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بلدة  و17  �لبقاع  لعرو�ض  �لكهرباء  توفري 

جماورة لها، على مد�ر 24 �صاعة، لي�ض �أبرز 

�إجناز�ت �صركة كهرباء زحلة. بل تكمن �أهمية 

ما قامت به �ل�صركة يف �أنها منحت �للبنانيني، 

على م�صاحة �لوطن �ل�صغري، �لأمل

�للبناين  �أق�صى طموح  قبل جتربة زحلة، كان 

�لظاهرة  هذه  وكاأن  �لتقنني،  �صاعات  خف�ض 

�أ�صبحت �أمر�ً و�قعاً ل مفّر من �لتعاي�ض معه.

“�لظلمة”  �صفحة  زحلة  حمت  منذ  ولكن، 

�ملّولد�ت”  “�أ�صحاب  وبات  قامو�صها  من 

�أ�صبحت  �لكهربائي،  تاريخها  من  ذكرى 

�لتجربة  ��صتن�صاخ  يف  �لرغبة  �أ�صد�ء 

لبنانية. وبلدة  مدينة  من  �أكرث  يف   ترتدد 

ثغرة  �إىل خلق  �أدى جناح �صركة كهرباء زحلة 

�مل�صتع�صية  �لكهرباء  �أزمة  جد�ر  يف  كبرية 

�حللول  �أن  للبنانيني  تبنّي  فقد  لبنان.  يف 

و�أن  و�لإر�د�ت،  �لنيات  تو�فرت  �إذ�  موجودة 

حلم �لكهرباء �لد�ئمة ميكن �أن ي�صبح حقيقة 

معقولة. زمنية  مدة  ويف  مقبولة،   وبتكاليف 

وعاليه  و�لدكو�نة  طر�بل�ض  �إىل  جبيل  من 

وم�صاريع  و�أفكار  م�صاٍع  وغريها،  وبحمدون 

�لتجربة  تكر�ر  بهدف  تد�ولها  ويجري  تُدر�ض 

جدية  و�أكرثها  �أبرزها  ولعل  �لكهرباء،  و�إنتاج 

يف جبيل حيث تقدمت �صركة “بيبلو�ض للطاقة 

لإن�صاء  �لوزر�ء  جمل�ض  �إىل  بطلب  �ملتطورة” 

معمل لإنتاج �لكهرباء بقدرة 66 ميغاو�ت يوؤمن �لتيار 24/24، وبكلفة تقدر بنحو 

ر بنحو 40  70 مليون دولر. علماً �أن ن�صبة �لطاقة �ملتو�فرة حالياً يف جبيل تقَدّ
ميغاو�ت، فيما �حلاجة �لفعلية هي 60 ميغاو�ت. ومع ت�صجيل �لنمو �لقت�صادي يف 

�ملدينة منو�ً بن�صبة %10 �صنوياً، وفق �لقِيّمني على �ل�صركة، �أ�صبحت �حلاجة ملّحة 

 ومل يعد يف �لإمكان �لنتظار وحتّمل �صاعات تقنني تر�وح بني 6 و12 �صاعة يومياً.

مهند�صو »�صركة كهرباء زحلة”، �أندريه رزق �هلل ونقول �صابا وناجي جري�صاتي، 

يرون �أن »جناح جتربة كهرباء زحلة كان �ملدماك �لأ�صا�صي �لذي �صجع عدد�ً من 

�لبلديات و�مل�صتثمرين على �لقيام مب�صاريع م�صابهة”، لفتني �إىل تز�يد �لطلب

�إىل نطاق كهرباء زحلة �جلغر�يف.  �لبقاع ل�صّمها  من قرى وبلد�ت يف منطقة 

�لدولة م�صتفيدة...

يف ظل �لندفاعة لتكر�ر جتربة “كهرباء زحلة”، تز�يد �حلديث عن “فيدر�لية 

�لكهرباء”، و�أن هذه �مل�صاعي لي�صت �إل �أوىل �خلطو�ت نحو خ�صخ�صة �لقطاع، 

مع ما ير�فق هذ� �ملو�صوع من �أخذ ورّد بني مد�فع عن �لفكرة ور�ف�ض لها.

ل �أن مقاربة دقيقة حلالة “كهرباء زحلة” تبنّي �أن �لدولة �لتي غابت عن �ل�صمع 

يف قطاع �لكهرباء طو�ل عقود �صتخرج يف �لنهاية �لر�بح �لأكرب. فعقد �لمتياز 

�ملمنوح لل�صركة �أعطاها �حلق يف �لإنتاج �إىل جانب �لتوزيع حتى عام 2018، ما 

يعني، بح�صب رزق �هلل، “�أنه عند �نتهاء مفاعيل �لعقد ي�صبح لز�ماً على �ل�صركة 

ت�صليم �لدولة �ملحطات وكامل �ل�صبكة ومعد�تها من دون مقابل، على �أن تكون 

جميعها بحالة جيدة جد�ً. وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن موؤ�ص�صة كهرباء لبنان �صت�صرتد 

�ل�صبكة وحدها دون �ملعمل �لذي ��صتاأجرته �صركة كهرباء زحلة وجهزته بالتعاون 

مع �صركة “�أغريكو« �لربيطانية مبوجب عقد �صنوي«.

�مل�صوؤولة  وهي  �مل�صروع،  “نفذت  �لتي  هي  “�أغريكو”  �أن  جري�صاتي  ويو�صح 

هو  فعله  زحلة  كهرباء  �صركة  على  يجب  ما  وكل  فيه.  و�لأعمال  �ل�صيانة  عن 

�لبيئة«. وز�رة  تفر�صها  �لتي  �ملعايري  ير�عي  �لذي  �لأخ�صر  �ملازوت   توفري 

يذكر �أن “�صركة كهرباء زحلة” �أب�صرت �لنور قبل 40 عاماً من �صركة كهرباء 

لبنان، وهي تعمل وفق عقود تخّولها ��صتجر�ر �لطاقة من هذه �لأخرية. لذلك، 

بخ�صخ�صة  له  عالقة  ول  لبنان،  كهرباء  موؤ�ص�صة  لعمل  تكميلياً  �مل�صروع  يَُعّد 

�لقطاع.

... و�ملو�طنون �أي�صاً

وحتقيق  م�صروعها  لتنفيذ  �لدولر�ت  ماليني  زحلة«  »كهرباء  ��صتثمرت 

ي�صل  دقيق  بفولتاج  �لكهرباء  توفري  على  قادرة  وباتت  �ملرجّوة،  �لنتيجة 

بفاتورة  جماورة،  بلدة  و17  زحلة  يف  م�صرتك  �ألف   55 من  �أكرث  �إىل 

و�صكان  زحلة  �أهايل  كان  �للتني  �لفاتورتني  جمموع  عن   40% بـ  تقل 

�ملولد�ت. ولأ�صحاب  لل�صركة  ي�صددونهما  �لأخرى   17 �لـ   �لقرى 

تعرفة  ت�صمل  �ل�صكان  يت�صلمها  موحدة  فاتورة  �عتُمَدت   ،2014 عام  فمنذ 

حٍدّ  يف  لبنانية  لرية   100 �إليها  ت�صاف  حالياً،  �ملعتمدة  لبنان  كهرباء 

�لذ�تي،  بالإنتاج  �لتغذية  �صاعات  خالل  ي�صتهلك  كيلو�ط  كل  مقابل  �أق�صى، 

لرية.  150 �لكيلو�ط  �صعر  �صيبقى  �مل�صتهلكة،  �لكمية  بلغت  مهما   �أي 

على  زحلة  كهرباء  �صركة  خدمات  من  �ل�صتفادة  تقت�صر  مل  �أخرى،  جهة  من 

�ل�صتهالك �ملنزيل. فوفقاً ل�صابا، »ت�صتفيد �مل�صانع و�ملوؤ�ص�صات �لكبرية من �أ�صعار 

ت�صجيعية لت�صل ن�صبة ما توفره من كلفة ��صتهالكها للطاقة �إىل نحو %65”. وهذ� 

ما �صجع على جذب �مل�صتثمرين �إىل �ملنطقة وزيادة �مل�صاريع، ما �نعك�ض �إيجاباً 

على خمتلف �لقطاعات �لزر�عية و�ل�صناعية و�ل�صياحية و�لتجارية، وعلى �ليد 

 �لعاملة جلهة توفري فر�ض عمل جديدة، ما �أ�صهم يف جتّذر �ملو�طنني يف قر�هم.

ــــ  �أهميتها  على  ــــ  فاإنها  مو�طن،  لأي  طبيعياً  حقاً  �لكهرباء  كانت  و�إذ� 

ب�صكل  �لكهرباء  توفري  من  نتج  وقد  لالإن�صان.  �ملاء  �أهمية  ت�صاهي  ل 

�ملياه  �نقطاع  م�صكلة  من  �لتخل�ض  �ملجاورة  و�لقرى  زحلة  يف  م�صتمر 

د�ئم. بنحو  �لبقاع  مياه  ملوؤ�ص�صة  �لكهرباء  زحلة”  “كهرباء  توفري  �ىل   نظر�ً 

جنحت �لكهرباء يف زحلة يف �صرقة بع�ض من وهج �لربدوين، حتى باتت �أول ما 

يتبادر �إىل ذهن �أي �صخ�ض حني يُ�صاأل عن �أبرز ما ت�صتهر به عا�صمة �لبقاع. 

وحتى �إ�صعار �آخر، و�إىل �أن تعّمم جتربة �صركة كهرباء زحلة على مناطق وبلد�ت 

�أو �أن ياأتي �لفرج من خالل حلول �أخرى، فاإن �لأكيد �أن عموم  لبنانية �أخرى، 

�للبنانيني �صيبقون يرددون حتى �مل�صتقبل �لقريب �أن �أهايل زحلة يعي�صون “بغري 

عامل«.

تجربة كهرباء زحلة تمنح االمل والطموح  على مساحة الوطن الصغير
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يبدو �ن �كرث من ع�صرة �صنو�ت مل تكن فرتة كافية عند متعهدي جمل�ض �لمناء 

�لرمي   وقاع  حزرتا  لبلدتي  �ل�صحي  �ل�صرف  �صبكة  �جناز  �جل  من  و�لعمار 

�ل�صرف  �ن ترفع كل جماري  �لتي من �ملفرت�ض  بال�صبكة �ل�صا�صية  وو�صلهما 

�ل�صحي و�ملياه �ملبتذلة عن نبع �لربدوين يف قاع �لرمي وعلى طول جمرى نهر 

�لربدوين �صمن �لنطاق �لعقاري يف مدينة زحلة .

�ل�صتمالكات  �ن  �ىل  �لتنوري  و�صام  �ملهند�ض  �لرمي  قاع  بلدية  رئي�ض  ولفت 

�ل�صحي  �صبكة  تنفيذ  مل�صروع  �جلديدة  

�لعام  بد�ية  منذ  �جنزت  قد  �ل�صحي 

�لتي  �لرمي  قاع  بلدية  �حلايل،مب�صاعدة 

كانت ت�صاأل مر�ر� وتكر�ر� يف جمل�ض �لمناء 

و�لعمار عن �ملوعد �ملقرر للمبا�صرة بتنفيذ 

�صبكة �ل�صرف �ل�صحي ولكن �لعمال بقيت 

بطيئة  بوترية  وبو�صرت  �صهرين  �ىل  جامدة 

كان  �لذي  للمتعهد  غريبة  وبت�صرفات  جد� 

من  �ملتتالية  �حلجج  ويقدم  د�ئما  ي�صتكي 

ذلك  من  وبالرغم  و�لتمهل  �ملماطلة  �جل 

طريق  �صق  �ىل  �لرمي   قاع  بلدية  عمدت 

ت�صهيل  �جل  من  �خلا�صة  �لمالك  �صمن 

عبور �جلر�فات ،وحني و�صلت �لعمال �ىل 

�صقق  عدة  ي�صم  �لذي   1341 �لعقار  جو�ر 

�صكنية ،فطلب قاطنيه من �ملتعهد �ن يقوم 

من  مبناهم  حلماية  دعم  حائط  بتنفيذ 

�ىل  ت�صل  �حلفريات  �ن  ل�صيما  �لنهيار 

عمق �صتة �متار مما يهدد �ن�صاء�ت �ملنزل .

�ملبنى  ل�صاحة  �نهيار متوقع  �ل�صقق من  �ملتعهد ومل يطمئن ��صحاب  مل ير�ض 

و�وقف �لعمال ،فطلبت �لبلدية ��صتكمال عملية �لتنفيذ  و�لبتعاد موؤقتا عن 

�ملبنى ريثما يتم �لتو��صل مع جمل�ض �لمناء و�لعمار.

وقام وفد جمل�ض �لمناء و�لعمار بابالغ رئي�ض بلدية زحلة – معلقة �ملهند�ض 

��صعد  زغيب بان �لعمال جارية ولتاخري وبان لي�ض هناك �حد� يف قاع �لرمي 

يعمد �ىل �لعرقلة ،فعمد زغيب �ىل �لغاء �لعت�صام .

مجلس االنماء واالعمار يتلكأ في انجاز شبكة الصرف الصحي ورفع التلوث عن البردوني 

�نحازت زحلة وقرى ق�صـــائها و�لبقاع �إىل �لذكرى �ل�صـــنوية �لأوىل لرحيل زعيم 

»�لكتلة �ل�صعبية« �ليا�ض �صكاف، �لتي �أحيتها عائلته يف مقام �صيدة زحلة و�لبقاع.

 ومل متنـــع �لطـــرق �لتي �أقفلهـــا »مار�تون �لقو�ت �للبنانية« من تدفق منا�صـــري 

»�لكتلـــة �ل�صـــعبية« وعائلة �صـــكاف �إىل �لقد��ض �لذي تر�أ�صـــه بطريرك �نطاكيا 

و�صـــائر �مل�صـــرق للروم �مللكيني �لكاثوليك غريغوري�ض �لثالث حلام وعاونه ح�صد 

من �ملطارنة و�لكهنة.

هذ� �لتطابق يف مو�عيد �لقد��ض و »�ملار�تون«، و�إن مر على خري، �إل �أنه ك�صـــف 

عن حدة �خلالف �ل�صيا�صـــي يف زحلة، حيث �أ�صـــرت »�لقو�ت« على عدم تعديل 

توقيت ن�صـــاطها، على �لرغم من دعوة مرييام �صـــكاف �إىل م�صاركتها و�لزحليني 

�ل�صـــالة »جميعاً«، على �أن »نرك�ض لحقاً �أي�صـــاً كلنا«. وهي دعوة مل ت�صـــل �إىل 

م�صامع »�لقو�ت«، �لتي �أ�صرت على �ملار�تون.

و�عتربته، عرب �ملئات من منا�صريها، منا�صبة للتاأكيد �أن »زحلة قو�تية«.

تو��صلت �صكاف مع حمافظ �لبقاع �لقا�صي �نطو�ن �صليمان وبلدية زحلة، �إل �أن 

مار�تـــون »�لقو�ت« بقي ثابتاً، فتم �إقفال معظم �لطرق ومنها �لطريق �لرئي�صـــية 

�ملوؤدية �إىل مكان �لقد��ض (�أعيد فتحها عند �ل�صاعة �لعا�صرة و�لن�صف، بعد عدد 

من �لإ�صكالت).

�أن �لزحليـــني �ختـــارو� مقـــام �صـــيدة زحلـــة و�لبقـــاع  وبالنتيجـــة، بـــد� جليـــاً 

 للم�صـــاركة يف �لقد��ـــض، �لـــذي مل تغـــب عنـــه �أيـــة جهـــة �صيا�صـــية وحزبيـــة.

الكتلة الشعبية تحيي السنة االولى على رحيل الوزير الياس سكاف 



خرق  �ىل  �دت  �لتي  �حلريري  �صعد  �لرئي�ض  يطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  غمرة  يف 

�جلمود يف �مللف �لرئا�صي ، �نربى رجل �لعمال �لنا�صط �ل�صيا�صي علي ح�صني 

�حلملة  هذه  وترتكز  نوعها  من  �لثانية  هي  �عالمية  حملة  �طالق  �ىل  �حلاج 

على لوحات �عالنية تت�صمن �صورة كبرية للرئي�ض �صعد �حلريري مع عبارة “يف 

�لزمن �ل�صعب  �نت �لرقم �ل�صعب “ .

و�نت�صرت هذه �حلملة على طول �لطريق �لدولية بني بريوت و�لبقاع و�صول �ىل 

�صتور� ومنها على طول طريق �مل�صنع �نتهاء� بكافة �لطرق �لرئي�صية و�لد�خلية 

يف �لبقاع �لغربي ور��صيا . 

�حلملة ��صاب يف عبار�تها �لوجد�نية و�لتي تتطابق مع �لو�قع �ل�صيا�صي �حلايل، 

فالرئي�ض �صعد �حلرير يعترب �لرقم �ل�صعب يف �ي معادلة لبناينة ويعترب �لرقم 

�ل�صا�صي و�ملعرب �للز�مي يف عملية �لو�صل �ىل �نهاء �لفر�غ يف �ل�صدة �لرئا�صية.

و�ثنى �لف �لعابرين بني �لبقاع وبريوت على معاين هذه �حلملة �لتي حتاكي 

وجد�نهم وعو�طفهم و�لهم تعرب عن �حلقيقة �ملطلقة د�خل �لو�قع �ل�صيا�صي 

�للبناين .

علي حسين الحاج الى الرئيس سعد الحريري  “في الزمن الصعب  انت الرقم الصعب “

www.alraiionline.comUS ON FACEBOOK

facebook / Al Raii
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جال �لمني �لعام لتيار �مل�صتقبل �حمد �حلريري يف �لبقاع 

�صعدنايل  بلدية  رئي�ض  د�رة  من  جولته   و��صتهل  �لو�صط 

خليل �ل�صحيمي �لذي �قام للحرير ��صتقبال بح�صور �لنو�ب 

عا�صم عر�جي،�يلي ماروين و�صانت جنجيان ،رئي�ض �حتاد 

بلديات �لبقاع �لو�صط حممد �لب�صط،رئي�ض بلدية كفرزبد 

عمر �خلطيب  وح�صد كبري من �هايل �صعدنايل و�جلو�ر 

.وتخلل �ل�صتقبال فطور �صباحي �قيم على �صرف �حلريري 

�لذي نوه بدور �ل�صحيمي يف �صعدنايل �لتي نعد قلعة متينة 

لتيار �مل�صتقبل وللوطن .

خليل الشحيمي يكرم االمين العام احمد الحريري .



جتاوز حفل تكرمي �لوزير �ل�صابق حم�صن دلول �لذي �قامته بلدية رياق – حو�ض 

�لعامة  �ل�صغال  بوزير  و�حلكومة ممثلني  �لنو�ب  رئي�صا جمل�ض  برعاية  حال  

غازي زعيرت ،��صم �لنائب و�لوزير �ل�صابق حم�صن دلول و�صخ�صه ،ليتحول �ىل 

�للجوء  �عتادو�  مفتوحة  وبيوتا  �صوتا  للبقاعيني  فيها  كان  تكرمي حلقبة  حفل 

�ليها لتغيثهم على عك�ض هذه �ليام حيث ل�صوت للبقاعيني ولبيوت مفتوحة 

يدخلوها.

�لوزير   ��صتهل  �لتو�صيف  بهذ�   “ �لنهري  كعلي  و�لكرمي  كالبقاع  �ل�صيل  “هو   

زعيرت كلمته يف حفل  �لتكرمي �لذي ح�صره نائب رئي�ض جمل�ض �لنو�ب �ل�صابق 

�يلي �لفرزيل، �لوزير�ن �ل�صابقان علي �لعبد�هلل وخليل �لهر�وي، �يلي حاطوم 

ممثال رئي�صة �لكتلة �ل�صعبية مرييام �صكاف، �لنائب �ل�صابق �صليم عون، ممثل 

قائد �جلي�ض �لعماد جان قهوجي �لعميد �يلي �ملارديني، ممثل �ملدير �لعام لقوى 

�ملقدم جمال  �لند�ف،  �لعقيد جوزف  ب�صبو�ض  �بر�هيم  �للو�ء  �لد�خلي  �لمن 

�جلارو�ض ممثال �ملدير �لعام لالمن �لعام �للو�ء عبا�ض �بر�هيم ، �لعقيد �كرم زين 

�لدين ممثال مدير �ملخابر�ت يف �لبقاع �لعميد علي عو�ركة ، �ملدير �لعام لوز�رة 

�ملغرتبني هيثم جمعة، رئي�ض حركة �ملر�بطون �لعميد م�صطفى حمد�ن وح�صد� 

من روؤو�صاء �لبلديات و�ملخاتري .

وتوجه  �لوزير زعتري �ىل �ملكرم قائال “�با نز�ر لي�ض ��صما ل�صخ�ض بل هو تاأريخ 

مل�صرية وتد�صني لنهج م�صرية كل �ولئك �لناجحني من �بناء هذ� �ل�صهل �للبناين 

�لعربي �ملقاوم من بني �ثالم �لر�ض قذفت �ىل مرمى �حلياة �ملزدحمة �ل�صاخبة 

للم�صوؤوليات  وجهاد� وحتمال  ن�صال  �ل�صيا�صة،  �ىل  �ل�صحافة  �ىل  �لتعليم  من 

على �ختالفها«.

�ما رياق �لتي ترعرع بد�خل مد�ر�صها وبيوتها �لوزير دلول كان لها كلمة وحتدث 

“ذ�كرة  دلول  �لوزير  بان  �عترب  �لذي  معكرون   جان  �لبلدية   رئي�ض  با�صمها 

ومعجم، وهو نافذة على �لم�ض و�حلا�صر و�لآتي.

�لدب�ض  رفيق  �لغز�ل  دير  بلدية  رئي�ض  زحلة  �صرق  بلديات  رئي�ض �حتاد  و�لقى 

�لد�خلية  �لوطنية  �لق�صايا  هي  �ملكرم  �لوزير  “ب�صخ�صية  �عجابه  �بدى  كلمة 

�لكرمي. �صخ�صه  يف  و�لتو��صع  �ملميز  وح�صوره  و�لثقافية  و�لعاملية   و�لعربية 

يف �ملقابل �عترب رئي�ض بلدية علي �لنهري �حمد م�صطفى �ملذبوح بان  “دقائق قليلة 

من �لكالم ليفاء �صني طويلة من �لعمل لهو �جحاف باحلق وتق�صري بالوفاء، ولو �ن 

 ملعة �لربق يف كبد �لليل ل تغني عن �صوء �لنهار، �ل �نها �صعلة ت�صيء بع�صا من حقيقة.

“هو يوم فرح “ بح�صب ما ��صار  رئي�ض �حتاد بلديات ق�صاء زحلة رئي�ض بلدية 
تعلبايا جورج �صو�ن  �لذي �عترب بان �لوزير دلول هو �لقالئل حيث  ��صالمه 

عد�لة م�صيحيته حمبة وطنه لبنان �ل�صر�كة، �نه رجل كل �لف�صول .

بدوره �صكر �لوزير دلول بكلمة �لرئي�صان نبيه بري ومتام �صالم على رعايتهما  

�لتكرمي ،موؤكد� بان “�لجيال �ملقبلة �صتحكم على قادة �ليوم و�لم�ض من خالل 

�عمالهم �لتي قدموها للوطن وما حققوه من فر�ض عمل. هذه �لجيال تتطلع 

�لينا وو�جبنا �ل نخذلها، فالتاريخ ل يرحم �ملتخاذلني«.

 

بلدية رياق حوش حاال تكرم الوزير محسن دلول 
الوزير غازي زعيتر “كل ما فيك اصيل كالبقاع” 
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تطل علينا �لذكرى �لوىل لغياب رئي�ض �لكتلة �ل�صعبية �لزعيمالوطني �لر�حل �ليا�ض 

�ل�صكاف، وهو �لذي كان مبحبته وتو��صعه وت�صحياته �لقرب �ىل قلوب �لنا�ض، 

وخري  خ�صو�صاً،  و�لزحليني  عموماً  �لبقاعيني  بني  �لفا�صل  ل  �جلامع  و�حلد 

ممثل ل�صوتهم �مل�صتقل يف �لندوة �لربملانية و�حلكم.

وللمنا�صبة، ل بد من �لتاكيد على �لثو�بت �لتاريخية �لتي نهل من نبعها �لر�حل 

و�لبقاعيني و�تباع  �لزحليني  �صاأن  و�عالء  �لر�ض  �لتجذر يف  وهي:  �لكبري 

وجت�صيد  �لوطن  مكونات  كافة  على  بينهم و�لنفتاح  ما  يف  �مل�صورة  ��صول 

�مليثاقية مب�صمونها �لعملي ل �لنظري.

ويف ظل غيابه و�لفر�غ �لكبري �لذي تركه على �صعيد ��صلوب �لعمل �ل�صيا�صي 

يف �ل�صاحات �لزحلية و�لبقاعية و�للبنانية، تتاأكد �كرث فاكرث �صرورة ��صتكمال 

�ل�صيقة  �خلالفات  ونبذ  �خلل�ض  �لزحليني  كل  جهود  تكافل  عرب  �مل�صرية 

�ملرحلة �مل�صريية و�مل�صاركة �لفعالة يف كافة  م�صتوى  �ىل  �جل �لرتقاء  من 

�ل�صعبة  �لظروف  �مل�صتد�م ملو�جهة  �لعمل  لها عرب  �ل�صتحقاقات و�ل�صتعد�د 

�ملحيطة بنا على �ل�صعد كافة. 

ميشال السكاف في الذكرى االولى لغياب رئيس الكتلة الشعبية:
 الستكمال المسيرة والمشاركة الفعالة في كافة االستحقاقات 

منحت �لكادميية �ل�صوي�صرية للكرمة و�لنبيذ و�صام �صرف 

برتبة فار�ض ملدير عام �لزر�عة �ملهند�ض لوي�ض حلود وهذ� 

�لو�صام هو �لرفع يف �لكادميية وذلك تقدير�ً جلهوده يف 

تطوير قطاع �لنبيذ يف لبنان ولعمله كنائب لرئي�ض �ملنظمة 

�لعاملية للكرمة و�لنبيذ

وقد منح �لو�صام يف جنيف �صوي�صر� بح�صور وزير �لزر�عة 

�لكادميية  ورئي�صة   Barthassat  Luck �صوي�صر�  يف 

م�صانع  �حتاد  ورئي�صة   Guillon  Laurence �ل�صيدة 

�لنبيذ يف �صوي�صر� Mollin Mont de Simone. وكان 

 Butallaz  Thomas �لزر�عة  وز�رة  عام  �أمني  حا�صر�ً 

.Bidoux Alain ومدير �لعالقات �لدولية يف �لوز�رة

وسام شرف سويسري برتبة فارس لمدير عام الزراعة المهندس لويس لحود



�فتتح وزير �ل�صـــناعة �لدكتور ح�صـــني �حلاج ح�صن  م�صنع “�صوما�ض” 

للمعكرونة و�ل�صـــعريية عند مدخل بلدة �لنبي �صيت،ويعد �مل�صنع �لول 

من نوعه على �صعيد �ل�صناعات �لغذ�ئية  يف بعلبك –�لهرمل .

تطويـــر  �ىل  �صـــتوؤدي  �لتـــي  �نتاجـــه  بخطـــوط  �ملعمـــل  ويتميـــز 

�ل�صـــناعي  لالنتـــاج  و�صـــيكون  م�صـــاحاتها  وزيـــادة  �لقمـــح  زر�عـــة 

�لبقاعيـــة. �لقت�صـــادية  �لتنميـــة  يف  دور�  �لزر�عـــي   �لغذ�ئـــي 

وكان يف ��صـــتقبال �لوزير�لدكتور ح�صـــني �حلاج ح�صـــن �ل�صـــيد �حمد 

�ملو�صوي وجنليه  حممد  وعلي و�علن �لخري عن دور �ملعمل يف �لتنمية 

�لب�صـــرية و�لقت�صادية يف منطقة بعلبك �لهرمل �لتي حتتاج �ىل �ملزيد 

من �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية .

وجال �لوزير �حلاج ح�صـــن برفقة �ل�صـــيد حممد �ملو�صـــوي على �رجاء 

�ملعمل و�طلع على بع�ض �لعينات من �لنتاج .  

الوزير حسين الحاج حسن يفتتح مصنع »سوماس« للمعكرونة والشعيرية
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ناشرها وصاحبها
سامر سامي الحسيني

المستشار القانوني
 المحامي محمد العجمي

عالقات عامة
منار حسيني

E-mail: samer_assafir@hotmail.com تلفون: 03/083636         فاكس: 08/920711        تلفون / فاكس: 08/544998

 www.alraiionline.com
facebook / Al Raii

�لبيئية يف تعنايل، �طلقت  جامعة بريوت �لعربية �صرختها  من مركز �بحاثها 

برعاية  وذلك   �لقاتل  �لتلوث  من  ،و�نقاذهما  �لبقاع  و�صكان  �لليطاين  لغاثة 

�لبلديات  روؤو�صاء  من  عدد�  ووم�صاركة   �مل�صنوق  حممد  �لبيئة  وزير  وح�صور 

و�ملخت�صني.

بها  تبا�صر  �ن  �ملتوقع  �مل�صنوق  وجود خريطة طريق من  �لوزير  �كد  كلمته  يف 

وتوفر  �للجان  �قرتها  �لتي  �مل�صاريع  كل  �ن مت جتهيز  بعد  جد�  قريبا  �لوز�رة 

�لمو�ل �ملر�صودة وذلك مبنظومة كاملة ت�صمل 165 بلدة وقرية ، �صينتهي بها 

�ملطاف �ىل رفع كل �مللوثات و�لنفايات عن هذ� �ملجرى من  م�صبات �ملجاري 

�ل�صحية و�لنفايات �ل�صناعية و�ل�صلبة بعد �ن نكون عزلنا جمرى �لنهر بكامله 

عن هذه �مللوثات .

بدوره ��صار رئي�ض جامعة بريوت �لعربية �لدكتور عمرو جالل �لعدوي �ىل �ن 

�لور�ض  �صل�صلة من  ت�صاف �ىل  �لتي  �لبيئية  �لور�صة  �جلامعة ومن خالل هذه 

�ل�صابقة �لتي �قامتها �جلامعة ت�صتهدف وقف �ملجزرة �لبيئية يف لبنان وتعمل 

على ن�صر �لوعي �لبيئي حول و�قع �لنهر و�يجاد �حللول �ملنا�صبة له.

�لدكتورة هانيا �لنقا�ض حتدثت عن دور جامعة بريوت �لعربية  يف �صبيل �لعمل 

على بيئة نظيفة و�صحة �صليمة.

وتنتظر  �قرت  �لتي  �مل�صاريع  من  �صل�صلة  عن  حتدث  �جلر�ح  جمال  �لنائب  

�جلل�صة �لعامة ،موؤكد� بان �لبنية �ل�صا�صية لتنظيف نهر �لليطاين وحو�صه، من 

حمطات �لتكرير ومعامل فرز �لنفايات وطمرها باتت جاهزة  على �ثر �صل�صلة 

من �ملتابعات �ليومية لنو�ب زحلة و�لبقاع �لغربي ور��صيا ولينق�صها �صوى �و�مر 

�ملبا�صرة بالعمل .

قيا�صي يف  عدد  �رتفاع  �ىل  ��صار  �صكرية  ��صماعيل  �لدكتور  �ل�صابق   �لنائب 

�ل�صابات بالمر��ض �ل�صرطانية �لتي تت�صابق مع �لدر��صات �لعلمية حول تاثري 

هذ� �لعدو�ن من �لتلوث على و�قع �حلياة يف �لبقاع ،موؤكد� بان �ملوت من جر�ء 

�لتلوث ي�صابق �صياغة �لتقارير �لعلمية حول ن�صب �لوفاة بالمر��ض �ل�صرطانية 

�لتي يت�صدر لبنان قائمة �لدول �لعربية يف هذه �ل�صابات و�عد�د �لوفيات .

يف ختام ور�صة �لعمل �صدرت تو�صيات لعل �برزها �يجاد حو�فز للمحافظة على 

كمية ونوعية �ملياه يف �لليطاين مع �ملطالبة بال�صر�ع يف �قر�ر م�صاريع �لقرو�ض 

�ملخ�ص�صة ملعاجلة �لتلوث ل�صيما م�صروع �لقر�ض �لخري من �لبنك �لدويل . 

جامعة بيروت العربية تطلق صرخة النقاذ الليطاني والبقاع من التلوث 



 نصحية والد ترتد عليه  بـ11 رصاصة من ابنه 
مل يكـــن يخطـــر ببـــال هيثـــم طلي�ـــض �لـــذي يبلـــغ �لعمـــر مـــا يقـــارب 

45 �صـــنة  بـــان ن�صـــيحته لنجلـــه بـــالل �لبالـــغ مـــن �لعمـــر 23 �صـــنة 

�صـــرتتد عليـــه بــــ11 ر�صا�صـــة تخـــرتق خمتلـــف �نحـــاء يديـــه ورجليه 

. جهـــة جمهولـــة  �ىل  ويهـــرب  دمائـــه  يف  غارقـــا  �بنـــه  يرتكـــه  ثـــم 

هـــذه بع�ـــض تفا�صـــيل مـــن حكاية �صـــيغت �حد�ثهـــا ما بعد منت�صـــف 

�لليـــل يف �حـــد �ملنـــازل يف بلدة علي �لنهـــري، يدخل بـــالل  �ىل �ملنزل 

وهـــو يف حالة �ل�صـــكر �ل�صـــديد ويحاول و�لـــده �حلديث معـــه لالبتعاد 

ل�صـــيما  �بنائهـــا”  ومـــع  “�ل�صـــيعة  وخ�صو�صـــا يف  �ل�صـــكالت  عـــن 

بعـــد �ن �بلـــغ �لو�لـــد هيثـــم  بت�صـــرفات م�صـــينة يقوم بها جنلـــه بالل.

بدل من �لتعاظ بادر بالل �ىل رفع م�صد�صه يف وجه و�لده  و�طلق عليه 

وب�صرعة من دون توقف 11 ر�صا�صة وترك �ملنزل ورحل �ىل جهة جمهولة .

نقل هيثم �ىل م�صت�صفى رياق ومت تقدمي �ل�صعافات �لولية وخ�صع لكرث 

من عملية جر�حية من �جل ��صتئ�صال �لر�صا�صات يف يديه ورجليه و��صار 

م�صـــدر طبي يف �مل�صت�صـــفى بان حالته متيل نحو �لتح�صن و�ل�صتقر�ر .

اصحاب الكسارات المتوقفة عن العمل في البقاع يطالبون بالعمل 

كما مل تكن �ل�صحية �لوىل ممن �زهقت �رو�حهم على �وتو�صرت�د �ملوت وفق تو�صيف 

�لبقاعيني للطريق �ل�صريعة يف زحلة،لن تكون  خريية حممد فرحات 46 عاما �لتي 

قتلت على �لوتو�صرت�د  �ل�صريع على �ثر  �صدمها ب�صيارة خالل حماولتها جتاوز 

�لوتو�صرت�د �ل�صريع يف طريق  �لو�صول �ىل مركز �ل�صمان �لجتماعي. وقد عمل 

 �لدفاع �ملدين على نقل �مل�صابة �إىل م�صت�صفى تل �صيحا �لتي ما لبثت �أن فارقت �حلياة.

من  و�حدة  هي  خريية 

يوميا   يتعر�صون  ع�صر�ت  

للقتل �ملربمج وميكن �لقول 

ياتي  بانه  �لقتل  هذ�  عن 

وت�صميم  ت�صور  �صابق  عن 

مركز�  يد�صن  من  لن 

�د�ريا ر�صميا على �لطريق 

�ل�صريع ويرتاده �ملئات دون 

فهو  م�صاة  ج�صر  وجود 

قاتل .

خيرية فرحات ضحية جديدة على قائمة حوادث الصدم 

السفير البريطاني في لبنان يتفقد محمية عميق العالمية
بدعوة من المهندس ميشال طعمة سكاف

ز�ر �ل�صفري �لربيطاين يف لبنان هوغو �صورتر حممية عميق �لعاملية تر�فقه زوجته حيث كان يف ��صتقباله 

�ملهند�ض مي�صال طعمة �صكاف �لذي جال و�ل�صفري �صري�ً على �لقد�م يف �رجاء �ملحمية، و��صتمع �صورتر 

�ىل �صرح م�صهب من �صكاف حول �همية هذه �ملحمية على �صعيد �لتو�زن �لبيئي �لعاملي خ�صو�صاً و�نها 

ت�صكل مرتعاً للطيور �لعاملية �ملهاجرة عرب �لقار�ت ولفت �صكاف �ىل �ن من �ولويات �آل �صكاف �حلفاظ 

على �لبيئة وحمايتها . وك�صف �صكاف عن جملة م�صاريع يقوم بها لتعزيز �لرو�بط بني �للبنانيني وبيئتهم 

لركوب  ت�صلح  بيئية  طرقات  عرب  بلد�ت جماورة  ثمانية  بحو�يل  عميق  بلدة  ربط  خالل  من  �لنظيفة 

�لدر�جات و�ل�صري على �لقد�م �لمر �لذي �صيخلق فر�ض عمل جديدة لبناء هذه �لبلد�ت بعد جناح 

م�صروع طاولة عميق �لذي ��صبح من �لماكن �لكرث �صهرة يف لبنان على �صعيد �ل�صياحة �لبيئية و�لذي 

�من �كرث من 40  فر�صة عمل ل�صيد�ت و�صباب عميق و�لبلد�ت �ملجاورة . وبعد جولة يف �رجاء �ملحمية ق�صد �صكاف �ن تتخلل �جلولة �ملرتفعات �لقريبة من 

�ملحمية لتمكني �ل�صفري وزوجته من م�صاهدة حجم �مل�صاحة �لتي خ�صها �ل �صكاف للمحافظة على �ملحمية و�بعاد كل ما ي�صر بها من مو�د كيميائية ت�صتعمل 

يف �لزر�عة . ويف ختام �جلولة قدم �صكاف لل�صفري كتاب للموؤلف �لربيطاين �لذي عا�ض يف �ملنطقة ملدة خم�صة ع�صر �صنة ت�صمن كتابه �همية حممية عميق 

بيئياً على �ل�صعيد �لقليمي و�لدويل.

نزل ��صحاب �لك�صار�ت �ىل �ل�صارع مع �صاحناتهم و�لياتهم وعائالتهم ،و�ختارو� 

مفرق فالوغا �ملحطة �لوىل لقفال �لطريق �لدولية بالجتاهني ب�صكل كامل، 

و�قدمو� على ن�صب خيمة يف و�صط �عت�صامهم يف ��صارة على جديتهم يف �كمال 

�لعت�صام و�قفال �لطريق �لدولية.

وقر�بة �ل�صاعة �لثانية ع�صرة وجر�ء �همال �ملعت�صمني يف �صهر �لبيدر وعدم 

معهم  �لد�خلي  �لمن  قوى  �لبقاع يف  منطقة  قيادة  �و  �لد�خلية  وز�رة  تو��صل 

،تو�فق ��صحاب �لك�صار�ت على زيادة �لت�صعيد،فتم �ليعاز �ىل ق�صما منهم من 

�جل �قفال طريق زحلة �صهور �ل�صوير  ب�صكل كامل،�لمر �لذي �دى �ىل زيادة 

من  للهروب  �ل�صوير  �صهور  طريق  �ىل  جلاأو  قد  كانو�  �لذين  �لعابرين  معاناة 

�لقفال عند طريق �صهر �لبيدر.

كل ��صحاب �لك�صار�ت  �ملتوقفة عن �لعمل يف �لبقاع كانت م�صاركة يف �لعت�صام 

وقرى  و�لتويتي  �صيت   و�لنبي  ميدون  ك�صار�ت  ��صحاب  عائالتها،فح�صر  مع 

يطلق  ك�صار�ت  وهي  وحورتعال  وبعلبك  ومتنني  وقو�صايا  �لغز�ل  ودير  رعيت 

عليها يف �لبقاع ك�صار�ت �لفقر�ء �لتي تعمل ب�صكل متو��صع و�صعيف قيا�صا �ىل 

ك�صار�ت �خرى.

غ�صب ��صحاب �لك�صار�ت كان كبري� وعاليا  وطال وزير �لد�خلية نهاد �مل�صنوق 

و قائد منطقة �لبقاع يف قوى �لمن �لد�خلي �لعميد فادي �خلوري �لذي �تهمه 

��صحاب �لك�صار�ت بـ”خنقهم” ومالحقته ل�صاحناتهم وحجزها يف حال �صريها 

على �لطرق على �لرغم من �صالمة كامل �ور�قها وم�صتند�تها، يف حني يتم ح�صر 

�صري �صاحنات �لبح�ض بك�صارة و�حدة دون �صو�ها على ح�صاب كل فقر�ء �لبقاع، 

بح�صب ما �صرخ �حد �ملعت�صمني.

�لعابرين  �صري�   �ملعاناة �لكرب من جر�ء قطع �لطرق �لدولية �صاغتها حركة 

�لع�صر�ت  �ليها  �للجوء  ��صطر  �لبيدر،و�لتي  �صهر  طريق  على  �لقد�م  على 

وبالجتاهني ممن �لزمو� بالو�صول �ىل �ملطار �و �ىل ��صغالهم وحتى منازلهم.
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عبا�ض  �للو�ء  موكب  عرب  �لن�صر  و�قو��ض  و�ل�صور  �ليافطات  من  غابة  حتت 

�بر�هيم يف �لبقاع و��صتهلت ��صتقبالته �ل�صعبية عند   م�صتديرة مدخل زحلة 

حيث �قام له �صيز�ر نعيم �ملعلوف ��صتقبال حافل على وقع موكب  �خليول ونحر 

�خلر�ف ،ومتيز �ل�صقبال بح�صوره �لبقاعي �ملتنوع ومنهم رئي�ض بلدية مك�صة 

عاطف �ملي�ض،و�ع�صاء يف بلدية زحلة –معلقة –تعنايل.

��صتقبال  �لرت�صي�صي  �بر�هيم  �لبقاع  وفالحي  مز�رعي  جتمع  رئي�ض   �قام  و 

�ملنطقة  بلديات  روؤ�صاء  بح�صور  �بر�هيم  عبا�ض  �للو�ء  �صرف  على  حا�صد 

وفعاليات زر�عية و�لقى �بر�هيم �لبرت�صي�صي كلمة رحب باللو�ء �بر�هيم و��صفا 

�ياه بالفار�ض �لذي يزرع �لمن و�لمان حيثما حل �مال �ن حتمل زيارته �ىل رياق 

مركز� لالمن �لعام يف هذه �لبلدة.

ورد �للو�ء بكلمة �عترب فيها بان ما يقوم به ليخرج عن �طار و�جبه وعن �ملركز 

يف رياق �علن بانه �صيكون مو�صع در�ض عند �للجان �ملخت�صة .

�قام �ملختار طالب حفل ��صتقبال على �صرف مدير عام �لمن �لعام �للو�ء عبا�ض 

�بر�هيم  �لذي ز�ره يف منزله يف حارة �لفيكاين و�صارك يف �ل�صتقبال �صباطا 

من  وعدد�  �جتماعية  وفعاليات  وخماتري  بلديات  وروؤ�صاء  وع�صكريني  �منيني 

�هايل �لع�صكريني �ملحررين و�ملختطفني .

ورحب �ملختار طالب باللو�ء �بر�هيم �صاكر� كل م�صاعيه وجهوده �لتي �ثمرت 

عن عودة �لع�صكريني �لذين كانو� خمتطفني لدى جبهة �لن�صرة �مال �ن تتكلل 

م�صاعيه �جلديدة يف عودة �لع�صكريني �ملختطفني لدى د�ع�ض .

اللواء عباس ابراهيم في زيارته الى البقاع
 “الدولة اللبنانية لم تتوقف يوما عن طلب التفاوض الستعادة عسكرييها”

و�صف �لبطريرك �ملاروين �لكاردينال مار ب�صارة بطر�ض �لر�عي،”�إحجام �لكتل 

�ل�صيا�صية عن �نتخاب رئي�ض للجمهورية منذ �صنتني و�أربعة �أ�صهر” بالمر �خلطري 

للغاية و�ملرفو�ض باملطلق،موؤكد� عدم �لقبول بهذ� �لو�قع من �أي لبناين خمل�ض، 

�لبطريرك  �ملع�صلة”. و�عترب   هذه  �أمام  �لأيدي  مكتوف  يبقى  �أن  يتحمل  ول 

�لر�عي �لذي جال على قرى وبلد�ت �لبقاع �لو�صط يف زيارة رعوية �صملت عدة 

بلد�ت وقرى و�ديرة ومر�كز دينية وتعليمية وحمطات �صعبية  ،�أن “هيكل �لدولة 

�لوزر�ء  جمل�ض  معطل،  �لنيابي  �ملجل�ض  مفقودة،  �جلمهورية  يتزعزع،  و�لوطن 

من�صل، �ملوؤ�ص�صات �لعامة يتاآكلها �لف�صاد و�لر�صوة، مقومات �لبالد �لقت�صادية 

و�ل�صناعية و�لزر�عية و�ل�صياحية و�لتجارية ترت�جع، �لفقر يتز�يد، �لدين �لعام 

يتعاظم، وظلمة قاتلة قامتة«.

عناويني عدة ركز عليها �لبطريرك �لر�عي يف حمطاته �لبقاعية �لتي ر�فقه فيها 

مطر�ن زحلة و�لبقاع للطائفة �ملارونية جوزف معو�ض ،وت�صدرت �زمة �لفر�غ 

يف رئا�صة �جلمهورية �لتي تركها �للبنانيون �ىل �خلارج ��صافة �ىل دعوته �ىل 

تعزيز �لتعاي�ض �مل�صرتك بني �بناء �لبقاع كل حمطات زيارته �لتي �صملت تربل 

و�لفرزل ونيحا ورياق وكفرزبد .

�لر�عي  �لبطريرك  ركز  �ل�صيا�صية،فقد  �لطبقة  من  �لياأ�ض  �عالن  ي�صبه  وفيما 

على دور �ملجتمع �ملدين، وطالبه  بـ  “�صيحة لإنقاذ �لوطن، �صيحة من ذوي 

و�مل�صالح  �لرتف  و�قع  ترف�ض  �صيحة  �ملدين،  �ملجتمع  من  �لطيبة  �لر�د�ت 

�ل�صخ�صية و�لفئوية و�ملذهبية، �صرخة ت�صارح مبنطلقات �خلال�ض و�خلروج من 

�لظلمات �ل�صيا�صية.

البطريرك الراعي يجول في قرى البقاع االوسط ويطالب بانتخاب الرئيس



�قامت ر�بطة عائلة �ملي�ض حفل ع�صاء تكرميي على �صرف �حد  �ع�صاء �لر�بطة �ل�صتاذ هيثم �ملي�ض لو�صوله �ىل رئا�صة 

نادي �لنه�صة يف بر�ليا�ض. حفل �لع�صاء �قيم يف “�صما �صتور�” بح�صور �ل�صيخ و�صام عنوز �مام بلدة بر�ليا�ض،رئي�ض 

�حتاد بلديات �لبقاع �لو�صط رئي�ض بلدية بو�رج حممد �لب�صط، رئي�ض بلدية مك�صة عاطف �ملي�ض، رئي�ض ر�بطة  عائلة 

�ملي�ض خالد �صبحي �ملي�ض، �لدكتور ر�صا �ملي�ض،رئي�صا بلدية بر�ليا�ض �ل�صابقني �صعد ميتا وناجي �ملي�ض،رجل �لعمال 

�صباب  نادي  �ل�صيباين،رئي�ض  و�صام  نادي جوبيتري  �صلوم،رئي�ض  فايز  نا�صر  نادي  رئي�ض  �ملي�ض،  غازي  �ملي�ض،  طارق 

بر�ليا�ض بالل ميتا ونائبه �صامر طلعت �ملي�ض  و�ع�صاء نادي �لنه�صة.  عريف �حلفل حممد جود�ت �ملي�ض �فتتح �للقاء 

بكلمة حيا فيها �حل�صور وهناأ �ملكرم هيثم �ملي�ض مبن�صبه ،ثم كانت كلمة لل�صيخ و�صام عنوز �لذي حيا هيثم �ملي�ض وما 

يتميز به من �صفتي �لقيادة و�لمانة ،�ىل كلمة �ملكرم هيثم �ملي�ض و�صكر فيها كل �حل�صور على هذه �لدعوة موؤكد� 

�لعمل على رفع ��صم بر�ليا�ض عاليا لتكون �ملثل و�ملثال ثم �علن مد يد �لتعاون �ىل كل �لندية يف بر�ليا�ض للنهو�ض 

�صويا . ويف �خلتام قدم رئي�ض �لر�بطة خالد �صبحي �ملي�ض درع تذكاري �ىل �ملكرم هيثم �ملي�ض . كما توجهت �لر�بطة 

بال�صكر �ىل عمر حممود �ملي�ض مل�صاركته يف رعاية �لع�صاء .

رابطة ال الميس تكرم رئيس نادي النهضة هيثم الميس 
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RALLY PAPER GOOD BYE SUMMER 2016
و�لتجمع  �ل�صحية  �لعناية  جمعية  مع  وبالتعاون  �ل�صرق  �صباب  حركة  نظمت 

�للويحي  �لت�صلب  ملر�صى  �للبنانيني  �ل�صدقاء  وجمعية  لل�صكري  �لوطني 

 RALLY PAPER GOODBYE �لن�صان،    �بن  وعلية  حماية  وجمعية 

 SUMMER وذلك نهار �لحد يف 2/10/2016 �نطلقت �ل�صيار�ت �ل�صاعة  
8.30 �صباحا  من �صاحة �ل�صهد�ء يف زحلة  بعد كلمة مل�صوؤول �حلركة طوين 
�بونعوم ، توزعت بعدها �ل�صيار�ت  على 22 حمطة يف زحلة و�لبقاع �لو�صط ،  

 sky وقد تخلل �لر�يل نقل مبا�صر طيلة �لنهار عرب �ثري تلفزيون زحلة و�ذ�عة

fm وتلفزيون Tl Lumiere   وم�صاركة �ل�صحف �لزحلية  و�لبقاعية كافة “ 
�لكلمة ،  �لوىل ، مرحبا ن�صري ، ��صد�ء ، مر�آة زحلة ،  بقاع نيوز ، بقاعنا، 

�صيارة   65 �ل  �ل�صيار�ت  ناهز عدد  . وقد     “ �لفتاة  ، زحلة  �لع�صر   ، �لر�أي 

   ، LIU، ULF  ، AUL ، USJ،  AUST ، USEK  : مب�صاركة للجامعات

جمعية �صعاع �لمل   علية �بن �لن�صان ، جمعية �يام �لرجاء ، �ل�صليب �لحمر 

�للبناين ق�صم �ل�صباب ،  جمعية ك�صاف لبنان  ، ك�صاف �لرتبية �لوطنية ، جمعية 

�لك�صاف �للبناين ، �صبيبة �للف �لثالث  ، �صبيبة �لعذر�ء فرع تعلبايا ، �صبيبة 

�صيدة �ملعونة �لد�ئمة جالل ، �صبيبة �لعذر�ء فرع مار يو�صف �لنطونية ، �ل�صبيبة 

�لعاملة �مل�صيحية ،  معهد ي�صوع �مللك ، �صبيبة �لروم �مللكيني �لكاثوليك �بلح  ، 

�حلركة �لر�صولية ، جتمع �صباب مك�صي �لثقايف ، وعدد كبري من �ل�صيار�ت �لتي 

�صاركت با�صمها �خلا�ض . و�ختتم �لر�يل بحفل مو�صيقي كبري وغد�ء يف مطعم 

�لفائزين،  ، وزعت خالله �جلو�ئز على  KALLAS SEAA FOOD زحلة 
وقد تخلل �لر�يل تكرمي �ملوؤ�ص�صات �لر�عية .

يف �وىل خطو�ته �لتو�صعية يف منطقة �لبقاع �حليوية، قام »خوري هوم«، �ملتجر 

لبنان، بافتتاح �صالة عر�ض جديدة يف مدينة  �لر�ئد لبيع �لأدو�ت �ملنزلية يف 

خطته  �طار  يف  وذلك   - لبنان  يف  فروعه  �صل�صلة  يف  �لعا�صر  فرعه   - زحلة 

�ل�صرت�تيجية للتو�صع وتعزيز� ملكانته كعالمة جتارية لالأدو�ت �ملنزلية �لتي تلبي 

متطلبات �ملجتمع �للبناين وت�صفي قيمة نوعية �إىل حياتهم �ليومية �أينما كانو�.

وخالل فعاليات �لفتتاح �لذي مّت و�صط طبيعة زحلة �ملميزة ويف �صيافة �هلها، 

�جتمع كبار �ل�صيوف، �ل�صركاء، و�لإعالميني يف موقع �ملتجر �جلديد لـ”خوري 

“خوري  لرحلة جناح  م�صّور  وثائقي  �حل�صد عر�ض  بانتظار  كان  هوم”، حيث 

هوم” وم�صرية �عماله على مدى 18 عام. 

كذلك، ح�صر �ل�صيوف مر��صم ق�ض �صريط �لفتتاح، متوجهني بعد ذلك �إىل 

�صالة �لعر�ض �ملميزة، حيث جتولو� يف �أرجائها و�ألقو� نظرة عن كثب على �أحدث 

�لأجهزة �ملنزلية �لتي يقدمها متجر “خوري هوم” وتعرفو� على �ملنتجات �لتي 

يوفرها لأهايل مدينة زحلة خا�صة ول�صكان منطقة �لبقاع عامة.

ويف كلمته بهذه �ملنا�صبة، قال �ل�صيد/ رومن ماثيو رئي�ض جمل�ض �إد�رة “خوري 

هوم” و�ملدير �ل�صريك ل�صندوق يورومينا:

»�صّكل �ملتجر �ل�صغري خلوري هوم �لذي �فتتح يف منطقة �ألي�صار يف عام 1998 

�ل�صفحة �لأوىل يف ق�صة �ل�صركة. �صحيح �ن �لبد�ية كانت متو��صعة غري �نها 

و�لنمو.  �لتطور  �لإجناز�ت،  حتقيق  يف  �ملوؤ�ص�صني  لطموحات  منطلقا  �صكلت 

و�ليوم، �أ�صبح “خوري هوم” ر�ئد� يف بيع �ملنتجات �ملنزلية بالتجزئة، و�صاحب 

مرتبة �ل�صد�رة يف حجم �ملبيعات و�خليار �لأول للم�صتهلكني يف �أنحاء لبنان. �إن 

�فتتاح فرع خوري هوم �لعا�صر يف زحلة، �إجناز �آخر يُ�صاف �إىل �صجل �ل�صركة 

�حلافل بالنمو و�لتو�صع جلهة �لتو�جد يف جميع �ملدن و�لبلد�ت �للبنانية رغم 

�لتحديات و�ل�صعوبات �لتي تطرحها �لأزمات من حولنا.”

و�أ�صاف: “�إن �جلهود �لر�ئعة و�ملميزة �لتي بذلها موظفونا �أ�صهمت بفعالية يف 

�لرتقاء با�صم “خوري هوم” �إىل �آفاق جديدة. لقد �جتمعنا هذه �لليلة لن�صهد 

على ثمرة عملهم �جلاد ونحتفل معاً بافتتاح �لفرع �لذي �صيكون نقطة �نطالقنا 

للو�صول �إىل جميع �صر�ئح �ملجتمع يف ك�فة مناطق �لبقاع... وما ور�ءها”. 

و�إجناز�ت  جناحات  هوم”  “خوري  حقق  عاما،   18 قبل  ن�صاطه  بد�أ  �أن  منذ 

�أ�صناف  كافة  توفري  و�لأردن،  �صوريا  للتوزيع يف  قنو�ت  فتح  باهرة، متثلت يف 

�لأجهزة �ملنزلية من خالل �أكرث من 460 ماركة جتارية، �دخال ثقافة �خلدمة 

�لتي كان يفتقر �ليها �صوق بيع �لأدو�ت �ملنزلية، تقدمي �حللول �ملبتكرة للزمالء، 

، تقدمي خدمة �لتو�صيل �ملجاين �إىل �لبيوت يف كافة �ملناطق �للبنانية، �ن�صاء 

�صالة بيع �إفرت��صية متّكن �مل�صتهلكني من �لت�صوق عرب �لإنرتنت بكل �صهولة، 

و�ن�صاء »�أكادميية خوري هوم« �خلا�صة بتدريب �ملوظفني بهدف حت�صني م�صتوى 

للبيع  موؤ�ص�صة  »�أف�صل  بجائزة  �لفوز  �إىل  �إ�صافة  �ملقدمة،  �خلدمات  وطريقة 

 MERA بال�صرق �لأو�صط  �لتجزئة  �أكادميية مبيعات  لبنان« من  بالتجزئة يف 

 .Award
 

م�صتند� �ىل عنا�صر جناحه �لعديدة، �صعى �ملتجر �لر�ئد لبيع �لأدو�ت �ملنزلية 

للنمو لي�صبح “�أكرث من جمرد متجر لالأدو�ت �ملنزلية«. �أينما كان موقعه، ي�صعى 

�إىل �لندماج باملجتمع �ملحلي �لذي يعمل من خالله عرب  “خوري هوم” د�ئماً 
نيل ثقة �مل�صتهلك وتعميق عالقته بزبائنه و�ملبنية على �مل�صد�قية و�لنز�هة.

ي�صع »خوري هوم« �ملجتمع �لذي يخدمه و�صط كل ما يقوم به. خالل �ل�صنو�ت 

�ملا�صية، �أظهرت �ل�صركة �لتز�ما عميقا بالق�صايا �لجتماعية يف لبنان، حيث 

دعمت فعالية »لبنان و�حد« )Lebanon One(، قرية �لأطفال SOS ، ومنظمة 

�لقت�صادية  �ل�صركة  �لتز�مات  بني  �لتو�زن  لتحقيق  �صعياً  وذلك  �لنور«،  »�م 

و�لجتماعية و�ل�صتثمار كذلك يف م�صتقبل كل من لبنان ومنو �أعمالها.

إنجاز جديد يُتّوج خطته التوسعية

»خوري هوم« يفتتح فرعه العاشر في زحلة




