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يوهانس هان في مستوصف الرعاية
االجتماعية الل ياسين تقدير وتنويه

نحــــن ننتــــــمي الى االمـــــــة العـــربيــــة

محلت القمة العربية االخرية مفاجات ودالالت سياسية عربية
ودولية تصب مجيعها يف تعزيز االستقرار السياسي الداخلي اللبناين.
وخاطب رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون العرب بكالمات
ال لقضية
ومفردات وجدانية وشدد عون على انه «سيبقى حام ً
لبنان وقضية العرب ايض ًا« ،الننا ننتمي اىل االمة العربية واعضاء
يف جامعة الدول العربية.
اال ان االهم يف القمة العربية متثل يف ختامها جلهة سفر الرئيس سعد
احلريري اىل اململكة العربية السعودية على منت الطائرة امللكية
السعودية برفقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان عبد العزيز .
مطلعة ان زيارة الرئيس احلريري اىل
و اكدت اوساط سياسية
ّ
السعودية حتمل من االهمية ما قد يفوق التوقعات ازاء نتائجها
احملتملة ،وقالت ان اللقاءات اليت عقدها احلريري مع كبار املسؤولني
يف اململكة اكدت ضرورة اعادة ترسيخ العالقات وعودة اململكة
اىل قلب لبنان ان يف السياسة او يف االقتصاد او السياحة واالمناء،
مشرية اىل سلسلة مشاريع اقتصادية سيبدأ اجنازها قريبا يف لبنان
من شأنها انعاش القطاع يف شكل عام .واضافت املصادر ان عودة
احلريري ستحمل اىل اللبنانيني اكثر من مفاجأة وبشرى سارة تتصل
برتمجة الوعود اليت قدمت للرئيس عون يف زيارته للمملكة من
االقتصاد والسياحة اىل املساعدات العسكرية ورمبا اهلبة.
ولعل املفارقة اليت محلتها القمة العربية غياب «حزب اهلل»
واخنراط عناصره يف معارك يف امليادين العربية كما مهامجته الدول
اخلليجية ،عن قررات القمة عموما وعن تلك اليت تعىن بلبنان
خصوصا ،تفاديا الثارة ضجة داخلية حول هذه املواضيع اليت ال
إمجاع أصال عليها ،قد تزعزع ركائز التسوية القائمة ،واتسم بيانهم
بنربة هادئة اكتفت بالتأكيد على ثوابت «العرب» لبنانيا

بارك اوتيل شتورا يفتتح
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يوهانس هان في مستوصف الرعاية االجتماعية الل ياسين تقدير وتنويه
يف اطار زيارته اىل لبنان ولقاءاته الرسمية ،تفقد املفوض االورويب
للسياسة االوروبية للجوار يوهانس هان،مستوصف الرعاية الصحية
الذي تشرف عليه عائلة ياسني وكان يف استقباله املسؤول االساسي
عن املستوصف احلاج عبد الرمحن ياسني وشقيقيه احلاج حممد واحلاج
ياسني امحد ياسني وموظفو املستوصف من االطباء اىل االداريني وذلك
حبضور الدكتورة رندة محادة ممثلة وزير الصحة نائب رئيس جملس
الوزراء غسان حاصباين،رئيسة بعثة االحتاد االورويب السفرية كريستينا
السن،ممثلة املفوضية السامية لشؤون الالجئني مرياي جريار،وممثلة
اليونيسف تانيا شابويزات ،النائبان الدكتور طوين ابو خاطروالدكتور
عاصم عراجي ،رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط رئيس بلدية
بوارج حممد البسط،مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس الدكتور
روجيه سكاف ممثال رئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف ،منسق تيار

املستقبل بسام شكر وحشدمن الفعاليات االجتماعية والصحية .
وقام الوفد االورويب والدويل جبولة داخل اقسام وعيادات املستوصف
واعرب املفوض الدويل يوهانس ها عن تقديره واعجابه مبا وصلت
اليه جتهيزات املستوصف الذي يستقبل شهريا مبا يزيد عن  3االف
مريض نصفهم من النازحني السوريني والنصف االخر من اللبنانيني .
وشدد احلاج عبد الرمحن ياسني على اولوية االستمرار بتطوير
البىن التحتية يف املستوصف الذي بات يف مصاف املستوصفات
العاليمة جلهة جتهيزاته واالهم ما يقدمه من خدمة طبية
تعد شبه جمانية يف مقارنة مع سواه من املراكز الطبية ..
وكانت كلمة للدكتورةرندة محادة اليت اكدت على سياسة الوزارة
الت تهدف اىل الوقوف اىل جانب املسؤسسات الصحية الراقية ومنها
مستوصف الرعاية الصحية الذي تشرف عليه وتديره عائلة ياسني.

الميس يهنئ الخطيب

طارق حوا وترشيح انتخابي متوقع
تتجه دائرة زحلة االنتخابية اىل احتضان ترشيحات
مستقلة سيقوم بها جمموعة من الشباب الزحلي
والبقاعي،من الناشطني السياسيني واالجتماعيني
منهم الشاب طارق حوا الذي اشار اىل الرأي اىل ان
العمل جار من اجل صياغة هذه الرتشيحات بهدف
االستفادة من خربات هؤالء الشباب يف جمال التنمية
املناطقية واالقتصادية هلذه الدائرة اليت لطاملا عانت
والزالت من احلرمان االمنائي واالقتصادي .
وشدد حوا اىل ان حترك الشباب بعيد عن احلسابات
الطائفية واملناطقية والسياسية واحلزبية امنا همهم يف
الدرجة االوىل االمناء املناطقي واالقتصادي .
وشدد حوا اىل ان اجملموعة الشبابية متفقة فيما بينها على رؤية واحدة تلحظ ما
حتتاجه املنطقة يف املرحلة املقبلة على كافة االصعدة احلياتية ،واستقاللية القرار.

قدم مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس التهنئة لنائب
رئيس اجمللس الشيعي االعلى الشيخ علي اخلطيب على
تسلمه املنصب اجلديد يف اجمللس الشيعي االعلى وقد رافق
املفيت امليس القاضي الشرعي عبد الرمحن شرقية ورجل
االعمال حممد ياسني ابو صالح .

تكريم حاشد للدكتور محمد عبداهلل
احتشدت فعاليات منطقة البقاع يف تكرمي رئيس احتاد املستشفيات
العربية الدكتور حممد عبد اهلل وذلك يف مدينة بعلبك بدعوة من
رئيس اللجنة الثقافية يف بلدية بعلبك الدكتور سهيل رعد وحضور
النواب علي املقداد ،كامل الرفاعي ،نوار الساحلي ،إميل رمحة،
حمافظ بعلبك اهلرمل بشري خضر ،رئيس بلدية بعلبك حسني اللقيس،
قيادات عسكرية امنية مدراء مستشفيات .
التكرمي كان الفتا حبضوره السياسي املكتمل كما ان كلمة الدكتور حممد
عبداهلل محلت ما ميكن ان يطلق عليه الثوابت السياسية عدا عن
مقاربتها للواقع الداخلي السياسي ويف مقدمها العمل على انتاج قانون
انتخايب جديد يكون عادال ومنصفا .
افتتح احلفل بكلمة للدكتور سهيل رعد الذي حتدث عن فرح وشعور
بالفخر جتلى مع تسلم الدكتور حممد عبداهلل مهامه كرئيس ًا الحتاد
املستشفيات العربية .بدوره وبعد ان شكر الدكتور حممد عبداهلل
احلضور والقيمني على احلفل أكد على اهمية اللقاء يف هذه الظروف
الصعبة اليت يعيشها لبنان على الصعيدين الداخلي واخلارجي .
وأمل الدكتور عبداهلل من الرؤوساء والنواب والقيادات السياسية

التوصل اىل قانون
انتخايب جديد يريح
الشعب اللبناين بكل
ومكوناته
اطيافه
السياسية .
اما على الصعيد
،اكد
االقليمي
الدكتور عبداهلل اىل
اننا مرتاحون بوجود
واملقاومة
اجليش
حلمايتهما حدود لبنان
الشرقية واجلنوبية فبعلبك اعطت للتاريخ معناه وللجغرافيا موقعها .
واعترب الدكتور حممد عبداهلل ان دور احتاد املستشفيات العربية
الذي ميثله لبنان مهمته وضع سياسة صحية استشفائية ضمن اجلامعة
العربية وحنن بصدد اقامة مؤمتر للسياحة االستشفائية وسندعو وزراء
الصحة العرب لعقد اجتماع يف لبنان برعاية رئيس اجلمهورية ميشال
عون لنكون خبدمة لبنان واملنطقة والعامل العريب .

القوات اللبنانية «في نيسان انتصرنا وحمينا زحلة بدماء شهدائنا
حافظت القوات اللبنانية على وفائها لشهداء
زحلة الذين سطروا اروع ملحمة صمود يف
وجه احلقبة السورية اليت انكسرت عند
اعتاب هذه املدينة االسطورية عروس البقاع
اليت ابت يف شهر نيسان  1891ان تنحين
وكتبت تارخيا جميدا يف املقاومة الشعبية .
القوات اللبنانية كانت حاضرة بثبات وفائها
واصالتها واحييت الذكرى السنوية ال ٦٣
لشهداء زحلة يف قداس إهلي أقيم يف مقام
سيدة زحلة والبقاع مبشاركة جملس أساقفة
زحلة والبقاع وترأس القداس املطران عصام يوحنا درويش وعاونه يف
القداس املطارنة بولس سفر وأنطونيوس الصوري وممثل عن املطران
جوزف معوض لفيف من الكهنة  ،حبضور ممثل رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور سمري جعجع الوزير بيار أبو عاصي نواب زحلة نواب
ووزراء سابقون  ،ممثلني عن األحزاب املسيحية ،ورؤوساء بلديات وأهايل
شهداء زحلة .
وألقى املطران بولس سفر عظة اكد فيها على اهمية القداس كي نتذكر
شهدائنا ليبقى احلضور والدور املسيحي يف الشرق وكي نتعلم من هؤالء

معىن الشهادة وكي ال تضيع دمائهم سدا يف
غياهب النسيان واملصاحل الضيقة وال يدفنها
اإلنتهازيون واملتسلقون على حساب تضحيات
اآلخرين .وأكد ان ما يؤسفنا ويؤسفنا شهدائنا
هو ان نستغل دمائهم وذكراهم لتحقيق
مصاحل خاصة كما يؤسف الشهداء ان يروا
مدينتهم زحلة اليت دافعوا عنها منقسمة او
مهملة او منسية وهم حيثوننا اليوم ان نعمل
بكل أمانة من اجل مدينتنا زحلة ووطننا
لبنان .والقى منسق القوات اللبنانية يف زحلة
ميشال تنوري كلمة شكر فيها املشاركني يف الذبيحة اإلهلية وقال حنن يف
هذا اليوم ومنذ  ٦٣عام ًا فتحت القوات السورية النار من مجيع اجلهات
وعملت على تطويق زحلة فاحملتل كان يريد ان خيضع زحلة وكسر شوكة
ومعنويات املقاومة وترهيب املواطنني واستكمال احتالهلم طمع ًا بأرض
وثروات لبنان ولكن كان لدينا شباب اصحاب محية وكرامة وعنفوان
رفضوا اخلضوع محلوا سالحهم .وبعد انتهاء القداس توجه احلضور مع
الوزير بو عاصي اىل ساحة شهداء زحلة ووضعوا إكليل غار حتية على
نصب شهداء زحلة التذكاري.
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المهندس اسعد زغيب في بعبدا
مهنئا الرئيس ميشال عون
استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون رئيس بلدية زحلة
 معلقة -تعنايل املهندس اسعد زغيب و نائب رئيس البلديةاملهندس انطوان ابو يونس والنائب السابق املهندس سليم عون.
عن الزيارة قال زغيب بانها «تهنئة لفخامة الرئيس العماد
ميشال عون مبناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وكانت مناسبة
الطالع الرئيس على مشروعي ورؤييت جلغرافية دائرة زحلة
زحلة االنتخابية.

غرفة زحلة في بعبدا
استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وفد غرفة
التجارة والصناعة والزراعة يف زحلة والبقاع برئاسة نائب
رئيس الغرفة املصريف انطوان خاطر يرافقه اعضاء جملس
االدارة ،وقد نوه الرئيس عون بالدور االقتصادي الذي تلعبه
غرفة زحلة على صعيد حتقيق النمو ودعم القطاعات
االنتاجية .

الوزير عبد الرحيم مراد في عيد المعلم
إلقرار سلسلة الرتب و الرواتب...
مبناسبة عيد املعلم هنأ معايل الوزير
عبد الرحيم مراد املعلم يف عيده
قائ ًال:نتقدم بالتحية و التقدير لكافة
املعلمني يف مؤسساتنا الرتبوية،
واملعلمني يف لبنان و يف الوطن العريب،
و بشكل خاص املعلم الفلسطيين.
و باملناسبة فإننا نأمل إقرار سلسلة
الرتب و الرواتب الن املعلم هو الذي
يبين اجيال املستقبل و يستحق من
الدولة االهتمام و اعطائه األولوية
بكل مطالبه و احتياجاته
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الدكتور محمد عبداهلل يعلن عن مؤتمر
للسياحة االستشفائية في لبنان
اعلن رئيس احتاد املستشفيات العرب
ورئيس جملس ادارة مستشفى رياق
الدكتور حممد عبداهلل عن مؤمتر لدعم
السياحة االستشفائية يف لبنان والدول
العربية .سيستضيفه لبنان بعد شهر
رمضان املبارك وناشد الدكتور العبدهلل
الدولة اللبنانية جبميع اجهزتها الدعم
الالزم لتشجيع السياحة االستشفائية يف
لبنان ألنه يتميز عن كافة الدول العربية من
حيث االستشفاء .وامل الدكتور عبداهلل
ان يرعى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون هذا املؤمتر الذي يؤكد
على الدور الكبري الذي يلعبه القطاع االستشفائي يف لبنان ومكانته يف
لبنان الذي كان واليزال يصنف مستشفى الشرق  .وكان الدكتور حممد
عبداهلل قد انتخب رئيسا الحتاد املستشفيات العربية يف القاهرة خالل
املؤمتر الذي عقد لوزراء الصحة العرب ،مث زار الدكتور حممد العبدهلل
برفقة وزراء الصحة العرب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يف
مكتبه يف القاهرة وتناول يف اللقاء شؤون املستشفيات العربية.

الدكتور نقوال فتوش
لن نتخلى عن دورنا في زحلة
االستعدادات جارية على
قدم وساق يف ماكينة النائب
الدكتور نقوال فتوش واشقائه
الذي يتحضرون ملا يسميه
معركة
«اشرس
البعض
انتخابية يف زحلة « وخصوصا
فيما يتعلق مبقعدي الروم
الكاثوليكفي حني ان اجلميع
من القوى السياسية واحلزبية
يواصلون احلوار معنا بهدف
التواصل االنتخايب .
السبيل للحراك االنتخايب ان مير دون العبور يف دارة النائب فتوش واشقائه
حبسب ما تشري زحلية،فالعائلة مل ترتك البقاعيني يوما منذ ما قبل العام
 1992ووجودها ومكانتها يف اخلريطة السياسية الزحلية ليسا حباجة اىل اية
براهني وهذا ما اثبتته التجربة االخرية ،اذ مل يتسطع احدا ان يغيب هذه
الوزير نقوال فتوش واشقائه عن املشهد السياسي الزحلي واللبناين .
حني يسئل الوزير فتوش عن املاكينة االنتخابية وانطالرقتها يشري اىل انها هذه
املاكينة التنتظر كغريها من ماكينتات السياسيني موعد اقرتاب االنتخابات
النيابية لتنطلق امنا هي ماكينة تعمل بشكل متواصل منذ ما قبل العام 1992
والتتقاعد او تسرتيح وخصوصا ان دور هذه عائلة فتوش ووقوفها اىل جانب
البقاعيني ظاهرا للعيان كما ان هذه العائلة جتهد يف سبيل تامني املزيد من
فرص العمل للسباب البقاعي وعائالته.
وتتحدث مصادر الوزير فتوش واشقائه بان خياراتهم السياسية مفتوحة
وواسعة على مثال مؤيديهم الذين يعتربون خارج اي اصطفاف طائفي ،فقوتها
الشعبية ظاهرة يف جمدل عنجر وسعدنايل وبرالياس كما هي يف علي النهري
اىل زحلة وقرى الشرقي وقرى البقاع االوسط و وعنجر وسواها من قرى
القضاء .

الرئيس محمد البسط:
ما تعرض له الرئيس الحريري غير اخالقي

ايوب قزعون الرئيس سعد الحريري هو
مفتاح الخالص
اعترب املنسق السابق لتيار املستقبل يف البقاع االوسط
ايوب قزعون ان ما شهدته باالمس ساحة رياض
الصلح خالل حماولة الرئيس سعد احلريري التحدث
اىل املعتصمني يؤكد على ان وجود فئة مندسة يف
الساحة اليهمها موضوع التحرك والضرائب امنا
هدفها كان خترييب واالساءة اىل هذا الوطن .
ولفت قزعون ان ما قام به الرئيس سعد احلريري يؤكد على انه رجل
الدولة واحلوار بامتياز،وهو الرئيس الذي يسعى اىل تصويب االمور
وتهدئتها يف هذا الوطن الذي تعصف فيه املؤمرات الداخلية واخلارجية .
واكد قزعون ان لبنان جبميع ابنائه وفئاته سيبق اىل ابد االبدين اىل جانب
الرئيس سعد احلريري الذي يعترب وبدون شك مفتاح اخلالص.

اسـتنكر رئيـس
احتـاد بلديـات
البقاع االوسـط
ورئيـس بلديـة
بـوارج حممـد
مـا
البسـط
تعرض لـه دولة
الرئيس الشـيخ
سـعد احلريـري
مـن تصرفـات
أخالقيـة
ال
انـه
معتبر ًا
احلكومة
ورئاسـة
الرئيس سعيد ياسين «محاولة المساس
بأمنـه
خاطـر
الـذي
وهـو
أمحـر،
خـط
بمقام رئاسة الحكومة لن تمر
املواطنين.
جانـب
اىل
للنـزول
الشـخصي
وقـال الريـس حممد البسـط اننا كنـا وما زلنا وسـنبقى إىل
اعترب رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد
جانب دولـة الرئيس سـعد احلريري
حسني ياسني ان جمدل عنجر بأهلها
وبلديتها و خماتريها تقف كما كانت دائم ًا
اتحاد بلديات البقاع االوسط يهنئ
إىل جانب دولة الرئيس سعد احلريري.
خط ًا أمحر ًا
وهي تعترب رئاسة احلكومة
ّ
مديرية امن الدولة
ممنوع املساس به ،فكيف إذا كان بهذا
هنأ احتاد بلديات البقاع االوسط املدير العام اجلديد المن
ضحى بالغايل والنفيس من
املقام من
ّ
الدولة اللواء انطوان صليبا ونائبه العميد سمري سنان على
أجل بلده و شعبه ،وما نزوله إىل الساحة
اثر زيارة قام بها رؤوساء البلديات املنضوية ضمن االحتاد
ال ساطع ًا حلرصه
دلي
إل
املتظاهرين
بني
ّ
ً
برئاسة رئيس االحتاد ،رئيس بلدية بوارج حممد البسط
على الناس واهتمامه بشؤنهم و همومهم.
وعضوية كل من نائب رئيس االحتاد الدكتور درغام توما،
ويؤكد اجملد ّليون لأليادي والنوايا
كما
ّ
رئيس بلدية مكسة عاطف امليس،رئيس بلدية جمدل عنجر
دفاع
أننا سنكون خط
السوداء
ٍ
ّ
سعيد ياسني،رئيس بلدية عنجر فارتيكيس خوشيان وعن
أول عن رئاسة احلكومة ومقامها
بلدية املرجيات املهندس منر شمعون
وحنذر الغوغائيني من أي حماولة للمساس بها ،وهي لن متر دون حساب.
ّ
ّ
فمجدل عنجر ،وكما كانت دائم ًا ،مع دولة الرئيس احلريري عاملرة قبل احللوة.
ّ

محمد القرعاوي خطوة الرئيس الحريري شجاعة
ونستنكر التطاول على مقام رئاسة مجلس الوزراء
اعترب رئيس حركة امناء البقاع االستاذ حممد
قاسم القرعاوي ان خطوة دولة رئيس جملس
الوزراء الشيخ سعد احلريري وإطاللته املباشرة بني
املتظاهرين باألمس ،قرار ًا شجاع ًا وجريئ ًا ،للوقوف
على متاس مباشر مع املواطنني وإستخدام لغة احلوار
الدميوقراطي البناء ،والتواصل عن قرب مع أوجاع
الناس ومعاناتهم واإلستماع إىل مطالبهم ومالحظاتهم
العامة حول القضايا املطلبية ،وحماربة الفساد.
أشد اإلستنكار ،التطاول
نستنكر
من هنا ،حنن يف حركة إمناء البقاع إذ
ّ
على مقام رئاسة احلكومة ،وعلى دولة الرئيس سعد احلريري ..
وعليه ،نؤكد يف حركة إمناء البقاع على ثوابتنا من خالل النقاط الرئيسية التالية :
ال  :مع إقرار قانون إنتخاب عصري ،يؤمن صحة التمثيل وحيافظ على صيغة
أو ً
العيش املشرتك ،بعيد ًا عن العنصرية واملذهبية واخلروج من التقوقع داخلهما .
ثاني ًا  :مع أحقية املطالب من خالل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،بشكل عادل
ومتوازن .
ثالث ًا  :مع إلغاء فرض ضرائب جديدة تطاول الطبقات الفقرية يف لقمة عيشها
ومستقبل أبنائها ،وحماربة الفساد .ونؤكد رفضنا التام للتطاول على مقام رئاسة
احلكومة ،ألن الوصول إىل املعاجلة احلقيقية للمشكالت حيتاج إىل لغة حوار
دميوقراطي بعيد ًا عن لغة العنف والتحدي بكل أشكاله.
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الياس مارون يكرم احمد الحريري في لقاء حاشد
لىب أمحد احلريري دعوة السيد الياس مارون ،اىل غداء تكرميي ،يف
جممع شاتو كفريا السياحي ،حضره النواب زياد القادري ،أمني
وهيب وانطوان سعد ،و رجلي االعمال غايب بريدي والياس فاخوري .
رؤساء بلديات وخماتري من البقاعني األوسط والغريب وراشيا ،وفعاليات
ادارية وثقافية واجتماعية.وربط مارون يف كلمته بني زيارة أمحد احلريري
وعيد البشارة «هذا العيد الوطين اجلامع الذي شكل مثاال للبنان
الرسالة ،لبنان السالم والعيش املشرتك والثقافة واالزدهار واملستقبل».
وأشاد «باألمني العام لتيار املستقبل أمحد احلريري يف عمله السياسي ويف
محله هموم الوطن وحماربة الطائفية ليشكل أساس العمل اجلاد وشعلة
ال تنطفىء وصمام أمان للمستقبل “.

امحد احلريري يصافح ماهر محود

أما أمحد احلريري ،فاستهل كلمته بالتأكيد على «أن عيد البشارة هو
مناسبة لنؤكد جمدد ًا على صيغة العيش الواحد بني اللبنانيني ،وعلى
ضرورة التقاء االرادة االسالمية واملسيحية على بناء لبنان وحفظ اهله»،
موجه ًا التحية إىل “البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي ،ومواقفه
الوطنية اليت تشكل البوصلة دائم ًا وتقول احلقيقة كما هي”.
وختم بتوجيه الشكر إىل الياس مارون على دعوته الكرمية ،مؤكد ًا
“االستمرار مع ًا من أجل تقطيع هذه املرحلة الصعبة ،والوصول بالبلد
إىل بر األمان”.

امحد احلريري ورجل االعمال كايب بريدي

امحد احلريري مع الريس حممد البسط

الياس مارون

الياس مارون يلقي كلمته

احلريري يتوسط رجل االعمال الياس فاخوري والياس مارون

احلريري يتوسط رجل االعمال غايب بريدي والياس مارون

يف استقبال احلريري

من احلضور

من احلضور

القائم باالعمال في السفارة السعودية وليد
البخاري يزور اللواء عماد عثمان
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان يف مكتبه
بثكنة املقر العام ،القائم باالعمال لدى السفارة السعودية السيد وليد
خباري على رأس وفد ،يف زيارة جرى يف خالهلا عرض لألوضاع العامة
يف البالد.

مراد رعا وضع حجر األساس لمبنى الروضات في صالح الدين...
وضع الوزير السابق رئيس مؤسسات الغد األفضل عبد الرحيم مراد
وضع حجر اساس ملبىن الروضات يف مركز صالح الدين الرتبوي،
حبضور رؤساء بلديات واحتاد بلديات وخماتري وممثلي عن احزاب
وتيارات سياسية وفعاليات املنطقة.
بداية أكد مراد على االستمرار يف مسرية بناء املؤسسات الرتبوية
واملشاريع اليت ختدم املنطقة وابنائها ،قال 'الفضل كل الفضل ليس
لباين املؤسسات إمنا للكادر التعليمي واالداري.
تابع مراد معددا مشاكل البقاعيني جراء توقف معمل السكر واندثار
زراعة املشندر بعد توقف الدعم .وأيضا مشكلة الليطاين وتلوثه وتأثر
الزراعة منه .وتطرق مراد اىل تراكم الدين العام وحتميل اللبناين عبئ
هذا الدين ليضاف اليه اليوم حزمة ضرائب حبجة تغطية سلسلة هي
حق مشروع للموظفني .مقابل ان اللبنانيني مل يروا أعمال ومشاريع
توازي هذا الدين.
ولفت ان النظام اللبناين حباجة اىل إعادة تأهيل هناك نواب اوادم
وغري اوادم مل يستطعوا ان يفعلوا شيئا ألن النظام العام حيتاج اىل
تصحيح مرة واحدة ،وذلك من خالل قانون انتخايب يعتمد النسبية

الكاملة وان مل يكن متاحا تكون النسبية على صعيد دوائر وسطى او
ان كان خمتلطا ليكون مناصفة متوازنة بني النسيب واالكثري.
وقال آن اآلوان الن ال نقول ال غالب وال مغلوب الن الغالب هذا
النظام الفاسد بكل اطيافه واملغلوب الشعب املسكني .حنن اليوم امام
حلظة تارخيية الن ننتقل من اجلمهورية الثانية اىل الثالثة.

الكوتا الزم تكون شو ما كان القانون #طموحك _حقيقي_ترشحي_ووصلي
حتـت عنـوان « الكوتـا الزم تكـون شـو مـا كان القانـون « ودعما
للحملات النسـائية وحتـركات اجملتمع املـدين واليت تطالـب باحلصة
النسـبية للنسـاء يف قانـون االنتخاب  .نظمت حركة شـباب الشـرق
 ،جملـس قضـاء زحلي الثقـايف  ،ومجعية  ، DUENNAنـدوة حوارية
يف السـرايا احلكومـي زحلة وحتـت رعاية وزيـر الدولة لشـؤون املرأة
جـان اغسـابيان  .حضرهـا اىل جانـب احملاضريـن النـواب شـانت
جنجنيـان  ،جوزف معلـوف  ،الوزراء السـابقون سـليم وردة  ،خليل
هـراوي  ،كايب ليـون  ،النائب السـابق سـليم عون ،حمافـظ البقاع
القاضي انطوان سـليمان  ،رئيـس بلدية زحلة معلقة املهندس اسـعد
زغيـب عقيلـة النائب انطـوان ابو خاطـر  ،ممثال عن السـيدة مريمي
سـكاف  ،ممثلني عن اسـاقفة املدينة  ،ممثال عن دار الفتوى  ،وحشـد
مـن رؤسـاء البلديات  ،والقضاة  ،منسـيقي االحـزاب  ،واالعالميني ،
ورؤسـاء اجلمعيات واالنديـة االهلية  ،واحلركات الكشـفية والرياضية ،
ختللهـا كلمة حلركة شـباب الشـرق القاهـا االعالمي طـوين ابونعوم
 ،كلمـة جملس قضـاء زحلة الثقـايف القتها االعالمية كربسـتني زعرت

املعلـوف  ،كلمـة
�DUEN
مجعي�ة
 NAالقتهـا السـيدة
جـودا مزرعـاين ،
كلمـة احلـراك املدين
« مجعيـة لبنانيـون
« القتهـا السـيدة
ناديـن ضاهـر  ،مث
تالهـا كلمـة للوزيرة
وفاق الضيقـة محزة
 ،وكلمـة للوزير جان
اوغسـبيان  .ختلـل
النـدوة تكرميـا للمحاضرين واختتمـت بصورة جامعـة التقطت على
درج السـرايا احلكومـي الباحـة اخلارجيـة  ،ختليـدا لذكـرى اللقـاء
وتسـجيال ملوقـف داعـم لقضيـة حق املـرأة السياسـي .
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منظمة علي النهري في الحزب الشيوعي تكرم االساتذة في عيدهم
أقـــامت منظمـة علـي
وقطـع المعلميـن المكرميـن قالـب الحلـوى .وبعـد ذلـك ألقـى
النهــري فـي الحــزب
االسـتاذ الشـاعر سـليمان جمعـة قصيـد بعنـوان :لروحـي السلام.
الشــــيوعي اللبنـــــاني
والقـى مديـر ثانويـة علـى النهـري االسـتاذ علـي رفعـت مهـدي كلمـة ,شـكر
وبمناسـبة عيـد المعلـم
فيهـا القيميـن علـى الدعـوة وتكلـم عـن نضـاالت البلدة من تأسـيس دولـة لبنان
حفـل تكريـم لمعلمـي
الـى يومنـا هـذا وأكـد علـى متابعـة النضـال مـن أجـل نيـل الحقـوق الكاملـة
البلـدة حضـره عـدد
السـاتذة التعليم الثانوي ,كما اسـف من بعض وسـائل االعالم لنعت المعلمين
مـن االسـاتذة الحالييـن
المطالبيـن بأبسـط حقوقهـم المحقـة بقطـاع الطـرق خلال االعتصامـات .
و ا لمــــتقـــا عد يـــــــن .
وفـي الختـام شـكر سـكرتير المنظمـة الرفيـق ابراهيـم سـنديان كل الذيـن لبـوا
بدايـة القـى االسـتاذ
الدعـوة والذيـن ارسـلوا رسـالة اعتـذار ,مؤكـدا علـى متابعـة مثل هذا النشـاط
وليـم العوطـه كلمـة طالبـا مـن الحضـور الوقـوف دقيقـة صمـت لمـا يمثلـه المعلـم مـن قيمـة ثقافيـة واجتماعيـة فـي البلـدة والخارج.
عـن روح االسـتاذين علـي حسـن مهـدي وفريـز اسـعد المذبـوح.
وتوجـه العوطـة الـى االسـاتذة المكرميـن »،نلتقـي هـذا المسـاء .لنؤكـد نحـن
شـيوعيو علـي النهـري ولبنـان عمـق محبتـن اوعلى ثبـات وفائنـا لكم.أنتم من
ناضـل ويناضـل بضميـر حـي وفكـر ثابت ورسـالة ملتزمـة من أجـل محاربة
الجهـل والتخلـف ,مـن أجـل مدرسـة وطنيـة جامعـة ومن أجـل انسـانية خالقه
تخلـص الطالـب ومجتمعنـا مـن براثـن العصبيـة والغوغائيـة واالستسلام.
وأكـد علـى انحيـاز الشـيوعيون الدائـم الـى مطالـب المعلميـن المشـروعة
وثبـات االلتـزام بمـا أوصونـا بـه لنحيـا فـي وطـن حـر وشـعب سـعيد”.

احمد الحريري يهنئ اللواء عماد عثمان
قدم أمني عام تيار املستقبل أمحد احلريري التهنئة للمدير العام اجلديد
لقوى االمن الداخلي اللواء عماد عثمان،وكان احلريري قد زار اللواء
عثمان يف مكتبه بثكنة املقر العام حيث جرى عرض لالوضاع العامة
واالمنية يف لبنان

احمد ساطي مكرما احمد الحريري في كامد
اللوز ،سنبقى اوفاء لنهجكم
اقام رئيـس بلدية كامد
اللـوز أمحـد سـاطي،
حاشـدا
ال
اسـتقبا ً
علـى شـرف االمين
العـام لتيار املسـتقبل
امحد احلريري مبشـاركة
فعاليـات البلـدة.
وأكـد سـاطي يف
املناسـبة« ،أن كامـد
اللـوز التي لقبـت بقريطـم البقاع هـي كمـا عهدمتوها وفيـة لكم
ولنهجكـم وخلـط االعتـدال الـذي متثلـون وسـنبقى أوفياء ملسيرة
الرئيس الشـهيد رفيـق احلريري ،كما نعلن تأييدنا للمسـار السياسـي
لدولـة الرئيس سـعد احلريـري ودعمنا ملواقفـه وحرصنا علـى املقام
الـذي ميثلـه وندين كل اشـكال التطـاول واألفرتاء الذي يسـتهدفه».
وختـــم بالتأكيـد علـى «العهـد لـروح الرئيـــس الشـهيد
رفيـق احلريـري وقائـد املســيرة الرئيـس سعـــد احلريـري”.
مث رد أمحـد احلريـري بكلمـة شـكر تطـرق فيهـا إىل التطـورات
السياسـية يف البلـد .كمـا كانـت كلمـة لرئيـس بلديـة كامـد اللوز
السـابق حيـدر احلاج.

سعدنايل تحتفل بالعميد خالد حمود
احتفلت سعدنايل بتعيني العميد
خالد محود رئيسا لفرع املعلومات يف
مديرية قوى االمن الداخلي واحتشد
اهايل سعدنايل بدعوة من رئيس
البلدية خليل الشحيمي يف احلديقة
العامة معربين عن فرحتهم بهذا
التعيني الذي يعد االول من نوعه
على مستوى البقاع ككل .
وشاركهم يف االحتفال مجوع غفرية من الفعاليات البقاعية ومنها
رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط حممد البسط،رئيس بلدية
شتورا نقوال عاصي،رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد ياسني ،رئيس
بلدية قب الياس –وادي الدمل جهاد املعلم،رئيس بلدية كفرزبد عمر
اخلطيب،نائب رئيس بلدية شتورا قاسم شمس وحشد كبري من
اهايل اجلوار والفعاليات البلدية واالختيارية .
يف كلمته اعترب الرئيس خليل الشحيمي ان تعيني العميد خالد
محود رئيسا لفرع املعلومات هو تعيني الرجل املناسب يف املكان
املناسب وذلك من دون تزلف او طلب او مناشدة ملرجعية سياسية
او دينية امنا جاء املنصب النه امين بامتياز وهو ملستحق .
وطالب الشحيمي ان تكون كل املواقع القادمة يف االدارات الرسمية
والوظائف على شاكلة ومنوذج العميد خالد محود .
واكد الشحيمي ان سعدنايل ترفع اليوم راسها وتفتخر بالعميد
خالد محود وليس سعدنايل وحدها تعتز وتفتخر امنا الفخر لكل
البقاع ولكل لبنان ولكل االودام .

اجراءات امنية عسكرية في البقاع االوسط
تشهد منطقة البقاع اجراءات امنية وعسكرية مشددة تتخذها منذ ايام
مديرية اخملابرات يف اجليش اللبناين ولوحظ يف الساعات االخرية قيام مفارز
املديرية وخصوصا يف منطقة البقاع االوسط بعدة مداهمات عسكرية و
وامنية نتج عنها عدة توقيفات كما يتم يف فرتات النهار والليل اقامة حواجز
فجائية تهدف اىل التدقيق يف هويات العابرين اضافة اىل رفع مستوى
اجلهوزية االمنية والعسكرية يف املنطقة

من هو القلموني وكيف اوقف في بعلبك
يف عملية امنية ومتابعة دقيقة وبعد اسابيع من الرصد ،اوقفت
املديرية االقليمية المن الدولة يف بعلبك احد قادة «احرار الشام»
يف عملية نفذت داخل احد املنازل يف مدينة بعلبك حيث كان
يتوارى القلموين الذي سبق له وتوىل معارك ضارية ضد اجليش
اللبناين يف عرسال وجرودها ووفق املتابعة كان القلموين يتنقل
بني بريوت وعرسال وبعلبك ويشرف القلموين على عدة حماور
يف جرود عرسال والقلمون وخصوصا يف قارة .
وميلك القلموين جمموعة يفوق عددها  200مسلح تعمل حتت امرته
وقد نقل القلموين اىل بريوت الستكمال التحقيقات ليصار تسليمه
اىل مديرية اخملابرات يف اجليش اللبناين وقد اوقف القلموين بناءا
الشارة النيابة العامة العسكرية

ضبط مخدرات وتوقيف شخصين على
حاجز ضهر البيدر
من زحلة الى اميركا الجنوبية
كوكايين بالمعدة
توافـرت معلومـات لـدى
شـعبة املعلومـات يف املديريـة
العامة لقـوى االمـن الداخلي،
حـول قيـام شـبكة بتهريـب
اخملـدرات مـن اميركا اجلنوبية
اىل لبنـان بواسـطة احـد
افرادهـا ،الـذي ُك ّلـف مـن
ِقبلهـا بالسـفر اىل اإلكـوادور
وتهريـب كميـة من مـادة “باز
الكوكايين» يف داخـل معدتـه،
مـن خلال ابتالعهـا ،والعودة.
واشـارت املديريـة اىل انـه
نتيجـة للمتابعـة احلثيثـة
،
االسـتعالمي
والرصـد
قـوة مـن الشـعبة
متكنـت
ّ
املذكـورة بتاريـخ 2017/3/24
مـن توقيـف املشـتبه بـه يف مطـار رفيـق احلريـري الـدويل ،اثنـاء
عودتـه عبر تركيـا ،ويدعـى   أ.ص .مواليـد عـام ،1975لبنـاين
بالتحقيـق معـه ،اعترف مبـا نسـب اليـه ،وانـه قـام بتهريـب
اخملـدرات أربـع مـرات منـذ العـام  ، 2015وذلـك بتكليـف مـن   ج
.م .مواليـد عـام  ،1978لبنـاين     ط .غ .مواليـد عـام  ،1960لبناين
بالتاريـخ ذاتـه ،مت توقيفهمـا بعد مداهمتهمـا يف منـزل االول الكائن يف
بـط معدات ُتسـتخدم لتحويل مادة « بـاز الكوكايني»
ض
َ
زحلـة حيث ُ
اضافـة اىل ضبـط كمية منها واسـلحة حربيـة ومبالغ
اىل «كوكايين”
ً
ماليـة واحيـل املوقوفون مع املضبوطـات اىل مكتـب مكافحة اخملدرات
املركـزي يف وحـدة الشـرطة القضائية  ،للتوسـع بالتحقيق معهـم ،بناء
ً
على اشـارة القضـاء اخملتص

اوقـف عناصـر حاجـز
ضهـر البيـدر اوقـف
كل مـن- :ع.م)1984(.
ح.ز- )1999(.ف.م- .ش.ر .جبـرم خمـدرات
وعثـــــر حبوزتهـم
علـــى كميـة مـن
ا هلري و يني  ،ا لكو كا يين
و ا حلشيشـة .

توقيف مروجي عمالت مزورة
بعد ساعات
على تصريفهم
كبرية
كمية
من العمالت
املزورة ما بني
اجلنوب البقاع
متكنت شعبة
املعلومات يف
قوى االمن الداخلي ،من  3اشخاص كانوا يقومون برتوييج عملة
مزيفة داخل احد احملالت التجارية يف بلدة العديسة يف اجلنوب .ويف
خالل ساعتني ،،وهم كل من  :ع .م( .مواليد عام  )1998ع .ا( .مواليد
عام  ، )1997ح .ا( .مواليد عام  )1995ومجيعهم لبنانيني
وضبط حبوزتهم مبلغ  /2300000/لرية لبنانية مزيفة من فئة الــ
 100الف ،إضافة اىل ضبط مبلغ  /4200000/لرية لبنانية مزيفة يف بلدة
سعدنايل.
التحقيق جار باشراف القضاء اخملتص والعمل مستمر لتوقيف باقي
املتورطني.
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المطران درويش ترأس قداس عيد البشارة في الفرزل
احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام يوحنا درويش بعيد البشارة بقداس احتفايل ترأسه يف كنيسة
سيدة البشارة يف الفرزل مبشاركة النائب األسقفي العام األرشمندريت
نقوال حكيم ،كاهن الرعية األرشمندريت جوزف صغبيين والشماس الياس
ابراهيم ،حبضور مجهور كبري من ابناء البلدة تقدمهم الوزير السابق الياس
حنا وعقيلته ورئيس بلدية الفرزل السيد ملحم الغصان.
بعد اإلجنيل املقدس القى املطران درويش عظة شرح فيها اهمية البشارة
يف احلياة املسيحية ،فالبشارة هي بداية إعالن البشارة اجلديدة وبداية
اخلالص ،هذا احلدث املفرح مل يكن بشارة فحسب ،إمنا هو نعمة للبشرية
قبلتها مرمي العذراء .ومنذ ذلك الوقت بدأ عاملنا باخلروج إىل النور .يف هذا
النهار ويف بلدة الناصرة بدأ اهلل يدخل يف إنسانيتنا بقوة الروح القدس،
فاألم العذراء حببلها جعلتنا نشرتك بألوهيته».
وبعد القداس انتقلال احلضور اىل صالون الكنيسة حيث تبادلوا التهاين
بالعيد.

وداعا الياس عزيز عاصي
شـتورا
ودعـت
البقـاع
ومنطقـة
الرجـل الفاضـل
اليـاس عزيز عاصي
والـد رئيـس بلدية
شـتورا احلـاج نقوال
عاصـي ،واقيمـت
مراسـم الدفـن يف
كنيسـة مـا خمايل
حبضـور
جديتـا
بقاعـي
حشـد
وامني
سياسـي
وعسـكري واقتصادي ورؤوسـاء البلديات اجملاورة
وخماتير املنطقـة  .يف هـذه املناسـبة االليمـة
تتقـدم جملة الـرأي باحر التعازي مـن الصديق
الرئيـس نقـوال عاصـي وعائلته راجيـة من اهلل
ان تكـون خامتـة احزانهـم .

قرار قضائي يمنع
“مر تلفزيون” التعرض
لمعمل اسمنت االرز
قاضـي األمـور
اصـدر امس
املستعجلـة يف اجلديدة  -املتـن القاضي
رالـف كركبـي قـرار محل الرقم م
 2017/121منع مبوجبـه شركـة «مـر
تلفزيـون» ش.م.ل من بـث أي تقريـر
عبـر حمطـة الـ  MTVيتنـاول
شخـص وكرامـة السيديـن بيـار
وموسـى فتـوش ،ال سيمـا فيمـا
خـص موضـوع مشـروع «إسمنـت
األرز» وذلـك فـور ًا حتـت طائلـة
تسديـد غرامـة إكراهيـة قدرهـا
عشريـن مليـون ليـرة لبنانيـة عن
كـل خمالفـة هلـذا القـرار

احذروا طريق زحلة – ترشيش
ما بني الردميات الصخرية واخلسوفات اليت تتوسع وتزداد اعماقها
واطواهلا حجزت وبدون منازع طريق زحلة – ترشيش –ضهور الشوير
اسمها على قائمة الطرقات االكثر خطرا يف لبنان .
الطريق مهددة باالنقطاع عدا عما حتجمله يوميا من خماطر قاتلة للعابرين
الذين يتفاجئون وخصوصا يف الليل بالردميات الصخرية واخلسوفات اليت
تسببت فقي االيام االخرية باعطال واحلاق اضرار بعشرات السيارات وان
كانت العناية االهلية قد انقذت الكثري من السائقني والعابرين من املوت
احملتم حىت االن .
وقبل ان تسفك دماء ضحايا جدد على الطرق ،ناشد العابرون على
طريق زحلة – ترشيش –ضهور الشوير وزير االشغال العامة يوسف
فنيانوس التدخل سريعا من اجل اصالح هذه الطريق اليت تشكو من
كثرة االنهيارات والردميات احلجرية والرتابية على جوانبها اضافة اىل
اخلسوفات املتتالية اليت زادت االمطار االخرية والثلوج من حجم اطواهلا
واعماقها حىت باتت تعد هذه الطريق اكثر من قاتلة .
على طول هذه الطريق اليت تعد اساسية للعبور بني حمافظيت البقاع
وجبل لبنان ،ردميات ترابية وصخرية تتساقط على طول الطريق
وووصلت بعض احلجارة اىل منتصف الطريق االمر الذي ادى يف االيام
املاضية اىل التسبب بعدة حوادث سري زادت من ارقامها وخطورتها ايضا

اخلسوفات املتعددة على طول هذه الطريق .
تتشارك الردميات الصخرية واخلسوفات يف حتويل هذه الطريق اىل طريق
جديدة تستحق لقب طريق املوت،وشكا يف الفرتة االخرية اكثر من مرجع
بقاعي من خماطر هذه الطريق وقد وصلت هذه اخملاطر واملناشدات
اىل وزير االشغال يوسف فنيانوس عرب مستشاره يف منطقة البقاع طارق
هرموش الذي اكد بان ملف هذه الطريق سيكون اول بند على طاولة
وزير االشغال فنيانوس.

بلدية عنجر اطلقت مشروع تطوير االمكانات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
اطلقت بلدية عنجر – حوش موسى مشروع « تطوير االمكانيات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف البلدة» يف حفل اقيم يف املركز
الثقايف االرمين يف البلدة حبضور املطران فاروجيان هريكيليان ،نائب
رئيس كاريتاس لبنان ايلي نورية ،مديرة برنامج «بلدي» داليا صادر،رئيس
احتاد بلديات البقاع االوسط حممد البسط،رئيس بلدية مكسة عاطف
امليس،رئيس بلدية قب الياس جهاد املعلم،رئيس بلدية املرجيات مجال
مشعالين وحشد من فعاليات عنجر .
رئيس بلدية عنجر –حوش موسى فارتكس خوشيان حتدث عن املشروع
الذي يتضمن انشاء مطبخ قروي على عقار قدمته مطرانية االرمن
االرثوذكس ،ويتمحور املشروع الذي متوله كاريتاس لبنان والوكالة االمريكية
للتنمية تدريب  20سيدة من عنجر على انتاج املاكوالت القروية السليمة
والصحية واليت تنتج يف ارض ترتوي من مياه غري ملوثة كما ان هذه
االنتاجات الزراعية الختضع الي ممارسة زراعية شائبة واستعمال املواد
الكيمائية.واشار فارتكيس اىل املشروع يلحظ انشاء اربعة بيوت ضيافة
من اجل تعزيز السياحة البيئية اليت باتت عنجر تعد يف مصاف البلدات
االوىل على صعيد لبنان وميكن القول على صعيد البلدان اجملاورة .وحتدث
ايلي نورية موجها التقدير لعنجر وسيداتها ولكل فعالياتها واهل هذه
البلدة اليت حتولت منوذجا فريدا من نوعه يف العمل البلدي والبيئي الذي

يستحق كل الدعم .
واكد نورية ان سيدات عنجر املضيافة يف بلدة حتولت اىل عاصمة
السياحة يف لبنان،يستحقون كل اهتمام ودعم مشددا على وجود مكافأة
عنجر وتقدمي ما ميكن ان نوفره هلذه املدينة اليت تعد مثاال رائعا يف
العمل والنشاط .وحتدث مدير ثانوية كالوسد كلبنكيان االستاذ ارمان عن
املشروع .وختلل احلفل استعراض فيديو عن هذا املشروع وتفاصيله ويف
اخلتام افتتح كوكتيل باملناسبة

األم
األبحاث تحتفل بيوم المرأة وعيد ّ
الزراعية حفل غداء مجع
العلمية
مبناسبة عيد املرأة العاملي وعيد األمهات ،أقامت مصلحة األحباث
ّ
ّ
والسيدات العامالت يف املصلحة ،وذلك مببادرة من األستاذ فادي النداف حمتسب
مجيع اآلنسات
ّ
املصلحة ،وحبضور املدير العام ميشال افرام واملراقب املايل األستاذ جهاد ابوفاعور ،إضافة إىل حشد
كبري من املوظفني.
السيدات واآلنسات.
ومت توزيع الورود على مجيع
إتسمت اجللسة باألجواء املليئة
ّ
باحلب والعطاء ّ
ّ
ّ

ناشرها وصاحبها

سامر سامي الحسيني

تلفون03/083636 :

المستشار القانوني

المحامي محمد العجمي

فاكس08/920711 :

عالقات عامة

منار حسيني

تلفون  /فاكس08/544998 :

www.alraiionline.com
facebook / Al Raii

E-mail: samer_assafir@hotmail.com
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الكلّيّة الشرق ّية تحتفل بعيد س ّيدة البشارة
الشرقية حول
سيدة البشارة ،التأم شمل أسرة الك ّل ّية
مبناسبة عيد
ّ
ّ
غص مسرح
حيث
شفيعتها،
بعيد
لالحتفال
سعد
سابا
الرئيس
األب
ّ
وقضائية
وتربوية
سياسية
ورسمية
روحية
بفاعليات
وكنيسة هذا الصرح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الروحية والقداديس
االحتفاالت
فأقيمت
واجلوار،
زحلة
وعسكرية ،وبأهايل
ّ
ّ
قدمت خالهلا القرابني من أجل َمن حيتفلون بهذا العيد املبارك.
اليت ِّ
مساء اخلميس  23آذار  2017كان لقاء البشر مع مالئكة السماء حيث أقيم
الشويري،
املرن خمايل عوض ،الراهب الباسيلي
أدى فيه األب
ّ
ريسيتال ّ
ّ
ّ
البيزنطية ومساء اجلمعة  24آذار  2017تر ّأس قدس
ة
الروحي
األناشيد
أروع
ّ
ّ
الشويرية
الباسيلية
للرهبانية
العام
األرشمندريت إيلي معلوف الرئيس
ّ
ّ
ّ
ّ
والقداس اإلهلي وتربيك القرابني ،حبضور راعي
رتبة صالة الغروب
ّ
ّ
رحال.
أبرشية
ّ
بعلبك املطران الياس ّ
ّ

أما نهار العيد ،فقد توالت القداديس منذ الصباح الباكر وحبسب الطقسني
ّ
واملاروين ،وعند العاشرة والنصف احتفل األب سابا سعد رئيس
البيزنطي
ّ
ّ
أيضا لفيف من الكهنة ،ويف
بالقداس
الشرقية
الك ّل ّية
االحتفايل وقد عاونه ً
ّ
ّ
ّ
االحتفالية
الذبيحة
وبعد
البشارة،
مبعاين
ل
التأم
إىل
املؤمنني
دعا
عظته
ّ
ّ
تقبلوا التهاين بالعيد.
توجه اجلميع إىل صالون املدرسة حيث ّ
ّ
وعند السادسة مساء ،تر ّ
أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع املطران
راعي
س
أ
ّ
ً
التف حول املذبح لفيف من الكهنة
اإلهلية ،وقد
عصام درويش الذبيحة
ّ
ّ
اجلبارة اليت
حيا فيها اجلهود
أيضا .وخالل عظته،
ً
ّ
ّ
توجه سيادته بكلمة ّ
القيمون على هذا الصرح ،وعلى رأسهم قدس األب الرئيس سابا
بها
يقوم
ّ
سعد ،من أجل إعالء شأن الرتبية والتعليم يف املنطقة ،يف سبيل تعليم أبناء
املنطقة واجلوار وتثقيفهم

بلدية علي النهري تكرم امهات الشهداء
كرمت بلدية علي النهري يف اطار عيد االم و مبناسبة والدة سيدة نساء
العاملني فاطمة الزهراء ،امهات الشهداء يف بلدة علي النهري يف احتفال
اقيم يف حسينية البلدة برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور حسني
احلاج حسن .
وشارك يف االحتفال حشد من روؤساء البلديات اجملاورة واخملاتري والفعاليات
الرتبوية واالجتماعية والعائلية والسياسية واحلزبية .
واعترب رئيس البلدية احلاج امحد مصطفى املذبوح بان امهات الشهداء
منوذج حيتذى به لتضحياتهم الكبرية ولرتبيتهم اعظم ما يف هذه الدنيا
وهم الشهداء الذين يقدمون اغلى ما ميلكون من اجل احلرية واالمن
واالمان وكذلك هي حال امهات الشهداء اللوايت قدمن فلذة اكبادهم يف
سبيل الكرامة والعزة والعنفوان واحلرية .
ونوه الوزير حسني احلاج حسن مبثال ام الشهيد الصابرة واليت قدمت
والزالت اعظم مثال يف هذا العامل وانتصرت على كل ماسيها وعاطفتها
ومل تبخل يف تربية ابناءا وهبتهم للشهادة يف سبيل رفعة هذا الوطن ويف
سبيل محاية هذا الدين واالعراض وليس بالكثري ان كرمنا امهات الشهداء
،فالدين وكل الكتب السماوية تكرم ومتجد االم ودورها .

والفت زينب املذبوح ابنة الشهيد قاسم نزيه املذبوح كلمة امهات الشهداء
توجهت فيها بالشكر اىل البلدية على باردتها التكرميية .

ارتفاع صادرات غرفة زحلة والبقاع الزراعية والصناعية % 18
بلغت قيمة الصادرات االمجالية املصادق على منشئها لدى غرفة
التجارة والصناعة والزراعة يف زحلة والبقاع لعام  2016مبلغ وقدره 428
مليارا و 201مليون لرية لبنانية مقابل  363مليارا و 282مليون لرية لعام
 2015بتحسن مقدراه  64مليار و 919مليون لرية ونسبته . %17.87
الصادرات الصناعية :
سجلت الصادرات الصناعية ما قيمته  121مليار و 197مليون لرية لبنانية
ونسبتها  %28.25يف عام  2016مقابل 132مليار و 356مليون لرية لبنانية
عام  2015برتاجع مقداره  11مليار و 159مليون لرية ونسبته  %8.44من
جممل الصادرات.
حلت صادرات بطاطا شيبس والكورن فلكس ايضا يف املركز االول من
الصادرات الصناعية البقاعية هلذا العام  ,اذ سجلت  18مليار و846
مليون لرية مقابل  27مليار و 822مليون برتاجع ونسبته  %32.27يف املئة
من قيمة جممل الصادرات
حلت صادرات اخمللالت يف املركز الثاين مبقدار  17مليار و 844مليون
لرية ونسبتها من الصادرات االمجالية  %4.17مقابل  13مليار و 76مليون
لرية بتحسن مقداره  4مليار 768مليون ونسبته .%36.47
وحلت صادرات املصنوعات البالستيكية يف املرتبة الثالث بتصدير قيمته 12
مليار و 537مليون لرية لبنانية ونسبته  %2.93مقابل  15مليار و 658مليون لرية
من جممل الصادرات برتاجع مقداره  3مليار و 121مليون لرية ونسبته . 19.94%
اما صادرات املصنوعات الورقية فقد حلت يف املركز الرابع مع تصدير
مقداره  10مليار و 17مليون لرية ونسبته  %2.34مقابل  11مليار و891
مليون لرية برتاجع مقداره  1مليار و874مليون لرية ونسبته .%15.76
يف املركز اخلامس حلت الكونسروة بتصدير مقداره  8مليار و 324مليون
ونسبتها  % 1.94مقابل  18مليار و  803مليون لرية العام املاضي وبرتاجع
مقداره  10مليار و  479مليون لرية لبنانية ونسبته .%55.73
صادرات الشامبو ومستحضرات التجميل حلت يف املرتبة السادسة حيث
بلغت قيمة الصادرات  5مليار و 834مليون لرية لبنانية ونسبتها %1.36
مقابل  8مليار و 798مليون لرية برتاجع مقداره  2مليار و 964مليون
لرية لبنانية ونسبته .%33.69
ولقد حلت يف املرتبة السابعة صادرات زيت الزيتون بتصدير مقداره 5
مليار و 745مليون لرية ونسبته  %1.34مقابل  3مليار و 301مليون لرية
بتحسن مقداره  3مليار و 444مليون لرية وبتحسن مقداره  %74.04نظرا
لنوعية زيت الزيتون اللبناين العالية جدا واملطلوبة وصادرات الرصاص
يف املرتبة الثامنة حيث مت تصدير  4مليار و 692مليون لرية ونسبته %1.10
اما املشروبات الروحية فقد حلت يف املركز التاسع مبقدار  4مليار و474
مليون لرية ونسبتها  %1.05مقابل  5مليار و765مليون لرية برتاجع مقداره
 1مليار و 291مليون لرية ونسبته . %22.4
الصادرات الزراعية :
سجلت الصادرات الزراعية عام  2016ما قيمته  284مليار و 59مليون
لرية ونسبتها  % 66.34من جممل الصادرات مقابل  210مليار و145

مليون لرية العام املاضي بتحسن مقداره  73مليار و  914مليون ونسبته
 %35.18وسببه عودة التصدير بعدما توقف لعدة اشهر عام  2015وانقطاع
الطرق وبعد فتح املعابر البحرية عادة نسبة التصدير لرتتفع جمددا ,مع
االمل بعودة فتح املعابر الربية باجتاه البلدان العربية الشقيقة واخلليج
العريب ولقد احتلت البطاطا والفواكه واخلضار املرتبة االوىل يف صادراتنا
الزراعية حيث صدر اىل حوايل  27بلدا
بشكل عام مت تصدير املنتجات البقاعية عام 2016اىل ( )68مثانية وستون بلدا
تصدرت مصر للمرة االوىل الئحة الدول املستوردة للسلع البقاعية لعام
 2016حيث سجلت الصادرات حنوها  128مليار و  405مليون لرية
ونسبتها  %29.99مقابل  64مليار و  169مليون لرية لبنانية بتحسن مقداره
 64مليار و 236مليون لرية لبنانية ونسبته.%100.11ولقد طال التصدير اىل
جانب التصدير الزراعي وهو اساسي قطاعات مهمة يف الصناعة واعادة
التصدير .
حلت االمارات هذا العام يف املركز الثاين بعدما كانت العام املاضي يف
املركز اخلامس حبيث صدر اليها هذا العام من البقاع ب  59مليار و939
مليون لرية ونسبتها  %14من جممل الصادرات وحلت اململكة العربية
السعودية يف املركز الثالث عام  2016حيث سجلت الصادرات حنوها 52
مليار و  896مليون لرية ونسبتها  %12.35مقابل  74مليار و 103مليون لرية
لبنانية وبرتاجع مقداره  21مليار و 207مليون لرية لبنانية وحل االردن
يف املركز الرابع فسجلت الصادرات حنوه  35مليارا و 283مليون لرية و
نسبته  %8.24مقابل  44مليارا و 340مليون لرية لبنانية برتاجع مقداره 9
مليار و 57مليون ونسبتها  %20.43وذلك بسبب االوضاع االمنية يف سوريا
وتأثريها املباشر على الطرق والتواصل حيث من الضروري واالمل قتح
املعابر وخصوصا معرب نصيب احلدودي .
وحلت سوريا يف املركز اخلامس حيث سجلت الصادرات حنوها 31
مليار و  613مليون لرية ونسبتها  %7.38مقابل  61مليار و  785مليون
لرية لبنانية وبرتاجع مقداره  30مليار و 172مليون لرية لبنانية ونسبتها
%48.84

 4000حبة كوبتاغون داخل شاش طبية
داخل علب الشاش الطبية اليت تستعمل ملداواة
اجلروح اختارت عصابة تهريب حبوب الكبتاغون
هذه العلب وعلب كرتونية اخرى لتوضيب اكثر
من  4000حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب
اىل احدى الدول العربية اال ان عناصر مفرزة
زحلة للمخدرات داهمت شركة شحن البضائع
يف شتورا وعملت على توقيف كل من (ح.ع)
.و(ح.ز) .و(ن.ز) لبنانيني والسوريان(غ.ح) و(م.ح)
ومت ضبط احلبوب والعلب .يشار اىل ان موظفي
الشركة اشتبهوا باملهربني وقاموا بابالغ القوى االمنية اليت حضرت واوقفت املهربني
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بارك اوتيل شتورا يفتتح  WEDDINGFAIRللسنة الحادية عشر
افتتح بارك اوتيل شتورا معرضه السنوي احلادي عشر
لالعراس “ “ WEDDING FAIRمبشاركة اكثر من 47
شركة متخصصة يف صناعة االعراس وتامني مسلتزماتها
من االنارة والضوئيات اىل تقنيات التصوير والزينة والورود
اضافة اىل اخر ابتكارات وصيحات فساتني االعراس والسهرة
كما ضم املعرض اجنحة ضمت اخر تقنيات طباعة دعوات
االعرا س اىل اجنحة الذهب وزينة العروس اىل جناح
بنك بيبلوس ومؤسسة  TAPIS D ORاليت تعىن بتجهيز
املنازل باخر اصناف السجاد العجمي واالورويب والباركية
وقد افتتحت املعرض السيدة ريتا خوري املديرة العامة
لبارك اوتيل شتورا واىل جانبها شقيقها السيد جورج
خوري ومدراء البارك اوتيل.
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