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السنة األولى - العدد 0004 إنمائية اجتماعية هادفة تصدر مؤقتا أول كل شهر

الدريان مفتياً وسطاً والوسـطيوَن  يف  ضيافة  »الوسط« 

«كلمة
خلدون الشريف :  السنيورة  مسؤول عن  »افادات أبو صعب« 

 - sr - rawan

هاهي النسخة المطبوعة الرابعة من الوسط نضعها بين أيديكم بعد تأخير »طارئ« يعود الى تحسين مكتب المؤسسة وتجهيزه الستقبال األصدقاء والمراجعين على 
مدار األسبوع، إضافة الى تجهيز أكثر من مكتب تمثيلي في باقي المحافظات،  ونعدكم بالعودة اليكم في خالل وقت قريب من اآلن بحلة جديدة نعلن فيها عن استراتيجية 
 FM الوسط، وعن اطالقها رسميا عبر االنترنت، الى جانب وسائل التواصل االجتماعي مع االعالن أيضا عن تشغيل محطة اذاعية رقمية من المقرر وضعها على موجات ال

في خالل فترة قريبة جدا يعلن عنها  وعن آليتها في حينه.
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األساتذة  لبى  الخير،   أحمد  األستاذ  من  بدعوة 
أيلول   25 ل  الموافق  الخميس  مساء  المتعاقدين 
لمناسبة  لهم  تكريما  العشاء  على  الدعوة   2014
رؤساء  بحضور  وذلك  اللبنانية  الجامعة  في  التفرغ 
والثانويات  المدارس  مدراء  الدين  رجال  البلديات،  
والمهنيات، هيئة منسقية تيار المستقبل في المنية 

إعالميين وأصدقاء. 
 

لعريف  كلمة  ثم  اللبناني  الوطني  بالنشيد  الحفل  بدأ 
الحفل اآلنسة سحر شرشوح التي رحبت بالضيوف مهنئة 
وسهر  وعناء  تعب  بعد  اليه  وصلوا  بما  بهم  المحتفى 
األستاذ  الدعوى  لصاحب  كلمة  كانت  ثم  طويل  ليل 
»بداية  قائاًل:  بالضيوف   بدوره  رحب  الذي  الخير  أحمد 
هذا  في  معكم  بالوجود  لنفسي  أبارك  أن  لي  اسمحوا 
الحفل المتواضع الذي ال يرقى بأي حال من األحوال الى 
معشار ما تستحقون وليسمح لي الجميع بأن أشعر بالفخر 
واالعتزاز بأن أكون بزادي القليل من المعرفة والعلم بين 

هذه الهامات األكاديمية العظيمة في منطقتي المنية«.
والمعرفة  والثقافة  العلم  الى  تحتاج  المنية   « أضاف: 
المرحلة  هذه  في  خصوصا  والمياه,  للطرقات  كحاجتها 
  ، مدينة«  الى  بلدة  كونها  من  المنية  فيها  تنتقل  التي 
مؤكدا على الدور الريادي الذي تلعبه البلديات في كافة 
المجاالت وبتجلي الصورة الحقيقية بهذا اللقاء الذي جمع 

بين كافة القطاعات«.
 

أثبتوا  »قد  المنية   في  »الجامعيين  أن  الخير  ورأى 
وهو  لبنان  في  األهم  التعليمي  الصرح  في  وجودهم 
الجامعة اللبنانية وعملوا الى جانب وظيفتهم األكاديمية 
في الحقل االجتماعي، وكّل مناوي يطمح أن يتمدد ذلك 
تثقيفية  ندوات  عبر  االجتماعية  الحياة  داخل  الى  الدور 
تستهدف قطاعات الشباب والمرأة والعمال وذلك لزيادة 
الوعي لدى تلك الفئات بالمجاالت التي تحيط بها  مؤكدًا 
أن الدور اليوم يقع عليهم لزيادة وعي الشباب وانقاذهم 
من طريق التطرف األعمى وانتشالهم من مستنقع اآلفات 
اإلجتماعية ال سيما المخدرات والتدخين واالنحراف ودفع 

األنسب  التخصصي  المجال  الختيار  الثانويين  الطالب 
لهم في سياق خفض نسبة البطالة العالية«. 

وختم كلمته عن منطقة المنية قائاًل:  »تتجسد 
منية  لمنيتنا،  الحقيقية  الصورة  اللقاء  هذا  في  اليوم 
التعايش ال التطرف،  منية العلم ال الجهل، منية التطور ال 
االنغالق، المنية اليوم تؤكد من خاللكم أنها منارة العلم 
لحضوركم  شكري  أجدد  النهاية  في  والتربية،  والثقافة 

وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق«.

األساتذة  بين  تعارف  بحلقات  اللقاء  انتهى 
على  الخير  شاكرين  واختصاصاتهم  الجامعيين 

هذا الحفل والتكريم. 

رئيس حركة لبنان التجدد األستاذ أحمد الخري يكرم األساتذة املتفرغني يف الجامعة اللبنانية يف املنية
»املنية تحتاج اىل العلم والثقافة والرتبية كـ حاجتها للطرقات واملياه«

■ الصور بعدسة  استديو روان - رضوان أسعد■ كوكــــبة من المــــكرمين    

■ صورة تجمع الخير مع المكرمين    

■ متوسطًا الدهيبي و عقل 
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 كبارة: ما قاله قائد الجيش  كشف املؤامراة
 

رأى النائب محمد كبارة أن ما قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي لصحيفة النهار، كشف المؤامرة 
التي انتصر الجيش عليها في عرسال والتي كنا أول من حّذر منها، ما أغضب األلسن السفيهة التي 
على  كبارة  وأثنى  لبنان.  وعلى  الجيش  على  مؤامرتها  كشفنا  ألننا  بشتائمها  وتناولتنا  علينا  فجرت 
الحكمة التي تحلت بها المؤسسة العسكرية، إذ رفضت قصف بلدة عرسال وقتل المدنيين فيها، وهي 

أنقذت الجيش وأنقذت عرسال وأنقذت لبنان من أسوأ مؤامرة كانت تدبر لنا جميعًا.  

طعمة يدعو الجيش إىل التمسك بدوره الوطني 
 رأى النائب نضال طعمة ان »قوى الثامن من آذار تحاول جاهدة، ومنذ مدة فرض معادلة التعاطي مع 
حكومة النظام السوري، في ملف النازحين السوريين، الذين هربوا من هذا النظام ومن آلة القتل فيه، 
وكأن البعد اإلنساني لقضية النازحين أصبح في خبر كان، تزامنا مع اإليحاء للبنانيين بأن مصائبهم، 
هؤالء هم مصدرها، ومن يتهجم على جيشهم هم كذلك أولئك النازحون. وفي هذا اإلطار نقولها 
وبصراحة، على كل األطراف اعتاق هؤالء الالجئين المشردين من طاحون المواقف السياسية، وكما 
نرفض رفضا قاطعا أن يتحول هؤالء إلى مسلحين، أو أن تتحول مراكز إقامتهم إلى إيواء مسلحين أو 

مطلوبين، كذلك نرفض التعميم، ومعاملة الجميع على أنهم متطرفون أو إرهابيون«.  

زهرمان يتحدث عن الدويلة والدولة
 قال عضو »كتلة المستقبل« النائب خالد زهرمان »اننا نريد بناء الدولة وأال تطغى عليها، وكّل أداء 
»حزب اهلل« هو لحساب قيام الدويلة على الدولة، إذا نحن علينا أن نسأل الحزب ماذا يريد؟ بعد ان 
ورط لبنان في األزمة السورية وعرقل االنتخابات الرئاسية«.   وأضاف “إذا كانوا منفتحين ولديهم 

رغبة في بناء الدولة لنتحاور تحت سقف الدستور والقانون، وأول خطوة يجب ان يقوم بها هي سحب 
قواته من سوريا”.

 أكد الرئيس نجيب ميقاتي »أننا لن نتردد 
في التفاعل مع اي مبادرة حوارية، ال تلغي 

أحقية االختالف السياسي ومشروعيته وعدم 
الرهان على الغاء اآلخر أو استيعابه«. وشدد 
على أن تلبيته باألمس دعوة الرئيس سعد 

الحريري »تأتي انسجاما مع قناعته بأن 
الخالف السياسي يجب أال يفسد في الود 

قضية، خصوصا عند مواجهة أمور مصيرية 
تتطلب وحدة الجميع«.

 
موقف الرئيس ميقاتي جاء خالل حفل أقامته 

»جمعية العزم والسعادة االجتماعية« في 
طرابلس تكريما لعمداء الجامعة اللبنانية 

واالساتذة المتفرغين. شارك في الحفل رئيس 
الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين والمشرف 
العام على »جمعية العزم والسعادة االجتماعية« 
عبد االله ميقاتي واالساتذة المكرمون وعمداء 

ومدراء كليات وفروع الجامعة اللبنانية في الشمال 
ولبنان. 

 

 اململكة خري سند
 وعضد لنا 

  
وإستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه في 
ستاركو، سفير المملكة العربية السعودية علي 

عواض عسيري 

ونوه الرئيس ميقاتي  ب »دور السفير عسيري 
وجهوده لتمتين العالقات الثنائية بين لبنان 

والمملكة طوال فترة وجوده في لبنان، وحكمته 
في مقاربة القضايا العربية في الظروف الصعبة 

التي نمر بها«. 

 استقبل السفري 
الروسي 

روسيا  سفير  ميقاتي  الرئيس   وإستقبل 
قضايا  معه  وعرض  زاسبكين   الكسندر 
بين  الثنائية  والعالقات  ولبنان  المنطقة 
»لقد  اللقاء:  بعد  زاسبكين  وصرح  البلدين.  
المتعلقة  القضايا  من  كبيرا  عددا  بحثنا 

 – اللبنانية  والعالقات  ولبنان  بالمنطقة 
الراهنة  الظروف  في  تتطور  التي  الروسية 
زيادة  ضرورة  عن  تكلمنا  كما  جيد،  بشكل 
التعاون بين بلدينا في المجاالت االقتصادية 
والعسكرية وغيرها. اما على الصعيد االقليمي 
المجتمع  جهود  توحيد  ضرورة  الى  فاشرنا 
الدولي في موضوع مكافحة االرهاب ومشاركة 

جميع االطراف الراغبة بذلك بدون استثناء«.

 
 

والتقى االعالميني يف 
طرابلس

 رأى الرئيس نجيب ميقاتي في لقاء مع 
اإلعالميين في طرابلس اليوم »أن هناك 

صعوبة بالغة في إجراء اإلنتخابات النيابية 
في موعدها بسبب الظروف التي يشهدها 
لبنان، وبالتالي فإن تمديد والية المجلس 

النيابي يعتبر، كما قلت سابقًا، أبغض 
الحالل«. وأمل »أن يكون هناك حلحلة على 

مستوى إنتخاب رئيس للجمهورية، بعد 
التمديد لمجلس النواب«.

ودعا »كل األطراف في لبنان إلى تغليب المصلحة 
الوطنية على ما عداها، وبذل الجهود، كل مع 

جمهوره وقواعده الشعبية من أجل التهدئة ونبذ 
العنف ومنع السقوط في الفتنة«. وأشار إلى » أن 

كثيرًا من األطراف يسعى إلى وأد الفتنة ورفض 
اإلنجرار لها«.

وقال »كل ما يجري في المنطقة ينعكس على 
لبنان، لكن للبنان خصوصيات تتجاوز كل 

األحداث، وهو يحتاج إلى جهود جميع أبنائه 
لحماية أمنه واستقراره«.

 وأكد أنه »على إستعداد للتعاون مع كل األفرقاء 
في طرابلس من أجل حماية أمنها وإستقرارها 

»، مشيرًا إلى »أن التيار الوسطي بات له حضور 
جيد على مستوى الوطن عمومًا ، وهو لم يتراجع، 

ولكن يستعد إلنطالقة أفضل ال سيما في ظل 

هذه الظروف الصعبة التي ال يمكن مواجهتها إال 
باإلعتدال والوسطية«.

وقال »إن الجيش اللبناني هو صمام األمان 
للجميع وعلينا دعمه بكل الوسائل وعدم اإلساءة 
إلى دوره ال سيما في هذه المرحلة الخطيرة التي 

نمر بها، ونتمنى أن تجد اإلتصاالت الجارية بشأن 
اإلفراج عن العسكريين خواتيمها اإليجابية قريبًا 
جدًا من أجل طي هذا الملف المؤلم. كما نجدد 

إدانتنا قتل العسكريين اللبنانيين وكل أعمال 
القتل والذبح التي ترتكب وتسيء إلى التعاليم 
الدينية و تشكل بذور فتن طائفية ومذهبية ال 
تحمد عقباها، ونعوِّل على حكمة الجميع لوأد 

محاوالت التفرقة وبث الفتن«.

ويف الشأن الطرابلسي دعا »الجيش 
اللبناني إىل إستكمال ما كان بدأه قبل شهر 

على صعيد تنفيذ الخطة األمنية بما يكفل 
الهدوء والطمأنينة واإلستقرار لطرابلس 

وأهلها ويعيد الحركة التجارية إليها«.

ودان »كل المحاوالت الرامية إلى زرع بذور الفتنة 
بدءًا من حرق الشعارات الدينية وصواًل إلى 

الكتابات الطائفية على جدران الكنائس » مشددًا 
على ضرورة تضافر جهود كل القيادات السياسية 

والدينية والمدنية واألمنية لوضع حد لما يجري 
وإيجاد شبكة أمان تحمي طرابلس«.

ودان »إطالق النار على المواطنين في طرابلس 
والتي ذهب ضحيتها أخيرًا المواطن فواز البزي 

ما أدى إلى مقتله« داعيًا » الجميع إلى التهدئة«. 
وقال : »أال يكفينا ما نشهده من أعمال قتل وذبح 
يندى لها الجبين حتى نعتدي على بعضنا البعض 
بالنار أو بالخطف في لبنان عمومًا أو في طرابلس 

خصوصا«.

وختم بالقول »ندائي دائمًا للجميع بالمحافظة 
على الوحدة الوطنية وعدم إستجرار الشرور 

والفتن إلى أرضنا«.
 
 

  اتهم النائب في تيار »المستقبل« كاظم الخير 
بعرقلة  الحر«  الوطني  و«التيار  اهلل«  »حزب 
العسكريين  أزمة  لحل  للتوصل  المفاوضات 
الدولة،  هيبة  على  الحفاظ  بحجة  المختطفين 
أبناءها  الدولة  تحمي  أن  ضرورة  على  مشدّدًا 

بكل الوسائل المتاحة.

ونبّه الخير، في حديث صحفي، من أّن المسلحين 
يسعون لضرب االستقرار اللبناني وجر البالد الى 
مع  اجرامي  بشكل  تعاطيهم  خالل  من  الفتنة 
إقدامهم  بعد  ناشطة  كانت  التي  المفاوضات 
وقال:  االسرى.  العسكريين  من  عدد  قتل  على 
المجال  الحكومة في هذا  نعول على دور  »نحن 
والتعاون القائم مع الدول الفاعلة في الملف ألنّه 
لم يعد يجوز السماح بتصفية العسكريين الواحد 

تلو اآلخر«.
  

ال بوادر انتخابات
وتطرق الخير للملفات السياسية، حيث اعتبر أّن 
إصرار فريق »8 آذار« على ربط لبنان بالتسوية 
»هم  وقال:  الرئاسة،  استحقاق  يعطل  االقليمية 
يرفضون الحديث بتسوية لبنانية – لبنانية لحل 
األخرى  االستحقاقات  كل  يضع  ما  الرئاسة  أزمة 

على مقاعد االنتظار«.

ونفى وجود اي صفقة لتمرير مشروع تمديد والية 
مجلس النواب، الفتًا إلى وجود قناعة لدى »تيار 
االنتخابات  باتمام  امكانية  ال  بأن  المستقبل« 

»نحن  وقال:  الرئاسية.  االنتخابات  قبل  النيابية 
تسوية  تقوم  أن  أساس  على  ترشيحاتنا  قدمنا 
باالنتخابات  نشارك  وبعدها  رئيسًا  فننتخب 
النيابية، ولكن ال يبدو أن هناك بوادر انتخابات 

رئاسية ما سيعّلق كل االستحقاقات«.

برفض  شامل  لفراغ  نصل  أن  الخير  واستبعد 
فريق »8 آذار« السير بالتمديد، وقال:«نحن لسنا 
بوارد النظر بتغيير النظام اللبناني«.  الخير شدد 
الظلم  »من   : أنه   على  آخر  صحفي  حديث  في 
الرئاسي  االستحقاق  تعطل  آذار«   14« يقال  ان 
شيء  كل  قدمنا  ونحن  آذار«   8« تعطله  مثلما 
عندنا وقدمنا مرشحنا وحضرنا الى كل الجلسات 

وطرحنا مبادرتنا«.

كلهم متورّطون 
وإرهابيون؟!

أّن  الخير  اعتبر  السوريين،  الالجئين  ملف  وفي 
مخيّمات  إنشاء  برفض  كانت  الكبرى  المصيبة 
النتشارهم  أدّى  ما  األزمة  بداية  منذ  لالجئين 
مع  التعامل  يتم  »اليوم  وقال:  عشوائي،  بشكل 
وإرهابيون،  متورطون  كلهم  وكأنّهم  الالجئين 
لكان  المخيمات  طرح  على  وافقوا  لو  فيما 
المساعدات  ووصول  مضبوطا  االمني  وضعهم 
اليهم أسهل«. واتهم من يصر على عدم انشاء 
اللبنانيين  بين  فتنة  الى  البلد  بجر  مخيمات 

والالجئين السوريين.

 حبيش: التمديد أبغض الحالل 
 أسف النائب هادي حبيش، في حديث الى "اذاعة الشرق"، من "تصرف وأداء بعض النواب أو بعض 
الكتل السياسية، والذي أصبح عند الرأي العام يشمل كل النواب، ألن المجلس ال يجتمع وال ينتخب 

رئيسا".    
ورأى حبيش "أن التمديد هو أبغض الحالل وهو أفضل من الفراغ في مجلس النواب"، وقال: 

"سنبذل كل جهدنا لنتفادى الشغور، وندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم حتى ال نصل إلى الفراغ 
ولكي يمر مشروع القانون الى الحكومة".

 

الصور: )س ر( استديو روانالصور: )س ر( استديو روان

 

االنتخابات النيابية بغياب الرئيس تؤدي اىل فراغ كامل  
حزب اهلل مقتنع ان عون عاجز عن الوصول للرئاسة

 
أكد  النائب أحمد فتفت في حديث الى تلفزيون المستقبل، »ان من يعرقل االنتخابات الرئاسية ال يحق له القول إنه يريد انتخابات نيابية، وهذا الكالم موجه 

للتيار الوطني الحر، ونأمل منه في ان يكون على قدر المسؤولية وينتخب رئيسا«.  

وقال :«موقفنا واضح، نحن ضد اجراء انتخابات نيابية قبل وجود رئيس الجمهورية، الن هناك خطرا كبيرا على الفراغ في السلطة، فبغياب رئيس للجمهورية ال 
يوجد امكانية لتسمية رئيس مجلس وزراء. وعليه نحن ال نخفي موقفنا، نحن مع التمديد طالما ان ال انتخابات لرئاسة الجمهورية، ولكن ان حصلت عندها يبنى 

على الشيء مقتضاه وتصبح مدة التمديد قصيرة جدا«.

اضاف :«نحن ضد اقفال المجلس النيابي بشكل كامل الن هناك ضرورات اقتصادية وتشريعية مثل اليوروبوند والموازنة والسلسلة وقانون االنتخاب«. وأشار 
الى ان »استمرار السلطة من الضرورات التشريعية ولذلك نحن مستعدون للذهاب الى المجلس وقوى 14 آذار بهذا الجو«.  والحظ فتفت »ان حزب اهلل 
مقتنع ان النائب ميشال عون غير قادر على الوصول الى رئاسة الجمهورية، ولن يبلغه حفاظا على تحالفه السياسي وكل ما نراه هو مناورات«. 

الرئيس ميقاتي
النار تقرتب من أرضنا بسرعة وعلينا وقف تماديها

من الظلم ان يقال .. 
 »14 آذار« تعطل االستحقاق الرئاسي

»»
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الكبير  الظلم  “من  كبارة  محمد  النائب  حذر   
صعيد  على  طرابلس  مدينة  له  تتعرض  الذي 
التقنين الكهربائي القاسي والعشوائي ال سيما 
خالل فترات الليل وفي ظل حرارة فصل الصيف 
الى  المعنيين  “المسؤولين  داعيا  المرتفعة”، 
تعامل  ما  غرار  على  الشمال  عاصمة  معاملة 
أحدا  “ان  مؤكدا  الكبرى”،  اللبنانية  المدن  به 
الجديدة  المؤامرة  على  اليوم  بعد  يسكت  لم 
بالظلم  إغراقها  عبر  طرابلس  ضد  تحاك  التي 
والظلمات”. ور أى “ان االنقطاع المتواصل للتيار 
على  شلال  ينعكس  طرابلس  عن  الكهربائي 

المدينة  أبناء  ويعرض  اليومية  الحياة  تفاصيل 
من التجار وأصحاب المحالت التجارية الى خسائر 
مالية كبيرة، فيما يفتح المجال امام شتى انواع 
االستغالل من قبل بعض الشركات الخاصة التي 
الرسمي  التقنين  على  تقنينا  تمارس  اصبحت 
يفرضه ضعف  الذي  المحلي  التقنين  عن  فضال 
والضغط  الشعبية  المناطق  في  المحوالت 
هذه  يجعل  ما  العامة  الشبكة  على  الحاصل 
اكثر  الى  يصل  قاس  لتقنين  تتعرض  المناطق 

املرعبي: ال يمكن اجراء االنتخابات من 16 ساعة في اليوم”.
النيابية يف ظل الشغور الرئاسي

قال رئيس »تيار القرار اللبناني« الوزير والنائب 
السابق طالل المرعبي، في تصريح اليوم: »إن 
ما جرى من تحضيرات لالنتخابات النيابية أمر 
للمهل  القانونية  المخالفة  رغم  على  طبيعي 
واالستحقاق  الناخبة،  الهيئات  دعوة  لجهة 
النيابي وإجراء االنتخابات هي ركيزة كل نظام 
على  كثيرا  كالما  سمعنا  وقد  ديموقراطي، 
قانون جديد وشكلت لجان لكن حتى اليوم لم 

يتفقوا على شيء.
نيابية في ظل  انتخابات  اجراء  ولكن ال يمكن 

يجوز  ال  كما  الجمهورية  رئاسة  مركز  شغور 
اجراء االنتخابات في ظل حكومة سياسية شبه 
االنتخابات  معطلة ويجب ان تشرف على هذه 
اعوام  منذ  العادة  جرت  كما  حيادية  حكومة 

طويلة وتكون الظروف األمنية مستتبة«.

عدم  الى  الجميع  أدعو  فأنا  هنا  »من  واضاف: 
المزايدة والى التعجيل في االنتخابات الرئاسية 
يمكن  كله  وهذا  انتخابات،  حكومة  وتشكيل 
ان يحصل في مهل متقاربة اذا وجدت النيات 
أتون  من  البلد  هذا  بإخراج  الصادقة  واالرادة 

الفتنة والفساد واإلنهيار«.

بعض  من  نسمعه  الذي  الكالم  »إن  وقال: 

واقتسام  الفساد  مكامن  على  المسؤولين 
مفقودة  الرقابة  ألن  مخيفا،  أصبح  المغانم 
اال وفق معايير معينة. وآن  والقانون ال يطبق 
القادة  يعي  وان  الشعب  ينتفض  الن  األوان 
النحو  هذا  على  االستمرار  أن  السياسيون 

سيطيح كل مؤسسات الدولة«.

النواب  مجلس  يجتمع  لكي  األوان  »آن  وتابع: 
واألساسية  المهمة  المشاريع  بعض  إلقرار 
ترك  أيضا  يجوز  ال  ألنه  الكهرباء  أزمة  وإنهاء 
السياسيين  وكل  الظالم  بحر  في  يغرق  لبنان 
هذه  لحل  التدخل  عن  عاجزة  األمنية  والقوى 

المشكلة.
   

املؤسسات  لدعم  البعريني: 
لضبط  مخيمات  وإقامة  األمنية 

النازحني 
 

 أكد رئيس »التجمع الشعبي العكاري« النائب 
السابق وجيه البعريني على  أن "ما يجري من 
حوله  المشتعلة  بالنار  لبنان  القحام  محاوالت 

درجات  أقصى  يتطلب  ما  وهو  للغاية،  خطير 
المؤسسات  على  للحفاظ  والتضامن  الوعي 
التصدي  في  األمان  صمام  ألنها  األمنية، 
نقل  شأنها  من  التي  االرهابية،  للمخططات 

المعارك الى الداخل اللبناني".

أي  من  أكثر  مطالبون  "اللبنانيون  أضاف:   
الصغيرة  الخالفات  الترفع عن  وقت مضى في 

مؤسساته،  على  والحفاظ  الوطن  لمصلحة 
ورفض  والجيش  اللبنانية  الشرعية  ودعم 
ألن  تدميري  تخريبي  مخطط  أي  الى  االنجرار 

الجميع خاسر في الفوضى".

   وشدد على "ضرورة إتخاذ قرار سياسي بشأن 
الحدود،  على  آمنة  مناطق  في  مخيمات  إقامة 
ورعايتها،  الدولة  سلطة  تحت  تبقى  لكي 

الجيش  على  االعتداء  الصمد: 
خطري

   
"ما  أن  الصمد  السابق جهاد  النائب  رأى   
ال  خطير  اعتداء  هو  الجيش  له  يتعرض 
كل  على  اعتداء  ألنه  عنه،  السكوت  يجوز 

وألي جهة  مكوناتهم  بمختلف  اللبنانيين 
الوقوف  الجميع  انتموا، وأن على  سياسية 
الجيش  وااللتفاف حوله ألن  الجيش  خلف 
لحماية  الوحيدة  الضمانة  أحمر وهو  خط 

وبقاء لبنان".
اإلعتدال  دين  هو  "اإلسالم  أن  واعتبر   

مظاهر  وأن  واأللفة،  والمحبة  والتسامح 
الدولة  واالعتداء على مؤسسات  التطرف  
المواطنين،  وعلى  المقدسات  وعلى 
وممتلكاتهم  أنفسهم  في  وتخويفهم 
بريء  وهو  شيء،  في  اإلسالم  من  ليست 

منها".  علي  يحي  اليمني  النواب  مجلس  رئيس  زار   
الراعي، قرية بدر حسون البيئية في ضهر العين 
القيم  الزائر  الوفد  الكورة وكان في إستقبال   -
واوالده  حسون  بدر  دكتور  البيئية  القرية  على 
ومختبرات  وحدات  أقسام  ورؤساء  وأمير  أحمد 

التصنيع في خان الصابون.
 وبعد عرض قدمه بدر حسون عن تاريخ صناعة 
الصابون وإنتقال الفكرة الى حيذ التنفيذ بربط 

صناعة الصابون بالطبيعة والبيئة عبر مشروع 
القرية  أرجاء  في  للوفد  جولة  كانت  متكامل 
للرئيس  حسون  ختامها  في  قدم  والمختبرات 
البيئية وهو صابونة  القرية  تذكارا من  الراعي 
من الذهب والماس والتي تعتبر أغلى صابونة 

في العالم.
 

هادي  النائب  المستقبل«  »كتلة  عضو  طالب   
والحكومة  ب »تكثيف  اللبنانية  الدولة  حبيش 
الجهود، مهما كلف االمر، من اجل اطالق سراح 

العسكريين  واالمنيين المخطوفين«. 

معتبرا  المخطوفين   مع  تضامنه  حبيش  وأكد 
من  واهاليهم  المخطوفين  أبنائنا  »معاناة  أن 
ان  يجب  وتكريت  ومشحا   وفنيدق  القبيات 
ابناؤهم  يعود  وان  ممكن  وقت  بأسرع  تنتهي 

اليهم سالمين«.

 ورأى أنه »على الدولة ان تبذل قصارى جهدها 
ومهما كلف االمر النهاء هذه  القضية، الن امن 
مواطن  كل  كرامة  من  وكرامتهم  العسكريين 

لبناني ومن كرامة  الوطن«، 
الحاضنة  البيئة  »ستبقى  عكار  أن  على  مشددا 
للجيش وللمؤسسات  االمنية الشرعية كما انها 

ستبقى النموذج في العيش الواحد«.

»تيار  في  السياسي  المكتب  عضو  استقبل   
المستقبل« مصطفى علوش وفدا من »حركة 
سر  أمين  ضم  طرابلس،  في  منزله  في  فتح« 
التحرير  ومنظمة  الحركة  في  الشمال  منطقة 
العالقات  مسؤول  جهاد،  أبو   - فياض  محمد 
الحافظ  عبد  الشمال  في  للحركة  السياسية 
كنعان - أبو مروان ومسؤول االعالم مصطفى 
عدم  عن  علوش  اعرب  اللقاء،  اثر  رجب.  أبو 

اطمئنانه، »للوضع األمني في مدينة طرابلس"، 
أن  متأكد  عينه  الوقت  "في  انه  اكد  لكنه 
تعود  وارد ألسباب  غير  الواسع  األمني  الفلتان 
ببعض  محصور  والموضوع  طرابلس،  ألبناء 
أن  األمنية  القوى  وعلى  المتفلتة،  العصابات 
تحسم أمرها وتفرض هيبتها تلبية لنداء أهالي 
واالستقرار«. الهدوء  يريدون  الذين   المدينة 

وشدد على ان "تيار المستقبل" على »تواصل 

دائم مع حركة  فتح  وباقي القوى الفلسطينية 
الحية ألن هدفنا سيبقى دائما فلسطين«.

 

مصنع الحلبي للحدادة واأللمنيوم
نتعهد مشاريع ضخمة على امتداد األراضي اللبنانية أملنيوم - سيكوريت  

منشـــــآت -  مصانع - تصنيع توتياء 

أوتوسرتاد املنية - هاتف:  03331062

 الفلتان االمني يف طرابلس مش وارد 
عكار  باقية..حاضنة للجيش 

رئيس مجلس النواب اليمني
زار قرية بدر حسون البيئية 

إحذروا نقمة »ابن طرابلس«  

»»

مشروع املجد السكني 

ن ســكا وإ ًا  نقــد تقســيط 
لديــن ا فخــر  خلــف صيدليــة  د  ألوتوســرتا ا ملنيــة  ا

م  م   120 حة  ملســا ا  - دىء  هــا موقــع 

أسعار مدروسة  لالتصال:  03254727
هندسة واشراف: رضوان السيد أحمد
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خطوات  عن  زكريا  زيد  عكار  مفتي  كشف 
العسكريين  اهالي  إليها  سيلجأ  تصعيدية 
المختطفين في عكار كالتحرك باتجاه المجلس 
الزعماء  احد  ابواب  عند  التظاهر  او  النيابي 
هذه  حل  وجه  في  العراقيل  يضعون  الذين 
الى  لجأوا  عكار  اهالي  ان  الى  الفتا  القضية، 
عن  كتعبير  الشهداء  ساحة  في  الخيم  نصب 
بهدف  االحتجاج  اشكال  من  وكشكل  غضبهم 
بأسرع  حد  ووضع  للمعنيين  صوتهم  اسماع 
وقت إلنهاء قضية ابنائهم وعودتهم سالمين.

 
 وأمل المفتي زكريا في تصريح لـ »األنباء« ان 
الى  سالم  تمام  الحكومة  رئيس  زيارة  تتكلل 
باتجاه  يبذل  مسعى  بأي  مرحبا  بالنجاح  قطر 
من  اكان  المختطفين  العسكريين  قضية  حل 
في  تأثير  ذات  مؤسسة  او  جهة  او  دولة  قبل 
هذا الموضوع مبديا تفاؤله لناحية الدور الذي 
قامت به دولة قطر في اكثر من ملف والوصول 

به الى النتائج اإليجابية.

مع  تتعاطى  الحكومة  ان  زكريا  المفتي  ورأى 

إنما  العسكريين بمسؤولية  المخطوفين  ملف 
يتسم  وال  الحدث  بحجم  ليس  التعاطي  هذا 
التأخير  ان  الى  الفتا  المطلوبة،  بالسرعة 
سقف  رفع  لجهة  التعقيد  نحو  بالقضية  يدفع 

المطالب والشروط التي يضعها الخاطفون«.
 

 ورأى   ان من تحرجه كلمة مقايضة فليسمها 
االسمى  ألن  التسميات  من  يشاء  ما  او  حال 
اسرانا  بها  نحرر  كيفية  عن  البحث  هو  لدينا 
اإلفصاح  الى  داعيا  الوسائل.  بكل  ومخطوفينا 
عن المعرقلين والمعطلين وسأل: ماذا لو كان 
ابن  او  منهم  واحد  ابن  هو  المخطوفين  احد 
انه  ليفعلوا؟ مشددا على  مسؤول فماذا كانوا 
من الواجب ان نشعر المخطوفين العسكريين 
يدافع عن قضيتهم وأن هناك  بأن هناك من 
ألنهم  عليهم  وحريصة  تحتضنهم  مؤسسة 
تأدية  بهم  فكيف  متروكون  انهم  وجدوا  اذا 
واجبهم فيما بعد؟ مشيرا الى عمالء خرجوا من 
السجن بسند كفالة او اخالء سبيل بعد ان ثبت 

تعاملهم مع العدو اإلسرائيلي.
  

ودعا ا الى انهاء قضية الموقوفين االسالميين 
الخاطفة  الجهة  ان  موضحا  رومية،  سجن  في 
طريق  عن  اكان  هؤالء  يخرج  كيف  يهمها  ال 
ظلما  هناك  ان  ورأى  المقايضة،  او  المحاكمة 
عدم  جراء  بالموقوفين  يلحق  وتهميشا 
خضوعهم طوال فترة سجنهم ألي استجواب او 
محاكمة. وشدد على محاكمة من هو متورط 
او مدان اما البريء او كانت تهمته غير معقدة 
فلتحل اموره وإذ اكد احترامه للجسم القضائي 
والذي  القضاء  في  الحاصل  التقصير  الى  اشار 
ورأى  سياسية.  االساس  في  اسبابه  تكون  قد 
ان المتهمين األساسيين هم خارج السجن وأن 
جهات  الى  الفتا  الحدود،  وراء  هم  المدبرين 
دولية تستعمل هؤالء الذين هم مجرد ادوات 
لبنان محطة صراع دولي عالمية  ان بات  بعد 

واقليمية.

 استقبل رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية 
بلدية  في  مكتبه  في  غزال  نادر  الدكتور  طرابلس 
إعداد  المكلفين  مهنا  مؤسسة  من  وفدا  طرابلس 
دراسة حول وضع وتقييم الخطط اإلستراتيجية في 
لمدن  اإلستراتيجية  الخطة  سيما  ال  المشرق  مدن 

الفيحاء »الفيحاء 2020«.

مشروع  ضمن  "من  الدراسة  هذه  وتعتبر 
والربط  المستدامة  الحضرية  التنمية  إستراتيجيات 
األوروبي  اإلتحاد  من  الممول   )USUDS( الشبكي 
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اإلستراتيجية  للخطط  الدراسة مسح  تلحظ  وسوف 
األردن،  تركيا،  )لبنان،  المشرق  مدن  في  المنجزة 
فلسطين، مصر وقبرص(. وسوف يتم تحليل خطة 
إعداد  تاريخ  لجهة  دولة  كل  من  األقل  على  واحدة 
األهداف،  األولويات،  الممولة،  الجهة  الدراسة، 
المشاريع،  تنفيذ  مراحل  اإلستراتيجية،  المشاريع 
بيان  إلى  باإلضافة  الخطة  مراجعة  إلى  الحاجة 
قيد  هي  التي  المدن  لبعض  اإلستراتيجية  الخطط 

االنجاز حاليا والمدن التي ترغب جديا الحصول على 
تمويل إلعداد خطة إستراتيجية.

الخطة  مراجعة  تم  الدراسة  من  أولية  مرحلة  وفي 
من   "2020 "الفيحاء  الفيحاء  لمدن  اإلستراتيجية 
قد  الخطة  أن  بالذكر  والجدير  مهنا.  مؤسسة  قبل 
أنجزت بنهاية العام 2011 ولغاية تاريخه فقد تمت 
مشروع   24 أصل  من  مشروع   17 حوالي  مقاربة 
استراتيجي بشكل جزئي أو كلي، وذلك بالرغم من 
اإليرادات المالية المحدودة إلتحاد بلديات الفيحاء. 
بلديات  إتحاد  قوة  على  مهنا  مؤسسة  كما شددت 
من  المشاريع  لتنفيذ  هبات  على  بالحصول  الفيحاء 
ايضا  المالحظات  ومن  الدولية.  المانحة  الجهات 
الخطة  مراجعة  ضرورة  مهنا  مؤسسة  قبل  من 
سنوات   3 مرور  منها  أسباب  لعدة  اإلستراتيجية 
في  الكثيف  السوري  النزوح  الدراسة،  إعداد  على 
مدن الفيحاء في السنوات األخيرة، وانضمام مدينة 
القلمون إلى إتحاد بلديات الفيحاء، والدراسة سوف 
تنجز بنهاية شهر تشرين األول 2014 وسوف يتم 

نشرها.

الى  الحكومة  كرامي  فيصل  الوزير  دعا 
الجيش  بدأ  التي  األمنية  الخطة  »استكمال 
في  تنفيذها  في  األمنية  والقوى  اللبناني 
الوضع  طرابلس منذ فترة ولم تستكمل، ألن 
األمني في طرابلس مقلق، وهناك خطة امنية 
بدأت ولم تستكمل، وهناك أحداث أمنية يومية 
من اطالق رصاص واطالق قنابل، وهناك من 
يقول أن بعض المناطق اصبحت خارج  سيطرة 
»الدور  وثمّن  باألسوأ"،  ينذر  ما  هذا  الدولة، 
الذي قام به الرئيس سعد الحريري في تسليح 
الجيش اللبناني. وما نشهده اليوم من تسليح 
قدمتها  التي  دوالر  المليار  ضمن  من  هو 
المملكة العربية السعودية مشكورة، وما قام 
عليهم  ولكن  مشكورًا،  الحريري  الرئيس  به 
السياسي، النه من غير  ان يضبطوا خطابهم 
والعتاد  بالسالح  الجيش  ندعم  أن  الطبيعي 
نشكك  وان  جهة،  من  السياسية  والمواقف 
من  ضباطه  وبمصداقية  الجيش  هذا  بدور 

الجهة األخرى«. 
 

القائم  استقباله  الوزير كرامي جاء خالل  كالم 
الشعبية  الصين  جمهورية  سفارة  بأعمال 
بعد  المرافق.    والوفد  جينغ  هان  لبنان  في 
سعادة  »استقبلنا  كرامي:  الوزير  قال  اللقاء 
الشعبية  الصين  جمهورية  بأعمال  القائم 
على  وشكرناه  جينغ،  هان  السيد  لبنان  في 
الزيارات  إطار  ضمن  تأتي  التي  الزيارة  هذه 
المثمرة وخصوصًا في هذه الظروف التي تمر 
رفيع  وفد  يزور  ان  الملفت  ومن  المدينة،  بها 

المستوى طرابلس«.
في  االمني  الوضع  حول  سؤال  على  وردًا   

طرابلس  في  »الوضع  كرامي:  أجاب  طرابلس 
مقلق، وهناك خطة أمنية بدأت ولم تستكمل، 
وهناك أحداث أمنية يومية من اطالق رصاص 
بعض  أن  يقول  من  وهناك  قنابل،  واطالق 
المناطق أصبحت خارج الدولة، لذا نتمنى على 
الخطة  بتنفيذ  بدأت  التي  اللبنانية  الحكومة 
األمنية في طرابلس بشكل متوازن وموضوعي 

أن تستكمل هذه الخطة االمنية«.

لإلنتخابات  ترشحه  حول  سؤال  على  وردًا   
النيابية المقبلة أجاب كرامي: »أعلنت ترشحي  
لإلنتخابات اللبنانية ايمانًا مني بأن التغيير من 
الداخل أفضل من التغيير من الخارج، ورغم أن 
االنتخابات،  هذه  اجراء  في  يشكك  من  هناك 
مع  أيام  منذ  اجتمعت  لكني  محقًا،  يكون  وقد 
الرئيس نبيه بري واستمعت الى وجهة نظره 
موعدها،  في  االنتخابات  اجراء  على  واصراره 

وأيضًا هو محق«.

وبحث مع زواره اوضاع 
طرابلس واستمع اىل 

مطالبهم
مع  كرامي  الوزير    عرض  ثانية  جهة  من 
الرئيس عمر كرامي في كرم  زواره في مكتب 
القلة بطرابلس، االوضاع العامة في طرابلس 
وشكاوى  مطالب  لبعض  واستمع  ولبنان، 

المواطنين في المدينة والشمال.
 

وفي هذا اإلطار، التقى كرامي رئيس المحكمة 
القاضي  طرابلس  في  العليا  السنية  الشرعية 
في  البحث  وجرى  الدين،  كمال  سمير  الشيخ 
الطائفة  وأوضاع  المدينة  في  العامة  الشؤون 
بإجماع  للجمهورية  مفت  انتخابات  ضوء  في 

سني.
 كما، استقبل كرامي عضو المجلس االسالمي 
محمد  الدكتور  أمان  تجمع  رئيس  الشرعي 
االقتصادي  التردي  عن  تحدث  الذي  حزوري 
في عاصمة الشمال والضائقة التي يرزح تحت 

وطأتها معظم الطرابلسيين.
 

واستمع من رئيس اتحاد العمال والمستخدمين 
في الشمال شعبان بدرة الى مطالب النقابات 
كما،  االقتصادي.  اإلنكماش  جراء  العمالية 
التقى رؤساء جمعيات ثقافية وخيرية ورياضية 
أحياء  مختلف  من  شعبية  ووفودا  واجتماعية 

طرابلس وقرى الشمال. 

 

 عمالء ..  خرجوا بكفالة!! خطة إسرتاتيجية للفيحاء  

 الوضع يف طرابلس مقلق

اختتام الدورة الصيفية لحفظ القرآن  يف ايالت 
اقيم احتفال في بلدة ايالت العكارية بمناسبة اختتام الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والفقه، برعاية رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان 
رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، وحضور ممثل عن الجماعة االسالمية في الجومة الشيخ احمدالعمر، وحشد من الفعاليات في البلدة 

واالهالي واولياء الطالب.  تخلل الحفل فقرات مسرحية،استعراض، وشعر واناشيد لالطفال، وقدم الحفل الشيخ ربيع المحمد امام البلدة. 
 

واكد الشيخ جديدة »أهمية المناهج المعتدلة في ترسيخ الفكر الوسطي عند االطفال، النهم أمانة عندنا، ويجب الحفاظ عليها من التحلل والتشدد«.   

في  المساجد  وخدم  مؤذنو  عقد 
خالله  بحثوا  اجتماعا  طرابلس 
في "القضايا الدينية، بعد انتخاب 
أوضاع  وفي  للجمهورية  مفت 
االجتماعية  والخدم  المؤذنين 
واالقتصادية، ال سيما على أبواب 

العام الدراسي الجديد".
بعد االجتماع، تحدث رئيس لجنة 

المدينة  مساجد  وخدم  مؤذني 
فهنأ  الشامي،  حمد  وليد  الشيخ 
طرابلس  في  المؤذنين  باسم 
مفتي الجمهورية القاضي الشيخ 
"نسأل  وقال:  دريان،  عبداللطيف 
التوفيق  دريان  للمفتي  اهلل 
فكلنا  مسؤولياته،  في  والنجاح 
ثقة بقدراته وعزيمته في خدمة 

ونأمل  اللبنانيين.  و  المسلمين 
الخير والبركة  في عهده أن يعم 
االوقاف  ومؤسسة  الفتوى  دار 
سماحته  يرفع  وأن  االسالمية، 
المظالم الالحقة بمؤذني وخدم 
سنوات  منذ  طرابلس  مساجد 

طوال على أكثر من صعيد". 

اجتماع

ملؤذني وخدم املساجد يف طرابلس   

»» علماء  هيئة  رئيس  افتتح   
الشيخ  لبنان  في  المسلمين 
»نعمات«  مسجد  جديدة  مالك 
كلمة  والقى  عكار،   - تكريت  في 
»السالم  فيها:  قال  للمناسبة 
دين الرحمة، قال رسول اهلل عليه 
لهذا  يغرس  اهلل  يزال  "ال  وسلم 
تحريف  عنه  ينفون  غرسا  الدين 
المبطلين«،  وتأويل  الغالين 
المؤامرة على االسالم من اثنين: 
الذين شوهوا  الغلو  اهل  تحريف 
الدين فجعلوه قتل واشالء ودماء 
والمحبة  والرحمة  السماحة  بدل 

في  اآليات  وأوضح  والسالم. 
يأمر  اهلل  )ان  الكريم  القرآن 
بالعدل واالحسان...(، والحاقدون 
على االسالم ممن لم يعرفوه بل 
نسوا  بحقدهم  عليه  يحكمون 
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
ومن  آذاني  فقد  زميا  آذى  "من 

آذاني فقد آذى اهلل«.

لواء  نحمل  »سنبقى  أضاف:   
للبشرية  والسالم  الرحمة 
بصيرة  على  اهلل  الى  وسندعو 
الرسالة  عمق  مجسدين 

واالوطان  الجوار  لخير  المحمدية 
على  نرد  ولن  البشر،  وكل 
من  تنعق  التي  الفتنة  ابواق 
وتزيد  للفتنة  لتوقد  وهناك  هنا 
االمانة  اهل  وسنبقى  الشرخ، 
واالوطان واالسالم  الرسالة  على 
بأمس الحاجة الى حسن االخالق 
عن  يخرج  من  كل  واالفعال. 
في  االسالم  من  ليس  العدل 

شيء«

جديدة افتتح مسجدا يف تكريت
سنبقى نحمل لواء الرحمة والسالم ولن نرد على ابواق الفتنة
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حاورهم : فهد الحاج

لفت الدكتور خلدون الشريف الى وجود توافق وتنسيق 
المكونات  كل  وبين  اللبنانية  الدولة  بين  كامل 
تحييد  موضوع  على  ثانية  جهة  من  الفلسطينية 
المستوى  على  أوال  الدائر  الصراع  عن  الفلسطينيين 
السوري وثانيا على المستوى السياسي الدائر في لبنان.

للجنة  سابق  »رئيس  الشريف  أكد  للوسط  حديث  وفي 
نجيب  للرئيس  سياسي  ومستشار  اللبناني  الفلسطيني  الحوار 
ميقاتي« ، أكد  على "نجاح الفلسطيني حيث لم ينجح اللبناني" 
وهم بذلك )أي الفلسطينيون(  فصلوا الحالة الفلسطينية عن 
الحالة السورية الى حد بعيد والحالة السياسية اللبنانية بشكل 
كامل مما انعكس ايجابا على الوضع في المخيمات "ومؤخرا تم 
تشكيل وحدة أمنية تقوم بدورها ونتمنى أن يستمر هذا العمل 

الفلسطيني في تحييد المخيمات عن أي صراع يكون".

انتصار غزة
أرادوا  هم  قال:"  األخيرة  غزة  حرب  من  موقفه  وعن 
االرهاب   محاربة  بحجة  فلسطين  داخل  اللعبة  شروط  تغيير 
مع رغبت نتنياهو في تحسين شروط التفاوض واقصاء حركة 
رأيه  وعن  فلسطين..  في  السياسية  الحالة  عن  نهائيا  حماس 
المعادالت واسرائيل فشلت  أي من هذه  لم تغير  الحرب  قال" 
رغم الكلفة الباهظة من آالف الشهداء وعشرات آالف الجرحى".

الفلسطيني  الفلسطيني  التوافق  حول  ٍسؤال  على  وردا 
المحتل  وجه  في  بالوقوف  اال  للفلسطينيين  حل  »ال   : أجاب 
الغريب والوقوف في صف واحد في وجهه وهو األمر الذي عجل 

االنتصار«.

والمال  حرب  »هذه  الخليجي:  الحضور  وعن 
له،  حدود  ال  واالستخبارات  الخيانات  وموضوع  غرار 
نفسه«. الفلسطيني  البيت  داخل  موجودة   والخيانة 

بين  رابط  »ال  السيسي:  بوصول  الحرب  صلة  عن  ويضيف 
النظر  وجهات  تباين  استغل  االسرائيلي  أن  اال  الموضوعين 
ودخل بلحظة خالف عربي عربي والحديث عن تأمر مصر على 
حماس تفكير خاطئ ألنه يشير الى تواطئ سعودي اسرائيلي 
وجود  الى  تشير  ومعلوماتي  منطقي  وغير  مستبعد  أمر  وهو 

تواصل بين حماس والقيادة السعودية«.

لبنانيا 
يحدثنا الشريف عن العالقة بين الرئيس ميقاتي والسياسيين:   
»العالقة جيدة وبهذه الظروف هناك سبيالن ال ثالث لهما إما 
أن نقطع واما أن نتواصل والرئيس ميقاتي من القائلين بأنه 
طالما هناك مجال للتواصل ال يجب أن تقطع ألن القطيعة تؤدي 
حكما الى الصدام، والصدام يؤدي الى حروب لذا فإن استمرا 
والدليل  اللبنانيين هو واجب وطني  الفرقاء  التواصل بين كل 
وحكومة  اهلل  حزب  تضم  كانت  ميقاتي  الرئيس  حكومة  أن 
الرئيس سالم اليوم تضم أيضا حزب اهلل والمستقبل اكتشف 
اللبناني  متأخرا أن عليه أن يتواصل مع كل مكونات المجتمع 
وعليه أن ال يرفع سقف شروطه«.  زاد : »برأي المتواضع .. ما 

قدمه المستقبل لفريق 8 آذار يفوق بأشواط ما قدمه الرئيس 
ميقاتي وال عدو للرئيس ميقاتي اال اسرائيل«.

عرسال
موضوع  عرسال  موضوع  أن  الى  أشار   سؤال  على  وردا 
»حقن  وقال:  آخرو(  ل  نصو  ل  أولو  )من  التعقيد  شديد 
على  والتحريض  الدولة،  واجب  من  اللبنانيين  دماء 
للبنان«. ودمار  للجيش  تدمير  هو  عرسال   تدمير 

عملية  ألي  الوقف   « قال:  المسلحين  مع  وشيكة  معركة  وعن 
عسكرية تحصل في الداخل أفضل من العملية العسكرية ووقف 

معركة عرسال أدى الى تحديد الخسائر«. 

انتخابات 

يتابع الشريف متحدثا عن انتخابات دار الفتوى وموقف الرئيس 
وهو  الفتوى  دار  في  جرى  عما  راضون  نحن   « منها:  ميقاتي 
االسالمي  المجلس  توحيد  وأعيد  األضرار  بأقل  حصل  انتخاب 
الشرعي واآلن نتطلع الى مرحلة جدية من التعاون بين الجميع 
بحماية دار الفتوى ولكي نرفع علم االعتدال والوسطية والحوار 

مع الجميع«.
 

وعن التمديد »التمديد حاصل بين سنة وسنتين و 7 اشهر وال 
توجد أي امكانية الجراء االنتخابات في الظرف الحالي«.

افادات أبو صعب
وحول افادات أبو صعب وتحميل الرئيس ميقاتي مسؤولية كل 
ما جرى مع هيئة التنسيق كشف الشريف للوسط عن »تحميل 
الرئيس الحريري للرئيس السنيورة مسؤولية كل ما يجري وقال  
الرئيس  في مجلس اقتصادي )من عقد موضوع السلسلة هو 

فؤاد السنيورة(«.

الى أن  المتردي شماال أشار    االقتصادي  الوضع  وتعليقا على 
الوضع االقتصادي تُسأل عنه الدولة  »ووظيفتها توزيع الثروة 
وتركز  فشلت  أنها  اال  المناطق  بين  منصف  بشكل  الوطنية 
االنماء في بيروت وجبل لبنان واليوم نحن ندفع ثمن الحصرم 

الذي زرعه أهلنا في السياسة«.

 ثمار طرابلس
ميقاتي  الرئيس  جيب  من  المشروع  أن  على  الشريف  يؤكد 
الخاص او جاء بمبادرة منه وق شارحًا: »هو مشروع يقوم على 
والتكنولوجية،  الصناعية  المشاريع  من  عشرات  بضع  انشاء 
المنتجات  أوال ولتأمين أسواق لهذه  لتشغيل يد عاملة محلية 
شركات  وتجربة  جهة  من  صناعيين  خبرات  من  واالستفادة 
يؤدي  التزاوج  وهذا  التسويق  موضوع  في  ميقاتي  الرئيس 
يكون  أن  الى  ويؤدي  العمل  فرص  مئات من  بضع  ايجاد  الى 

المشروع مشروع أول قابل للتطور«.
 

ضمن  زال  ال  أنه  على  الفاضل  محمد  المحامي  أكد 
من  أكثر  على  "ونحن  الموجودة  السياسية  المعادلة 
الوسطي  النهج  ومع  ميقاتي  نجيب  الرئيس  مع  تنسيق 
مجمل  وعلى  كبير  تفاهم  على  »ونحن  يمثله  الذي 

المواضيع الرئيسية في البلد وهو يمثل توجهاتنا«.

الوسط  معه  أجرته  مشترك  حوار  وفي  الفاضل 
في  يعمل  من  كل  أن  على  أكد  الضنية  المنية  واخبارية 
التأجيل  وعن  البرلمان،  الى  للوصول  يطمح  العام  الشأن 
والتمديد أشار الى أنه ديمقراطيا "أنا ضده" اال أنني معه في 
ظل هذه الظروف األمنية والسياسية السائدة وقال: » بيستحوا 

بالتمديد وكلون بدون ياه«.

قانوني  غير  التمديد  »لكن  قانونيته:  عن  الفاضل  يضيف 
الهيئات  دعوة  مرسوم  وحتى  الدستورية  المبادئ  ويناقض 

الناخبة لم يكن ضمن المهل القانونية«.

قناعة  »عندي  أجاب:  »الوسط«  في  اصطفافه  سبب  وعن 
كاملة بالمبادئ الوسطية )البلد ما بيمشي من دونها( والكل 
واألفكار  العصبيات  تستنهض  التي  و14   8 اصطفافات  يرى 
ال  لبنان  أن  ومعروف  والفراغ(  التأجيل  اال  جابوا  )ما  المذهبية 
نجيب  الرئيس  يمثله  ما  وهذا  معتدل  خطاب  على  اال  يقوم 

ميقاتي ونحن متمسكون به«.

وعن موقفه من عرسال والمفتي الجديد يجيب الفاضل:  
ومعرفة  صداقة  به  وتربطنا  دريان  المفتي  انتخاب  مع  »نحن 
كل  مع  ونحن  للجمهورية،  مفتي  يكون  بأن  به  ونعتز  قديمة 
توافق وتحديدا على صعيد الطائفة والتوافق يحقق كل عناصر 

النجاح«.

وعلى  شائك  »الموضوع  أن  الفاضل  رأى  عرسال  قضية  وعن 

بحكمة   لمواجهته  والحكومة  سالم   الرئيس  دعم  الجميع 
تبقى  التي  العسكرية   المؤسسة  خلف  واحدا  صفا  والوقوف 
تذكير  من  بد  وال  الوطن  حماية  في  والجدي  االمن  المالذ 
الجميع باالبتعاد عن المذهبية ولغة التعصب الطائفي البغيضة 

كي نتجنب ان نكون وقودا في لعبة االمم والمصالح«.

الرئيس ميقاتي

في  ميقاتي  الرئيس  حضور  عن  الفاضل  ويحدثنا 
قضاء المنية الضنية الشمال ولبنان : »حضور الرئيس 
من  والكثير  بصمت،  ويعطي  بصمت،  يعمل  وهو  معروف، 
عطاءاته ال يعلن عنها، ومن عطاءاته مثال في الضنية مشروع 
احتضانه  جانب  الى  ملفتة  بتكلفة  االسالمية  األيتام  دار 
من  كثير  مع  كانت صامتة  مبادراته  وكل  البلدية  للمؤسسات 

االنتاج«.

في كل  ميقاتي موجودة  نجيـــب  الرئيس  زاد: »كل بصمات   
الى  البـــــــقاع  من  والسعادة  العزم  مؤسسات  عبر  المناطق 
الشمال وبيروت وال يحجب أي خدمة عن أي مواطن من أقاصي 

البقاع الى أقاصي الشمال«.

الضنية:  المنية  بنواب  )الفاضل(  عالقته  وعن 
»نحن على تواصل طبيعي معهم«، وعن انجازاتهم: » ضئيلة، 
كانوا  إذا  القرار  وللناس  والموجود  المتوافر  ضمن  ويعملون 

صالحين أو طالحين«.

قال:  »وجد نشاط  البلدي  اآلداء  وردا على سؤال عن 
من  مع  وتتعاون  دورها  تؤدي  )البلديات(  وهي  ملحوظ  بلدي 
بيروحو(   خير  في  وين  يكون  كان  ما  )مين  المساعدة  يد  يمد 
الضيعة  مصلحة  بين  بيفاضلوا  )ما  البلدي  عملهم  وبطبيعة 

والسياسة(«.

www.mdn.mn  & facebook.com/mdn أخبار أكثر عن قضاء املنية الضنية تتابعونها  على مدار الساعة من إخبارية #املنية_الضنية على

التمديد غري قانوني ويناقض املبادئ الدستورية 
 يعمل بصمت، ويعطي بصمت

 8 و 14 ما جابوا اال التأجيل والفراغ
الرئيس ميقاتي  يعمل بصمت  ويعطي بصمت 

 - موضوع عرسال موضوع شديد التعقيد »من أولو ل نصو ل آخرو«
- ما قدمه املستقبل لفريق 8 آذار يفوق بأشواط ما قدمه الرئيس ميقاتي 

- ال عدو للرئيس ..  اال اسرائيل

الصور: )س ر( استديو روان
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الوسط  معه  أجرته  مشترك  لقاء  في 
كشف    mdn الضنية  المنية  واخبارية 
األستاذ محمود عمر زريقة “ناشط سياسي 
عن  كشف  وسابق"،  حالي  بلدي  وعضو 
خفايا وخبايا تأخير وضع مستشفى المنية 

الحكومة والمجمع التربوي في الخدمة.

عهد بني الخري - زريقة

السابق  النائب  بين  عهد  عن  تحدث  زريقة 
المجمعين  عقارات  ومالكي  الخير  صالح 
قال:  االتفاق  وعن  والتربوي،  االستشفائي 
ل  تكون  أن  على  الخير  النائب  مع  »اتفقنا 
شاغلي األرض التي تعود ملكيتها في األساس 
 APC )ASSOCIAL العراق  نفط  لشركة 
PETROLIUNM COMPANY( ، اتفقنا على 
أن تكون لهم بعض الوظائف، وبناء على هذا 
االتفاق، كان للنائب الخير والمنية كل األوراق 

الثبوتية المرتبطة بالعقار«.

وردا على سؤال، اعتبر  أن كل ما يقال »فوق 
الطاولة« مختلف تماما عما يدور في كواليس 
والتربوي   االستشفائي  المجمعين  تعطيل 
واضعا التعطيل في خانة تعيين أو فرض هيئة 
ادارية وطاقم موظفين ينتمي الى لون سياسي 
بالوقوف  فتفت  أحــــمد  النائب  متهما  واحد، 
المرفق  هذا  على  اليد  لوضع  »التعطيل«  وراء 

الهام  مشددا على أن »هذا لن يحصل«.

لمجلس  الخير    النائب كاظم  وعن دعوة 
مع  لالجتماع  المؤقت  المستشفى  ادارة 

وزير الصحة وائل أبو فاعور في بيروت: 
وال  يقدم  ال  واالجتماع  دقيق  مش  »الكالم 
مجلس  حضور  عن  الحديث  وان  كما  يؤخر، 
االدارة المؤقت الى دارة النائب الخير أو فتفت 
أمر مرفوض وليكن االجتماع في المستشفى« 
، سائال عن تشغيل أكثر من مستشفى توأم مع 
مستشفى المنية الحكومي، مع تأمين السيولة 

الالزمة دون الدخول في متاهات السياسة.

وعن الخالف مع األستاذ عز الدين سكاف، 
لفت زريقة الى وجود عالمات استفهام كثيرة 
ل  استخدامه  عن  متحدثا  سكاف،  ب  تحيط 
وأن  اتجاه  من  أكثر  في  المؤقتة  صالحياته 

ومادية  شخصية  لمصالح  كانت  جميعها 
رخيصة ال تعود بالنفع على المستشفى، مؤكدا 
المستشفى هو رأي  ادارة  على أن راي مجلس 

جامع بالنسبة لقضية سكاف.

وعن افتتاح المستشفى وغياب تيار المستقبل 
كامل  غياب  وللبلدية  لهم  نسجل  قال:» 
وعلى  المستقبل  تيار  ونحمل  مبرر  وغير 
والنائب  البلدية  بمنع  فتفت  النائب  رأسه 
االفتتاح«. حضور  من  المنسقية   وأعضاء 

جميعا"،  ودعوناهم  بواجبنا  »قمنا  أضاف: 
الى أن غيابهم أمر معيب "كان أفضل  مشيرا 
جوا  من  اعتراضهم  وسجلوا  وحكيو  إيجو  لو 

مش من برا«.

المستقبل  تيار  نفي  سبب  موضحا  وتابع 
والنائب لكل ما تقدم قال: »بالممارسة األمور 
التوظيف  في  معروف  وماضيهم  نقول  كما 
والسنترال«. السرايا  الى  النفوس  دائرة   من 

زريقة أكد على أن الخالف هو ميقاتي حريري 
ممثال بالخير زريقة، داعيا النائب كاظم الخير 
متطلبات  وتأمين  المجلس  مع  التحاور  الى 
يعجبك  ما  اللي  »وقت  له:  وقال  المستشفى 
شيلو«. بقلك  أنا  كاظم  أستاذ  يا   المجلس 

الطريق  شق  في  االسراع  الى  الخير  ودعا 
مجلس  طريق  عن  للمستشفى  المخصص 
االنماء واالعمار لوضع المستشفى  في الخدمة 
تشغل  بدك  كيف  طريق  مفي  »اذا  سائال: 

المستشفى؟«.

محمال  المنية،  بلدية  يستثني  لم  زريقة   
"رئيسها ومن يرأسه" جزء من المسؤولية 
مخلفات  ازالة  عن  تمتنع  »البلدية  وقال: 

المستشفى )نفاياتها( بأمر من أسيادها«.

أضاف: »حتى الصرف الصحي نفذ على حساب 
والبلدية  المستشفى  ميزانية  في  وجد  ما 
نواب  من  بأمر  معنا  التعاون  من  ممنوعة 
أحمد  النائب  من  األولى  وبالدرجة  القضاء 

فتفت«.

المجمع  هذا  وضع  أهمية  على  وشدد 

ضرورة  على  مشددا  الخدمة  في  االستشفائي 
واعتماد  ممكنة  فرصة  أقرب  في  تشغيله 
أي  اختيار  في  والصدق  والشفافية  الكفاءة 
نمانع  ال  »نحن  وقال:  أصيل  ادارة  مجلس 
كل  اعطاء  ضمن  الموضوع  على  نعارض  أو 

صاحب حق حقه«.

أولي  تمويل  الى  بحاجة  »المستشفى  زاد:  
حال  حالها  لبنانية  ليرة  مليار   2 عن  يقل  ال 
لبنان   جبل  في  الفيدار   - الصفرا  )مستشفى 
الممولة أيضا من الصندوق الكويتي، ورصدت 
تجهيزها  من  االنتهاء  فور  االعتمادات  لها 
بميزانية تجاوزت ال 3 مليار ليرة لبنانية غامزا 
العماد  لسياسة  المستشفى  والء  زاوية  من 
السياق  هذا  خارج  كالم  وكل  عون(  ميشال 
داعيا   ، وللمستشفى«  للوقت  اضاعة  هو 
وتأمين   التمويل  تأمين هذا  الى  الخير  النائب 
لفتح  سياسي(   )بقرار  الالزمة  االعتمادات 
الطريق ومن ثم الحديث بمجلس ادارة جديد 
برموش  المستشفى  نرعى  أن  »يجب  وشفا  
ألبناء  الخدمية  المرافق  أهم  من  وهي  أعيننا 
من  والخروج  التسهيل  من  مفر  وال  المنية 

العشائرية واعتماد مبدأ المراقبة«.

البلدية
وردا على سؤال عن أداء بلدية المنية وعلى 
رأسها األستاذ مصطفى عقل قال: » البلدية 
)وقراره  فاشل  مدير  عقل  ومصطفى  فاشلة 
رئيس(«. جابوه  يلي  بيد  بل  يده  في   مش 

»البلدية  زريقة:  قال  والفساد  الهدر  وعن 
اليها من  .. يدخل  الى كرخانة ملكية  تحولت 

يدخل ويخرج من يخرج«.

,,الهدر  إلو  إيدو  مين  كل  بلدية  »هي  وختم: 
)يدخلون  له  سقف  وال  مفتوح  فيها  والفساد 
من أجل الكسب والنفوذ ال من أجل المصلحة 

العامة(«.

تحتفظ صحيفة الوسط بحق الرد ل جميع 
من ذكرت أسماءهم في هذا الحوار  وفي 
أسلوب  تعتمد  وهي  الحوارات،  من  غيره 

الصور: )س ر( استديو روان

ثانوية املنية االسالمية
 

الثانوي اىل  الروضــــة  من  بأبنائكم  نهتم 
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اتهم فتفت بتعطيل مستشفى املنية الحكومي
زريقة: الخالف هو ميقاتي حريري ممثال بالخري زريقة

من كل ميلة عيلة

■ »آل علم الدين«،ُ عرفوا بالوجاهة والعلم واإلقطاعات والخدمة العامة.

من األسر اإلسالمية في بيروت وطرابلس، والمنية، وبلدات درزية عديدة في جبل لبنان. تعود 
اليمنية  القبائل  إحدى  العربية، وهي  الجزيرة  الدين في شبه  علم  أمراء  إلى  األسرة بجذورها 
التنوخية التي أسهمت في فتوحات مصر وبالد الشام وبعض فروعها انتسب للقيسية، في حين 
أن فروعًا أخرى استمرت على اليمنية. ومنذ العهود اإلسالمية األولى إلى اليوم، ما تزال األسرة 

من األسر التي تتميز بالوجاهة والعلم واإلقطاعات، واالشتغال في الخدمة العامة.

هذا، وقد أورد المؤرّخ صالح بن يحيى في كتابه »تاريخ بيروت« الكثير من أمراء علم الدين، 
كما أشارت المصادر اللبنانية المعاصرة للعهد العثماني إلى الكثير من أمراء ووجهاء آل علم 
اللبنانية، حيث كانت لهم إمارة وإقطاعات عديدة في جبل لبنان  الدين في مختلف المناطق 
وبيروت وطرابلس، وهم الذين أسهموا إسهامات فاعلة في السياسة اللبنانية ال سيما في عهد 

األمراء المعنيين والشهابيين. 

الراية اإلسالمية والمدافع عنها، كما تعطي لقبًا لألعالم  وعلم الدين لغة لقب أعطي لحامل 
العلماء، واعتاد العرب إعطاء هذا اللقب المرتبط بعبارة الدين للسادة األشراف، وللمرتبطين 
بآل البيت، وقد تكون اسمًا لشخص كما قد تكون لقبًا لعائلة منها على سبيل المثال: آل علم 
الدين، وآل عز الدين، وآل شرف الدين، وآل ناصر الدين، وآل سيف الدين، وآل شهاب الدين، 
وآل تقي الدين، وآل جمال الدين، وزين الدين، وخير الدين، وصالح الدين، وسواها من عائالت 

بيروتية ولبنانية وعربية.

»آل علم الدين« 

يحب  وطموح،  مغترب  شاب  وهبة،  ربيع 
بهواية  أظافره  نعومة  منذ  ويحلم  المغامرة 
الطيران )باراشوت( وسعى وراء حلمه ليحققه 
في جدة – السعودية، وعاد به الى لبنان ومنه 
تربل  أعالي  من  هوايته  ليمارس  المنية  الى 
ادخال  باب  من  جاء  »ونشاطنا  الساحل  الى 
والمنية  الى    بالباراشوت  الطيران  هواية 
لتحسين صورتها ونسعى في وقت قريب الى   

تطوير هذه الهواية وتنظيمها«.

معه  أجرته   مشترك  لقاء  في  وهبة  وأكد 
الوسط واخبارية المنية الضنية أكد على أنه 
بشكل  بالباراشوت  الطيران  هواية  يمارس 
رحت  ما  وين  باراشوت  »ل  ومستمر  دائم 

بيكون معي«.

قال:   تربل  أعالي  من  الطيران  فكرة  وعن   
»جاءت الفكرة   صدفة دون أي تحضير مسبق 
ومن باب الفضول توجهنا أنا وصديقي وائل 
نقطة  وأبلغنا  تربل  جبل  قمة  الى  العرجة 
أن  على  الموافقة    ألخذ  الموجودة  الجيش 
في  خلل  ولكن  عرمان  في  القيادة  ابالغ  يتم 
تربل  في  القيادة  وطرف  طرفنا  من  التنسيق 
الى  هبوطنا  فور  للتحقيق  اقتيادنا  الى  أدى 

جانب ثكنة عرمان«. 
ولشو  نحنا  )مين  معنا  »حققوا  وهبة:  يضيف 
نكون  أن  من  خوفا  الهواية(  وشو  طرنا 

وتريد  البلدة  خارج  من  جماعات  أو  ارهابيين 
االستطالع   )بس الضباط فوق قالولي فيك 

طير مطرح ما بدك(«.

 : والصورة   بالصوت  الرحلة  تصوير  وعن 
وخلفية  أمامية  بكاميرتين  صورت  »الرحلة 
كانت  التي  الخلفية  الكاميرا  من  هو  بث  ما 
بحوزة وائل الذي رافقني«.  يضيف: »نتحضر 
البلدة  في  والرسمية  البلدية  الجهات  مع 
سنوي  مهرجان  ليكون  النشاط  هذا  لتوسيع 
آخرين  هواة  بمشاركة  سنوي  نشاط  أو 
و  المدني  والدفاع  األحمر  الصليب  وبحضور 
الجوية  باألحوال  توقيته  مرتبط  نشاط   هو 

وسرعة الهواء«.

كلمة أخرية

ومكتب    mdn الضنية  المنية  اخبارية  أشكر 
الذي  الجهد  وعلى  اهتمامهم   على  الوسط 
فوق  األول  الطيران  على  لإلضاءة  بذلتموه 
العطاء  من  المزيد  لكم  ونتمنى  المنية 

والتقدم".

من  تهنئة  وبطاقات  تقدير  دروع  وهبة  ونال 
واالجتماعية  المدنية  وهيئاتها  البلدة  أبناء 

تشجيعا وتقديرا له.

ربيع وهبة
يحلق في سماء المنية 

 8 و 14 ما جابوا اال التأجيل والفراغ

»
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 طالب رئيس »المركز الوطني« في الشمال كمال الخير في تصريح، »الحكومة اللبنانية بالعمل الجاد على 
تحرير العناصر المخطوفين من الجيش واالجهزة االمنية من دون قيد أو شرط"، مؤكدا أن "مسؤولية التعامل 

مع هذا الملف تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها«.
  

 وفي سياق متصل طالب   الخير , لدى استقباله وفودا شعبية أمت دارته في المنية  »النيابة العامة التمييزية و القضاء 
العسكري بالتحرك الفوري لإلدعاء على النواب الذين يطعنون الجيش اللبناني في ظهره و هو يخوض معاركه المشرة, 
تمهيدا لرفع الحصانة النيابية عنهم و محاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية العظمى« ,مؤكدًا أن ” البديل عن مؤسسة 

الجيش اللبناني هو الفوضى الشاملة«.

تمام  الوزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
عائلة  لجنة  من  مشتركا  وفدا  سالم 
واصدقائه  سكاف  يحيى  االسير 
لالسرى  اللبنانية  والجمعية 
اللجنة  سر  امين  برئاسة  والمحررين 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  سكاف  جمال 
أجواء  على  الرئيس  دولة  »أطلعنا 
والمعتقلين  االسرى  عميد  قضية 
السجون  في  والعرب  اللبنانيين 
االسرائيلية يحيى سكاف المعتقل في 
آذار  منذ 11  الغاصب  الكيان  سجون 

 .»1978
 

كل  على  ب«العمل  الحكومة  وطالب 

والدولية  والعربية  المحلية  األصعدة 
من أجل انقاذ أسير لبناني، لبى نداء 
أرضه  تحرير  أجل  من  وأمته  وطنه 
وأسراه فوقع في األسر يتعرض ألبشع 

أنواع التعذيب والعزل«.

لجنة  أحيت  متصل   سياق  وفي 
في  األسير  وأصدقاء  عائلة 
السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف 
لحرب  الثامنة  السنوية  الذكرى 
تموز، بلقاء رمزي أقامته في منزل 
المنية.  ـ  بحنين  بلدة  في  األسير 
فيه  حيت  بيانا،  اللجنة  وأصدرت 

لبنان  في  األبطال  »المقاومين 
في  سطروا  الذين  وفلسطين 
أروع   2014 وتموز   2006 تموز 
مالحم البطولة والفداء، فامتزجت 
اللبنانية  المقاومتين  دماء 
العدو  مواجهة  في  والفلسطينية 
الصهيوني الغاشم، فأنبتت نصرا 
األجيال  وأبدا  دائما  ستتذكره 
القادمة بكل فخر واعتزاز". ووجه 
الوطني  الجيش  إلى  "التحية 
وضباطه  قيادته  وإلى  اللبناني 
مع  تضامنه  معلنا  وجنوده"، 
عائالت العسكريين المختطفين«.

فتفت  عائلتي  بين  مصالحة  الضنية،  سير  بلدة  في  جرت   
وعلم، بعد اشكال حصل منذ سنة بين افراد من العائالتين 
وسقط خالله جريحان.  حضر لقاء المصالحة: النائبان احمد 
فتفت وقاسم عبد العزيز، النائبان السابقان أسعد هرموش 
الشيخ  السنية  الشرعية  المحكمة  رئيس  الصمد،  وجهاد 
القاضي سمير كمال الدين، رئيس بلدية سير احمد علم، 

ومخاتير  بلديات  رؤساء  الضنية،  في  الصلح  لجنة  أعضاء 
المنطقة، أفراد العائلتين وحشد من أبناء المنطقة.

كمال  والشيخ  شندب  محمد  الدكتور  اللقاء  في  وتحدث   
الدين، اللذان شددا على ضرورة التكاتف والتآخي بين كل 

العائالت، ووحدة الصف في المنطقة، لما فيه خير الجميع.
    

عشائر عرب الشمال: لدعم 
الجيش وتوحيد الرؤى 

  عقدت عشائر عرب الشمال اجتماعا في دارة عبد اهلل 
خويلد في البرقاوية بجرود الضنية، حضره مشايخ 

ووجهاءالعشائر في المنية الضنية وعكار من فريقي 8 
و14 اذار. 

 
وما  اللبنانية  "الشؤون  صدر،  بيان  بحسب  البحث  وتناول 

يعصف بها من مخاطر وفتن وترد اقتصادي واجتماعي". 
 

والمؤسسات  الجيش  دعم  ضرورة  "على  الحضور  وتوافق 

واالرهاب  التطرف  حاالت  كل  ورفض  االخرى  االمنية 
صيغة  على  للحفاظ  الجدي  والعمل  اتت،  جهة  اي  من 
والمذاهب  الطوائف  بين  والتعايش  المشترك،  العيش 
حيال كل  والمواقف  الرؤى  وتوحيد  والمسيحية،  االسالمية 
االستحقاقات، ال سيما انتخاب رئيس للبالد واجراء انتخابات 

نيابية".
 

واكد الشيخ كرم الضاهر "وحدة صف العشائر العربية في 
لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة". 

 
العشائري،  الصف  وحدة  الحسون  حميد  الشيخ  اكد  بدوره 
مسلمين  اللبنانيين  كل  يقف  ان  ضرورة  الى"  ودعا 
عن  بعيدا  الشرعية  المؤسسات  خلف  ومسيحيين، 

  زار وفد من جمعية النهضة في بلدة ايزال - قضاء الضنية، 
وتم  الوزارة،  في  مكتبه  في  ريفي  اشرف  اللواء  وزيرالعدل 

البحث في أمور تخص شؤون البلدة وجوارها. 
 
 

وألقى حسام يوسف كلمة باسم الوفد قال فيها:" ها نحن 
التي  الضنية األبية، من بلدتكم  إليكم من ربوع  أتينا  قد 
تعتز وتفتخر بكم قلبا وقالبا، فهي تظهر الخير وكل الخير 

تحمله لكم. فلك ألف تحية وسالم من بلدتك ايزال".

 واضاف: "مبارك لك هذا المنصب وزادك اهلل شرفا وبركة 
كيد  ويرد  االمان  بر  الى  بيدك  وليأخذك  هذا،  عملك  في 
ويعينكم  الظلم  على  نصرا  لكم  ويحقق   ، عنك  االعداء 
للحق  خطاكم  وثبت  اهلل  حماكم  المظلوم،  مساعدة  على 

والعدل".
 

وفاء  عربون  تذكارية  درعا  الوفد  من  ريفي  تسلم  وختاما، 
وتقدير. 

ملص عن انتصار غزة:" صدق رجال اهلل مع اهلل 
فمكنهم يف األرض " 

غزة  في  المجاهدين  بجهود  ملص  رسالن  الشيخ  رحب 
العزة في صد العدوان العدوان الصهيوني على أرض غزة 
وفلسطين وقال:"يجاهدون من تحت األرض، ألنهم أدركوا 

أن هذا العدو مخادع".   وقال ملص:" صدق رجال اهلل مع 
اهلل فمكنهم في األرض وكان معهم".

مصالحة بني عائالتي فتفت وعلم يف بلدة سري  لتتحمل الدولة مسؤولياتها  

لجنة األسري سكاف التقت سالم
وبدأت العمل »بالنصب« بعد أخذ ورد مع البلدية

 جمعية النهضة زارت اللواء ريفي

مصنع ابراهيم الخري لألبواب الخشبية 

«املنية  - حمدون  70461788

لجنة األسير  بيان صادر عن  وبحسب 
مبرر،  أيّ  دون  »من  سكاف:  يحيى 
التي  األشغال  المنية  بلدية  أوقفت 
يحيى  األسير  »عائلة  لجنة  بها  تقوم 
النصب  في  وأصدقائه«  سكاف 
على  سكاف،  لألسير  التذكاري 
أتوستراد المنية ـ عكار الدولي مقابل 
رئيس  حضر  بعدما  عرمان،  ثكنة 
الساحة  إلى  عقل  مصطفى  البلدية 
وأمر  البلدية،  شرطة  عناصر  برفقة 
بوقف األشغال . وحضر بعدئذٍ شقيق 
األسير، جمال سكاف، وتابع الموضوع 
استياًء  الخطوة  هذه  شّكلت  بعدما 
يعتبرون  الذين  البلدة  أهالي  لدى 
الوطنية  الرموز  من  واحدًا  ابنهم 
الصهيوني،  االحتالل  قارعوا  الذين 
أّن  اعتبروا  كما  لديه،  أسيرًا  يزال  وال 

خطوة البلدية هذه تشّكل إساءة إلى 
الوطن والمقاومة«. 

مع  الخلل  تصحيح   وبعد  األثر  وعلى 
بلدية  وبخاصة  المعنية،  الجهات 
المنية  باشرت لجنة ء األسير   العمل 
عند  لألسير  التذكاري  النصب  بإقامة 
النصب  وهو  الجنوبي،  المنية  مدخل 
وقضية  قضيته  دعم  الى  يرمز  الذي 
األسرى والمعتقلين في سجون العدو 
شعار  النصب  وسيحمل  الصهيوني، 
مع  سكاف«  يحيى  لألسير  »الحرية 
حريته،  عن  رمزي  كتعبير  له  صورة 
بخاصة انه معتقل في سجون الكيان 
بعد  عامًا  وثالثين  منذ ستة  الغاصب 
ضدّ  عملية  أضخم  في  مشاركته 
التي  العملية  وهي  العدو،  جيش 

رفقائه  مع  سكاف  يحيى  فيها  أسّس 
عدوان  كمال  الشهيد  عملية  أبطال 
من  وكانت  فلسطينية،  جمورية  أول 
هزت  التي  البطولية  العمليات  أهمّ 
كيان العدو الغاصب، وكبّدته خسائر 
العدو  يعمل  ذلك  أجل  ومن  كبيرة، 
سكاف  يحيى  األسير  معاقبة  على 
سجونه  أقبية  داخل  عزله  خالل  من 
األمة  أبناء  اللجنة  ودعت  المظلمة. 
الوقوف بجانب  الى  الشرفاء  وأحرارها 
والمعتقلين،  األسرى  وقضية  قضيته 
خط  في  البقاء  على  إياهم  معاهدة 
كامل  تحرير  حتى  والمقاومة  النضال 
فلسطين من البحر الى النهر وتحرير 

المقدسات واألسرى األبطال.

بلدية املنية
أوقفت العمل بــ »نصب األسري سكاف« ثم تراجعت

ندوة  عن الفساد يف 
حضور الخري وسعدية

 
ورئيس  الخير  كاظم  النائب  حضور  في 
سعدية  محمد  الضنية  بلديات  اتحاد 

مع  بالتنسيق  فساد  ال  جمعية  اقامت 
في  عمل  ورشة  والحياة  الفكر  جمعية 
مطعم قصر الصديق عكارـ تمحورت حول 
سبل معالجة هذه الظاهرة في المؤسسات 
كلمات  اللقاء  تخلل  والمحلية،  الرسمية 
ثم  ومن  اللقاء  وحي  من  وسعدية  للخير 

نقاش استمر لحوالي الساعتين انتهى ب 
الصور  المشاركين واخذ  عشاء على شرف 

التذكارية.
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اقام إتحاد بلديات الضنية احتفاال كرم خالله فاعليات المنطقة في حضور الوزير السابق خالد قباني، وفاعليات. والقى رئيس اإلتحاد محمد سعدية 
كلمة اكد خاللها على "أهمية تكريم كل من أسهم في رفع إسم المنطقة وأسهم في تقدمها وتطورها نحو األفضل على مختلف الصعد". والمكرمون 
هم: د.علي رعد، فاطمة جمال، د.حمدي شوك، القنصل سعيد طراد، د.غسان رعد، الشاعر مطانيوس بو ملحم، القنصل ميشال بيطار، نزار رعد، عمر 
صافي، د.علي هرموش، الفنان نديم فتفت، المهندس زياد الصمد، مازن األيوبي، المهندس عدنان فتفت، الدكتورة نايلة معوض وأحمد علم، اضافة 

الى الوزير السابق قباني. 

أقامت منسقية "تيار المستقبل" في الضنية، لقاء مع نواب قضاء المنية - الضنية أحمد فتفت، كاظم الخير وقاسم عبد العزيز، في قاعة مسجد الحصن 
في بلدة السفيرة.  وتحدث فتفت الذي استهل كالمه عن الظروف العصيبة التي يعيشها البلد، وقال: "نعيش في ظل مرحلة خطيرة،  فالبلد محاط 
بمجموعة من البراكين المتفجرة من العراق إلى فلسطين إلى سوريا".    ودعا   إلى "اتخاذ اجراءات فورية في ضبط الحدود  ودعا  الدولة إلى "عدم 

الكيل بمكيالين"«.

 بدوره شدد الخير على أهمية "التدريس الديني الصحيح، والوعي الرشيد   

 بعدها، تحدث عبد العزيز، وأثنى على "الجهود المتواصلة التي يبذلها نواب المنطقة مع البلديات من أجل التواصل مع الوزارات الخدماتية من أجل 
تأمين الحد المقبول من مصالح الناس، السيما المزارعين الذين يعانون الكثير جراء شح المياه، وانعكاسه الكارثي على المواسم الزراعية".

من  وفد  الخري  كاظم  النائب  استقبل 
مهندسي و مساحي شركة تاج يف دارته يف 
املنية و تم اعالن مباشرة العمل يف مشروع 
و  بحنني  و  املنية  ملناطق  الشفه  مياه  تامني 
والبالغة  مركبتا  و  عمار  دير  و  يوشع  النبي 
قيمته 11 مليون دوالر واملمول من الصندوق 

السعودي و باشراف االنماء و االعمار.

وجال النائب الخير مع مهندسي ومساحي شرة 
نقاط  على  الدبوسي  شركة  مهندسي  و  تاج 
في  عزقي  المنية  اتوستراد  المشروع  انطالق 

المشروع خطوط  و سيتضمن  السمك  عيون 
لجر المياه من عيون السمك الى المنية و بناء 
محطة  و  المياه  لتجميع  ضخمة  خزانات   10

تكرير للمياه و عدد من اآلبار االرتوازية .
 

تنفيذ  أهمية  على  الخير  كاظم  النائب  وأكد 
المواصفات  و  األصول  حسب  المشرع  هذا 
العمل  سيبدأ  عالية.و  مهنية  و  سليم  بشكل 
في المرحلة األولى بمد شبكة المياه في حي 
حمدون و اتوستراد المنية عزقي و خطوط جر 

المياه من عيون السمك.

المنية،    في  والحياة  الفكر  جمعية  احتفلت 
تمكين  »مشروع  في  المشاركات  بتخريج 
في حضور  االونيسكو،  قصر  في   ،  »3 المرأة 
شبطيني،  اليس  القاضي  المهجرين  وزيرة 
زلفا  بالقاضية  ريفي ممثال  العدل اشرف  وزير 
كاظم  النائب  المستقبل  كتلة  عضو  الحسن، 
سليمان  النائب  المرده  تيار  رئيس  الخير، 
السابق  النائب  زخريا،  بميرنا  ممثال  فرنجية 
جان  العماد  الجيش  قائد  الحركة،  صالح 
عساف  الطيار  الركن  بالعميد  ممثال  قهوجي 
اللواء  العام  لالمن  العام  المدير  ابراهيم، 
عباس ابراهيم ممثال بالعقيد عدنان شعبان، 
قرعة  جورج  اللواء  الدولة  المن  العام  المدير 
قبيسي،  سمر  طبيب  اول  بالمالزم  ممثال 
الحريري  احمد  المستقبل  لتيار  العام  االمين 
عفيفة  التيار  في  المرأة  قطاع  برئيسة  ممثال 
الشرعي  االسالمي  المجلس  عضو  السيد، 
االعلى محمد المراد، ممثل السفارة االميركية 
سياسية  وشخصيات  راين  ايريك  القنصل 
ودبلوماسية  وروحية  وفكرية  واجتماعية 

ووفود شعبية من منطقة المنية.
 

حامد
وكلمة  واالميركي،  اللبناني  النشيدين  بعد 
ترحيب من عريفة الحفل االعالمية والشاعرة 
صالح  الجمعية  رئيس  القى  دندشي،  ياقوت 

حامد كلمة شرح فيها اهداف الجمعية.
 

الوزيرة شبطيني
القتها  المشروع  في  المشاركات  كلمة  بعد 
هبة ملص، القت شبطيني كلمة قالت فيها: 
اليوم  بينكم  اقف  وانا  السعادة  »تغمرني 
والحياة  الفكر  جمعية  من  كريمة  بدعوة 
مشروعات  من  رائد  مشروع  بنجاح  احتفاال 
ترعاه  الذي  النشاط  هذا  المرأة،  تمكين 
وتموله السفارة االميركية في بيروت، والذي 

اللبناني  يعبر عن عمق الصداقة بين شعبينا 
الوقت  نفس  في  يؤكد  والذي  واالميركي، 
الصديقين  بلدينا  بين  للتعاون  حدود  ال  ان 
وانتهاء  والتعليمية  الثقافية  بالمجاالت  بدءا 
واالجتماعية  االقتصادية  والخطط  بالمشاريع 

واالنمائية".
 

 الخري
فيها:  قال  الخير كلمة  النائب كاظم  ألقى  ثم 
»مرة جديدة أقف معكم وبينكم لنشهد على 
التوالي  على  الثالثة  الدفعة  جمعيتكم  تخريج 
على  تدربن  اللواتي  المنية  سيدات  من 
مشروع "تمكين المرأة" في مواجهة صعوبات 
الحياة من مختلف الزوايا وعلى الصعد كافة. 
ما تقوم به جمعية الفكر والحياة يشكل تجربة 
العنصرية  مميزة في مواجهة االمية وتسلط 
الذكورية وتهميش المرأة الى حد إلغاء دورها 
ورش  في  المشاركة  شرف  لي  وكان  كليا. 
عمل حول العنف االسري والقانون الذي صدر 
الظاهرة  هذه  إلغاء  الى  يهدف  والذي  أخيرا، 

المرفوضة دينيا وأخالقيا واجتماعيا ومدنيا«.
  
 

وختم: "ال يسعني إال أن أوجه التحية الى كل 
الرائد،  المشروع  هذا  إنجاح  في  أسهم  من 
والحياة  الفكر  جمعية  رئيس  بالذكر  وأخص 
فيها  العاملين  وكل  االدارية  هيئتها  وأعضاء 

والمتعاونين معها«.

 
وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي من انتاج 
المشروع،  عن   mdn الضنية  المنية  اخبارية 
بينها  ومن  التذكارية  الدروع  تقديم  وجرى 
واألستاذ  الضنية  المنية  الخبارية  تكريم  درع 
االعالمي  عنهم  نيابة  تسلمه  أ.  الحاج  فهد 

أحمد عوض، ثم أقيم كوكتيل للمناسبة. 

يف خالل لقاء لنواب املنية الضنية
قاسم عبدالعزيز دعا لــحلول عملية لتخفيف معاناة املواطنني 

تكريم لشخصيات 
يف مجمع الضنية للرعاية والتنمية

مشروع  يف  مشاركات  تخرج  والحياة  الفكر 
تمكني املرأة 3

مشروع مياه ب 11 مليون دوالر

 إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من نواب المنية الضنية ضم: احمد فتفت، قاسم عبد 
العزيز وكاظم الخير. وبعد اللقاء أوضح فتفت باسم الوفد أن الزيارة كانت "للمباركة بانتخابه وتهنئته على االحتفال الكبير الذي حصل 

في قاعة الرئيس رفيق الحريري في مسجد محمد االمين"، مشيرا الى أن االحتفال كان "ذا رسالة وطنية عامة وشاملة".

الضنية  املنية  نواب  من  وفدا  التقى  الجمهورية  مفتي 

 أقامت جمعية وعد المنية ) شباب الوعد( ندوة  تحت عنوان »الفتن في ظل الظروف الراهنة«، حضرها رئيس بلدية مركبتا االستاذ نظير الشامي، 
ممثلين  عن تيار المستقبل، رئيس حركة لبنان التجدد احمد محمود الخير، يحيى مطر عن تجمع صناعيي المني، وعدد من مشايخ المنطقة واعضاء 

بلديات ومخاتير ورؤساء جمعيات.
 

بعد عزف فوج الموسيقى التابع للكشاف األول في المنية كشاف التربية الوطنية النشيد الوطني بدأت الندوة  التي أدارها الشيخين حبيب الجاجية  
وعبدالغفار الزعبي »لمحاضرة تناولت  االحتقان الطائفي.. األسباب والمغذيات  مشددين على أهمية نبذ التعصب، واالبتعاد عن خطاب الكراهية، 
ومغذيات الطائفية«. أ وضح المحاضرون على أن هناك من يستثمر ويستخدم خطاب الكراهية المذهبي في إطار التحشيد والتعبئة والتجييش وإيجاد 

حالة جماهيرية محتقنة قادرة على أن تكون في مواجهة الطرف اآلخر المخالف لها.  

ندوة لـ وعد املنية

تحت عنوان »الفتن يف ظل الظروف الراهنة« 
الصور: )س ر( استديو روان
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رياضة وأنشطة 

افتتاح قاعة بخعون الرياضية املغلقة 

افتتحت قاعة بخعون الرياضية المغلقة وبطولة لبنان 
لرياضة قوة الرمي والدفاع عن النفس، برعاية بلدية 

بخعون واتحاد بلديات الضنية، وقال رئيس بلدية بخعون 
عاهد عبيد:"أول قاعة رياضية مغلقة في الضنية، وهي 

أبصرت النور بفعل إصرارنا على إيجاد منشأة تهتم بقدرات 
الشباب وميولهم ورغباتهم في ممارسة جميع أنواع 

الرياضة، كي تكون مكانا لتفجير طاقاتهم  بشكل رياضي 
سليم، وفق قاعدة العقل السليم في الجسم السليم".  

اما رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية فأكد أن 
الضنية "ستبقى موئال للسالم والطمأنينة واألمان، وأردنا 

من خالل رعاية تنظيم هذه البطولة في الضنية بعث رسالة 
بهذا المعنى، للقول إن منطقتنا اآلمنة مستعدة أن تستقبل 

هكذا بطوالت، وهي دعوة لكل اإلتحادات الرياضية للقول 
لهم فيها إن هناك قاعة رياضية مقفلة في بخعون قلب 

الضنية النابض، مستعدة ألن تستضيف مباريات وبطوالت 
رياضية مختلفة". 

بحضور  السفرية  فريق  وتكريم 
فتفت وعبد العزيز

 وفي سياق متصل كرّمت جمعية االيمان في الضنية 
فريق بلدة السفيرة لكرة القدم الذي فاز بدورة الضنية 
االولى التي أقيمت على ملعب بلدية السفيرة، بحضور 

النائبين احمد فتفت وقاسم عبد العزيز والمنسق العام لتيار 
المستقبل في الضنية هيثم الصمد.

واثنى النائب فتفت خالل التكريم على النشاط المميز الذي 
نظمته بلدية السفيرة وامل ان تكون هذه االنشطة فاتحة 

خير في منطقة الضنية. كما اثنى رئيس جمعية االيمان 
على الفريق المكرم ودعاه الى بذل مجهود اكبر لتقديم 

الصورة الحقيقية عن الضنية عمومًا والى العمل يدًا واحدة 
للفوز ببطوالت اخرى على مستوى الشمال عمومًا والضنية 

خصوصًا.

للفوتبول   الفيما  أكاديمية  اختتمت 
في  ملعبها  ارض  على  الثاني  مهرجانها 
المنية بحضور النائب كاظم الخير، منسق 
بسام  االستاذ  المنية  في  المستقبل  تيار 
الرمالوي، رئيس اتحاد اندية عكار االستاذ 

محمد سلمى، مهتمين وحضور.

بعد الترحيب بالحضور كانت كلمة لمدير 
الذي  الخير  فيراس  األستاذ  الفيما  نادي 
الذي  والطالبات  الطالب  أهالي  شكر 

الرياضي  المهرجان  إنجاح  في  شاركونا 
أن  على  مشددا  لألكاديمية  الثاني 
الرياضة تجمع وال تفرق "كنا في نشاطنا 
هذا خير مثال للعيش المشترك واالعتدال 

الذي نحن بأمس الحاجة اليه".

ونجاحات  إنجازات  عن  الخير  وتحدث 
نوعي  التي حققت تقدم  الفيما  أكاديمية 
للرياضة في المنية وعلى كل المستويات.

النائب كاظم الخير بدوره شدد في كلمته 

على اهمية الرياضة داعيا الى معالجة كل 
الوضع  تكلم عن  ثم  رياضية  بروح  العقد 
"مستنكرا  لبنان  في  واالمني  السياسي 
أهمية  على  ومشددا  التطرف  أعمال 

العيش المشترك".

محمد  عكار  اندية  لرئيس  كلمة   وبعد 
أقيمت مباراة ودية، واختتم اللقاء بتوزيع 

الكؤوس على المشاركين.

عمار،  دير  األدبية  الرابطة  نادي  اختتم   
مهرجانه الرياضي  في كرة الطائرة على 
بمشاركة  عمار،  دير  في  الرابطة  مالعب 
نخبة من أندية الشمال )الرابطة األدبية 
الرائد  مسقا،  رأس  ،القلمون،  عمار  دير 
 . عكار(  ونادي  المنية،  شباب  طرابلس، 
عمار  دير  بين  النهائية  المباراة  وجرت 
كاظم  النائب  عن  ممثل  بحضور  وعكار، 
عام  منسق  الخير،  فراس  السيد  الخير 
المحامي  المنية  في  المستقبل  تيار 
بسام الرمالوي، أعضاء المجالس البلدية 
ودير  المنية  في  ومخاتير  واالختيارية 
المنية  في  الرياضة  قطاع  عمار،منسق 
الخالد، رؤوساء األندية المشاركة،  محمد 

فعاليات  رياضية،  أندية  و  جمعيات 
الثمانمئة  فاق  غفير  وجمهور  المنطقة 

شخص.

اللبناني،  الوطني  بالنشيد  المهرجان  بدأ 
الرياضي  معا  لنادي  استعراض  جرى  ثم 
والكاراتيه  القتالية  للفنون  عرض  تخلله 

وألعاب الخفة والجمباز .

في  المستقبل  تيار  عام  منسق  ألقى  ثم 
فيها  اعتبر  كلمة  الرمالوي”  المنية”بسام 
أن الرياضة  »لغة الجسد« يتنافس فيها 
الرياضة  إنها  واحتراما،  ود  بكل  األفرقاء 
من  ويفوز  المتبارون  فيها  يتساوى  الذي 

ال  اللعبة  لقانون  وفقًا  المكاسب  يحقق 
وفقًا لمقاسه ومصالحه«.

ثم كانت كلمة النادي المنظم الذي ألقاها 
السيد أحمد العتر تحدث فيها عن مسيرة 
النادي وإنجازاته من بداية تأسيسه حتى 
وتفعيلها  الرياضية  الحركة  وعن  اآلن 

ودعمها للتطور واالزدهار.

 انتهى المهرجان بفوز دير عمار على عكار 
لعبا  بمباراة حماسية  ) 3- صفر(  بنتيجة 
الميداليات  وزعت  الختام،  وفي  وجمهورا 

والكؤوس على المشاركين.

 اختتمت ادارة ملعب الغزاوي دورتها الرياضية في الميني فوتبول بمباراة بين فريقي النصر وشباب الملعب بعد مشاركة  
16 فريق . وانتهت المبارات لصالح فريق النصر بنتيجة 4-2. في نهاية اللقاء اللقاء وزعت الميداليات والكؤوس وأخذت 

الصور التذكارية.

كرة  دورة  االجتماعية  المنية  صدى  جمعية  اختتمت 
الطاولة االولى التي اقامتها في مركز الجمعية في المنية. 
حضر المباراة النهائية   التي جمعت بين الالعبين محمد 
،شخصيات  المنية  صدى  من  ملص  ومصطفى  الكاظم 
سياسية  واجتماعية ومناطقية.  فاز بالبطولة العب صدى 

البطولة  االول,,  المركز  واحتل  ملص  مصطفى  المنية 
التي شارك فيها 20 العب استمرت على مدى ثالثة ايام 
على  الجوائز  توزيع  خالله  في  جرى  باحتفال   واختتمت  

الفائزين.

  توج كشاف التربية الوطنية قيادة منطقة المنية الضنية 
مخيمه الصيفي المركزي العاشر، لهذا العام بسهرة نار 

ومشهدية مسرحية من وحي المناسبة، في عيون السمك - 
المنية،   تحت عنوان: »تألق وابداع«.

حضر السهرة الى جانب قادة التربية في المنية مفوض 
الشمال القائد فؤاد الصراف,ممثل عن النائب قاسم عبد 
العزيز, منسق تيار المستقبل في المنية المحامي بسام 
الرمالوي وأعضاء مجلس المنسقية, رئيس حركة لبنان 

التجدد األستاذ أحمد الخير، ،ممثل الحاج كمال الخير نجله 
معتز,أعضاء من بلدية المنية ومخاتير,رؤساء وأعضاء من 
الجمعيات واالندية في المنية ودير عمار, وفد من كشافة 

المستقبل في المنية، قادة أفواج التربية في وادي خالد 
وعرقة وقادة أفواج التربية القدامى في المنية الضنية 

وحشد من االهالي واالعالميين.
 

بعد  كلمة ترحيب  بالحضور من عريف الحفل القائد هالل 
حمود  القى قائد منطقة المنية الضنية المهندس أحمد 

حمود كلمة شدد فيها على »البذل والعطاء وااللتزام 
بالقوانين الكشفية«، مؤكدا ان »كشاف التربية قيادة 

المنية الضنية يسير بكم وبقيادته الحكيمة نحو المزيد 
من تحقيق االنجازات الكشفية المهمة وعلى الصعد كافة 

وهذا المخيم نوعي بامتياز شكال ومضمونا بما تضمنه 
من دراسات وبرامج تدريبية هادفة، خصوصا أنه يقام في 

منطقة نموذجية للتخييم الكشفي«.

وتابع حمود شارحا عن الحركة الكشفية وأهدافها وقال: 
» انها وسيلة مساعدة للخبرات التعليمية  فالخبرات التي 

يكتسبها الفرد في هذه المخيمات تدربه على االعتماد على 
النفس، وتقوي حواسه، وتيسر له دراسة الطبيعة وممارسة 

مختلف نواحي المهارات واألنشطة«.

وشكر في نهاية كلمته األهالي على ثقتهم بالقادة 
الكشفيين، وكل من ساهم في انجاح هذا الحفل ونشاطات 

كشاف التربية الوطنية.

تخلل الســــــــــهرة، كورال انشــــــادي لفرقة 
المرشدات، مشاهد مسرحية هادفة، رقصات للجراميز 

والزهرات ومن ثم عرض وثائقي عن نشاطات 
mdn. الكشاف أنتجته ورعته اخبارية المنية الضنية

.mn
 

اشرف على قيادة المخيم القائدان بالل حمود وزاهر ملص.

الكشاف العربي  يف منشآت »العزم والسعادة«  يف سري الضنية
 

العربي في لبنان، ضمن فعاليات مخيم رسل السالم في منشآت "العزم والسعادة االجتماعية" في سير  نظم اتحادالكشاف 
الضنية، الدراسات العملية للشارة الخشبية رقم 41 لفرعي الكشافة واألشبال بعنوان "السيف المسلط" تحية وفاء وتقدير 
الضنية  معالم وطبيعة  على  تعرفوا من خاللها  اللبنانية  المناطق  كافة  ودارسا من  قائدا  بمشاركة 150  اللبناني،  للجيش 
العربي  الكشاف  عمدة  مجلس  عضو  ميقاتي،  نجيب  الرئيس  مستشار  ختامي حضره  غداء  حفل  للمناسبة  وأقيم  الخالبة.   
للكشاف  العام  والقائد  لالتحاد  االدارية  الهيئة  وأعضاء  بيضون  نبيل  لبنان  كشاف  إتحاد  ورئيس  الشريف  خلدون  الدكتور 
على  توزيع شهادات  تخلله  الكشفية،  الجمعيات  رؤساء  من  وعدد  العامة  القيادة  وأعضاء  ميقاتي  أمين  العربي 

الدارسين وتقديم درع رسل السالم لمدير منشآت العزم والسعادة مازن األيوبي. 
 

اختتام مخيم كشاف الرتبية قيادة منطقة املنية الضنية 
بسهرة نار يف عيون السمك بعنوان »تألق وإبداع« 

الفيما فوتبول تختتم مهرجانها الثاني

ونادي الرابطة األدبية دير عمار
يختتم املهرجان الرياضي السنوي للكرة الطائرة

اختتام دورة امليني فوتبول يف بحنني 
و فوز فريق النصر بنتيجة 2-4

صدى اختتمت دورتها األوىل يف كرة الطاولة     

 
ضمن باقة النشاطات الرياضية التي تقوم بها اختتمت جمعية شباب معا الجل لبنان دورة الميني فوتبول الذي اقيمت على 
ارض نادي الفيما وبحضور فعاليات المنطقة السياسية واالجتماعية .   البطولة التي رعتها منسقية تيار المستقبل في المنية 
فاز بها فريق االتحاد المنيه بينما حل في المركز الثاني فريق جمعية صدى المنية. االجتماعية  وقبل البدء في المباراة كانت 

عدة كلمات اشادت بدور الرياضة في بناء االجساد و ما تنعكس ايجابياتها على تربية الشباب اخالقيا .
 

يذكر ان الكلمات كانت لجمعية شباب معا الجل لبنان وعضو الهيئة االدارية فيها محمد طالب ولمنسقية تيار المستقبل مع 
منسق قطاع الرياضة الكابتن محمد الخالد وكلمتين مقتضبتين لكل من فايز ملص والسيدة الهام ملص يذكر ان االحتفال 
قدمه االستاذ احمد المصري . وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات وعدد من الشهادات التقديرية للمشاركين ومن 

ثم التقاط الصورة التذكارية .

جمعية شباب معا الجل لبنان اختتمت دورة امليني فوتبول   
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)تتمة االفتتاحية( ..  
ومناقشة  عرض  عن  الشيئ  بعض  ابتعدنا  أننا  الى  ونشير   )...(
وهم مساقون  كتابها  اللثام عن  التي  كشف  الطائفية،  التعديات 
ان  وخطرة  معروفة  وأمنية  سياسية  مكاسب  ألجل  األفعال  لهذه 
احتسبنا توقيف مشغلي )حساب لواء أحرار السنة( والذي تبنى  أكثر 

من عملية انتحارية  )مجهولة األهداف(.

نعود اليكم ان شاء اهلل تعالى بعددنا الخامس لالعالن عن فحوى 
مشروع  لبلورة  المؤسسة  تجريها  التي  واالجتماعات  اللقاءات 
اعالمي متكامل على امتداد 10452كلم وعلى قياس 128 نائب، 
وقادر على احتضان الوطن وأبنائه وأن ال تعلو  كلمة الحق فيه  أي 

مكتسبات شخصية رخيصة.

كل عام وأنتم بخير .. حج مبرور وأضحى مبارك

أسرة الوســـــط

العدد 004 | آب \أيلـــول
www.alwassat.com

عمار  دير  المحبة  شباب  جمعية   رئيس  رزق  والسعادة،  الفرح  من  بجو   
نشاطات  في  الدائــــــم  والمساهم  هاوس  بيز  شركة  ل  العام  والمدير 
اخبارية المنية الضنية mdn األســــتاذ عبدالقادر نحلة ب مولوده األول..  

الســـبت 6 - 9 - 2014.
وللمناسبة عاد نحلة في منزله عدد من فعاليات المنية ودير عمار تقدمهم 
ومباركين  مهنئين  كاتيا  وعقيلته  الخير  أحمد  التجدد  لبنان  حركة  رئيس 

بالمولود الجديد.
 أسرة الوسط واخبارية المنية الضنية يباركون   لعائلة نحلة مالكها راجية 
التقاة  السعداء  وافرا وان يجعله من  ورزقا  أن يعطيه عمرا مديدا  المولى 

والدعاة للخير اللهم آمين و )يربى في داللكم( .

وفهد  الضنية،  املنية  اخبارية  الوسط،  أسرة 
الصديق  الزميل  من  يتقدمون  الحاج، 
التهاني  بأحر  املصـري  أحمد  األســــتاذ 
ليل  تم  الذي  زفافه  ملناسبة  والتربيكات 
بأيام  الصادقة  تمنياتنا  كل  مع   2014-8-28

سعيـــــــــــــــدة   )مربوك أستاذ( :(

األيوبي   علي  النقيب  من  الضنية  المنية  واخبارية  الوسط  أسرة  تتقدم 
واالعالمية عبير األيوبي بأحر التهاني بمولودهم الجديد راجين المولى أن 

يجعله من الصالحين الفاعلين للخير 

النقيب وسيم طبيعات،  الضنية من  المنية  واخبارية  الوسط  أسرة  تتقدم 
رئيس دائرة األمن العام في المنية بأحر التعازي لوفاة والده، سائلين اهلل 

أن يدخله  فسيح جنانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الركن  اللواء  من  الضنية  المنية  واخبارية  الوسط  أسرة  تتقدم   
محمد خير، بأحر التعازي لوفاة والده، سائلين اهلل أن يدخله  فسيح 
جنانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. »انا هلل وانا اليه راجعون«.

 تتقدم أسرة الوسط واخبارية المنية الضنية من المفتش المؤهل 
والتبركيات   التهاني  بأحر  الحايك،  شوقي  العام  األمن  في  االول 

لمناسبة مولوده الجديد جوفاني حايك.

يبدأ رجل األعمال زياد مطر قريبا بتنفيذ أضخم مشروع اعماري في البلدة 
يضعها على سكة األبنية الحديثة والمتطورة..  ألف مبروك والى مزيد من 

النجاح والتألق. )تفاصيل اكثر في العدد القادم(

بأمين  ممثال  البيئي  العزم  منتدى  شارك   
الملتقى  أعمال  في  الطرابلسي  أيمن  السر 
بدعوة  البيئية،  للتربية  الخامس  التدريبي 
الذي  والبيئة،  للشباب  العربي  االتحاد  من 
مفاهيم  "إدماج  بعنوان  القاهرة  في  أقيم 
الشبابية  العمل  برامج  فى  البيئية  التربية 
المصرية  البيئة  وزير  وحضور  برعاية   ،"

الدكتور خالد فهمي. 
 وتضمن الملتقى الذي شهد مشاركة عربية 
لنخبة  محاضرات  سلسلة  واسعة،  وافريقية 
الجامعيين،  واألساتذة  البيئة  خبراء  من 
وجلسات  العمل،  ورش  من  لعدد  إضافة 

الحوار. 

الطرابلسي عرضا، شرح فيه أهداف   وقدم 
منتدى العزم البيئي، والنشاطات التي يقوم 
البيئي  الوعي  ثقافة  نشر  مجال  في  بها، 
والتربية البيئية، االمر الذي القى استحسان 
هذه  من  الهدف  »ن  وقال:  المشاركين. 
خبرات  اكتساب  االولى  بالدرجة  المشاركة 
البيئية،  التربية  مجال  في  جديدة  ومعارف 
المفاهيم  هذه  نشر  على  العمل  ثم  ومن 
وبين  المنتدى  اعضاء  بين  واالساليب 

المعلمين«.

منتدى العزم البيئي
شارك يف ملتقى الرتبية يف القاهرة

التربية  لكشاف  العامة  القيادة  اقامت   
الشمال  منطقة  قيادة  لبنان   في  الوطنية 
مخيما تدريبيا العداد وتأهيل قادة لمنطقة 
الرسمية   منيارة  تكميلية  في  الشمال، 
وتخريج  نار  بسهرة  انتهى  عكار   - للبنات 
فادي  التربية  وزارة  عام  مدير  حضرها 
في  التربوية  المنطقة  برئيسة  ممثال  يرق 
االستاذ  حاماتي،  نهلة  المربية  الشمال 
األنشطة  وحدة  رئيس  قبيسي  مازن 
الرياضية والكشفية في وزارة التربيةالقائد 
العام لكشاف التربية في لبنان جورج ديب، 
يعقوب  االستاذ  السابق  الوزير  معالي 
أحمد  التجدد  لبنان  حركة  رئيس  الصراف، 
بلدية  رئيس  زريقة،  سامر  االستاذ  الخير، 

مركبتا نظير الشامي كشفيين وحضور. 

المنية  منطقة  قائد  االحتفال  عرف 

ثم  حمود  أحمد  المهندس  الضنية 
االنشطة  دعم  على  تركزت  كلمات  كانت 
الكشفية »مؤكدين على أن كشاف التربية 
ينضوي  جامعة  وطنية  مؤسسة  الوطنية 
فيها الشباب من كافة اطياف الشعب،  وانه 
في  يساهم  الذي  الجامع  دوره  في  مستمر 
االهلي«   والسلم  الوطنية  الوحدة  حماية 
الشمال  لمفوضية  الكلمات  وشكرت 
والساحل عكار والمنية الضنية على االنجاز.
من  بمزيد  كلمتها  في  حاماتي  ووعدت   
كشاف  في  الشمال  لمفوضية  الدعم 

التربية.

تخلل الحفل مسرحيات، فقرات فنية، سهرة 
تكريمية  دروع  وزعت  الختام  وفي  نار  

للمشتركين وقدامى كشاف التربية.  

مخيم تدريبي لكشاف الرتبية
وتخريج قادة يف  سهرة ختامية يف منيارة عكار

مشروع  المنتجة«  العزم  »عائالت  اختتمت 
ترفيهي  فني  بحفل  الصيفية،  المفكرة 
والسعادة  العزم  جمعية  مركز  في  أقيم 
حشد  حضور  في  الرمل  باب   - االجتماعية 
مراكز  من  المشاركين  التالميذ  من 
والحارة  الميناء،  سمراء،  أبي  الحدادين، 

البرانية، وأهاليهم.
اللبناني،  الوطني  النشيد  التالمذة  وأنشد   
آالء  التلميذة  ألقت  ثم  العزم،  ونشيد 
توجهت  التالميذ  باسم  كلمة  رضوان 
ميقاتي  نجيب  »الرئيس  ل  بالشكر  فيها 

التربوية  والمشاريع  األنشطة  رعايته  على 
والعلمية والثقافية في مدينة طرابلس.

قدمها  التي  الفنية  الفقرات  توالت  بعدها   
أغان  أنغام  على  رقصوا  الذين  األطفال، 
باللغة  أغنية  الحفل  تخللت  كما  متعددة، 
الفرنسية، تحث على االجتهاد في تحصيل 
العلم، قدمتها الطالبة فرح السمان.  تخلل 

الحفل كلمات من وحي اللقاء.

وعائالت العزم املنتجة
اختتمت مشروع املفكرة الصيفية

ثانوية املنية االسالمية وجمعية املنية الخريية االسالمية
 تفتتحان العام الدارسي الجديد   بــــ  كرمس لألطفال و غداء على شرف الهيئة االدارية

المنية  ثانوية  والسرور  الفرح  من  بجو   
االسالمية التابعة لـــ جمعية المنية الخيرية 
االسالمية  عامها الدراسي الجديد 2014- 
2015 ب كرمس أقيم في باحة المؤسسة 

شارك فيه أطفال المؤسسة وأهاليهم.
المنية  جمعية  أقامت  نفسها   وللمناسبة 
المنية  وثانوية  االسالمية   الخيرية 
األعضاء  شرف  على  غداء  االسالمية 

عيون  في  الشالل  مطعم  في  واالداريين 
األستاذ  الجمعية  رئيس  حضره  السمك 
ثانوية  مدير  الدين،  علم  عارف  المربي 
سعد،  محمد  األستاذ  االسالمية  المنية 

الشيخ  الدين،  علم  نور  األستاذ  الزميل  
األستاذ عمر العتري، ومجموعة من اداريي 

المؤسسة وأعضائها.

والرياضة  الشباب  مديرية  من  وفد  تفقد 
البلدي  الملعب  العربية  الدول  جامعة  في 
في بلدة بقاعصفرينـ  الضنية، الذي مولت 
جامعة الدول العربية تنفيذه من ضمن 4 
تطبيقا  أخرى،  لبنانية  مناطق  في  مالعب 
والرياضة  الشباب  وزارة  وقعته  لبروتوكول 
اللبنانية مع جامعة الدول العربية في عهد 
فيصل  السابق  والرياضة  الشباب  وزير 

كرامي.
 

الملعب  أرجاء  في  الوفد  جال  وبعدما، 
الزائر  الوفد  مع  لقاء  عقد  منشآته،  وتفقد 
بلدة  في  الضنية  بلديات  إتحاد  مقر  في 

الوفد  »إرتياح  الشاعري  فيه  أبدى  بخعون، 
إلنجاز الملعب بالشكل المطلوب«، آمال أن 
المنطقة،  ألهالي  متنفسا  الملعب  »يكون 
وكشفية  رياضية  نشاطات  إلقامة  ومكانا 

تشهدها المنطقة«.

ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد 
سعدية كلمة رحب فيها بوفد الجامعة، آمال 
أن يكون تمويل الملعب »مقدمة للتعاون 
على  والجامعة  اإلتحاد  بين  التنموي 
مشاريع  تنفيذ  بهدف  كافة،  المستويات 

تنموية أخرى في الضنية«.   

وفد الجامعة العربية
 تفقد ملعبا مول تنفيذه يف بقاعصفرين

باقي األخبار 24 من 24 على 
www.alwassat.com

mdn إخبارية املنية  الضنية

بأكثر من 50 ألف متابع شــهريًا
ن  آل ا هنــا  نــا  بعو تا  

 www.mdn.mn
www.facebook.com/mdn

S.R
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ذهب و لم يعد
ذاك الذي أسموه الضمير 

فقد تالشى من عقل األمير
و الوزير و الرئيس و حتى الفقير

هجر العقل البشري دون سابق نذير
و جلست مكانه المصلحة مع خبث التبرير

لتصرفات و لقرارات وصلت إلى أن تقتل الكثير
دون ذنب أو اتهام يشير....

هاهي النفس اإلنسانية تستعد للرحيل
لتترك ألم الفراغ كتصرف حيوان بديل

عذرا يا انسان
أنت لصفة العاقل عنوان

و لكن في هذا الزمان 
بت غضب اهلل تثير

إال من رحم ربي
و تمتع بعقل يحمل ذاك الضمير! 

                                                                  بقلم: خالد أويظة

الضمير

 
هل حقيبة طفلك ثقيلة؟ 

أكد طبيب األطفال أورليش فيغلر أن خطورة تعرض الطفل لإلصابة بشد عضلي أو آالم في 
الظهر أو اتخاذ جسمه وضعيات خاطئة في أسوأ األحوال بفعل الحقيبة المدرسية ال تتوقف 
فقط على وزن الحقيبة، وإنما تلعب طريقة ترتيب محتوياتها وطريقة حملها على الظهر دورا 

حاسما في ذلك أيضا.

كولونيا،  بمدينة  والمراهقين  األطفال  ألطباء  األلمانية  الرابطة  عضو  وهو  فيغلر،  وأوصى 
أن  ضرورة  على  مشددا  المدرسية،  الحقيبة  داخل  الظهر  من  بالقرب  الثقيلة  الكتب  بوضع 
تستقر الحقيبة على مستوى الكتفين، ألنه إذا كانت وضعية الحقيبة منخفضة على ظهر الطفل 
يضطر  بينما  بطنه.  عضالت  باستخدام  الخاطئة  الوضعية  هذه  لمواجهة  حينئذ  فسيضطر 
لمقاومة ذلك بعضالت ظهره إذا ما كانت وضعية الحقيبة عالية أكثر من الالزم، وذلك كي 

يحافظ على توازنه، مما يتسبب في اتخاذ جسمه وضعيات خاطئة.

كما حذر من أن يكون حزام الحقيبة قصيرا للغاية، إذ يؤدي ذلك إلى إصابة الطفل بتحدب 
باسم  يعرف  بما  إصابته  إلى  حينئذ  ذلك  فسيؤدي  للغاية  الحزام طويال  كان  إذا  أما  الظهر، 
العريض  الحزام  ذات  الحقائب  اختيار  يتم  أن  األفضل  من  أن  فيغلر  وأكد  األجوف«.  »الظهر 
الحقيبة  وزن  توزيع  على  األحزمة  من  النوعية  هذه  مثل  تعمل  إذ  للتعديل،  القابل  المبطن 

بشكل جيد عند حمل الطفل لها.
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■ تصدر الوسط بالتعاون مع
الوفاء جمعية   - الوطنية  التربية  كشافة  أمل-   بسمة  جمعية   - الرباط   جمعية 

 لتأهيل المعاقين - جمعية المنية الخيرية االسالمية- جمعية الفكر والحياة - جمعية
 شباب المحبة   دير عمار - تجمع  صناعيي المنية - مركز المنية الثــقافي - جمعية
 شباب الضنية - جمعية النهضة - لجنة األسير يحيى سكـــاف - هيئة العمل الوطني
  من أجل المنية  مدرسة العلماء، جمعية لبنان الحلو، جمعية بيروت السالم، وجمعيات

.صديقة

■ في عددنا القادم 
المستقبليون في ضيافة الوسط

المنية من مدينة »الشهيد« الى مدينة »األسير«!!
مجموعة تقارير مؤخرة وردود

تقرير خاص عن عمل المصارف االسالمية وتوافقها مع الشرع
اضــــافة الى أخـــبار ومواضـــيع شيـــقة هــــادفة ومـــفيدة

 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

منافع الجوافة
■ تضم نسبة قليلة من النشويات القابلة للهضم.

■  ال تحتوي على مادة الكوليسترول.
■ تشكل وجبة مغذية وتعطي إحساسًا بالشبع 

بسهولة كبرى.

■ يمكن تناولها في وجبة الغداء وعدم الشعور 
بالجوع حتى وجبة العشاء.

■ تحتوي على نسبة أقل من السكر مقارنًة بالتفاح 
والبرتقال والعنب وغيرها من الفاكهة.

■  تساعد عفي خفض الوزن وامتصاص المكوّنات 
الغذائية بشكل أفضل.

■  تسهم في الحفاظ على صحة الفم وانتعاشه.
■ تساعد في الحد من آثار اإلسهال.

■  تسهم في مكافحة البكتيريا في المعدة.
■  لها أثر إيجابي في الحد من تكاثر الخاليا 
السرطانية وانتشارها، خصوصًا في ما يتعلق 

بسرطانات البروستاتا والثدي والفم.

■  تتميّز بغناها بمضادات األكسدة.
■  تعتبر المصدر األفضل لأللياف من بين مختلف 

أنواع الفاكهة.
- تساعد في حفظ مخزون الماء في الجسم وعلى 

تنظيف األمعاء..
■ تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين A و تساعد 

تاليًا في الحفاظ على صحة النظر.
■ يساعد عصير الغوافا في مكافحة السعال والزكام.

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

صحة

العدد 004 | آب \أيلـــول
www.alwassat.com

مشــــاتل الشمال
مبيع جميع الشتول  الحرجية

 املثمرة والزينة
تنسيق حدائق - تقديم مناقصات

_______________________________
  املنية مقابل السنرتال  - املنية خلف مطعم أبو شاكر                        

شكا مقابل شركة ترابة السبع

بادارة فرحان حسني  ت: 03539726

»وأما من خاف مقام 
النفس  ونهى  ربه 
عن الهوى فإن الجنة 

هي املأوى«
           قرآن كريم

الحج في االسالم

تبدأ  فقط،  واحدة  مرة  إال  العمر  في  يجب  وال  اإلسالم،   أركان  من  الخامس  الركن  هو  الحج   
مناسكه في شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج باإلحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى 
مكة لعمل طواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء 
يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود  إلى مكة لعمل طواف 
اإلفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود  مرة أخرى إلى مكة لعمل طواف الوداع 

ومغادرة األماكن المقدسة.

الحج طقس ديني موجود من قبل اإلسالم،]7[ إذ يعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها اهلل على 
أمم سابقة مثل الحنيفية أتباع ملة النبي إبراهيم وقام النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم بالحج 
مرة واحدة فقط هي حجة الوداع في عام 10هـ، وفيها قام النبي بعمل مناسك الحج الصحيحة، 
وقال: » خذوا عني مناسككم«،  كما ألقى النبي خطبته الشهيرة التي أتم فيها قواعد وأساسات 

الدين اإلسالمي.

فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة، ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره، فإذا 
حج المسلم بعد ذلك مرة أو مرات كان ذلك تطوعا منه، فقد روى أبو هريرة أن النبي محمد قال: 
» يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا«. فقال رجل من الصحابة: »أيجب الحج علينا كل 
عام مرة يا رسول اهلل؟«، فسكت النبي، فأعاد الرجل سؤاله مرتين، فقال النبي: » لو قلت نعم 

لوجبت، وما استطعتم«، ثم قال: » ذروني ما تركتكم«. 

 شروط الحج خمسة:  الشرط األول اإلسالم بمعنى أنه ال يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج.  
الشرط الثاني العقل فال حج على مجنون حتى يشفى من مرضه.  الشرط الثالث البلوغ فال يجب 
الحج على الصبي حتى يحتلم. الشرط الرابع الحرية فال يجب الحج على المملوك حتى يعتق.  أما 

الشرط الخامس االستطاعة بمعنى ان الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع. 


