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عربيا، يبدو أن الدخول الروسي على خط األزمات والثورات يعطل من جديد أي حل سياسي أو بالحد األدنى يؤخره ويعيد األمور الى نقطة الصفر مع المزيد من الضحايا الذين قارب 
تعدادهم  النصف مليون بحسب المرصد السوري، فلسطينيًا، تالحق الهستيريا جنود االحتالل  في ظل االصرار الفلسطيني على مواجهة االحتالل والمستوطنين مع عمليات بطولية 
بالسالح األبيض والدهس وتجريد الجنود من السالح واطالق الرصاص منه ما يزيد حالة الخوف بين صفوف المستوطنين وقوات االحتالل من اطالق االنتفاضة الثالثة بشكل جدي 

ومنظم،  لبنانيا، األنظار شاخصة على مساعي التبريد  التي يقودها الرئيس نبيه بري مع ارتفاع منسوب التشنج، األسئلة كثيرة تمأل األجواء، فماذا عن النبرة العالية وهل هي في دائرة 
التجاذبات الداخلية الصرف أم تحمل أبعادًا اقليمية؟! وفي انتظار  األيام القادمة لالجابة عن كل هذه االتساؤالت تستمر الـ #وسط في عرضها التجريبي االلكتروني، المطبوع والمسموع 

على أمل اطالق قناتها الفضائية في وقت قريب ايذانًا بانتهاء العرض التجريبي واالنطالق رسميًا بمشروع اعالمي اجتماعي متكامل.

«

     أسرة الوسط   

كلمة

االنتفاضة الثالثة تالحق الصهاينة بالسكاكني
خطة شهيب لم تبصر النور وكالم عن »مطامر طائفية«

الشريف للوسط: ال بديل عن الحوار و عاتبون على املستقبل 
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على الرغم من أزماته التي تعصف به من الداخل والخارج 
لم تكن بيروت بعيدة عما يجري في األراضي المقدسة، 

ومنها دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان »العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم، 

قادة وشعوبا ومنظمات، إلى »التحرك السريع لنصرة 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وإلى تحمل 

مسؤولياتهم التاريخية واإلنسانية تجاه المسجد األقصى 
المبارك ومدينة القدس لمنع حكومة العدو اإلسرائيلي 

من المضي في تنفيذ مخططاتها بارتكاب ابشع الجرائم 
اإلرهابية في حق الفلسطينيين وأعز مقدساتهم بما 

يهدد األمن والسالم في المنطقة والعالم بأسره«. 

وقال خالل استقباله وفودا عادته في دار الفتوى  »المبارك 
ليس المسجد األقصى فقط بل القدس أيضا وفلسطين 

أرض التين والزيتون استنادا الى قوله تعالى: »سبحان الذي 
أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير«. 

فنحن مأمورون بمعاملة الناس كل الناس بالبر والقسط 
ولكن هناك أمران ال يمكن المجاملة فيهما وهما أن يقاتلونا 
في ديننا أو يحاولوا إخراجنا من أرضنا، وهذان األمران يحاول 

اإلسرائيليون القيام بهما في المسجد األقصى والقدس 
وفلسطين، إنهم يعتدون علينا في ديننا بمحاولة االستيالء 

على المسجد األقصى وهم يحاولون االستيالء على أرضنا 
المباركة وإخراجنا منها باالستيطان«. 

وأضاف: »الواجب الديني والعربي والوطني واإلنساني 
يدعونا إلى مقاومة االعتداء على الدين والناس واألرض، 

وقد كانت المقاومة ديدن الفلسطينيين وهي كذلك 
اآلن، وستبقى مقاومة الفلسطينيين والعرب والمسلمين 
مستمرة الى حين تحرير األقصى والقدس وكامل التراب 

الفلسطيني«.

وختم: »دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ستبقى 
حاملة قضية األقصى والقدس وفلسطين حتى يكتب 

اهلل لنا جميعا النصر والتحرير وإحقاق الحق الفلسطيني 
وحقوق الفلسطينيين المشروعة على أرضهم المحررة 

من دنس االحتالل الصهيوني الغاشم«.

طرابلس
وأطلق مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار «نداء 

القدس«، وأعلن خالله «الدعم الكامل للشعب الفلسطيني 
ولصموده في وجه الممارسات اإلسرائيلية«، خالل لقاء عقد 
بدعوة من دار الفتوى في طرابلس والشمال وبالتعاون مع 

«مركز صالح الدين للثقافة واإلنماء« لمناسبة ذكرى تحرير 
القدس على يد السلطان الناصر صالح الدين األيوبي.

  في بداية اللقاء تحدث رئيس «مركز صالح الدين للثقافة 
واإلنماء« هاشم األيوبي فأشاد بانتفاضة شعب فلسطين 
«برجالة ونسائه وشيوخه وفتيانه في مواجهة آلة الحرب 

اإلسرائيلية التي تتمادى في تهويد فلسطين والقدس 
ومحاصرة األقصى تمهيدا لتخريبه وهدمه في وقت يسفح 

فيه الدم العبي بأيد عربية وأيد من كل أصقاع الدنيا«.
 

نص النداء
وألقى الشعار »نداء القدس«، وجاء فيه: »نلتقي لنضم 

صوتنا إلى األصوات الهادرة التي تعم اليوم أنحاء العالم 
العربي واإلسالمي، مما يؤكد احتضان هذه األمة لقضيتها 

األولى قضية بيت المقدس والمسجد األقصى وفلسطين 
الحبيبة.

 
في شهر تشرين األول من كل عام تعاودنا ذكرى تحرير بيت 

المقدس على يدي القائد العظيم الناصر لدين اهلل تعالى 
صالح الدنيا والدين، صالح الدين األيوبي رحمه اهلل تعالى.

 
)...(

إن الظروف التي نمر بها اليوم تشبه إلى حد بعيد الظروف 
التي مرت بها المنطقة قبيل تحرير بيت المقدس.

ورحلة التحرير التي اختتمها صالح الدين بدأت بإرادة 
سياسية ودينية صادقة في الخروج من سياسات التجزئة 

ومحاور التنافس على النفوذ، والتقت مع تململ شعبي واسع 
من تنافس األمراء على السلطة وتقاتلهم عليها حتى لو 
كانوا إخوة من أب وأم، إضافة إلى تصحيح جاد من أئمة 
عظام للواقع العلمي الذي بات رهينة ألهواء السالطين، 

ومطامح طلبة الوظائف بالدين.

 ومن جديد، تلتقي اليوم في دار الفتوى الجامعة، نواة 
إلرادات حرة صادقة، يؤلمها واقع المنطقة، ويؤلمها 

استغالل الدين في حروب السياسة، ويؤلمها غياب الوعي 
لما يحاك للبالد والعباد، ويؤلمها أكثر أن ترى أن نوايا 
الصادقين من المجاهدين ال تتطابق مع أعمالهم على 

األرض وبخاصة في أسلوب وقواعد المواجهة مع هذا العدو 
الغاشم الذي يحتل كل بالدنا، وما العصابات الموجودة في 

فلسطين تحت غطاء الهوية اليهودية سوى طالئع لهذا 
الغازي الجديد لبالدنا طمعا بخيراتها وميزاتها التي ال تخفى 

على أحد.
 

نحن اآلن على أبواب الذكرى المئوية األولى التفاقية 
)سايكس - بيكو( عام 1916، هذه االتفاقية التي قسمت 

بالدنا بعد احتاللها وأصحابها لم يعجبهم التقسيم السابق 
ولم يلب حاجاتهم، لذلك هم يسعون مع احتفاالتهم بهذه 

المئوية إلى اإلمعان في تقسيمنا وتمزيقنا، وليس هناك 
أفضل من إثارة النعرات الطائفية والمذهبية من وسيلة 

لهذا التقسيم والتفتيت.
 وال يمكن للصهيونية أن تحقق حلمها بإقامة دولة يهودية 

إال بتأجيج مشاعر الكراهية على أساس الدين بين أبناء 
المجتمع الواحد.

إن إعادة الحقوق ألصحابها هو السبيل الصحيح والوحيد 
لسالم يتفيأ الناس ظالله. أما االحتالل واغتصاب حقوق 

الناس فال يجلب إال الدمار واالقتتال، ويؤجج في النفوس 
األحقاد التي تقلب المجتمعات جحيما.

 
إن األمة العربية، حكاما ومحكومين، مدعوون إلى نبذ 

الفرقة واالختالف، والعمل الجاد على التوحد واالئتالف. وإن 
كل واحد منا مطالب بأن يكون على مستوى المرحلة: وعيا، 

وحكمة، وتصرفا.
 

وال ضير على االطالق في أن يقر المخطئ بخطئه، وأن يعمل 
على تصحيح تصوراته وتصرفاته انسجاما مع مصالح األمة ال 

مع أحالم التاريخ.
 

كما أن الحكومات مطالبة بإقامة مصالحة جدية بينها وبين 

شعوبها مبنية على مصلحة المجتمع وليس مصلحة الحاكم، 
بله مصلحة جهات خارجية.

إن فلسطين بعامة، والقدس بخاصة، تستصرخ ضمائرنا. 
وصور البطوالت اليومية من أبنائها العزل تهيب بنا أن 

نتعالى على أنانياتنا، وأن نتخلى عن مشاريعنا الخاصة على 
حساب قضية األمة المركزية. قضية فلسطين التي تتعرض 

اليوم ألكبر حملة تهويد وطمس لكل معالمها المسيحية 
واإلسالمية.

)...(

إن طريق القدس تمر في إعطاء الشعوب حرياتها وحقوقها، 
وليس في مصادرة قراراتها وحياتها، وال في تهجيرها 

وتدمير منازلها وقراها ومدنها.
 

فمن دار الفتوى في طرابلس والشمال، هذه الدار الوطنية 
الجامعة، نتوجه إلى األمة، كل األمة، بهذا النداء - نداء 

القدس - نداء الواجب، نداء القيم، نداء الضمير، بأن 
يستيقظ النائمون، وأن ينتبه الغافلون الذي يهدرون 

مقدرات األمة: ماال، وسالحا، وبشرا، في غير ساحات البطولة 
الحقة، ساحات الجهاد الحق، في مقارعة العدو المحتل 

لفلسطين القدس.

هناك الشرف وهناك هناك الرجولة وهناك البطولة وهناك 
ينبغي أن تلتقي الجهود، وتتواثق العهود. فإذا جاء وعد 

اآلخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا«.

 
إن الممارسات اإلسرائيلية في القدس واألقصى وسائر أرجاء 

فلسطين هي سمة هذا العدو الحاقد الذي ما تمادى إال 
بسبب تباطؤ المنظمات الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة، 

وبسبب غض نظر، إن لم نقل تواطؤ، معظم الدول الغربية.
من هنا فإننا نؤكد باسمكم جملة مواقف ثابتة، نتمسك 
بها، ولن نرضى بأي تمييع لها أو تجاهل، ألننا نرى فيها 

الحد األدنى من المطالب المشروعة من أجل تحقيق الحل 
العادل والشامل لقضية فلسطين.

 
أوال - لن نكرر عبارات اإلدانة واالستنكار والتنديد والشجب، 

فهذا الكيان الصهيوني ال يرتدع بمثل هذه المواقف 
الباهتة، وسيظل على غيه وعدوانه ما لم يجابه بالقوة 

الالزمة وهي اللغة التي يمتثل لها ويذعن، وهذا حق 
الشعوب التي احتلت أراضيها أن تناضل من أجل تحريرها.

 
ثانيا - نطالب بوقف المفاوضات، المباشرة وغير مباشرة، 

وبكل أنواع التعاون، مع هذا العدو الذي يخرق العهود 
والمواثيق، ويعتمد سياسة المماطلة والمراوغة لتمرير 
مخططاته ومؤامراته، وعلى العرب أن يعلنوا معا رفض 

تقديم أي تنازالت أو مساومات، وأن ال إمكانية ألي تفاوض 
قبل عودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.

 
ثالثا - ندعو من له اتصاالت بهذا العدو إلى قطع كل أنواع 

العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية، والتصدي 
لمحاوالت التطبيع والتهويد، حتى يدرك هذا العدو أنه ال 
مكان له في هذه المنطقة، وأنه لن تمرر خارطة الشرق 

األوسط الجديد.

 رابعا - نستغرب الموقف الالمبالي لألمم المتحدة، وندعو 

إلى اتخاذ موقف أكثر حزما وجرأة وعدال يكشف للرأي العام 
العالمي مدى عدوانية هذا الكيان الغاصب الذي لم يطبق 

شيئا من قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن، وبخاصة 
ما يتعلق منها بوقف االستيطان واالنسحاب من األراضي 

المحتلة.
 

خامسا - إننا، ومن طرابلس المجاهدة، وباسم كل 
فعالياتها: الدينية والسياسية والحزبية والفكرية، لبنانية 

وفلسطينية، نحيي بكل إكبار وتقدير شباب وشابات 
االنتفاضة: رجاال ونساء، أطفاال وشيوخا، الذين يذودون عن 
القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك وكل المقدسات 

الدينية، بأجسادهم ، كما نحيي كل طفل وفتاة وامرأة ورجل 
على ثرى فلسطين، حيث يقومون نيابة عن األمة بالدفاع 

عن المقدسات، ثقة باهلل تعالى وإيمانا به، ونقول لهم: 
إنكم مصدر عز لنا نفتخر به، حيث تضربون أروع األمثلة 
في البطوالت والجهاد ضد عدو العرب والمسلمين. لقد 

أسقطتم المعادالت الحسابية العسكرية، وأريتم العالم أجمع 
أن عين الحق أقوى من مخرز الباطل.

 
سادسا - نطالب العالم أجمع - وعلى الخصوص الواليات 

المتحدة األمريكية التي ال زالت ملتزمة أمن الدولة العبرية 
على حساب الحقوق العربية - نطالبهم بالضغط على 

السلطة اليهودية المحتلة إليقاف االنتهاكات المتعمدة 
للمسجد األقصى وتوسعة ما يسمى بكنيس الخراب بجواره 
وعلى حساب أمالك الفلسطينيين وأوقافهم، والعمل الجاد 

على وقف التعديات والحفريات في أساسات المسجد األقصى 
التي تهدف إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

 
سابعا - ال نرضى بديال من حق العودة لشعبنا الفلسطيني 

في الشتات إلى أرضه وبيوته، وبياراته، كما نصت على ذلك 
المواثيق الدولية الصادرة في حينه.

 
ثامنا - ينبغي في هذه المناسبة أال ننسى آالف األسرى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني، وفيهم النساء 
واألطفال، وينبغي على المجتمع الدولي أن يجد في العمل 

على إطالق سراحهم.
 

تاسعا - نعلن من هذا المكان دعمنا الكامل للشعب 
الفلسطيني ولصموده في وجه الممارسات اإلسرائيلية، 

ونطالب العالم العربي على وجه الخصوص بالعمل على فك 
الحصار عن أهلنا في غزة ، وإمداد الشعب الفلسطيني بكل 

ما يلزم من إمكانيات ومعونات طبية وغذائية وغيرها.
 

نعلم أن جماهير أمتنا العربية واإلسالمية قد انتفضوا مع 
إخوانهم في القدس وفلسطين، وهذا ما يعزز األمل بأن 

هذه القضية لن تموت بإذن اهلل تعالى، وسنستمر سوية في 
منع تمرير المخطط الصهيوني حتى يأتي أمر اهلل تعالى«. 

»نداء القدس«من دار الفتوى يف لبنان ..
ندعم املجاهدين يف األراضي املحتلة  ونرفض التفاوض مع العدو!

 

إقرأ أيضًا ،،
الجماعة االسالمية: 

لتشكيل شبكة أمان حاضنة 
لشباب القدس - ص4

««

«
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ترأس رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الكبير، 
حضره  الصلبة،  النفايات  معالجة  للجنة  إجتماعا 
وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب 
وتم  الجسر،  نبيل  واإلعمار  اإلنماء  مجلس  ورئيس 
النفايات  القائمة لتنفيذ خطة  عرض آلخر المساعي 

التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا. 

مع  دردشة  في  شهيب  الوزير  قال  االجتماع  بعد 
يوميا،  سرار  مطمر  في  يتقدم  »العمل  الصحافيين: 
والموقف أصبح جاهزا، ومن حق الناس االعتراض ومن 
حقنا توضيح ما يحصل، والوزير نهاد المشنوق سيجتمع 
مع وفد من اهالي عكار  ضمن صالحياته كوزير داخلية 

وبلديات«.

ولكن  حاليا  عليه  يكشف  قال:  الثاني،  المطمر  وعن 
فعل  ردات  نتجنب  لكي  مكانه  عن  الكشف  استطيع  ال 

المعترضين الخنفشارية«. 

والضمانات  أموالها  عن  البلديات  تساؤالت  وعن 
باصدار المراسيم قال: »هناك مرسوم تم التوقيع عليه 
وآخر حضر ولهذا السبب استغرقت الخطة هذا الوقت 

للتنفيذ لكي تكون االموال قد وصلت الى البلديات«.

وصعب  معقد  النفايات  أزمة  »موضوع  ان  الى  ولفت 
ومعالجته ليست سهلة، لذلك نعمل بكل هدوء تالفيا 

الي خطوة ناقصة، واألمطار لن تؤثر على النفايات«.

 واستقبل الرئيس ميقاتي

الرئيس  سالم  تمام  الوزراء  مجلس  رئيس  واستقبل 
الداخلية  لألوضاع  عرض  وكان  ميقاتي،  نجيب 
الشؤون  وزير  بحضور  بطرابلس،  المتعلقة  والمشاريع 

اإلجتماعية رشيد درباس.

الرئيس  بلقاء  »تشرفت  اللقاء:  بعد  ميقاتي  وقال   
بمناسبة  له  التهنئة  لتقديم  مناسبة  وكانت  سالم، 
لبنان،  خارج  وجوده  مع  صادف  الذي  األضحى،  عيد 
االمم  اجتماعات  من  عودته  اثر  بالسالمة  هنأته  كما 
الدولية  األجواء  على  وأطلعني  نيويورك،  في  المتحدة 
باسهاب  تحدثنا  كما  ولبنان.  بالمنطقة  يتعلق  ما  في 
درباس  الوزير  لحضور  وكان  الداخلية،  االوضاع  عن 
المشاريع  االجتماع نكهة طرابلسية، حيث تحدثنا عن 
الدعم  كل  سالم  لدى  ووجدنا  بطرابلس،  المتعلقة 

لهذه المشاريع واالستمرار بها لنهضة المدينة«.

 محكومون بالحوار
»أننا  على   ميقاتي  نجيب  محمد  الرئيس  وأكد 
يوحي  كمن  نكون  دونه  من  ألننا  بالحوار،  محكومون 
الصدام،  تعني  الحوار  وإستحالة  بإستحالته،  للناس 
والصدام ينعكس في الشارع توترات، نحن جميعا في 
غنى عنها«، متسائال: «ماذا يبقى من قاسم  مشترك 
المؤسسات وسقط  اذا سقطت  يبنى عليها،  أرضية  او 

الحوار؟«.

وقال: »اال يحز في أنفسنا هذا اإلستنزاف لطاقات لبنان 
العاملة؟،  القوة  من  وخروجا  هجرة  والقادرة  الشابة 
عانى  الذي  الطيب  الشعب  وبهذا  بلبناننا  اهلل  فلنتق 
األمرين على مر العقود، ولنقطع هذه المرحلة العصيبة 

بأقل األضرار في انتظار الفرج«.

وكان ميقاتي يتحدث خالل رعايته »المؤتمر الدولي 
الرحمة  «مجمع  ينظمه  الذي  السادس«  العلمي 
«التكنولوجيا  عنوان  تحت  طرابلس،  في  الطبي« 
والجسدية  العقلية  الصحة  خدمة  في  والتأهيل 
»مركز  الرئيس  افتتاح   تخلله  الذي  واالطفال«، 

الرحمة لذوي االحتياجات الخاصة«.
 

وقال ميقاتي: »على قدر ما كررنا أنفسنا في شرح الواقع 
للمواقف ال  إعادة  اي  أن  بتنا نشعر  المأزوم،  السياسي 
يعول عليها، من هنا دعوني اطرح األمور أمامكم كما 
نكون   دونه  من  ألننا  بالحوار  محكومون  نحن  هي. 
تعني  الحوار  وإستحالة  بإستحالته،  للناس  يوحي  كمن 
الصدام، الذي ينعكس في الشارع توترات جميعنا في 
غنى عنها. قد يقول قائل أن هذا الحوار لن يؤدي الى 
إنتخاب رئيس، أو تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء 
السؤال  الحقيقة، لكن  الكثير من  التشكيك   وفي هذا 
أرضية  او  مشترك  قاسم  من  يبقى  ماذا  يطرح:  الذي 

يبنى عليها اذا سقطت المؤسسات و سقط الحوار؟«.

طرابلس
وتحدث عن وضع طرابلس، فقال: »ال يخفى على احد 
ان طرابلس تواجه صعوبات كبيرة، ابرزها تخلي الدولة 
االمنية  الخطة  جاءت  لقد  بها.  اهتمامها  وتراجع  عنها 
كأبناء  فاننا  لذلك  االنمائية،  الخطط  ننتظر  زلنا  وما 
ومسؤولية  امانة  حمل  عاتقنا  على   اخذنا  طرابلس 
الضغط  عبر  اوال  اتجاهين:  في  والعمل  المدينة  هذه 
وثانيا من  المزمنة،  حقوق طرابلس  تحصيل  اجل  من 
خالل المبادرة الى انجاز سلسلة من المشاريع االنمائية 
الملحة بالتعاون مع فاعليات المدينة. ونأمل ان تكون 
االنماء  درب  على  طويل  لمسار  بداية  الخطوة  هذه 
مدينتنا طرابلس وشمالنا  اجل  االنجازات من  وتحقيق 
تجاه  مقصرين  ونبقى  وسنعطي  اعطينا  الحبيب. 
مدينتنا، وااليام المقبلة ستثبت كم نحمل من مشاريع 
سماحة  اطلعنا  قد  وكنا  واجبنا،  اقل  وهذا  لطرابلس 

المفتي الشعار على بعض هذه المشاريع«.

نواب املنية - الضنية 
ضم  الضنية   - المنية  نواب  من  وفدا  سالم  والتقى 

النواب: أحمد فتفت، كاظم الخير وقاسم عبد العزيز.

منذ  سالم  للرئيس  »قدمنا  فتفت:  قال  اللقاء  بعد 
الضنية   - المنية  منطقة  باسم  مذكرة  أسبوعين 
بسبب اإلجحاف الكبير الذي لحق بهذه المنطقة نتيجة 

التوزيعات التي قامت بها الحكومة على المناطق كافة، 
والمذكرة هي من جزءين: الجزء االول يتضمن األمور 
التي ال تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ألنه إما هناك 
قرارات  وإما هناك  النواب  قوانين مصدقة من مجلس 
من مجلس الوزراء تحتاج إلقرار سريع، ونطالب بإقرارها 
تنتظر  أمور  الثاني هي  والجزء  اسبوع.  وتنفيذها خالل 
الحكومة  من  جدا  موقف سلبي  لنا  واال سيكون  شهرا 
بما في ذلك خطة النفايات. إن منطقة المنية الضنية 
الشكل وتحديدا  التعامل معها بهذا  يتم  ان  لن تقبل 

بعد التطورات واألمور السياسية االخيرة«.

يركز  ان  فيجب  الجاري،  للحوار  بالنسبة  »أما  أضاف: 
جدول  وضع  بري  الرئيس  االساسي،  الموضوع  على 
اعمال للحوار ويجب ان يسير هذا الحوار بجدول اعماله، 
بت  قبل  مقبول  غير  آخر  الى  موضوع  من  واالنتقال 
الموضوع االول  وهذا موقف كل قوى 14 آذار، واالصرار 
األولوية وقبل  له  الجمهورية  رئاسة  على بت موضوع 

ذلك لن يكون بحث في اي موضوع آخر. 

والنائب كاظم الخري يحذر

الخير  كاظم  النائب  »المستقبل«  كتلة  عضو  وأكد   
ضرورة أن يبقى القديم على قدمه في اللجان النيابية 
عليها  اإلتفاق  تمّ  معينة  توازنات  ان  مذكرًا  الدائمة، 
سنوات،  ست  نحو  منذ  الحالي  المجلس  انتخاب  بعد 

بالنسبة الى الرؤساء والمقررين وحتى األعضاء.

وفي حديث الى وكالة »أخبار اليوم«، شدّد الخير على 
رافضًا  عليها،  واإلبقاء  التوازنات  هذه  احترام  ضرورة 
تغيير رئيس لجنة ينتمي الى فريق سياسي معين دون 
على  شدّد  وإذ  آخر.  فريق  من  لجنة  رئيس  يتغيّر  أن 
أننا نرفض تغيير رئيس لجنة األشغال العامة والطاقة 
في  الخير:  قال  قباني،  محمد  النائب  والنقل  والمياه 
حال طرح األمر سنطالب بتغيير عدد من رؤساء اللجان 
الذين ينتمون الى الفريق اآلخر.وأضاف: التوازن القائم 
يجب ان يبقى، مشددًا على أن رؤساء اللجان المنتمين 
الى تيار »المستقبل« يقومون بدورهم على أكمل وجه 
وتحديدًا النائب قباني حيث منذ توليه رئاستها كانت 
لجنة األشغال األفعل ال سيما في فترة تعطيل المجلس.

تابع: معظم اللجان تعطلت، في حين أن لجنة األشغال 
استمرت في عقد الجلسات ومتابعة أمور الناس الحياتية 
ال سيما بالنسبة الى مشاكل المياه والسدود والكهرباء 
وصفقات الكهرباء. وأكد على أننا متماسكين أكثر من 
أي وقت مضى بالنائب قباني في رئاسة لجنة األشغال. 
الى أن  الخير  الحكومي، فأشار  الوضع  الى  بالنسبة  أما 
سياسة التعطيل والعقل التعطيلي أفشال كل شيء بدءًا 
الذي  هو  المواطن  لألسف  ولكن  النفايات،  ملف  من 

يدفع الثمن.

 وسأل: هل المواطن الذي يمثله التيار »الوطني الحر« 

اللبنانيين  كل  وأضاف:  النفايات؟!  أزمة  من  يعاني  ال 
كما  والمياه...  والكهرباء  النفايات  أزمات  من  يعانون 
والقروض  الهبات  من  اإلستفادة  عدم  من  يعانون 
وبالتالي  الوزراء،  مجلس  وغياب  التشريع  غياب  بسبب 
دون  اللبنانيين  جميع  على  ينعكس  الحاصل  التعطيل 

استثناء.

امام  غير مسؤولة  نيابية  كتاًل  هناك  أن  الى  أسف  وإذ 
هؤالء  أن  الى  يعود  ذلك  سبب  الخير:  قال  مؤيديها، 
يمكنهم  النيابية  اإلنتخابات  غياب  في  انه  يعتبرون 
بإجراء  يطالبون  اي  الديماغوجية  اللغة  الى  اللجوء 

اإلنتخابات وفي الوقت ذاته يعطلون حياة الناس.

الحل لكل  الخير على أن مفتاح  وردًا على سؤال، شدد 
قائاًل:  للجمهورية،  رئيس  إنتخاب  هو  األزمات  هذه 
للمفارقة أن الفريق الذي يعطل إنتخاب الرئيس يعطل 

كل اإلستحقاقات والمعالجات. 

 

حزب اهلل
المجلس  رئيس  نائب  اتهام  وعن  أخرى،  جهة  من 
التنفيذي في »حزب اهلل« الشيخ نعيم قاووق فريق 14 
آذار بتسهيل انتشار التكفيريين في جرود عرسال، أجاب 
التطرّف  إال  التطرّف  مسؤولية  يتحمل  أحد  ال  الخير: 
المقابل، مشيرًا الى أن التطرّف اإلسرائيلي وّلد تطرّفًا 
االيراني  الثوري«  آخر، وتطرّف »حزب اهلل« و«الحرس 
النظام  تطرّف  لوال  كذلك  المقابل،  في  تطرّف  وّلد 
في  األمور  وصلت  لما  شعبه  مع  التعاطي  في  السوري 

سوريا الى هذا المستوى من الحرب.

يغذي  فالتطرّف  اليه،  مردود  قاووق  كالم  وأضاف: 
بعضه في المنطقة.

و«حزب  »المستقبل«  تيار  بين  الثنائي  الحوار  وعن 
اهلل«، قال الخير: دخلنا الى هذا الحوار، كما شاركنا في 
حكومة »ربط النزاع« انطالقًا من النية السليمة، وذلك 
ليس ضعفًا من قبلنا وال خوفا، لكن انطالقًا من تحمّل 

المسؤولية أمام الشعب اللبناني.

أضاف: لكن لألسف الفريق اآلخر اعتبر هذا األمر ضعفًا 
اإلبتزاز من أجل تعطيل كل  المقابل يمارس  وهو في 
شيء من أجل مصالحه الخاصة والعائلية.  وتابع: وصلنا 
الى مكان حيث لم يبقَ أمامنا حلول سوى الوقوف عند 

ثوابتنا وإال كل شيء في هذا البلد سيخرب.

الخاصة  المصالح  عن  بالتعالي  الجميع  الخير  وطالب 
التي  القضايا  معالجة  مقابل  التشنجات  عن  واإلبتعاد 
تهمّ الناس.  وختم: تيار »المستقبل« لم يعد لديه ما 
يتنازل عنه، فقد شاركنا في الحوار رغم مشاركة »حزب 

اهلل« في سوريا وتشبث فريق 8 آذار بمواقفه.

سالم يبحث مع ميقاتي ونواب »املنية - الضنية« مطالب »شمــالية«
ميقاتي: نحن محكومون بالحوار ،، فتفـت يدعو »:لـ بت موضوع الرئاسة األوىل« ،، شهيب ماض يف »خطته« ،، والخري يحذر من »التخريب«

 

إقرأ أيضًا ،،
الدكتور خلدون الشريف 

ضد مرآب التل من بابو لــ 
محرابو - ص6

 

إقرأ أيضًا ،،
العزم والسعادة تحي 

السنة الهجرية الجديدة 
1437 - ص10

 

إقرأ أيضًا ،،
النائب الخير: لن نكون 
اال في صفوف الشعب 

المحروم - ص8
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ورابطة  اإلسالمية  الجماعة  في  االقصى  نصرة  هيئة  أقامت   
متطوع  مئة  من  ألكثر  تكريميا  حفال  القدس  ألجل  شباب 
ومتطوعة من مختلف مناطق الشمال في قاعة مجمع الرحمة/
في  االسالمية  للجماعة  العام  األمين  وذلك بحضور  القلمون 

لبنان«إبراهيم المصري« وحشد من المشايخ والفعاليات.

 
الحفل استهل بتالوة من  القرآن الكريم ثم كلمة األمين العام 
للجماعة اإلسالمية إبراهيم المصري والذي ثمن دور الشباب 
اخذوا على عاتقهم  اذ  والشابات »وإنها لمكرمة كبيرة لهم 
المناسبات  للقدس وتنسيق  والعمل  االقصى  المسجد  نصرة 
الفلسطينية  ، وإنها لنعمة وجود منظمة هيئة نصرة األقصى 
وحماس بعد أن كنا في الماضي ننادي كحركات اسالمية في 
لالنظمة  تابعة  الفلسطينية  المنظمات  جميع  وكانت  لبنان 
أن يقوم.أما في  للعمل االسالمي  العربية ولم يكن مسموح 
والجهادي  التنظيمي  العمل  يبدأ  فلم  الفلسطيني  الداخل 
عدم  من  بدأت  والتي  غزة  حررت  حماس،التي  حركة  مع  اال 
رموزها  كبار  من  تملك  ما  اغلى  قدمت  ولكنها  االمكانيات 
شهداء والتي ستتابع لتحرير كل شبر منها وصوال لألقصى.
واجبنا في لبنان كبير ويكفي أننا نمتلك حرية ان نعتصم وان 
نرفع الصوت مستنكرين مما يحدث في فلسطين وغيرها،جزى 
يقدمونه  ما  على  خير  كل  والشابات  الشباب  اخواننا  عنا  اهلل 

وسيقدمونه ان شاء اهلل.«

متحدًثا  بركة   علي  حماس  حركة  مسؤول  كلمة  كانت  ثم   
التي حققتها خالل االيام  الثالثة  واالنجازات  عن »االنتفاضة 
تقسيم  مخطط  تعطيل  أهمها  من  كثيرة  انجازات  القليلة 
بسبب  االقتحامات  من  وحدت  والمكاني،  الزماني  القدس 
الرعب التي قذفته في قلوب المستوطنين.ناهيك عن ضرب 
سالح  وتوقيف  السياحة  بتوقيف  الصهيوني  الكيان  اقتصاد 
الجو والبر والبحر بسبب عدم قدرته على مواجهة سكين.كما 
الميدان. في  باطيافه  الفلسطيني  الشعب  توحيد  استطاعت 
ونحمد اهلل اذ أنها أدت إلى استنهاض األمة واستفاقت من 

جديد وعادت الى فلسطين«.
 

بدوره الشيخ احمد العمري تحدث عن »أهم االنجازات لهذه 
االنتفاضة االنجاز االيماني الذي اشار اليه ربنا تبارك وتعالى 
في قوله}النتم اشد رهبة في صدورهم من اهلل ذلك بانهم 
المرابطون  هؤالء  الى  واكرام  عز  فتحية  يفقهون{  ال  قوم 
صورها. بابهى  المعاني  هذه  سطروا  الذي  والمرابطات 
من  خوفًا  يرتعش  والصهيوني  كبيرا  انجازا  يكون  ال  وكيف 

الفلسطنيين«.
 

كلمة هيئة نصرة االقصى القاها محمود موسى رأى فيها »أن 
القضية الفلسطينية هي القضية االولى واالهم وانها ليست 

مسؤولية حماس وحسب وانما مسؤولية كل المسلمين« .
 

هيئة نصرة األقصى يف الجماعة االسالمية
لتشكيل شبكة أمان حاضنة لشباب القدس

|   من االجتماع 

كرامي: فلسطني هي العنوان العربي 
املضيء يف زمن أسود

 رأى الوزير السابق فيصل كرامي الى أن »فلسطين توحدنا 
وغزة  الضفة  جمعت  التي  األقصى  انتفاضة  في  جديد  من 
انتفاضة  في  الفلسطيني  الشعب  وكل  والنقب  والجليل 
الكرامة دفاعا عن المقدسات ورفضا للذل والمهانة واصرارا 

آلة  اعتى  وجه  في  جسورة  بقلوب  بالحياة  الحق  انتزاع  على 
عسكرية ارهابية يديرها جيش العدو وعصابات المستوطنين 

والمستعربين«.

العربي  العنوان  هي  »فلسطين  أن  على  بيان  في  وشدد 
الجيوش  ترسانات  فيه  تتولى  أسود  زمن  في  المضيء 
بينما  بينهم،  فيما  واألقتتال  وجيرانها  شعوبها  ذبح  العربية 
الحجارة  يمتلك سوى  ال  أعزل  جديد  فلسطيني  جيل  ينتفض 

والسكاكين وااليمان الساطع بأن الحق منتصر بقوة الحق«.

الصفدي خالل تكريم تالمذة الشهادات 
الرسمية: االنماء الرتبوي قادر على 

التصدي لتفكك الدولة

  اعتبر النائب محمد الصفدي انه «كان باإلمكان تأمين مبلغ 
من الموازنة العامة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب 

الذي اقترحه حين كان وزيرا للمالية، إلنصاف المعلمين 
واإلداريين في الدولة، من دون الدخول في متاهات مجلس 

النواب، اال انه جاء من يهمس في آذان البعض ليرفضوه 
طمعا بالمزيد، فدخل المشروع في متاهات اللجان ثم تبدلت 

الحكومة وال يزال المعلمون يبحثون عن حقوقهم«.

كالم الصفدي جاء خالل حفل تكريم »مركز الصفدي 
الثقافي« 184 تلميذا متفوقا في الشهادات المتوسطة 

الرسمية من 34 مدرسة رسمية في طرابلس، برعاية وزير 
التربية والتعليم العالي االستاذ الياس بو صعب ممثال 

بمدير التعليم االساسي االستاذ جورج حداد وبحضور رئيسة 
المنطقة التربوية في الشمال السيدة نهال حاماتي ممثلة 

برئيس دائرة التربية في الشمال بالتكليف عبد الباسط 
عباس، ورئيسة رابطة معلمي التعليم الثانوي في الشمال 

اآلنسة ملوك محرز، ورئيسة رابطة معلمي التعليم االبتدائي 
فداء طبيخ.

ورأى الصفدي في كلمته ان «المدرسة الرسمية كما 
المستشفى الحكومي والطريق العام، هي مساحة مشتركة 

بين اللبنانيين، يتساوون من خاللها في الحقوق والواجبات 

فيتعزز بذلك شعورهم باالنتماء إلى الوطن لتبدأ من هنا 
عملية بناء الدولة« معتبرا ان «التفكك الذي يصيب الدولة 

اللبنانية ال يمكن التصدي له إال بمشروع سياسي إنمائي 
يحقق النهضة المرجوة لجميع اللبنانيين، من دون تمييز 
بين المناطق أو بين الطوائف، تكون ركيزته األولى نظام 
تربوي تعليمي متكامل، يؤمن في الوقت نفسه مقومات 

التربية الوطنية والمدنية وجودة التعليم«. 

واشار الى ان «لبنان تميز قبل العام 1975 بالمستوى 
التعليمي الرفيع الذي بلغته مدارسه وجامعاته، لكن الحرب 

تسببت بتراجع على هذا المستوى، في حين لم تشهد 
السنوات العشرين األخيرة اهتماما حقيقيا من جانب الدولة 

لتعزيز قطاع التعليم الرسمي«.

وتوجه الى التالمذة، بالقول: »نجاحكم برهان قاطع على 
أن مؤسسات التعليم الرسمي، وعلى الرغم من اإلهمال 

المزمن، ال تزال قادرة على تخريج المتفوقين، فعلى 
السياسيين والمسؤولين جميعا، وفي أي موقع كانوا، أن 

يأخذوا العبرة وأن يعطوا المدارس الرسمية والجامعة 
اللبنانية، ما تستحق من اهتمام ومن موازنات« مؤكدا ان 
«مؤسسة الصفدي تؤمن بأن االستثمار في قطاع التعليم 

الرسمي هو استثمار لصالح بقاء لبنان واستقراره وتعزيز 
فرص العمل«

وبعد كلمات من وحي اللقاء  اختتم الحفل بتوزيع الجوائز.

بعد طول انتظار افتتح  قصر العدل الجديد في طرابلس. 
أشرف  العدل  وزير  سليمان،  ميشال  الرئيس  حضور  في 
قانونيين   ، نواب  العريضي،  غازي  األشغال  وزير  ريفي، 

ومدعوين.

الوطن،  كانت كلمة لعضو كتلة »المستقبل«  النشيد  بعد 
قصر  بناء  على  آت  »لم  فيها:   قال  الجسر  سمير  النائب 
العدل ألتشاوف ال سمح اهلل وعلى الرغم مما يحيط بنا من 
أردنا وإذا أخلصنا وإذا عملنا  إذا  أهوال نحن دائما نستطيع 
ونستطيع األحسن إذا أشركنا الناس من أهل العلم والخبرة 
وأصحاب المصلحة والعبرة الثانية أن الخير ال يزال قائما بين 

الناس«.

ريفي  أشرف  العدل  وزير  وخصوصا  اإلحتفال  منظمي  وشكر 
في  المتطوعين  وكل  األشغال  وزارة  في  تعاقب  من  وكل 
هندسة اإلعمار وتحية إلى روح اإلستاذ بيار نعمة وتحية إلى 
األستاذ سعيد الجزائري ومارون دكاش وبشارة مونس ولن 
ننسى شكر الراحل روفائيل وأشكر كل من أبدى مالحظات 
على  تعاقبوا  الذين  المحامين  كل  وأشكر  المشروع  حول 
دفع  الذي  المتعهد  إلى  األخير  والشكر  المشروع  تنفيذ 

المستحقات التي بلغت الماليين من الدوالرات«.

زعيرت
قال  زعيتر  غازي  والنقل  العامة  األشغال  لوزير  كلمة  وكانت 
فيها: »إن هذا الصرح القضائي المميز بما فيه من صالحيات 
احترام حقوق اإلنسان سيساهم في نهضة طرابلس الفيحاء، 
صرحنا العدلي يقوى فيه المظلوم على الظالم وتسود فيه 

لغة القانون فقط، قضاء الثقة والمسؤولية والعدالة«. 

واعتبر أن »القضاء رسالة«، مهنئا طرابلس والشمال ومهنئا 
»القضاة والمحامين والمواطنين«، خاتما »إلى المزيد بإذن 

اهلل«.

ريفي
بدوره، قال وزير العدل أشرف ريفي:«أن نفتتح قصرا للعدل 
أثبتت  طرابلس  لكن  فيها  العدالة  شعلة  نضيء  أننا  يعني 
للمؤسسات.  حاضنة  وبيئة  المشترك  للعيش  نموذج  أنها 
الذي له كل  اللبناني  القضاء  تاريخ  إنها لحظة مفصلية في 
بدخوله  وأن  محفوظة  كرامته  أن  المواطن  وسيعلم  تقدير 
وحدها  فيه  الفصل  وكلمة  العدالة  باب  يدخل  العدل  قصر 

للقانون وال سقف يعلو على سقفه.

وقال: »بين ثقافتي االعمار والدمار فاصل واحد هو القانون 
الحريري  الشهيد  الرئيس  القضاء. ونعاهد  وحاكم واحد هو 
لم  ما  تكتمل  لن  الشمال  في  فرحتنا  مسيرته.  على  البقاء 

ولن  نستكين  ولن  العدالة  قفص  إلى  المجرمون  يساق 
وعاشت  العدل  ودامت قصور  الشر  مهما عال صوت  نتراجع 

طرابلس عاصمة الشمال وعاش لبنان«. 

ذكرى وسام الحسن
وفي سياق آخر  أقام  اللواء ريفي، بمناسبة الذكرى السنوية 
الثالثة الستشهاد اللواء وسام الحسن، احتفاال أمام النصب 
التذكاري للشهيد، في مسقط رأسه توراتيج ـ الكورة، حضره 
إضافة الى ريفي عقيلته المحامية سليمة اديب، والد الشهيد 
عدنان ووالدته أم حيدر وأرملته آنا وولداه مازن ومجد وأفراد 
العائلة، المدعي العام االستئنافي في الشمال وائل الحسن 

وحشد كبير من أبناء المنطقة.

الورد  من  إكليال  ريفي  وضع  ثم  الوطني،  النشيد  بداية 
في  أشار  كلمة،  وألقى  التذكاري،  النصب  على  األبيض 
مستهلها إلى أن »المجرم هو نفسه، وبصماته في ارتكاب 
مؤكدا  الحقيقة»،  سيكشف  والتحقيق  واضحة،  الجريمة 

»استمرار مواجهة أدوات التخريب والتعطيل.

الكبير  الشهيد  الحسن،  اللواء وسام  الكبير  وقال: »الشهيد 
الوالدة  حيدر،  أبو  الوالد  صهيوني،  أحمد  أول  المؤهل 
الفاضلة أم حيدر، السيدة الفاضلة آنا والولدين مازن ومجد، 
عائلة الشهيد أحمد صهيوني، أيها الحضور الكريم: سنوات 
الكبير،  الشهيد  أيها  زلت  وما  استشهادك،  على  ثالث مرت 
وستبقى أنت ورفيقك الشهيد أحمد صهيوني الوسام الرفيع 
زلت  والقدوة، ال  المثال  زلت وستبقى  الوطن، ال  على صدر 
وستبقى رمزا للوطنية والشجاعة والقيادة والحكمة والوفاء. 
نعم هذه القيم وغيرها الكثير اجتمعت بشخصية إستثنائية 

المعة هي وسام الحسن«.

 وختم »رحمة اهلل عليك أيها الشهيد البطل وسام الحسن، 
أحمد صهيوني، عهد  البطل  الشهيد  أيها  عليك  اهلل  رحمة 
العدالة  الصعاب،  اشتدت  مهما  المسيرة  نكمل  أن  علينا 
آتية والنصر قريب بإذن اهلل، ونحن مستمرون، مستمرون، 
مستمرون. التحية للوالد أبو حيدر، التحية للوالدة أم حيدر، 
التحية  ومجد،  مازن  وللعزيزين  أنا  الفاضلة  للسيدة  التحية 
لعائلة الشهيد أحمد صهيوني. عشتم وعاش الشهيد البطل 
وطنا  لبنان  عاش  األرز،  ثورة  شهداء  وكل  الحسن  وسام 

للحرية واألحرار واألبطال«.

ثم زار ريفي وعقيلته منزل الشهيد في البلدة، وقدما التعازي 
الشهيد  منزل  وعقيلته  ريفي  زار  ذلك  بعد  العائلة،  الفراد 
اللواء  مع  استشهد  الذي  صهيوني،  أحمد  أول  المؤهل 

الحسن، وقدما أيضا التعازي ألفراد أسرته.

 افتتاح قصر العدل الجديد يف طرابلس
وكلمات أكدت على أن الكلمة الفصل للقانون

|   الريفي وعائلة الشهيد الحسن وأصدقاءه 

اجتماعا  الشمال ترأس  محافظ 
ملعالجة النفايات

 ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا في مكتبه 
النفايات.  معالجة  في  متخصصين  مع  طرابلس،  سراي  في 
ايجاد حلول مناسبة لمعالجة مشكلة  واستمع منهم لكيفية 
وزير  مستشار  حضور  في  والشمال،  طرابلس  في  النفايات 
الفيحاء  بلدية  اتحاد  رئيس  ماروني،  طوني  والمياه  الطاقة 
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  الرافعي،  عامر  المهندس 
مخائيل  زعني  زغرتا  بلديات  اتحاد  رئيس  دبوسي،  توفيق 

رئيس  كريم،  بو  كريم  الكورة  بلديات  اتحاد  رئيس  خير، 
بلدية اميون غسان كرم، رئيس بلدية شكا فرج اهلل كفوري، 
 ENERJICO رئيس بلدية القلمون طالل دنكر، مدير شركة
الخبير  ايوب،  ميشال   SICOMO شركة  مدير  حداد،  كريم 
انطون  جورج  معاصري،  راجي   MORIS شركة  في  البيئي 

مدير جمعية «مرسيكورب«، المهندس عفيف نسيم.

مشكلة  معالجة  لكيفية  مفصال  شرحا  المشاركون  وقدم 
الفرز  عملية  من  بدءا  الشمال  اقضية  مختلف  في  النفايات 
مرورا بإعادة التدوير والتفكك الحراري وصوال الى االستفادة 

من بقايا النفايات. 
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السفري الرتكي يف عكار: مشاريعنا   
بني  وطيدة  عالقات  لبناء  جسر 

شعبينا
جال السفير التركي الجديد في لبنان تشاتغاي أرجيس،   في 
منطقة عكار، يرافقه نائب رئيس مؤسسة »التعاون والتنسيق 
التركية- تيكا« ثوريا بوالت ومدير مكتب المؤسسة في لبنان 

ابراهيم أربير.

بعد زيارة محافظ عكار عماد لبكي في سراي حلبا الحكومي، 
شعبي  استقبال  له  أعد  حيث  الكواشرة،  بلدة  أرجيس  زار 
تركمانية،  اصول  من  البلدة  أهالي  أن  سيما  ال  حاشد، 

ويتحدثون اللغة التركية.
 

حضور  في  عامة،  حديقة  أرجيس  افتتح  الكواشرة  وفي 

المحامي خالد طه ممثال االمين العام لتيار »المستقبل« أحمد 
وحشد  شديد  محمد  االسالمية«  »الجماعة  ممثل  الحريري، 

كبير من االهالي.

لعكار  زيارتي  بدء  »منذ  فيها:  قال  كلمة  أرجيس  والقى 
قبلكم  من  الطيبة  واالستضافة  المحبة  بعمق  أحسست 
جميعا، وأنا مهتم جدا بانجاز هذا المشروع، الذي نفذته تيكا، 
توطيد  وهدفها  طائفة،  اي  بين  خدماتها  في  تفرق  ال  التي 
انجاح  في  ساهموا  الذين  »كل  شاكرا  االنسانية«،  العالقات 
هذا المشروع وباقي المشاريع، التي زرناه «، مؤكدا ان »جميع 
المشاريع سوف تستمر في جميع المناطق اللبنانية، والغرض 
الرئيسي لنا هو توطيد العالقات بين شعبينا، وهذه المشاريع 
وقال:  الشعبين«.  بين  الوطيدة  العالقات  لبناء  الجسر  هي 
»إن الحكومة التركية عبر مؤسسة التعاون والتنسيق - تيكا، 
المشاريع،  من  المزيد  النجاز  الالزم  الدعم  بتقيدم  ستستمر 

وفي شتى المجاالت التربوية والرياضية والتنموية عامة«.

جمعيات  من  لعدد  الممثلين  الناشطين  من  عدد  إجتمع   
وفعاليات  المدني  الحراك  وحمالت  االهلي  المجتمع  وهيئات 
وعدد من رؤساء البلديات الرافضة لخطة الوزير أكرم شهيب 
وذلك  الغربي،  تلعباس  بلدة  مفترق  عند  المقاهي  احد  في 
في اطار متابعة الحراك المدني الرافض، لمبدأ نقل النفايات 
بازمة  المتصلة  المستجدات  آخر  في  بحث  وكان  عكار،  الى 

النفايات.

عبد  خالد  تاله  بيانا  االجتماع  نهاية  في  المجتمعون  واصدر 
والمطلق  القاطع  رفضنا  نؤكد  »إننا  فيه:  جاء  الزعبي  القادر 
لنقل نفايات لبنان الى عكار، الن عكار ليست مكبا او مطمرا 
وندعو ابناء عكار الى المشاركة في االعتصام الشعبي، الذي 
على  المقبل،  السبت  بعد ظهر  الخامسة من  الساعة  سيقام 

االوتوستراد البحري عند مفترق حمص«.

عند  الدائمة  االعتصام  لخيمة  »دعمهم  المجتمعون  واكد 
لمنع وصول  منجز   - العبودية  اوتوستراد  على  مفترق سرار، 

شاحنات النفايات الى هذا المكب«.

تنفيذ  لمتابعة  لجنة  »تشكيل  على  المجتمعون  اتفق  كما 
القرارات وابقاء االجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات«.

بعد ذلك انتقل الجميع الى خيمة االعتصام المقامة في بلدة 
العبودية، تضامنا مع اهالي المنطقة الرافضين النشاء مطمر 

في سرار.

صالة الجمعة
و شهدت خيمة االعتصام في العبودية، والتي أقامها االهالي 
النفايات، في حضور حشود  لرفض  المدني  الحراك  وناشطو 

كثيفة من مختلف القرى والبلدات المحيطة بمكب سرار.

وأم  تحضيرها،  تم  التي  الخيمة  في  الجمعة  صالة  وأقيمت 
المصلين الشيخ عبدالرزاق صقر الذي القى خطبة ناشد فيها 
المنطقة  هذه  أهالي  عن  االذى  »رفع  المعنين  المسؤولين 

وإلغاء قرار اعتماد مكب سرار مطمرا لنفايات لبنان«.

وقال: »إننا مسالمون وتحت سقف القانون، واالهالي جل ما 
يطلبون هو إبعاد أذى النفايات عنهم وعن اطفالهم وارزاقهم 
منطقة  في  يكون  بأن  نقبل  لن  واننا  وصحتهم.  ومياههم 

سرار ال مكب وال مطمر صحي«.
 

  لقاء جامع لحمالت عكار  
لقاء جامعا تحت عنوان  الشعبية في عكار،  الحمالت   نظمت 
»عكار لعيونك توحدنا« على شاطئ العبدة - مفرق حمص، 
الراسي  كريم  السابقان  والنائبان  خالد ضاهر  النائب  حضره 
المنطقة،  ومخاتير  بلديات  رؤساء  حسين،  علي  ومصطفى 

وحشد من هيئات المجتمع المدني وأهالي عكار.

بعد النشيد الوطني، ألقى جمال خضر كلمة حيا فيها »وجه 

عكار الحضاري الوطني«، مؤكدا أن »عكار لن تقبل أن تكون 
مكبا للنفايات«.

الزعبي
وتحدث خالد الزعبي باسم لقاء »عكار لعيونك توحدنا«، فقال: 
اننا  علما  عكار؟  الى  النفايات  نقل  ترفضون  لماذا  »يقولون 
لكم  نقول  الدوالرات.  بماليين  انمائية  بمشاريع  سنكافئكم 
يعتدي  ومن  واذيتمونا،  علينا  واعتديتم  كرامتنا  اهنتم  لقد 
على كرامتنا فلن نسامحه ابدا، مهما عال شأنه واشتد بأسه«، 
سائال »كيف لنا أن نقبل بوعودكم وأنتم تكذبون وتكذبون 
والترهيب  بالترغيب  وتارة  إنمائية،  بمشاريع  تارة  وتكذبون 
اسمه  شيء  العالم  دول  في  يوجد  فال  صحي،  بمطمر  وتارة 
مطمر صحي، هناك معامل فرز؟ كيف نثق بحكومة جمعت كل 
تنتخبوا  لم  اآلن  وإلى  نثق بكم،  والتناقضات؟ كيف  االضداد 
المجلس  في  ألنفسكم  مددتم  وقد  نثق  كيف  للبالد؟  رئيسا 
النيابي معطل  والمجلس  النيابي بدون وجه حق؟ كيف نثق 
والحكومة مشلولة؟ كيف نثق وكلكم مرتهنون للخارج؟ كيف 
كيف  العابثون؟  فيها  ينهش  لقيطة  عكار  تركتم  وقد  نثق 
نثق وانتم تتراشقون التهم بالفساد والسرقات على شاشات 
التلفزة؟ كيف نثق ومصالحكم الشخصية فوق كل اعتبار، ولو 

على حساب فناء االخرين؟«.
 

ضاهر

من  »جزء  أنه  فيها  أكد  الضاهر،  للنائب  مداخلة  كانت  ثم، 

ويرفض  عكار،  ابن  وليكون  للحضور،  ليستمع  وجاء  الشعب، 
نقل النفايات«. وقال: »واجبنا كنواب، أن نرفع مطالب عكار، 
ومستقبل  عكار  أطفال  وحماية  المتوازن  باالنماء  وتحقيق 

أجيالنا«.

بيان
ب«مواقف  بيان  في  توحدنا«  عكار  »لعيونك  حملة  ونوهت 
واالمالءات  الرضوخ  رفضوا  الذين  البلديات  رؤساء  وصمود 
السلطة،  قبل  من  والوعيد  والتهديد  والترهيب  والترغيب 

لقبولهم كغيرهم بالمطمر«.

كما دعت أهالي عكار الى »التوجه بشكل متواصل الى خيمة 
الشرف في العبودية النها وقفة العز وللمدافعة عن عكار كلها 
المزمع  للمطمر  المجاورة  البلدات  سكان  عن  فقط  وليس 
إقامته«. وأسفت »لما يقوم به نواب عكار من عملية تسويق 
أبنائها،  وصحة  وبيئتها  عكار  لكرامة  آبهين  غير  للمطمر، 
نائب  كل  عن  باالسماء  االعالن  سيتم  العاجل  القريب  وفي 
أو مرجعية سياسية قامت بإرهاب أو ممارسة ضغوطات على 
الفاعليات البلدية واالهالي، وما يجري اليوم في عكار يذكرنا 
بمرحلة سوداء من أيام المنظومة االمنية في عهد الوصاية 

السورية«.

حتما  والذي  وإغرائهم  الناس  بإرهاب  »التمادي  وحذرت من 
وال  ثابتة  الجميع  فمواقف  بحقهم،  قانونية  دعاوى  سترفع 

تتبدل مهما كانت الضغوظ، ولن يبصر مطمر سرار النور«. 

عكار تجدد رفضها لـ مكب »سرار«  

يكرم  الشيخ  خالد  اسرتاليا  يف  املستقبل  لتيار  األعمال  رجال  منسق 
مغرتبني وفاعليات يف طرابلس

 – استراليا  في  المستقبل  لتيار  األعمال  رجال  منسق  أقام 
شرف  على  صباحي  فطور  الشيخ  خالد  األعمال  رجل  سيدني 
وفاعليات  ولبنان  استراليا  في  المستقبل  تيار  أركان  بعض 
واصدقاء وأعضاء في الجالية اللبنانية  في استراليا ومغتربين 

في مطعم دنون والشيخ في طرابلس.

عضو  هاشم،  مصطفى  السابق  النائب  الفطور  حفل  حضر 
الشرعي  المجلس  وعضو  المستقبل  لتيار  السياسي  المكتب 
اإلسالمي األعلى المحامي محمد المراد، العميد في قوى األمن 
استراليا،  في  تيار  منسقية  مستشارو  الحسن،  رامي  الداخلي 
سيدني رجال األعمال عمر ياسين ومحمد الشيخ ومعتز زريقة، 
الوطنية  الوكالة  الدين، مدير  السياسي عثمان علم  الناشط 
نائب  مخايل،  سايد  االعالمي  سيدني  في  األنوار  وجريدة 
استراليا مصطفى  المنية وضواحيها في  أبناء  رئيس جمعية 

عمر  استراليا  سيدني  في  المغتربين  الناشطين  محفوض، 
حبلص  عبدالرحمن   ، األيوبي  شادي  دندن،  رامي   ، قاسم 
الدكتور  الحسن  عبدالرحمن  المحامي  سعادة،  وسيمون 
يحي صالح والمختار غسان الجم والناشطين االجتماعين في 
الشعار  الحسن، واالعالميين عامر  برقايل أحمد دنون ومنير 

وعامر عثمان ومحمود صالح واصدقاء وناشطين .

المنسق  خاللها  عرض  مناسبة  كان  الصباحي  الفطور   
اإلغترابي خالد الشيخ مع األصدقاء والمغتربين قضايا الساعة 
وقضايا إغترابية والسيما أبناء الجالية اللبنانية في استراليا، 
لبنان  بين  والتالقي  التواصل  واهمية  ضرورة  »على  مشددا 
في  للجميع  الخير  ذلك  في  لما  المقيم،  ولبنان  المغترب 
اللبنانية حالة من  الساحة  أن تشهد  آمال    ، ولبنان  استراليا 

األمن واالستقرار واإلزدهار.

«
مؤتمر عن الطاقة املتجددة 

يف البلمند
 

البلمند  جامعة  في  للتكنولوجيا  فارس  عصام  كلية  نظمت 
بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة و«يالو آكواينرجي« مؤتمرا 
استعمالها«،  وترشيد  وكفاءتها  المتجددة  «الطاقة  بعنوان 
في  الكورة،  في  الجامعة  حرم  في  الحريري  اوديتوريوم  في 
وزارة  ممثل  انجول،  كفوري  كاترين  الكورة  قائمقام  حضور 
الطاقة نائب مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين، 
مدير الكلية الدكتور الياس خليل، رئيس اتحاد بلديات الكورة 
كريم بو كريم وعدد من الخبراء في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على مدى أهمية الطاقة 
المتجددة وماهية استعمالها.

بداية تحدث الزين عن «أهمية مبادرة اتحاد بلديات الكورة 

آكواينرجي«،  «ويالو  البلمند  جامعة  مع  والتضامن  بالتكافل 
وعرض لمشاريع ومبادرات نموذجية قام بها المركز اللبناني 
لحفظ الطاقة. وأكد «أهمية المؤتمر في ظل االنشغال الكبير 
وموازناتها  البلديات  بحقوق  والمطالبة  النفايات  ملف  في 

لتتمكن من ادارة هذا الملف«.

ان  على  تحرص  والتي  الريادي  الجامعة  «دور  خليل  وتناول 
الخاص من جهة والهيئات  القطاع  تكون جسر تواصل بين 
العامة والعلماء والباحثين من جهة اخرى، في إطار البحث عن 

حلول للمشاكل المعاصرة«.

من  للحد  المتجددة  الطاقة  «أهمية  على  كريم  بو  وشدد 
اإلحتباس الحراري والتلوث«.

 
 تخلل المؤتمر مشاركة من خبراء عرضوا مشاريع عدة نفذت 
مختلفة،  قطاعات  في  المتجددة  الطاقة  استخدام  مجال  في 
وكانت كلمات للجهات المانحة UNDP وشركة كفاالت وبنك 
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وصف حكومة سالم ب »حكومة امللوك«
الدكتور خلدون الشريف للوسط: ال بديل عن الحوار ،، وأنـا ضد مرآب التل »من بابو لــ محرابو«

وقال: » نحن بالمبدأ مع أي حوار يجري  مع أي كان وأي 
التي قد تواكب ما سيكون  الوحيدة  المظلة  كان، ألنه 
السياسية  القوى  بين  الدائر  الحوار  مع  نحن  وبالتالي 
ومع  بري  نبيه  األستاذ  النواب  مجلس  رئيس  برئاسة 
المستقبل،  ومآخذنا  الدائر بين حزب اهلل وتيار  الحوار 
يقبلوا  لم  ما  ألنفسهم  قبلوا  أنهم  المستقبل  على 
نتائج  أي  دون  من  )الحوارات  التسجيل  راجع  لسواهم 

فقط تبريد أجواء(.

أزمة النفايات
الشريف:  قال  النفايات  بأزمة  مرتبط  سؤال  على  وردا 
أزمة  عندنا  السياسية  التفاصيل  عن  النظر  »بغض 
الموجود  الوحيد  والمقترح  مقترحات  وعندنا  نفايات 
ايجابيين،  وألننا  شهيب  أكرم  الوزير  مقترح  هو  اليوم 
مقترح حقيقي  أكرم شهيب ك  الوزير  مقترح  الى  ننظر 
ومعالجتها  الطرق  في  النفايات  مشكلة  من  لالنتهاء 
النفايات االن  التي تتسبب بها  بأقل األضرار، واألضرار 
في الشارع أكثر بكثير من األضرار التي قد يتسبب بها 

طمرها«.

تابع: »خطة الوزير شهيب مع بعض التعديالت من قبل 
اختصاصيين هي األكثر حظا للتطبيق وعلى الدولة أن 
الوزير  قال  كما  المقررات  تنفيذ  وعليها  هيبتها  تثبت 
بالعالم  وتكسرو  تخبطو   تروحو  ما  )بدل  قزي  سجعان 
روحو أمنو خطة الزبالة وطبقوها( وكالمه واقعي وعلى 

الدولة أن تثبت هيبتها«.

أمام  نحن  العامة،  المصلحة  منطلق  من  »نتحدث  زاد: 
السلطة  وعند  الدولة  عند  وهي  بالبلد  كبيرة  مشكلة 
أبسط  معالجة  عن  عجزها  أثبتت  التي  )الحكومة( 
الملفات المعيشية في لبنان وعلى رأسها ملف النفايات 
وعليهم هم أن يجدوا سبل الحل وعليهم هم أن يجدوا 

اآللية للتطبيق«. 

العدوى اىل طرابلس
انتقال  احتمال  عن  المتداول  الكالم  ينفي  لم  الشريف 
القريب المنظور  النفايات الى طرابلس في  عدوى أزمة 
األقصى  الحد  يتخذ  يكاد  أن «مكب طرابلس  الى  الفتا 
رئيس  )مرتفع جدا( ومعلوماتي بحسب  االستيعاب  من 
البلدية والدكتور جالل حلواني بأن هناك مشروع للحل 

دراسات  وهناك  والتطبيق  التنفيذ  نحو  طريقه  آخذ 
إليجاد  جدا  متفائلون  ولكنهم  مرحلي(  تكتم  )عليها 

مخرج لموضوع تراكم النفايات في طرابلس«.

واتجاهها  بيروت  أصاب  بما  طرابلس  إصابة  واستبعد 
المشروع  ضمن  من  الفرز  «معامل  نفايات  أزمة  نحو 
لمعالجة  متكامل  مشروع  عنه  تحدثنا  الذي  المتكامل 
والتخلص من  النفايات وتدويرها  لفرز  المكب  موضوع 
مخلفاتها أيضا وهم يبذلون جهودهم للخروج من هذا 

الموضوع بأقرب فرصة متاحة«.

  مرآب التل
وعن مشروع مرآب التل والسرايا العثمانية قال: » نحن 
ال نمانع وال نقف في وجه أي مشروع بشرط أن يكون 
أبناء  أغلب  كما  الشخصية  وقناعتي  جدوى  ذو  مشروع 
أبنائها  من   %80 أن  أظهر  احصاء  على  )بناء  طرابلس 
غير مقتنعين بالمرآب(  غير مقتنع ، وبما أنه مقدم عن 
ال  بالتحديد  قال  ميقاتي  الرئيس  فان  الحكومة  طريق 
نقول نعم وال نقول ال ولكن نقول نعم ولكن«. وموقف 
أن  أقبل شرط  أنا  دولة:«  رجل  موقف  ميقاتي  الرئيس 
بكاملها حزمة  التل  منطقة  والى  التل  الى ساحة  ينظر 

واحدة ونطالبهم بتقديم مشروع«.

وال  المرآب  بهذا  مقتنع  غير  شخصيا  »أنا  مؤكدا:   زاد 
بالمشروع )كلو( من بابو ل محرابو )بناء على ماحصل 
لمشروع اإلرث الثقافي وبناء على وجود أكثر من مرآب 
ضاحية  مرآب  بإنجاز  ونذكر  المدينة   في  معطلين 
وتنفيذه  بنائه  رغم  معطل  االن  والى  الجنوبية  بيروت 
ولم يوضع في الخدمة( وغير مقتنع بتحويل ساحة التل 
الى مرآب اال بوجود مشروع متكامل يأتي بعد تحسين 
وبالتالي  األسواق   ترميم  واستكمال  المنطقة  شوارع 
فان الموضوع بعيد التحقق  وتحديدا مع وجود  األدوات 

الموجودة في الحكومة«..

الى  الشريف  دعا  العثمانية  السرايا  تشييد  إعادة  وعن 
»هل  وسأل  وانمائيا  اقتصاديا  التل  منطقة  تفعيل 
الذين  أن  الى  الفتا  عمارة؟«،  العمار  زيادة  المطلوب 
الى  المدخل  أن  تماما  يعلمون  الدراسات  يعدون 
العريض،  )السوق  الى  التل  القديمة يبدأ من  طرابلس 
وبالتالي،  المالحة(  البرطاسي،  جامع  النحاسين،  سوق 
التأهيل كما ذكرنا  أي  الى خارطة متكاملة،  نحن ننظر 

ثم ننتهي بالمرآب بعكس المشروع المقدم تماما وفي 
كما  ونختتمه  بمشروع  نبدأ  أن  العادة  تجري  لم  لبنان 

ينبغي«.

وتعليقا على ترميم األسواق الداخلية على نفقة الرئيس 
ترميم  عاتقه  على  آخذ  »الرئيس  قال:  ميقاتي  نجيب 
السوق العريض وبدأ المشروع بشكل فعلي ومكملين«.

نور   « وثمار طرابلس:  الفيحاء  نور  الشريف حدثنا عن   
وبحاجة  حاضرة  امكاناته  جدا،  حقيقي  مشروع  الفيحاء 
المختصة  االدرات  و  المعنية  الجهات  موافقات من  الى 
)قدمنا الطلب وأنا أظن أن الرئيس ميقاتي يعمل جاهدا  
لتحصيل الموافقات  بأسرع وقت ممكن(  وهو مختلف 
ثمار  أما  خيار  من  أكثر  وفيه  زحلة  كهرباء  مشروع  عن 
طرابلس فهو مشروع ينقسم الى أكثر من محور أظنها 
3 محاور  أههما العمل على مشروع تم التوقيع عليه في 

مرفأ طرابلس«.

بلدية طرابلس
وردا على سؤال: » رضانا عن األداء البلدي في طرابلس 
االنمائية  المدينة  مشاريع  ومواكبة  بأهمية  مرتبط 
ومواكبة كل ما يخدم المدينة وأهلها وبالتالي الى اآلن 
منها  المطلوب  بواجبها  تقوم  البلدية  أن  نعتقد  نحن 
أدائها  تطور  أن  دائما  عليها  ولكن  تستطيع  مما  أكثر 

لمصلحة الناس«.

مسشفى املنية الحكومي
 ينفي الشريف دخول الرئيس ميقاتي بالتفاصيل الضيقة 
ما  كل   » الحكومي  المنية  مستشفى  تعطيل  فرض  أو 
يتهم به الرئيس نجيب ميقاتي غير دقيق وغير صحيح 
لم  والرئيس  المؤسسة  موضوع  في  قرارها  وللحكومة 
ولن يعطل مشروع حيوي انمائي صحي لمنطقة عزيزة 

عليه مثل المنية أي أي منطقة أخرى«.

ودعا الى االسراع في افتتاح المستشفى في أقرب وقت 
متاح » مؤكدا على أن القرار بيد حكومة الرئيس تمام 
سالم معيدا التذكير بأن الرئيس ميقاتي لم ولن يسجل 
أي اعتراض وهو مع افتتاحه لخدمة الناس )خدوا قراركم 
ومشو والمسؤولية تقع على عاتق السلطة التنفيذية(«.

أكد مستشار الرئيس  نجيب ميقاتي الدكتور خلدون 
الشريف على  أننا  »لسنا مع استقالة الحكومة على 
الرغم من أنها معطلة وكل قرار بحاجة الى التوقيع 
هذا  في  تعمل  مؤسسة  ابقاء  ولكن  ملك   24 من 

الوضع أفضل من تعطيل كل المؤسسات«.

ثوابت  أن  الى  لفت  »للوسط«   حديث   وفي  الشريف 
الرئيس ميقاتي هي أن  ال بديل عن الحوار اال الصدام 
جانب  الى  معلقة  الجمهورية  )رئاسة  جميعا  ونعلم 
تعطيل السلطتين التنفيذية والتشريعية( وبالتالي فان 
البديل عن كل هذا التأرجح هو الحوار )يسحب فتيل من 

الشارع(

بقلم عبد القادر أحمد الدهيبي

الساحة  على  المتراكمة  الفساد  ملفات  فتح  في ظل موجة 
أي  دون  اللبناني  المواطن  ثمنها  يدفع  والتي  اللبنانية 
الشوارع  في  الشعبية  التحركات  مع  وبالتزامن  مقابل 
الحق  وعودة  والمحاسبة  باإلصالح  المطالبة  والساحات 
حديث  قديم  لملف  قليال  النظر  لفت  من  بُدّ  ال  ألصحابه، 
دير  معمل  وهو  والبيئية  الحياتية  باألسس  يتعلق  ودائم 

عمار الحراري إلنتاج الطاقة الكهربائية.

ن في العام 1995 رغم اعتراض األهالي  معمل دير عمار دُشِّ
خطوط  إمداد  وعلى  الحراري«،  «المعمل  هذا  موقع  على 
خطوط  وهي  والبيوت،  المنازل  فوق  تمر  التي  العالي  التوتر 
تعمل بطاقات هائلة )مسرطنة( وتصدر عنها أصوات مزعجة 
المعمل  مداخن  تبثها  التي  السموم  عن  «ناهيك«  باستمرار 
التي تفتقر للفالتر ومعايير الصحة والسالمة لنصبح أمام واقع 
تعد  ولم  التلف  أصابها  المزروعات  وبعض  «األشجار  مأساوي 
األرض مناسبة لنموها كشجر اللوز مثال الذي أصبح نادرا في 
المناطق المجاورة للمعمل ، ولم يقتصر األمر على هذا فقط 
بل انتشر مرض السرطان ليحصد مئات المصابين وعشرات 
الضحايا حتى اآلن ولم يميز هذا المرض الخبيث بين الكبير 

والصغير وحاالت اإلصابة به في تزايد مستمر ومخيف .. وهذا 
في  المعنيين  برسم  نضعها  وصحية«  بيئية  بكارثة  يُنذر 

وزارتي الطاقة والبيئة الى جانب فعاليات المدينة وفاعليها.

بهذه  مباشر  بشكل  يتأثرون  والمنية  البداوي  كما  عمار  دير 
الكارثة بنسب متفاوتة  واألزمة في ازدياد وال نرى أي تحرك 
لألسف  بل  الحلول  وإيجاد  للمعالجة  المعنية  الوزارات  من 
التي  واألصوات  المناشدات  كل  رغم  إهمال  فوق  إهمال 
ارتفعت مطالبة بالتدخل السريع ومازال الدخان االصفر يخرج 
وتحصد  الهواء  في  كالسم  لتنتشر  المؤسسة  مداخن   من 
شهداء  اعتبارهم  يمكن  الذين  والقتلى  الضحايا  من  المزيد 
المنطقة  هذه  على  لماذا  ندري  وال  وتقصيرها  الدولة  إهمال 
تحمل كل هذه األعباء ودفع الثمن الباهظ من أجل أن تنعم 
سائر المناطق اللبنانية بالكهرباء وكل هذا دون أي مقابل .. 
فالمناطق المعنية تفتقر ألدنى مقومات الحياة واإلنماء فيها 
معدوم وال يتذكرونها إال بالتماثيل والنصب التذكارية هنا أو 
هناك، فأين حّقنا في الكهرباء 24/24 أقل شيء كمقابل لما 

تعانيه المنطقة.
أمام كل هذا نناشد الحكومة والوزراء المعنيين التدخل سريعا 
بتركيب  أوال  يتجسد  المعاناة  لهذه  إليجاد حل جذري وسريع 

صيانتها  متابعة  مع  السامة،  الغازات  من  تحد  مناسبة  فالتر 
من حين آلخر حسب الحاجة وأال يكون األمر فقط «حبرا على 
ورق« بل نريده أمرا واقعا مطبقًا على األرض مع التذكير بأن 
الفالتر ثمنها مقبوض ولكنها «تتبخر« قبل وصولها للمعمل 
وهذا الموضوع برسم المعنيين والمواطنين. دون أن ننسى 
«خطر«   خطوط التوتر التي تعمل بطاقات هائلة ومسرطنة 
أو  بالسكان  مأهولة  غير  لمناطق  نقلها  الواجب  ومن  أيضا 

نقلها تحت األرض على غرار باقي المناطق.

المدني،  المجتمع  هيئات  بالتحرك،  اليوم  مطالبون  الجميع 
للمعمل  المجاورة  المناطق  أهالي  االجتماعيون  الناشطون 
أجل  من  والمعنيين  الحكومة  على  للضغط  مدعوون  كلهم 
بيئة  ضمن  نعيش  أن  حقنا  فمن  المميت  الواقع  هذا  تغيير 
سليمة كما أن حقنا في الكهرباء أمر محسوم ولم يعد مقبوال 
قبل  ما  أن  تماما  ولنعي  حقوقنا  على  نساوم  أو  نفاوض  أن 

الحراك المدني ليس كما بعده »باختصار طفح الكيل«.

»السـم القاتل« معمل دير عمار الحراري إىل متى ؟!

 ا  الشريف 

 ا    صورة تظهر السموم التي ينفثها المعمل 
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الوسط تتابع جوالتها الرتبوية وتحط رحالها يف مجمع العبري ..
مدير معهد العبري األستاذ محمد سويد يدعو اىل تطبيق القوانني ويعد بمجمع جامعي رائد

من أجل إلقاء الضوء على شؤون وشجون التّعليم المهني 
كان  خاص،  بشكل  المنية  وفي  عام  بشكل  طرابلس  في 
للوسط زيارة الى »مجمع العبير التربوي«،  والتقت مدير 
معهد العبير الفني  األستاذ محمد سويد الذي أكد على أن 
الشق التربوي في المنية يلقى في الفترة األخيرة اهتمام 
مقبول من الجهات المعنية )متحدثا عن القطاع الخاص(.

العبير جاءت  انشاء مهنية ومعهد  الى أن فكرة   سويد أشار 
في  المتزايد  المدرسي  للتسرب  حد  لوضع  الداخل(  )من 
الرسمية في  التربوي وبخاصة مع فشل المؤسسات  الوسط 
ايصال رسالتها التربوية بالشكل المطلوب محمال المسؤولية 
الى التعيينات االدارية التي ال تراعي الكفاءة المطلوبة وقال:« 
 2013  -2012 الدراسي  العام  في  العبير  مهنية  بدأت 

بحوالي الــ 20 طالب بعد أن كانت مدرسة ثانوية رائدة«.

التعليم الزامي
 + التعليم(  )اجبارية  التعليمي  القانون  تطبيق  الى  ودعا 
كل  يراعي  وصحيح  فعلي  بشكل  التسجيل  مجانية  تطبيق 
الشروط التربوية الموضوعة بما فيها راحة الطالب وتفعيل 
مخصصة  التعليم  غرف  وقال:«  المحفزة  الالصفية  األنشطة 
الستيعاب ما دون الــ 20 طالب للصف الواحد في وقت تضم 
بعض صفوف المؤسسات التربوية الرسمية ما يفوق ال 35 

طالب«.

مشروع  هو  تلميذ  كل  أن  على  سويد  أكد  سؤال  على  وردا 
طالب متفوق وناجح )ال يوجد تلميذ ذكي وآخر قليل الذكاء( 
بل يوجد تلميذ يلقى االهتمام المطلوب وهو تلميذ ذكي أو 
االهتمام نفسه  يلقى  آخر ال  وتلميذ  تلميذ ذكي  الى  يتحول 
للنشاطات  مهمل  تلميذ  الى  الوقت  مع  يتحول  تلميذ  وهو 
المدرسية داعيا الى ايالء النشاطات الالصفية اهتماما خاصا 
في  نعتمده  ما  )وهو  والخاصة  الرسمية  المؤسسات  من 

برنامج مؤسساتنا(.

والطالب  للطالب  جدًا  محفز  المهني  القطاع  أن  على  وشدد 
يجد فيه االبداع واالكتشاف وحب االستطالع مشددا على أن 
القطاع المهني هو قطاع للتلميذ «المتفوق« كما هو الحال 
المرسومة  الضبابية  الصورة  بعكس  المتقدمة  البلدان  في 

مسبقا عن القطاع المهني.

أهمية القطاع املهني
وردا على سؤال قال سويد:« نحن المهنية الخاصة الوحيدة 
في المنية والجوار الى جانب مهنية دير عمار الرسمية ومعهد 
من  المؤسسة  وأساتذة  أيضا  الرسمي  التربوي  البداوي 

اصحاب الكفاءات في المنية وجوارها«.

لجميع  ملزم  خاص  داخلي  بنظام  المعهد  »يتميز  أضاف:   
على  المحافظة  مع  االمور  أولياء  واشراف  وبموافقة  الطالب 
كما  والموحد  المحتشم  واللباس  والتربوية  الدينية  األخالق 
وظيفته  في  حتى  ونتابعه  توظفه  حتى  الطالب  نتابع  وإننا 

وتدربه«.

الطالب،  طموح  في  يبحث  الحديث  المهني  النظام  تابع:« 
واالدارة  األهل  بين  يعقد  لقاء  خالل  من  وقدراته  أهدافه 
وأساتذة المؤسسة لتحقيق أقصى فائدة مرجوة من الطالب 
بعكس  الطالب  ميول  عن  البحث  اي  وتوجيهه  لمساعدته 
المؤسسات المهنية الرسمية التي تستقبل البها دون مراعاة 
أي من هذه المعايير أبرزها عدد الطالب في الصف الواحد«.

 فروع املؤسسة
وحدثنا سويد عن فروع مجمع العبير في شقه المهني والذي 

ينقسم الى: 

محاسب،  مساعد  ممرض،  مساعد   :  )bp( األولى  المرحلة   -
طاهي، ميكانيك آليا، ميكانيك محركات، كهرباء أبنية.

- المرحلة الثانية )bt(: تربية حضانية، محاسبة ومعلوماتية، 
رسم معماري، فندقية انتاجيةـ مساحة، ديكور داخلي، أمانة 

سر، كهرباء.

تربية  المحاسبة،  في  خبرة  مراجعة   :)ts( الثالثة  المرحلة   -
حضانية، عناية تمريضية، ادارة فنادق، مساحة .

وعناية  حضانية  تربية  وتضم   )lt( الرابعة  المرحلة  وقريبا   -
تمريضية.

للحالة  المجمع »األقساط مواكبة  التعليم في  تكاليف   وعن 
واألقساط  وجوارها،  المنطقة  وألبناء  الداهمة  االقتصادية 
تبدأ ب ما يقارب الـ 1500.000 للعام الواحد أي ما يقارب 

األوضاع  ذوي  الطالب  مراعاة  جانب  الى  شهريا   $100 ال 
برعاية  المؤسسة  من  الخيري  الجزء  ضمن  الخاصة  المالية 
ذوات  التالمذة  أحوال  مواجهة  ويشمل  الخير  أبواب  جمعية 
جمعية  وهي  ومراعاتها  أوضاعهم  ودراسة  الخاصة  الحاالت 

خيرية لمساعدة المحتاجين«.

النتائج التي تحّققت 
الرسمية  الشهادات  في  النتائج  حول  يدور  سؤال  على  وردا 
قدمنا  والمهني  األكاديمي  التعليم  في  خبرتنا  من  «انطالقا 
نموذجا فريدا انعكس على نتائج االمتحانات الرسمية والتي 
 %100 عن  نتحدث  ال  فنحن  المقاييس  بكل  ممتازة  كانت 
فقط او عن مراتب على صعيد لبنان وكلنا نعلم بأنها نتائج 
ومراتب اعالمية فقط اي غير واقعية ولكننا ننطلق من دعم 
كافة الطالب المقصرين والمميزين على السواء وهنا يكمن 

التحدي والفعالية وإثبات الجدارة والتفوق.

وفي الختام لفت سويد الى أن «طموحنا أن نكون المؤسسة 
ووعدنا  لبنان  في  األول  نكون  وأن  المنطقة  في  الرائدة 
الطالب المتفوقين بالعمرة ك هدية محفزة وفي هذا المقام 
نشـــكر مؤسس ومدير عام مجمع العبير التربوي الحاج عبد 
الغفور علم الدين )ألنه الراعي األول واألخير(، ويده البيضاء 
إطار  ضمن  والمدرسين  األساتذة  لمساعدة  دائما  ممدودة 
الكفاءة والتفوق مع اعطاء حرية القرار لإلداريين ان في معهد 
التربوية  العبير  مجمع  مؤسسات  كل  في  أو  التربوي  العبير 

واالنسانية وبمختلف فروعها«.

التربوية  الدين له خدماته االنسانية، وبخدماته  زاد:  »علم 
من  وهو  الدينية،  االجتماعية،  جانب  الى  جدا  مميز  رجل 
مساحة  على  التربوي  االنساني  المجمع  هذا  أخرج  شيء  ال 
تزيد عن عشرة االف متر مربع«، كاشفا عن تحضيرات يقوم 
تواكب  المنية  في  خاصة  جامعة  الفتتاح  الدين  علم  بها 

المؤسسات الجامعية في بيروت وباقي المناطق«.

أيضا  الموصول  »والشكر  أيضًا  الوسط  شكر  سويد 
الشق  على  تضيء  والتي  مؤسساتها  بكل  للوسط 
التربوي في مناطقنا بشكل مركز مهني ومدروس، 

كل الشكر والتقدير للوسط ادارة وكادر عمل«.

في  أصال  نشأت  الزيتون  شجرة  أن  البحوثـــ  أحدث  تقول 
شماال،  وإيران  وتركيا  سوريا  إلى  انتشرت  ومنها  فلسطين 
إلى أسبانيا وإيطاليا وقد  التجارة  الجنوب عن طريق  إلى  ثم 
ونشرها  بزراعتها  فقاموا  الزيتون  بشجرة  الفينيقيون  اهتم 
في معظم دول البحر المتوسط، كذلك اهتم بها المسلمون 
وأدخلوا زراعتها في شمال أفريقيا وأسبانيا والبرتغال وشجرة 
الزيتون شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم وفي أحاديث 
الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم( كما أن السيد المسيح 
المباركة  الشجرة  هذه  وللزيتون  باركها.  السالم(  )عليه 
على  منها  أشكال  وبعدة  «الطعام  منها:  كثيرة  استخدامات 
يسمى  أسود  شكل  وعلى  تحليته  بعد  أخضر  زيتون  شكل 
الزيت.   على  والحصول  الزيتون  حبات  عصر  بعد  أو  العطون 
وقد ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : »كلوا 
الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة « وعن عمر رضي 
اهلل عنه قال : قال رسول  اهلل صلى اهلل عليه وسلم »ائتدموا 
بالزيت ، وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة «.   أخرجه ابن 
الدراسات  أثبتت  .وقد  الحاكم|  وصححه  ثقات  ورجالة  ماجة 
القلب  لمرضى  جدًا  مفيد  تأثير  الزيتون  لزيت  أن  العلمية 
وارتفاع ضغط الدم حيث أن األشخاص الذين يتناولون زيت 
يكون  اليومية  الغذائية  الوجبات  ضمن  بانتظام  الزيتون 

مستوى ضغط الدم عندهم طبيعيًا .

مفيد للوقاية من الـــســـرطان
الدراسات أن هناك تناسبا عكسيا بين  العديد من  وأظهرت 

تناول زيت الزيتون وبين حدوث عدد من السرطانات ، حيث 
وجد أن هناك عالقة وثيقة بين تناول زيت الزيتون و انخفاض 
معدل حدوث سرطان الثدي والمعدة . وأن تناول الزيت يقي 
من عدد كبير من السرطانات مثل سرطان القولون ، سرطان 
استعمال  أن  اإلحصاءات  .وتشير  المبيض  وسرطان  الرحم 
الثدي  بسرطان  اإلصابة  يخفض  الغذاء  في  الزيتون  زيت 
الثدي  البالد في إصابة سرطان  أقل  أسبانيا  . وتعتبر   % 35
الوجبات  في  باستمرار  الزيتون  زيت  تناول  .إن  النساء  لدى 
إفراز  وزيادة  الكبد  وظائف  تنشيط  في  يساعد   ، الغذائية 
الغشاء  تلطيف  إلى  وكذلك  المرارة  من  الصفراوية  العصارة 
حصوات  تفتيت  إلى  يؤدي  كما   ، لألمعاء  المبطن  المخاطي 

الكلى والمرارة والحالب.

محصول البلدة  كاف

وخالل لقاء أسرة الوسط معه يشير احد العاملين في هذه 
الصناعة  إلى أن  محصول البلدة  كاف ومعاصرها  قادرة 
تلبية األسواق  أيضا على  المزارعين بل قادرة  تلبية  على 
فيها   يوجد  المنطقة  أن  البلدة.وأضاف  خارج  من  األخرى 
آالف أشجار الزيتون وتقوم معاصر البلدة بتصنيع جزء من 
االنتاج  مشيرا إلى أن االستثمار في المنطقة يسير بخجل. 

البلدة  في  الموجودة  المعاصر   « الذاتي:  االكتفاء  عن  وقال 
الى  يخرجون  المزارعين  بعض  أن  اال  المحلي  اإلنتاج  تكفي 

معاصر القرى المجاورة « داعيا الى تشجيع الصناعة المحلية 
الصناعة  تشجيع  بل  البلدة  خارج  الى  االنتاج  تهريب  وعدم 

المحلية.

البلدة  في  وتصنيعه  الزيتون  إنتاج  »بدأ  قال:  اإلنتاج  وعن 
منتصف القرن ال 20 وأسسنا هذه المعصرة في الربع األخير 
من القرن نفسه.’ أما في دير عمار فيعود تاريخ أول معصرة 
فيها الى الربع األخير من القرن ال 19 وكانت إحداها موجودة 

في المغارة وكانت تستخدم الدواب في عصر االنتاج.

أنها  على  أكد  البلدة  في  والزيت  الزيتون  ثمرة  نوعية  وعن 
ممتازة داعيا الى تسويقها بشكل أفضل من خالل الحمالت 
اإلعالنية ودعم الوزارة لهذه الصناعة وتحسينهـــا. ولفت إلى 
أن المعصرة  تتكون من خمس وحدات مهمة األولى تنقية 
وتنظيفه  بغسله  الثانية  تقوم  فيما  الشوائب  من  الزيتون 
الزيتون  وتقليب  بطحن  والرابعة  الثالثة  الوحدتان  وتتولى 
ثم تتجه العجينة إلى الوحدة الخامسة واألخيرة وهي وحدة 

العصر وإخراج الزيت.

الزيتون(  )عصر  الزيتون  زيت  على  الحصول  طريقة  وعن   
التي مكنت اإلنسان  البدائية  تحدث عن استخدام   األدوات 
استخدامه  أقدمها  من  ولعل  الثمرة  هذه  عصر  من  القديم 
بواسطة  تشغيلها  يتم  التي  )الجاروشة(  الطاحونة  لرحى 
وتمّ  الزيت  معاصر  أنواع  ذلك  بعد  تدرجت  ثم  الحيوانات 
تحديثها إلى أن وصلنا للمعاصر الحديثة التي تعمل بالطرد 

المركزي.

تعتمد جودة الزيت على نسبة 
الحموضة فيه

األكسدة  وما هي  الزيتون  زيت  على سؤال حول جودة  وردا 
نسبة  على  الزيت  جودة  تعتمد  أجاب:«  الزيت  حموضة  او 
الحموضة فيه فكلما كانت قليلة كان أجود وطعمه مستساغًا 
أكثر ويتم ذلك من خالل معايرته بماء مقطر معالج بماءات 
العملية  وتتم  فيتالئين  فينول  وكاشف  الكحول  الصوديوم  

كما يلي:

بحجم  اختبار  أنبوب  في  الزيتون  زيت  من  قطرات  توضع 
10سم3 ثم ينقل إلى حوجلةِ. ينظف الزيت العالق في أنبوب 
الكاشف.يخلط  على  يحوي  الذي  الكحول  بواسطة  االختبار 
الماء  جيد(. يضاف  المزيج بشكل  المزيج بشكل جيد )خض 
األحمر  اللون  يظهر  حتى  )الزيت+الكحول(  للمزيج  المقطر 
بشكل نهائي وبذلك تتحدد نسبة  حموضة الزيت من خالل 
اللون  ظهور  حتى  المستهلكة  المقطر  الماء  كمية  معرفة 
)الشخط( فإذا استهلك /  / بـ  لـ / 1 مل  األحمر.تجاريًا يقال 
1 سم/ ماء مقطر. يكون نوع أول أي بما يعادل / 10 شخط/ 
مثاًل يقال زيت نوع أول وثالثة شخوط وهكذا أي استهلك من 

الماء المقطر 1سم3 و 3مل فقط.

شجرة الزيتون »مباركة  ويف زيتها  شــــــــــــفاء«
يعود تاريخِ أول معصرة يف »دير عمار املنية« اىل القرن التاسع عشر

 

إقرأ أيضًا ،،
معهد العبير الفني يحتفل 
بتخريج الدفعة األولى من 

طالبه  - ص12
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في  اال  يوما  نكون  لن  اننا  نؤكد  المجال  هذا  »وفي  أضاف: 
صفوف الشعب المظلوم المحروم من ابسط حقوقه«. 

ومما جاء يف الكتاب: « نرفع لدولتكم مذكرة تفصيلية بأهم 
رعايتكم  تلقى  أن  آملين  اإلنمائية  والضنية  المنية  حاجات 
ورعاية مجلس الوزراء الذي أوليناه ثقتنا ونريد أن يشعر أبناء 

المنية - الضنية أن هذه الثقة ما زالت مستحقة.

الضنية   - المنية  لمنطقة  سريع  وبشكل  إنمائيا  المطلوب   
من: 

إلنجاز  لالغاثة  العليا  للهيئة  لبنانية  ليرة  مليار   8 تحويل   
الضنية  في  التحتية  البنى  لها  تعرضت  التي  األضرار  تصليح 
الوزراء  لقرار مجلس  بناء  السيول سنة 2014  والمنية خالل 
الحالي. الموافقة على تأمين اإلعتمادات الالزمة لالستمالكات 
المتاحة بمشروع تحويرة سير: قانون 94 تاريخ 1132010 
بهذا  تذكيرية  رسالة  واإلعمار  اإلنماء  مجلس  وجه  وقد   ،
هو  المطلوب  والمبلغ   892015 بتاريخ  لدولتكم  الموضوع 

7 مليون دوالر.

  - إستكمال أعمال الجزء األول ) إنارة - صرف صحي - أرصفة 
- مداخل ومخارج( وتأمين تمويل الجزء الثاني )قرار 66 غير 
الدراسات قد  المنية - الضنية حيث أن  ملزم( من أوتستراد 
أنجزت من قبل «خطيب وعلمي« ولم ترسل الى الوزارة ألن 
هذه األخيرة لم تسدد كلفة الدراسة: المبلغ المطلوب حاليا 
3 مليون دوالر إلستكمال الجزء األول وتكاليف الدراسة للجزء 

الثاني.
 

- الكورنيش البحري في المنية: كلفة الجزء األول 10 مليون 
دوالر.

- إستكمال مرفأ الصيادين في المنية: حيث نفذت مرحلتين 
وهو بحاجة لحوالي 6 مليون دوالر إلستكماله.

 
- تأمين التمويل الضروري إلستكمال عزل أرضية سد بريصا: 

المطلوب 7 مليون دوالر.

- بناء مدرسة النبي يوشع بكلفة 2 مليون دوالر ) مراسالت 

عديدة بين اإلنماء واإلعمار ووزارة التربية لتأمين التمويل(.

 Local Counter Part بخعون  مدرسة  بناء  إستكمال   -
اإلنماء  بين  عديدة  )مراسالت  دوالر.  مليون   3 المطلوب 

واإلعمار ومجلس الوزراء إلتمام الموضوع(.
 6 حوالي  الضنية:  مياه  مشاريع  من  الثاني  القسم  تأهيل   -
مليون دوالر، علما أن تمويال بهبة إيطالية )5 مليون يورو( 

قد أمن القسم األول.

- إستحداث مدارس.
- مدرسة دير عمار للبنات.

- مدرسة إبتدائية في بلدة كفرشالن.
 

  دعم البلديات: - إن بلديات المنية - الضنية لم تستفد قط 
من أي دعم سابق لرفع النفايات مثل سائر المناطق )سوكلين 
أو الفجيت(، لذلك نطالب بتأمين مبلغ 5 ماليين دوالر لدعم 
إلغاء  تم  أن  بعد  المجال  هذا  في  الضنية   - المنية  بلديات 

ديون البلديات األخرى عبر مشروع الوزير شهيب.

مجلس  الى  رفعه  طلبنا  لمعاليه  كتابا  ايضا  «قدمنا  وتابع: 
الوزراء من اجل الموافقة على بناء مجمع رياضي في منطقة 
والرياضة  الشباب  لوزارة  مخصصة  االرض  على  المنية 
الوزراء  الف متر، ونحن بحاجة لموافقة مجلس  بمساحة 40 
متجاوبا  معاليه  وكان  موجود  والتمويل  المجمع  هذا  لبناء 

وسوف يتابع هذا الموضوع«. 

مخترب للدم يف دير عمار
»السلطة  معوض  رنيه  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  أكد 
المركزية في لبنان، وعوض أن تولي اهتماما خاصا ومضاعفا 
لإلنماء وخلق فرص  فيها  بمشاريع  وتقوم  الفقيرة  للمناطق 
هذه  أن  نرى  أرضهم،  في  الثبات  من  الناس  لتمكين  عمل 
بصراعات  ومتلهية  فسادها،  في  غارقة  المركزية  السلطة 
مشلول  البلد  تاركة  وأنانيتها.  الجبنة  وتقاسم  النفوذ 
والنفايات على الطرقات والمؤسسات معّطلة واالنماء في خبر 

كان«.   

نواب املنية الضنية  يطالبون ب 5 مليون دوالر  والخري يبحث مع حناوي إنشاء مدينة رياضية

| فتفت، عبدالعزيز و الخير مع الرئيس سالم 

بعد اقفال المستشفى الحكومي في منطقة المنية من قبل 
بعض المحتجين من أهالي المدينة على تعيين مجلس ادارة 
صادر  لقرار  وبناء  الصحة،  وزارة  قبل  من  للمستشفى  جديد 
توجه  المستشفى،  بفتح  فاعور  ابو  وائل  الصحة  وزير  عن 
المذكور  المكان  الى  نهرا  رمزي  القاضي  الشمال  محافظ 
وفور  الداخلي،  االمن  قوى  عناصر  من  كبيرة  قوى  بمؤزارة 
الى  الشبان  بعض  عمد  المستشفى،  مدخل  الى  وصوله 
احراق االطارات وسط الطريق ومنع القوى االمنية من تنفيذ 
بالقتل لكل من يحاول  والتهديد  الشتائم  المهمة، ووجهوا 

الدخول الى المستشفى وسط حال من الغضب والفوضى.

للتوصل  المحتجين  مع  عدة  بمحاوالت  نهرا  المحافظ  وقام 
إلى حل، لكنها باءت بالفشل، بعدها غادر نهرا المكان وعقد 
مؤتمرا صحافيا في قائمقامية المنية، شرح فيه الوضع، وقال: 

جاءنا كتاب من وزير الصحة وائل ابو فاعور، يطلب بوجوب 
عمد  ان  بعد  المنية،  في  الحكومي  المستشفى  فتح  اعادة 
اقفاله احتجاجا على تعيين لجنة جديدة  إلى  المحتجين  بعد 
اسابيع   3 ال  فاقت  لمدة  »تريثنا  اضاف:  للمستشفى«.  
الفساح المجال والتفاوض معهم، من اجل ايجاد حل سلمي 

المعترضين،  قبل  من  تجاوب  اي  نتلق  لم  لكن  للموضوع. 
فقررنا اليوم تنفيذ القرار وتوجهنا على رأس قوى إلى المكان 
لفتح المستشفى، لكن وجوهنا باعتراض كبير من المحتجين 
وقطع للطرقات، ومنها قطع االوتوستراد الرئيسي والطريق 
اللجنة  اعضاء  يمكن  لم  حيث  المستشفى،  الى  يؤدي  الذي 
من الدخول واستالم عملهم وفق االصول. في النهاية هذا 
القوانين  خالف  من  كل  وسيحاسب  عام  مرفق  المستشفى 

واقفل الطرقات«.
 

الى  االمور  تتفاقم  ان  نريد  وال  اليوم  بدورنا  »قمنا  وتابع: 
مرحلة الصدامات«.

 وعن عدد المحتجين، قال: «العدد لم يكن كبيرا، لكن يوجد 
من ضمنهم مسلحون. وتفاديا الي حادث ممكن ان يتطور 
الى اطالق نار ويؤدي الى سقوط جرحى او قتلى، ارتأينا من 
بالقتل  تهديدات  سماعنا  مع  بالقوة  ندخل  ال  ان  االفضل 
وجهت للجنة الجديدة المعينة وقوى االمن الداخلي من قبل 

المحتجين اذا دخلوا الى حرم المستشفى«.

املنية تودع الطفل أمري سويد والرئيس ميقاتي يحضر معزيًا

مع   معاناة  بعد  سويد  أمير  الطفل  المنية  مدينة  ودعت 
مأتم  في  الطاهر  جثمانه  على  وصلي  الثرى  وري  المرض،  
العائلة، وفعاليات  الفقيد، أصدقاء  فيه عائلة  مهيب شاركت 

من المنية. 

وحضر رئيس الحكومة السابق محمد نجيب ميقاتي الى منزل 
الفقيد  في المنية مقدمًا تعازيه الى العائلة في حضور  مدير 

علم  مازن  والسيد  محمد سويد  االستاذ  الفني  العبير  معهد 
الدين.

عائلة سويد شكرت عبر الوسط كل من وقف الى جانبها 
والسيد  ميقاتي  الرئيس  بالشكر   وخصت  محنتها  في 
مازن علم الدين على كل ما بذلوه طوال الفترة الماضية 

متمنين لهم الرزق الوافر والنجاح الدائم.

 ا  معوض و الخير 

كنواب  نحن  سلمنا   « أننا  على  الخير  كاظم  النائب  أكد 
الدكتور قاسم عبد  الدكتور أحمد فتفت،  المنية والضنية 
العزيز وأنا، مذكرتين الى رئيس الحكومة والى الحكومة 
الناحية  من  منطقتنا  له  تتعرض  الذي  الظلم  حول 
االنسانية: منذ صدور المرسوم 12096 في 2014 والذي 
وزع تمويل المشاريع انمائية بقيمة 503 مليون دوالر على 
كل المناطق اللبنانية والذي استثنى المنية الضنية وعكار 
وبعض مناطق البقاع رفعنا الصوت عدة مرات ومن على 
المنبر بالتحديد ولم تحرك الحكومة ساكنا. واليوم وبعد 
والبقاع  عكار  على  عوض  شهيب  اكرم  الوزير  خطة  اقرار 
وبقيت المنية - الضنية في ادراج النسيان. نحن لم نكن 
ما معرقلين  يوما  ولم نكن  الحكومة  تجاه  يوما سلبيين 
للمشاريع والخطط المطروحة لحل ازمة النفايات وغيرها.

محتجون ..
منعوا تنفيذ قرار تعيني مجلس إدارة جديد ملستشفى املنية الحكومي  

بلدية البداوي تواصل تحسني 
طرقات املدينة

  تواصل بلدية  # البداوي  بالتعاون مع إتحاد بلديات الفيحاء 
بأعمال التعبيد للطرقات في نطاق البداوي حيث قامت 

الورش الفنيه بتعبيد الطريق الرئيسي في جبل البداوي 

الممتد من دوار الجبل حتى آخر الطريق . و اكد رئيس 
البلديه حسن غمراوي أن أعمال التعبيد ستستمر قبل موسم 

االمطار و المدارس لتشمل معظم الطرقات الفرعيه .

وشكر غمراوي محافظ الشمال رمزي نهرا و رئيس إتحاد 
بلديات الفيحاء عامر الرافعي على الجهود الجبارة لتلبية 

حاجات بلدية البداوي.

بناء مجمع رياضي يف املنية
وفي سياق آخر استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب 
اللقاء  اثر  الخير   كاظم  النائب  الوزارة  في  مكتبه  في  حناوي 
في  القائم  والتعطيل  السياسي  الوضع  »عرضنا  الخير:  قال 
البلد وكان هناك تطابق في وجهات النظر من ناحية الحاجة 
يقدر تحمل  لم  اللبناني  فالشعب  العقد.  االمور وفك  لحلحلة 
التعطيل  لهذا  نشاهد  ما  وخصوصا  الصعبة  الظروف  هذه 
حياتنا  في  مباشرة  المواطنين  حياة  على  ينعكس  وكيف 

اليومية وامورها وعلى الوضع االقتصادي«. 

كالم معوّض جاء في حفل تدشين مشروع »انشاء مختبر 
دير  بلدية  مبنى  في  عمار«  دير  منطقة  في  الدم  لفحص 
مؤسساتنا  شلل  «أمام  وقال:  الضنية،  المنية-  عمار، 
وصراعات المسؤولين العقيمة يمكننا أن نجلس وأن ننق 
وننعي ونشكي وحتى نخرّب. انما هذا ال يوصلنا الى حل 
والغرائز  والتعطيل  والزبائنية  الفساد  نواجه  أن  وخيارنا 
التعاون  من  راقي  نموذج  بتقديم  المدمرة  والعصبيات 

واالنماء والشفافية في عملنا ومشاريعنا«.

|  من اليمين  سويد، علم الدين  ميقاتي وعائلة أمير  

|  في الصورة من اليمين المحافظ نهرا والقائمقام روال البايع  

««

من أجل نهضة علمية فنية إبداعية - المنية حي البالط  06462024 - 03066795مجمع العبير التربوي - معهد العبير الفني

ونهر  البداوي  مخيمي  يف  تظاهرتان 
البارد دعما للقدس

  شهد مخيما البداوي ونهر البارد تظاهرتين كبيرتين، كما 
لالنتفاضة  ودعما  للقدس  نصرة  اللبنانية،  المخيمات  باقي 

الفلسطينية في وجه العدوان اإلسرائيلي.

وانطلقت في مخيم البداوي تظاهرة حاشدة من أمام محطة 
الشعبية  واللجان  الفصائل  عن  ممثلين  بمشاركة  سرحان، 

واليافطات  األعالم  رفعوا  الذين  المواطنين  من  وحشد 
يا  المذلة«،  وال  «الموت  منها:  هتافات  ورددوا  والرايات 
وجابت  والجاسوس«.  العميل  على  دوس  دوس  «فدائي 

التظاهرة شوارع المخيم وصوال إلى مقبرة الشهداء.

المخيم  اخرى شوارع  تظاهرة  جابت  البارد،  نهر  مخيم  وفي 
بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وحشد من 
المواطنين، على وقع األغاني واألناشيد الوطنية والهتافات، 

وصواًل إلى مقبرة الشهداء حيث ألقيت كلمات بالمناسبة. 
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سكاف«  يحيى  االسير  »أصدقاء  لجنة  أضاءت 
اليوم، الشموع تضامنا مع الشعب الفلسطيني 
واإلعالمية في قناة »الميادين« هناء محاميد 

في منزل سكاف في بحنين - المنية.
 

الشعب  مع  الكامل  »تضامنها  اللجنة  وأكدت 
العدوان  مواجهة  في  المظلوم  الفلسطيني 
السنين  عشرات  منذ  والمستمر  عليه  البربري 
اإلحتالل  وجيش  المستوطنين  قطعان  قبل  من 
الذي ال زال يعتقل في سجونه آالف االسرى، وفي 
المعتقل  سكاف  يحيى  االسرى  عميد  مقدمتهم 
منذ 37 عاما، والذي إختار المقاومة النها الطريق 
المقدسات  وتحرير  المحتل  لمجابهة  الصحيح 

واالسرى«.

الفلسطيني  للشعب  أوفياء  »سنبقى  أضافت: 
قدموا  الذين  واالسرى  والجرحى  وللشهداء 
والذين  أمتهم،  كرامة  عن  للدفاع  أنفسهم 
أناروا الدرب أمامنا من أجل التحرير والنصر على 

العدو«. 
 

ولبنان  فلسطين  في  المقاومين  اللجنة  وحيت 
في  أوطاننا  عن  الدفاع  في  »يستبسلون  الذين 
وجه العدو الصيوني الغاشم ومختطاته«، مؤكدة 
حر  كل  رأس  رفعت  التي  للمقاومة  التام  »الوفاء 

وشريف«. 

في  العامي  للشعر  األول  »اللقاء  الضنية،  في  الثقافي  المنتدى  نظم 
الضنية« تكريما لذكرى الشاعر الزجلي الراحل ميخائيل إبراهيم في 
قاعة مجمع الضنية للرعاية والتنمية في بلدة سير، في حضور النائب 
أحمد فتفت، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، منسق تيار 
»المستقبل« في الضنية هيثم الصمد، المدير السابق لمعهد العلوم 
بلديات  ورؤساء  عطية،  عاطف  الدكتور  الثالث  الفرع  ـ  اإلجتماعية 

ومخاتير وفاعليات ومهتمين.

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم بكلمة ترحيبية من مقدم اللقاء سالم 
الراحل  الزجلي  الشاعر  لتكريم  مناسبة  »اللقاء  أن  أكد  الذي  الدغل، 
وخارجه،  لبنان  داخل  عاليا  الضنية  إسم  رفع  الذي  إبراهيم  مخائيل 
وهذه المناسبة مناسبة للتأكيد على أن الضنية هي منطقة العيش 
الواحد وواحة للسالم واألمان«، الفتا إلى أن »تنظيم هكذا لقاء يدل 
على وجود شعراء في الضنية يلقون الشعر باللغة العامية والمحكية«.

ثم ألقى الشعراء المشاركون في اللقاء أحمد يوسف، حاتم ميخائيل، 
نبيل ميخائيل، فراس عمار وجورج نادر بعضا من قصائدهم المختلفة 

التي القت إستحسان الحضور.  

كمال الخري يحذر من »انفجار« الوضع االجتماعي!

 وقفة تضامنية للجنة االسري سكاف مع فلسطني

»الشعر العامي« وصل  اىل الضنية

| الحاج كمال الخير 

ورشة أبو تامر للتعهدات
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منح من اتحاد بلديات الضنية اىل 3 طالب 
يف املعهد العالي للدكتوراه  

التابع  وتطبيقاتها«،  البيوتكنولوجيا  ألبحاث  العزم  »مركز  أقام   
الجامعة  في  والتكنولوجيا  العلوم  في  للدكتوراه  العالي  للمعهد 
اللبنانية، احتفاال لمناسبة توزيع المنح المقدمة من قبل اتحاد بلديات 
الضنية لثالثة من طالب مرحلة الدكتوراه في المعهد في حضور عميد 
الجامعة  مجلس  لدى  الحكومة  مفوض  العمر،  فواز  الدكتور  المعهد 
العميد الدكتور جان داود، مدير المركز الدكتور محمد خليل، رئيس 
واإلدارية،  التعليمية  والكوادر  سعدية،  محمد  الضنية  بلديات  اتحاد 

وحشد من الطالب واألهالي.
 

العمر

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية وبعد عرض فيلم وثائقي 
اتحاد  مبادرة  «أهمية  إلى  فلفت  العمر  الدكتور  تحدث  المعهد،  عن 
البحث  أن تساهم في دعم وتعزيز  والتي من شأنها  الضنية  بلديات 
العلمي على مستوى المنطقة والوطن«، شاكرا اإلتحاد على المنح التي 
العديد من  يحذو حذوه  أن  متمنيا  األكفاء،  للطالب  سيقدمها سنويا 

اإلتحادات لدعم الجامعة األم.
 

سعدية

عن  فيها  أعرب  الضنية  بلديات  اتحاد  لرئيس  كلمة  كانت  بعدها، 
«أنا  وقال:  تالمذتها،  أحد  كونه  وسعادته  اللبنانية،  للجامعة  تقديره 
اإلتحاد  اسم  الذين سيرفعون  المنحة  على  الحائزين  بالتالمذة  فخور 
ومن ثم الجامعة والوطن عاليا«، شاكرا العمر وخليل على هذا التعاون 

المثمر.
 

خليل
خالل  المركز  انجازات  خاللها  في  استعرض  كلمة  خليل  ألقى  ثم 
والمعايير  المنح  نظام  شارحا  المحطات،  وأهم  الماضية  السنوات 

المتبعة في اختيار الطالب، شاكرا اتحاد بلديات الضنية.

 
 وفي الختام، هنأ مفوض الحكومة لدى مجلس الجامعة العميد جان 
داوود الطالب، متناوال انجازات الجامعة اللبنانية وكلياتها التي نفتخر 
بها بقيادة معالي الرئيس عدنان السيد حسين. كما توجه بالتهنئة 
االنجاز  على  للدكتوراه  العالي  والمعهد  الضنية  بلديات  اتحاد  إلى 

العلمي الهام في الشمال.
 

جهينة  صافي،  خالد  أسماؤهم:  التالية  للطالب  المنح  توزيع  تم  ثم 
هرموش، و ساندي حايك.

كمال  الشمال   في  الوطني  المركز  رئيس  هنأ   
السنة  رأس  حلول  بمناسبة  المسلمين  الخير.   
السكاكين  انتفاضة  »شهداء  وحيا  الهجرية، 
القدس  في  والمرابطين  المحتلة  فلسطين  في 
وحول المسجد االقصى وكنيسة القيامة : »ندعو 
الشعب الفلسطيني  الى التوحد تحت راية تحرير 
فلسطين المحتلة من النهر الى البحر . و إلطالق  
اإلنتفاضة  الثالثة بوجه العدو الصهيوني الغاشم 
الذي استباح المسجد األقصى و كنيسة القيامة«.

 
راية  تحت  الفلسطيني  الشعب  الى »نصرة  ودعا 

تحرير فلسطين المحتلة من النهر الى البحر«.

وطالب  الخير الحكومة اللبنانية بالتحرك الفوري 
و  الماء،  و  الكهرباء  و  النفايات  قضايا  لمعالجة 
من  وحذر  اللبناني،  الغاز  الستخراج  خطة  وضع 

وقوع إنفجار إجتماعي شامل في البلد«.

تجنبا  الدستورية،  المؤسسات  تفعيل  الى  ودعا 
لخسارة القروض و المنح المقدمة على لمساعدة 
المزيد  لبنان «اللبناني لم يعد قادرا على تحمل 
من االستهتار و االهمال لحياته و صحته و لقمة 

عيشه الكريم«. 
 

من جهة أخرى طالب بعض العلماء ب »االنتباه 
الى مجازر الصهاينة في فلسطين المحتلة، بدل 
الفتنة  لتأجيج  الروسية،  السفارة  أمام  التجمهر 
في  والمسيحيين  المسلمين  بين  الطائفية 

البلد«.

زوارق  يركبون  الشمال  »شباب  أن  الى  ولفت 
والبطالة«،  والفساد  االهمال  من  هربا  الموت، 
عادل  انتخابي  قانون  »اعتماد  بضرورة  مطالبا 
على مبدأ النسبية على أن يكون لبنان كله دائرة 

واحدة«. 

زريقة والرفاعي يف ذمة اهلل : في مزيد من األسى والتسليم 
فخر  الشيخ  لرحيلهما  المأسوف  المنية  ودعت  وقدره  اهلل  بقضاء 
)عضو حالي في  زريقة  واألستاذ محمود عمر  الرفاعي  الدين علي 
رجاالتها ودعتهم في  رجلين من  البلدي وناشط( وهما  المجلس 
مآتم مهيبة شاركت فيها هيئات سياسية، اجتماعية بلدية وابناء 

المدينة.

راجية  التعازي  بأحر  الفقيدين  عائلة  من  تتقدم  الوسط  أسرة 
المولى عز وجل أن يتغمدهم في واسع رحماته وأن يلهم أهله

والضنية ودعت أكرب معمر يف بخعون
  توفي محمد علي الصمد »أبو نزار« عن 104 سنوات وهو أكبر معمر 
 27 تاريخ  ينتظر  وكان  الضنية،  معمري  أكبر  وأحد  بخعون  بلدة  في 

كانون الثاني المقبل لدخول سنته الرابعة بعد المئة.

وشيعته بلدته بخعون في مأتم مهيب شارك فيه النائب السابق جهاد 
الصمد ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من البلدة والمنطقة، حيث 
يوارى  أن  قبل  الكبير  بخعون  الصالة على جثمانه في مسجد  أقيمت 
الثرى في مدافن العائلة. يذكر أن الراحل تزوج إمرأتين وأنجب منهما 
20 ولدا، 10 ذكور و10 إناث، وأن عائلته الكبيرة من أوالده وأحفاده 
وأوالدهم وأحفادهم ناهزت 350 شخصا، كانوا قد احتفلوا قبل أقل 
أيام  آخر  حتى  بقي  الراحل  وكان  عام.  مئة  ببلوغه  سنوات  أربع  من 
بشكل  غذائه  في  واعتماده  عقله  ورجاحة  على صحته  محافظا  حياته 

رئيسي على المأكوالت الطبيعية. 

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

| األسير سكاف  

«

 بقلم المهندس د. أحمد حمود

الرابعة فجرًا من أحد أيام شهر ذو الحجة الفضيل، وبينما السكينة 
والهدوء يعُمان األرجاء، إستيقظنا فجأًة على صوت مفرقعات »من 

العيار الثقيل«.

ظننت للوهلة األولى أن عملية استشهادية قد حصلت للتو في تل 
أبيب أو أن الحرب في سوريا قد وضعت أوزارها، ولم يستطع صاحبنا 

هذا االنتظار حتى بزوغ الفجر وصعود النهار، ليعبر عن فرحته 
العميقة، ولكن لألسف الشديد تبين بعد لحظات من المفرقعات، أن 

أحد األقرباء قد وصل من مكة المكرمة بعد أدائه فريضة الحج )تقبل 
اهلل منه حجته وأبدله مفرقعاته)سيئاته(حسنات يوم القيامة)آمين(.

وفي حدث آخر، ال يقل أهمية عن سابقه، وبينما كنا نؤدي صالة  
المغرب في المسجد )طبعًا في غياب إمام المسجد كالعادة( لم 

نستطع أثناء الصالة أن نفقه شيئًا مما كنا نقرأه، ألن سيارًة كانت 
»تروح وتجيء »وصوت األغاني يصدح منها عبر األثير، أنهينا الصالة، 
نزلنا من المسجد لنجد أن صاحب السيارة »المطروب »هو ابن الشيخ 

الفضيل إمام ذلك المسجد«..

كنت أتمنى أن تكون أولى مقاالتي في هذه الجريدة، مقااًل أتناول 
فيه مشكلة أو موضوعًا تربويًا، هندسيًا، بيئيًا أو غيره من مشاكلنا 

اليومية، لكني وجدت أن إظهار بعض من ممارساتنا السيئة قد تكون 
حاليًا أفضل من مواضيع أخرى، خصوصًا في ضوء ما يحصل ألمتنا من 
مآسي وآالم ليست سوى حصيلة ما كسبت أيدينا، فقد صدق من قال 

»إنما األمم األخالق ما بقيت     فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا«.

أخيرًا، ليس القصد من المقال النيل من أحد ممن مارسوا هذه 
األخطاء، لكن القصد أال يقدم أحد على ارتكابها أو على األقل أن 

يكتفي أهل الحجيج بالمفرقعات في النهار وحتى الثامنة مساًء مثاًل، 
وأن يخفف ذلك الشاب وغيره من شبابنا صوت المذياع لياًل وعند 

مرورهم بالقرب من مسجد توءم فيه الصالة »فإذا ابتليتم بالمعاصي 
فاستتروا« فمن غلبه هواه ووقع في معصية فإنه مأمور شرعًا أن 

يستتر بستر اهلل وال يفضح نفسه.

ولذلك فإن باستطاعة اإلنسان أن يسيطر على نفسه ويضبط 
تصرفاته ويسلك الطريق الذي يختار أو يريد، فإذا انحرف ووقع في 

معصية لسبب ما فإن عليه أن يستر نفسه من الفضيحة أمام اآلخرين 
وحتى ال يستمرئ المعصية أو يشجع عليها ضعاف النفوس.

                                        

العميد محمود األسمر  الوسط تتقدم من عائلة  تعزية:  أسرة 
التعازي لوفاة والدته أسكنها اهلل فسيج جنانه وألهم أهلها  بأحر 

الصبر والسلوان انا هلل وانا اليه راجعون.

المهندس  الدكتور  من  بالتهنئة  الوسط  اسرة  تتقدم  تهنئة:  
شادي جركس والسيدة عقيلته بأحر التهاني والتبريكات  لمناسبة 
والدة مولودهم األول »نور« حفظه اهلل ورعاه من كل مكروه وجعله 

من الصالحين البارين لــ والديهم.

إجتماعيات
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تربية

 أقامت الجمعية اللبنانية الخيرية لالصالح والتأهيل، 
لقاء تثقيفيا وترفيهيا رياضيا ألطفال منطقة الخناق 

في طرابلس، في حديقة الدكتور عزام الشهال، وذلك 
في ختام دورة إعداد مدربين للتوعية من مخاطر 

المخدرات التي نفذتهاالجمعية، برعاية منظمة 
الصحة العالمية وأكاديمية األمين الدولية للتنمية 

البشرية والتطوير.

وبدأاللقاء بألعاب لألطفال من تنظيم عمر فرانك 
إضافة إلى الرسم على الوجوه.

وبعد أخذ صورة تذكارية، توجهت رئيسة الجمعية 
فاطمة بدرا «بالشكر لمنظمة الصحة العالمية، 

أكاديمية األمين الدولية وجهاز الطوارئ واإلغاثة 
التابع للجمعية الطبية اإلسالمية لمواكبتها 

النشاط«، كما تم تقديم حلوى العيد لألطفال. 

 سجن القبة 
  

 زارت رئيسة «الجمعية الخيرية لالصالح والتأهيل« 
فاطمة بدرا، على رأس وفد سجن القبة المركزي 
للنساء، وإلتقت بالسجينات وقدمت لهن األلبسة 

وحلويات العيد.

وتمنت على الجمعيات اإلنسانية «تفقد السجون 
ومساعدة السجينات بالتخفيف عنهن وإعادة 

تأهيلهن إجتماعيا ونفسيا وبأكثر من جانب، وإعداد 
السجينة كامرأة منتجة فاعلة في المجتمع قادرة على 

سد إحتياجاتها«. 
  ندوة في طرابلس   

  استضافت الجمعية اللبنانية الخيرية لالصالح 
والتأهيل المهندسة زهرة أمين في ندوة حول 

«إدارة الوقت«، في إطار فعاليات دورة إعداد مدربين 
للتوعية من مخاطر المخدرات المنعقدة في مقر 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، برعاية 
منظمة الصحة العالمية وأكادمية األمين.

وتحدثت المهندسة أمين عن أهمية إدارة الوقت، 
شارحة فوائدها في اتقان العمل لتحقيق النجاح 

والحفاظ على الصحة، ثم قامت بتجربة تطبيقية 
للتعريف على كيفية ترتيب األولويات، وشرحت 

«جدول أيزنهاور« في ترتيب األعمال حسب أهميتها 
وسرعة اتمامها. 

وتطرق الحديث في الندوة الى اهم العقبات التي 
تحول دون إمكانية إدارة الوقت ومنها الفوضى، 

وعدم القدرة على قول ال، وكثرة المداخالت التي 
تكون من دون جدوى، بحيث كان ال بد من اعطاء 

الحلول إلزالة هذه العقبات والتخطيط للتغلب عليها 
على قاعدة SMART لوضع األهداف. 

 

استضافت جمعية الفكر والحياة في مركزها في 
المنية بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي 

اللبناني ورشة عمل حول الكوتا النسائية 
وتعزيزالمشاركة السياسية للمرأة في إطار 

برنامج حملة التعبئة والمناصرة المدنية لإلصالح 
اإلنتخابي،بداية الورشة رحَّبَت رئيسة قطاع المراة 

في الجمعية ريما المبيض بالحضور والمدرِّبَة 
السيدة ناريمان الشمعة منسقة البرنامج بالشمال، 
ودارت محاور اللقاء حول التعريف بالكوتا وأنماطها 

واألسباب الموجبة لتبنيها إضافة إلى اإلضاءة 
على واقع مشاركة المرأة في الشأن العام وتفنيد 

المعوقات.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تسبق مسرح 
تفاعلي لمتابعة تدريبات تهدف لخلق إطار مشترك 
لوضع خطة وطنية موحدة من أجل الضغط إلقرار 

الكوتا كتدبير مؤقت يساهم بتعزيز مشاركة المرأة 
في مواقع صنع القرار.وختم اللقاء بحفل كوكتيل 

وصورة تذكارية جماعية،وتعارف بين النساء 
المشاركين في الورشة ووفد التجمع النسائي 

الديمقرطي.

كما اختَتَمَت  الجمعية  مشروع تعليم األطفال 
المشترك بين اللبنانيين والسوريين والذي دام 

مدة 9َ أشهر متتاليات، حيث ينقسم محاور المشروع 
إلى 3 دورات مكثَّفة في اللغة العربية واإلنكليزية 

ومادة الرياضيات والصحة والمهارات الحياتية 
وورش عمل، إضافًة  إلى نشاط الكمبيوتر والنت 

ودورة الخط العربي والفن التشكيلي، وهي دورات 
مجانية تشمل برامج التعليم والكتب والقرطاسية 

والنقل من المنزل إلى المركز،وتلك المحاور 
التعليميُة استفاد منها األطفال ودرسوا فيها البرامج 

والمناهج التربوية من أجل تخطي الصعوبات في 
عملية الدمج المدرسي بالشكل اإليجابي ال السلبي. 

 

ولجمعية الفكر والحياة نشاطاتها أيضًا

محاضرة للعزم عن معاني 
الهجرة 

  نظم قطاع المرأة في »تيار العزم« بالتعاون مع »مركزالعزم 
الثقافي« و«مجمع البيان التربوي«، لمناسبة رأس السنة الهجرية، 

محاضرة بعنوان »للهجرة معان أخرى« إلباء دريعي الشعراني وذلك 
 في مقر مركز العزم الثقافي في الميناء.

بداية، رحبت ميرنا الزيني باسم قطاع المرأة بالحضور، مقدمة 
نبذة عن السيرة الذاتية للمحاضرة، ثم بدأت الشعراني محاضراتها 
مستعرضة »حال العرب في الجاهلية، حيث كان ينتشر الجهل فيما 
بينهم واالقتتال بين القبائل العربية وسبي النسوة ووأد البنات«، 

 مشيرة إلى »أن الهجرة كانت محطة تغيير في تاريخ البشرية«.

وقالت:«إن الهجرة المباركة كانت درسا في الصبر والتوكل على 
اهلل تعالى، ولم تكن طلبا للراحة وال هربا من العدو وال تهربا من 

الدعوة وأعبائها، بل كانت بأمر من اهلل تعالى في وقت أحوج ما 
 تكون البشرية فيه إلى الهدي المحمدي«.

وأضافت:«إن هجرة المصطفى تمد المسلمين بالعبر والعظات 
والدروس والتوجيهات وقد شاء اهلل تعالى أن تكون بأسباب 

مألوفة للبشر، يتزود فيها للسفر، ويركب الناقة، ويستأجر الدليل، 
ولو شاء اهلل لحمله على البراق، ولكن لتقتدي به أمته بالصبر 

وتحمل مشقات الدنيا والعمل الدؤوب لألخرة التى هي العقبى، 
فينصر المسلم دينه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 

 والموعظة الحسنة«.

وتابعت »إن حال المسلمين في العالم حري باالستفادة من معاني 
الهجرة النبوية المباركة، بفهم أمر الدين والفصل بين الدين الحق 

 وأهله وبين المتاجرين المتطرفين«.

وختمت:«في ذكرى الهجرة المباركة علينا أن نعلم أن الدين 
اإلسالمي دين علم وعمل وثقافة ومعرفة ودعوة للحق مؤيدة 

بالبراهين العقلية والنقلية المنورة للقلوب، فلن يصلح حال 
المسلمين في هذا العصر إال باألمور التي صلح بها السلف الصالح 

من العلم والمعرفة الصحيحة لدين اهلل، والتحذير من أصحاب 
 الفتاوى المضللة التى جلبت الويالت للمسلمين«.

واختتمت المحاضرة بفقرات انشادية لفرقة صبا اإلنشادية. 

الهجرة النبوية.... معناها وأهدافها
للشيخ د. حسن مرعب

  
عام يمضي وعام يأتي، وأعمارنا تنقضي ونحن ال ندري، نعيش 
زمانا تمر فيه األيام والليالي النكاد نحصيها، وال ندرك أعمالنا 

فيها صالحة كانت أم طالحة، إال ما رحم ربي.

لقد هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة األرض الحبيبة، 
التي فيها ولد وفيها ترعرع ونشأ، بعد أن القى فيها صنوفا من 

العذابات واألذى والمحن من بني جلدته وأقرب أقربائه.

فقط ألنه أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة 
األصنام والعباد الى عبادة اهلل رب العباد، ألنه أراد أن يكرس 

مبدأ العدل والمساواة، فال فرق بين عربي وأعجمي، وال بين غني 
و فقير، وال بين أبيض وأسود، اال بالتقوى وحسن الخلق وصالح 

العمل.

فهذا هو اإلسالم وهذا هو منهجه، الذي أضاعه اليوم من أرادوا أن 
يعيشوا زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال هديه وخلقه ومنهجه، 

فشوهوا االسالم وغيروا وبدلوا، وهم يزعمون أنهم على الحق، 
وعن الحق يدافعون، ومن أجله يقاتلون، وتاهلل لو فهموا هجرة 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقط ما هكذا ينحدرون.

يوم هاجر صلوات ربي وسالمه عليه وقف على مشارف مكة مخاطبا 
إياها: «واهلل إنك ألحب البقاع إلى قلبي ولوال أنهم أخرجوني منك 

ما خرجت«، يعّلمنا بذلك حب األرض والوطن.

ويوم أوذي في الطائف في رحلته األخيرة قبل الهجرة، والقى من 
أهلها ما القى، لم يشأ أن يدعو عليهم بالهالك بل قال: «اللهم 

اهد قومي فإنهم ال يعلمون«، وقال: «إنّي أرجو أن يخرج من 
ظهورهم من يقول ال إله إال اهلل«، يعّلمنا بذلك الرحمة التي أرسل 

بها لكل العالمين، وليس فقط للمسلمين، حتى شملت رحمته 
صلى اهلل عليه وسلم الحيوانات والجمادات، مصدقا لقول ربه 

سبحانه فيه: « وَمَا َأرْسَْلنَاكَ ِإالَّ رَحْمًَة لِْلعَاَلمِينَ«.

لم يحمل في قلبه يومًا ذرة حقد على أحد، ولم ينتقم يومًا لنفسه 
من أحد، بأبي هو وأمي كان ينشد العدل ولو في غير ملته، فكذلك 

عندما اشتد األذى على أصحابه قبيل الهجرة أمرهم بالهجرة إلى 
الحبشة التي يحكمها النجاشي ذلك الملك الذي كان على دين 

عيسى  المسيح عليه السالم، وقال عنه صلى اهلل عليه وسلم: «فإن 
فيها ملكا ال يظلم عنده أحد«، يعّلمنا بذلك التعايش مع اآلخرين 

بالمحبة والسماحة والسالم بغض النظر عن دينهم وعرقهم.
وعندما عزم على الهجرة أراد أن يرد األمانات الى أهلها حتى ولو 
كانوا أعداءه بل وتآمروا على قتله كيف ال وهو رغم محاربتهم له 

كانوا يلقبونه بالصادق األمين، ويُعرِّض بذلك حياة ابن عمه 
علي بن ابي طالب كرم اهلل وجهه للخطر، ليعّلمنا بذلك أن أعظم 

سمات المؤمن وأهمها الصدق واألمانة.

وفي طريق الهجرة يأخذ باألسباب، ويتوكل على اهلل مسبب 
األسباب، ليعلمنا بذلك أن األمر في أوله وآخره بيده اهلل سبحانه، 

ال بيد أحد سواه، وما قدَّره يكون.

ويوم وصل يثرب أضاء فيها ومنها كّل شيء، حتى سُميت 
بالمدينة المنورة وجعلها مدينة للحب والمؤاخاة، واإليثار على 

الذات، ومنارة للعلم والخير، ومثاال يحتذى به في تأمين العيش 
الكريم لكل من فيها، ولو كانوا يعتنقون غير دينه من الديانات.

هذه فقط نبذات من هجرة سيد السادات عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات، ولعمري لو فقهناها وعملنا بها، لكانت خيرا لنا من 
عظيم القواعد واألنظمة والكتابات، وألوصلتنا الى بر األمان في 

الدنيا، وفي اآلخرة لجنّة عرضها األرض والسماوات.  فهل من 
معتبر ومتعظ مما فات لكي نخرج من هذه  األزمات، ونعيش معًا 

في تلك المعاني الخالدات؟

 * المفتش العام المساعد لألوقاف اإلسالمية في لبنان

سلسلة نشاطات لجمعية التأهيل واالصالح 

يف ذكرى الهجرة
»اهجر سلبيتك وابدأ التغيري« 

 
أقامت جمعية النجاة االجتماعية /عكار ـ ايالت، احتفااًل بمناسبة 
ذكرى رأس السنة الهجرية . استهل الحفل بالقرآن الكريمومن 

ثم كانت محاضرة للداعية منال األيوبي، تحدثت فيها عن معاني  
الهجرة وأسبابها

  
حيث قالت :«للهجرة النبوية  معان ومفاهيم كثيرة يجب ترسيخها 

في وجدان األمة االسالمية، فهي درس في حب الوطن والتعلق 
بأرضه، وها هو رسولنا الكريم ساعة الهجرة يقول لمكة المكرمة: 

«ما اطيبك من بلد ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك«.

ثم تابعت :« الهجرة دروس في الصبر على المعاناة واالبتالء، 
هي عقيدة وثبات وايمان بنصر اهلل، هي بداية للحرية وبناء دولة 
اإلسالم في كل زمان ومكان ولذلك فإن عمر بن الخطاب ارتضى 
أن يبدأ التاريخ اإلسالمي بلحظة الهجرة المباركة ، لكونها لحظة 

الفصل بين سلبية القهر والظلم وايجابية االنطالق والبناء والعطاء.

كما أضافت :«أختي المسلمة، اهجري سلبيتك، ال مباالتك،  خوفك، 
أنانيتك، ثروتك، راحتك، تمثلي بالصحابة«.

ثم استطردت: «نشهد والدات للعالم اإلسالمي في سوريا ومصر 
واليمن والعراق وفلسطين وغيرها والكل في حالة مخاض... اغضبي 

لدينك، اغضبي لمقدساتك، اتركي السلبية، ساهمي بالتغيير 
بالمال، بالدعاء، بتعليم األبناء قضايا امتهم، بنشر أخبارها وهمومها 

بشتى الوسائل المتاحة.«

وأخيرًا ختمت قائلة :«الهجرة النبوية هي خطوة نحو الحرية، 
وها هم أهل فلسطين هجروا الصمت وهبوا للتغيير بالسكاكين 
والحجارة واثقين بنصر اهلل. في ذكرى الهجرة، أقول لكل مسلم: 

«اهجر سلبيتك«.

  تخلل العرض وصالت انشادية لزهرات ايالت وعرض ساليد مع 
اسئلة وهدايا لالطفال.

ALWASSAT TAXI

سيارات مكيفة وحديثة خدمة سريعة 24 على 24 ساعة
للحجز ليال ونهارا على الرقم:  03362099

تاكسي الوسط
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مصنع أمحد رفعت الشهال وأبنائه للنجارة

تصنيع أبواب - غرف نوم - غرف ســفرة - أســقف مســتعارة  - مطابخ
تنفيذ منازل ، مطابخ ، وجميع أنواع الديكورات الخشــبية

فوائد الرمان  
الرمان هو فاكهة خريفية مفيدة صحيًا، سواء كان فاكهًة أو عصيرًا 

وحتى قشر الرمان له فوائد صحية  ويُفيد الرمان اإلنسان بطرق 
مختلفة فهو مفيد للشعر والبشرة، وكذلك فإن الرمان مفيد 

للحامل فترة الحمل .

- للمرأة الحامل
 ال تقتصر فوائد الرمان على المرأة الحامل بل تمتد فوائده على 

الجنين في رحمها، حيث أثبتت دراسة في كلية الطب بجامعة 
واشنطن أن إكثار  الحامل من تناول عصير الرمان في الثلث األخير 

من الحمل وأول أسبوع بعد الوالدة يساعد في تقليل تلف دماغ 
المواليد بنسبة كبيرة قد تصل إلى 60% بسبب المواد الموجودة 

في عصير الرمان التي تحمي دماغ المولود عن االكثار منه .

-  للوالدة 
أثبت بعض الباحثين أّن ثمار الرمان مفيد للغاية في عملية 

الوالدة، الحتوائه على مادة  “بيتا سيتوسترول” وهي عبارة عن 
استروجين طبيعي يمنع من امتصاص الكوليسترول، كما أن 
الرمان تعتبر محفز طبيعي للطلق قبل الوالدة لذا هو مفيد 

كثيرًا للسيدات اللتي تعانين من عسر وصعوبة في الوالدة ألنه 
يساعد في تنشيط عضالت الرحم، وتناول الرمان كفاكهة أفضل 

من تناوله كعصير ألّن بذور الرمان يحتوي علي تركيز أكبر من 
االستروجين الطبيعي . 

-  فوائد قشر الرمان للشعر 
نتخلص غالبا من قشور الفاكهة بعد تناولها، ولكن هناك قشر 

بعض الفواكه ال يقل أهميًة عن فائدة الثمرة نفسها وعلى رأس 
تلك القائمة الرمان ، فقد اكتشف العلماء أّن قشر الرمان يحتوي 

على مادة تساعد في تثبيت لون الشعر  وبالفعل بدأت إحدى 
الشركات الفرنسية في إدخال قشر الرمان في مواد الصباغة  وال 

تكمن أهميته في التثبيت فقط بل يعمل قشر الرمان على حماية 
الشعر من الجفاف كما أنه يغذي فروة الرأس حتّى األعماق  كما 

أنّه ينعم الشعر 

- فوائد الرمان للبشرة 
ثمرة الرمان تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات واألحماض 

والمعادن وكل هذه المكونات مفيدة كثيرًا للبشرة  حيث نجد 
أّن :  ثمرة الرمان غنية بفيتامين A وفيتامين E اللذان يعمالن 

على الحفاظ على شباب البشرة ، وكذلك فيتامين C المتحكم 
في عملية إفراز البشرة للدهون . تحتوي ثمرة الرمان على كمية 
كبيرة من المعان مثل الزنك والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض 

الفوليك وجميعها مفيد للبشرة . تحتوي ثمرة الرمان على عناصر 
مضادة لاللتهابات تساعدف في عالج الجروح والبثور والبقع الداكنة 

بالبشرة.

- فوائد الرمان للرجال والنساء
أثبتت أبحاث عديدة وحديثة أن الرمان يحتوي على مضادات 

األكسدة والتي تقي اجسام الرجال والنساء من أمراض كثيرة. 
فتناول المرأة للرمان يجعلها تحصل على حيوية ومرونة ونشاط 

لمدة طويلة كما انه يقيها في سن اليأس من امراض خطيرة 
كسرطان الثدي وغيره. اما عند الرجال قهو يساعد في منع 

االمراض المزمنة

-  فوائد قشر الرمان للتنحيف
 يعمل الرمان على التخلص من الدهون والشحوم والسمنة اذا 

ان لديه القدرة على تخسيس الدهن والشحم المخزن في منطقة 
البطن 

إدارةجديدة

أكثر من 70 عام
 في الخدمة

تأسســت ســنة 1943 على يد املرحوم مراد رفعت الشهال
المنيــة  - الطريــق القديم - بعد ثكنة عرمان

تلفون: 03514774

صحـة

شقق سكنية فخمة للبيع بمــسـاحات
 ابتداًء من 90 م2 ولــغاية 250 م2  

نقدًا وبالتقسيط املريح دون أي فوائد أو معامالت 

مكتب الوسط العقاري

عقارات للبيع يف مختلف مناطق الشمال )طرابلس، الضم والفرز، 
املعرض، وسط املدينة، أبي سمراء، مرياطة، أردة، املنية، الضنية، البداوي، 

بحنني، دير عمار، عكار وقريبًا يف بريوت وجبل لبنان(

للمراجعة اإلتصال على االرقام:   
03436196  03216791

alwassat@hotmail.com :أو لبيع عقاراتكم وعرضها عرب “صفحات الوسط العقارية” مراسلتنا هنا

]]
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االولى  الدفعة  بتخريج  التربوي  العبير  معهد  احتفل 
من طالبه في حضور نائب المنية االستاذ كاظم الخير، 
مدير عام مجمع العبير التربوي الحاج عبدالغفور علم 
فعاليات   ، واختيارية  بلدية  مجالس  اعضاء   ، الدين 
المدارس  واساتذة  مدراء   ، وجوارها  السياسية  المنية 
والمعاهد ، اساتذة معهد العبير ، اهالي الطالب وعدد 

من المدعوين.

 استهل اللقاء بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم للشيخ 

وسط  الخريجين  دخول  موكب  كان  ثم  عبداهلل  محمد 
فرحة االهل وتصفيقهم.

فيها  المصري شكر  احمد  لالستاذ  كانت  الترحيب  كلمة 
كل من حضر وساهم في انجاح »هذا اللقاء الجامع« ثم 
كانت كلمة المتخرجين  القتها باسمهم الطالبة شهناز 
ومشيدة  الكريم  للحضور  بالتحية  متوجهة  حمدوش 
جميع  و  التعليمي  الكادر  كافة  شاكرة  المعهد،  بادارة 

االهالي الذين شاركوهم فرحة نجاحهم.

سويد

كلمة المعهد القاها االستاذ محمد سويد الذي أكد على 
االستمرار بشاط ومثابرة »حرصنا خالل 3 سنوات على ان 
الخاص  المهني  التعليم  تميز في مضمار  نسجل بصمة 

فاستطعنا«.
 

أضاف : »لكل نجاح يحصد ال بد ان يقف وراءه كوكبة من 
المتميزين العالء شانه وتحقيق احالمه متوجها بالتحية 

الدارة المجمع بادارة الحاج علم الدين لكل ما قدمه في 
تحقيق االنجازات«.

 
تخلل اللقاء كلمة للنائب  كاظم الخير توجه فيها بالتحية 
النجاح  على  وأهاليهم  الطالب  مهنئا  المعهد  الدارة 

والتفوق.

الخريجين  على  التقديرية  الشهادات  وزعت  الختام  في 
والتقطت الصور التذكارية.

| جانب من الحضور 

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

| حضور 

مجمع العبري الرتبوي يحتفل بتخريج الدفعة األوىل من طالبه 

| الخريجين 

|الخير | سويد

| علم الدين 

| توزيع شهادات تقدير 

 

إقرأ أيضًا ،،
لقاء خاص مع مدير معهد 
العبير الفني األستاذ محمد 

سويد - ص7

■  الصور بعدســـة  رضوان أسعد - استديو روان


