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البقاع ينتظر االنماء من البلديات الجديدة

م .اسعد زغيب  -زحلة

سعيد ياسين  -مجدل عنجر

محمد البسط  -بوارج

نقوال عاصي  -شتورة

عمر الخطيب  -كفرزبد

خليل شحيمي  -سعدنايل

جهاد لمعلم  -قب الياس

روبير سمعان  -ابلح

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
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اسعد زغيب رئيسا لبلدية زحلة وانطوان ابو يونس نائبا له
ا�شرف حمافظ البقاع القا�ضي انطوان �سليمان على جل�سة انتخاب رئي�س جديد لبلدية زحلة  -املعلقة  -تعنايل
ونائب الرئي�س ،يف ح�ضور  20ع�ضوا وتغيب الع�ضو املهند�س �سامي معربوين ل�شغله وظيفة ر�سمية.
وبعد كلمة ترحيب من املحافظ �سليمان الذي هن�أ املجل�س اجلديد ومتنى له «النجاح يف خدمة مدينة زحلة»،
تر�أ�س �أكرب االع�ضاء �سنا انطوان ابراهيم اال�شقر اجلل�سة وعاونه كل من امينة �سر املحافظة عايدة مراد ورئي�س
دائرة البلديات قي�صر الديراين .وبو�شرت عملية االقرتاع ال�سري ،وبعد الفرز ،اعلن فوز املهند�س ا�سعد زغيب
بالرئا�سة والية كاملة واملهند�س انطوان ابو يون�س بنيابة الرئا�سة ملدة ثالث �سنوات ،بح�سب اتفاق م�سبق ،على
ان يليه انطوان اال�شقر للوالية املتبقية.

ملحم الغصان رئيسا لست سنوات جديدة
الفرزل تجدد ثقتها البلدية بالرئيس ملحم
الغصان
جددت عائالت الفرزل ثقتها
برئي�س املجل�س البلدي ملحم
الغ�صان الذي اعيد انتخابه
رئي�سا جديدا امنا والية كاملة
على مدى �ستة �سنوات .
وكانت الئحة الرئي�س ملحم
الغ�صان قد اكت�سحت نتائج
االقرتاع يف الفرزل وفازت
بكامل اع�ضائها وبفارق و�صل
اىل االلف �صوت .

التجديد للرئيس جورج صوان في تعلبايا
ا�ستطاع الرئي�س احلايل للبلدية جورج �صوان اي�صال بلدية يف تعلبايا متجان�سة �ضمن التفاهم على
االعراف الدنينة واملذهبية الذي مت بني كافة العائالت التي تنتمي اىل الطوائف ال�سنية وال�شيعية
وامل�سيحية و كر�ست ارقام الناخبني يف تعلبايا هذه املعادلة التي ان�سحبت على مو�ضوع املخاتري
ومن امللفت انه الول مرة يف تعلبايا ي�سجل وحدة بلدية وعائلية بني العائالت ال�سنية وال�شيعية
وامل�سيحية الذين توافقوا يف االبتعاد عن الت�شطيب املذهبي .يف �سراي زحلة اعيد انتخاب جورج
�صوان رئي�سا ل�ستة �سنوات واحمد ابو �شاهني نائبا للرئي�س ملدة ثالث �سنوات على ان يتوىل الدكتور
بالل احل�شيمي نائبا للرئي�س يف ال�سنوات الثالثة املتبقية

روبير سمعان رئيسا لبلدية ابلح
يف ابلح توجت التزكية التي �صاغتها عائالت البلدة
باعادة انتخاب الرئي�س روبري �سمعان لوالية من
ثالث �سنوات على انت يليه املحامي جورج ابو زيدان
يف الن�صف املتبقي من الوالية البلدية ومت تكري�س
هذا االتفاق يف �صنودقة االقرتاع يف �سراي زحلة
با�شراف حمالفظ البقاع القا�ضي انطوان �سليمان .

محمد البسط رئيسا لوالية
ثانية كاملة في بوارج

جددت بوارج ثقتها وتاييدها للرئي�س حممد الب�سط
واعادت انتخابه رئي�سا جديدا لوالية ثانية كاملة
على اثر منازلة بلدية مع الئحة الرئي�س ال�سابق
حممد �سليم جابر  .وبعد �صدور النتائج الر�سمية
من وزارة الداخلية ،جرى انتخاب حممد الب�سط
رئي�سا وح�سني جابر نائبا للرئي�س وباجماع كامل
عدد اع�ضاء املجل�س البلدي البالغني  12ع�ضوا .

عمر الخطيب رئيس
بلدية كفرزبد
ر�ست نتائج العملية االنتخابية يف بلدة كفرزبد على
اعادة انتخاب عمر اخلطيب رئي�سا للمجل�س البلدي
�ستة �سنوات كما انتخب يو�سف �سا�سني نائبا للرئي�س
وذلك باغلبية  8ا�صوات بعد ان قاطع العملية
االنتخابية كل من قا�سم �شكر واع�ضاء الئحته ال�ستة
الفائزين يف االنتخابات االخرية.

شتورا تقترع والرئيس نقوال عاصي رئيسا للمرة الرابعة
حني طرح التوافق يف �شتورا مل يكن من باب اخل�شية
من نتائج االقرتاع ،امنا من باب احلر�ص على وحدة
العائالت يف �شتورا ومن اطار احلفاظ على هذا النموذج
من العائالت الذي اليعرف التفرقة بل امتاز بوحدته
وعي�شه امل�شرتك.
من هذا املنطلق �سعى منذ العام  2004الرئي�س نقوال
عا�صي وفاز مرتني بالتزكية االوىل يف  2004والثانية
يف  ،2010ومع اقرتاب اال�ستحقاق احلايل عاد الرئي�س
نقوال عا�صي ليعمل من اجل التوافق يف �شتورا،ففوجئ
بقرار ا�سا�سي يق�ضي بفتح معركة �ضده �شخ�صيا .
حاول عا�صي ايجاد توافق ووفاق بني العائالت،امنا
ا�صطدم با�صرار التنوري على خو�ض املنازلة البلدية
حتت �شعار �شتورا تقرتع ،اعتقاد من التنوري بان الن�صر �سيكون معقود الوالء ل�صاحلها ،امنا ما ح�صل
ومنذ ال�ساعات االوىل لفتح اقالم االقرتاع يف �شتورا،دلت امل�ؤ�شرات على فوز الالئحة التي يرا�سها الرئي�س
نقوال عا�صي التي �ضمت ا�ضافة اليه كل من قا�سم �شم�س نائبا للرئي�س ،بيار جورج بربارة،و�سيم �سمري
�شم�س،حممد ح�سني ا�سعد،جان خليل املحروق ،مي�شال جرج�س م�شعالين،ربيع خلف وبيار كرمي �صوم.ا

الرئيس خليل الشحيمي رئيسا
بعد زحلة كانت املنازلة قوية يف �سعدنايل التي انحازت اىل قناعاتها الوطنية والعروبية و�شكلت نتائج
االنتخابات البلدية احت�ضانا ل�صالح الئحة “�سعدنايل اوال” التي فازت باغلبية املقاعد البلدية برئا�سة
الرئي�س احلايل خليل ال�شحيمي ومل تخرق �سوى بثالثة اع�ضاء كما فازت باربعة خماتري من ا�صل 5
خماتري.
واعيد يف �سراي زحلة انتخاب الرئي�س خليل ال�شحيمي رئي�سا للبلدية با�شراف حمافظ البقاع القا�ضي
انطوان �سليمان وح�ضر كل من ع�ضوي البلدية ريا�ض الرحيمي وال�شيخ عي�سى خري الدين وقاما بالت�صويت
ل�صالح الرئي�س خليل ال�شحيمي .
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جهاد المعلم رئيسا لبلدية قب الياس باالجماع والدكتور ضرغام توما ممثال للبلدية في
االتحاد البلدي
طوت قب اليا�س –وادي الدل كل تداعيات ال�صفحة البلدية التي �شهدتها ابان
احلراك البلدي وتوجت قب اليا�س – وادي الدمل وحدتها العائلية والروحية يف
جل�سة انتخاب رئي�س ونائب رئي�س للبلدية والتي متت يف �سراي زحلة وبا�شراف
من حمافظ البقاع القا�ضي انطوان �سليمان وبح�ضور من�سق تيار امل�ستقبل يف
البقاع االو�سط ايوب قزعون.
باجماع  18ع�ضوا اي كامل عديد اع�ضاء املجل�س البلدي مت انتخاب جهاد املعلم
رئي�سا لبلدية قب اليا�س – وادي الدمل لوالية كاملة �ستة �سنوات كما انتخب
كامل �شماطة نائبا للرئي�س ولوالية كاملة.

وت�شارك الرئي�س ال�سابق الدكتور �ضرغام توما والرئي�س احلايل جهاد املعلم يف
االعالن عن وحدة قب اليا�س التي لن تفرقها اية انتخابات بلدية،وتبادال التهاين
وم�ؤكدين اال�ستمرار يف العمل داخل املجل�س البلدي ملا فيه م�صلحة قب اليا�س
– وادي الدمل بكافة عائالتها .
بعد االنتخاب وعلى مدى يومني ا�ستقبل املجل�س اجلديد املهنئني يف حديقة
الرئي�س فيا�ض حيدر التي غ�صت باملهنئني من كافة عائالت قب اليا�س
والفعاليات الروحية واحلزبية وال�سيا�سية ووفود من القرى املجاورة .

سعيد ياسين رئيسا لبلدية مجدل عنجر باغلبية  16عضوا
انتخب �سعيد يا�سني رئي�سا لبلدية جمدل عنجر باغلبية  16ع�ضوا من ا�صل  18ع�ضوا عديد املجل�س البلدي
يف جمدل عنجر وكانت الئحة جمدل عنجر احلى التي را�سها ال�شاب �سعيد يا�سني قد فازت بـ  15مقعدا
بلديا،وخرقت الئحتها بكل من الرئي�س ال�سابق للبلدية �سامي العجمي واملحامي حممد العجمي والدكتور
رامز ح�سني،علما ان االخري ح�ضر جل�سة االنتخاب يف �سراي زحلة وانتخب يا�سني،يف حني جرى انتخاب
عمر ابو هيكل نائبا للرئي�س باغلبية � 14صوتا مقابل وجود ورقتني بي�ضاء .
بعد يوم من النتائج الر�سمية ا�ستقبل الرئي�س �سعد احلريري �سعيد يا�سني على را�س وفد من بلدة جمدل
عنجر واملجل�س البلدي ورافقهم من�سق تيارامل�ستقبل يف البقاع االو�سط ايوب قزعون.
كما زار الرئي�س اجلديد لبلدية جمدل عنجر �سعيد يا�سني دار االفتاء يف بريوت وكان يف ا�ستقباله مفتي
اجلمهورية ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف دريان .

استياء عارم من تاجيل انتخابات جديتا ورئاسة اتحاد بلديات البقاع االوسط
يت�شارك احتاد بلديات البقاع االو�سط وبلدية جديتا يف حكاية وزارة الداخلية
والتاجيل الثاين الذي يحمل توقيع وزير الداخلية نهاد امل�شنوق ،وق�ضى بتاجيل
انتخابات رئي�س ونائب رئي�س لالحتاد البلدي مع تاجيل حتى ا�شعار اخر
االنتخابات البلدية يف جديتا .
بكثري من اال�ستغراب واملفاج�أة وللمرة الثانية مت تاجيل االنتخابات البلدية
واالختيارية يف جديتا و�سبق للوزير امل�شنوق ان قام بتاجيلها قبل اربعة ايام من
موعدها اال�سا�سي الذي كان مقررا يف  9ايار املا�ضي ثم عاد عن قراره بعد ايام
قليلة واعلن اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية يف جديتا بتاريخ  29ايار
بالتزامن مع يوم االنتخابات يف حمافظة ال�شمال.
من امللفت ان حمافظة البقاع تبلغت بقراري التاجيل من وزير الداخلية دون اية
تو�ضيحات او ا�سباب معلنة،ففيما يخت�ص مبو�ضوع احتاد بلديات البقاع االو�سط
،عادت دائرة البلديات يف حمافظة البقاع اىل تاجيل انتخاب رئي�س ونائب
رئي�س لالحتاد للمرة الثانية على اثر ورود ات�صاال من وزارة الداخلية اوعز اىل
حمافظ البقاع بتاجيل االنتخابات،وعليه عادت �سراي زحلة اىل ابالغ ر�ؤو�ساء
البلديات التي كانت قد ح�ضرت لالنتخاب بقرار التاجيل الذي قد ميتد اقله
�شهرا او حتى التوافق على العملية االنتخابية داخل االحتاد الذي ي�ضم بلديات
جمدل عنجر،عنجر ،براليا�س،قب اليا�س ،مك�سة،بوارج واملريجات .
وادى التاجيل الثاين اىل ا�ستياء عددا من رو�ؤ�ساء البلديات الذين كانوا قد
ح�ضروا اىل �سراي زحلة ومنعوا من اجراء االنتخابات،يف حني ي�شار اىل ان
قرار التاجيل مرده اىل تناف�س قائم على الرئا�سة بني رئي�س بلدية جمدل عنجر
�سعيد يا�سني ورئي�س بلدية بوارج حممد الب�سط الذي كان ي�شغل مهام رئي�س
االحتاد .
م�صدر ا�سا�سي يف وزارة الداخلية ابلغ املعنيني من رو�ؤ�ساء البلديات ب�ضرورة
التوافق على املنا�صفة يف موقع رئا�سة االحتاد بني يا�سني والب�سط واال فان
التاجيل �سيتكرر.
اما يف جديتا املو�صوفة بالهواء العليل وال�شايف والتي تعد امل�صياف ال�صحي
االول يف البقاع،تعاين من رياح بيانات “الواقع املتفجر» التي مل يتلم�سها احدا
ما يف هذه البلدة با�ستثناء التعاميم ال�صادرة عن وزارة الداخلية .
اليجد التاجيل يف جديتا ن�صريا له اال من قبل قلة وجدت ح�ساباتها االنتخابية

البلدية دون �صاحلها وعليه �ضغطت يف �سبيل التاجيل يف بلدة ،مل ي�سجل فيها
اي ا�شكاال انتخابيا واحدا،ومل يورد يف يوميات االجهزة االمنية والع�سكرية
يف البقاع �شئيا عن توقعات و احتدام او احتقان يف هذه البلدة الهادئة نوعا ما
يف البقاع،وعلى الرغم من ذلك مت تاجيل موعد االنتخابات البلدية واالختيارية
مرتني .
التاجيل االول �صدر بتاريخ  5ايار قبل اربعة ايام من املوعد املقرر،ومل تطول
فرتته طويال،فعاد الوزير امل�شنوق عن قراره على اثر مطالبة نواب ق�ضاء زحلة
وفعاليات جديتا باجراء هذه االنتخابات وكان مقررا ان ت�شهدها يوم غد االحد
اال انه وللمرة الثانية اعيد تاجيل االنتخابات البلدية واالختيارية يف جديتا
ب�شكل م�ستغرب من اغلب االهايل وومن �ضمنهم املتناف�سني على املجل�س البلدي
.
الكل يف جديتا يطالب باالنتخابات البلدية وبو�شرت ات�صاالت جديدة ما بني
البقاع االو�سط ووزارة الداخلية العادة ادراج االنتخابات وابقائها �ضمن موعدها
يوم غد.
ويبلغ عدد ناخبي قرابة االربعة االف ناخب موزعني ما بني الطووائف امل�سيحية
بعدد ي�صل اىل  2500ناخبا و 1500ناخبا م�سلما من الطائفة ال�سنية .
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الحاج محمد المجذوب رئيسا لالتحاد بلديات السهل وداني الشاويش نائب لرئيس االتحاد
عاد رئي�س بلدية غزة احلاج حممد املجذوب اىل رئا�سة احتاد بلديات ال�سهل امنا هذه املرة بالتزكية دون وجود اي مناف�س،فر�ؤو�ساء بلديات
املرج،املن�صورة،حو�ش احلرمية ،اخليارة،عانا،عميق ،ال�صويري،الرو�ضة ،كامد اللوز واملنارة.
وانتخب اي�ضا بالتزكية رئي�س بلدية املن�صورة داين ال�شاوي�ش .

احمد مصطفى
رئيسا للمرة الثالثة

المذبوح

عاد احلاج احمد م�صطفى املذبوح اىل رئا�سة
البلدية يف علي النهري مع الئحته املكتملة ومت
انتخابه رئي�سا باالجماع يف �سراي زحلة واختري
الدكتور با�سم جمعة نائبا للرئي�س
جملة الراي تهنئ احلاج احمد املذبوح والدكتور
با�سم جمعة واع�ضاء البلدية الفائزين واملخاتري .

تزكية معتادة في عنجر
كعادتها ن�أت بلدة عنجر عن خ�ضم
ال�صراعات البلدية واالختيارية التي
كانت حتيط بها وكررت تزكيتها التي
�شملت املجل�س البلدي واملخاتري ال�ستت.
وانتخب فارتك�س خو�شيان رئي�سا لبلدية
عنجر – حو�ش مو�سى واملحامي نظريت
اندكيان نائبا للرئي�س  .الف مربوك

مواس عراجي رئيس ًا لبلدية برالياس
ا�ستطاع موا�س عراجي الرئي�س ال�سابق
للبلدية يف براليا�س ان يفوز على الئحة
تكتل عائالت املي�س وال�ساروط وحمزة
ونالت الئحته  13ع�ضوا بلديا مقابل 5
اع�ضاء لتحالف العائالت.
ومت انتخاب موا�س عراجي رئي�سا يف
�سراي زحلة وبا�شر مهامه البلدية التي
د�شنها باحلد من ا�ضرار مكب براليا�س
الع�شوائي واطفاء حرائقه .

مبروك
فاز املختار جورج يزبك ريا�ش���ي باملقعد
االختياري يف التويتي.
يذكر ان عائ�ل�ات التويتي توافقت على
تر�ش���يح ريا�ش���ي ال���ذي ف���از بالتزكية،
بهذه املنا�س���بة تتقدم جملة الراي باحر
التهاين للمختار ال�صديق.

7

في حفل تكريمي لعمال شركة (كهرباء زحلة)
أسعـــــد نكــــــد“ :حق العـــــامل مقدس في الشـــــركة”

�أكد مدير عام كهرباء زحلة املهند�س �أ�سعد نكد ان ال�شركة كانت و�ستبقى خلدمة اجلميع من دون �أي متييز �أو تفرقة ،ودعا العمال اىل تربية �أطفالهم على حمبة
لبنان وبع�ضهم بع�ضا بعيداً عن الت�شنجات والتفرقة ،لأن لبنان باق لكل �أبنائه ،حتى لو بقي لبناين واحد على �أر�ضه كالم نكد جاء خالل احلفل التكرميي الذي
�أقامته ادارة ال�شركة لتكرمي العمال مبنا�سبة عيدهم ال�سنوي يف اوتيل م�سابكي بح�ضور ح�شد من الفاعليات .
يف بداية احلفل حتدث رئي�س نقابة عمال �شركة كهرباء زحلة اليا�س الراعي ف�شكر ادارة �شركة كهرباء زحلة على التعاون املثمر بني ال�شركة والنقابة ،ملا
فيه م�صلحة ال�شركة وامل�صلحة العامة ،منوهاً باجلهود التي تبذلها ادارة ال�شركة يف �سبيل ابقاء موظفي ال�شركة يف العمل بعد بلوغهم ال�سن القانونية.
نكد
�أ�سعد
�أما مدير عام كهرباء زحلة املهند�س �أ�سعد نكد فقال :الأمر الذي �أو ّد الت�أكيد عليه ،هو �أن معاناتنا غري منف�صلة عن معاناة املواطنني الذين من �أجل ت�أمني خدمة
عامة حيوية ال ميكن اال�ستغناء عنها �أو التعاون يف ت�أديتها ،وجدت هذه ال�شركة �أ�صال منذ بدايات القرن املا�ضي ..وامل�ؤ�س�سات العريقة ال�شرعية ،ك�شركة كهرباء
زحلة ،م�صلحتها مرتبطة مب�صلحة املواطن ال�شريف ،حتتاج بدورها اىل حماية الدولة ،ودعمها الداء اخلدمة العامة املوجلة بها مبوجب القوانني التي ترعاها و
ما حققته ال�شركة من ت�أمني الكهرباء  ٢٤/٢٤هو حق مكت�سب للمواطنني ولل�شركة معاً .
و تابع نكد  :م�شروعنا وا�ضح جدا .ان م�شروعنا هو م�شروع اجتماعي واداري م�شروع امنائي .وبتايل �سيدفع املواطن فاتورة واحدة اقل من 40%من الفاتورتيني
من اجل ذلك اقمنا امل�شروع ويجب ان نت�ساعد فيه كلنا انه م�شروعنا م�شروع �شركة كهرباء زحلة وم�شروعكم واالهم م�شروع كل بقاعي الن اجلميع ي�ستفيد منه
وذلك عرب وتخفي�ض الفاتورة ,وتخفيف التلوث: .
ً
ً
وختاماً ،كرم املدير العام ا�سعد نكد العامل اليا�س ابو حيدرالذي بلغ ال�سن القانوين وقدم له ك�أ�سا تقديريا كما ك ّرم رئي�س النقابة اليا�س الراعي و�أع�ضاء النقابة
املهند�س نكد وقدموا له درع عربون �شكر وتقدير
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حسين المكحل يكرم المجلس البلدي الجديد في علي النهري والمخاتير
برعاية وح�ضور مدير عام وزارة املغرتبني الدكتور هيثم جمعة اقام ال�سيد ح�سني
املكحل حفل غذاء تكرميي على �شرف املجل�س البلدي اجلديد يف علي النهري
واملخاتري يف علي النهري وح�ضر احلفل الذي اقيم يف �صالة الناي يف جممع
االمني يف علي النهري ،رئي�س جلنة العالقات الدولية يف حزب اهلل النائب
ال�سابق عمار املو�سوي ،رئي�س البلدية احلاج احمد م�صطفى املذبوح،امام البلدية
ال�شيخ القا�ضي علي املكحل،م�س�ؤول االعالم املركزي يف البقاع حلزب اهلل
اال�ستاذ احمد ريا،م�س�ؤول اقليم البقاع يف حركة امل اال�ستاذ م�صطفى الفوعاين
ال�سيد علي جواد املو�سوي،نائب رئي�س البلدية الدكتور با�سم جمعة وح�شد من
اع�ضاء املجل�س البلدي.

«اليوبيل الفضي» لثانوية اإلمام الجواد
�أقامت ثانويتا الإمام اجلواد (ع) والإمام الكاظم (ع)حفل «اليوبيل الف�ضي»
ٍ
مهيب
ح�شد
م�ضي  ٢٥عاماً على انطالقتها بح�ضور
لثانوية الإمام اجلواد مع
ٍ
ّ
تقدمه مدير عام جمعية املربات اخلريية الدكتور حممد باقر ف�ضل اهلل
ّ
والإعالمي القدير جورج قرداحي والفنان الدكتور �شوقي دالل وعدد كبري من
الفعاليات الإجتماعية والإقت�صادية والرتبوية والإعالمية ورجال الدين وممثلي
ٍ
إفتتاحية تعلن
املجتمع املحلي و�أهايل الطالب .وبعد �أن �أطلق الإحتفال مبرا�سم �
اكتمال اليوبيل الف�ضي لثانوية الإمام اجلواد ..كانت البداية مع تالوة للقر�آن
الكرمي تالها الن�شيد الوطني اللبناين ثم عر�ض لفيديو يخت�صر رحلة امل�ؤ�س�سة
منذ الإنطالقة ويتحدث عن تطورها حتى اليوم.
بعد ذلك �أدى عدد من الطالب كورال «ن�شيد اجلواد» لتليه كلمة املدير العام
رحب باحل�ضور �س ّيما �ضيفي ال�شرف
الدكتور حممد باقر ف�ضل اهلل الذي ّ
ٍ
قيمة
الأ�ستاذ جورج قرداحي والفنان �شوقي دالل و�أثنى على ما ميثالنه من
ٍ
إن�سانية تعك�سها طبيعة �أدوارهما وت�أثريهما الذي يطال خمتلف �أطياف املجتمع
�
اللبناين ،وعلى عالقتهما الطيبة بال�سيد ف�ضل اهلل وجمعية املربات ..كما و�أكد
ٍ
كمحطة ال بد من التوقف عندها يف تاريخ امل�ؤ�س�سة
على �أهمية هذا احلدث

م�سرتجعاً �شريطاً من الذكريات عن بداية عملها و�أبرز املحطات التي �شهدتها
خالل م�شوارها ،م�شيداً بجميع من تواىل على �إدارتها طيلة الفرتة املا�ضية
ٍ
واحد يف ما حققته من �إجنازات..
ومتوقفاً عند �أثر كل
ٌ
ٍ
ج�سدها ثلة من الطالب
ثم كانت وقفة مع ن�شيد اليوبيل الف�ضي �ضمن
م�شهدية ّ
الذين مثلوا خمتلف احللقات ليقدموا ب�أ�صواتهم و�أدائهم التعبريي لوح ًة فنيةً
�أهدوها ملدر�ستهم ومل�ؤ�س�سها املرجع ال�سيد ف�ضل اهلل (ر�ض) مع مرور خم�س
�شكر ووفاء ل�ضيفي احلفل
وع�شرين عاماً على بداية عملها .تلت ذلك كلمات ٍ
الأ�ستاذ جورج قرداحي
والفنان �شوقي دالل..
ثم كان اخلتام بتكرمي
للإدارات التي تعاقبت
على الثانوية وتقدمي
هدايا تذكارية لل�ضيفني
الكرميني.

حفل تخ ّرج الصفوف النهائ ّية في الك ّل ّية الشرق ّية
حتت رعايةغبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ّ
حلام ،بطريرك �أنطاكيا و�سائر
امل�شرق للروم امللك ّيني الكاثوليك ،وبح�ضور ال�سادة الأ�ساقفة ،والرئي�س العا ّم
للرهبان ّية البا�سيل ّيةال�شوير ّية الأر�شمندريت �إيلي معلوف،والأب الرئي�س �سابا �سعد
و�أفراد الهيئتني الإدار ّية والتعليم ّية ،وح�شد من الفاعل ّيات الروح ّيةوال�سيا�س ّية
والرتبو ّية والق�ضائ ّية والع�سكر ّية وامل�صرف ّية و�أهايل التالمذة املتخ ّرجني و�أبناء
زحلة واجلوار والأ�صدقاء والأح ّباء ،احتفلت الكلّ ّية ال�شرق ّية بتخريج كوكبة
جديدة من تالمذة ال�صفوف النهائ ّية فيها ،وذلك يوم ال�سبت .2016/05/14

الأوىل يف ال�صفوف النهائ ّية ،وجائزة الراحل الأ�ستاذ نقوال يواكيم للتلميذين
�صاحبي املرتبة الأوىل يف اللغتني الفرن�س ّية والعرب ّية من ّ
�صف البكالوريا �سلّمها
جنله الدكتور جاد يواكيم ،والدكتور عادل قادري �سلّم جائزة الراحل الأ�ستاذ
نقوال با�سيلي ل�صاحب املرتبة الأوىل باللغة الإنكليز ّية يف ّ
�صف البكالوريا � ً
أي�ضا،
�أ ّما جائزة الوزير الراحل نقوال اخلوري فقد �سلّمتها كرمية الراحل للتالمذة
ريا ّ
مت ت�سليم ز ّر
الذين نالوا املرتبتني الثانية والثالثة يف ال�صفوف النهائ ّية ،و�أخ ً
رابطة القدامى واخل ّريجني �إىل مم ّثلي ال�صفوف النهائ ّية.

قبل دخول املتخ ّرجني املحتفى بهم �أ�ضاء الأب الرئي�س �سابا �سعدال�شعلة معل ًنا
بدء االحتفال ،فدخل املتخ ّرجون يتق ّدمهم حاملو ال�شعلة والعلم اللبنا ّ
ين وعلم
ين والكلّ ّية ال�شرق ّية ّ
الوطني اللبنا ّ
مت ت�سليم ال�شعلة
املدر�سة .وعلى وقع الن�شيدين
ّ
ّ
والعلم اللبنا ّ
ين وعلم ال�شرق ّية من ممثلي التالمذة املتخ ّرجني �إىل تالمذة التخ ّرج
رحب باحل�ضور، ،
القادم .ث ّم كانت كلمة االفتتاح مع الأ�ستاذ حليم كرم ا ّلذي ّ
رحب براعي االحتفال
تبعتها كلمة رئي�س الكلّ ّية ال�شرق ّية الأب �سابا �سعد ا ّلذي ّ
ً
وم�ست�صرخا
�أ ًبا و� ًأخا وداع ًيا �إ ّياه �أن يرفع ميينه ويبارك هذا ال�صرح العريق،
�ضمائر امل�س�ؤولني �أن يعملوا بح ٍّد �أدنى من التج ّرد خللق بيئة �صاحلة لأبناء
هذا الوطن احلبيب ،ليتم ّكنوا من العي�ش مت�صاحلني مع �أحالمهم ،ويعي�شوا
ريا لدروبهم .ث ّم ّ
مت
ّ
احلب املنتج وامل�ضيء ،ويتّخذوا من اهلل قائدًا ومر�شدًا ومن ً
توزيع اجلوائز على التالمذة املتف ّوقني ،والتي جاءت على ال�شكل التايل :جائزة
املهند�س �أنطوان �سليم غزايل وعقيلته املرحومة الدكتورة ليليان لأ�صحاب املرتبة

جائزة “ قمة النجاح” الفرام في موناكو
ت�سلم رئي�س جمل�س االدارة املدير العام مل�صلحة االبحاث العلمية
الزراعية الدكتور مي�شال افرام اجلائزة العاليمة  « :قمة النجاح «
( )Award Success of Peakمن اجلمعية العاملية لالعمال وذلك
يف احتفال كبري اقيم يف اوتيل  Plaza Meridien Leيف موناكو -
مونتي كارلو بتاريخ االحد .2016/5/15
وحتدث افرام باملنا�سبة م�شرياً اىل �ضرورة العمل بجد وجهد للتطور
يف االدارة واالعمال مو�ضحاً ان م�صلحة االبحاث العلمية الزراعية
تربز اقليمياً وعاملياً ب�سبب تفاين موظفيها.
و�أهدى افرام اجلائزة اىل لبنان ،زحلة ،اىل زمالئه يف م�صلحة
االبحاث ،اىل طالبه ،اىل اهله واوالده واىل كل ان�سان يعمل ملحاربة
الف�ساد ،ومن املنرب افتخر افرام بزحليته ولبنانيته وهما ا�سا�س جناحه.
ناشرها وصاحبها

سامر سامي الحسيني

تلفون03/083636 :

المستشار القانوني

المحامي محمد العجمي

فاكس08/920711 :

عالقات عامة

منار حسيني

تلفون  /فاكس08/544998 :

www.alraiionline.com
facebook / Al Raii

E-mail: samer_assafir@hotmail.com
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الجامعة االنطونية تحتفل بعيد شفيعتها سيدة الزروع
اقامت اجلامعة االنطونية فرع زحلة  -البقاع مبنا�سبة عيد �شفيعتها �سيدة الزروع احتفاال غنائيا احييته الفنانة
ب�سكال �صقر مع ع�شاء العيد �ضمن حرم اجلامعة بح�ضور الرئي�س العام للرهبنة الأنطون ّية قد�س االباتي داود
رعيدي كما وح�ضر االحتفال ح�شد كبري من امل�س�ؤولني املدنيني والروحيني والع�سكريني وعدد من وجهاء املجتمع.
خالل االحتفال كانت كلمة لرئي�س اجلامعة االب جرمانو�س جرمانو�س و�شدد فيها على دور اجلامعة التي ت ّعيد
عيدها الع�شرين �سنة لت�أ�سي�سها يف لبنان عموما وبخا�صة يف البقاع وما له من اهمية كبرية يف بناء املجتمع من
خالل التعليم االكادمييوالوطني والن�شاط الرتبوي واالجتماعي ثم �شكر الأب جورج معتوق املدير العام للجامعة
فرع زحلة والبقاع والأ�ستاذ طوين رعيد املدير االداري على جهودهم وعطائهم يف خدمة اجلامعة،كما ون ّوه بدور
الفنانة ب�سكال �صقر ور�سالتها الفنية التي تطال عدد كبري من ابناء املجتمع على اختالف انواعهم والوانهم
واجنا�سهم وثقافاتهم يف ح ّثهم على حب الوطن .ثم كانت كلمة با�سم الطالب القتها الطالبة كري�س عبيد �سنة
اوىل هند�سة معلوماتية عربت فيها بفخر واعتزاز عن انتمائهم وحمبتهم للجامعة االنطون ّية والق ّيمني عليها.
وقدم االحتفال اال�ستاذ طوين رعيدي املدير االداري للجامعة وبدوره �شكر با�سم االب جورج معتوق املدير العام
للجامعة با�سمه ال�شخ�صريئي�س اجلامعة على ثقته الكبرية بامل�س�ؤولني االكادمييني واالداريني واملوظفني عن
اجلامعة يف البقاع كما وا�شاد اال�ستاذ طوين بدور اجلامعة الريادي والتفوق العلمي الذي يحققه الطالب يف
معرتك احلياة .واخريا قدم االب الرئي�س للفنانة ب�سكال ن�سخة عن اول طبعة لالجنيل املقد�س .ثم دعي جميع
املدعوين اىل وليمة ع�شاء العيد.

الغد
نفايات اليوم تاريخ
ّ

حي نفايات �شعب �سئم و ا�ست�سلم لواقع وطن �سقط جريحاً يف حرب ّ
الطمع و اجل�شع التّي �أعمت
فرغ لبنان من رجال ا�ستقالله ،لتحتلّه يف ك ّل زاوية و يف ك ّل ّ
�سيا�سي
ب�صرية ح ّكامه  ،فراح ينت�شل نف�سه من حتت ركام نفاياتهم النّتنة التّي تغلغلت يف نفو�سنا حتّى باتت هي االخرى �سوداء داكنة مليئة باحلقد على طاقم
ّ
جعل من وطننا م�سرح دمى.
فراغ رئا�سي ،حكومة ت�صريف اعمال  ،جمل�س نواب َّ
معطل  ،م� ّؤ�س�سات عا ّمة �شبه م�شلولة ،فو�ضى �سالح ،و �إرهاب يه ّدد �أمننا و ما تب ّقى من ا�ستقراره!
ال�ش َهدَاء ّ
أر�ض جبلت ترابها بدماء ّ ُ
الطاهرة ؟
هل هذا هو وطن الأرز؟ وطن الأنبياء؟ وطن � ٍ
�سيا�سي يونا ّ
ال�سلطة ،بحيث �أ ّنهم يرثون احلكم امل�ستتب
يف ر�أي بوليبيو�س ،و هو م� ِ ّؤرخ و
ين ،ف�إن االنحدار يف الأنظمة ال�سيا�س ّية هو ب�سبب توارث احل ّكام ّ
ّ
ّ
ال�سلوك الع�شوائي ،الذي ي�ؤدي اىل تدهور الأو�ضاع  .فهم ال يَ َر ْون �أنف�سهم يف حاجة لتقدمي احل�ساب عن
دون �أن ي�ؤ ّدوا �أي جمهود من �أجلهّ ،
مما يقودهم �إىل ّ
اخلا�صة ،ويف ر�أي بوليبيو�س �أي�ضاً �أنّ هذا الف�ساد يف
امل�صالح
اىل
العام
الح
لل�ص
العمل
من
ة
ي
ال�سيا�س
ة
ي
العمل
ل
و
تتح
هنا
الأعمال التي �أتت بهم اىل احلكم ،و
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سلطة بوا�سطة عنا�صر متتاز يف بادئ �أمرها بالق ّوة .ف�إذا �سلّمنا جدالً ان هذا امل�ؤ ّرخ العظيم على حقّ  ،فمن ال ّذي ي�سكت
ال�سيا�سة يقود اىل الثورة و �سلب ّ
الدميقراط ّية ؟
�صوت اجليل اجلديد القادر على ه ّز عرو�ش طغاتنا و الق�ضاء على الأخلوكراط ّية املخ ّبئة ب�شعار ّ
ً
�سي�سجل تاريخها �أنّ «النفايات حكمتها يوما ما».
لبناننا اليوم يحت�ضر ،و نفاياتنا �ستكون يف تاريخنا غداً ،فوي ٌل لأ ّمة
ّ
غنوى �شم�ص
									

امطار وبرد ايار لعنة على المزارعين

ح�سب الن�شرة اجلوية ال�صادرة عن م�صلحة االبحاث العلمية الزراعية يف تل
عمارة ا�شار املدير العام الدكتور مي�شال افرام اىل ان كل دوائر و�سجالت املناخ
يف لبنان ،مل تدون يف ال�سابق ان تاثر لبنان يف اواخر �شهر ايار وعلى مقربة
ايام معدودة من �شهر حزيران بعا�صفة قوية يرافقها رياح وجتمع كثيف للغيوم
وت�ساقط حبات برد وثلوج .
التداعيات من جراء هذه الظاهرة املناخية�،ستكون �سلبية على الواقع
الزراعي،وتت�صدر حقول القمح وال�شعري التي “نامت” وهو تعبري زراعي يطلق
على ال�سنابل التي «انحنت» من جراء االمطار والرياح القوية،قائمة اال�ضرار
الزراعية ح�سب ما ي�ؤكد افرام.
كما ان هذه الربودة واالمطار �ست�ؤخر عملية ح�صاد موا�سم القمح وال�شعري
بانتظار الن�ضوج الكامل وجتفيف ال�سنابل من املياه والرطوبة الن ح�صادها يف
هذا الوقت �سي�ؤدي اىل عفن يف يف حبات القمح وا�صابتها مبر�ض الرهوب .

كما ان اال�ضرار الزراعية �ستطال ب�ساتني اال�شجار املثمرة التي �سيتاخر ن�ضوجها
و�سي�صاب انتاجها بامرا�ض فطرية ا�ضافة اىل تكاثر يف انتاج احل�شرات واملن
حتديدا .

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”
االف امل�صلني ا�ستقبلوا ذخائر القدي�سة ريتا التي جلبها املهند�س ا�سعد نكد دروي�ش
من الدير حيث رفاة القدي�سة ريتا يف كا�سيا يف ايطاليا لتو�ضع ب�شكل دائم
يف الكابيال التي �شيدها ال�سيد �شارل نكد و جنله ا�سعد اىل جانب مقام
ال�سيدة العذراء يف زحلة و للمنا�سبة اقيم قدا�س احتفايل يف الكابيال اجلديدة
ترا�سه املطران ع�صام دروي�ش ومب�شاركة اال�ساقفة جوزف معو�ض و املطران
انطونيو�س ال�صوري واملطران بول�س �سفر و املطران نيفن �صيقلي و رئي�س
بلدية زحلة ا�سعد زغيب وح�شد من الفاعليات البلدية واالختيارية واجلمعيات
الروحية يف زحلة و البقاع و�سيدات جلنة كابيال القدي�سة ريتا .

بد�أ القدا�س با�ستقبال الذخائر على ا�صوات االنا�شيد الروحية و بعد تالوة
االجنيل املقد�س للمطران نيفن �صيقلي القى املطران دروي�ش عظة �شكر فيها
ال�سيد نكد الذي يرعى �سنويا هذا االحتفال  ،طالبا له ال�صحة والعافية ليكمل
ر�سالته يف هذه املدينة املباركة  .م�شريا اىل ان هناك وجه رمبا جتهلونه عن
ال�سيد ا�سعد نكد وهو عمل اخلري ال�صامت ف�شكر خا�ص وكبري ال�سعد نكد
والعائلة الذي جعل من اكرام القدي�سة ريتا ب�شتى الو�سائل ه ّمه االكرب وقد
علمته ان يفتح قلبه ويده لكل خدمة وم�ساعدة ،ان جمتمعنا بحاجة اىل امثاله
يف حتقيق املحبة بالفعل ال بالقول.
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نكد

بدوره رئي�س جمل�س ادارة �شركة كهرباء زحلة ا�سعد
نك���د قال عل���ى اثر االحتف���ال  »:ان زحلة ت�س���ت�أهل
من���ا الكث�ي�ر و ه���ي املدينة املنفتحة عل���ى اجلميع و
ما كانت هذه الكابيال لوال �س���هر و عناية القدي�س���ة
ريتا و ال�سيدة العذراء لهذه املدينة و البقاع و اهلهم
املحبني لل�سالم ».
و بع���د القدا����س اطلق���ت يف �س���ماء زحل���ة و البقاع
ا�ض���خم الع���اب ناري���ة معلن���ة زحلة مدينة �س�ل�ام و
انفتاح و حمبة .
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مستشفى شتورا تحتفل وتكرم موظفيها بعيدي العمال ويوم التمريض العالمي
كعادتها احتفلت م�ست�شفى �شتورا العام بعيدي العمال ويوم التمري�ض
العاملي يف حفل ع�شاء اقيم يف مطعم ال�شم�س وح�ضره رئي�س
جمل�س ادارة امل�ست�شفى احلاج قا�سم حمود،نائب رئي�س جمل�س ادارة
امل�ست�شفى اال�ستاذ نبيل حمود ،مدير امل�ست�شفى الدكتور حممد
امل�سلماين،وح�شد من م�س�ؤويل الدوائر الر�سمية واجلهات ال�ضامنة
واالطباء واملوظفني وممثلي عن امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي تتعاون مع
امل�ست�شفى .
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين افتتاحا اىل تقدمي من
عريفي احلفل زينة جبارة وحممود ال�صميلي اىل كلمة نائب رئي�س
جمل�س ادارة امل�ست�شفى اال�ستاذ نبيل حمود الذي وجه فيها حتية
�شكر اىل كل العاملني يف امل�ست�شفى،م�ست�شفى �شتورا املميز ،منوها
مبوظفي امل�ست�شفى وخ�صو�صا املمر�ضني متمنيا على كل املوظفني
املزيد من اخلري والعمل،وموجها التحية اىل �شباب ال�صليب االحمر
اللبناين واىل رابطة �شباب �سعدنايل .
ثم القت �شفيقة الغ�ضبان مديرة التمري�ض كلمة املوظفني توجهت فيها بال�شكر اىل ادارة امل�ست�شفى ملا تقوم به من اهتمام خا�ص باملوظفني والعاملني يف هذا
والدعم الذي متنحنا �إ ّياه
امل�ست�شفى وقالت «ي�س ّرين �أن �أكون معكم اليوم ،للإحتفال بعيدي الع ّمال والتمري�ض ولكي نُعرِ َب عن �شكرنا وتقديرنا للتّقدميات الكبرية ّ
�إدارة م�ست�شفى �شتورة وبالأخ�ص رئي�س جمل�سها «احلاج قا�سم حمود».
ممر�ض �أو ٍ
عامل عمل ٍ
بجد ووفاء ،يف �سبيل خدمة النا�س.
قابلة وبكل
ا�ضافت الغ�ضبان “ويف هذه املنا�سبة ال ي�سعنا �إلاّ �أن نعبرّ عن فخرنا واعتزازنا بكل
ٍ
ٍ
ووجه الدكتور ح�سني �صربي حتية تقدير للطاقم التمري�ضي و االداري والتقني  ،و العاملني يف االق�سام اخلدماتية يف امل�ست�شفى .
وتخلل احلفل تقدمي هدايا وجوائز تامبوال للموظفني والعاملني يف امل�ست�شفى
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