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 العراق أحيا ذكرى مجزرة العامرية: طريان معادي أحرق 400 طفل

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

■ النائب سعد الحريري 

|

                 حيا الرئيس سعد الحريري، في كلمته في البيال 
في ذكرى اغتيال والده حيا، رئيس مجلس الوزراء تمام سالم، 

قائال »اهلل يصبرك على عملك الدؤوب في هذه المرحلة«.  
ثم تطرق إلى الحوار مع »حزب اهلل» قائال: »قررنا منذ اسابيع 
الشروع في حوار مع حزب اهلل، والحوار بكل بساطة هو حاجة 

وضرورة في هذه المرحلة، هو حاجة اسالمية الستيعاب 
االحتقان المذهبي، وهو ضرورة وطنية لتصحيح المسيرة 

الوطنية وانهاء الشغور في الرئاسة االولى»، مشيرا إلى ان 
»النزاع قائم في ملفات، منها المحكمة الدولية، ورفضهم 

تسليم المتهمين، والمشاركة اللبنانية في سوريا، الى ملف 
حصرية السالح بيد الدولة، واالعالن االخير عن ضم  لبنان 

الى جهات فلسطينية وايران وسوريا، وان لبنان جزء من هذا 
المحور«.

أضاف »لبنان مش بهذا المحور«، وال في اي محور، وغالبية 
الشعب اللبناني تقول ال لهذا المحور، ولبنان ليس بيد احد، 

وال سلعة على طاولة احد«.

وتابع »نحن بكل وضوح، لن نعترف لحزب اهلل بأي حق من 
حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب، 

وتجعل من لبنان ساحة امنية وعسكرية، يسخرون من خاللها 
امكانات الدولة النقاذ النظام السوري وايران«.

واردف »اما ربط النزاع، فهو دعوة صريحة لمنع انفجار 
الصراع، قرارنا رفض االنجرار وراء الفتن المذهبية، وهذه 

االمور كانت مشكورة من االستاذ نبيه بري ووليد جنبالط، 
ونقول ان فوائد الحوار الى االن تؤكد على مواصلته«.

وسأل »اين هي مصلحة لبنان في اختصار جامعة الدول 
العربية؟ واختصارها بنظام بشار االسد، ومجموعات ميليشيات 

وتنظيمات وقبائل مسلحة تعيش على الدعم االيراني 
وتقوم مقام الدول في لبنان وسوريا والعراق واليمن؟ واين 

هي مصلحة لبنان من ان يذهب لبناني من لبنان للقتال 
هناك؟ واين مصلحة لبنان في التهجم على البحرين؟، معتبرا 

ان »مصلحة لبنان من كل ذلك، هي صفر معدومة وغير 
موجودة«.

وإذ طالب حزب اهلل ب»االنسحاب من سوريا»، قال: »دخلنا 
الحوار، الن الحوار اكبر منا ومنهم«، مشيرا الى خطورة 

االحتقان السني- الشيعي، وخطر غياب رئيس للجمهورية»، 
متهما حزب اهلل ب»تأجيل الكالم في امر انتخاب رئيس  

للجمهورية«.

الحريري: لن نعرتف بأي حق يتقدم على حق الدولة ،، يف قرارات السـلم والحـــرب 

                   في 13 شباط من العام 1991 وعند 
أول  بزوغ  ولدى  الليل،  منتصف  بعد  والنصف  الرابعة  الساعة 
ملجأ  داخل  شديدان  انفجاران  دوّى  الثالثاء   يوم  فجر  خيوط 
العامرية في بغداد، ليسقط   408 من النساء واألطفال  حيّ 
والطاعنين في السنّ، شهداء القصف المتعمَّد، وضحايا القتل 
العَمْد الذي ارتكبه أقوى جيٍش في العاَلم، بحق العُزَّل الذين 
والطرق  اآلمنة  والبيوت  للجسور  العدوانيّ  القصف  من  فرّوا 
ظانّين  الحصين،  الملجأ  ذلك  إلى  ليأووا  العابرة..  والسيارات 
أّن جيش الدولة التي تتشدّق باحترام حقوق اإلنسان، وحماية 
لن  أنه  والسلم..  الحرب  بقوانين  وااللتزام  البريئة،  األرواح 
ينتهك شرفَ الرجال والدول المحترمة وكلَّ المعاني اإلنسانية 

وقِيَمها!..

كلهم استشِهدوا غدرًا: 261 امرأة، و52 طفاًل رضيعًا أصغرهم 
عمره ال يتجاوز السبعة أيام، و95 من األطفال والطاعنين في 
السنّ، تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنواتٍ )الطفل أحمد العمر( 
و93 سنة )العجوز ذو الفقار(.. ولم يُعَثر منهم إال على ث314 
إلى   )94 )أي  الباقون  تحوّل  فيما  المعالِم،  واضحة  غير  جثًة 

أشالء ودماء وكتل متفحمة!..

كان ملجأ العامرية قد صُمِّمَ  في عهد الرئيس العراقي صدام 
الحروب،  وأهوال  الخوف  من  والنساء  األطفال  ليحمي  حسين 
ال  كي  األطفال  عن  المبنى  خارج  االنفجارات  أصوات  وليحجبَ 
محرقة..  الى  حولته  الوحوش   لكنّ  نفسية،  بعاهات  يصابوا 
ومجزرة ال زالت شاهدًا حيًا على أبشع أساليب القتل العَمْد التي 

مورست في التاريخ المعاصر.

عند أذان الفجر ليوم الثالث عشر من شباط عام 1991م، كان 
العين، مطمئنًا  قرير  نائمًا  نفسه(،  )هكذا يسمي  الحرّ،  العاَلم 
المئات  كان  بينما  الحَمَل..  على  الوحش  انتصار  حتمية  إلى 
العامرية..  ملجأ  في  المقصوفين  ونسائها،  بغداد  أطفال  من 
يستغيثون ويستنجدون ويموتون، اختناقًا وقتاًل ونزفًا.. وكمدًا 
ولتتمّ  أفرادها،  بكل  نَحْبَهَا  أسرٌ  لتقضي  واحتراقًا..  وفزعًا 
إبادة عائالتٍ بأكملها.. ولتمتزج الدماء: الدم العراقيّ.. بالدم 

السوريّ.. بالدم الفلسطينيّ..

العامرية  ملجأ  إلى  لجأوا  الذين  يلوذ  كان  هؤالء،  كل  فمن 
كانت  التي  بغداد  عن  مصغرًة  صورًة  الملجأ  كان  فقد  به.. 
عليها..  ما  وعليهم  لها،  ما  لهم  العرب،  لكل  ذراعيها  تفتح 

أبنائها  من  تسعةٍ  مع  السورية  أيمن(  )أم  استشهدت  وهكذا، 
)أديبة(  أهل  مع  جنب،  إلى  جنبًا  وحفيداتها..  وأحفادها  وبناتها 
العراقية وغيرهم من  )أم غيداء(  عائلة  أفراد  الفلسطينية، ومع 

العراقيين والعراقيات!..

المجزرة  تلك  على  والمسلمون  العرب  يسكت  لم  لو  ونقول:   
ملجأ  بأّن  نعلم،  أن  بقي  علينا  الغرب  تجرأ  ما  اقتُِرَفت  التي 
التقليدية،  غير  األسلحة  يقاوم  بحيث  مصممًا  كان  العامرية 
الذرية..  واإلشعاعات  والجرثومية  الكيميائية  األسلحة  ويقاوم 
وأّن جدرانه الكونكريتية المسلَّحة بالحديد كانت بسماكة متٍر 
خمسة  من  أكثر  يزن  كان  الرئيسيّ  بابه  وأّن  المتر..  ونصف 
التي  البشرية،  للوحوش  فهنيئًا  الحديد..  من  غراٍم  كيلو  آالف 
كل  على  بالتغّلب  فريدًا،  عسكريًا  إنجازًا  يحققَ  أن  استطاعت 
هذه العقبات.. لقتَل مئات األطفال اآلمنين والنساء اآلمنات، في 

حٍي آمٍن من األحياء السكنية لبغداد.

cbc مقتطقات من تقرير لل

ملجأ العامرية  هو ملجأ قصف جوي بحي العامرية، بغداد، قصف 
أثناء حرب الخليج الثانية. وأدت إحدى الغارات األميركية يوم 13 
شباط  1991 على بغداد بواسطة طائرتين من نوع أف-117 
تحمل قنابل ذكية إلى تدمير الملجأ ما أدى إلى مقتل أكثر من 

400 مدني عراقي معظمهم من النساء واألطفال.
 

و بررت قوات التحالف المهاجمة هذا القصف في حينه بانه كان 
تدمير  أن  األحداث  أثبتت  لكن  عراقية  قيادية  مراكز  يستهدف 
الملجأ كان متعمدًا خاصة وأن الطائرات األميركية ظلت تحوم 

فوقه لمدة يومين.
 
 

 الملجأ أخذ اسمه من الحي الذي يقع فيه بين البيوت السكنية، 
بجوار مسجد ومدرسة ابتدائية، إنه ملجأ مجهز ضد الضربات 
أو  الكيمائية  التقليدية  غير  باألسلحة  الضربات  أي  الكتلوية 
الجرثومية، محكم ضد اإلشعاع الذري والنووي والتلوث الجوي 

بهذه اإلشعاعات.

ولبنان أحيا ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف البيال يف لقاء »لبناني« جامع

■  جانب من الحاضرين■  وصالت غنائية■ مفتي عكار مشاركًا  

■  من الضحايا■  الملجأ من الداخل بعد قصفه■  جثث أطفال متفحمة■  جثث نساء وشيوخ  متفحمة

«
«

«
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                رأى عضو كتلة »المستقبل« النائب 
ان  الضروري  من  كان  »اذا  أنه    فتفت  أحمد 
اننا  اال  يجتمعون،  هم  فها  اللبنانيون  يجتمع 
نعرف ان ال نتيجة منه، فمن الواضح ان حزب اهلل 
وحتى  الحوار،  في  شيء  اي  لتقديم  مستعد  غير 

ولو قدم شيئا يتراجع عنه«.

االحتقان،  لتخفيف  حصل  »الحوار  بأن  وذكر  
هذا  من  زاد  رصاص  اطالق  من  حصل  ما  لكن 

 االحتقان«. 
في  ونتنازل  نقدم  »نحن  قال:  سؤال،  على  وردا 
قدمنا  شيئا.  يقدم  ان  يريد  ال  الحزب  ان  حين 
السياسية  المواقف  وفي  الخطاب  في  تنازالت 
نرفضه  كنا  الذي  الوقت  في  الحوار  الى  فذهبنا 
وقبلنا ترك البحث في موضوع تدخله في سوريا 

تقديم  يريد  فال  اهلل  حزب  اما  آخر،  وقت  الى 
يجر  لم  او  الحوار  جرى  »إن  وأردف:  شيء«. 
بالنسبة لي لم يعد مهما ألنه من الواضح جدا 

ان نوايا حزب اهلل في مكان آخر«.
   

مجلس  لرئيس  اعطى  »البعض  ان  إلى  وأشار 
النواب نبيه بري صفة راعي الحوار، لكن بالنسبة 
بأن  مذكرا  راعيا«،  وليس  للحوار  شريك  هو  لي 
»بري لديه )حركة أمل( وهو جزء من المفاوضات 
والشعارات  الصور  ونصف  اهلل،  حزب  مع 
فأصول  بري  للرئيس  بيروت  في  الموجودة 
المشكلة وخلفياتها معروفة اين، فال يعطي احد 

دورا الحد آخر ال يملكه«. 

االولى  اللحظة  منذ  اهلل،  حزب  مع  »الحوار  تابع 

               رأى الرئيس نجيب ميقاتي  »أن تحصين 
الموقف اللبناني في هذا الظرف يكون بوقوفنا صفا 
واحدا في مواجهة غطرسة عدو ال يفهم الرسائل 
اال بقوتها،« منشادًا   جميع الفرقاء السياسيين في 
لبنان االلتزام بتحصين الموقف اللبناني وتوحيده 
مع  القائم  والتنسيق  الدولية،  بالشرعية  وااللتزام 
اقليميا  الضائع  الوقت  لتمرير  اليونيفيل،  قوات 
الكبرى باقل اضرار على  التفاهمات  ودوليا وغياب 

وطننا«.

وعن تقييمه لعمل الحكومة قال »إن دولة الرئيس 
يقوم  وهو  عليه  يحسد  ال  موقف  في  سالم  تمام 
بجهد إستثنائي لتمرير عمل الحكومة بأقل اضرار 
واالدارات،  الوزارات  عمل  إستمرار  يؤمن  وبما 
رئاسة  موقع  في   الحاصل  الشغور  إستمرار  أن  اال 
الجمهورية ترك اثرا سلبيا جدا على مجمل الوقاع 
مجلس  مؤسسة  عمل  على  وخصوصا  البلد  في 

الوزراء«.

ورأى ميقاتي »أن الفضل األول في إستمرارية عمل 
وكيفية  الحكومة  رئيس  صبر  الى  يعود  الحكومة 
في  الوزراء  مجلس  مؤسسة  داخل  األمور  متابعته 
في  الفراغ  بعد  حصل  الذي  الجديد  الواقع  ظل 
هذا  في  قلنا  أن  وسبق  الجمهورية.  رئاسة  سدة 
المجال أن المتضرر األول من شغور منصب رئيس 
بات  بحيث  الحكومة  رئيس  موقع  هو  الجمهورية 
كل وزير أشبه برئيس ظل في حد ذاته ، إضافة الى 
أن توزع الخريطة السياسية داخل الحكومة فرض 
وفق  الحكومي،  للعمل  معّطال  أو  مسهّال  نفسه 
التحالفات والمناخات السياسية. من الطبيعي، إزاء 
الحكومة  الرئيس  دولة  ينفذ صبر  أن  الواقع،  هذا 
الذي ال يقبل إستمرار التعطيل والمشاكسات، بكل 
جديا  دخلنا  اننا  اعتقد  الحل  كان  ومهما  االحوال 

مرحلة تصريف االعمال«.

وقال: »من المؤكد أن إنتخاب رئيس للجمهورية 
عمل  لسير  أساسية  وضمانة  أولوية  يشكل 
لكون  توازنها،  وحفظ  الدستورية  المؤسسات 

على  والساهر  الدولة  رمز  هو  الجمهورية  رئيس 
لبنان  استقالل  على  والمحافظة  الدستور  احترام 
الدستور،  ألحكام  وفقًا  أراضيه  وسالمة  ووحدته 
متبادلة  تنازالت  تقديم  االطراف  كل  على  ويجب 

للوصول بهذا االستحقاق الى خواتيمه«.
 

وردا على سؤال قال: »إن خادم الحرمين الشريفين 
لبنان  صديق  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
واللبنانيين، ويحمل في قلبه مودة خاصة لشعب 
لبنان، كما ولي عهده األمير مقرن بن عبد العزيز 

وولي ولي عهده األمير محمد بن نايف بن 
المملكة  عالقات  بأن  ثقة  على  نحن  العزيز.  عبد 
ان  بل  متميزة،  بلبنان ستبقى  السعودية  العربية 

ستصبح اكثر قوة وتميزا«.
  

 و أمل الرئيس ميقاتي »أن تتعزز أجواء الحوار التي 
الداخلي في هذه  الوضع  لتحصين  نشهدها حاليا 
المرحلة االقليمية والدولية الحساسة، بالتوازي مع 
مقاربة الوضع الحكومي والملفات المطروحة على 
شخصية  ال  وطنية  منطلقات  من  الوزراء  مجلس 
مثالي  غير  انه  رغم  الحكومي،  الواقع  وإعتبار 
التجاوزات ال سيما لصالحيات  ويشوبه الكثير من 
ضروريا،  أمان  صمام  يشكل  الحكومة،  رئيس 
عقد  معه  يكتمل  جديد  رئيس  انتخاب  حين  الى 
التوازن  ويعيد  اللبنانية  الدستورية  المؤسسات 

المفقود حاليا«. 

تتعلق  يبدون مالحظات  الذين  » نحن من  وقال: 
الوزراء  مجلس  مؤسسة  ودور  الحكومة  بعمل 
الذي  الواقع  بفعل  الحكومة،  رئيس  وصالحيات 
تسبب به الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكننا نرى 

أنه افضل الحلول في الواقع الراهن«.

اليه  وردا على سؤال قال: »ان القرار الذي توصل 
قرار  الحزبية  والشعارات  الصور  بازالة  المتحاورون 
ادعو  وانا  التشنجات،  تخفيف  في  ويساهم  جيد 

جميع مناصري الى تطبيقه فورا«. 

مرفأ بريوت
الحوض  ردم  ملف  بشأن  الدائر  السجال  وعن 
الرابع في مرفأ بيروت قال: »من المؤسف أن كل 
تتداخل  وسجالية  خالفية  مادة  الى  تتحول  قضية 
والتنموية  واالدارية  القانونية  العوامل  فيها 
حال  هو  وهذا  والمناطقية،  الطائفية  باالعتبارات 
ملف مرفأ بيروت، بحيث بتنا نسمع البعض يقول 
إن اغالق حوض في مرفأ بيروت يشكل إفادة لمرفأ 
يمثل  الحوض  هذا  على  االبقاء  ان  او  طرابلس، 
انتقاصا من حقوق طرابلس او غيرها من المدن، 

وهذا الكالم معيب البناء المدينتين«.

أولهما  الملف،  هذا  لمقاربة  شقان  »هناك  تابع: 
إداري بحيث ينبغي عرض هذا الملف على مجلس 
الوزراء لبحثه انطالقا من ان انشاء الحوض الرابع 
تم بمرسوم ، واي تعديل ينبغي ان يتم بمرسوم 
التي  السجالية   الجوانب  عن  النظر  بغض   ، آخر 
تطرح. من جهة ثانية ينبغي أن تكون هناك مقاربة 
شاملة لموضوع المرافئ ودورها التنموي الشامل 
العودة  المجال  هذا  في  اقترح  وانا  المناطق.  لكل 
الى االقتراح الذي قدمه معالي الوزير السابق عمر 
والقاضي   ، النقل  وزارة   توليه  خالل   ، مسقاوي 
بانشاء هيئة موحدة الدارة المرافئ اللبنانية لكي 
نستفيد من كل مرافقنا الحيوية بعدالة ومساواة ، 
ال ان يكون تنمية مرفق معين ومنطقة معينة على 

حساب مرفق آخر ومنطقة أخرى«. 

عزى الراعي..
البطريرك  الى  التعازي  ميقاتي  الرئيس   وقدم 
البطريركي  النائب  بوفاة  بكركي،  في  الماروني 
فرنسيس  المطران  بشري  جبة  على  السابق 
الصرح  الى  ميقاتي  الرئيس  وصل  وقد  البيسري. 
الراعي   البطريرك  الى  التعازي  البطريركي   وقدم 

والمطارنة الموارنة وعائلة المطران البيسري. 
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تحصني املوقف اللبناني يكون بالوقوف صفا واحدا امام غطرسة العدو
سالم يقوم بجهد استثنائي ،،  امللك سلمان يحمل يف قلبه مودة خاصة للبنان واللبنانيني ،، لتعزيز أجواء الحوار

                 شدد الوزير السابق فيصل كرامي 
على ان عملية مزارع شبعا هي رد االعتبار التي 
قوات  فيه  تستطيع  الذي  الزمن  انتهى  بها 

االحتالل اإلسرائيلي أن تفلت من العقاب.

اإلرث  »هل  صحفي  حديث  في  كرامي  وتساءل 
أنه  مؤكدًا  عقار؟،  أو  مصرفي  حساب  السياسي 
باٍق ومستمر على نهج والده الرئيس الراحل عمر 

كرامي الخدماتي«

همّه  كان  الذي  والده  ان  الى  كرامي  ولفت 
حمى  حياته،  من  األخير  اليوم  حتى  طرابلس 
يوم  فعل  ردّ  بأي  القيام  و»رفض  المدينة 
تعرضي إلشكال، كان يعتبر أن أي رد فعل سيضر 

بالمدينة«.

الفقر في طرابلس بات كبيرًا  واضاف كرامي ان 
وإلى  عليه،  للقضاء  جبارة  جهود  إلى  ويحتاج 
على  مشددًا  ذلك،  أجل  من  األطراف  كل  تعاون 
انه مستعد للتعاون مع أي جهة تساعد طرابلس 

وتسهم في إنمائها.

ليس  هدفه  ان  على  كرامي  شدد  ذلك  الى 
الخصومة مع أحد، بل االلتقاء والتواصل والتعاون 
والوطن،  والطائفة  طرابلس  مصلحة  أجل  من 

سياسية  حيثية  من  به  نحظى  ما  بأن  معترفًا 
العالقة من غير  إرساء هذه  وشعبية ساعدنا في 

أن نتخلى عن خصوصيتنا وثوابتنا السياسية.
نجيب  الرئيس  مع  الحالية  عالقته  وصف  كما 
تقارب  وبعد  الوقت،  مع  »لكن  بالجيدة،  ميقاتي 
الوزراء وخارجه،  بيننا وبينه داخل مجلس  حصل 
ودًا  لي  وأظهر  وبينه،  بيننا  الكيمياء  ركبت 
عائلية  روابط  أن  وخصوصًا  كبيرين،  واحترامًا 
لها  ومحبته  طرابلس  على  وحرصه  به،  تجمعنا 
فضل  له  كان  أنه  أنكر  وال  تقاربنا،  في  أسهما 
كبير في دعم إنجازات حققتها في وزارتي». وعن 
كرامي:  قال  الحريري،  سعد  بالرئيس  عالقته 
»منذ زيارته لنا في بقاعصفرين عام 2009، لم 
في  المشكلة  لكن  وبينه.  بيننا  التواصل  ينقطع 
متابعة هذا التواصل. في ظل وجوده خارج لبنان 
بيننا،  الوصل  هو صلة  الحريري  نادر  أخونا  كان 
واالحترام  الود  على  قائمة  جيدة  معه  وعالقتنا 
الطائفة  ووحدة  طرابلس  خدمة  على  والحرص 

ومصلحة الوطن«.

وابدى كرامي ارتياحه للحوار بين تيار المستقبل 
الحوار منذ  لقيام هذا  وحزب اهلل، وقال: »دعونا 
البداية ومن الضروري جدًّا قيام حوار آخر داخل 
أن نجري حوارًا مع  إذ ال يعقل  السّنية.  الطائفة 

اآلخرين ونرفض قيام حوار بيننا«.

الحريري غادر بريوت بعد 14 يوم يف »الوسط« 
         غادر رئيس تيار »المستقبل« النائب سعد 
العربية  المملكة  إلى  متوجها  بيروت  الحريري 

السعودية، بعد بقائه لمدة 14 يوما.

وقال بيان رسمي صادر عن مكتب الحريري  »غادر 
الرئيس سعد الحريري مساء اليوم بيروت متوجها 

إلى الرياض في المملكة العربية السعودية«.

من  عشر  الثالث  ليلة  بيروت  الحريري  ووصل 
والده  الغتيال  العاشرة  الذكرى  عشية  شباط، 

رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري.

وخالل فترة تواجده، كان للحريري خطابا يوم 14 
شباط في البيال، أعلن فيه تمسكه في حوار التيار 

اإلعتراف  عينه  الوقت  في  رافضا  اهلل«،  »حزب  مع 
للحزب »بأي حق يتقدم على حق الدولة في قرارات 

السلم والحرب«.

العاملة  الشخصيات  من  العديد  الحريري  والتقى 
والصحافي  واإلقتصادي  السياسي  المجال  في 
»التغيير  تكتل  رئيس  أبرزها  الوسط«،  »بيت  في 
حزب  رئيس  عون،  ميشال  النائب  واإلصالح« 
الحزب  رئيس  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات 
»التقدمي اإلشتراكي« النائب وليد جنبالط، رئيس 

حزب »الكتائب اللبنانية«» أمين الجميل.

كذلك زار الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الحكومة تمام سالم في  التينة، ورئيس  في عين 

التي  الثانية  المرة  هي  وهذه  الحكومي.  السراي 
غياب طويل  بعد  لبنان  في  الحريري  فيها  يتواجد 
منذ عام 2011، حين أسقطت حكومته من قبل 
 11 باستقالة  شـــباط(   - ك2   12( آذار   8 فريق 
وزيرا منها في خطوة أعلن عنها من الرابية حينها.

من  الثامن  في  فيها هي  عاد  التي  األولى  والمرة 
اقتحام مجموعات  قليلة على  أيام  بعد  الفائت  آب 
وأعلن حينها  األولى.  للمرة  بلدة عرسال  متطرفة 
مليار  بقيمة  سريعة  سعودية  هبة  عن  الحريري 
 3 بقيمة  أخرى  هبة  إلى  أضيفت  للجيش،  دوالر 

مليارات دوالر. )النهار(

          وجه قائد الجيش العماد جان قهوجي 
»تحية لكل العسكريين المنتشرين على طول 
العسكرية  »الوحدات  بالذكر  وخصَّ  الحدود»، 

التي حققت انجازًا نوعيًّا كبيرًا«.

وقال في حديث لصحيفة »السفير« »إن جيشنا 
أثبت    والفداء،   والتضحية  الشرف  جيش  هو 
أنه قادر على تحقيق انتصارات وخوض معارك 
القيام  من  العالم  جيوش  أقوى  تمكنت  قلما 
وبلحمه  سالح  من  له  بالمتوفر  هو،  وها  بها، 
على  وشدَّد  معاركه«.   أشرس  يخوض  الحي، 

االحتماالت  مواجهة  في  الجيش  »جهوزية 
كافة«.

ومعركتنا  يهزمنا،  العدو  نترك  »لن  اضاف:   
الجيش  دام  ما  يسقط  لن  ولبنان  مفتوحة، 
يتقدم بخطى واثقة ويقف بحزم للدفاع عنها 
ان  وأكد  التضحيات«.  تلو  التضحيات  ويقدم 
»الجيش هو الضامن الستقرار البلد ورد الخطر 
عنه،   والجيش لن يبقى الجيش الرادع فقط، 

بل السيف القاطع«.

قائد الجيش العماد جان قهوجي
 »لن نسمح  بإسقاط لبنان«

■  الحريري  

■فتفت    

■كرامي    

■ميقاتي

«
«

- مرتاح للحوار والفقر يف طرابلس »بات كبريا«
 - عالقتي مع امليقاتي .. و الحريري .. جيدة

قدمنا تنازالت والحوار يجب أن يستمر
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          استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي 
االدارية  الهيئة  في طرابلس،  مكتبه  في  نهرا 
برئاسة  والشمال  طرابلس  مختاري  لرابطة 
معه  وبحثت  مراد،  ربيع  المختار  رئيسها 
تأمين المكان المناسب لقلم نفوس طرابلس 
لتوسعته وتأهيله وتمكينه من استيعاب ورشة 
سجالت  وترميز  وتصوير  واستنساخ  ترميم 

النفوس والوثائق ذات الصلة بها.
المخاتير  ابداء  »بعد  مراد:  قال  اللقاء  بعد   
والواقع  المقترح  المكان  حول  لمالحظاتهم 
في الغرف الداخلية للبريد القديم، وضم غرفة 
وفتح  لها  االقتصاد  مصلحة  وغرفة  الهويات 
من  المعامالت  استقبال  وشبابيك  المدخل 
جهتها، كان النقاش بناء ومثمرا انتهى بوعد 
من المحافظ بتأهيل المكان على احدث الطرق 
والتدفئة  والتهوئة  الرطوبة  لمكافحة  العلمية 

والتبريد واالنارة المناسبة والفعالة.
 

اضاف: »تم االخذ بمطلب ضم غرفة االقتصاد 

حثيثة  ومتابعة  الرابطة  رئيس  لمقترح  بناء 
هادي  والمحامي  يكن  غسان  النقيب  من 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  مكتب  من  فجلون 
ضمن  من  الممكن  افضل  كان  االتفاق  وهذا 
في  الجهود  هذه  واثمرت  المتاحة.  الخيارات 
طرابلس  نفوس  قلم  انتقال  شروط  تحسين 
الى الموقع الذي اختاره المحافظ، بعد موافقة 
دائرة  رئيس  ممانعة  وعدم  النفوس  مأمور 

نفوس الشمال عامر مصول«,

و أشرف على إزالة االعالم والصور يف 
التخلص  حتى  نتوقف  لن  طرابلس: 

من املخالفات والشعارات 

أشرف محافظ الشمال رمزي نهرا، على تنفيذ 
القرار الصادر عن المحافظ، والقاضي بإزالة كل 
االعالم والصور والشعارات السياسية والحزبية. 
انطلقت الحملة  وشاركت فيها ورش من بلدية 

طرابلس وعناصر قوى االمن الداخلي. وكانت 
لنهرا جولة ميدانية في شوارع المدينة مؤكدا  
كل  إزالة  حتى  تنتهي  ولن  بدأت  »الحملة  أن 

المخالفات والشعارات واالعالم الحزبية، 
مرفرفا  سيبقي  الذي  اللبناني  العلم  باستثناء 

في كل المناطق«.

المشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  أن  الى  ولفت   
الى  مشيرا  بالحملة،  للبدء  توجيهاته  أعطى 
يريدون  الشمال  وكل  طرابلس  »أهالي  أن 
رؤية مدنهم وبلداتهم نظيفة من الشعارات«  
محذرا من اتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين 
في حال إعادة تعليق الشعارات، اضافة الى أن 

عاتقهم  على  سيتكبدون  العالقة  أصحاب 
المصاريف المالية إلزالة الشعارات« وشكر كل 
المواطنين الذين بادروا الى تطبيق القرار منذ 

صدوره.
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بمقاربة  قدما  المضي  وأولها  التنفيذ  قيد 
مسؤوليتها  األطراف  كل  تتحمل  حيث  جديدة 
مجتمعا  معا  لنبني  مشتركة  عمل  ورشة  في 
البلدية  رعاية  تحت  وأقرينا  سليما.  صحيا 
خطة عمل ستقوم الشركة اللبنانية لالسمنت 
البيئية  األبيض بتطبيقها تحت إشراف اللجنة 
اجتماعات  عقد  إلى  وسيصار  شكا.  بلدية  في 
لمتابعة  والشركة  األهالي  فيها  يشارك  دورية 

التقدم في هذا الملف«.
 

بوهارون

وقال ممثل الشركة اللبنانية لالسمنت األبيض 
األهالي  هواجس  »نتفهم  بوهارون  جميل 
ونتعاطف مع مطالبهم ونؤكد التزامنا متابعة 
المعنية.  الحوار بشكل شفاف مع كل األطراف 

لذا نحن على استعداد تام للتنسيق مع األهالي 
بغية متابعة تطبيق خطة العمل للحد من آثار 

عملياتنا على البيئة«.
 

اضاف: »إننا على تواصل وتنسيق دائمين مع 
الدورية  التقارير  إليها  نرفع  التي  البيئة  وزارة 
الناتجة  االنبعاثات  بمستوى  المتعلقة  ومنها 

عن أعمالنا ونطلعها على أدائنا البيئي«.

ريفي يصف قتل املسلمني يف أمريكا بالعمل االرهابي

ريفي  أشرف  اللواء  العدل   وزير  رأى               
المتحدة  الواليات  في  حصل  ما  إن  أن  بيان  في 
أميركيين  لثالثة  قتل  جريمة  من  األميركية 
مسلمين بدافع الحقد والكراهية لألديان، يجعلنا 
مشاعر  اليه  وصلت  الذي  المدى  من  نتخوف 
الكراهية والتطرف، التي باتت تترجم على شكل 
أعمال اجرامية ارهابية، هي في توصيفها الفعلي 

جرائم ضد االنسانية.

اضاف : »ان هذه الجريمة هي في سياق ارهابي 
واحد مع الكثير من الجرائم التي سبقتها، فبغض 
منظما،  أو  فرديا  إجراميا  عمال  كونها  النظر عن 
فقتل االبرياء بسبب انتمائهم الديني أو العرقي، 

وما  مضت،  عصور  الى  ينتمي  ارهابي  عمل  هو 
في  وللمسيحيين  بورما،  في  للمسلمين  حصل 
العنف  هذا  على  على  شاهد  والعراق،  نيجيريا 
االنسان  يستهدف  الذي  المرفوض  االعمى 
كله  العالم  ندعو  الديني.اننا  انتمائه  بسبب 
الستنكار هذه الجريمة وادانتها، كما نهيب بكل 
في  والحكماء  والعقالء  والمعتدلين  االحرار  بكل 
العالم الذين يؤمنون بقيم حرية االنسان وصون 
العنف  وجه  في  شجاعة  وقفة  يقفوا  أن  كرامته، 
أن  جديدة  مرة  تثبت  الجرائم  فهذه  واالرهاب، 
بين  فرق  ال  وأن  انتماء،  وال  له  دين  ال  االرهاب 

ضحاياه الى اي دين أو عرق انتموا«. 

محافظ الشمال أشرف على ازالة األعالم والصور
وعرض ورابطة مختاري طرابلس تأمني مكان مناسب لقلم نفوس طرابلس

        عقدت بلدية شكا   اجتماعا في مقرها ضم 
الترابة  لمعمل  المجاور  الحي  وسكان  أهالي 
اللبنانية  الشركة  مسؤولي  وكبار  البيضاء 
لالسمنت األبيض، للبحث في السبل اآليلة إلى 
الكريهة.  والروائح  واالنبعاثات  الغبار  تخفيف 
وأتى االجتماع في أعقاب االعتصام الذي نفذه 
األهالي أمام مدخل المعمل األسبوع الماضي 

احتجاجا على هذه اآلثار. 
 

كفوري
وقال رئيس بلدية شكا فرج اهلل كفوري: »لقد 
قيد  تدابير  مجموعة  وضع  على  االتفاق  تم 

اجتماع بيئي يف بلدية شكا 

«
والدولية  العربية  االرادة  املرعبي: 

متمسكة بلبنان وبالطائف 
الوزير  اللبناني«  »القرار  تيار  رئيس  اعتبر              
الحوارات  »نتائج  ان  المرعبي  طالل  السابق  والنائب 
متمنيا  تظهر«،  بدأت  االفرقاء  بين  االيجابية 
المستقبلية واالستعداد  الساحة  »االستمرار بتحصين 

لمرحلة جديدة"، مبديا تفاؤله بامكانية الوصول الى 
رئيس جديد للبالد وسيتم التوافق عليه خارجيا«

التي  االمنية  الخطوات  واتخاذ  »االستمرار  الى  ودعا   
اننا  كما  لبنان،  في  االستقرار  وتدعم  جدواها  اثبتت 
وكل  الجيش  مع  بوقوفهم  اللبنانيين  جميع  نحيي 
القوى االمنية لمواجهة االرهاب، الذي يحاول ان يزرع 

الفتن ويزعزع الساحة الداخلية«.
 

شعارات  ازالة  اىل  الوصول  نتمنى  طعمة: 
االنتماء اىل غري لبنان

تكون  »قد  بأنه  طعمة   نضال  النائب  راى            
حملة إزالة الشعارات السياسية، نتيجة حوار المستقبل 
وحزب اهلل، مؤشرا إلرادة التخلي، فالقضية في عمقها 
عليها  نصر  كنا  مواقف  عن  التخلي  على  قدرتنا  هي 

إلى  الوصول  ونتمنى  البلد،  يحتاجها  أخرى  لصالح 
المؤسسات،  عمل  وتعطيل  المقاطعة  شعارات  إزالة 
غير  إلى  االنتماء  شعارات  إزالة  إلى  الوصول  نتمنى 
يكرس  ال  شعار  كل  إزالة  إلى  الوصول  نتمنى  لبنان، 
مبدأ مرجعية الجيش اللبناني والقوى األمنية الشرعية 
السبل  إيجاد  إلى  ليصار  اللبنانية،  الساحة  كامل  على 

العملية لتكريس ذلك في المستقبل المنظور«.

بداية  بعدالة  التعامل  عدم  كبارة: 
لفشل أي خطة أمنية

على  كبارة  اللطيف  عبد  محمد  النائب  أثنى            
الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق 
في  للبحث  متخصصة  لجان  تشكيل  الى  والهادفة 
المذكرات والوثائق المتعلقة بالجرائم الصغيرة التي 
يتهم بها عدد من المطلوبين في البقاع، مثل إطالق 

النار في األفراح أو في األحزان، وفق تعبيره.

وقال كبارة في تصريح: »هي خطوة جيدة من وجهة 
نظرنا ألنها يمكن أن تفتح الباب لتأليف لجان مماثلة 
التي يضطهد بموجبها عدد كبير  الوثائق  للنظر في 

من المتهمين في طرابلس والشمال وغيرهما. هؤالء 
ال  إقترفوه  ما  غالبية  الوثائق،  بموجب  المضطهدون 
يتجاوز ما يريد الوزير المشنوق أن يعالجه بالنسبة الى 
مطلوبي البقاع، لكن الفارق الوحيد هو أن المطلوبين 
يتهمون  الشمال  في  العشوائية  الوثائق  بموجب 
فيما  وعرضهم،  أرضهم  عن  دافعوا  ألنهم  باإلرهاب 
كانت الدولة تحمي أهل البقاع وال تحمي أهل الشمال، 

ال بل كانت غائبة تماما عنهم وال تزال«.

وشدد على ضرورة »التعامل بالمثل، ألن غياب العدالة 
بين  والمساواة  النوع  هذا  من  حساسة  قضية  في 

الجميع هو بداية لفشل أي خطة أمنية«.

كرامي،  عمر  فيصل  السابق  الوزير  استقبل   
اهالي  لجنة  من  وفدا  بطرابلس،  دارته  في 
أحداث  وموقوفي  اإلسالميين  الموقوفين 
معهم  وعرض  رومية،  سجن  في  طرابلس 
الموقوفين  تواجه  التي  المشاكل  مجمل 
المبنى  إلى  »باء»  المبنى  من  نقلهم  بعد 
لحق  وظلم  اتتهاكات  من  رافقها  وما  »دال« 
التي  المتجددة  المعاناة  إلى  إضافة  بالسجناء، 
طرابلس  من  االنتقال  جراء  باالهالي  تلحق 
يتخللها من  وما  أبنائهم  لمواجهة  رومية  إلى 
صعوبات وضغط معنوي وتكاليف مالية ترهق 

كاهلهم«.

بالقضية،  اهتمامه  كرامي  ابدى  جهته،  من 
مؤكدا »ضرورة متابعة الملف مع كل المعنيين 
إضافة  وأمنية،  وقضائية  سياسية  سلطة  من 

الكتل  مختلف  من  والسياسيين  النواب  الى 
لتحقيق المطالب«. 

ولبى دعوة الحريري 
فيصل  السابق  الوزير  قام  متصل  سياق  وفي 
الحريري  سعد  الرئيس  دعوة  بتلبية  كرامي 
الستكمال التواصل الذي بدأ منذ العام 2010، 

وللبحث في األوضاع العامة.

»أن  الزيارة  أجواء  على  وأكدت مصادر مطلعة 
وضعها  التي  بالمبادئ  تمسكه  أكد  كرامي 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  مع  وبعالقته  والده، 
والطرابلسية»،  الوطنية  وبثوابته  وبقناعاته 
أجل حماية  التعاون من  على »ضرورة  مشددًا 
بشكل خاص،  السنية  والطائفة  عمومًا   لبنان 

مكونات طرابلس من  تعاون كل  فكرة  طارحًا 
أجل إجراء مصالحات سنية ـ علوية تهدف الى 

إقفال الجرح النازف في التبانة وجبل محسن«.
واوضحت إن »الحريري أبدى إيجابية واستعدادًا 
»الخط  أن  مؤكدًا  الجميع»،  على  لالنفتاح 
يجوز  ال  الذي  األمن  هو  لديه  الوحيد  األحمر 
التهاون به، مثنيًا على كل الخطوات التي قام 
المشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  بها 

من أجل الحفاظ على األمن واالستقرار«

توافقا  »الطرفين  أن  إلى  المصادر  واشارت 
على أن طرابلس تحتاج الى جهود الجميع من 
أجل تفعيل مشاريعها والنهوض بها وأن هذا 

يتطلب تعاون جميع مكوناتها«.

الجسر: العاقل هو من يسعى 
اىل التربيد ال اىل التفجري

  
في  دارته  في  الجسر  سمير  النائب  إستقبل           
طرابلس ممثلة االمين العام لألمم المتحدة في لبنان 
سيغريد كاغ بحضور النائب محمد كبارة ومنسق عام 
تيار المستقبل في طرابلس الدكتور مصطفى علوش، 
الى  اضافة  لبنان  في  العام  الوضع  عرض  تم  حيث 
احياء  في  المتحدة  االمم  ومساهمة  المدينة  اوضاع 

الدورة االقتصادية واالجتماعية.
 بعد اللقاء قال الجسر: »االمم المتحدة تهتم بلبنان 
وبالشأن  فيه  العامة  وبالسياسة  مناطقه  وبكل 
الطرابلسي ايضا، وقد عرضنا موضوع االزمة السابقة 
مرحلة  الى  الدخول  وكيفية  المدينة  بها  مرت  التي 

التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
جوالت  سببته  الذي  الكارثي  الوضع  من  للخروج 
العام  من  حصلت  التي  االمنية  والفوضى  االقتتال 

2008 حتى اليوم«.  
  

نترك  ان  اما  خيارين،  امام  »نحن   : قال  الحوار  وعن 
االمور تسخن الى حد االنفجار، او ان نسعى الى تبريد 
االمور، والعاقل هو من يسعى الى التبريد وال يسعى 

الى التفجير، ألن ذلك ال يخدم لبنان ابدا«.

مرأب  بناء  مشروع  يف  وبحث 
للسيارات يف التل

وفي سياق آخر استقبل النائب سمير الجسر في مكتبه 
وعرض  المدني«،  »الحراك  من  وفدا  طرابلس،  في 
معه بعض المشاريع االنمائية المطروحة للتنفيذ في 
في  للسيارات«  مرأب  »بناء  مشروع  ابرزها  المدينة، 

ساحة التل. 

واكد الجسر للوفد، ان »اي مشروع يخصص للمدينة 
الجهة  عن  النظر  بغض  به،  ومرحب  امر ضروري  هو 
التي تطرحه. الن ما يهمنا هو ان يكون هناك مشاريع 
انمائية تسهم برفع المستوى االقتصادي واالجتماعي 
مشروع  طرح  من  انا  »لست  وقال:  للمواطنين«. 
المرأب، لكنني اطلعت عليه وهو عبارة عن 4 طوابق 
االجرة و4  لسيارات  منها سيخصص   2 االرض،  تحت 
الحد  في  المشروع  هذا  »يسهم  ان  وامل  للعموم«. 
واذا  المدينة.  تعانيها  التي  الخانقة  السير  زحمة  من 
فال  انمائي،  اي مشروع  على  اعتراضات  اي  لدينا  كان 
البديل  تقديم  بل  الرفض،  لمجرد  رفضه  علينا  يجب 
حاجاتنا  مع  يتالءم  الذي  بالشكل  منه  نستفيد  حتى 

المتنوعة«.

■ كرامي

■ نهرا و خير■  ريفي

فيصل كرامي عرض مع وفد اهالي املوقوفني االسالميني اوضاعهم
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الغزال زار دبي واطلع على  »حماية املدن«
الحافظ  ربيع  الداخلي  األمن  قوى  في  أول  المعاون  يرافقه  غزال  نادر  طرابلس  بلدية  رئيس  قام            
المنتدب من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمشرف على إنجاز مشروع غرفة المراقبة واإلنذار المبكر 
الخاصة لمدينة طرابلس، وبدعوة من شركة.E.B.E وكيل شركة »بناسونيك انترناسيونال» ألجهزة الحماية 
والمراقبة ووكالء شركة axxon للبرامج الذكية والتي تستحوذ على 60 % من السوق العالمية لمشاريع حماية 
المدن في العالم، بزيارة مكاتب الشركة في دبي .  واستمع غزال والحافظ لشرح عن »أحدث التقنيات المتبعة 
بأهم المدن في العالم من برامج ذكية، لها نتائج مباشرة على أمن المدن وكذلك تحقيق نتائج اقتصادية 
مباشرة لجهة التنمية المستدامة للمدن«.  وتمت مناقشة »حاجات مدينة طرابلس وكيفية اإلستفادة القصوى 
المدينة  في  بها  القيام  المنوي  المشاريع  »دعم  على  الشركة  مع  التوافق  تم  كما  المتاحه«،  الحديثة  التقنيات  من 

ومناقشة مشروع البوابة اإللكترونيه المنوي العمل بها على مداخل المدينة«. 

«
               اعتبرت »هيئة علماء المسلمين في لبنان - مكتب طرابلس«، في بيان، ان »لفظ الجاللة الموجود 
في ساحة النور عند مدخل طرابلس، هو رمز لجميع الطوائف والمذاهب واألديان. والدولة في دستورها نصت 
أنها تؤدي فروض اإلجالل هلل. فلماذا هذا الغيظ والحقد الدفين الذي يظهر بين الفينة واألخرى جراء وجود هذا 
االسم العظيم؟«. وأعلنت رفضها »رفضا باتا وقاطعا مقارنة الشعارات الدينية التي تنم عن معتقدات الطوائف 

وثوابتها، بالشعارات الحزبية والملشياوية التي تؤدي إلى الفتنة والتصادم والعداوات«.

يجر  كاد  أمرا خطيرا  في طرابلس(،  كرامي  الحميد  عبد  )في ساحة  الظالم  جنح  في  باألمس  جرى  »ما  ورأت 
البلد إلى فتنة عمياء«، متسائلة »هل الهدف شيطنة الحالة اإلسالمية وإخراج العلماء عن دورهم في توجيه 
بمدينة طرابلس  والتطرف  اإلرهاب  تهم  إلصاق  ثم  والروية ومن  للحكمة  يبقى صوت  ال  الساحة حتى  هذه 

وأبنائها؟«.

ودعت الهيئة »الدولة إلى المسارعة في إخراج مشاريع تنمية طرابلس من األدراج إلى حيز التطبيق، فمشكلة 
طرابلس ليست في ساحة النور بل في الشلل الذي يصيب المرفأ والمعرض الدولي وغيرها من مرافق المدينة 

بسبب الحقد الطائفي من بعض المسؤولين«.

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

هيئة علماء املسلمني
 ترفض مقارنة الشعارات الدينية بالشعارات الحزبية

حبيش: لالحتكام إىل الدستور يف العمل الحكومي

             دعا النائب هادي حبيش في حديث الى اذاعة »صوت لبنان 93,3»، الى »االحتكام للدستور في 
العمل  الحكومي«، مشيرا الى أن »وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت أعاد الزخم السياسي«. أما في الملف 
امنية  استهدافات  معلومات عن  وعن  زال هو هو«.  ما  لالنتخابات  المعطل  »الفريق  ان  الى  فلفت  الرئاسي، 

لشخصيات سياسية نفى علمه بها، متمنيا أال »تكون دقيقة وال نعود الى مرحلة االغتياالت«.

عّلوش: هل نحن أغبياء لالعتقاد أن »حزب اهلل« قد تغري؟
                   أشار  النائب السابق مصطفى علوش، الى أن الخطاب األخير للسيد نصر اهلل جاء ليشدد على ان 
ال أفق للحوار.  ورفض علوش لـ»السفير»، دعوة نصر اهلل الى الدخول معًا الى سوريا، ولفت الى ان نصر اهلل 
فرز المنطقة الى  محورين، أحدهما إيراني واآلخر إسرائيلي. أما داخليًا، فإن زعيم »حزب اهلل» أطلق رصاصة 
الرحمة على مسألة  انتخابات رئاسة الجمهورية عبر عدم تفاوضه على غير ميشال عون رئيسًا، مع ان قضية 

الرئاسة ليست عند » حزب اهلل» بل في إيران.

 وتابع علوش: نصر اهلل يعتبر لبنان تفصيال في معركته الكبرى خارج لبنان، فهل نحن أغبياء لالعتقاد أن »حزب  
اهلل» قد تغير؟ مضيفًا، حزب اهلل تحول بعد العام 2006 من مقاومة الى ميليشيا، قبل ان يتحول بعد العام 

2012 الى قوة احتالل في المنطقة، وهو بذلك يخالف القوانين اللبنانية بشدة.

سالم  عرض مع وفد الرابطة الثقافية  املشاريع املقررة للمدينة
            استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم  وفدا من الرابطة الثقافية في طرابلس برئاسة رامز الفري 
الذي قال بعد اللقاء: »لقد قمنا بزيارة دولة الرئيس كوفد من الرابطة الثقافية في طرابلس للثناء على دوره 
الوطني الكبير باعتبار ان دولة الرئيس يشكل صمام امان للجمهورية اللبنانية في ظل هذه الظروف العصيبة«.
هذه  حول  نقاش  هناك  وكان  طرابلس  مدينة  في  اعدادها  المقرر  المشاريع  كل  في  ايضا  »تداولنا  أضاف:   
المواضيع ومدى صوابيتها وبعض االعتراضات على بعض المشاريع. وقد وعد دولة الرئيس بدراسة معمقة 

لكل مشروع معد لطرابلس مبديا كل اهتمام ومحبة لمدينة طرابلس«.

البعريني: الزالة التعديات عن الطرق الرئيسة يف عكار
             نوه رئيس »التجمع الشعبي العكاري« النائب السابق وجيه البعريني في بيان، ب»قرار وزير الداخلية 
لبكي،  عماد  عكار  محافظ  وطالب  العامة».   الطرق  عن  التعديات  ازالة  شأن  في  المشنوق،  نهاد  والبلديات 
ـ  العبدة  ـ  الساحلية وطريق حلبا  الدولية  الطريق  البلدات وتحديدا  لكي تشمل مختلف  الحملة  ب»استكمال 
تنفيذ  لجهة  بمسؤولياتهم،  عكار  بلديات  رؤساء  يقوم  أن  »ضرورة  على  البعريني  وشدد  الكويخات«.  وحلبا 

مشاريع من شأنها تجميل المنطقة، وتحديدا مدخل عكار وبوابتها الرئيسة في العبدة«.

في  اإلعالمي  المكتب  عن  صدر             
بيان توضيحي حول موافقة  بلدية طرابلس 
ساحة  مرآب  مشروع  على  البلدي  المجلس 
التل مع إضافة أمور وشروط تحسينية لجهة 

اإلستخدام والتمويل.

موضوع  أثار  »لقد  البيان:    في  جاء  ومما 
)ساحة  عبدالناصر  ساحة  على  المرأب  مشروع 
التل( الكثير من النقاشات في المجتمع المدني، 
وكذلك  اإلختصاص،  ذوي  المهندسين  وبين 
في اإلجتماعات والجلسات الخاصة في المجتمع 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  وعبر  الطرابلسي، 
جميع  حرص  على  يدل  األمر  وهذا  واإلعالم، 
وتطويرها  وتراثها  المدينة  على  المتحاورين 
ملزمين  أنفسنا  وجدنا  ولذلك  واحد،  آنٍ  في 
أقره  ما  هامش  على  النقاط  بعض  بتوضيح 

المجلس البلدي اليوم«.

والتي  البلدي  المجلس  جلسة  إنتهت  فقد 
عقدت في مقر محافظة الشمال، وصدر قرارا 

مؤلفا من خمس نقاط تتضمن:

أوال: الرجوع عن القرار السابق المتعلق برفض 
مشروع مرآب ساحة التل.

طلب  موضوع  العقارين  إسقاط  قبول  ثانيا: 
مجلس اإلنماء واإلعمار في التل.

ثالثا: الموافقة على مشروع المرآب المقدم من 
مجلس اإلنماء واإلعمار، على أال يتضمن مواقف 

لسيارات األجرة.

واإلعمار  اإلنماء  مجلس  على  التمني  رابعا: 
السراي  بإنشاء  يسمح  بما  الدراسة  تعديل 

القديمة فوق المرآب.

خامسا: تشكيل لجنة من المهندسين األعضاء 
في المجلس البلدي ومن مصلحة الهندسة في 
البلدية لمتابعة الموضوع والتنسيق مع مجلس 
بالتصميم  المكلف  والمكتب  واإلعمار  اإلنماء 
إنشاء  مع  ليتماشى  بالمشروع  النظر  إلعادة 
ألهمية  ونظرا  المرآب.  فوق  السراي  مبنى 
بالمشاركة  البلدية  رئيس  سيقوم  المشروعين 

في كافة إجتماعات هذه اللجنة.
وكان التأكيد خالل النقاشات على أهمية إنشاء 

واللتين  والشمالية  الجنوبية  التسفير  محطتي 
أزمة  عالج  لتكامل  منه  بد  ال  جزء  تعتبران 
في  تساعد  والتي  المدينة،  على مستوى  السير 
إلى  الساحة وتحويلها  إزالة سيارات األجرة عن 
التأكيد  تم  كذلك  للمشاة،  مخصصة  مساحة 
في  للسير  توجيهي  مخطط  إقرار  أهمية  على 

منطقة ساحة التل وجوارها. 

الغزال فند مشروع مراب ساحة التل
  

ورئيس  الفيحاء  بلديات  إتحاد  رئيس  وشرح 
الشكل  الغزال  نادر  الدكتور  طرابلس  بلدية 
المساحة  »ستصل  وقال:  التل  لمرآب  الجديد 
يقارب  ما  إلى  الهندسي  الرأي  بحسب  المبنية 
عشرة آالف متر مربع ، يعيد السراي إلى موقعها 
أكثر من خمسين  منذ  تراثنا  من  أزيلت  بعدما 
انتظار  بدال من  البلدية  تمويله من  يتم  عاما، 
حاجة  يغطي  مرآبا  يضم  وهو  التركية،  الهبة 
القصر الثقافي. إضافة إلى مرآب عام للسيارات 
أن  من  الزوار  يتمكن  كي  والسياحية  الخاصة 
اإلقتصادية  العجلة  وتحريك  سياراتهم  يركنوا 

والتجارية في الوسط التجاري«.

إلى  التل  منطقة  يحول  المشروع  »هذا  اضاف: 
المناطق  معظم  شأن  شأنها  مشاة  منطقة 
المركزية في دول العالم المتحضر. وهنا أسأل 

اين بيع المدينة وخيانتها؟«

ميقاتي
متابعة  لجنة  من  وفد  زار  نفسه  السياق  وفي 
مشاريع طرابلس الرئيس نجيب ميقاتي وعرض 
الوفد مساوئ  التل. وأوضح  معه مشروع مرآب 
كان  سواء  المدينة،  وسط  في  المشروع  انشاء 
المقترح  المؤتمرات  مع قصر  مدمجًا  أو  منفردًا 

إنشاؤه بهبة تركية.

قرار  بيان   في  ميقاتي  الرئيس  وإستغرب 
امس،  طرابلس  مدينة  في  البلدي  المجلس 
اصدره  كان  قرار  عن  بموجبه  تراجع  والذي 
قبل أسبوع برفض إقامة مرآب في ساحة التل 

- ساحة جمال عبد الناصر.
 

الى  طرابلس  تحتاج  الذي  الوقت  »في  وقال: 

خطة  ضمن  إنمائية،  مشاريع  إلقامة  جهد  كل 
متكاملة ووفق الئحة أولويات، يتسرع المجلس 
بالتشاور  اتخذه  البلدي في نقض قرار كان قد 
التي  المدينة  وفاعليات  المدني  المجتمع  مع 
وقفت صفا واحدا رفضا لمشروع ال يمثل اولوية 

باي شكل من األشكال«. 
 

أضاف: »ان اإلنقالب على القرار بالخفة والسرعة 
نفقد  يجعلنا  مريب  انقالب  هو  فيها  تم  التي 
أصوات  بضع  باستثناء  المجلس،  بهذا  الثقة 
حملت بأمانة هواجس الرأي العام الطرابلسي، 
هيئات  بموقف  سأتمسك  موقعي،  من  وانا 
المجتمع المدني واصحاب الخبرة واإلختصاص، 
ولن أتوانى عن اتخاذ اي موقف يحمي مستقبل 
المدينة وأهلها وحقهم في إختيار ما يرون فيه 
بالمجلس  الثقة  من سحب  بدءا  لهم،  مصلحة 
البلدي وصوال الى إعتبار هذا القرار مطعونا فيه 

شعبيا وشرعيا«.
 

من  ينبع  انما  موقفي  »إن  ميقاتي:  وختم 
األحرص  ونحن  مدينتي،  اهل  معظم  إرادة 
ان  إدراكنا  مع  امانتها،  على  الحفاظ  على 
خطة  الى  يحتاج،  ما  اكثر  يحتاج،  انماءها 
غير  مبعثرة  مشاريع  الى  وليس  متكاملة، 
الفعلية  الجدوى  عن  فعلية  بدراسة  مرفقة 

منها«.

الجماعة االسالمية

ورأت الجماعة اإلسالمية في طرابلس في بيان 
على  يمارس  ما  أحد  على  خافيا  يعد  »لم  أنه 
توتاليتارية  من  بلديتها  ومجلس  طرابلس 
تاريخية  لمعالم  آبهة  غير  رأيها  عليه  تفرض 
قفزة  لتحقق  المدينة  هذه  بها  تتغنى  وأثرية 
نوعية ال مصلحة لطرابلس فيها ال بل معطلة 
»إن  واضافت:  وتراثها«.   ونموها  لحركتها 
طرابلس  بلدية  مجلس  أعضاء  أغلبية  تراجع 
)الذين حملوا أمانة الحفاظ على هوية المدينة 
ومعالمها( عن موقفهم من مشروع مرآب ساحة 
ومواطنيها«.  طرابلس  ألمانة  خيانة  هو  التل 
إلى  ومحبيها  طرابلس  أهالي  البيان  ودعا 
وجه  في  مباركة  متراصة  وقفة  في  »المشاركة 
كل المشاريع التي ال تحافظ على إسم طرابلس 

وهويتها ومعالمها الحضارية والتاريخية«. 

بلدية طرابلس وافقت على مشروع مرآب ساحة التل و »الحراك املدني حاصرها«
ميقاتي: لتجنيب مشاريع طرابلس التجاذبات السياسية والجماعة رفضت املشروع

■ســــاحة النور في طرابلس

             استقبل نقيب المحامين في الشمال 
النائب  طرابلس  في  دارته  في  المقدم  فهد 
الشؤون  وزير  حضور  في  الجميل  سامي 
االجتماعية رشيد درباس والنواب: أحمد فتفت، 
الجسر   سمير  سعادة،  سامر  علوش،  مصطفى 
طرابلس  في  »الكتائب«  حزب  اقليم  ورئيس 
مارك عاقوري. وأكد الجميل »أن التحديات التي 

حولنا  الموجودة  واألزمات  لبنان  منها  يعاني 
حقيقية  ثقة  بوجود  إال  مواجهتها  نستطيع  ال 

متبادلة في ما بيننا«

البعض  بعضنا  بأوجاع  الشعور  »إن  وقال: 
هنا  من  الوطن،  لنبني  واألساس  البداية  هو 
المشترك  العيش  ثقافة  أن  القول  نستطيع 

هذا  لبنان.  في  وراسخة  موجودة  الحقيقي 
لبنان  لنبني  سويا  أيدينا  نضع  أن  طلبنا  هو 
جانب كل  الى  تقف  قوية  دولة  وبناء  بأحالمنا، 
وجد  أينما  مواطن  كل  حاجات  وتؤمن  أبنائها 

في لبنان«.

الجميل من طرابلـــــــس:  املطلوب كسر الحواجز بالتواصل والتحاور

■ســــاحة النور في طرابلس

 

إقرأ ايضًا ،،
النائب كاظم الخير: 

لترجمة عملية 
للمشاريع المخصصة 
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  النائب الضاهر اعتكف .. للتشاور .. بعد »بيان« وحديث صحفي مقتضب!

«
■  النائب  الحاج خالد الضاهر في خالل جولة ميدانية في عكار 

• • اعداد: فهد الحاج، رصد ومتابعة: ميسا سيف، خدمة الصور: رضوان أسعد - استديو روان

            أمت دارة النائب خالد الضاهر في 
مختلف  من  شعبية  وفودا  األخيرة  األيام 
لمواقفه  مؤيدة  والشمال  عكار  مناطق 
مدخل  عند  الجاللة«  »لفظ  عن  المدافعة 
لحركة  العام  األمين  جانب  الى  طرابلس 
سعيد  بالل  الشيخ  االسالمي  التوحيد 
النائب الضاهر قد دعا ليل  شعبان. وكان 
التاسع من شباط 2015 الى ازالة الشعارات 
لفظ  ازالة  قبل  المناطق  باقي  في  الدينة 
أصدر  وللحادثة  النور   ساحة  من  الجاللة 
النائب  الضاهر البيان اآلتي: »بعد ما جرى 
في ساحة النور واالعتداء على رمز المسلمين 
محمد  اهلل  اال  اله  »ال  راية  وركنهم  االول 
رسول اهلل«، وامام القرار الذي اتخذه محافظ 
الصور  بإزالة  والقاضي  نهرا  رمزي  الشمال 

طال  والذي  والدينية  السياسية  والشعارات 
على  صارخ  تعد  في  االول  المسلمين  ركن 
موقفي  وبعد  السنة،  واهل  طرابلس  اهل 
الدينية  للرموز  التعرض  فيه  استنكرت  الذي 
القانون  بتطبيق  ومطالبتي  الطوائف،  لكل 
ثمة  كان  واذا  اللبنانية،  االراضي  كل  على 
قرار، فليبدأ تطبيقه من بيروت بعدالة وعلى 
الجميع، اعتبر كالمي اساءة الى المسيحيين، 
وأصبحنا بنظر البعض نعتدي على اآلخرين، 
رمزه  على  اعتدي  من  نحن  انه  حين  في 

الديني، وكان يفترض بهم االعتذار الينا«.

تابع الضاهر: » وأمام اللغط الحاصل، ومنعا 
إلحراج كتلة المستقبل النيابية، أعلن تعليق 
عضويتي في الكتلة، مع تأكيد احترامي لكل 

والمسيحية  االسالمية  والمذاهب  الطوائف 
أي  الى  ألسيء  أكن  ولم  الدينية،  ورموزها 

منها في يوم من االيام«.

الضاهر اعتذر ولم يقال..

وفي السياق نفســـه علمت صحيفة »السفير«  
أجراها  اتصاالت  بأن  علمت  آذار   8 من  المقربة 
الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة مع النائب 
التصريحات  عن  بالتراجع  وطالباه   الضاهر  خالد 
التي أدلى بها في ساحة عبد الحميد كرامي، وقد 
فيه  أوضح  تجاوب معهما وعقد مؤتمرا صحافيا  
أنه لم يكن يقصد اإلساءة الى المسيحيين، لكنه 
في الوقت نفسه لم يوفر »حزب اهلل« من هجومه  

العنيف.

عضويته  علق  أنه  »السفير«  لـ  الضاهر  وأوضح 
لم  أنه  مؤكدا  للكتلة،  باإلحراج  يتسبب  ال  لكي 

يطلب منه ذلك، ولم  تتم إقالته.

في  زمالئه  بعض  أن  الى  الضاهر  وأشار 
»المستقبل« حاول أن يعمل بطوالت على حسابه، 

مؤكدا أنه كان أمينًا  على مصالح التيار والكتلة.
وقال الضاهر: »يبدو أن إهانة الطائفة مسموحة، 

واالعتداء علينا مسموح، وقتلنا مسموح«. 

من هو خالد الضاهر؟؟؟

- ولد في 1958/6/1 في قرية ببنين ـ عكار

ولهما  المواس  الستار  عبد  سوسن  من  متزوج  ـ 
ستة أوالد.

الجامعة  العربي من  األدب  الماجستير في  ـ حائز 
عالية في كلية  وتابع دراسات إسالمية  اللبنانية، 

اإلمام األوزاعي.

ـ  الشمال  )محافظة  النيابية  االنتخابات  في  فاز  ـ 
ونال   1996/8/25 في  جرت  التي  عكار(  قضاء 
52364 صوتًا. ـ قبل المجلس الدستوري الطعن 
المقدم من محمد يحيى ومن جمال اسماعيل في 
أعيد  1997/5/19.ـ  في  نيابته  فألغيت  نيابته، 
في  جرت  التي  الفرعية  االنتخابات  في  انتخابه 

1997/6/29 ونال 56158 صوتًا.

- نائب حالي عن عكار 2009 - 2015

 

 وفود غفرية من عكار، املنية، الضنية طرابلس وكل الشمال عادته 

  مطر: تجمع صناعيي املنية بعيد عن السياسة 
ويتبنى وصول الشخص املناسب اىل املكان املناسب    

يحيى  المنية  تجمع صناعيي  رئيس  أشار        
مطر الى أنه وفي واليته الماضية )األولى( من 
انجازاتها خجولة ألسباب  التجمع كانت   رئاسة 
عديدة يتقدمها الوضع األمني الهش »الوضع 
لضم  يتحضر  التجمع  وكان  بيشجع»  كان  ما 
التجار وهو »انجاز مهم» لبناء وحدة اقتصادية 

في المنية.

وأكد مطر في حديث خاص أجرته معه »الوسط« 
على أن الهدف من تجمع صناعيي المنية هو بناء 
مجموعة صناعية لها انجازاتها وكلمتها ووجودها  
نؤسس  فنحن  وصناعيين   تجار   .. »بوحدتنا 

لمشاريع ضخمة ومهمة للبلدة«.

وردا على سؤال عن انتخابات التجمع األخيرة:
بالرغم  تنافسية  وغير  توافقية  انتخابات  »كانت 
من أنني مع التنافس بين األفرقاء في التجمع وهو 
األعضاء  كل  موافقة  من  الرغم  على  أكثر  شفاف 

على الهيئة االدارية الجديدة«.

وعن نشاط التجمع قال مطر :» بكل جمعية تجد 
ناشط درجة أولى وناشط درجة عاشرة لكن الكل 
يتفق على الرغم من تفاوت القدرات ،، الكل يتفق 

على الهدف الصحيح أي توافق دون خالف«.

المنية«   في  »شهرللتسوق  غياب   على  وتعليقا 
الجغرافية  تمتلك  ال  المدينة  أن  الى  مطر  أشار 
المناسبة لسبب تناثر المؤسسات جغرافيا » مما 
شهر  بمعنى  تسوق  شهر  اقامة  على  يساعد  ال 

التسوق«.

وعن عالقته مع النائب كاظم الخير  ونواب القضاء 
أكثر من جيدة ونتابع  الخير   النائب  »عالقتنا مع 
جدا،  متعاون  وهو  التجمع  نشاطات  معظم   معه 
تفتقر  جيدة  أيضا  فعالقتنا  النواب  باقي  ومع 
ألنهم  التواصل  تحقيق   والمفروض  للتواصل 

ملزمين بكل القضاء«.

بحاجة  »المنية  المنية:  بلدية  أداء  عن  وتحدث 
ومؤمن   بالطاقة  مفعم  بلدية   رئيس  الى  ملحة 
ليقف  صباحية  ميدانية  بجوالت  يقوم  بمنطقته، 
العمل  سير  حسن  وعند  البلدة  حاجات  عند 

بالمشاريع الموضوعة قيد  التنفيذ«.

تابع مطر )نقال عن بلديين(: »االلتزامات عشوائية 
بدءا  الصحيحة  المعايير  فيها  تتبع  وال  وانتقائية 

من  المناقصات وصوال الى التلزيم والنفيذ«..

االهتمام  الى  المختصة  البلدية  الجهات  ودعا 
وال  مقصرون  »هم  وجمالها  البلدة  بنظافة 

يخططون لشيئ«.
في  مقصر  »الكل  السياق:  نفس  في  يضيف 
المؤسسات  الى  البلدية  الى  النائب  من  المنية 
تجريد  ومش  ادانة  )مش  والتقصير  االجتماعية 

من الحقوق( بل هو نقد بناء«.
بين  أفضل  تنسيق  تحقيق  أهمية  على  وشدد 
ووضع  المنطقة  وفعاليات  والنائب  البلدية 
رأفة   جانبا  والشخصية  السياسية  المشاكل 
أن  على  مؤكدا  أبنائها  وخدمة  بالمدينة 
المؤسسات االجتماعية في المدينة تتحمل الجزء 

 
المسؤولية ألنها قادرة على فرض ما األكبر من 

تشاء على النائب وعلى البلدية.

على  الناشطين  مع  عالقته  عن   على سؤال  وردا 
المنية  صناعيي  »تجمع  قال:  السياسية  الساحة 
الشخص  وصول  ويتبنى  السياسة  عن  بعيد 
المناسب الى المكان المناسب ونحن على مسافة 
واحدة من الناشطين السياسيين ونمد يدنا الى 

كل شخص عنده خير لهذه المنطقة«.

القديم  العهد  في  التجمع:»  انجازات  عن  وحدثنا 
تكريم  لجهة  مهمة  انجازات  للتجمع  كانت 
الصناعيين والمشاركة في المعارض أو تنظيمها  
الستحداث  المعنيين  مع  عدة  جوالت  لنا  وكان 
االستقرار  أن عدم  اال  المنية  في  منطقة صناعية 
المشروع وهو  أو  الهدف  تحقيق هذا  يحول دون 

موضوع شائك بحاجة الى جهد أكبر«.

تابع: »ومن انجازات التجمع أيضا ضم التجار الى 
بها  منوط  االقتصادية  اللحمة  وهذه  الصناعيين 
انجازات مهمة على  المدى المنظور فنحن اليوم 

قمنا  و  المنية(  وتجار  صناعيي  )تجمع  رسميا 
القرار  وحظي   .. شكليا  المواد  بعض  بتعديل 

بموافقة أكثر من 90 %  من الحاضرين«.

كلمة أخرية
واالستمرار  النجاح  دوام  للوسط  نتمى 
والشفافية بطرح املواضيع وأن تكون لالصالح ال 
لخلق جو من التنافر أي االهتمام بالشق االعالمي 

التنموي.

■  الناشر واالدارة: فهد 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- رضوان أسعد - حمادة أسعد - هيثم طالب   

مكتب عكـــار:  70753088
االستشارات القانونية: المحامي أسامة عوض

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

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 

لتأهيل الوفاء  جمعية   - الوطنية  التربية  كشافة  أمل-   بسمة  جمعية   - الرباط   جمعية 
 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 - تطوير العالقات الصناعية والتجارية -  مدرسة العلماء

www.alwassat.com -  جمعية لبنان الحلو -  جمعية بيروت السالم -  وجمعيات  صديقة

■  رئيس تجمع صناعيي وتجار المنية يحيى مطر 
• • فقرة رجال وأعمال اعداد وحوار : ميساء سيف

   املنية بحاجة اىل ...
    - رئيس بلدية  مفعم بالطاقة ومؤمن  بمنطقته

   
    - عالقتنا مع النائب الخري أكثر من جيدة

   - الكل مقصر يف املنية من النائب اىل البلدية

«



لمع  المنية«  »من  مرموقة  سيدة       
واالعالم  الصحافة  ميادين  في  اسمها 
التقت  الوسط  الكتابة..  ومؤخرا 
اإلعالمية آمنة المير في بيروت وحاورتها 

في الصحافة  السياسية واالعالم .. 

كانت  وكيف  المير  آمنة  هي  من   -
بداياتك في المجال االعالمي؟

فتاة حملت طموحها  اعرف عن نفسي باسم كل 
في  بالدخول  حلمت  أهدافها،  تحقق  ان  وأرادت 
عبر  الرسمي  بابه  من  فدخلت  االعالمي  المجال 
الجنان  جامعة  في  واالعالم  الصحافة  دراسة 
االذاعة  في  الماجستير  درجة  على  وحصلت 
والتلفزيون، وأنا اليوم أتابع الدكتوراه في المعهد 
علوم  في  اللبنانية  الجامعة  في  للدكتوراه  العالي 

االعالم واالتصال. 

واردت أن يكون دخولي الى عالم االعالم بموجب 
أكون  ال  لكي  رسمية  وشهادات  علمية  دراسات 
دخيلة الى هذا العالم، خصوصًا ان هناك العديد 
والذين يشوهون  المهنة،  الدخالء على هذه  من 
الحرفية  ويبتعدون عن  الحقيقية  رسالتها  لالسف 
والمهنية في العمل، كما انني حرصت على القيام 
بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة في المجال 
وتقديم  اعداد  تدريبية في  االعالمي ومنها دورة 
الجزيرة  قناة  في  والتلفزيونية  االذاعية  البرامج 

بقطر.

أما في المجال العملي فقد مارست مهنة الصحافة 
تجربة  لي  وكان  والمجالت  الصحف  من  عدد  في 
الوزير  لدى  عملي  لكن  المحلية،  الصحافة  في 
االعالمي  مكتبه  عن  كمسؤولة  الصفدي  محمد 
العمل  في  مختلفة  خبرة  منحني  طرابلس  في 
الوزير  ان  رائعة خصوصًا  االعالمي وكانت تجربة 
الى  وواضحة  صادقة  سياسية  شخصية  الصفدي 
على  للعب  تكون مضطرًا  بحيث ال  الحدود،  ابعد 
عن  يصدر  تصريح  او  توضيح  أي  في  الكلمات 

المكتب االعالمي.

الشمالية  الصحافة  في  رأيك  هو  ما   -
الى  تحول  او  المطلوب  الدور  يؤدي  وهل 

كرخانات سياسية وتجارية؟ 

ان االعالم اللبناني بشكل عام يعيش أزمة فعلية 

وأبعادها  االعالمية  المادة  تقديم  بكيفية  تتعلق 
ونوعها وخلفيتها وهناك العديد من الصحف التي 
او ذاك، فكيف  السياسي  الزعيم  تعتبر بوقًا لهذا 
خصوصًا  الشمالية،  الصحافة  الى  بالنسبة  الحال 
االعالمي  العمل  في  نفسها  أدخلت  غالبيتها  ان 
رخص  على  حاصلة  تكون  ان  دون  السياسي 
احصاء  أجري  لو  انه  كما  االصل،  في  سياسية 
الحاصلين  أعداد  ان  لتبين  بها  للعاملين  بسيط 
اليد،  اصابع  يتعدى  ال  االعالم  في  شهادات  على 
على  الدخالء  من  كبير  عدد  الى  باالضافة  هذا 
وهذا  االخيرة،  السنوات  في  سيما  ال  المهنة 
هذه  يمارس  الذي  الشاب  الجيل  على  ينطبق 
التي  السابقة  األجيال  عن  أتحدث  وال  المهنة، 
مارست هذه المهنة واستطاعت أن تشكل بصمة 
يعد  لم  اليوم  ولكن  االعالمي،  العمل  في  مميزة 
خلفية  دون  مهنة  أي  تمارس  ان  المقبول  من 
علمية واضحة فكيف اذا كانت هذه المهنة مهنة 
الصحافة. وبالعودة الى االعالم المحلي الشمالي، 
لألسف يمكن القول ان هذا االعالم الذي كان له 
الدور  هذا  الماضي، خسر  في  ورياديًا  مؤثرًا  دورًا 
الصحف  هذه  من  االكبر  العدد  ليصبح  تدريجيًا 
يعد  ولم  ذاك،  او  السياسي  لهذا  أبواق  بمثابة 
مجرد  من  اكثر  معظمها  في  االعالمي  العمل 
مع  المارة،  على  بالمجان  توزع  سياسية  بيانات 
ما يصح تسميتها  أو  المحلية  الصحافة  ان  العلم 
في  كبيرًا  دورًا  تلعب  العالم  في  بالمناطقية 
االنماء والتطوير في المجتمعات المحلية، وهذا ال 
ينعكس بالغالب على صحافتنا المناطقية، ناهيك 
نفسها في  الطرابلسية حصرت  الصحافة  ان  عن 
بالصحافة  تسميتها  يمكن  وال  فقط،  طرابلس 
مساحة  تعطي  ال  فهي  كلي،  بشكل  الشمالية 
من صفحاتها لعكار او للمنية او الضنية او زغرتا 
غالبية  ان  لذلك  الشمالية،  المناطق  من  وغيرها 
هذه الصحف ال تعد عن كونها منشورًا طرابلسيًا 
مجانيًا، كما يجدر التساؤل عن كيفية تأمين هذه 

السوق  ان  خصوصًا  المادي  مردودها  الصحف 
الى  يلجأ  ما  نادرًا  فالمعلن  جدًا  االعالنية ضعيفة 
أن  والسبب  سلعته  عن  لالعالن  الصحف  هذه 
لن تشكل  الصحف  ان هذه  مقتنع  نفسه  المعلن 

له اي مردود فعلي. 

صحيفتين  اختيار  طلبنا  حال  في   -
االسبوعية  الصحف  من  ناجحتين 

الشمالية، أي الصحف تختارين؟ 

لألسف، ال يمكن ألي باحث اعالمي ان يجد 
في  كامل  بشكل  موجودة  النجاح  مقومات 
تجد  فمثاًل  االسبوعية،  الصحف  من  العديد 
وتحقيقًا  الصحيفة،  هذه  في  جيدة  افتتاحية 
االمر  هذا  ولكن  تلك،  في  ما  حد  الى  ناجحًا 
ال ينطبق على كافة المواد وكافة االعداد، ان 
النجاح هو عمل استمراري وطويل وهذا ما ال 
يتوفر في الكثير من هذه الصحف الشمالية. 
ومع ذلك ال يمكن ان ننكر بعض االقالم في 
ان  استطاعت  والتي  الطرابلسية  الصحافة 
تلعب دورًا في الحياة الطرابلسية على كافة 

االصعدة. 

توقيعه  تم  كتاب  مؤخرًا  لك  صدر   -
قدم  وقد  للكتاب  بيروت  معرض  في 
له الرئيس نجيب ميقاتي، عما يتحدث 

هذا الكتاب؟
بالفعل، لقد وقعت مؤخرًا كتابي بعنوان »اسطورة 
األزمات  في  اللبناني  االعالم  استقاللية  الحياد، 
ويتحدث  النهار«  »دار  عن  الصادر  السياسية«، 
التي  والمصداقية  االستقاللية  ازمة  عن  الكتاب 

من  الرغم  وعلى  اللبناني،  االعالم  منها  يعاني 
وضوح حالة الخلل اإلعالمي لكن نحن ال نفترض 
من  بد  ال  كان  لذلك  الحقيقة،  هو  الواضح  أن 
الوسائل  قدمته  لما  علمي  تحليل  في  الغوص 
السياسية  األزمات  إحدى  في  اللبنانية  اإلعالمية 
التي مرت على لبنان، وهي أزمة تشكيل الحكومة 
الحريري  الرئيس  حكومة  استقالة  بعد  الجديدة 
والذهاب إلى انتخاب الرئيس نجيب ميقاتي على 

رأس هذه الحكومة. 

وما ينطبق على هذه األزمة يُعدّ مثاًل يمكن البناء 
عليه في كل األزمات السياسية وكل المستجدات 
قدم  وقد  صغرت.  أو  كبرت  مهما  واالستحقاقات 
أغنى  الذي  ميقاتي  نجيب  الرئيس  دولة  للكتاب 
الرئيس  ان  خصوصًا  الكتاب،  مضمون  بكلماته 
االستقاللية  بمنهج  كبير  حد  الى  مؤمن  ميقاتي 
وهو  االعالمية،  المادة  تقديم  في  والصدقية 
والتطرف  االعالمي  الغلو  يرفض  وسطي  رجل 
اللفظي، وقد مست دراسة الكتاب مرحلة ترؤسه 
للحكومة، وقد لعب االعالم خالل تلك الفترة وال 
اليوم أدورًا خفية، حيث فبرك االضاليل  زال حتى 
وساهم الى حد كبير في تأجيج الصراع القائم في 

البلد.  

االعالم  من  اليوم  المطلوب  ما   -
عليه  الذي  الدور  هو  وما  اللبناني 
التي  االزمات  ظل  في  به  القيام 

تعصف ببلدنا؟ 

بكل  يكونوا صادقين  ان  بساطة  بكل  المطلوب 
ما يقولونه ويكتبونه وان يلعبوا دور االطفائي في 

حال هبت نيران الفتن والتقاتل، وان يتحدثوا لغة 
العقل كلما علت اصوات حناجر الجهل والخطابات 

القاتلة. 

- ما رأيك باالعالم في المنية، وهل 
مؤسسات  انتاج  على  قادرة  هي 

اعالمية منافسة؟ 

الحقيقة  لتقديم  اعالمية تصدر  اي وسيلة  مع  انا 
قادرة  المنية  أينما كانت وكيفما ولدت، وبالطبع 
لديها  الن  كان  مجال  اي  في  النجاح  تقديم  على 
كفاءات كبيرة في العديد من المجاالت، وبالتالي 
تتحدث  اعالمية  وسائل  لها  يكون  ان  حقها  من 
عنها وتنطق بلسان اصحابها، خصوصًا ان االعالم 
أهمل هذه  االسبوعي  او  اليومي  بشقيه  اللبناني 
المنطقة ولم يعطها حقها من االهتمام، فالمنية 
يمكن  التي  المقومات  من  الكثير  لديها  منطقة 
الهامة،  اللبنانية  المناطق  بمصاف  يجعلها  ان 
باهتمام  المنطقة  هذه  تحظى  لم  لالسف  ولكن 
مشاريعها  تزال  فال  االولى،  بالدرجة  مسؤوليها 
االنمائية – اال فيما ندر- رهينة االدراج في الوزارات 
المعنية، لذلك أمام االعالم في المنية الكثير من 
بين  الحاصل  الشرخ  حالة  على  لالضاءة  العمل 
الشعب من جهة والمعنيين من جهة اخرى، وعلى 
المنية مدينة  الثروات الضائعة خصوصًا ان  حالة 

تجمع بين الحداثة واألصالة. 

ان اي منطقة قادرة على منافسة كبريات الصحف 
ولعل  وهادفًا،  وصادقًا  متقنًا  العمل  كان  ما  اذا 

المنية جديرة بهذا. 

- كلمة أخيرة للوسط
على  االضاءة  في  كبيرة  مسؤولية  امام  انكم 
المنطقة وهواجسها، وعلى جمالها  مشاكل هذه 
وامكانياتها، واتمنى لكم التوفيق بهذا المشروع 
أثمن  وانا  المنطقة،  هذه  تحتاجه  الذي  الهام 
جرأتكم في مثل هذه الظروف االمنية والسياسية 
واالقتصادية، وأنا أسعد لوالدة اي انتاج اعالمي، 
ال سيما في المنية التي كان يجب ان تختبر هذا 

العمل منذ زمن طويل. 
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النجاح هو عمل استمراري وطويل وهذا ما ال يتوفر يف الكثري من الصحف الشمالية
االعالمية آمنة املري يف لقاء مع الوسط: االعالم اللبناني ،،، يعيش »أزمة«

          الجنيناتي غســان محمد الخيــــر بدأ 
عمله الجنيناتي في الثمانينات, استهواه هذا 
من  داخله  في  مزروع  هو  ولما  لجماله  العمل 
في  وساعدت  وذوقها,  وفنها  الطبيعة  كنوز 
دول  معظم  إلى  زياراته  الموهبة  هذه  ثقل 
فيينا  ألمانيا,  سويسرا,  فرنسا,  مثل  أوروبا 
مع  األخيرة  المحطة  كانت  أن  الى  وتركيا... 
المدينة  حدائق  له  فتحت  التي  المنية  بلدية 
مداخلها  لتجميل  وذوقه  فنه  عليها  ليضفي 
الخير  به  قام  عمل  أول  الخضراء..   وبحراتها 
كان بتجميل حديقة المنزل وجوارها بلمسات 
البلدية  والمجالس  المارة,  أنظار  لفتت 
هذه  من  يسير  جزء  تبنت  التي  المتعاقبة 
في  الخير  مع  التعاون  خالل  من  الموهبة 

تجميل بعض النقاط المحدودة في البلدة.

الوسط  كان لها هذا اللقاء مع الخــير..

- كيف بدأت مشوارك مع البلدية؟

باب  من  البلدي  المجلس  مع  عالقتي  تكونت 
الصدفة, فقد أعجب أحد أعضاء المجلس السابق 
منزلي,  أمام  رسمتها  التي  الطبيعية  باللوحات 
الى  بادر  الذي  المجلس  على  الموضوع  وعرض 
االهتمام  على  االتفاق  وكان  معي  اجتماع  عقد 
بالمساحات الخضراء التي ينفذها ويشرف عليها  
المجلس من حدائق ومستديرات وكانت البداية 
و  الغربي  البيضا» من مدخلها  مع طريق »عين 

المدخل الشرقي للمخاضة.

إنتاجية  لتحقيق  مطالبكم  هي  ما   -
أهم,,, وعمل مستمر؟ 

كنا تمنينا مرارا وتكرارا على المعنيين  بالموضوع 
ثابتة,   مخصصاتــ  تأمين  البلدي  المجلس  في 
تأمين  العمل,  كادر  وتحسين  تحديث  تتضمن 
معدات حديثة, وأيضا أن يكون عمل يومي أسوة 

بباقي الخدمات التي يقدمها المجلس.

بلدية  مع  مفترض  تعاون  من  هل   -
المنية وبلديات الجوار؟؟؟

التعاون قائم مع البلدية » بلدية المنية »  على 
والمشاريع  لألفكار  بالنسبة  أما  الحالي    الشكل 

لأليام القادمة فهي تأتي في مسار عملنا طبعا، 
أي المزيد من المساحات الخضراء  داخل البلدة 

وجوارها.

- كلمة أخيرة  

نشكركم على هذا اللقاء ونبارك أي نشاط جمالي 
وفني تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والعام 
من  المزيد  إعطائه  في  معهم  ونتشارك  بل 

الجمال والذوق.

الجنيناتي غســـان الخري... يرسـم الطبيعة »لوحات خضراء«

«
■ الخير

««
لقاءات الوسط   

- شـــــارك يف االعداد: األســـــــــتاذ عامر الشــــــــــــــــــــــــــــــــعار
- إعداد وحوار: ميســـــــــا سيف - فهد الحاج  - خالـــــد أويــــــظة
- تصوير: رضـوان أسـعد - حمادة أسـعد - هيثم طالب - حسن املصري
- فقرة رجال وأعمال من إعداد: ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســـيف
- شـــــــــــــــــــكرًا لإلعالمي األســــــــــــــــــتاذ رضـــا مفلــح
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            أحيت بلدة دير عمار والشمال 
الستشهاد  السابعة  الذكرى  ولبنان 
المؤهل  ومرافقه  عيد  وسام  الرائد 
اسامة مرعب، في احتفال أقيم في دارة 
حضور  في  البلدة،  في  الشهيد  والد 
الرئيس  ممثال  فتفت  احمد  النائب 
الخير  كاظم  النائب  الحريري،  سعد 
وزير  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  ممثال 
رفاق  نواب   ريفي  اشرف  اللواء  العدل 
واهالي الشهيدين ووالد الشهيد وسام 

الحسن.

أيها   « فيها:  قال  كلمة  ريفي  والقى 

لم  الزكية  دماءك  ان  الشهيد  البطل 
تذهب هدرا، فها هي المحكمة الدولية 
الذي  بالمحاكمة، وها هو جهدك  تبدأ 
له،  ثمنا  حياتك  دفعت  والذي  بذلته، 
باالدلة  والمحكمة  التحقيق  يرفد 
اعالن  في  ستساهم  التي  والبراهين، 

الحقيقة ومحاكمة القتلة«.
وختم ريفي: »لقد اعتدت في كل سنة 
كما  التاريخ،  هذا  مثل  في  أخاطبك  أن 
الحسن،  وسام  الشهيد  اللواء  اخاطب 
أكرر  واليوم  استشهاده،  ذكرى  في 
أسامة  الشهيد  رفيقك  وأمام  أمامك 
أننا  الشهداء،  جميع  وامام  مرعب، 

العدالة  نحو  الطريق  في  ماضون 
والحقيقة، مهما طالت السنين. عهدنا 
المجرمون  يحاكم  أن  واسامة  يا وسام 
وسيحاكمون.لك  جريمتهم،  على 
االحتفال  بعد  عليائك«.  في  المجد 
العائلة  مدافن  الى  المشاركون  انتقل 
من  كل  باسم  االكاليل  ووضعوا 
الحريري والسنيورة وريفي وقوى االمن 
ومنسقية  الحريري  واحمد  الداخلي 
الشهيدين،  اهالي  وباسم  المنية 
ارواح  الفاتحة عن  الجميع  قرأ  ثم  ومن 
للشيخ  للشهداء  دعاء  وكان  الشهداء، 

ارسالن ملص.

■ ريفي فتفت والخير الى جانب ضريح الشهيد  وسام عيد

                   توجهت لجنة أصدقاء االسير 
لروح  »بالتحية  بيان  في  سكاف  يحيى 
سعد  معروف  الشهيد  الكبير  المناضل 
االربعين  السنوية  الذكرى  لمناسبة 
إلستشهاده، الذي عرفناه مقاوما صلبا 
بوجه العدو الصهيوني وعمالئه والذي 
كان من أوائل المدافعين عن القضية 

الفلسطينية«.

اضافت اللجنة: »في ذكرى استشهاده، 
أبناء  مع  و  معه  والوعد  العهد  نجدد 
نبقى كما  أن  الصامد  الجنوب  و  صيدا 
كان الشهيد معروف سعد حاملين راية 
العدو  على  انتصرت  التي  المقاومة 
اإلرادة  خالل  من  الغاشم  الصهيوني 
التي جسدها شهدائنا االبطال وبفضل 
أراضينا  دمائهم الذكية تحررت معظم 

اللبنانية وأسرانا المعتقلين«.

واكدت »أن نهج الشهيد سعد سيبقى 
منارة  العظام  الشهداء  قافلة  مع 
تحرير  أجل  من  الطريق  لنا  تضيئ 
لبنان  و  فلسطين  في  المحتلة  أراضينا 
خالل  من  اإلحتالل  دحر  و  الجوالن  و 

قبضات المقاومين االبطال«. 

              عادت مياه نبع عين البرج في 
طال  أن  بعد  مجاريها  إلى  المنية  بحنين 
بحسب  عامًا،  عشرين  من   ألكثر  جفافها 
في  الزراعية  التعاونيات  نقابة  سر  أمين 
المنية عامر البقاعي، الذي أكد أنه »اليوم 
مياه هذا  تفجرت  والسيول  األمطار  وبفعل 
بحنين  بساتين  وسط  جديد  من  النبع 

والمنية«.

في  الفنية  الورش  بدأت  أخرى،  جهة  من   
بحنين،  يوشع،  النبي   - المنية  بلديات 
مركبتا ودير عمار والبداوي لتنظيف   مجاري 
المياه ورفع األضرار التي خّلفتها »ويندي» 
والمحال  والمزروعات  الممتلكات  في 
التجارية وخيم  النازحين. وقال رئيس اتحاد 
»نتعاون  عقل:  مصطفى  المنية  بلديات 
رفع  أجل  من  والجمعيات  األهالي  مع 
ومساعدة  المياه  مسارب  وتنظيف  الضرر  

النازحين، الذين نكبوا بخيمهم«. 

أمّا بحيرة عيون السمك المخصصة لتوليد 
فقد  البارد،  نهر  في  الكهربائية  الطاقة 
في  شالالتها  وتدفقت  مياهها،  فاضت 
الوادي الفاصل بين المنية وعكار والضنية، 
 - السمك  عيون  طريق  تزال  ال  وقت  في 
الصخور  انهيار  بسبب   مقطوعة  عدوة 

واألتربة على الطريق الرئيسي.

البداوي
ورش  بدأت  النحلة  وادي  البداوي   وفي 
تنظيف مسارب المياه ورفع األضرار، ال سيما 
السيول  غمرت  الذي  البداوي  مخيم  داخل 
والفياضانات بيوته ومحاله التجارية، حيث 
طالب مسؤول اإلعالم في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين فتحي أبو علي »األونروا» 
المسـاعدة  »تقديم  والمعنيين  والبلدية 

وتنظـــيف الشــــوارع«.

الضنية 

التابعة  الورش  عملت  الضنية،  وفي 
المنطقة  وبلديات  الضنية  بلديات  التحاد 
والدفاع المدني على فتح الطرق  الرئيسية 
ليال  عليها  العبور  تعّذر  التي  والفرعية، 
كما  الجليد.  نتيجة  الصباح  ساعات  وخالل 
التي  الفرعية  الطرق  فتح   الورش  تابعت 
المناطق  في  خصوصًا  الثلوج،  أغلقتها 
بلديات  إتحاد  رئيس  وأوضح  الجردية. 
اإلتحاد  »ورش  أن  سعدية  محمد  الضنية 
منذ  الطرق  على  المتراكمة  الثلوج  أزالت 
ورشت  ووزّعت  للعاصفة،  األول  اليوم 
كميات من الملح على الجليد، كما وزّعت 
عليهم  تعذر  مواطنين  على  خبز  ربطات 

الخروج من منازلهم«.

غرفة  الخير  كاظم  النائب  زار           
الشمال  في  والزراعة  والصناعة  التجارة 
ولفتاثر  دبوسي،  توفيق  رئيسها  والتقى 
من  طرابلس  مدينة  »معاناة  الى  اللقاء 
لم  اإلختناق، بحيث  الكبير حتى  إالكتظاظ 
تعد لديها الطاقة على إحتضان المزيد من 
حركة زحف سكان األرياف اليها وتطويقها 
المعنيين  بحزام ضاغط، مما يتوجب على 
ومهتمين  وإنمائيا  وإجتماعيا  إقتصاديا 
على  اإلنكباب  العام،  اإلقتصادي  بالشأن 
التي  المشاريع  من  لعدد  دفع  قوة  إعطاء 
ترتكز على كل مقومات القوة اإلستراتيجية 
مرافقها  بكل  طرابلس  تمتلكها  التي 
لم  وأنها  والخاصة،  العامة  ومؤسساتها 
تتم  لكي  اإلنتظار  على  القدرة  لديها  يعد 

الترجمة العملية لكل المشاريع المخصصة 
لها وتستدعي اإلسراع في التنفيذ«

»القراءة  على  دبوسي  أكد  جهته  من 
تطابق  وعلى  القائم،  للواقع  المشتركة 
أطروحة  مع  الشمال  غرفة  نظر  وجهات 
اإلنمائية  للقضايا  الخير  النائب  ومقاربة 
ومناطق  طرابلس  ألن  العامة،  الشمالية 
اإلقتصاد  رافعة  بمجموعها  تشكل  الجوار 

الوطني«.
   

من  كل  على  للخير  جولة  كانت  ثم 
و»حاضنة  الجودة»  مراقبة  »مختبرات 

األعمال - البيات«.

 »bus« واجتماع مع
المنية  »اخبارية  معه   أجرته  اتصال  وفي 

الخير  كاظم  النائب  أكد   »mdn الضنية 
على صحة ) تهديده لشركة كهرباء لبنان 
bus بالتصعيد ان لم تعالج مشاكل بلدات 
الطلب  زيادة  لجهة  نهائية  المنية بصورة 

وتعطل الشبكة في بعض األماكن.

الخير أكد  على أن الشركة ) bus ( تعاني 
من عجز مالي يتجاوز ال 5 مليون دوالر وأن 
ايجاد  لتأخر  جوهري  سبب  هو  العجز  هذا 

الحلول السريعة.

عن  تحدثت   mdn الــ  مصادر  أن  يذكر 
في   bus مكاتب  الى  الخير  النائب  توجه 
طرابلس وعقد اجتماع  عاصف مع مديرها 
النائب  بتهديد  )االجتماع(  انتهى  العام 
لم  ان  بالتصعيد   )  bus )لمسؤولي  الخير 

تعالج المشاكل في بعض أحياء مدينة«.

أبو  وائل  العامة  الصحة  وزير  أعلن 
لمدة  المنية  مستشفى  إقفال  فاعور 

إلستيفاء  وضعه  لتسوية  شهرين   
إجراء  يعاد  ان  على  الصحية،  الشروط 

االستثمار  مرسوم  يلغى  حيث  الكشف 
اذا لم يتم استيفاء الشروط.

       استقبل مفتي الجمهورية  اللبنانية 
الفتوى،  دار  في  الدريان  عبداللطيف 
عبد  قاسم  الضنية:  المنية  نواب 
العزيز وكاظم الخير واحمد فتفت الذي 
زيارة  كانت  »اليوم  اللقاء:  بعد  قال 
الشرعي  المجلس  انتخابات  بخصوص 
اإلسالمي األعلى، وعدم االخذ باالعتبار 
تمثيل منطقة المنية والضنية، وكذلك 
تلقينا  وقد  تمثيل منطقة عكار،  ضعف 
وعدا من سماحته انه سيحاول معالجة 

تعديل  استطاع  ان  الموضوع  هذا 
واال  جيدا،  شيئا  هذا  فيكون  المرسوم 
ثم  باالنتخابات  اما  المعالجة  ستتم 
بالتعيينات، حتى ال يكون هناك مناطق 
تمثل ثلث سنة لبنان غائبة عن الوجود 
اإلسالمي  الشرعي  المجلس  في  فعليا 

األعلى«.

بعض  في  التداول  جرى  »كما  أضاف: 
اإلسالمية  باالوقاف  المتعلقة  الشؤون 

بموضوع  الخاصة  األمور  وبعض 
التطرق  جرى  وبالتأكيد  المشايخ، 
وكان  البلد،  في  العام  الوضع  الى 
الرئيس  بعودة  متبادلة  تهنئة  هناك 
جدا  إيجابي  وتقييم  الحريري،  سعد 
الذكرى  في  أقيم  الذي  للمهرجان 
رفيق  الرئيس  دولة  الغتيال  العاشرة 
والمتقدم  المسؤول  والكالم  الحريري 
بالدفاع عن الدولة والمؤسسات لدولة 

الرئيس سعد الحريري«.

لجنةاالسري سكاف  حيت معروف سعد يف ذكرى استشهاده

العلم  نادي  جمعية  من  بدعوة        
الدفاع  مديرية  مع  وبالتعاون  االجتماعي 
في  المؤتمرات  قاعة  في  اقيم   المدني 
القصر البلدي ديرعمار احتفال تخريج دفعة 
من متدربي االسعاف االولي باشراف خبير 

االطفاء المدرب علي موسى .

بادارة  روان  استديو  رعاه  الذي  الحفل 
اعضاء  جانب  الى  حضره  اسعد  رضوان 
بلدية  رئيس  بهم  والمحتفى  الجمعية 
من  وعدد  الدهيبي  خالد  الحاج  ديرعمار 
البلدة  مخاتير   ، البلدي  المجلس  اعضاء 
واالجتماعية  السياسية  الفعاليات  ،ممثلي 
،رؤوساء واعضاء عدد من جمعيات المنطقة 

ومهتمين من البلدة وجوارها.
كلمة  تاله  الوطني  بالنشيد  بدأ  االحتفال 

ريم  السيدة  االحتفال  عريف  من  ترحيبية 
فايز الدهيبي التي رحبت بالحضور شاكرة 
دوام  عليهم  ومتمنية  حضورهم  لهم 

االستمرار في دعم اعمال الجمعية .

سحر  لالنسة  كانت  المشاركين  كلمة 
شرشوح التي عرضت ملخصا عن الدروس 
على  مثنية  التدريب  اثناء  تلقوها  التي 
الجهد الجبار الذي قام به المدرب بايصال 
لجمعية.  وشاكرة  المشاركين  الى  االفكار 
نادي العلم االجتماعي هذا العمل المميز .

ثم كانت كلمة مرتجلة للمدرب علي موسى 
اكد فيها على اهمية تعلم االصول االولى 
التي نحتاجها جميعا وفي  لالسعاف االولي 

اي وقت كان .
كلمة الجمعية القاها نائب رئيسها االستاذ 

النجازات  عرض  الذي  المصري  احمد 
لهم  موجها  المدني  للدفاع  التاريخية 
تحية عز واجالل للتقديمات التي يقدموها 
شارحا الهم  عرج  ثم   .. الظروف  احلك  في 
مادا  الجمعية  بها  تقوم  التي  النشاطات 
ولجميع  الصديقة  للجمعيات  التعاون  يد 
مجمل  اعالء  اجل  من  المنطقة  فعاليات 
خاتما  وجوارها  البلدة  في  النشاطات 
هذا  انجاح  في  ساهم  من  لكل  بالشكر 

العمل .
والتقاط  الشهادات  بتوزيع  الختام  وقبل 
النادي  ادارة.  قدمت  التذكارية  الصور 
والدارة  موسى  علي  للمدرب  تقديري  درع 
في  الفعالة  لمساهمتهما  روان  استديو 

رعاية هذا الحفل.

احتفال يف دير عمار لتخريج دفعة من متدربي االسعاف األولي

■  رضوان أسعد مكرما■ سحر شرشوح تلقي كلمة المتدربين■  صورة تذكارية

■  دريان فتفت والخير

  التقى دبوسي يف خالل جولة تفقدية لغرفة التجارة والصناعة ،،
النائب كاظم الخري: لرتجمة عملية للمشاريع املخصصة لطرابلس

فتفت والخري يف دار االفتاء ،،
اصرار على تمثيل املنية الضنية يف املجلس

ريفي يف احياء ذكرى استشهاد وسام عيد ،،
مستمرون يف معركة العدالة

إقفال »مستشفى املنية الخاص« ملدة شهرين
 تفجر مياه الينابيع من جديد وسط بساتني بحنني واملنية

إخبارية املنية  الضنية mdn  بأكثر من 50 ألف متابع شــهريًا

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

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

            تمت  في مكتب محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا في سراي طرابلس الحكومي، عملية تسليم 
على  أحيل  الذي  الياس  حنا  بالتكليف  القضاء  قائمقام  بين  الضنية   - المنية  قضاء  لقائمقامقية  وتسلم 
التقاعد، والقائمقام  الجديد روال البايع التي عينت في منصبها الجديد بالتكليف. وتمت العملية في حضور 
قائمقام قضاء زغرتا إيمان الرافعي التي عينت بدورها بالتكليف رئيسا للدائرة اإلدارية  في المحافظة خلفا 
المحافظة ملحم  ملحم  البلديات في  اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس دائرة  اللياس ورئيس 
وموظفي القائمقامية والدائرة. وشكر المحافظ نهرا الياس »على ما قدمه خالل قيامه بمهماته، والتزامه 
تطبيق القوانين وحسن سير إدارات الدولة ، متمنيا للبايع والرافعي »التوفيق في المهمات الموكلة إليهما.

واتحاد بلديات الضنية كرم حنا الياس الحالته على التقاعد
 

     وفي السياق نفسه كرم اتحاد بلديات الضنية، قائمقام قضاء المنيةـ  الضنية حنا الياس، بعد إحالته على 
التقاعد، برعاية محافظ  الشمال القاضي رمزي نهرا، في احتفال أقيم في مطعم »أبو النواس» في طرابلس، 
حضره قائمقام المنية ـ الضنية  الجديد بالتكليف روال البايع، قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، قائمقام بشري 
ربى شفشق، رئيس إتحاد بلديات الضنية  محمد سعدية، رئيس دائرة البلديات في محافظة الشمال ملحم 

ملحم، رئيس رابطة مخاتير الضنية ضاهر بو ضاهر ورؤساء بلديات الضنية ومخاتير وفاعليات.
 

نهرا
إستهل اإلحتفال بكلمة لنهرا نوه فيها بمناقبية الياس »وأخالقيته ومواظبته على العمل»، وقال: »وجدته 
وأخالقه  عمله  في  لتفانيه  نظرا  الشمال،  في  اليهم  تعرفت  الذين  البلديات  إتحادات  رؤساء  أنشط  أحد 
وشفافيته. وحينما زرت إتحاد بلديات الضنية قبل أشهر، وجدت أن كل شيء عن اإلتحاد وقراراته ينشر على 

موقعه على شبكة اإلنترنت، وهذا أمر يشرفنا ونأمل أن يقتدي به جميع إتحادات البلديات«.
 

سعدية
بعد ذلك تحدث سعدية، فأشاد بمناقبية المحافظ نهرا، »فهو دائم اإلستماع إلى مشاكل رؤساء البلديات 
ويعمل معهم على حلها«. ونوه بالمحتفى به، وقال:»نؤكد أننا بحاجة ماسة إلى خبرتك، ونقول لك إننا لن 

ندعك تذهب إلى البيت، فنحن مستمرون في إستشارتك والتعاون معك في أي موقع كنت فيه«.

           وقع إتحاد بلديات الضنية مذكرة تعاون 
تركيا،  في  إسطنبول  ـ  مرمرة  بلديات  إتحاد  مع 
في احتفال أقيم في مركز  إتحاد بلديات مرمرة. 

 
وقد وقع اإلتفاق عن الجانب التركي رئيس إتحاد 
الجانب  وعن  شاغيريجي،  لقمان  مرمرة  بلديات 
محمد  الضنية  بلديات  إتحاد  رئيس  اللبناني 
بلديات  العام إلتحاد  أالمين  سعدية، في حضور 
مرمرة جميل أرسالن، نائب رئيس بلدية بغجيال 
العالقات  ومدير  اإلتحاد  ومدير  غولترك،  كنعان 

الخارجية، والبروفيسور خالد تدمري والدكتور 
ابراهبم حمزة عن الجانب اللبناني.

 
والقى شاغيريجي كلمة بالمناسبة أكد فيها على 
الضنية  بلديات  إتحاد  مع  مميزة  عالقة  »إقامة 
كافة،  التعاون  سبل  وإرساء  الصعد،  كل  على 
شدد  فيما  البلديات»،  وتمكين  الخبرات  وتبادل 
سعدية على »متابعة اإلجراءات القانونية الالزمة 

للوصول إلى عقد توأمة بين اإلتحادين«.
 

تذكارية  دروعا  الطرفان  تبادل  الختام  وفي 
بالمناسبة، وأقام إتحاد بلديات مرمرة حفل غداء 
والوفد  الضنية  بلديات  إتحاد  رئيس  شرف  على 

المرافق.
 تجدر اإلشارة إلى أن عدد سكان بلديات مرمرة 
يبلغ قرابة 22 مليون نسمة، وعدد سكان بلدة 
بغجيال لوحدها نحو  800 ألف نسمة، بينما عدد 

سكان الضنية هو بحدود 175 ألف نسمة. 

وبروتوكول تعاون مع بلديات 
العالم الرتكي

  
وفي سياق آخر و بدعوة من اتحاد بلديات العالم 
التركي، قام رئيس اتحاد بلديات الضنية بزيارة 

مقر اتحاد بلديات العالم التركي حيث تم توقيع 
الطرفين  بين  نوايا  وحسن  تعاون  بروتوكول 
ذلك بحضور نائب رئيس االتحاد ورئيس بلدية  
زيتوبورنو الدكتور مراد أيدن، وأمين عام االتحاد 
حضر  كما  األعضاء،  البلديات  رؤوساء  من  وعدد 

البروفيسور  خالد تدمري.

العالم  اتحاد بلديات  أقام  التوقيع   وبعد مراسم 
اتحاد  رئيس  شرف  على  غداء  حفل  التركي 
بلديات الضنية محمد سعدية حضره العديد من 
الخبر  نقل  وقد  هذا  االتحاد..   في  المسؤولين 
معظم وسائل االعالم التركية وتم تقديم دروع 
كلمات   الجانبين  من  والقيت  للمناسبة  تذكارية 
ركزت على التعاون من أجل تطور العمل البلدي.

فطور للمستقبل يف الضنية
النائب أحمد  فتفت، المنسق العام »للتيار« في الضنية هيثم الصمد، ومجلس المنسقية وكوادر التيار في            أقامت منسقية »تيار المستقبل« في الضنية فطورا في مطعم »عالبال« في بلدة بخعون، شارك فيه 
البلدة. واكد الصمد خالل اللقاء »رفض المعادلة الجديدة التي يحاول »حزب اهلل» فرضها في لبنان، وجر 

لبنان ودفعه الى عمق النار المشتعلة الستخدامه ورقة اقليمية ضمن لعبة المحاور«.

دعم  في  استكمال مسيرته  إطار  في              
لبنان  حركة  رئيس  افتتح  التربوية،  األنشطة 
التابعة  الثقافية  المكتبة  الخير  أحمد  التجدد  
مركبتا  في  اإلجتماعي  الثقافي  النهضة  لنادي 
رئيس  بحضور  كتاب سياسي   أول  بوضع  وذلك 
بلدية مركبتا األستاذ نظير الشامي، رئيس النادي 

الدكتور عامر عطية، الهيئة اإلدارية واألصدقاء.
 

عطية  عامر  الدكتور  من  شكر  بكلمة  اللقاء  بدأ 
لألستاذ أحمد الخير لمبادرته في تجهيز المكتبة، 
بعدها كان الكالم للخير حيث ألقى محاضرة عن 
السيد  كتاب  من  المسيحي  االسالمي  التعايش 
انتقاء  شارحًا  اهلل  فضل  حسين  محمد  اإلمام 
هذا الكتاب بشكل خاص ألنه يبحث في العيش 
الحرب  خالل  كانت  المنية  أن  مؤكدًا  المشترك 
األهلية 1975_ 1990 وما زالت حتى يومنا هذا 
يطمح  التي  الصورة  ألنها  الجميع  أنظار  محط 
الى تطبيقها  أو مسيحيًا  لبناني مسلمًا كان  كل 
على مساحة الوطن الذي ال يحيا إال بكال جناحي 

المسيحي والمسلم . 
 

الموضوعات  في  البحث  تعقيد  من  ويزيد 
إذا  فكيف  لها...  الكثيرة  التفسيرات  اإلنسانية، 
اليوم  به  نتكلم  الذي  اإلنساني  موضوعنا  كان 
به  يتعلق  جامعا،  موضوعا  المشترك(   )العيش 

كل من االخالق والدين واالقتصاد والسياسة؟  
 

الشهير،  األكاديمي  للباحث  بجملة  ذلك  وترجم 
ورئيس االئتالف الوطني السوري سابقًا الدكتور 
برهان غليون، الذي قال: "إن مشكلة "الطائفية" 
األقلية،  مشكلة  وليست  األغلبية  مشكلة  هي 

الوطن  في  المسلمين  على  لزاما  كان  لذلك 
هذه  في  يبحثوا  أن  لبنان  في  سيما  وال  العربي 
المسألة، وأن يبادروا الى حل أي سوء تفاهم قد 

ينتاب العالقة اإلسالمية المسيحية". )...(

اللغوي،  بمعناه  المشترك  العيش  أن   وأكد 
يتطلب وجود اكثر من طرف، وبمعناه السياسي، 
يتطلب وجود اقلية واكثرية، وهذه األقلية ممكن 

أن تكون عرقية، دينية، او قومية. )...(

التسوية الخارجية
 تفرض دون ان تحل األسباب

العالقة  تاريخ  في  الملفت  أن  الخير  واعتبر 
على  اللبناني  المجتمع  مكونات  بين  )العنفية( 
وجه الخصوص بعد كل حادثة او حرب مذهبية 
كان يقتل بها االالف من األبرياء كانت التسوية 
وهنا  األسباب،  تحل  ان  دون  تفرض  الخارجية 
اسمحوا لي مجددًا ان اعود الى التأصيل العلمي:

العيش المشترك بين األغلبية واألقلية يحتاج من 
األكثرية االعتراف ب 3 حقوق لألقلية: 

- الحق بالوجود على حيز جغرافي معين
- الحق بالحفاظ على الحقوق الثقافية والتاريخية

- الحق بتقرير المصير السياسي 

جامعة  إرادة  هناك  اللبنانية،  الحالة  وفي   )...(
تصاريح  في  األقل  على  موحدًا،  لبنان  يبقى  بأن 
السياسيين من مختلف التوجهات والطوائف، بل 

وللمفارقة، ان المسيحيين هم أكثر المتمسكين 
مكوناتها،  بكل  الجامعة،  اللبنانية  بالدولة 
العواصف  من  الرغم  على  الكيان،  وبنهائية 
السياسية والعسكرية في المنطقة، وهذا الموقف 
بقاء  في  ساهم  الذي  هو  نظري(  وجهة  )من 
الدولة اللبنانية صامدة حتى االن، فكال الفريقين 
)معنويًا  متورط  والشيعي  السني  االخرين، 
واعالميا على اقل تقدير( في الرياح التي تعصف 
في المنطقة وفي الوحول السورية  و أكد أن هذا 
الموضوع يتجلى من خالل إعالن الفريق الشيعي 
الممانعة متخطيًا  يعتبر نفسه ضمن حلف  الذي 
والفريق   , والعراق  سوريا  الى  اللبنانية  الدولة 
من  تمتد  إسالمية  إمارة  الى  يدعو  الذي  السني 

العراق مرورًا بسوريا ولبنان... 

بالتالي تبرز الحاجة اللبنانية الى االعتدال السني 
واالعتدال الشيعي وذلك لحفظ الكيان اللبناني .

تجاوزنا  قد  المنية،  منطقة  في  أننا  الخير  وأكد 
قدر ممكن  بأقل  اللبنانية  االهلية  الحرب  مرحلة 
من الخسائر، ونفتخر ان هذه المنطقة كانت مثااًل 
يحتذى به في العيش المشترك والوحدة الوطنية 
المسلمون  كان  فلقد  بالشعارات،  ال  الحقة، 
للمسيحيين  سندًا  المشؤومة  الحرب  تلك  خالل 
مجددًا  وأثبتت  للمسلمين،  سندًا  والمسيحيون 
المحيط  في  يجري  ما  البعد عن  بعيدة كل  انها 
العربي من فتن طائفية، واكبر دليل هو وجودنا 
نتعامل  وافراحنا،  احزاننا  نتشارك  اليوم هنا معًا، 
على  ال   االنسان  أساس  البعض على  بعضنا  مع 
صمام  بذلك  وكفى  الديني....  االنتماء  أساس 

امان ألمان المنطقة ولبنان.

■ نهرا سعدية وحنا■ وجانب من الحاضرين■ أحمد الخير محاضرًا

■ لحود والخير

■ سعدية خالل التوقيع

أحمد الخري
تسليم وتسلم لقائمقامية قضاء املنية الضنية يفتتح املكتبة الثقافية لنادي النهضة يف مركبتا 

كمال الخري هنأ الجيش بنجاح عملية عرسال

في  دارته  في  شعبية  وفودا  استقباله  لدى  الخير  كمال  الشمال  في  الوطني  المركز  رئيس  هنأ         
المنية،الجيش اللبناني بنجاح عملية جرود رأس بعلبك، معتبرا »ان الجيش هو المؤسسة الضامنة الستقالل 

وسيادة وحدود وكرامة الوطن، داعيا اللبنانيين جميعا لاللتفاف حول الجيش«.

غداء تكريمي يف بلدة عيمار-الضنية

         أقيم  حفل غداء تكريمي في بلدة عيمار-الضنية في منزل رئيس البلدية االستاذ غسان معوض بحضور   
محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام المنية الضنية روال البايع، رئيس اتحاد بلديات الضنية االستاذ 
محمد سعدية، رئيس دائرة البلديات االستاذ ملحم ملحم، رئيس اتحاد بلديات زغرتا األستاذ  زعني خير، 
قائد منطقة الشمال العميد محمود عدنان،  آمر فصيلة زغرتا المقدم الياس ابراهيم والمالزم األول نبيه 

عوض، المسؤول عن االستقصاء في منطقة الشمال، وفعاليات المنطقة.  

غا

 مذكرة تعاون بني إتحاد بلديات الضنية وإتحاد بلديات مرمرة

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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جمعية  على  العام  المشرف  عقد        
الدكتور  االجتماعية  والسعادة  العزم 
ممثلين  مع  لقاء  ميقاتي  اإلله  عبد 
المدارس  في  األهل  لجان  تجمع  عن 
الرسمية، في مركز »منتديات وقطاعات 

العزم» في طرابلس.
 

ويهدف اللقاء الى العمل على النهوض 
التربوية،  المستويات  على  بالمجتمع 
االستراتجية  وفق  الرسمي،  والتعليم 
والسعادة،  العزم  جمعية  التي وضعتها 
والتي بدأت تثمر على أكثر من صعيد، 
المدرسي  الدعم  برنامج  عبر  سيما  ال 
له  كان  الذي  المستمر،  السنوي 

انعكسات ايجابية على نتائج الطالب.
 

وأكد ميقاتي أن »التربية الصالحة وفق 
يجب  الوطنية  والقيم  السليمة  األسس 
ناقوس  ودق  التعليم».  مع  تتالزم  أن 
االهتمام  »عدم  أن  معتبرا  الخطر 
التربية سيكون له انعكاسات  بمستوى 
معتبرا  اللبناني«،  المجتمع  على  كارثية 
العمل  ويجب  جماعية،  »المسؤولية  ان 
التربوية  العملية  أطراف  جميع  مع 
لتحسين األداء، لحماية مجتمعنا ووطنا 
من  أكثر  على  الداهمة  األخطار  من 

صعيد«. 
والمدرسة  األهل  »دور  على  وشدد 
العملية  في  أساسيين  كطرفين 
على  العمل  شأنها  من  التي  التربوية، 
بناء جيل سليم واعد»، الفتا إلى »أهمية 
خالل  من  لألهل  المستمر  التثقيف 

الدورات التربوية المتخصصة«.
 

التربية  »أهمية  إلى  ميقاتي  وأشار 
الطفل  شخصية  صقل  في  المنزلية 
الحياة»،  تحديات  لمواجهة  وإعداده 
األبوان  كان  »إذا  أنه  إلى  الفتا 
إلى  الطفل  فسيتحول  دكتاتوريين، 
أدنى  دون  للتعليمات،  متلق  مجرد 
االمر  القرارات،  اتخاذ  في  مشاركة 
على  سلبا  ينعكس  أن  شأنه  من  الذي 
شخصيته».  وبناء  النفسي،  المستوى 
وركز على »ضرورة التدرج في التعاطي 
ومراعاة  ألعمارهم،  وفقا  األطفال  مع 
األصول التربوية التي تشير إليها جملة 

من األحاديث الشريفة«.
 

لمناقشة  المجال  إفساح  »بأهمية  ونوه 
آراء األوالد والدفاع عن وجهة نظرهم»، 
تمهيدا لتربيتهم على التحليل الصحيح، 
عن  عاجزين  أشخاص  إلى  تحولوا  وإال 

الحياة»،  وتحديات  ضغوطات  مواجهة 
مسؤولية  »يرتب  ذلك  أن  إلى  الفتا 
العملية  في  األساسيين  الطرفين  على 

التربوية: البيت والمدرسة«.
 

هذا  في  عملية  »خطوات  إلى  ولفت 
يدعى  متخصصة  دورات  عبر  المجال، 
أساتذة  بإشراف  المعنيون،  إليها 
التربية  في  متخصصين  جامعيين 

األسرية«.
 

»التي  الهادفة  األنشطة  بأهمية  ونوه 
يجب أن تساهم في تعزيز انتماء أبنائنا 
إلى وطنهم، هذا عالوة على النشاطات 
المدارس  بمشاركة  ورحب  الرياضية». 
يؤدي  »بما  األنشطة،  بهذه  الراغبة 
إلى التخفيف من الظواهر السلبية بين 

طالبها«.
 

مداخالت  كانت  اللقاء،  نهاية  وفي 
عرض  على  ركزت  الحضور،  من 
التربوية،  العملية  مع  شخصية  تجارب 
أطراف  مختلف  بين  للتعاون  واقتراحات 
ومدرسة  بيت  من  العملية،  هذه 

ومجتمع. 
 

ازالة البسطات املخالفة   
يف طرابلس  

      عملت  القوى االمنية   على ازالة البسطات 
المخالفة على طول كورنيش الميناء البحري 

في طرابلس، مما اثار اعتراض اصحابها الذين 
حاولوا منع قوى االمن من ازالتها، فاطلقت 

االخيرة النار في الهواء لتفريق المحتجين.

مجلس البيئة يف القبيات 
نظم رحالت تزلج اىل 

اعالي جبال عكار
       نظم مجلس البيئة في القبيات - 

عكار، رحالت عدة الى أعالي جبال عكار 
للتعرف الى الطبيعة الجبلية لمحافظة 

عكار والتي غطتها الثلوج لهذا العام 
االمر الذي شجع الكثيرين ومن مختلف 

المناطق اللبنانية للمشاركة في هذه 
الرحالت، ولممارسة رياضة التزلج الحر، 

ضمن اطار مشروع تعزيز وتنشيط 
السياحة البيئية في عكار.

رئيس المجلس الدكتور انطوان ضاهر 
قال :»هذا النوع من التزلج )التزلج الحر( 

هو الذي يناسب طبيعة الجبال العكارية 
حيث تكثر الهضاب والوديان وغابات 
األشجار المتنوعة والمسطحات، على 
ارتفاعات ال تتعدى ال2000 م، ما ال 
 Ski alpin يتناسب مع التزلج األلبي

الكالسيكي الذي يمارس في األرز مثال 
أو في فاريا«.

وعلى عكس التزلج الكالسيكي أيضا، 
حيث يرتبط المتزلج بحلبة محددة، 

يعطيك التزلج الحر كل الحرية للتنزه 
في الغابة وفي الجبال، مكتشفا ما ال 

تصل اليه عيناك إال عن طريق ممارسة 
هذه الهواية، في الوقت الذي تقوم فيه 

برياضة مثلى تحرك عضالت األرجل 
والذراعين واأليدي والقفص الصدري 

والظهر ، كل ذلك في طبيعة من بياض 
وسكون. 

 تكريم الشاعر بالل 
يحي  

         أقيم حفل تكريمي للشاعر 
والزميل بالل يحي بدعوة من »جمعية 

فكرة« و»الرابطة الثقافية في 
طرابلس«و »

مركز لبنان للعمل التطوعي فرع 
الشمال»، على مسرح الرابطة، في 

حضور ممثلي الهيئات الثقافية 
واإلجتماعية  وإعالميين ومهتمين.

 

بعد النشيد الوطني، ألقيت كلمات 
نوهت بالعطاءات الشعرية للزميل يحي 

وما تتضمنه من معالجات للقضايا 
المعاصرة في لبنان والمنطقة العربية 

والنضال في سبيل حقوق اإلنسان، 
كما تناولت مسيرته الصحفية وخاصة 

إصداره مجلة الحكواتي وما تضمه من 
أبواب متنوعة.

 
وجرى عرض فيلم وثائقي من وحي 
المناسبة تناول المراحل المتعددة 

من سيرته الذاتية وإنجازاته، ثم جرت  
قراءات شعرية للمحتفى به الذي تسلم 

درعا تكريمية. 

إنماء طرابلس نوهت 
بانطالق مشاريع 

الفيحاء
          نوهت »جمعيةإنماء طرابلس 
والميناء» في بيان، بعد اجتماع لها 

برئاسة روبير الفرد حبيب، »بدور وزير 
الشؤون   االجتماعية رشيد درباس، 

ووزير العدل اشرف ريفي، ورئيس 
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، 

الذين يتابعون  باهتمام بالغ مشاريع 
المدينة، ال سيما مشروعي ردم البحر 

لمصلحة المنطقة اإلقتصادية الخاصة، 
ومرأب مدينة طرابلس في منطقة التل، 

إذ ان الملفين أصبحا قيد التنفيذ، ما 
يعني ان مشاريع الفيحاء قد انطلقت 

وان دورة  اقتصادية جديدة ستشهدها 
المدينة في ضوء إنجاز تلك المشاريع 

بعد الحرمان الذي عانته منذ سنوات«.
 

وتمنت الجمعية ان »يصار الى اإلسراع 
في إنجاز تلك المشاريع، باإلضافة الى 

المسلخ الحديث الذي سيتم إنشاءه 
وهو مسلخ من الطراز الحديث»، 

مشددة على ضرورة تفعيل محطة 
التكرير التي كانت أنشئت في المدينة 

ودشنت في عهد الرئيس فؤاد 
السنيورة، واإلسراع في بت مسألة سكة 

الحديد«.
 

 مجزرة بيئية يف عندقت 
        أحد أبناء بلدة عندقت - عكار ويدعى 

ابراهيم ساسين ابو رعد، أقدم بحجة امتالكه 
رخصة تشحيل من وزارة الزراعة، على قطع 

13 شجرة سرو و 11 شجرة صنوبر في وادي 
عودين.  وقام عناصر مخفر االحراج في البلدة 

بتحرير محضر ضبط بالمخالفة ورفعها الى 
الجهات المعنية في وزارة الزراعة. كما جرى 
ايقاف صاحب الرخصة عن العمل ريثما يتم 

اتخاذ االجراءات المناسبة والرادعة بحقه.
 

مسعود
وأثار رئيس بلدية عندقت عمر مسعود االمر 

مع الجهات المعنية، مؤكدا أن »إقدام احد 
ابناء البلدة على مخالفة الرخصة المعطاة له 

من وزارة الزراعة للتشحيل وقطعه االشجار 
من جذورها، امر ال يمكن الي كان ان يقبل 
به»، مشيرا الى أن »وادي عودين بغاباتها 

الساحرة قد ذاع صيتها في جميع ارجاء الوطن 
بما تحضن من اشجار معمرة ومتنوعة، 

ويقصدها كل شخص يزور عندقت ليتنشق 
هواءها النقي«.

 
وقال: »على كل فرد منا صغيرا كان أم كبيرا، 

ان يحمي هذا اإلرث ألن منافعه الصحية 
والجمالية كبيرة جدا وخسارته ال يمكن 

تعويضها. نعم للمحاسبة الفورية«.
 

ودعا أهالي البلدة الى »التعاون جميعا على 
هذا الصعيد لحماية بيئتنا وغاباتنا بالدرجة 

االولى«.

 قرى عكارية شكت من 
انبعاثات دخانية .. 

       شكا اهالي قرى وبلدات سعدين ودارين  
والكويخات والغزيلة وشير حميرين والعبودية  

وتل قندة، من االدخنة المنبعثة من معمل 
حريق وتصنيع دواليب "الكاوتشوك" المنشأ 

حديثا في نطاق هذه البلدات األمر الذي 
تسبب باضرار بيئية وصحية.

 
و رفع األهالي كتابا خطياالى محافظ عكار 

عماد لبكي وقع عليه عدد من المخاتير 
وفاعليات عدة من هذه القرى والبلدات 
في سهل عكار يبدون فيه "اعتراضهم 

على الحرائق واألدخنة والروائح المضرة 
بالصحة العامة والمنبعثة من معمل دواليب 
السيارات المنشأ في النطاق الجغرافي لهذه 
القرى"،آملين من المحافظ "اجراء التحقيق 

الميداني والعمل على ايقاف هذا الضرر ببيئة 
المنطقة وبصحة سكانها. و كلف المحافظ 

لبكي بموجب كتاب خطي، طبابة قضاء 
عكار باجراء الكشف الصحي الميداني على 
معمل حريق وتصنيع دواليب "كاوتشوك" 

في المنطقة المذكورة لتبيان حقيقة ما اذا 
كان هناك ضرر صحي متأت من دخان هذا 

اجتماع لرؤساء االتحادات 
البلدية يف عكار 

 
         عقد اجتماع موسع لرؤساء 

االتحادات البلدية في عكار مع محافظ 
عكار عماد لبكي في مكتبه في سراي 

حلبا، حيث تم التداول بموضوع عائدات 
الصندوق البلدي من الهاتف الخليوي.

 
وتحدث المحافظ لبكي حيث وضع 

رؤساء البلديات في أجواء االتصاالت 
والمقابالت التي أجراها مع المعنيين.

 
كما قدم رؤساء االتحادات شرح 

»المعاناة التي تمر بها بلديات عكار 
حيث أصبحت عاجزة عن تقديم 

الخدمات للمواطنين، فال قدرة لها 

على مواجهة الصعاب فهي بين ناري 
المواطنين وغياب الدولة في معالجة 

أعباء النزوح السوري 

والسيول والثلوج وغير ذلك من األمور 
الطارئة»، وأكد الرؤساء »نفاذ صبرهم 

وبقائهم عرضة لهجوم من انتخبهم 
ووالهم هذه المسؤولية«.

وقرر رؤساء اتحادات البلديات وبلدياتها 
بناء على االقتراح وطلب من المحافظ 

لبكي، إعطاء مهلة آلخر الشهر الحالي، 
وإال سيصار إلى تسليم أختامهم 

للمحافظ مع القيام بخطوات تصعيدية 
مع كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء 

لحين إقرار المرسوم، وذلك بالتنسيق 
والتشاور مع اتحادات البلديات في لبنان 

وبلدياته. 

ملتقى  تكرم  الواقع 
يف  األهلية  الجمعيات 

طرابلس
في  الواقع«  »جمعية  رئيس  أقام       
مطعم  في  سلوم  عباس  طرابلس 
تكريمي  عشاء  حفل  »الكونتيننتال، 
حضره  األهلية،  الجمعيات  لملتقى 
لبنان  في  »الواقع«  جمعية  رئيس 
مصطفى بنبوك وأعضاء الهيئة اإلدارية 
وأعضاء من  الملتقى   ورؤساء جمعيات 

الهيئات اإلدارية«.

تتنوع  الواقع  جمعية  »إن  بنبوك  وقال 
الساحة  على  تنتشر  وهي  مشاريعها، 
حاجات  في  ثغرة  لسد  ساعية  اللبنانية 
التعليم  خصوصا  األساسية  المواطن 
قريبا  تطلق  وسوف  واإلستشفاء، 
التي  اإلستشفائية  البطاقة  مشروع 
الخدمات  من  اإلستفادة  لحاملها  تتيح 

اإلستشفائية مجانا« . 
 

»أهل  جمعية  رئيس  تحدث  بدوره 
ان  الى  اشار  الذي  تامر  محمد  العطاء« 
يساهم  التطوعي  اإلجتماعي  »عملنا 
في خدمة مجتمعنا، ونحن سنستمر في 
من خالل  ألهلنا  والخير  المنافع  تقديم 

يشكل  الذي  األهلية  الجمعيات  ملتقى 
حالة تكاملية أثبتت حضورها وفعالياتها 
على الساحة الطرابلسية«.  كما تحدث 
منسق الملتقى ومسؤول اتحاد الشباب 
الذي  المصري  الناصر  عبد  الوطني 
أبناء  بيد  تأخذ  إنقاذية  الى »خطة  دعا 
لمواجهة  المنتج  العمل  نحو  طرابلس 

البطالة وآثارها المدمرة«.

درعا  »الملتقى»،  قدم  الختام  وفي 
الواقع  جمعية  رئيس  الى  تكريميا 
شكرا  »عربون  بنبوك  مصطفى 

وتقدير«. 

اقرتاح من رئيس بلدية حلبا 
اىل محافظ عكار النشاء مكتبة 

داخل سجن حلبا

سعيد  حلبا  بلدية  رئيس  وجه       
عكار  محافظ  الى  رسالة  الحلبي  شريف 
مكتبة  »انشاء  فيها  اقترح  لبكي،  عماد 
جمعية  مع  بالتعاون  حلبا،  سجن  داخل 

ابداع لالداب والفنون والعلوم وتأمين 
االخالقية  الناحية  من  الهادئة  الكتب 
واالجتماعية واالدبية والثقافية والفنية، 
الضرورية  الكتب  تأمين  جانب  الى 
على  السجن  الى  بادخالها  المسموح 

نفقة البلدية وجمعية ابداع«.
من  »الهدف  ان  الى  شريف  واشار   
حضاري  جو  خلق  هو  المشروع  هذا 
بقضايا  اوقاتهم  لتمضية  للسجناء 

عن  االمكان  قدر  وابعادهم  مفيدة، 
االفكار السيئة«، وقال: »نرجو الموافقة 
والمهم،  الحيوي  المشروع  هذا  على 
حقوق  شرعة  بمضامين  والتزاما  عمال 

االنسان«.
 واكد لبكي موافقته على هذا االقتراح، 
اليه،  الموجهة  الرسالة  على  موقعا 
االجراء  المرعية  االصول  وفق  واحالها 
االقليمية  عكار  درك  سرية  قيادة  الى 

التخطيط االسرتاتيجي 
يف عيات عكار

التخطيط  دورة  فعاليات  اختتمت       
أقيمت  التي  الشخصي  االستراتيجي 
في قاعة مسجد الزيرة - عيات - عكار، 
بمكرمة من الجامعة المرعبية في لبنان 
ولجان  البشرية  التنمية  لجنة  وإدارة 
التواصل فيها، ومشروع سفراء التنمية 

في لبنان. 
الدورة يومي الجمعة واالحد  واستمرت 
 ،2015 شـــباط   - ك2   25 و   23
شيقة  تحفيزية  عروض  وتخللها 
بين  فاعلة  ومشاركات  هادفة  وحوارات 
خليل  المعتمد  والمدرب  المتدربين 
تحفيزية  لعروض  باالضافة  المحمد 
المشاركين  الكساب  عملية  وتمارين 
المهارات والقدرات المطلوبة، ويحصل 
بعدها كل منهم على شهادة معتمدة 

للتدريب  الدولية  االكاديمية  من 
الشخصي والتطوير القيادي.

 500 قدمت  المرعبية  الجامعة  وكانت 
منحة تطويرية لمشروع سفراء التنمية 
الذين تنطبق  يستفيد منها االشخاص 

عليهم المعايير المطلوبة. 

كل  في  الدورات  هذه  تنفيذ  تم  وقد 
من طرابلس و عكار )التدريب، الجومة، 

مساعدات لالجئني 
يف عكار

 اكملت حملة »خسيء البرد« تقديماتها 
حلبا  مخيمات  في  السوريين  لالجئين 
حيث  عكار  محافظة  في  وعرقا  ومنيارة 

من  المحتاجين  لمئات  التوزيع  تم 
وقد  انواعها.   على  ومالبس  اغطية 
باسم  حلبا  من  مسلماني  نضار  صرح 
تجاه  واجبنا  هذا  بان  معتبرا  الحملة 
اهلنا وبان عكار هي من قدمت الثياب 

للناس ونحن قمنا بايصالها.

بالذكر  المتبرعين، خص  كل  واذ شكر 

في  االسالمية  االوقاف  دائرة  رئيس 
عكار الشيخ مالك جديدة ومطران عكار 
وتوابعها للروم االرثوذكس باسيليوس 
منصور على دعمهم للحملة ورعايتهم 
ستسكمل  الحملة  ان  الى  ولفت  لها. 
لمساعدة  عكار  قرى  لكل  تصل  حتى 

اكبر قدر من المحتاجين.

نشاطا  أقامت  ريفي  سليمى 
التبانة وجبل  ترفيهيا لطالب باب 

محسن

         اقامت السيدة سليمى اديب عقيلة 
نشاطا  ريفي  اشرف  اللواء  العدل  وزير 
التبانة  باب  منطقتي  لطالب من  ترفيهيا 
عرض  مشاهدة  تخلله  محسن،  وجبل 
رئيسة  حضور  في  ليبان،  دي  سيرك 
وحشد  حاماتي   نهال  التربوية  المنطقة 
وتم  الرسمية  المدارس  مدراء  من  كبير 
المدارس  اساتذة  من  عدد  تكريم  خالله 

الرسمية في التبانة والجبل. 

لحاماتي  دروعا  ريفي  أديب  وقدمت 

لجهودهم  تقديرا  االساتذة  من  وعدد 
وعطاءاتهم في مسيرتهم التربوية.

والجبل  التبانة  من  طالبان  قدم  كما 
وتقدير  شكر  عربون  ريفي  للسيدة  درعا 
المناطق   تلك  بابناء  الدائم  الهتمامها 
وعلى مبادرتها التي تعبر عن اصالة اهل 

المدينة.

من  اكثر  حضرها  التي  المناسبة  وخالل 
1200 طالبا وطالبة من ابناء المنطقتين 
هدف  ان  خاللها  اكدت  كلمة  اديب  القت 
بين  التواصل  أواصر  تعزيز  هو  النشاط 
الى  اعادتها  على  والعمل  المنطقتين 
سابق عهدها بعدما شهدت  جوالت قتالية 
الواحدة،  المدينة  ابناء  بين  فرقت  دامية 
الى  ايضا  تهدف  الخطوة  ان  اكدت  كما 

جمع اكبر عدد من  الطالب الذين عاشوا 
مرارة الحرب و قساوتها الضفاء عليهم جو 
تعزيز   عن  فضال  والبهجة  الطمأنينة  من 
وإرساء  الطالب  االخوة  بين  االنصهار 
القامت  داعية  المشترك،  العيش  قواعد 
الجبل  من  التبانة و  ابناء  نشاطات تجمع 

اجل ازالة الرواسب التي فرضت عليهم».

وشددت أديب على دور االساتذة في بث 
في  غير  وقبول  الطالب  بين  المحبة  روح 

صفوفهم، وتعزيز العيش  المشترك.

على  حاماتي  أديب  شكرت  وختاما 
رفع  أجل  من  الدؤوب  وعملها  مشاركتها 
طرابلس   في  الرسمي  التعليم  مستوى 
السيرك  ينال عرض  ان  والشمال. وتمنت 

■ الدكتور عبداإلله ميقــاتي محاضرًا

ميقاتي: لرتبية تحمي املجتمع والوطن 



11 العدد  6 | ك2 - شـــباط الوسط
www.alwassat.com

 قانون اجلمعيات
- كيف يعرف القانون الجمعيات؟

 
        تعتبر الجمعيات من أهم المؤسسات القانونية التي ينتظم من خاللها عمل جماعة 
عادة  وتتخذ  بلديات(  شركات،  جمعيات،  )مثال:  المعنويين  أو  الطبيعيين  األشخاص  من 
 ... اتحاد، مركز، حزب  رابطة،  ناد،  تسميات مختلفة تدل على موضوعها وأهدافها )مثال: 
الخ(؛ وقد عرفها القانون كاآلتي:«الجمعيات هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد 

معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض ال يقصد به اقتسام الربح«.
  

قبل  من  عادة  اليه  )ويشار  وتعديالته   1٩0٩/٨/٣ في  الصادر  للقانون  خاضعة  وهي   
زال  ما  اإلستقالل  قبل  الصادرة  القوانين  من  كغيره  وهو  العثماني(،  بالقانون  البعض 
نافذا بالكامل. هو القانون العام الذي ينطبق على سائر الجمعيات التي ال تخضع لقانون 

خاص بها، بما فيها األحزاب السياسية.  
  

-  »العلم والخبر«
 

يفترض بحسب أحكام القانون ان يكون »العلم والخبر« مجرد إيصال مستندات يستلمه 
المؤسسون من اإلدارة المختصة، يثبت بأن هذه األخيرة استلمت بيان اإلعالم القانوني 

وبأنها بالتالي أخذت علما وخبرا بتأسيس الجمعية.

-  األخطاء الشائعة:

درجت   اإلشارة الى »العلم والخبر« »بالترخيص!!« )كذا( في مخالفة لنص ولروح القانون. 
كما نشير أيضا الى مخالفة قانونية ثانية في الشكل الذي يأخذه »العلم والخبر«، إذ ينشر 
في الجريدة الرسمية بشكل »قرار صادر عن وزير الداخلية«، بعد حيثيات طويلة بناء على 
»طلــب!« المؤسسين، و«بعد موافقة المراجع المعنية«، وبناء على اقتراح مدير الداخلية 
العام، والذي بنتيجته »يعطــى العلم والخبر«، انه في ذلك تحوير لمبدأ حرية الجمعيات، 
اإلدارة  ممارسة  يفعل  اآلن  يأخذه  الذي  فالشكل  إداريا.  قرارا  ليس  والخبر«  »العلم  الن 
لتأسيسها في نظامنا  الجمعيات  الذي ال تحتاجه  الترخيص،  يضفي عليه ما يشبه شكل 
القانوني، ويبعده عن منطق اإليصال الذي يستلمه المؤسسون لقاء تقديم بيان اإلعالم.

 
-  هل يمكن لإلدارة ان تتمنع عن تسليم ايصال العلم والخبر؟

 
يجب ان يتم استالم »إيصال العلم والخبر« فــور تقديم بيان اإلعالم القانوني، فتنص 
المادة ٦ من القانون على انه يسلم »قبالة ]بيان اإلعالم[«. وينحصر دور اإلدارة بالرقابة 
المفروضة قانونا،  المادية  العناصر  للتأكد من توفر  المعروضة  المستندات  الالزمة على 

بحيث وجب عليها إعطاء إيصال العلم والخبر فورا في حال توفر هذه العناصر. 

 ■ احملامي أسامة  عوض

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

الشباب والرياضة  
بقلم األستاذ أحمد المصري 

منذ فترة ليست بقريبة طلب مني إلقاء كلمة في إختتام إحدى 
النشاطات الرياضية، طبعًا في بداية األمر أجد صعوبة كبيرة 
في كل مرة يطلب مني التكلم في إحتفال رياضي ألني لست 

من متتبعي الرياضة بشكل دائم.

بعد عناء طويل في التفكير عن محتوى الكلمة الواجب إلقاؤها 
آثرت الكالم عن دور الرياضة في حياة الشباب وما مدى 

إنعكاسها على المجتمعات وخاصة في مجتمعنا المحلي ذو 
األبعاد الضيقة.

تعاني المنية وجوارها إجمااًل رغم بعض اللفتات الخجولة بين 
الفينة والفينة من مشكلة الوعي الكامل لمفهوم الرياضة 

وذلك يعود ألننا لم نتعود أن نتربى في صروٍح رياضية تعنى 
بأخالقياتها قبل أساليبها فكل من عشق الرياضة في منطقتي 

ال يعرف منها سوى مالعب الرمل أو ساحات اإلسفلت التي 
طالما أكلت من أجساد عشاقها دمًا ولحمًا وذلك في غياب 
أماكن سليمة يستطيع الهواة ممارسة ألعابهم المفضلة 

وتمضية بعض الوقت مع خالن الطفولة.

إحدى الجمعيات مشكورة طبعًا احبت ان تالمس هذا الواقع 
المرير فسعت بجهود أصحاب الخير إلى إنشاء أكاديمية 

تعنى بالتعليم السليم ألساسيات لعبة كرة القدم فجمعت 
حولها كوكبة صغيرة من محبي هذه اللعبة وحاولت بواسطة 
مدربين هواة ايضًا الوصول قدر اإلمكان إلى هدفها المنشود 

ولكن بسبب اإلمكانيات الضيقة لم تستطيع المضي في 
مشروعها ألكثر من أسابيع كانت قد وضعتها مسبقًا في 

جدول أعمالها ، فلماذا ال نجد عند فعاليات المنية وساستها 
لفتة كريمة يسعون من خاللها الى اإللتزام الكامل لمثل 

هذه المشاريع لتستمر طيلة فصول السنة ، أو لماذا ال نجد 
مثاًل إتحاد جمعيات رياضية يحاولون جاهدًا المضي في هذا 

المشروع بداًل من أن نقيم مشاريع فراديه.

 ما لفت نظري أثناء الحفل الختامي لهذه الجمعية همة 
وحرص أحد مسؤولي الجمعيات الرياضية األخرى الذي 

وضع كل إمكانياته الشبابية والرياضية تحت تصرف هذه 
االكاديمية مادًا بذلك جسر تواصل بين جمعيته والجمعية 

المنظمة فشعرت أن مجتمعنا الرياضي بدأ باالستيقاظ من 
قيلولته.

القراء االعزاء، 

اإلشكالية   األهم التي أريد أن أسلط الضوء عليها هو لماذا 
هذا اإلهمال الشديد للرياضة في مجتمع شبابي؟ الى متى 

سنظل رهن نشاط رياضي يطل في العام مرة وبخجٍل أيضًا 
رغم زيادة عدد المالعب في المنطقة؟ هل المشكلة تكمن 

في فعاليات المنطقة التي لم تحرك ساكنًا إلنشاء أكاديميات 
للتعليم الرياضي بأصوله وأخالقه أم أن المشكلة في متابعي 

هذه الرياضة؟ 

مع العلم أننا بحاجة ماسة الى مدرسة لتعليم أخالقية وروح 
الرياضة وإال سنفتقد الى الكثير الكثير.  أسئلة عدة وتساؤالت 

عديدة نضعها في أولويات اإلجابة لدى من يجد عنده 
إحساس مسؤولية شباب منطقته.

شركة بيز هاوس ترعى نادي دير عمار الرياضي

وفطور صباحي لكشافة الرتبية الوطنية 

الهيئات الرتبوية يف املنية تكرم املربي محمد ديب زريقة 

- أقامت كشافة التربية الوطنية - قيادة المنية الضنية  فوج المنية األول تجمع كشفي في مركزها الدائم في ثانوية المنية الرسمية تخلله فطور صباحي لجميع القادة والكشفيين 
في حضور ومشاركة عميد األفواج القائد بالل حمود وقائد فوج المنية الثاني القائد وليد حمود. تخلل اللقاء توزيع شهادات لألعضاء المشاركين في المشاريع االنتاجية وتوزيع 

أوسمة ألعضاء الغرفة الموسيقية القامتهم رحيل لمدة 3 أيام.

- كرمت الهيئات التربوية في المنية المربي األستاذ محمد كامل زريقة لبلوغه سن التقاعد في حضور حشد تربوي وأكاديمي. تخلل اللقاء كلمة لمدير مدرسة البالط الرسمية 
للصبيان األستاذ ظافر زريقة أثنى فيها على جهود المكرم. بدوره رد األستاذ محمد زريقة بكلمة شكر فيها الهيئات التربوية والتعليمية على التكريم. حضر اللقاء المشرف العام 

على ثانوية المنية االسالمية ورئيس جمعية المنية االسالمية المربي األستاذ عارف علم الدين.

متمنية  افتتاحه  اركاداش   مطعم  الدارة  الوسط  تبارك 
لهم النجاح والتوفيق.

لوفاة  التعازي  بأحر  الخير  كمال  الحاج  من  الوسط  تتقدم 
المولة أن يتغمدها في واسع  راجية  الخير..  والدته خدوج 

رحمته  انا هلل وانا اليه راجعون

خالد   أول  المالزم  المنية  رئيس مخفر  الوسط من  تتقدم 
ضاهر بأحر التعازي لوفاة والده .. راجية المولى أن يتغمده 

في واسع رحمته انا هلل وانا اليه راجعون

تتقدم الوسط من آل الصاج بأحر التعازي لوفاة  فقيدهم 
المرحوم  باذن اهلل تعالى  الحاج محمد علي الصاج، انا هلل 

وانا اليه راجعون

- شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك ترعى نشاطات نادي شباب دير عمار الرياضي للعام 2015 وللمناسبة أقيم حفل ضم ممثلين عن الشركة تقدمهم رئيس مجلس 
ادارتها األستاذ عبدالقادر نحلة وممثلين عن النادي تقدمهم رئيسه السيد محمد عيد، السادة محمد الجندي وبسام المصري.

■ صورة تذكارية■ يقطع قالب الكاتو

■ نحلة مع عيد

■ وفطور صباحي■ خالل التجمع

فايز  للسيد  يباركون  روان  واستديو  الحاج،  فهد  الوسط، 
ملص بخطوبته  ... الف مبروك :(

مناسبات

«
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الفوائد الصحية لثمرة »اللوز«

:)LDL( تخفيض معدل الكوليسترول السيئ  ■
 إدخال اللوز في نظامك الغذائي يساعدك على رفع 
وتخفيض   )HDL( الجيد  الكوليسترول  مستويات 
مستوى الكوليسترول السيئ )LDL( مما يساعد على 

تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.  

الغذائية  الوجبات  تترافق  الدم:  تنظيم ضغط    ■
بالكالسيوم  والقليلة  بالصوديوم  الغنية 
فإن  لذلك  الدم.  ضغط  إرتفاع  مع  والبوتاسيوم 
البوتاسيوم  من  عالية  كمية  على  تحتوي  اللوز 
وقليلة في الصوديوم وكالهما من العوامل التي 

تنظم ضغط الدم.

■  حماية ضد مرض السكري:  اظهرت الدراسات أن 
لدى اللوز قدرة على تقليل من إرتفاع نسبة السكري 
إستقرار  وبالتالي  الطعام  وجبة  تناول  بعد  الدم  في 
مستويات السكر في الدم وتوفير الحماية من مرض 

السكري.

■   زيادة الطاقة: ال »riboflavin«، المنغنيز والنحاس هي 
من المعادن التي تساعد على تصنيع الطاقات والمتوفرة 
وجبات  يشكل  اللوز  فإن  لذلك  اللوز.  في  مثالية  بكميات 

سريعة مثالية وسهلة التحضير.

■ العديد من مكونات اللوز تحارب أمراض القلب: 
مشبعة  الغير  األحادية  الدهون  من  عالية  معدالت   -

والمتوفرة نفسها في زيت الزيتون.
في  جدًا  وفعال  قوي  لألكسدة  مضاد   ،»E« الفيتامين   -

محاربة خطر اإلصابة بامراض القلب
- المغنيزيوم، يحسن الدورة الدموية وحركة األوكسوٍجين 

والعناصر الغذائية في أنحاء الجسم. 

■  تحسين أداء الدماغ: تحتوي اللوز على  مادة كيمائية   
تحفز التنمية الصحية للوظائف الدماغية لدينا.

مشكلة  من  العالج  في  يساعد  الشعر:   مشاكل  يعالج    ■
كما  القشرة.  ظهور  ويحارب  الشيب  يمنع  الشعر،  تساقط 

أنه يجعل من شعرك ناعمًا والمعًا.

فذلك  بالمغذيات  غني  اللوز  أنا  بما  الوزن:   خسارة    ■
يجعلك تشعر بالشبع لمدةٍ أطول مما يخفف من الشرحت 
على األكل. لكنها عالية بالسعرات الحرارية إذ أن كل حصة 
توازي 30 غ )حوالي 23 حبة لوز( و تحتوي على 160 وحدة 

حرارية.  

صحـة
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By eat cetera clinic
عيادة الـ eat cetera  لالستشارات الغذائية احتفت بانتقالها اىل عنوانها الجديد عيــادة    الغذاء   الطبـيعًي

احتفلت أخصائية التغذية  إيمان ملص بانتقال عيادتها الغذائية  الى عنوانها الجديد على أوتوستراد المنية في حضور حشد غفير من األصدقاء، األطباء، ومهتمين.   ملص وفي حديث الخبارية المنية الضنية 
والوسط تحدثت عن حداثة هذا الطب على  المنية والشمال مشيرة الى أن خدمات المركز تطال كل أبناء الشمال وهي متخصصة في الوصفات الغذائية الصحية لمرضى السكري  .. وباقي األمراض التي 

تعالج بوصفات غذائية خاصة وصحية  الى جانب تأمين كل األغذية الصحية او المرتبطة بالوصفات الغذائية المتخصصة.

 صور من حفل االفتتاح 

الواتس آب تتحضر للمكالمات الصوتية

»واتس  بالدردشة  الخاص  المجاني  التطبيق  مصممو  بدأ 
عبر  الصوتية  االتصاالت  وظيفة  باختبار   )  WhatsApp  ( اب« 
اختيار  وتم  المستخدمين.   من  محدودة  شريحة  ضمن  تفعيلها 
ذو  بإصداره  للتطبيق  المستخدمين  من  التجريبية  الشريحة 
أو اإلصدار 2,11,528. مع توفر أحد نظامي  الرقم 2,11,531 

التشغيل »أندرويد 5,0 لوليبوب، أو »أندرويد 4,4 كيت كات«.

وعند بداية تفعيل الخدمة كان يمكن للمستخدمين إرسال دعوة 
لألصدقاء لتفعيل الخدمة، ولكن نظام الدعوات تم إلغاؤه مع بقاء 
على  حصلوا  الذين  المستخدمين  لدى  فعالة  االتصاالت  خدمة 
النسخة التجريبية منها. ومع أن خدمة االتصال الصوتي متوفرة 
في عدة تطبيقات منافسة لـ«واتساب« مثل »فايبر« و«سكايب« 
وغيرهم، إال أن الخدمة ستشكل فارقًا في المنافسة ضمن الهند، 

حيث يستخدم تطبيق »واتساب« أكثر من 70 مليون مستخدم.

وراقبوا تحركات أبنائكم ..
وفي السياق تتمنى الوسط على األهل متابعة 

أبنائهم على كل وسائل التواصل االلكتروني )هاتف 
- كمبيوتر - كمبيوتر لوحي( والمثابرة على تصفح 

 ctrl+h او الضغط على - history - سجل زياراتهم
للتأكد من سلوكهم ألن  نسبة كبيرة )بحسب 
الدراسات( من االستعماالت لهذه الوسائل من 

قبل المراهقين هي استخدامات خبيثة وترتقي الى 
االباحية.

دينتكنولوجيا
 حكم االحتفال بــ عيد األم! 

 
إن كل األعياد التي تخالف األعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة 
لم تكن معروفة  وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضًا، 
 ، وتعالى  سبحانه  اهلل  أعداء  مشابهة  البدعة  مع  فيها  فيكون 
الفطر،  عيد  وهي  اإلسالم؛  أهل  عند  معروفة  الشرعية  واألعياد 
وعيد األضحى، وعيد األسبوع »يوم الجمعة« وليس في اإلسالم 
ذلك  سوى  أحدثت  أعياد  وكل  الثالثة،  األعياد  هذه  سوى  أعياد 
سبحانه  اهلل  شريعة  في  وباطلة  محدثيها  على  مردودة  فإنها 
وتعالى لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ))من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردٌّ((. أي مردود عليه غير مقبول عند اهلل 

وفي لفظ ))من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ((. 

السؤال  في  ذكر  الذي  العيد  في  يجوز  ال  فإنه  ذلك  تبين  وإذا 
شعائر  من  شئ  إحداث  فيه  يجوز  ال  األم،  عيد  والمسمى 
أشبه  وما  الهدايا  وتقديم  والسرور،  الفرح  كإظهار  العيد؛ 
ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر 
هذا  في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ورسوله  تعالى  اهلل  حده  ما  على 
وال  فيه  يزيد  فال  لعباده  تعالى  اهلل  ارتضاه  الذي  القيم  الدين 
يتبع  إمَّعَةَّ  يكون  أال  أيضًا  للمسلم  ينبغي  والذي  منه،  ينقص 
اهلل  شريعة  بمقتضى  شخصيته  يُكوِّن  أن  ينبغي  بل  ناعق  كل 
تعالى حتى يكون متبوعًا ال تابعًا، وحتى يكون أسوة ال متأسيًا؛ 
ألن شريعة اهلل والحمد هلل كاملة من جميع الوجوه كما قال اهلل 
عََليُْكمْ  وََأتْمَمْتُ  دِينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكمَْلتُ  }اْليَوْمَ  تعالى: 
أحقُّ  ]المائدة:3[. واألم  دِينًا{  َلُكمُ اإلسالمَ  وَرَضيتُ  ِنعمتي 
من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة، بل األم لها الحق على 
أوالدها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير 

معصية اهلل عز وجل في كل زمان ومكان.

المصدر : فتوى نت

شعر ونثر

                                               للشاعر خالد أويظة

 الوجوه المســــــــتعارة !!

يا أصحاب الوجوه المســـتعارة
أسقطوا أقنعتكم لـــنرى

حقيقتكم من دون تمثيل
فال تظنون أنكم من كوكب آخر

فأنتم من تراب و ستعودون للتراب

َفبأسٌ منكم .. ما ظننتم
ِفعّلتكم ليست بلحمكم وال بدمكم
إنما بما تحويه روحكم من ضغينة

كونوا كما شئتم ...
فبيننا و بينكم يوم حساب

فسينشق قمر ليلكم
وسيكشف ما تخبئون

 من جهٍل  ..   في طيات عقولكم 

فجلة وزنها   6  كلغ
   

 قدم المزارع محمود سعود في بلدة مشمش /عكار قدم 
فجلة بلغ وزنها حوالى 6 كيلوغرامات.

يقوم  وهو  بلدية  الفجلة  هذه  ان  االرض  صاحب  وصرح   
ورثها  التي  نفسها  بالطريقة  البذار  بتجميع  سنوات  منذ 
عن اآلباء واالجداد، وقد نمت في هذا الحقل الصغير الذي 
يستعمله فقط لالكتفاء الذاتي وللبيع على مستوى القرية، 
اضافات  اي  دون  من  فقط  العضوي  السماد  باستعمال 
كيمائية اخرى. كما تم العثور ايضا على حبات بندورة من 

احجام ضخمة في االرض نفسها.  

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 السيد فرحان حسني  ت: 03539726

قريبا  افتتاح استديو هنادي فوتوغرافي  - بإدارة المصورة هنادي أويظة - ساحة العبدة قرب أفران القصر


