  وتقدير  شكر  درع  تقديم 

الصديق كما تم توزيع شهادات على من اتم دورات للخياطة والكومبيوتر والشمع في الجمعية.
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تصوير )س ر( استديو روان

توضيح وتصحيح
 ورد سهوا في العدد )2( من الوسط أن المنية كرمت الدكتور أحمد الخير والصحيح أن تيار المستقبل )منسقية المنية( هو 
من كرم الدكتور الخير في حفل أقيم  في قاعة عين البرج في حضور نواب القضاء كما ورد سهوًا ذكر )الرمالوي( والصحيح هو 

)منسق تيار المستقبل في المنية المحامي بسام الرمالوي.



اسمها          أقترن  والمتواضعة،  الوقورة  اإلنسانة  إنها   
بالعطاء في كل المجاالت. تعرفها جيدًا الجالية اللبنانية 
أيضا من  الجالية  األمريكية وغير  المتحدة  الواليات  في 
اللبنانيين وغيرهم، تعرفها  ساسة الصف األول والثاني 
بأفضالها وسخائها الالمحدود نحو ابناء الجالية اللبنانية 
في  خاص  بشكل  والشمالية  عام،  بشكل  والعربية 

نيويورك والواليات المتحدة االمريكية.

 »نحن ابناء الفالحين الكادحين، صنعنا أنفسنا بأنفسنا«  
تقولها طبو بكل تواضع، تلك الشخصية التي استطاعت 
ان تَكون وترسم للواقع تجربة حقيقية مليئة باالنجازات 
والنجاحات الغير محدود، وهي من أولئك النسوة الذين 
بدون  نجاح  العزيمة  ومن  بداية  الظروف  من  صنعوا 
الحياة  العليا في  الدرجات  الوقت وينالوا  ليجتازوا  نهاية 

وكذلك إثبات الذات.

المنية، وبالتحديد من حارة »   عبير طــبو، من مواليد 
الضيعة«، جارة النبي يوشع وتربل الصلب الشامخ، تفتخر 
القطاعات  من  العديد  في  تعمل  المنية،  الى  بانتمائها 
من  أجيااًل  عاصرت  والسياحية.  واالقتصادية  التجارية 
الساسة ورجال األعمال وعايشت مراحل مختلفة مرت بها 
المتحدة، لم ترث عمال  الواليات  الحياة االقتصادية في 

إنما أسست عملها بنفسها وطاقاتها.

 الوسط mdn التقت طبو في نيويورك 
وعادت بهذا اللقاء:

■ عبري طبو ...يا ريت تعرفينا أكرت عن حالك )من 
أية منطقة، شهادات، العمل، العمر...(!

مؤسساتكم  عبر  كضيفة  باستضافتي  أتشرف  أوال...    
اإلعالمية الكريمة والشرف األكبر ان اجري المقابلة مع 
التي  المنية  رأسي  مسقط  الى  تعود  إعالمية  مؤسسة 
اعتز بها وافتخر وهذا ما تربينا عليه في بيت جدي ابو 

توفيق رحمة اهلل عليه ووالدي توفيق احمد طبو.

اسمي عبير توفيق طبو درست من الحضانة حتى التخرج 
ثم  طرابلس  في  اليسوعية  مدرسة  في   1997 سنة 
إدارة  في  ألتخصص  جنيف-سويسرا  الى  لبنان  غادرت 
من الفنادق  إدارة  في  إجازة  على  حصلت  حيث  الفنادق 

حينه  وحتى  الوقت  ذالك  من   .Glion Hotel School
مجموعات  عدة  تطوير  على  واشرفت  وعملت  تدرجت 
فندقية عالمية وفي مراكز مختلفة وأماكن مختلفة من 

سويسرا إلى الواليات المتحدة وجنوب افريقيا.  
 

■ كيف سنحت الفرصة وتسلمت إدارة فندق 
من أهم فنادق أمريكا؟

 بالطبع التوفيق واإلصرار والعزيمة كانوا سبب انضمامي 
لهذا الصرح العمالق بالرغم من الحالة االقتصادية التي 
ضربت الواليات المتحدة بعد احداث سبتمبر المشؤومة.  
وتعدد  وخبراتي  وعلمي  شخصيتي  تكوين  ان  إضافة 

اللغات التي أتكلمها كانت العامل المساعد وقد تدرجت 
االن  تبوأت  حتى  للفندق  اإلدارية  األقسام  بمختلف 
التي  الفندق  سحاب  ناطحة  في  العامة  المديرة  منصب 

تتألف من أكثر من ألف غرفة.  
 

ما  اللغات،  من  به  بأس  ال  عدد  تجيدين   ■
هي؟

اكتسابي  في  ساهمت  لبنان  في  دراستي  ان  اعتقد     
للغتين اإلنجليزية والفرنسية اضافة للعربية وانا بطبعي 
سفري  ساهم  وقد  والكتابة  والمطالعة  اللغات  أهوى 
في  ان  حيث  واإلسبانية  االيطالية  للغات  اكتسابي  الى 
سويسرا تعتبر االيطالية لغة اساسية وفي امريكا اللغة 
االسبانية شبه اساسية اضافة الى تكلمي للغة الصينية 

ولكن ما زلت احتاج للوقت إلجادتها بشكل شامل.
 

■ املناطق التي تفضلينها وملاذا؟

المنية  رأسي  بالطبع مسقط  قلبي،  الى  األحب  األماكن 
ومدينتي الثانية طرابلس حيث كانت طفولتي، والمنية 
السياسية  ونشاطاته  عليه  اهلل  رحمة  بجدي  تذكرني 
واالجتماعية وذكريات الطفولة والصبي في منزله حيث 
كنت اقضي كثير من وقتي معه وكان داعم كبير لسفري 
لسويسرا حيث انه كان يهوى العلم والتحدي ويثق بي 
ثقة أقدرها واوجه هنا سالمي ألهلي في المنية من كل 

العائالت. 

تتابع طبو: »في الواقع كل لبنان جميل بطبيعته وشعبه 
بحكم  وبيروت  قلبي  على  االحب  الشمال  يبقى  ولكن 

تواجد كثير من اصدقائي هناك«.
 

 ■ ما الرسالة التي تحب أن تقولها عبري لفتيات 
لبنان

لبنان  وشابات  لشباب  أوجهها  أن  أود  التي  الرسالة   
بشكل متساوي هو إنكم بطموحكم وإيمانكم وعملكم 
اليه  تصبون  ما  كل  تحققوا  أن  تستطيعون  الدؤوب 
النظر  بغض  الحياة  في  مستحيل  لكلمة  وجود  ال  حيث 
تحققوا  ان  تستطيعون  منا.  لكل  االجتماعي  الواقع  عن 
المجتمع فقط  النظر عن عقبات  اليه بغض  ما تصبون 
وعدم  لواقع  لتحولوها  بأفكاركم  تؤمنوا  ان  عليكم 

االستسالم او القول هذا مستحيل.

■ كلمة أخرية  
   

  في النهاية اود ان اشكركم الستضافتي وتحية عطرة 
مرفقة برسالة حب وسالم الهلي في لبنان عامة والمنية 

خاصة وشكرا .
حاورها: ف.ح  
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من كل ميلة عيلة
■ »آل الدهيبي«  أسرة منتشرة من طرابلس الى دير عمار، بحنين وصوال الى بلدة نبي اهلل يوشع )ض( 

ونواحي عكار. 

 يعود نسبهم إلى اإلمام الحسن رضي اهلل عنه من طريق جدهم الشيخ محمد الدهيبي الزعبي، ابن الشيخ 
حسين بن علي المبروك، ابن السيد أحمد خالد الذي لقب بالزعبي الذهيبي، ابن السيد يوسف الناصر، 
ابن السيد محمد بدر الدين أبي شعفة دفين حصن األكراد، ابن السيد عبد اهلل أبي بكر، ابن السيد علي 
المقرفص المدفون في حوران، ابن السيد محمد بن يعقوب بن يعقوب، ابن السيد أبي بكر عبد اهلل ابن 
السيد علي الكبير، ابن السيد محمد زين العابدين أول من دخل بني زعب وبنى بهم، ابن السيد أحمد 
أبي البقا بن محمد شرف الدين بن موسى شرف الدين أبي الفتح بن محمد شمس الدين، ابن الشيخ علي 
نور الدين بن عز الدين حسين بن محمد شمس الدين الكحال، ابن السيد حسام الدين محمد الملقب 
بشرشيق، ابن السيد شمس الدين أبي بكر المسمى بمحمد الذهبي ابن الشيخ عبد العزيز أبي بكر ابن 
القطب الشيخ أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيالني رضي اهلل عنه، وهو ابن السيد أبي صالح موسى 
الملقب بجنكي دوست، ابن السيد عبد اهلل بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الثاني بن عبد 
اهلل الصالح بن موسى الجون بن عبد اهلل المحض بن الحسن المثنى، ابن اإلمام الحسن أبن االمام علي 

رضي اهلل عنهم.

والتعليم  التربية  الكلمتين  تالزم  على  عموما  الناس  اعتاد 
في  التالزم  هذا  أهمية  يدركوا  لم  أو  ونسوا  المبنى    في 

المعنى والمغزى، وما فيهما من ترابط وتكامل وثيقين.

فالتربية بمعناها الشامل، هي زرع وتنمية عقيدة أو فكر أو 
فعل في االنسان وما فيه من عقل أو جسد أو روح. فهي من 
الناس  بين  وقيمه وعالقاته  تؤثرعلى تكوينه وسلوكه  ثم 
أما التعليم فهو عملية نقل مباشر لمعلومات أو علوم معينة 

أو معارف أو مهارات معلومة.
وإذا كانت التربية تندرج في إطار العقيدة والفكر فإن عليها 
دائما أن تخدم الهدف الذي تسعى اليه هذه العقيدة وهذا 
منضويا  يكون  أن  يجب  فهو  ذاته،  في  التعليم  أما  الفكر، 
أمينا على  التربية  التي تصوغها  المجتمعية  تحت األهداف 
الحقائق العلمية بما فيها من معلومات ومعادالت ونظريات 
وبالتالي تساهم في تنمية المجتمع والسير به نحو التقدم 

والرقي.

والتعليمية  التربوية  المؤسسات  أدت  هل  السؤال:  ولكن 
الواقع  في  معنى؟  الكلمة من  تحمل  ما  بكل  الرسالة  هذه 

الجواب هو التالي:

الدراسات  االنسان:  شخصية  بناء  أي  التربية  صعيد  على 
هذه  أغلب  جانب  من  المخيف  واالهمال  الضعف  أكدت 
لإلنسان  االجتماعي  الواقع  وما  التالميذ،  تجاه  المؤسسات 
العربي في كافة الميادين اال خير دليل على ذلك، فضعف 
الروابط األسرية واالجتماعية مما فيها من أزمات وتناقص 

معدالت الوعي االجتماعي وغيرها أهم األمثلة على ذلك.

أدى  التكنولوجيا  الستخدام  الموجه  االرشاد  غياب  وان 
وشرها،  خيرها  مصراعيها،  على  المعرفة  أبواب  فتح  الى 
بلغت  حتى  االباحية  المواقع  فانتشرت  وطالحها،  صالحها 
ال 4,2 مليون موقع بحسب بعض االحصاءات وهي تحظى 
الذين  والشباب  المراهقين  من  الزائرين  من  كبير  بعدد 
هبوط  ومع  وارعه،  أخالقية  أو  دينية  تربية  تخصهم  لم 
معدالت  ارتفعت  االنساني  والشعور  األخالقي  المستوى 

تعاطي المخدرات مما دق ناقوس الخطر الجامح.

على  العديدة  الدالئل  وجود  فمع  التعليم:  صعيد  على  أما 
من  العربي  العالم  في  للتعليم  الداخلية  الكفاءة  تناقص 
التحليلية  القدرات  وضعف  المعرفي  التحصيل  تدني  خالل 

واالبتكارية واطراد التدهور فيها.

كما ويوجد خلل جوهري، بين سوق العمل ومستوى التنمية 
وبين ناتج التعليم من جهة أخرى.

اثارة  العربي  العالم  في  التعليم  أزمة  جوانب  أكثر  ولعل 
تنمية  توفير متطلبات  التعليم على  للقلق هي: عدم قدرة 
أصبحت  أيضا  العربية  البلدان  ان  بل  العربية  المجتمعات 
وإذا  العالمية  والثقافة  والمعلومات  المعرفة  عن  معزولة 
سمح للوضع الراهن أن يستمر فإنه ال يمكن اال أن تزداد 

األزمة سوءا.

 2004 للعام  العربية  االنسانية  التنمية  تقرير  وتناول 
الطفل  يدخل  ان  وما  قائال:  بالتعليم،  المتعلق  الموضوع 
المناهج،  على  تغلب  تعليمية  يجد مؤسسة  حتى  المدرسة 
وأساليب التعليم والتقييم فيها نزعة التلقي والخضوع التي 
وال  النشط،  االستكشافي  والتعليم  الحر،  بالحوار  تسمح  ال 
تفتح -من ثم-الباب لحرية التفكير والنقد، بل تضعف على 
المخالفة وتجاوز الراهن، ويتركز دورها المجتمعي في اعادة 

انتاج التسلط في المجتمعات العربية.

أما الحلول التي تساعد في التخلص من هذا الواقع األليم 
ومهنة  رسالة سامية،  يحمل  الذي  المعلم  دور  في  فتكمن 
نبيلة، وهذا ما يفرض عليه اخالصا كبيرا وكفاءة وتجديدا 

متواصلين واندفاعا وحبا للمهنة وإبداعا.

ذاته،  بحد  قائم  علم  هي  التي  التربوية  اإلدارة  دور  وفي 
ووعيا  واخالصا  حديثة،  وتقنيات  معينة،  مهارات  يتطلب 

ثقافيا كبيرين.

أن  يجب  التي  التعليمية  والبرامج  المناهج  الى  اضافة 
والتطور مع ضرورة وجود مختبرات  الحركة  تكون دينامية 
بنفسه  تعلمه  ما  تطبيق  على  الطالب  تساعد  وتجهيزات 
شخصية  تكوين  في  تساهم  التي  بالنشاطات  والقيام 

الطالب.

التربية  أهملت  التي  العربية  الدول  في  السلطات  دور  أما 
والتعليم ولم تنفق ما يستحقه هذا القطاع فقد أنفقت ألف 
ومائة مليار دوالر على االنفاق العسكري و300 مليار دوالر 
التبغ  العرب على  لإلعالنات وخمسمائة مليار دوالر ينفقها 

كل عام.

                                األستاذ محمود الزعبي

تالزم  الرتبية والتعليم يف املبنى  واملغزى

»آل الدهيبي« 
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نحن أبناء الفالحني الكادحني، صنعنا أنفسنا بأنفسنا
  عبري طبو تتقن 7 لغات وعلى تواصل مع أبرز رجاالت العالم شهرة

مصنع الحلبي للحدادة واأللمنيوم
نتعهد مشاريع ضخمة على امتداد األراضي اللبنانية أملنيوم - سيكوريت- منشـــــآت -  مصانع  تصنيع توتياء ومسامري

أوتوسرتاد املنية - هاتف:  03331062

www.alwassat.com باقي األخبار على



 في القانون - ح 3
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صندوق الزكاة يف عكار:  عامان يف مدد اهلل 
وتوفيقه ومؤازرة األحبة

الحمد هلل رب العالمين الذي استعملنا في خدمة الفقراء والمساكين 
واليتامى والمحتاجين، وذلك عن طريق احياء أهم ركن في االسالم 

أال وهو ركن الزكاة.

أهمية  والسنة  الكتاب  طريق  عن  االسالمية  الشريعة  بينت  لقد 
وتحسس  حوائجهم  وقضاء  المحتاجين  على  والصدقات  الزكاة 
العظيم  والثواب  الكبير  األجر  الشريعة  وبينت  وأحوالهم،  آالمهم 
الذي يعطيه اهلل تعالى "للمزكين" والمتصدقين، كما أن رسول اهلل 
صل اهلل عليه وسلم بين وفي أحاديث كثيرة تبعات وحقوق األخوة 
االسالمية وأهمها المسارعة في نجدة المحتاج وقضاء حاجته حيث 

أن حق أخيك المسلم أن تتحسس أحواله وتسارع الى مساعدته.

واقع صندوق الزكاة في عكار: 

نحو  قفزات طيبة  قفز  قد  الجديدة  ادارته  في  الزكاة  ان صندوق   
وعنايته  تعالى  اهلل  من  بتوفيق  وهذا  ونشاطاته  أعماله  تفعيل 

وصندوق الزكاة في خدماته اليومية والشهرية له اتجاهان:

االتجاه األول: 
خدمة أخواننا النازحين السوريين حيث توزع يوميا وغالبا عشرات 
وجمعيات  هيئات  من  أو  أفراد  من  اما  تأتينا  التي  المساعدات 
بعناية  الفتوى  بدار  االنسانية  والمساعدات  اإلغاثة  وأهمها4هيئة 
الحاج  عكار  في  ومسؤولها  عيتاني  رياض  الحاج  المحسن  رئيسها 
أحمد عبد المجيد وكذلك ائتالف الجمعيات الخيرية وجمعية انماء 

أكروم التي أمنت لهم ثالثين كفالة يتيم وجمعيات خيرية أخرى.

الى  مجمله  في  وينقسم  اللبنانيين،  أهلنا  خدمة  الثاني:  االتجاه 
قسمين:

داهتهم  اللذين  وخاصة  والمعوذين  للفقراء  نقدية  مساعدات 
األمراض وكلفة العالج والذين ال معين لهم من أبناء منتجين أو 
محسنين متكافلين وتقدم لهم المساعدة بعد التأكد من حاجتهم 
بحسب المستندات التي يقدمونها واستشارة لجنة الزكاة المحلية 
هيئته  أو  الصندوق  لجنة  وأعضاء  عكار  قرى  في معظم  الموجودة 
 50 من  أكثر  الى  شهريا  الصندوق  مساعدات  ووصلت  العامة 

محتاجا يبلغ مجموع ما يتلقونه 12 مليون ليرة لبنانية.

كفالة األيتام

وصل عدد األيتام المكفولين بحلول رمضان الماضي 1434 الى 
ورغم  وعكار  والكويت  بيروت  من  محسنون  كفلهم  يتيما   745
يتابع  الزكاة  صندوق  فان  العالم  تجتاح  التي  االقتصادية  األزمة 
االتصال بكل جهة خيرية ترعى األيتام لعله يغطي كفالة كل يتيم 

في عكار.

فريضة الزكاة وموضع صندوق الزكاة منها

عليك أيها المؤمن الموسر أن تزكي عن مالك فورا وال تتأخر فانه 
ركن من أركان االسالم مفروض عليك كالصالة والصيام وغيرهما 

مما تعلم.
الزكاة وايصالها  الموضع األهم الستقبال  الزكاة هو  وان صندوق 
لوحدتهم  هام  ومظهر  المسلمين  مال  بيت  فهو  للمستحقين، 
وتراحمهم وقد من اهلل تعالى على هذا الصندوق ببطانة صالحة 
القرى  في  زكاة  ولجان  عامة  وهيئة  ادارة  ومجلس  موظفين  من 
المجتمع علما وعمال تساهم جميعها  تضم خبرات مختلف شرائح 
في تطوير الصندوق وتصويب وتحسين آدائه وابتكار خير الوسائل 
لتنمية موارده حتى يعطي أفضل النتائج، فيصل تعداد هذا الجمع 
الى أكثر من 300 عضو ضمن نظام يوفر االستفادة من الخبرات.

رئيس صندوق الزكاة يف عكار

 الشيخ عبدالقادر محمد الزعبي
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كنا قد اوردنا في الحلقة السابقة األسباب والعلل التي دفعتنا إلى الخوض في مسألة الحقوق العائدة لألشخاص الذين يمثلون أمام الضابطة العدلية بصفة مدعى 
عليهم مطلوب استجوابهم  ونحن في هذه الحلقة نتابع ما كنا قد بدأناه سابقا.

 ولكن ومن باب التنويه واإلشارة وحرصا على منهجية البحث وتوضيحا للسبب الذي حدا بنا إلى التركيز على مسألة حقوق المدعى عليه مع أن السلسلة تتحدث عن 
اآللية المعتمدة لإلدعاء على" المعتدي" فإننا نود التأكيد أن ذلك لم يكن منا خروجا عن السياق األصلي للموضوع بقدر ما هو وضع له في سياقه العام والشامل 
والتشديد على أن طبيعة عمل القوى المولجة بالتحقيق يعفي المدعي من ضرورة تملقها وحتى رشوتها وهو سلوك مألوف وشائع تسعى هذه السلسلة من بين 

ما تسعى إليه إلى محاربته.
 

 وعليه ومتابعة لما بدأناه فإنأ سوف  نعمد في الحلقات الالحقة إلى شرح نص المادة 47 أ.م.ج.ج.  تمهيدا الستعراض سائر اآلليات القانونية لإلدعاء مع التذكير 
أن الهدف األساس من هذه السلسلة كما بيناه في الحلقة األولى هو تبسيط المسائل القانونية وتقريبها من أفهام العامة.

 وهذا نص المادة 47 المذكور: 
  

 ونتابع إن شاء اهلل في الحلقات المقبلة بشرح المادة الراهنة وبقية المواد ذات الصلة إن كان في العمر بقية .
  المحامي أسامة  عوض

)تتمة االفتتاحية( .. نحن من هذه الفئة المعارضة والرافضة لترك سفينة الوطن دون ربان تتالطمها أمواج الحالة االقليمية المستجدة والتجاذبات السياسية الداخلية، 
نحن معارضة لوطن ال حكومة فيه، لوطن تشل فيه المؤسسات، لوطن تدال فيه  كرامة الناس على أبواب الزعامات والمستشفيات، لوطن غلبية زعاماته قراراتهم 

مرهون، ويتناهشون الوطن والمواطن.

نحن معارضة لوطن يسيس فيه العدل ويستنسب فيه الحكم ويولى فيه الفاسد والمرتشي، ويوسد األمر فيه لغير أهله، لكننا أيضا مواالة نعم مواالة القتصاد معافى 
ووطن موجود وانتاج فاعل ومؤسسات عاملة. نحن الفئة التي تطالب بوطن وحكومة فاعلة، اذا يكفينا وقتا ضائعا استنزفت فيه قوى العمل والعمال، وناءت تحت ضغوطه 
غالبية الشعب اللبناني، نحن الفئة التي تريد دولة وضميرا حيًا.  نحن مع كل شريف وسطي يمد يده  ليضع ولو حبة تراب في أصغر حجر طوب - تحت أي تسمية كانت 

- ليسهم في بناء هذا الوطن.

إدعم..
جمعية الوفاء لتأهيل 

املعاقني 
للتواصل معــــنا
7 6 4 6 2 6 2 7
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 جاء في البيان المتعلق بصدقة الفطر لشهر رمضان الحالي )1435( بحسب دار 
الفتوى اللبنانية جاء  ما يلي:

»إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة عنده فضل وزيادة عن قوته 
وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، فيخرجها عن نفسه وعنهم كزوجة 

وأوالد وخدم وغيرهم ممن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء  والمساكين، 
لقول النبي محمد: »أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم« أي يوم العيد، لما في 

ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم 
في يوم يسر المسلمون بقدومه عليهم، وهو ما  ذهب إليه األئمة األربعة 

الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس، رضي اهلل عنهم أجمعين.

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراجها بنية زكاة الفطر من أول شهر رمضان، 
وتصبح واجبة ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان على من 
لم يخرجها قبل ذلك كي ال يفوت وقتها، بشرط عدم  تأخيرها إلى ما بعد 

صالة العيد، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما 
قال: »فرض رسول اهلل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة 

للمساكين، من أداها قبل الصالة )أي قبل صالة العيد( فهي زكاة مقبولة، ومن 
أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات«. المجموع للنووي 162/6.

ومقدار الواجب فيها صاع من قمح أو تمر أو زبيب، لحديث الصحيحين البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال: »كنا نخرج زكاة الفطر إذ 

كان فينا رسول اهلل صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب«؛ وفي 
الصحيحين أيضا: عن الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعالى عنهما 

قال: »فرض رسول اهلل زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر على 
كل ذكر وأنثى من  المسلمين«؛ والصاع مكيال متوارث من عهد النبي يقدر 

بكيلوغرامين وأربعمائة غرام )2400 غراما( فيخرج عن كل نفس كيلوغرامين 
وأربعمائة غرام من تمر أو زبيب أو قمح.

ويجوز دفع قيمة هذه األشياء من النقود، وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، 
ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب األجناس المنصوص عليها وما هو غالب قوت 

أهل البلد سعرا وقدرة واستطاعة ما بين 7,000 ل.ل سبعة  آالف و20,000 
ل.ل عشرين ألف ليرة لبنانية، وهي على التفصيل 7,000 ل.ل سبعة آالف ليرة 

باعتبار القمح؛ و15,000 ل.ل خمسة عشر ألف ليرة باعتبار التمر, و20,000 
ل.ل عشرون ألف ليرة باعتبار  الزبيب، يصرفها كل واحد عن نفسه وعن كل 

واحد ممن تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة بالتقدير المذكور 
بالعملة اللبنانية، ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير له، واهلل تعالى أعلم«. 

أزمة مياه
المنية جفاف غير معهود في اآلبار االرتوازية مع  تعاني بلدات حي حمدون  في 
غياب شبه كامل لتمديدات مياه الشفة األمر الذي دفع األهالي الى شراء المياه 

بتكاليف تصل الى 20$ دوالر  في اليوم الواحد.
 

وأزمة »دنانير«
السياسية  النشاطات  في  المشاركة  عن  معروف  سياسي  ناشط  مؤخرا  غاب 
واالجتماعية، مقربون من الناشط تحدثوا عن »أزمة دنانير« يعاني منها الناشط 

المذكور.

أول صالة في مصلى الشهيد الرائد وسام عيد
أقيمت أول صالة  في مصلى الشهيد الرائد وسام عيد ) قيد االنشاء( عشاء الثالثاء 
22 تموز 2014 الموافق لل 24 من رمضان للعام 1435 للهجرة وشارك في آداء 

الصالة أكثر من مائة مصِل.

 صدقة الفطر

 
هكذا تصنع الشعوب الغبية 

وضعت مجموعة من العلماء 5 قرود في قفص واحد وفي وسط القفص يوجد سلم وفي أعلى 
السلم هناك بعض الموز في كل مرة يطلع أحد القرود ألخذ الموز يرش العلماء باقي القرود 
بالماء البارد بعد فترة بسيطة أصبح كل قرد يطلع ألخذ الموز، يقوم الباقين بمنعه وضربه 

حتى ال يرشون بالماء البارد.

بعد مدة من الوقت لم يجرؤ أي قرد على صعود السلم ألخذ الموز على الرغم من كل اإلغراءات 
القرود الخمسة ويضعوا مكانه  العلماء أن يقوموا بتبديل أحد  خوفا من الضرب، بعدها قرر 
قرد جديد فأول شيء يقوم به القرد الجديد أنه يصعد السلم ليأخذ الموز ولكن فورا األربعة 

الباقين يضربونه ويجبرونه على النزول.

بعد عدة مرات من الضرب يفهم القرد الجديد بأن عليه أال يصعد السلم مع أنه ال يدري ما 
السبب. قام العلماء أيضا بتبديل أحد القرود القدامى بقرد جديد وحل به ما حل بالقرد البديل 

األول حتى أن القرد البديل األول شارك زمالئه بالضرب و هو ال يدري لماذا يضرب؟

وهكذا حتى تم تبديل جميع القرود الخمسة األوائل بقرود جديدة حتى صار في القفص خمسة 
قرود لم يرش عليهم ماء بارد أبدَا ومع ذلك يضربون أي قرد تسول له نفسه صعود السلم 
بدون أن يعرفوا ما السبب. لو فرضنا. وسألنا القرود لماذا يضربون القرد الذي يصعد السلم؟ 

أكيد سيكون الجواب: ال ندري ولكن وجدنا آباءنا وأجدادنا هكذا.

عمليًا هذا ما نطبقه نحن في أعمالنا وحياتنا اليومية نبقى في الروتين خوفًا من التغيير !
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■ تصدر الوسط بالتعاون مع
الوطنية التربية  كشافة  أمل-   بسمة  جمعية   - الرباط   جمعية 

الخيرية المنية  جمعية   - المعاقين  لتأهيل  الوفاء  جمعية    - 
دير المحبة    شباب  جمعية   - والحياة  الفكر  جمعية   االسالمية- 
- جمعية الثــقافي  المنية  مركز   - المنية  تجمع  صناعيي   -  عمار 
 شباب الضنية - جمعية النهضة - ومؤسسات اجتماعية أخرى نشير
 الى ان الباب مفتوح مع باقي المؤسسات االجتماعية لالنضمام الى

مشروعنا الموجه لخدمة الوطن والمواطن

■ إقرأ في عددنا القادم
تحقيق عن ثمرة ومعاصر الزيتون

لقاءات ومقابالت خاصة من طرابلس

 مؤخر - تقرير مفصل حول حقول الغاز والنفط في المنية
عكار والشمال

 الناشر واالدارة:  أ. فهد آغا الحاج أحمد 
التحرير والتدقيق: أ. محمود الزعبي

االشراف: أ.عبدالقادر نــحلة
العالقات العامة: أ. أحمد حمود

الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم
الخدمات الفنية والتصوير: استديو روان   

مكتب عكـــار:  70753088
االستشارات القانونية: المحامي أسامة عوض

لالتصال بالوسط:  06464444 03216791  03216792
email: alwassat@hotmail.com   info@alwassat.com

فوائد الزنجبيل مع الليمون

■  يساعد عصير الليمون مع الزنجبيل الدافئ على 
تخفيف اآلم الحلق والتهاب اللوزتين إذا استخدم 

كغرغرة عدة مراتٍ في اليوم

■  فوائد الزنجبيل مع الليمون في فتح للشهية:   
لما يحتويه من فيتامينات ب 2 والريبوفالفين و 

ب 3 وكالسيوم وبوتاسيوم لهذا فإن تناوله على 
اإلفطار يفتح الشهية طوال اليوم.

■  فوائد الزنجبيل مع الليمون للقلب: يساعد 
الليمون بسبب البوتاسيوم في تنظيم ضربات 
القلب وهو مفيدٌ لمرضى الكلى واألمعاء، كما 

يقوي جدران األوعية الدموية. 

■  فوائد الزنجبيل والليمون في المساعدة على 
تفتت الحصوات المرارية وحصوات الكلى: وهو 
معقمٌ ومهدىٌء للجروح البسيطة ويعمل على 

تخفيف آالم لدغة النحل والدبور والحشرات. 

■  لتخفـيف الوزن: انقعي القليل من الكمون 
في ماٍء مغلي مع ليمونةٍ مقطعةٍ إلى حلقات، 
واتركيها طوال الليل واشربي المنقوع صباحًا 

على الريق، وسترين كيف أن الشحوم في منطقة 
األرداف والساقين بدأت بالزوال.

قبل الطـــبع

شاركتنا في رعاية هذا العدد شركة أفران القصر- 06461626  - 03144202

صحة

هل نسيتم يا عرب أن القدس تناديكم
هل نسيتم يا عرب ما فعلت بها أياديكم

 أهملتوها فأمهلكم اهلل فانظروا ماحل فيكم
 دار العز مهجورة القدس كيف تالقيكم

عاشت مطعونة الظهر تنزف جرح أيديكم
والت و ولولت بدعاٍء لرب الكون تشكيكم 

ركعت و سجدت بصالةٍ تدعوا اهلل يهديكم

أعطت للشام منديٌل لتلف عار تخليكم 
وسقت النيل العطشان الذي كان يداويكم 
وقطفت لتونس ياسمينا زين كل أراضيكم

حرية هذا مطلبكم والعار حول حواليكم
 سيسمو الجهل فيكم والعلم أرقى أمانيكم 

كنتم خير امةٍ فأصبح الغرب يسقيكم
بكؤوس كلها مرصعةٍ بالخيبة والذل يحييكم

فإستفيقو يا عرب إن القدس تناديكم
 هذه صرخة عتب اتقوا  اهلل في مساعيكم
 وسالم إذا نسيتم و هنيئًا لكم كراسيكم

 وأعيد و اكرر جملتي علها توقظ معاليكم
 كنتم خير أمةٍ فأصبح الغرب يسقيكم

بقلم: الشاعر خالد اويظة

هل نسيتم يا عرب

السحر والتعامل مع الشياطين 
للمفكر االسالمي: محمد خليل أسوم

السحر والتعامل مع الشياطين هو الداء الذي توارثته األجيال منذ عهد موسى عليه السالم وحتى 
الجن والشياطين،  البصرية وتسخير  الخدع   : ، وهو يعتمد على أمرين  يومنا هذا، السحر علم 
الخدع البصرية فن، اما تسخير الجن والشياطين فهو يعتمد على طالسم أقل ما يقال فيها انها 

من أشد انواع الكفر .

الساحر كافر، شيطان

ولألسف الشديد السحر ينتشر في ايامنا بكثرة، والجهل عند الناس هو سبب انتشاره، ويسمى 
الساحر في ايامنا شيخا، واغلب من يرتاد السحرة من الناس هم النساء، واغلب مواضيع السحر 
عليه  التنبيه  الموضوع حقه ويجب  اعطاء هذا  لذلك يجب  والكره،  والحب  والطالق  الزواج  هي 

دوما والتحذير منه.

طالسمه  الناس  تعلم  التي  الكتب  كل  يجمع  وكان  السحر،  يحارب  السالم  عليه  سليمان  كان 
وتعلمهم كيف يسخرون الجن والشياطين او تسخرهم الجن والشياطين، وكان يضع هذه الكتب 
..وصاروا  الناس  بين  تنشرها  وبدأت  الكتب  هذه  الشياطين  ....اخذت  مات  فلما  عرشه،  تحت 
يقولون ان ملك سليمان انما كان بالسحر وليس بالنبوة، حتى قال اليهود عن سليمان انه كافر 
..وانه ساحر فأنزل اهلل آية السحر في البقرة ليظهر خطورته ويظهر براءة سليمان من التهمة 

التي وجهها اليهود اليه.

ــَياِطنَي كََفــُروا يَُعلُِّمــوَن النَّــاَس  ــَياِطنُي َعــَى ُملْــِك ُســلَْيَمَن َوَمــا كََفــَر ُســلَْيَمُن َولَِكــنَّ الشَّ َواتََّبُعــوا َمــا تَْتلُــو الشَّ

ـَـا نَْحــُن ِفْتَنــٌة  ــْحَر َوَمــا أُنـْـِزَل َعــَى الَْملَكـَـنْيِ ِبَباِبــَل َهــاُروَت َوَمــاُروَت َوَمــا يَُعلِّــَمِن ِمــْن أََحــٍد َحتَّــى يَُقــوَل إِنَّ السِّ

يــَن ِبــِه ِمــْن أََحــٍد إِلَّ ِبــإِْذِن  ــنْيَ الَْمــْرِء َوَزْوِجــِه َوَمــا ُهــْم ِبَضارِّ َفــَا تَكُْفــْر َفَيَتَعلَُّمــوَن ِمْنُهــَم َمــا يَُفرُِّقــوَن ِبــِه بَ

اللَّــِه َويََتَعلَُّمــوَن َمــا يَُضُُّهــْم َوَل يَْنَفُعُهــْم َولََقــْد َعلُِمــوا لََمــِن اْشــَرَاُه َمــا لَــُه ِف اْلِخــرَِة ِمــْن َخــَاٍق َولَِبْئــَس َمــا 

ْوا ِبــِه أَنُْفَســُهْم لَــْو كَانُــوا يَْعلَُمــوَن )102( َولَــْو أَنَُّهــْم آَمُنــوا َواتََّقــْوا لََمُثوبَــٌة ِمــْن ِعْنــِد اللَّــِه َخــْرٌ لَــْو كَانُــوا  َشَ

يَْعلَُمــوَن )103(


