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ULF تخرج الدفعة األوىل من مهندسيها  ،،  د. سلهب: نساهم بتنشئة جامعية صحيحة
مهرجانات »املحبة« تضيئ سماء  املنية   بحفل  إيماني »جامع«

عجلة الحوار انطلقت ، و ميقاتي: الشباب نبض الوطن وروحه وعصبه 

بعبق النرجس الفتان، نعود الى أحباء الوسط وكلنا أمل بأن نكون قد تجاوزنا في خالل  األيام القليلة المقبلة جل االستحقاقات الداهمة، استحقاقات كريهة الرائحة واللون، حولت مشهد بيروت ست الدنيا الى 
مشهد مؤلم.  لم يكن المشهد األخير اآلتي من بيروت يوحي بكثير من األمل والطمأنينة للبنانيين الذين رأوا ما لم يكن واردًا على االطالق، رأوا اختالف طبقتهم الحاكمة حتى على تقسيم جبنة »القمامة« على 

الرغم من أنهم خبروا جزءا من هذا المشهد في خالل السنوات الماضية، هذا في الشكل أما في المضمون وبصراحة القول: أصبح الرأي العام اللبناني قلقا من كل شيء، وفقد الثقة كل الثقة بمن يحكمه ويطعمه 
ويدير شؤونه، وبات قلقا ان جاع أو مرض أو احتاج الى خدمة هي في األصل واجب الوجوب. لم نعد نطالب الساسة الكرام بكهرباء اسوة بباقي دول العالم فقد أتخمنا وعودا كاذبة تذهب خيراتها الى جيوبهم، لم 

نعد نطالب بالطبابة  أو التعليم المجاني، أيضا أتخمنا وعودًا، ولن نطالبهم باالنماء المتوازن أو الطرقات السليمة، بل اليوم نطالبهم بالهواء النقي الخالي من روائح القمامة التي مألت شوارع  العاصمة بيروت 
وتهدد باقي المناطق، نطالبهم بشاطئ نظيف وغير ملوث بمجارير 4 مليون مقيم و 2 مليون الجئ ، بل مطلبنا اليوم أن ارفعوا أيديكم عن محطات التكرير والفرز ارفعوا أيديكم عنها، رأفة بنا، بكم وبالوطن، ليس 

في القول مبالغة أن ما حصل بحق بيروت وما يحصل بحق المواطن اللبناني ال يختلف عن أدوات القتل الجماعي .. فاعتبروا !!

«
     أسرة الوسط   

كلمة

الوسـط

اسـتديو روان  
فيديو - فوتو  - دي دجي - زفة وكل خدمات الصوت والصورة 
لبنان - طرابلس طريق  املنية العام  مقابل سوبر ماركت مطر -  03539622

نرجس

الحراك املدني مستمر  ،،، الحكومة تقر »مشروع شهيب« وعكار تعرتض! 

النرجس ،،  أحد أكثر الزهور شعبية في العالم، وخاصة في أسبانيا وتروي 
األساطير القديمة ان زهرة النرجس كانت فتى معجب بنفسه كثيرا وبينما كان 

ينظر النعكاس صورته في الماء تحولت الصورة إلى زهرة النرجس، وصفة النرجسية 
تطلق على الشخص المعجب بنفسه إلى حد الغرور. لزراعته : يفضل النرجس التربة 

الجافة و البيئة ذات الشمس الخفيفة والظل، ويجب ان يزرع النرجس من أغسطس 
إلى نوفمبر، و على عمق 15 سم من التربة . وعندما تزهر النبتة يفضل ابعادها عن 

الشمس و تهيئه الجو البارد لها.
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جمعية شباب املحبة تختتم مهرجانات صيف املنية دير عمار بحفل »إيماني« جامع

 |    عريف الحفل | رجل األعمال زياد مطر 

«

| تكريم المفتي

 | جانب من الحضور  | جانب من الحضور

    جمعية شباب المحبة دير عمار - كل العطــاء بكل محبة 

■  الصور بعدســـة  أحمد ربابي | نحلة | ممثل المفتي الى جانب النائب كاظم الخير  

برعاية مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك 
المحبة    شباب  جمعية  أقامت   ) اهلل  حفظه   ( الشعار 
القصر  ساحة  في  وذلك  السنوي  الصيفي  مهرجانها 
ممثال  المفتي  سماحة  بحضور  عمار  دير   - البلدي 
) مسؤول  اسماعيل  فؤاد  الشيخ   الدار ضم  بوفد من 
التدريس في دار الفتوى( و الشيخ شادي الشيخ، سعادة 
النائب كاظم الخير، المقدم عبدالناصر غمراوي ممثال 
بآمر فصيلة البداوي المالزم اول مازن العويك، رئيس 
بلدية دير عمار الحاج خالد الدهيبي،  أعضاء البلديات 
ممثلو  دين،  علماء  والجوار،  المنطقة  في  والمخاتير 
رياضية  وتربوية  وثقافية  واجتماعية   نقابية  هيئات 
وفعالياتها  البلدة  ابناء  من  كبير  وحشد  وكشفية، 
اضافة الى اعضاء الهيئة االدارية والعامة في  الجمعية 

صاحبة الدعوة.

الحكيم  الذكر  آيات  من  بتالوة  استهل  الذي  المهرجان 
للقارئ الشيخ عبد الرحمن الزعبي، تلته معزوفة النشيد 
الوطني اللبناني ادته الفرقة الموسيقية التابعة لجمعية 
كلمة  كانت  ثم  الضنية،  المنية  مفوضية  الغد  كشاف 
ترحيبية لــ عريف المهرجان الشيخ محمد المصري الذي 
الســـــــــماحة  لصاحب  شاكرا  الكرام  بالحضور  رحب 

رعايته الكريمة ولكل المساهمين في انجاح العمل.

نحلة
بعد الكلمة الترحيبية كانت كلمة لرئيس جمعية شباب 
المحبة األستاذ عبد القادر نحلة الذي أعطى نبذة تاريخية 
الجمعية على مدى 21 عامًا  المحطات في مسيرة  ألهم 
واعدًا بالمزيد وقال: » ألن شعارنا كل العطاء بكل المحبة  
عبرنا به كل األديان وجميع األطياف، نحاكي كل األجيال، 
ونثبت من  األحزان.  الساسة وجدار  أروقة  نخرق بصمت 
جديد اننا للجميع بدون انتماء لحزب او فصيل رافضين 
الهبات المشروطة سياسية ام تنموية مرحبين بأي  كل 

دعم خالص من أي شوائب«.

أضاف: »ننشد النشيد ونفتخر بأرزنا ونبحر في كل أراضينا 
في  نبتغي  ال  فنحن  أفضل  لغد  متطلعة  مشرقة  ببسمة 
سنشق  الشخصي  او  السياسي  او  المادي  الكسب  ذلك 
الصخر ال ليفرز العتمة بل لينبلج نور يمزق غياهب الليل 

ويفعم الحياة باريج الضياء وعفير األرض يتفتح زهرا« .

الحياة مهما كلفنا ذلك  نتراجع عن معترك  وأردف: »لن 
بنشر  مسيرتنا  بصحة  مؤمنون  وألننا  لها  نعمل  الننا 
الوسطية دون تشدد أو افراط .... فان عنايتنا بالنشىء 

اولوياتنا«.  سلم  في  األخيرة  وليست  اهتماماتنا    أولى 
والخير  المحبة  بقيم  لكم  ونرفدهم  »سنزخرفهم  تابع: 
أيادينا  والجمال هذه رسالتنا وهذا نهجنا وها نحن نمد 
لنخط سويا  غدا  واعدا  مشرقا  بألوان االتحاد والتعاون 

والرقي في االختالف«.

وشكر نحلة في ختام كلمته كل من كان له الفضل في 
الصيفية  المهرجانات  السيما  النشاطات  مجمل  انجاح 
السنوية التي تثابر الجمعية على اقامتها وخص بالشكر 
رجل  الخير،  كاظم  الدكتور  النائب  سعادة  من  كل 
لبنان،  في  الغد  كشافة  جمعية  مطر،  زياد  األعمال 
االمارات حسن باللة، رجل  القادم من  الجمعية  ضيف 
بشخص  عمار   دير  وبلدية  نحلة  عبدالمنعم  األعمال 
رئيسها الحاج خالد الدهيبي على التعاون وعلى كل ما 

قدمه في سبيل إنجاح المهرجان.

املفتي الشعار
وبعد عرض مصور ألبرز نشاطات الجمعية  انتجته الوسط 
نوه  الذي  الرعاية  alwassat.com كانت كلمة لصاحب 
المضيفة  الجمعية  به  تقوم  الذي  الجبار  بالعمل  بدوره 
وخاصة أنها من نتاج ثلة من الشباب الذين راهنوا على 

رفع اسم البلدة في مجمل المجاالت عاليًا. ونوه سماحته 
والمعطاءة  الشابة  بادارتها  المؤسسة مشيدا  بنشاطات 
تنتج  ال  التي  المباركة  النحل  )خلية  ب  وصفها  التي 
لكل  السماحة  صاحب  تحيات  حامال  الطيب(  الحلو  اال 
الحاضرين والمنظمين وواعدًا اياهم بالدعوم بــالتعاون 

المستمر لما فيه خير البلدة والعمل االجتماعي فيها.

تكريم
المحبة  مسابقة  في  الفائزين  على  الجوائز  توزيع  وقبل 
الجمعية  رئيس  قدم  الكريم(  القرآن  )حفظة  القرآنية 
لكل  تقديرية  دروع  والعامة  االدارية  الهيئتين  باسم 
مصطفى  الشيخ  ولـلمنشد  دارعمار،  بلدية  رئيس  من 

الجعفري ولسماحة المفتي، عربون وفاء وتقدير.

1200 مدعو
 alwassat واعالنيا  اعالميا  نظمته  المهرجان  أن  يذكر 
group  وأحيته فرقة المصطفى المختار بقيادة المنشد 
العالمي مصطفى الجعفري التي قدمت مجموعة من أروع 

أعمالها اإلنشادية القت اعجاب أكثر من 1200 مدعو.

تكريم  المنشد مصطفى الجعفري| تكريم رئيس بلدية دير عمار

 | دردشة بين نحلة وممثل المفتي  

| تكريم الطالب

 facebook.com/mahabayouth  تابعونا عبر الفايس بوك على العنوان
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شركة بيز هاوس للبورسالن والسيراميك |  »ألن بيتك األهم»  بورسالن سيراميك جاكوزي طاقة شمسية بياضات |  أوتوســــتراد المنية - مقابل القائمــقامية - هاتــــــــــف:  06464111  |

«التعاطي  الى  الحكومة  ميقاتي  نجيب  الرئيس  دعا   
الشبابي  الحراك  يطرحها  التي  المطالب  مع  بجدية 

والمدني الن غالبية هذه المطالب محقة«.

وقال خالل لقائه وفودا شعبية وفاعليات سياسية في دارته  
والمدني  الشبابي  الحراك  قراءة  يمكن  «ال  طرابلس:  في 
جميع  بل  اللبناني،  فالشباب  معا،  والقلب  العقل  بعين  اال 
الحقوق  ألبسط  يفتقدون  بأنهم  يشعرون  اللبنانيين، 
السياسية  الحياة  ان  إذ  والحياتية،  والمعيشية  السياسية 
وتعطيل  الجمهورية  رئاسة  في  الشغور  ظل  في  معطلة 
امام  لبنان  في  العمل  وفرص  والوزراء،  النواب  مجلسي 
وسيلة  بأي  للهجرة  يدفعهم  ما  معدومة،  شبه  الشباب 
البديهية  الخدمات  انعدام  الى  إضافة  عيشهم  لتأمين 
وبيئة  وطرق  واتصاالت  وماء  كهرباء  الى  نفايات  رفع  من 

نظيفة«.

أضاف: »آمل ان تتعاطى الحكومة مع مطالب هؤالء الشباب 
بعدم إستخفاف ألن غالبيتها محقة، وال يستطيع أي 
يتغاضى  او  الناس  يدير ظهره لصوت  أن  مسؤول 
تراهن على  اال  السلطة  واألهم على  عن حقوقهم 
ألن  الشباب،  همم  تراجع  على  أو  الوقت  عامل 
انفجارات  الى  لبنان،  تاريخ  علمنا  كما  يؤدي  ذلك 
الكيان  كل  على  ضررا  أكثر  تكون  كبرى  اجتماعية 

الوطني«.

الى  يدعو  السلمي  الشبابي  الحراك  »إن  وتابع: 
التفاؤل، ألن الشباب نبض الوطن وروحه وعصبه، 
وال  لشبابه،  أهمية  يعطي  ال  بلد  وال مستقبل الي 
باالعتبار.  وتطلعاتهم  وطموحاتهم  آراءهم  يأخذ 
مع  إيجابا  بالتفاعل  الحكومة  نطالب  ما  وبقدر 
على  نتمنى  ما  بقدر  ومعالجتها،  الشباب  مطالب 
الحياة  مسار  لتصحيح  بناءة  شعارات  حمل  هؤالء 
الروح  على  والحفاظ  لبنان  في  الديموقراطية 
عن  مشرقة  حضارية  صورة  تعكس  التي  السلمية 
لبنان وشبابه الذين يختزنون بالفعل طاقات مهمة 
قوامه  جديد،  لبنان  لقيامة  عليها  البناء  يمكن 
تأمين  أولويتها  تكون  فاعلة،  دستورية  مؤسسات 
مصالح  أي  عن  بعيدا  الناس  وحقوق  أحتياجات 
يبنى  ما  الن  وسمسرات،  محاصصات  او  شخصية 

الزمن.  طال  مهما  االستمرار  له  يكتب  لن  الفساد  على 
فالفساد الى زوال، وال غالب اال الحق«.

وأردف: »تعب الناس من الخالفات السياسية، ومن تقاذف 
المسؤوليات، والحمالت االعالمية المضادة، في حين يجدر 
بنا جميعا أن ننصرف الى خدمة الناس الذين نمثلهم في 
الندوة البرلمانية، وال يجوز أن يبقى التعطيل سيد الموقف، 
وأن تبقى المؤسسات الدستورية كما هو الحال عليه اآلن، 
ألن أمور الناس معطلة، وفقد المواطن أي قدرة على الصبر 
في غياب أي رعاية من الدولة، ومصادرة حتى حلمه بتغيير 

في المدى المنظور«.

مجلس  رئيس  اليه  دعا  الذي  بالحوار  ميقاتي  ورحب 
ليس  حوار،  دعاة  وسنبقى  »كنا  وقال:  بري،  نبيه  النواب 
مختلف  لمعالجة  وإنما  الشارع،  في  االحتقان  لتخفيف  فقط 
وان  خير  ساعة  «اللقاء  يكون  ان  آمال  الوطنية«،  القضايا 
يلهم اهلل الجميع للخروج بنتائج بناءة وعملية تفيد الوطن 

واللبنانيين«.

لقاءات
فاعليات  طرابلس  في  دارته  في  إستقبل  ميقاتي  وكان 
ووفودا  المدني،  المجتمع  هيئات  عن  وممثلين  سياسية 
شعبية. كما استقبل وفدا من «قطاع العزم للتجار« وعددا 

العجلة  تحريك  سبل  عرض  تم  حيث  طرابلس،  تجار  من 
االقتصادية في المدينة.

وأبدى ميقاتي إستعداده »للعمل يدا بيد مع التجار لالرتقاء 
بالمستوى االقتصادي والتجاري للمدينة«، الفتا إلى »أهمية 
جمعية  بها  تقوم  الذي  الداخلية  األسواق  ترميم  عملية 
تهدف  متكاملة  خطة  ضمن  االجتماعية،  والسعادة  العزم 
الى تحسين اوضاع هذه االسواق التي تشكل شريانا حيويا 

للمدينة«.

لميقاتي  شكرت  التجار،  من  لعدد  مداخالت  اللقاء  وتخللت 
الفيحاء  خدمة  في  بها  تقوم  التي  «الجهود  العزم  وجمعية 
وأهلها، األوفياء للنهج الوسطي الذي حمى لبنان في أصعب 

المراحل التي مر فيها البلد«.

كما استقبل ميقاتي وفدا من نقابة اصحاب مصانع وعمال 
المفروشات برئاسة رئيس النقابة عبد اهلل حرب الذي ثمن 

المفروشات  على صناعة  تدريب  مركز  إلقامة  ميقاتي  دعم 
تشرف عليه النقابة.

واستقبل أيضا، وفدا من «كاريتاس لبنان« برئاسة مسؤولة 
مدينة  مخاتير  من  ووفدا  العلم،  مارلين  طرابلس  اقليم 
أحمد  الشيخ  «البيان«  مجمع  امناء  مجلس  ورئيس  الميناء، 

الشعراني. 

 ال رئاسة جمهورية ؟؟!

سالم  تمام  الحكومة  رئيس  استقبل  قريب  سياق  وفي 
النائب أحمد  فتفت الذي قال بعد اللقاء: «تداولنا في الشأن 
الرئيس  ان  الواضح  من  عمله.  تفعيل  وضرورة  الحكومي 
والحذر ولكن بتصميم كبير  التأني  بكثير من  سالم يعمل 
لتفعيل دور الحكومة. وشكرتُ دولته على إصداره مرسوم 
العمل  )إيدال(  بدأت  التي  الزراعية  المنتجات  دعم تصدير  
به واتمنى ان يكون مقدمة لصدور عدد من المراسيم التي 
جميع  بالضرورة  ليس  و  الوزراء  من  كبير  عدد  عليها   وقع 

الوزراء. 

الحوار  جلسة  في  أبلغنا  اهلل«  «حزب  أن  فتفت  وأوضح     
بدء  قبل  الجمهورية  رئاسة  ملف  في  تطور  ال  أن  األخيرة« 

حوار سعودي – ايراني«.

واستبعد فتفت عبر «المركزية« «عقد جلسة للحكومة هذا 
االسبوع«، لكنه رجّح في الوقت نفسه أن «تُعقد األسبوع  
الى  يدعو  لن  تمام سالم  «الرئيس  ان  الى  الفتًا  المقبل«، 

جلسة ما لم تكن «مُنتجة«.

 فتفت: جعجع  »معو حق« 
السياسي  عملنا  مبدأ  هو  الحوار  »مبدأ  ان  فتفت  واوضح  
ال  ان  نتوقع  لكننا  الحوار  الى  ذاهبون  نحن  لذلك 
سابقا«. فعل  كما  الحوار  بمقررات  اهلل«  »حزب   يلتزم 

بموقف  محرجين  لسنا  »اننا  اكد   تلفزيوني،  حديث  وفي 
العكس  على  جعجع،  سمير  اللبنانية  »القوات  حزب  رئيس 
لم  السابقة  الحوار  تجارب  ان  خاصة  كبير  بقسم  هومحق 
وخاصة  االخرين  »االفرقاء  ان  الى  مشيرا  مشجعة«،  تكن 
الحوارات  الحوار كما فشل كل  افشال  يريدون  »حزب اهلل« 

السابقة ولم يلزم بأي قرار.

 كوادر املستقبل  »املطالب محقة«
 

في طرابلس،  المستقبل«  »تيار  كوادر  السياق عقدت  وفي 
اجتماعا طارئا في مركز التيار برئاسة المنسق العام الدكتور 
والمستجدات  التطورات  بحث  خالله  تم  علوش،  مصطفى 
كافة على الساحة المحلية ال سيما تلك المتعلقة بالتظاهرات 

والتحركات  المطلبية االخيرة.
 

وبعد التداول تال  علوش بيان المجتمعين جاء فيه: »في ظل 
المطلبية  المظاهرات  بعد  األمور  اليه  وصلت  الذي  الوضع 
يهم تيار المستقبل في مدينة طرابلس التأكيد على ما يلي:

 
1- اننا نعتبر المطالب األساسية للمتظاهرين مسائل يجمع 
عليها كل اللبنانيين وبالتأكيد نحن نعتبر الحكومة مسؤولة 
القوى  كل  بمساعدة  النفايات  لقضية  حلول  ايجاد  عن 

السياسية والقوى المدنية في لبنان.
 

2 -ان مطلب استقالة اي حكومة في دولة ديمقراطية هو 
من حق المواطنين، لكن المطالبة اليوم باستقالة الحكومة 
يعني ادخال البالد في المجهول في ظل عدم امكانية تأليف 

حكومة بديلة، وهو ما سيجر البالد اللى الكارثة.
 

3 - إزاء المطالبة بحل مسألة النفايات، علينا اإلعتصام لدفع 
العمل  انتظام  لتأمين  للجمهورية،  رئيس  إلنتخاب  النواب 

الدستوري، لتعتبر من بعدها الحكومة مستقيلة حكما.
 

4 - من الضروري التأكيد ان بعض القوى السياسية تتلطى 
وراء التحرك المطلبي لجر البالد لفوضى، والسعي الى هدم 
او  شخصية  مكاسب  لتحقيق  الجميع  رأس  على  الهيكل 
حزبية، وهذا ما يستدعي منا جميعا التنبه له لتحقيق العمل 

المطلبي.
 

ومحاسبة  الفساد  محاربة  اطار  وفي  جميعا،  علينا   -5
المسؤولين ان نلتزم بالحفاظ على اإلنتظام العام، وتجنب 
اإلحتكاك بالقوى األمنية حفاظا على مصالح وأرواح الناس«.

 
المجلس في  ان  المؤتمر  الدكتور علوش في نهاية  واعلن 

حال انعقاد دائم.

قهوجي: لن نسـمح للخارجني 
باسـتدراج  القانـون  علـى 

الفوضـى إىل  التظاهـرات 
  

 وفي سياق آخر تفقد قائد الجيش العماد جان 
العسكرية  الوحدات  اليوم،  ظهر  قبل  قهوجي 
جال  حيث  الشمالية،  الحدود  عند  المنتشرة 
وإجراءاتها  أوضاعها  على  واطلع  مراكزها  في 
التسلل  عمليات  ومنع  الحدود  لضبط  األمنية 

باالتجاهين.

منوها  والعسكريين  بالضباط  اجتمع  ثم   
إياهم  ومزودا  وتضحياتهم،  بجهودهم 

التوجيهات الالزمة.

االستعدادات  «تعزيز  إلى  الجيش  قائد  ودعا 
مؤكدا  التامة«،  الجهوزية  وتحقيق  الميدانية، 
أن «المهمات األمنية التي ينفذها الجيش في 
لن  بيروت،  في  وبخاصة  الراهنة،  األوضاع  في ظل  الداخل 
الدفاع  أولوية  أي   األساسية،  اهتماماته  عن  إطالقا  تلهيه 
عن حدود الوطن ضد التهديدات الخارجية، خصوصا لجهة 
متابعة التصدي بكل حزم وقوة للتنظيمات اإلرهابية، وألي 

نشاط تقوم به على امتداد هذه الحدود«.

والتجمعات  التظاهرات  حماية  تأمين  الجيش  «التزام  وأكد 
الشعبية كجزء ال يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور 
اللبناني، وفي المقابل عدم السماح ألي كان، بالخلط بين 

المطالب الشعبية المحقة، والتعدي على أرواح المواطنين 

وبالتالي  والخاصة،  العامة  المؤسسات  وعلى  وممتلكاتهم، 
لن  فالجيش  للخطر،  األهلي  السلم  مسيرة  تعريض 
التظاهرات  هذه  باستدراج  القانون  على  للخارجين  يسمح 
ومصالح  الوطنية،  المكتسبات  تهدد  أمنية،  فوضى  إلى 

اللبنانيين جميعا«، 

الفتا إلى أن «االستقرار األمني في البالد، هو من المقدسات 
للعبور  الوحيد  المدخل  كونه  بها،  التالعب  يجوز  ال  التي 

بالوطن إلى أي إصالح أو تطوير منشود«. 

ميقاتي: للتعاطي بجدية مع مطالب الحراك الشبابي ألنها محقة ،،،
فتفــــــت:  جعجع »مـعو حق« و..  ال تطور يف ملف رئاسة الجمهورية قبل بدء حوار سعودي – ايراني
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بلدية طرابلس يف صيدا
لالطالع على تجربة بلديتها يف التخلص من النفايات

طرابلس  بلدية  رئيس  الفيحاء  بلديات  اتحاد  رئيس  زار 
المهندس عامر الطيب الرافعي، مدينة صيدا، لالطالع من 
مجسلها البلدي على تجربته في التخلص من جبل النفايات، 
ورافقه رئيس لجنة البيئة والحدائق العامة في مجلس بلدية 
العامة  العالقات  ومسؤول  حلواني  جالل  الدكتور  طرابلس 

عالء جليالتي. 
  

السعودي  يرافقه  الرافعي  ميدانية  جولة  كانت  اللقاء،  بعد 
والحضور على المشاريع البيئية، شملت معمل معالجة وفرز 
مع  لقاء  كان  حيث  المدينة،  في  الصلبة  المنزلية  النفايات 
IBC مشغلة المعمل، المهندس نبيل  المدير العام لشركة 

زنتوت.
 

معمل  المعمل  إدارة  ممثل  من  عرض  إلى  الزوار  واستمع 

البيضاوي  المهندس سامي  المنزلية  النفايات  وفرز  معالجة 
حول آلية معالجة النفايات وفرزها.

والوفد  الرافعي  »المهندس  ب  السعودي  رحب  جهته،  من 
الشقيقة  أن طرابلس هي  تعتبر  وقال:  »صيدا   ،« المرافق 
الكبرى لها، ويسرنا في صيدا أن نضع خبراتنا بتصرف أهلنا 
في طرابلس، لنساعد في كل ما يطلبونه، وخاصة أن لديهم 
تماما، كما  منه  التخلص  أجل  ويعملون من  للنفايات،  جبل 
منه  عانينا  بعدما  كان،  خبر  في  وأصبح  منه،  نحن  تخلصنا 
معلم،  إلى  إزالته  قبل  ولألسف  وتحول  عاما،   40 من  ألكثر 
واآلن الحديقة العامة، التي يتم إقامتها مكانه أصبحت هي 

المعلم، وهذا إنجاز هام وكبير«.
 

ان  مستعدون  ونحن  توأمان،  وطرابلس  صيدا  »إن  وختم  
في  منهم  لنستفيد  ايضا،  طرابلس  إلى  بأنفسنا  نذهب 
المشروع الكبير المتقدم، بإقامة المنطقة اإلقتصادية، الذي 
لهم  نتمنى  ونحن  مهمة،  أموال  رؤوس  شك  وال  سيجذب 

النجاح«

اإلسالمية  األوقاف  دائرة  في  الديني  التعليم  دائرة  اختتمت   
مؤتمر  اإلسالمية،  األخالق  مكارم  جمعية  مقر   - بطرابلس 
وأمانة  رسالة  الديني  »التعليم  بعنوان  األول  الديني  التعليم 
مصطفى  الصفدي  محمد  النائب  ممثل  حضور  في  وتربية»، 
أمين  الشعار،  مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي  الحلوة، 
الفتوى الشيخ محمد إمام،   وحشد من العلماء ورجال الدين 
الرسمية  المدارس  في  الدينية  التربية  ومدرسات  ومدرسي 

والخاصة.

وفي  مبارك  يوم  »في  قائال:  حديثه  الشعار  المفتي  استهل 
الصراع ويكثر  لقاء مميز، وفي دوحة أمل في بلد يشتد فيه 
اليوم  نلتقي  العام،  واإلنتظام  الضوابط  عن  الخروج  فيه 
في  األهم  هي  عملية  في  القواعد  ونؤصل  األصول  لنقعد 
حد سواء،  على  والديني  والسياسي  والتربوي  الوطني  إطارنا 
أو  اإلسالمية  التربية  مدرسو  أننا  علينا  ويغلب  اليوم  نلتقي 
الدينية، ونحن في حقيقة األمر صمم األمن واألمان من أجل 
إيجاد وصناعة جيل مميز وغد مشرق، ومستقبل آمن، نلتقي 
هدفا  نحقق  أن  أجل  من  وثقافتنا،  وفكرنا  بتشاورنا  لنتكامل 
أساسيا وهو كيف نصنع المناخ القيمي والثقافي الذي يحفظ 
المسلمين  بين  التعايش  مسيرة  ويرعى  والوطن  اإلنسان 
وبين  المسيحيين،  وإخوانهم  المسلمين  وبين  والمسلمين 

سائر أبناء الوطن».

ما  أن كل  وإياكم  أدندن  أن  األولى  بالدرجة  وتابع: »يهمني 
البشرية عامة ووطننا بصورة خاصة يمكن أن يكون  تعانيه 
بداية العالج والحل فيه، هو أن نصنع جيال لغد آمن، هو أن 
نربي ونعلم ونصنع مناخا حتى يتم التفاهم مع اآلخرين، وحتى 

ال تكون الكلمة إآل للعقل والمنهج والفكر وترجيح المصلحة 
به حتى  أن نطالب  ما سواها، وليس كل حق من حقنا  على 
أو  وأمانه  الوطن  أمن  الموت ولو كان على حساب  أو  القتال 
أمنه وإستقراره، فعلم ترجيح المصالح وعلم تقديم األنفعية 

وعلم معرفة الضرر وما هو أشد يتوقف على أمثالكم».

أضاف: »ليست مهمتنا ان نوصل الحق ونعلنه، لكن مهمتنا 
ان نوصل الحق إلى قلوب اآلخرين،ان نستميل قلوبهم إلينا 
الرفق  من  عندنا  يكون  أن  ينبغي  لذلك  إلينا،  نشدهم  وان 
واللين والمعروف ما يجعل المستمع مشدودا إلينا ويريد منا 
المزيد والكثير، حتى الحق ومع أرباب الحق ينبغي أن نحسن 

إختيار الزمان والمكان في ظروف مناسبة».

الشريعة،  بفروع  الكتاب  اهل  نخاطب  ان  ارى  »ال  وأردف: 
فهناك اصول وقواعد ينبغي ان يتم التوافق عليها، واهلل لقد 
حدث بيني وبين كبار الرهبنة ومنهم بطاركة حوارات تسجل 
عليها  نتوافق  ان  إستطعنا  التي  للخطوات  الذهب  من  بماء 
بصورة عفوية، وحدثت إخواني في دار الفتوى عن لقاءاتي مع 
البطاركة والمطارنة، وأنا أعتقد كما قال اهلل عز وجل »ومن 
في  يكون  ان  ينبغي  لذلك  كثيرا»،  خيرا  أوتي  الحكمة  يؤتى 
خاطرا  نزعج  ال  وان  هادئة  منهجية  الكتاب  اهل  مع  حواراتنا 

لهم». 

وتضمن  إلسالمبولي  بكلمة  إفتتح  المؤتمر  وكان  هذا 
محاضرة للرئيس السابق للدائرة الدكتور الشيخ حسام سباط 

بعنوان »التعليم الديني بين األصالة والتغريب«.

ندوة لغرفة طرابلس
عن حسن إدارة املناحل  إلنتاج عسل سليم

 
قاعة   - الشمالي  ولبنان  طرابلس  غرفة  في  أقيمت 
عسل   إلنتاج  المناحل  إدارة  »حسن  عن  ندوة  المؤتمرات، 
الشمال  في  الزراعة  مصلحة  رئيس  حضور  في  سليم«، 
سونيا   المهندسة  الزراعة  وزارة  ومن  زيادة،  إقبال  الدكتور 
مراقبة  مختبرات  ومدير  مغربي،  رمزي  والمهندس  األبيض 
الجودة خالد العمري، وعدد من منتجي ومستوردي  العسل 

في لبنان.

بداية تحدث رئيس الغرفة توفيق دبوسي عن »أهمية إنتاج 
اهلل   وهبها  التي  الطبيعية  كنوز  من  كنز  بإعتباره  العسل 
للمزارعين وللمهتمين بتربية النحل«.  وقال: «الغرفة تهتم 
بقطاع تربية النحل من خالل مختبراتها في مراقبة الجودة، 
الغذائية،  بالسالمة  إهتمامها   إستراتيجية  من  جزء  وهو 
إضافة الى الدور الذي يلعبه العسل كمنتج في بنية اإلقتصاد 

الوطني«.
 

المختبرات ال  التي تقدمها  العمري »الخدمات  بدوره عرض 
فيها،  الجودة   ومعايير  العسل  فحوصات  مضمار  في  سيما 
من  المواصفات  حيث  من  «المطابقة  اإلعتبار  بعين  آخذا 
حيث البيئة الراعية والتقنيات المستخدمة، وميز بين  نوعين 
من العسل الرحيقي وغير الرحيقي«، كاشفا «الفارق من حيث 

المصدر إن كان من شجر السنديان أو من  األزهار«. 
من  وأنواعها  المختبرات  تجريها  التي  »المهام  الى  ولفت 
حتى   قطعتها  التي  المراحل  تناول  كما  وخالفها،  جرثومية 
«األيزو«  شهادة  على  وحيازتها  اإلعتمادية  الى  وصلت 
جهات  من  معتمدة  وأنها   ،17025 بالمختبرات  الخاصة 
رسمية عدة من وزارة اإلقتصاد والصحة والزراعة والجمارك، 
المرحلة  إقامة مصنع تجريبي وتتخطى   وتدخل في مرحلة 

التأسيسية، ومختبرات مراقبة الجودة هي في تطور دائم«.

من جهته تحدث المغربي عن «كيفية حسن إدارة المناحل 
الفحوصات   الى  العسل  من  منتجاتها  إخضاع  وضرورة 
والحدود  الكيميائية  الترسبات  نسب  وتحديد  المخبرية 
اإلعتبار  بعين  األخذ  وكذلك  بوجودها،  المسموح  القصوى 
الزراعة  وزارة  به  تقوم  الذي  الداعم  التقني  الدور  أهمية  
من  للتقليل  مساعدتهم  بهدف  تقنيا  العسل  لمنتجي 
إستخدام المضادات الحيوية وصوال لالستغناء عنها، وكذلك 
وتشجيع  الغذائي  المنتج  في هذا  الجودة  مواصفات  تدعيم 
النحالين على إعتماد المكافحة المتكاملة وإستعمال االدوية 
الطبيعية لتجنب تواجد ترسبات مبيدات في العسل وضرورة 

مكافحتهم لألمراض التي تضرب العسل«. 

لمكافحة  شاملة  وطنية  حملة  وجود  »أهمية  على  وشدد 
تواجد   وتجنب  العسل،  يصيب  الذي  اليرقي  التعفن  مرض 
الى  النحالين  إرشاد  فيه، وكذلك  لمضادات حيوية  ترسبات 
النوعية من خالل تدابير   كيفية رفع كمية االنتاج وتحسين 
»حسن إدارة المناحل بغية الوصول الى إنتاج عسل سليم«. 

محافظ الشمال يمنع الرمي 
العشوائي للنفايات

 أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما، بعد ورود 
جوانب  على  المرمية  النفايات  مشكلة  حول  عدة  شكاوى 

الطرقات في ميناء طرابلس من قبل مجهولين، هذا نصه:
 

حمولة  تفرغ  التي  البلديات  بعض  وجود  مؤخرا  »لوحظ 
أن  وبما  الميناء،  لبلدية  العائدة  المستوعبات  في  النفايات 
لتستوعب  فقط  معدة  عددها(  )حسب  المستوعبات  تلك 

كمية النفايات الصادرة عن أهالي المدينة دون سواهم.
لذلك تكلف قوى األمن الداخلي وعناصر الشرطة في بلدية 
الميناء بتشديد الرقابة لجهة منع أي آلية من إفراغ حمولتها 
نطاق  ضمن  والمنتشرة  للبلدية  العائدة  المستوعبات  في 

بلدية الميناء وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

  كما طلب المحافظ نهرا في تعميم اخر من القائمقامين 
ورؤساء البلديات التشدد في قمع المخالفات الناتجة عن رمي 
النفايات بشكل عشوائي، وتأمين عناصر من شرطة البلديات 
لتأمين الحراسة وحجز االليات المخالفة والتواصل مع غرفة 

عمليات قوى االمن الداخلي واالبالغ عن كل مخالفة.
 

منطقة  قائد  من  نهرا  المحافظ  طلب  نفسه،  االطار  وفي 
الشمال االقليمية تأمين قوة من قوى االمن الداخلي لضبط 
الشمال،  منطقة  خارج  من  بالنفايات  المحملة  الشاحنات 
حركة  لمراقبة  البترون  اوتستراد  على  امنية  نقطة  ووضع 

الشاحنات المخالفة والعمل على توقيفها.
   

حلول جذرية ومستدامة 
 

وفي السياق أعلنت لجنة متابعة مشاريع طرابلس في بيان 
المعنيين  لحّث  تحركاتها  وبدء  ومطالبها  «رؤيتها  عن 

للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة في ملف النفايات في 
مدن اتحاد بلديات الفيحاء«.

 
«رفع  بـ  والمعنيين  الفيحاء  بلديات  اتحاد  اللجنة  وطالبت 
المستقل  البلدي  الصندوق  عن  واإلعمار  اإلنماء  مجلس  يد 
وإدارة  لمعالجة  متكامل  مصنع  وإنشاء  القانون  بحسب 
الصحيّة  والضوابط  السكاني  النمو  باإلعتبار  آخذًا  النفايات 

والبيئية واإلقتصادية«.
 

كما طالبت بـ »إعادة تشغيل اآلبار ومحطة حرق «البيوغاز« 
في المكب، المتوقفة منذ عام 2013، للتخفيف من أضرار 
الغازات المنبعثة منه والمنتشرة في الهواء مسببة األمراض 
معالجة  محطة  تشغيل  واعادة  وجوارها،  طرابلس  لسكان 
العصارة الناتجة عن المكب والمنسكبة في البحر، للتخفيف 

من حدة أضرارها نظرا لخطورتها الشديدة«.
 

منعًا  للمكب  دعم  حوائط  بناء  في  «اإلسراع  الى  ودعت 
النفايات  فرز  معمل  بتشغيل  واإلسراع  البحر  في  النهياره 
طرابلس  مداخل  بمراقبة  والتشدد  عامين،  منذ  المنشأ 
اإلجراءات  واتخاذ  النفايات،  تحمل  شاحنات  أية  دخول  ومنع 
القانونية الصارمة بحق الشركات الناقلة ومالكي الشاحنات 
االتحاد  شواطىء  قبالة  السفن  بمراقبة  والسائقين.التشدد 

واتخاذ اإلجراءات اإلحتياطية الالزمة«.

 سمبوزيوم للفنان ياسني يف 
حديقة طرابلس

برعاية وحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية 
طرابلس المهندس عامر الطيب الرافعي وعضو المجلس 

البلدي ليلى شحود وبالتعاون مع جمعية» الواقع» افتتح 
الفنان عمران ياسين مهرجانه الفني الرابع للرسم المباشر» 
السمبوزيوم» والذي يضم  أكثر من 50 رسامًا وخطاطًا من 

لبنان والدول المجاورة وذلك في حديقة طرابلس ) المنشية( 
بحضور رؤساء جمعيات وفنانين.

وبعد جولة قام بها الرئيس الرافعي على المشاركين اطلع 
من خاللها على أعمالهم افتتح المهرجان بالنشيد الوطني 
اللبناني ثم كانت كلمة ترحيبية من دائرة العالقات العامة 

في بلدية طرابلس ألقاها فراس حمزة وأشار فيها الى 
احتضان بلدية طرابلس لكل أبناء المدينة، وللفن الحقيقي 

الرسم والخط والنحت والذي يمكن االنسان من الغوص في 
عالم جديد، ونحن ان كنا نعيش في عالم التكنولوجيا اال 

ان القلم والريشة لم يفقدا قيمتهما بل على العكس تطورا 
كثيرًا في عالمنا المعاصر.

ثم كانت كلمة للفنان ياسين أكد فيها على أن الفنان يحمل 

الى لوحته ما ازدحم في ذهه من أفكار وفي نفسه من 
عواطف. قد ال يكون من السهل على المشاهد الربط بين 

الفن التشكيلي والنحت والخط مع ضرورة مالمستها كوحدة 
عضوية بما تفرضها اللوحة من وظائف تعبيرية وتلك 

هي تعبيرات الفن التشكيلي.أما وظيفة السمبوزيوم هي 
اطالق ورشة عمل فنية مباشرة مع الجمهور وفرصة لتالقي 

الفنانين والمشاركة باألفكار وابداء اآلراء فيما بينهم .

الرئيس الرافعي كانت له كلمة بالمناسبة تمنى فيها على 
الفنانين المشاركين في السمبوزيوم باسم مجلس بلدية 

طرابلس،أن يرسموا تلك المشهدية االنسانية المؤلمة 
التي رأيناها جميعًا، كل بحسب فلسفته واحساسه وابداعه، 
ولتكن منافسة رياضية شريفة فيما بينكم، ومن ثم سأقوم 

في نهاية هذا النهار مع زمالئي باختيار اللوحة األجمل 
وشرائها من صاحبها مقابل بدل رمزي عربون شكر وتقدير، 

وسأضعها داخل قاعة االجتماعات في المجلس البلدي، 
ليكون هذا الطفل البريء اضرًا دائمًا معنا، عل شهادته 

وروحه الطاهرة تلهمنا اتخاذ كل ما من شأنه خدمة ورعاية 
أهلنا وأطفالنا في المدينة.

وفي الختام افتتح الرئيس الرافعي السمبوزيوم أمام 
الحضور.

الشعار:  لن نكون طرفا يف حرب مع أحد على اإلطالق

»| المفتي الدكتور مالك الشعار
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 نضال طعمة عرض مع نظريان معاناة عكار من انقطاع التيار واملياه
 

 زار النائب نضال طعمة وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان، في مكتبه في الوزارة، وبحث معه في معاناة العكاريين من عدم تأمين 
مياه الشرب لالهالي بشكل منتظم واالنقطاع الدائم للتيار الكهربائي عن المحافظة وارتفاع معدالت ساعات التقنين بشكل غير 

مسبوق.
 

ونقل طعمة عن الوزير نظريان  »اهتمامه بمنطقة عكار وسعيه النصافها على صعيد تأمين التيار الكهربائي اسوة بباقي المناطق 
اللبنانية، لكن ثمة اعطال كبيرة طرأت على معامل االنتاج وفور اصالحها ستنال عكار حقها ».

 اما بالنسبة الى تأمين مياه الشرب بشكل افضل، قال النائب طعمة:  »لقد وعدنا معالي الوزير باجراء االتصاالت مع مؤسسة مياه 
لبنان الشمالي واعطاء توجيهاته بضرورة تامين مياه الشرب بشكل افضل للمواطنين في عكار«. 

شهيب  توصية  ترفض  عكار  بلديات 
حول النفايات

 أصدرت االتحادات البلدية والبلديات في عكار بيانا رفضت 
فيه توصية وزير الزراعة أكرم شهيب المكلف بدراسة ملف  

النفايات، القاضية بإلغاء الديون المترتبة على بلديات 
بيروت وجبل لبنان وطرابلس ويقصد بها من ملف النفايات 

واوضحت النقاط اآلتية:

1-نسي الوزير أن من كان يفيد من شركات النظافة من 
عشرات السنين هي بلديات بيروت وجبل لبنان وطرابلس 
في حين كنا في اتحادات البلديات والبلديات في األطراف 

ندفع من صناديقنا أي من حق مواطنينا في اإلنماء.

2- حينما تشطب الديون عن تلك البلديات أين العدالة في 
ذلك؟

3-إن تحصيل تلك الديون سيغذي الصندوق البلدي 
المستقل بمعنى آخر ستفيد منه كل البلديات في شكل 

متساٍو.

4-نطالب البلديات والنواب والمحافظ بل وزير الداخلية 
بعدم تمرير هذا االقتراح ألن فيه غبن واضح لنا.

5-إن أرادوا العدالة، فليعيدوا إلى البلديات غير المستفيدة 
ما دفعوه في ملف النفايات عبر تلك السنين.

وأخير نناشد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، بتطبيق 
العدالة وحفظ حقوق الصندوق البلدي المستقل والبلديات 

واتباع الشفافية، والعدل واالنصاف في توزيع اموال 

الصندوق البلدي المستقل.

الجامعة املرعبية :عكار ليست مكبا  
 

المجحف  الربط  لهذا  المرعبية  الجامعة  أسفت  جهتها  من   

الذي  النفايات،االمر  وبين قضية  المهدورة  بين حقوق عكار 
وبالتالي  المعادلة  هذه  رفض  الى  العكاري  بالمجتمع   حدا 
المنطقة  هذه  تحميل  دون  واإلنصاف  بالعدالة  المطالبة 
العزيزة تبعات  ومساوئ إدارة الدولة ألزماتها. إن عكار أرض 

العزة والكرامة والعنفوان، وليست مكبا للنفايات.

 ، والوفاء  والتضحية  الشرف  وخزان  الوطن  درة  عكار هي  إن 
فحقوقها في االنماء والتطور غير قابلة للمساومة . تحية ألبناء 
عكار الذين توحدوا لحماية أرضهم وبيئتهم...وندعوا الجميع 
أي  ومواجهة  المزمنة  لتحقيق مطالبها   واحدا  للوقوف صفا 
نوع من التطاول على عكار األبية.عكارنا أرض المحبة ومنبع 

الوطنية فال تحرجوها ... فتخرجوها. 

حملة »طمرتونا بفضلكم«
االنماء حق لعكار   

وفي السياق عقدت حملة »طمرتونا بفضلكم« بدعوة 
من اتحاد بلديات سهل عكار وبالمشاركة مع اتحادات 
بلدة  في  صحافيا  مؤتمرا  عكار،  ومخاتير  وبلديات  
تلحياة رفضت فيه «مقايضة اإلنماء بنقل نفايات لبنان 

وطمرها في عكار«.

اللقاء بكلمة رئيس اتحاد بلديات سهل عكار   استهل 
هي  العكاريين  «حقوق  أن  اعتبر  الذي  خالد،  خالد 
«مبدأ  رافضا  عليها«،  المساومة  نقبل  ولن  لهم  ملك 

المقايضة، فاإلنماء هو حق وليس منة من أحد«. 

وطالب المسؤولين »بحماية عكار من كل سوء وحفظ 
سائر  مع  «تضامنه  معلنا  مغتصب«،  كل  من  حقوقها 
نقل  لقرار  الرافضين  والناشطين  والجمعيات  البلديات 
«ملف  إلى  الفتا  شعار«،  أي  تحت  عكار  إلى  النفايات 
مناقصات النفايات  التي تم إلغاؤها وخاصة من ناحية 
كلفة تلزيم الطن الواحد ب 189,3 دوالرا التي سيتم 
البلدي  الصندوق  في  بلدية  كل   حصة  من  اقتطاعها 
المستقل«، مطالبا ب«عودة الحق إلى البلديات ليصار 

إلى تحمل كل بلدية مسؤولياتها«.

الكسار،  زاهر  عكار  مخاتير  روابط  اتحاد  رئيس  أما   
فرفض بدوره «المساومة على صحة أبناء عكار وأطفالها  
وبيئتها«، متحدثا عن «الحرمان المزمن الذي اقترن به 
اسم عكار«. واعتبر أن «إعطاء عكار 100 مليون دوالر 
لالنماء يجب أن يكون دون مقابل فعكار لم ولن تبخل 
بدماء أبنائها لحماية لبنان إنما ما يتم اقتراحه من نقل  

النفايات لن يجلب إال الضرر«.

وفي الختام، اتفق المجتمعون على «أن ما تم إقراره في 
مجلس الوزراء في ما خص المشاريع التنموية وتحديده 
استمالك  ومرسوم  أميركي  دوالر  مليون   100 بـ  
خطوة  هو  اللبنانية،  الجامعة  وفرع  عكار،  اوتوستراد 
إيجابية طال انتظارها غير مرتبطة بموضوع النفايات«، 

وأشادوا بقرار الحكومة بذلك «. 

وعمار البيكات  تعرتض على مكب 
سرار 

  وجه رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم كتابا وقعه مع 
عدد من رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها، الى محافظ عكار 
عماد لبكي، جاء فيه: »نرفع الى سعادة المحافظ لبكي بعد 
على  يؤثر  قد  حاد  وتلوث  وبيئي  صحي  وضرر  معاناة  طول 
مكب  وجود  بسبب  والحازم  الجاد  اعتراضنا  الجوفية،  المياه 
سرار غير المستوفي للشروط الفنية والصحية والبيئية وغير 
قد  اننا  وخصوصا  الشروط،  تفرض  كما  قانونا،  المرخص 
علمنا وبالتواتر انه سيتم وضع كميات من النفايات المرسلة 
من العاصمة وضواحيها في هذا المكب لقاء اموال لمافيات.

 
الحالي وعلى ما سيتم من  المكب  اعتراضنا على  اننا نسجل 
وشركات  جديدة  مكبات  باستحداث  ونطالب  نفايات  نقل 

جديدة لئال تكون البلديات مرهونة لشركة واحدة.

ومع تسجيل اعتراضنا فقد تحملنا الحرائق واالبخرة والدخان 
ربو  حاالت  وهناك  الكثيرة  الغازية  واالنبعاثات  والروائح 
وسرطان تتكاثر بسرعة مع تسجيل حاالت وفاة متزايدة في 

جميع القرى المجاورة لهذا المكب غير صحي وغير البيئي .

طالبين  الرسمية  السلطات  الى  كاملة  المسؤولية  ونحمل 
تصعيدي  توجه  لنا  سيكون  الرفض  حال  وفي  المكب  اقفال 

رفعا ورفضا للضرر.
 

من  حفنة  والثمن  ؟  بيعها  او  منازلنا  ترك  منا  المطلوب  هل 
هذه  اورثونا  قد  اجدادنا  ان  خصوصا  االرواح  وتجار  الزبالة 
القرى ودفعوا ثمنها دماءهم الغالية ولن نرمي دماءهم وقرانا 

في مكب زبالة محمي بحماية مصطنعة«. 

محمد يحي
نرفض تحويل عكار إىل مزبلة

 
 

و رأى النائب السابق محمد يحي، في تصريح اليوم، انه «إزاء 
التحرك العارم الذي تشهده الساحة اللبنانية وذروته  حراك 
النفايات  مشكلة  وإزاء  بتالوينه،  واألهلي  المدني  المجتمع 
التي مثلت الشرارة إلطالق هذا التحرك، فإننا نعرب عن دعمنا 
للتحرك غير المسيس الذي يقوده المجتمع المدني واألهلي 
اللبنانيون،  منها  يعاني  التي  القضايا  مختلف  مواجهة  في 
وهي نتاج ثقافة الفساد التي باتت عالمة فارقة للنظام القائم 

ولممارسات هذه السلطة«.
   

واكد ان «لعكار حقا مزمنا على الدولة، اذ انها لم تنل حصتها 
من ال500 مليون دوالر التي رصدت سابقا إلنماء المناطق. 
وإذ يتم رصد 100 مليون دوالر لها على مدى ثالث سنوات، 

فإننا نخشى أن يبقى ذلك حبرا على ورق«.

  

والبعريني
 يرفض أيضا 

ودعا رئيس «التجمع الشعبي العكاري« النائب السابق 
وجيه البعريني، الحكومة والقوى السياسية التي تتخبط 

بأزمة النفايات الى «اخراج محافظة عكار من تحت انظارهم 
الممتدة اليها لتكون مطمرا لنفاياتهم«.

أزمة »الكهرباء« والنفايات محور جولة لوفد من بلديات عكار
التي  الكهربائي  التيار  الحايك إستعرض فيه مشكالت  لبنان« كمال  قام وفد من بلديات عكار بزيارة مديرعام شركة «كهرباء 
تعاني منها المنطقة إبتداًء من التقنين القاسي الى الشبكة  المهترئة والمحوالت التي ال تستطيع تحمّل الكميّة التي تحتاجها 
المنطقة. وشددوا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة  التقنين التي باتت تشكل عبًء على اهلنا الذين يهددون كل يوم في النزول 

الى الشارع وإجراء احتجاجًا .
 

كما إعتبر رؤساء بلديات جبل أكروم ووادي خالد أن الحل الميثالي لمشكلة التيار الكهربائي في مناطقهم هو  باالسراع في إنشاء 
وتنفيذ مخرج أكروم- وادي خالد أو ما يعرف بالمخرج الثالث ما يؤدي الى إرتفاع الجهد  الكهربائي ) voltage ( لتصل الى 200 
فولت، وتخفيض فاتورة خدمات صيانة في فصل الشتاء، إضافة الى  تركيب كابالت التورسادة ) Torsade'( مايخفف من وطأة 

التعدّيات .

عكار تنتفض بوجه نفايات بريوت 
فعالياتها ترفض الــ 100 مليون دوالر وتفتح ملف »مكب سرار«: ال يستويف الشروط الفنية الصحية والبيئية

ALWASSAT TAXI

سيارات مكيفة وحديثة خدمة سريعة 24 على 24 ساعة

للحجز ليال ونهارا على الرقم:  03362099

تاكسي الوسط
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■  الناشر واالدارة: فهد الحاج أحمد
التحرير والتدقيق: أ. محمود الزعبي

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

     الطباعة واالخراج:  مجموعة الوسط للطباعة واالعالم 
الخدمات الفنية والتصوير: استديو روان- رضوان أسعد - حمادة أسعد - هميثم طالب   

مكتب عكـــار:  70753088
االستشارات القانونية: المحامي أسامة عوض

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

■  تصدر الوسط بالتعاون مع
 مركز المنية الثــقافي  - جمعية بسمة أمل-  كشافة التربية الوطنية - الجامعة اللبنانية 

   الفرنسية -  جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين  - جمعية الفكر والحياة - جمعية شباب المحبة
المنية مركز   - والتجارية  الصناعية  العالقات  تطوير  جمعية   - الرباط  جمعية   - عمار   دير 
هيئة  - يحيى سكـــاف  األسير  لجنة   - النهضة  جمعية   - الضنية  شباب  جمعية   -  الثــقافي 
العلماء - -  مدرسة  والتجارية  الصناعية  العالقات  تطوير   - المنية  أجل  الوطني من    العمل 

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

حاورته: ميساء سيف
عبد القادر غسان نحلة، شاب من شباب دير عمار، نال 
اإلجازة الجامعية في اإلدارة عام 2003 من الجامعة 
اإلمارات  دولة  إلى  غادر  ثم  ومن  اللبنانية  األميركية 
مجوهرات  شركة  في  للتسويق  كمدير  بداية  ليعمل 
إداريا  مديرا  عمل  ثم  ومن  الماجستير  وأكمل 
لمجموعة المنصوري بين أبو ظبي ودبي حتى 6 -6-
بمساندة  وتأسيسي  لبنان  الى  العودة  تاريخ   2011
لبنان(  )فرع   beez house بيزهاوس  شركة  العائلة 
الصحية. واألدوات  السيراميك  تجارة  في  الرائدة 

الوسط وضمن فقرة »رجال وأعمال« حاورت رئيس 
الذي  القادر نحلة  المحبة  االستاذ عبد  جمعية شباب 
أكد على أنه لم يتخلى عن إقامته في اإلمارات »وخاصة 
على  »تساعدني  فيها  للشركة  فرع  تأسيس  بعد 
االستيراد من عدة بلدان عبر ذاك الفرع واعتبرها بلدي 
فيها«. أخوية  وعالقات  يربطني صداقات  كما  الثاني 

»تزدهر  قال:  الشركة  وخدمات  البناء  تجارة  وعن 
مناطقنا بشكل سريع والفت السيما في قطاع العمران 

مما  البناء  مشاريع  في  بارزا  تـنافسا  يشهد    الذي 
فيه  يعزز  إضافيا  وعامال  للمنطقة  جديدا  وجها  رسم 
األمان  عن  الباحثون  فيه  ويجذب  االستثمار  فرص 
واالستقرار في مناخ دافئ كل ذلك يجعل التاجر يقوم 
بدوره في منطقته ليساهم في نموها عبر تميزه في 
رسالته«. في  واإلعالم  المجتمع  وبمساندة  مجاله 

»عالقتي  األعمال:  رجال  بباقي  عالقته  عن  وحدثنا 
خارجها،  أو  المنية  داخل  كان  أن  مميزة  البناء  بتجار 
نغطي  لبنان(  )فرع  هاوس  بيز  شركة  ك  ونحن 
في  األول  الصف  تجار  معظم  التجارية  بارتباطاتنا 
الكورة زغرتا  البترون جبيل   جونية  المنية طرابلس 
الى مناطق في بيروت وجبل  وحتى وصلت تعهداتنا 
اللبنانية  األراضي  كامل  الى  للتوسع  ونطمح  لبنان 
ولدينا وكاالت محلية وعالمية ونستورد من عدة بلدان 
أبرزها اسبانيا إيطاليا فرنسا الصين مصر واإلمارات«.

»استمد  قال:  الدائم  النجاح  سر  وعن  نحلة 
أهلي  ومحبة  الوالدين  رضا  ومن  اهلل  من  طاقتي 

نجاح«. ألي  األساسية  الركيزة  وتلك  وأصدقائي 
 

التسويق  االعالم في  بدور  وردا على سؤال متعلق 
المؤسسات  إيصال  في  ودوره  باإلعالم  »أؤمن  قال: 
بيزهاوس  شركتنا  تطوير  على  عملت  لذلك  للريادة 
واإلعالم  اإلعالن  طريق  واعتمدت   beez house
على  ومنافستها  نهضتها  في  واضحا  اساسا 
يحذو  أن  يجب  مجاالتها  في  األمامية  الصفوف 
عصر  في  أننا  خاصة  اإلعالم  في  حذونا  الجميع 
واإللكتروني«. الرقمي  التواصل  لغة  عليه  طغت 

في  قدما  للمضي  »أدعوها  للوسط:  أخيرة  كلمة 
واضحا  خطا  الوسط  تنتهج  أنها  خاصة  رسالتها 
إلى  اليوم  الحاجة  بأمس  ونحن  مسارها  في 
ويالمس  المجتمع  طموح  يعكس  صادق  اعالم 
أحد  على  عبئا  يكون  أن  دون  آماله  ويتبنى  االمه 
جهودكم  على  والتقدير  المحبة  كل  مني  لكم 
والمواطن«. الوطن  اإلعالم،  خدمة  في  المبذولة 

تقع بلدة دير عمار في قضاء المنية الضنية – وتبعد 
البلدة  تتميز  كلم،    3 حوالي  طرابلس  مدينة  عن 
بموقعها الجغرافي الساحر بين البحر والجبل بمسافة 
ال تزيد عن 400 متر حيث يحتضنها جبل تربل من 
الجهة الجنوبية والبحر االبيض المتوسط من الجهة 
الشمالية وهي بارتفاع من 0 الى 250 متر عن سطح 

البحر.

الفتح االسالمي
الفتح  إليها  دخل  من  أول  هي  البلدة  أن  الى  ونشير 
الوليد  خالد بن  الجليل  الصحابي  يد  اإلسالمي. على 
ابي  وقعة  رواية  بالذهن  يرسخ  وهنا  لبنان  تاريخ  في 

القدس وهي اول معركة للمسلمين في لبنان.

كانت دير عمار قبل الفتح االسالمي تعرف باسم حصن 
ومن  صوامع  فيه  دير  عن  عبارة  وكان  القدس  ابي 
بين هذه الصوامع صومعة كبيرة لراهب عالم بدين 
النصرانية له من العمر ما يقارب المئة سنة وكان في 
كل سنة يقام عند ديره عيد نهاية الصيام وهو عيد 
واقباط  والنصارى  الروم  فيه  الشعانين، فكان يجتمع 
مصر في مرج ما يعرف بمرج السلسلة ويقام في هذا 

الذهب  اليه  ويحمل  سنة  كل  في  كبير  سوق  المرج 
والفضة واالمتعة ويبيعون ويشترون ويقايضون فيه 

لمدة ثالثة ايام.

ابو عبيدة  الدير أرسل  المسلمون بهذه  وعندما علم 
بن الجراح جيشا قوامه خمس مائة فارس على راسهم 
الصالة  )عليه  الرسول  عم  ابن  جعفر  بن  اهلل  عبد 
وتمت  ريعانه  اول  في  وكان  زوجته  من  والسالم( 
شعبان،  من  النصف  ليلة  في  الدير  هذا  على  االغارة 
المعركة  وبدأت  المرج  الى  المسلمون  وصل  وعندما 
تفاجأ المسلمون بخمسة آالف من جند الروم فطلب 
الجراح  عبيدة  ابي  من  المساندة  جعفر  بن  اهلل  عبد 
فأرسل لهم جيشا قوامه ألف فارس على راسهم خالد 
وانتصر  جعفر  بن  اهلل  عبد  مناصرة  فتم  الوليد  بن 

المسلمون في اول معركة لهم في لبنان. 

برج الليدوس
ايضا برج على شاطئ  انه يوجد  بالذكر  الجدير  ومن 
وهو  الليدوس  برج  يدعى  عرمان  ثكنة  قرب  البحر 
بمثابة انذار مبكر لحصن الملكة هيالنة الموجود في 
منطقة برج اليهودية قرب دير عمار والملكة هيالنة 

هي اخت الملك اليهودي حرمون.

القبور  منها  المتنوعة  بآثارها  عمار  دير  تميزت  وقد 
التي  المناطق  بعض  ونذكر  والسراديب  والمغاور 
ونقود  وسالسل  عمالت  من  اثريات  تحوي  انها  ذكر 
واحجار  ابنية  تخص  التي  االحجار  وبعض  وفخاريات 

دائرية الشكل التي يدل على وجود معاصر منها:

السناسل لما  او  المعروف بالسنسلة  )مرج السلسلة( 
الزراق  ومنطقة  وغيره  ذهبية  سالسل  من  فيه  وجد 
القدس(  ابي  )برج  السلسلة  منطقة  بقرب  وهي 
ووادي  الكسارة  ومنطقة  العدس  ابو  برج  المعروف 
الشحامين والسنسال والقلعة وهذه المناطق مالصقة 

لبعضها البعض جغرافيا.

وقد ذكرت بعض الروايات بانه يوجد سرداب اي نفق 
يمتد من برج ابي القدس وينتهي في تلة القلعة التي 

تبعد حوالي 200 متر تقريبا عن برج ابي القدس.

أقنية صخرية
اقنية  يوجد  بانه  ايضا  الروايات  بعض  ذكرت  وقد 

المعلومات االثرية ان  المياه وقد ذكرت  صخرية لجر 
هذه اآلثار يعود تاريخها الى حوالي األلفي عام   الى 
تحمل  والتي  المرصودة  الكنوز  بعض  وجود  جانب 
رموز وشعارات مختلفة لم يتم فكها حتى االن. ومن 
المعروف ايضا انه عندما يتم حفر للمباني واستصالح 
قد  فخارية  اواني  من  اجزاء  على  العثور  يتم  االراضي 
السالم  عليه  عيسى  اهلل  نبي  أيام  الى  تاريخها  يعود 

واهلل اعلم.

فقرة )تاريخنا(كتبها للوسط
الخبير العقاري وهبه الدهيبي

دير عمار .. 
أول من دخل إليها الفتح اإلسالمي يف تاريخ لبنان على يد الصحابي الجليل خالد بن الوليد )ض( 

عبدالقادر نحلة ل فقرة »رجال وأعمال«
أؤمن باالعالم ودوره يف إيصال املؤسسات للريادة والنجاح

| نحلة  
««
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حوار: فهد الحاج
وأصعب  أخطر  من  المدرسي  التسرب  ظاهرة  تعتبر   
لهذه  لما  اللبنانية  القرى  منها  تعاني  التي  المشاكل 
المجتمع  تقدم  في  تؤثر  سلبية  آثار  من  الظاهرة 
أنها  السيما  أمامه  صلب  حجر  وتقف  وتطوره  الواحد 
تساهم بشكل كبير وأساسي في تفشي األمية وعدم 
المجتمع  يصبح  بحيث  التنمية،  في  األفراد  اندماج 
الواحد خليط من فئتين فئة المتعلمين وفئة األميين 
األخرى  المجتمعات  عن  المجتمع  تأخر  إلي  يؤدي  ما 
وذلك نتيجة لصعوبة التوافق بين الفئتين في األفكار 

واآلراء »فكال يعمل حسب شاكلته«.
 

إتمامها  قبل  المدرسة  عن  االنقطاع  هو  إذا  التسرب 
ألي سبب )باستثناء الوفاة( وعدم االلتحاق بأي مدرسة 
أخرى ولقد أولت الكثير من الحكومات هذه المشكلة 
اهتمامًا خاصًا من أجل دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر 
المجتمع  على  بل  فقط  المتسربين  على  ليس  سلبًا 
التعليم  تكلفة  زيادة  إلى  يؤدي  التسرب  ألن  ككل 
ويزيد من معدل البطالة وانتشار الجهل والفقر وغير 

ذلك من المشاكل االجتماعية واالقتصادية.  

 2016  –  2015 الجديد  الدراسي  العام  بداية  ومع 
على  منا  وحرصا  للهجرة   1437  –  1436 للميالد 
وتعريف  المنية  في  االجتماعية  المشاكل  متابعة 
األهالي بظاهرة التسرب وأسبابها، سواء كانت أسباب 
مقترحات   عند  والوقوف  خارجية  أسباب  أو  داخلية 
واآلثار  الظاهرة  هذه  من  للحد  ودورهم   المعنيين  
المترتبة عليها،  كان هذا البحث التربوي مع مجموعة 
والخاصة   الرسمية  المدارس  وأساتذة  مدراء   من 
التسرب  الحقيقية   لظاهرة  الى األسباب   للوصول   

في القضاء بشكل عام والمنية بشكل خاص. 

بداية وفي   إحصاء  قديم  نشرته   جريدة السفير في 
العدد الصادر يوم الجمعة   30 أيلول 2011    تبين 
الرسمي   يدخلها 97  التعليم  األولى من  الحلقة  أن 
في المائة من التالمذة، وينخفض العدد إلى 65 في 
 35 إلى  ليصل  والثالثة،  الثانية  الحلقتين  في  المائة 

في المائة في المرحلة الثانوية«... 
 الوســط حملت السؤال: أين ذهب ما نسبته 62 في 

المائة من التالمذة؟؟ 

األستاذ أكرم علم الدين
مدير مدرسة النبي كزبير

يعود  المنية  في  المدرسي  للتسرب  الرئيس  ألسبب   
المشكلة لألبناء  إهمال األهل ويضيف:« توضيح  الى 

كفيل بالقضاء على جزء كبير منها«.

التعليمية  المؤسسات  تعزيز  الى  دعا  الدين  علم 
نفذته  الذي  البرنامج  غرار  على  للطالب  بمحفزات 
تقدما  حقق  والذي  كزيبر«  النبي  »مدرسة  مؤسسته 
 « منها  والحد  الظاهرة  مواجهة  صعيد  على  ملحوظا 
وكثفنا  للرياضة  وأخرى  للمعلوماتية  غرفة  استحدثنا 
ليرة  مليون   24 الــ  تجاوزت  بتكاليف  الدعم  دورات 
انخفضت  بحيث  باهرة  نتائج  لها  وكانت  العام  لهذا 
 15 من  أقل  الى  مؤسستنا  في  التسرب  نسبة 
تلميذ«...  يضيف:« الراحة النفسية والذهنية ضرورة 
محقة لتالمذتنا وال بد من دراسة الحصص التعليمية 

بشكل مريح ومنظم«.

المنية  بلديات  واتحاد  الخير  كاظم  النائب  ودعا 
»الغائب«  التربوي  دورهم  ممارسة  الى  والبلديات 
الرسمية  المؤسسات  ومساعدة  صحيح  بشـــكل 

ومتابعتها للحد من هذه الظاهرة الخطرة.

األستاذ عبد القادر الحالق 
مدرسة النبي يوشع

وتحدث مدير مدرسة النبي يوشع   عن أسباب مباشرة 
عام  بشكل  بالعلم  االهتمام  عن  األهل  بعد  أهمها 
وبالتالي  الوظائف  وقلة  البطالة  تفشي  لــ  نتيجة  كــ 

االتجاه بشكل غير مدروس الى المهن الحرة«.

المدارس  بحق  تقصير  عن  أيضا  تحدث  الحالق 
بين  واضح  »الفرق  األساتذة  عديد  لجهة  الرسمية 
المدارس الخاصة والرسمية«، متحدثا عن أستاذ واحد 
في مقابل كل 3 أساتذة. ويشير أيضا إلى أن معالجة 
األهل  متابعة  خالل  من  يكون  المباشرة  األسباب 

ألبنائهم والسؤال عنهم بشكل دوري.

بمتابعة  »نطالبهم  قال  والنائب  البلدية  دور  وعن 

التربوي  بالشأنين  واالهتمام  الرسمية  المدارس 
والتعليمي«.

األستاذ محمد سعد
 مدير ثانوية المنية اإلسالمية

هذه  من  الخاصة  المدارس  تفلت  عن  سعد  يتحدث 
اتساع  سبب  وعن  نادرة،  وهي  المنية  في  الظاهرة 
عدة  سعد  عدد  الرسمية  المؤسسات  في  مساحتها 
االقتصادي  والوضع  األهل  إهمال  أهمها:  أسباب 
ندوات  عقد  إلى  المعنية  المؤسسات  داعيا  المتردي 

شهرية تثقيفية موسعة لألهل والطالب.

األستاذ محمود الزعبي 
 مدير مدرسة العلماء في عكار ومدرس

ان من أخطر القضايا التي دخلت على الحياة المدرسية 
هي ظاهرة التسرب الذي ترتفع معدالته بشكل مخيف 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  بفعل  منطقتنا  في 
التوعية،  انعدام  التربية،  سوء  المتردية،  والسياسية 
الطالب  تربية  وترك  والتقاليد  العادات  من  التحرر 

لوسائل التكنولوجيا الحديثة.

معالجته  على  الزعبي  يؤكد  التسرب،  معالجة  وعن 
رقابة  وفرض  المنزل  داخل  والتربية  اإلدارة  بحسن 
رفاق  أو  دراستهم  على  إن  األبناء  على  مشددة 
الحديثة بما يخدم  السوء واستخدام وسائل االتصال 
تحصيلهم العلمي حصرا. ودعا اإلدارات في المدارس 
مسؤوليتها  باب  من  صارمة  إجراءات  اتخاذ  إلى 
تشكيل  الى  داعيا  الطالب  رقابة  عن  المباشرة 

مجموعات توعية لمعالجة حاالت التسرب المدرسي.
ودعا إلى إجراء دراسة على عينات في بعض المدارس 
مرتفعة،  رسوب  نسب  فيها  يحصل  التي  الرسمية 

لمعرفة المعوقات واألسباب التي تؤدي إلى ذلك.

األستاذ  أحمد حمود
 استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية الفرنسية

الهمال  حقيقية  نتيجة  هو  المدرسي  التسرب 

المؤسسات المعنية بالشأن العام واألهل وهو صورة 
من هذه الصور التي بدأنا نلتمس نتائجها مع غياب 
المعنية  الجهات   قبل  من  توعوي  ثقافي  برنامج  أي 
منوها بجهود بلديات االتحاد في دعم بعض األنشطة 
التربوية والثقافية في المنية »لكنها ال تفي بالغرض 

المطلوب«.

حمود دعا الجهات المعنية في المنية الى اعالن حالة 
الى  األمور  خاللها  من  تعيد  تربوية  ثقافية  طوارئ 

نصابها قبل فوات االوان.

أخرى  أسباب  هناك  بأن  البعض  يرى   .. ختامًا 
التسرب،  مشكلة  تفاقم  في  كبير  حد  الى  تساهم 
أسباب ترتبط ارتباطًا مباشرًا بثقافة المتسرب والبيئة 
التي  والشخصية  النفسية  والحالة  إليها  ينتمي  التي 
الفزيولوجية  بالعوامل  يعرف  ما  وهذا  عليها.  يكون 
وتعسر   ،Dyslexie والكتابة  القراءة  في  تعسر  مثل: 
التأخر  الزائدة،  الحركة   ،Dyscalculie الحساب  في 
والجسدية؛  العقلية  واإلعاقات  الدراسيين؛  والبطء 
وإدارة  التدريس  طرائق  مثل  تعليمية  عوامل  من  أو 
وتوقعاته،  والنفسي  التربوي  المعلم  بروفيل  الصف، 

تصورات التلميذ حول المادة...

االضطرابات  تتضمن  الي  النفسية  العوامل  وكذلك 
الرهاب  القلق،  االنفعالية،  االكتئاب،  النفسية: 
الغش،  الكذب،  والسلوكية:  االنطوائية...؛   ،Phobie

االنحراف، العدوانية.

الدافع   أن  إلى  تشير  أن  إال  الوسط   يسع  ال  أخيرا 
على  للوقوف  يأتي   الموضوع  بهذا  لالهتمام 
تربوي  موضوع  أنه  حيث  من  الظاهرة   هذه  أسباب 
في  يساهم  إذ  التعليمية  العملية  صلب  في  يدخل 
ومن  الناشئة   لدى  المعرفي  التدهور  نزيف  إيقاف 
أشار   الدراسي كما  التسرب  الناحية االجتماعية يؤدي 
األساتذة األفاضل إلى ارتباك في بنية المجتمع حيث 
عن  والعاطلين  البطالة  ظاهرة  تفاقم  في  يساهم 
العمل. ووسط كل تحذيرات خبراء التربية من خطورة 
التسرب المدرسي تبدو المسؤولية جسيمة لحل هذه 
المجتمع  المنزل لتنتهي في  المعضلة وهي تبدأ من 

وخاصة لدى السلطات المختصة.
حوالي  قبل  أجريت  اللقاءات  بعض  أن  الى  )نشير 

العام من اآلن(

المتطوع  المدني  الدفاع  في  الشمال  منسق  سأل 
»أين  المشنوق:  نهاد  الداخلية  وزير  طالب  خالد 
موضوع  بإنهاء  نفسك  على  قطعته  الذي  وعدك 
تثبيت متطوعي الدفاع المدني خالل 6 أسابيع من 

.»2015/6/22

على  أكد  »الوسط«  معه  أجرته  حديث  وفي  طالب 
أنه وحتى تاريخه )8أيلول 2015( لم يصدر أي قرار 
من الوزير بخصوص توظيف المتطوعين ولم نلتمس 
أي اجراءات مسبقة توحي بذلك كما أننا علقنا التحرك 

على وعد الوزير لنا«. بحسب تعبيره.

لدى  الوضع   « طالب:  يقول  سؤال  على  وردا 
الظروف  هذه  مع  أسوأ  الى  سيئ  من  المتطوعين 
أعمالهم  يخسرون  المتطوعين  ومعظم  حار  والصيف 
االنسانية  ورسالته  المدني  للدفاع  حبهم  بسبب 

وتفانيهم ألجل خدمة الوطن والمواطن«.

يا معالي  المشنوق: »من يسأل عنهم  الوزير  وسأل 
بمرضاهم  يتكفل  ومن  أوالدهم  يطعم  ومن  الوزير، 
وفي  وكالم  أوهام  كفانا  االستشفائية،  وحاالتهم 
حراك  أي  تاريخه  وحتى  منكم  نلتمس  لم  الحقيقة 
)موضوع  بالموضوع  المعنية  الجهات  فاتحنا  وكلما 

التثبيت( تحضر األعذار المعلبة«. 

قائد  ساعة  رئيس،  »ساعة  األعذار:  على  ويعلق   
عند  فقط  متوقف  وموضوعنا  حكومة  ساعة  جيش، 

امضاء الوزير المختص«.

المنية  في  المعنيين  وقوف  عن  سؤال  على  وردا 
شيء  ال   « المتطوعين:  جانب  الى  المناطق  وباقي 
شايف  منك  متل  واقف  البلد  يقول  والكل  ايجابي 
جانبنا  الى  وقوفها  البلدية  حتى  كمون،  يا  وعالوعد 

رمزي وهامشي«.

ب  المناطق  وباقي  المنية  في  المؤسسات  وطالب 
»دعم المتطوعين حتى نبقى في خدمتهم على مدار 

الساعة واال ..«.

اجتماعي  )ناشط  زريقة  معتز  األستاذ  طالب  وشكر 
بالمتطوعين  اهتمامه  على  المنية(  من  ومغترب 
غرف  وتحسين  بصيانة  خيرا  وعدنا  »زريقة  ويقول: 
وبإقامه  نؤديها  التي  الرسالة  مع  يليق  بما  المركز 
المتطوعين فيه”. كما وشكر  باسم جميع المتطوعين 
على  خطار  ريمون  العميد  المدني  الدفاع  عام  مدير 

الجهود التي يبذلها لينتزع  لنا “حقنا في التثبيت«.

فترة  خالل  في  تفوقتكم   « للوسط:  أخيرة  كلمة 
قياسية على كل المؤسسات المحلية ونتمنى لكم  
ولبنان  العالم  الى  ومنه  لبنان  كل  في  االنتشار 
بأمس الحاجة الى اعالم مهني، شفاف محايد وناجح 

دمتم ذخرا للوطن والمواطن«.

منسق الشمال يف الدفاع املدني يسأل وزير الداخلية عن وعوده ملتطوعي الدفاع املدني .. ويحذر!!

نســـــــــــب التســـرب املدرسي املرتفعة تهدد ،، »باألمية«
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معمل دير عمار
 التلوث إلنا والكهرباء لغرينا

معمل دير عمار..  التلوث النا والكهرباء لغيرنا.. بهذه 
العبارات بدأ حديثه احمد الدهيبي احد سكان منطقة دير 

عمار واحد تجارها. يشكي احمد معاناة ابناء هذه البلدة التي 
 يعتبرونها مصدر الكهرباء اال ان الكهرباء غائبة عنهم.

معمل دير عمار يقوم بتوليد االف الميغاواطات من الكهرباء 
يوميًا مقابل عدم تغذية المنطقة باكثر من 4 ساعات رغم 
ان المناطق التي تتغذى من المعمل ليست مناطق الشمال 

فقط بل معظم المناطق اللبنانية والتي تنعم ب 12 الى 

 14 ساعة يوميًا.

يشكو احمد حال منطقتهم التي طغى عليها التلوث من 
قبل مداخن المعمل الذي ال يراعي اي شروط صحية، ال من 

ناحية االرتفاع وال من ناحية البعد عن المناطق السكنية، 
ورغم كل هذا ؛ لم يحصل ابناء المنطقة على اي تعويض لو 

 بعدد ساعات الكهرباء.

يستطرد احمد قائاًل ان معظم اطفال المنطقة يعانون 
من هذه المداخن ان كان من مرض الربو الذي ينتشر 

بين االهالي او من عبقة الصدر او ضيق التنفس باالضافة 
لالمراض الطويلة االجل والتي بالتأكيد اساسها هو تلوث 

المداخن.

بحضور النائب الخري
سفري أسرتاليا يف »الفكر والحياة«
 زار سفير استراليا غلين مايلز مركز جمعية «الفكر والحياة« 

في بحنين المنية، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية 
صالح حامد واالعضاء، بحضور النائب كاظم الخير، رئيس 

دائرة األوقاف األسالمية في عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس 
صندوق الزكاة في الضنية الشيخ محمد جبارة وفاعليات.

بداية تحدث رئيس الجمعية فأثنى على دور استراليا في 
اإلحسان للجاليات وللجالية اللبنانية ، مشددا على «أهمية 

التواصل ونسج وتمتين العالقات بالشعبين والمجتمعين 
اللبناني واألسترالي«. بدوره، شكر جديدة أستراليا على ما  
تقدمه من خير كثير للعالم أجمع«، داعيا الى «إظهار صورة 
اإلسالم الحضاري والذي هو منارة للناس، فالتدين ال يعني 

التعصب.

أما الخير فتناول أهمية تطوير العالقة وتحديثها بين 
البلدين على المستوى الشعبي والرسمي، شاكرا للسفارة 

االسترالية «اهتمامها ومساعداتها للبنان«.

من جهته، تحدث السفير االسترالي عن دور الجالية اللبنانية 
«االيجابي وكيفية إغنائها البالد بثقافات وإبداعات ونجاحات 

ساهمت في تحديث مرافق الحياة العامة«. 

اال  كل شيئ  على  المنية  في  المعنية  الجهات  اختلفت 
أو  الدين  رجال  حتى   .. واللهو  الغناء  الرقص،  مشاريع 
وهو  )بالصمت(  إما  مشاركين  كانوا  منهم  البعض 
عالمة الرضا وإما بالحضور والمشاركة .. وهنا المصيبة 
سرطان  المعنية  الجهات  تجاهلت   .. مضاعفة  أضعاف 
تلوث  الفعلية،  الخدمة  عن  العاطلة  الكهرباء  شركة 
تلوث  ومؤخرا   %80 الـ  تتجاوز  بنسب  المنية  شاطئ 
مياه عيون السمك بمجارير البلدات المجاورة الى جانب 
تلوث كل مياه الري في المنية ب مخلفات مكب عدوة 
..  وعلى ضوء  العامة  السالمة  المخالف ألدنى شروط 
روال  الضنية  المنية  قائممقام  بـ  نهيب  تقدم  ما  كل 
رمزي نهرا  القاضي  والشمال  البايع ومحافظ طرابلس 
وعبر النائب مباشرة  متابعة ملفات المدينة دون انتظار 
مجلس بلدي متهالك وأقل ما يقال فيه بالعربي الدارج 

)طالعة ريحتو( .. 
 

الخري يوجه سؤااًل إىل الحكومة
حول معمل دير عمار إلنتاج الطاقة

»المستقبل«  كتلة  عضو  عقد  تقدم،  ما  متابعة  سياق  وفي 
مجلس  في  صحافيًا  مؤتمرًا  الخير،  كاظم  النائب  النيابية 
لسؤال  تقديمه  استدعت  التي  لألسباب  خالله  شرح  النواب 

إلى الحكومة حول عمل معمل دير عمار إلنتاج الطاقة.

ولفت الخير إلى أن »المعمل ال يراعي بأي شكل من األشكال 
الشروط البيئية التي هي موجبة بالنسبة للشركة التي تُشغل 
المعمل«، الفتًا إلى أن »وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان 
ال تقومان بما هو مطلوب منهما من أجل الحفاظ على البيئة 

وعلى صحة المواطنين المقيمين على مقربة من المعمل«.

وقال الخير أن »ما يجري غير مقبول على اإلطالق، وهو يدل 
له  موضوع  في  التنفيذية  السلطة  قبل  من  المباالة  على 
ميكروغرام  كل  مع  أنه  علمنا  إذا  خصوصًا  خطيرة  تداعيات 
من  الوفيات  نسبة  ترتفع  التلوّث،  نسبة  في  إضافي  واحد 
جراء األمراض الصدرية بنسبة 2 في المئة«.وأشار الخير إلى 
أن »وزارة الطاقة والمياه، التي تمارس سلطة الوصاية على 
مؤسسة كهرباء لبنان، غير مبالية لتقاعس الشركة الماليزية 
البيئة  وزارة  يترافق مع ال مباالة  تنفيذ موجباتها، وهذا  عن 
وكأنها غير معنية بهذه المنطقة اللبنانية«، مضيفًا أن »كل 
الحكومة، في  إلى  السؤال  نتقدم بهذا  هذه األسباب جعلتنا 

انتظار الرد عليه بأسرع وقت ممكن«.

وعرض مشكلة املياه
 مع رئيس إدارة مجلس املصلحة: وعدنا خريًا

 
مياه  مصلحة  إدارة  مجلس  رئيس  الخير  كاظم  النائب  وزار 

لبنان الشمالي المهندس جمال كريّم  رئيس بلدية دير عمار 
خالد الدهيبي .و قد تباحث المجتمعون بالمشاكل التي يعاني 
منها المواطن في منطقة المنية و ضواحيها في ما خص مياه 

الشفة و الري.
 

أدق  تعالج  عمل  خطة  وضع  على  المجتمعون  اتفق  وقد 
التفاصيل لحل المشاكل المياه في المنطقة ريثما يتم انجاز 

المشروع الممول من الصندوق السعودي. 

تتعلق  التي  المشاكل  بعض  بمعالجة  الوفد  كريّم  ووعد   
باآلبار الجديدة المنجزة و التي لم تربط بالشبكة بعد خالل 

االسبوعين القادمين.

مالحقة املافيات ومحاسبتهم
 

المنية  مدينة  ان  على  الخير  النائب  أكد  آخر  سياق  وفي 
والمعنيين  األمنية  األجهزة  مطالبا«  للنفايات،  مكبا«  ليست 
التي تقف وراء رمي  المافيات  بالتحرك من أجل كشف هوية 
النفايات القادمة من خارج المنطقة في المنية ومحاسبة كل 

المرتكبين. 

قائمقام  مكتب  في  عقد  إجتماع  بعد  جاء  الخير  النائب  كالم 
لتيار  العام  المنسق  حضره  البائع،  روال  الضنية   - المنية 
اإلسالمي  الشرعي  المجلس  وعضو  المنية  في  المستقبل 
األعلى المحامي بسام الرمالوي، رئيس اتحاد بلديات المنية 
مصطفى عقل، رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي و رئيس  
المنية علي  نائب رئيس بلدية  الشامي،  بلديه مركبتا نظير 
محيش، مسؤول شعبة المعلومات في المنية الضنية المالزم 
في  النقاش  تم  حيث  وفاعليات،  ومخاتير  يوسف  محمد  أول 
، حيث  المنطقة  إلى  المنية  خارج  النفايات من  نقل  موضوع 
كان تم توقيف شاحنتين محملتين بالنفايات في المنية وفرار 
ثم  لمواجهتها.   آلية  وضع  في  البحث  وتم   ، اخرى  شاحنات 
نفذ الخير ورؤساء البلديات والبايع وفاعليات اعتصاما« رمزيا« 
امام الشاحنتين المحتجزتين امام قائمقامية المنية الضنية.

الدولة .. فاسدة 
تراع  لم  التي  الفاسدة،  الدولة  من  نأمل  كنا   « الخير:  وقال 
مناطق المنية و الضنيه  وعكار ومناطق االطراف التي تعاني 
من الحرمان و قلة المشاريع االنمائية ، وكنا نأمل من الوزراء 
 500( االنماء  مشروع  في  المناطق  هذه  يتذكروا  لم  الذين 
 ، النفايات  بمشكلة  يتذكرونا  ال  ان  عام   منذ  دوالر(  مليون 
الصحة  وزير  من  نأمل  كنا  للنفايات،  مكبا«  ليست  المنية 
ثالثة  منذ  المقفل  المنية  مستشفى  تشغيل  على  يعمل  ان 
سنوات، وهو حاجة ضرورية ألبناء المنية، الذين يموتون على 
ابواب المستشفيات، كنا نأمل من الدولة ان تشغل مركز فرز 
النفايات في المنطقة المتوقف عن العمل، نطلب من وزيري 

هي  هل  المطامر  على  للكشف  لجنة  ارسال  والصحة  البيئة 
التي  الحكومة،  الموضوع هو برسم هذه  ، هذا  ام ال  صحية 
الحكومة  ان  نعرف  ونحن  الالزم  االهتمام  االمنطقة  التعير 
معطله  ونحن نعرف ان الوضع متشجنج في البلد، لكن حياة 
الناس ليست لعبة، المطلوب من االجهزة األمنية التحقيق مع 
ومن هم  وراءهم  ومعرفة من  الموقوفين  الشاحنات  سائقي 
التحقيق  يصل  ان  نريد  االعمال،  بهذه  تقوم  التي  المافيات 
الموجود  المطمر  موضوع  المرتكبين.  ومعاقبة  النهاية  الى 
في المنية لن يستقبل اي نفايات من خارج المنطقة، حسب 
ووفقا«  بنفاياته  يهتم  قضاء  كل  أن  الوزراء  مجلس  قرار 

لالصول التي تراعي الظروف البيئة والصحية.

الخير الى ان هناك اجراءات تم االتفاق عليها ، حيث   ولفت 
إلى  كتاب  توجيه  سيتم  حيث  البلديات،  رؤساء  بها  سيقوم 
على  األمنية  االجهزة  حث  اجل  من  المنية  في  القائممقام 
ومحاسبتهم، شاكرا«   المرتكبين  الموضوع ومالحقة  مراقبة 
االجهزة األمنية وألبناء المنطقة السهر على راحة المواطنين، 

من اجل مواجهة كل التعديات. 

البايع
 تتابع ملف مكب عدوة

البائع من صاحب  روال  الضنية  المنية  قائمقام  وطالبت  كما 
بلديات  مع  ينسق  وان  االلتزام  على  يحافظ  أن  المكب 
ووفقا«  المنطقة  خارج  من  نفايات  ألي  يسمح  وال  المنطقة 
وليس  وانماء  لتنمية  تحتاج  المنية  منطقة  ألن   ، لألصول 
لرمي النفيايات، ونحن نقف الى جانب األهالي ومع البلديات 
من اجل الحفاظ على صحة االهالي التي هي األهم من كل 
شيئ.  كما وطالب رئيس اتحاد بلديات المنية مصطفى عقل 
واالجهزة  البلديات  اموال  عن  باالفراج  المختصة  الوزارات 
األمنية المختصة بمالحقة شاحنات النفايات القادمة من خارج 

المنطقة وتوقيفها

فعاليات املنية تؤكد.. 
على ضرورة تشغيل املشفى الحكومي

 
النائب  منزل  في  اجتماعا  المنية  بلدة  فاعليات  عقدت 
علم  نبراس  السيد  اليه  دعا  الدين  علم  هاشم  الراحل 
النائب كاظم  المستقبل  تيار  كتلة  الدين،  وحضره عضو 
رئيس   الخير،  كمال  الوطني  العمل   جبهة  رئيس  الخير،  
اساتذة   من  وعدد  مركبتا    بلدية  رئيس  المنية،،  بلدية 
المدارس واعضاء المجالس البلدية واالختيارية وعدد كبير 

من هيئات المجتمع المدني.
 

بداية رحب صاحب الدعوة بالحضور، وبعدها تحاور الحاضرون 
في شؤون عدة تتعلق بالمنطقة وكان اهمها ملف  النفايات 
ملف  الى  تطرقوا  كما  له،  جذري  حل  ايجاد  وكيفية  المعقد 

مستشفى المنية الحكومي.
 

بالتعهد  فيه  طالبوا  بيانا  المجتموعون  أصدر  الختام،  في 
اية شاحنة نفايات من خارج   الجميع بعدم استقبال  من قبل 
المنطقة، والطلب الى االجهزة االمنية وشرطة البلديات منع 
دخول اي شاحنة نفايات والطلب من المواطنين التنبه  وابالغ 
على  الكشف  طلب  تنفيذ  ومتابعة  عنها،  المختصة  االجهزة 
المكب الموجود حاليا ودراسة وضع الشروط  الفنية لتخفيف 
لبنان،  كل  في  للنفايات  عامة  حلول  توضع  ريثما  االضرار 
ومتابعة موضوع معمل فرز وتصبيغ  النفايات من قبل النائب 
عقل،  مصطفى  المنية  بلديات  اتحاد  ورئيس  الخير  كاظم 
والطلب من اللجنة المكلفة بتسيير  شؤون مستشفى المنية 
وتقديمها  للمستشفى  وموازنة  عمل  خطة  وضع  الحكومي 
لها«، كما تعهد  الالزمة  االموال   لتأمين  المختصة  للجهات 

الحاضرون بعدم عرقلة تسيير المستشفى ألي سبب كان. 
 

ومتابعة للملف نفســـه ، عقد   في محلة النبي يوشع  اجتماع 
المناوي  والشباب  المدني  المجتمع  في  ناشطون  حضره  
»مستشفى  بموضوع  التباحث  خالله   في  جرى  وفعاليات  

المنية الحكومي« وضرورة االسراع بوضعه في الخدمة.

تشغيل  في   االسراع  ضرورة  على  المجتمعون  أكد  و 
فعاليات  إليه  ماتوصلت  على  أثنوا  كما  المذكور  المستشفى 
النائب  دارة  في  أيام   قبل  عقد  الذي  اجتماعهم  في  المنية 
الراحل محمد مصطفى علم الدين في حضور النائب  كاظم 
الخير ومطالبتهم بضرورة اعطاء الموضوع االهتمام الكافي 
المستشفى  كون  سرعة  باقصى  عليه  االتفاق  تم  ما  وانجاز 

المذكور ضرورة وحاجة ملحة ألهالي المنية والجوار.

اعتصام ..
ومع اعالن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن تعيين مجلس اداري 
جديد للمشفى الحكومي ضم  السيد عالء عبدالرحمن زريقة 
الدكتور  مديرًا،  جمال  ديمة  السيدة  االدارة،  لمجلس  رئيسا 
كاظم سكاف مفوض لدى الحكومة، وهادي فجلون، الدكتور 
محمود علو الدين والسيدة ريان الدهيبي أعضاء، نفذ مجلس 
والمتضررين  الموظفين  بعض  جانب  الى  الحالي  االدارة 
النظر  اعادة  ضرورة  على  فيه  أكدو  المشفى  أمام  اعتصاما 
بالمجلس الجديد تحت طائلة االبقاء على المستشفى مغلقًا، 
الى مطالبة شاغلي أرض  الخالف قديم ويعود  أن  الى  نشير 

المستشفى )سابقا( بحقوقهم في التوظيف.

مؤخرا  نفذت  األشغال  وزارة  أن  الى  نشير  أن  يبقى 
المستشفى  يربط  الذي  الطريق  من  األول  الجزء 

بطريق المنية العام.

سلسلة لقاءات للنائب كاظم الخري: »لن أسمح بأن تكون املنية مكبًا«  ويجب مالحقة املافيات ومحاسبتهم
فعاليات املنية تتداعى ملعالجة ملف »املستشفى الحكومي« وتدعو الوزير أبو فاعور ملتابعته »على عجل«

|  الخير مع المهندس جمال كريم| من االعتصام في سرايا المنية | اجتماع في دارة النائب السابق هاشم علم الدين
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كفربنني دشنت مبناها الجديد
في  أقيم  الجديد، في حفل  مبناها  الضنية   - بلدية كفربنين  دشنت 
البلدة، في حضور قائمقام قضاء المنية - الضنية روال البايع، رئيس 
الشؤون  وزارة  دائرة  رئيس  سعدية،  محمد  الضنية  بلديات  إتحاد 
شعراني،  بسمة  القضاء  طبيبة  عيد،  ماجد  طرابلس  في  اإلجتماعية 

رؤساء بلديات، مخاتير، فاعليات وحشد من أهالي البلدة والجوار.
 

من  تعاني  تزال  وما  كانت  المنطقة  »هذه  أن  إلى  سعدية  ولفت 
حرمان، حيث لم يكن فيها حد أدنى من الخدمات الضرورية، وقال: 
»قد أخذنا على عاقنا بالتعاون مع البلديات العمل على إنماء البلدات 
والقرى المحرومة في المنطقة.وأكدنا منذ البداية أنه حيث ال توجد 
مناطقنا،  تنمية  أجل  من  المستطاع  قدر  وسنعمل  سنكون،  الدولة 
وقد أخذ زميلنا رئيس بلدية كفربنين محمود إبراهيم هذا األمر على 
عاتقه، وما هذا الصرح الذي ندشنه اليوم إال نتيجة هذه الجهود التي 
تكللت بالنجاح، وجاءت بتمويل من اإلتحاد األوروبي ومجلس اإلنماء 
اإلقتصادي واإلجتماعي، من غير أن يكون للسياسيين أي منة علينا 

في إنجازه«.

 
وقال ابراهيم: »لقد خضنا معركة اإلعمار، واستطعنا بالنذر القليل أن 
نشيد هذا الصرح المكون من مستوصف ومركز بلدي ومركز للجمعية 
وقاعة للمناسبات اإلجتماعية وقدر لنا أن نشيد هذا الصرح بفضل اهلل 
وبمساعدة رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية وزمالئي رؤساء 
البلديات، وبتمويل من اإلتحاد األوروبي ومجلس اإلنماء اإلقتصادي 
بريصا بطول 8800  ـ  كفربنين  تزفيت طريق  وكذلك  واإلجتماعي، 

متر«. 
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وضع حجر االساس
ملسجد خالد ابن الوليد   

 
 وضع قاضي الشرع الشيخ خلدون عريمط وعضو المكتب السياسي 
لتيار المستقبل المحامي محمد مراد حجر االساس لمسجد الصحابي 
خالد ابن الوليد في منطقة البرقاوية في أعالي جبال الضنية، بدعوة 
من عبد اهلل خويلد «ابو مهيد«، وبحضور الشيخ كرم ضاهر، الشيخ 
رئيس  فريوان  راتب  ابو  الشيخ  خويلد،  فواز  الشيخ  البس،  ابو سعد 
بلدية المقيطع - تل حياة خالد خالد، رئيس بلدية برج العرب عارف 
من  والعديد  الحسن  علي  عكار  سهل  انماء  جمعية  رئيس  شخيدم، 

فعاليات منطقة سهل عكار ومخاتيرها.
 

والقى عريمط كلمة ركز فيها على «اهمية بناء المساجد ودورها في 
الذي  والتعارف  والرحمة  والوسطية  واالعتدال  التوحيد  رسالة  تعزيز 
اللبنانيين هو  المشترك بين  العيش  اليه االسالم«، مؤكدا «ان  دعا 
االساس في الدعوة التي يقوم بها المسجد«، ومشيرا ًالى «ان هذه 
األرض هي ارض الشهداء والصالحين ففي كل بقعة من هذه االرض 
الى  الوليد  ابن  خالد  الصحابي  العربي  القائد  منذ دخلها  دم شهيد 
نحافظ على دوره  ان  المناسبة  يومنا هذا، ودورنا ودوركم في هذه 

االيماني واالنساني«.

كمال  الشمال،  في  الوطني  المركز  رئيس  أيد   
دارته  أمت  شعبية  وفودا  استقباله  لدى  الخير، 
في المنية ، دعوة الرئيس بري للحوار ألن الحوار 
يجمع و ال يفرق و نحن مع الجمع . ووجه له التحية 
البلد و عدم تكريس  ألنه يعمل لمصلحة وحدة 

اإلنقسام .

بندا  اإلنتخاب  قانون  يكون  بأن  الخير  طالب  و   
أول على طاولة الحوار  مشددا على ضرورة وضع 
على  واحدة  دائرة  لبنان  يعتمد  انتخابي  قانون 
مبدأ النسبية  و بالتالي فإن نتيجة هكذا انتخابات 

تؤمن الحلول لكل مشاكل البالد«

أضاف الخير: » نحن مع الحراك الشعبي للمطالبة 
برفع النفايات و تأمين الكهرباء و الماء و فرص 
ولكننا  اللبنانيين,  لجميع  اإلستشفاء  و  العمل 
 , األهلي  السلم  و  باألمن  المساس  من  نحذر 

كما نحذر من تدخل السفارات األجنبية في مسار 
الحراك الشعبي اللبناني .«

نعيشها  التي  الكبرى  األزمة   « أن  الخير  اعتبر  و 
الحريرية  ألن   , اللحظة  وليدة  ليست   , اليوم 
الى دين عام  البالد  أوصلت  التي  السياسية هي 
تجاوز الثمانين مليار دوالر , و اهتراء المؤسسات 

و حالة التسيب اإلداري, وصوال حافة اإلنهيار. »

وختم الخير بالقول : »إن مشهد الطفل السوري 
على جبين كل  عار  الكردي وصمة  إيالن  الغريق 
سواء  سوريا  في  الدماء  سفك  لعبة  مارس  من 

اسرائيل او أردوغان أو بعض دول الخليج«.

تحسين  في  مؤخرا  ساهم  الخير  أن  الى  نشير 
بعض طرق البلدة وتأهيلها على شكل خدمات 

طوعية لألهالي.

الوزير السابق فيصل كرامي في قصر    إستقبل 
وفدا  طرابلس،  في  القلة  كرم  في  كرامي  آل 
السجون  في  االسير  واصدقاء  ولجنة  عائلة  من 
جمال  شقيقه  تقدمه  سكاف،  يحيى  االسرائيلية 
سكاف. ودار البحث حول رعاية كرامي حفل ازاحة 
الستار عن نصب االسير على االوتوستراد الدولي 

في مدخل بلدته المنية بعد انتهاء بنائه. 

بعد االجتماع، قال سكاف: »تشرفنا بزيارةالوزير 
فيصل كرامي، لما لهذه الدار من مواقف وطنية 
والشهيد  الحميد  عبد  بالراحل  بدءا  مشرفة، 
الى  وصوال  عمر،  الرئيس  له  والمغفور  الرشيد 
الى  الوقوف  على  عودنا  الذي  كرامي  الوزير 
عميد  قضية  ومنها  المحقة،  القضايا  جانب 
االسرائيلية  السجون  في  والمعتقلين  االسرى 

فلسطين  بأن  مؤمنا  كان  الذي  سكاف،  يحيى 
خالل  من  إال  يتحرروا  لن  واالسرى  والمقدسات 
المقاومة، التي اثبتت جدواها في مواجهة العدو، 
أرض  من  لنا  تبقى  ما  لتحرير  الضمانة  وهي 
وحماية  سكاف،  يحيى  مقدمتهم  وفي  وأسرى 
والشعب  الجيش  معادلة  خالل  من  الوطن 

والمقاومة«.

اضاف: »وضعنا الوزير في أجواء التحضير الزاحة 
سكاف،  لألسير  التذكاري  النصب  عن  الستارة 
وبرعاية كريمة من معاليه، وهنا ادعوا الى دعم 
قضيته ومساندتها لتبقى قضية وطنية تهم كل 
القوى واالطراف المختلفة، ألنها مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بالصراع مع العدو االسرائيلي«. 

البداوي شاحنتين و«بوب كات« )جرافة صغيرة( من  تسلمت بلدية 
واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية    صندوق  عبر  األوروبي  االتحاد 
الهبة،  على  التنمية  صندوق  غمراوي  حسن  البلدية  رئيس  وشكر 

متمنيا »مزيدا من التعاون من أجل تنمية المنطقة«. 

نشير ايضا الى أم المجلس البلدي في البداوي أنهى مؤخرا المرحلة 
ما قبل األخيرة من رصف وتجميل الطريق العام والتي شملت اعادة 

تأهيل األرصفة، تشجيرها وطالئها.

نقابة مهندسي طرابلس
نظمت رحلة بيئية يف جرود الضنية

 
في  وبيئية  سياحية  رحلة  طرابلس  في  المهندسين  نقابة  نظمت 
ماريوس  المهندسين  نقيب  فيها  شارك  الضنية،  جرود  منطقة 
بعيني، النقيب السابق جوزيف إسحق، رئيس فرع المتعهدين مرسي 
المصري، رئيس فرع الميكانيك  محمد هللو، رئيس رابطة مهندسي 
البيئة محمود نظير الصاج، رئيس رابطة اإلنشائيين سمير حمداش 
هرموش،  حسين  السفيرة  بلدية  رئيس  إلى  إضافة  ومهندسون،  
أميركا   في  بيليز  وقنصل  إبراهيم  محمود  كفربنين  بلدية  رئيس 

الوسطى خضر هرموش.
 

وشملت الجولة نبع السكر الذي يغذي بلدات الضنية بمياه الشفة، ثم 
منطقة سد بريصا والبحيرة في أعالي الجرد  عند سفوح جبل المكمل، 
نشأت  لعيوب  حاليا  متوقف  والبحيرة  السد  مشروع  في  العمل  حيث 
في المشروع وتسببت  بنش المياه التي كان من المتوقع أن تروي 

بساتين الضنية.

ومن أعالي منطقة الجرد الغنية باألشجار المعمرة، أشرف الزوار على 
وادي جيرون، وهو الممر الطبيعي لوادي  جهنم الواقع بين منطقتي 
النباتات  وبتنوع  ودروبه  مسالكه  بصعوبة  والمعروف  وعكار  الضنية 
جرود  إلتقاء  نقطة  على  أطلوا  هناك  ومن  فيه،  البرية  والحيوانات 

الضنية وعكار والهرمل حتى الحدود اللبنانية- السورية.
 

كما تخلل الرحلة زيارة إلى بلدة السفيرة وجولة في قلعتها التاريخية 
جبل  أعالي  في  والواقعة  الروماني   العصر  إلى  بناؤها  يعود  التي 
جال  كذلك  الزحالن   مغارة  إلى  الزائرون  توجه  هناك  ومن  السفيرة 
من  المغارة،  حول  القائمة  والبيئية  السياحية  المشاريع  في  الزوار 
مطاعم وفلل وشاليهات ومالعب واندية  رياضية ومهبط للطوافات 
أنواع  لمختلف  المنطقة صالحة  ما يجعل  الشراعي،  للطيران  ومنصة 

اإلستثمار ولتصبح معلما سياحيا وبيئيا متميزا. 
 

كمال الخري رحب بالدعوة للحوار 
ويتحدث عن 80 مليار دوالر  يف »جعبة الدين العام«

كرامي عرض مع لجنة االسري سكاف
التحضري لحفل إزاحة الستار عن نصب لألسري يف املنية

بلديــة البــداوي تســلمت شــاحنتني وجرافة 
مــن االتحــاد األوروبي

تكريم املربي مرشد درباس 
احتفلت سير ـ الضنية بتكريم المربي الراحل مرشد حسن درباس، 

باستبدال تسمية »تكميلية سير الرسمية للصبيان» ب »مدرسة 
 المربي مرشد درباس المختلطة».

واقيم االحتفال بدعوة من بلدية سير وربطة آل درباس، وحضور 
الدكتور فضل اليخني ممثال الرئيس نجيب ميقاتي، رئيسة المنطقة 

التربوية في الشمال نهال حاماتي ممثلة وزير التربية والتعليم 
العالي الياس بو صعب، النائب كاظم الخير، نظيم الحايك ممثال 

 النائب احمد فتفت، ايلي عبيد ممثال الوزير السابق جان عبيد.

بعد النشيد الوطني، تحدثت حاماتي باسم بو صعب عن تاريخ 
المربي في المسار التربوي، حيث »اتى تكريمه منذ وفاته باعماله 
وجهوده لرفع مستوى التعليم والمنطقة وها هي المدرسة التي ان 

دخلتها ترى اثرا له في اروقتها وغرفها التعليمية. لقد قدم نصف 
 عمره لرفع وتحسين االداء التعليمي الرسمي في منطقة الضنية».

وبعد كلمة رئيس بلدية سير احمد العلم، قدم كلمة العائلة نجله 
االعالمي فادي درباس، قال فيها: »أمضيت ما يقارب النصف قرن 
في العمل التعليمي والتربوي بتصميمك وعملك الدؤوب من أجل 

الحفاظ وعلى استمرار عمل المدرسة الرسمية في احلك االوقات 
والمحن واالحداث اإلهلية..أقف اليوم في حضرة الشموخ واألخالق 

والقيم وحضرة اإلنسان .. كلي فخر النني ولدت من صلب رجل احب 
 الناس واحبوه وها هم يكرمونه اليوم».

واضاف درباس: »ارى إسمك يا ابي يزين صرحا لطالما كان االحب 
على قلبك ... بطلب وإصرار االهالي والبلدية والمخاتير ما هو عربون 

التقدير والعرفان والمحبة لما قدمته. عهدنا لك ان نكون حراسا 
للذكرى، اوفياء للذاكرة حماة للقيم التي زرعت واهال لالنتماء اليك. 

عهدنا لك ان نكون االوفياء االوفياء لسير، والضنية التي احببت 
وحملت حمالها بحمال العلم ومكارم االخالق«.

وبعدما شكر وزير التربية والفاعليات السياسية والبلدية ودار األيتام 
والحضور، ختم بالقول: »انت باق الن الكبار ال يرحلون. اراك االن 

شامخا امامي .. شكرا النك والدي«. غمراوي متسلمًا االليات 

| كرامي و سكاف

| الحاج كمال الخير 

ورشة أبو تامر للتعهدات
ــط [ تبلي  - - جبصــني  ــس  تليي ــور  ديك  - ــس  تليي  - طــون  با رة  ــا نج [  
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عاد »منبر الشباب« التفاعلي لينطلق من جديد، في حضور 
رئيس شباب العزم ماهر ضناوي، وعدد من رؤساء اللجان 

واعضاء اللجنة االعالمية، في مقر «شباب العزم« في 
 طرابلس.

ويهدف المنبر إلى إفساح المجال أمام المنتسبين للتعبير عن آرائهم 
واتجاهاتهم الفكرية بحرية تامة، وتطوير مهارات الشباب في مجال 

الخطابة، وتنمية روح النقد الموضوعي لديهم، وتعزيز قدراتهم، 
وحضهم على تقبل الرأي اآلخر. 

بداية رحب مدير الجلسة رئيس اللجنة اإلعالمية عبدالقادر الدهيبي 
بالحضور وتحدث شارحا أهداف اللقاء وخطة عمل المنبر الذي سيعقد 
مطلع كل شهر مع ضيوف جدد ومواضيع مختلفة إجتماعية كانت أم 

سياسية، وقال: »منبر الشباب فاعلية عادت لتنطلق من جديد هدفها 
تنمية قدرات الشباب وأن تجعل منهم مادة قابلة لتقبل الرأي اآلخر 

وكل ما يندرج تحت إطار ومفهوم الوسطية«.

 وكانت كلمات  أشادت   بعمل اللجنة اإلعالمية وجهود أعضائها.  

الثورة من الفايسبوك إىل الواقع
بقلم عبد القادر أحمد الدهيبي

 
ال يخفى على أحد مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي في مجريات 

وأحداث كبيرة جرت في محيطنا العربي من ثورات وثورات مضادة 
وتحريك الرأي العام والشارع في طريق محدد، نظرا لتوافرها في 

متناول الجميع كبارا كانوا أم صغارا وتحديدا في متناول الفئة 
الشبابية التي هي بدورها عرفت كيف تعمل من خاللها وكيف 

تستغلها هنا أو هناك.

لكن في لبنان بلد » الحريات « كان الوضع مختلفا تماما إن لم يكن 
معاكسا أصال إذ أننا لم نلحظ هذا الدور الفعال المنشود من وسائل 

التواصل االجتماعي خصوصا في السنوات األخيرة الماضية والتي 
يعاني فيها لبنان أسوء األزمات أمنيا، اقتصاديا أو سياسيا، وخالل كل 
هذه األزمات اقتصر دور هذه الوسائل على نقل الخبر ونشر الشائعات 

وتضخيم بعض األمور عبر إعطاءها أكثر من حجمها، بمعنى أن 
التواصل االجتماعي أخذ منحى سلبي في لبنان أكثر من أن يكون 

إيجابيا خصوصا من جهة البحث عن الحل وتحريك الناس من أجل 
قضاياهم ومطالبهم.

الفايسبوك، التويتر والواتساب مورفين من نخب أول للمجتمع 
اللبناني هكذا كان المشهد طيلة األعوام الماضية فعند كل أزمة ترى 
وسائل التواصل االجتماعي تشتعل تفاعال وترى ثورة تظن أنها ثورة 

حارقة ، ولكن حدود هذه الثورة كان محصورا في العالم اإلفتراضي 
ضمن تغيير الصورة الشخصية إطالق هاشتاغ والمشاركة فيه ونشر 
منشورات فايسبوكية وتغريدات على التويتر مليئة باإلحباط والقرف 
من حالة البلد المزرية ورفضا للواقع المرير ، لكن هذا ليس حال وال 

يُعطي أي فعالية على األرض وال يخرج إلى الواقع إنما يبقى إفتراضيا 
إلكترونيا رقميا ال أكثر ، وكأنه أريد له هذا الدور فيعبر المواطن عن 

غضبه الكترونيا وافتراضيا ودون اي ردود فعل على األرض ..

وانتفض الشعب، نعم انتفض، بين ليلة وضحاها، بعد أن طفح الكيل 
وامتألت شوارع المدن بالنفايات وتحويل مدن أخرى لمطامر لتلك 
النفايات، جاءت هذه الظروف متراكمة مع كل ما يعانيه المواطن 
اللبناني ليستيقظ ولو متأخرا وينتقل بثورته من الفايسبوك إلى 

الواقع.

نعم بعد جهد كبير وحمالت كبيرة بدأت الدعوات عبر التواصل 
االجتماعي للنزول إلى الشارع و المطالبة بهزم الفساد واسقاط 

رموزه و تحرير الشعب من مآسيه ، فاستجابت فئة كبيرة من الناس 
ونزلوا باآلالف في األسبوع الماضي وشكلت هذه الحركة صفعة قوية 
للسلطة الحاكمة فجن جنونها وأعطت أوامر للقوى األمنية بمواجهة 
المتظاهرين السلميين بالقوة المفرطة والبربرية ، وما كان هذا إال 
بمثابة صب الزيت على النار فتداعى المتظاهرون على الفايسبوك 

وجميع وسائل التواصل لحشد عدد أكبر من التظاهرة األولى ، وهذا 
ما حصل فعال واحتشد أمس السبت عشرات اآلالف في وسط بيروت 

ضمن مشهد رهيب جديد على تاريخ لبنان ، نعم جديد فألول مرة 
غصت هذه الساحة بحشود نزلت دون إشارة من زعيمها ودون لعب 

على الوتر الطائفي أو السياسي، حقا قام الشعب من تحت الرماد 
ليقول للطبقة الحاكمة كفى ظلما، كفى فسادا، كفى اضطهادا 

و حرمانا، فكل من نزل أمس له معاناته مع هذا النظام الطائفي 
الديكتاتوري الذي أنهك البالد وعاث فيها فسادا.

نزلت الجماهير بإرادتها .. دفعت تكاليف نزولها من نفسها ، نزلت 
دون انتظار المئة دوالر من هنا أو هناك ، نزلوا وأسقطوا معادلة 

السكوت على الظلم من أجل بقاء الزعيم على كرسييه ، نزلوا وقد 
كفروا ب 14 و ب8 آذار ممزقي البلد ومشوا في جنازتهم ، نزلوا وفي 

قلبهم حرقة وغصة ممن بقى في منزله يشاهد عبر التلفاز ويعطي 
التحليالت ويرمي عليهم تهم التخوين والمؤامرة ، نزلوا وفيهم رغبة 
بالبقاء ليل نهار دون ملل أو كلل ودون انتظار خطاب زعيم كانوا قد 

نزلوا يوما ما من أجل التصفيق له ، وحين غادروا الساحات غادروا 
وهم على وعد قريب معها الثالثاء بكل ثقة وعنفوان وعلى أمل أن 

ينزل من بقى في منزله صامتا .

اخيرا هنيئا لشعب قام من ثباته ونفض عنه غبار الطائفية الرعناء 
ليقول كلمته الموحدة، وبغض النظر عن كل ما قيل ويقال عن هذه 
التحركات التي حققت انتصارا كبيرا عبر كسر حاجز الصمت والخوف، 

وربما لم نصل لمستوى الثورة لكن ال شيء مستحيل واألمل كبير 
وآن األوان لوقت التغيير والبد من محاسبة السياسيين على فسادهم 

وسرقتهم جميعا جميعا ودون استثناء.

في غياب اي رعاية رسمية من قبل الدولة اللبنانية 
، وبتجاهل تام الحد مقررات مجلس الوزراء التي 
نشرت في الجريدة الرسمية والتي تقرر بها منح 

العبقري االول في العالم رعاية تامة لتنمية قدراته 
الذهنية، 

وبعد رعاية واهتمام كل من الرئيس نجيب 
ميقاتي وشقيقه «طه ميقاتي« ومجمع العزم 

التربوي،  فاز الطفل العبقري « محمد نزيه المير« 
ببطولة العالم للحسابات الذهنية التي اقيمت 

اليوم في المانيا حاصدًا 1884 نقطة من 2000 
نقطة.

وبهذا يكون «محمد المير« ابن طرابلس ومجمع 
العزم التربوي قد فاز بالمرتبة االولى في العالم 

بالحسابات الذهنية عن فئة االطفال لعام 2015 .

العبقري األول عامليا
 )تقرير سابق للجزيرة(

لم يخيب الطفل اللبناني محمد نزيه المير )10 
سنوات( ابن مدينة طرابلس ظن والديه ومدرسته 

ومدينته حين حاز لقب العبقري األول عالميا إثر 
مشاركته في المسابقة العالمية للحساب الذهني 

التي جرت في ألمانيا مؤخرا بمشاركة 55 متنافسا 
من 40 دولة.

وأثبت الطفل المير أن الحصول على المركز األول 
في الذكاء ليس حكرا على أطفال الدول المتقدمة 

فقط، بل إنه فاز بالمركز بفارق كبير عن أقرب 
منافسيه.

ووصف شعوره لدى مشاركته في المسابقة بأنه 
كان خليطا من الفرح والرهبة، وقال »كان هناك 

الكثير من المشاركين، كنت العربي الوحيد، 
اعتقدت للوهلة األولى أن المنافسة صعبة لكني 

تمكنت من إحراز اللقب«.

اهتمامات وهوايات
ويهتم الطفل العبقري بقراءة القصص البوليسية، 
وببعض ألعاب جهاز اآليباد الذي أهداه إياه رئيس 

الوزراء اللبناني األسبق نجيب ميقاتي، فيما يأمل 
أن تتاح له الفرصة للتخصص بمجال متعلق 

بالفضاء إثر إعجابه بقصة عن ذلك ضمن مقرر 
مادة اللغة الفرنسية لصفه.

 ووفقا لوالده نزيه المير فإنه ال يختلف كثيرا عن 

أقرانه، لكنه يتميز بالذاكرة القوية والذكاء السريع 
جدا في مجال الرياضيات.

 
وعن بدايات االكتشاف يضيف الوالد »كان ذلك 

بحفظ محمد لسورة الفاتحة من عمر سنة ونصف 
تقريبا، كان هذا الفتا لنا حيث دفعنا للتركيز أكثر 

حول قوة الذاكرة لديه«.

ولفت المير أن طفله العبقري ال يحب الدراسة 
الطويلة، نظرا لتملكه خاصية التركيز والذاكرة 

القوية، وهي ما جعلته متفوقا بجميع مواد 
الدراسة، مشيرا لجهد العائلة المتواصل من خالل 

ربطه بمعهد مختص بالحسابات الذهنية.

دعم رسمي
 

وأشار الوالد إلى أنه بعد حصول ولده على 
المرتبة األولى عالميا التفت له الرسميون، حيث 

قرر مجلس الوزراء تغطية تكاليف دراسته بصورة 
كاملة وبجميع مراحلها.

 

لكن والدته صوفيا المير سجلت عتبها على الدولة 
لتقصيرها تجاه نجلها، وقالت إن دول األطفال 
المشاركين في المسابقة أرسلت معهم بعثات 

لمرافقتهم، أما نحن »فأخرجنا محمد بجواز سفر 
كندي لتجاوز مشكلة الفيزا لكنه في كلمته أكد 

أنه ممثل لبنان«.
 

وسبقت مشاركة محمد بالمسابقة العالمية 
بألمانيا فوزه بالمركز األول العام الماضي في 

برنامج الذكاء الذهني الحسابي )أي سي أم أيه( 
الذي جرى في لبنان، وشارك فيه نحو 700 لبناني 

وعربي، تباروا على حل 120 مسألة حسابية في 
عشر دقائق على أداة تعرف بـ«أداة الخرز الياباني« 

ومائة مسألة ذهنية دون استعمال أي أداة 
مساعدة في خمس دقائق.

 

ويفخر مشرف عام مدارس العزم بطرابلس 
الدكتور عبد اإلله ميقاتي بتلميذ مدرسته 

العبقري، وقال إن محمدا يمتلك عبقرية مميزة في 
الحساب وله مستقبل باهر يحتاج للرعاية، ولفت 
إلى أن المدرسة قدمت منحة دراسية مجانية له 

إلى جانب كفالة تكاليف دراسته الجامعية.

 »محمد نزيه املري«
 يفوز ببطولة العالم للحســـــــــــابات  

العزم يطلق منرب الشباب

األسعد
مكتب األسعد للخدمات

فريق عمل متكامل لجميع المناسبات
ضيافة وخدمة في القاعات والمنازل

تأجير كراسي - طباعة نعوات
الخدمة على مدار الساعة      بإدارة حمادة أسعد    تلفون: 70560863   70565576

مخيم صيفي لكشاف الرتبية
عن روح الجرموز مروان الحواط

مخيمها  الوطنية  التربية  كشاف  في  الضنية  المنية  قيادة  اختتمت   
اقتصر  نار   بسهرة  السمك  عيون  منطقة  في  أقامته  الذي  السنوي 
مدعويها على القادة الكشفيين وأهالي الكشفيين فقط وأطلق أسم 
الجرموز الراحل مروان الحواط على المخيم وذلك ك عربون وفاء لروح 

الفقيد الذي فارق الحياة قبل يومين فقط من بدء المخيم.

تخلل السهرة فيلم عن نشاطات المخيم وحياة الطفل الراحل، فقرات 
من وحي المناسبة، فقرت كشفية.

في ختام اللقاء كرم الموسيقيين محمد سويد و محمود عيد من فوج 
المنية األول لنيلهم المرتبة األولى في دورة عاليه الموسيقية.

شارك في اعداد وتنظيم المخيم القادة )بالل حمود - زاهر ملص 
- طارق حامد - هال حمود - وضاح علم الدين، جمال ملص، عزمي 

النعنعي، قاسم السيد أحمد(.

مسيرة  الوطنية  التربية  كشاف  في  الثاني  المنية  فوج  نظم 
الى  الرسمية  البالط  تكميلية  في  مركزه  أمام  من  كشفية 
مسقط رأس الجرموز مروان الحواط. تخلل المسيرة زيارة لقبر 
الراحل ووضع اكيل من الزهر على ضريحه. شارك في المسيرة 
فرقتي الزهرات والجراميز وأشرف عليها قائد الفوج وليد حمود.

التربية الوطنية وصحيفة الوسط يتقدمون  اسرتي كشاف 
من عائلة الجرموز مروان الحواط بأحر التعازي بوفاة طفلهم 
راجين المولى عز وجل أن يكون شفيعا لعائلته وأن تكون 

الجنان من نصيبه ونصيب العائلة اللهم آمين.

إنا هلل وانا اليه راجعون
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  Al-Arz Educational Compound| مجمع األرز التربوي                 - المنية -                   تلفون:  06464633 06464622    

الجامعة اللبنانية الفرنسية ULF تحتفل بتخريج طالبها للدورة ال15

احتفلت جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية 
طالبها  بتخريج  الكورة   - دده  بلدة  في  الفرنسية   -
الجامعة،  باحة  للدورة 15 في  للعام 2014 - 2015 
الرئيس  ممثال  ميقاتي  عبداالله  الدكتور  حضور  في 
نجيب ميقاتي، الدكتور محمد زياده ممثال وزير العدل 
ممثال  الحلوه  مصطفى  الدكتور  ريفي،  اشرف  اللواء 
فاخوري  سعدالدين  الدكتور  الصفدي،  محمد  النائب 
ممثال  عبداهلل سكاف  االب  فاضل،  روبير  النائب  ممثال 
مطران الروم الكاثوليك إدوارد ضاهر، نقيب مهندسي 
العلمية  اللجنة  الشمالي ماريوس بعيني، رئيس  لبنان 
جامعات  ومسؤولي  مديري  بخاش،  باسم  الدكتور 
ورؤساء بلديات ومخاتير وامناء وعمداء الجامعة واهالي 

الخريجين.

نورما  هنأت  الفرنسي،  والنشيد  اللبناني  النشيد  بعد 
سالحا  علمهم  يتخذوا  ان  الى  ودعتهم  الطالب  عرب 

لتحديد مسارهم المستقبلي.

د. سلهب
ثم، ألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد سلهب كلمة 
نوه فيها بالخريجين، شاكرا رئيس مجلس امناء الجامعة 
البروفسور جان كلود بون »الذي اعطى نموذجا للقيم 
التي تقوم عليها التنشئة الجامعية الصحيحة«، موضحا 
معرض  في  مرة  والول  شاركت  الهندسة  »كلية  ان 
المشاريع الذي تقيمه نقابة المهندسين وفازت الكلية 
بثالث جوائز في الهندسة المدنية والميكانيك والطاقة 

الكهربائية«.

 واوضح ان »الجامعة منذ إنشائها تقدم شهادة تهيىء 
مجتمعات  في  للمواطنية  وثقافة  المستقبل  لمهن 

القرن الواحد والعشرين«.

 واشار الى »التكامل بين التعليم واالبحاث الذي تبلور 
العمل  بسوق  التعليم  وربط   ، حديثة  مختبرات  بإقامة 

وذلك بارسال طالبنا للتدرب في اهم المؤسسات«.

د. الرافعي
من جهته أشار عميد كلية الهندسة رئيس المجلس 
»سياسة  ان  إلى  الرافعي  احمد  الدكتور  االكاديمي 
التعامل مع الطالب ترتكز على امور ثالثة تأمين الجو 
المالئم واالستاذ الجيد والمختبر الذي يلبي مستلزمات 
سوق العمل الن دور المهندس في مختلف اختصاصاته 
اساسي ومحوري في تطور المجتمع، والجامعة وخصوصا 
كلية الهندسة ارادت من خالل تعاونها مع سوق العمل 
ان تبني جسورا بين الطالب والمصنع لكي يتسنى لهم 

مواكبة التطورات«.

د. بون
مجلس  رئيس  بون  كلود  جان  البروفسور  هنأ  بدوره 
عمل  انجاح  في  ساهم  من  »وكل  الخريجين  االمناء 
ان  واوضح  المرحلة»،  لهذه  الطالب  ووصول  الجامعة 
»المحافظة على توسيع وتطوير عمل مؤسسة تربوية 
ديمومتها  الى  يهدف  االجتماعي  دورها  الى  اضافة 
من  فالشهادة  عليها،  للقيمين  اكبر  امكانيات  وإظهار 
بل  معين  اختصاص  لنيل  فقط  ليست  المنظار  هذا 
لتؤكد ان نقطة االنطالق نحو استشكاف المستقبل قد 

بدأت«.

فيها  شكروا  للخريجين  كلمات  االحتفال  تخلل 
كل من ساعدهم لتحقيق دراستهم. ثم وزعت 

الشهادات على الخريجين. 

| العميد الدكتور أحمد الرافعي يلقي كلمته | الرئيس سلهب متوسطًا أساتذة ورؤوساء االقسام

| جانب من الحضور | رئيس بلدية المنية مشاركا 

| طالب مع األستاذ المحاضر أحمد حمود 

| المنصة الرئيسية

| من الحفل

أسرة الوسط تبارك للشاب يحيى 
أحمد العتر  لمناسبة تخرجه من 

الجامعة اللبنانية الفرنسية  

  والرافـعي: دور املهـــندس محوري يف تطور املجتمع ،،سـلهب: مؤسستنا تساهم بــ تنـــــــــشئة  جامعية صحيحة

وللطالب المهندس  شادي شميط  
لمناسبة تخرجه بتفوق  من الجامعة 

اللبنانية الفرنسية  

| الخريجين 

« مكتب األسعد للخدمات
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مجمع األرز الرتبـوي يختتـم صيفه بـ حفل »العباقرة«

     إختتم مجمع األرز التربوي-المنية مخيمه الصيفي األول 
بحفل أقيم على مسرح المؤسسة شارك فيه عدد كبير من 
الطالب، الكادر المشرف وحشد من االهالي الى جانب حضور 
رؤول  التربوي  والمدير  السنكري  رامي  المجمع  عام  مدير 

سعيد.

بداية تالوة عطرة من القرآن الكريم فالنشيد الوطني، ثم كلمة  
وباسم  باسمه  فيها  رحب  سعيد  رؤول  السيد  التربوي  للمدير 
الهيئة التربوية في مجمع األرز بالحضور »في هذا اليوم المميز 
ألنه احتفال من نوع آخر وهو ليس احتفال بنهاية عام دراسي 
في  األول  الصيفي  مخيمنا  شاركونا  الذين  البراعم  وداع  وانما 
أهم  فيه  نواكب  فتئنا  ما  الذي  التربوي  األرز  مجمع  ربوع 
بإذن  ليكون  جاهدين  ونسعى  صفية  والال  الصفية  التطورات 
اهلل تعالى وبالتعاون معكم جميعا المجمع األكاديمي األول في 

المنية بل في كل الشمال ولبنان«.

الفكري  أبنائه  بتطور  يكون  األرز  تطور  »إن  سعيد:  تابع 
والبدنية ومن هنا تكمن  الذهنية  والثقافي وتنمية مهاراتهم 

متنوع  برنامج  تأمين  خالل  من  وذلك  الصيفي  المخيم  أهمية 
كالكاراتيه، اللياقة البدنية والسباحة وال ننسى التربية الدينية، 
في  ادراجها  على  حافظنا  التي  واللغات  الكريم  القرآن  وعلوم 
البرنامج حرصا منا على بناء شخصية قوية خلوقة ومثقفة في 
اكتشاف  لنا  أتاحت  بيئة صحية سليمة  آمن، محافظ، وفي  جو 

مواهب وقدرات عالية عند المشاركين«.

أضاف: » ان تثقيف أبناءنا هو التوجه األهم لتنمية  أبناءنا ثقافيا 
وهذا  األنشطة  هذه  ولعل  العزيزة  المنية  منطقة  في  وفكريا 
على  كثب  عن  للتعرف  الجميع  أمام  المجال  أفسح  قد  المخيم 
من جهة  فهوم  مختلف  هذا  يومنا  وان  الحضاري،  الصرح  هذا 
وداع للمشاركين في مخيمنا الصيفي األول  وتوزيع الشهادات 
التشجيعية التحفيزية وفي نفس الوقت االعالن عن بدء العام 
الدراسي الجديد الذي بذلنا في سبيله وابال هائال من الجهود 
الذي  الهدف األسمى  المرجوة ولبلوغ  بالنتائج  الجبارة لإلتيان 
نسعى اليه جميعا، وللغاية فان ادارة المجمع  تعمل على اعداد 

كوادر بشرية وبناء شخصية التالميذ بشكل أحدث وأفضل«.

ثم كانت كلمة  لمدير المخيم مسؤول الرياضة في المجمع 
شاكرا  بالحضور  فيها  رحب  الذي  بلطجي  عزام  األستاذ 
المسؤولين  وجميع  كافة،  للنشاطات  المطلق  »دعمها  لإلدارة 

والمدربين الذي تعاونوا إلنجاح المخيم«.

رامي  السيد  التربوي  األرز  مجمع  عام  مدير  »حضرة  وقال: 
سعيد،  راؤول  السيد  التربوي  المدير  حضرة  السنكري، 
الرغم  على  وبحضوركم،  بكم  نرحب  التربوية  الهيئة  حضرات 
لم  أننا  اال  التربوي  األرز  في مجمع  األولى  تجربتنا هي  أن  من 
وكفاءة  النشاطات  في  والجودة  النوعية  على  المساومة  نقبل 

المدربين لالهتمام بأبنائكم«.

تابع: »لقد حرصنا أشد الحرص على توفير البيئة األنسب لتحفيز 
األوالد على بذل طاقاتهم واظهار قدراتهم واكتشاف مواهبهم 
في الرياضات والنشاطات المختلفة وهذا اليوم هو نتيجة الجد 
مسرحنا  زينوا  اللذين  األعزاء  واألوالد  للمدربين  المشترك 
بلوحات استعراضية تظهر بعض ما تعلموه خالل مكوثهم في 
هذا المخيم«. مشددا على أن » المخيم هو الكتشاف مواهب 

األطفال للمستقبل«.

الكاراتيه  الجودو،  التايكواندو،  منها  رياضية  كانت عروض  ثم 
فنية،  فقرات  الى  إضافة  )فيديو(،  القدم  وكرة  السلة  وكرة 

تثقيفية وفقرات طبخ.

التشجيعية  الهدايا  التذكارية وتوزيع  الصور  بأخذ  اللقاء  اختتم 
والتحفيزية للطالب المشاركين.

بداية العام الدراسي الجديد
التربوي  األرز  مجمع  مسرح  على  عقد  آخر  سياق  وفي 
لقاء اداري ضم مدير المجمع، المدير التربوي، األستاذ 
والتعليمية  االدارية  والهيئتين  درباس  زريقة،  خالد 
العريضة لالنطالق بعام  الخطوط  تم في خالله وضع 

دراسي جديد وناجح. انتهى اللقاء ب حفل كوكتيل.

| الطالب خالل توزيع الهدايا المحفزة 

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

| سعيد يلقي كلمته 

| عروض

| بلطجي

| من أشغال الطالب  | من أشغال الطالب 


