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مقاعد قضاء زحلة
في البازار االنتخابي
المقعد النيابي الشيعي
في قضاء زحلة هدية
الى وليد جنبالط
الكل ين�شط الجناز قانون انتخابي يقال عنه يف بداية
االجتماعات ونهايتها بان العمل جار الجناز قانون
ع�صري ولكن ما ينجز هو قانون انتخابي �سيولد من
رحم احل�ص�ص التي يتقا�سمها زعماء الطوائف.
اخر ال�صيغ من اجل اجناز من تبق من قانون للن�سبية
،عر�ض املقعد ال�شيعي يف البقاع االو�سط على البازار
االنتخابي وان يكون �صاحب هذا املقعد النيابي يف الئحة
اللقاء الدميقراطي برئا�سة النائب وليد جنبالط الذي
�سيعمد دون �سواه اىل مت�سية “مر�شحه” ال�شيعي االمر
الذي يعني تهمي�ش العائالت ال�شيعية يف هذا الق�ضاء
التي مل يتم يوما االخذ برايها.
مل تكن م�ستغربة هذه “البيعة” فهذا املقعد تواله يف
العام  2005النائب ال�سابق ح�سن يعقوب قادما من
منطقة البقاع ال�شمايل وذلك رغما عن ارادة العائالت
والناخبني ال�شيعة وكان مر�شحا يف الئحة الكتلة ال�شعبية،
وكذلك فعلها تيار امل�ستقبل واتى بالنائب عقاب �صقر
الذي ترك املنطقة بعد ا�سبوعني وهو القادم اي�ضا من
اق�صى البقاع ال�شمايل.
اليوم دخل وليد جنبالط على خط هذا املقعد ويتم
البحث بني اللقاء الرباعي الذي ي�ضم التيار الوطني
احلر وحركة امل وتيار امل�ستقبل وحزب اهلل حول اعطاء
هذا املقعد ال�شيعي يف ق�ضاء زحلة اىل النائب وليد
جنبالط مقابل تخلي االخري عن املقعد االرثوذك�سي يف
دائرة البقاع الغربي ورا�شيا.
الطرح اكرث من جدي وفق بع�ض امل�صادر التي تنظر اىل
الناخبني ب�شكل عام بانهم رعايا عند امراء الطوائف
وعليه اليجب االعرتا�ض بل التنفيذ واالن�صياع باالوامر،
وهي اوامر مل يعرت�ض عليها احدا من قبل ،فكان النائبان
ح�سن يعقوب وعقاب �صقر وهما ابعد ما يكونا عن
منطقة ق�ضاء زحلة.
يخيل للبع�ض ان هذا املقعد بناخبيه هم ايتام ولك�سر هذه
املقولة تتح�ضر الفعاليات ال�شيعية يف البقاع االو�سط
للقيام باعرتا�ض وحتركات حتول هذا التهمي�ش امل�ستمر
منذ العام .2005
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فرق كهرباء زحلة تقوم باصالح
االعطال واالضرار تحت الثلوج
كما �سهرت فرق كهرباء زحلة اىل جانب دوريات القوى االمنية والع�سكرية ،وعملت اي�ضا
هذه الفرق على ا�صالح الكابالت التي ا�صيبت بالر�صا�ص الع�شوائي كانت هذه الفرق
الفنية تعمل على اطالح االعطال حتت الثلوج والرياح القوية وما ت�سببت به من ا�ضرار
يف عدد من كابالت ال�شركة وعمل عاملوها وفنيوها جاهدين يف �ساعات معدودة على
ا�صالح االعطال وامللفت ان فرق ال�صيانة وعاملو ال�شركة مل يتاخروا دقيقة واحدة عن
القيام مبهامهم واحل�ضور اىل اماكن عملهم يف م�شهد مناق�ض متام لواقع االدارات الدولة
الر�سمية التي اخذت عطلة بد�أت قبل و�صول العا�صفة .

اعراس القصر في ديوان القصر
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رئيس بلدية زحلة «لتكن مدينة زحلة دائرة انتخابية «
طالب رئي�س بلدية زحلة –معلقة – تعنايل املهند�س ا�سعد زغيب بجعل مدينة زحلة والفرزل ونيحا دائرة انتخابية
واحدة دون �سواهم  ،وعليه يكون لهذه الدائرة االنتخابية املقعدين الكاثوليكيني واملقعد املاروين وذلك ا�سوة مبا هو
معمول يف بع�ض الدوائر االنتخابية على �سبيل املثال يف �صيدا وطرابل�س .
وقال املهند�س زغيب”للراي” ان هذا الطرح االنتخابي يعزز عالقة الناخب مع من ميثله وعلى االقل يجب ان يكون
هناك ناخبون يعرفون من ميثلهم ال ان يبق هذا التمثيل جمهوال ،معتربا ان الدائرة ال�صغرية ت�ساهم يف تطوير
املناطق وتعمل على امنائها .
بح�سب القانون االنتخابي فان كل  20الف ناخب يحق لهم نائب يف حني ان هذه الدائرة االنتخابية التي ت�ضم زحلة
والفرزل و�صوال اىل نيحا ت�ضم بح�سب زغيب ما يقارب  90الف ناخب .
وقال زغيب ان احلدود اجلغرافية لهذه الدائرة االنتخابية تعزز �صحة التمثيل النيابي وذلك وفق اي قانون ان كان
ن�سبي او اكرثي وان كنا نف�ضل القانون االكرثي .
وانتقد املهند�س زغيب ظاهرة املر�شحني الذين يتم ا�سقاطهم على منطقة ق�ضاء زحلة باملظالت او البارا�شوت”
وان كنا نحرتم الوجود الفاعل لبع�ض االحزاب والعائالت اال اننا النقبل هذه الرت�شيحات التي التعرب عن التمثيل
النيابي ال�صحيح.

الكتلة الشعبية:
زحلة لن تكون مسرحا للعب بمقاعد ممثليها
علقت “الكتلة ال�شعبية” على ما “منى اليها من �أن رباعية �سيا�سية تعمل على
�إعداد �صيغة جديدة لقانون الإنتخاب وت�سابق الوقت لإجناز م�شروع ي�ضمن
�إجراء العملية الإنتخابية” ،ببيان قالت فيه�“ :إننا يف الكتلة ال�شعبية ومع تثميننا
للهمة ال�سيا�سية املفاجئة ،بعد تقاع�س ثماين �سنوات كانت متاحة الجناز قانون
ع�صري ،تعرتينا بع�ض الت�سا�ؤالت التي قد تتحول اىل هواج�س وخماوف مما
يتم طبخه خلف الدوائر املغلقة .ونطالب بحق اللبنانيني يف الو�صول اىل املعلومة
االنتخابية وبحق املر�شحني ممن هم خارج االلتفاف ال�سيا�سي ان ي�ضمنوا نقا�شا
وقانونا ال يهم�ش دورهم وي�صيب مدنهم واق�ضيتهم بداء التق�سيم غري العادل و
“غب الطلب” ال�سيا�سي».
�أ�ضافت“ :كنا وما زلنا ن�ؤمن ان النظام الن�سبي هو احلل للتمثيل املتوازن وعدم
�إجحاف او طغيان فئة على فئة ،لكننا نرى اليوم ان ما يتم تداوله من تقي�سمات
مل يلحظ اال م�صالح وخماوف جهات �سيا�سية تخ�شى على و�ضعها االنتخابي
وتخاف كل من هو �ضدها .و�أمام هذا الو�ضع املقلق ،نحذر من �صيغ انتخابية
�سوف ت�أتي بثوب ن�سبي وم�ضمون الغائي لأن الن�سبية هدفها ال�شراكة ولي�س
البحث عن تق�سيم دوائر متعرج يهدف اىل �ضرب كل من امتلك حيثية انتخابية.
كما وان ما يتم تداوله ي�ضع معايري ن�سبية للن�سبية وي�ستح�ضر قانون ال�ستني
مغلفا بت�سميات وهمية ،ال بل ت�صبح �ضمانة املر�شحني هي يف االن�ضمام ح�صرا
اىل نادي االقوياء لتحقيق الفوز وال يعود قانون االنتخاب هو �ضمانتهم».
وتابع“ :ن�سوق هذه الهواج�س على م�ستوى كل لبنان� ،أما يف ما خ�ص زحلة ف�إننا
نطلع اىل قانون ال يحمل يف طياته جوائز تر�ضية لأي من “اخلائفني” على
مقاعدهم .ون�ؤكد ان زحلة حتديدا لن تكون م�سرحا للعب مبقاعد ممثليها �أو
تقدمي �أحد مقاعدها كهدية “للمزنوقني” انتخابيا .ولي�س م�سموحا التعامل
مع زحلة ،مدينة وق�ضاء ،كرقعة �شطرجن وحتريك احجارها وك�ش ملك .فنحن
نخو�ض معركة نعتربها ل�صالح اهلنا وناخبينا ،وعليه جند �أنف�سنا م�ؤمتنني على
�أ�صواتهم وواجبنا يدفعنا اليوم اىل رفع ال�صوت وعدم ال�سماح ل�صائغي القانون
يف ان يرتكوا يف مدينتنا وق�ضائنا ودائع انتخابية لفك ازمة القوى ال�سيا�سية».
وختمت“ :لنعمل على قانون ال ي�ستثني احدا ،ولتكن النقا�شات حتت �سقف
جمل�س الوزراء او جمل�س النواب وال حتمل الطابع ال�سري �ضمانا لل�شفافية
واملكا�شفة”.
ناشرها وصاحبها

سامر سامي الحسيني
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المستشار القانوني

النائب الدكتور نقوال فتوش
القانـون المختلـط مخالـف ألبجديـة
المبـادئ القانونيـة والنصوص
الدستورية والقضية المحكمة وشرعة
حقوق اإلنسان
اعترب الوزير والنائب الدكتور نقوال فتو�ش بان القانـون املختلـط
يعتمـد معاييـر خمتلفـة يف تق�سيـم الدوائـر االنتخابيـة ،ويخ�ضـع
فئـة من املواطنيـن �إىل النظـام الأكثـري ،وفئـة للنظـام الن�سبـي وهـذا
تق�سيـم للمجتمـع ومتييـز يف املعاملـة بيـن املواطنيـن ،ناخبيـن �أو
مر�شحيـن يف احلقـوق والفرائـ�ض ،ويتنافـى مبـد�أ امل�سـاواة من زاويـة
عـدم �إعطـاء كـل �صـوت من �أ�صـوات املقرتعيـن القيمـة االقرتاعيـة
ذاتهـا ،ومن زاويـة عـدم التـوازن يف التمثيـل ال�سيا�سـي.
كمـا �أن هـذا القانـون يخالـف اخل�صائـ�ص الرئي�سيـة حلكـم القانـون
ف�سيـادة القانـون تعنـي �أن جميـع الأ�شخـا�ص )�أفـراداً وحكومـة( دون
ا�ستثنـاء خا�ضعـون للقانـون .وهـذا مـا كر�ستـه املادتيـن  7و  12من
الد�ستـور وخمالـف ملفهـوم العدالـة التـي تفـر�ض املعاملـة املت�ساويـة
بيـن النـا�س واحلكومـة ،فحكـم القانـون يحتـم خ�ضـوع احلكومـة
للقانـون ال خ�ضـوع القانـون للحكومـة.
وعليـه يكـون احلديـث عن قانـون خمتلـط خمالـف للق�ضيـة
املحكمـة وممنـوع على املجلـ�س النيابـي درا�سـة �أي قانـون انتخابـي
يخالـف مبـد�أ امل�سـاواة.
فالقانـون املختلـط الـذي يت�شـ ّدق بـه البعـ�ض هـو خمالفـة
ج�سيمـة للمـادة ال�سابعـة من الد�ستـور ،وملبـد�أ امل�سـاواة ،وال ميكـن
احلديـث عن قانـون خمتلـط �إال ب�إلغـاء املادتيـن  7و  12من الد�ستـور،
واملـادة ال�سابعـة من �شرعـة حقـوق الإن�سـان والتعـر�ض للق�ضيـة
املحكمـة خمالفـة قانونيـة ج�سيمـة.

المحامي محمد العجمي
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عالقات عامة

منار حسيني
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وزير االعالم ملحم رياشي يزورعائلة ريشا موفدا من الدكتور سمير جعجع
زار وزير االعالم ملحم ريا�شي منزل �سعد ري�شا
يف �شتورا مهنئا اياه بال�سالمة على را�س وفد من
القوات اللبنانية �ضم النائبان املهند�س جوزف معلوف
و�شانت جنجنيان ومن�سقية القوات اللبنانية يف زحلة
واعلن الوزير ريا�شي بان هذا العهد �سيكون خمتلفا
يف طريقة التعاطي مع ظاهرة اخلطف و�سيكون
هناك اجراءات جازمة و�صارمة لوقف هذه الظاهرة
وحما�سبة مرتكبيها .
وقدم  الوزير ريا�شي الذي يرتبط بعالقة قرابة مع
عائلة ري�شا التهاين بال�سالمة اىل �سعد ري�شا موفدا
من رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية الدكتور
�سمري جعجع .

ميشال ضاهر للرد الحازم من الرئيس العماد ميشال عون على خطف سعد ريشا
متنى رجل االعمال مي�شال �ضاهر على الرئي�س العماد مي�شال عون ان يكون
حازما يف مو�ضوع خطف املواطن الزحلي �سعد ري�شا واعترب �ضاهر ان خطف
ري�شا يعد اول عملية خطف ملواطن م�سيحي يف عهد الرئي�س مي�شال عون
الميكن ال�سكوت عنها ونامل من الرئي�س الرد احلازم وال�صارم وعدم التهاون
وخ�صو�صا ان املنا باالمن واالمان ارتفع بو�صوله اىل �سدة الرئا�سة االوىل،م�ؤكدا
ان العمل لن يتوقف لكبح وا�ستئ�صال هذه الظاهرة وان عاد �ساملا �سعد ري�شا اىل
عائلته وحمبيه يف البقاع .
وقال �ضاهر لي�س من ال�صدفة ان من يتعر�ضون للخطف هم من فئة واحدة
ومعينة ولون طائفي معني ،علما اننا يف هذه املنطقة نتميز بالعي�ش امل�شرتك
وعليه من يرتكب هذه االعمال ي�ضر باهل املنطقة وخ�صو�صا اهايل بعلبك –
الهرمل اكرث من غريها وهذه املنطقة اليوم حترم من التنمية والتطور ب�سبب
هذا الفلتان االمني،مما ي�ؤدي اىل ازدياد الفقر وارتفاع ن�سب البطالة ويت�سبب
االمر بخ�سارة الكثري من موارد هذه املنطقة ب�سبب هذه االعمال امل�شينة .

زحلة تتضامن مع عائلة ريشا
مع توارد اخلرب عن اختطاف �سعد ري�شا �،سادت موجة من
اال�ستنكار والغ�ضب طال كل منطقة البقاع وخ�صو�صا ق�ضاء زحلة
وادى هذا الغ�ضب اىل اقفال مداخل مدينة زحلة والعديد من
الطرق كما �سجلت وقفات ت�ضامنية راف�ضة لعملية اخلطف ال�سيما
يف تربل والفرزل وابلح ورياق وبراليا�س وتعلبايا و�سعدنايل والقاع
و�صوال اىل بريتال نف�سها  .ومل تهدا املنطقة وت�ستعيد طبيعتها اال
مع ترك �سعد ري�شا حرا

وطالب �ضاهر االهايل ان ينتف�ضوا ويرف�ضوا هذه الظاهرة التي تدمر املجتمعات
ويف مقدمها حياتهم اليومية الهايل تلك املنطقة  .و�شدد �ضاهر يف ختام كلمته
على العمل من اجل النريد ان يتحول هذا االمر وعملية اخلطف اىل امر طائفي
وامتنى ان نراه اليوم وقبل امل�ساء بيننا و يعود �سعد ري�شا االن اىل عائلته .
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الئحة المستقبل الواعد تكتسح الئحة التضامن وتطلق التغيير النيابي في البقاع الغربي
انتخابات من�سقية البقاع الغربي ورا�شيا جنح فريق ال�شباب والتغيري داخل تيار امل�ستقبل يف البقاع الغربي ورا�شيا من تثبيت وجوده احلقيقي باالرقام وك�شف عن
الهوة الكبرية بني من تختارهم القيادة ال�سيا�سية يف بريوت وبني امال وتطلعات جمهور تيار امل�ستقبل يف البقاع .
بعد � 12سنة من العمل النيابي مل ي�ستطع وزير االت�صاالت النائب جمال اجلراح ،اي�صال مكتب من�سقية تيار امل�ستقبل يف البقاع الغربي ورا�شيا  ،فالالئحة التي
دعمها واملن�سق حمادي جامن ،مل يخرق واحدا منها وخ�سرت بالكامل امام الئحة امل�ستقبل الواعد التي حظيت بدعم كوادر �شبابية طاحمة للعمل ال�سيا�سي
واالنتخابي ومن بينها مر�شح عاالنتخابات النيابية املقبلة وكان له دور فاعل يف جتيري عدد كبري من ا�صوات ناخبي التيار ل�صالح هذه الالئحة.
نتائج االنتخابات يف البقاع الغربي ورا�شيا من املفرت�ض ان تكون على
طاولة البحث عند م�س�ؤويل تيار امل�ستقبل يف بريوت والميكن التغا�ضي
عنها ابان اختيار املر�شحني النيابيني ملنطقة البقاع الغربي ورا�شيا،
فالقاعدة امل�ستقبلية قالت كلمتها يف انتخابات مكتب املن�سقية وعليه
الميكن اهمال هذه النتائج وعدم و�ضعها يف احل�سابات ال�سيا�سية ،حتى
الت�صاب قاعدة جمهور تيار امل�ستقبل باالحباط الذي قد يرتجم تراجعا
يف حجم الت�صويت.
ي�ؤكد اكرث من م�صدر مطلع على ان انتخابات من�سقية البقاع الغربي
ورا�شيا كانت معركة حقيقية بني احجام واوزان القوى داخل جمهور
تيار امل�ستقبل ،وك�شفت عما ي�سميه البع�ض املعارك الوهمية التي كان
يخو�ضها لوحده يف حني ان اغلب كوادر تيار امل�ستقبل ر�سموا اليوم
خطا جديدا يف العمل ال�سيا�سي والتطلعات وعربوا بكل �صراحة عما
يريدونه لهذه املنطقة وعن خياراتهم داخل تيار امل�ستقبل.

انتخابات منسقية البقاع االوسط «تاكيد لقوة ايوب قزعون»
�شكلت نتائج انتخابات اع�ضاء مكتب من�سقية البقاع االو�سط يف تيار امل�ستقبل
،تاكيدا لنفوذ وقوة املن�سق احلايل ايوب قزعون الذي �شكل را�س احلربة يف دعم
الئحة الوفاء تيار امل�ستقبل البقاع االو�سط يف مواجهة الئحة التغيري .
نالت الئحة الوفاء مايقارب  %65من ا�صوات الكتلة الناخبة،و�ضمت الالئحة
الفائزة كل من التي �ضمت كل من الدكتور بالل احل�شيمي ،حممد الب�سط،الدكتور
علي احلايك،ربيعة بومرعي،حممد جلول،بالل البعلبكي،ب�سام �شكر،هيثم املي�س
و�سليم طرابل�سي.
واكد املن�سق قزعون على ان �سبب عزوفه عن الرت�شح من اجل تاكيد مقولة
وجود كوادر يف تيار امل�ستقبل الت�سعى اال لنه�ضة التيار بعيد عن املواقع،م�ؤكدا
ا�ستمراره يف العمل اىل جانب تيار امل�ستقبل .
واعادت نتائج االنتخابات اىل تاكيد وجود قوة فريق ايوب قزعون الذي �شكا
من العمل �ضده ب�شكل وا�ضح من فريق توزع اع�ضائه ما بني البقاعني االو�سط
والغربي .

الرئيس محمد البسط يهنئ تيار المستقبل
نوه رئي����س احت���اد بلديات
البق���اع االو�س���ط ورئي����س
بلدية بوارج حممد الب�سط
باحلراك اليمقراطي الذي
مار�س���ه تي���ار امل�س���تقبل
ب���كل �ش���فافية وع�ب�ر ع���ن
الروحي���ة العالية واجلرئية
الت���ي يتحلى بها هذا التيار
ال���ذي اثبت مرة جديدة انه
م�شروع وطن .
وهن����أ الب�س���ط الفائزي���ن
يف انتخاب���ات اع�ض���اء
مكات���ب من�س���قيات البقاع
وخ�صو�ص���ا اع�ض���اء مكتب
من�س���قية البق���اع االو�س���ط ،م�ؤكدا على ا�س���تمرار التع���اون والعمل بروحية
االمناء والتطوير لهذه املنطقة .

يف املقابل �شكا اع�ضاء يف الئحة التغيري التي مل يحالفها احلظ يف فوز اي من
اع�ضائها من تدخل وا�ضح للمن�سق ايوب قزعون يف جمريات العملية االنتخابي
التي �شابها ح�سب االع�ضاء نق�ص يف ا�سماء عددا من اال�سماء ب�شكل م�شبوه
وفق تو�صيف احد االع�ضاء .

رجل االعمال علي حسين الحاج
يهنأ تيار المستقبل
هن����أ رج���ل االعم���ال عل���ي ح�س�ي�ن
احلاج تيار امل�س���تقبل على انتخاباته
الدميقراطي���ة التي تع�ب�ر عن الرقي
الكبري الذي يتمت���ع هذا التيار الذي
اثب���ت م���رة جدي���دة ع���ن م�ش���روعه
الوطن���ي الكب�ي�ر الداعم لفك���رة بناء
الدول���ة وتعمي���م الدميقراطي���ة .
وتوج���ه علي احلاج بخال����ص التهنئة
اىل اع�ض���اء مكتب من�سقيتي البقاع
الغرب���ي ورا�ش���يا والبق���اع االو�س���ط
بفوزه���م يف االنتخاب���ات التي عربت
عن روحية التغيري التي حتتاجها املنطقة وخ�صو�صا يف منطقة البقاع الغربي
ورا�شيا .
وامل علي احلاج ان ين�س���حب التغيري يف منط ونهج من�س���قية البقاع الغربي
ورا�ش���يا على م�س���ار االنتخابات النيابية واملقبلة وان يتم انتاج وجود جديدة
متلك الكفاءة واحل�ضور يف هذه املنطقة .

وفاة ضابط فرنسي
متاثرا بجراحه
تويف ال�ضابط الفرن�سي فرانك جويل يف
م�ست�شفى رياق متاثرا بجراحه التي ا�صيب
بها على اثر حادث �سري وقع على طريق
تربل بالقرب من مفرق الفرزل .

معلومات زحلة تكشف جريمتي قتل
وقعتا في تعنايل وسعدنايل
ك�ش���فت �شعبة املعلومات يف زحلة تفا�صيل جرميتني
مروعت�ي�ن قتل �ش���هدتهما منطقة البقاع االو�س���ط،
احداها ح�ص���لت منذ ايام واالخرى ح�صلت منذ ما
يقارب ال�س���نة وبقيت طيلة الفرتة املا�ض���ية تفا�صيل
هذه اجلرمية جمهولة اىل االيام االخرية.
من���ذ اي���ام ا�س���تفاقت بلدة �س���عدنايل عل���ى جرمية
مروع���ة على اثر العث���ور على علي ابو �ش���قرا وهو
مرمي يف ار�ض منزله ويعاين من حالة �صحية حات
وعالمات �ضرب على بع�ض انحاء ج�سمه ووجهه،وم نقله اىل احد م�ست�شفيات املنطقة اال انه ما لبث ان فارق
احلياة بعد يومني.
وبعد التحريات واال�ستق�ص���اءات تبني ان املغدور قد تعر�ض للقتل من قبل �شخ�ص�ي�ن هما علي حممد احلمد
مكتوم القيد و�سجيع �سلوم واعرتف االثنان انهما و�ضعا حمتوى عدة حبوب م�سكنة يف فنجان ن�سكافية وقدماه
للمغدور وحني �ش���ربه كان واقفا وقع على االر�ض وحاول ان ينه�ض فتعر�ض���ا بال�ض���رب عليه بهدف ال�س���رقة
ورحال.
ويف التحقيق تبني ان علي املحمد �شريكا يف جرمية قتل ح�صلت منذ ما يقارب ال�سنة يف بلدة تعنايل حني اقدم
ومعه رواد �شاهني على قتل عو�ض الرتكي الكريمّ بوا�سطة اخلنق بعد تكبيل يديه ورجليه واقدما على �سرقة
مبلغ من املال وبندقية �صيد.

االم تمثل جريمة قتلها البنتها التي رمتها في حاوية النفايات
بكل اع�صاب باردة هكذا خنقتها وحملتها
ورميتها يف حاوية النفايات بهذه الكلمات
مثلت ر�.ش جرمية قتلها البنتها التي تبلغ
من العمر �سنة ون�صف ال�سنة با�شراف
وح�ضور كل من املحامي العام اال�ستئنايف
يف جبل لبنان القا�ضي �سامر لي�شع،
ومندوب من �سفارة بنغالد�ش يف بريوت،
و�آمر مفرزة بعبدا الق�ضائية املقدم عارف
غالييني و�ضباط ورتباء من املفرزة.
وكان بتاريخ  2017/01/14عرث داخل حاوية للنفايات على جثة طفلة من التابعية البنغالد�شية عمرها حوايل ال�سنة والن�صف ،وبنتيجة الإ�ستق�صاءات والتحريات
املكثفة ،متكنت مفرزة بعبدا الق�ضائية يف وحدة ال�شرطة الق�ضائية من توقيف الفاعلني وهم والدتها و�شريكيها_ ر� .ش) .مواليد عام ) (1983والدة الطفلة( ج.
�ش) .مواليد عام � .(1981أب) .مواليد عام ) (1988زوج املوقوفة الثانية( وجميعهم من التابعية البنغالد�شية.

موقوف اعترف قيامه بـ11
عملية نشل لحقائب يد
بعد تعميم �صورة الحد ال�سالبني اوقفت مفرزة
بريوت الق�ضائية يف وحدة ال�شرطة الق�ضائية
املتهم ن  .ج  ( .مواليد عام  ،1985لبناين)
بجرم ن�شل و�سلب و�سرقة.
بالتحقيق معه اعرتف بارتكاب  11عملية ن�شل
و�سرقة طالت حقائب يد ن�سائية� ،إ�ضافة اىل
هواتف خلوية وبطاقات م�صرفية و�أعتدة خا�صة
ب�شركة ت�صوير وجهاز البتوب و�أغرا�ض �أخرى.
مت �ضبط عدد كبري من امل�سروقات يف مناطق
خمتلفة من بريوت وعاليه التي �ست�سلم �إىل
�أ�صحابها.
�أودع املوقوف الق�ضاء املخت�ص بنا ًء على �إ�شارته.

قائد الجيش تفقد الوحدات المنتشرة على الحدود الشرقية
تف ّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي قبل ظهر اليوم ،الوحدات الع�سكرية املنت�شرة على احلدود
ال�شرقية بني منطقتي امل�صنع ورا�شيا ،حيث جال يف مراكزها الأمامية واطلع على �إجراءاتها امليدانية
احلدود
حلماية
و�ضبط �أعمال التهريب
والت�سلّل باالجتاهني.
ث ّم اجتمع بال�ضباط
والع�سكريني وز ّودهم
الالزمة،
توجيهاته
منوهاً ب�سهرهم على
حماية هذا القطاع
احليوي من احلدود،
على الرغم من ظروفه
املناخية القا�سية.
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ندوة عن بذار اغريا بدعوة من شركة ضاهر للتنمية الزراعية
اقامت �شركة �ضاهرللتنمية الزراعية ندوة عن بذار
البطاطا اغريا وخ�صائ�صه االنتاجية ومقاومته للعوامل
والتقلبات املناخية املناخية بح�ضور ح�شد كبري من
املزارعني على طول منطقة البقاع وقد توىل اخلبري
الهولندي من �شركة اغريكو �شرح عن مزايا بذار البطاط
اغريا وانتاجيته وكيفية زراعته ومعاجلته للو�صول اىل
االنتاجية الق�صوى .
واكد مي�شال �ضاهر يف كلمته على امل�ضي يف العمل
من اجل انقاذ القطاعات االنتاجية وتطويرها بالتحول
عرب م�ساعدتها بزيادة االنتاج و�سالمته عرب اال�ستعانة
باخلربات االجنبية للتخل�ص من بع�ض االفات التي ي�شكو
منها املزارعون على طول لبنان وخ�صو�صا البقاع .
و�شدد مي�شال �ضاهر على ان العمل جار ب�شكل م�ستمر
من اجل ا�ستهالك وت�صريف الكمية االكرب من االنتاج
الزراعي يف لبنان عرب ال�صناعات الغذائية التي تعد
�سوقا ا�سا�سيا لت�صريف االنتاج الزراعي.

التجديد للتصدير البحري
طالبت النقابات الزراعية يف البقاع ولبنان
ب�ضروروة ايالء مو�ضوع الت�صدير الزراعي
االهتمام الالزم من قبل هذا العهد واحلكومة
،يف ظل ا�ستمرار نكبة اقفال الطريق الربية
التي تربط �سوريا باململكة االردنية الها�شمية
عند معرب الن�صيب على احلدود ال�سورية –
االردنية وذلك لل�سنة الثالثة.
واكد رئي�س جتمع مزارعي وفالحي البقاع
ابراهيم الرت�شي�شي على ان الت�صدير البحري
وعلى الرغم من اهمية وجوده وا�ستمراريته
يف ظل اقفال الطريق الربية اال انه مل ي�شكل
الدواء واحلل الناجع عند امل�صدرين ،يف حني
الميكن التخلي عنه باي �شكل من اال�شكال امنا
املطلوب اجراء تعديالت جذرية يف الية عمل
هذا الت�صدير البحري املدعوم .
وطالب الرت�شي�شي بدعم الت�صدير الزراعي
عرب البحر وان يكون الدعم للمزارعني ولي�س
ل�صاحب العبارة مع حتمية اال�ستعانة باكرث من
�شركة نقل بحرية من اجل التناف�س وتخفي�ض
االكالف .

نقيب اصحاب الشاحنات المبردة العادة الرسوم المالية عن
السنوات الماضية

وجه نقيب مالكي ال�شاحنات املربدة يف لبنان للنقل اخلارجي عمر العلي و�أع�ضاء النقابة ال�شكر
للمجل�س النيابي اللبناين وعلى ر�أ�سه دولة الرئي�س نبيه بري لإقراره م�شروع القانون الذي ين�ص على
�إعفاء ال�شاحنات املربدة والغري مربدة للنقل اخلارجي اللبناين من ر�سوم امليكانيك على مدى �ست
�سنوات والتي ت�ضررت جراء �إقفال الطريق الربية بني اململكة الأردنية الها�شمية واجلمهورية العربية
ال�سورية على اثر الأحداث ااجلارية يف �سوريا
وتتقدم النقابة بالتقدير لفخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون ودولة الرئي�س �سعد احلريري
اللذين دعما امل�شروع �أي�ضاً يف املجل�س النيابي  .وت�أمل النقابة �أن يكون �إقرار القانون بداية م�سرية
نهو�ض لقطاع النقل الربي وتطويره وم�ساعدته والوقوف اىل جانبه ملا له من انعكا�س اقت�صادي ايجابي
على حركة الت�صدير التي تطال القطاعات الزراعية وال�صناعية ويعمل على تخفي�ض الكلف االنتاجية
للت�صدير االمر الذي ي�ؤدي اىل فتح املزيد من اال�سواق الت�صديرية واملناف�سة .
واكد العلي ان قطاع النقل ركن من اركان القطاع االقت�صادي ،وما �شهدناه و�سمعنا به من توجه ر�سمي
للنهو�ض بهذا القطاع يعد ب�شارة خري.
وطالب العلي ان يت�ضمن القرار اعادة
ما دفعه ا�صحاب ال�شاحنات املربدة من
الر�سوم املالية العائدة عن �شاحناتهم وذلك
يف ال�سنوات املا�ضية بدءا من العام 2014
تاريخ اقفال احلدود الربية بني لبنان
واالردن .
م�شريا ان اكرث من  %75من ا�صحاب
ال�شاحنات دفعوا الر�سوم املالية و�شاحناتهم
متوقفة ،وا�ستدانوا من امل�صارف لت�سديد
هذه الر�سوم التي نامل اعادتها اليهم.

ورشة عمل حول قطاع الحليب برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر في زحلة
عاد قطاع احلليب ومنتجيه من املزارعني اللبنانيني اىل الواجهة جمددا مع
للقاء الذي اقامته وزارة الزراعة يف جامعة الروح القد�س –الك�سليك فرع زحلة
بح�ضور وزير الزراعة غازي زعيرت وم�شاركة وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
احلاج ح�سن ووزير االقت�صاد رائد خوري،كما �شارك مدير عام وزارة الزراعة
الدكتور لوي�س حلود،عميدة كلية الزراعة يف جامعة الروح القد�س – الك�سليك
الدكتورة الرا حنا،كما ح�ضر اللقاء النواب الوليد �سكرية،امني وهبي،كامل
الرفاعي،علي املقداد واللواء تانطوان �سعد واملطارنة ع�صام دروي�ش،جوزف
معو�ض وانطونيو�س ال�صوري وخري اجلراح عن منتجي احلليب يف لبنان .
خل�ص االجتماع اىل توافق ثالثي بني وزارات الزراعة وال�صناعة واالقت�صاد
على �ضررورة دعم قطاع احلليب مبنجيه من املزارعني وامل�صنعني ومت االعالن
عن عدة خطوات م�شرتكة بني الوزارات الثالثة تبد�أ برفع �سعر احلليب اىل الف
لرية وتثبيته على هذا اال�سا�س والعمل على منع ا�سترياد حليب البودرة املجفف
ووقف ا�سترياد الزيوت املهدرجة وعدم ال�سماح بوجود كميات من االلبان
واالجبان الغري معبئة وهو اجراء من اجل احلد من التهريب .

واكد الوزير غازي زعيرت على ان وزارة الزراعة �ستقوم باعادة العمل مب�شروع
دعم االعالف وتقدمي كل و�سائل امل�ساعدة ملزارعي احلليب من توزيع اعالف
وحالبات وعبوات وكل مايحتاجونه م�ؤكدا بان الوزارة �ستقوم بتععديل موازنتها
ورفعها من جل ادراج م�شروع دعم االعالف وتوفري اعتماداته لل�سنوات اخلم�سة
القادمة.
واعلن الوزير الدكتور ح�سني احلاج ح�سن اىل ان الهدف هو اعادة احياء قطاع
احلليب والعمل على رفع عدد االبقاء يف لبنان اىل  100الف بقرة وتوقيف
االنهيار يف هذا القطاع الذي خ�سر يف ال�سنتني االخريتني اكرث من الفي بقرة
بعد ذبحهم من قبل ا�صحابهم العاجزين عن اال�ستمرار برتبيتهم .
الوزير رائد خوري اعلن انفتاحه على كل الطروحات من اجل حماية هذا القطاع
االنتاجي يف لبنان .
خري اجلراح �شدد على �ضرورة العمل �سريعا من اجل النقاذ ما تبقى من هذا
القطاع وم�ؤكدا على �ضرورة العمل حلمياة النتجني وا�صحاب امل�صانع من اجل
اال�ستمرارية .

شركة الجهاد :نطبق أعلى المعايير الدولية وأدق تدابير السالمة
ا�صدرت �شركة “اجلهاد للتجارة واملقاوالت” بيانا حول طيور النور�س يف حميط
املطار جاء فيه�“ :أو�ضحت الإدارات الر�سمية كافة ،من وزارات و�إدارات ،منها
جمل�س الإمناء والإعمار ويف �أوقات عدة ،حقائق ما ي�سمى (م�شكلة كو�ستابرافا)،
ورافق ذلك زيارات �إىل موقع مطمر الكو�ستا برافا ملعاينة مبا�شرة وح�سية� ،آخرها
اليوم اخلمي�س.
�إن “�شركة اجلهاد للتجارة واملقاوالت” التي ت�شرف على �أعمال املطمر �أذ تثني
على ما ادىل به معايل الوزير تود �أن تو�ضح الآتي للر�أي العام:
- 1تطبق “�شركة اجلهاد للتجارة واملقاوالت” �أعلى املعايري الدولية و�أدق تدابري ال�سالمة العامة يف كل
�أعمالها ال �سيما ما يخت�ص مبطمر الكو�ستابرافا .
� - 2إن تواجد الطيور يف حميط مطار رفيق احلريري الدويل هي م�شكلة مزمنة لوجود عدة عوامل جاذبة
للطيور منها :حتول نهر الغديراىل �شبه جمرور مك�شوف وامل�صبان البحريان املو�صوالن مبحطة التكرير
الأوىل للمياه املبتذلة يف منطقة الغدير� ،إ�ضافة �إىل وجود مكبات ع�شوائية يف حميط املطار ،تعمل ال�شركة
على معاجلتها باالتفاق مع جمل�س االمناء واالعمار.
� - 3أكد معايل الوزير بعد تفقده املكان ما كانت ال�شركة قد كررت �أعالنه ،وهو �أن ال طيور �ضمن نطاق
املطمر ،بل يف املواقع ال�سابق ذكرها.
 - 4جتدد ال�شركة تعهدها بتقدمي كل ما ي�ساعد من معدات �إ�ضافيه ت�صدر ا�صواتا لطرد الطيور وفقا ملا
هو معمول به يف �أهم مطارات العامل التي تواجه حاالت مماثلة ،مع التذكري ب�أن هناك � 6آالت يف حميط
املطمر و 7يف حميط املطار و�ضعتها ال�شركة على نفقتها اخلا�صة.
 - 5ال يفوت املهتم بهذا املو�ضوع �أن م�ستنقعات املياه الآ�سنة يف حرم املطار توفر لهذه الطيور م�صدر �شرب،
تتجمع حوله وحتلق منه و�إليه.
� - 6إن ال�شركة ،من موقعها املهني وحر�صها الوطني ،لن ترتدد يف بذل كل اجلهود والإمكانات ،للوفاء
بالتزاماتها املهنية والوطنية ،حلفظ قواعد ال�سالمة العامة مبا ي�ؤمن تنفيذ �أعمالها ،وي�صون �سالمة حركة
الطريان املدين من و�إىل مطار رفيق احلريري الدويل.
� - 7إن �شركة اجلهاد لن ترتاجع عن موقفها املبدئي وهو التزام القواعد والنظم الدولية يف �إطار �أعمالها.

US ON
FACEBOOK
facebook / Al Raii
www.alraiionline.com
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إعتماد دولي من  FIBAAلكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
منحت م�ؤ�س�سة FIBAA -ACCREDITATION ADMINISTRATION BUSINESS INTERNATIONAL FOR FOUNDATION
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريوت العربية اعتما ًدا دول ًيا لربامج احلقوق يف مراحل اللي�سان�س واملاج�ستري والدكتوراه.
جاء هذا االعتماد بعد �سل�سلة زيارات قام بها وفد امل�ؤ�س�سة اىل الكلية حيث تتطابقت جودة الربامج التعليمية مع املعايري الدولية ومن �ش�أن هذا االعتماد الدويل
و�ضع الكلية يف م�صاف العاملية اىل جانب �أبرز كليات احلقوق يف لبنان والعامل.

دمج شباب البقاع في سوق العمل يحتفل بتخريج  170شابا وصبية
�إحتفل “م�شروع دمج �شباب البقاع يف �سوق العمل” بتخريج � 170شابا و�صبية،
من ق�ضاء زحلة ،يف حمافظة البقاع ،ترتاوح اعمارهم ما بني  16و� 35سنة،
خ�ضعوا لربامج تدريبية نظرية وتطبيقية يف عدد من �إالخت�صا�صات املهنية،
بناء على م�سح لالحتياجات واملهارات الفنية املطلوبة يف �سوق العمل البقاعي،
�أف�ضت اىل توظيف  43من املتدربني .امل�شروع هو “�إحدى مبادرات “م�شروع
دعم املجتمعات اللبنانية امل�ضيفة” القائم بال�شراكة ما بني برنامج االمم املتحدة
االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية” ،مولته “الوكالة العاملية الدامناركية
للتنمية” ،ونفذه مركز التدريب يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف زحلة
والبقاع .وقد اٌقيم االحتفال يف مق ّر غرفة زحلة والبقاع ،بح�ضور ال�شركاء يف
امل�شروع ،املدربني ،وامل�ؤ�س�سات التي ا�ست�ضافت املتدربني و�أهايل اخلريجني.
نائب رئي�س غرفة زحلة والبقاع انطوان خاطر مل يخف عن احل�ضور بحفل
التخريج ب�أنه كان متوج�سا يف البداية من امل�شاركة يف “م�شروع دمج �شباب
البقاع يف �سوق العمل”“ ،باعتبار �أن الدولة كلها مل جتر�ؤ على خو�ض مثل
هذه التجربة .من جهته قال مدير برنامج االمم املتحدة االمنائي يف منطقة
البقاع كربات هارتوريان “ان مع�ضلة دمج ال�شباب يف �سوق العمل هي من
اهم امل�شكالت التي يواجهها االقت�صاد اللبناين ،وبالتزامن مع االزمة ال�سورية
تقل�صت فر�ص العمل لدى ال�شباب اللبناين ،وازدادت معدالت البطالة”.
�أما من�سق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف البقاع خالد دلول ،نوه يف كلمته بفكرة
“م�شروع دمج �شباب البقاع يف �سوق العمل” �أتت من خالل حماولة “م�شروع

دعم املجتمعات اللبنانية امل�ضيفة” ,نتائج م�شروع “دمح �شباب البقاع يف
�سوق العمل” بايجابياته و�سلبياته ،عر�ضت لها رئي�سة دائرة العالقات العامة
والتدريب يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف زحلة والبقاع واملديرة
التنفيذية للم�شروع ماريا رزق اهلل التي حتدثت عن تقدم للم�شروع  500طالب
وطالبة ،مت �إختيار � 85شابا و � 85صبية ،ترتاوح �أعمارهم بني  16و � 35سنة.
توزع املتدربون على االخت�صا�صات التالية :فندقية  10ذكور و � 6إناث ،مبيع
وت�سويق  27ذكور و� 18إناث ،كهرباء مباين ومعدات  8ذكور� ،سالمة الغذاء 7
ذكور و� 17إناث ،تدقيق حما�سبة  5ذكور و � 22إناث ،حما�سبة معلوماتية 11
ذكور و � 23إناث ،ميكانيك وكهرباء �سيارات  9ذكور ،تدفئة وتربيد  7ذكور.
امل�ساهمة يف دخل العائلة  87,5يف املئة من املتقدمني اىل الربنامج مل يكونوا من
امل�ساهمني يف مدخول العائلة 12,95 ،يف املئة منهم ي�ساهمون يف دخل العائلة.
ا�ستوعبت م�صانع الت�صنيع الغذائي العدد االكرب من املتدربني ،الني توزعوا
اي�ضا على كراجات ال�سيارات� ،شركات اال�ستخدام� ،أفران ومعامل احللويات،
�شركات �سفريات ،مطاعم ،فنادق ،م�صانع ورق ،م�صانع البان واجبان ،حمال
جتارية .بعد ا�ستقبالهم يف امل�صانع وامل�ؤ�س�سات مت توظيف  25يف املئة من
املتدربني  38يف املئة ذكور و  62يف املئة �إناث.
�أما يف االيجابيات ،فقد اعتربت ماريا رزق اهلل بانه جتربة فريدة من نوعها،
�سمحت للطالب بزيادة دخل العائلة ،علما ان كل متدرب تقا�ضى  320دوالرا
�شهريا بدل تدريب ونقل.

رابطة عائلة الميس تكرم رئيس بلدية مكسة عاطف الميس
بجهوده وعمله الد�ؤوب يف بلدية مك�سة ويف احتاد بلديات البقاع االو�سط.
والقى الرئي�س عاطف املي�س كلمة اعترب فيها ان ما يقوم به هو اقل واجب
وامر طبيعي مطالبا باملزيد من الوحدة والتالحم والتوافق ،وم�ؤكدا على �ضرورة
العمل من اجل رفع �شان عائلة املي�س ومنوها بالدور الكبري الذي يقوم به املفتي
خليل املي�س.

كرمت رابطة عائلة املي�س رئي�س بلدية مك�سة عاطف املي�س يف حفل اقيم يف
مطعم �سما �شتورا بح�ضور مفتي زحلة والبقاع ال�شيخ خليل املي�س وعدد كبري
من افراد عائلة املي�س .
بعد ترحيب من علي حممود املي�س ،القى املفتي خليل املي�س كلمة ا�شاد فيها
بالرابطة وباملكرم الرئي�س عاطف املي�س ومنوها بعمل الرابطة وعائلة املي�س
التي تعمل على توحيد كلمتها وهي العائلة التي تعد منوذجا يف مل ال�شمل ،امال
وكانت مداخلة القاها هيثم املي�س الذي اعترب ان عائلة املي�س يف مك�سة او يف
املزيد من اللقاءات التي تثمر عن تطوير ووحدة العائلة.
وقدم علي حممود املي�س رئي�س بلدية مك�سة املحتفى به عاطف املي�س م�شيدا براليا�س هي عائلة واحدة ولي�س هناك من عائلتني امنا بيت واحد
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مجدل عنجر في القصر الجمهوري في بعبدا

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون وفدا
من جمدل عنجر برئا�سة رئي�س البلدية �سعيد
ح�سني ديب يا�سني يرافقه امام البلدة ال�شيخ
حممد عبد الرحمن واع�ضاء املجل�س البلدي
واملخاتري وعددا من وجهاء وممثلي العائالت يف
جمدل عنجر .
وحتدث امام البلدة ال�شيخ حممد عبد الرحمن
با�سم الوفد مهنئا الرئي�س عون ومقدما �شرحا عن
جمدل عنجر مع املطالبة بعناية خا�صة لهذه البلدة
التي عانت الكثري ودفعت اثمان باهظة دون اي
�سبب.
واكد الرئي�س العماد مي�شال عون اىل ان ت�صرف
الفرد اليحا�سب عليه اجلماعة والميكن ان
حتا�سب منطقة ب�سبب ت�صرف فردي الميت ب�صلة
اىل جمدل عنجر التي لها الكثري على الدولة .

انماء مجدل عنجر وتطويرها
يف خط���وة ه���ي االوىل م���ن
نوعه���ا عل���ى م�س���توى العالقة
بني املجتمع امل���دين والبلديات
،نظم���ت جمعي���ة مب���ادرات
�ش���بابية م���ن جم���دل عنج���ر
م�ؤمت���را ختاميا لعر�ض االفكار
والطروحات التي مت مناق�شتها
م���ع االه���ايل الت���ي تتالف من
ع�ش���ر قطاعات �ضمن م�شروع
«جمدل عنجر جتمعنا» ومت عر�ض���ها بح�ضور ورعاية رئي�س
بلدية جمدل عنجر احلاج �سعيد ح�سني ديب يا�سني واع�ضاء
املجل����س البل���دي واملخاتري وعدد كبري م���ن ممثلي العائالت
واالهايل يف جمدل عنجر واملجتمع املدين يف جمدل عنجر .
ورع���ت الوكالة االمريكي���ة للتنمية امل�ؤمتر ال���ذي يهدف اىل
�ص���ياغة خطة ا�س�ت�راتيجية لتطبيق االولوي���ات واملقرتحات
الت���ي مت التواف���ق عليها يف القطاعات التي جرى مناق�ش���تها
وعر�ضها .
القطاعات الع�شرة هي الرتبية والتعليم ،ال�صحة،الزراعة،البيئة
،املر�أة،النازحني واملجتمع امل�ض���يف،جمعيات واندية ريا�ضية،
امل�س����ؤولية االجتماعية للمجل�س البلدي واالختياري ،اقت�صاد
وجت���ارة و�ص���ورة جم���دل عنج���ر الت���ي تت�ض���من االن�ش���طة
ال�سياحية واالعالمية والثقافية .
رئي�س بلدية جمدل عنجر احلاج �س���عيد ح�س�ي�ن ديب يا�سني
ا�ش���اد بخط���وة امل�ؤمتر الت���ي و�ص���فها باحل�ض���ارية واملميزة
والتي تفتح املجال امام كل جمدل عنجر ليت�ش���اركوا بر�س���م
م�ستقبلهم وبلدتهم وفق ما يرونها لالف�ضل .
وعرب يا�س�ي�ن ع���ن فخره مبجدل عنجر التي تت�ص���در طليعة
البلديات يف و�ض���ع ا�سرتاتيجيات االمناء والتطوير بامل�شاركة
مع االهايل .
رئي�س جمعية مبادرات �ش���بابية النا�ش���ط ن�ض���ال خالد ا�شار
اىل ان فكرة جمدل عنجر جتمعنا انطلقت من االميان بان
تطوير جمدل عنجر يحتاج جلهود كل ابنائها مع تاكيدنا بان
قدرنا ان نعمل جميعا و�سويا من اجل حلم جمدل عنجر .
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اساليب فن الطبخ الحديث بتنظيم ادارة مركز غرفة التجارة للتدريب
جريا على عادتها يف كل �سنة نظمت ادارة مركز غرفة التجارة للتدريب دورة
خا�صة باالعياد متحورت حول ا�ساليب فن الطبخ ال�سليم والتعامل مع املواد
الغذائية وحفظها بالتعاون مع �شتورا بارك اوتيل Hotel Park Chtaura
الذي ا�ست�ضاف هذه الدورة يف قاعاته الفخمة ومت حت�ضري الو�صفات املميزة من
قبل ال�شيف اللبناين ري�شارد خوري يف مطابخ الفندق احلديثة والتي تتوافق مع
اعلى معايري اجلودة العاملية.
ح�ضر هذه الدورة مدير عام الغرفة ال�سيد يو�سف جحا الذي القى كلمة رحب فيها
باحل�ضور وا�شاد بالتنظيم املميز ملركز التدريب يف الغرفة الذي تر�أ�سه ال�سيدة
ماريا رزق اهلل وتديره مع فريق عمل عايل الكفاءة  ،وحتدث عن اهمية فن
الطبخ كجاذب �سياحي �أ�سا�سي ملنطقتنا وعن دور غرفة زحلة والبقاع وم�شاركتها
وم�ساهمتها االجتماعية والتثقيفية ملثل هذه الدورات و�أهمية تعميمها لزيادة
معايري ال�سالمة العامة الغذائية وركز على اهمية وجود خمتربات غرفة التجارة
التي تفح�ص كافة املنتجات الغذائية من اجل �سالمة املواطنني وت�سهيل معامالت
امل�صدرين وامل�ستوردين.
متيزت هذه الدورة باحل�ضور املميز ل�سيدات من زحلة والبقاع الذين �شادوا بهذه
الدورة ومنظميها.
رعى هذه الدورة

Chtaura Park Hotel , Credit Libanais, ID Design, Les fils de Jaber 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. Trading, Gardenia Spices, Mimosa, Ethel Chocolate, Agrifresh, Farm
Fresh, Café Najjar, Daher Foods, Le Pain magique, Raymond
Ghattas, Taanayel les fermes, Orliss Medical & Esthetical Center, spontex, chebib Flowers, Conserves chtaura, la tour, Feminic,
& Filorga, Boecker,Trending Agency by Zeina Bassile, Tatiana
Christelle SKAFF

شيف ريشار خوري وماريا رزق اهلل
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فريق غرفة التجارة

رانيا صفير ،رانيا غ ّرة ،دينا كرباج و ريتا نصر اهلل

الين عفيش ،مايا عاصي ،غاده معلوف و هند كعدي

ريتا فيكاني ،غلوريا جبور ،ماريا رزق اهلل ،ايلي عقل وساره سقيرق

روال دلي الميس

الرا نصار ،ثرة منير ،رنا الترك و جينا حمزو

نادين فرج

نور الفاخوري و خلود عرابي

ستيفاني و ساندرا عريبي

ريما جريصاتي و رانيا سروجي

مايشا صليبا ،ريما فريجي و كاتيا عتر

كارولين ب ّرو  ،ماريا رزق اهلل

جومانا غرة  ،ماريا رزق اهلل و ريتا حداد

كريستيان الترك ،عفيفة الترك و مادونا ريشا

امال صليبا ،ايلين ملو و ماريا التيني

هيام زينو ،ميرنا عبد االحد و سلفا زينو

13

اعراس القصر في ديوان القصر
نظم ديوان الق�صر يف البقاع الغربي معر�ض «اعرا�س الق�صر» ال�سنوي
بنجاح وم�شاركة الفتة وجتاوزعدد زائري املعر�ض يومي ال�سبت واالحد
اكرث من � 3000شخ�ص.
و�شارك يف املعر�ض اكرث من � 40شركة وم�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف عامل
االعرا�س بدءا من فرق الزمة اىل الورد واال�ضاءة وال�صوتيات وااللعاب
النارية،وف�ساتني االعرا�س وبدالت للعر�سان واملادب.
جرى افتتاح املعر�ض برعاية الوزير عبد الرحيم مراد ومب�شاركة ح�شد
من الفعاليات البقاعية ووجوه فنية وبقاعية ونظم املعر�ض جواد
العمقي.
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رأس السنة في بارك اوتيل شتورة بأجواء رائعة وراقية
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