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احنصرت الضرائب على الفئات املتوسطة والفقرية و مل حيّرك جملس 
ببدالت  املستأجرة  احلكومية  االبنية  ملف  اثارة  حيال  ساكنًا  الوزراء 
سنوية باهظة، يف غياب خطة بديلة القامة مبان خاصة بالدولة، وعدم 

السعي اليها يف تواطؤ ضمين بني اصحاب االمالك وسماسرة الدولة.
الوزراء خططًا لتفعيل اجلباية يف مطار بريوت وعرب املرفأ  ومل يضع 
البحري واحلدود الربية اليت تشهد كل أنواع التهريب والتهرب الضرييب 
بعلم أهل السلطة أنفسهم، ومل جيهد وزراء للضغط على املتهربني أو 

املمتنعني عن دفع رسوم الكهرباء وامليكانيك.
ومل تعمل الدولة على ضبط مشاريع جملس االمناء واالعمار وجملس 
اجلنوب وصندوق املهجرين، وضاعفت املبالغ اخملصصة للنفقات السرية 
يف االجهزة األمنية من دون أي رقابة يف هذا الشأن. ومل حتاسب الدولة 
مقابل  يف  خدمات  قدمت  اليت  املؤسسات  من  وأخواتها  ”سوكلني” 
بدالت باهظة. ومل تعمل الدولة على استعادة أمالكها املستباحة، سواء 
االمالك البحرية اليت ميكن ان تدر املليارات على اخلزينة بعد تسوية 
األهايل  الربية حيث شيد  االمالك  أو  عليها،  القائمة  املشاريع  أوضاع 
االبنية على أمالك عامة، ومل تسوَّ أوضاعهم، وآخرون احتلوا اراضي 
الدولة وشرعوها امالك خاصة بعد تزوير اوراق ومستندات واستملكوها 

بغطاء سياسي. وقد وعد وزير املال علي حسن خليل سابقًا بفتح هذا 
امللف. 

هدر بالمليارات وسرقة وضرائب على جيوب الفقراء

» زيارتنا لنشّد على يد المهندس نكد 
لتأمينه الكهرباء لزحلة 24/24 

و اتمنى ان تعم الكهرباء كل لبنان «

المطران عصام درويش في كهرباء زحلة

بعيدا عن ضجيج ومفردات العنصرية والكالم الذي يستهدف مجوع 
استفحال  من  بقاعية  اقتصادية   شكوى  السوريني،تربز  الالجئني 
يف  الفادح  الضرر  تلحق  اليت  السورية  املؤسسات  انتشار  ظاهرة 
اقتصاد البقاعيني وتصيب ارزاقهم بالركود من جراء هذه املنافسة 

اليت تصفها القطاعات التجارية بانها غري قانوينة وغري شرعية .
اخطر ما يف االنتشار العشوائي هلذه املؤسسات السورية ما اشار 
املؤسسات  حجم  ارتفاع  على  يؤكد  الذي  بقاعي  امين  تقرير  اليه 
امر حبسب  ،وهذا  البقاعية  االسواق  طول  على  باملئات  السورية 
النازحني  بني  جسيمة  اشكاالت  اىل  حتما  سيؤدي  االمين  املصدر 

السوريني وابناء اجملتمع اللبناين الذي يستضيفهم.

جمعية تجار قب الياس ترفع الصوت » تكاثر 
المؤسسات السورية يهددنا باالفالس«.
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امضى سفري فرنسا يف لبنان اميانويل بون يوما زحليا طويال ،كان حافال 
بلقاء مع  الزحلية اليت استهلت من سراي زحلة  اللقاءات   بالكثري من 
حمافظ البقاع القاضي انطوان سليمان  مث خص  السفري الفرنسي كلية 
لينتقل من هناك اىل اجمللس  بزيارة وجولة يف قاعاتها  االداب يف زحلة 
زغيب  اسعد  املهندس  البلدي  اجمللس  رئيس  استقباله  يف  وكان  البلدي 
زغيب مطرانية  برفقة  الفرنسي  السفري  زار  البلدي مث  اجمللس  واعضاء 
سيدة النجاة وكان يف استقباهلم املطران عصام درويش  وبعد استعراض 

للواقع الزحلي ،
انتقل السفري الفرنسي بون برفقة زغيب اىل مقام سيدة زحلة ،حيث استمتع 
 السفري الفرنسي  مبشاهدة املدينة وبيوتها القرميدية من هذا املقام  الديين .
واكمل السفري الفرنسي زيارته  الزحلية جبولة داخل السوق التجاري يف 
املدينة لينتقل من بعدها جمددا اىل مطرانية سيدة النجاة حيث اقام 
املطران درويش  حفل غذاء على شرفه حبضور مطارنة زحلة انطونيوس 

الصوري وبولس سفر، مطران الروم امللكيني الكاثوليك يف فنزويال ايزيدور 
بطيخة و النواب  انطوان ابو خاطر، ايلي ماروين، عاصم عراجي وشانت 
جنجنيان، دولة الرئيس ايلي الفرزيل، النائب السابق سليم عون، الوزير 
السابق كايب ليون،  رئيس بلدية زحلة - املعلقة وتعنايل املهندس اسعد 
زغيب،  احملافظ السابق نقوال سابا، املهندس ميشال سكاف، مدير املركز 

الثقايف الفرنسي يف زحلة صاموئيل ميم، وعدد كبري من املدعوين.

وجرى خالل اللقاء عرض للتطورات يف املنطقة بشكل عام ويف لبنان والبقاع 
بشكل خاص. والقى املطران درويش كلمة رحب فيها بالسفري الفرنسي مشيدًا 
 بالدور الذي لعبته وتلعبه فرنسا يف املنطقة للحفاظ على السالم واإلستقرار.
السفري بون من ناحيته شكر للمطران درويش حفاوة اإلستقبال، مؤكدًا 
على متانة العالقة األخوية بني فرنسا ولبنان، داعيًا اجلميع للعمل من 

اجل تعزيز هذه العالقة.

السفير الفرنسي ايمانويل بون يجول في زحلة 

منذ البداية آلينا على أنفسنا العمل خبط الوزير الياس سكاف، 
ألنصار  املربرة  غري  الصفعات  على  األخرى  تلو  مرة  نرد  فلم 
الكتلة الشعبية وتهديد الفقراء  منهم، وواصلنا  سياسة مد اليد.
تعلمون يا أهلنا يف زحلة أنهم  سابقًا أحلقوا األذى بعدة عائالت ال 
ذنب هلما سوى أنها أحبت إيلي سكاف وما زالت  وفيه  لنهجه، 
ورغم ذلك ابتلعنا الغصة وسكتنا. سكتنا عن كل الكيدية والظلم 
وقلنا  األخرى.  تلو  مرة  االنفجار  ومنعنا  التهدئة  وعملنا على   ،
ونواصل القول: هاتوا خمططًا إصالحيًا الزالة اخملالفات من كل 
زحلة وحنن أول من ينفذه، لكن حتويلنا وأنصارنا وعائالتهم إىل 
مكسر عصا امر معيب . حنن نتقي  الشر وغرينا  يوقظه من 
الكتلة الشعبية حنيط كل أهايل زحلة علما أن  إننا يف  جديد. 
القوى األمنية رفضت مساندة رئيس البلدية اليوم يف تنفيذ حفلة 
انتقامية جديدة  تنفذها الشرطة البلدية جمربة وبأوامر شخصية 
دون قرار اداري.قبل عيد امليالد متت معاقبة  عدة عائالت ويف 
احتوينا  السابقة  املرات  يف  أخرى.  عائالت  تعاقب  الصوم   بدء 
الشر وسكتنا، لكننا هذه املرة  لن نقبل أن نكون مكسر عصا. 
فقط،   الشعبية  الكتلة  لسنا  فنحن  املتهورة   املمارسات  اوقفوا 
امنا ما من زحلي عاقل يقبل أن يستمر هذا االداء حبق أنصار 

وحميب إيلي سكاف.

اعلن رئيس بلدية زحلة - معلقة  و تعنايل املهندس اسعد زغيب بانه 
بازالة  يقضي  انطوان سليمان  القاضي  البقاع  تعهدا من حمافظ  تبلغ 

خمالفة »كشك ابو يوسف« يف فرتة اقصاها 20 الشهر احلايل .
زحلة  لبلدية  املؤقت  املبىن  يف  عقده  صحفي  مؤمتر  يف  زغيب  وقال  
بانه سيعمد  االمنية  والقوى  البقاع  ابلغ حمافظ  بانه  تعنايل  معلقة   -
وخالل 3 ايام اىل تقدمي الئحة بكل اخملالفات ضمن مدينة زحلة بنطاقها 
البلدي الكامل وسيتم ازالة هذه اخملالفات كلها دون اي استثناء ،الفتا 
بان البلدية اقدمت على رفع اكثر من 25 خمالفة يف الفرتة االخرية ضمن 
مدينة زحلة ومل تواجه باي اعرتاض سوى من خمالفيت املعلقة والبارك 
البلدي،مؤكدا بان كشك ابو يوسف مل يكن يوما شرعيا وقانونيا ومل يدفع 

لرية واحدة للبلدية احلالية او السابقة.
ُيقابل  البلدية  عمل  بان  البلدي  اجمللس  باعضاء  حماطا  زغيب  وقال 
بسلبية وعدائية من اشخاص كان من املفرتض ان يكونوا من احلريصني 
على مدينة السالم، خاصة وان البلدية تقوم حبملة واسعة إلزالة كافة 
التعديات واخملالفات على االمالك العامة ضمن النطاق البلدي حتضريا 
مرخصة  الغري  والبسطات  االكشاك  )خاصة  القادم  السياحي  للموسم 
واليت القينا جتاوبًا كبريَا من اصحابها بإستثناء بعض االشخاص املعدودين(

الكتلة الشعبية:
 أنقذوا زحلة من أسعد زغيب

زغيب نزيل كل المخالفات لالنماء وليس 
لتركيب مخالفات جديدة هناك تقاعس من 

المعنيين 
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يف  نوعها  من  جديدة  بادرة  يف 
اطلق  زحلة،  يف  لبنان وخصوصا 
السكاف  طعمه  ميشال  املهندس 
للدراسات  الزحلي  املعهد 
بالتنسيق  العامة  والسياسات 
االورومتوسطية  اجلمعية  مع 
ويهدف  جنيف.  يف  للحوار 
من  وافرا  عددا  تقدمي  اىل  املعهد 
االحباث واالحصائيات عن االمن 
االجتماعي والدراسات الصحية والتلوث وخمتلف انواع الدراسات اليت 
تصب يف تنمية اجملتمع احمللي وسيعكف املعهد اىل اطالق عدة دراسات 
 وصياغتها ووضعها يف متناول اليد امام اجلميع .ومن ضمن انشطة املعهد:
1. إجراء دراسات علمية للواقع االقتصادي واالجتماعي يف زحلة والبقاع، 
ووضع  اخملتلفة  القطاعات  يف  والضعف  اخللل  مواقع  استبيان  أجل  من 

خطط اسرتاتيجية للنهوض بها.
والوقائع،  الدراسات  لنقاش هذه  ندوات ومؤمترات متخصصة  إقامة   .2

فتكون ملتقى حواريًا لرسم السياسات العامة بأكرب قدر من التشاركية 
واملوضوعية يف آن.

3. مساعدة صناع السياسات يف املدينة وحميطها على حتديد األولويات 
و  املسبقة  األفكار  عن  بعيدًا  واقعية،  معطيات  إىل  استنادًا  اإلمنائية 

احلساسيات الطائفية واملذهبية والسياسية.
4. تشجيع لغة احلوار والوسائل السلمية يف حل النزاعات، والعمل من أجل 
إنشاء مركز دائم للحوار بني األديان واحلضارات، يكون مقره يف زحلة ويعمل 
بالتعاون والتنسيق مع اجلمعية األورومتوسطية للحوار يف جنيف. 5. توعية 
املواطنني على حقوقهم الدستورية والقانونية وإطالع الرأي العام على 
 إحاطات موضوعية وعلمية بواقعهم االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

وعدد املهندس سكاف األسباب املوجبة إلنشاء هكذا معهد، أبرزها طبيعة 
زماننا احلايل املعقدة حيث بات العمل يف خدمة الشأن العام يستوجب 
والتقليدية  العفوية  القرارات  وباتت  أكادميي،  طابع  ذات  احرتافيًا  عماًل 
انتظارات املواطن وحاجات اجملتمع، إضافة إىل واقع  قاصرة عن تلبية 
زحلة احلايل وضعف التواصل يف صناعة القرار اإلمنائي والسياسي فيها 

بني مسؤوليها والقدرات الزحلية احلية يف لبنان والعامل.

ميشال طعمه السكاف يطلق المعهد الزحلي للدراسات والسياسات العامة 

اسعد  املهندس  وتعنايل  معلقة   - زحلة  بلدية  رئيس  نقل  
الدكتور  اللبنانية  القوات  يف  التنفيذية  اهليئة  رئيس  عن  زغيب 
عما  ستبقى  االنتخابية  زحلة  دائرة  جغرافية  بان  جعجع  سمري 
تعديل مساحة  النقاش حول  االن ويف حال فتح  هي عليه حىت 
وتصورها  زحلة  بلدية  رؤية  مناقشة  سيتم  االنتخابية  الدوائر 
ما  حبسب  املقبلة  االنتخابية  زحلة  دائرة  وحدود  شكل  حول 
زحلة  دائرة  ملشروع  يسوق  الذي  »للرأي«  زغيب  املهندس  اشار 
االنتخابية ضمن حدود جغرافية جديدة بعيدا عن شكل النظام 
. اكثريا  او  نسبيا  كان  ان  اعتماده  سيجري  الذي   االنتخايب 
ومت  جعجع  سمري  الدكتور  والتقى  معراب  زار  قد  زغيب  وكان 

التداول يف خطة بلدية زحلة اليت سميت  زحلة احللم« 

المهندس اسعد زغيب في معراب »زحلة الحلم » ورؤية جديدة حول جغرافية الدائرة االنتخابية 

بكثري من احلذر يتطلع البقاعيون وابناء دائرة زحلة حتديدا اىل احلراك االنتخايب ومسار تقاسم احلصص النيابية اجلاري بني خمتلف االفرقاء 
السياسيني.

للبيع  دائرة معروضة  بانها  للبعض  اليت خييل  الدائرة  النيايب يف هذه  التمثيل  املرارة يف عملية  الكثري من  االنتخابية  دائرة زحلة  ابناء  اخترب 
الميتون  مقعده  على  مرشحني  وانزال  استحقاق  كل  يف  للسلب  يتعرض  الذي  الشيعي  النيايب  املقعد  مقدمهم  ويف  النيابية  مقاعدها  بكافة 

ايضا حدوده  خارج  ومن  وجودهم  تاريج  واىل  عائالته  اىل   بصلة 
يرفض الزحلييون بكافة طوائفهم هذه االستباحة الوقحة ملقاعدهم  
النيابية ،فهم ليسوا بقاصرين او عاجزين عن ادارة امورهم السياسية 

واالنتخابية هم ادرى مبناطقهم وحاهلا وعائالتها.
الفعاليات السياسية  الكثري من  القادمة تتحضر   يف االيام املقبلة 
والعائلية يف زحلة والبقاع االوسط اىل اطالق نوع من املواصفات 
االنتخابية ويف مقدمة هذه املواصفات حصر الرتشيحات بابناء دائرة 
زحلة فالميكن استرياد مرشح من بعلبك او مقنة و من بدنايل اىل 
اهلرمل او من اخلنشارة وسواها من املناطق . ومن ضمن املواصفات 
احلضور هلذا املرشح وبيته املفتوح وعالقاته وقربه من ابناء الدائرة 
وتواصل املستمر والدائم معهم .وترفض خمتلف الفعاليات احلزبية 
االبقاء على مرشحي “الرباشوت” الذين يتم انزاهلم على منطقة 
البقاع يف اخر اسبوعني يسبقان املوعد الرسمي الجراء االنتخابات 
النيابية وهم اغراب عن املنطقة وعائالتها .ابناء دائرة زحلة ليسوا 
من  كل  اىل  رسالة  وهي  االنتخابية  مواقعهم  ادارة  عن  بعاجزين 
يعنيهم االمر من االحزاب والقوى السياسية اليت تنظر اىل دائرة 

زحلة وكانها جمموعة من احلصص ويتم تقاسمها فيما بينهم . 

صرخة بقاعية » نرفض مرشحي البراشوت في زحلة  «



ألول مرة يف تاريخ راشيا مت افتتاح معرض 
السيدة  تنظيم  من  الشيخ  جبل  الصابون 
رنا جند أبو منصور بدعم من احتاد بلديات 
الوزير  املعرض  افتتح  وقد   الشيخ  جبل 
على  بدوره  أكد  الذي  فاعور  أبو  وائل 
البلدية  املنتجات  على  الرتكيز  ضرورة 
الصناعات  هذه  مثل  وتعزيز  واحمللية 
إىل  حنتاج  حبيث   . والبقاع  راشيا  يف 

وشكر  املشاريع  هذه  يف  وإخنراطها  املرأة  دور  لتعزيز  املعامل  تلك 
بنجاحه.  التوقعات  كل  فاق  الذي  العمل  هذا  على  واملساعدين   القيمني 
صنع  من  طبيعية  منتجات  من  حلوة  قطعة  املدعوين   تناول  االنتهاء  وبعد 

سيدات راشيا.و كانت كلمة صغرية لرئيس االحتاد وجلمعية إلقاء البيئي .

موسعا  اجتماعا  البسط  حممد  برئاسة  االوسط  البقاع  بلديات  احتاد  استضاف 
املدين  التنظيم  يف  البلدية  املشاريع  مصلحة  رئيس  مع  االحتاد  بلديات  لرؤوساء  
الدبس  رفيق  زحلة  شرق  بلديات  احتاد  رئيس  مبشاركة  مغربل،  حممد  املهندس 

ورؤوساء بلديات االحتاد املذكور .
امللفات  ادارة  وتنظيم  البلدي  العمل  تنظيم  موضوع  يف  االجتماع  يف  البحث  ومت 

واملشاريع البلدية.
دفاتر  التحضري العداد  وكيفية  التنظيم  آليةعمل  اللقاء شرح مفصل عن  وتناول 
الشروط واملناقصات وتصور لتطوير العمل البلدي باالخص فيما يتعلق باملشاريع 

االمنائية واستبقى الرئيس حممد البسط الوفد على الغذاء. 
وقدم الرئيس البسط رؤية مستقبلية حول اهمية تطوير العمل البلدي والنهوض 

بالقرى والبلدات واولوية اعطاء املزيد من الدعم للمجالس البلدية اليت تعتين اكثر من غريها يف عملية امناء قراها وبلداتها.

 اجتماع للتنظيم المدني مع رؤوساء البلديات   في اتحاد بلديات البقاع االوسط 

زار وفد من ناشطي  مجعية السالم القادمة من كوريا اجلنوبية يرافقهم الدكتور 
الرئيس  استقباهلم  يف  وكان  االوسط  البقاع  بلديات  احتاد  مقر  احلشيمي،  بالل 
حممد البسط وعقد اجتماع مطول يف مقر االحتاد .واستطلع الوفد الدويل من 
الرئيس البسط عن اهم االحتياجات  االمنائية يف البقاع االوسط وما حتتاجه 
املنطقة من تطوير يف بناها التحتية من جراء ضغط النزوح السوري . ومت البحث 
يف االجتماع يف موضوع اهليئات واملنظمات الدولية وكيفية تفعليلها وسبل تقدمي 

الدعم للمجتمعات احمللية ملواجهة اعباء النزوح السوري.

ناشطون كوريون في اتحاد بلديات البقاع االوسط 

»ما تشهده بلدية رعيت يف البقاع الشرقي يشكل منوذجا واضحا 
لالستنسابية يف تطبيق القوانني املرعية االجراء«،بهذه العبارات 
خلص ستة اعضاء  مستقيلني من اجمللس البلدي يف رعيت الواقع 
تكون  ان  املفرتض  كان من  اليت  املذكورة  البلدية  داخل  احلايل 

حبكم احمللولة منذ كانون االول املاضي .
وطالب االعضاءالستة املستقيلني وهم نائب رئيس البلدية ندمي 
ايلي  قازان، سامرالياس قصار  »وليم فرجيه«   فرجيه ،ضاهر 
الداخلية   وزير  من  عوض،  مطانيوس  والياس  صليبا  جوزف 
اسرع  يف  انتخابات  اجراء  اىل  والدعوة  حملولة  البلدية  اعتبار 
الذي  للنظربامللف  الداخلية  وزارة  على  ممكن،مشددين  وقت 
وزارة  اىل  البقاع  حمافظة  من  واملرسل  88/ب  الرقم  حيمل 
ان  يؤكدعلى  والذي    2017/1/11 بتاريخ  والبلديات  الداخلية 

البلدية حبكم احمللولة.
واعترب االعضاء الستة ان البلدية حملولة منذ تشرين الثاين من 
العام 2106  وان االعضاء املستقيلني هم سبعة اعضاء ويضاف 
اليهم وليد ابراهيم فرجيه الذي عاد عن االستقالة بشكل غري 
حمافظ  وكان   . للرتاجع  القانونية  املهل  مرور  وبعد  قانوين 
البقاع القاضي انطوان سليمان قد رفع احالة بتاريخ 28 تشرين 
الثاين اىل وزير الداخلية نهاد املشنوق يطلب فيها اختاذ وزارة 
الداخلية ما تراه مناسبا جلهة واقع جملس بلدية رعيت بعدما 
اعترب احملافظ سليمان ان استقاالتهم باتت نهائية ومقبولة عمال 
مبضمو ناملادة 23 من املرسوم االشرتاعي رقم 18877 من قانون 
البلديات، االمر الذي يعين ان اجمللس البلدي منحاًلحكمًا اذا فقد 

نصف اعضائه على االقل او حكم بإبطال انتخابه.
بعد قبول االستقالة بشكل رسمي من حمافظة البقاع وبعد مرور 
الوقت على فرتة العودة عن االستقالة ،ارسلت وزارة الداخلية 
قرارا اىل سراي زحلة من اجل اصدار قرار قبول عودة عضو 
البلدية وليد ابراهيم فرجيه عن االستقالة وهو امرا غري قانوين 
بان  الستة  املستقيلني  االعضاء  ولفت   . الستة  االعضاء  وفق 
لالحتجاج  الداخلية  ووزارة  زحلة  باجتاه سراي  حتركهم سيكون 
على الواقع الغري قانوين وشرعي يف بلدية رعيت املسلوبة وفق 

توصيفهم .

اعضاء مستقيلين في بلدية رعيت
 »لحل البلدية وانتخابات جديدة «

معرض الصابون في راشيا
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انهت عائلة فتوش كل ما شاع يف الفرتة االخرية 
الدكتور  النائب  ترشيح  يف  ماضية  بانها  واكدت 
نقوال فتوش عن احد مقعدي الروم الكاثوليك يف 

دائرة زحلة االنتخابية.
الراي  ملوقع  اعالمي  تصريح  يف  العائلة  وشددت 
هو  فتوش  نقوال  الدكتور  النائب  ان   “ اونالين 
املرشح الوحيد للعائلة وسيستمر يف خدمة اهله 
وتوجهاتهم  طوائفهم  اختالف  على  البقاع  يف 
السياسية كما تعود دائما منذ عمله يف السياسة 

ودخوله الندوة الربملانية.

الكل من  ان  فتوش  بيار  ،اشار  نفسه  السياق  يف 
من  معنا  يتواصلون  لبنان  يف  السياسية  القوى 
اجل االنتخابات النيابية وحنن يدنا ممدودة ملا فيه 
مصلحة زحلة ودائرتها االنتخابية ،وخصوصا اننا 
االساسي  واملعرب  الصعب  الرقم  وسنبقى  الزلنا 
الي حراك انتخايب يف هذه املنطقة اليت لن نسمح 

مبصادرة قرارها السياسي و سلبها حقوقها .
واكد بيار فتوش ان املاكينة االنتخابية منطلقة يف 
عملها منذفرتة طويلة ومل تكن حتتاج اىل اقرتاب 
امنا  تنشيطها  اعادة  يتم  كي  االنتخابات  موعد 

تعمل بشكل دائم ومتواصل .

»النائب نقوال فتوش المرشح 
الوحيد والكل يتواصل معنا «

الرئيس  استشهاد  ذكرى  التزال 
عند  احلريري  رفيق  الشهيد 
البقاعيني متر مبحطات مفصلية 
بنضاالتها  واستثنائية،عايشوها 
واحالمها ومرارتها، حيث مسرية 
الوفاء تتعمق واليوم أكثر،حبسب 
واالجتماعي  السياسي  الناشط 
اعترب  الذي  احلاج  حسني  علي 

أن “
غيبهم  وإن  ميوتون”  ال  الكبار   
الغدر واغتالتهم املتفجرات، ألن 
من علم اكثر من 35 ألف طالب 
واعاد احللم بلبنان املستقبل عرب 
اعماره واعادة السلم االهلي اىل 

فكان  اللبنانيني،  وتفكري  ذاكرة  وعن  يغيب عن مجهوره  أن  ربوعه  ال ميكن 
رجل مؤسسات ودولة، وعمم نهج االعتدال والعيش املشرتك بني بنيه، فأحب 
احلب  هذا  اغتيال  يريد  كان  احلريري  رفيق  قتل  من  ألن  واحبوه،  اللبنانيني 
وهذا املشروع والنهج لتستمر اهليمنة على قرار لبنان، واعترب احلاج أن املسرية 
مستمرة مع الرئيس سعد احلريري يف السراء والضراء، واثبتت التجربة أن أهمية 
أو  آنية وليست مرتبطة بلحظة سياسية  بانها  ليست  زعامة سعد احلريري 
غري سياسة امنا هي زعامة يف كل احملطات وعلى املستوى الوطين والعريب، 
وال ميكن ألحد شطبه من املعادلة اللبنانية مهما استخدمت من اساليب ومهما 

مورس من ترهيب. 

»الكبار اليموتون «.
علي حسين الحاج “مستمرون في السراء 

والضراء مع الرئيس سعد الحريري”

الوزير عبد الرحيم مراد والنائب ايلي 
ماروني واالنتخابات المقبلة

الرحيم  عبد  الوزير  اليت مجعت  الواحدة  الطاولة  تكن  مل 
مراد والنائب الكتائيب  ايلي ماروين عند صديقهم املشرتك 
يف  تالقي  او  عابرة  صدفة  جمرد  رحال  حسان  املهندس 
املهندس حسان رحال،فالثالث بني  تهنئة ختص   مناسبة  
الوزير مراد والنائب ماروين كان املوضوع االنتخايب وضرورة 
اجناز قانون انتخايب عادل اليلغ احدا من االفرقاء السياسيني 
يف لبنان  وفق مصادر اجملتمعني . وكان ملفتا ان يبادر النائب 
مراد  الوزير  مع  مجعته  اليت  الرتويقة  اعتبار  اىل  ماروين 
بـ"سياسية"،االمر الذي يؤكد ان حزب الكتائب بات خارج 
سياق اي حتالف انتخايب مع الثنائية املسيحية وتيار املستقبل 

ويسعى اىل حتالفات سياسية جديدة 

الوزير زعيتر ممثال الرئيس نبيه بري في مؤتمر االنماء 
الزراعي بعلبك - الهرمل

الزراعي  االمناء  مؤمتر  افتتاح  بري يف  نبيه  النواب  رئيس  جملس  الوزير زعيرت ممثال  اعترب  
بعلبك  اهلرمل " انه من غري اجلائز ان تبقى النظرة الرسمية اىل البقاع على انه من األقضية 
األربعة امللحقة. غري صحيح، ان البقاع من االطراف، انه قلب لبنان، وكما القلب مصدر الدم 
وإمناء اجلسم، فهنا مصدر امناء لبنان مياها وغذاء. والسهل الذي كان اهراءات روما يستطيع 
ان يكون صمام أمان لبنان الغذائي. هنا، نسبة تكاد تكون األكرب من محلة الشهادات العليا 
الوزير زعيرت "مل يعد مسموحا، االستمرار  العلمية." أضاف  يف كافة االختصاصات وحتديدا 
بالسياسات القدمية اليت تقوم على رشوة أبناء املنطقة برخص السالح واخلدمات الفردية من 
أجل تأجيج نار اخلالفات العائلية والزواريبية. ال، لن تعود االيام اىل زمن ضابط وصي على 
املنطقة يف ظل استقالة كل ادارات الدولة من مسؤولياتها عن رعاية شؤون مواطنيها، من 
لعار وعيب وذل  الصدر رفضا  اإلمام  الذي أقسم خلف قائده  الشعب  ان  نؤكد على  هنا 
الثأر والصراع العشائري، لن يستدرج اىل اي أفخاخ من قبل أعدائه من أجل العودة اىل هذه 
العادات اجلاهلية. من هنا نطالب بضرورة تطوير الشبكات التعليمية، خاصة يف جمال التعليم 
الرعاية  كل  لتؤمن  ومرافقها  الصحية  الشبكة  وتطوير  املنطقة،  مدن  ليشمل كل  اجلامعي، 
للمواطنني، وسنعمل على إجناز وإنشاء كل املصاحل والدوائر املتعلقة مبحافظة بعلبك اهلرمل.

وستبقى قضية مسح االراضي، قضية وطنية وحق ألهايل البقاع، ال رجعة عنه.



نورا  تراسها  “كياين”اليت  مجعية  افتتحت 
وبرعاية  مكسة  بلدية  مع  بالتعاون  جنبالط 
سليمان  انطوان  القاضي  البقاع  حمافظ 
تضاف  السوريني  للنازحني  جديدة  مدرسة 
افتتحتها  اليت  املدارس  من  سلسلة  اىل 
بلدية  رئيس  املاضية.  الفرتة  يف  كياين  مجعية 
مكسة عاطف امليس، مفيت زحلة والبقاع الشيخ 
العميد  البقاع  يف  الدولة  امن  مدير  امليس  خليل 
احتاد  رئيس  امليس،  عامر  العقيد  حداد،  فادي 
،الدكتور  البقاع االوسط حممد البسط،  بلديات 

رضا امليس ، الرائد حسني الديراين،رئيس منطقة البقاع اجلمارك زاهر ايب غامن،رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد ياسني،رئيس بلدية عنجر فارتكس 
خوشيان،رئيس بلدية املرجيات مجال مشعالين، رجل االعمال طارق امليس وعدد كبريا من الفعاليات . 

وكانت كلمات لكل من الرئيس عاطف امليس اىل مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس والسيدة نورا جنبالط والسيد بوغوص واحملافظ القاضي 
انطوان سليمان. ويف نهاية احلفل جرى تبادل يف  تقدمي دروع تكرميية من نورا جنبالط اىل رئيس بلدية مكسة  عاطف امليس واملفيت امليس والقاضي 

سليمان .

جمعية كياني تفتح مدرسة في مكسة 

للتعاونيات  الوطين  االحتاد  من  وفدا  زعيرت  غازي  الزراعة  وزير  استقبل 
يف لبنان ضم رئيس االحتاد الدكتور رضا امليس وعددا من اعضاء اجمللس 

التنفيذي لالحتاد .
ونوه وزير الزراعة غازي زعتري جبهود االحتاد يف سبيل تطوير القطاعات 
االنتاجية وخصوصا يف القطاع الزراعي مؤكدا على اهمية العمل التعاوين 

يف حل العديد من العقبات والعراقيل اليت تعرتض القطاع الزراعي .
وقدم امليس حملة وافية عن االحتاد التعاوين وحاجياته وعمله ودوره وانتشاره 
على طول االراضي اللبنانية،امال الدعم ملسرية هذا االحتاد ملا فيه مصلحة 

القطاع التعاوين والزراعي .

االتحاد الوطني للتعاونيات في لبنان
 في وزارة الزراعة 

«جائزة   LARI  « الزراعية  العلمية  االحباث  مصلحة  تسلمت 
يف  الذكية  احلوكمة  اطار  LARI-LEB ضمن  ذكي  تطبيق  أفضل 
الدول اليت تنظمها املنظمة العربية » تتويج » وذلك يف احتفال 
 2017/2/27 االثنني  نهار  انرتكونتينتال  فندق  يف  القاهرة  يف  مت 
برعاية وحضور معايل الدكتور أشرف العريب وزير التخطيط 
وقد  العربية  مصر  مجهورية  يف  اإلداري  واإلصالح  واملتابعة 
تسلم اجلائزة نائب رئيس جملس االدارة االستاذ جعفر عساف 

والسيدة فاطمة محاده والسيدة اليسار املوسوي. 

االبحاث  العلمية  الزراعية تحصد أفضل 
تطبيق ذكي للمرة الثانية 



7 العدد134 آذار  2017

نكد  اسعد  املهندس  زحلة  كهرباء  شركة  ادارة  جملس  رئيس  استقبل 
السفري الفرنسي اميانويل بون والوفد املرافق يف مبىن الشركة يف زحلة، 
على  جال  حيث  زحلة  لزيارة  بون  خصصها  اليت  اجلولة  ضمن  وذلك 

الشخصيات السياسية والروحية واخلدماتية االمنائية.

ال�سفري بون

شكر السفري الفرنسي نكد على حفاوة االستقبال، وعرب عن سروره يف 
زيارة هذه املدينة الرائعة واشار يف كلمة خالل اللقاء اكد فيها ان فرنسا 
لطاملا عملت وتعمل مع مجيع الطوائف واجملتمعات ومع مجيع اللبنانيني، 
حنن نعمل يف بريوت وهناك الكثري من االعمال اليت جيب العمل عليها 
يف كل املناطق اللبنانية وخصوصا يف زحلة، وهذا ما قلته اليوم امام من 
التقيت بهم من رئيس البلدية اىل تالميذ املدارس وطالب اجلامعات، كما 
واكدت امامهم اننا مستعدون للعمل معكم كون لبنان واللبنانيني مهمون 
بالنسبة لفرنسا ولديهم مكانة كبرية عندنا النهم اصدقاء اوفياء والتاريخ 
يشهد على ذلك يف العالقات املميزة بني لبنان وفرنسا لذلك حنن  هنا 
اليوم يف زحلة، واالهم ان هناك مستقبل واعد فيما بيننا. وماذا ميكننا ان 

نعمل سويا من اجل اظهار حمبيت وتقديري الهل هذه املنطقة.
واضاف: ما اعجبين ولفتين خالل هذه الزيارة هو مشروع انتاج الطاقة 
الذي تؤمنه شركة كهرباء زحلة على مدار الساعة 24/24، كون الكهرباء 
هو موضوع اساسي  ولبنان يعاين من مأزق صعب بهذا اخلصوص، لكن 
الفرق بني زحلة و بني املناطق اللبنانية االخرى هو اجياد حلول واقعية  

يف ما خص الكهرباء وتأمينها.
الكهرباء يف  تنمية قطاع  املساهمة يف  امكانية فرنسا يف  ويف سؤال حول 
لبنان او تشجيع االنتاج يف القطاع اخلاص يف ظل استهالك الطاقة الكبري 

من النازحني السوريني.
اجاب بون اىل ان فرنسا على علم بالعبئ الذي يشكله النازحون السوريون 
لبنان  يف  الكهرباء  قطاع  يعانيه  ما  وتعلم  املضيفني،كما  اللبنانيني  على 
السياسيون  يتخذها  قرارات  اىل  لبنان حباجة  يف  الكهرباء  لكن مشكلة 

اللبنانيون، وحنن لسنا خمولني حبل هذه املشكلة .
اما فيما خص املساعدة يف انتاج الطاقة يف لبنان، اوضح بون ان لبنان 
مستعدون  وحنن  تعاون،  اىل  هو حباجة  بل  مساعدة  اىل  ليس حباحة 
الكهرباء  موضوع  يف  احلرب  بعد  لبنان  ساعدنا  كما  لبنان،  مع  للتعاون 
يف  تعاوننا  لتقدمي  الكافية  اخلربة  لدينا  التحتية، وحنن  والبىن  واخلدمات 
هذه املواضيع، كما ان شركة كهرباء فرنسا EDF ما زالت موجودة طيلة 

فرتة احلرب.

ا�سعد نكد

زيارته  بون على  السفري  نكد شكر  اسعد  زحلة   كهرباء  مدير عام  اما 
زحلة  تربط  اليت  التارخيية  بالعالقات  منوهًا  زحلة  لكهرباء  املتواضعة 
بفرنسا و نوايا السفري بون اليت تهدف اىل تطويرها و اكد نكد على ان 
شركة كهرباء زحلة تهدف يف املستقبل للتعامل واالستفادة من خربات 
الشركات الفرنسية اليت اثبتت جناحها يف جمال الطاقة الكهربائية لسيما 

يف جمال الطاقة البديلة و املتجددة الصديقة للبيئة

السفير الفرنسي زار شركة كهرباء زحلة و التقى مديرها المهندس اسعد نكد بون :
» اعجبني و لفتني مشروع كهرباء زحلة في تأمين الكهرباء 24/24« 

إعالميو البقاع كرموا رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد

زحلة"  كهرباء  "شركة  ادارة  جملس  رئيس  والبقاع  زحلة  اعالميو  كرم 
املهندس أسعد نكد، يف عشاء أقيم على شرفه يف مطعم "املسرت غريل" يف 
زحلة. نكد وشكر نكد يف كلمة ألقاها لالعالميني حضورهم، وهلذه اللفتة 
جتاه شركة كهرباء زحلة وقال: "لقد مر عامان على انتاجنا للكهرباء 24 
بها، لكي  وانتم تعلمون املشاكل اليت عانينا منها واليت مررنا  على 24، 
نصل اىل ما حنن عليه". ونوه بالصحافيني وبالصحافة يف البقاع، مثنيا 
على الدميوقراطية، الفتا اىل أن شركة كهرباء زحلة "ال تتدخل بالنيابة او 
بالسياسة او باخملرتة، مؤكدا ان "هم الشركة الوحيد تأمني التيار الكهربائي 
24 ساعة لكل مواطن، مهما كانت طائفته او جنسه او دينه". وشدد على 
"الثقة املتبادلة بني املواطن وشركة كهرباء زحلة، اليت بفضلها وصلنا اىل 
ما حنن عليه"، مشريا اىل "العمل على حتسني وضع املياه واالنارة العامة 
مطالبا  الفاصل"،  تكات  من  انتهينا  ايضا  ولكن  والفريكونس،  والفولتاج 
"بإنارة طريق ضهر البيدر ليال اليت سيستفيد منها 750 الف نسمة". ويف 

اخلتام، قدم االعالميون للمهندس نكد درعا تكرميية عربون تقدير واحرتام.



اســاقفة  رئيس  زار 
وزحلــة  الفــرزل 
امللكيني  للروم  والبقاع 
الكاثوليــك املطران 
درويش  يوحنا  عصام 
زحلة،  كهرباء  شركة 
النائــب  يرافقــه 
األســقفي العــام 
نقوال  األرشمندريت 
حكيــم واآلباء: نقوال 
صغبيــين، اليان ابو 
شعر، جوزف صغبيين 
ســكاف،  وعبداهلل 
وكان يف اســتقباهلم 
ورئيس  عــام  مدير 
الشركة  ادارة  جملس 
نكد  اسعد  املهندس 

وعدد من املهندسني.
درويش  املطران  وقال 
اليوم صباحًا كنت    :
بالتطويبات  اتأمــل 
اليت قاهلا سيدنا يسوع 
املســيح على اجلبل، 
واقارن مدى التزامنا بها حنن كمسيحيني، ووصلت اىل آية طوىب لفاعلي 

السالم، لفاعلي اخلري، لفاعلي احملبة، فلهم ملكوت السماوات.
وأنا يف طريقي لزيارة املهندس اسعد نكد يف شركة كهرباء زحلة مع اخويت 
الكهنة، قلت يف نفســي ان أسعد نكد هو من األشخاص الذين يفعلون 
السالم واخلري ويزرعون احملبة يف هذه املدينة، وجيّسد تعاليم السيد املسيح 

قواًل وعماًل.«
واضاف   زيارتنا اليوم لكي نشــّد على يد املهندس نكد ونشكره على 
ما قّدمه هلذه املدينة، ونشكره ألنه كان السّباق بإعطاء الكهرباء 24/24 
ساعة ملدينة زحلة واجلوار. وهنا بإسم املدينة وبإسم كل ابنائنا وبناتنا يف 
زحلة والبقاع امتىن ان تعم الكهرباء كل لبنان. ومشــروع اخلصخصة هو 

مشروع مثايل يسعى اليه العامل املتحضر لتأمني الرفاه للمواطنني.«
وختم درويش  اقول اليوم ألهايل زحلة، انشــاءاهلل األمور اليت سمعناها 
خالل األســبوعني املاضيني ال تؤثر علينا كعائلة زحلية، وان نتخطاها 
ونعود اىل اصالتنا الزحلية، اىل اخالقنا احلميدة، اىل العائلة املتماسكة، اىل 
كل ما ميّت روابط األسرة، ونعيش فعاًل القيم املسيحية. حمبتنا للمهندس 
اســعد نكد وانشاءاهلل دائمًا اىل األمام، ونأمل ان نرى اشخاصًا جددًا يف 
زحلة والبقاع يعطــون املواطنني املزيد على كل الصعد، لنعيش مبحبة 
ورخاء ألن السيد املســيح قال   جئت ألعطيكم احلياة وأعطيها بوفرة  

وهذه الوفرة موجودة يف مشروع الكهرباء«
ويف نهاية كلمته قّدم املطران درويش للمهندس نكد أيقونة السيد املسيح 

عربون شكر وتقدير وحمبة.
املهندس نكد شكر للمطران درويش كلمته ورحب باحلضور فقال :

» أرحب بسيادة املطران درويش واآلباء األجالء يف شركة كهرباء زحلة. 
هذه شركتكم وشــركة كل الزحليني والبقاعيني. هي شركة مفتوحة 
للجميع. الكهربــاء ال دين هلا وال مذهب وال رائحة. حنن نؤّمن الكهرباء 

خالل 48 ساعة لكل مواطن يتقدم بطلب اشرتاك.«
واضاف  املشــروع الذي اقمناه يف زحلة قابل للتطبيق يف كل لبنان. هذا 
املشروع هو مشروع مؤقت، وهو مدخل ملا يسمى اخلصخصة، ويطبق يف 
هذه الفرتة املؤقتة يف لبنان بانتظار تأمني الكهرباء 24/24 ساعة مبعامل 
تعمل على الغاز. هذا النموذج ميكن تطبيقه يف كل لبنان، ويعطي لبنان 

كهرباء 24/24 ساعة »

وتابع  يف عام 2017 ال جيوز ان يكون هناك تقنني كهربائي يف لبنان، حنن 
نأخذ قسمًا من كهرباءنا من سوريا اليت بالرغم من احلرب فيها تزود لبنان 
بالكهرباء. كل دول اجلوار كاألردن والعراق وسوريا تتمتع بالكهرباء 24/24 
ســاعة. جيب علينا اال خنجل من اخلصخصة، حىت البلدان اإلشرتاكية 
والشيوعية سعت وراء اخلصخصة وأشركت القطاع اخلاص يف العديد من 
اجملاالت. الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن تأمني معامل جديدة. العجز 
اليوم هو بني مليار ونصف وملياري دوالر يف السنة. ال ميكن للدولة اضافة 
عجز فوق العجز القدمي، لذلك نقول انه جيب العمل على تشجيع القطاع 
اخلاص للدخول يف انتاج الكهرباء حتت مراقبة واشراف الدولة اللبنانية، 
وان تعطى تراخيص جديدة للعمل بالطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية 

او الطاقة اهلوائية.«
وختم نكد  نتمىن ان يطّبق النموذج الذي اعتمدناه يف شركة كهرباء زحلة 
ألنه منوذج مؤقت. حنن نزود مناطق اإلمتياز اخلاص بنا بالتيار الكهربائي 
عند انقطاع التغذية من كهرباء لبنان. ملاذا ال يسمح اليوم لشركات خاصة 
باستعمال شبكة مؤسســة كهرباء لبنان مقابل رسم معني، عندها ينعم 
املواطن بالتيار الكهربائي 24/24 ساعة ومؤسسة كهرباء لبنان تستفيد 

من تأجري الشبكة وتساهم بتخفيف العجز عن الدولة؟«
ويف ختــام الزيارة جال املطران درويش واملهندس نكد على املوظفني يف 

مكاتبهم، مّطلعني على سري العمل يف الشركة.    

» زيارتنا لنشّد على يد المهندس نكد لتأمينه الكهرباء لزحلة 24/24 و اتمنى ان تعم 
الكهرباء كل لبنان «
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اكد وزيرا الصناعة والبيئة الدكتور حسني احلاج حسن وطارق اخلطيب 
لصناعة  العرييب  معامل  داخل  املتبعة  البيئية  املعايري  سالمة  على 
الوزير حسني احلاج حسن اىل ان معامل  البالستيك والرصاص ،وشدد 
املعايري  عليها  تنص  اليت  واملواصفات  الشروط  تطبق خمتلف  العرييب 
البيئية اليت يفرضها معهد البحوث الصناعية ومؤسسات الرقابة الدولية.
شهادة تطبيق سالمة االجراءات البيئية املتبعة داخل معامل العرييب اليت 
تعمل على تدوير االف االطنان من النفايات يف الصناعة احلديثة ،اتت 
على اثر جولة قام بها كل  من وزراء االتصاالت والصناعة والبيئة،مجال 
اجلراح،حسني احلاج حسن وطارق اخلطيب والنواب علي فياض ،الدكتور 
طوين ابو خاطر،اللواء انطوان سعد،الدكتور امني وهيب وشانت جنجيان 
،رئيس املكتب املركزي البلدي يف حركة امل احلاج بسام طليس،ومسؤول 
،حمافظ  مرتضى  عباس  السيد  البقاع  يف  امل  البلدي يف حركة  العمل 
خضر،رئيس  بشري  اهلرمل   - بعلبك  حمافظ  سليمان  انطوان  البقاع  
رؤوساء  من  وحشد  صليبا  انطوان  زحلة  غرفة  يف  الصناعية  اللجنة 

البلديات وممثلني عن خمتلف الوزارات .
الزيارة هي  الوزير احلاج حسن اىل ان  قبيل اجلولة داخل املعامل لفت 
ايضا  تشمل  اليوم  واجلولة  املعامل  داخل  العمل  طبيعة  على  للكشف 
معملني اخرين وردت شكاوي عنهم  من قبل اشخاص،وما نقوم به اليوم 
للتاكد من صحة االجراءات املتبعة وكيفية تطبيق املعايري البيئية وللتاكيد 

على عدم اقدام املعمل على الضرر البيئي واهمال معاجلة خملفاته .

بدوره اشار وزير البيئة طارق اخلطيب اىل ان اهلدف من اجلوالت اليتعلق 
بارهاب املعامل بل الوقوف معهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم البيئية 

ان كانت موجودة .
بدوره اعلن وزير االتصاالت مجال اجلراح اىل ان التلوث يف البقاع بات 
امرا قيد املعاجلة على شىت اجملاالت وان خماطر هذا التلوث ادت اىل 
توحيد كل القوى السياسية اليت انتجت قانون لرفع التلوث بكلفة 1100 
مليار وبالفعل بوشر بتنفيذ خطة املعاجلة اليت تنص على اقامة حمطات 

لتكرير املياه املبتذلة اليت تشكل جزءا كبريا من حجم التلوث .
وقام الوفد الوزاري والنيايب جبولة داخل املعامل وقدم حممد العرييب 
شرحا مفصال عن طريقة العمل واالنتاج  داخل املعامل مشريا اىل حمطة 
ان  مؤكدا  الضارة  االنبعثات  متنع  فالتر  وجود  واىل  الشتاء  مياه  لتكرير 
املعمل يطبق كافة املعايري املطلوبة وما يزيد وخصوصا ان احلفاظ على 

البيئة يؤدي حكما اىل ختفيف الكلفة االنتاجية .

والنيايب  الوزاري  الوفد  استقبال  يف  كان  زحلة  بلديات قضاء  احتاد  ويف 
رئيس اللجنة الصناعية يف غرفة زحلة انطوان صليبا الذي طالب برؤية 
واحدة ملتطلبات الوزارات وان يتم التنسيق فيما بينهم واملباشرة بورش 
عمل مشرتكة بني املعامل الصناعية والوزارات املعنية للنهوض بالقطاع 
تطبيق  على  املعامل  كل  استعداد  مع  محايته  على  والعمل  الصناعي 

املعايري البيئية املطلوبة .  

وزيرا الصناعة والبيئة يؤكدان »سالمة االجراءات المتبعة بيئيا في معامل العريبي .

مل جيد مزارعو احلليب  مشهدا اكثر ماساوية يعرب عن نكبتهم سوى استقدام عددا من ابقارهم وحنرها على الطريق الدولية يف شتورا خالل 
اعتصامهم االحتجاجي على انهيار اسعار احلليب .

اعتادوا على  الذين  احلليب  او حائط مبكى مزارعو  املزارعون يف ساحة شتورا  جتمع 
اىل  ووجعهم يصل  لعل صوتهم  ماسيهم لالعالم  رفع صوتهم وشرح  الساحة يف  هذه 
املسؤوليني،ولكن هذه املرة كان الفتا مشاركة ابقارهم يف احلركة االحتجاجية والتضحية 
بها بنحرها يف ختام الوقفة االحتجاجية اليت من املتوقع ان تتصاعد يف االيام املقبلة 
وتصل اىل حد اقفال طريق ضهر البيدر اليام وليس لفرتة قصرية من الوقع حبسب ما 

اشار املهندس خري اجلراح الذي حتدث باسم املزارعني .
وطالب املهندس اجلراح بالعمل على تثبيت سعر احلليب وتسعريه مبا يتجاوز االلف لرية 
لبنانية والعمل على وقف استرياد حليب البودرة هنا نوه اجلراح مبا قام به وزير الزراعة 
البودرة وضبط اخملالفات وتطوير  غازي زعيرت يف جمال مكافحة منع استرياد حليب 

قطاع االلبان واالجبان واالبقار ملا فيه مصلحة املزارعني .

مزارعو الحليب يصعدون وينحرون ابقارهم



الدكتور محمد حمد عبد اهلل رئيسا التحاد المستشفيات 
العربية 

انتخب رئيس جملس ادارة  مستشفى رياق الدكتور حممد محد عبداهلل رئيسا الحتاد 
املستشفيات العربية يف دورة مصر العربية خالل مؤمتر أصحاب املستشفيات العربية 

املنعقد يف مصر، وسيلتقي رئيس مجهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

األمحر  اهلالل  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  البقاع   مستشفى  يف  جرى 
القطري والكوييت، لكفالة مرضى غسيل الكلى يف اطار سلسلة مشاريع 
لبنان، سلسلة مشاريع  يف  والكوييت  القطري  األمحر  اهلالل  مع مجعيتا 
مشرتكة لالجئني السوريني يف منطقة البقاع يف حضور ممثل معايل وزير 
الدولة لشؤون النازحني معني املرعيب مستشاره القانوين السيد صفوان 
لدى  باألعمال  القائم  لبنان  يف  قطر  دولة  ممثل سعادة سفري  مصطفى، 
دولة  سفارة  لدى  باألعمال  القائم  الكبيسي،  سلطان  السيد  السفارة 
الكويت يف لبنان السيد حممد الوقيان، رئيس جملس إدارة اهلالل األمحر 
العنزي  مساعد  لبنان  يف  البعثة  ورئيس  الساير  هالل  الدكتور  الكوييت 
ورئيس بعثة اهلالل األمحر القطري عمر قاطرجي، ومتطوعي اجلمعيتني، 
ممثل وزارة الصحة العامة طبيب قضاء زحلة الدكتور وليد عبدو، ممثل 

أمني عام الصليب األمحر اللبناين السيد جورج كتانة، جوزيف داوود.
وقسم  الكلى  زرع  مرضى  وتفقد   املستشفى  ارجاء  يف  الوفد   وجال 
احلواضن، يف حضور رئيس جملس إدارة املستشفى السيد حممد قرعاوي 

ومدير املستشفى الدكتور أنطوان قرطاس.
ووّجه ممثل الوزير املرعيب، “الشكر بإسم الوزير إىل اهلالل األمحر القطري 
يقّدمونه  الذي  للدعم  عمومًا،  اخلليج  دول  إىل  خالهلما  ومن  والكوييت، 
دائمًا للبنان، وبصورة خاصة للنازحني وللبيئة املضيفة اليت كان هلا دور 

أساسي يف استقبال النازحني ومّد يد العون هلم«.
وحتّدث الدكتور الساير عن “أهمية دعم مرضى غسيل الكلى، كون العالج 
مكلفًا، وكذلك متابعة مرضى زرع الكلى واألطفال اخلّدج. وحنن نسعى 

إىل تقدمي الدعم قدر اإلمكان«.
ولفت قاطرجي إىل أن “مشروع غسيل الكلى سيتكّفل بعالج 20 مريضًا 
على مدى ثالثة أشهر، وهو يأيت بعد إعالن وزارة الصحة توقيف دعمها 
هلؤالء املرضى نهاية الشهر احلايل. كما أننا نقوم حاليًا مبتابعة عالج مرضى 

زرع الكلى ملدة ستة أشهر«.

ويف اخلتام، وّقع الساير وقاطرجي اتفاقية التعاون.

تمويل عالجات صحية من الهالل األحمر القطري والكويتي في مستشفى البقاع  في تعنايل لصالح 
الالجئين السوريين 
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افتتحـت مجعية »بيونـد« مركز محاية  يعىن مبكافحة اسـؤأ اشـكال 
عمـل االطفال يف سـعدنايل وذلـك برعاية وزير العمـل حممد  كبارة 
ممثـال  بالدكتـور ربيـع كبـارة وحبضـور مدير عـام امـن الدولة يف 
البقاع العميـد فادي حداد،رئيـس مصلحة وزارة الشـؤون االجتماعية 
يف البقـاع خالـد دلول،رئيـس بلديـة سـعدنايل خليـل الشـحيمي، 
االرشـمندريت تيـودور الغندور ورؤوسـاء بلديـات شـتورا،رياق،عني 
كفرزبـد، كفرزبد،القـاع رعيـت، ديـر الغـزال وحشـد مـن ممثلـي 

الـوزارات والضبـاط االمنيني والعسـكريني .
حيمـل  مركـز احلماية  يف سـعدنايل الرقـم الثالث من عديـد املراكز 
يف لبنـان ويلـي مركـزي االوزاعـي وطرابلس،علما ان مركـز طرابس 
انشـئ بالشـراكة مـع مجعيـة انقـاذ الطفـل ،وتتبـع هـذه املراكز 
مباشـرة جلمعيـة بيونـد وممولـة مـن قبـل منظمـة العمـل الدولية 
والليونـز النروجـي وتعمل باشـراف وحدة مكافحة عمـل االطفال يف 

. اللبنانية  العمـل  وزارة 
ومـن املتوقـع قريبـا ان يتم افتتـاح مركز رابـع  يف منطقـة النبطية 
يف جنـوب لبنان ،حبسـب مـا اشـار املدير العـام جلمعيـة بيوند جو 
عـواد  الـذي لفـت  اىل ان املركـز يعـد جـزءا من اخلطـة الوطنية 
الـيت وضعتهـا وزارة العمل والـيت تهدف اىل تفعيـل وتطوير مكافحة 

اسـوأ اشـكال عمل االطفال .
وحتـدث عـواد عـن شـراكة اسـرتاتيجية وحقيقيـة مـع البلديات 
وخصوصـا مـع بلديـة سـعدنايل الـيت هلـا كل االمتنـان علـى ما 

قدمتـه لصـاحل انشـاء هـذا املركز .
واكـد رئيـس بلدية سـعدنايل خليـل الشـحيمي على االسـتمرار يف 
دعـم املشـاريع اليت تعمـل علـى تطوير ومحايـة اجملتمعـات احمللية.

يف كلمتـه نـوه ممثل وزيـر العمل ربيـع كباره 
مبـا اسـماه “اجلهـد اجلبـار” الذي نتـج عنه 

انشـاء هـذا املركز .
واكـد كبارة علـى الـدور الكبـري واملطلوب 
مـن الدولـة اللبنانية الـيت وامنـا االمكانيات 
حمـدودة وهنـا يـايت دور اجلمعيـات ومنهم 
“بيونـد” والبلديـات والنـاس املهتمـني وكل 
من يشـاهد انتشـار االطفال علـى الطرقات 

ويعمـل علـى مكافحـة هـذه الظاهرة .
وشـدد كبـارة علـى انطـالق عمـل وزارة 
العمـل والـيت تعمـل علـى افتتـاح اكثر من 

مركـز يف الفـرتة املقبلـة وامتـىن ان النكـون يف املسـتقبل حباجة اىل 
هـذه املراكـز ،ويرجـع كل ولد وطفـل اىل ابداعه ومدرسـته ومنزله.

ووجـه كبـارة حتيـة اىل االطفـال الذيـن قبلـوا التحـدي ان يكونوا 
رائديـن واىل االهـل الذيـن تفهمـوا هـذا الواقـع رغـم الضائقـة 

االقتصاديـة.

بيوند تفتتح  مركز حماية في سعدنايل 
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عيد  ملناسبة  جامعا،  كشفيا  مهرجانا  الشرق”  “شباب  حركة  نظمت 
مؤسس احلركة الكشفية اللورد “بادن باول”، برعاية رئيس بلدية زحلة 

معلقة وتعنايل املهندس اسعد زغيب واحتاد كشاف لبنان.
وكرمت خالل املهرجان 34 قائدا من 17 مجعية كشفية، تقدمهم نواب 
واإلعالميون  الرياضية  واألندية  أساقفتها ومجعياتها  وممثلون عن  املدينة 

واألهل واألصدقاء.
املستقبل،  لبنان  كشافة  لفرقة  موسيقي  استعراض  املهرجان  ختلل 
والكشاف العريب، والكشاف السرياين اللبناين، وعرض غنائي موسيقي 
وثائقي  وعرض  الرتك،  رميا  املرمنة  ترافقهم  اللبناين  الكشاف  جلمعية 
املهرجان  وقدمت  جوزيف شعنني،  اخملرج  أعده  الكشفية  احلركة  عن 

االعالمية كريستني زعرت املعلوف.
بعد كلمة ألمني سر عام حركة شباب الشرق القائد طوين أبو نعوم، 

كانت كلمة لرئيس االحتاد جوزف خليل وكلمة لرئيس البلدية.
ويف اخلتام، مت تكرمي كل من زغيب، خليل، النائب جوزف معلوف، القائد 
انطوان صلييب، و34 قائدا من مجعيات: الكشاف اللبناين، كشافة لبنان 

املاروين، الرتبية الوطنية، احلرية، السرياين اللبناين، لبنان املستقبل، احملبة 
الرسالة  املهدي،  االمام  املقاصد،  االرثوذكسي،  العريب،  املربات،  اجلراح، 

االسالمية، املشاريع واهلومنتمن .
عربون  نعوم  أبو  للقائد  تكرميية  درعا  العريب  الكشاف  وقدمت مجعية 

تقدير لعطائه الكشفي واالجتماعي.

مهرجان كشفي في زحلة لمناسبة عيد مؤسس الحركة الكشفية 

صدر عن املكتب اإلعالمي يف ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك البيان التايل :
صباح األول من شباط 2017، تسلم السيد جوزف بستاين منصبه كمدير جديد ملستشفى تلشيحا يف زحلة، خلفًا لآلنسة ماريزا مهنا.

وكان يف استقبال املدير اجلديد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك، رئيس اللجنة العليا للمستشفى،  املطران عصام يوحنا 
درويش الذي رحب بالسيد بستاين متمنيًا له النجاح 
يف مهمته اجلديدة يف خدمة املريض البقاعي والزحلي 
ويف خدمة املستشفى اليت هي منارة طبية يف البقاع. 
كما شكر درويش لآلنسة مهنا جهودها وتعبها طيلة 

مخسة سنوات يف ادارة املستشفى.
من ناحيته شكر السيد بستاين املطران درويش على 
ثقته بشخصه، واعدًا ان يكون عند حسن ظن اجلميع، 
يف  الكبرية  اآلمال  عليه  يعلقون  اجلميع  وان  خاصة 
نهضة جديدة للمستشفى، واعدًا العمل جبد مع مجيع 
األقسام يف املستشفى لتأمني التناغم والتنسيق الذي 
يؤدي يف النهاية اىل جناح اخلدمة الطبية اليت يقدمها 

مستشفى تلشيحا لكل الزحليني والبقاعيني. 
وجال درويش برفقة السيد بستاين يف اقسام املستشفى 
يف جولة تعارف بينه وبني واملدراء والعاملني يف األقسام.

جوزف بستاني مديرًا جديدًا لمستشفى تلشيحا

ندى االشقر اسم جديد لضحية اخرى سفكت دمائها على 
اوتوسرتاد زحلة قبالة مركز الضمان االجتماعي على اثر 
حادث سري مروع وقع بعد اصطدام سيارتها من نوع تويوتا 
مع سيارة جيب رافور لشخص من القرطباوي وهو جمند 

يف اجليش اللبناين: 

ندى االشقر ضحية جديدة على 
اوتوستراد الموت في زحلة 

الدرك  وحدة  يف  بعبدا  فصيلة  اوقفت 
أ. م. )مواليد عام 1997، سوري(  اإلقليمي 
الذي يعمل ناطور بناية عند املواطن غ. ح.  
الذي كان قد تقدم ضّد جمهول جبرم سرقة 
خزنة - حتتوي جموهرات بقيمة /150/ ألف 
دوالر أمريكي - من داخل غرفة نوم منزله 
بواسطة  وذلك  احلازمية،  حملة  يف  الكائن 
 خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البالد.
عناصر  قبل  من  اجملرى  التحقيق  بنتيجة 
الشبهات  حامت  املذكورة،  الفصيلة 

حول حارس املبىن) ناطور( أ. م. بالتحقيق معه اعرتف بقيامه بعملية السرقة يف 
مع  باإلشرتاك  وذلك   ،2017/2/10 بتاريخ  أي  املنزل،  أصحاب  تال سفر  الذي  اليوم 
 املدعو ف. س. )مواليد عام 1989، سوري( مت توقيفه أيضاُ واعرتف مبا نسب إليه.

 كما جرى ضبط قسم من اجملوهرات املسروقة لدى أحد أقارب الناطور يف البقاع، و 
القسم اآلخر يف منزل املوقوف الثاين يف احلازمية، وأعيدت إىل مالكها. 

السرقة في الحازمية والمضبوطات في البقاع
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