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م. اسعد زغيب - زحلة

روبير سمعان  - ابلحجهاد لمعلم - قب الياسخليل شحيمي - سعدنايلعمر الخطيب - كفرزبد

نقوال عاصي - شتورةمحمد البسط - بوارجسعيد ياسين - مجدل عنجر

االف المصلين استقبلوا ذخائر القديسة ريتا في زحلة
اسعد نكد :”القديسة ريتا ستحمي زحلة ولبنان من الصعوبات”

مستشفى شتورا تحتفل وتكرم موظفيها 
بعيدي العمال ويوم التمريض العالمي 

البقاع ينتظر االنماء من البلديات الجديدة
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جددت عائالت �لفرزل ثقتها 

ملحم  �لبلدي  �ملجل�س  برئي�س 

�نتخابه  �عيد  �لذي  �لغ�صان 

رئي�صا جديد� �منا والية كاملة 

على مدى �صتة �صنو�ت .

ملحم  �لرئي�س  الئحة  وكانت 

نتائج  �كت�صحت  قد  �لغ�صان 

وفازت  �لفرزل  يف  �القرت�ع 

بكامل �ع�صائها وبفارق و�صل 

�ىل �اللف �صوت .

 ��صتطاع �لرئي�س �حلايل للبلدية جورج �صو�ن  �ي�صال بلدية يف تعلبايا متجان�صة �صمن �لتفاهم على 

�العر�ف �لدنينة و�ملذهبية �لذي مت بني كافة �لعائالت �لتي تنتمي �ىل �لطو�ئف �ل�صنية و�ل�صيعية 

�ملخاتري  مو�صوع  على  �ن�صحبت  �لتي  �ملعادلة  تعلبايا هذه  �لناخبني يف  �رقام  كر�صت  و  و�مل�صيحية 

و�ل�صيعية  �ل�صنية  �لعائالت  بني  وعائلية  بلدية  وحدة  ي�صجل  تعلبايا  يف  مرة  الول  �نه  �مللفت  ومن 

و�مل�صيحية �لذين تو�فقو� يف �البتعاد عن �لت�صطيب �ملذهبي .يف �صر�ي زحلة �عيد �نتخاب جورج 

�صو�ن رئي�صا ل�صتة �صنو�ت و�حمد �بو �صاهني نائبا للرئي�س ملدة ثالث �صنو�ت على �ن يتوىل �لدكتور 

بالل �حل�صيمي نائبا للرئي�س يف �ل�صنو�ت �لثالثة �ملتبقية 

ملحم الغصان رئيسا لست سنوات جديدة 
الفرزل تجدد ثقتها البلدية  بالرئيس ملحم 

الغصان 

التجديد للرئيس جورج صوان في تعلبايا

��صرف حمافظ �لبقاع �لقا�صي �نطو�ن �صليمان على جل�صة �نتخاب رئي�س جديد  لبلدية زحلة - �ملعلقة - تعنايل 

ونائب �لرئي�س، يف ح�صور 20 ع�صو� وتغيب �لع�صو �ملهند�س �صامي معربوين ل�صغله وظيفة ر�صمية.

وبعد كلمة ترحيب من �ملحافظ �صليمان �لذي هناأ �ملجل�س �جلديد ومتنى له »�لنجاح يف خدمة مدينة زحلة«، 

تر�أ�س �أكرب �الع�صاء �صنا �نطو�ن �بر�هيم �ال�صقر �جلل�صة وعاونه كل من �مينة �صر �ملحافظة عايدة مر�د ورئي�س 

د�ئرة �لبلديات قي�صر �لدير�ين. وبو�صرت عملية �القرت�ع �ل�صري، وبعد �لفرز، �علن فوز �ملهند�س ��صعد زغيب 

بالرئا�صة والية كاملة  و�ملهند�س �نطو�ن �بو يون�س بنيابة �لرئا�صة ملدة ثالث �صنو�ت، بح�صب �تفاق م�صبق، على 

�ن يليه �نطو�ن �ال�صقر للوالية �ملتبقية.

اسعد زغيب رئيسا لبلدية زحلة وانطوان ابو يونس نائبا له



يف �بلح توجت �لتزكية �لتي �صاغتها عائالت �لبلدة 

من  لوالية  �صمعان  روبري  �لرئي�س  �نتخاب  باعادة 

ثالث �صنو�ت على �نت يليه �ملحامي جورج �بو زيد�ن 

تكري�س  �لبلدية ومت  �لوالية  �ملتبقي من  �لن�صف  يف 

زحلة  �صر�ي  يف  �القرت�ع  �صنودقة  يف  �التفاق  هذ� 

با�صر�ف حمالفظ �لبقاع �لقا�صي �نطو�ن �صليمان .

روبير سمعان رئيسا لبلدية ابلح 

جددت بو�رج ثقتها وتاييدها للرئي�س حممد �لب�صط 

كاملة  ثانية  لوالية  جديد�  رئي�صا  �نتخابه  و�عادت 

�ل�صابق  �لرئي�س  الئحة  مع  بلدية  منازلة  �ثر  على 

�لر�صمية  �لنتائج  وبعد �صدور   . �صليم جابر  حممد 

�لب�صط  حممد  �نتخاب  جرى  �لد�خلية،  وز�رة  من 

كامل  وباجماع  للرئي�س  نائبا  جابر  وح�صني  رئي�صا 

عدد �ع�صاء �ملجل�س �لبلدي �لبالغني  12 ع�صو� .

محمد البسط رئيسا لوالية 
ثانية كاملة في بوارج 

باب �خل�صية  يكن من  �صتور� مل  �لتو�فق يف  حني طرح 

وحدة  على  �حلر�س  باب  من  ،�منا  �القرت�ع  نتائج  من 

�لعائالت يف �صتور� ومن �طار �حلفاظ على هذ� �لنموذج 

بوحدته  �متاز  بل  �لتفرقة  اليعرف  �لذي  �لعائالت  من 

وعي�صه �مل�صرتك.

من هذ� �ملنطلق �صعى منذ �لعام 2004  �لرئي�س نقوال 

و�لثانية   2004 �الوىل يف  بالتزكية  مرتني  وفاز  عا�صي 

يف 2010، ومع �قرت�ب �ال�صتحقاق �حلايل عاد �لرئي�س 

نقوال عا�صي ليعمل من �جل �لتو�فق يف �صتور�،ففوجئ 

بقر�ر ��صا�صي يق�صي بفتح معركة �صده �صخ�صيا .

�لعائالت،�منا  بني  ووفاق  تو�فق  �يجاد  عا�صي  حاول 

�لبلدية  �ملنازلة  خو�س  على  �لتنوري  با�صر�ر  ��صطدم 

حتت �صعار �صتور� تقرتع، �عتقاد من �لتنوري بان �لن�صر �صيكون معقود �لوالء ل�صاحلها  ،�منا ما ح�صل 

ومنذ �ل�صاعات �الوىل لفتح �قالم �القرت�ع يف �صتور�،دلت �ملوؤ�صر�ت على فوز �لالئحة �لتي ير��صها �لرئي�س 

نقوال عا�صي �لتي �صمت  ��صافة �ليه كل من  قا�صم �صم�س نائبا للرئي�س  ،بيار جورج بربارة،و�صيم �صمري 

�صم�س،حممد ح�صني ��صعد،جان خليل �ملحروق ،مي�صال جرج�س م�صعالين،ربيع خلف  وبيار كرمي �صوم.� 

شتورا تقترع والرئيس نقوال عاصي رئيسا للمرة الرابعة  

ر�صت نتائج �لعملية �النتخابية يف بلدة كفرزبد على 

�عادة �نتخاب عمر �خلطيب رئي�صا للمجل�س �لبلدي 

�صتة �صنو�ت كما �نتخب يو�صف �صا�صني نائبا للرئي�س 

�لعملية  قاطع  �ن   بعد  ��صو�ت   8 باغلبية  وذلك 

�النتخابية  كل من قا�صم �صكر و�ع�صاء الئحته �ل�صتة 

�لفائزين يف �النتخابات �الخرية.

عمر الخطيب رئيس
نتائج بلدية كفرزبد  و�صكلت  و�لعروبية  �لوطنية  قناعاتها  �ىل  �نحازت  �لتي  �صعدنايل  قوية يف  �ملنازلة  كانت  زحلة  بعد 

�لبلدية برئا�صة  �لتي فازت باغلبية �ملقاعد  “�صعدنايل �وال”  �لبلدية �حت�صانا ل�صالح  الئحة  �النتخابات 

��صل 5  باربعة خماتري من  فازت  كما  �ع�صاء  بثالثة  �صوى  �ل�صحيمي  ومل تخرق  �لرئي�س �حلايل خليل 

خماتري.

و�عيد يف �صر�ي زحلة �نتخاب �لرئي�س خليل �ل�صحيمي رئي�صا للبلدية با�صر�ف حمافظ �لبقاع �لقا�صي 

�نطو�ن �صليمان وح�صر كل من ع�صوي �لبلدية ريا�س �لرحيمي و�ل�صيخ عي�صى خري �لدين وقاما بالت�صويت 

ل�صالح �لرئي�س خليل �ل�صحيمي .

الرئيس خليل الشحيمي رئيسا 
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طوت قب �ليا�س –و�دي �لدل كل تد�عيات �ل�صفحة �لبلدية �لتي �صهدتها �بان 

�حلر�ك �لبلدي وتوجت قب �ليا�س – و�دي �لدمل وحدتها �لعائلية و�لروحية يف 

جل�صة �نتخاب رئي�س ونائب رئي�س للبلدية و�لتي متت يف �صر�ي زحلة وبا�صر�ف 

من حمافظ �لبقاع �لقا�صي �نطو�ن �صليمان وبح�صور من�صق تيار �مل�صتقبل يف 

�لبقاع �الو�صط �يوب قزعون.

باجماع 18 ع�صو� �ي كامل عديد �ع�صاء �ملجل�س �لبلدي مت �نتخاب  جهاد �ملعلم 

– و�دي �لدمل لوالية كاملة �صتة �صنو�ت كما �نتخب  �ليا�س  لبلدية قب  رئي�صا 

كامل �صماطة نائبا للرئي�س ولوالية كاملة.

وت�صارك �لرئي�س �ل�صابق �لدكتور �صرغام توما و�لرئي�س �حلايل جهاد �ملعلم يف 

�العالن عن وحدة قب �ليا�س �لتي لن تفرقها �ية �نتخابات بلدية،وتبادال �لتهاين 

وموؤكدين �ال�صتمر�ر يف �لعمل د�خل �ملجل�س �لبلدي ملا فيه م�صلحة قب �ليا�س 

– و�دي �لدمل بكافة عائالتها .
�ملهنئني يف حديقة  �جلديد  �ملجل�س  ��صتقبل  يومني  مدى  وعلى  �النتخاب  بعد 

�ليا�س  قب  عائالت  كافة  من  باملهنئني  غ�صت  �لتي  حيدر   فيا�س  �لرئي�س 

و�لفعاليات �لروحية و�حلزبية و�ل�صيا�صية ووفود من �لقرى �ملجاورة .

جهاد المعلم رئيسا لبلدية قب الياس باالجماع والدكتور ضرغام توما ممثال للبلدية في 
االتحاد البلدي 



�نتخب �صعيد يا�صني رئي�صا لبلدية جمدل عنجر باغلبية 16 ع�صو� من ��صل 18 ع�صو� عديد �ملجل�س �لبلدي 

يف جمدل عنجر وكانت الئحة  جمدل عنجر �حلى �لتي ر��صها �ل�صاب �صعيد يا�صني قد  فازت بـ 15  مقعد� 

بلديا،وخرقت الئحتها بكل من �لرئي�س �ل�صابق للبلدية �صامي �لعجمي و�ملحامي حممد �لعجمي و�لدكتور 

ر�مز ح�صني،علما �ن �الخري ح�صر جل�صة �النتخاب يف �صر�ي زحلة و�نتخب يا�صني،يف حني جرى �نتخاب 

عمر �بو هيكل نائبا للرئي�س باغلبية 14 �صوتا مقابل وجود ورقتني بي�صاء  .

بعد يوم من �لنتائج �لر�صمية ��صتقبل �لرئي�س �صعد �حلريري �صعيد يا�صني على ر��س وفد من بلدة جمدل 

عنجر و�ملجل�س �لبلدي ور�فقهم من�صق تيار�مل�صتقبل  يف �لبقاع �الو�صط �يوب قزعون.

كما ز�ر �لرئي�س �جلديد لبلدية جمدل عنجر �صعيد يا�صني د�ر �الفتاء يف بريوت وكان يف ��صتقباله مفتي 

�جلمهورية �ل�صيخ �لدكتور عبد �للطيف دريان . 

سعيد ياسين رئيسا لبلدية مجدل عنجر باغلبية 16 عضوا 

يت�صارك  �حتاد بلديات �لبقاع �الو�صط وبلدية جديتا يف حكاية وز�رة �لد�خلية 

و�لتاجيل �لثاين �لذي يحمل توقيع وزير �لد�خلية نهاد �مل�صنوق، وق�صى بتاجيل 

�خر  ��صعار  حتى  تاجيل  مع  �لبلدي  لالحتاد  رئي�س  ونائب  رئي�س  �نتخابات 

�النتخابات �لبلدية يف جديتا .

�لبلدية  �النتخابات  تاجيل  مت  �لثانية  وللمرة  و�ملفاجاأة   �ال�صتغر�ب  من  بكثري 

و�الختيارية يف جديتا و�صبق للوزير �مل�صنوق �ن قام بتاجيلها قبل �ربعة �يام من 

موعدها �ال�صا�صي �لذي كان مقرر� يف 9 �يار �ملا�صي ثم عاد عن قر�ره بعد �يام 

قليلة  و�علن �جر�ء �النتخابات �لبلدية و�الختيارية  يف جديتا بتاريخ 29 �يار 

بالتز�من مع يوم �النتخابات يف حمافظة �ل�صمال.

من �مللفت �ن حمافظة �لبقاع تبلغت بقر�ري �لتاجيل من وزير �لد�خلية دون �ية 

تو�صيحات �و ��صباب معلنة،ففيما يخت�س مبو�صوع �حتاد بلديات �لبقاع �الو�صط 

ونائب  رئي�س  �نتخاب  تاجيل  �ىل  �لبقاع  حمافظة  يف  �لبلديات  د�ئرة  ،عادت 

رئي�س لالحتاد للمرة �لثانية على �ثر ورود �ت�صاال من وز�رة �لد�خلية  �وعز �ىل 

حمافظ �لبقاع بتاجيل �النتخابات،وعليه عادت �صر�ي زحلة �ىل �بالغ روؤو�صاء 

�لبلديات �لتي كانت قد ح�صرت لالنتخاب بقر�ر �لتاجيل �لذي قد ميتد �قله 

�صهر� �و حتى �لتو�فق على �لعملية �النتخابية د�خل �الحتاد �لذي ي�صم بلديات 

جمدل عنجر،عنجر، بر�ليا�س،قب �ليا�س، مك�صة،بو�رج و�ملريجات  .

و�دى �لتاجيل �لثاين �ىل ��صتياء  عدد� من رووؤ�صاء �لبلديات  �لذين كانو� قد 

�ن  ي�صار �ىل  �النتخابات،يف حني  �جر�ء  �صر�ي زحلة ومنعو� من  ح�صرو� �ىل 

قر�ر �لتاجيل مرده �ىل تناف�س قائم على �لرئا�صة  بني رئي�س بلدية جمدل عنجر 

�صعيد يا�صني ورئي�س بلدية بو�رج حممد �لب�صط �لذي كان ي�صغل مهام رئي�س 

�الحتاد .

م�صدر ��صا�صي يف وز�رة �لد�خلية �بلغ �ملعنيني من رووؤ�صاء �لبلديات ب�صرورة 

فان  و�ال  و�لب�صط  يا�صني  بني  �الحتاد  رئا�صة  موقع  �ملنا�صفة يف  على  �لتو�فق 

�لتاجيل �صيتكرر.

�ل�صحي  �مل�صياف  تعد  و�لتي  و�ل�صايف  �لعليل  بالهو�ء  �ملو�صوفة  �ما يف جديتا 

�الول يف �لبقاع،تعاين من رياح بيانات “�لو�قع �ملتفجر« �لتي مل يتلم�صها  �حد� 

ما يف هذه �لبلدة با�صتثناء �لتعاميم  �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية . 

اليجد �لتاجيل يف جديتا ن�صري� له �ال من قبل قلة وجدت ح�صاباتها �النتخابية 

�لبلدية دون �صاحلها وعليه �صغطت يف �صبيل �لتاجيل يف بلدة ،مل ي�صجل فيها 

�ي  ��صكاال �نتخابيا و�حد�،ومل يورد يف  يوميات �الجهزة �المنية و�لع�صكرية 

يف �لبقاع �صئيا عن توقعات و �حتد�م �و �حتقان يف هذه �لبلدة �لهادئة نوعا ما 

يف �لبقاع،وعلى �لرغم من ذلك مت تاجيل موعد �النتخابات �لبلدية و�الختيارية 

مرتني .

�لتاجيل �الول �صدر بتاريخ 5 �يار قبل �ربعة �يام من �ملوعد �ملقرر،ومل تطول 

فرتته طويال،فعاد �لوزير �مل�صنوق عن قر�ره على �ثر مطالبة نو�ب ق�صاء زحلة 

وفعاليات جديتا باجر�ء هذه �النتخابات وكان مقرر� �ن ت�صهدها يوم غد �الحد 

جديتا  يف  و�الختيارية  �لبلدية  �النتخابات  تاجيل  �عيد  �لثانية  وللمرة  �نه  �ال 

ب�صكل م�صتغرب من �غلب �الهايل وومن �صمنهم �ملتناف�صني على �ملجل�س �لبلدي 

.

�ت�صاالت جديدة ما بني  �لبلدية وبو�صرت  �لكل يف جديتا يطالب باالنتخابات 

�لبقاع �الو�صط ووز�رة �لد�خلية العادة �در�ج �النتخابات و�بقائها �صمن موعدها 

يوم غد.

ويبلغ عدد ناخبي قر�بة �الربعة �الف ناخب موزعني ما بني �لطوو�ئف �مل�صيحية 

بعدد ي�صل �ىل 2500 ناخبا و1500 ناخبا م�صلما من �لطائفة �ل�صنية .

استياء عارم من تاجيل انتخابات جديتا ورئاسة اتحاد بلديات البقاع االوسط 
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الحاج محمد المجذوب رئيسا لالتحاد بلديات السهل وداني الشاويش نائب لرئيس االتحاد
عاد رئي�س بلدية غزة �حلاج حممد �ملجذوب  �ىل رئا�صة �حتاد بلديات �ل�صهل �منا هذه �ملرة بالتزكية دون وجود �ي مناف�س،فروؤو�صاء بلديات 

�ملرج،�ملن�صورة،حو�س �حلرمية ،�خليارة،عانا،عميق، �ل�صويري،�لرو�صة ،كامد �للوز و�ملنارة.

و�نتخب �ي�صا بالتزكية رئي�س بلدية �ملن�صورة د�ين �ل�صاوي�س .    

المذبوح  مصطفى  احمد 
رئيسا للمرة الثالثة 

رئا�صة  �ىل  �ملذبوح  م�صطفى  �حمد  �حلاج  عاد 

ومت  �ملكتملة  الئحته  مع  �لنهري  علي  يف  �لبلدية 

و�ختري  زحلة  �صر�ي  يف  باالجماع  رئي�صا  �نتخابه 

�لدكتور با�صم جمعة نائبا للرئي�س 

والدكتور  املذبوح  احمد  احلاج  تهنئ  الراي  جملة 

با�ضم جمعة واع�ضاء البلدية الفائزين واملخاتري .

خ�صم  عن  عنجر  بلدة  ناأت  كعادتها 

�لتي  و�الختيارية  �لبلدية  �ل�صر�عات 

�لتي  تزكيتها  وكررت  بها  حتيط  كانت 

�صملت �ملجل�س �لبلدي و�ملخاتري �ل�صتت.

و�نتخب فارتك�س خو�صيان رئي�صا لبلدية 

عنجر – حو�س مو�صى و�ملحامي نظريت 

�ندكيان نائبا للرئي�س . �لف مربوك 

��صتطاع مو��س عر�جي �لرئي�س �ل�صابق 

للبلدية  يف بر�ليا�س �ن يفوز على الئحة 

و�ل�صاروط وحمزة  �ملي�س  تكتل عائالت 

ونالت الئحته 13 ع�صو� بلديا مقابل 5 

�ع�صاء لتحالف �لعائالت.

يف  رئي�صا  عر�جي  مو��س  �نتخاب  ومت 

�صر�ي زحلة وبا�صر مهامه �لبلدية �لتي 

د�صنها باحلد من ��صر�ر مكب بر�ليا�س 

�لع�صو�ئي و�طفاء حر�ئقه .

تزكية معتادة في عنجر

مواس عراجي رئيسًا لبلدية برالياس

فاز �ملختار جورج يزبك ريا�صـــي باملقعد 

�الختياري يف �لتويتي.

يذكر �ن عائـــالت �لتويتي تو�فقت على 

تر�صـــيح ريا�صـــي �لـــذي فـــاز  بالتزكية، 

بهذه �ملنا�صـــبة تتقدم جملة �لر�ي باحر 

�لتهاين للمختار �ل�صديق.

مبروك



 �أكد مدير عام كهرباء زحلة �ملهند�س �أ�صعد نكد �ن �ل�صركة كانت و�صتبقى خلدمة �جلميع من دون �أي متييز �أو تفرقة، ودعا �لعمال �ىل تربية �أطفالهم على حمبة 

لبنان وبع�صهم بع�صا بعيد�ً عن �لت�صنجات و�لتفرقة، الأن لبنان باق لكل �أبنائه، حتى لو بقي لبناين و�حد على �أر�صه كالم نكد جاء خالل �حلفل �لتكرميي �لذي 

�أقامته �د�رة �ل�صركة لتكرمي �لعمال مبنا�صبة عيدهم �ل�صنوي يف �وتيل م�صابكي بح�صور ح�صد من �لفاعليات .

ملا  و�لنقابة،  �ل�صركة  بني  �ملثمر  �لتعاون  على  زحلة  كهرباء  �صركة  �د�رة  ف�صكر  �لر�عي  �ليا�س  زحلة  كهرباء  �صركة  عمال  نقابة  رئي�س  �حلفل حتدث  بد�ية  يف 

�لقانونية.  �ل�صن  بلوغهم  بعد  �لعمل  يف  �ل�صركة  موظفي  �بقاء  �صبيل  يف  �ل�صركة  �د�رة  تبذلها  �لتي  باجلهود  منوهاً  �لعامة،  و�مل�صلحة  �ل�صركة  م�صلحة   فيه 

نكد   �أ�صعد 

�أما مدير عام كهرباء زحلة �ملهند�س �أ�صعد نكد فقال: �الأمر �لذي �أوّد �لتاأكيد عليه، هو �أن معاناتنا غري منف�صلة عن معاناة �ملو�طنني �لذين من �أجل تاأمني خدمة 

عامة حيوية ال ميكن �ال�صتغناء عنها �أو �لتعاون يف تاأديتها، وجدت هذه �ل�صركة �أ�صال منذ بد�يات �لقرن �ملا�صي.. و�ملوؤ�ص�صات �لعريقة �ل�صرعية، ك�صركة كهرباء 

زحلة، م�صلحتها مرتبطة مب�صلحة �ملو�طن �ل�صريف، حتتاج بدورها �ىل حماية �لدولة، ودعمها الد�ء �خلدمة �لعامة �ملوجلة بها مبوجب �لقو�نني �لتي ترعاها و 

ما حققته �ل�صركة من تاأمني �لكهرباء 24/24 هو حق مكت�صب للمو�طنني ولل�صركة معاً . 

 و تابع نكد : م�صروعنا و��صح جد�. �ن م�صروعنا هو م�صروع �جتماعي و�د�ري م�صروع �منائي. وبتايل �صيدفع �ملو�طن فاتورة و�حدة �قل من %40من �لفاتورتيني

 من �جل ذلك �قمنا �مل�صروع ويجب �ن نت�صاعد فيه كلنا �نه م�صروعنا م�صروع �صركة كهرباء زحلة وم�صروعكم و�الهم م�صروع كل بقاعي الن �جلميع ي�صتفيد منه

وذلك عرب وتخفي�س �لفاتورة، وتخفيف �لتلوث. :

 وختاماً، كرم �ملدير �لعام ��صعد نكد �لعامل �ليا�س �بو حيدر�لذي بلغ �ل�صن �لقانوين وقدم له كاأ�صاً تقديرياً كما كّرم رئي�س �لنقابة �ليا�س �لر�عي و�أع�صاء �لنقابة

�ملهند�س نكد وقدمو� له درع عربون �صكر وتقدير

 في حفل تكريمي لعمال شركة )كهرباء زحلة( 
أسعـــــد نكــــــد: “حق العـــــامل مقدس في الشـــــركة” 
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�لف�صي«  »�ليوبيل  )ع(حفل  �لكاظم  و�الإمام  )ع(  �جلو�د  �الإمام  ثانويتا  �أقامت 

لثانوية �الإمام �جلو�د مع م�صّي 25 عاماً على �نطالقتها بح�صور ح�صٍد مهيٍب 

�هلل  ف�صل  باقر  حممد  �لدكتور  �خلريية  �ملرب�ت  جمعية  عام  مدير  تقّدمه 

و�الإعالمي �لقدير جورج قرد�حي و�لفنان �لدكتور �صوقي دالل وعدد كبري من 

�لفعاليات �الإجتماعية و�الإقت�صادية و�لرتبوية و�الإعالمية ورجال �لدين وممثلي 

�ملجتمع �ملحلي و�أهايل �لطالب. وبعد �أن �أطلق �الإحتفال مبر��صم �إفتتاحيٍة تعلن 

للقر�آن  �لبد�ية مع تالوة  لثانوية �الإمام �جلو�د.. كانت  �ليوبيل �لف�صي  �كتمال 

�لكرمي تالها �لن�صيد �لوطني �للبناين ثم عر�س لفيديو يخت�صر رحلة �ملوؤ�ص�صة 

منذ �الإنطالقة ويتحدث عن تطورها حتى �ليوم.

 بعد ذلك �أدى عدد من �لطالب كور�ل »ن�صيد �جلو�د« لتليه كلمة �ملدير �لعام 

�ل�صرف  �صيفي  �صّيما  باحل�صور  رّحب  �لذي  �هلل  ف�صل  باقر  حممد  �لدكتور 

قيمٍة  ما ميثالنه من  و�أثنى على  �صوقي دالل  و�لفنان  �الأ�صتاذ جورج قرد�حي 

�إن�صانيٍة تعك�صها طبيعة �أدو�رهما وتاأثريهما �لذي يطال خمتلف �أطياف �ملجتمع 

�للبناين، وعلى عالقتهما �لطيبة بال�صيد ف�صل �هلل وجمعية �ملرب�ت.. كما و�أكد 

على �أهمية هذ� �حلدث كمحطٍة ال بد من �لتوقف عندها يف تاريخ �ملوؤ�ص�صة 

م�صرتجعاً �صريطاً من �لذكريات عن بد�ية عملها و�أبرز �ملحطات �لتي �صهدتها 

�ملا�صية  �لفرتة  طيلة  �إد�رتها  على  تو�ىل  من  بجميع  م�صيد�ً  م�صو�رها،  خالل 

ومتوقفاً عند �أثر كل و�حٍد يف ما حققته من �إجناز�ت..

ثم كانت وقفة مع ن�صيد �ليوبيل �لف�صي �صمن م�صهديٍة ج�ّصدها ثلٌة من �لطالب 

�لذين مثلو� خمتلف �حللقات ليقدمو� باأ�صو�تهم و�أد�ئهم �لتعبريي لوحًة فنيًة 

�أهدوها ملدر�صتهم وملوؤ�ص�صها �ملرجع �ل�صيد ف�صل �هلل )ر�س( مع مرور خم�س 

وع�صرين عاماً على بد�ية عملها. تلت ذلك كلمات �صكٍر ووفاء ل�صيفي �حلفل 

قرد�حي  جورج  �الأ�صتاذ 

دالل..  �صوقي  و�لفنان 

بتكرمي  �خلتام  كان  ثم 

تعاقبت  �لتي  لالإد�ر�ت 

وتقدمي  �لثانوية  على 

لل�صيفني  تذكارية  هد�يا 

�لكرميني.

برعاية وح�صور مدير عام وز�رة �ملغرتبني �لدكتور هيثم جمعة �قام �ل�صيد ح�صني 

�ملكحل حفل غذ�ء تكرميي على �صرف �ملجل�س �لبلدي �جلديد يف علي �لنهري 

و�ملخاتري يف علي �لنهري وح�صر �حلفل �لذي �قيم يف �صالة �لناي يف جممع 

�لنائب  �هلل  حزب  يف  �لدولية  �لعالقات  جلنة  ،رئي�س  �لنهري  علي  يف  �المني 

�ل�صابق عمار �ملو�صوي، رئي�س �لبلدية �حلاج �حمد م�صطفى �ملذبوح،�مام �لبلدية 

�هلل  حلزب  �لبقاع  يف  �ملركزي  �العالم  �ملكحل،م�صوؤول  علي  �لقا�صي  �ل�صيخ 

�ال�صتاذ �حمد ريا،م�صوؤول �قليم �لبقاع يف حركة �مل �ال�صتاذ م�صطفى �لفوعاين 

�ل�صيد علي جو�د �ملو�صوي،نائب رئي�س �لبلدية �لدكتور با�صم جمعة  وح�صد من 

�ع�صاء �ملجل�س �لبلدي.

حسين المكحل يكرم المجلس البلدي الجديد في علي النهري والمخاتير 

»اليوبيل الفضي« لثانوية اإلمام الجواد
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حتت رعايةغبطة �لبطريرك غريغوريو�س �لثالث حّلام، بطريرك �أنطاكيا و�صائر 

�لعاّم  و�لرئي�س  �الأ�صاقفة،  �ل�صادة  وبح�صور  �لكاثوليك،  �مللكّيني  للروم  �مل�صرق 

للرهبانّية �لبا�صيلّية�ل�صويرّية �الأر�صمندريت �إيلي معلوف،و�الأب �لرئي�س �صابا �صعد 

و�أفر�د �لهيئتني �الإد�رّية و�لتعليمّية، وح�صد من �لفاعلّيات �لروحّيةو�ل�صيا�صّية 

و�لرتبوّية و�لق�صائّية و�لع�صكرّية و�مل�صرفّية و�أهايل �لتالمذة �ملتخّرجني و�أبناء 

كوكبة  بتخريج  �ل�صرقّية  �لكلّّية  �حتفلت  و�الأحّباء،  و�الأ�صدقاء  و�جلو�ر  زحلة 

جديدة من تالمذة �ل�صفوف �لنهائّية فيها، وذلك يوم �ل�صبت 2016/05/14.

قبل دخول �ملتخّرجني �ملحتفى بهم �أ�صاء �الأب �لرئي�س �صابا �صعد�ل�صعلة معلًنا 

بدء �الحتفال، فدخل �ملتخّرجون يتقّدمهم حاملو �ل�صعلة و�لعلم �للبنايّن وعلم 

�ملدر�صة. وعلى وقع �لن�صيدين �لوطنّي �للبنايّن و�لكلّّية �ل�صرقّية مّت ت�صليم �ل�صعلة 

و�لعلم �للبنايّن وعلم �ل�صرقّية من ممّثلي �لتالمذة �ملتخّرجني �إىل تالمذة �لتخّرج 

�لقادم. ثّم كانت كلمة �الفتتاح مع �الأ�صتاذ حليم كرم �ّلذي رّحب باحل�صور، ، 

تبعتها كلمة رئي�س �لكلّّية �ل�صرقّية �الأب �صابا �صعد �ّلذي رّحب بر�عي �الحتفال 

�أن يرفع ميينه ويبارك هذ� �ل�صرح �لعريق، وم�صت�صرًخا  �إّياه  �أًبا و�أًخا ود�عًيا 

الأبناء  �صاحلة  بيئة  �لتجّرد خللق  من  �أدنى  بحدٍّ  يعملو�  �أن  �مل�صوؤولني  �صمائر 

ويعي�صو�  �أحالمهم،  مع  مت�صاحلني  �لعي�س  من  ليتمّكنو�  �حلبيب،  �لوطن  هذ� 

�حلّب �ملنتج و�مل�صيء، ويّتخذو� من �هلل قائًد� ومر�صًد� ومنرًي� لدروبهم. ثّم مّت 

توزيع �جلو�ئز على �لتالمذة �ملتفّوقني، و�لتي جاءت على �ل�صكل �لتايل: جائزة 

�ملهند�س �أنطو�ن �صليم غز�يل وعقيلته �ملرحومة �لدكتورة ليليان الأ�صحاب �ملرتبة 

للتلميذين  يو�كيم  نقوال  �الأ�صتاذ  �لر�حل  وجائزة  �لنهائّية،  �ل�صفوف  �الأوىل يف 

�صاحبي �ملرتبة �الأوىل يف �للغتني �لفرن�صّية و�لعربّية من �صّف �لبكالوريا �صلّمها 

�الأ�صتاذ  �لر�حل  �صلّم جائزة  يو�كيم، و�لدكتور عادل قادري  �لدكتور جاد  جنله 

نقوال با�صيلي ل�صاحب �ملرتبة �الأوىل باللغة �الإنكليزّية يف �صّف �لبكالوريا �أي�ًصا، 

للتالمذة  �لر�حل  �صلّمتها كرمية  نقوال �خلوري فقد  �لر�حل  �لوزير  �أّما جائزة 

�لذين نالو� �ملرتبتني �لثانية و�لثالثة يف �ل�صفوف �لنهائّية، و�أخرًي� مّت ت�صليم زّر 

ر�بطة �لقد�مى و�خلّريجني �إىل ممّثلي �ل�صفوف �لنهائّية. 

حفل تخّرج الصفوف النهائّية في الكّلّية الشرقّية

�لعلمية  �البحاث  مل�صلحة  �لعام  �ملدير  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  ت�صلم 

 « �لنجاح  قمة   «  : �لعاليمة  �جلائزة  �فر�م  مي�صال  �لدكتور  �لزر�عية 

)Award Success of Peak( من �جلمعية �لعاملية لالعمال وذلك 

يف �حتفال كبري �قيم يف �وتيل Plaza Meridien Le يف موناكو - 

مونتي كارلو بتاريخ �الحد 2016/5/15. 

وحتدث �فر�م باملنا�صبة م�صري�ً �ىل �صرورة �لعمل بجد وجهد للتطور 

�لزر�عية  �لعلمية  �البحاث  م�صلحة  �ن  مو�صحاً  و�العمال  �الد�رة  يف 

تربز �قليمياً وعاملياً ب�صبب تفاين موظفيها. 

م�صلحة  يف  زمالئه  �ىل  زحلة،  لبنان،  �ىل  �جلائزة  �فر�م  و�أهدى 

�البحاث، �ىل طالبه، �ىل �هله و�والده و�ىل كل �ن�صان يعمل ملحاربة 

�لف�صاد، ومن �ملنرب �فتخر �فر�م بزحليته ولبنانيته وهما ��صا�س جناحه. 

جائزة “ قمة النجاح” الفرام في موناكو 

الجامعة االنطونية تحتفل بعيد شفيعتها سيدة الزروع 
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�قامت �جلامعة �النطونية فرع زحلة - �لبقاع مبنا�صبة عيد �صفيعتها �صيدة �لزروع �حتفاال غنائيا  �حييته �لفنانة 

ب�صكال �صقر مع ع�صاء �لعيد �صمن حرم �جلامعة بح�صور �لرئي�س �لعام للرهبنة �الأنطونّية قد�س �الباتي د�ود 

رعيدي كما وح�صر �الحتفال ح�صد كبري من �مل�صوؤولني �ملدنيني و�لروحيني و�لع�صكريني وعدد من وجهاء �ملجتمع. 

خالل �الحتفال كانت كلمة لرئي�س �جلامعة �الب جرمانو�س جرمانو�س و�صدد فيها على دور �جلامعة �لتي تّعيد 

عيدها �لع�صرين �صنة لتاأ�صي�صها يف لبنان عموما وبخا�صة يف �لبقاع وما له من �همية كبرية يف بناء �ملجتمع من 

خالل �لتعليم �الكادمييو�لوطني و�لن�صاط �لرتبوي  و�الجتماعي ثم �صكر �الأب جورج معتوق �ملدير �لعام للجامعة 

فرع زحلة و�لبقاع و�الأ�صتاذ طوين رعيد �ملدير �الد�ري على جهودهم وعطائهم يف خدمة �جلامعة،كما ونّوه بدور 

و�لو�نهم  �نو�عهم  �ختالف  �ملجتمع على  �بناء  كبري من  تطال عدد  �لتي  �لفنية  ور�صالتها  ب�صكال �صقر  �لفنانة 

و�جنا�صهم وثقافاتهم يف حّثهم على حب �لوطن. ثم كانت كلمة با�صم �لطالب �لقتها �لطالبة كري�س عبيد �صنة 

�وىل هند�صة معلوماتية عربت فيها بفخر و�عتز�ز عن �نتمائهم وحمبتهم للجامعة �النطونّية و�لقّيمني عليها. 

وقدم �الحتفال �ال�صتاذ طوين رعيدي �ملدير �الد�ري للجامعة وبدوره �صكر با�صم �الب جورج معتوق �ملدير �لعام 

عن  و�ملوظفني  و�الد�ريني  �الكادمييني  بامل�صوؤولني  �لكبرية  ثقته  على  �جلامعة  �ل�صخ�صريئي�س  با�صمه  للجامعة 

�جلامعة يف �لبقاع كما و��صاد �ال�صتاذ طوين بدور �جلامعة �لريادي و�لتفوق �لعلمي �لذي يحققه �لطالب يف 

معرتك �حلياة. و�خري� قدم �الب �لرئي�س للفنانة ب�صكال ن�صخة عن �ول طبعة لالجنيل �ملقد�س. ثم دعي جميع 

�ملدعوين �ىل وليمة ع�صاء �لعيد.

الجامعة االنطونية تحتفل بعيد شفيعتها سيدة الزروع 

نفايات اليوم تاريخ الغّد
فرغ لبنان من رجال ��صتقالله، لتحتلّه يف كّل ز�وية و يف كّل حّي نفايات �صعب �صئم و ��صت�صلم لو�قع وطن �صقط جريحاً يف حرب �لّطمع و �جل�صع �لّتي �أعمت 

ب�صرية حّكامه ، فر�ح ينت�صل نف�صه من حتت ركام نفاياتهم �لّنتنة �لّتي تغلغلت يف نفو�صنا حّتى باتت هي �الخرى �صود�ء د�كنة مليئة باحلقد على طاقم �صيا�صّي 

جعل من وطننا م�صرح دمى. 

ل ، موؤ�ّص�صات عاّمة �صبه م�صلولة، فو�صى �صالح، و �إرهاب يهّدد �أمننا و ما تبّقى من ��صتقر�ره!  فر�غ رئا�صي، حكومة ت�صريف �عمال ، جمل�س نو�ب معَطّ

َهَد�ء �لّطاهرة ؟ هل هذ� هو وطن �الأرز؟ وطن �الأنبياء؟ وطن �أر�سٍ جبلت تر�بها بدماء �ل�ُصّ

يف ر�أي بوليبيو�س، و هو موؤِرّخ و �صيا�صّي يونايّن، فاإن �النحد�ر يف �الأنظمة �ل�صيا�صّية هو ب�صبب تو�رث �حلّكام �ل�ّصلطة، بحيث �أّنهم يرثون �حلكم �مل�صتتب 

دون �أن يوؤّدو� �أي جمهود من �أجله، مّما يقودهم �إىل �ل�ّصلوك �لع�صو�ئي، �لّذي يوؤدي �ىل تدهور �الأو�صاع . فهم ال يََرْون �أنف�صهم يف حاجة لتقدمي �حل�صاب عن 

�الأعمال �لتي �أتت بهم �ىل �حلكم، و هنا تتحَوّل �لعملّية �ل�صيا�صّية من �لعمل لل�ّصالح �لعام �ىل �مل�صالح �خلا�ّصة، ويف ر�أي بوليبيو�س �أي�صاً �أّن هذ� �لف�صاد يف 

�ل�صيا�صة يقود �ىل �لثورة و �صلب �ل�ّصلطة بو��صطة عنا�صر متتاز يف بادئ �أمرها بالقّوة. فاإذ� �صلّمنا جدالً �ن هذ� �ملوؤّرخ �لعظيم على حّق، فمن �لّذي ي�صكت 

�صوت �جليل �جلديد �لقادر على هّز عرو�س طغاتنا و �لق�صاء على �الأخلوكر�طّية �ملخّبئة ب�صعار �لّدميقر�طّية ؟ 

لبناننا �ليوم يحت�صر، و نفاياتنا �صتكون يف تاريخنا غد�ً، فويٌل الأّمة �صي�صّجل تاريخها �أّن »�لنفايات حكمتها يوماً ما«.

                                                                    غنوى �ضم�ص

�لزر�عية يف تل  �لعلمية  �ل�صادرة عن م�صلحة �البحاث  �لن�صرة �جلوية  ح�صب 

عمارة ��صار �ملدير �لعام �لدكتور مي�صال �فر�م �ىل �ن  كل دو�ئر و�صجالت �ملناخ 

يف لبنان ،مل تدون يف �ل�صابق �ن تاثر لبنان يف �و�خر �صهر �يار وعلى مقربة 

�يام معدودة من �صهر حزير�ن بعا�صفة قوية ير�فقها رياح وجتمع كثيف للغيوم 

وت�صاقط حبات برد وثلوج .

�لو�قع  على  �صلبية  �ملناخية،�صتكون  �لظاهرة  هذه  جر�ء  من  �لتد�عيات 

�لزر�عي،وتت�صدر حقول �لقمح و�ل�صعري �لتي “نامت” وهو تعبري زر�عي يطلق 

على  �ل�صنابل �لتي »�نحنت« من جر�ء �المطار و�لرياح �لقوية،قائمة �ال�صر�ر 

�لزر�عية ح�صب ما يوؤكد �فر�م.

و�ل�صعري  �لقمح  مو��صم  ح�صاد  عملية  �صتوؤخر  و�المطار  �لربودة  هذه  �ن  كما 

بانتظار �لن�صوج �لكامل وجتفيف �ل�صنابل من �ملياه و�لرطوبة الن ح�صادها يف 

هذ� �لوقت �صيوؤدي �ىل عفن يف يف حبات �لقمح و��صابتها مبر�س �لرهوب .

كما �ن �ال�صر�ر �لزر�عية �صتطال ب�صاتني �ال�صجار �ملثمرة �لتي �صيتاخر ن�صوجها 

و�صي�صاب �نتاجها بامر��س فطرية ��صافة �ىل تكاثر يف �نتاج �حل�صر�ت و�ملن 

حتديد� .

 

امطار وبرد ايار لعنة على المزارعين



نكد  ��صعد  �ملهند�س  �لتي جلبها  ريتا  �لقدي�صة  ��صتقبلو� ذخائر  �مل�صلني  �الف 

د�ئم  ب�صكل  لتو�صع  �يطاليا  كا�صيا يف  ريتا يف  �لقدي�صة  رفاة  �لدير حيث  من 

مقام  جانب  �ىل  ��صعد  جنله  و  نكد  �صارل  �ل�صيد  �صيدها  �لتي  �لكابيال  يف 

�ل�صيدة �لعذر�ء يف زحلة و للمنا�صبة �قيم قد��س �حتفايل يف �لكابيال �جلديدة 

تر��صه �ملطر�ن ع�صام دروي�س ومب�صاركة �ال�صاقفة جوزف معو�س و �ملطر�ن 

رئي�س  و  �صيقلي  نيفن  �ملطر�ن  و  �صفر  بول�س  و�ملطر�ن  �ل�صوري  �نطونيو�س 

بلدية زحلة ��صعد زغيب وح�صد من �لفاعليات �لبلدية و�الختيارية و�جلمعيات 

�لروحية يف زحلة و �لبقاع و�صيد�ت جلنة كابيال �لقدي�صة ريتا .

دروي�ص

تالوة  بعد  و  �لروحية  �النا�صيد  ��صو�ت  على  �لذخائر  با�صتقبال  �لقد��س  بد�أ 

�الجنيل �ملقد�س للمطر�ن نيفن �صيقلي �لقى �ملطر�ن دروي�س عظة �صكر فيها 

�ل�صيد نكد �لذي يرعى �صنويا هذ� �الحتفال ، طالبا له �ل�صحة و�لعافية ليكمل 

ر�صالته يف هذه �ملدينة �ملباركة . م�صري� �ىل �ن هناك وجه رمبا جتهلونه عن 

�ل�صيد ��صعد نكد وهو عمل �خلري �ل�صامت ف�صكر خا�س وكبري ال�صعد نكد 

وقد  �الكرب  هّمه  �لو�صائل  ب�صتى  ريتا  �لقدي�صة  �كر�م  من  �لذي جعل  و�لعائلة 

علمته �ن يفتح قلبه ويده لكل خدمة وم�صاعدة، �ن جمتمعنا بحاجة �ىل �مثاله 

يف حتقيق �ملحبة بالفعل ال بالقول.

االف المصلين استقبلوا ذخائر القديسة ريتا في زحلة
المطران درويش :” مجتمعنا بحاجة الى امثال اسعد نكد لتحقيق المحبة بالفعل ال بالقول.

اسعد نكد :”القديسة ريتا ستحمي زحلة ولبنان من الصعوبات”



13 عدد 126   حزيران   2016

نكد

بدوره رئي�س جمل�س �د�رة �صركة كهرباء زحلة ��صعد 

نكـــد قال علـــى �ثر �الحتفـــال :« �ن زحلة ت�صـــتاأهل 

منـــا �لكثـــري و هـــي �ملدينة �ملنفتحة علـــى �جلميع و 

ما كانت هذه �لكابيال لوال �صـــهر و عناية �لقدي�صـــة 

ريتا و �ل�صيدة �لعذر�ء لهذه �ملدينة و �لبقاع و �هلهم 

�ملحبني لل�صالم .«

و بعـــد �لقد��ـــس �طلقـــت يف �صـــماء زحلـــة و �لبقاع 

��صـــخم �لعـــاب ناريـــة معلنـــة زحلة مدينة �صـــالم و 

�نفتاح و حمبة .



كعادتها �حتفلت م�صت�صفى �صتور� �لعام بعيدي �لعمال ويوم �لتمري�س 

رئي�س  وح�صره  �ل�صم�س  مطعم  يف  �قيم  ع�صاء  حفل  يف  �لعاملي 

جمل�س �د�رة �مل�صت�صفى �حلاج قا�صم حمود،نائب رئي�س جمل�س �د�رة 

حممد  �لدكتور  �مل�صت�صفى  مدير  حمود،  نبيل  �ال�صتاذ  �مل�صت�صفى 

�مل�صلماين،وح�صد من م�صوؤويل �لدو�ئر �لر�صمية و�جلهات �ل�صامنة 

و�الطباء و�ملوظفني وممثلي عن �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة �لتي تتعاون مع 

�مل�صت�صفى .

من  تقدمي  �ىل  �فتتاحا  �للبناين  �لوطني  بالن�صيد  �الحتفال  ��صتهل 

عريفي �حلفل زينة جبارة وحممود �ل�صميلي �ىل كلمة نائب رئي�س 

فيها حتية   وجه  �لذي  نبيل حمود  �ال�صتاذ  �مل�صت�صفى  �د�رة  جمل�س 

�صكر �ىل كل �لعاملني يف �مل�صت�صفى،م�صت�صفى �صتور� �ملميز ،منوها 

�ملوظفني  �ملمر�صني متمنيا على كل  �مل�صت�صفى وخ�صو�صا  مبوظفي 

�ملزيد من �خلري و�لعمل،وموجها �لتحية �ىل �صباب �ل�صليب �الحمر 

�للبناين و�ىل ر�بطة �صباب �صعدنايل .

ثم �لقت �صفيقة �لغ�صبان مديرة �لتمري�س كلمة �ملوظفني توجهت فيها بال�صكر �ىل �د�رة �مل�صت�صفى ملا تقوم به من �هتمام خا�س باملوظفني و�لعاملني يف هذ� 

�مل�صت�صفى وقالت »ي�صّرين �أن �أكون معكم �ليوم، لالإحتفال بعيدي �لعّمال و�لتمري�س ولكي نُعِرَب عن �صكرنا وتقديرنا للّتقدميات �لكبرية و�لّدعم �لذي متنحنا �إّياه 

�إد�رة م�صت�صفى �صتورة وباالأخ�س رئي�س جمل�صها »�حلاج قا�صم حمود«.

��صافت �لغ�صبان “ويف هذه �ملنا�صبة ال ي�صعنا �إاّل �أن نعرّب عن فخرنا و�عتز�زنا بكل ممر�سٍ �أو قابلٍة وبكل عامٍل عمل بجٍد ووفاء، يف �صبيل خدمة �لنا�س. 

ووجه  �لدكتور ح�صني  �صربي  حتية تقدير للطاقم  �لتمري�صي و �الد�ري و�لتقني ، و �لعاملني يف �الق�صام �خلدماتية يف �مل�صت�صفى .

وتخلل �حلفل تقدمي هد�يا وجو�ئز تامبوال للموظفني و�لعاملني يف �مل�صت�صفى 

مستشفى شتورا تحتفل وتكرم موظفيها بعيدي العمال ويوم التمريض العالمي 
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