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�أمرا�ض وجراحة العني � -أخ�صائي يف امرا�ض وجراحة ال�شبكة
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تجربة كهرباء زحلة تمنح االمل والطموح على مساحة الوطن الصغير
توفري الكهرباء لعرو�س البقاع و 17بلدة
جماورة لها ،على مدار � 24ساعة ،لي�س �أبرز
�إجنازات �شركة كهرباء زحلة .بل تكمن �أهمية
ما قامت به ال�شركة يف �أنها منحت اللبنانيني،
على م�ساحة الوطن ال�صغري ،الأمل
قبل جتربة زحلة ،كان �أق�صى طموح اللبناين
خف�ض �ساعات التقنني ،وك�أن هذه الظاهرة
�أ�صبحت �أمراً واقعاً ال مف ّر من التعاي�ش معه.
ولكن ،منذ حمت زحلة �صفحة “الظلمة”
من قامو�سها وبات “�أ�صحاب امل ّولدات”
ذكرى من تاريخها الكهربائي� ،أ�صبحت
�أ�صداء الرغبة يف ا�ستن�ساخ التجربة
ترتدد يف �أكرث من مدينة وبلدة لبنانية.
�أدى جناح �شركة كهرباء زحلة �إىل خلق ثغرة
كبرية يف جدار �أزمة الكهرباء امل�ستع�صية
يف لبنان .فقد تبينّ للبنانيني �أن احللول
موجودة �إذا توافرت النيات والإرادات ،و�أن
حلم الكهرباء الدائمة ميكن �أن ي�صبح حقيقة
وبتكاليف مقبولة ،ويف مدة زمنية معقولة.
من جبيل �إىل طرابل�س والدكوانة وعاليه
م�ساع و�أفكار وم�شاريع
وبحمدون وغريها،
ٍ
تُدر�س ويجري تداولها بهدف تكرار التجربة
و�إنتاج الكهرباء ،ولعل �أبرزها و�أكرثها جدية
يف جبيل حيث تقدمت �شركة “بيبلو�س للطاقة
املتطورة” بطلب �إىل جمل�س الوزراء لإن�شاء
معمل لإنتاج الكهرباء بقدرة  66ميغاوات ي�ؤمن التيار  ،24/24وبكلفة تقدر بنحو
 70مليون دوالر .علماً �أن ن�سبة الطاقة املتوافرة حالياً يف جبيل تق َّدر بنحو 40
ميغاوات ،فيما احلاجة الفعلية هي  60ميغاوات .ومع ت�سجيل النمو االقت�صادي يف
ملحة
املدينة منواً بن�سبة � 10%سنوياً ،وفق الق ِ ّيمني على ال�شركة� ،أ�صبحت احلاجة ّ
ومل يعد يف الإمكان االنتظار وحت ّمل �ساعات تقنني تراوح بني  6و� 12ساعة يومياً.
مهند�سو «�شركة كهرباء زحلة”� ،أندريه رزق اهلل ونقوال �سابا وناجي جري�صاتي،
يرون �أن «جناح جتربة كهرباء زحلة كان املدماك الأ�سا�سي الذي �شجع عدداً من
البلديات وامل�ستثمرين على القيام مب�شاريع م�شابهة” ،الفتني �إىل تزايد الطلب
من قرى وبلدات يف منطقة البقاع ل�ض ّمها �إىل نطاق كهرباء زحلة اجلغرايف.
الدولة م�ستفيدة...
يف ظل االندفاعة لتكرار جتربة “كهرباء زحلة” ،تزايد احلديث عن “فيدرالية
الكهرباء” ،و�أن هذه امل�ساعي لي�ست �إال �أوىل اخلطوات نحو خ�صخ�صة القطاع،
مع ما يرافق هذا املو�ضوع من �أخذ ور ّد بني مدافع عن الفكرة وراف�ض لها.
ال �أن مقاربة دقيقة حلالة “كهرباء زحلة” تبينّ �أن الدولة التي غابت عن ال�سمع
يف قطاع الكهرباء طوال عقود �ستخرج يف النهاية الرابح الأكرب .فعقد االمتياز
املمنوح لل�شركة �أعطاها احلق يف الإنتاج �إىل جانب التوزيع حتى عام  ،2018ما
يعني ،بح�سب رزق اهلل�“ ،أنه عند انتهاء مفاعيل العقد ي�صبح لزاماً على ال�شركة
ت�سليم الدولة املحطات وكامل ال�شبكة ومعداتها من دون مقابل ،على �أن تكون
جميعها بحالة جيدة جداً .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان �ست�سرتد
ال�شبكة وحدها دون املعمل الذي ا�ست�أجرته �شركة كهرباء زحلة وجهزته بالتعاون
مع �شركة “�أغريكو» الربيطانية مبوجب عقد �سنوي».
ويو�ضح جري�صاتي �أن “�أغريكو” هي التي “نفذت امل�شروع ،وهي امل�س�ؤولة
عن ال�صيانة والأعمال فيه .وكل ما يجب على �شركة كهرباء زحلة فعله هو
توفري املازوت الأخ�ضر الذي يراعي املعايري التي تفر�ضها وزارة البيئة».
يذكر �أن “�شركة كهرباء زحلة” �أب�صرت النور قبل  40عاماً من �شركة كهرباء
لبنان ،وهي تعمل وفق عقود تخ ّولها ا�ستجرار الطاقة من هذه الأخرية .لذلك،

يُ َع ّد امل�شروع تكميلياً لعمل م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،وال عالقة له بخ�صخ�صة
القطاع.
 ...واملواطنون �أي�ضاً
ا�ستثمرت «كهرباء زحلة» ماليني الدوالرات لتنفيذ م�شروعها وحتقيق
النتيجة املرج ّوة ،وباتت قادرة على توفري الكهرباء بفولتاج دقيق ي�صل
�إىل �أكرث من � 55ألف م�شرتك يف زحلة و 17بلدة جماورة ،بفاتورة
تقل بـ  40%عن جمموع الفاتورتني اللتني كان �أهايل زحلة و�سكان
القرى الـ  17الأخرى ي�سددونهما لل�شركة ولأ�صحاب املولدات.
فمنذ عام  ،2014اعتُمدَت فاتورة موحدة يت�سلمها ال�سكان ت�شمل تعرفة
حد
كهرباء لبنان املعتمدة حالياً ،ت�ضاف �إليها  100لرية لبنانية يف ٍ ّ
�أق�صى ،مقابل كل كيلواط ي�ستهلك خالل �ساعات التغذية بالإنتاج الذاتي،
�أي مهما بلغت الكمية امل�ستهلكة� ،سيبقى �سعر الكيلواط  150لرية.
من جهة �أخرى ،مل تقت�صر اال�ستفادة من خدمات �شركة كهرباء زحلة على
اال�ستهالك املنزيل .فوفقاً ل�سابا« ،ت�ستفيد امل�صانع وامل�ؤ�س�سات الكبرية من �أ�سعار
ت�شجيعية لت�صل ن�سبة ما توفره من كلفة ا�ستهالكها للطاقة �إىل نحو  .”65%وهذا
ما �شجع على جذب امل�ستثمرين �إىل املنطقة وزيادة امل�شاريع ،ما انعك�س �إيجاباً
على خمتلف القطاعات الزراعية وال�صناعية وال�سياحية والتجارية ،وعلى اليد
العاملة جلهة توفري فر�ص عمل جديدة ،ما �أ�سهم يف ّ
جتذر املواطنني يف قراهم.
و�إذا كانت الكهرباء حقاً طبيعياً لأي مواطن ،ف�إنها ــــ على �أهميتها ــــ
ال ت�ضاهي �أهمية املاء للإن�سان .وقد نتج من توفري الكهرباء ب�شكل
م�ستمر يف زحلة والقرى املجاورة التخل�ص من م�شكلة انقطاع املياه
نظراً اىل توفري “كهرباء زحلة” الكهرباء مل�ؤ�س�سة مياه البقاع بنحو دائم.
جنحت الكهرباء يف زحلة يف �سرقة بع�ض من وهج الربدوين ،حتى باتت �أول ما
يتبادر �إىل ذهن �أي �شخ�ص حني يُ�س�أل عن �أبرز ما ت�شتهر به عا�صمة البقاع.
وحتى �إ�شعار �آخر ،و�إىل �أن تع ّمم جتربة �شركة كهرباء زحلة على مناطق وبلدات
لبنانية �أخرى� ،أو �أن ي�أتي الفرج من خالل حلول �أخرى ،ف�إن الأكيد �أن عموم
اللبنانيني �سيبقون يرددون حتى امل�ستقبل القريب �أن �أهايل زحلة يعي�شون “بغري
عامل».
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الكتلة الشعبية تحيي السنة االولى على رحيل الوزير الياس سكاف

انحازت زحلة وقرى ق�ض���ائها والبقاع �إىل الذكرى ال�س���نوية الأوىل لرحيل زعيم ال�ص�ل�اة «جميعاً» ،على �أن «نرك�ض الحقاً �أي�ض���اً كلنا» .وهي دعوة مل ت�ص���ل �إىل
«الكتلة ال�شعبية» اليا�س �سكاف ،التي �أحيتها عائلته يف مقام �سيدة زحلة والبقاع .م�سامع «القوات» ،التي �أ�صرت على املاراتون.
ومل متن���ع الط���رق التي �أقفله���ا «ماراتون القوات اللبنانية» من تدفق منا�ص���ري واعتربته ،عرب املئات من منا�صريها ،منا�سبة للت�أكيد �أن «زحلة قواتية».
«الكتل���ة ال�ش���عبية» وعائلة �س���كاف �إىل القدا�س الذي تر�أ�س���ه بطريرك انطاكيا
و�س���ائر امل�ش���رق للروم امللكيني الكاثوليك غريغوري�س الثالث حلام وعاونه ح�شد توا�صلت �سكاف مع حمافظ البقاع القا�ضي انطوان �سليمان وبلدية زحلة� ،إال �أن
مارات���ون «القوات» بقي ثابتاً ،فتم �إقفال معظم الطرق ومنها الطريق الرئي�س���ية
من املطارنة والكهنة.
امل�ؤدية �إىل مكان القدا�س )�أعيد فتحها عند ال�ساعة العا�شرة والن�صف ،بعد عدد
هذا التطابق يف مواعيد القدا�س و «املاراتون» ،و�إن مر على خري� ،إال �أنه ك�ش���ف من الإ�شكاالت(.
ً
عن حدة اخلالف ال�سيا�س���ي يف زحلة ،حيث �أ�ص���رت «القوات» على عدم تعديل وبالنتيج���ة ،ب���دا جلي���ا �أن الزحلي�ي�ن اخت���اروا مق���ام �س���يدة زحل���ة والبق���اع
توقيت ن�ش���اطها ،على الرغم من دعوة مرييام �س���كاف �إىل م�شاركتها والزحليني للم�ش���اركة يف القدا����س ،ال���ذي مل تغ���ب عن���ه �أي���ة جه���ة �سيا�س���ية وحزبي���ة.

مجلس االنماء واالعمار يتلكأ في انجاز شبكة الصرف الصحي ورفع التلوث عن البردوني
يبدو ان اكرث من ع�شرة �سنوات مل تكن فرتة كافية عند متعهدي جمل�س االمناء
واالعمار من اجل اجناز �شبكة ال�صرف ال�صحي لبلدتي حزرتا وقاع الرمي
وو�صلهما بال�شبكة اال�سا�سية التي من املفرت�ض ان ترفع كل جماري ال�صرف
ال�صحي واملياه املبتذلة عن نبع الربدوين يف قاع الرمي وعلى طول جمرى نهر
الربدوين �ضمن النطاق العقاري يف مدينة زحلة .
ولفت رئي�س بلدية قاع الرمي املهند�س و�سام التنوري اىل ان اال�ستمالكات
اجلديدة مل�شروع تنفيذ �شبكة ال�صحي
ال�صحي قد اجنزت منذ بداية العام
احلايل،مب�ساعدة بلدية قاع الرمي التي
كانت ت�س�أل مرارا وتكرارا يف جمل�س االمناء
واالعمار عن املوعد املقرر للمبا�شرة بتنفيذ
�شبكة ال�صرف ال�صحي ولكن االعمال بقيت
جامدة اىل �شهرين وبو�شرت بوترية بطيئة
جدا وبت�صرفات غريبة للمتعهد الذي كان
ي�شتكي دائما ويقدم احلجج املتتالية من
اجل املماطلة والتمهل وبالرغم من ذلك
عمدت بلدية قاع الرمي اىل �شق طريق
�ضمن االمالك اخلا�صة من اجل ت�سهيل
عبور اجلرافات ،وحني و�صلت االعمال اىل
جوار العقار  1341الذي ي�ضم عدة �شقق
�سكنية ،فطلب قاطنيه من املتعهد ان يقوم
بتنفيذ حائط دعم حلماية مبناهم من
االنهيار ال�سيما ان احلفريات ت�صل اىل
عمق �ستة امتار مما يهدد ان�شاءات املنزل .

مل ير�ض املتعهد ومل يطمئن ا�صحاب ال�شقق من انهيار متوقع ل�ساحة املبنى
واوقف االعمال ،فطلبت البلدية ا�ستكمال عملية التنفيذ واالبتعاد م�ؤقتا عن
املبنى ريثما يتم التوا�صل مع جمل�س االمناء واالعمار.
وقام وفد جمل�س االمناء واالعمار بابالغ رئي�س بلدية زحلة – معلقة املهند�س
ا�سعد زغيب بان االعمال جارية والتاخري وبان لي�س هناك احدا يف قاع الرمي
يعمد اىل العرقلة ،فعمد زغيب اىل الغاء االعت�صام .

علي حسين الحاج الى الرئيس سعد الحريري “في الزمن الصعب انت الرقم الصعب “
يف غمرة املبادرات التي يطلقها الرئي�س �سعد احلريري التي ادت اىل خرق
اجلمود يف امللف الرئا�سي  ،انربى رجل االعمال النا�شط ال�سيا�سي علي ح�سني
احلاج اىل اطالق حملة اعالمية هي الثانية من نوعها وترتكز هذه احلملة
على لوحات اعالنية تت�ضمن �صورة كبرية للرئي�س �سعد احلريري مع عبارة “يف
الزمن ال�صعب انت الرقم ال�صعب “ .
وانت�شرت هذه احلملة على طول الطريق الدولية بني بريوت والبقاع و�صوال اىل
�شتورا ومنها على طول طريق امل�صنع انتهاءا بكافة الطرق الرئي�سية والداخلية

يف البقاع الغربي ورا�شيا .
احلملة ا�صاب يف عباراتها الوجدانية والتي تتطابق مع الواقع ال�سيا�سي احلايل،
فالرئي�س �سعد احلرير يعترب الرقم ال�صعب يف اي معادلة لبناينة ويعترب الرقم
اال�سا�سي واملعرب االلزامي يف عملية الو�صل اىل انهاء الفراغ يف ال�سدة الرئا�سية.
واثنى االف العابرين بني البقاع وبريوت على معاين هذه احلملة التي حتاكي
وجدانهم وعواطفهم واالهم تعرب عن احلقيقة املطلقة داخل الواقع ال�سيا�سي
اللبناين .

facebook / Al Raii
www.alraiionline.com

US ON FACEBOOK

عدد  130تشرين االول 2016

خليل الشحيمي يكرم االمين العام احمد الحريري .
جال االمني العام لتيار امل�ستقبل احمد احلريري يف البقاع
االو�سط وا�ستهل جولته من دارة رئي�س بلدية �سعدنايل
خليل ال�شحيمي الذي اقام للحرير ا�ستقباال بح�ضور النواب
عا�صم عراجي،ايلي ماروين و�شانت جنجيان ،رئي�س احتاد
بلديات البقاع االو�سط حممد الب�سط،رئي�س بلدية كفرزبد
عمر اخلطيب وح�شد كبري من اهايل �سعدنايل واجلوار
.وتخلل اال�ستقبال فطور �صباحي اقيم على �شرف احلريري
الذي نوه بدور ال�شحيمي يف �سعدنايل التي نعد قلعة متينة
لتيار امل�ستقبل وللوطن .
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بلدية رياق حوش حاال تكرم الوزير محسن دلول
الوزير غازي زعيتر “كل ما فيك اصيل كالبقاع”
جتاوز حفل تكرمي الوزير ال�سابق حم�سن دلول الذي اقامته بلدية رياق – حو�ش
حاال برعاية رئي�سا جمل�س النواب واحلكومة ممثلني بوزير اال�شغال العامة
غازي زعيرت ،ا�سم النائب والوزير ال�سابق حم�سن دلول و�شخ�صه ،ليتحول اىل
حفل تكرمي حلقبة كان فيها للبقاعيني �صوتا وبيوتا مفتوحة اعتادوا اللجوء
اليها لتغيثهم على عك�س هذه االيام حيث ال�صوت للبقاعيني والبيوت مفتوحة
يدخلوها.
“هو اال�صيل كالبقاع والكرمي كعلي النهري “ بهذا التو�صيف ا�ستهل الوزير
زعيرت كلمته يف حفل التكرمي الذي ح�ضره نائب رئي�س جمل�س النواب ال�سابق
ايلي الفرزيل ،الوزيران ال�سابقان علي العبداهلل وخليل الهراوي ،ايلي حاطوم
ممثال رئي�سة الكتلة ال�شعبية مرييام �سكاف ،النائب ال�سابق �سليم عون ،ممثل
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد ايلي املارديني ،ممثل املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص العقيد جوزف النداف ،املقدم جمال
اجلارو�ش ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عبا�س ابراهيم  ،العقيد اكرم زين
الدين ممثال مدير املخابرات يف البقاع العميد علي عواركة  ،املدير العام لوزارة
املغرتبني هيثم جمعة ،رئي�س حركة املرابطون العميد م�صطفى حمدان وح�شدا
من ر�ؤو�ساء البلديات واملخاتري .
وتوجه الوزير زعتري اىل املكرم قائال “ابا نزار لي�س ا�سما ل�شخ�ص بل هو ت�أريخ
مل�سرية وتد�شني لنهج م�سرية كل اولئك الناجحني من ابناء هذا ال�سهل اللبناين
العربي املقاوم من بني اثالم االر�ض قذفت اىل مرمى احلياة املزدحمة ال�صاخبة
من التعليم اىل ال�صحافة اىل ال�سيا�سة ،ن�ضاال وجهادا وحتمال للم�س�ؤوليات
على اختالفها».
اما رياق التي ترعرع بداخل مدار�سها وبيوتها الوزير دلول كان لها كلمة وحتدث
با�سمها رئي�س البلدية جان معكرون الذي اعترب بان الوزير دلول “ذاكرة
ومعجم ،وهو نافذة على االم�س واحلا�ضر والآتي.

والقى رئي�س احتاد بلديات �شرق زحلة رئي�س بلدية دير الغزال رفيق الدب�س
كلمة ابدى اعجابه “ب�شخ�صية الوزير املكرم هي الق�ضايا الوطنية الداخلية
والعربية والعاملية والثقافية وح�ضوره املميز والتوا�ضع يف �شخ�صه الكرمي.
يف املقابل اعترب رئي�س بلدية علي النهري احمد م�صطفى املذبوح بان “دقائق قليلة
من الكالم اليفاء �سني طويلة من العمل لهو اجحاف باحلق وتق�صري بالوفاء ،ولو ان
ملعة الربق يف كبد الليل ال تغني عن �ضوء النهار ،اال انها �شعلة ت�ضيء بع�ضا من حقيقة.
“هو يوم فرح “ بح�سب ما ا�شار رئي�س احتاد بلديات ق�ضاء زحلة رئي�س بلدية
تعلبايا جورج �صوان الذي اعترب بان الوزير دلول هو القالئل حيث ا�سالمه
عدالة م�سيحيته حمبة وطنه لبنان ال�شراكة ،انه رجل كل الف�صول .
بدوره �شكر الوزير دلول بكلمة الرئي�سان نبيه بري ومتام �سالم على رعايتهما
التكرمي ،م�ؤكدا بان “االجيال املقبلة �ستحكم على قادة اليوم واالم�س من خالل
اعمالهم التي قدموها للوطن وما حققوه من فر�ص عمل .هذه االجيال تتطلع
الينا وواجبنا اال نخذلها ،فالتاريخ ال يرحم املتخاذلني».
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ميشال السكاف في الذكرى االولى لغياب رئيس الكتلة الشعبية:
الستكمال المسيرة والمشاركة الفعالة في كافة االستحقاقات
تطل علينا الذكرى االوىل لغياب رئي�س الكتلة ال�شعبية الزعيمالوطني الراحل اليا�س
ال�سكاف ،وهو الذي كان مبحبته وتوا�ضعه وت�ضحياته االقرب اىل قلوب النا�س،
واحلد اجلامع ال الفا�صل بني البقاعيني عموماً والزحليني خ�صو�صاً ،وخري
ممثل ل�صوتهم امل�ستقل يف الندوة الربملانية واحلكم.
وللمنا�سبة ،ال بد من التاكيد على الثوابت التاريخية التي نهل من نبعها الراحل
الكبري وهي :التجذر يف االر�ض واعالء �ش�أن الزحليني والبقاعيني واتباع
ا�صول امل�شورة يف ما بينهم واالنفتاح على كافة مكونات الوطن وجت�سيد
امليثاقية مب�ضمونها العملي ال النظري.
ويف ظل غيابه والفراغ الكبري الذي تركه على �صعيد ا�سلوب العمل ال�سيا�سي
يف ال�ساحات الزحلية والبقاعية واللبنانية ،تت�أكد اكرث فاكرث �ضرورة ا�ستكمال
امل�سرية عرب تكافل جهود كل الزحليني اخلل�ص ونبذ اخلالفات ال�ضيقة
من اجل االرتقاء اىل م�ستوى املرحلة امل�صريية وامل�شاركة الفعالة يف كافة

اال�ستحقاقات واال�ستعداد لها عرب العمل امل�ستدام ملواجهة الظروف ال�صعبة
املحيطة بنا على ال�صعد كافة.

وسام شرف سويسري برتبة فارس لمدير عام الزراعة المهندس لويس لحود
منحت االكادميية ال�سوي�سرية للكرمة والنبيذ و�سام �شرف
برتبة فار�س ملدير عام الزراعة املهند�س لوي�س حلود وهذا
الو�سام هو االرفع يف االكادميية وذلك تقديراً جلهوده يف
تطوير قطاع النبيذ يف لبنان ولعمله كنائب لرئي�س املنظمة
العاملية للكرمة والنبيذ
وقد منح الو�سام يف جنيف �سوي�سرا بح�ضور وزير الزراعة
يف �سوي�سرا  Barthassat Luckورئي�سة االكادميية
ال�سيدة  Guillon Laurenceورئي�سة احتاد م�صانع
النبيذ يف �سوي�سرا  .Mollin Mont de Simoneوكان
حا�ضراً �أمني عام وزارة الزراعة Butallaz Thomas
ومدير العالقات الدولية يف الوزارة .Bidoux Alain

الوزير حسين الحاج حسن يفتتح مصنع «سوماس» للمعكرونة والشعيرية
افتتح وزير ال�ص���ناعة الدكتور ح�س�ي�ن احلاج ح�سن م�صنع “�سوما�س”
للمعكرونة وال�ش���عريية عند مدخل بلدة النبي �شيت،ويعد امل�صنع االول
من نوعه على �صعيد ال�صناعات الغذائية يف بعلبك –الهرمل .
ويتمي���ز املعم���ل بخط���وط انتاج���ه الت���ي �س���ت�ؤدي اىل تطوي���ر
زراع���ة القم���ح وزي���ادة م�س���احاتها و�س���يكون لالنت���اج ال�ص���ناعي
الغذائ���ي الزراع���ي دورا يف التنمي���ة االقت�ص���ادية البقاعي���ة.
وكان يف ا�س���تقبال الوزيرالدكتور ح�س�ي�ن احلاج ح�س���ن ال�س���يد احمد
املو�سوي وجنليه حممد وعلي واعلن االخري عن دور املعمل يف التنمية
الب�ش���رية واالقت�صادية يف منطقة بعلبك الهرمل التي حتتاج اىل املزيد
من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية .
وجال الوزير احلاج ح�س���ن برفقة ال�س���يد حممد املو�س���وي على ارجاء
املعمل واطلع على بع�ض العينات من االنتاج .
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جامعة بيروت العربية تطلق صرخة النقاذ الليطاني والبقاع من التلوث

من مركز ابحاثها البيئية يف تعنايل ،اطلقت جامعة بريوت العربية �صرختها
الغاثة الليطاين و�سكان البقاع ،وانقاذهما من التلوث القاتل وذلك برعاية
وح�ضور وزير البيئة حممد امل�شنوق ووم�شاركة عددا من ر�ؤو�ساء البلديات
واملخت�صني.
يف كلمته اكد الوزير امل�شنوق وجود خريطة طريق من املتوقع ان تبا�شر بها
الوزارة قريبا جدا بعد ان مت جتهيز كل امل�شاريع التي اقرتها اللجان وتوفر
االموال املر�صودة وذلك مبنظومة كاملة ت�شمل  165بلدة وقرية � ،سينتهي بها
املطاف اىل رفع كل امللوثات والنفايات عن هذا املجرى من م�صبات املجاري
ال�صحية والنفايات ال�صناعية وال�صلبة بعد ان نكون عزلنا جمرى النهر بكامله
عن هذه امللوثات .
بدوره ا�شار رئي�س جامعة بريوت العربية الدكتور عمرو جالل العدوي اىل ان
اجلامعة ومن خالل هذه الور�شة البيئية التي ت�ضاف اىل �سل�سلة من الور�ش
ال�سابقة التي اقامتها اجلامعة ت�ستهدف وقف املجزرة البيئية يف لبنان وتعمل
على ن�شر الوعي البيئي حول واقع النهر وايجاد احللول املنا�سبة له.

ناشرها وصاحبها

سامر سامي الحسيني
تلفون03/083636 :

الدكتورة هانيا النقا�ش حتدثت عن دور جامعة بريوت العربية يف �سبيل العمل
على بيئة نظيفة و�صحة �سليمة.
النائب جمال اجلراح حتدث عن �سل�سلة من امل�شاريع التي اقرت وتنتظر
اجلل�سة العامة ،م�ؤكدا بان البنية اال�سا�سية لتنظيف نهر الليطاين وحو�ضه ،من
حمطات التكرير ومعامل فرز النفايات وطمرها باتت جاهزة على اثر �سل�سلة
من املتابعات اليومية لنواب زحلة والبقاع الغربي ورا�شيا والينق�صها �سوى اوامر
املبا�شرة بالعمل .
النائب ال�سابق الدكتور ا�سماعيل �سكرية ا�شار اىل ارتفاع قيا�سي يف عدد
اال�صابات باالمرا�ض ال�سرطانية التي تت�سابق مع الدرا�سات العلمية حول تاثري
هذا العدوان من التلوث على واقع احلياة يف البقاع ،م�ؤكدا بان املوت من جراء
التلوث ي�سابق �صياغة التقارير العلمية حول ن�سب الوفاة باالمرا�ض ال�سرطانية
التي يت�صدر لبنان قائمة الدول العربية يف هذه اال�صابات واعداد الوفيات .
يف ختام ور�شة العمل �صدرت تو�صيات لعل ابرزها ايجاد حوافز للمحافظة على
كمية ونوعية املياه يف الليطاين مع املطالبة باال�سراع يف اقرار م�شاريع القرو�ض
املخ�ص�صة ملعاجلة التلوث ال�سيما م�شروع القر�ض االخري من البنك الدويل .

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

السفير البريطاني في لبنان يتفقد محمية عميق العالمية
بدعوة من المهندس ميشال طعمة سكاف
زار ال�سفري الربيطاين يف لبنان هوغو �شورتر حممية عميق العاملية ترافقه زوجته حيث كان يف ا�ستقباله
املهند�س مي�شال طعمة �سكاف الذي جال وال�سفري �سرياً على االقدام يف ارجاء املحمية ,وا�ستمع �شورتر
اىل �شرح م�سهب من �سكاف حول اهمية هذه املحمية على �صعيد التوازن البيئي العاملي خ�صو�صاً وانها
ت�شكل مرتعاً للطيور العاملية املهاجرة عرب القارات ولفت �سكاف اىل ان من اولويات �آل �سكاف احلفاظ
على البيئة وحمايتها  .وك�شف �سكاف عن جملة م�شاريع يقوم بها لتعزيز الروابط بني اللبنانيني وبيئتهم
النظيفة من خالل ربط بلدة عميق بحوايل ثمانية بلدات جماورة عرب طرقات بيئية ت�صلح لركوب
الدراجات وال�سري على االقدام االمر الذي �سيخلق فر�ص عمل جديدة البناء هذه البلدات بعد جناح
م�شروع طاولة عميق الذي ا�صبح من االماكن االكرث �شهرة يف لبنان على �صعيد ال�سياحة البيئية والذي
امن اكرث من  40فر�صة عمل ل�سيدات و�شباب عميق والبلدات املجاورة  .وبعد جولة يف ارجاء املحمية ق�صد �سكاف ان تتخلل اجلولة املرتفعات القريبة من
املحمية لتمكني ال�سفري وزوجته من م�شاهدة حجم امل�ساحة التي خ�صها ال �سكاف للمحافظة على املحمية وابعاد كل ما ي�ضر بها من مواد كيميائية ت�ستعمل
يف الزراعة  .ويف ختام اجلولة قدم �سكاف لل�سفري كتاب للم�ؤلف الربيطاين الذي عا�ش يف املنطقة ملدة خم�سة ع�شر �سنة ت�ضمن كتابه اهمية حممية عميق
بيئياً على ال�صعيد االقليمي والدويل.

اصحاب الكسارات المتوقفة عن العمل في البقاع يطالبون بالعمل
نزل ا�صحاب الك�سارات اىل ال�شارع مع �شاحناتهم والياتهم وعائالتهم ،واختاروا
مفرق فالوغا املحطة االوىل القفال الطريق الدولية باالجتاهني ب�شكل كامل،
واقدموا على ن�صب خيمة يف و�سط اعت�صامهم يف ا�شارة على جديتهم يف اكمال
االعت�صام واقفال الطريق الدولية.
وقرابة ال�ساعة الثانية ع�شرة وجراء اهمال املعت�صمني يف �ضهر البيدر وعدم
توا�صل وزارة الداخلية او قيادة منطقة البقاع يف قوى االمن الداخلي معهم
،توافق ا�صحاب الك�سارات على زيادة الت�صعيد،فتم االيعاز اىل ق�سما منهم من
اجل اقفال طريق زحلة �ضهور ال�شوير ب�شكل كامل،االمر الذي ادى اىل زيادة
معاناة العابرين الذين كانوا قد جل�أو اىل طريق �ضهور ال�شوير للهروب من
االقفال عند طريق �ضهر البيدر.
كل ا�صحاب الك�سارات املتوقفة عن العمل يف البقاع كانت م�شاركة يف االعت�صام
مع عائالتها،فح�ضر ا�صحاب ك�سارات ميدون والنبي �شيت والتويتي وقرى
رعيت ودير الغزال وقو�سايا ومتنني وبعلبك وحورتعال وهي ك�سارات يطلق
عليها يف البقاع ك�سارات الفقراء التي تعمل ب�شكل متوا�ضع و�ضعيف قيا�سا اىل
ك�سارات اخرى.
غ�ضب ا�صحاب الك�سارات كان كبريا وعاليا وطال وزير الداخلية نهاد امل�شنوق
و قائد منطقة البقاع يف قوى االمن الداخلي العميد فادي اخلوري الذي اتهمه
ا�صحاب الك�سارات بـ”خنقهم” ومالحقته ل�شاحناتهم وحجزها يف حال �سريها
على الطرق على الرغم من �سالمة كامل اوراقها وم�ستنداتها ،يف حني يتم ح�صر

�سري �شاحنات البح�ص بك�سارة واحدة دون �سواها على ح�ساب كل فقراء البقاع،
بح�سب ما �صرخ احد املعت�صمني.
املعاناة االكرب من جراء قطع الطرق الدولية �صاغتها حركة العابرين �سريا
على االقدام على طريق �ضهر البيدر،والتي ا�ضطر اللجوء اليها الع�شرات
وباالجتاهني ممن الزموا بالو�صول اىل املطار او اىل ا�شغالهم وحتى منازلهم.

نصحية والد ترتد عليه بـ 11رصاصة من ابنه

خيرية فرحات ضحية جديدة على قائمة حوادث الصدم

مل يك���ن يخط���ر بب���ال هيث���م طلي����س ال���ذي يبل���غ العم���ر م���ا يق���ارب
� 45س���نة ب���ان ن�ص���يحته لنجل���ه ب�ل�ال البال���غ م���ن العم���ر � 23س���نة
�س�ت�رتد علي���ه ب���ـ 11ر�صا�ص���ة تخ�ت�رق خمتل���ف انح���اء يدي���ه ورجليه
ث���م يرتك���ه ابن���ه غارق���ا يف دمائ���ه ويه���رب اىل جه���ة جمهول���ة .
ه���ذه بع����ض تفا�ص���يل م���ن حكاية �ص���يغت احداثه���ا ما بعد منت�ص���ف
اللي���ل يف اح���د املن���ازل يف بلدة علي النه���ري ،يدخل ب�ل�ال اىل املنزل
وه���و يف حالة ال�س���كر ال�ش���ديد ويحاول وال���ده احلديث مع���ه لالبتعاد
ع���ن اال�ش���كاالت وخ�صو�ص���ا يف “ال�ض���يعة وم���ع ابنائه���ا” ال�س���يما
بع���د ان ابل���غ الوال���د هيث���م بت�ص���رفات م�ش���ينة يقوم بها جنل���ه بالل.
بدال من االتعاظ بادر بالل اىل رفع م�سد�سه يف وجه والده واطلق عليه
وب�سرعة من دون توقف  11ر�صا�صة وترك املنزل ورحل اىل جهة جمهولة .
نقل هيثم اىل م�ست�شفى رياق ومت تقدمي اال�سعافات االولية وخ�ضع الكرث
من عملية جراحية من اجل ا�ستئ�صال الر�صا�صات يف يديه ورجليه وا�شار
م�ص���در طبي يف امل�ست�ش���فى بان حالته متيل نحو التح�سن واال�ستقرار .

كما مل تكن ال�ضحية االوىل ممن ازهقت ارواحهم على اوتو�سرتاد املوت وفق تو�صيف
البقاعيني للطريق ال�سريعة يف زحلة،لن تكون خريية حممد فرحات  46عاما التي
قتلت على االوتو�سرتاد ال�سريع على اثر �صدمها ب�سيارة خالل حماولتها جتاوز
االوتو�سرتاد ال�سريع يف طريق الو�صول اىل مركز ال�ضمان االجتماعي .وقد عمل
الدفاع املدين على نقل امل�صابة �إىل م�ست�شفى تل �شيحا التي ما لبثت �أن فارقت احلياة.
خريية هي واحدة من
ع�شرات يتعر�ضون يوميا
للقتل املربمج وميكن القول
عن هذا القتل بانه ياتي
عن �سابق ت�صور وت�صميم
الن من يد�شن مركزا
اداريا ر�سميا على الطريق
ال�سريع ويرتاده املئات دون
وجود ج�سر م�شاة فهو
قاتل .
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البطريرك الراعي يجول في قرى البقاع االوسط ويطالب بانتخاب الرئيس
و�صف البطريرك املاروين الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي�”،إحجام الكتل
ال�سيا�سية عن انتخاب رئي�س للجمهورية منذ �سنتني و�أربعة �أ�شهر” باالمر اخلطري
للغاية واملرفو�ض باملطلق،م�ؤكدا عدم القبول بهذا الواقع من �أي لبناين خمل�ص،
وال يتحمل �أن يبقى مكتوف الأيدي �أمام هذه املع�ضلة” .واعترب البطريرك
الراعي الذي جال على قرى وبلدات البقاع االو�سط يف زيارة رعوية �شملت عدة
بلدات وقرى واديرة ومراكز دينية وتعليمية وحمطات �شعبية �،أن “هيكل الدولة
والوطن يتزعزع ،اجلمهورية مفقودة ،املجل�س النيابي معطل ،جمل�س الوزراء
من�شل ،امل�ؤ�س�سات العامة يت�آكلها الف�ساد والر�شوة ،مقومات البالد االقت�صادية
وال�صناعية والزراعية وال�سياحية والتجارية ترتاجع ،الفقر يتزايد ،الدين العام
يتعاظم ،وظلمة قاتلة قامتة».
عناويني عدة ركز عليها البطريرك الراعي يف حمطاته البقاعية التي رافقه فيها
مطران زحلة والبقاع للطائفة املارونية جوزف معو�ض ،وت�صدرت ازمة الفراغ
يف رئا�سة اجلمهورية التي تركها اللبنانيون اىل اخلارج ا�ضافة اىل دعوته اىل
تعزيز التعاي�ش امل�شرتك بني ابناء البقاع كل حمطات زيارته التي �شملت تربل
والفرزل ونيحا ورياق وكفرزبد .

وفيما ي�شبه اعالن الي�أ�س من الطبقة ال�سيا�سية،فقد ركز البطريرك الراعي
على دور املجتمع املدين ،وطالبه بـ “�صيحة لإنقاذ الوطن� ،صيحة من ذوي
االرادات الطيبة من املجتمع املدين� ،صيحة ترف�ض واقع الرتف وامل�صالح
ال�شخ�صية والفئوية واملذهبية� ،صرخة ت�صارح مبنطلقات اخلال�ص واخلروج من
الظلمات ال�سيا�سية.

اللواء عباس ابراهيم في زيارته الى البقاع
“الدولة اللبنانية لم تتوقف يوما عن طلب التفاوض الستعادة عسكرييها”
حتت غابة من اليافطات وال�صور واقوا�س الن�صر عرب موكب اللواء عبا�س
ابراهيم يف البقاع وا�ستهلت ا�ستقباالته ال�شعبية عند م�ستديرة مدخل زحلة
حيث اقام له �سيزار نعيم املعلوف ا�ستقبال حافل على وقع موكب اخليول ونحر
اخلراف ،ومتيز اال�سقبال بح�ضوره البقاعي املتنوع ومنهم رئي�س بلدية مك�سة
عاطف املي�س،واع�ضاء يف بلدية زحلة –معلقة –تعنايل.
و اقام رئي�س جتمع مزارعي وفالحي البقاع ابراهيم الرت�شي�شي ا�ستقبال
حا�شد على �شرف اللواء عبا�س ابراهيم بح�ضور ر�ؤ�ساء بلديات املنطقة
وفعاليات زراعية والقى ابراهيم البرت�شي�شي كلمة رحب باللواء ابراهيم وا�صفا
اياه بالفار�س الذي يزرع االمن واالمان حيثما حل امال ان حتمل زيارته اىل رياق
مركزا لالمن العام يف هذه البلدة.

ورد اللواء بكلمة اعترب فيها بان ما يقوم به اليخرج عن اطار واجبه وعن املركز
يف رياق اعلن بانه �سيكون مو�ضع در�س عند اللجان املخت�صة .
اقام املختار طالب حفل ا�ستقبال على �شرف مدير عام االمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم الذي زاره يف منزله يف حارة الفيكاين و�شارك يف اال�ستقبال �ضباطا
امنيني وع�سكريني ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري وفعاليات اجتماعية وعددا من
اهايل الع�سكريني املحررين واملختطفني .
ورحب املختار طالب باللواء ابراهيم �شاكرا كل م�ساعيه وجهوده التي اثمرت
عن عودة الع�سكريني الذين كانوا خمتطفني لدى جبهة الن�صرة امال ان تتكلل
م�ساعيه اجلديدة يف عودة الع�سكريني املختطفني لدى داع�ش .

رابطة ال الميس تكرم رئيس نادي النهضة هيثم الميس
اقامت رابطة عائلة املي�س حفل ع�شاء تكرميي على �شرف احد اع�ضاء الرابطة اال�ستاذ هيثم املي�س لو�صوله اىل رئا�سة
نادي النه�ضة يف براليا�س .حفل الع�شاء اقيم يف “�سما �شتورا” بح�ضور ال�شيخ و�سام عنوز امام بلدة براليا�س،رئي�س
احتاد بلديات البقاع االو�سط رئي�س بلدية بوارج حممد الب�سط ،رئي�س بلدية مك�سة عاطف املي�س ،رئي�س رابطة عائلة
املي�س خالد �صبحي املي�س ،الدكتور ر�ضا املي�س،رئي�سا بلدية براليا�س ال�سابقني �سعد ميتا وناجي املي�س،رجل االعمال
طارق املي�س ،غازي املي�س ،رئي�س نادي نا�صر فايز �سلوم،رئي�س نادي جوبيتري و�سام ال�شيباين،رئي�س نادي �شباب
براليا�س بالل ميتا ونائبه �سامر طلعت املي�س واع�ضاء نادي النه�ضة .عريف احلفل حممد جودات املي�س افتتح اللقاء
بكلمة حيا فيها احل�ضور وهن�أ املكرم هيثم املي�س مبن�صبه ،ثم كانت كلمة لل�شيخ و�سام عنوز الذي حيا هيثم املي�س وما
يتميز به من �صفتي القيادة واالمانة ،اىل كلمة املكرم هيثم املي�س و�شكر فيها كل احل�ضور على هذه الدعوة م�ؤكدا
العمل على رفع ا�سم براليا�س عاليا لتكون املثل واملثال ثم اعلن مد يد التعاون اىل كل االندية يف براليا�س للنهو�ض
�سويا  .ويف اخلتام قدم رئي�س الرابطة خالد �صبحي املي�س درع تذكاري اىل املكرم هيثم املي�س  .كما توجهت الرابطة
بال�شكر اىل عمر حممود املي�س مل�شاركته يف رعاية الع�شاء .
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توج خطته التوسعية
إنجاز جديد يُ ّ

«خوري هوم» يفتتح فرعه العاشر في زحلة

يف اوىل خطواته التو�سعية يف منطقة البقاع احليوية ،قام «خوري هوم» ،املتجر و�أ�ضاف�“ :إن اجلهود الرائعة واملميزة التي بذلها موظفونا �أ�سهمت بفعالية يف
الرائد لبيع الأدوات املنزلية يف لبنان ،بافتتاح �صالة عر�ض جديدة يف مدينة االرتقاء با�سم “خوري هوم” �إىل �آفاق جديدة .لقد اجتمعنا هذه الليلة لن�شهد
زحلة  -فرعه العا�شر يف �سل�سلة فروعه يف لبنان  -وذلك يف اطار خطته على ثمرة عملهم اجلاد ونحتفل معاً بافتتاح الفرع الذي �سيكون نقطة انطالقنا
اال�سرتاتيجية للتو�سع وتعزيزا ملكانته كعالمة جتارية للأدوات املنزلية التي تلبي للو�صول �إىل جميع �شرائح املجتمع يف كافة مناطق البقاع ...وما وراءها”.
متطلبات املجتمع اللبناين وت�ضفي قيمة نوعية �إىل حياتهم اليومية �أينما كانوا.
وخالل فعاليات االفتتاح الذي ّ
مت و�سط طبيعة زحلة املميزة ويف �ضيافة اهلها ،منذ �أن بد�أ ن�شاطه قبل  18عاما ،حقق “خوري هوم” جناحات و�إجنازات
اجتمع كبار ال�ضيوف ،ال�شركاء ،والإعالميني يف موقع املتجر اجلديد لـ”خوري باهرة ،متثلت يف فتح قنوات للتوزيع يف �سوريا والأردن ،توفري كافة �أ�صناف
هوم” ،حيث كان بانتظار احل�شد عر�ض وثائقي م�ص ّور لرحلة جناح “خوري الأجهزة املنزلية من خالل �أكرث من  460ماركة جتارية ،ادخال ثقافة اخلدمة
التي كان يفتقر اليها �سوق بيع الأدوات املنزلية ،تقدمي احللول املبتكرة للزمالء،
هوم” وم�سرية اعماله على مدى  18عام.
 ،تقدمي خدمة التو�صيل املجاين �إىل البيوت يف كافة املناطق اللبنانية ،ان�شاء
كذلك ،ح�ضر ال�ضيوف مرا�سم ق�ص �شريط االفتتاح ،متوجهني بعد ذلك �إىل �صالة بيع �إفرتا�ضية مت ّكن امل�ستهلكني من الت�سوق عرب الإنرتنت بكل �سهولة،
�صالة العر�ض املميزة ،حيث جتولوا يف �أرجائها و�ألقوا نظرة عن كثب على �أحدث وان�شاء «�أكادميية خوري هوم» اخلا�صة بتدريب املوظفني بهدف حت�سني م�ستوى
الأجهزة املنزلية التي يقدمها متجر “خوري هوم” وتعرفوا على املنتجات التي وطريقة اخلدمات املقدمة� ،إ�ضافة �إىل الفوز بجائزة «�أف�ضل م�ؤ�س�سة للبيع
بالتجزئة يف لبنان» من �أكادميية مبيعات التجزئة بال�شرق الأو�سط MERA
يوفرها لأهايل مدينة زحلة خا�صة ول�سكان منطقة البقاع عامة.
ويف كلمته بهذه املنا�سبة ،قال ال�سيد /رومن ماثيو رئي�س جمل�س �إدارة “خوري .Award
هوم” واملدير ال�شريك ل�صندوق يورومينا:
م�ستندا اىل عنا�صر جناحه العديدة� ،سعى املتجر الرائد لبيع الأدوات املنزلية
«�ش ّكل املتجر ال�صغري خلوري هوم الذي افتتح يف منطقة �ألي�سار يف عام  1998للنمو لي�صبح “�أكرث من جمرد متجر للأدوات املنزلية»� .أينما كان موقعه ،ي�سعى
ال�صفحة الأوىل يف ق�صة ال�شركة� .صحيح ان البداية كانت متوا�ضعة غري انها “خوري هوم” دائماً �إىل االندماج باملجتمع املحلي الذي يعمل من خالله عرب
�شكلت منطلقا لطموحات امل�ؤ�س�سني يف حتقيق الإجنازات ،التطور والنمو .نيل ثقة امل�ستهلك وتعميق عالقته بزبائنه واملبنية على امل�صداقية والنزاهة.
واليوم� ،أ�صبح “خوري هوم” رائدا يف بيع املنتجات املنزلية بالتجزئة ،و�صاحب ي�ضع «خوري هوم» املجتمع الذي يخدمه و�سط كل ما يقوم به .خالل ال�سنوات
مرتبة ال�صدارة يف حجم املبيعات واخليار الأول للم�ستهلكني يف �أنحاء لبنان� .إن املا�ضية� ،أظهرت ال�شركة التزاما عميقا بالق�ضايا االجتماعية يف لبنان ،حيث
افتتاح فرع خوري هوم العا�شر يف زحلة� ،إجناز �آخر يُ�ضاف �إىل �سجل ال�شركة دعمت فعالية «لبنان واحد» ( ،)Lebanon Oneقرية الأطفال  ، SOSومنظمة
احلافل بالنمو والتو�سع جلهة التواجد يف جميع املدن والبلدات اللبنانية رغم «ام النور» ،وذلك �سعياً لتحقيق التوازن بني التزامات ال�شركة االقت�صادية
واالجتماعية واال�ستثمار كذلك يف م�ستقبل كل من لبنان ومنو �أعمالها.
التحديات وال�صعوبات التي تطرحها الأزمات من حولنا”.

RALLY PAPER GOOD BYE SUMMER 2016
نظمت حركة �شباب ال�شرق وبالتعاون مع جمعية العناية ال�صحية والتجمع
الوطني لل�سكري وجمعية اال�صدقاء اللبنانيني ملر�ضى الت�صلب اللويحي
وجمعية حماية وعلية ابن االن�سانRALLY PAPER GOODBYE ،
 SUMMERوذلك نهار االحد يف  2/10/2016انطلقت ال�سيارات ال�ساعة
� 8.30صباحا من �ساحة ال�شهداء يف زحلة بعد كلمة مل�س�ؤول احلركة طوين
ابونعوم  ،توزعت بعدها ال�سيارات على  22حمطة يف زحلة والبقاع االو�سط ،
وقد تخلل الرايل نقل مبا�شر طيلة النهار عرب اثري تلفزيون زحلة واذاعة sky
 fmوتلفزيون  Tl Lumiereوم�شاركة ال�صحف الزحلية والبقاعية كافة “
الكلمة  ،االوىل  ،مرحبا ن�صري  ،ا�صداء  ،مر�آة زحلة  ،بقاع نيوز  ،بقاعنا،
الر�أي  ،الع�صر  ،زحلة الفتاة “  .وقد ناهز عدد ال�سيارات ال � 65سيارة
مب�شاركة للجامعات ، LIU، ULF ، AUL ، USJ، AUST ، USEK :
جمعية �شعاع االمل علية ابن االن�سان  ،جمعية ايام الرجاء  ،ال�صليب االحمر
اللبناين ق�سم ال�شباب  ،جمعية ك�شاف لبنان  ،ك�شاف الرتبية الوطنية  ،جمعية
الك�شاف اللبناين � ،شبيبة االلف الثالث � ،شبيبة العذراء فرع تعلبايا � ،شبيبة
�سيدة املعونة الدائمة جالل � ،شبيبة العذراء فرع مار يو�سف االنطونية  ،ال�شبيبة

العاملة امل�سيحية  ،معهد ي�سوع امللك � ،شبيبة الروم امللكيني الكاثوليك ابلح ،
احلركة الر�سولية  ،جتمع �شباب مك�سي الثقايف  ،وعدد كبري من ال�سيارات التي
�شاركت با�سمها اخلا�ص  .واختتم الرايل بحفل مو�سيقي كبري وغداء يف مطعم
 KALLAS SEAA FOODزحلة  ،وزعت خالله اجلوائز على الفائزين،
وقد تخلل الرايل تكرمي امل�ؤ�س�سات الراعية .

