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مقاعد قضاء زحلة
في البازار االنتخابي

المقعد النيابي الشيعي
في قضاء زحلة هدية

الى وليد جنبالط 

�لكل  ين�صط الجناز قانون �نتخابي يقال عنه يف بد�ية 

قانون  الجناز  جار  �لعمل  بان  ونهايتها  �الجتماعات 

من  �صيولد  �نتخابي  قانون  هو  ينجز  ما  ولكن  ع�صري 

رحم �حل�ص�ص �لتي يتقا�صمها زعماء �لطو�ئف.

للن�صبية  قانون  تبق من  �جل �جناز من  �ل�صيغ من  �خر 

�لباز�ر  على  �الو�صط  �لبقاع  يف  �ل�صيعي  �ملقعد  ،عر�ص 

�النتخابي و�ن يكون �صاحب هذ� �ملقعد �لنيابي يف الئحة 

�لذي  وليد جنبالط  �لنائب  برئا�صة  �لدميقر�طي  �للقاء 

�صيعمد دون �صو�ه �ىل مت�صية “مر�صحه” �ل�صيعي �المر 

�لق�صاء  �ل�صيعية يف هذ�  �لعائالت  �لذي يعني تهمي�ص  

�لتي مل يتم يوما �الخذ بر�يها.

يف  تواله  �ملقعد  فهذ�  “�لبيعة”  هذه  م�صتغربة   تكن  مل 

من  قادما  يعقوب  ح�صن  �ل�صابق  �لنائب   2005 �لعام 

منطقة �لبقاع �ل�صمايل وذلك  رغما عن �ر�دة �لعائالت 

و�لناخبني �ل�صيعة وكان مر�صحا يف الئحة �لكتلة �ل�صعبية، 

�صقر  عقاب  بالنائب  و�تى  �مل�صتقبل  تيار  فعلها  وكذلك 

�لذي ترك �ملنطقة بعد ��صبوعني وهو �لقادم �ي�صا من 

�ق�صى �لبقاع �ل�صمايل.

ويتم  �ملقعد  هذ�  خط  على  جنبالط  وليد  دخل  �ليوم 

�لوطني  �لتيار  ي�صم  �لذي  �لرباعي  �للقاء  بني  �لبحث 

�حلر وحركة �مل وتيار �مل�صتقبل  وحزب �هلل حول �عطاء 

وليد  �لنائب  �ىل  زحلة  ق�صاء  يف  �ل�صيعي  �ملقعد  هذ� 

جنبالط مقابل تخلي �الخري عن �ملقعد �الرثوذك�صي يف 

د�ئرة  �لبقاع �لغربي ور��صيا.

�لطرح �كرث من جدي وفق بع�ص �مل�صادر �لتي تنظر �ىل 

�لطو�ئف  �مر�ء  عند  رعايا  بانهم  عام  ب�صكل  �لناخبني 

وعليه اليجب �العرت��ص بل �لتنفيذ و�الن�صياع  باالو�مر، 

وهي �و�مر مل يعرت�ص عليها �حد� من قبل ،فكان �لنائبان 

عن  يكونا  ما  �بعد  وهما  �صقر  وعقاب  يعقوب  ح�صن 

منطقة ق�صاء زحلة.

يخيل للبع�ص �ن هذ� �ملقعد بناخبيه هم �يتام ولك�صر هذه 

�الو�صط  �لبقاع  يف  �ل�صيعية  �لفعاليات  تتح�صر  �ملقولة 

للقيام باعرت��ص وحتركات حتول هذ� �لتهمي�ص �مل�صتمر 

منذ �لعام 2005.

اعراس القصر في ديوان القصر

كما �صهرت  فرق كهرباء زحلة �ىل جانب دوريات �لقوى �المنية و�لع�صكرية، وعملت �ي�صا 

هذه �لفرق على ��صالح �لكابالت �لتي ��صيبت بالر�صا�ص �لع�صو�ئي كانت هذه �لفرق 

�لفنية تعمل على �طالح �العطال حتت �لثلوج و�لرياح �لقوية وما ت�صببت به من ��صر�ر 

يف عدد من كابالت �ل�صركة وعمل عاملوها وفنيوها جاهدين يف �صاعات معدودة على 

��صالح �العطال و�مللفت �ن فرق �ل�صيانة وعاملو �ل�صركة مل يتاخرو� دقيقة و�حدة عن 

�لقيام مبهامهم و�حل�صور �ىل �ماكن عملهم يف م�صهد مناق�ص متام لو�قع �الد�ر�ت �لدولة 

�لر�صمية �لتي �خذت عطلة بد�أت قبل و�صول �لعا�صفة .

فرق كهرباء زحلة تقوم باصالح
االعطال واالضرار تحت الثلوج 
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رئيس بلدية زحلة »لتكن مدينة زحلة دائرة انتخابية »
طالب رئي�ص بلدية زحلة –معلقة – تعنايل �ملهند�ص ��صعد زغيب بجعل مدينة زحلة و�لفرزل ونيحا د�ئرة �نتخابية 

و�حدة دون �صو�هم ، وعليه يكون لهذه �لد�ئرة �النتخابية �ملقعدين �لكاثوليكيني  و�ملقعد �ملاروين وذلك ��صوة مبا هو 

معمول يف بع�ص �لدو�ئر �النتخابية على �صبيل �ملثال يف �صيد� وطر�بل�ص .

وقال �ملهند�ص زغيب”للر�ي” �ن هذ� �لطرح �النتخابي يعزز عالقة �لناخب مع من ميثله وعلى �القل يجب �ن يكون 

هناك ناخبون يعرفون من ميثلهم ال �ن يبق هذ� �لتمثيل جمهوال ،معترب� �ن �لد�ئرة �ل�صغرية ت�صاهم يف تطوير 

�ملناطق وتعمل على �منائها .

بح�صب �لقانون �النتخابي فان كل 20 �لف ناخب يحق لهم نائب يف حني �ن هذه �لد�ئرة �النتخابية �لتي ت�صم زحلة 

و�لفرزل و�صوال �ىل نيحا ت�صم بح�صب زغيب ما يقارب 90 �لف ناخب .

وقال زغيب �ن �حلدود �جلغر�فية  لهذه �لد�ئرة �النتخابية تعزز �صحة �لتمثيل �لنيابي وذلك وفق �ي قانون �ن كان 

ن�صبي �و �كرثي و�ن كنا نف�صل �لقانون �الكرثي .

و�نتقد �ملهند�ص زغيب ظاهرة �ملر�صحني �لذين يتم ��صقاطهم  على منطقة ق�صاء زحلة باملظالت �و �لبار��صوت” 

و�ن كنا نحرتم �لوجود �لفاعل لبع�ص �الحز�ب و�لعائالت �ال �ننا النقبل هذه �لرت�صيحات �لتي التعرب عن �لتمثيل 

�لنيابي �ل�صحيح. 

الكتلة الشعبية: 
زحلة لن تكون مسرحا للعب بمقاعد ممثليها 

علقت “�لكتلة �ل�صعبية” على ما “منى �ليها من �أن رباعية �صيا�صية تعمل على 

ي�صمن  م�صروع  الإجناز  �لوقت  وت�صابق  �الإنتخاب  لقانون  جديدة  �صيغة  �إعد�د 

�إجر�ء �لعملية �الإنتخابية”، ببيان قالت فيه: “�إننا يف �لكتلة �ل�صعبية ومع تثميننا 

للهمة �ل�صيا�صية �ملفاجئة، بعد تقاع�ص ثماين �صنو�ت كانت متاحة الجناز قانون 

ع�صري، تعرتينا بع�ص �لت�صاوؤالت �لتي قد تتحول �ىل هو�ج�ص وخماوف مما 

يتم طبخه خلف �لدو�ئر �ملغلقة. ونطالب بحق �للبنانيني يف �لو�صول �ىل �ملعلومة 

�النتخابية وبحق �ملر�صحني ممن هم خارج �اللتفاف �ل�صيا�صي �ن ي�صمنو� نقا�صا 

وقانونا ال يهم�ص دورهم وي�صيب مدنهم و�ق�صيتهم بد�ء �لتق�صيم غري �لعادل و 

“غب �لطلب” �ل�صيا�صي«.
�أ�صافت: “كنا وما زلنا نوؤمن �ن �لنظام �لن�صبي هو �حلل للتمثيل �ملتو�زن وعدم 

�إجحاف �و طغيان فئة على فئة، لكننا نرى �ليوم �ن ما يتم تد�وله من تقي�صمات 

مل يلحظ �ال م�صالح وخماوف جهات �صيا�صية تخ�صى على و�صعها �النتخابي 

وتخاف كل من هو �صدها. و�أمام هذ� �لو�صع �ملقلق، نحذر من �صيغ �نتخابية 

ولي�ص  �ل�صر�كة  �لن�صبية هدفها  الأن  �لغائي  ن�صبي وم�صمون  بثوب  تاأتي  �صوف 

�لبحث عن تق�صيم دو�ئر متعرج يهدف �ىل �صرب كل من �متلك حيثية �نتخابية. 

كما و�ن ما يتم تد�وله ي�صع معايري ن�صبية للن�صبية وي�صتح�صر قانون �ل�صتني 

مغلفا بت�صميات وهمية، ال بل ت�صبح �صمانة �ملر�صحني هي يف �الن�صمام ح�صر� 

�ىل نادي �القوياء لتحقيق �لفوز وال يعود قانون �النتخاب هو �صمانتهم«.

وتابع: “ن�صوق هذه �لهو�ج�ص على م�صتوى كل لبنان، �أما يف ما خ�ص زحلة فاإننا 

على  “�خلائفني”  من  الأي  تر�صية  يحمل يف طياته جو�ئز  قانون ال  �ىل  نطلع 

مقاعدهم. ونوؤكد �ن زحلة حتديد� لن تكون م�صرحا للعب مبقاعد ممثليها �أو 

�لتعامل  م�صموحا  ولي�ص  �نتخابيا.  “للمزنوقني”  كهدية  مقاعدها  �أحد  تقدمي 

مع زحلة، مدينة وق�صاء، كرقعة �صطرجن وحتريك �حجارها وك�ص ملك. فنحن 

نخو�ص معركة نعتربها ل�صالح �هلنا وناخبينا، وعليه جند �أنف�صنا موؤمتنني على 

�أ�صو�تهم وو�جبنا يدفعنا �ليوم �ىل رفع �ل�صوت وعدم �ل�صماح ل�صائغي �لقانون 

يف �ن يرتكو� يف مدينتنا وق�صائنا ود�ئع �نتخابية لفك �زمة �لقوى �ل�صيا�صية«.

�صقف  �لنقا�صات حتت  ولتكن  �حد�،  ي�صتثني  ال  قانون  على  “لنعمل  وختمت: 

لل�صفافية  �صمانا  �ل�صري  �لطابع  وال حتمل  �لنو�ب  �و جمل�ص  �لوزر�ء  جمل�ص 

و�ملكا�صفة”.

ناشرها وصاحبها
سامر سامي الحسيني

المستشار القانوني
 المحامي محمد العجمي

عالقات عامة
منار حسيني
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النائب الدكتور نقوال فتوش
القانـون المختلـط مخالـف ألبجديـة 

المبـادئ القانونيـة والنصوص 
الدستورية والقضية المحكمة وشرعة 

حقوق اإلنسان

�ملختلـط  �لقانـون  بان  فتو�ص  نقوال  �لدكتور  و�لنائب  �لوزير  �عترب 

ويخ�صـع  �النتخابيـة،  �لدو�ئـر  تق�صيـم  يف  خمتلفـة  معاييـر  يعتمـد 

فئـة من �ملو�طنيـن �إىل �لنظـام �الأكثـري، وفئـة للنظـام �لن�صبـي وهـذ� 

�أو  ناخبيـن  �ملو�طنيـن،  بيـن  �ملعاملـة  يف  ومتييـز  للمجتمـع  تق�صيـم 

مر�صحيـن يف �حلقـوق و�لفر�ئـ�ص، ويتنافـى مبـد�أ �مل�صـاو�ة من ز�ويـة 

عـدم �إعطـاء كـل �صـوت من �أ�صـو�ت �ملقرتعيـن �لقيمـة �القرت�عيـة 

ذ�تهـا، ومن ز�ويـة عـدم �لتـو�زن يف �لتمثيـل �ل�صيا�صـي. 

كمـا �أن هـذ� �لقانـون يخالـف �خل�صائـ�ص �لرئي�صيـة حلكـم �لقانـون 

ف�صيـادة �لقانـون تعنـي �أن جميـع �الأ�صخـا�ص (�أفـر�د�ً وحكومـة) دون 

��صتثنـاء خا�صعـون للقانـون. وهـذ� مـا كر�صتـه �ملادتيـن 7 و 12 من 

�لد�صتـور وخمالـف ملفهـوم �لعد�لـة �لتـي تفـر�ص �ملعاملـة �ملت�صاويـة 

�حلكومـة  خ�صـوع  يحتـم  �لقانـون  فحكـم  و�حلكومـة،  �لنـا�ص  بيـن 

للقانـون ال خ�صـوع �لقانـون للحكومـة. 

وعليـه يكـون �حلديـث عن قانـون خمتلـط خمالـف للق�صيـة 

�أي قانـون �نتخابـي  �لنيابـي در��صـة  �ملحكمـة وممنـوع على �ملجلـ�ص 

يخالـف مبـد�أ �مل�صـاو�ة.

فالقانـون �ملختلـط �لـذي يت�صـّدق بـه �لبعـ�ص هـو خمالفـة 

�مل�صـاو�ة، وال ميكـن  وملبـد�أ  �لد�صتـور،  �ل�صابعـة من  للمـادة  ج�صيمـة 

�حلديـث عن قانـون خمتلـط �إال باإلغـاء �ملادتيـن 7 و 12 من �لد�صتـور، 

للق�صيـة  و�لتعـر�ص  �الإن�صـان  حقـوق  �صرعـة  من  �ل�صابعـة  و�ملـادة 

�ملحكمـة خمالفـة قانونيـة ج�صيمـة.



�لعماد مي�صال عون �ن يكون  �لرئي�ص  متنى رجل �العمال مي�صال �صاهر على 

حازما يف مو�صوع خطف �ملو�طن �لزحلي �صعد ري�صا و�عترب �صاهر �ن خطف 

عون   مي�صال  �لرئي�ص  عهد  يف  م�صيحي  ملو�طن  خطف  عملية  �ول  يعد  ري�صا 

الميكن �ل�صكوت عنها ونامل من �لرئي�ص �لرد �حلازم و�ل�صارم  وعدم �لتهاون 

وخ�صو�صا �ن �ملنا باالمن و�المان �رتفع بو�صوله �ىل �صدة �لرئا�صة �الوىل،موؤكد� 

�ن �لعمل لن يتوقف لكبح و��صتئ�صال هذه �لظاهرة و�ن عاد �صاملا �صعد ري�صا �ىل 

عائلته وحمبيه يف �لبقاع .

وقال �صاهر  لي�ص من �ل�صدفة �ن من يتعر�صون للخطف هم من فئة و�حدة 

�ننا يف هذه �ملنطقة نتميز بالعي�ص �مل�صرتك  ومعينة ولون طائفي معني ،علما 

وعليه من يرتكب هذه �العمال ي�صر باهل �ملنطقة وخ�صو�صا �هايل بعلبك – 

�لهرمل �كرث من غريها وهذه �ملنطقة �ليوم حترم من �لتنمية و�لتطور ب�صبب 

هذ� �لفلتان �المني،مما يوؤدي �ىل �زدياد �لفقر و�رتفاع ن�صب �لبطالة ويت�صبب 

�المر بخ�صارة  �لكثري من مو�رد هذه �ملنطقة ب�صبب هذه �العمال �مل�صينة .

وطالب �صاهر �الهايل �ن ينتف�صو� ويرف�صو� هذه �لظاهرة �لتي تدمر �ملجتمعات 

ويف مقدمها حياتهم �ليومية الهايل تلك �ملنطقة . و�صدد �صاهر يف ختام كلمته 

على �لعمل من �جل النريد �ن يتحول هذ� �المر وعملية �خلطف �ىل �مر طائفي 

و�متنى �ن نر�ه �ليوم وقبل �مل�صاء بيننا و يعود �صعد ري�صا �الن �ىل عائلته  .

ميشال ضاهر للرد الحازم من الرئيس العماد ميشال عون على خطف سعد ريشا 

ري�صا  �صعد  منزل  ريا�صي  ملحم  �العالم  وزير  ز�ر 

من  وفد  ر��ص  على  بال�صالمة  �ياه  مهنئا  �صتور�  يف 

�لقو�ت �للبنانية �صم �لنائبان �ملهند�ص جوزف معلوف 

و�صانت جنجنيان ومن�صقية �لقو�ت �للبنانية يف زحلة 

�لعهد �صيكون خمتلفا  �لوزير ريا�صي بان هذ�  و�علن 

و�صيكون  �خلطف  ظاهرة  مع  �لتعاطي  طريقة  يف 

هناك �جر�ء�ت جازمة و�صارمة لوقف هذه �لظاهرة 

وحما�صبة مرتكبيها .

مع  قر�بة  بعالقة  يرتبط  �لذي  ريا�صي  وقدم  �لوزير 

عائلة ري�صا �لتهاين بال�صالمة �ىل �صعد ري�صا موفد� 

من رئي�ص �لهيئة �لتنفيذية يف �لقو�ت �للبنانية �لدكتور 

�صمري جعجع .

         زحلة تتضامن مع عائلة ريشا 
من  موجة  ،�صادت  ري�صا  �صعد  �ختطاف  عن  �خلرب  تو�رد  مع 

�ال�صتنكار و�لغ�صب طال كل منطقة �لبقاع وخ�صو�صا ق�صاء زحلة 

من  و�لعديد  زحلة  مدينة  مد�خل  �قفال  �ىل  �لغ�صب  هذ�  و�دى 

�لطرق كما �صجلت وقفات ت�صامنية ر�ف�صة لعملية �خلطف ال�صيما 

يف تربل و�لفرزل و�بلح ورياق وبر�ليا�ص وتعلبايا و�صعدنايل و�لقاع 

و�صوال �ىل بريتال نف�صها . ومل تهد� �ملنطقة وت�صتعيد طبيعتها �ال 

مع ترك �صعد ري�صا حر� 

وزير االعالم ملحم رياشي يزورعائلة ريشا موفدا من الدكتور سمير جعجع  
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�نتخابات من�صقية �لبقاع �لغربي ور��صيا جنح فريق �ل�صباب و�لتغيري د�خل تيار �مل�صتقبل يف �لبقاع �لغربي ور��صيا من تثبيت وجوده �حلقيقي باالرقام وك�صف عن 

�لهوة �لكبرية بني من تختارهم �لقيادة �ل�صيا�صية يف بريوت وبني �مال وتطلعات جمهور تيار �مل�صتقبل يف �لبقاع .

بعد 12 �صنة من �لعمل �لنيابي مل ي�صتطع وزير �الت�صاالت �لنائب  جمال �جلر�ح، �ي�صال مكتب من�صقية تيار �مل�صتقبل يف �لبقاع �لغربي ور��صيا ، فالالئحة �لتي 

�ل�صيا�صي  للعمل  �لتي حظيت بدعم كو�در �صبابية طاحمة  �لو�عد  �مل�صتقبل  بالكامل �مام الئحة  دعمها و�ملن�صق حمادي جامن، مل يخرق و�حد� منها وخ�صرت 

و�النتخابي ومن بينها مر�صح عاالنتخابات �لنيابية �ملقبلة وكان له دور فاعل  يف جتيري عدد كبري من ��صو�ت ناخبي �لتيار ل�صالح هذه �لالئحة.

نتائج �النتخابات يف �لبقاع �لغربي ور��صيا من �ملفرت�ص �ن تكون على 

طاولة �لبحث عند م�صوؤويل تيار �مل�صتقبل يف بريوت والميكن �لتغا�صي 

ور��صيا،  �لغربي  �لبقاع  ملنطقة  �لنيابيني  �ملر�صحني  �ختيار  �بان  عنها 

�ملن�صقية وعليه  �نتخابات مكتب  فالقاعدة �مل�صتقبلية قالت كلمتها يف 

الميكن �همال هذه �لنتائج وعدم و�صعها يف �حل�صابات �ل�صيا�صية، حتى 

الت�صاب قاعدة جمهور تيار �مل�صتقبل باالحباط �لذي قد يرتجم تر�جعا 

يف حجم �لت�صويت.

يوؤكد �كرث من م�صدر مطلع على �ن �نتخابات من�صقية �لبقاع �لغربي 

د�خل جمهور  �لقوى  و�وز�ن  كانت معركة حقيقية بني �حجام  ور��صيا 

تيار �مل�صتقبل، وك�صفت عما ي�صميه �لبع�ص �ملعارك �لوهمية �لتي كان 

�ليوم  ر�صمو�  �مل�صتقبل  تيار  كو�در  �غلب  �ن  لوحده يف حني  يخو�صها 

خطا جديد� يف �لعمل �ل�صيا�صي و�لتطلعات وعربو� بكل �صر�حة عما 

يريدونه لهذه �ملنطقة وعن خيار�تهم د�خل تيار �مل�صتقبل.

 �صكلت نتائج �نتخابات �ع�صاء مكتب من�صقية �لبقاع �الو�صط يف تيار �مل�صتقبل 

،تاكيد� لنفوذ وقوة �ملن�صق �حلايل �يوب قزعون �لذي �صكل ر��ص �حلربة يف دعم 

الئحة �لوفاء تيار �مل�صتقبل �لبقاع �الو�صط يف مو�جهة الئحة �لتغيري .

�لالئحة  �لناخبة،و�صمت  �لكتلة  ��صو�ت  �لوفاء مايقارب 65% من  نالت الئحة 

�لفائزة كل من �لتي �صمت كل من �لدكتور بالل �حل�صيمي، حممد �لب�صط،�لدكتور 

علي �حلايك،ربيعة بومرعي،حممد جلول،بالل �لبعلبكي،ب�صام �صكر،هيثم �ملي�ص 

و�صليم طر�بل�صي.

تاكيد مقولة  و�كد �ملن�صق قزعون على �ن �صبب عزوفه عن �لرت�صح من �جل 

وجود كو�در يف تيار �مل�صتقبل الت�صعى �ال لنه�صة �لتيار بعيد عن �ملو�قع،موؤكد� 

��صتمر�ره يف �لعمل �ىل جانب تيار �مل�صتقبل  .

و�عادت نتائج �النتخابات �ىل تاكيد وجود قوة فريق �يوب قزعون �لذي �صكا 

من �لعمل �صده ب�صكل و��صح من فريق توزع �ع�صائه ما بني �لبقاعني �الو�صط 

و�لغربي .

يف �ملقابل �صكا �ع�صاء يف الئحة �لتغيري �لتي مل يحالفها �حلظ يف فوز �ي من 

�ع�صائها من تدخل و��صح للمن�صق �يوب قزعون يف جمريات �لعملية �النتخابي 

�لتي �صابها ح�صب �الع�صاء نق�ص يف ��صماء عدد� من �ال�صماء ب�صكل م�صبوه 

وفق تو�صيف �حد �الع�صاء .

الرئيس محمد البسط يهنئ تيار المستقبل 
نوه رئي�ـــص �حتـــاد بلديات 

ورئي�ـــص  �الو�صـــط  �لبقـــاع 

بلدية بو�رج حممد �لب�صط 

باحلر�ك �ليمقر�طي �لذي 

�مل�صـــتقبل  تيـــار  مار�صـــه 

بـــكل �صـــفافية وعـــرب عـــن 

�لروحيـــة �لعالية و�جلرئية 

�لتـــي يتحلى بها هذ� �لتيار 

�لـــذي �ثبت مرة جديدة �نه 

م�صروع وطن .

�لفائزيـــن  �لب�صـــط  وهنـــاأ 

�ع�صـــاء  �نتخابـــات  يف 

�لبقاع  من�صـــقيات  مكاتـــب 

وخ�صو�صـــا �ع�صـــاء مكتب 

من�صـــقية �لبقـــاع �الو�صـــط ،موؤكد� على ��صـــتمر�ر �لتعـــاون و�لعمل بروحية 

�المناء و�لتطوير لهذه �ملنطقة .

انتخابات منسقية البقاع االوسط »تاكيد لقوة ايوب قزعون«

هنـــاأ رجـــل �العمـــال علـــي ح�صـــني 

�حلاج تيار �مل�صـــتقبل على �نتخاباته 

�لدميقر�طيـــة �لتي تعـــرب عن �لرقي 

�لكبري �لذي يتمتـــع هذ� �لتيار �لذي 

�ثبـــت مـــرة جديـــدة عـــن م�صـــروعه 

�لوطنـــي �لكبـــري �لد�عم لفكـــرة بناء 

 . �لدميقر�طيـــة  وتعميـــم  �لدولـــة 

وتوجـــه علي �حلاج بخال�ـــص �لتهنئة 

�ىل �ع�صـــاء مكتب من�صقيتي �لبقاع 

�لغربـــي ور��صـــيا و�لبقـــاع �الو�صـــط 

بفوزهـــم يف �النتخابـــات �لتي عربت 

عن روحية �لتغيري �لتي حتتاجها �ملنطقة وخ�صو�صا يف منطقة �لبقاع �لغربي 

ور��صيا .

و�مل علي �حلاج �ن ين�صـــحب �لتغيري يف منط ونهج من�صـــقية �لبقاع �لغربي 

ور��صـــيا على م�صـــار �النتخابات �لنيابية و�ملقبلة و�ن يتم �نتاج وجود جديدة 

متلك �لكفاءة و�حل�صور يف هذه �ملنطقة .

رجل االعمال علي حسين الحاج 
يهنأ  تيار المستقبل

الئحة المستقبل الواعد تكتسح الئحة التضامن وتطلق التغيير النيابي في البقاع الغربي



يف  جويل  فر�نك  �لفرن�صي  �ل�صابط  تويف 

م�صت�صفى رياق متاثر� بجر�حه �لتي ��صيب 

وقع على طريق  �صري  �ثر حادث  بها على 

تربل بالقرب من مفرق �لفرزل . 

وفاة ضابط فرنسي 
معلومات زحلة تكشف جريمتي قتلمتاثرا بجراحه

وقعتا في تعنايل وسعدنايل 

ك�صـــفت �صعبة  �ملعلومات يف زحلة تفا�صيل جرميتني 

مروعتـــني  قتل �صـــهدتهما منطقة �لبقاع �الو�صـــط، 

�حد�ها ح�صـــلت منذ  �يام و�الخرى ح�صلت منذ ما 

يقارب �ل�صـــنة وبقيت طيلة �لفرتة �ملا�صـــية تفا�صيل 

هذه �جلرمية جمهولة �ىل �اليام �الخرية. 

منـــذ �يـــام ��صـــتفاقت بلدة �صـــعدنايل علـــى جرمية 

مروعـــة على �ثر �لعثـــور على علي �بو �صـــقر�  وهو 

مرمي يف �ر�ص منزله ويعاين من حالة �صحية حات 

وعالمات �صرب على بع�ص �نحاء ج�صمه ووجهه،وم نقله �ىل �حد م�صت�صفيات �ملنطقة �ال �نه ما لبث �ن فارق 

�حلياة بعد يومني.

 وبعد �لتحريات و�ال�صتق�صـــاء�ت تبني �ن �ملغدور قد تعر�ص للقتل من قبل �صخ�صـــني هما علي حممد �حلمد 

مكتوم �لقيد و�صجيع �صلوم و�عرتف �الثنان �نهما و�صعا حمتوى عدة حبوب م�صكنة يف فنجان ن�صكافية وقدماه 

للمغدور وحني �صـــربه كان و�قفا وقع على �الر�ص وحاول �ن ينه�ص فتعر�صـــا بال�صـــرب عليه بهدف �ل�صـــرقة 

ورحال.

ويف �لتحقيق تبني �ن علي �ملحمد �صريكا يف جرمية قتل ح�صلت منذ ما يقارب �ل�صنة يف بلدة تعنايل حني �قدم 

ومعه رو�د �صاهني  على قتل عو�ص �لرتكي �لكرمّي بو��صطة �خلنق بعد تكبيل يديه ورجليه  و�قدما على �صرقة 

مبلغ من �ملال وبندقية �صيد.

بكل �ع�صاب باردة هكذ� خنقتها وحملتها 

�لكلمات  بهذه  �لنفايات  ورميتها يف حاوية 

تبلغ  �لتي  مثلت ر.�ص جرمية قتلها البنتها 

با�صر�ف  �ل�صنة  ون�صف  �صنة  �لعمر  من 

�ال�صتئنايف  �لعام  �ملحامي  من  كل  وح�صور 

لي�صع،  �صامر  �لقا�صي  لبنان  جبل  يف 

بريوت،  يف  بنغالد�ص  �صفارة  من  ومندوب 

و�آمر مفرزة بعبد� �لق�صائية �ملقدم عارف 

غالييني و�صباط ورتباء من �ملفرزة.

وكان بتاريخ 2017/01/14 عرث د�خل حاوية للنفايات على جثة طفلة من �لتابعية �لبنغالد�صية عمرها حو�يل �ل�صنة و�لن�صف، وبنتيجة �الإ�صتق�صاء�ت و�لتحريات 

�ملكثفة، متكنت مفرزة بعبد� �لق�صائية يف وحدة �ل�صرطة �لق�صائية من توقيف �لفاعلني وهم و�لدتها و�صريكيها_ ر. �ص. (مو�ليد عام 1983)  (و�لدة �لطفلة) ج. 

�ص. (مو�ليد عام 1981). �أب. (مو�ليد عام 1988) (زوج �ملوقوفة �لثانية) وجميعهم من �لتابعية �لبنغالد�صية.

االم تمثل جريمة قتلها البنتها التي رمتها في حاوية النفايات

بعد تعميم �صورة الحد �ل�صالبني  �وقفت مفرزة 

�لق�صائية  �ل�صرطة  وحدة  يف  �لق�صائية  بريوت 

لبناين(   ،1985 عام  مو�ليد   (  . ج   . ن  �ملتهم  

بجرم ن�صل و�صلب و�صرقة.

ن�صل  عملية   11 بارتكاب  �عرتف  معه  بالتحقيق 

�ىل  �إ�صافة  ن�صائية،  يد  حقائب  طالت  و�صرقة 

هو�تف خلوية وبطاقات م�صرفية و�أعتدة خا�صة 

ب�صركة ت�صوير وجهاز البتوب و�أغر��ص �أخرى.

مناطق  �مل�صروقات يف  كبري من   مت �صبط عدد 

�إىل  �صت�صلم  �لتي  وعاليه  بريوت  من  خمتلفة 

�أ�صحابها.

�أودع �ملوقوف �لق�صاء �ملخت�ص بناًء على �إ�صارته.

بـ11  قيامه  اعترف  موقوف 
عملية نشل لحقائب يد  

قائد الجيش تفقد الوحدات المنتشرة على الحدود الشرقية 
تفّقد قائد �جلي�ص �لعماد جان قهوجي قبل ظهر �ليوم، �لوحد�ت �لع�صكرية �ملنت�صرة على �حلدود 

�ل�صرقية بني منطقتي �مل�صنع ور��صيا، حيث جال يف مر�كزها �الأمامية و�طلع على �إجر�ء�تها �مليد�نية 

�حلدود  حلماية 

و�صبط �أعمال �لتهريب 

باالجتاهني.  و�لت�صلّل 

بال�صباط  �جتمع  ثّم 

وزّودهم  و�لع�صكريني 

�لالزمة،  توجيهاته 

على  ب�صهرهم  منوهاً 

�لقطاع  هذ�  حماية 

�حلدود،  من  �حليوي 

على �لرغم من ظروفه 

�ملناخية �لقا�صية. 
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بذ�ر  عن   ندوة  �لزر�عية  �صاهرللتنمية   �صركة  �قامت 

�لبطاطا �غريا وخ�صائ�صه  �النتاجية ومقاومته للعو�مل 

من  كبري  ح�صد  بح�صور  �ملناخية   �ملناخية   و�لتقلبات 

�خلبري  توىل  وقد  �لبقاع  منطقة  طول  على  �ملز�رعني 

�لهولندي من �صركة �غريكو �صرح عن مز�يا بذ�ر �لبطاط 

للو�صول �ىل  زر�عته ومعاجلته  وكيفية  و�نتاجيته  �غريا  

�النتاجية �لق�صوى .

�لعمل  يف  �مل�صي  على  كلمته  يف  �صاهر  مي�صال  و�كد 

بالتحول  وتطويرها  �النتاجية  �لقطاعات  �نقاذ  �جل  من 

�ال�صتعانة  عرب  و�صالمته  �النتاج  بزيادة  م�صاعدتها  عرب 

باخلرب�ت �الجنبية للتخل�ص من بع�ص �الفات �لتي ي�صكو 

منها �ملز�رعون على طول لبنان وخ�صو�صا �لبقاع .

ب�صكل م�صتمر  �لعمل جار  �ن  و�صدد مي�صال �صاهر على 

�النتاج  من  �الكرب  �لكمية  وت�صريف  ��صتهالك  �جل  من 

تعد  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�صناعات   عرب  لبنان  يف  �لزر�عي 

�صوقا ��صا�صيا لت�صريف �النتاج �لزر�عي.

ندوة عن بذار اغريا بدعوة من شركة ضاهر للتنمية الزراعية 

ولبنان  �لبقاع  يف  �لزر�عية  �لنقابات  طالبت 

�لزر�عي  �لت�صدير  مو�صوع  �يالء  ب�صروروة 

�الهتمام �لالزم من قبل هذ� �لعهد و�حلكومة 

�لربية  �لطريق  �قفال  نكبة  ��صتمر�ر  ظل  ،يف 

�لتي تربط �صوريا  باململكة �الردنية �لها�صمية 

 – �ل�صورية  �حلدود  على  �لن�صيب  معرب  عند 

�الردنية  وذلك لل�صنة �لثالثة.

�لبقاع  وفالحي  مز�رعي  جتمع  رئي�ص  و�كد 

�بر�هيم �لرت�صي�صي على �ن �لت�صدير �لبحري 

و��صتمر�ريته  وجوده  �همية  من  �لرغم  وعلى 

يف ظل �قفال �لطريق �لربية �ال �نه مل ي�صكل 

�لدو�ء و�حلل �لناجع عند �مل�صدرين ،يف حني 

الميكن �لتخلي عنه باي �صكل من �ال�صكال �منا 

�ملطلوب �جر�ء تعديالت جذرية يف �لية عمل 

هذ� �لت�صدير �لبحري �ملدعوم .

�لزر�عي  �لت�صدير  بدعم  �لرت�صي�صي  وطالب 

عرب �لبحر و�ن يكون �لدعم للمز�رعني ولي�ص 

ل�صاحب �لعبارة مع حتمية �ال�صتعانة باكرث من 

�صركة نقل بحرية من �جل �لتناف�ص وتخفي�ص 

�الكالف .

�ل�صكر  �لنقابة  و�أع�صاء  �لعلي  عمر  �خلارجي  للنقل  لبنان  يف  �ملربدة  �ل�صاحنات  مالكي  نقيب  وجه 

للمجل�ص �لنيابي �للبناين وعلى ر�أ�صه دولة �لرئي�ص نبيه بري الإقر�ره  م�صروع �لقانون �لذي ين�ص على 

�إعفاء �ل�صاحنات �ملربدة و�لغري مربدة للنقل �خلارجي �للبناين  من ر�صوم �مليكانيك على مدى �صت 

�صنو�ت و�لتي ت�صررت جر�ء �إقفال �لطريق �لربية بني �ململكة �الأردنية �لها�صمية و�جلمهورية �لعربية 

�ل�صورية  على �ثر �الأحد�ث ��جلارية يف �صوريا

وتتقدم �لنقابة بالتقدير لفخامة رئي�ص �جلمهورية �لعماد مي�صال عون ودولة �لرئي�ص �صعد �حلريري 

�للذين دعما �مل�صروع �أي�صاً يف �ملجل�ص �لنيابي . وتاأمل �لنقابة �أن يكون �إقر�ر �لقانون بد�ية م�صرية 

نهو�ص لقطاع �لنقل �لربي وتطويره وم�صاعدته و�لوقوف �ىل جانبه ملا له من �نعكا�ص �قت�صادي �يجابي 

على حركة �لت�صدير �لتي تطال �لقطاعات �لزر�عية و�ل�صناعية ويعمل على تخفي�ص �لكلف �النتاجية 

للت�صدير �المر �لذي يوؤدي �ىل فتح �ملزيد من �ال�صو�ق �لت�صديرية و�ملناف�صة .

و�كد �لعلي �ن قطاع �لنقل ركن من �ركان �لقطاع �القت�صادي، وما �صهدناه و�صمعنا به  من توجه ر�صمي 

للنهو�ص بهذ� �لقطاع يعد ب�صارة خري.

�عادة  �لقر�ر  يت�صمن  �ن  �لعلي  وطالب 

من  �ملربدة  �ل�صاحنات  ��صحاب  دفعه  ما 

�لر�صوم �ملالية �لعائدة عن �صاحناتهم وذلك 

�لعام 2014  �ملا�صية بدء� من  �ل�صنو�ت  يف 

لبنان  بني  �لربية  �حلدود  �قفال  تاريخ 

و�الردن .

��صحاب  من   %75 من  �كرث  �ن  م�صري�  

�ل�صاحنات دفعو� �لر�صوم �ملالية و�صاحناتهم 

لت�صديد  �مل�صارف  من  ،و��صتد�نو�  متوقفة 

هذه �لر�صوم  �لتي نامل �عادتها �ليهم. 

نقيب اصحاب الشاحنات المبردة العادة الرسوم المالية عن 
السنوات الماضية

التجديد للتصدير البحري



مع  �لو�جهة جمدد�  �ىل  �للبنانيني  �ملز�رعني  من  ومنتجيه  �حلليب  قطاع  عاد 

للقاء �لذي �قامته وز�رة �لزر�عة يف جامعة �لروح �لقد�ص –�لك�صليك فرع زحلة 

ح�صني  �لدكتور  �ل�صناعة  وزير  وم�صاركة  زعيرت  غازي  �لزر�عة  وزير  بح�صور 

�حلاج ح�صن ووزير �القت�صاد ر�ئد خوري،كما �صارك مدير عام وز�رة �لزر�عة 

�لدكتور لوي�ص حلود،عميدة كلية �لزر�عة يف جامعة �لروح �لقد�ص – �لك�صليك 

وهبي،كامل  �صكرية،�مني  �لوليد  �لنو�ب  �للقاء  ح�صر  حنا،كما  الر�  �لدكتورة 

دروي�ص،جوزف  ع�صام  و�ملطارنة  �صعد  تانطو�ن  و�للو�ء  �ملقد�د  �لرفاعي،علي 

معو�ص و�نطونيو�ص �ل�صوري وخري �جلر�ح عن منتجي �حلليب يف لبنان .

و�القت�صاد   و�ل�صناعة  �لزر�عة  وز�ر�ت  بني  ثالثي  تو�فق  �ىل  �الجتماع  خل�ص 

على �صررورة دعم قطاع �حلليب مبنجيه من �ملز�رعني و�مل�صنعني ومت �العالن 

عن عدة خطو�ت م�صرتكة بني �لوز�ر�ت �لثالثة تبد�أ برفع �صعر �حلليب �ىل �لف 

لرية وتثبيته على هذ� �ال�صا�ص و�لعمل على منع ��صتري�د حليب �لبودرة �ملجفف 

�اللبان  من  كميات  بوجود  �ل�صماح  وعدم  �ملهدرجة  �لزيوت  ��صتري�د  ووقف 

و�الجبان �لغري معبئة وهو �جر�ء من �جل �حلد من �لتهريب .

و�كد �لوزير غازي زعيرت على �ن وز�رة �لزر�عة  �صتقوم باعادة �لعمل مب�صروع 

دعم �العالف وتقدمي كل و�صائل �مل�صاعدة ملز�رعي �حلليب من توزيع �عالف 

وحالبات وعبو�ت وكل مايحتاجونه موؤكد� بان �لوز�رة �صتقوم بتععديل مو�زنتها 

ورفعها من جل �در�ج م�صروع دعم �العالف وتوفري �عتماد�ته لل�صنو�ت �خلم�صة 

�لقادمة.

و�علن �لوزير �لدكتور ح�صني �حلاج ح�صن �ىل �ن �لهدف هو �عادة �حياء قطاع 

وتوقيف  بقرة  �لف   100 �ىل  لبنان  �البقاء يف  عدد  رفع  على  و�لعمل  �حلليب 

�النهيار يف هذ� �لقطاع �لذي خ�صر يف �ل�صنتني �الخريتني �كرث من �لفي بقرة 

بعد ذبحهم من قبل ��صحابهم �لعاجزين عن �ال�صتمر�ر برتبيتهم .

�لوزير ر�ئد خوري �علن �نفتاحه على كل �لطروحات من �جل حماية هذ� �لقطاع 

�النتاجي يف لبنان .

خري �جلر�ح �صدد على �صرورة �لعمل �صريعا من �جل �لنقاذ ما تبقى من هذ� 

�لقطاع وموؤكد� على �صرورة �لعمل حلمياة �لنتجني و��صحاب �مل�صانع من �جل 

�ال�صتمر�رية .

ورشة عمل حول قطاع الحليب برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر في زحلة 

��صدرت �صركة “�جلهاد للتجارة و�ملقاوالت” بيانا حول طيور �لنور�ص يف حميط 

و�إد�ر�ت، منها  وز�ر�ت  كافة، من  �لر�صمية  �الإد�ر�ت  “�أو�صحت  فيه:  �ملطار جاء 

جمل�ص �الإمناء و�الإعمار ويف �أوقات عدة، حقائق ما ي�صمى )م�صكلة كو�صتابر�فا(، 

ور�فق ذلك زيار�ت �إىل موقع مطمر �لكو�صتا بر�فا ملعاينة مبا�صرة وح�صية، �آخرها 

�ليوم �خلمي�ص.

�إن “�صركة �جلهاد للتجارة و�ملقاوالت” �لتي ت�صرف على �أعمال �ملطمر �أذ تثني 

على ما �دىل به معايل �لوزير تود �أن تو�صح �الآتي للر�أي �لعام:

�لعامة يف كل  �ل�صالمة  و�أدق تد�بري  �لدولية  �ملعايري  �أعلى  للتجارة و�ملقاوالت”  “�صركة �جلهاد  1 -تطبق 
�أعمالها ال �صيما ما يخت�ص مبطمر �لكو�صتابر�فا .

2 - �إن تو�جد �لطيور يف حميط مطار رفيق �حلريري �لدويل هي م�صكلة مزمنة لوجود عدة عو�مل جاذبة 
�لتكرير  �لبحريان �ملو�صوالن مبحطة  �لغدير�ىل �صبه جمرور مك�صوف و�مل�صبان  للطيور منها: حتول نهر 

�الأوىل للمياه �ملبتذلة يف منطقة �لغدير، �إ�صافة �إىل وجود مكبات ع�صو�ئية يف حميط �ملطار، تعمل �ل�صركة 

على معاجلتها باالتفاق مع جمل�ص �المناء و�العمار.

3 - �أكد معايل �لوزير بعد تفقده �ملكان ما كانت �ل�صركة قد كررت �أعالنه، وهو �أن ال طيور �صمن نطاق 
�ملطمر، بل يف �ملو�قع �ل�صابق ذكرها.

4 - جتدد �ل�صركة تعهدها بتقدمي كل ما ي�صاعد من معد�ت �إ�صافيه ت�صدر ��صو�تا لطرد �لطيور وفقا ملا 
هو معمول به يف �أهم مطار�ت �لعامل �لتي تو�جه حاالت مماثلة، مع �لتذكري باأن هناك 6 �آالت يف حميط 

�ملطمر و7 يف حميط �ملطار و�صعتها �ل�صركة على نفقتها �خلا�صة.

5 - ال يفوت �ملهتم بهذ� �ملو�صوع �أن م�صتنقعات �ملياه �الآ�صنة يف حرم �ملطار توفر لهذه �لطيور م�صدر �صرب، 
تتجمع حوله وحتلق منه و�إليه.

للوفاء  و�الإمكانات،  بذل كل �جلهود  لن ترتدد يف  �لوطني،  �ملهني وحر�صها  �ل�صركة، من موقعها  6 - �إن 
بالتز�ماتها �ملهنية و�لوطنية، حلفظ قو�عد �ل�صالمة �لعامة مبا يوؤمن تنفيذ �أعمالها، وي�صون �صالمة حركة 

�لطري�ن �ملدين من و�إىل مطار رفيق �حلريري �لدويل.

7 - �إن �صركة �جلهاد لن ترت�جع عن موقفها �ملبدئي وهو �لتز�م �لقو�عد و�لنظم �لدولية يف �إطار �أعمالها.

شركة الجهاد: نطبق أعلى المعايير الدولية وأدق تدابير السالمة

www.alraiionline.com

US ON
FACEBOOK
facebook / Al Raii
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�إحتفل “م�صروع دمج �صباب �لبقاع يف �صوق �لعمل” بتخريج 170 �صابا و�صبية، 

�لبقاع، ترت�وح �عمارهم ما بني 16 و35 �صنة،  من ق�صاء زحلة، يف حمافظة 

�ملهنية،  �إالخت�صا�صات  تدريبية نظرية وتطبيقية يف عدد من  خ�صعو� لرب�مج 

بناء على م�صح لالحتياجات و�ملهار�ت �لفنية �ملطلوبة يف �صوق �لعمل �لبقاعي، 

�أف�صت �ىل توظيف 43 من �ملتدربني. �مل�صروع هو “�إحدى مبادر�ت “م�صروع 

دعم �ملجتمعات �للبنانية �مل�صيفة” �لقائم بال�صر�كة ما بني برنامج �المم �ملتحدة 

�لد�مناركية  �لعاملية  “�لوكالة  مولته  �الجتماعية”،  �ل�صوؤون  ووز�رة  �المنائي 

للتنمية”، ونفذه مركز �لتدريب يف غرفة �لتجارة و�ل�صناعة و�لزر�عة يف زحلة 

و�لبقاع. وقد �ٌقيم �الحتفال يف مقّر غرفة زحلة و�لبقاع، بح�صور �ل�صركاء يف 

�مل�صروع، �ملدربني، و�ملوؤ�ص�صات �لتي ��صت�صافت �ملتدربني و�أهايل �خلريجني.

بحفل  �نطو�ن خاطر مل يخف عن �حل�صور  و�لبقاع  زحلة  رئي�ص غرفة  نائب 

�صباب  دمج  “م�صروع  �مل�صاركة يف  من  �لبد�ية  متوج�صا يف  كان  باأنه  �لتخريج 

مثل  خو�ص  على  مل جتروؤ  كلها  �لدولة  �أن  “باعتبار  �لعمل”،  �صوق  يف  �لبقاع 

�لتجربة. من جهته قال مدير برنامج �المم �ملتحدة �المنائي يف منطقة  هذه 

من  هي  �لعمل  �صوق  يف  �ل�صباب  دمج  مع�صلة  “�ن  هارتوريان  كربات  �لبقاع 

�هم �مل�صكالت �لتي يو�جهها �القت�صاد �للبناين، وبالتز�من مع �الزمة �ل�صورية 

تقل�صت فر�ص �لعمل لدى �ل�صباب �للبناين، و�زد�دت معدالت �لبطالة”. 

�أما من�صق وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية يف �لبقاع خالد دلول، نوه يف كلمته بفكرة 

“م�صروع دمج �صباب �لبقاع يف �صوق �لعمل” �أتت من خالل حماولة “م�صروع 

يف  �لبقاع  �صباب  “دمح  م�صروع  نتائج  �مل�صيفة”،  �للبنانية  �ملجتمعات  دعم 

�لعامة  بايجابياته و�صلبياته، عر�صت لها رئي�صة د�ئرة �لعالقات  �لعمل”  �صوق 

و�ملديرة  و�لبقاع  زحلة  يف  و�لزر�عة  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة  يف  و�لتدريب 

�لتنفيذية للم�صروع ماريا رزق �هلل �لتي حتدثت عن تقدم للم�صروع 500 طالب 

وطالبة، مت �إختيار 85 �صابا و 85 �صبية، ترت�وح �أعمارهم بني 16 و 35 �صنة. 

توزع �ملتدربون على �الخت�صا�صات �لتالية: فندقية 10  ذكور و 6 �إناث، مبيع 

وت�صويق 27 ذكور و18 �إناث، كهرباء مباين ومعد�ت 8 ذكور، �صالمة �لغذ�ء 7 

�إناث، حما�صبة معلوماتية 11  �إناث، تدقيق حما�صبة 5 ذكور و 22  ذكور و17 

ذكور.   7 وتربيد  تدفئة  ذكور،   9 �صيار�ت  وكهرباء  ميكانيك  �إناث،  و 23  ذكور 

�مل�صاهمة يف دخل �لعائلة 87،5 يف �ملئة من �ملتقدمني �ىل �لربنامج مل يكونو� من 

�مل�صاهمني يف مدخول �لعائلة، 12،95 يف �ملئة منهم ي�صاهمون يف دخل �لعائلة. 

توزعو�  �لني  �ملتدربني،  من  �الكرب  �لعدد  �لغذ�ئي  �لت�صنيع  م�صانع  ��صتوعبت 

�أفر�ن ومعامل �حللويات،  �ي�صا على كر�جات �ل�صيار�ت، �صركات �ال�صتخد�م، 

�لبان و�جبان، حمال  �صركات �صفريات، مطاعم، فنادق، م�صانع ورق، م�صانع 

من  �ملئة  يف   25 توظيف  مت  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صانع  يف  ��صتقبالهم  بعد  جتارية. 

�ملتدربني 38 يف �ملئة ذكور و 62 يف �ملئة �إناث. 

�أما يف �اليجابيات، فقد �عتربت ماريا رزق �هلل بانه جتربة فريدة من نوعها، 

�صمحت للطالب بزيادة دخل �لعائلة، علما �ن كل متدرب تقا�صى 320 دوالر� 

�صهريا بدل تدريب ونقل. 

إعتماد دولي من FIBAA  لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
   FIBAA -ACCREDITATION ADMINISTRATION BUSINESS INTERNATIONAL FOR FOUNDATION منحت موؤ�ص�صة

كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة بريوت �لعربية �عتماًد� دولًيا لرب�مج �حلقوق يف مر�حل �للي�صان�ص و�ملاج�صتري و�لدكتور�ه.

جاء هذ� �العتماد بعد �صل�صلة زيار�ت قام بها وفد �ملوؤ�ص�صة �ىل �لكلية حيث تتطابقت جودة �لرب�مج �لتعليمية مع �ملعايري �لدولية  ومن �صاأن هذ� �العتماد �لدويل 

و�صع �لكلية يف م�صاف �لعاملية �ىل جانب �أبرز كليات �حلقوق يف لبنان و�لعامل.

دمج شباب البقاع في سوق العمل يحتفل بتخريج 170 شابا وصبية 



كرمت ر�بطة عائلة �ملي�ص رئي�ص بلدية مك�صة عاطف �ملي�ص يف حفل �قيم يف 

مطعم �صما �صتور� بح�صور مفتي زحلة و�لبقاع �ل�صيخ خليل �ملي�ص وعدد كبري  

من �فر�د عائلة �ملي�ص .

بعد ترحيب من علي حممود �ملي�ص ،�لقى �ملفتي خليل �ملي�ص كلمة ��صاد فيها 

�ملي�ص  وعائلة  �لر�بطة  بعمل  ومنوها  �ملي�ص  عاطف  �لرئي�ص  وباملكرم  بالر�بطة 

�لتي تعمل على توحيد كلمتها وهي �لعائلة �لتي تعد منوذجا يف مل �ل�صمل ،�مال 

�ملزيد من �للقاء�ت �لتي تثمر عن تطوير ووحدة �لعائلة.

وقدم علي حممود �ملي�ص رئي�ص بلدية مك�صة �ملحتفى به عاطف �ملي�ص م�صيد� 

بجهوده وعمله �لدوؤوب يف بلدية مك�صة ويف �حتاد بلديات �لبقاع �الو�صط.

و�جب  �قل  هو  به  يقوم  ما  �ن  فيها  �عترب  كلمة  �ملي�ص  عاطف  �لرئي�ص  و�لقى 

و�مر طبيعي مطالبا باملزيد من �لوحدة و�لتالحم و�لتو�فق ،وموؤكد� على �صرورة 

�لعمل من �جل رفع �صان عائلة �ملي�ص ومنوها بالدور �لكبري �لذي يقوم به �ملفتي 

خليل �ملي�ص.

وكانت مد�خلة �لقاها هيثم �ملي�ص �لذي �عترب �ن عائلة �ملي�ص يف مك�صة �و يف 

بر�ليا�ص هي عائلة و�حدة ولي�ص هناك من عائلتني �منا بيت و�حد 

رابطة عائلة الميس تكرم رئيس بلدية مكسة عاطف الميس 
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مـــن  �الوىل  هـــي  خطـــوة  يف 

نوعهـــا علـــى م�صـــتوى �لعالقة 

بني �ملجتمع �ملـــدين و�لبلديات 

مبـــادر�ت  جمعيـــة  ،نظمـــت 

�صـــبابية  مـــن جمـــدل عنجـــر 

موؤمتـــر� ختاميا لعر�ص �الفكار 

و�لطروحات �لتي مت مناق�صتها 

مـــع �الهـــايل �لتـــي تتالف من 

ع�صـــر قطاعات �صمن م�صروع 

»جمدل عنجر جتمعنا«  ومت عر�صـــها بح�صور ورعاية رئي�ص 

بلدية جمدل عنجر �حلاج �صعيد ح�صني ديب يا�صني و�ع�صاء 

�ملجل�ـــص �لبلـــدي و�ملخاتري وعدد كبري مـــن ممثلي �لعائالت 

و�الهايل يف جمدل عنجر و�ملجتمع �ملدين يف جمدل عنجر .

ورعـــت �لوكالة �المريكيـــة للتنمية �ملوؤمتر �لـــذي يهدف �ىل 

�صـــياغة خطة ��صـــرت�تيجية لتطبيق �الولويـــات و�ملقرتحات 

�لتـــي مت �لتو�فـــق عليها يف �لقطاعات �لتي جرى مناق�صـــتها 

وعر�صها  .

�لقطاعات �لع�صرة هي �لرتبية و�لتعليم ،�ل�صحة،�لزر�عة،�لبيئة 

،�ملر�أة،�لنازحني و�ملجتمع �مل�صـــيف،جمعيات و�ندية ريا�صية، 

�مل�صـــوؤولية �الجتماعية للمجل�ص �لبلدي و�الختياري ،�قت�صاد 

وجتـــارة  و�صـــورة جمـــدل عنجـــر �لتـــي تت�صـــمن �الن�صـــطة 

�ل�صياحية و�العالمية و�لثقافية .

رئي�ص بلدية جمدل عنجر �حلاج �صـــعيد ح�صـــني ديب يا�صني 

��صـــاد بخطـــوة �ملوؤمتر �لتـــي و�صـــفها باحل�صـــارية و�ملميزة 

و�لتي تفتح �ملجال �مام كل جمدل عنجر ليت�صـــاركو� بر�صـــم 

م�صتقبلهم وبلدتهم وفق ما يرونها لالف�صل .

وعرب يا�صـــني عـــن فخره مبجدل عنجر �لتي تت�صـــدر طليعة 

�لبلديات يف و�صـــع ��صرت�تيجيات �المناء و�لتطوير بامل�صاركة 

مع �الهايل .

رئي�ص جمعية مبادر�ت �صـــبابية �لنا�صـــط ن�صـــال خالد ��صار 

�ىل �ن فكرة جمدل عنجر جتمعنا  �نطلقت  من �الميان بان 

تطوير جمدل عنجر يحتاج جلهود كل �بنائها مع تاكيدنا بان 

قدرنا �ن نعمل جميعا   و�صويا من �جل حلم جمدل عنجر .

انماء مجدل عنجر وتطويرها 

��صتقبل رئي�ص �جلمهورية �لعماد مي�صال عون وفد� 

�صعيد  �لبلدية  رئي�ص  برئا�صة  عنجر  جمدل  من 

�ل�صيخ  �لبلدة  �مام  ير�فقه  يا�صني  ديب  ح�صني 

�لبلدي  �ملجل�ص  و�ع�صاء  �لرحمن  عبد  حممد 

�لعائالت يف  وممثلي  وجهاء  من  وعدد�  و�ملخاتري 

جمدل عنجر .

�لرحمن  عبد  حممد  �ل�صيخ  �لبلدة  �مام  وحتدث 

با�صم �لوفد مهنئا �لرئي�ص عون ومقدما �صرحا عن 

جمدل عنجر مع �ملطالبة بعناية خا�صة لهذه �لبلدة 

�ي  دون  باهظة  �ثمان  ودفعت  �لكثري  عانت  �لتي 

�صبب.

�لعماد مي�صال عون �ىل �ن ت�صرف  �لرئي�ص  و�كد 

�ن  والميكن  �جلماعة  عليه   اليحا�صب  �لفرد 

حتا�صب منطقة ب�صبب ت�صرف فردي الميت ب�صلة 

�ىل جمدل عنجر �لتي لها �لكثري  على �لدولة .

مجدل عنجر في القصر الجمهوري  في بعبدا



دورة  للتدريب  �لتجارة  مركز غرفة  �د�رة  نظمت  �صنة  كل  عادتها يف  على  جريا 

�ملو�د  مع  و�لتعامل  �ل�صليم  �لطبخ  فن  ��صاليب  حول  متحورت  باالعياد  خا�صة 

  Hotel  Park  Chtaura �وتيل  بارك  �صتور�  مع  بالتعاون  وحفظها  �لغذ�ئية 

�لذي ��صت�صاف هذه �لدورة يف قاعاته �لفخمة ومت حت�صري �لو�صفات �ملميزة من 

قبل �ل�صيف �للبناين ري�صارد خوري يف مطابخ �لفندق �حلديثة و�لتي تتو�فق مع 

�على معايري �جلودة �لعاملية.

ح�صر هذه �لدورة مدير عام �لغرفة �ل�صيد يو�صف جحا �لذي �لقى كلمة رحب فيها 

باحل�صور و��صاد بالتنظيم �ملميز ملركز �لتدريب يف �لغرفة �لذي تر�أ�صه �ل�صيدة 

فن  �همية  ، وحتدث عن  �لكفاءة  فريق عمل عايل  مع  وتديره   �هلل  رزق  ماريا 

�لطبخ كجاذب �صياحي �أ�صا�صي ملنطقتنا وعن دور غرفة زحلة و�لبقاع وم�صاركتها  

لزيادة  تعميمها  و�أهمية  �لدور�ت  هذه  ملثل  و�لتثقيفية  �الجتماعية  وم�صاهمتها 

معايري �ل�صالمة �لعامة �لغذ�ئية وركز على �همية وجود خمترب�ت غرفة �لتجارة 

�لتي تفح�ص كافة �ملنتجات �لغذ�ئية من �جل �صالمة �ملو�طنني وت�صهيل معامالت 

�مل�صدرين  و�مل�صتوردين.

متيزت هذه �لدورة باحل�صور �ملميز ل�صيد�ت من زحلة و�لبقاع �لذين �صادو� بهذه 

�لدورة ومنظميها.

رعى هذه �لدورة 

Chtaura Park Hotel , Credit Libanais, ID Design, Les fils de Ja-
ber Jaber (Mahmoud Jaber), Ets.Abed Badran, Franji foods, Elle 
& Vire, Sohat, Bokeh Imaging, Societé Jabra pour le Commerce 
exclusive agent of aquablue, Agrifresh, Inpress printing press, 
Freshco, Super Market Abou Khalil, Chateau Ka, Turk Est. Trad-
ing, Gardenia Spices, Mimosa, Ethel Chocolate, Agrifresh, Farm 
Fresh, Café Najjar, Daher Foods, Le Pain magique, Raymond 
Ghattas, Taanayel les fermes, Orliss Medical & Esthetical Cen-
ter, spontex, chebib Flowers, Conserves chtaura, la tour, Feminic, 
Filorga, Boecker,Trending Agency by Zeina Bassile, Tatiana & 
Christelle SKAFF  

اساليب فن الطبخ الحديث بتنظيم ادارة مركز غرفة التجارة للتدريب 

شيف ريشار خوري وماريا رزق اهلل
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فريق غرفة التجارة

ريتا فيكاني، غلوريا جبور، ماريا رزق اهلل، ايلي عقل وساره سقيرق الين عفيش، مايا عاصي، غاده معلوف و هند كعدي

الرا نصار، ثرة منير، رنا الترك و جينا حمزو

نور الفاخوري و خلود عرابي

مايشا صليبا، ريما فريجي و كاتيا عتر

كريستيان الترك، عفيفة الترك و مادونا ريشا

جومانا غرة ، ماريا رزق اهلل و ريتا حداد كارولين بّرو ، ماريا رزق اهلل

هيام زينو، ميرنا عبد االحد و  سلفا زينوامال صليبا، ايلين ملو و ماريا التيني

ريما جريصاتي و رانيا سروجيستيفاني و ساندرا عريبي

نادين فرجروال دلي الميس

رانيا صفير، رانيا غّرة، دينا كرباج و ريتا نصر اهلل



نظم ديو�ن �لق�صر يف �لبقاع �لغربي معر�ص »�عر��ص �لق�صر« �ل�صنوي 

بنجاح وم�صاركة الفتة وجتاوزعدد ز�ئري �ملعر�ص يومي �ل�صبت و�الحد 

�كرث من 3000 �صخ�ص.

و�صارك يف �ملعر�ص �كرث من 40 �صركة وموؤ�ص�صة متخ�ص�صة يف عامل 

�العر��ص بدء� من فرق �لزمة �ىل �لورد و�ال�صاءة و�ل�صوتيات و�اللعاب 

�لنارية،وف�صاتني �العر��ص وبدالت للعر�صان و�ملادب.

جرى �فتتاح �ملعر�ص برعاية �لوزير عبد �لرحيم مر�د ومب�صاركة ح�صد 

جو�د  �ملعر�ص  ونظم  وبقاعية  فنية  ووجوه  �لبقاعية  �لفعاليات  من 

�لعمقي.

اعراس القصر في ديوان القصر
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رأس السنة في بارك اوتيل شتورة بأجواء رائعة وراقية




