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الرافعـي وعد »خريا« ،، فهـل هو قـــادر علـى »الوفاء« ؟؟ 

أضخم  بناء  على  مرت  عقود  خمسة 
معرض في لبنان والشرق األوسط  بل 
حيث  »من  عالميًا  المعارض  أكبر  من 
المساحة« على مساحة مليون متر وكان 
أقيم  دولي  عربي-  معرض  أول  ايضا، 
الورقية   الصناعات  »معرض  هو  فيه 
ضم  وقد   ،1994 العام  في  العربية« 
رائعة  تصاميم  الحديث  المعرض  هذا 
جانب  الى  مغلق  وآخر  عائم  لمسرح 
تحفة  حينها  في  اعتبرت  أخرى  مبانٍ 
المعمارية.  الهندسة  عالم  في  فنية 
في  المعرض  لبناء  األساس  حجر  وضع 
 1963 العام  من  األول  تشرين  شهر 
اللواء  المرحومين  الرئيسين  على عهد 

فؤاد شهاب ورشيد كرامي.

قبل وفاته بأشهر عدة، أصدر المهندس 
أبرز  كتيبا ضمنه  نيماير  اوسكار  العالمي 
على  أشرف  التي  الهندسية  انجازاته 
المتحدة  االمم  مبنى  )أبرزها  تنفيذها 
لم  لماذا  سُئل  وعندما  نيويورك(،  في 
ينشر أي صورة عن معرض رشيد كرامي 
الدولي في طرابلس - في الكتيب، غصّ 
صورا  أعرض  »لماذا  وأجاب:  نيماير 

للموقع الذي أهملوه حتى قتلوه؟«.

المعرض  حال   نيماير  اجابة  تختصر 
ضمن  يوم  ذات  صنف  والذي  اليوم، 
الـ14 منشأة االهم في العالم، فالمتجول 
وعلى  قاعاته،  وبين  المعرض  أروقة  في 
والمتنقل  الواسعة،  الخضراء  مساحاته 
بين المسرح العائم، والبرك المائية التي 
 ،1963 عام  هندستها  في  نيماير  ابدع 
نوع  من  لبنانية  كارثة  على  سيشهد 
ورزقه  أكله  في  اللبناني  تصيب  ال  آخر، 
اليقين  الخبر  تعطيه  وانما  ومعيشته، 
عن حال دولته المترهلة، التي »شاخت» 
يمنح  ان  شأنه  من  ما  كل  معها  وشاخ 
فيمكن  أفضل.  حياة  في  أمال  اللبناني 
مرتين  المعرض  زارت  الدولة  ان  القول 
األولى  المرة   ،1994 عام  منذ  فقط 
الرئيس  برئاسة  الوزراء  مجلس  أقر  حين 
مليون   20 مبلغ  الحريري  رفيق  الشهيد 
دوالر كميزانية لعمله، وهي كانت المرة 
للمعرض  فيها  تخصص  التي  االخيرة 
كانت  الثانية  والمرة  للتشغيل،  ميزانية 

أقر  حيث  الماضي،  العام  من  شباط  في 
مجلس الوزراء تعيين مجلس ادارة جديد 
بعد  قبيطر،  حسام  برئاسة  للمعرض 
أعوام طويلة من الفراغ وتصريف االعمال 
شعراني  منذر  السابق  الرئيس  امضاها 
يديران  فقط  واحد  شخص  ومعه  )كان 
المعرض، ومن ثم تقاعدا لكنهما استمرا 

في تصريف االعمال لسنوات طويلة(.
  

عانت  عديدة،  سنوات  مدى  على   )...(
كثيرة  صعوبات  من  المعرض  إدارة 
تنفيذه  يأمل  كان  مشروع  أي  أحبطت 
يلعب  أن  ليستطيع  المعرض،  أرض  على 
المعارض  إستقطاب  في  الفعلي  دوره 
الدولية والمشاريع والنشاطات السياحية، 
اإلقتصادية  العجلة  تحريك  وبالتالي  
األخرى من  تعاني هي  التي  المدينة  في 
المتردي.  األمني  الوضع  نتيجة  التراجع 
أوضح  المعرض   ادارة  مجلس  رئيس 
متر  مليون  تبلغ  المعرض  »مساحة  أن 
مربع، وهو يضم 120 ألف متر مربع من 
البرك  من  مربع  متر  ألف  و20  الحدائق، 
للمعارض  قاعات  متر  ألف  و20  المائية، 
مربع  متر   ألف   20 ونحو  والمؤتمرات، 
كسقف يمكن أن يغلق ويضاف إلى قاعة 
اللبناني«،  »البيت  إلى  إضافة  المعارض، 
المسرح  وقاعة  العائم«،  و»المسرح 
المغلق، والمرائب والطرق الدائرية، وناد 
للدراجات ومدينة سباق سيارات، وممرات 
مخصصة لرياضة المشي،  كذلك عشرات 

آالف األمتار غير المستثمرة«. 

ملعب طرابلس األوملبي 

الوقوف عند  ملعب طرابلس  وال بد من 
األولمبي الذي يمتد على مساحة إجمالية 
افتتح  وقد  مربع،  متر  ألف   26 بـ  تقدّر 
ألول مرة في كأس آسيا التي استضافها 
 .2000 عام  األول  تشرين  في  لبنان 
ُأنجز  وقد  مقعد.   23800 لـ  يتسع  وهو 
فترة  خالل  في  دوالر  مليون   16 بكلفة  
يتضمن  أشهر.  عشرة  بلغت  قياسية 
ملعب  إلى  فإضافة  مرافق،  عدة  الملعب 
القوى  أللعاب  مضمار  هناك  القدم،  كرة 
للرمي  ساحات  إليه  مضافًة  به،  يحيط 
غرف  على  عالوة  قرص(  كّلة،  )مطرقة، 

الملعب  يحتوي  كما  والحكام.  لإلداريين 
عند  طبية  كمراكز  تُستخدم  غرف  على 
الحاجة، بمعنى أن الفرق اآلتية إلى لبنان 
الخاصة  الطبية  مستلزماتها  تصطحب 
كمراكز  حينها  القاعات  استخدام  ويتم 
إلى  إضافة  الطبية.  والمراقبة  للعالج 
موقف  على  الملعب  مبنى  يحتوي  ذلك، 

للسيارات يتسع لحوالي 250 سيارة.

الجمهور  أمام  افتتاحه  من  الرغم  على 
الملعب  أن  إال  عامًا،   12 من  أكثر  منذ 
واألحداث  النشاطات  أمام  موصد  حاليًا 
يزيد على  ما  ايضا منذ  الكبرى  الرياضية 
الثماني سنوات، وتحديدًا منذ أقيمت آخر 
مسمّى  تحت  أرضه  على  رياضية  دورة  
 Rugby لرياضة  المتوسط  البحر  »دورة 
والتي   2004 صيف  أواخر  في   League
شاركت فيها حينها أربع دول هي إضافة 
صربيا- كرواتيا،  فرنسا،  لبنان:  إلى 

مونتينيغرو.

 السراي العثمانية  
 

نكمل  والتاريخي  الثقافي  االرث  ومع 
مشروع  إيقاف  بعد    ف   .. المشوار 
بالمدينة  ضار   اعتبر  والذي  المرآب 
التل،  ساحة  فإن  وتنمويا،  بيئيا  ثقافيًا  
شهدت  التي  القديمة،  طرابلس  قلب 
اغتيال»  »عملية  السنين  عشرات  قبل 
للهدم  التي  تعرّضت  العثمانية  للسراي 
الصراع«  »نقطة  اليوم  هي   ،1968 عام 
بين مشروع إقامة مرآب للسيارات فيها،   
وبين مشروع إعادة بناء السراي العثمانية 
تؤيده  والمؤتمرات»  للثقافة  كـ»قصر 
المدينة  في  االجتماعية  الشرائح  مختلف 

إضافة لتأييد السلطة المحلية.

بلدية  في  والتراث  اآلثار  لجنة  رئيس 
تدمري،  خالد  المهندس  طرابلس، 
معه  أجري  تحقيق  خالل  في  أوضح، 
اآلثار والتراث في بلدية  أوضح بأن لجنة 
اللبنانية  الجمعية  مع  بالتعاون  طرابلس 
بناء  اعادة  موضوع  طرحت   التركية 
الوزراء  رئاسة  على  العثمانية  السراي 
بشخص  مباشرة  رحبت  »التي  التركية 
أوغلو  داوود  أحمد  البروفسور  رئيسها 

لتمويل  مستعدة  التركية  الحكومة  وأن 
هذا المشروع شرط أن يتحول إلى مطلب 
التركية  الحكومة  تتلقى  وأن  شعبي، 
الرسمية  الجهات  إحدى  من  رسميا  طلبا 

اللبنانية بهذا الخصوص«.

مخاتير  رابطة  رئيس  قال  ناحيته  من 
)عمدة( طرابلس، ربيع مراد: » نتمنى  من 
المشروع«،  »تبني هذا  التركية  الحكومة 
التركية:  الجهات  شرطي  »تحقق  مؤكدا 
البلدية  وقرار  الشعبي موجود،  فالمطلب 
مع مشروع السراي ضد مشروع المرآب«.

الذي  عاما(،   52( قضماني  محمد  أما 
العثمانية  للسراي  كبيرة  بصورة  يحتفظ 
في وسط محله لبيع البن، والذي تأسس 
ساحة  على  والمطل   ،1939 العام  في 
المعلم  هذا  هدم  على  فيتحسر  التل، 
يوما  يعود  أن  متمنيا  الهام«،  »التاريخي 

كما كان. 

العثمانية  السراي  إن  قال   قضماني 
وساحة التل كان يقصدها عدد كبير من 
كانتا  والمحبة  »والتآلف  يوم  كل  الناس 
أن  الى  يميز هؤالء«، مشيرا  ما  أهم  من 

السراي »كانت مقصدا هاما للسياح«.  

إلى  طرابلس  أهالي  قضماني  ودعا   
الحفاظ على تراث المدينة »فمن الحرام 

الكبير أن تندثر هذه المعالم العظيمة«.
 

مؤهالت  طرابلس  في  المحصلة،  في 
الموجودة،  مرافقها  بها  تنعم  كثيرة 
فعالة  وغير  مستغلة  غير  لألسف  لكنها 
كل  وجود  من  بالرغم  منتجة   وغير 
العادة  ايجابي  باتجاه  الدافعة  العوامل 
االقتصادي  دورها  آداء  الى  المرافق  هذه 
باقي  مع  االنمائي  التوازن  وفرض 
المناطق على أمل أن يشكل هذا العرض 
هذه  توضع  بأن  للمعنيين  محفز  السريع 
المؤسسات على سكة اعادتها الى الحياة 

من جديد.

آمنة  للزمالء  منفصلة  بحوث   من   بتصرف  التقرير  )مواد 
أبو  كارينا   -   24 لبنان  موقع  في  نشر  تقرير  من  المير 
نعيم  من تقرير نشر في صحيفة النهار -  بحث ل جمعية 

المواطنية    -  وبحث لوكالة األناضول التركية(

 السراي العثمانية »عائدة« اىل طرابلس؟؟!

»الحريري وميقاتي« يف  املنية يف لقاء  وطني »جامع«

مع كل القالئل والمناوشات السياسية  والعسكرية التي تعصف بالبالد،  ال بد من التوقف وقفة مع الذات  مع الضمير ومع الوطن وأن نكون على يقين بأنه ال حل لمشاكلنا وال استقرار لـــــ  موطننا وال محاربة من 
يفسده ويصادر خيراته، وال ازدهار اقتصاده اذا لم نعيد بناءه على قاعدة وطنية صادقة موادها الخام  تجتمع في السياسة النظيفة مع كثير من اإلنماء المتوازن.  وال بد أيضا من العدل، المساواة والشورى، فإن يد 

اهلل مع الجماعة وهذه قاعدة تبنى عليها أرقى المجتمعات المتقدمة التي نحاول »عبثا« اللحاق بها لسبب تحولنا من العمل الجماعي الى أشخاص محددين )اما بأيدينا أو بأيدي دخيلة( فنتحول الى مجتمع »اتكالي« 
يعود أدراجه الى »سياسة الحكم الواحد«. ان الشعوب التي تتقدم وتتطور هي الشعوب التي تعقل وتتوكل، ووالة أمور األمة ونوابها مطالبين اليوم وكل يوم بالدفاع عن مصالح الوطن والتخلي عن المصالح 

الشخصية، ألن االلتفات الى »الشخصنة« كفيل بأخذ البالد  الى التعطيل في كل مقومات ومفاصل الدولة ومنه الى االفالس السياسي و االقتصادي وطبعا العسكري.   
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إفتتاح مسجد ومجمع الخري يف »املنية« برعاية الرئيس الحريري وحضور الرئيس ميقاتي

 |  قراءة الفاتحة | المفتي متوسطا الحريري و الخير  

«

 |  عبدالعزبز الخير الحريري دريان  وفتفت مشاركين في ازاحة الستار | من اليمين : الخير - دريان - الحريري - فتفت|  الخير مع المفتي دريان

 | صالة الجمعة | قص الشريط

  Al-Arz Educational Compound| مجمع األرز التربوي - المنية  تلفون:  06464633 06464622    - مخيم صيفي اعتبارا من 27 تموز

 | أحمد الحريري | المفتي  في خطبة الجمعة  

 | من اليمين دريان ، الخير، ميقاتي فتفت وعبدالعزيز  

■  الصور بعدســـة حمادة  أســــــعد
النائب  من  بدعوة  المنية،  في  »الخير«  ومجمع  مسجد  افتتح  
باألمين  ممثال  الحريري  سعد  الرئيس  وبرعاية  الخير،  كاظم 
مفتي  حضور  وفي  الحريري،  احمد  المستقبل«  ل»تيار  العام 
الجسر،  سمير  والنواب:  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية 
الجراح  جمال  زهرمان،  خالد  العزيز،  عبد  قاسم  فتفت،  أحمد 
االعلى،  الشرعي  االسالمي  المجلس  وأعضاء  حبيب،  وخضر 
ووزراء ونواب سابقين وشخصيات سياسية واجتماعية وقضائية 

ودينية وعسكرية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد من قبل مفتي 
خطبة  دريان  المفتي  القى  والنواب،  والحريري  الجمهورية 
الجمعة أكد فيها على أن »المساجد بيوت اهلل، لها في اإلسالم 
نفسه  إلى  المساجد  اهلل  أضاف  عالية،  وقدسية  رفيعة،  مكانة 
المساجد هلل فال  إضافة تشريف وتعظيم فقال عز وجل: }وأن 

تدعوا مع اهلل أحدا{ 

الزيارات، ألن  المنية، وزيارتكم هي أحب  : زيارة  المفتي   تابع 
وجامع  الخير  مسجد  )افتتاح  المناسبات:  سيدة  هي  المناسبة 
الخير(. وبالفعل، فكما وفقكم اهلل سبحانه وتعالى إلى بناء هذا 
المسجد المبارك، وفقكم أيضا وأيضا إلى اسمه، إذ سميتموه 
)جامع الخير(، وقد ذكر الخير مئات المرات في القرآن الكريم«.

  بعد اداء صالة الجمعة، جال الجميع في أرجاء المسجد، ثم اقام 
النائب الخير مادبة غداء تكريمية على شرف الحضور.

  الخري
مسجد  من  يتكون  الكبير  الصرح  »هذا  الخير:  النائب  وتحدث 
والدينية  واالجتماعية  الثقافية  للنشاطات  وقاعة  ومسرح 
ومستوصف وحضانة لالطفال. هذا المجمع الذي نفتتحه اليوم 
قبل  به  العمل  انطلق  وقد  الخير،  كاظم  الحاج  كان حلم جدي 
انتقال جدي الى الرفيق االعلى، وهذه كانت وصيته. واليوم الى 
جدي أقول: »نم قرير العين، فها هو مشروعك قد استكمل، فما 

بدأت به وحلمت به انجزه والدي الحاج صالح الخير واشقاؤه».

أضاف: »لقد أثبتت المنية والضنية في كل االستحقاقات وطنيتها 
الطوائف  كل  من  الواحد  وعيشه  أوال  لبنان  والتزامها مصلحة 
والمذاهب. وها نحن اليوم نلتقي مسلمين ومسيحيين، رجال 
االنمائي.  المجمع  هذا  بافتتاح  لنحتفل  الطوائف  كل  من  دين 
وهذا ليس بغريب عن منطقة المنية والضنية التي هي جزء من 
البعض تشويه  المؤسسات، رغم كل محاوالت  شمالنا، دعامة 
تشعر  اليوم  المنية  والتكفير.  االرهاب  ثوب  وإلباسه  صورته 
بيننا،  اللبنانية  الجمهورية  بالسعادة في حضور سماحة مفتي 
ليكون  السماحة عاد  االفتاء مع صاحب  أن دور دار  نعتبر  وإننا 
والمناطق، وإن  الطوائف  الوطن من كل  أبناء  الحاضن لجميع 
االنتخابات األخيرة التي حصلت في المجلس االسالمي الشرعي 
األعلى بادرة خير وإنجاز ديموقراطي يثبت اعتدال هذه الطائفة 

برعاية سماحته. وتكرس حق المنية والضنية في التمثيل بهمة 
وتوجيهات الشيخ سعد الحريري وبادارة الشيخ أحمد الحريري«.

  
هذا  انجاز  في  ساهم  من  كل  الى  بالشكر  »أتوجه  وختم: 
المشروع ماديا ومعنويا، وأخص بالذكر جاللة السلطان قابوس 
بن سعيد، ولن ننسى مملكة الخير وعلى رأسها خادم الحرمين 
العزيز على عطاءاتها  عبد  الملك سلمان بن  الشريفين جاللة 
للعالمين العربي واالسالمي وخصوصا للبنان في كل المراحل 
على  واشقائه  والدي  الى  ايضا  بالشكر  واتوجه  والمحطات، 

متابعة تنفيذ هذا المشروع حتى النهايه«.

الحريري
ثم تحدث الحريري: »اجتمعنا في المكان الذي يذكر فيه كالم 
اهلل العلي القدير بكرة وعشية، ويقرأ فيه القرآن الكريم ليؤلف 

قلوب المؤمنين بالرحمة والمغفر«.

سعد  الرئيس  من  تحية  القلب.  إلى  القلب  من  »تحية  تابع: 
الحريري إلى المنية وأهلها األوفياء، تحية ألحباب رفيق الحريري 
موصولة  والتحية  واعتداله،  ونهجه  بمشروعه  المتمسكين 
طبعا إلى أهل المنية في االغتراب وتحديدا في اوستراليا حيث 
يجسدون صورة لبنان الحقيقية، ويمثلون المنية خير تمثيل».

جانب  إلى  الطبيعي  موقعها  في  المنية  كانت  »لطالما  وتابع: 
دائما  تكن  لم  ومؤسساتها  الدولة  لكن  ومؤسساتها،  الدولة 
اليوم،  بعد  باستمراره  نرضى  لن  ما  وهذا  المنية،  جانب  إلى 
والنواب  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  سماحة  بمعية  واجبنا 
والفاعليات والبلديات والمخاتير ورجال الدين والمجتمع األهلي 
الستعادة  موقعه  من  كل  المسؤولية  نتحمل  أن  والمدني 
الرئيس سعد  استعدنا بدعم من  الدولة، كما  المنية من  حق 
الحريري وبمعية مفتي الجمهورية حق تمثيل المنية والضنية 
كما  للمنية  مبروك  االعلى.  الشرعي  االسالمي  المجلس  في 
من  طرابلس  بين  التفرقة  حاول  من  على  انتصارهما  للضنية 

جهة والمنية والضنية من جهة ثانية«.

بالقول:  المنية  في  »أهلي«  الى  الحريري  توجه  ختامًا، 
اللبنانية،  بالجمهورية  متمسكون  وإياكم  »نحن 
التي  المناصفة  جمهورية  المشترك،  العيش  بجمهورية 
الشكر  كل  العالم.  كل  إلى  رسالة  الحريري  رفيق  أرادها 
على  الكريمة  دعوته  على  الخير  كاظم  النائب  للصديق 
المنية  وخير  لبنان  وحدة  فيه  لما  دائما  نلتقى  أن  أمل 
يدعو  منبرا  افتتحناه  الذي  المسجد  يكون  وأن  وأهلها 
إلى السالم واالعتدال . والمجمع مكانا يجمع أهل العدل 

والعدالة واالعتدال«.
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المس  »من  #ميقاتي  نجيب  حذر  الرئيس  
بصالحيات رئيس مجلس الوزراء وجعل رئاسة 
»االفادة  الى  ودعا  عصا«.  مكسر  الحكومة 
توافق  لصياغة  القائمة  الدولية  المظلة  من 
أي  # لبنان   على  اللبنانية  المكونات  كل  بين 
فأكثر،  أكثر  االستقرار  لتثبيت  تمهيدًا  نريد، 
بأسرع وقت  للجمهورية  رئيس  بانتخاب  بدءا 
لصياغة  الحقيقي  العمل  بدء  ومن  ممكن، 
نظرة مستقبلية للبنان، لوقف الهجرة وتثبيت 

اللبنانيين في أرضهم«.

السابق  النائب  زيارته  بعد  تصريح  في  وقال 
وجيه البعريني في  عكار  : هي زيارة اجتماعية 
وجيه  األستاذ  من  التعزية  بواجب  لنتقدم 
البعريني بفقدان زوجته الفاضلة، التي نتمنى 
الطبيعي  من  الزيارة،  وخالل  الرحمة.  لها 
وضع  يتناول  سياسي  حديث  هناك  يكون  أن 
بالذات. فطالما  المنطقة ككل ومنطقة عكار 
بانتظار  مجمد  العام  السياسي  الوضع  أن 
جالء األمور في المنطقة، فإن علينا أن نهتم 
التي  عكار  في  خاصة  اإلنمائي  بالموضوع 
وهذا  الكلمة،  معنى  بكل  اإلنماء  إلى  تفتقر 
التكاتف  الجميع  على  يفرض  الذي  األمر 
الخالف  عن  بعيدا  الخير  اجل  من  والتعاون 

السياسي.

لكل  تحتاج  عكار  إن   « سؤال  على  ردا  وقال 
المستوصفات  إنشاء  سيما  ال  إنمائي،  عمل 
عناصر  وكافة  والمستشفيات،  والمدارس 
البنى التحتية. وبالرغم من الجهود التي تقوم 
فال  المدني،  المجتمع  وهيئات  الجمعيات  بها 
بديل عن الدولة التي يفترض بها ان تكون 
وفي  المحرومة،  المناطق  لكافة  حاضنة 

طليعتها عكار. 

وردا على سؤال عن دور رئيس مجلس  الوزراء  

اليوم ما اكرره  في هذه المرحلة اجاب: اقول 
بصالحيات  المس  ممنوع  انه  وقت  كل  في 
رئاسة مجلس الوزراء بأي شكل من األشكال. 
أن  مسموحًا  وليس  للدستور،  تحريفًا  كفى 
يقرأ كل طرف الدستور على هواه، بل يجب أن 
يكون لدينا قراءة موّحدة . ليس مسموحا أن 
تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا، فالحكومة 

قارب النجاة في البلد«.

وعن الوضع األمني قال : قياسا لما يحصل في 
المنطقة، فإن لبنان يتمتع بوضع أمني جيد. 
هناك  سوريا،كانت  في  األحداث  بداية  منذ 
لبنان، ولكن  مخاوف من تطورات سلبية في 
لبنان  لحماية  دولية  مظلة  هناك  هلل،  الحمد 
للجميع  ندائي  هنا،  من  المرحلة.  هذه  في 
أن نستفيد من هذه المظلة، لصياغة توافق 
لبنان  أي  على  اللبنانية  المكونات  كل  بين 
فأكثر.  أكثر  االستقرار  لتثبيت  تمهيدًا  نريد، 
للجمهورية  رئيس  بانتخاب  يبدأ  األمر  وهذا 
بأسرع وقت ممكن، ومن بدء العمل الحقيقي 
لصياغة نظرة مستقبلية للبنان، لوقف الهجرة 

وتثبيت اللبنانيين في أرضهم«.

 وكرم »رياضيي« طرابلس
  

االحتفال  ميقاتي  نجيب  الرئيس  رعى 
العزم  »جمعية  نظمته  الذي  التكريمي 
طرابلس  لنوادي  االجتماعية»  والسعادة 
مميزة  انجازات  حققت  التي  األولى  للدرجة 
في بطوالت لبنان لهذا العام، ليل أمس في 

القاعة الرياضية في الميناء.
 

للكرة  الزهراء  نادي  هي  المكرمة  واألندية 
ونادي  اللبناني(،  الدوري  )بطل  الطائرة 
كأس  )بطل  القدم  لكرة  الرياضي  طرابلس 
السلة،  لكرة  الرياضي  المتحد  نادي  لبنان(، 

المتأهل  القدم  لكرة  االجتماعي  النادي 
الطائرة  القلمون للكرة  للدرجة االولى، نادي 
السيدات )بطل لبنان(، نادي طرابلس الفيحاء 
الذهبي  )المتأهل للمربع  لكرة قدم الصاالت 

لبطولة لبنان للدرجة االولى(. 

االحتفال سعيد  لعريف  ترحيبية  كلمة  بداية   
النشيد  الفيحاء  كورال  ادى  ثم  معاليقي، 

الوطني ونشيد الفيحاء.
 

الفرقاء  »جميع  كلمة  في  حناوي  دعا  بعدها، 
ويتعالوا  امرهم،  يحزموا  ان  الى  لبنان  في 
من  يضحوا  وان  الشخصية،  الحسابات  عن 
 « دعاهم  كما   . الجميع»  ليربح  الوطن  اجل 
الدستورية،  استحقاقاتهم  انجاز  في  لالسراع 
انتخاب رئيس للجمهورية، بما  وفي مقدمها 
يشرع االبواب على مصراعيها التمام حل كل 

الملفات العالقة«.

نابلسي  محمد  االجتماعي  نادي  رئيس  واكد 
ميقاتي  الرئيس  اوالها  التي  »الرعاية  ان 
الدرجة  الى  النتقاله  حافزا  كانت  للنادي 
كرة  في  اللبناني  الدوري  وتصدره  االولى، 
القدم». وتوجه بالشكر الى الرئيس ميقاتي، 
لراعي  وفيا  سيبقى  »النادي  ان  على  مشددا 
الرياضة في طرابلس، الذي لواله لما تحققت 
رفعت اسم طرابلس  التى  الكبيرة،  االنجازات 

عاليا«

ميقاتي
فيها:  قال  كلمة  ميقاتي  الرئيس  وألقى 
بأبنائها  فخورة  اليوم  تختال  »الفيحاء 
مسبوقة  غير  ألقابا  حققوا  الذين  وبأبطالها، 
لبنان،  في  الرياضية  الخارطة  الى  أعادتها 
على  القطاعات  بكل  بجدارة  للعودة  تمهيدا 

هذا  اثبتت  طرابلس  اللبنانية.  الخارطة  كل 
التهميش  فواجهت  تاريخها  مر  على  الشيء 
بالتألق والحرمان بالعطاء واالنغالق باالنفتاح 
المشؤومة  والحروب  بالتعايش  والتحريض 
اكرره  ما  اعيد  اليوم  واالنجازات.  بالبطوالت 
دائما: آن األوان أن نتنافس من أجل طرابلس 
ال أن نتنافس عليها.آن األوان أن نتعاون من 

أجل طرابلس ال أن نختلف عليها«.
إمكاناتنا  نوحد  أن  األوان  »آن  اضاف: 
للنهوض بطرابلس. شباب طرابلس والميناء 
أمل  أعناقنا جميعا، وهم  في  أمانة  والقلمون 
أن  علينا  حقهم  ومن  ومستقبلها،  الفيحاء 
نوجههم نحو الحق والخير، وأن نبعدهم عن 
والتحريض  السياسي  الشحن  وعن  التطرف 
في  علينا  حق  لشبابنا  والمذهبي.  الطائفي 
الرعاية والحماية، وال يجب زجهم في مشاريع 
أو  هنا،  سياسية  مكاسب  لتحقيق  مشبوهة 
حقا  لشبابنا  إن  هناك.  وهمية  إنتصارات 
واالنتاج،  والعمل  والرياضة  التعليم  في  علينا 
تفتك  عبثية  بحروب  حاجاتهم  تستغل  أن  ال 
ذاته  الوقت  وفي  ووطننا.  وبمدينتنا  بهم 
تكملوا  لكي  جميعا  لكم  بحاجة  الوطن  اقول 
واألكيد  الوطن،  لمصلحة  االهداف  تسجيل 
دائما  كنتم  هكذا  الوطن.  مرمى  في  ليس 
للمواطنية  قدوة  انتم  ستستمرون.  وهكذا 
الصالحة. انتم ابطال المرمى وابطال السلة، 
الوطن،  مرمى  حراس  انتم  ذاته  الوقت  وفي 

واألكيد ان ال أحد »قادر يحطكن بالسلة«.

كؤوس  األندية  قدمت  الحفل،  ختام  وفي 
البطوالت الى الرئيس ميقاتي. كما تم تقديم 
وتخلل  المكرمة.  لالندية  التقديرية  الدروع 
الحفل عروض رياضية لطالب مدرسة العزم. 

 أهال رمضان 
   

رمضان شهر الصبر، ومدرسة الصبر، فالصوم تعويد على الصبر، 
وتمرين عليه؛ ولهذا ورد عن النبي أنه سمى شهر رمضان شهر 
الصبر، وفي حديث آخر عنه قال: } الصوم نصف الصبر { ]أخرجه 

الترمذي[. 

ثم إن الصبر ثالثة أنواع: صبر على طاعة اهلل، وصبر عن محارم 
اهلل، وصبر على أقدار اهلل المؤلمة، وتجتمع هذه الثالثة كلها في 
الصوم؛ فإن فيه صبرا على طاعة اهلل، وصبرا عمّا حرم اهلل على 
ألم  من  للصائم  يحصل  ما  على  وصبرا  الشهوات،  من  الصائم 

الجوع، والعطش، وضعف النفس والبدن. 

وأن  والصبر،  الصوم  بين  االرتباط  عظم  لنا  يتبين  هنا  ومن   
الصوم سبيل إلى اكتساب خلق الصبر، ذلك الخلق العظيم الذي 
أمر اهلل به وأعلى مناره، وأكثر من ذكره في كتابه، وأثنى على أهله 

القائمين به، ووعدهم باألجر الجزيل عنده. 

قال تعالى: واصبر وما صبرك إال باهلل ]النحل:127ٍ[، وقال: ولمن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم األمور ]الشورى:43[، وقال عز وجل: يا 
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ]آل عمران:200[، وقال: وبشّر 

الصابرين ]البقرة:155[. 

وقال النبي في الحديث: } ومن يتصبّر اهلل يصبره اهلل، وما أعطي 
أحد عطاءا أعظم وال أوسع من الصبر {. 

فالصائم المحتسب يفيد دروسا جمّة في الصبر من جرّاء صيامه؛ 
درسا  فيفيد  صيامه،  حال  والشهوة  والشراب  الطعام  يدع  فهو 
عظيما في الصبر، حيث يتعوّد فطم نفسه عن شهواتها وغيّها. 

 
وكذلك حال اإلنسان مع الشهوات؛ فهي تتزي له وتغريه، وتتمثل 
له بكل سبيل؛ فإذا لم يكن معه رادع من الصبر، ووازع من اإليمان 

أوشك أن يتردى في الحضيض.  

وبالجملة فإن الصبر من أعظم األخالق، وأجل العبادات، وإن أعظم 
عما  واالنتها  اهلل،  أمر  امتثال  على  الصبر   - عاقبة  وأحمده  الصبر 
ويستحق  الدين،  ويصحّ  الطاعة،  تخلص  به  ألنه  عنه؛  اهلل  نهى 
الثواب؛ قليس لمن قل صبره على الطاعة حظ من بره، وال نصيب 

من صالح. 
 

ومنذ لك أيضا الصبر على ما نزل من مكروه، أو حّل من أمر محوف، 
فاستغفروا  اهلل  ذكروا  أنفسهم  وجوه  تنفتح  هذا  في  فبالصبر 
فعلوا  ما  على  يصروا  ولم  اهلل،  إال  الذنوب  يغفر  ومن  لذنوبهم، 

وهم يعلمون . 

له..  يغفر  فلم  رمضان  أدرك  من  أنفه..  رغم  ثم  أنفه..  فرغم 
لماذا؟!.. ألنه فرصة.. قد ال تتكرر مرة أخرى.. بل قد ال تعود أبدا.. 

ورقتي،  على  قلمي  وضعت  أن  منذ  يراودني،  كان  الذي  والسؤال 
أرقم هذه العبارات والجمل.. هو.. 

من يتوب في رمضان؟! 
متى يعود إلى اهلل من لم يعد في رمضان؟! متى.. متى..؟!! 

أيها المسلمون: ال تكونوا كالتي تقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 
 .

إن شهرا هذه خصائصه.. وصفاته.. لحقيق بأن يذرف الدمع على 
فراقه.. وتتفتت األكباد عند وداعه.. 

قلوبهم من  تدفق..  المحبين  ترفق.. دموع  شهر رمضان 
نار  من  تطفئ  للوداع  وقفة  عسى  تتشقق..  الفراق  ألم 
الشوق.. ما أحرق..  واهلل تعالى أعلى وأعلم.. ونسبة العلم 
آله وصحبه  وعلى  على محمد  اهلل  أسلم.. وصلى  اهلل  إلى 

وسلم. 

في  حكيم  االن  والتجارة  االقتصاد  وزير  جال 
محافظة عكار، يرافقه الممثل المقيم لبرنامج 
روس  لبنان  في  االنمائي  المتحدة  االمم 
التنمية االقتصادية في  ماونتن، ممثل وكالة 
مشاريع  ومنسق  باشاواتي  سيمون  الشمال 
الشمال  في  االنمائي  المتحدة  االمم  برنامج 
االن شاطري وعدد من العاملين في البرنامج.

الجمعية  مركز  في  كانت  االولى  المحطة 
في  الزراعي  االنتاج  لتصنيع  التعاونية 

التعاونية  تجهيز  تم  قد  حيث  فنيدق  بلدة 
الطاقة  على  تعمل  الفاكهة  لتجفيف  بمعدات 
مختلف  الى  االنتاج  لنقل  ومركبة  الشمسية 
االلمانية  الهبة  ضمن  من  وذلك  االسواق، 
عبر الصندوق اللبناني للنهوض برنامج االمم 
المتحدة االنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون 
االجتماعية في إطار «مشروع دعم المجتمعات 

اللبنانية المضيفة« 
إطار   في  تأتي  جولته  أن  على  حكيم   وأكد 

من  الممولة  المشاريع  بعض  على  االطالع  
مقدمة  بهبة  اللبناني  النهوض  صندوق  قبل 
الصندوق  «يساهم  األلمانية  الحكومة  من 
حاليا بتمويل مشاريع بقيمة 5,5 مليون دوالر 
أميركي في المناطق اللبنانية التي ترزح تحت 
النازحين  من  العديد  واستضافة  الفقر  عبء 

اللبنانيين«.

وزيراالقتصاد جال يف عكار: نعمل على مكافحة ارتفاع معدالت الفقر والبطالة

ميقاتي كرم رياضيي  طرابلس وحذر من املس بصالحيات »سالم«
■ الرئيس ميقاتي  

■ الوزير من الوفد المرافق  

 

إقرأ ايضًا ،،
اطالق »فوج العزم 

العربي« برعاية 
السيدة مي ميقاتي 

- ص7

- مجمع األرز الرتبوي - ص 12
- اللبنانية الفرنسية -  ص11

- ثانوية املنية االسالمية - ص 10
- املنية تقاوم املخدرات - ص 6
- لقاء مع عميد الULF - ص 6

- النهضة تطور مستوصفها - ص 7
- حفل ل بسمة أمل - ص 7

- معرض لجمعية الرباط ص- 7
- مسرية لكشاف الرتبية ص - 11

- نواب املنية الضنية يف دار الفتوى - ص 9
- مهمات الدفاع املدني  - ص 9

- تدشني مكتب فرنكوفوني - ص 9
- حفل تأبيني للشيخ أسوم - ص 8

- اختتام GENIUS MAP صفحة 12
- املنية تكرم أبطالها -  ص 8
- الخري التقى سالم - ص 8
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نهرا  رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  ترأس 
مكتبه  في  الفرعي  األمن  لمجلس  اجتماعًا 
العام  النائب  بحضور  طرابلس،  سراي  في 
قائد  الحسن،  وائل  الشمال  في  االستئنافي 
مروان  العميد  العسكرية  الشمال  منطقة 
اإلقليمية  الشمال  منطقة  درك  قائد  حالوي، 
عام  أمن  دائرة  رئيس   ، هزيم  علي  العميد 
أمن  مدير  شدياق،  سيزار  العميد  الشمال 
الدولة في الشمال العميد خالد ماردلي، قائد 
رئيس  بيطار،  طوني  العميد  أميون  سرية 
الجيش  مخابرات  طرابلس-  أمن  مكتب 
في  الفرع  رئيس  ممثاًل  عدره  أحمد  المقدم 
درك  سرية  قائد  مراد،  كرم  العقيد  الشمال 
قائد  غمراوي،  الناصر  عبد  المقدم  طرابلس 
اهلل،  نصر  ميالد  المقدم  زغرتا  درك  سرية 
محمد  المقدم  الشمال  معلومات  فرع  رئيس 
العام  األمن  معلومات  مكتب  رئيس  عرب، 
السيار  فوج  قائد  الدين،  ناصر  خطار  المقدم 

الرابع المقدم خالد السبسبي، المقدم أنطوان 
الشمال،  في  القضائية  المفرزة  عن  فرنجية 
المقدم  الشمال  في  اإلرهاب  مكتب  رئيس 
صفوح جاجيه،مساعد اول لقائد درك الشمال 
االستقصاء  مفرزة  آمر   ، متى  وجيه  المقدم 
رئيسة  عوض،  نبيل  أول  المالزم  الشمال  في 
إيمان  الشمال  محافظة  في  اإلدارية  الدائرة 
بالتكليف  البلديات  دائرة  رئيس  الرافعي، 

ملحم ملحم.

»بحثنا  نهرا:  المحافظ  قال  االجتماع  بعد 
طرابلس،  في  جرت  التي  األخيرة  التطورات 
ونريد أن نطمئن كل أبناء الشمال عامة وأبناء 
في  األمني  الوضع  أن  خاصة  طرابلس  مدينة 
قبل  من  وممسوك  جدًا  جيد  الشمال  عاصمة 
األجهزة األمنية كافة التي هي بحالة جهوزية 
عناصر  من  سواء  وحداتها،  وتنتشر  تامة 
الجيش أو من سائرالقوى األخرى في المناطق 

مدينة  شوارع  في  السيما  كافة  الشمالية 
طرابلس«.

رمضان  شهر  »أن  إلى  نهرا  المحافظ  ولفت 
على  وبركة  خير  شهر  سيكون  المبارك 
كافة  على  وسالم  بأمان  سيمر  وأنه  الجميع 

المواطنين«.

األمني  الوضع  اهتزاز  على  خوف  »ال  وتابع: 
أي منطقة شمالية، وأي  في طرابلس وال في 
حادثة أمنية تحصل سيتم معالجتها فورًا من 

قبل األجهزة األمنية المختصة«.

تكريم الرافعي النتخابه رئيسا لبلدية طرابلس

»تيار  في  طرابلس  منسقية  مكتب  عضو  كرم 
المستقبل» وليد قضماني، المهندس عامر الرافعي 
عشاء  في  طرابلس،  لبلدية  رئيسا  انتخابه  لمناسبة 
عضو  ونوس،  وبدر  الجسر  سمير  النائبان  حضره 
المكتب السياسي والمنسق العام للتيار في طرابلس 
الرئيس  مستشار  علوش،  مصطفى  السابق  النائب 
كبارة،  الغني  عبد  الشمال  لشؤون  الحريري  سعد 

وأعضاء مجلس المنسقية.

 وألقى علوش كلمة أكد فيها أن »السعادة والفرح 
الزميل  بفوز  ابتهاجا  فقط  ليس  كله،  التيار  تغمر 
وانما  الكبير،  المنصب  بهذا  الرافعي  المهندس 
طوال  عانت  التي  طرابلس  أن  في  تكمن  سعادتنا 
وعقبات  مناكفات  الماضية  الخمس  السنوات 
واالنمائي  البلدي  العمل  تعطيل  الى  أدت  ومشاكل 
فيها، أتى اليوم الذي تستعيد فيه أوجها وألقها من 

الذي  الرافعي  الصديق  يترأسه  بلدي  مجلس  خالل 
وهو  البلدي،  العمل  مجال  في  طويلة  بخبرة  يتميز 

الذي  
وفيا  أكون  بأن  »أعدكم  الرافعي:  قال  جهته،  من 
وأبذل  العظيمة،  المدرسة  ولهذه  البيت،  لهذا 
مدينتي  أبناء  خدمة  سبيل  في  ممكن  جهد  كل 
من  صبرهم  نفد  بعدما  خير،  كل  يستحقون  الذين 
الخمس  السنوات  طوال  والحرمان  االهمال  شدة 

الماضية«.
 

لمكتب  رئيسا  بصفته  قضماني  أعلن  الختام،  في 
جامعة  موافقة  لبنان،  في  العرب  والشباب  البيئة 
الدول العربية على منح الرافعي درعا تقديرية عربون 
والشباب  البيئة  اتحاد  باسم  وتقدير،  ووفاء  محبة 
العرب، ممثال بنائب األمين العام لالتحاد عبد الرزاق 

اسماعيل. 

محافظ الشمال: ال خوف من اهتزاز الوضع األمني 

«
أكد الوزير السابق فيصل كرامي ان »طرابلس 
ليست  وهي  وانفتاح،  وسالم  تعايش  مدينة 
الكنائس،  مدينة  بل  فقط  المآذن  مدينة 
على  شاهد  خير  القرون  عبر  الباقية  وآثارها 

ذلك«.

تكريمية  غداء  مأدبة  خالل  كرامي  وقال   
أقامها له عضو مجلس بلدية طرابلس فيكتور 
لها  يشهد  مدينة  طرابلس  :»ان  حسون 
تاريخها البعيد والقريب، ونحن أهل طرابلس 
نعرف أنها مدينة تعايش وسالم وانفتاح، بل 
أقول ان طرابلس ليست مدينة المآذن فقط، 
عبر  الباقية  وآثارها  الكنائس،  مدينة  هي  بل 
أعدد  أن  يكفي  ذلك.  على  خير شاهد  القرون 
عن  طرابلس  اخراج  يريدون  الذين  لهؤالء 
هويتها وأصالتها، أسماء شوارعها، ليكتشفوا 
السيدة،  وشارع  النصارى،  حارات  فيها  ان 

وشارع  المطران،  وشارع  الراهبات،  وشارع 
وشارع  اللبان،  يعقوب  وساحة  زريق،  سابا 
أحدا  يزعج  هل  الالئحة.  وتطول  أنطون،  فرح 
في هذا الكون أن أقول ان مثل هذه المدينة 
المسلمين  قلعة  هي  ولكن  قلعة،  حقا  هي 
خارج  اسمها  يبقى  لو  وحبذا  والمسيحيين، 
الطوائف باعتبارها قلعة العروبة والوطنية كما 

كانت، وكما سترجع«.

لتنمية مواهب الشباب 
وتطلعاتهم

 
وفي سياق منفصل  استقبل الوزير  كرامي في 
دارته في طرابلس، وفدا من جمعية »سوشيل 
واي» برئاسة وفا خوري، حيث قدمت له دعوة 

باسم الجمعية للمشاركة في »بايك طرابلس 
في  المقبل  األحد  يوم  تنظمه  »الذي  الثاني 
»معرض رشيد كرامي الدولي«. واثنت خوري 
أعطاه  الذي  والجدي  الحقيقي  »الدفع  على 
كرامي لمختلف األلعاب والمسابقات الرياضية 

خالل توليه حقيبة الشباب والرياضة«.

الطليعي  »الدور  ب  كرامي  نوه  جهته،  من 
السيما  مميزة،  بنشاطات  والمتمثل  للجمعية 
يبرز صورة طرابلس،  الذي  »بايك طرابلس» 
في  الحركة  وتنشيط  تفعيل  في  ويساعد 

عاصمة الشمال على مختلف األصعدة«.

وأكد على »دور الشباب وعلى ضرورة صقلهم 
قادة  كونهم  وتطلعاتهم  مواهبهم  وتنمية 

المستقبل ورواده«.

■ كرامي

■   نهرا■  ريفي

كرامي: طرابلس مدينة تعايش وسالم وانفتاح

■   الرافعي

بيت الزكاة أطلق مشاريعه 
الرمضانية يف الشمال

  

الخيرية  مشاريعه  والخيرات«  الزكاة  »بيت  أطلق 
الرمضانية لهذا العام، بمشروع إفطار الصائم الذي 
تميز بتنوعه حسب رغبة المستفيدين من األسر في 

طرابلس والشمال.

األيتام  ورعاية  الخيرية  األنشطة  دائرة  وأعلنت   

في  المشاريع  تغطية  «عن  بيان  في  للبيت  التابعة 
على  توزعت  أسرة  و200  آالف   3 لنحو  بدايتها 
طوال  ستحصل  أسرة   250 التالية:  المشاريع 
مكونات  تشكل  التي  الطازجة،  الوجبة  على  الشهر 
يوميا  أسرة تحصل  اليومي، و350  اإلفطار  طبخات 
الالزمة،  والمقبالت  الساخن  المطبوخ  الطعام  على 
بقيمة  شرائية  قسائم  من  تستفيد  أسرة  و1500 
مواد  من  ترغب  ما  شراء  تخولها  ليرة،  ألف   55
والضواحي،  طرابلس  مناطق  على  موزعة  غذائية 
التي  الغذائية  الطرود  على  تحصل  أسرة  و1100 

تتضمن موادا غذائية منوعة«.

الخري وقع »املبادىء العامة يف 
القضاء االداري«

نظمته  الذي  األول  الحقوقي  الكتاب  معرض  اختتم 
نقابة المحامين - طرابلس، في مقرها واستمر على 
مدى أسبوع في القاعة العامة للنقابة، بحفل توقيع 
«المبادئ  عنوان  تحت  الخير  خالد  البروفسور  كتاب 
العامة في القضاء اإلداري«. قدم له نقيب المحامين 
فهد المقدم، والنقيب السابق خلدون نجا، والمدير 

السابق لكلية الحقوق الدكتور جورج شدراوي.
الحقوقي  النقابة  بدور  كلمته  المقدم  واستهل   
ومواكبة العمل القانوني، ال سيما أنها المرة األولى 
ما  وهذا  العمل.  هذا  مثل  النقابة  في  يقام  التي 
بالحق  يتصل  ما  لكافة  المواكب  دورها  مع  ينسجم 

بهدف  ذلك  كل  ومرافعة.  وكتابة  قوال  والعدالة 
ممارسة رسالتنا، رسالة الحق والعدالة.

 
ونوه المقدم بالكاتب وبتاريخه األكاديمي وإنجازاته 
العلمية والحقوقية. أما نجا فقد أضاء على مضمون 
الكتاب وما تناوله من مواضيع تمثل العدة الالزمة 

والواجبة ألهل القانون ومعشر المحامين. 

وأخيرا وقع المؤلف كتابه للمشاركين الذين تقدمهم 
ممثل عن الرئيس نجيب ميقاتي عبد اإلله ميقاتي، 
العدل أشرف ريفي محمد كمال زيادة،  وممثل وزير 
مصطفى  الدكتور  الصفدي  محمد  النائب  وممثل 
إضافة  عافوري،  مارك  الكتائب  حزب  ممثل  الحلوة، 

إلى عدد كبير من الفعاليات والمهتمين. 

الشمال«  في  الوطني  »المركز  رئيس  دان 
في  شعبية  وفودا  استقباله  خالل  الخير  كمال 
دارته في المنية، اغتيال الشاب أحمد مصطفى 
قاسم من بلدة ببنين، مطالبا األجهزة األمنية 
ب«اإلسراع في كشف مالبسات هذه الجريمة 

وتقديم الفاعلين للقضاء«.

آل  من  شبان  على  »اإلعتداء  استنكر  كما 
األشرفي في المنية«، داعيا القضاء الى «وضع 
»ندعو  الخير:  وقال  القضية«.  هذه  على  يده 

أطيافها  بكافة  الحبيبة،  المنية  في  أهلنا 
والتضامن  الوحدة  الى  واإلجتماعية،  العائلية 
العدو  سوى  لنا  عدو  ال  ألن  الخالفات  ونبذ 

الصهيوني وأعوانه  الظالميين«.
 

ULF -   Université de Technologie et de Sciences Appliquées Libano-Française  | جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية 

 كمال الخري دعا أبناء املنية اىل الوحدة ونبذ الخالفات
مبيع جميع الشتول  الحرجية  املثمرة والزينة

تنسيق حدائق - تقديم مناقصات  
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مشــــاتل الشمال

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

«
 ترأس محافظ عكار المحامي عماد لبكي، في مكتبه 
في سراي في حلبا، لقاء تنسيقيا »لتعزيز ثقافة صحة 
الغذاء وسالمته»، حضره طبيب قضاء عكار الدكتور 
الصحين  المراقبين  عمل  ومنسقة  شديد  حسن 
السيد  بشرى  الشمال  في  الصحة  لوزارة  التابعين 
وجرى  سابا.   نادين  للتنمية  عكار  شبكة  ورئيسة 
الصحية  واالنشطة  للشؤون  عرض  االجتماع  خالل 
التوعية  صعيد  على  تنفيذها  الممكن  والخطوات 
بالتنسيق  وسالمته  الغذاء  صحة  لضمان  الصحية 
وكل  اساسي  بشكل  الصحة  وزارة  مع  والتعاون 
وهيئات  ومؤسسات  بلديات  من  المعنية  الجهات 

المجتمع المدني.
 

تاتي من  الخطوة  ان »هذه  لبكي  المحافظ  واكد   
ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها المحافظة»، 
هذا  في  والتنسيق  التعاون  »اهمية  على  مركزا 
بسالمة  اساسا  المهتمة  الصحة  وزارة  مع  االطار 
الغذاء ومراقبتها الدائمة لحسن اداء كل القطعات 
الغذائية لضمان الجودة والنوعية بما يضمن صحة 

المواطنين وصحتهم».

وتشدد  بمراقبة صهاريج تعبئة الغاز 
للمنازل وقمعها

بلديات  الى  لبكي طلبه  عماد  عكار    جدد محافظ 
رقم  التعميم  بتطبيق  »االلتزام  بضرورة  المنطقة 
بضرورة  والمتصل  البلديات  على  المعمم   16
للمنازل  الغاز  تعبئة  صهاريج  بمراقبة  التشدد 

وقمعها». وجاء في التعميم :

»نظرا النتشار ظاهرة صهاريج تعبئة الغاز بقوارير 
بطريقة عشوائية ومخالفة كليا للقانون، ولما كانت 
العامة  السالمة  على  خطرا  تشكل  الظاهرة  هذه 

السيما بعد تكرار وقوع الحوادث جراء ذلك.

ولما كانت المادة 74 من قانون البلديات تشدد على 

انه من احدى مسؤوليات رئيس السلطة التنفيذية 
بالبلدية :االهتمام ومنع كل ما من شأنه ان يمس 
الراحة والسالمة والصحة العامة ، واالهتمام باتخاذ 
يطلب  واالنفجار.  الحريق  من  الوقاية  وسائل  كل 
التشدد  نطاقه  البلديات كل ضمن  رؤساء  من كل 
بمراقبة الصهاريج الناقلة للغاز المنزلي ومنعها من 
صهريج  كل  وتوقيف  بقوارير  المباشر  الغاز  تعبئة 
مخالف وطلب المؤازرة من القوى االمنية المختصة 
اهمية  على  لبكي  المحافظ  واكد  االقتضاء».  عند 
»وقف هذه الظاهرة بشكل نهائي لما تشكله من 
خرق واضح للقوانين ولما تشكله ايضا من مخاطر 
ان  الى  لبكي  واشار  العامة«.   السالمة  على  كبرى 
هذا المشروع من »شأنه اعادة تاهيل وتجهيز سوق 
السمك في العبدة بمواصفات عالية تراعي الصحة 

والنظافة والسالمة العامة» .

واجتماع  لخلية األزمة الصحية 
الحكومي  حلبا  سراي  في  مكتبه  في  وترأس    
شكلها  التي  الصحية  االزمة  لخلية  االول  االجتماع 
الخاصة بسالمة  الصحية  االوضاع  متابعة  اطار  في 
جراء  الغذائي  التسمم  حوادث  تكرار  إثر  الغذاء، 
تناول اللحوم  من اكثر من ملحمة في غير منطقة 

عكارية.
 

بالتحقيقات  المتصلة  بالمستجدات  البحث  تم   
باالضافة  الغذائي  التسمم  حوادث  بشأن  القائمة 
لتفادي  اتخاذها  الممكن  الوقائية  الخطوات  الى 
المواطنين  يجنب  بما  الحوادث  هذه  مثل  تكرار 

تداعيات صحية.
 

تكثيف  اللقاء  خالل  تقرر  »قد  انه  الى  لبكي  وأشار 
عمل المراقبين الصحيين وفق الخطة التي وضعها 

طبيب القضاء«.
 

#وسط: مع انطالق العمل بالمجلس البلدي 
طرابلس  بلدية  رئيس  استقبل  »المتجدد» 
متابعة  لجنة  من  وفدا  الرافعي  الطيب  عامر 
من  عدد  في  معه  وبحث  طرابلس  مشاريع 

مشاريع المدينة.
 

المرور،  وازدحام  السير  ملف  الوفد  وعرض 
مؤكدا »أهمية إنشاء محطتي التسفير الشمالية 
والجنوبية والحزامين الغربي والشرقي، إضافة 
وتركيب  الضوئية  المرور  إشارات  تشغيل  إلى 
المتواجدة  المرائب  وتفعيل  ارشادية  لوحات 
المشاريع  من  لالستفادة  المدينة  وسط  في 
في  المضي  قبل  المتاحة،  والموارد  المقرة 
عدة  دراسات  إنطالقا من  أي مشاريع جديدة، 
سابقة أجريت لهذا الغرض، ومنها الدراستان 
الفرنسية واليابانية اللتان ركزتا على استحداث 
للبيئة،  صديقة  سطحية  متعددة،  مرائب 

السيارات  من  المدينة  وسط  لتفريغ  تمهيدا 
أسوة، بالتوجه العالمي للتخطيط المدني».

الخاصة  الدراسة  »مصير  عن  الوفد  وسأل   
بالنقل المشترك وإنشاء محطة تسفير شمالية، 
بتمويل  حديثا  البلديات  اتحاد  أنجزها  التي 
»تضارب  مستغربا  األوروبي»،  االتحاد  من 
اإلدارات  بين  التنسيق  وفقدان  الدراسات 
اتخذ  المرأب  »قرار  بأن  ومذكرا  المختلفة»، 
دون الرجوع ألي دراسة أو مخطط، وأن البلدية 
للمشروع ولم  إلى اآلن ال تملك ملفا هندسيا 
وال  المختلفة  إدراتها  على  تفاصيله  تعرض 
اللجان المختصة ما يتنافى مع األصول المتبعة 

في اتخاذ القرارات العلمية السليمة».
 

 Tripoli Sea مشروع  »برد  الوفد  وطالب 
للتعديالت  واخضاعه  العالقة  ألصحاب   Land
ليتوافق مع المخطط التوجيهي العام وقانون 

األمالك العامة دون استثناءات».
 

الرافعي

من جهته، أكد الرافعي »عدم رفض أي مشروع 
ضمن  تصويبه  على  والعمل  المدينة  يخص 
األصول القانونية وقناعته بأهمية وجود مرآب 
إلى  مستندا  الناصر»،  عبد  جمال  ساحة  تحت 
عاما،  مدى عشرين  على  بلدية سابقة  قرارات 
مشددا على ان محطات التسفير سيتم انجازها 

»حتما» قبل إنشاء المرآب.
 

مع  بالتعاون  البلدي  العمل  »بتفعيل  ووعد   
كافةالبنود  »وضعت  وقال:  المدني»  المجتمع 
الجلسات  وسأترك  واحد،  أعمال  جدول  على 
أجل  من  جميعا  منها  االنتهاء  لحين  مفتوحة 

النهوض بالمدينة«.

رئيس بلدية طرابلس: لتفعيل العمل البلدي بالتعاون مع املجتمع املدني
لن نرفض أي مشــــروع للمدينة وانشــاء محطتي التسفري سيتم قبل املرآب

■ ســــاحة  الشراع 

بسام  العميد  طرابلس  سرية  قائد  سلم 
الناصر  عبد  المقدم  إلى  السرية  األيوبي 
السراي،  باحة  في  اقيم  حفل  خالل  غمراوي، 

في حضور ضباط قوى األمن في السراي.

وألقى األيوبي كلمة قال فيها: »أؤكد لكم انني 
سأبقى معكم إلى ما شاء اهلل. لقد عشنا سوية 
أياما مريرة وصعبة في مدينة طرابلس، خضنا 
خاللها معارك مع فتح اإلسالم وسقط لنا من 
ضابطان.  بينهم  جريحا،   33 األولى  اللحظة 
التكفيريين في األسواق  كما خضنا معارك مع 
التحية  أوجه  أن  أريد  وهنا  للمدينة،  الداخلية 
إلى المالزم أول عويك، فرغم قلة العناصر التي 

االنسحاب  رفض  المعركة  في  برفقته  كانت 
وبقية  حمزة  أبو  النقيب  سانده  أن  إلى  منها، 
الضباط وخضنا حينها معركة مشرفة استمرت 
العسكر  معنويات  رفع  الذي  األمر  ساعات   4

بشكل كبير».

ال  والضباط،  للعسكر  قوله  أريد  »ما  أضاف: 
تناطح  مرفوعة  اجعلوها  ألحد،  رؤوسكم  تحنو 
السحاب. ال تحنوها خصوصا للسياسيين الذين 
يحاولون احتواءكم لتأمين مصالحهم، والذين 
في  قمة  منهم  البعض  وخربوها.  البلد  دمروا 
أتمنى  عام  بشكل  ولكن  والمناقبية  األخالق 
لهم  تسمحوا  وال  أزالمهم  تكونوا  أال  عليكم 

باحتوائكم».

وختم: »أنا سلمت السرية إلى المقدم غمراوي 
وأتمنى لكم كامل التوفيق والتقدم«.

تسلمت  »لقد  غمراوي:  المقدم  قال  بدوره، 
رؤسائي،  ثقة  على  بناء  طرابلس  سرية  قيادة 
أنني  وأؤكد  الثقة،  هذه  على  أشكرهم  وإني 
سأسعى ليل نهار لحفظ األمن واالستقرار في 
بالعدل  المواطنين  مع  وسأتعامل  المدينة، 

والمساواة وتحت سقف القانون«. 

■ محافظ عكار في مكتبه      

■ ايوبي وغمراوي في خالل التسلم والتسليم 

مجلس  غياب  املرعبي:  طالل 
االمور  يزيد  االنعقاد  عن  الوزراء 

تعقيدا

حذر رئيس تيار »القرار اللبناني« الوزير والنائب 
الفراغ  «استمرار  من  المرعبي  طالل  السابق 
البلد  «ان  وقال:  الدولة«،  كيان  في  الحاصل 
مثقل بالمشاكل وما زال بعض المسؤولين غير 

آبه لهذا الواقع المتردي«، متسائال »لماذا هدر 
الوقت وتضييع الفرص للنهوض بالوطن«.

واشار الى »ان غياب مجلس الوزراء عن االنعقاد 
ان  الوطن  لهذا  فكيف  تعقيدا  االمور  يزيد 

يستمر في ظل الشلل الحاصل بالمؤسسات«.
كالم المرعبي جاء خالل استقباله في دارته في 
بلدة عيون الغزالن - عكار وفودا من االهالي 
«اننا نسمع بعض  الى  لفت  والفاعليات، حيث 

بعد  ستحصل  امنية  احداث  عن  المعلومات 
الى  وستمتد  لبنان  من  بالقرب  رمضان  شهر 
بحالة  لبنان  بقى  اذا  مخيف  شيء  وهذا  لبنان 
من التخبط والشلل واالنهيار«، مضيفا «بدأت 
وفق  تمريره  يجري  للبنان  بمخطط  اشعر 
الذي  الخطر  بدائرة  تضعنا  مرسومة  مراحل 
يدخل ضمن  العربية وهذا  الدول  فيه  تتخبط 
عند  لها  التعداد  يجري  التي  الكبيرة  اللعبة 

اصحاب القرار الدولي«. 

من  يحذر  ملص  مصطفى 
استغالل معاناة السجناء

الشيخ  الوطني  التضامني  اللقاء  حزب  رئيس  دان   
مصطفى ملص عملية التعذيب التي رافقت الخطة 
األمنية في سجن رومية، داعيًا الى إعتماد المقاييس 
السجناء دون  اإلنسانية كأولوية في معاملة جميع 
تكبيلهم  بعد  للسجناء  التعرض  أّن  كما   ، إستثناء 
انتقامية  خلفية  من  صادرًا  يكون  أن  إاّل  يمكن  ال 
ومن  المرتكبين  محاسبة  يستوجب  ما  وهمجية، 
الداخلية  وزير  مسؤولية  تقع  وهنا   ، عليهم  أشرف 
نربأ  والذي   ، شفاف  بشكٍل  التحقيق  استكمال  في 
به من أن تكون عملية التعذيب قد حصلت بعلمه 

أو بقراٍر منه .

محاولة  أن   » ملص  مصطفى  الشيخ  واضاف 
خبيثة  سياسية  ألهدافٍ  السجناء  معاناة  استغالل 
خبيث  عمل  هو  الحكومة  داخل  حسابات  وتصفية 
يشبه من اقدم على جعل هذه القضية قنبلة تهدد 
المحرّضين  تاريخ  ان  كما   ، االهلي  والسلم  األمن 
تكون  أن  إمكانية  أمام  بجعلنا  الميليشيات  ورعاة 
عمل  هي  وتسريبها  وتصويرها  التعذيب  عملية 
في  ومونة  الطويل  باعهم  لهم  ُأناٍس  من  مدبر 

مدرية األمن الداخلي « . 

محافظ عكار ترأس اجتماع  لتعزيز سـالمة الغذاء

تسليم وتسلم بني االيوبي وغمراوي يف سراي طرابلس

تقنني رمضاني استثنائي 
 بمساع مباشرة من النائب  كاظم الخير وضعت 
دارعمار( جدول   )معمل  لبنان    كهرباء  شركة 
جديد  لتقنين التغذية بالتيار ) الكهرباء ( في 
خالل شهر  مضان المبارك  بحيث تستثنى في 

التقنين »الرمضاني«  ساعات االفطار والسحور 
وفي  التوقيت  هذا  في  التغذية  استمرار  أي 
مناطق واسعة من #طرابلس  المنية  الضنية 

عكار والشمال بشكل عام.
 

لغاية    )7( السابعة  من  التغذية  تستمر  أي 
التاسعة )9( وقت االفطار ومن الثانية فجرا  )2( 

الى الرابعة )4( فجرُا وقت السحور.

على أن يبدأ العمل بالجدول المشار اليه  اعتبارا 
من  يوم الجمعة 2 رمضان 1436.

 

«
«

قريبا إعادة اطالق
موقع دار عمار الرسمي 

صحيفة الكترونية تعنى بشؤون دار عمار على  مدار الساعة بالتعاون  مع مؤسسات صديقة 

http://ww.deirammar.com
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حياة  السنوات في  أهم  الجامعية من  السنوات  تعتبر 
من  جديدة  مرحلة  يعيشون  فيها  ألنهم  الطالب، 
حياتهم تتسم بالعديد من المالمح التي ينبغي لهم 

ادراكها قبل أن يخوضوا غمارها. 

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

المجلس األكاديمي للجامعة.

أكاديميًا  الطالب  من  بقربه  »الرافعي«  عن  يعرف 
من  اللبناني   الشباب  على  دائما  خائف  وإنسانيًا، 
الضياع وعلى الوطن من الحروب داعيًا جميع القدرات 
العودة  الى  والمتعلمة  الشابة  والعربية  اللبنانية 
وله  لالنسان  األخير  المالذ  ألنه  الوطن  في  والثبات 

واجب االستفادة من علوم ابنائه وقدراتهم. 

يحمل الرافعي لبنان دائمًا في قلبه وعاد اليه مؤمنًا انه 
الدار  هذه  يعمر  فلن  بالده  في  ويبني  »يعمر«  ان  يريد 
ويغير  األهلي  السلم  يدعم  مدماكًا  ليكونوا  أبناؤها،  اال 
المعادالت الهدامة التي تترك الحروب واالطماع تعصف 
في هذا الوطن، تسّلح بالعلم وعاد الى الشباب من بوابة 
التعليم الذي يعدّ خشبة الخالص االخيرة لبناء االوطان 
من خالل عمله في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
عدت   «: السياق  هذا  في  وقال   )ulf( اللبنانية-الفرنسية 

ألدرّس في وطني شبابًا قادرين على بناء مستقبله، من 
الحاضر  تقنية  يعدّ  الذي  بالمايكرويف،  بوابة تخصصي 
والمستقبل وله استخدامات تقنية واسعة، وهو تخصص 
مهم النه ذو استعماالت كبيرة على حياة البشرية وانا ال 
زلت مستمرًا في بحوثي في هذا المضمار، واشرف على 

عدة مشاريع دكتوراه مع طالب الجامعة«.

وعن الجامعة قال: » اوال لي الفخر ان اكون ضمن هذه 
والطالب  االساتذة  كوادر  مستوى  على  الكبيرة  العائلة 
فيه  لما  الطيبة  بالعالقات  محكومون  الننا  والموظفين 
والعلوم  التكنولوجيا  وجامعة  الجامعة،  لهذه  الخير 
Université Libano-اللبنانية-الفرنسية التطبيقية 

 Française de Technologie et des Sciences
الفرنسية  فيها  التدريس  لغة    Appliqués ULFTSA
التدريس فيها يعتمد اسلوب أرصدة  واالنكليزية، نظام 
ثالثة  من  وتتكون  إلزامي،  والحضور   ECTS أوروبية 
كليات، هي كلية اآلداب والعلوم وتتضمن اإلختصاصات: 
ميكانيك  المعلوماتية،  المتقدمة،  التكنولوجيا 
المعلوماتية  الطبية،  التجهيزات  البديلة،  الطاقات 
إجتماع  علم  اإلجتماع،  علم  البيئة،  علوم  واالتصاالت، 
شهادات،  على  الطالب  ويحصل  والتكنولوجيا،  العلوم 
بكالوريوس 3 سنوات. ماستر تخصصي في المعلوماتية 
)سنتان(،  اما في كلية إدارة األعمال فلدينا اإلختصاصات 
اإلدارية،  المعلوماتية  فنادق،  إدارة  التسويق،  التالية: 
هي  الممنوحة   والشهادات  الدولية،  األعمال  إدارة 
أعمال،  إدارة  وماستر تخصصي:  بكالوريوس 3 سنوات. 

مالية وبنوك )سنتان(، كما تمنح الجامعة دبلوم جامعي 
صيانة  اختصاصات  في  سنوات   3 مدته  للتكنولوجيا 
إدارة  وشبكات،  اتصاالت  صناعية،  معلوماتية  صناعية، 
المؤسسات، معلوماتية إدارية، تجارة وبنوك وتأمين. اما 
كلية الهندسة فيتوفر فيها اإلختصاصات التالية: هندسة 
هندسة  االلكترونيك،  هندسة  والطاقات،  الميكانيك 
دبلوم  شهادة  وتمنح  المدنية،  الهندسة  الكهرباء، 
اننا  ندّعي  وأضاف:»لن  سنوات.»   5 مدّته  مهندس 
االفضل الن الجامعات في لبنان عريقة اال اننا حريصون 
المبنى  مستوى  على  ان  شيء،  كل  في  التميّز  على 
المجهّز بأحدث المختبرات العلمية التي تعد ضرورة في 
التعليمية  الكوادر  الى  باالضافة  التطبيقية،  التخصصات 
والطالب  ايضًا  والتعليمية  االدارية  واألنظمة  والمناهج 
والمواكبة  الحديثة  العلوم  تلقيهم  على  نحرص  الذين 
وبالطبع  العالمية  الجودة  معايير  كافة  على  معتمدين 
نحن ملتزمون اواًل واخيرًا على المعايير التي تضعها وزارة 

التربية والتعليم العالي اللبنانية«.
 

سوق  اوسط،  وشرق  كعرب  نحن    «: الرافعي  وقال  
منتجي  ولسنا  للتكنولوجيا  ومبدع  مميز  استهالكي 
للكثيرين  ضرورة  اليوم  اصبح  الذكي  فالبيت  تقنيات، 
المنزل  مرافق  بكل  بعد  عن  التحكم  على  يعتمد  النه 
االمر  هذا  على  طالبنا  مع  نعمل  ونحن  وآالته،  وادواته 
والروبوت  المعوّقين  وكرسي  الذكي  المنزل  لجهة 
مع  نتعاون  ان  ونطمح  لها...،  والمفكك  لأللغام  المعالج 
هذه  في  االستثمار  ترغب  وعالمية  وطنية  مؤسسة  اي 

التقنيات«.

العقول  ينقصهم  ال  »العرب  ان  الى  الرافعي  ولفت  
سياسات  هو  ينقصنا  ما  بل  العلمي  الذكاء  وال  العبقرية 
لخدمة  شبابها  طاقات  وتسخّر  البلدان  هذه  تدير 
ببحث  قاموا  اذا  المّطلعين  على  يخفى  وال  مصالحها... 
ولبنانيون  عرب  ثمة  ان  يعرفوا  ان  االنترنت  على  صغير 
مبدعون هم اليوم من ضمن فرق عمل شركات عالمية 
وقرار  سياسي  عقم  من  نعاني  نحن  الفضائية،  كالنازا 
وارادة عاكفة عن االبدع وارساء االمن ووالدة وطن يريد 
المحاصصات  عن  بعيدا  واالبداع  والتصنيع  االستثمار 
الطائفية  والنزاعات  والمكاسب  واالطماع  السياسية 
والمناطقية، ليس لدينا سياسيون مسؤولون، لدينا فقط 
واهوائهم  طريقتهم  على  ويحكمون  دكتاتوريين  حكام 
ال  التي  المبدعة  الفردية  المبادرات  قتلوا  لقد   ، الخاصة 
النور  تبصر  حتى  فيها  واالستثمار  دعمها  الى  اال  تحتاج 
مبدعين  يريدون  ال  هم  يبدو  ما  فعلى  ببلدنا،  وترتقي 

يريدون فقط تابعين يبصمون على افكارهم«.

وفي الختام نصيحة للطالب واولياء أمورهم

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

الجهد الذي بذله.
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إرتفعت في األونة األخيرة أعداد متعاطي المخدرات في منطقة 
الطالب  »رابطة  في  الشبان  ببعض  دفع  ما  الضنية،  المنية- 
مع  بالتعاون  المخدرات«  »قاوم  حملة  إطالق  إلى  المسلمين« 
أوساط  المخدرات في  زادت نسبة متعاطي  المنية. فقد  بلدية 
حدود  إلى  رسمية،  غير  إحصاءات  وفق  المنية،  في  المراهقين 
 ،%7 بنحو  الجامعيين  من  المتعاطين  نسبة  تقدر  كما  الـ%5، 
بين إناث وذكور، وفق مسؤول حملة «قاوم« محمد المصري، 
الذي كشف أن «نحو 7 أشخاص من المنية على االقل، توفوا 

مؤخرًا بسبب جرعة زائدة من المخدرات«.

تعود  المتعاطين  أعداد  في  الزيادة  »أسباب  المصري  ويقول 
إلى عوامل عديدة، أبرزها الوضع اإلقتصادي واالجتماعي العام 
لمعظم الشبان، الذين يجنحون نحو تعاطي المخدرات »كفشة 

فضاًل  »الحشيشة«.  وبخاصة  أسعارها،  تدني  ظل  في  خلق«، 
في  واسع  نطاق  على  وإنتشارهم  المروجين  أعداد  إزدياد  عن 
المنطقة«، مشيرًا إلى أنه »بات يوجد في المنية أماكن وشوارع 
بالمخدرات  بعضهم  ويمدون  الشبان  فيها  يجتمع  محددة 

ويتعاطونها«.

مكتب  مع  بالتنسيق  تقريبًا،  شهر  منذ  »قاوم«  حملة  إنطلقت 
المنية،   وبلدية  الداخلي،  األمن  قوى  في  المخدرات  مكافحة 
شبكة mdn اإلخبارية والوسط. وهي عرّفت بأنواع المخدرات 
كما  المدارس.  طالب  على  وزعت  كتيبات  خالل  من  وأضرارها 
األوتوستراد  طول  وعلى  المنطقة،  مداخل  على  الفتات  رفعت 
في  صفحة  وأسست  وأهدافها.  بالحملة  تعرّف  الدولي، 
عن  معلومات  نشر  على  عليها  المشرفون  يعمل  «فايسبوك« 
مخاطر  حول  وذويهم  الشبان  توعية  سبيل  في  المخدرات 
من  معدّوها  مصورة،  فيديوهات  نشر  إلى  باإلضافة  اإلدمان. 

أبناء المنية، تحكي عن معاناة المتعاطين.

فاعليات  من  كبير  عدد  مع  تم  »التنسيق  أن  المصري  ويوضح 
إذ  المخدرات،  آفة  حول  التوعية  نشر  في  للمساهمة  المنية 
اإلدمان  عن  بالتحدث  المثال،  سبيل  على  الدين،  رجال  قام 
على  «الحملة  أن  مؤكدًا  واألحد«،  الجمعة  يومي  عظاتهم  في 
العالج،  إلى  للوصول  المدمين  إلى مساعدة  الرغم من سعيها 
نظرًا  الشمال  في  للمعالجة  مركز  إنشاء  إمكانية  في  والبحث 
لعدم توفره، ال تهدف إلى المعالجة من اإلدمان بشكل مباشر، 
لضمان  نطاق،  أوسع  على  التوعية  نشر  األساسي  هدفها  بل 
إلنتشار  نظرًا  وذلك  اإلدمان.  نحو  اإلنجرار  من  الشباب  وقاية 
التعاطي  أساليب  تعدّ  حيث  المقنّع«،  بـ«التعاطي  يعرف  ما 
األكثر رواجًا لدى شباب المنطقة، تدخين «الحشيشة« أو تناول 
إمكانية  رفاقهم  أو  ذويهم  على  يصعّب  ما  المخدرة،  الحبوب 
الوقت نفسه لكشف  كشفهم«، معتبرًا أن «الحملة تسعى في 

لتراجع  األول  السبيل  للمخدرات، ألن ذلك هو  الترويج  شبكات 
أعداد المتعاطين«.

من جهته، يرى رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية المنية 
هذا  على  المخدرات  تعاطي  «إنتشار  أن  الخير  محمد  المحامي 
الفعلية،  لخطورتها  الشباب  وعي  لقلة  يعود  المنية،  في  النحو 
باإلضافة إلى حضورها )السيما «الحشيشة«( في جلسات بعض 
بجلساتهم  تقترن  يجعلها  ما  الشعبية،  المقاهي  في  الشبان 
اليومية إلى أن تغدو أكثر رسوخًا وقبواًل«. ويضيف في حديث 
مع «المدن« أن «حملة قاوم تعد أول حملة توعوية تشهدها 
والتأثير،  الوقع  هذا  لها  ويكون  المخدرات،  آفة  حول  المنية 
خصوصًا أن مقاربة الموضوع تمت في الجلسات والمحاضرات 
والدينية«.  الطبية  النفسية،  القانونية،  كافة،  الجوانب  من 
إلى  لجأوا  المتعاطين  الشباب  من  »عددًا  أن  إلى  الخير  ويشير 

معدي الحملة لمساعدتهم على الشفاء«.
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مشروع  أمل«  »بسمة  جمعية  افتتحت 
»صناع السالم« في احتفال اقيم في قلعة 
البداوي االثرية، حضره الى جانب أعضاء 
المنكوبين  ابناء  من  المنظمة  الجمعية 
والبداوي، أعضاء »جمعية لبنان المحبة« 
من أبناء جبل محسن، وعدد من فعاليات 

المنطقة.

تم  ثم  الوطني،  بالنشيد  الحفل  بدأ 
فيه  استعرض  وثائقي  فيلم  عرض 
الذي  السالم«،  شباب   « مشروع  مراحل 
يعمل على ترسيخ أسس السالم ويجسد 
وأهدافها  الجمعية  عمل  استمرارية 

بالتزامن مع أهداف المشروع.

المشروع  ومدير  الجمعية  رئيس  ورحب 
جبل  وبأبناء  »الحضور  ب  سيف  محمود 

محسن في قلعة البداوي«.

نفذناه  الذي  :»إن حصاد مشروعنا  وقال 
ثمار  هو  تاريخه،  من  أشهر  ثالثة  خالل 
مشروع  ثمراته  إحدى  ومن  الثمن  غالية 
بصدده  نحن  الذي  السالم«  »صناع 
وما  المشروع  »أهمية  موضحا  اليوم«، 

يتضمنه من أهداف وأنشطة«.

أضاف: »إن ما يدور من حولنا من حروب 
ال نريدها أن تدمر ما نبني، خصوصا هذه 
ابناء  بين  االخوية  واللقاءات  االجتماعات 
والتقاتل  الحروب  ويالت  عانت  مناطق 
العبثي، فنحن اليوم على طاولة المحبة، 
والسالم يجمعنا ويوحدنا كأبناء منطقتي 
عهدنا  نجدد  والمنكوبين،  محسن  جبل 
ووالئنا للوطن، للشباب والسالم واألمن 

واألمان«.

حول  الشباب  مع  وحوار  نقاش  وبعد 
لبنان  »جمعية  رئيس  تحدث  المشروع، 
المحبة» سليمان صافي، عن »أهمية هذا 

المشروع الذي يعبر اسمه عن أهدافه«.
وقال: » نبدي استعدادنا التام للمشاركة، 
ونشد أيدينا على أيدي اهلنا بالمنكوبين 
البيضاء  الراية  هذه  لرفع  والتبانة، 
مضامينها  يفهم  ال  التي  السالم  راية 

المتربصون بنا«.

المشروع  منسق  تحدث  الختام،  في 
أحمد ملحم عن »تفاصيل األنشطة التي 

سيتخللها المشروع«.
 

سلسلة نشاطات ل »بسمة أمل« 
■ خالل األنشطة  

في  التربوي  العزم  »مجمع  في  أطلق 
طرابلس » النشاط الكشفي وتم تأسيس 
لجمعية  التابع  العربي«  العزم  »فوج 
الكشاف العربي في لبنان برعاية السيدة 
مي نجيب ميقاتي، في حضور ممثلة وزير 
ممثل   الزيم،  نسرين  والرياضة  الشباب 
رئيسة  العالي  والتعليم  التربية  وزير 
نهلة  الشمال  في  التربوية  المنطقة 
حاماتي، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء عامر 
العربية  للمنظمة  العام  األمين  الرافعي، 
عام  أمين  المجيد،  عبد  عاطف  الكشفية 
زهير  الدكتور  العربي  الكشاف  اتحاد 
الكشفية  الجميعات  اتحاد  رئيس  غنيم، 
في لبنان جوزف خليل، أمين عام الكشاف 
العربي في لبنان أمين ميقاتي، المشرف 
والسعادة  العزم  »جمعية  على  العام 
ميقاتي،  االله  عبد  اللدكتور  االجتماعية» 
لبنان  في  الكشفية  الجمعيات  ورؤساء 

وحشد من  الحضور.
 

هبة  العزم  مدرسة  مديرة  ألقت  بداية، 
وجودكم  »إن  فيها:  قالت  كلمة  نشابة 
الرغم  وعلى  االمل،  يبعث  اليوم  معنا 
الى  فلسطين  من  حولنا،  من  يحدث  ما 
زلنا  وال  وليبيا،  واليمن  فسوريا  العراق، 
وحدة طال  لتحقيق  امل  بفسحة  نتمسك 

انتظارها، وال بد من تحقيقها يوما ما«.

فيها  »شكر  كلمة  ميقاتي  أمين  وألقى   
الى  وقف  الذي  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
جهدا  يوفر  ولم  العربي،  الكشاف  جانب 

لرعاية الشباب وتنمية قدراته«.

»العمل  أن  كلمة  في  خليل  قال  بدوره، 
الكشفي يهدف الى تنمية قدرات االنسان 
واسعة،  جديدة  افاقا  ويفتح   ، به  والرقي 
واالستقرار  االمن  تعزيز  في  تساهم 

االجتماعيين«.
 

نجيب  للرئيس  غنيم  شكر  جهته،  من 
الجمعيات  جانب  الى  »وقوفه  ميقاتي 
الكشفية التي لها اكبر اثر في بناء االجيال، 

ليصبحوا قادة كبار وبناة للوطن«.
 

أن  فيها  اعتبر  كلمة  المجيد  عبد  وألقى 
االحتفال  هذا  في  العزم  فوج  قدمه  »ما 
يكون  ان  يصلح  وتنيظم  عرض  من 
نموذجا يحتذى لرفد الحركة الكشفية في 
للرئيس  التوفيق  متمنيا  والعالم«،  لبنان 
ميقاتي، شاكرا »جهوده المبذولة ودعمه 
لبنان والعالم  الكشفي في  للعمل  الدائم 

العربي«.
 

»لقد  فيها:  قالت  كلمة  ميقاتي  وألقت 
انشائه  منذ  التربوي  العزم  مجمع  اولى 

في عام 2010، بتوجيه من طه ونجيب 
ميقاتي، عناية أساسية للتربية الى جانب 
التعليم، ولصقل شخصية الطالب وقيمه 
المنطلق  هذا  ومن  آخر.  أمر  أي  قبل 
نجتمع اليوم لنطلق »فوج العزم العربي« 
قادة  لتخريج  العربي  الكشاف  جمعية  في 
للوطن يدركون أهمية وحقيقة وجودهم 
والبناء.  والتطوير  التغيير  على  وقدرتهم 
هنا،  من  النشاط  هذا  اطالق  اخترنا  وقد 
أن  للجميع  رسالة  لنوجه  طرابلس،  من 
ومتقاتلين،  قتال  محاور  ليست  طرابلس، 
قلوب  في  متجذر  سالم  مدينة  بل 

أبنائها«.
 

وشباب  علم  مدينة  »طرابلس  أضافت:  
نابض بالحياة وحب الحياة. طرابلس أفق 
واسع مفتوح على العلم والثقافة والتربية 
المتنوعة.  االجتماعية  والحياة  والرياضة 
كانت  طرابلس  السادة،  أيها  نعم، 
والعيش  االنفتاح  مدينة  دوما  وستبقى 
حاولوا  ومهما  باآلخر.  والقبول  الواحد  
ستبقى  فإنها  أبنائها  ارادة  وقهر  قهرها 
بفضل  دائما،  كانت  كما  عليهم،  عصية 
وجه  في  والواقفين  المتكاتفين  أبنائها 

الجهل والتطرف وفي وجه كل شر«.

■ مي نجيب ميقاتي

اطالق »فوج العزم العربي« برعاية مي ميقاتي 

خدمات الصور برعاية استديو روان
بإدارة رضوان أسعد - 03539622

بناء  على  المشرفة  اللجنة  احتفلت   
في  المنكوبين  في  النور  مسجد 
فأقامت  المسجد،  بافتتاح  طرابلس 
المسجد،  باحة  في  للمناسبة  احتفاال 
بكار  زيد  الشيخ  عكار  مفتي  حضره 
طرابلس  في  الفتوى  دار  ممثل  زكريا، 
المجلس  أوقاف طرابلس عضو  ودائرة 
أمير  الشيخ  االعلى  الشرعي  االسالمي 
ومخاتير  وفاعليات  وشخصيات  رعد، 

ووجهاء المنطقة وحشد من االهالي. 
خليفة  محمد  الشيخ  تال  البداية،  في 
المفتي  ألقى  ثم  قرآنية،  آيات  حسين 
في  المسجد  «أهمية  عن  كلمة  زكريا 
على  المسلمين  وحث  االنسان  بناء 
في  العبادة  في  لالجتهاد  االستعداد 
بناء  قائال:«ان  الكريم«،  رمضان  شهر 
والعبادة  الطاعات  أهم  من  المساجد 
مسجدا  بنى  فمن  تعالى،  هلل  الخالصة 

اخبرنا  كما  الجنة  في  بيتا  له  اهلل  بنى 
رسول اهلل محمد.

على  فيها  شدد  كلمة  رعد  وألقى 
المسلمين  بين  التعاون  »ضرورة 
من  الكلمة  وتوحيد  الصفوف  ورص 
أجل نصرة قضاياهم ومواجهة االخطار 
المحدقة باالمة«، وحذر «من التشرذم 

فان فيه الضعف والوهن«. 

اإلنمائية«  »الرباط  جمعية  أقامت 
الحرفية،  واألعمال  للمأكوالت  معرضا 
ايدنا«،  شغل   .. «لقمتنا  شعار  تحت 
والشباب  النساء  تمكين  بهدف 
تصريف  في  ومساعدتهم  اقتصاديا 

منتوجاتهم.

في  اقيم  الذي  المعرض،  في  وشارك 
البداوي  قلعة  في  الثقافي  المركز 
وشباب  نساء  من  عدد  االثرية، 
األطباق  أشهى  خالله  قدموا  المنطقة 

منطقة  فيها  تشتهر  التي  والمأكوالت 
ودبس  وزهر  ورد  ماء  من  البداوي 
رمان الى المكدوس والمربيات والكبة 
والمعجنات والتبولة والحلويات والزبدة 

وغيرها من األصناف.

نهاية  في  الجمعية  مديرة  وتحدثت 
المشاركين  وشكرت  المعرض 
المعرض  «القى  وقالت:  واالهالي، 
اقبلوا  الذين  األهالي  استحسان 
النساء  وتشجيع  المنتجات  شراء  على 

هذه  في  اإلستمرار  على  والشباب 
على  ايجابي  أثر  من  لها  لما  المهن 
المنطقة، السيما ان االهالي يتذكرون 
الجيل القديم الذي مر على منطقتهم، 
والمهارات التي كانوا يتمتعون بها في 

هذا المجال«. 
ولفتت الى »ان هذا المعرض لن يكون 
التحضير  بصدد  والجمعية  األخير، 
عدد  فيه  يشارك  وقريب  أكبر  لمعرض 

أكبر من أهالي المنطقة«. 
 

معرض مأكوالت لــ »الرباط« يف البداوي
■ من  المعرض 

افتتاح مسجد النور وبكار يدعو ل »رص الصفوف« 
■ زكريا يلقي كلمته

جمعية  افتتحت   المنية  بلدية  برعاية 
المنية   في  االجتماعية  النهضة 
مستوصفها بحلته الجديدة في حضور 
مصطفى  المنية  بلديات  اتحاد  رئيس 
مستشفى  ادارة  مجلس  رئيس  عقل، 
وزارتي  عن  ممثلين  الدكتور   الخير 
ممثلين  االجتماعية،  والشؤون  الصحة 
العاملة،  الدولية  المنظمات  عن  

اعالميين ومدعوين.

قدم  بالحاضرين   ترحيب  كلمة  بعد 
عبد  االستاذ  الصحي  المشروع  مدير 
االنجازات  الهم  عرضًا   قاسم   الحكيم 
التي قدمها المستوصف خالل مسيرته 

الطبية  المعاينات  حجم  عن  كاشفا 
 12 حوالي  بلغت  والتي   2014 للعام 

الف معاينة طبية .

الشراكة  عقد  توقيع  عن  تحدث  قاسم 
الدولية I M C كما  الطبية  الهيئة  مع 
الصحية  المشاريع  اهم  استعرض 
ومشروع  الحامل  بالمرأة  الخاصة 

متابعة االطفال بدورات ارشادية.

وكشف عن توقيع عقد جديد مع وزارة 
المستوصف  باعتماد  اللبنانية  الصحة 
في  االولية  الصحية  للرعاية  مركزا 
قسم  استحداث  عن  اعلن  كما  المنية، 

جانب  الى  لالطفال  االسنان  لطبابة 
قسم االسنان للكبار.

 
ختاما  قدّم قاسم  درع  تقديري لرئيس 
عقل  مصطفى  األستاذ  المنية  بلدية 
مساهمة  بعد  ووفاء   شكر  عربون  كــ 
بحلته  المستوصف  اطالق  في  البلدية 
قالب  بقطع  الجميع  وشارك  الجديدة 

الحلوى احتفاال بهذه المناسبة.

 »النهضة« تحتفل بتطوير مستوصفها 
■ عقل متوسطا من اليمين: الشامي - قاسم و الصاج 

«

«

«
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مت  فاز الطالب خضر سميح الدهيبي )من المنية( بالمرتبة الثانية في المسابقة الشعرية »االبداع الشعري« والتي نُظِّ
في الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب، الفرع الثالث بإشراف د. عمر عثمان )من المنية( منسق اللغة العربية الى جانب حضور 
نخبة من أساتذة الجامعة من شعراء ومتخصصين لغويين وذلك وسط حضور كثيف من الطلبة واألساتذة، وبحضور 

مدير الفرع الثالث في كلية اآلداب الدكتور سعيد آدم ، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور جورج مارون.
 

الوزراء  مجلس  رئيس  استقــــبل 
#كاظم_الخير  النائب  سالم   تمام 
ايجاد سبل لتصريف  البحث  وتناول 

االنتاج الزراعي.
 

بعد  الخير   كاظم  النائب  تحدث  و 
اللقاء الذي قال :»في الشمال كما في 
البقاع نحن نعرف أن موسم البطاطا 
في عكار والفاكهة في المنية والضنية 
الرئيس  دولة  طالبنا  وقد  انطلق، 
عبر  البحري  النقل  موضوع  بطرح 
الشاحنات  تحمل  التي  )الرورو(  عبارة 
اليوم،  الوزراء  مجلس  جلسة  على 
مقفلة  البرية  الحدود  أن  وخصوصا 

كارثة  أمام  ونحن  الجميع  يعرف  كما 
المقبلة،  أشهر  األربعة  خالل  حقيقية 
لنقل  سريعة  حلول  ايجاد  يتم  لم  ما 
من  والصناعية  الزراعية  البضائع 

لبنان الى الخليج العربي عبر مصر«.

دعم  واضحة،  »الحلول  أن  وأكد 
الدولة لقطاع النقل عبر البحر وكذلك 
المصرية  السلطات  مع  التواصل 
السويس  قناة  عبر  الرسوم  لتخفيض 
بحثنا  كما  سعيد.  بور  مرفأ  عبر  أو 
من  حرمت  التي  المناطق  وضع  في 
 500 المتضمن  الظالم  المرسوم 
أقر  كان  والذي  أميركي  دوالر  مليون 

سنة  منذ  الوزراء.  مجلس  قبل  من 
موازنة  خالل  من  الظلم  برفع  طالبنا 
دراستها  تجري  التي   2015 العام 
المتوازن  باالنماء  طالبنا  كما  حاليا، 
للمناطق  انمائية  مشاريع  وبتوزيع 
وكان  السابق،  في  حرمت  التي 
لمطالبنا  متفهما  سالم  الرئيس 
الصعبة  الظروف  مقدرا  كامل  بشكل 
 - المنية  مناطق  فيها  تمر  التي 
وبعض  والبقاع  وعكار  الضنية 
المناطق األخرى التي حرمت ايضا من 
هذا المرسوم، ووعدنا بالبحث الجدي 

لهذه األمور في الموازنة«. 
 

خضر سميح الدهيبي ينال املرتبة الثانية يف »االبداع الشعري«

الخري طالب سالم باالنماء املتوازن

محمود حامد رئيسا لجمعية الوفاء لتأهيل املعاقني
 انتخبت جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين هيأتها  إاالدارية الجدية   في  المنية  )بالتزكية( بعد االتفاق على  الئحة توافقية 
لـــخدمة   العطاء  من  المزيد  اإلدارية  الهيئة  على  تمنى  له   كلمة  وفي  حامد  الرئيس   حامد.  محمود  األستاذ  برئاسة 

»أخواننا  ذوي األحتياجات الخاصة«.  وختم كالمه: »نتمنى لكم التوفيق بعملكم الذي تحبون«.

حفل تأبيني للشيخ أسوم 
يف املنية يف حضور »األثر 

الشريف«
الديني  العطاء لإلنشاد   بدعوة من فرقة 
الفضيلة  العام صاحب  بشخص  مشرفها 
التربوي  األرز  ومجمع  الخير  طارق  الشيخ 
أقيم احتفال  تأبيني لفضيلة الشيخ الراحل 
مسرح  على  أسوم   علي  الحاج  محمود 
حضره  المنية  في  التربوي  األرز  مجمع 
حشد غفير  من فعاليات المنطقة االدارية، 
والتربوية،  والسياسية  والشرعية  البلدية 
علماء  من  لفيف  مشاركة   في  مخاتير 

المنطقة والجوار  إلى جانب أهالي الفقيد.
الحفل    بالحضورافتتح  ترحيب  بعد 
بتالوات عطرة من القرآن الكريم لفضيلة 
الشيخ طارق الخير الذي فصل مزايا الراحل 

بقصيدة نثرية.
 

سيف   فايز  الشيخ  ألقاها  التأبين  كلمة   
ستبقى  المنية  أن  على  فيها  أكد   الذي 
تسامح  ولن  والهداية  للخير  منارة 
بحقوقها ووحدة أبنائها بعد اليوم.  وأكد 
أألمة  نهضة  في  العلماء  دور  على  سيف  
محمود  الشيخ  به  قام  الذي  الدور  وعلى 
أسوم  رحمه اهلل في نشر المعرفة والخير 

في المنية والجوار.

قدمتها  انشادية  وصالت  اللقاء   تخلل   
وعرض  الديني  لالنشادر  العطاء  فرقة 
الراحل من تحضير  فيلم مصور عن حياة 
الزمالء في استديو روان و اخبارية المنية 

.mdn الضنية
 

 شرف حفل التأبين »مفاجأة« وجود األثر 
محمد  اهلل  رسول  سيدنا  شعرات  الشريف 
محمولة   والسالم   الصالة  أفضل  عليه 
الشيخ محمد  األمين  بيد  الشام  بالد  من 
وختاما  المرافق  والوفد  الحموي  أديب 
األثر   تقبيل  الحفل   في  للمشاركين  اتيح 

الشريف.

في  دارته  في  الخير  كاظم  النائب  أقام 
بحنين  إلبن  تكريمي   حفل  المنية   
في  فاز  الذي  طه  خالد  البطل  المنية 
القتالية  الفنون   ( بلعبة  المانيا  بطولة 
طه  عبدالرحمن  عمه  وابن  المختلطة( 
الذي حقق بطولة لبنان بنفس اللعبة في 
النائب  حضور  في  وذلك   ،2010 العام 
السابق صالح الخير، رئيس بلدية مركبتا 
الرياضة  قطاع  منسق  الشامي،  نظير 
الخالد،  المنية محمد  لتيار المستقبل في 
لبنان  وبطل  األشرفي  محمد  والمدرب 
عماد  المتحركة  الكراسي  سباق  في 
األشرفي وأعضاء مجالس بلدية وإختيارية 

وجمعيات و أندية رياضية.
 

والفاتحة  اللبناني  الوطني  النشيد  بعد 
الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  لروح 
الخير  النائب  رحب  الشهداء  ورفاقه 
وعبدالرحمن  خالد  البطلين  بالمكرمين 
طه، وقال: نلتقي اليوم هنا لنكرم بطلين 
البطولة  حقق  األول  المنية  بحنين  من 
في المانيا والثاني في لبنان، فنحن نرفع 
نرى  فعندما  األبطال،  وبكل  بهما  رأسنا 
اللبناني  العلم  رافعا»  طه  خالد  البطل 
وهو يتوج بطال» في المانيا، نشعر بالفخر 
لبحنين  هو  النجاح  هذا  ألن  واإلعتزاز، 
إلى  الفتا»  والوطن،  والشمال  والمنية 
إليجاد  الكثير  منا  تحتاج  المنطقة  أن 
نوادي ومدارس ومالعب رياضية من اجل 
من  وحمايتهم  الشبابية  النخب  تشجيع 

الهجرة وبقائهم في أرضهم ووطنهم .

بحنني
وفي السياق نفسه كرمت جمعية »بحنين 
بطوالت  في  بحنين  أبطال  االنمائية« 
عبد  طه،  خالد  وهم:  وعالمية  لبنانية 
وهبة،  ربيع  وهبه،  وسيم  طه،  الرحمن 
اسامة  غمراوي،  محمد  غمراوي،  عالء 

سبقجي، عامر محفوظ وبالل فهدا.

حضرالتكريم النائب كاظم الخير،  الناشط 
عن  ممثل  الدين،  علم  عثمان  السياسي 
الحاج كمال الخير، رؤساء بلديات ومخاتير 

وشخصيات رياضية وشبابية وحشد من 
األهالي.

النشيد الوطني إفتتاحًا بعد دخول االبطال 
الجمعية  رئيس  القى  بعده  المكرمين، 
فيها  دعا  كلمة  سكاف  زاهر  المهندس  
طريق  لتأسيس  والتمهيد  التكاتف  الى 
مستقبليين».  رياضيين  »لبناء  صحيح 

أضاف سكاف: »ال تسعني الفرحة حين 
رفعوا  الذين  بحنين  أبطال  عن  أتحدث 
منارة   وكانوا  عاليا.  وبحنين  البالد  علم 

الوطن  ، ومّثلوا وطنهم خير تمثيل».
هنيئا  آخرا  وليس  »واخيرا  وختم كالمه:   

لنا ولألبطال بهذا اإلنجاز الدولي«.

الشرق  بطل  القاها  المكرمين  كلمة 
وهبة شاكرا  وسيم  الراليات  في  االوسط 
»على  وقال:  التكريم  على  القيمين  كل 
حقق  المتواضعة  اإلمكانات  من  الرغم 
الصعيد  على  هامة  إنجازات  ابطالنا 

المحلي والدولي حيث كانوا رجاال أشداء 
صنعوا المجد والفوز، ورفعوا اسم المنية 
مراتب  ونيلهم  بالنجاحات  ولبنان  بحنين 

متميزة«.
 

لالبطال  تقديرية  دروع  سلمت  ختامًا 
الفائزين وأخذت الصور التذكارية.

معًا  جمعية  عمار..  دار  ويف 
تكرم رياضيي املنية والجوار

   
أقامت جمعية شباب معا الجل لبنان عشاء 
المنية  رياضيي  من  لكوكبة  تكريمي 
بصمة  الرياضي  للقطاع  قدموا  الذين 

تميز. 

 
اعضاء  من  عدد  ضم  الذي  االحتفال 
النائب  حضره  بهم  والمحتفى  الجمعية 
فراس  بالسيد  ممثال   # كاظم_الخير  
المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  الخير، 
مصطفى عقل، رئيس بلدية مركبتا نظير 
المختار  الغول  علي  المحامي  الشامي، 
علم  غسان  المحامي   ، المصري  محمد 
الدين وعدد من ممثلو جمعيات المجتمع 
والحركات  الرياضية  والنوادي  المدني 
المحتفى  اصدقاء  الى  اضافة  الكشفية 

بهم ومهتمين بالقطاع الرياضي.

بعد مأدبة العشاء بدأ االحتفال التكريمي 
اللبناني  الوطني  بالنشيد  استهل  الذي 
احمد  لالستاذ  ترحيب  كلمة  كانت  ثم 
بالمعنى  بكلمته  نوه  الذي  المصري 
واخالقياتها ومهاراتها  للرياضة  الحقيقي 
متوجها بالمباركة للمكرمين الذين رفعوا 
اسم المنطقة عاليا مثمنا لهم جهودهم 
بدءا من الكابتن مصطفى خوال والكابتن 
عامر محفوض ) الذي تغيب عن االحتفال 
السباب خاصة ( والكابتن بالل مطر .. ثم 
معا  شباب  جمعية  باسم  المصري  توجه 
والتنسيق  للتشابك  بالدعوة  لبنان  الجل 
للسمو  القضاء  جمعيات  مجمل  بين 
التي  مرتبته  الى  االجتماعي  بالعمل 

يستحقها .

لنائب  كانت  المضيفة  الجمعية  كلمة 
رحب  الذي  درباس  عماد  الجمعية  رئيس 
بالضيوف الكرام مثنيا على االنجازات التي 
كلمته  في  مشددا  بهم  المحتفى  حققها 
على االسراع في تبني المهارات الرياضية 
مسالك  عن  الرجوع  عن  تساعد  التي 
في  وخاصة  االخالقي  واالنحراف  الرذيلة 
ظل ما تشهده المنطقة من جرائم نحن 
بغنى عنها .. وختم درباس كلمته بالشكر 
امل  على  الدعوة  لبى  من  لكل  الجزيل 

اللقاء في نشاطات قريبة.

قبل الختام كان تكريم الالعبين الذي جاء 
على الشكل التالي:

- درع تذكاري لكل من الكابتن مصطفى 
عامر  والكابتن  مطر  بالل  والكابتن  خوال 
الجل  معا  شباب  جمعية  من  محفوض 

لبنان .

- درع تقديري للكابتن مصطفى خوال من 
نادي االتحاد ديرعمار .

- صورة تذكارية لكل من الالعبين تقدمة 
استديو روان لصاحبه رضوان اسعد .

بهم  المحتفى  من  لكل  تقدير  - شهادة 
االجتماعي  العلم  نادي  جمعية  تقدمة 

ديرعمار . 

أبطال من لبنان مكرمني يف املنية يف بحنني ويف دار عمار

ULF -   Université de Technologie et de Sciences Appliquées Libano-Française  | جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية 

بعد نجاحها في فراعها األول في ببنين عكار، افتتحت حلويات سايت سويت site sweet فرعها الثاني في 
المنية  - الطريق العام مقابل مسجد العامود في حفل جامع حضره زبائن المؤسسة، األصدقاء ومدعوين 
تذوقوا في خالله منتجات المؤسسة التي تقدم في فرعها الجديد كافة أنواع الحلويات العربية، المعجنات 
البوظة والكوكتيل الى جانب تعهد المناسبات كافة. أسرة االخبارية تتمنى للقائمين على مؤسسة حلويات 

سايت سويت دوام التألق والنجاح .. وبقاء الحلو .. حلو :( .. 

افتتاح سايت سويت - فرع املنية

في اطار مشاركة أبناء المنية في بطوالت لبنان والخارج، فاز بالمراكز األولى كل من ماجد زريقة )فئة 90 عن 
عمر 22 وما فوق( ماهر السيد أحمد )فئة 82 - عن عمر 18-20( أحمد وريدة )فئة 65 عن عمر 18 - 20( 
محمد محفوض )فئة 65 عن عمر 22 وما فوق( ابراهيم الحواط )فئة 75 عن عمر 18 -20( ، فازوا في 
بطولة الشمال للقوى البدنية التي أقيمت في المدينة الرياضية  في بيروت وأشرف على تدريبهم المدرب 

خالد الشامي.

املنية حضرت يف بطولة الشمال للقوى البدنية
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دفاع مدني املنية  
مهمات »انقاذ واسعاف واخماد« 

العامة  للمديرية  التابعة  العناصر  تمكنت   
من  والجوار   المنية  -مركز  المدني  للدفاع 
حرائق  واخماد  واسعاف  انقاذ  مهمات  تنفيذ 
حريق  اطفاء  أبرزها  كان   ، والجوار  المنية  في 
على  البقاعي  آلل  تعود  مؤسسة  في  اندلع 
المواد  لتخزين  ومخصصة  المنية  أوتوستراد 
على  األضرار  )اقتصرت  ,والبالستيكية  الزراعية 

الماديات(.
كما ساعدت فرق دفاع مدني المنية على الحد 

في  السوريين  للنازحين  مخيمات  احتراق  من  
بمعاونة  العام  الطريق  وعلى  المنية،  ضهور 
فرق من طرابلس وعكار )لم تسجل اصابات في 

األرواح واقتصرت األضرار على الماديات(

من  المدني  الدفاع  في  اإلطفاء  فرق  وتمكنت 
إخماد حريق أتى على حاوية غاز وسيارة - من 
بلدة  في  تنقلها  كانت  التي   - آب  بيك  نوع 
المنية الشمالية. ويشار إلى أن الحريق كان قد 

امتدّ إلى محل بجوار الحاوية لبيع المثلجات.

والى جانب عمليات االطفاء الروتينية والمتفرقة 
)أعشاب وأحراش( عمل دفاع مدني المنية على 

دار  في  عباس  آل  ال  يعود  منزل  حريق  اطفاء 
عمار، اقتصرت أضرار الحادث على الماديات.

على  المدني  الدفاع  في  اإلطفاء  فرق  وعملت 
مدينة  في  فان  نوع  من  سيارة  حريق  إخماد 

المنية الشمالية.

وحرصا منه على سالمة المواطنين يذكر دفاع 
والحذر  الحيطة  توخي  بضرورة  المنية  مدني 
اندالع  لتوخي  الضرورية  االرشادات  واتباع 
عن  االمتناع  األطفال،  ابعاد  السيما  الحرائق 
األحراش  من  بالقرب  النار  اشعال  أو  التدخين 
تنر، كربير،  )نفطي( غاز،  بالقرب من مصدر  أو 

بنزين، كاز الخ.   

 دشن إتحاد بلديات الضنية والمنظمة الجامعية 
في  فرنكوفونيا  رقميا  مكتبا  الفرنكوفونية 
أقيم  احتفال  في  الضنية،   - سير  بلدية  مكتبة 
في دار البلدية، في حضور رئيس اإلتحاد محمد 
سعدية، مدير المنظمة الجامعية الفرانكوفونية 
عميد  سابورين،  هارفيه  األوسط  الشرق  في 
العمر،  فواز  للبيوتكنولوجي  العالي  المركز 
األمين العام للمنتدى الثقافي في الضنية أحمد 
زياد  الضنية  في  المعلمين  دار  مدير  يوسف، 

جمال وفاعليات.
»أهمية  على  وشدد  عثمان  داني  تحدث  بداية 
إنشاء مثل هكذا نقاط ثقافية وعلمية في قلب 
لطالب  مباشر  بربط  تسمح  الحبيبة،  الضنية 

وباحثي الضنية مع العالم الفرنكوفوني«، 
في  البارز  الفرنسي  »بالدور  نوه سعدية  بدوره 
التي  والتاريخية  األخوية  وبالعالقات  لبنان، 
ووعد  والفرنسي«،  اللبناني  الشعبين  تربط 
المشروط  وغير  الالزم  الدعم  كل  »بتقديم 

الضنية«،  قرى  مختلف  في  فرنسي  نشاط  ألي 
داعيا إلى «حضور فرنسي فاعل في هذه القرى 

الفرانكوفونية بامتياز«. 

إتفاقية  وسعدية  سابورين  وقع  الختام  وفي 
الرقمي  المكتب  إنشاء  ومراسيم  تعاون 
لمغارة  وزيارة  غداء  حفل  تاله  الفرانكوفوني، 

الزحالن في بلدة القطين. 

 

  تدشني مكتب رقمي فرنكوفوني يف الضنية للربط مع العالم

 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
نواب  من  وفدا  الفتوى،  دار  في  دريان  اللطيف 
فتفت،  احمد  النواب:  الذي ضم  الضنية  المنية 

قاسم عبد العزيز وكاظم الخير.

الوفد: »لمناسبة قرب حلول  وقال فتفت باسم 
المنية  كنواب  احببنا  الكريم  رمضان  شهر 
في  األولى  الدينية  المرجعية  نحيي  ان  الضنية 
تحيات  له  ننقل  وان  السماحة،  صاحب  لبنان 
بدار  الملتزمين  والضنية  المنية  منطقة  أهالي 
الشرعي  الصعيد  على  وبتوجيهاتها  الفتوى 
والديني واإلنساني، وتم التداول بكافة الشؤون 
بالمناطق،  وعالقتها  الفتوى  بدار  المتعلقة 
منطقة  في  تحديدا  األوقاف  شؤون  وبعض 

المنية.

وعن أجواء الحوار بين تيار «المستقبل« و«حزب 

اهلل« باألمس، قال:« كما علمت من المشاركين 
بعكس  هادئا  باألمس  الحوار  كان  الحوار،  في 
التصعيد الكبير الذي يظهر في اعالم حزب اهلل 
واالتهامات  والشتائم  السباب  يشمل  والذي 
كان  الداخل  في  الدائم،  بالفراغ  والتهويالت 
الكالم هادئا، شمل موضوع رئاسة الجمهورية 
الحياة  تفعيل  إعادة  وموضوع  الفراغ  وموضوع 
األساسية  السياسية  المؤسسات  في  السياسية 
وتحديدا مجلس الوزراء أوال، واذا امكن المجلس 
النيابي، ليس هناك قرارات، ولكن البيان الذي 
صدر اصر على إعادة تفعيل عمل المؤسسات«.

»حتى  اجاب:  معطلة؟  الحكومة  ستبقى  وهل 
يتمتع  فعال  الرئيس سالم  ان  يبدو  آخر،  اشعار 
بالكثير من الحكمة، وهو ال يريد ان يظهر بأي 
عندما  ولكن  تحد،  فيه  بعمل  يقوم  انه  وجه 

الرئيس سالم  بالتأكيد  البلد،  تقتضي مصلحة 
الوزراء  لمجلس  الجتماعات  وسيدعو  سيحسم 
قرارات ضرورية  هناك  الالزمة،  القرارات  التخاذ 
االقتصاد  كل  تمس  أصبحت  جدا  وحياتية 
بتصدير  المرتبطة  القرارات  مثل  اللبناني، 
الصناعية،  والمنتجات  الزراعية  المنتجات 
بدون  اللبنانية  المناطق  على كل  وهذا سيؤثر 
البقاع  في  موجودون  لبنان  فمزارعي  استثناء، 
لبنان  جبل  في  موجودون  هم  كما  والجنوب 
وفي الشمال، وبالتالي هذا موضوع وطني عام 
امنية  قرارات  هناك  سريعة،  قرارات  الى  يحتاج 
فهمنا من قائد الجيش انها ضرورية، وبالتالي 
إعادة تفعيل مجلس الوزراء، هناك ضرورة انما 
من  بكثير  يعالجه  سالم  الرئيس  الموضوع 
الحكمة والتروي على امل ان يعود البعض الى 

عقالنيته التي لم تظهر باألمس«.   

نواب »املنية - الضنية« يف دار الفتوى: نحن مطمئون اىل دور الجيش

■ يحافظ على الجسم رطبا في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الجسم ويفقد الكثير من الماء في صورة 
عرق، ولذلك فإن تناول البطيخ هنا يحافظ على رطوبة الجسم حيث أنه يحتوي على نسبة 92 % من وزنه 

ماء فبالتالي يعوض الجسم عن الماء والعناصر المفقودة منه أثناء العرق.

 ■ يحافظ على صحة الكلى نظرا لما يحتوي عليه البطيخ من من الماء والمعادن فإنه يساعد على تنظيف 
الكلى ولذلك يحدث التبول المتكرر، كمل أنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الي يخلص 
الجسم من المواد السامة، كما أنه يقلل من خطر اإلصابة بحصوات الكلى ويقلل من نسبة حمض اليوريك 

في الدم.

السعرات  من  قليلة  نسبة  على  يحتوي  أنه  أيضا  البطيخ  فوائد  أهم  من  الوزن:   فقدان  على  يساعد    ■
الزائد  الوزن  الماء وبذلك فهو يساعد على خسارة  الحرارية كما يحتوي على مع وجود محتوى عالي من 

بالجسم، ولذلك فهو يعتبر الفاكهة المثلى لفقدان الوزن.

 ■ زيادة طاقة المخ فالبطيخ يعتبر فاكهة هامة جدا خصوصا للطالب ألنه يمد المخ بالطاقة الالزمة له 
ويساعد على تنشيطه، وهذا يرجع الحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ب6 مع وجود نسبة ماء به تصل 
البطيخ  تناول  أن  اإلنسان، كما  بمخ  الموجودة  الماء  نسبة  تعادل  المياه هذه  نسبة  أن  إلى 92 % حيث 
يساعد على المواد الكيميائية الهامة بالمخ مما يقلل من التوتر واالكتئاب ويساعد على الخلود إلى نوم 

هادئ وعميق.

■ يساعد على نضارة الجلد والبشرة فالبطيخ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة لألكسدة والتي 
تهاجم الشقائق الحرة التي تسبب تجاعيد الجلد، وبذلك فالبطيخ يعتبر عالج مفيد جدا للبشرة والجلد

■  يحمي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة: يحتوي الطيخ على صبغ الكاروتين والليكوبين، 
تسبب  البنفسجية  فوق  األشعة  أن  حيث  البنفسجية،  فوق  األشعة  ضد  الحماية  على  يساعد  فالليكوبين 

األضرار البالغة للبشرة وتتسبب في األمراض المختلفة.

■  يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان:  يحتوي على البطيخ على المواد المضادة لألكسدة والفالفونويد 
الذي يحمي ويقلل من خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان كسرطان القولون والثدي والرئة والبنكرياس 

والعديد من أنواع السرطانات األخرى.

■ يعالج مشاكل اإلبصار اذ يحتوي البطيخ على نسبة من فيتامين أ الهام جدا للعين، حيث أنه يزود الطاقة 
للعين ويحميها من االلتهابات المختلفة فإذا كنت تستهلك يوميا 100 جرام من البطيخ فسوف يساعدك 

ذلك على المحافظة الدائمة على سالمة عينيك وصحتها. 

■ يحافظ على صحة القلب ويحمي من العدوى: يحتوي جسم اإلنسان على نسبة من عنصر البوتاسيوم 
من  عالية  نسبة  على  يحتوي  فالبطيخ  الدم،  ضغط  ومستوى  القلب  نبضات  معدل  على  تحافظ  التي 

البوتاسيوم وبذلك فهو يساعد على عالج مشاكل القلب وتعتبر هذه واحدة من أهم فوائد البطيخ.

البطيخ فوائد   - صحة 

حاز  فريق عمل استديو روان )روان غروب( بشخص مديره رضوان أسعد  سلسلة رسائل ودروع تقدير 
من المؤسسات االجتماعية والسياسية »الشمالية« ، نشير الى أن استديو روان يمتلك االمتياز الحصري 

»mdn و » إخبارية المنية الضنية »alwassat group« بمتابعة كل خدمات الصوت والصورة في

في جو من الفرح والسعادة افتتح استديو هنادي في العبدة  عكار في حضور حشد من األصدقاء، الزمالء 
والمدعويين. كما شاركت alwassat group واخبارية المنية الضنية mdn في مراسم االفتتاح ممثلين 
بالزميل رضوان أسعد. أسرة الوسط تتقدم من الزميل خالد أويظة والزميلة هنادي أويظة بأحر وأسمى 

آيات التبريك والتهنئة.
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اســتديو روان ُ»مكرم« 

ومربوك »هنادي استديو«
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تربية

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

ثانوية املنية االسالمية تختتم عامها الدراسي 2014 2015 
ميقاتي: »فرحة التخرج واالنتقال من مرحلة اىل مرحلة، تشكل نقطة تحول  يف تاريخ االنسان، يجب مواكبتها  والتأكيد على أهميتها«

وفي السياق نفسه أقامت ثانوية المنية 
الروضات  تخرج لطالب  االسالمية  حفل 
في صالة منتزه المنية في حضور رئيس 
علم  عارف  األستاذ  المشرفة  الجمعية 
محمد  األستاذ  المدرسة  مدير  الدين،  
اإلدارية  الهيئة  دين،   علماء  سعد، 
اعالميين،   للمدرسة،  والتعليمية 

مدعوين وحشد من األهالي. 

بعد كلمة الهيئة التعليمية قدم الطالب 
دينية   فقرات  و  فنية  باقات  الخريجين 

وفنية  نالت اعجاب وذهول الحاضرين .

للطالب  كلمات  الحفل  تخلل  كما 
الفرنسية  وباللغات  المشاركين 
وزعت  الختام   في  والعربية.  االنجليزية 

شهادات تقديرية للطالب الخريجين.

وتخرج طالب الروضات 

«   مواد هذا العدد  

- شـــــارك يف االعداد: األســـــــــتاذ عامر الشــــــــــــــــــــــــــــــــعار
- إعداد وحوار: ميســـــــــا سيف - فهد الحاج  - أحمــــــــــــد حمود
- تصوير: رضـوان أسـعد - حمادة أسـعد - هيثم طالب - حسن املصري
- فقرة رجال وأعمال من إعداد: ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســـيف
- شـــــاركت يف االعداد: االستاذة ســـــــــــــــــــــــاندي حــــــــايـــــك 

 اختتمت ثانوية المنية اإلسالمية عامها 
تخريج  بحفل   2015-  2014 الدراسي 
برعاية  المنية  منتزه  قاعة  في  أقيم 
بالمشرف  ممثال  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
والسعادة  العزم  »جمعية  على  العام 
ميقاتي،  اإلله  عبد  الدكتور  االجتماعية» 
المنية،  في  البلديات  رؤساء  حضور  وفي 
المحمرة،  مركبتا،  بحنين،  عمار،  دير 
محمود زريقة، الحاج غسان بك المرعبي 
وحشد  المرعبي،  وسيم  باألستاذ  ممثاًل 
من أعضاء المجالس البلدية واالختيارية 
الدينية،  التربوية،  المنطقة  وفعاليات 
التعليمية  واألسرة  األمنية  االجتماعية، 

في الثانوية وأهالي الطالب.

بداية تالوة عطرة من القران الكريم ثم 
لعريف  ترحيب  وكلمة  الوطني،  النشيد 
الحفل الشيخ عمر العتر الذي قدم خطباء 

الحفل ودخول الخريجين.

الخريجين  كلمة  كلمة  ألقيت  ذلك،  بعد 
تهبنا  جنات  »العلم  أن  على  فيها  أكدوا 
بصيرة متأهبة، وأنفس واعية وها نحن 
قد تصافحت أيدينا وتعانقت أرواحنا طلبًا 
للعلم والمضي ُقدمًا للتميُّيز والتفوُّق» 
لجمعية  والتقدير  بالشكر  وتوجهوا 
»المشرفة  اإلسالمية  الخيرية  المنية 
كاألم  حضنتها  والتي  ثانويتنا  على 
الحنون ورعتها باهتمام دون كلل أو ملل 

من  بفيٍض  وأمدهم  لنا  اهلل  فأدامهم 
رحمته«.

 
سعد

كلمة  سعد  محمد  الثانوية  مدير  وألقى 
ب  التمسك  الى  الخريجين  فيها  دعا 
اياها  حملتكم  التي  والمبادئ  »القيم 
ومؤكدا  بالطالب  منوها  ثانويتكم«.  
الزاهرة  الكوكبة  هذه  »في  انه  على 

شخصيات ناضجة مبدعة مبتكرة«. 

يحافظوا  ألن  الطالب  على  سعد  وشدد 
على قيم الخير ومكارم االخالق واالعتدال 
الشباب  وليكونوا  والدين  المواقف  في 

المثقف الواعي.

بالقول:  الحفل  راعي  إلى  متوجها  وختم 
المتفوقون  وخاصة  طالبنا  »أبناءنا 
من  والمساندة  الدعم  حق  عليكم  لهم 
الكليات  في  دراسية  منح  تقديم  خالل 
والجامعات سواء في لبنان أو في الخارج 
فيكم  رجاؤنا  وهذا  لكم  رسالتنا  هذه 

وفقكم اهلل وأنار دربكم«.

علم الدين 

المنية  جمعية  رئيس  شدد  كلمته  وفي 
عارف  األستاذ  اإلسالمية  الخيرية 
من  والحذر  االنتباه  على  الدين  علم 

»وأن  ودينهم  وطنهم  على  المتآمرين 
تكونوا دعامة المجتمع بأفكاركم النيرة، 
عن  واالبتعاد  المعتدل  وإسالمكم 
ديننا  ألننا  واألحقاد،  والتعصُب  التشدد 
واالعتدال  والمحبة  الوسطية  دين  هو 
الحق  مع  والوقوف  اآلخر،  على  واالنفتاح 

وضد كل ظالم«.

 ودعا الطالب لتسخير طاقاتهم لنهضة 
آخر:»  سياق  في  وزاد  لبنان  وكل  المنية 
نحن نطُلب من الجميع التكاتف والعمل 
معًا لما فيه مصلحة الجميع في منطقتنا 
وساهم  ساعد  من  كل  شاكرًا  المحرومة 
منُذ القدم وحتى اليوم في دعم مسيرة 
عنا   ً جميعا  اهلل  »وجزاهم  المؤسسة 
ميزان  في  مساهماتهم  وجعل  خير  كل 

أعمالهم«.

لبنان  وطننا  يحفظ  »أن  اهلل  سأل  ختاما 
وضيم  شر  كل  من  المسالم  وشعبه 
والقوى  اللبناني  للجيش  التحية  موجها 
أمن  على  تعبهم وسهرهم  على  األمنية 

الوطن والمواطن.
 

ميقاتي

ميقاتي  نجيب  الرئيس  ممثل  القى  ثم 
قال  كلمة  ميقاتي  االله  عبد  الدكتور 
في  معكم  أكون  أن  يسعدني   « فيها: 
ينضح  الذي  المعتاد  السنوي  اللقاء  هذا 

التخرج  فرحة  أن  ذلك  والسعادة،  بالفرح 
الى مرحلة، تشكل  واالنتقال من مرحلة 
يجب  االنسان،  تاريخ  في  تحول   نقطة 
كما  أهميتها  على  والتأكيد  مواكبتها 
دولة  تحيات  اليكم  أنقل  أن  يسعدني 
القلبية  وتهنئته  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
بأطيب  مقرونة  األعزاء  للخريجين 
التمنيات بدوام التوفيق والنجاح والتقدم 

والسؤدد«.

تنتقلون  اليوم  »انكم  ميقاتي:  تابع 
العلم  الى مرحلة جديدة في  من مرحلة 
تشكل  القادمة  والمرحلة  والمعرفة 
شخصيتكم  تكوين  في  أساسيا  منعطفا 
مشاركتكم  وطبيعة  نوع  وفي  العلمية 
جزء  هو  الذي  مستقبلكم  بناء  في 
فاالختصاص  الوطن  مستقبل  من 
التي  والجامعة  اليوم  تختارونه  الذي 
بناء  يشكل  ذلك  كل  معها  ستتعاطون 
من  جزء  فأنتم  وسلوككم  شخصيتكم 
األطراف  المترامي  الكبير  المجتمع  هذا 
الجزء  أنكم  قلت،  إذا  أبالغ  ال  ولعلي 
للمستقبل  بناة  وأمثالكم  فأنتم  األهم، 
الذي نريده ونعمل ليكون مزدهرا مزهرا 
والرقي  واالستقرار  األمن  يسوده  وضاء 

واالزدهار«.

زاد:» ليكون مستقبل الوطن كذلك ال بد 
التنوع هو  بأن  بيد  يدا  نعمل جميعا  أن 
لنا، فال نجعله نقمة علينا، وليكون  غنى 

ثقافة  تأصيل  من  لنا  بد  ال  كذلك، 
االعتدال والوسطية والعمل ألجل السالم 
في نفوسنا، وأن ندرك أهمية قبول اآلخر 
والعيش معه تحت سقف الوطن فالوطن 
الحوار  مبدأ  نعتمد  وأن  أبنائه  لكل  هو 
ننعم  لكي  األفرقاء  جميع  مع  بالحسنى 
االجتماعية  الناحية  من  هذا  بالسالم، 

والبنيوية«.

أن  الى  ميقاتي  أشار  السياسة  وفي 
اقليمية  بأزمات  اليوم  تمر  المنطقة 
متواصلة ومنتشرة انعكست على مجمل 
األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية 
في لبنان وهذا ما جعل فرص العمل في 
تراجع مستمر وقال:» عملنا في مجموعة 
دولة  من  مباشرة  وبتوجيهات  العزم 
صندوق  إلنشاء  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
استثماري باسم »ثمار طرابلس» يهدف 
توسيع  في  المساعدة  على  العمل  الى 
جديدة  شركات  انشاء  أو  قائمة،  شركة 
جديدة  عمل  فرص  توفير  سبيل  في 
والشمال  طرابلس  أبناء  منها  يستفيد 

عموما«.

تابع: »كما أطلقنا باألمس القريب جامعة 
العزم ليكتمل عقد مجمع العزم التربوي، 
مؤسسات  مع  الوصل  حلقة  ولتكون 
بذلك  ساعين  المدني،  المجتمع 
العمل  بسوق  الجامعي  التعليم  لربط 
علمية  دورات  اقامه  على  ومصممين 

لرفع  االختصاصات  مختلف  في  متقدمة 
المستوى العلمي ومستوى اآلداء العملي 
في مختلف قطاعات المجتمع، شعارنا في 
ذلك أن »يد اهلل مع الجماعة» والمؤمن 
احداهما  تغسل  كاليدين  للمؤمن 

األخرى«.

وفي ختام كلمته تمنى ميقاتي للخريجين 
دوام  ولألهل  والنجاح،  التوفيق  دوام 
المنية االسالمية  الفرح والزهو ولثانوية 
التألق  دوام  وموظفين  واساتذة  ادارة 

والتقدم واالزدهار.
 

تقديري  درع  بتقديم  اللقاء  انتهى 
للدكتور عبداالله ميقاتي ومن ثم 
جرى توزيع الشهادات على الطالب 
وشارك الجميع في حفل كوكتيل. 

| مدير ثانوية المنية االسالمية األستاذ محمد سعد| عقل ميقاتي وعلم الدين| رئيس الجمعية المشرفة المربي عارف علم الدين

| جانب من االحتفال| جانب من االحتفال

««

«



11 العـــــدد  7 | حزيـــــرانالوسط
www.alwassat.com

  Al-Arz Educational Compound| مجمع األرز التربوي - المنية  تلفون:  06464633 06464622    - مخيم صيفي اعتبارا من 27 تموز

الجامعة اللبنانية الفرنسية ULF تحاضر عن اختصاصاتها بالتعاون مع مركز املنية الثقايف 
الدكتور الرافعي يف حديث للوسط: حريصون على التميز يف كل شيء

الفرنسية  اللبنانية  والجامعة  الثقافي  المنية  مركز  نظم 
ULF بالتعاون مع بلديتي المنية ودير عمار ندوة تربوية 
لطالب الشهادات الثانوية للسنة الخامسة على التوالي، 
في حضور النائب قاسم عبدالعزيز، رئيس بلدية دير عمار 
الحاج خالد الدهيبي، رئيس الدائرة التربوية في الشمال 
األستاذ حسام شحادة، ممثل رئيس بلدية المنية، ممثل  
منسق عام تيار المستقبل في المنية، ممثل الحاج كمال 
الخير، األمين العام للجامعة اللبنانية الفرنسية المهندس 

المع ميقاتي، رئيس رابطة آل زريقة األستاذ سامر زريقة،  
والرسمية،  الخاصة  الفنية  والمعاهد  الثانويات  مدراء 
أعضاء  والكشفية،   االجتماعية  المؤسسات  عن  ممثلين 
أمنيين  اعالميين،  فاعليات،  مخاتير  بلدية   مجالس 

ومهتمين.

بداية النشيد الوطني ثم رحب رئيس المركز المهندس 
على  األهل  شاكرا  والطالب  بالمدعوين  حمود   أحمد 

ثقتهم كما شكر حمود بلديتي دير عمار والمنية والجامعة 
اللبنانية الفرنسية على مساهمتهم في رعاية الحفل.

ملص   غنى  الطالبة  القتها  المركز  طالب  كلمة  وبعد 
)سنة اولى كلية الهندسة المدنية( وعرض ل فيلم قصير 
الضنية  المنية  »إخبارية  أنتجته  المركز  نشاطات  عن 
mdn   حاضر عميد كلية الهندسة في  الجامعة اللبنانية 
الفرنسية ULF الدكتور أحمد الرافعي، عارضا لــ مختلف 

شرح  في  وخارجه  لبنان   في  الجامعية  االختصاصات 
تشاركوا  الذين  الطالب  استحسان  نال  ومفصل  مبسط 

مع الرافعي في حلقات حوارية رافقت الندوة.

اختتم اللقاء بحفل كوكتيل وأخذ الصور التذكارية.

«

لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اقامت جميعة كشاف التربية الوطنية قيادة منطقة المنية الضنية  مسيرة كشفية  شارك فيها أكثر من 200 عنصر كشفي من الجمعية من فوجي المنية األول والثاني وفوج الموسيقى  جالت شوارع 
البلدة واحيائها مزينة بالرايات الكشفية واالسالمية والصرخات واألهازيج.   انطلقت المسيرة من أمام مدرسة بالط الرسمية حي البالط  وعلى وقع دق الطبول حمل االطفال رايات وشعارات مرحبة بالشهر الفضيل، فيما االهالي رشوا االرز 

والورود عليهم.  اختتمت المسيرة أمام مبنى ثانوية المنية الرسمية وكانت دعوات ألن يعود هذا الشهر على اللبنانيين  بالخير وهداوة البال.   )واكبت المسيرة دوريتين من شعبة المعلومات وأمن الدولة(

الخري شهر رمضان  املنية  ترحيبا  بشهر  الوطنية يف  للرتبية  ومسرية حاشدة 

| صورة جماعية لطالب المركز مع مديره األستاذ أحمد حمود

| جانب من الحضور| من اليسار ميقاتي زريقة وسعد الدين والدهيبي  | حمود يلقي كلمته

| من اليسار: سنكري، الدهيبي، قاسم، شحادة| الحضور| الرافعي محاضرًا

|  القادة في مقدمة المسيرة| من المسيرة

«

«
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مجمع األرز الرتبـوي يختتـم عامه األول بــــ »تفـوق«

 -   2014 األول  الدراسي  عامه  التربوي  األرز  مجمع  إختتم   
2015  بحفل حضرته الى جانب الهيئة االدارية في المجمع، 
األهالي  من  حشد  وتربوية،  اجتماعية  سياسية  فعاليات 

ومهتمين.

رامي  األستاذ  المجمع  عام  مدير  ألقى  الوطني  النشيد  بعد 
في  ِبُكم  وسهاًل  »أهاًل  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  السنكري 
براعمنا  اليوم  التربوي، في هذا  األرِز  صرحنا هذا، صرِح مجمع 
حيث  َأرِزنا  ِرحاب  في  ُأخرى  مرحلة  لتخوضَ  وتحضرتْ  نمتْ 

يفوحُ عِطرُها في َأرجائه«.

وتابع متحدثا عن انجازات المجمع: »إننا منذ وطئنا أرضَ هذه 
ِبتمعن وحرص كبيريِن  الجذوِر  المؤسسة  حرصنا على تثبيت 
حتى تقر  َأعينكم  في ربوِع هذا الوطن، مركز للعلم والمعِرفة، 
بدأوا طريقهم هنا  ومنذ  أبناء   ، األعزاء  أبنائنا  أبنائكم   وطن 
خير  لـ  أمة  خير  يصبحوا  حتى  توجيههم  عهدنا  اللحَظةِ  تلكَ 

وطن«.

كل  تحملوا  »الذين  واالدارية  التعليمية  الهيئتين  شكر  وبعد 
وتحديث  لتعزيِز  العمل  ورشات  في  بأوقاتِهم  وضحوا  األعباء 
الطرِق العلمية داخل وخارج لبنان« عرض السنكري  لما يطمح 
االهمية  إيالء  الجديد من  الدراسي  العام  في  لتحقيقه  المجمع 

 protect Ed القصوى للغة الثالثة الى  ادراج البرنامِج الكندي
في المنهاِج والذي يهدِف الى تثقيفِ  الطالب بطرِق الحماية 
استعمال  طرائِق  جانب  الى  المواطنية  تعزيِز   / الشخصية 
النشاطات  ادراج  الصحية،  والحياة  السليمة/البيئة  االنترنيت 
مواكبة  سبيل  في  ذلك  وكل  طبخ(  حياكة-  )نجارة-  الحرفية 
أعرق المؤسسات التربوية  داخل الوطِن وخارجه  إلعدادِ جيل  
جيل  الحديثة  التْكنولوجبا  اليه  توصلت  ما  َأحدث  مع   متماش 

منسجم مع فلسفة التربية والتعليم، مسلح باألخالِق والقيم«.

مباركًا  رمضانًا  والحاضرين  للمسلمين  تمنى  كلمته  ختام  في 
وصيامًا متقباًل. 

تضمن اللقاء لوحات فنية نالت استحسان الجمهور واختتم 
بحفل كوكتيل والتقاط الصور التذكارية.

Genius Map  وإختتام برنامج
 وفي سياق متصل وبمناسبة اختتام الدورة األولى لطالب مجمع 
األرز المشاركين في برنامج Genius Map   وبحضور مدير عام 
البرنامج الدكتور هادي حمزة، أقام مجمع األرز التربوي احتفاال 
للمناسبة حضرته هيئة ادارة المجمع وحشد من أهالي الطالب.

أهمية  على  شددت  ترحيب  وكلمة  الوطني،  النشيد  بداية 
البرنامج »صانع العباقرة« الذي يجمع بين العلم والترفيه وبين 
الثقافة والتسلية، انه نشاط Ac Mas  الذي تدرب عليه طالبنا، 

واليوم أحب مدير برنامج  Genius Map  العالمي تكريمهم.

السنكري  رامي  األستاذ  العام  مديره  ألقاها  األرز  مجمع  كلمة 
الذي تحدث عن تجهيزات المجمع من مساحة وصفوف ومكتبة 
التي  العصرية  التجهيزات  من  وغيرها  أولمبي  ملعب  عامة، 

يتمتع بها المجمع.

ولفت سنكري الى أن »طاقم المجمع التعليمي ليس فقط من 
لبنان وانما من بلدان أخرى مثل أمريكا وأستراليا وغيرها من 
الدول مبديا اهتمام المجمع بالنشاطات الالصفية ومن ضمنها 

برنامج Ac Mas  الذي نحتفل به اليوم.

وشكر سنكري كل من ساهم في انجاح هذا البرنامج والقيمين 
عليه موضحًا أن هدف المجمع هو ايصال شباب مثقف وواِع.

قدم  الذي  السعيد  راوول  للمجمع  التربوي  المدير  تحدث  ثم 
شرحا مفصال عن وسائل التعليم التي يتبعها المجمع من طاقم 

الى الوسائل التي تعتمد على التحليل واالبداع.

كلمة برنامج Genius Map   القاها ممثله في المنية الضنية 
وعكار السيد عبداهلل غية الذي توجه بالشكر  الدارة مجمع االرز 
» نشكر الحاج وليد درباس واألخ خالد زريقة على هذا المشروع 
الصروح  من  يعد  والذي  الشمال  مستوى  على  والمميز  الهام 

األولى في لبنان«.

الذي  حمزة  هادي  للدكتور  كلمة  كانت  غية  قدمه  شرح  وبعد 
بالبرنامج وأنشطته من خالل عرض مصور وشدد حمزة  عرف 
في اقتباس من توماس ارمسترونغ على أن »كل أطفالنا عباقرة 
في سنينهم األولى ولكن نحن من نقتل العبقرية في داخلهم« 
مشددا على أهمية األستاذ وتأثيره في حب المادة عند الطالب 

وأيضا على دور األهل في تنمية الطالب وتعليمه.

البرنامج  لــ  نشاطات الطالب في  اللقاء  عرض  تخلل 
اليهم«  »مظهرين مهاراتهم بأسئلة حسابية وجهت 
واختتم بتقديم كل من المدير العام للمجمع والمدير 
وزعت  ثم  حمزة  للدكتور  تكريميا  درعا  التربوي 

الشهادات على طالب المجمع »العباقرة«.
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