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عقارات للبيع يف مختلف مناطق الشمال )طرابلس، الضم والفرز، املعرض، وسط 
املدينة، أبي سمراء، مرياطة، أردة، املنية، الضنية، البداوي، بحنني، دير عمار، عكار 
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مع هذا الكم  المخيف من القالئل األمنية التي أصابت وتصيب »لبناننا« ومع حملة »أبو فاعور« الصحية والتي نأمل أن نرى من خاللها »فواعير حكومية«,, مع كل هذه األحداث المتالحقة  تسدل »الوسط« 
الستار عن المرحلة الثانية من عرضها االخباري  اإللكتروني، المطبوع والمسموع وكلها أمل بتظهير  رؤيا إعالمية وسطية صحيحة ومتميزة قادرة على مجارات األحداث المتسارعة بشفافية مطلقة دون تحيز 
إال الى الحق،ألوطن واإلنتماء. وال يسع الوسط إال أن تشكر كل من ساندها ووقف الى جانبها مواكبا نشاطاتها ومغذيا حركتها متمنية للجميع أوقاتًا إيمانية صادقة مع حلول  ذكرى مولد نبي اهلل عيسى 

عليه السالم ومولــد سيد الخلق نبي اهلل محمد عليه أفضل الصالة والسالم أعادهم اهلل على وطننا باألمن والسالم.
أســــــــــــرة الوســــــــط                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                        

www.alwassat.com

أحمـد الحريري جال يف عكار وطرابلس .. متفقدًا ..

نبارك لكم ذكرى والدة أنبياء اهلل 
حممد و عيسى عليهم أفضل الصالة والسالم

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

أوتوسرتاد املنية - هاتف:  03331062
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دهشته  ميقاتي  نجيب  الرئيس  أبدى   
مواقف  في  السريع  اإلنقالب  من 
أطلقها  التي  الحريري  سعد  الرئيس 
األسبوع الماضي، مشددًا على أن الحوار 
اهلل«  و»حزب  المستقبل«  »تيار  بين 

ممتاز في كل األحوال.

عبر  الناس«  »كالم  لبرنامج  حديث  في  وقال 
قناة »LBCI«: »أؤيد الحوار إلى أبعد الحدود 
والرئيس سعد الحريري كرر األسبوع الماضي 
ما كنت أقوله أنا في هذا المجال وكان واضحًا 

في كالمه االنقالب الكبير في المواقف«.

اليوم في  ـ الشيعية  ورأى أن »الفتنة السنية 
ما  هو  المرتقب  و»الحوار  مستوياتها  أدنى 
»الحمالت  أجاب:  سؤال  على  وردًا  نريده». 
المستمرة على نجيب ميقاتي خير دليل على 
أنني أمثل حالة ثنائية مع تيار المستقبل وأنا 
إنما متساوية،  استعداد لشراكة كاملة،  على 

مع سعد الحريري«.

الديمقراطي«  وعن عالقته برئيس »اللقاء 
ممتازة،  أنها  شدد  جنبالط  بوليد  النائب 
وأضاف: »هو )جنبالط( دائمًا يسعى للسلم 

األهلي ألن دوره محفوظ فيه«.

على  القلوب  في  حسرة  وجود  إلى  ولفت 
وعلى  اللبنانيين  الجنود  من  الشهداء 
المخطوفين منهم، متمنيًا عودتهم والصحة 
للرئيس عمر كرامي. وشدد على أن الرئيس 
النأي  وأبو  الميثاق  أبو  كان  الصلح  رياض 
ترك  الحريري  رفيق  والرئيس  بالنفس، 
بصمته على شيء في الوطن لكني أتمنى أن 

أكون نجيب ميقاتي دائمًا.

في سياق متصل، رد ميقاتي على الذين قالوا 

أني خنت  قيل  »إذا  بالقول:  إنه خان طائفته 
طائفتي فهناك أشخاص تغني طائفتها بينما 

يستغلها اآلخرون«. 

وتابع »ال يمكن أن أكون خارج أي إطار سني 
جامع يصب في المصلحة العامة«.

 
نفى تمويل املسلحني

تمويل  في  منه  مساهمة  أي  ميقاتي  ونفى 
أي مجموعة مسلحة في طرابلس أو غيرها»، 
في  حاليًا  القائم  »االستقرار  أن  على  مشددًا 
عالقات  من  راكمناه  ما  حصيلة  هو  لبنان 

دولية لدعم الدولة«.

 وأضاف: »آل ميقاتي موجودون في طرابلس 
منذ 300 سنة ولسنا نحن محدثي النعمة في 
طرابلس  أهالي  »كل  أن  موضحًا  المدينة»، 
األمنية  للحوادث  امتداد  وال  السلم  يريدون 
موضوع  وفي  وأخرى«.  فترة  بين  البسيطة 
الجيش، قال ميقاتي: »الجيش هو المؤسسة 
الحامية للوطن ونحن ضد التحريض عليه إذ 

ال ملجأ لنا غيره«.
 

العسكريون املخطوفون

ميقاتي:  قال  العسكريين  المخطوفين  وعن 
حصل  السابقة  الحكومة  ترأسي  »خالل 
بسرية  وتابعناه  أعزاز،  مخطوفي  موضوع 
ميشال  حينها  الجمهورية  رئيس  مع  كاملة 
سليمان ومدير عام األمن العام اللواء ابراهيم 

الذي قام بعمل وطني وممتاز في الملف«.

وأكد أنه »مع التفاوض في ملف المخطوفين 
العسكريين ولكن بما يحفظ سيادة لبنان«، 
محاكمات  انجاز  يمنع  الذي  »ما  متسائاًل 

وختم  رومية  في  االسميين  الموقوفين 
الملف؟«

وإذ حيا دولة الرئيس تمام سالم الذي يتمتع 
سياسي  بيت  إلى  وينتمي  كبيرة  بوطنية 
سلبًا  تأثر  الوزراء  رئاسة  »موقع  قال:  عريق، 
الفراغ  ظل  في  القرار  ألخذ  القائمة  باآللية 
الرئاسي اذ بات رئيس الحكومة بمثابة وزير 

دولة«.

التمديد للمجلس النيابي 

النيابية  االنتخابات  بموضوع  مؤمن  أنا   
وادافع عن القرارات التي اتخذتها, .

النيابي  للمجلس  »التمديد  أن  على  وشدد 
اليوم، وأي حملة انتخابية  أوصلنا إلى الحوار 
الشيعية«،  ـ  السنية  الفتنة  تأجيج  تعني 
المستقبل  تيار  مع  »التحالف  أن  موضحًا 
ليس هاجسًا عندي والمؤكد أنهم سيعملون 

إلسقاطي«.

ال  الذي  الوصل  جسر  »الوسطية  أن  وأكد 
إال  آخر  إلى  مكان  من  العبور  ألحد  يمكن 
في  يصب  الوسطية  عن  والكالم  خالله  من 
مرتاح  ضميره  أن  مؤكدًا  الوطن»،  مصلحة 

وكل قراراتي كانت في مكانها«.

انتقاد اليران

لجزيرة  االيراني  الرئيس  لزيارة  إنتقادي 
القمم  مقررات  من  انطالقًا  يأتي  إماراتية 
النأي  سياسة  مع  تمامًا  ويتماشى  العربية 

بالنفس.

وأكد الرئيس سعد الحريري في حديث 
»تيار  ذهاب  أن  على   نفسه  للبرنامج 
اهلل«  »حزب  مع  حوار  إلى  المستقبل» 
ولفت  الوطنية،  المصلحة  أجل  هو من 
والنائب  بري  نبيه  الرئيس  أن  إلى 
والحزب  »المستقبل»  مع  جنبالط  وليد 

يضعون أجندة عمل الحوار.

وقال الحريري: »من المبكر الحديث عن لقاء 
)األمين  اهلل  نصر  حسن  السيد  وبين  بيني 
اللقاء  أن  عن  كشافًا  اهلل(»،  لحزب  العام 
سيكون بين أفرقاء من »المستقبل» وأخرين 
الرئيسي  الموضوع  وأن  اهلل»،  »حزب  من 
وشدد  الرئاسي.  االستحقاق  سيكون  للحوار 
على أن »تيار السمتقبل لن يدخل في أسماء 
للرؤساء في حواره مع »حزب اهلل» بل سيسعى 
يتم  وبعدها  توافقيًا  الرئيس  يكون  أن  إلى 
التباحث مع األفرقاء حول هذا األسماء وباقي 

يالتفاصيل«.

وردا على سؤال،لفت الى  أنه لم يضيّع فرصة 
واالصالح  التغيير  تكتل  رئيس  مع  الحوار 
الى  بادرنا  وقال: »نحن  النائب ميشال عون، 
الحوار مع عون ولكن لماذا لم يبادر أحد من 

قوى 8 آذار الى الحوار مع جعجع مثاًل؟«.

االنتخابات
وشدد على أن الذهاب الى االنتخابات النيابية 
كان سيؤدي الى ذهاب البالد الى فراغ كامل.

ووصف تدخل »حزب اهلل« في سوريا بـ»ضرب 
لمصلحة  جدي  حوار  مع  »أنا  وقال:  جنون«، 
انتخاب  أريد  طروحاتي  في  جدي  انا  البلد، 
أن  وأكد  اإلقتصاد»..  يقوم  ان  وأريد  رئيس 
الحوار هو احتواء االحتقان  »من أهم وظائف 
من  نوع  ألي  ومستعدون  السني-الشيعي 
تواصل  أي  مع  نحن  ثنائيًا  بدأ  وإن  الحوار 

لمصلحة اللبنانيين«.

وقال: »ال فيتو لدينا على احد في االنتخابات 
توافقي  برئيس  لإلتيان  ونسعى  الرئاسية 
أن  يجب  بل  الحوار  في  أسماًء  نتناول  ولن 
نقول بأن الرئيس التوافقي هو الحل للبنان«. 

وأكد الحريري أن السعودية ال تضع فيتو على 
يتفق  ان  تريد  الدول  كل  ان  الى  الفتا  أحد، 
المسيحيون على اسم للرئاسة. وأشار الى أن 
السعودية لم تتدخل اال مرة واحدة في لبنان 

وهي في الطائف.

الهبة السعودية

وفي موضوع الهبة السعودية، نفى الحريري 
هذا  خص  ما  في  صفقات  عن  كالم  اي 
ان  ممكن  هبة  اهم  أن  معتبرا  الموضوع، 
تقول  ان  والجيش هي  للبنان  ايران  تعطيها 

لحزب اهلل ان يخرج من سوريا.

من جهة أخرى،أبدى الحريري اهتمامه بعودة 
و  »الدولة«  لدى  المخطوفين  العسكريين 
مؤكدا  وقت،  بأسرع  اهلهم  الى  »النصرة« 

ثقته الكاملة بادارة الحكومة لهذا الملف.

النظام  أن  وراى  السوري،  الملف  الى  وتطرق 
السوري سينتهي عاجاًل ام آجاًل ألنه من غير 
الطبيعي أن يقتل النظام اآلالف من السوريين 
هو  بداعش  قام  من  أن  معتبرا  يبقى،  وأن 
النظام.وقال: »ال نريد رئيسًا يتفاهم مع بشار 
االسد. نظام االسد غير موجود بالنسبة لي«.

  مستعد لحوار جدي مع »حزب اهلل«

ومن املبكر الـــحديث عن لقاء مع »نــــصراهلل«

لسنا  محدثي النعمة يف املدينة 

آل ميقاتي موجودون يف طرابلس منذ 300 سنة

شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |   ألن بيتك األهم  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111 

■ رئيس الحكومة اللبنانية السابق النائب نجيب ميقاتي 

■ رئيس الحكومة اللبنانية األسبق النائب سعد الحريري 

|

««
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رد نائب عكار  خالد الضاهر، على اتهامات حزب 
اهلل بدعم مجموعات إرهابية، بقوله »إن حزب 

اهلل يمثل أنموذج اإلرهاب األول في العالم«.

هذا  له  يروج  ما  أن  صحفي،  لقاء  في  واعتبر 
نافيا  الحزب مجرد أكاذيب وفبركة استخباراتية، 
عن  االنشقاق  إلى  عسكريين  دعا  قد  يكون  أن 
اهلل  نصر  أن  الضاهر  وأكد  اللبناني.  الجيش 
وأعوانه يسعون من خالل أكاذيبهم إلى تحويل 
في  في سوريا وخسائرهم  تورطهم  األنظار عن 

القلمون.
 

الى  لفت  المسلحة  بالمجموعات  اتصاله  وعن 
يقف  استخباراتية  وفبركات   أكاذيب    « أنها 
خلفها حزب اهلل وأعوانه، فهؤالء جماعة اإلرهاب 
رفيق  الرئيس  قتلة  هم  يخجلون،  ال  الحقيقي 

الحريري وكل شهداء 14 آذار«.

 وعن دعمه للمسلحين قال » هذا كالم مردود 
واضح  بقرار  أكد  األمن  ومجلس  مطلقيه،  على 

أن من يذهب للقتال في سوريا إرهابي، والدول 
العربية التزمت بهذا القرار وشرعت في تنفيذه، 
فيما إيران وعبر حزب اهلل وميليشياته المتطرفة 
سوريا  إلى  المقاتلين  بإرسال  يوميا  يجاهرون 
حسن  أن  حتى  األسد  بشار  نظام    عن  للدفاع 
نصر اهلل صعد إلى البقاع وحث مقاتليه علنا على 
أم  القتال في سوريا، فمن يكون اإلرهابي نحن 

هم؟.

الثورة السورية والمطالب المحقة للشعب  أيدنا 
الشعب  ليقتلوا  إلى سوريا  السوري، وهم ذهبوا 

السوري ويدمروا أرزاقه وركائز الدولة. 
 

 ورأى الضاهر أن   الطريقة الوحيدة للخروج من  
المشاكل الحاصلة  تتمثل في االلتزام بالدستور 
أن  عن  تحدث  والذي  بعبدا  وإعالن  والقوانين، 
وثيقة  بات  السورية  األزمة  عن  لبنان  تحييد 
دولية وعندما يتم االلتزام بها من الجميع وعلى 

رأسهم حزب اهلل نكون قد سلكنا طريق الحل. 
 

عّلوش: ليس لدى »حزب اهلل« حماسًا  لعون
  أكد النائب السابق مصطفى علوش، أن إعالن »حزب اهلل» تبنيه ترشيح العماد  ميشال عون للرئاسة 
حدث نتيجة ضغط مستمر من عون نفسه الذي كان يعيش أزمة ألن الحزب لم يعلنه مرشحًا رسميًا له.

  
وقال في تصريح: »ليس لدى حزب اهلل  حماسًا لرؤية عون في سدة الرئاسة، وكان يفضل اإلتيان 
بشخصية أخرى كما قال نصر اهلل، وتاريخ عون يذكر أنه على الرغم من تبعيته لحزب اهلل، فإنه إذا 
وصل إلى موقع  المسؤولية يمكن أن يتخذ قرارات ال ترضي الحزب، فعون شخصية غير مضمونة 

بالنسبة إليه وال يؤمن جانبه. لذلك اضطر الحزب مكرها لتبني ترشيحه«.

 تابع الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في 
طرابلس قضايا وشؤون المدينة ،خصوصا ما 
يتعلق بتداعيات االحداث االمنية االخيرة التي 

شهدتها طرابلس.

 واكد الرئيس ميقاتي أمام زواره على »وفاء 
جمعية العزم والسعادة االجتماعية بالمساهمة 

في اعمال ترميم وتأهيل االسواق الداخلية 
وازالة اثار االضرار التي لحقت بها خصوصا ان 

هذه االسواق ال تزال تشكل العصب االقتصادي 
الرئيسي في المدينة ويجب الحفاظ عليها 

ببشرها وحجرها واقتصادها«.

وأعرب   أمام زواره عن إرتياحه »لعودة االمن 
واالستقرار الى ربوع طرابس«، متمنيا »ان يكون 

الحل   ثابتا ونهائيا وليس مؤقتا، لكي تستطيع 
طرابلس ان تستعيد حياتها الطبيعية ودورها 

على المستوى الوطني العام«.

  وشدد »على ضرورة ان تقوم الحكومة باستدارة 
انمائية كاملة تجاه طرابلس وتحريك المشاريع 
االنمائية التي تم اقرارها وخصوصًا مبلغ المئة 

مليون دوالر التي اقرتها حكومتنا السابقة 
للمدينة«.

 

 أي شخص يرفع السالح 
يف وجه الدولة ال ينتمي اىل 

طرابلس  

 وفي السياق نفسه أكد  ميقاتي على  أن 
»طرابلس اثبتت أنها مع الجيش اللبناني 

وتسانده وتدعمه»، متمنيا على الجيش ان »يقوم 
بجهد اضافي كي يشعر المواطن الطرابلسي ان 

الجيش بقربه ولخدمته«.

 وشدد على ان »أي شخص يرفع السالح في 
وجه الدولة ال ينتمي الى المدينة بأي شكل من 
االشكال». وقال: »نحن نعطي الجيش التغطية 

الالزمة الستتباب األمن، ودوره ان يعمل على 
تثبيت األمن ويترك الساحة بعد ذلك لقوى االمن 

الداخلي لتقوم بدورها».

 و يدعو »حزب اهلل« 
لإلنسحاب من سورية

  
وفي سياق آخر دعا الرئيس   ميقاتي »حزب اهلل«  

إلى االنسحاب من سوريا والعودة إلى سياسة 
النأي بالنفس التي كان قد اعتمدها أثناء ترؤسه 

الحكومة، مشيرًا إلى الضغوط التي يتحملها لبنان 
من جراء النزوح السوري المتنامي.

 وقال   خالل كلمة في جلسة عمل، بعنوان: 
»الشرق األوسط في عين العاصفة» في برلين، 

إنه »في لبنان انقسام حاد حيال مقاربة موضوع 
حزب اهلل، وأنا من جهتي اعتبر أن حزب اهلل له 

حضور سياسي وشعبي وازن وهو مشارك في 
الحكومة اللبنانية، لكن في المقابل أدعو الحزب 
إلى االنسحاب من النزاع في سوريا ولنعمل نحن 
اللبنانيين على تحصين وطننا عبر النأي بأنفسنا 

عن الصراع السوري«. 

 القدس مهد الحضارات لن 
تكون سوى ألهلها

 وفي مجال آخر، تطرق الرئيس ميقاتي الى 
الوضع الفلسطيني، فقال: »إن إحراق المساجد في 

الضفة الغربية و التعدي الممنهج على المسجد 
األقصى وضرب اساساته وتكرار اقتحامه من قبل 

المستوطنين اليهود، والتمدد في عملية بناء 
المستوطنات في القدس، ومصادرة األراضي 

وطرد السكان االصليين من القدس، يندرج في 
إطار مخطط العدو االسرائيلي لتهويد القدس 

ومحو التاريخ الفلسطيني العربي، مسيحيا كان أم 
إسالميا«.

 وقال:  »لم يكن العدو االسرائيلي ليتجرأ على 
المضي في هذا العدوان السافر على هوية 

القدس وفلسطين، مرارا وتكرارا، لوال التفكك 
العربي والصراعات المستعرة في كل مكان 

من العالم العربي، ولو لم يدخل العربي في 
آتون الصراعات الطائفية والمذهبية. إننا نأمل 
ان يكون موقف االتحاد األوروبي األخير الحازم 

برفض االستيطان االسرائيلي مقدمة لوقفة 
دولية وعربية كاملة في وجه هذا  التطرف 

االسرائيلي. وحسنا فعلت السويد باالعتراف 
بالدولة الفلسطينية،«.

 وقال: »القدس مهد الحضارات والديانات لن 
تكون سوى ألهلها الذين يناضلون ويواجهون 

العدو االسرائيلي الذي يسعى لهدم ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها، في حين يواجه أهلها 

العدوان االسرائيلي باللحم الحي من اجل الحفاظ 
على هويتها الحقيقية. ستبقى فلسطين والقدس 

قبلة أنظارنا جميعا، مسلمين ومسيحيين، وملتقى 
الديانات السماوية، ولن تنفع محاوالت العدو 
اإلسرائيلي لتغيير الواقع والتاريخ. وكما اقول 

دائما واردد، فان مشاكل العالم العربي بدأت مع 
احتالل فلسطين ولن تنتهي اال بعودة فلسطين 
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ان  قهوجي،  جان  العماد  الجيش  قائد  أكد   
والدولة  للجيش  حاضنة  بيئة  »طرابلس 
واالعتدال»، مثنيًا على إبداء أهل المدينة »تعاونًا 
المجموعات  مواجهة  في  الجيش  مع  استثنائيًا» 

اإلرهابية المتطرّفة.

طرابلس  أهل  كون  على  تشديده  معرض  وفي 
أثبتوا من خالل تعاملهم وتعاونهم مع الجيش 
خالل األحداث األخيرة أنهم »أهل الجيش وأوضح 
أّن  »المستقبل»،  لصحيفة  حديث  في  قهوجي 
في  وضعت  قد  كانت  العسكرية  »المؤسسة 
تلحظ  بديهية  »خطة  األحداث  اندالع  بداية 
احتماالت عدة، من بينها إمكانية التصدي لعدة 
المعركة  أّن  غير  متزامن،  بشكل  مسّلحة  بؤر 
اقتصرت نيرانها فقط على بعض المواقع حيث 

يتمركز المسلحون من دون أن تُطلق رصاصة 
في  األخرى  األحياء  من  الجيش  على  واحدة 
المدينة، ما يُشّكل أفضل دليل على أّن طرابلس 

تشكل بيئة حاضنة للجيش والدولة«.

والتقى نواب الشمال

في  قهوجي  جان  العماد  الجيش  قائد  واستقبل 
مكتبه في اليرزة ، النائب قاسم عبد العزيز، ثم 
 : النواب  ضم  الشمال  محافظة  نواب  من  وفدا 
سمير الجسر، أحمد فتفت، خالد زهرمان ومحمد 
كبارة. وتناول البحث التطورات الراهنة واألوضاع 

األمنية في منطقة الشمال.

كرامي شكر للسعودية دعمها الجيش
المؤسسة  عليه بوصفه  والرهان  الجيش  السابق فيصل كرامي في تصريح على  »دعم  الوزير  أكد 
الخطوات  نجاحه في  له  »نبارك  وقال:  الوطن»   لوحدة  األمان  التي تشكل صمام  الجامعة  الوطنية 

الجادة التي يقوم بها في طرابلس، وفي كل لبنان، لضبط الفلتان األمني ونشر االستقرار«.

 أضاف: »هي مناسبة لكي نشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة دعمها لهذه المؤسسة ونراه 
دعما للشرعية والدولة ووحدة اللبنانيين«.

جال األمين العام ل »تيار المستقبل« أحمد 
الحريري  في أحياء وأسواق منطقة باب التبانة 

في طرابلس، على مدى يومين، في إطار متابعة 
تنفيذ هبة ال 20 مليون دوالر التي قدمها 

الرئيس سعد الحريري لطرابلس والشمال، فتفقد 
أوضاع أهلها، واطلع منهم على همومهم، وعاين 

معهم االضرار التي خلفتها جوالت العنف في 
أحيائهم ومنازلهم ومصالحهم.

وقال: »إن اللقاءات مع أهل باب التبانة األوفياء 
تفوح منها رائحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 

وخصوصا أننا نرى الرئيس سعد الحريري في 
وجوه أهلها الصابرين والصامدين«.

وأكد أن »هدف زيارته باب التبانة التواصل مع 
أهلها، واالستماع إلى مطالبهم، ليقولوا لنا ما 

هي أوجاعهم، ولنسمع منهم بشكل مباشر وليس 
بالواسطة، ولنتشارك وإياهم في مسؤولية رفع 

الحرمان عن باب التبانة وباب الرمل وغيرها 

من المناطق المحرومة، والعمل قدر اإلمكان 
مع أهلها الطيبين على إعادة هذه المناطق إلى 

سابق عهدها، والنهوض بها، كي تكون طرابلس 
الجديدة، بإذن اهلل«.

وأثنى الحريري على »وعي وحكمة أهالي باب 
التبانة، رغم كل الحمالت االعالمية الظالمة التي 

حاولت تصوير المنطقة على أنها بيئة حاضنة 
لالرهاب، فيما الواقع يشير إلى أن أهل باب التبانة 
هم من قدموا التضحيات من أجل طرابلس، ومن 

أجل كل لبنان، وهم من واجهوا في السنوات 
الماضية كل جوالت العنف المدمرة، وهم أهل 
عدل واعتدال، وأهل دولة وعدالة، ونحن نرفع 

رأسنا بهم، نرفع رأسنا بشبابها وفتياتها واوالدها 
وشيوخها ونسائها«.

 
وكان الحريري استهل اليوم األول من الجولة 

بزيارة حارة البرانية، حيث استقبله أهلها بحفاوة 
وذبحوا جمال على شرفه، ومنها انتقل إلى 

الشعراني القبة حيث كان في استقباله شباب 
القبة وآل البيرة الذين نحروا له الخراف ونظموا 

مهرجانا حاشدا رحب في خالله زياد البيرة به 
"بصفته واحدا من أهل باب التبانة والقبة". ثم 

تفقد مشروع الحريري وحي الجامعة وشارع ريفا، 
قبل أن يعود إلى حارة البرانية حيث استقبل 

األهالي في منزل محمد ياسين، واطلع منهم 
على أحوالهم ومشاكلهم ورؤيتهم للنهوض 

بالمنطقة.

أما اليوم الثاني من الجولة فاستهله بالتجوال في 
األسواق الشعبية، ومنها إلى مدخل التبانة حيث 

السوق العريض للخضار، مرورا بساحة األسمر، 
وصوال إلى ملعب الجهاد في منطقة التل. ثم 

انتقل إلى شارع سوريا، وتفقد ما تم إنجازه من 
مشروع ترميم واجهات األبنية، قبل أن يختتم 
جولته بزيارة منطقة باب الرمل في طرابلس. 

لتقم الحكومة باستدارة انمائية كاملة تجاه طرابلس
ميقاتي: مشاكل العالم العربي بدأت  مع احتالل فلسطني ولن تنتهي اال بعودة فلســـطني اىل أهلها

 الضاهر:  »حزب اهلل« نموذج لإلرهاب

أمني عام تيار املستقبل جال يف عكار والتبانة
  طرابلس تستحق الكثري لوفائها لخط االعتدال

قهوجي...
 طرابلس بيئة حاضنة للجيش والدولة واالعتدال
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حبيش تمنى على الجميع الجلوس 
اىل الطاولة 

تيار  بين  »الحوار  ان   ، حبيش   هادي  النائب  رأى 
انتخاب  اولوية  على  سيركز  اهلل  وحزب   المستقبل 
في  االمن  استتباب  على  والعمل  للجمهورية  رئيس 

البالد».
من  الكثير  يعطي  لن  المستقبل  »تيار  ان  الى  واشار 

االمال للبنانيين بالنسبة لما قد ينتج عن هذا الحوار، 
اي  الى  توصلنا  لم  تجارب سابقة  هناك  ان  وال سيما 
من  اهلل  حزب  انسحاب  »مسألة  ان  اكد  نتيجة».واذ 
الحوار» وقال: »انها  سوريا لن تكون شرطا النطالق 
لبنان  لتجنيب  جدي  مطلب  النها  صلبه  في  ستكون 
»على  ان  الى  الفتا  المنطقة»،  يضرب  الذي  الحريق 
التي  االسباب  لمعرفة  الطاولة  الى  الجلوس  الجميع 

اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من تشنج«.

 والجسر يرفض أي خرق 
أمني يف طرابلس

 توقف النائب سمير الجسر عند »الخرق االمني الذي 
شهدته مدينة طرابلس مساء أمس والمتمثل بعملية  
وضح  في  طرابلسيين  لمواطنين  مسلحة  خطف 

النهار»، 
وأكد في تصريح ان »هذا االمر يشكل محاولة لضرب 

وعلى  االمنية،  واجهزتها  اللبنانية  الدولة  هيبة  
ايا كانت خلفيات  الخاطفين  التحرك العتقال  االجهزة 
الخطف، فال يجوز ان تترك االمور بال محاسبة حتى ال 

نسمح بتكرارها تحت عناوين متعددة».
اضاف :»ال نقبل بأي خرق أمني في طرابلس قد يعيد 
المدينة الى ايام خلت من التوترات االمنية، ونرى ان 
المدخل  الطبيعي لسد الذرائع بذلك هو المبادرة فورا 

الى اعتقال الخاطفين وتطبيق القانون بحقهم». 

شعبان دعا اىل الدفاع  عن   االقصى

االسالمي«  التوحيد  ل»حركة  العام  االمين  استنكر 
الشيخ بالل شعبان،  »العدوان االسرائيلي  لبنان  في 
تمثل  الذي  المبارك  االقصى  المسجد  على  األخطر 

باغالق بواباته في وجه المصلين والمعتكفين«.

 واعتبر ان »إغالق بوابات االقصى في وجه المصلين 
التي  المستمرة  لالعتداءات  كذروة  جاء  ارهابي  إجراء 

تطاول الحرم المقدسي وبيت المقدس«.

رأى النائب محمد كبارة في بيان أنه »ال 
يمكن ضرب الفساد بحصر مواجهته بقطاع 
واحد»، داعيا الى »شن حملة  وطنية شاملة 

ضد الفساد في األغذية وفي الكهرباء والمياه 
والجمارك والمحروقات وغيرها« متسائال: »هل 

من يجرؤ  على فتح هذه الملفات».
 

وقال كبارة »أن الحملة على الفساد الغذائي 
مطلوبة، ومطلوب إستمرار مواكبتها أمنيا 

وقضائيا حتى النهاية.  والمطلوب أيضا، بل 
المطلوب أكثر، هو عدم حصر الحملة على 
الفساد بقطاعات تجارة األغذية فقط، بل 

توسيعها لتشمل ما ال يقل خطورة عن فساد 

الغذاء، وهو الفساد الكهربائي والفساد المائي 
والفساد الجمركي«.

 
اضاف: »المطلوب تحرك جدي لكشف وفضح 

دهاليز الفساد الكهربائي الذي إضافة إلى أنه 
يكلف الخزينة اللبنانية  والمواطن اللبناني 

ملياري دوالر سنويا لتغطية هدره وسرقاته، 
فإنه أيضا يشكل أحد أبرز عوامل التسبب 

بفساد الغذاء، إذ أن اإلنقطاع المستمر للتيار 
الكهربائي، وتدني ساعات الغذية، ورفض 

تصليح األعطال يتسبب بتالعب درجات 
التبريد والتجميد )التفريز( ما يؤدي إلى إفساد 

المواد الغذائية«.  واكد »إن دهاليز قطاعي 

الكهرباء والمياه مخيفة حقا، ما يحتم إقتحام 
كهوفها وغرفها المظلمة، إنقاذا للمواطن 
اللبناني في صحته ومنعا إلستنزاف دخله، 
كذلك فان الفساد الجمركي أيضا ال يقل 

خطورة«.

 وتساءل كبارة: »ماذا عن فساد قطاع 
المحروقات؟ من يراقب سعر إستيراد 

المحروقات، من الفيول إلى الغاز؟ من يراقب 
تسعيرة توزيع هذه المحروقات؟ من يراقب 

الفارق الهائل بين سعر قارورة الغاز في 
محطات التعبئة وسعرها، بل أسعارها، لدى 

تسليمها إلى المواطن؟«.

شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم«  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

 زهرمان: الحوار بالنسبة 
للرئاسة مقفل

 
أن  النائب خالد زهرمان،  المستقبل  أكد عضو كتلة  
الى  للتوصل  حوار  أي  على  منفتحة  آذار   14 »قوى 
أو  توافقي  شخص  على  واالتفاق  توافقية   صيغة 
الفريق  بينما  الجمهورية،  رئاسة  لمنصب  وسطي 

اآلخر السيما رئيس »تكتل التغيير  واالصالح» النائب 
ميشال عون يصر على شعارنا أنا أو ال أحد«.

وقال في حديث لصحيفة »االنباء» الكويتية، أن »هذا 
يعني أن بداية الحوار بالنسبة للرئاسة مقفل حسب 
مشددا  الحر»،  الوطني  و»التيار  اهلل»  »حزب   منطق 
يجب  الحوار  في  جدية  هناك  كانت  »اذا  أنه  على 
رأسها  وعلى  األمور  كل   لبحث  منفتحين  نكون  أن 

انتخابات الرئاسة«.

نضال طعمة:  حزب اهلل  
يغطي املخلني باألمن 

نضال  النائب  المستقبل»  »كتلة  عضو  رأى 
تزويد  في  جدية  كانت  اذا  ايران  ان  طعمة 
الجيش اللبناني بالسالح، فيمكنها  ان تعطيه 
السالح الموجود في لبنان »سالح حزب اهلل»، 

الفتًا  القرار،  صاحب  هو  الجيش  ان  مؤكدا 
هددت  االميركية  المتحدة  الواليات   ان  الى 
لبنان  قبل  حال  في  انه  الفترات  من  فترة  في 
الهبة االيرانية فسيقطعون السالح عن الجيش  

اللبناني، تاركا الموضوع لدى قيادة الجيش.
إلى صحيفة »األنباء»  وأشار طعمة في حديث 
ميشال  الرئيس  كان  عندما  انه  إلى  الكويتية 
طلب  الجمهورية  رئاسة    سدة  في  سليمان 
من كل الدول وبما فيها ايران تزويد الجيش 

جواب،  اي  تعط  لم  وقتها  وايران  بالسالح، 
هذه  في  االيراني  الموقف  هذا    مستغربا 
ايران وجديتها بتسليح  الظروف، ومشككا في 
لكانت  جدية  كانت  لو  انها  معتبرا  الجيش، 
الموجود لدى  الفائض  السالح  للجيش  قدمت 

»حزب اهلل«.

سبيل  في  المشاريع  وتنفيذ  الخدمات  تقديم   
اإلرتقاء بمستوى الحياة المدينية فيها«.

وقال: »من باب مسؤوليتي تجاه أهل مدينتي 
إنني  وأؤكد  الواقع،  هذا  أمام  الجميع  أضع 
أبناء  تجاه  مسؤوليتي  تحمل  في  مستمر 
رغم  بإخالص،  بواجبي  القيام  عبر  المدينة 
المصدر  معروفة  أضحت  التي  العراقيل  كل 
لمساءلة  حاضرا  نفسي  واعتبر  الجميع،  لدى 

الحالية  المواضيع  كل  حول  المدينة  أبناء  من 
والسابقة«.

لعمل  المعطلين  الزمالء  »أناشد  اضاف: 
المجلس، أن يتأسوا بزمالئهم المتعاونين في 
حمل المسؤولية ومساعدة السلطة التنفيذية 
»ضرورة  واكد  البلدي«  العمل  بأعباء  للقيام 
بشكل  األرشفة  لضبط  مصورة  جلسات  عقد 

بمنتهى  الجلسات  أثناء  الواقع  ولنقل  متطور 
ما  يعرف  أن  الجميع  حق  فمن  الشفافية، 
يجري في مجلسه البلدي«، وناشد »السلطات 
البلدي  العمل  على  الوصاية  وذات  الرقابية 
وكل القيادات الغيورة على مصلحة المدينة أن 
تساعدنا في إزالة كل ما يعيق خدمة المدينة 
المواطنين  مصالح  تأمين  أمام  عقبة  ويقف 

وتحقيق طموحاتهم«. 

مفتي الجمهوية وشخصيات اطمأنوا لصحة 
الرئيس كرامي

  إستقبلت عائلة الرئيس عمر كرامي عددا من 
المطمئنين الى صحته، في مستشفى الجامعة 

األميركية في بيروت، ومن أبرزهم: مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، 

الوزراء: علي حسن خليل، أليس شبطيني وغازي 
زعيتر، سفير سوريا علي عبد الكريم علي، 

االمين العام للمجلس األعلى اللبناني السوري 
نصري خوري، النواب: بهية الحريري، خضر 

حبيب، روبير غانم وعلي بزي، الوزراء السابقون: 
جان عبيد، فادي عبود ومروان شربل، المدير 

العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، المفتي 
السابق الدكتور محمد رشيد قباني، المفتي 

سليم سوسان، وليم مجلي ممثال النائب 
السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، رئيس 

حركة »االستقالل« ميشال معوض، رئيس 
مجلس إدارة »الميدل ايست« محمد الحوت، 

اللواء علي الحاج، الدكتور عدنان طرابلسي 
ممثال رئيس جمعية »المشاريع« الشيخ حسام 
قراقيرة، نبيل الجسر، منسق اللجان والروابط 

الشعبية معن بشور، رياض رعد، ظافر الحسن، 
إدمون شماس، حبيب السعد وجوني منير.  

كما تلقى الوزير فيصل كرامي اتصاالت هاتفية 
من الرئيس أمين الجميل، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، النائبين محمد 
الصفدي وياسين جابر والنائب السابق لرئيس 

الحكومة عصام فارس. 
 

النائب كبارة يتحدث عن أوكار فساد ومافيات
دهاليز قطاعات الكهرباء، املحروقات واملياه مخيفة

في  غزال  نادر  طرابلس  بلدية  رئيس  توجه 
بيان الى االهالي، شارحا ما يجري داخل أروقة 
المجلس البلدي، وقال: »ال يخفى على القاصي 
طرابلس  مدينة  به  وتمر  مرت  ما  والداني 
المستويات  كل  على  وتراجع  صعوبات  من 
ناهيك  والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
عن الناحية األمنية. أما وقد تنفست المدينة 
التي  األمنية  الخطة  نجاح  لجهة  الصعداء 
نفذتها الحكومة بنجاح، وجدت بأنه ال يوجد 
لنا أي عذر للتقاعس وأنه قد آن األوان للعمل 
المسؤولية  لحمل  طريقه  يأخذ  أن  البلدي 
كسلطة محلية معنية بالدرجة األولى فــــــي 

 الغزال: مستمر يف تحمل مسؤولياتي 

خدمات الصور عرب الوسط برعاية استديو روان
بإدارة رضوان أسعد - 03539622

مكتب الوسط العقاري
عقارات للبيع يف مختلف مناطق الشمال )طرابلس، الضم والفرز، املعرض، وسط املدينة، أبي سمراء، 

مرياطة، أردة، املنية، الضنية، البداوي، بحنني، دير عمار، عكار وقريبًا يف بريوت وجبل لبنان(

للمراجعة المباشرة اإلتصال بالمهندس أحمد حمود على: 03436196
alwassat@hotmail.com :أو لبيع عقاراتكم وعرضها عرب “الوسط العقارية” مراسلتنا هنا
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 أدى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا صالة الجمعة 
من  حشد  بحضور  العبدة  في  الخير  مسجد  في 
نعاني  اليوم  »أننا  فيها  رأى  والقى خطبة  المصلين، 
لتجميع  والتحريض  والتجييش  الحماس  لغة  من 
إال  علينا  تجر  ال  لغة  وهي  والمناصرين  المحازبين 
الويالت والدمار، وهذا ما شاهدناه من أحداث أليمة 
تفاقم  من  االستغراب  عندنا  تثير  األسبوع،  هذا  في 
 األمور  بهذه السرعة وتطرح عندنا عدة تساؤالت«.

 
وتابع: »إن أساس خروج الحسين هو لمحاربة الظلم 
فالظلم مرفوض، واستهداف الجيش مرفوض وأيضا 
مرفوض.  وحرياتها  الناس  كرامات  على  التعدي 

ال  أنه  الشرعي  الحكم  المتحمس  للشباب  ونقول 
تستفيدون  فماذا  أشد،  بمنكر  المنكر  تغيير  يجوز 
بالناس  واالضرار  والبطش  الظلم  من  مزيدا  إال 
كسرتم«. خصومكم  وال  نصرتم  الدين   فال 

من  وفدا  حلبا،  في  مكتبه  في  زكريا،  استقبل    و 
مخاتير قرى وبلدات منطقة القيطع - عكار برئاسة  
رئيس رابطة مخاتير القيطع علي حمد الكك ونائب 
القضايا  في  التداول  وتم  المير.  خالد  الرئيس 
والعقارية.   الوقفية  والشؤون  العامة   المحلية 
وأكد المفتي زكريا ضرورة التواصل والتنسيق لما 

فيه المصلحة العامة.

 تدشني قاعة مجمع التقوى يف 
بلدة الهيشة يف وادي خالد

في  الهيشة  بلدة  في  التقوى  مجمع  قاعة  دشنت  
زيد  الشيخ  عكار  مفتي  برعاية  عكار   - خالد  وادي 
زكريا، وحضور  النائب السابق جمال إسماعيل، ورجل 
بلديات،  ورؤساء  وعلماء  سليمان،  محمد  االعمال 
محلية  منظمات  جمعيات،  ورؤساء   فعاليات  مخاتير، 
لشؤون  المتحدة  االمم  مفوضية  من  وأممية  دولية 

االنمائي  المتحدة   االمم  وبرنامج   ،unhcr االجئين 
جمعية  عن  وممثلين  النرويجي،  والمجلس   ،undp

»أكتد» التي مولت انشاء القاعة. 
 

وادي  أهالي  »يعانيه  ما  على  شددت  كلمات  وكانت 
هذه  عن  الحرمان،  لرفع  السعي  وضرورة  خالد، 
استعراض  تم  كما  التنموية.  بالمشاريع  المنطقة 
عدد من المشاريع التي تقوم على تنفيذها عدد من 

المنظمات المانحة .
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 عكار تؤيد  جهود وزير الصحة
اعتبر رئيس »اتحاد روابط مخاتير محافظة عكار»    
زاهر الكسار انه »طبقا لآلداب واألخالق والقيم التي 
الحياة  على  للمحافظة  األرض  في  اإلنسان  تسخر  
الموارد  واستعمال  والبيئة  الصحة  وحماية  البشرية، 
الصحية والطبيعية في  إطار من االعتدال والحكمة، 
واعتبار أن التضامن يشكل إحدى الدعامات األساسية 
يمكن  وال  الحق،  دعائم  لبناء  االجتماعي  للتماسك 

فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن 
لألجيال  بالنسبة  والجماعة  للفرد  الكريم  للعيش 
التضامن  فإننا نتضامن كامل  لذا  والمقبلة،  الحالية 
ونؤيد الخطوات الجريئة والمحقة والجهود المبذولة 
التي بذلها وأعلنها معالي وزير الصحة اللبناني وائل 
والمنتجات  المأكوالت  ملف  متابعة  في  فاعور  أبو 
الفاسدة المنتشرة في أكثر  مطاعم وتعاونيات لبنان، 
وسعيا الى إصالح الخلل الموجود للنهوض بصحتنا 

واقتصادنا إلى أرفع وأنفع المستويات«.

ندوة ارشادية عن زراعة 
التفاح يف حرار عكار

نظم المركز الزراعي في بلدة حرار بالتعاون مع 
جمعية مدى ندوة إرشادية بعنوان »المعامالت 

الزراعية الصحيحة النشاء بستان تفاح جديد » وذلك 
ضمن مشروع تحسين الوضع المعيشي لصغار 

مزارعي جرد عكار والممول من االتحاد االوروبي.
  

 وشرح  المهندس شربل حبيقة  بالتفصيل عن 
المعامالت الزراعية الصحيحة وكيفية إنشاء بستان 

جديد من البدء بتحضير االرض الى انتقاء الغرسات 
واالصناف المفضل زراعتها وفق نوعية التربة 

والمناخ ومن ثم طريق غرس االشجار الفتية وسبل 
االهتمام والرعاية وكافة االعمال للزراعية المتصلة 

بمكافحة االمراض والتغذية.

 جولة لنهرا على مصانع 
ومحال لبيع الحلويات 

واالجبان وااللبان 
 قام محافظ الشمال رمزي نهرا بسلسلة جوالت 

تفتشية ورقابية على مصانع ومحال لبيع الحلويات 
واالجبان وااللبان في مدينتي طرابلس والميناء، 

يرافقه قائد سرية طرابلس العميد بسام االيوبي 
ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور محمد 

غمراوي وعدد من االطباء والمفتشين. 

انطلقت الجولة من صاالت ومصانع 
عبدالرحمن الحالب وأوالده حيث التقى رئيس 

مجلس اإلدارة سامر حالب وأعضاء المجلس، 
واطلع على المختبر المتطور التابع للمؤسسة، 

وطريقة سير العمل فيه والخطوات المتبعة 
في فحص المواد األولية والمنتجات للتأكد 

من سالمة المواد واإلنتاج بكل مراحله، وعاين 
طريقة العمل والنظافة والمواد المستخدمة 

وطريقة تصنيع القشطة وآلية التوضيب، 
وأعلن المحافظ والحضور عن إعجابهم 
بالمصنع، وهنأ أصحاب المؤسسة وكل 

HACP موظفيها وعمالها بنيلهم شهادات
.ISOال و

ثم انتقل المحافظ والوفد المرافق الى 
مصانع ومحال بيع الحلويات التابعة لكل من 

رفعت الحالب والصباغ وبكداش وجالوا في 

ارجائها مطلعين على عينات من االنتاج ومدى 
مطابقتها للمواصفات. 

بعد الجولة طلب المحافظ نهرا من رئيس 
مصلحة الصحة الدكتور غمراوي ارسال 

مفتشين الى بعض المصانع الخذ عينات 
والتأكد من انها مستوفية الشروط القانونية، 

واكد ان عملية المراقبة ستستمر في االيام 
المقبلة وستطال مصانع االنتاج في طرابلس 
و سائر المناطق الشمالية و لن تقتصر على 

محال بيع الحلويات و االلبان و االجبان بل 
ستمتد الى محال بيع اللحوم و غيرها من 

المنتوجات الغذائية و ذلك حفاظا على االمن 
الغذائي و سالمة المواطنين و لفت الى انه 

لن يتساهل مع اي مصنع او محال ال يستوفي 
الشروط القانونية. 

طرابلس،  من  ريفي  اشرف  اللواء  العدل  وزير  أعلن   
على  الوطن،  انقاذ  أجل  من  الحوار  لنداء  تأييده 
الرسمية  ومؤسساتها  الدولة  الى  االحتكام  قاعدة 
من  واالنسحاب  الشرعي،  غير  السالح  ورفض 
المغامرات غير المحسوبة في سوريا وانتخاب رئيس 
للجمهورية واجراء االنتخابات النيابية واطالق التنمية 

االقتصادية.

نقابة  مقر  في  مؤتمرًا  رعايته  خالل  ريفي  وأكدّ 
المهندسين في طرابلس في حضور حشد كبير من 

الفاعليات الطرابلسية و الشمالية و اللبناني، على أّن 
ُأعطيت  متى  للبنان  منارة  تكون  أن  قادرة  طرابلس 
استنزفت  قد  كانت  أن  بعد  االمكانات،  و  الفرصة 
واهملت  المؤامرات  و  القهر  و  للحرمان  تعرضت  و 
بشكل متعمد منذ ايام الوصاية السورية"، مشيرًا إلى 
اهلها  بـ  و  بطرابلس  ننهض  ان  اليوم  »مهمتنا  أن 
االبطال الصامدين و نحتاج لجهود جميع المخلصين، 
فقد حان الوقت لمدينة العلم والعلماء ومدينة الحرية 
تأخذ  وان  ترتاح،  ان  المشترك  والعيش  واالستقالل 

فرصتها في االنماء و أن ينعم أهلها بالطمأنينة«.

 مفتي عكار: استهداف الجيش .. مرفوض 

 ريفي: مهمتنا اليوم أن ننهض بمدينة طرابلس وأهلها

 استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان 
في دارته باليرزة، وفدا طرابلسيا ضم إلى 

المفتي الشيخ مالك الشعار على  رأس وفد من 
المشايخ، مطران طرابلس للروم الكاثوليك 

ادوار )جورج( ضاهر وعددا من األساقفة 
والكهنة، األرشمندريت يوحنا بطش ممثال 

مطران طرابلس للروم األرثوذكس على رأس 
وفد من األساقفة والكهنة، وعددا من النقباء 

والفاعليات الطرابلسية، في حضور وزير العدل 
اللواء أشرف ريفي، لشكره على زيارة طرابلس 

ووضعه في الصورة اإليجابية التي أحاطت 
بالمدينة ما بعد الزيارة.

وشدد الشعار على »أهمية الزيارة التي قام 
بها الرئيس ميشال سليمان إلى طرابلس، في 

شكلها والمضمون«.

الشعار زار سليمان على رأس وفد 

أحيت بلدية مجدال عكار وجمعية اصدقاء 
قوى األمن »يوم الشرطة العربية« بلقاء 
حاشد اقيم في باحة بلدية مجدال برعاية 

وحضور محافظ عكار عماد لبكي كما حضر 
العميد عصام كرم ممثال قائد الجيش العماد 

جان قهوجي، المقدم ماجد األيوبي ممثال 
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 

ابراهيم بصبوص، المقدم خالد حسيني 
ممثال المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج 

قرعة، المقدم ميالد طعوم ممثال رئيس فرع 
مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر 
الحسن، رئيس مكتب المعلومات في أمن 

عام عكار النقيب وسيم الصايغ ، الشيخ خالد 
اسماعيل ممثال مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، 

رئيس دائرة األوقاف الشيخ مالك جديدة، 
المونسنيور الياس جرجس، منسق تيار 

المستقبل في عكار خالد طه، رؤساء بلديات 
ومخاتير وضباط في قوى األمن الداخلي 

وحشد من األهالي.
 

بعد النشيد الوطني، دقيقة صمت حدادا على 
أرواح شهداء الجيش والقوى األمنية. ثم القى 

طارق الحسين كلمة ترحيب وتعريف.
 

تاله رئيس بلدية مجدال خلدون كتوب بكلمة 
أكد فيها على ان عكار كانت وستبقى نموذجا 
في عيشها المشترك وخزانا للجيش، والقوى 

األمنية وابناؤها في طليعة من دافعوا عن 

الدولة ومؤسساتها الشرعية«.
 كيالني

ثم القى رئيس منطقة عكار في جمعية 
اصدقاء قوى األمن في لبنان الشمالي 

عبدالرزاق كيالني كلمة قال فيها: "نحن 
أصدقاء قوى األمن نرحب بكم باحتفالنا هذا 

في يوم الشرطة العربية لنكرم معا رجاالت 
مؤسساتنا األمنية والعسكرية لجهودهم 

الجبارة على أرض الوطن لتحصين المجتمع 
باألمن واألمان واالستقرار، وعكار هذه 

المحافظة التي أبى شعبها إال أن يكون 
سباقا وحاضنا للجيش والقوى األمنية. نوضح 
للجميع بأن عكار والشمال هما من رحم هذه 

الدولة وفرض هيبتها على كامل تراب الوطن 
وال مكان للعابثين بأمن لبنان«.

 
األيوبي

ثم كانت كلمة للمقدم األيوبي قال فيها: 
»اننا اليوم كما في السنوات السابقة نقف 

معا لنؤكد الثوابت والقواعد التي نجدد من 
خاللها العهد والوعد وااللتزام بخيار الدولة 

باالمن المجتمعي في مواجهة الجريمة 
المنظمة والفلتان االمني ومحاوالت البعض 

زعزعة استقرارنا في اوقات عصيبة وخصوصا 
أن هناك رفاقا لنا في السالح مختطفون«.

 وأضاف: »نؤكد انه باستطاعتنا مواجهة 
كل التحديات كبيرها وصغيرها الننا نؤمن 

بدولتنا اوال ونثق بكم وبالتفافكم حول القوى 
االمنية وقوى االمن الداخلي تحديدا ومن 

هذا التضامن نستلهم معاني القوة والصمود 
في مواجهة االرهاب وكل التداعيات السلبية 

التي قد تنتج عن كل محاولة لنسف االستقرار 
واالمن في البالد. فبتعاوننا جميعا نستطيع 

تحقيق النجاحات«.
 

الشيخ جديدة

ثم القى رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ 
مالك جديدة كلمة اكد فيها ان »الجميع في 
عكار يتالقون على تعلقهم بوطنهم ووحدة 
عيشهم، وعلى حبهم لوطنهم ولمؤسساته 

الشرعية وقواه العسكرية واالمنية"، وقال: 
»البديل عن الدولة اال العصابات، وخيارنا 

الجيش والمؤسسات االمنية. ونقول 
للسياسيين، اما ان تستقلوا واما ان تستقيلوا، 

وليكن الوطن عندكم االولوية. ونقول 
لالرهاب المتسلل الينا، لم تعرفوا الدين، الن 

الدين نور وانتم ظالم، والدين علم وانتم 
الجهل، والدين بصيرة وانتم ضالل«.

 
وختم: »سيبقى لبنان عزيزا كريما شامخا، 

وسيبقى جيشه وقواه االمنية بقاء االرز الشامخ 
على رؤوس الجبال«. 

إحياء »يوم الشرطة العربية« يف  عـــكار

مصـنع إبراهيــم الخري
ــخ [ ب مطا  - بيك خشــبية  و شــبا ــواب  ب أ  [  

املنية - حي حمدون  هاتف:  06-461788  70-461788

«
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• • حاوره: فهد الحاج

أشار النائب الدكتور أحمد فتفت الى أن انتخاب رئيس 
ألنه  للتمديد  الدستورية  الحجة  يسقط  للجمهورية 
»وما  الحكومة  تسقط  الجمهورية  رئيس  وبغياب 
بيعود في امكانية لنسمي رئيس حكومة  وأمام هذا 
وفي  التمديد  فضلنا  نحن  الكامل،  الفراغ  من  الخوف 
حال زوال شرطي انتخاب رئيس الجمهورية والشروط 

األمنية نذهب فورا إلجراء االنتخابات النيابية».

التمديد  بنكسات  اللبناني  الديمقراطية  اصابة  على  وتعليقا 
لفت فتفت في حديث للوسط الى أن لبنان بلد توافقي غير 
ديمقراطي » ديمقراطيتنا توافقية» وزاد: » فوق الديمقراطية 
التوافقية جاء السالح الغير شرعي الذي يتحكم بالبلد وبمصير 
االقليمية  الظروف  جانب  الى  البلد  في  السياسة  القرارات 
في  الطبيعية  الديمقراطية  الى  العودة  متمنيا  المتفجرة«.   
أقرب فرصة ممكنة »هذا يتطلب تنفيذ ما طلبه دولة الرئيس 
سعد الحريري في خطته األخيرة التي تعتمد على التوافق على 
رئاسة الجمهورية وتحييد لبنان والقضية اللبنانية عن السورية 
أو بمعني آخر ايقاف تدخلنا في سوريا ومن جميع األطراف وأن 
يعطى للجيش حق مراقبة الحدود وعند ذلك نقول »هلق فينا 

نقعد مع بعضنا ونعمل ديمقراطية حقيقية«.

نظام  في  اليوم  »نحن  هدوء:  وبكل  حديثه  فتفت  يتابع 
سياسي معلق بكل صراحة«.

وعن انتخاب رئيس للجمهورية يقول: » 15 جولة ونحن نتوجه 
أطراف سياسية  وجود  الرئيس ومؤسف  النتخاب  المجلس  الى 
مصممة على العرقلة، حزب اهلل والتيار الوطني الحر يرفضون 
ما  أو  عون  ميشال  انتخاب  اما  )ديمقراطيتهم  الجلسة  حضور 
بانتخاب  تسمح  ال  األجواء  وهذه  انتخابات(  حصول  منسمح 

رئيس للجمهورية في المدى المنظور«.

مش  الرئيس  »انتخاب  أن  على  فتفت  أكد  سؤال  على  وردا 
على صعيد  دراماتيكي  تطور  إذا حصل  اال  العاجل  بالقريب 
حريق  عن  أنفسنا  تحييد  واألهم  أراه  اال  ما  وهذا  المنطقة 

المنطقة واال نكون أمام خطر كبير«.

بشار  السوري  الرئيس  تدخل  فرضية  حول  سؤال  على  وردا 
األسد في انتخاب رئيس للجمهورية يجيب: »هو أضعف من أن 
إيران هي من يتدخل وتريد فرض ميشال عون  يتدخل ولكن 
رئيسا وقرار حزب اهلل )مش قرار سوري بل قرار إيراني( والقرار 
االيراني مرتبط بمصالح اقليمية ولألسف حزب اهلل يؤمن بأن 
استراتيجية إيران ومصالحها هي أهم من الوضع في لبنانط«.

وعن الحوار قال فتفت: » المرحلة الحالية خطيرة جدا على كل 

المنطقة وعلى كل البلد وال بد من البحث عن الحلول واألسس 
التي وضعها الرئيس سعد الحريري للحوار واضحة وهي تتطلب 

الخروج من األزمة السورية«.
زاد:» إذا وجدت الحلول لحماية البلد وتمرير االزمات بأقل ضرر 
الحلول،  نجد  لم  واذا  فليكن  الحكومة  في  حصل  كما  ممكن 
ننتظر حصول حوار حقيقي، والمؤسف مع حزب اهلل انه ال يلتزم 

باي بنود حوارية وآخرها كان اعالن بعبدا«.

 ولفت فتفت الى أنه يعول على الحوار المرتقب بين »الحزب» 
من  والتخفيف  البلد  وإراحة  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  والتيار» 
التشنج السني – الشيعي، إضافة إلى البحث في موضوع قانون 
االنتخابات النيابية، مشيرا الى ان التيار ليس سلبيا، ويأمل أن 
يكون الحزب كذلك، وأن يلتزم بنتائج الحوار وأال يكرر ما حصل 

سابقا».

»حزب  فتفت:  قال  الحوار  تأخر  سبب  عن  سؤال  على  وردا 
طرق   3 أمام  ونحن  سوريا  في  ويقاتل  الــــسالح  يمتلك  اهلل 
السالح  نحمل  أو  وارد  غير  أمر  وهذا  نستسلم  اما  لمواجهته، 
ونقاتل الحزب ويعني تدير البلد )وهيدا كمان مش وارد عنا( أو 
نعالج األمور بالحوار والسياسة ونحن نتعامل معهم بالسياسة 
ومن ضمنها مسألة الحوار ومحاولة الوصول الى نتائج للبنانيين 

وبأقل ضرر ممكن«.

من  انطالقا  الحر  الوطني  التيار  يراعي  اهلل  »حزب  أضاف: 
مصالحه، لم يراعيه بقضية األمن العام ولم يراعيه بالتمديدين 
عن  والحديث  أخرى  مواقع  في  عون  يراعي  ولم  والثاني  األول 
توافق بين الفريقين مجرد وهم عند الجنرال عون وهو يواسي 
نفسه، )إذا عمل رئيس جمهورية بيعوض اللي عملو وعميعملو 
رئيس  بدو  )ما  اهلل  حزب  بأن  قناعة  على  وأنا  اهلل(  حزب  معو 

جمهورية وبدو فراغ(«.
 وتابع: » لحزب اهلل عقلية االستقواء وعقلية السالح وهي العقلية 
التي اوصلت البالد الى ما هي عليه اليوم، ولكن لن نجابههم 

بالسالح ونذهب الى الدمار ونعيد تجربة الحرب االهلية«.

وردا على سؤال وصف فتفت مظاهر حزب اهلل المسلحة 
بالميليشيات »مشددا على ان حماية التظاهرات والتجمعات 

هي من مسؤولية الدولة«.

عالقة املستقبل مع الرئيس ميقاتي
 

كان لنا اتفاق في ال 2009 مع الرئيس ميقاتي وهو تعهد امام 
المجلس فريد  الوزير درباس ونائب رئيس  اثنين وهم  شهود 
موافقة  بعد  اال  للحكومة  رئيس  يكون  لن  بأنه  تعهد  مكاري 
الحريري نفسه ونحن نعتبر الرئيس ميقاتي غدر فينا والمشكلة 
هي بالغدر السياسي ال بمصالح الطائفية وتحالفنا كان صادق 

جدا معه، اال انه لم يراعي تعاوننا وطعن في ظهر الرئيس«.

املنية الضنية 
من  حصل  »ما  يقول:  األمنية  الشمال  أحداث  على  وتعليقا 
ولكننا  وخطير  مؤسف  والضنية  بحنين  المنية  الى  طرابلس 
نقف صفا واحدا الى جانب المؤسسة العسكرية على الرغم من 
المحسوبة لحزب  المناطق  الطرف عن  التجاوزات السيما غض 

اهلل لجهة االنتماء السياسي».

يتابع: »حزب اهلل يتمنى العودة الى الحرب االهلية التي يعتبرها 
ساحته وتبرر له السالح والسيطرة على الوطن».

وعن لقاء النواب مع العماد جان قهوجي ورأيه بالتجاوزات يقول 
فتفت:» يحدثنا عن واقع سياسي في البلد ونتعايش معه حتى 

يقضي اهلل أمرا كان مفعوال».

الشمال  أحداث  في  اهلل  لحزب  تدخل  بأي  علمه  فتفت  ونفى 
بالشكل  تطبق  لم  التي  االمنية  الخطة  عن  سائال  االخيرة 
المطلوب وهذا يعني وجود تقصير في مكان ما ووزير الداخلية 
سمى جهاز المخابرات »الذي ال يتعاون بالشكل المطلوب مع 

الخطط األمنية«.

فتفت أكد على ان الحالة االمنية الشاذة في الشمال لم تنتهي 
»ما شايف االمور انتهت» »ألن ما حدث في طرابلس والضنية 
وجزء  األسباب  نعالج  وال  النتائج  نعالج  ونحن  اسبابه  له  وعكار 

منها اقتصادي وآخرين أمني وسياسي وال بد من معالجتها«.

 وردا على سؤال أكد على معارضة السوريين ومن خلفهم ألي 
متحدثا عن  الشمال  في  واالنمائي  االقتصادي  للوضع  تحسين 
النهج  وان  القائم  الوضع  تحسين  من  الحريري  الرئيس  منع 
نفسه استمر مع المناطق المحرومة والمناطق األقل حرمانا اي 
المنطقة  مساعدة  من  بد  ال  حرمانا  أقل  منطقة  مساعدة  عند 
المحرومة ويبقى الفرق بالحرمان »والمحاصصة هي المشكلة 

التي نعاني منها«.

مستشفى املنية الحكومي
المنية  مستشفى  تشغيل  بعرقلة  له  عالقة  أي  ينفي  فتفت 
بموضوع  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  أتدخل  »لم  الحكومي 
مستشفى المنية الحكومي» »والذي حصل هو أننا وجهنا طلب 
الى ادارة مستشفى المنية لاللتقاء في دارة النائب كاظم الخير 
تدخلت  إنني  يقول  أن  أي شخص  وأتحدى  يحدث  لم  ما  وهذا 
»يلي عندو دليل يثبتوا» و »هاتوا بيناتكم ان كنتم صادقين» 
عن  مؤخرا  وامتنعت  االتهامات  بهذه  أكال  »دائما  أضاف: 

الحضور الى المنية حتى ال يقال بأنني أتدخل«.
بالمثالي  الضنية  المنية  قضاء  نواب  تعاون  وصف  فتفت 

األستاذ  عند  حصرًا  مرجعيته  المنية  يعني  »ما  وقال:  والجيد 
كاظم الخير وهذا أمر طبيعي )كتير ناس مزعوجة ألن التعاون 
العزيز ممتاز وهذا  وقاسم عبد  الخير  فتفت وكاظم  أحمد  بين 

لمصلحة البالد والعباد ألن اختالف النواب يعطل المصالح(».

يعين  لم  الحكومي  المنية  مستشفى  ادارة  مجلس  ان  واعتبر 
مجلس  وكلفنا  المطلوبة  والكفاءات  القانونية  االصول  وفق 
اي  دون  كفاءاته  بحسب  كل  مباراة  اجراءات  المدنية  الخدمة 
ومع  المحاصصة  ضد  نحن  تابع:»  معرقل».   سياسي  تدخل 

الكفاءة داعيا الى تطبيق سيناريو مستشفى سير الحكومي».

ويدنا  المستشفى  انجاح  يريد  من  لكل  ممدودة  »يدنا  زاد: 
ممدودة للتعاون مع الجميع ومجلس االدارة ما فعل المستشفى 
ان  على  مشددا  مرة(  ول  فيني  اتصلوا  )وما  مساءلته  ويجب 
تفعيله في  قادر على  المستشفى  الموجود في صندوق  المبلغ 
الحد األدنى » وعن غياب المستقبل عن حفل االفتتاح قال »لم 

ندعى أبدا لالفتتاح ولو دعينا لحضرنا«.

»االستاذ  يقوله  ما  ان  على  فتفت  النائب  أكد  على سؤال  وردا 
كاظم الخير بموضوع المستشفى والمدرسة فنحن معه فأهل 
مكة أدرى بشعابها وطالما هو نائب المنية فنحن نتعامل معه 
على هذا النحو مجددا التأكيد على انه ليس طرفا بأي نزاع او 

بأي اشكالية في المنية«.
 

عن  التيار  باسم  مرشحين   4 ل  المستقبل  تيار  تسمية  وعن 
قضاء المنية الضنية قال: »هذا قرار سياسي بأشخاص مؤهلين 

وممكن يكون في غيرون كمان«.

التنوع  المستقبل على مراعاة  تيار  ولم يخفي فتفت حرص 
العائلي في المنية واالبتعاد عن الدخول في صراعات داخل 
العائلة الواحدة في االنتخابات النيابية القادمة كما تتداول 
)مين  األمر مش مطروح،  قائاًل:»  التيار وعلق  أوساط  بعض 
بدل مين( وقت بيصير في مرشحين بلحظة تكوين اللوائح 
يجتمع تيار المستقبل ويقرر األنسب )وما عنا فيتو على حدا(  
ويضيف:» ال نتدخل في النزاعات العائلية ولن  نكون سببا 
لها وأحمد فتفت جزء من التيار و ممن يقال لهم في التيار 

نعم و ال«.

وعن اتهامه باقتطاع اجزاء كبيرة من مخصصات تيار المستقبل 
الى قضاء المنية الضنية وطرابلس قال فتفت: » وقت بيبعتو 

فرنك بيوصل فرنك»، متحدثا عن أخبار ملفقة وغير صحيحة.
 

في الختام رحب فتفت بمشروع »الوسط« مشددا على 
ولبنان  الشمال  خاص،  بشكل  الضنية  المنية  حاجة 

بشكل عام لالعتدال والوسطية في مقاربة األمور.

 - لبنان بلـــــد توافقي .. »مش ديمقراطي«» - إنتخاب الرئيس »مش بالقريب العاجل«
 - »مش وارد« الدخول يف صراعات عائلية يف املنية!

 - وعن إتهامه باالختالس: »وقت بيبعتو فرنك بيوصل فرنك«

شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم«  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

رجال و أعمال
فقرة تستضيف رجال أعمال »لهم بصمات«

اخبارية  التقت  أعمال ذهبيين،  رجال  تواصلها مع  إطار  في 
رجل  التقت  الوسط،  مع  بالتعاون   mdn الضنية  المنية 
الذي عرف عن نفسه قائال: »زياد مطر..  األعمال زياد مطر 
رجل أعمال من المنية بدأ بمرحلة جدا بدائية، تطور بسرعة 
نتيجة طفرة عمرانية في المنطقة، وكان وجوده عبر مشاريع 
بعصفرين  ثم  ومن  بحنين  المنية  في  ومتطورة  متقدمة 
من  المنية  في  لالستثمار  المستثمرين  شجع  مما  الضنية 

خالل المزاحمة على الشراء«.
بعصفرين  في  أشرنا  كما  مشاريع  »لنا  قال:  سؤال  على  وردا 
ونتطلع للبدء بمشاريع في الضم والفرز في خالل الفترة القريبة 

القادمة وجمهورنا أصبح أوسع من قضاء المنية».  
قريب:  وقت  في  النور  يبصر  نموذجي  مشروع  عن  وتحدث 
بالحفر في وقت قريب جدا، خالل  الخرائط وسنبدأ  »تم وضع 
والجمالية  الحداثة  لجهة  نموذجي  وهو  القادمة،  األشهر 

ومنافس لمشاريع الضم والفرز».

البناء  قطاع  على  والمنافسة  األمنية  األوضاع  تأثير  وعن 
ونأمل  يخاف  المستثمر  ألن  تأثيرها  لها  »كان  مطر:  يقول 
أما  القادمة  المرحلة  زاهر عمرانيا في  أمام مستقبل  أن نكون 
المنافسة فهي شق جيد على أال تكون عشوائية ونحن نفضل 

المنافسة النوعية».

وأكد مطر على أن عالقته بجميع سياسيي وفعاليات البلدة هي 
لخدمة  واحدة منهم  عالقة ممتازة وجيدة »نحن على مسافة 

البلدة دون أي طموح سياسي والمنصب الذي نحن فيه يربطنا 
بجميع السياسيين دون أي منافسة».

نلومهم،  ال   « المنية:  بلدية  انجازات  تراجع  على  علق  مطر 
نتمنى  أننا  اال  الجميع  على  هو  الصعب  االقتصادي  الوضع 
عليهم بذل مجهود أفضل في سبيل خدمة أبناء المنية وتقديم 

مصلحتهم ومصلحة المدينة».

»نتابع  مطر:  قال  ومتابعته  االعالم  مع  عالقته  وعن 
بشكل  الوسط  أو   mdn الـ  كانت  ان  االعالمية  مؤسساتكم 
مستمر ونتمنى لكم المزيد من العطاء والتطور ونحن بحاجة 
ماسة الى متابعة االعالميين لشؤون وشجون مناطقنا، وشيء 
جانب  والى  األعمال  رجال  جانب  الى  االعالم  يكون  أن  جميل 

المستثمرين والى جانب كل من يرغب بالنمو والتطور«.

«

■ رجل األعمال  زياد مطر 

■ النائب الدكــــــــــــــــتور أحمد فتفت

نتحضر للبدء بمشاريع يف 
الضم والفرز 
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• • حاوره: فهد الحاج

كان صادقا  المستقبل  تيار  أن  على  الخير  كاظم  النائب  أكد 
مع مناصريه حول موضوع التمديد واالنتخابات النيابية منذ 
اليوم األول ومن دون أي مراوغة وأن الرئيس الحريري وضع 
الحالية  األزمة  لتجاوز  الحقيقي  المخرج  »وهي  طريق  خارطة 
بأقل ضرر ممكن». مشددا على أن الحل اليوم هو بانتخاب 

رئيس للجمهورية ومعه التأسيس النتخابات نيابية سريعة.

الوسط تحدث عن موقف واضح  إخبارية  لقاء مع  الخير وفي 
التمديد  الذي »عارض  اآلخر  الفريق  المستقبل بعكس  لتيار 
قد  وأنها  االنتخابات  اجراء  بصعوبة  اليقين  علم  يعلم  وهو 
التنفيذية  السلطة  في  بالفراغ  تبدأ  كارثية  نتائج  الى  تؤدي 

الى جانب الفراغ األول.

اليوم،  »المطلوب  الخير:  يقول  اهلل  حزب  مع  الحوار  وعن 
حوار بناء ونحن في تيار المستقبل من دعاة الحوار وااللتزام 

ببنوده ضمن أجندة عمل واضحة بين جميع األفرقاء«.

من  موقفه  على  عون  ميشال  العماد  بقاء  على  وتعليقا 
االنتخابات الرئاسية قال: »المطلوب من الجنرال عون القبول 

بمبدأ )في حدا غيرو ممكن يكون رئيس للجمهورية(«.

أحداث املنية وطرابلس
رسم  الذي  التضليل  أن  الى  الخير  أشار  األمني  الشق  وفي 
ونفاق  كذب  أثبت  للتطرف  حاضنة  بيئة  أنه  على  للشمال 

الى  يوما  تكن  لم  التي  الدولة  جانب  الى  »الشمال  طباخيه 
جانبه في االنماء العادل والمتوازن«

 أضاف معلقا على أحداث بحنين المنية: »األهالي الى جانب 
الى  االساءة  حاولوا  من  ضد  وهم  العسكرية  المؤسسة 
المنطقة وتشويه صورتها».  داعيا قيادة الجيش الى الضرب 
بيد من حديد ضمن ثابتة توقيف المخلين باألمن وأال تكون 

التوقيفات عشوائية.

المستشفى الحكومي
تشغيل  قرب  عن  الخير  النائب  كشف  الحياتي  الشق  وفي 
مستشفى المنية الحكومي »بدأت المباريات وعينت مواعيد 
ومدير»  ادارة  مجلس  رئيس  تعيين  أجل  من  للمقابالت 
مجلس  أن  المعروف  »من  وزاد:  الكفؤين  وصول  متمنيا 
أكثر  اندفاع  يعطي  وهذا  واسطة  فيها  ما  المدنية  الخدمة 
واألهم حضور أبناء المنية وهذا ما نشجعه، والمستشفى لكل 

الشمال لكن ما نشجعه هو خدمة أبناء المنطقة«.

التي  الطريق  شق  قرب  عن  أيضا  تحدث  الخير  أن  يذكر 
تربط المستشفى مباشرة باألوتوستراد الى جانب حديثه 
المطلوبة  بالمبالغ  المستشفى  صندوق  تغذية  عن 

لتشغيله فور تعيين الطاقم االداري.

المنية  واخبارية  للوسط  الخير  النائب  اللقاء شكر  ختام  وفي 
واالنمائي  الحياتي  بالشقين  االهتمام  على   mdn الضنية 
مجددا وقوفه الى جانب المؤسسة التي أثبتت حضورها في 

سبيل خدمة الوطن والمواطن وبوسطية شفافة.

• • حاوره: فهد الحاج - أحمد حمود

لفت النائب عن كتلة تيار المستقبل 
الدكتور قاسم عبد العزيز الى أن 

التمديد للمجلس النيابي هو تمديد 
غير قانوني »لكن الضرورات تبيح 

المحظورات» ونحن في قضاء المنية 
الضنية ال مشكلة لنا مع االنتخابات 

اطالقا والنجاح مضمون لالئحة 
المستقبل.

عبد العزيز وفي حديث »للوسط» أكد 
على أن »وضع البلد ال يحتمل اجراء 

االنتخابات النيابية في ظل شغور مقام 
رئاسة الجمهورية خوفا من الوقوع في 
الفراغين الحكومي والرئاسي».  أضاف: 

: »الى جانب األوضاع األمنية فان قانون 
ال 60 ال يسمح بأي تغيير ملموس بل 

سينتج نفس التحالفات السياسية نفسها 
بزيادة مقعدين لهذا الفريق أو ذاك 

الفريق«.
وردا على سؤال عن قيام تحالف 

في طرابلس مع الوزير كرامي قال: 
»الرئيس الحريري منفتح على كامل 

األطراف لكن من المبكر جدا أن نتكلم 
عن أحالف انتخابية وبخاصة مع التمديد 

للمجلس النيابي«.

وعن الخالف السني الشيعي: 
»العقالء في العالم هم طبعا ضد الخالف 
السني الشيعي ويخالفون هذه التوجهات 

والرئيس رفيق الحريري لم يدعو يوما الى 
المذهبية ويجب على حزب اهلل مراعاة 
مشاعر الطائفة السنية في لبنان كما 
تراعيه وهو جرحها بتدخله في سوريا 

ضد الثورة السورية التي كانت من أهم 
الثورات السلمية في العالم قبل أن تقمع 

بقوة السالح وتتحول الى ثورة مسلحة 
أرادوا لها أن تتحول في اتجاه الفوضى 

الخالقة التي حدثونا عنها«.
 

عبد العزيز تحدث عن وساطات قام 
بها النائب وليد جنبالط والرئيس نبيه 

بري لرأب الصدع بين تيار المستقبل 
وحزب اهلل واضعا تخريب العماد ميشال 
عون لهذا التقارب في خانة سير الرياح 

االقليمية والدولية في عكس سفنه 
بالنسبة النتخابات رئاسة الجمهورية 

فأراد أن يكسر الجرة مع تيار المستقبل 
وأن يقول لحزب اهلل أنا حليفكم.  زاد:» 

العماد عون لم يستطع التقارب مع 
األطراف المسيحية في 14 آذار حتى 

يعتبر مرشح توافقي«.

وعن أحداث طرابلس
يرى قاسم  أن أبناء الشمال عامة 
وطرابلس خاصة قد ظلموا أثناء 

الجوالت ال 20 وأثناء الجولة األخيرة 
والمواطن الطرابلسي يظلم وأهالي 

الشمال باإلجمال وأبناء طرابلس 
ليس لهم مالذ اال الدولة »أحداث جبل 
محسن التبانة لم تكن لتبدأ لوال وجود 

أطراف اقليمية تريد لهذه الشرارة أن 
تنطلق«.

تابع: »وفي الحوادث األخيرة التي 
جاءت ك ردة فعل على توقيف ميقاتي 

ومجموعته في بلدة عاصون فان أهالي 
طرابلس كانوا الى جانب الدولة والى 

جانب المؤسسة العسكرية »ولكن ليس 
هناك تعاطف مع االرهاب ولم يرضى 

أي مواطن سني أن يذبح أي انسان 
ألنه يختلف معك في العقيدة أو ال يؤيد 
خياراتك .. بالنتيجة والمحصلة المعركة 

انتهت بأقل قدر ممكن من الخسائر«.
وعن خلية عاصون الضنية: »لم نسجل 
أي ضعف أمني في الضنية وهي منطقة 

اصطيافوجو الضنية العام غير حاضن 
لإلرهابش«،  نافيا وجود أي شخص من 

الضنية ضمن صفوف خلية عاصون.

سالح يحل بالسياسة
وعن رأي قائد الجيش العماد جان 

قهوجي بتجاوزات حزب اهلل قال: » العماد 
قهوجي وكأي مسؤول يتمنى أال يكون 
في البلد اال سالح الجيش والمؤسسات 

األمنية« مستبعدًا أي تصادم بين الجيش 
وحزب اهلل.

ويشدد عبدالعزيز على أن من أهم 
وسائل مواجهة التطرف هي تأمين فرص 

العمل ومحاربة البطالة من قبل الدولة 
رافضا تحميل المسؤولية لتيار المستقبل 

»له عطاءاته في كل المناطق اللبنانية 
واألعباء الملقاة على عاتقه كبيرة جدا«.

مستشفى املنية
وردا على سؤال أكد على أن مجلس 

ادارة مستشفى المنية الحكومي عين 
دون العودة لنواب القضاء وليس لهم 

أي تأثير اليوم على المجلس المعين 
سائال: »كيف لنا أن نعطله ونحن ال نؤثر 
فيه» .. متحدثا عن تعيين قريب لمجلس 

ادارة جديد »ليس لنا أي مصلحة فئوية 
أو سياسية في هذا المستشفى ويدنا 

ممدودة للجميع«.  داعيا الى االعتبار من 
تجربة مستشفى سير الحكومي »كان 
على طريق الفشل اال أن لتواصل أبناء 
الضنية اليد الفضلى في تحسين وضع 

المستشفى وضاعفنا السقف المالي 
عشرات المرات بالتعاون مع النواب فتفت 

والخير«.

وعن تقصير البلديات دعا المواطن 
الصالح الى مراقبة البلدية والى رفع 

الشكوى  الى المحافظ ووزارة الداخلية 
لمعالجة أي تقصير أو تجاوزات.

وفي ختام حديثه رحب بالنهضة 
االعالمية األخيرة في القضاء شاكرا 

الوسط على لقائها »عالقتي مع 
الجميع عالقة أهل ودفء ولقاءاتي 
اسبوعية في المنية وشبه يومية 

في الضنية وألبنائهم فضل علينا 
ونحن اليوم نرد الجميل«. 

 

»مرت بلدية البداوي بظروف 
صعبة جدًا منذ استالمنا لها 

ومنها الظروف األمنية، ولكن ومع 
تطبيق الخطة االمنية اتجهت 

األمور نحو االستقرار، وبخاصة مع 
تجاوب وتفاعل الجهات االمنية 

معنا«.  هذا ما يبدأ به رئيس 
بلدية البداوي األستاذ حسن راشد 

غمراوي حديثه مع الوسط.

غمراوي حدثنا عن المشاريع التي 

تنفذها ونفذتها البلدية مؤخرا 
وقال: »انتهينا مؤخرا من بناء قصر 

البلدية والذي عملنا عليه مدة سنتين 
متتاليتين وهو مؤلف من ثالث طبقات 
ويتضمن قاعة عزاء كبيرة، ناد رياضي، 

مكاتب متعددة، هذا باإلضافة الى 
تأهيل القلعة وتحويلها الى مركز ثقافي 

يتضمن مكتبة عامة، كذلك الحديقة 
العامة المالصقة للقصر وملعب لرياضة 

الميني فوتبول في جبل البداوي«.

وتحدث عن اتمام االجراءات الالزمة 
لشراء ارض مالصقة للمقبرة لتوسعتها 

وزيادة قدرة استيعابها »لعدم قدرة 
المقبرة القديمة على االستيعاب، كذلك 

نقوم وبشكل دوري بتأهيل الطرقات 
واالنارة في المنطقة«.

وتطرق في حديثه الستعدادات 
البلدية طوال الصيف لمواجهة 

الطقس العاصف: »عملنا طوال فصل 
الصيف على تنظيف جميع القنوات 

وطمرنا بعض الحفر وأهَلنا العديد من 
الطرقات الداخلية بالتعاون مع غرفتي 
العمليات والطوارئ التابعتين للبلدية 

وبإشرافي شخصيا«. 

وتعليقا على وضع النازحين 
السوريين في البداوي، تحدث 

الغمراوي عن وضع سكاني صعب 
»المسؤولية تضخمت بحيث أن عدد 
السكان الحالي تجاوز ال 120000 

نسمة وتضاعفت معه األعباء 
االقتصادية والبلدية». وعن الوضع 

التعليمي أشار الى ان الوضع التربوي 
لم يتأثر »االتحاد االوربي هو من تكفل 

بأمور الدراسة«.

وكشف  عن قرب استحداث  بلدية 

وادي النحلة :  » أنا بدوري سررت 
لهذا الخبر وسيصار للعمل بها خالل 

سنة ونص السنة تقريبًا، وانا مع 
استقاللية المنطقة واهلها فلطالما 

طالبوا بها وأبارك لهم بها واشد على 
اياديهم بالعمل معًا في سبيل انماء 

المنطقة«.

وردًا على سؤال حول ميزانية 
البلدية: »بالرغم من الحجر على 
المستحقات، فان ميزانية البلدية 
مقبولة الى حد بعيد، مع سياسة 

التقشف التي نتبعها بانتظار االفراج عن 
عوائد شركتي الخلوي«.

وفي ختام اللقاء شكر الــ غمراوي 
الوسط مؤكدا على وقوف البلدية 
الى جانب كل مشروع حر وشفاف 

ينشد خدمة الوطن والمواطن 
وقال: »البداوي امانة في اعناقنا 
فلنعمل معًا يدًا بيد لالرتقاء بها 

والوصول الى الهدف المنشود 
بعيدًا عن المصالح الشخصية 

والسياسية«.

 الرئيس الحريري وضع خارطة طريق لتجاوز األزمة بأقل ضرر ممكن

كاظم الخري ل »الوسط«: نحن من دعاة الحوار 
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 لتيار املستقبل خدماته يف معظم املناطق

عبدالعزيز ل »الوسط«: عون كسر الجرة معنا! 

لقاءات الوسط   
- شارك يف االعداد: األســـــــــتاذ عامر الشعار

- إعداد وحوار: ميســـــــــــــا سيف - فهد الحاج 
- إعداد وحوار:  أحمـــد حمـــود - خالـــــد أويـــــظة

- تصوير: حمادة أســـــــــــعد - رضــــــــــــــوان أســـــعد
- فقرة رجال وأعمال من إعداد: ميســــــــــــــــــــــاء ســـيف

- شـــــــــــــــــــكرًا لإلعالمي األســــــــــــــــــتاذ رضـــا مفلــح

»الوسط« يف حوار خاص مع رئيس بلدية البداوي

ميزانية البلدية مقبولة ومع تطبيق الخطة األمنية إتجهت أمورنا نحو اإلستقرار
• • حاورته: ميسا سيف

«
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 افتتحت بلدية البداوي مبناها الجديد في 
بلدة البداوي، في حضور ممثل أمين عام 
منسق  الحريري  أحمد  المستقبل»  »تيار 
رئيس  الرمالوي،  بسام  المنية  في  التيار 
المجلس  أعضاء  غمراوي،  حسن  البلدية 
إجتماعية،  فاعليات  ومخاتير،  البلدي 
أهالي  من  وحشد  تربوية  أمنية،  ثقافية، 

المنطقة.
 

ووجه رئيس البلدية   معايدة الى الشعب 

التي  األزمات  »إنتهاء  متمنيا  اللبناني، 
والخير  الفرحة  فتعم  بالبلد،  تعصف 
والبركة على الوطن». وقال: »لقد قصدنا 
األيام  هذه  في  البلدي  القصر  إفتتاح 
وهذا  فرحتين،  الفرحة  لتكون  المباركة 
الصرح الذي يضم قاعة للمحاضرات وناديا 
رياضيا وأقساما عدة هو لخدمة الجميع».  
أضاف: »لقد اخترنا هذا المكان الى جانب 
البركة األثرية والحديقة العامة التي قمنا 
بإنشائها وتأهيلها، وبمحاذاة القلعة التي 

لتشكل  عامة،  مكتبة  الى  تحويلها  تم 
وثقافيا  أثريا  مجمعا  القديم  المسجد  مع 
وحضاريا يمثل تراث هذه البلدة العريقة».

 
وشكر الرئيس سعد الحريري ورجل األعمال 
جمال  للمحروقات   OJM شركة  وصاحب 
في  »لمساهمتهم  غمراوي  وناجي  عثمان 
تشييد هذا القصر البلدي».  وفي الختام، 
وأقيم  المشيد  المبنى  على  الحضور  جال 

حفل كوكتيل. 

تمكن صيادو منطقة الضنية من اصطياد 
طائر جارح، اال ان المفاجأة انهم عثروا على 
عالمة حديدية موشومة على رجله مكتوب 

»إسرائيل«. وكلمة  متسلسل  رقم  عليها 
العالمة توضع على  الخبراء ان هذه  وافاد 
الطائر لدراسة كيفية نموه وعمره وحجمه 

تنقالته  ومتابعة   واألشهر،  األيام  عبر 
تقوم  دول  عدة  ان  إلى  مشيرًا  وهجراته، 

بهذه العملية وليس فقط اسرائيل.

شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم«  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

  الضنية.. وفر بعد شح
 

الضنية ـ »المستقبل«
شح  أزمة  الضنية  وبلدات  قرى  تجاوزت 
في  المنطقة  ضربت  كانت  التي  المياه 

األمطار  نسبة  ووفرت  الماضية،  السنوات 
التي هطلت بغزارة الشهر الماضي إضافة 
الى تراكم الثلوج مطلع الشهر الجاري في 
من  كبيرة  كميات  االربعين  جبال  قمم 
نائب  اليه  أشار  ما  وهو  الجوفية،  المياه 
رئيس اتحاد بلديات الضنية ورئيس بلدية 

السفيرة حسين هرموش بأن غالبية قرى 
منها  الجردية  وبخاصة  الضنية  وبلدات 
تنعم بالمياه وتحديدًا مياه الشفة، مطالبًا 
بضرورة إنشاء برك لتجميع المياه، لتكون 
يستخدمه  دائم  احتياطي  خزان  بمثابة 

األهالي في عملية ري األراضي.

طري غريب يف الضنية! 

إفتتاح القصر البلدي يف البداوي

الخري، الدهيبي 
والشامي عرضوا مع 

زعيرت حاجات املنطقة

االشغال  وزير  الخير  كاظم  النائب  زار 
مكتبه  في  زعيتر  غازي  والنقل  العامة 
دير  بلدية  رئيس  يرافقه  الوزارة،  في 
بلدية  ورئيس  الدهيبي  خالد  عمار 
في  البحث  وتم  الشامي  نظير  مركبتا 

تحتية  بنى  من  عكار  منطقة  حاجات 
وإنارة.

الطرق  من  عدد  بتلزيم  زعيتر  ووعد   
مطلع  في  والجوار  المنية  منطقة  في 

العام 2015.

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

منشـــــآت -  مصانع - تصنيع توتياء 

أوتوسرتاد املنية - هاتف:  03331062

 أقام رئيس حركة لبنان التجدد االستاذ 
تكريميًا  حفال  الخير  محمود  أحمد 
للبطلين عماد األشرفي ومحمد عوض 
الدولي  بيروت  ماراتون  في  لفوزههما 
وعدد  بحضور  وذلك  الماضي  األحد 
في  المدني  المجتمع  هيئات  من  كبير 
المنية من جميعات وأساتذة ورياضيين 

بداية رحبت عريفة الحفل سحر شرشوح 
للمكرمين  كلمة  كانت  ثم  بالحضور 
عوض  عادل  محمد  المكرم  القاها 
في  مبادرته  على  الخير  فيها    »شكر 
تكريم ابناء المنية مشدداً  على أولوية 
دعم جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين«.  

 كلمة المجتمع المدني القاهها االستاذ 
فيصل الحالق شاكرا الخير على مبادرته 
اسم  رفعا  اللذين  االبطال  تكريم  في 
المنية عاليا في بيروت.  مضيفا : »كيف 
عن  ألعبر  فرصة  اغتنمها  ال  أن  لي 
مدينتي  من  بماردين  وفخري  ابتهاري 
بصفة المفتخر والمبتهر بصفة المكرم 
ألنهما أنا وكل منا هما وما المكرم إال 

صديق وأخ مبادر دائما«.

الخير  أحمد  األستاذ  الحفل  صاحب 
التاريخي  االنجاز  على  كلمته   في  أثنى 
نكرم  نحن   « قائال:  وعوض  لالشرفي 
المنية بهما فقد رفعا اسمها عاليا في 
التي  والمؤلمة  االخيرة  االحداث  ظل 

ألمّت بالمنطقة«.
أضاف الخير: »نحن على أتم االستعداد 

المدني   والمجتمع  الشباب  مع  للتعاون 
البلدية  المجالس  مع  بالتكاتف 
لمايخدم مصلحة  السياسية   واألحزاب 

المنطقة«.
يكون  لكي  جاهدين  »سنعمل  زاد: 
المقبلة   المرة  في  األبطال  تتويج 
بعد  عاليا   رايتها  لنرفع  المنية  باسم 
األخيرة  اآلونة  في  صورتها  شوهت  ما 
وبحنين  المنية  طالت  التي  باألحداث 
بانت  األبطال  أيها  بفوزكم  ولكن 

الصورة الحقيقية لمدينتنا«.

في الختام  قدم الخير شهادات تقدير 
ومن   نقدية  وجائزة  وعوض  لألشرفي 

ثم حفل كوكتيل وصور تذكارية. 

وخدمات إنمائية
بلدية المنية تتسلم بئر مياه الدفلة

  تسلمت بلدية المنية بئر مياه الدفلة 
أحمد  التجدد  لبنان  حركة  رئيس  من 
بحفره  تبرع  كان  الذي  الخير،  محمود 
بتسليم  بدورها  البلدية  قامت  وقد 
لبنان  مياه  الى مؤسسة  المذكور  البئر 

الشمالي.

واعلن الخير استعداده للقيام بأي عمل 
انمائي حيوي للمنطقة  وشكر كل من 
عقل  مصطفى  المنية  بلدية  رئيس 
الشمالي  لبنان  مياه  مؤسسة  وممثل 
على  الخير  حمود  طارق  المهندس 
الفنية  الفرق  باشرت  ثم    . مبادرته 
بالشبكة  البئر  بربط  المياه  دائرة  في 
التالية:  المناطق  تغذي  التي  الرئيسة 
خط صالح الخير - خط حي الكنيسة - 

خط الدفلة - خط كفربيتا في المنية.

أحمد الخري كرم عوض وأشريف ،،
 بفوزكم أيها األبطال بانت الصورة الحقيقية ملدينتنا

■ الخـير متوســطًا المكرمين عماد األشرفي ومحمد عوض

ندوة للمستقبل عن 
عشوائية الدواء

منسقية  في  الحرة  المهن  قطاع  نظم 
»تيار المستقبل« في الضنية، ندوة صحية 
الدواء«  استخدام  »عشوائية  بعنوان 
في  الصيادلة  قطاع  منسقة  فيها  حاضرت 

منسقية الضنية الدكتورة نور بكور.

قطاع  منسق  أكد  الوطني،  النشيد  بعد 
المهن الحرة في الضنية خالد بدرة أهمية 
بالنفع   تعود  التي  التوعوية  الندوات  هذه 
مخاطر  من  وتقيهم  المواطنين  على 
حياتهم»،  تهدد  أن  شأنها  من  صحية، 
المعرفة  تعميم  »ضرورة  على  مشددا 

وتناقلها  بما يخدم قضية اإلنسان«

تدفع  التي  األسباب  عن  بكور  تحدثت  ثم 
األشخاص إلى »استخدام الدواء بعشوائية، 

ومنها القانون اللبناني الذي ال يحظر على 
الصيدلي إعطاء الدواء بدون وصفة طبية، 
وعدم  الصحية،  التوعية  قلة  إلى  إضافة 
مهنية بعض الصيادلة». وأكدت أن »كل 
بالطريقة  تؤخذ  لم  إذا  سموم  األدوية 
المناسبة وبالجرعة الصحيحة، كما عددت 
األدوية التي يستخدمها  الناس بعشوائية، 
على  المباشرة  وغير  المباشرة  ونتائجها 

الصحة«.

■ القصر البلدي لبلدية البداوي

لقاء تشاوري لبلديات 
الضنية  

عقد إتحاد بلديات الضنية لقاء تشاوريا 
ضمن   WETو  ELARD شركتي  مع 
مخطط مجلس اإلنماء واإلعمار إلنشاء 

الصحي  الصرف  لمعالجة مياه  محطات 
بهدف  الضنية،   - المنية  قضاء  في 
دراسات  وإعداد  مقترحات،  تقديم 
اللقاء  حضر  المشروع.  آثار  لتقييم 
ومستشارون  إختصاصيون  مهندسون 
ورؤساء بلديات ومخاتير، حيث نوقشت 
شركة  من  الموضوعة  الخطة  فيه 

بدرس  تقوم  التي  اإلستشارية،   WET
المخطط.  لهذا  والتصميم  الجدوى 
تقييم  الموضوعة  الدراسة  وتشمل 
األثر البيئي قبل تقديم التقرير النهائي 
ومجلس  والمياه  الطاقة  وزارة  إلى 

اإلنماء  واإلعمار. 

في  الدائمة  مساعيه  إطار  ضمن 
متابعة شؤون المواطنين ومصالحهم، 
المنية  بلديات  إتحاد  رئيس  استقبل 
مصطفى  األستاذ  المنية  بلدية  رئيس 
عقل  في مكتبه  في البلدية وفدا من 
مدينة  في  الخاصة  المولدات  أصحاب 
المنية وجوارها ضم  ممثلين عن كافة 

أصحاب المولدات.

 بعد ترحيب الرئيس عقل بالمجتمعين، 
تحدث عن مذكرات وصلت البلدية من 
وزارتي الطاقة واالقتصاد عبر المحافظ 
بما  القطاع  تنظيم  الى  فيها  »دعونا 
مؤكدا   المواطنين«،   مصالح  يراعي 
مع  اللقاءات  استتباع  ضرورة  على 
أصحاب  المولدات بغية تنظيم شؤون 
المواطنين  مصلحة  فيه  لما  المهنة 
حقوق  على  والحفاظ  الشأن  وأصحاب 

المولدات  أصحاب  »على   المواطنين  
عليها  يتفق  التي  بالتسعيرة  اإللتزام  
المتابعة  طائلة  تحت  اللقاء  نهاية  في 

واتخاذ االجراءات  الالزمة«.

تحدث باسم أصحاب المولدات األستاذ 
بداية  في  عرض  الذي  الحولي  رياض 
المنية  في  القطاع  حالة  ل  اللقاء 
وجوارها مؤكدا على أن »الوضع مختلف 
الختالف  نظرا  الرئيسية«  المدن  عن 
السكانية«،  والكثافة  الجغرافي  الوضع 
يضيف  الحولي: »على الرغم من ذلك 
بأقل  الخدمة  للمواطنين  نقدم  زلنا  ال 
ال  البعض  أن  الى  مشيرا  التكاليف 
 30000 ال  الشهرية  دفعاته  تتجاوز 
باقي  أن  حين  في  أمبير   5 لل  ل.ل 
المناطق تزيد عن 100,000 ل.ل في 
في  وتصل  أمبير    5 لل  األدنى  حدها 

بيروت الى الــ 100 دوالر«. 

 الحولي  أكد على أن أصحاب المولدات 
يعتمدون  وجوارها  المنية  في  الخاصة 
حجم االستهالك + بدل شهري ثابت، 
وهو األفضل للمواطن، ما يعطيه حرية 

التحكم »باالستهالك والفاتورة«.
 

من  الساعة  حوالي  استمر   اإلجتماع    
تسعيرة  اتباع  على  اإلتفاق  تم  الوقت  
عن  لبنانية  ليرة   800 تبلغ  موحدة 
أمبير   10 ال  أو   5 لل  الواحد  الكيلو 
يكون  أن  على  الشهري  االشتراك   +
بحسب  تصاعدي  أو  تنازلي  التخفيض 
أن تخفض   المازوت على  سعر صفيحة 
للكيلو   750 أو   700 الى  التكلفة 
الواحد مع خفض سعر  صفيحة الديزل 

الى ما دون ال 15000 ل.ل.

إجتماع يف بلدية املنية مع أصحاب مولدات الكهرباء
■  أصحاب المولدات في خالل لقائهم مع رئيس بلدية المنية
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 استقبل الرئيس سالم نواب المنية-الضنية، 
الخير،  العزيز وكاظم  احمد فتفت، قاسم عبد 
في حضور االمين العام  للهيئة العليا لالغاثة 

اللواء محمد خير.
 

 بعد اللقاء قال فتفت: »طلعنا الرئيس سالم على 
وتحديدا  بالشمال،  لحقت  التي  الهائلة  الكارثة 
في منطقتي الضنية  وعكار، وهي نكبة حقيقية 
 15 وأصيبت  منكوبة  المنطقة  أصبحت  بحيث 
في  انهيارات  من  جدا  جسيمة  بأضرار  بلدة 
عدد  وقطع  طرق،  وانقطاع  المناطق  من  عدد 
انفصال  هناك  وأصبح  كلي،  الجسور بشكل  من 
حويك  وبيت  كفربنين   مناطق  في  القرى  بين 

جرد  في  مدمرة  طرقا  هناك  ان  كما  وجيرون، 
وبقرصونا  وقرحيا  ودبعل  التينة  وعين  النجاص 
الفقس،  وبيت  وقرصيطا  وطاران  السكر   ونبع 
طرقات  من  التحتية  البنى  في  هائلة  فاالضرار 
الى  باإلضافة   الري،  واقنية  وكهرباء  وماء 
المشكلة  تعالج  لم  اذا  بالسقوط  أبنية  تهدد 
أخرى  أبنية  هناك  ان  الى  إضافة  جدا،  سريعا 
ان  سالم  الرئيس  مع   اتفقنا  وقد  تهدمت،  قد 
وهي  األولى،  مراحل:  ثالث  على  المعالجة  تتم 
طارئة ستقوم بها الهيئة العليا لالغاثة، ثانيا، ما 
وزير  قليل  بعد  وسنلتقي  الوزارات  بها  ستقوم  
ما  على  الطالعه  النيابي  المجلس  في  األشغال 
جرى، والمطلوب أيضا ان  تتحرك وزارتا الطاقة 

والزراعة.

اما المرحلة الثالثة، فهي الدعم الكبير المطلوب 
المنطقة  هذه  لمساعدة  الوزراء  مجلس  من 
العليا  والهيئة  الوزارات  لدى   ما  الن  المنكوبة، 

لالغاثة ال يكفي لمعالجة هذه األمور«.

 وأضاف: »اما بالنسبة الى التعويضات فسيكلف 
بالنسبة  الجيش مجددا وضع دراسات تفصيلية 
الخاصة  بالمنشآت  لحقت  التي  األضرار  الى 
هذا  مع  التعامل  وسيتم  والزراعية  والصناعية 
السابقة  الكوارث  التعامل مع  الموضوع كما تم 

من ناحية التعويضات«
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نظمت جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين بالتعاون 
مع اللجنة االجتماعية في بلدية المنية )تسمية 
افتراضية(، نظمت احتفااًل لمناسبة يوم المعاق 

العالمي في قاعة مسجد الصديق في بحنين 
المنية، بحضور النائب كاظم الخير، رئيس بلدية 
مركبتا نظير الشامي، رئيس حركة لبنان التجدد 

أحمد الخير، فعاليات من البلدة ومهتمين.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لعضو الجمعية بالل 
حمود، ثم كانت كلمة لألستاذ محمد عوض 

أكد فيها على أن »الشعوب المتقدمة اهتمت 
اهتماما كبيرًا بالمعوّق وذوي االحتياجات 

الخاصة ليس فقط من منطلق إنساني على 
أساس أّن االنسان هو القيمة العُليا في الحياة 
ولكن من منطلق تربوي ثقافي ورياضي أيضًا، 

لم تعُد النظرة للمعوّق على أنه مسكين 
يستحقّ الرحمة والعطف إنما أصبحت النظرة 

أكثر انفتاحا ووعيًا بأّن المعوّق لديه إمكانيات 
أخرى كثيرة ربما لو ُأتيحت له الفرصة لصار من 

أعظم العلماء أو المكتشفين واألمثلة كثيرة. 
لقد أصبح المعاق في كل الدول المتقدمة إنسانًا 

مُنتجًا يُشارك في صنع الحياة وقراراتها».

بدوره رئيس الجمعية األستاذ محمود حامد 
وبعد عرض مفصل إلنجازاتها )معمل شمع، 

صناعة الشمع، معمل خياطة(، شدد في كلمته 
على أهمية مشاركة المعاقين في مؤسسات 

المجتمع المحلي، وعلى حق المعاق في التعلم 
والدراسة والتأهيل ليكون مشاركًا فاعاًل في 

المؤسسات، داعيًا لتطبيق قانون حقوق 
المعاقين رقم )4(، للعام 1999، الفتًا إلى أن 
اليوم العالمي للمعاق فرصة جيدة ينبغي أن 

تنتهزها الحكومات والدول لمناقشة الوسائل 
والسبل التي من شأنها أن تمنح المعاقين حياة 

رغيدة أو تمكنهم من المساهمة بشكل كامل 
وواسع في المجتمع، حتى ال يشعر الفرد منهم 

بأنه مهمش اجتماعيًا وعدم النظر لإلعاقة 
كسبب يمنع الحصول على الحقوق.

وفي الشق المتعلق بوضع الجمعية تحدث حامد 
عن معاناة المعاقين في المنية واالنتقاص 

من حقهم في العيش الكريم، مشددا على دور 
الوزارات والمؤسسات األهلية والشعبية في 

توظيف المعاقين وعدم التفرقة بين المعاق 
وغيره عند اختيار الموظفين، األمر الذي يسهم 

في التخفيف عن كاهل المعاق وانخراطه في 
المؤسسات االجتماعية وممارسة دوره الفاعل 

أسوة باآلخرين.

 انتهى الحفل بتكريم مجموعة من أعضاء 
الجمعية )محمد عوض وعماد األشرفي( اللذين 

شاركا في مهرجان بيروت ماراتون وحازوا فيه 
على الميداليات. 

للمناسبة نفسها نظم أعضاء الجمعية حاجز 
محبة على أوتوستراد المنية في حضور 

ومشاركة رئيس الجمعية األستاذ محمود 
حامد.

لها سلسلة مطاعم   التي تعرضت  الحملة  ردًا على 
وبعد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  النابلسي 
عن  تحدثت  الصحة  وزارة  عن  صادرة  تقارير 
أدرجت  حيث  العامة  السالمة  شروط  مراعاة  عدم 
مستوفية،  الغير  المؤسسات  قائمة  على  المطعم 
لجميع  مخبريًا  فحصًا  النابلسي  مطعم  إدارة  أجرت 
)النابلسي  بفرعيه  المطعم  المتداولة في  األصناف 
رستو كافيه - والنابلسي للمأكوالت الشرقية( حيث 
اعتبرت النتائج بمثابة صك براءة للمطعم وتطمين 

والوقائية  الصحية  لإلجراءات  الزبائن  لجميع 
النتائج  ووضعت  نشأته،  منذ  المطعم  في  المتبعة 

في متناول الرأي العام.

كذلك أعلنت شركة أفران القصر عن سالمة غذائها 
ونشير  منتجاتها.  مطابقة  يظهر  مماثل  ببيان 
المطاعم  من  بأي  تنوه  ام  الصحة  وزارة  أن  الى 
والمؤسسات الغذائية في المنية أو خارجها خالفًا 

لما أشيع في حينه.

تفقد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا منطقة 
المنية، وزار بداية دارة النائب كاظم الخير، في 
حنا،  الياس  الضنية   - المنية  قائمقام  حضور 
عقل،  مصطفى  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس 
قائد سرية زغرتا العقيد مروان سيالتي، منسق 
رمالوي،  بسام  المنية  في  »المستقبل»  تيار 
رئيس  الدهيبي،  خالد  عمار  دير  بلدية  رئيس 
المحافظ  مستشار  الشامي،  نظير  مركبتا  بلدية 
ومستشاره  اجبع  باخوس  القانونية  للشؤون 
برج  مختار  تميم،  ماهر  الهندسية  للشؤون 
فاعليات  العويك وحشد من  اليهودية مصطفى 

المنطقة.
لقائمقامية  الجديد  مقر  الى  الحضور  انتقل  و 
بعد  الخير  وقال  ارجائها.  في  وجالوا  المنية 

الجولة: »نرحب بالمحافظ نهرا في منطقته وهو 
الحريص عليها في كل المجاالت كما هو حريص 
على انمائها وامنها، ونحن بحاجة الى اهتماماته 
والعوائق  المشاكل  على  ميدانيا  االطالع  والى 
التي نعانيها، وكان وعدنا بهذه الزيارة التي من 
سيما  ال  نعانيها  التي  المشاكل  معالجة  شأنها 
دورها  تفعيل  الى  تحتاج  التي  القائمقامية  مقر 
تعترض  التي  المشاكل  لحل  الجدي  والسعي 

انطالقتها«.

الخير  للنائب  نهرا  المحافظ  شكر  بدوره، 
مؤكدا  الحار«،  »االستقبال  المنطقة  وفاعليات 
في  االدارية  المراكز  في  كبير  شغورا  »ثمة  ان 
القائمقامية« مشيرا الى انه سيسعى »بالتشاور 

الخير  النائب  مع  والتعاون  الداخلية  وزير  مع 
لمعالجة هذا الموضوع«.

برج  بلدة  الى  المرافق  والوفد  نهرا  انتقل  ثم 
اليهودية، واستلم مفاتيح البلدية بصفته القائم 
البلدي  المجلس  اعضاء  قدم  ان  بعد  بأعمالها 

استقالتهم. 

كان  حيث  عمار  دير  بلدية  مقر  الجميع  زار  ثم 
ومعتز  العزيز  عبد  قاسم  النائب  استقبالهم  في 
هوشر ممثال النائب أحمد فتفت ورئيس واعضاء 
المجلس البلدي، وجالوا في ارجاء المبنى. وأقيم 
في  المرافق  والوفد  نهرا  شرف  على  غداء  حفل 

مبنى القصر البلدي في دير عمار. 

الشيخ  الوطني  التضامني  اللقاء  حزب  رئيس  أكد   
الشهيد  المخطوف  العسكري  أن  ملص  مصطفى 
لبنان والوطن، مشددًا على  البزال هو شهيد  علي 
المخطوفين  العسكريين  ملف  في  االسراع  ضرورة 
من اجل تفادي الفتنة وعدم انجرار االرهابيين الى 

قتل عسكري آخر من المخطوفين. 

 وحذر  ملص من األسلوب الهمجي الذي تمارسه  

المستمرة  وتهديداتهما  المسلحة  المجموعات 
اللبنانيين  داعيًا  المخطوفين،  العسكريين  بقتل 
التي  المقيتة  للفتنة  والتنبه  بالصبر  »التحلي  الى 
ال تخدم سوى هؤالء التكفيريين الذين ال يفقهون 
على  مؤكدا  والتنكيل»،  والقتل  اإلجرام  لغة  سوى 
الثقة الكاملة بالمؤسسة العسكرية والقوى االمنية 

في القضاء على المسلحين«.

كمال  الشمال  في  الوطني  المركز  رئيس  طالب 
دارته  أمت  شعبية  وفود  امام  تصريح  في  الخير، 
المخطوفين  العسكريين  ملف  »بحصر  المنية،  في 
برمته في يد المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
الشهيد  للوزير  اسرائيل  اغتيال  ودان   ابراهيم«.  
الرسمي  الصمت  بشهيد  وصفه  و  عين   أبو  زياد 

العربي المخزي«.
 كما استنكر الخير  »إلعتداء الصهيوني الجوي على 

سوريا  وو صفه باالعتداء الهادف الى رفع معنويات 
المجموعات  المسلحة في الداخل السوري«.  

باتخاذ  اللبنانية  الحكومة  »نطالب  الخير:  أضاف 
الصهيونية  القرصنة  عمليات  من  حاسم  موقف 
تحت الماء للثروة النفطية الوطنية اللبنانية , ألن 
في ذلك اعتداء على لبنان باسره, و على اللبنانيين 

جميعا«.

أقامت الجمعيات البيروتية لقاء تضامنيا مع االسير 
في  بيروت«   أبناء  »رابطة  مقر  في  سكاف  يحيى 
الطريق الجديدة، في حضور ممثلين عن االحزاب و 
القوى الوطنية اللبنانية و الفلسطينية وشخصيات.

 
كلمة  الفيل  محمد  الرابطة  رئيس  بداية  تحدث   
الذي أكد »ان بيروت و ابنائها يفتخرون و يعتزون 
بطولي  عمل  من  سكاف  يحيى  االسير  به  قام  بما 
هز كيان العدو الصهيوني الغاصب، وعلى كل حر و 

شريف أن يدعم قضيته«. 

و تحدث أمين سر لجنة أصدقاء االسير يحيى سكاف 
الشعب   جانب  الى  »البقاء  اكد  الذي  سكاف  جمال 
و  المقدسات  و  أرضه  تحرير  حتى  الفلسطيني 

االسرى االبطال«.

في  االهلية«  »الرابطة  مقر  االسير  لجنة  زارت  و   
الحكيم،  راجي   رئيسها  والتقى  الجديدة،  الطريق 
الذي أكد أن »قضية األسير يحيى سكاف واالسرى 
في السجون االسرائلية هي مركزية للرابطة االهلية 
والبناء بيروت، وهم الى جانب عائلة ولجنة أصدقاء 
االسير يحيى سكاف في نضالهم المشروع من أجل 
من  رمزا  أصبح  الذي  سكاف  يحيى  االسير   تحرير 

رموز النضال في مواجهة العدو الغاصب المتنا«.

في  سكاف  األسير  بميالد  اللجنة  واحتلفت 
منزله في حضور العائلة واألصدقاء.

 

لجنة األسري سكاف  .. »مكرمة« يف بريوت

صك براءة لسلسلة مطاعم النابلسي وأفران القصر 
  مأكوالتنا مستوفية للشروط!

جمعية الوفاء أحيت اليوم العاملي للمعاق بحفل مركزي وحواجز محبة
■ وعمــاد األشرفي■ من الحفل ■ الرئيس يكرم محمد عوض

نواب املنية-الضنية يف السراي يف حضور اللواء محمد خري  

ملوقف من عمليات القرصنة الصهيونية

البزال .. شهيد لبنان والوطن

نهرا يف املنية ,, يف دير عمار ,, يف القائمقامية وتسلم برج اليهودية

mdn إخبارية املنية  الضنية

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

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

األوىل األوىل
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الموجبات  السالم،  »ثقافة  عنوان  تحت 
الثقافي  المؤتمر  انعقد  والتحديات«  
لإلنماء  العربي  المركز  من  بدعوة 
اللبنانية   الثقافة  وزارة  برعاية  الثقافي  
المؤسسة  في  المؤتمرات  قاعة  في 
األوروبية اللبنانية ACTEL في بتوراتيج 
أعمال  ختام  في  أعلنت  وقد  الكورة، 
عهدة  في  لوضعها  توصيات  المؤتمر 
الدولة  في  القرار  وأصحاب  المسؤولين 
في  الفاعلة  القوى  عهدة  في  وكذلك   ،
مؤسسات المجتمع المدني ، اإلجتماعية 
والثقافية والتربوية والشعبية ، والعمل 

العملية  اإلجراءات  واتخاذ  تفعيلها  على 
لتنفيذها .. وأبرز هذه التوصيات:

السالم  ثقافة  تعميم  على  العمل   -
بمفاهيمها اإلنسانية في مواجهة ثقافة 
اإلرهاب والعنف ، وفي مختلف المجاالت، 

هو واجب وطني وإنساني .  
 

- اعتماد سياسة تربوية عامة تهدف الى 
تعزيز ثقافة السالم ومفهوم المواطنة، 
وإدماجها في المناهج التعليمية واعتبار 
المهام،  السالم من صلب  التربية على 

وإشراك جميع مكونات العملية التربوية 
للوصول الى هذا الهدف. 

المتبادلة  الخالفات واإلتهامات    - نبذ 
والخطابات التحريضية ، واعتماد الحوار 
وسيلة للتفاهم ، والدخول في مناقشات 
بناءة تتناول شتى المشكالت  واإللتزام 
بتقديم البرامج اإلصالحية واإلنمائية .  

 

ثانوية  امام  الطالب  عشرات  إعتصم 
احتجاجا  اليوم  صباح  الرسمية  المنية 
على قرار وزير التربية الياس بو صعب 
رفضه فتح شعب جديدة في الثانوية، 
والغائه التعاقد مع معلمين جدد فيها.

وزير  طالبت  يافطات  المعتصمون  ورفع 
التربية بالعودة عن قراره، قبل اعادة فتح 
ابواب الثانوية التي توقف التدريس فيها 

منذ يوم السبت الماضي.

 شارك في االعتصام اعضاء مجلس االهل 
عبد  بإسمه  تحدث  الذي  الثانوية،  في 
هو  »االعتصام  ان  فأوضح  زريقة،  الكافي 
للحفاظ على مصلحة الطالب ومستقبلهم 

الدراسي«.

 الخري يلتقي أبو صعب

قامت  التي  الضغوط  وبعد  األثر   وعلى 
بها لجنة األهل، التقى النائب كاظم الخير  

وزارته   في  أبو صعب  الياس  التربية  وزير 
في  والبحث  التداول  وجرى  بيروت  في 

الوضع القائم.

الوزير  بين  اإلتفاق  أكدت  الخير  مصادر 
الطالب  جميع  عودة  على  الخير   والنائب 
مع  استثناء  دون  الدراسة  مقاعد  إلى 
االتفاق علـــــى تسوية أوضاع المتعاقدين 

الجدد تباعًا.

ويزور الثانوية!
ومتابعة للموضوع زار النائب  الخير مبنى 
لجنة  بمرافقة  الرسمية،  المنية  ثانوية 
بالمدير  واجتمع  للثانوية.  التابعة  األهل 
المتعاقدين  واالساتذة  قاسم  مصطفى 

وبعض الطالب.

وأكد الخير متابعة كل األمور التي تتعلق 
مع  الملحة  والحاجات  التربوية  بالقضايا 
موضوع  وخصوصا  المختصة،  الوزارة 

أوضاعهم.  وتسوية  الجدد  المتعاقدين 
كما أثنى على أهمية هذا الصرح التربوي 
ودوره في تخريج األجيال لمستقبل أفضل 
على  مشددا«  وأخالقيا،  وثقافيا  تربويا 

ضرورة التواصل والعمل المتكامل.

األهل    لجنة  شكرت  الزيارة  على  وتعقيبا 
للنائب الخير زيارته ومتابعته للموضوع.

يــذكر أن ثانوية المنية تعد األكبر بين 4 
المنية  منطقة  في  قائمة  رسمية  ثانويات 
عمار  ودير  المنية  بلدات  بين  وتتوزع 

ومركبتا والبداوي.

عن  ناتج  الثانوية  على  االقبال  زيادة 
انتساب قسم كبير من الطالب إلى الصف 
الثانوي األول بسبب قرار إعطاء اإلفادات، 
في  المتعاقدين  األساتذة  عدد  رفع  ما 
مقابل  متعاقدًا،  معلمًا   88 إلى  الثانوية 

32 معلمًا في المالك، فضاًل عن 9 نّظار.

طالب ثانوية املنية اعتصموا إحتجاجا على قرار وزير الرتبية
والنائب الخري اجتمع بالوزير أبو صعب وأعادهم اىل صفوفهم

ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي 58 
الذي يقام في بيال بيروت وقعت الكاتبة 
»أسطورة  كتابها  المير  آمنة  والزميلة 
في  اللبناني  اإلعالم  استقاللية   - الحياد 
األزمات السياسية«، في جناح »دار النهار«

الرئيس نجيب ميقاتي   في حضور ممثل 
مستشاره االعالمي فارس الجميل، السفير 
اليمني فيصل بن أمين أبو راس، مديرة 
دار النهار جنى تامر، رئيس بلدية مزرعة 
األساتذة  من  وحشد  الشيخ  احمد  بلدة 
اللبنانية  الجامعة  في  األكاديميين 

وجامعيين واعالميين.

وقدم للكتاب الرئيس نجيب ميقاتي الذي 
إلى  التنبه  اعتبر »أن من األهمية بمكان 
يتعلق  بما  الكتاب  مضمون  إليه  أشار  ما 
واألخالقية  اإلجتماعية  بالمسؤولية 
للوسائل اإلعالمية، بحيث يجب أن تكون 
وأن  الوطن  ولمصلحة  للحقيقة  متحيزة 
تسير على نهج الوسطية الذي بإمكانه أن 
يشكل خالصا، وال سيما في هذه المرحلة 
الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان».

 وأشار الى ان القاتل ليس فقط من يقتل 
بالرصاص، فإن الكلمات قد تكون أحيانا 
ان  لذلك  والصواريخ،  القنابل  من  أفتك 
أكثر  يمارس  ألن  مدعو  اللبناني  إعالمنا 
منه،  المطلوب  والوفاقي  الوطني  الدور 
تطرح  الوجود  وإشكالية  تدور  فالمعركة 
أو نحترق  فإما أن نكون ونستمر  نفسها، 
حق  كلمة  فلنقل  والتقاتل،  الفتن  بنار 
من  بلدنا  لننقذ  باطال  ال  حقا  بها  يراد 
الصراعات  ولعنة  الضيقة،  المصالح  لعبة 

الطائفية والمذهبية والفئوية.

في  التربوي  األرز  مجمع  من  بدعوة   
اللبنانية  الجمعية  مع  وبالتعاون  المنية 
اقيم ندوة  الثدي،  للتوعية ضد سرطان 
»الكشف  بعنوان  المجمع،  في  تثقيفية 
فيها  حاضر  الثدي»،  لسرطان  المبكر 
للجمعية  العالمية  اللجنة  رئيس 
االميركية لعالج السرطان ناجي الصغير.

التي  األعراض  عن  الصغير  تحدث  و 
معالجتها بشكل  وكيفية  المرأة  تصيب 
وأعراض  أسباب  وعدد  ودقيق،  منتظم 
على  الثدي  بسرطان  اإلصابة  وإشارات 
في  سماكة  او  تورم  أي  التالي:  النحو 
الثدي، تغير في جلد الثدي، تورم تحت 
شكل  أو  الثدي  بشكل  تغير  اإلبط، 
غير  الحلمة  من  سائل  إفراز  الحلمة، 
طبيعي يحتوي على دم، تقرح على الجلد 
انه  مؤكدا  كثيرة»،   وأعراض  والحلمة 

األعراض،  هذه  من  أي  تظهر  »عندما 
فورا»  التوجه  بل  الوسوسة  عدم  يجب 
معظم  وفي  الستشارته،  الطبيب  إلى 
من  اإللتهاب  أو  التغير  يكون  األحيان 
النوع الحميد، مثل كيس ماء او حليب أو 
دهن او إلتهاب ميكروبي أو تليف، ولكن 
في حاالت أخرى قد تكون هذه األعراض 
يجب  لذلك  سرطاني،  ورم  لنمو  بداية 
على  ويجب  المختص،  الطبيب  مراجعة 
كل سيدة أن تكون على معرفة وإطالع 
في  تحصل  قد  تغيرات  لكل  ودراية، 
باكرا»  الطبيب  تستشير  لكي  ثدييها، 
من  وتشفى  صحتها  على  تحافظ  حتى 

أي مرض او عارض«.

وأشار إلى أن »هناك حاالت كثيرة وصلنا 
اكتشاف  كون  سعيدة،  نهاية  إلى  بها 
االولى،  مراحله  في  يكون  المرض 

وعدن  شفين  كثيرات  سيدات  وهناك 
إلى حياتهن الطبيعية، ومثل على ذلك 
هذه  في  بيننا  السيدات  بعض  وجود 
هذا  من  تخلصن  اللواتي  من  القاعة 
المرض وهن في صحة جيدة، وتحديدا 
»نائب رئيس الجمعية ميرنا حب اهلل«، 
مسيرتها  تفاصيل  بدورها  التي شرحت 
منها  تخلصت  التي  الحالة  هذه  مع 

نهائيا.

وللموضوع نفسه أقامت جمعية بحنين 
برئاسة المهندس زاهر سكاف  محاضرة 
بحضور  الثدي  سرطان  مرض  حول 
وحشد  الجمعيات  من  عدد  روؤساء 
المحاضرة  ألقى  المنطقة.   أهالي  من 
نسائي  أخصائي  سكاف  باسم  الدكتور 

والدكتور رامز حامد أخصائي أشعة .
 

االلكتروني  المعرفة  ركن  موقع  برعاية 
لإلعالم«  المنية  »مكتب  تنظيم  ومن 
الفايس بوك، أقيمت أمسية شعرية  على 
بعنوان »تحية لروح الشاعر صالح عيسى«
االستاذ  المنية  بلدية  رئيس  حضور  في 
مصطفى عقل، الحاج علي محيش،  رئيس 
الخير،  أحمد  االستاذ  التجدد  لبنان  حركة 
هاني  الدكتور  الدين،  علم  عثمان  الحاج 
الشيخ  الوطني  اللقاء  رئيس  الدهيببي، 
الثقافية  الرابطة  رئيس  ملص،  مصطفى 

عبداهلل  السيد  الحفل  راعي  فرّي،  رامز 
درار، ممثل حركة فتح في الشمال، رئيس 
مدراء  االسالمية،   المنية  وأعضاء جمعية 
اعالميين،  تربويين  أساتذه،  مدارس، 
جانب  الى  المخاتير  من  وعدد  وشعّار 
وأصدقاء  به  المحتفى  الشاعر  عائلة 

ومحبي الشاعر وعدد من المغتربين.

األستاذ  ألقاها  المنظمين  كلمة  بدايًة 
االمسية  أحيا  ثم  المبيض  مفيد  طارق 

الكاتب محمد عادل عوض فإبتدأها بنبذة 
تال  ثم  عيسى  صالح  الشاعر  حياة  عن 
) مقطع من قصيدة  قصائد شعرية منها 
5 حزيران - مات الضمير العالمي - حوار 
بين االعزب والمتزوج - سيارتي مكشوفة 
البلكون من برّا (  الكبّوت - وقفت على 
الشاعر  من  لكل  شعرية  مداخلة  وبعدها 
محمد أحمد سيف  والشاعر لطيف عطية 
الختام  في  عيسى.  صالح  الشاعر  صديق 

سلمت دروع تقديرية.

ثقافة السالم »املوجبات والتحديات« يف الكورة

 تحيــة لروح الشـــــاعر صالح عيسىندوات لجمعية بحنني واألرز  حول »سرطان الثدي« 

نظمت جمعية صدى المنية اإلجتماعية 
في  االستقالل  ذكرى  لمناسبة  احتفاال 
مدرسة دار السالم في بحنين بمشاركة  
التربية  كشافة  في  الموسيقية  الفرقة 
الوطنية، التي عزفت أناشيد االستقالل.

وللمناسبة  ألقى رئيس  الجمعية  كلمة، 
الذي  وبالدور  باالستقالل  فيها  نوه 
يؤديه الجيش في المنطقة مشددا على 
أن »المنية كانت وما زالت صمام األمان 
وصفها  كما  وليس  والدولة  للجيش 
البعض، على انها منطقة تحوي بؤر من 

االرهاب«. 
المنية«  »صدى  اعضاء  قدم  وبعدها 

عروض من وحي المناسبة. 

توزيع أكثــــر من 
6000 علم

قيادة  الوطنية   التربية  كشاف  وأحيا 
المنية الضنية  الذكرى السنوية الحادية 
والسبعين لالستقالل بمجموعة أنشطة 
المدارس  في  كامل  أسبوع  مدار  على  
المدارس  في  المنية  في  الرسمية 
النشيد  عزف  األنشطة   تخلل  الرسمية. 
الوطني، رفع  العلم اللبناني و توزيع أكثر 

من 6000 علم.

البالط  مدرسة  مدير  القى  للمناسبة  و 
وحي  من  كلمة  زريقة     ظافر  األستاذ 
وصون  إلى  فيها   دعا  المناسبة   
االستقالل بالتضحية والتفاني في سبيل 

النهضة الوطن.

وبسمة أمل.. يف 
االستقالل

البداوي   - أمل  بسمة  جمعية  واحتفت 
بذكرى االستقالل في لقاء ضم فعاليات 

المدينة ووجهائها.

ذكرى االستقالل الــ 71 مع الرتبية الوطنية، بسمة أمل  وصدى املنية 

آمنة املري وقعت كتابها »أسطورة الحياد«

■ المير في خالل توقيع كتابها

■ الزمالء طارق المبيض ومحمد عوض في خالل الندوة

■ الدكتور باسم سكاف محاضرا عن المرض

■ التربية الوطنية■ صدى المنية■ بسـمة أمل

««
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 يف القانون - ح 4
نورد  بدأناها  التي  للسلسلة  استكماال   
أصول  قانون  من   47 المادة  نص 
المحاكمات الجزائية الجديد وسنعمد الى 

شرح أبرز نقاطه في الحلقات القادمة:

العدليون،  الضباط  يتولى   :47 المادة 
العامة، المهام  النيابة  بوصفهم مساعدي 
التي تكلفهم النيابة العامة فيها إستقصاء 
الجرائم غير  المشهودة وجمع المعلومات 
الرامية إلى كشف  عنها والقيام بالتحريات 
وجمع  إرتكابها  في  والمسهمين  فاعليها 
عليهم، بما يستلزم ذلك من  األدلة  
كشوفات  وإجراء  الجرمية  المواد  ضبط 
حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات 
آثار  من  خلفته  ما  على  وتقنية   علمية 
الشهود دون  ومعالم ومن سماع إلفادات 
تحليفهم اليمين وألقوال المشكو منهم أو 
إمتنعوا أو إلتزموا  المشتبه فيهم. إن  

المحضر  في  ذلك  إلى  فيشار  الصمت 
أو  الكالم  على  إكراههم  لهم  يحق  وال 
إستجوابهم تحت طائلة  بطالن إفاداتهم.

على  العامة  النيابة  يطلعوا  أن  عليهم 
ويتقيدوا  إجراءات  من  به  يقومون  ما 
منزل  تفتيش  لهم  يحق  وال  بتعليماتها 
إذن  على  إستحصالهم  بعد  إال  شخص  أو 
اإلذن  حال  في  العامة.  النيابة  من  مسبق 
األصول  يراعوا  أن  عليهم  بالتفتيش  لهم 
في  العام  للنائب  القانون  حددها  التي 
يجرونه،  تفتيش  كل  المشهودة.  الجريمة 
أن  غير  باطاًل.  لهذه األصول، يكون  خالفًا 
وال  التفتيش  معاملة  على  يقتصر  اإلبطال 
يتعداه إلى غيرها من اإلجراءات المستقلة 

عنها.
عدلت الفقرة الثالثة من المادة 47 بموجب 
 2001/8/16 تاريخ   359 رقم  القانون 

على الشكل اآلتي:

في  فيه  المشتبه  إحتجاز  عليهم  يحّظر 
العامة  النيابة  من  بقرار  إال  نظاراتهم 
وضمن مدة ال تزيد على 48ساعة. يمكن 
على  بناًء  فقط  مماثلة  مدة  تمديدها 

موافقة النيابة العامة.

فور  منه،  المشكو  أو  فيه  المشتبه  يتمتع 
بالحقوق  التحقيق،  لضرورات  إحتجازه 

اآلتية:
1 - اإلتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب 

العمل أو بمحاٍم يختاره أو بأحد معارفه.

2 - مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على 
منظمة  وكالة  إلى  الحاجة  دون  المحضر 

وفقًا لألصول.

يكن  لم  إذا  محلف  بمترجم  اإلستعانة   -3
يحسن اللغة العربية.

4 -تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله 
العام،  النائب  إلى  عائلته  أفراد  أحد  أو 

بعرضه على طبيب لمعاينته. 

تقديم  فور  طبيبًا  له  العام  النائب  يعين 
يجري  أن  الطبيب  على  إليه.  الطلب 
الضباط     من  أي  حضور  دون  المعاينة 
النائب  إلى  تقريره  يرفع  وأن  العدليين، 
والعشرين  األربع  تتجاوز  ال  مدة  في  العام 
ساعة. يبّلغ النائب العام المستدعي نسخة 
عن هذا التقرير فور تسّلمه إياه، وللمحتجز 
وألي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد إحتجازه، 

تقديم طلب معاينة جديدة. 
المشتبه  تبّلغ  أن  العدلية  الضابطة  على 
فيه، فور إحتجازه، بحقوقه المدونة آنفًا وأن 

تدون هذا اإلجراء في المحضر. 

 ■ املحامي أسامة  عوض

شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم»  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

وصلوا اىل الكلية الحربية .. 

 ■  الوسط، فهد الحاج، الزميل رضوان أسعد، والزمالء في استديو 
عبير  اآلنسة  من  بخطوبته  طالب  هيثم  للزمـــيل  يباركون  روان 
صبوح بتاريخ 17-ت1-2014 راجين المولى عز وجل أن يبارك هذه 
الخطوبة وأن تتوج بدخول هيثم وعبير الى قفصهم الذهبي :( ...  

■ مبروك  وليد علم الدين

■ مبروك أحمد وليد الخير

 مدرسة العلماء »عكار« إحتفت باالستقالل

دفاع مدني املنية .. يركض »إيد ب إيد«  يف بريوت

لمناسبة يوم االستقالل أقامت مدرسة العلماء  - عـكار،  احتفاال مركزيا في حرم المؤسسة في مشاركة الطالب والكادر التعليمي. تخلل االحتفال فقرات من وحي المناسبة.

■ مبروك عمر الخير

وجولة »للوسط« يف معرض الكتاب الدولي ال58 يف البيال - بريوت، تخللها لقاء جانبي مع الرئيس نجيب ميقاتي

خـــطوبة

استديو روان  

■   من أجواء المعرض  ■ الزميل خالد أويظة في خالل لقائه مع الرئيس ميقاتي■ الشاعرة أحالم مستغاثمي خالل توقيع كتابها

شارك دفاع مدني المنية في نشاط إيد ب إيد الذي أقيم يوم األحد في 30 تشرين الثاني 2014 والذي أقيم على  امتداد الساحل اللبناني في مشاركة عناصر ومتطوعي 
مركز دفاع مدني المنية يذكر أن نقطة الوصول كانت عند نادي الضباط في الرملة البيضاء في مشاركة جميع األجهزة األمنية.

■شباب دفاع مدني المنية في خالل النشــاط 

■صور من الحفل 

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

االشراف: أ.عبدالقادر نــحلة
االعالنات والعالقات 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:  03216791  03216792
email: alwassat@hotmail.com   info@alwassat.com

الفوائد الصحية للربتقال والحمضيات

مكافحة  في  يساعد  السرطان:  مرض  من  الوقاية   ■
أن  يُمكن  الحمضيات  أن  الدراسات  وأثبتت  السرطان. 
الحنجرة  الفم،  المعدة،  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  تُقلل 
البرتقال هو مصدر  إلى %50.  والبلعوم بنسبة من %40 
قوي للفيتامين C، ومضاد لألكسدة ويساعد على انخفاض 
من  أخرى  وأنواع  القولون  بسرطان  اإلصابة  خطر  نسبة 
الخصائص  من  العديد  على  يحتوي  البرتقال  السرطان. 
مثل  النباتية  المُغذيات  وكذلك  األخرى،  العالجية 

االنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للسرطان.

البرتقال  التنفسي:  الجهاز  وصحة  الرئة  سرطان   ■
يسمى  الكاروتين  من  عالية  كميات  على  يحتوي 
وأثبتت   beta-cryptoxanthin بيتاكريبتوزانتين 
مثل  بالبيتاكريبتوزانتين  الغنية  األطعمة  أن  الدراسات 
خطر  من  وتُقلل  التنفسي  الجهاز  صحة  تُدعم  البرتقال 

اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة %27.

فقط  واحدة  برتقالة  الفيتامين:  من  عالية  نسبة   ■
C هو معروف  والفيتامين   .C الفيتامين  توفر 115% من 
على  يُساعد  وأيضًا  المناعة.  جهاز  تقوية  على  بقدرته 
الدم   الرصاص في  الدم، وتقليل مستويات  خفض ضغط 
والذي يُساعد على تقليل خطر اإلصابة بالمياه الزرقاء على 

العين أو إعتامها.

■ مضادات األكسدة:  يعتبر من أقوى مضادات األكسدة. 
السرطان،  خطر  من  تقلل  لألكسدة  المضادة  والمواد 

أمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

 C الفيتامين  من  كبيرة  نسبة  المناعة:  تقوية   ■
المناعة،  جهاز  تقوية  في  تساعد  البرتقال  في  الموجودة 
تناول  األمراض.  من  الوقاية  في  فعال  دور  لها  والتي 

البرتقال يساعد على الوقاية من نزالت البرد واالنفلونزا.

لأللياف  جيد  مصدر  هو  البرتقال  الغذائية:  األلياف   ■
الهضمي،  الجهاز  صحة  دعم  في  تساعد  التي  الغذائية 
السكر  مستويات  وتقليل  الوزن  فقدان  في  أضًا  وتُساعد 

في الدم والكوليسترول.

■ مرض السكر: الفركتوز الطبيعي في البرتقال يُساعد 
الذين  لألشخاص  الدم  في  السكر  مستويات  توازن  على 

يعانون من مرض السكر.

للبوتاسيوم،  جيد  مصدر  هو  البرتقال  البوتاسيوم:   ■
ويدعم  الدم  ضغط  خفض  على  يُساعد  والبوتاسيوم 
صحة القلب بشكل عام، وأيضًا ضروري للحفاظ على كثافة 
أمراض  إلى  البوتاسيوم  نقص  ويؤدّي  جيدة،  العظام 

العظام مثل هشاشة العظام.

■ مضاد لاللتهابات:  فهو مضاد جيد لاللتهابات وذلك 
تُساعد  والتي    Herperidin مغذية تسمي  مادة  بفضل 
على تقليل االلتهابات. اإللتهاب المزمن يُمكن أن يسبب 
السرطان،  الدموية،  األوعية  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

إلتهاب المفاصل والعديد من األمراض. ويساعد أيضا 
لألمراض  التعرض  خطر  من  التقليل  في   C الفيتامين 
فوائد  ومن  المفاصل  والتهاب  الربو  مثل  اإللتهابية 
ويُساعد  جيدة.   بصحة  المعدة  يُبقي  أن  أيضًا  البرتقال 
في عالج   القولون العصبي واإلسهال. وأيضا يساعد في 
اإلصابة  تقليل خطر   المعدة وتساعد على  مكافحة قرحة 

بسرطان المعدة.
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خطوات بسيطة لمراقبة نشاط أوالدكم على االنترنت!!

 ■ اوال:  علينا التقرب من ابنائنا والحرص على ارشادهم واعطائهم بعض النصائح حول االستخدام شبكة 
نقوم  ان  علينا  ويجب  أمثل  بصورة  استخدامه  اهمية  في  كبيرة  طفرة  يمثل  أصبح  فاإلنترنت  االنترنت. 
بتعليمهم بكيفية االستفادة من شبكة االنترنت وما يتضمنها من المواقع بشكل عام وتوعيتهم بعدم 
تصديق كل ما يقدمه االنترنت ففيه الكثير من المعلومات الغير صحيحة والغير صادقة والتي يتم تداولها 

عبر المواقع والمنتديات وغيرها من وسائل االتصال.

■ ثانيًا: يجب تعليم أبنائنا الحرص عند التعامل مع مواقع التواصل االجتماعية عبر االنترنت و حثهم على 
عدم واالستجابة الي طلب صداقة من اشخاص دون استشارتهم والحث على تنبيه ابنائنا على الصديق 

الصالح واالبتعاد عن اصدقاء السوء كما حثنا ديننا على ذلك .

■ ثالثًا : البد من تنبيه االبناء عند التعامل مع اي شخص عدم تبادل ونشر اي معلومات او صور خاصة بهم 
مع اشخاص غير موثوق بهم والحرص على عدم الضغط على اي رابط عبر المواقع او البريد االلكتروني 

وغيرها فقد تكون مصاحبة ببرامج تجسس.

االفضل  االنترنت ومن  استخدام شبكة  ابنائهم  فيها  يقوم  معينة  اوقات  تحديد  الوالدين  على  رابعًا:   ■
متابعتهم ومشاركتهم فيما يتداولونه عبر االنترنت ويجب ان يكونوا على معرفة تامة بما يقومون به .

■ خامسًا: الحرص على استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الشخصية حتى ال يتم سرقة أي 
بيانات خاصة بنا اذا قام أبنائنا بزيارة مواقع ضارة .

■ سادسًا : استخدام البرامج الخاصة بالمراقبة وتنصيبها على اجهزة الحاسب االلي الخاص باالبناء حتى 
يتم مراجعة ما يتم تبادله خالل زيارتهم لشبكة االنترنت بصورة عامة .

■ سابعًا: البحث في سجل الزيارات الخاص بالمتصفح )كروم أو فايرفوكس الخ(  من خالل الضغط على 
ctrl+h أو البحث عن الـــ history ومن خاللها من الممكن مراقبة نشاط أبنائكم على االنترنت وهي 

وسيلة بدائية وسريعة وموجودة في كل المتصفحات.

من ديوان أذكركم للشاعر خالد أويظة

الحاضر يعلم الغـــايبْ                           كلنا بدنا نهاِجــــــــــــ،ــــــرْ
عايشين ببلد العجايبْ                           مافي إاّل تبيض الطناِجــــــــرْ
يوم ُأخوة وحبايــــــب                            وتاني يوم يا ســـاتـــــــــــــر
كل واحد بدو مناصـبْ                            وبدم الناس بيتاِجــــــــــــــرْ
همه يحقق مكاســـبْ                            وآخر همه الجوع الكافــــــــــرْ

بدولتنا صار النايبْ                                مابيوقف عا أشـــــــاِيـــــــــرْ
ماليين الدولة ناهبْ                              وعمر قصره قناطـــــــــــــــرْ
مش معروف صادق أو كاذبْ                  ساعه داير ساعه بيساِيــــــــرْ
كان مش قاري وكاتبْ                            صار َفهمان عاآلخـــــــــــــــر
بالجمع صار محاسبْ                              وبيمشي مشية متكابـــــــــ،رْ
عجقة زمامير و مكاتبْ                           وحواليه عشر عســــــاكـــــــر
هيك الزند وهيك الشاربْ                      عملو علينا عناتــــــــــــــــــر

طفشو كل االجـــــانبْ                          و أخدونا عالمخاطــــــــــــــــر
وخلو عدونا صاحبْ                                وقسمونا عشايـــــــــــــــــــر
ال تحاسب في ربك بيحاسبْ                   هِو على كل شـــــي قـــــــادر

قادر يخلي المغلوب غالبْ                     ويصغر األكــــــــــــــــــــــابر                                                                   

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 جمعية الرباط - جمعية بسمة أمل-  كشافة التربية الوطنية - جمعية 

 الوفاء لتأهيل المعاقين  - 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

 هل يجوز الدفن فوق الميت؟!
بسم اهلل والصالة والسالم على سيد الخلق محمد رسول اهلل، أما بعد فإن المدافن في أيامنا 
هذه تعتبر بغالبها  »أمالك خاصة»، أو حق للعائلة، قد يكون مدفوعا أو حقا مكتسبا للعائلة مع 

مرور الزمن وال يجوز الدفن في مقابر الغير دون استسماح مالكي القبر.

وال يجوز إعادة »فتح القبر» حتى بالء الجثة، أو تحللها بشكل يصعب فيه التعرف على صاحبها 
)وهي مدة تصل الى 5 سنوات من تاريخ الدفن في حدها األدنى( أو يكون تعد على الميت وعلى 
حرمته »ألن جثة الميت عورة« والدفن ستر واهلل عز وجل سمى جثت بني آدم سوءة  يقول اهلل 
يَن)30( فَبََعَث اللُّه ُغرَابًا يَبَْحُث  َعْت لَُه نَْفُسُه قَتَْل أَِخيِه فََقتَلَُه فَأَْصبََح ِمن الَْخاِسِ تعالى في سورة المائدة   )فَطَوَّ
ِف األَرِْض لُِيِيَُه كَيَْف يَُواِري َسْوءَة أَِخيِه قَاَل يَا َويْلَتَى أََعَجزُْت أَْن أَكُوَن ِمثَْل َهـَذا الُْغرَاِب فَأَُواِرَي َسْوءَة أَِخي فَأَْصبََح ِمَن 

النَّاِدِمنَي)31( )سوءة= عورة(

   
هل يجوز دفن الزوجة فوق زوجها امليت مع تحقق هذه الشروط؟

نعم يجوز وال مانع في ذلك.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فإن 
باقية كما كانت في حياته وال يجوز  المؤمن بعد موته  أن حرمة  أي  المسلم كحرمته حيًا،  الميت  حرمة 
أساسًا  للمدفون  بصلة  تمت  ال  جثة  لوضع  القبور  أحد  ونبش  بفتح  أحدهم  قام  إذا  بالكم  فما  إنتهاكها 
وعالوًة على ذلك دون أخذ موافقة أو إعالم أهله بذلك الفعل المشين حقًا... مع ما في ذلك من اعتداء سافر 
على حُرُمات األموات التي أمر اهلل تعالى بحفظها و صونها و الدفاع عنها . و هذا الفعل شنيع عقاًل و عرفًا ، 
عالوة على كونه منكرٌ شرعًا ، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب اهلل تعالى، لذلك وجب إنكار هذا 

العمل بقدر المستطاع.  رحم اهلل عز وجل أمواتنا وأمواتكم أجمعين وأسكنهم فسيح جناته.
 )أ.أحمد محيش - نقابة مهندس الشمال(

وللوقــوف عنــد رأي الشــرع »بهــذا الشــكل مــن دفــن الميــت« كانــت للوســط 
زيــارة خاصــة الــى دار فتــوى الشــمال التقــت فــي خاللهــا  أمينهــا العــام الشــيخ 

محمــد إمــام .. وســــــألته:

الراعي الرسمي
 لنادي شباب  دير عمـــــار 2015

تفاصيل أكثر في العدد القادم

■  العالناتكم ونشر أخباركم
 call us  االتصــــــال -

03216791  -  03 216792   
email    بريــــد الكتروني - 

alwassat@hotmail.com
 whatsapp   واتـــــس آب -

03216791


