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المهندس اسعد نكد
تحضيرات إلحتفال بعيد القديسة ريتا

افتتاح مختبر االعالف في تل عمارة
برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر

عشاء جامعة  – AUSTزحلة

لقاء تربوي لتكريس الروابط بين المدارس و
الجامعة في إطار أنشطتها الثقاقية و االجتماعية

تلفون وفاكس08/544998 :

samer_assafir@hotmail.com
www.alraiionline.com

ماغدا بريدي رزق تطلق التحضيرات
لمهرجانات زحلة الدولية ،تحت عنوان
امسيات زحلة

طارق الميس يكرم السفير السويسري
في لبنان

رؤوساء بلديات بقاعية في اليرزة

رؤوساء بلديات بقاعية في اليرزة
استقبل قائد اجليش العماد جوزف عون وفدا موسعا من بلديات
البقاعني االوسط والغريب ضم رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط
حممد البسط،رئيس احتاد بلديات البحرية حيىي ضاهر،رئيس
احتاد بلديات قلعة االستقالل فوزي سامل ،رئيس بلدية كامد
اللوز امحد ساطي،رئيس بلدية املنصورة ونائب رئيس احتاد
بلديات السهل داين اجلاويش ورئيس بلدية اخليارة حممد مظلوم.
ونوه رؤوساء البلديات بالدور الكبري الذي يؤديه اجليش اللبناين يف حفظ
مسرية الدولة وكيانها .

ذوو الضحيتين خليل القطان وطالل العوض في
السراي الحكومي
اكد رئيس جملس الوزراء سعد احلريري ان العدالة والقانون سياخذان
جمراهما يف جرمية قتل خليل القطان وطالل العوض،وهذا املوقف ابلغه
الرئيس احلريري لوفد عائليت الضحيتني الذين زارا السراي احلكومي يف اطار
وفد ضم القاضي عبد الرمحن شرقية ،رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط
حممد البسط،رئيس بلدية قب الياس جهاد املعلم وأيوب قزعون  .وكان
مارك ميني قد اقدم على قتل كل من خليل القطان وطالل العوض باطالق
النار عليهما من سالح حريب امام اكسربس طالل العوض مث قام بتسليم
نفسه اىل مديرية امن الدولة يف زحلة.

اعضاء من المكتب السياسي
لتيار المستقبل في زيارة اللواء عماد عثمان
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان يف مكتبه
بثكنة املقر العام وفد من اعضاء املكتب السياسي يف تيار املستقبل
ضم كل من :املهندس وسام ترشيشي ،منري احلايف ،شذى االسعد ،نوال
مدللي ،حسن درغام ،امل شعبان ،حممد صاحل ،وطارق املرعيب ،يف
نوهوا خالهلا باجلهود اليت تبذهلا مؤسسة قوى األمن الداخلي يف
زيارة ّ
سبيل حفظ األمن وتوطيد النظام

THE PROMISE
محاولة ابادة االرمن وملحمة صمود
اجداد اهالي عنجر – حوش موسى
مل يكن هناك باالمس اكثر افتخارا من اهايل بلدة عنجر –
حوش موسى وهم يتابعون سرد ماساة اجدادهم يف قرى لواء
االسكندرون و اليت جرى توثيقها يف فيلم محل اس م prom� the
 iseالذي يروي حكاية االبادة االرمنية اليت جرت على يد اجليش
العثماين ابان احلرب العاملية االوىل واملقاومة اليت خاضها اهايل
قرى لواء االسكندرون.
استطاعت بلدية عنجر – حوش موسى وببادرة تكرميية من
الشركة املنتجة للفيلم ويف اطار ذكرى اىل  102لالبادة االرمنية،
ان تستبق العرض الرسمي للفيلم الذي ينطلق اليوم يف الواليات
املتحدة االمريكية ،فدعت يوم امس اىل عرض الفيلم يف زحلة
وليضطلع االحفاد اي سكان عنجر احلاليني على ماساة
اجدادهم وما تعرضوا له مع االضاءة على مقاومتهم و بطوالتهم
اليت سطروها يف مواجة رفضهم للتهجري والقتل والتشريد.
حضور الفيلم التارخيي والصادق مبجرياته وسرده لتلك احلقبة
،مل يقتصر على اهايل وفعاليات بلدة عنجر امنا كانت هناك
مشاركة بقاعية ضمن قرى احتاد بلديات البقاع االوسط الذي
تنتمي اليه بلدة عنجر .ويؤكد رئيس بلدية عنجر -حوش موسى
فاريكيس خوشيان اىل ان الفيلم يروي حياة االرمن قبل االبادة
وكيفية تفاعلهم االجيايب مع اجملتمع الرتكي ودورهم الكبير يف
احلياة االقتصادية واالجتماعية واملالية والصناعية،وصوال اىل
االبادة اليت حصلت ابان احلرب العاملية االوىل واليت كانت
مفاجئة ومستغربة .
كما يركز الفيلم على رفض اهايل لواء االسكندرون االنصياع
واهلروب واصرارهم على املواجهة بدل املوت والتشريد ،فكانت
املقاومة اليت خاضها االهايل وهم اجداد سكان عنجر احلاليني
الذين خاضوا قتاال شرسا طوال  40يوما من املقاومة باسلحة
خفيفة يف مواجهة جيش نظامي ميلك اعىت االسلحة احلربية
واملدفعية يف تلك الفرتة .
وحتدثت اليس بوغوصيان عن الفيلم وجمرياته ونوهت باحلضور
البقاعي االمر الذي يؤكد على تفاعل اجلوار مع هذه القضية
االنسانية واشادت حبسن العالقات ما بني عنجر وجوارها.
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الطاشناق يحتفل بذكرى محاولة االبادة في زحلة بحضور سياسي وحزبي متنوع
استقطب احتفال حزب الطاشناق يف ذكرى ال  102حملاولة ابادة
االرمن،الذي اقيم يف زحلة حبضور االمني العام جلزب الطاشناق يف
لبنان النائب هاكوب بقرادونيان،حضورا بقاعيا كان الفتا بتنوعه بدءا من
زحلة ،اذ مجع االحتفال كل التناقضات السياسية واحلزبية الزحلية اليت
جلست معا جنبا اىل جنب ،بدءا من النائبان ايلي ماروين واميل رمحة اىل
رئيسة الكتلة الشعبية مريام الياس سكاف،بيار فتوش ،نبيل جريصايت
ممثال وزير العدل سليم جريصايت،الوزيران السابقان خليل اهلراوي وغايب
ليون،النائبان السابقان سليم عون وحسن يعقوب،مطران طائفة االرمن
االرثوذكس شاهي بانوسيان،املطران جوزف معوض،املطران انطونيوس
الصوري،االرشمندريت نقوال احلكيم ،رجل االعمال جورج بوشكيان ،رئيس
احتاد بلديات البقاع االوسط حممد البسط،رئيس بلدية زحلة معلقة-
تعنايل اسعد زغيب،رئيس بلدية عنجر وارتيكس خوشيان،رئيس احتاد
املستشفيات العربية الدكتور حممد محد عبد اهلل،احملافظ السابق نقوال
سابا ،رئيس خماتري زحلة والبقاع سامي الرباكس على راس وفد من
اخملاتري ورؤوساء بقاعية .
احلضور املتنوع والكثيف الذي ضاقت به قاعات كريستال قادري الكبري
يؤكد على الرفض البقاعي لالبادة االرمنية،واكد االمني العام هاكوب
بقرادونيان بان االبادة “ هي جرمية ضد االنسانية موصوفة بكل عناصرها
وتداعياتها .انها جرمية مت ارتكابها عن سابق اصرار وتصميم وبقرار حزيب
وحكومي ،ومت تنفيذها بدقة مدروسة”.
ورأى بقرادونيان أن “املبدأ القانوين العام واضح ان احلق ال ميكن ان ينشأ
عن باطل .ال ميكن لرتكيا االدعاء حبقها يف االراضي االرمنية احملتلة او
املطالبة بها مبوجب القانون الدويل بناء على ان الذي يأيت طلبا للعدل
جيب ان يكون طاهر اليدين وتركيا ليست طاهرة اليدين.
وأضاف« :هذه االبادة مستمرة اليوم حبق الشعوب العربية .سقط القناع
وطالب األمني العام النائب هاغوب بقرادونيان الدولة اللبنانية باالعالن

يوم  24نيسان يوم تضامن وطين ضد االبادة االرمنية”،الفتا « حنن
كمواطنني مناضلني الجل هذا الوطن لبنان و اذ نفتخر بقرار اجمللس
النيايب يف ايار  2000باالعرتاف مبسؤولية تركيا يف ابادة الشعب االرمين
نقول والغصة يف قلبنا سئمنا املواقف الظرفية وسئمنا اجملامالت والكلمات
الطيبة .نعم حنن جتار واصحاب حرف ولنا ثقافة وفن وجنحنا يف القطاع
االقتصادي وغريه من القطاعات اال ان هذه الكلمات تدغدغ مشاعرنا
لكن ليست مواقف سياسية .حنن شركاء يف هذا الوطن ومن حقنا ان
نطالب باحرتام شهدائنا وقضيتنا ،مثل ما حنن حنرتم مجيع الشهداء من
كل الطوائف الذين سقطوا الجل لبنان”.
وشدد بقرادونيان انه «يف هذه االزمنة الرديئة يأيت االرمين يف كل اصقاع
العامل ،ليتذكر ال بل ليذكر اجلميع بان القضية االرمنية قضية حية تعيش
الن وراءها شعب يناضل ويكافح».
وختلل احلفل كلمة من عريف احلفل خاجاك بابليان اىل مداخلة نثرية
وشعرية للشاعر هادي مراد اىل وصلة فنية حتاكي جرمية االبادة مع القاء
شعر للطفلني لوري ودافيد نالبنديان .

السيدة ماغدا بريدي رزق تطلق مهرجانات زحلة الدولية ،تحت عنوان امسيات زحلة
أطلقت السيدة ماغدا بريدي رزق رئيسة جلنة «اجمادنا» املهرجانات
الدولية لصيف زحلة  ٢٠١٧حتت عنوان «أمسيات زحلة» اليت ستكون بني ١١
وستتضمن اسماء فنية مميزة وضخمة منها الفنان
و ١٧آب يف البارك البلدي
ّ
وائل كفوري والفنانة هبة طوجي.
راق ودويل يف املهرجانات
واكدت بريدي حتديد املوعد واحلفاظ على مستوى ٍ
للخروج من آذار االحتفاالت احمللية واملهرجانات اخلجولة.
واشارت بريدي ان جلنتها تقوم باألعمال بالتعاون مع بلدية زحلة معلقة
وتعنايل ولكن مع ان يتم الفصل بني االحتفاالت اليت تنظمها البلدية
كمهرجان الزهور وعيد املوسيقى واالحتفاالت الصيفية على تنوعها ،وبني املهرجانات اليت تنظمها بريدي حتت عنوان «أمسيات زحلة» واليت ستعيد
وأكدت بريدي تعاون جلنتها مع شركة خمتصة بتنظيم املهرجانات على مستوى عاملي،
زحلة اىل اخلارطة السياحية
اسوة باملدن اللبنانية االخرىّ .
ً
وهي على أمت استعداد إلعادة االجماد لزحلة وتنشيط احلركة السياحية واالقتصادية يف املدينة.
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

افرام محاضر ًا في جامعة بيروت العربية
ضمن النشاطات اليت قامت بها جامعة بريوت العربية يف اطار
اليوم العاملي للصحة وسالمة الغذاء ،برعاية وزير الدولة لالصالح
االداري د .عناية عز الدين ،حاضر رئيس جملس االدارة املدير
العام ملصلحة االحباث العلمية الزراعية ميشال افرام حول
تلوث املياه وسالمة الغذاء
حيث قدم نتائج احباث
ودراسات اجرتها مصلحة
االحباث .وقد القت احملاضرة
استحسان ًا كبري ًا لدى احلضور
الذي أبدى تفاع ًال اجيابي ًا
حول نوعية املياه والطعام.

المطران درويش استقبل القائد الجديد
لمنطقة البقاع في قوى األمن الداخلي

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني
الكاثوليك ،قائد منطقة البقاع يف قوى األمن الداخلي العقيد
ربيع جماعص ،يف زيارته األوىل اىل مطرانية سيدة النجاة بعد
تسلمه منصبه حديث ًا.
منوه ًا
ومتىن درويش للعقيد جماعص التوفيق يف مهامه اجلديدةّ ،
بالدور الكبري الذي تقوم به قوى األمن الداخلي يف تطبيق
القانون ومحاية املواطنني .كما وجه درويش حتية شكر وحمبة
للقائد السابق ملنطقة البقاع العميد فادي خوري على جهوده
وتعبه طيلة فرتة توليه مهامه يف زحلة

المطران درويش استقبل العقيد بشارة حداد
الرئيس الجديد لجهاز امن الدولة في البقاع
اسـتقبل رئيس اسـاقفة
الفـرزل وزحلـة والبقاع
للـروم امللكيني الكاثوليك
املطـران عصـام يوحنا
درويـش ،الرئيـس اجلديد
جلهـاز امـن الدولـة يف
البقـاع العقيـد بشـارة
حـداد وعـرض معـه
األوضـاع األمنيـة يف
البقاع بشـكل عـام ويف
زحلـة بشـكل خـاص.
وكانـت مناسـبة متىن فيهـا درويـش للعقيد حـداد التوفيـق يف مهامه
اجلديـدة ،كمـا توجـه بالشـكر للرئيس السـابق جلهـاز امـن الدولة يف
البقـاع العميد فـادي حداد علـى اجلهود التي بذهلـا يف احلفاظ على
األمـن وعلـى املواطنين .كمـا وجه درويـش حتيـة ملدير عـام جهاز
امـن الدولـة اللـواء طوين صليبـا شـاكر ًا اياه علـى اختيـار العقيد
حـداد لشـغل مهام رئيـس اجلهـاز يف البقاع.

في حفل غذاء نقابة مستخدمي و عمال
كهرباء زحلة
اسعد نكد  :االدارة و النقابة صنوان ال يفترقان
اقام اجمللس اجلديد لنقابة عمال و مستخدمي شركة كهرباء زحلة حفل غذاء يف
املسرت غريل زحلة ملناسبة االنتخابات اجلديدة اليت حصلت حبضور مدير عام
كهرباء زحلة املهندس اسعد نكد و رئيس دائرة العمل يف البقاع حممد رفاعي و
حماميي و مهندسي الشركة وخالل احل فل القى رئيس النقابة اجلديد االستاذ
كميل شدياق كلمة اكد فيها على استمرار التعاون مع ادارة الشركة اليت تكون
سباقة دائم ًا يف تأمني كل ما يعزز راحة عمال و موظفي الشركة منوه ًا جبهود
املهندس نكد اليت يبذهلا من اجل استمرار الشركة و جناحها و بالتايل الراحة
االقتصادية و احلوافز اليت تقدمها الشركة لعماهلا من اجل العيش بكرامة.

اسعد نكد

فصائل السير في قوى االمن الداخلي
تقيم حواجز توعية

نفذت فصائل السري لقوى االمن الداخلي محالت
توعية للسائقني شملت تسليمهم كتب عن قوانني السري
وكيفية تطبيقها وااللتزام بها واظهار خماطر السرعة
والقيادة العشوائية وعدم استعمال احلزام يف السيارات .
ونفذت فصيلة سري زحلة حاجزي توعية يف شتورا ويف زحلة
وجرى تقدمي توجيهات للعشرات من السائقني حول قوانني
السري وخماطر عدم تطبيقها.

اما املهندس اسعد نكد اكد يف كلمته على ان الشركة و النقابة صنوان ال
يفرتقان خصوصا يف االمور اليت من شأنها تعزيز راحة بال املوظفني على
الصعد االقتصادية و االجتماعية ،مشدد ًا على دور النقابة و العمال يف جناح
الشركة يف مشاريعها كافة و على ضرورة االستمرار يف هذا التعاون املثمر ملا
فيه مصلحة الشركة .
و ختام ًا شرب نكد خنب رئيس و اعضاء جملس النقابة اجلديد متمني ًا هلم
النجاح يف مهامهم .
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العماد جوزف عون في عرسال «نطمئن اهالي الحدود الشرقية الوضع تحت السيطرة الكاملة
تفقد قائد اجليش العماد جوزاف عون على رأس وفد من ضباط القيادة ،الوحدات العسكرية املنتشرة يف جرود عرسال ،حيث جال يف مراكزها
ّ
نوه العماد عون خالل لقائه
وقد
املنطقة.
استقرار
على
واحلفاظ
اإلرهابية
اجملموعات
ملواجهة
امليدانية
إجراءاتها
على
واطلع
مة،
املتقد
القتالية
ّ
ّ
مشدد ًا على مواصلة ضرب
بالضباط والعسكريني جبهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن املنطقة وضبط احلدود من تس ّلل اإلرهابيني،
ّ
والتصدي الفوري مبختلف أنواع األسلحة ألي نشاط أو حترك
جتمعاتهم وأوكارهم،
ّ
مهمة الدفاع عن احلدود الشرقية يف مواجهة التنظيمات
تالزم
إىل
يقومون به ،الفت ًا
ّ
ألنهما
مهمة الدفاع عن احلدود اجلنوبية يف مواجهة
اإلرهابية مع
العدو اإلسرائيليّ ،
ّ
ّ
أن احتدام األزمات
إىل
وأشار
الداخل،
يف
األمن
حفظ
ة
مهم
على
مباشرة
ينعكسان
ّ
ّ
حيتم
اإلقليمية بفعل صراع اإلرادات وتشابك املصاحل الدولية فوق أرض املنطقة،
ّ
أن أولوية اجليش يف هذه املرحلة
على اجليش البقاء يف أعلى درجات اجلهوزيةّ ،
مؤكد ًا ّ
ألي إخاللٍ باألمن.
وسيتصدى
الدقيقة هي محاية االستقرار الوطين،
ّ
ّ
بكل حزم ّ
أن الوضع على احلدود حتت السيطرة
إىل
وختم مطمئن ًا أهايل املناطق احلدودية
ّ
الكاملة للجيش ،الذي سيبقى إىل جانبهم وسيذود عنهم ،مهما ك ّلفه ذلك من أمثان
وتضحيات.

المصعد الكهربائي في سراي زحله واعطاله المتكررة .
انه املصعد الكهربائي يف سراي زحلة احلديث امنا دائم االعطال وميكن القول بان فرتة تعطيله تتجاوز بكثري
فرتة تشغيله وفق ما يروي موظفي سراي زحلة الذين ناشدوا «الرأي» اثارة «نكبة» املصعد الكهربائي
وخصوصا الذين يعملون يف الطوابق العليا وحتديدا طابق وزارة الصحة حيث حتول الدرج والوصول اىل
هذا الطابق اىل نوع من اخملاطرة الصحية اليت ادت يف كثري من االحيان اىل اصابة العديد من االشخاص
بالتعب اجلسدي واستوجبت حالتهم الصحية نقلهم اىل مستشفيات كما حيصل بني الفرتة واالخرى بسبب
تعرضهم اىل االرهاق .
مصعد سراي زحلة واعطاله حكاية التنتهي واملطلوب اليوم اصالحه باقصى سرعة حىت التكون سراي
زحلة املبىن الرسمي االول يف البقاع مهمال اىل هذه الدرجة من الالمباالة يف ظل سؤال عن كفالة التشغيل
واملواصفات اليت نفذ على اساسها هذا املصعد الذي يفتقر اىل الكثري احلداثة .

كبير سارقي السيارات في قبضة شعبة المعلومات
اوقفت شعبة املعلومات على ما ميكن تسميته كبري سارقي السيارات واملعروف باسم علي
فضة وهو مطلوب بعدة مذكرات عدلية ويعترب من اشهر سارقي السيارات يف لبنان من
كافة املناطق اللبنانية ونقلها اىل البقاع ومن مث اسرتجاعها بعد دفع و استطاعت ايض ًا
حتديد هوية املدبر االساسي والتنفيذي لعمليات السرقة ،والذي تبني بانه اللبناين (ع .م).
والذي يقوم بتنفيذ عمليات السرقة وتكليف عدد من االشخاص بنقلها اىل البقاع لقاء
بدل مادي  ،وقد وضعت خطة حمكمة بغية توقيفه.
و رصدت قوة خاصة من هذه الشعبة الشخص املقصود على منت سيارة نوع هيونداي
طراز Tucsonلون اسود (تبني انها مسروقة وعليها لوحة تسجيل مزورة) وبرفقته شخص
جمهول ،ولدى اعرتاضها حاول سائقها الفرار ،فحصلت مطاردة ختللها تبادل اطالق نار
نتج عنه توقيف السيارة مبن فيها ،وتعرض الشخصني الصابات غري خطرية نقال على
اثرها اىل املستشفى للمعاجلة ،وهما :ع  .م  ( .مواليد  ،1983لبناين) ملقب بـ علي فضة.
ع .ز ( .مواليد  ،1991لبناين) بالتحقيق الفوري مع املذكورين ،جرى حتديد اماكن اربع
سيارات مسروقة نوع هيونداي طراز Tucsonقاما باخفائها يف عدة مناطق يف حمافظة
جبل لبنان متهيدا لنقلها اىل البقاع .مت ضبطها مجيعها اضافة اىل السيارة اليت كانا على
متنها واليت سلمت اىل اصحابها بناء الشارة القضاء اخملتص .وتبني ان املدعو (ع  .م) من
اخطر املطلوبني للقضاء ،وانه يوجد حبقه  150مذكرة عدلية ,وقد اعرتف (ع  .م ).بتنفيذ
عشرات عمليات سرقة
السيارات من انواع
خمتلفة ومن عدة مناطق
وادخاهلا اىل سوريا  ،كما
اعرتف اآلخر بقيامه
بنقل السيارات املسروقة
من بريوت اىل البقاع
واليزال التحقيق جار
باشراف القضاء اخملتص .

يسرقون محال الخليوي
في سعدنايل
بعد اقل من  5ساعات على اقتحامهما حمل
لبيع االجهزة اخللوية وسرقته يف سعدنايل،اوقفت
شعبة املعلومات شقيقان سوريان اعرتفا بالسرقة
بواسطة الكسر واخللع اىل حمل معد لبيع االجهزة
اخللوية ،وسرقا من داخله اجهزة وفروا اىل جهة
ونتيجة للمتابعة
جمهولة .ويف خالل  5ساعات ،
ً
والرصد ،متكنت شعبة املعلومات يف املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي  ،من توقيف كل من ع .م.
(مواليد عام  / 1997سوري) وشقيقه التوأم ( أ.م
وسلم املوقوفان اىل القطعة املعنية الجراء
املقتضى القانوين حبقهما

توقيف  30سوريا
على احد طرق التهريب

اوقفت دورية من شعبة املعلومات يف املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي 30 ،شخص ًا من التابعية
السورية ،وذلك يف أثناء دخوهلم خلسة عن طريق
التهريب عند منطقة الصويري على احلدود اللبنانية
 السورية يف جوار حماذاة منطقة املصنع احلدوديةوكانوا السوريني يستقلون سيارة « فان» لوحتها
األمامية مزورة ،ومت توقيف سائقها املدعو_ أ .ش( .
مواليد عام  ،1998سوري) بالتحقيق معه اعرتف انه
يعمل لصاحل أحد املهربني يف املنطقة و مت حجز الـ
« فان « وسلموا اىل القطعة املعنية والتحقيق جارٍ
بإشراف القضاء اخملتص والعمل مستمر لتوقيف سائر
أفراد العصابة

افتتاح مختبر االعالف في تل عمارة برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر
األعالف يف مركز األحباث العلمية الزراعية يف تل عمارة -رياق،بدعوة من مدير عام مصلحة
الدكتور ميشال افرام وحبضور حشد من الفنيني الزراعيني والدكاترة ورؤوساء بلديات بقاعية
احلفل بكلمة ترحيبية وتعريفية عن اخملترب القاها رئيس خمترب االعالف املهندس جوزيف قهوجي
االعالف ودوره يف تطوير هذه مشريا اىل ان اخملترب يقوم بفحوصات متعددة ويعترب االول من نوعه يف

افتتح وزير الزراعة غازي زعيرت،خمترب
االحباث العلمية الزراعية يف تل عمارة
وخماتري وموظفي مركز األحباث.واستهل
و حتدث الدكتور ميشال افرام عن خمترب
الشرق االووسط حبسب افرام.
مث حتدث زعيرت فنوه بدور املدير العام لألحباث العلمية واملهندسني واملوظفني يف املركز ،الفتا إىل أهمية خمترب األعالف يف تنمية وتطوير القطاع الزراعي مؤكدا
بان هذا اخملترب يعود بالنفع على مريب املاشية  .ووعد بتعميم مشروع اخملتربات يف مناطق أخرى «لتساهم يف تنشيط قطاع األعالف و احلفاظ على سالمته”.
بعد ذلك جال اجلميع يف اخملترب ،واطلعوا على أقسامه وكيفية العمل فيه.

«البان وأجبان المنارة «تفوز بالجائزة الذهبية األوروبية للجودة والنوعية في ألمانيا.
فازت شركة ألبان وأجبان املنارة بامليدالية الذهبية األوروبية للجودة والنوعية والصدارة التجارية،
ومت تسليم اجلائزة للمديرالعام للشركة سعيد أبو غنيم الذي ميثل اجليل الثالت من مديري
املؤسسة ،يف العاصمة األملانية برلني مؤخرا ،تأكيدا على املثابرة وجودة املنتج وتقنية اإلنتاج
والتجهيزات .وتقوم اجلهة املاحنة للجائزة مبراقبة اجلودة والنوعية سنويا ولعدة أعوام متتالية.
وقد مت تأسيس معمل ألبان املنارة يف عام  1960من قبل يوسف أبو غنيم – رمحه اهلل -وكان كناية عن مشروع
متواضع مؤلف من مزرعة صغرية ،إلنتاج وتوزيع احلليب يف القرية والقرى اجملاورة على الدراجة اهلوائية،
وصوال إىل مطلع الثمانينيات عندما مت بناء معمل حديث نسبيا  ،وبدأ اإلنتاج معتمدا على احلليب الطازج
الذي كان ينتجه من مزرعته اخلاصة .

غرفة زحلة والبقاع في وزارة الصناعة

زار وفد من جملس ادارة الغرفة ترأسه نائب رئيس الغرفة
اﻻستاذ انطوان خاطر وزير الصناعة الوزير حسني احلاج
حسن حيث عرضت على معايل الوزبر املشاكل اليت تعرتض
الصناعة الللبنانية وتعاين منها وقدمت ملعايل الوزير مذكرة
باملطالب الصناعية والتنموية ملنطقة البقاع وضرورة العمل من
اجل حتقيقها ودفع النمو واﻻزدهار وخاصة يف هذه الظروف
احلرجة والدقيقة اليت متر بها البﻻد واﻻقتصاد الوطين .

“ايدال” تنظم ورشة عمل حول نظام التتبع بالتعاون مع مكتب  TUVفي غرفة زحلة
عيتاني :حجم الصادرات الزراعية اللبنانية حافظ على مستواه في العام 2016
نظمت املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات يف لبنان «ايدال»
بالتعاون مع مكتب  TUVورشة عمل ارشادية حول «نظام التتبع
للمنتجات الزراعية ودوره يف دخول األسواق العاملية» ،يف حضور
رئيس جملس إدارة املؤسسة نبيل عيتاين ،نائب رئيس غرفة التجارة
يف زحلة األستاذ منري التيين ،مدير مكتب  TUVاألستاذ جورج ابو
حيدر ،رؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من املصدرين.
بداية ،كانت كلمة ترحيبية من التيين يف كلمته على أهمية هذه اخلطوة
اليت تندرج يف إطار التسويق للمنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة هلا.
وحتدث عن اهمية انظمة إدارة اجلودة يف العمل الزراعي ملا هلا من اهمية،
وأكد املهندس عيتاين يف مداخلته أن نظام التتبع يف مشاغل التوضيب
ِ
حيكم االشراف على كل مرحلة وكل حلقة من حلقات
مهم جدا كونه
معاجلة املنتج وتوضيبه ،مبا يكفل إدارة جيدة لسالمة الغذاء.وأعلن عيتاين
حتسن
أن هذا الربنامج حقق نتائج اجيابية مباشرة وغري املباشرة لناحية ّ
«يعترب العام  2016اجنازا حبد ذاته بالنسبة للقطاع
نوعية التوضيب وقالُ :

حبيث
الزراعي،
أننا متكنا من وقف
الرتاجع يف حجم
الصادرات الذي كان
ساريا خالل السنوات
اليت سبقت بسبب
اإلقليمية
الظروف
وحافظت
احمليطة.
أرقام برنامج تنمية الصادرات الزراعية على املستوى الذي مت تسجيله
يف العام  ،2015حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية عربه  350الف طن.
وحققت صادرات العسل زيادة بلغت  %59مقـــارنة مع العام .2015
أما املراكز اليت نالت شهادات ايـزو وهاسب وغــلوبـل غـاب
خالل العـامني  2015و ،2016فقد بلغ  21مركزا ،بعد ان كان  11مركزا
يف العام  2014وصفر يف العام  ،2012تاريخ انطالق برنامج .”Agri Plus
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رائد الفضاء االميركي دونالد توماس في ضيافة الدكتور حسن العلي
اقام الدكتور حسن العلي رئيس شركة ابتيموس حفل عشاء على شرف رائد الفضاء االمريكي دونالد توماس يف منزله يف كسارة واستقبل العلي
وزوجته رنا وبناته سارانا واوريانا وسكايال ،بكثري من احلفاوة د .دونالد الذي عرب عن اعتزازه وفخره بالضيافة اللبنانية اليت القاها يف منزل الدكتور
حسن العلي وحضر حفل العشاء عددا من اصدقاء الدكتور العلي ويف مقدمهم رئيس كتلة زحلة النيابية الدكتور طوين بو خاطر،النائب ايلي ماروين،
النائب الدكتور عراجي،عضو املكتب السياسي يف حزب الكتائب السيدة ندى ماروين ،رئيس شركة تنمية قدرات الشباب مليح اليمن ،العقيد علي
العجمي و عقيلته ،الرائد وليد احلكيم و عقيلته ،مديرة الثانوية اإلجنيلية السيدة كريستني الريس ،رئيس نقابة الشحن املربد يف لبنان عمر العلي
ّ
وعددا من اقارب الدكتور العلي .يشار اىل ان رائد الفضاء االمرييكي دونالد توماس يزور لبنان ملدة  ١٣يوم ًا بدعوة من شركة اوبتيموس و برنامج
تنمية القادة الشباب .YLDP

الوزير غطاس خوري في عنجر والوزير جمال الجراح يكرمه
افتتح وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري القصر الصغري يف موقع عنجر
االثري املرمم من قبل سفارة كوريا اجلنوبية باشراف املديرية العامة لالثار،
يف احتفال اقيم يف ساحة القلعة يف حضور وزيري االتصاالت مجال اجلراح
والسياحة اواديس كيدانيان ،سفري كوريا يل وانغ مان ،رئيس بلدية عنجر
وارتكس خوشيان،سركيس خوري مدير عام االثار ونواب زحلة والبقاع الغريب.
وكان الوزير غطاس خوري قد استهل جولته البقاعية بزيارة ازهر البقاع
برفقة الوزير مجال اجلراح وكان يف استقباهلما املفيت خليل امليس وختلل
الزيارة جولة يف معرض الكتاب اىل لقاء مع رؤوساء البلديات البقاعية
ومنسق تيار املستقبل يف البقاع االوسط بسام شكر.
من االزهر انطلق الوزيران اجلراح وخوري اىل قلعة عنجر وكان يف
استقباهلم مع الوفد املرافق من النواب ،رئيس بلدية عنجر وارتكس
خوشيان  ،مث انضم اليهم وزير السياحة اواديس كيدانيان واالمني العام
حلزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان .
وقدم رايف جرجيان شرحا عن االعمال الرتميمية وعن قلعة عنجر .
يف االحتفال داخل القلعة كلمة ترحيبية من رئيس البلدية خوشيان اىل
كلمة وزير السياحة كيدانيان كلمة اعلن فيها افتخاره برتميم هذا املعلم
االثري الذي كان فيه الجدادنا االرمن بصمات يف عمليات احلفر واظهار
هذه املعامل املهمة يف هذه املنطقة.

بدوره أعلن وزير الثقافة «ان ترميم موقع القصر الصغري ،بهبة من كوريا
اجلنوبية عرب سفارتها يف بريوت ،استغرق اربعة اشهر».
ووعد خوري «ان وزارة الثقافة ،من هذه القلعة ،لن تألو جهدا لرتميم
القلعة والقصر الكبري والوزير كيدنيان سوف يضيء هذه القلعة”.
كما كانت كلمة للسفري الكوري يف املناسبة.
ختام جولة الوزير غطاس خوري كانت تلبيته لدعوة على حفل غذاء
اقامه وزير االتصاالت على شرف حبضور حشد وزاري ونيايب ورؤوساء
البلديات وخماتري وفعاليات .

نادي اطلس الفرزل زار اسعد نكد مكرم ًا
خالل زيارة قاموا بها اىل شركة كهرباء زحلة كرم رئيس و
اعضاء نادي اطلس الفرزل و خمتار الفرزل جوزف فرح مدير
عام كهرباء زحلة املهندس اسعد نكد ملرور سنتني على تأمينه
الكهرباء  ٢٤/٢٤للبلدة و جناح مشروع الشركة و كانت كلمة لرئيس
النادي احملامي رشيد فرح الذي نوه جبهود نكد يف ختفيف االعباء
املالية عن كاهل املواطنني يف ظل الظروف االقتصادية اليت مير
بها لبنان  ،و من مث قدموا لنكد درع النادي الرياضي تقدير ًا .
املهندس نكد شكر الوفد على بادرتهم مؤكد ًا ان مشروع ٢٤/٢٤
ما كان ليتحقق لوال جهود كل اخمللصني لبلدهم و على رأسهم
اجملتمع املدين

عبداهلل ضاهر ينفي شائعةترشحه
مرشحنا ميشال ضاهر الذي ندعمه

نفى رجل األعمال عبداهلل جورج ضاهر ما
تداولته بعض املواقع االلكرتونية عن خرب ترشحه
لالنتخابات النيابية.
ان هذا اخلرب عارٍ من الصحة
وأعلن ضاهر ّ
متام ًا ،وانه مل يبدي يوما رغبته دخول املعرتك
النيايب  ،مؤكد ًا ان شقيقه السيد ميشال ضاهر
هواملرشح عن احد املقعدين الكاثوليكيني بقضاء
زحلة  ،وهو مرشحنا الذي نقف مجيعا خلفه
وندعمه بكل الوسائل املمكنة  ،امال ان يتم إقرار قانون عادل لالنتخابات
النيابية حيفظ صحة التمثيل لكافة مكونات اجملتمع  ،و يؤدي خللق بلد
عصري وقوانني حضارية وبيئة نظيفة ومكانا نعتز مجيعا ان نعيش فيه
ويعيش فيه ابناءنا من بعدنا

المستشار السعودي في ضيافة الوزير مراد

الكتلة الشعبية أح ّيت ذكرى حرب زحلة:
قسم
سكاف « :زحلة أصغر من أن تُ ّ
وأكبر من تُبلع» ...وسوف نكسر الحصار

زار القائم بأعمال السفارة
السعودية يف لبنان املستشار
وليد البخاري ،الوزير السابق
عبد الرحيم مراد يف دارته يف
شتورا ،تباحثـا يف حاجات البقاع
والبقاعـيني واملشـاريع املمـكن
أن تنفذها اململكة يف خــطتها
وسياستهـا اجلديـدة يف لـبنان.
وأعرب مراد عن ضرورة تكثيف
اخلدمات واملشاريع يف قرى البقاع،
مثني ًا على الدور التارخيي ل»مملكة اخلري يف مواقفها اجتاه لبنان ،والقضايا العربية
واالنسانية يف املنطقة ،شاكرا اململكة اهتمامها يف البقاع خاصة ولبنان عامة.

اهالي بدنايل «حسن يعقوب ليس من نسيجنا
االجتماعي وغير مرحب به
أحيت الكتلة الشعبية ذكرى الثاين من نيسان اليت كسرت
حصار مدينة زحلة عام , 81ونظمت احتفاال حاشد ًا يف
الكلية الشرقية حبضور عدد كبري من أهايل املدينة الذين
صنعوا جمدها التارخيي وعدد كبري من الفعاليات الدينية
والسياسية ،مبشاركة الفنانة باسكال صقر اليت قدمت جمموعة
أغاين وطنية .وبعد عرض فيلم وثائقي ،ألقت رئيسة الكتلة
الشعبية السيدة مريمي سكاف كلمة إستذكرت فيها شهداء
زهرت دماؤهم لتبقى زحلة عظيمة  .وقالت إن هذه املدينة
ّ
متعاقدة مع التاريخ أن تبقى هي التاريخ و مهما مر عليها
َّ
حروب وحصار وحتديات ستبقى “إم املعارك» وحبجم التحدي.
وأسفت سكاف لكون الدولة اللبنانية مل تعط تضحيات
الشباب قيمتها حبيث تدفع العديد منهم اىل اهلجرة بسبب
عدم تأمني فرص العمل فيما ال تعرتف هلم يف املقابل
حبقهم الدميقراطي ومتنع التصويت عن من هم دون سن
ال  18وهذا أقل حق من حقوق الشباب على دولتهم .
اضافت سكاف  :دائم ًا جيدون أسباب ًا لتغيري الدستور إذا
كان ذلك يتناسب ومصاحلهم ،فيما يرفضون التغيري والتعديل
إذا كان هدفه إشراك الشباب يف رسم مصري الوطن .
وأكدت أن النسبية تهدد من هم يف السلطة بشركاء؛
مبجموعات جديدة من اجملتمع مينعونها من التمثيل ،بقوى وأقليات
وأحزاب وعائالت يريدون أن تبقى خارج الشراكة يف احلكم.

بدعوة من الشباب الوطين يف بلدة بدنايل نفذ اعتصام يف حسينية البلدة احتجاجا
على املومتر الصحفي والكالم الصادر عن النائب السابق حسن يعقوب والذي
يسكن يف البلدة وحتدث باسم اهايل بدنايل احملامي غسان سليمان وقال كفى
بدنايل فنت وجيب ان تعود اىل أصالتها وتارخيها املقاوم اليت ترىب َاهلها عليها.
أضاف لقد وصلت األمور اىل اتهامنا بوجودنا ونقول للنائب حسن يعقوب افعل
ما شئت واختار اي مكان لعملك حنن لسنا ارضية صاحلة تلعب بها يف مصاحلك
وأفعالك مل نعد حنتمل .
اضاف احملامي سليمان «حسن يعقوب مل يعد من نسيجنا االجتماعي وغري
مرحب به يف مناسباتنا العامة يف الناي احلسيين» ،مؤكدا ان العقيد الذي نال
منة من حسن يعقوب.
الرتقية ناهلا جبدارة وليس ً
وتوجه اخريا احملامي سليمان بالشكر اىل «اخوتنا آل يعقوب وعلى وجه اخلصوص
اشقاء فضيلة الشيخ حممد يعقوب اعاده اهلل خبري على موقفهم الذي يتطابق
مع موقف اخوتهم اهايل بلدة بدنايل .
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طارق الميس يكرم السفير السويسري في لبنان
امضى السفري السويسري يف لبنان فرنسوا باراس يوما طويال يف البقاع
االوسط بدعوة من رجل االعمال طارق امليس الذي اقام حفل غذاء
تكرميي على شرف السفري باراس حبضور حشد رسمي لبناين وبقاعي
وفعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية يف مقدمها مطران زحلة
والبقاع للطائفة املارونية جوزف معوض،السفري اللبناين السابق يف
سويسرا حممد احلركة ،النواب اللواء انطوان سعد،شانت جنجيان،الدكتور
امني وهيب والدكتور عاصم عراجي،النائب السابق سليم عون،مفيت
زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس ،قائد منطقة البقاع العسكرية يف اجليش
اللبناين العميد خالد طربني،رؤوساء بلديات وفعاليات.
استهل السفري باراس جولته البقاعية بزيارة ازهر البقاع يف جمدل عنجر
برفقة رجل االعمال طارق امليس ورئيس مجعية الصداقة السويسرية –
اللبنانية لويس كرباج ،وكان يف استقباهلم مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل
امليس حبضور عددا من املشايخ ورؤساء البلديات .وقدم املفيت امليس هدية
تذكارية للسفري السويسري باراس عربون الصداقة اللبنانية – السويسرية .
وجال السفري باراس على خمتلف اقسام ومنشآت االزهر من املباين
التعليمية اىل اقسام اجلامعة.
من االزهر انتقل باراس اىل حفل الغذاء الذاي اقامه طارق امليس
على شرفه ويف كلمته اشار طارق امليس اىل اطر التعالون بني لبنان
وسويسرا واىل الدور الكبري الذي يلعبه السفري باراس يف تعزيز وتطوير

هذه العالقات االخوية مشريا اىل ان لبنان يستمد ثقافة احلياة واجلمال
والبناء من سويسرا ويقف اليوم بنخبة من ابنائه اصحاب املقامات ومجع
من البقاعيني الذين حيملون اجلنسية السويسرية ليقول لضيفنا احملب
واحملبوب ،لسعادة السفري «لك منا ارقى رسائل الشكر واالمتنان والتقدير
لدورك املميز والفعال يف تامني سبل احلياة الناس احبوك كما احببتهم .
وحتدث امليس عن مشروع تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
يهدف اىل ادارة املياه يف البقاع من العام  2016اىل العام  2019وبقيمة اربعة
ماليني فرنك سويسري .
وكانت كلمة للسفري السويسري فرنسوا باراس الذي حتدث عن مدى اعجابه
بلبنان الذي اعتربه اكثر آمانا من اي بلد اخر ومعربا عن مدى امتنانه لتوليه
مرتني مهام السفري السويسري يف لبنان ونوه باراس بالدول الكبري الذي
يلعبه رجل االعمال طارق امليس يف تطوير العالقات اللبنانية – السويسرية
،شاكرا اجلميع على هذه احلفاوة واليوم الطويل الذي امضاه يف البقاع.
وكانت كلمة لرئيس جلنة الصداقة السويسرية – اللبنانية لويس كرباج
حتدث عن الدور املهم الذي يشغله رجل االعمال طارق امليس يف
سويسرا والذي يهدف من خالله اىل جتيريه لصاحل بلده االم لبنان .
وحتدث املفيت امليس منوها بتطوير العالقات اللبنانية – السويسرية ومتحدثا عن
املركز االسالمي يف سويسرا الذي يعترب اجنازا ومرجعا لكل املسلمني يف سويسرا .
يف ختام احلفل قدم طارق امليس درعا تكرمييا اىل باراس

عشاء جامعة  – AUSTزحلة
لقاء تربوي لتكريس الروابط بين المدارس و الجامعة في إطار أنشطتها الثقاقية و االجتماعية
فرع زحلة،

أقامت اجلامعة األمرييكية للعلوم و التكنولوجيا -AUST
عشاء يف فندق «اوتيل قادري الكبري» زحلة.
اللقاء السنوي الذي تنظمه منسقة العالقات العامة السيدة نللي بستاين،
مجع مديري و ممثلي مدارس البقاع ،من أجل التالقي على أهداف تربوية
تعليمية تثقيفية ،يطمح اليه اجملتمعون يف سبيل تطوير القطاع التعليمي،
و إجياد سبل للتالقي املستقبلي بني املدارس الثانوية و التعليم العايل يف
لبنان.
حضر العشاء املدير العام للتعليم العايل يف لبنان الدكتور أمحد اجلمال،
و عددا من مديري و مسؤويل املدارس البقاعية العريقة مبشاركة رئيسة
اجلامعة الدكتورة هيام صقر و نائب رئيس اجلامعة للشؤون االكادميية
الدكتور نبيل حيدر و اهليئتني التعليمية و اإلدارية يف اجلامعة.
استهل اللقاء بالنشيد الوطين و الرتحيب من قبل مسؤولة الدائرة االعالمية
و العالقات العامة يف فرع االشرفية اآلنسة ماجدة داغر اليت بدورها قدمت
رئيسة اجلامعة .حتدثت الدكتورة هيام صقر عن اهمية القطاع األكادميي يف
لبنان الذي كرس لبنان منارة علمية يف املنطقة كما أكدت على مواكبة ال
 AUSTالتطور العلمي و الرتبوي ،لكي يبقى الطالب اللبناين مثاال حيتذى
به ،و قد أعلنت ان  AUSTمنذ اليوم األول لوجودها انها تبحر يف مياه
مل يتجرأ أن يبحر فيها احد .و أضافت أننا أردنا إتاحة اختصاصات جديدة
للطالب اللبناين الذكي و املطلع و امللم مبا حوله .و أردنا ان يكون له يف
لبنان بديال موازيا ملا يطلبه من اختصاصات خارج لبنان فتجرأنا و جنحنا.
و ما اختصاصات العلوم اجلنائية  FORENSIC SCIENCESو علوم
البصريات و قياس النظر  OPTICS AND OPTOMETERYو
علوم االشعة  RADIOLOGIC SCIENCESو برامج تصميم األزياء
 FASHION DESIGNاال بعض مما نقدمه اليوم للطالب يف برامج جديدة
القت إقباال كبريا.
و قد أعلنت ان  AUSTستقدم برامج صيفية يف اللغة اإلنكليزية و
الرياضيات جمانا لكل طالب يريد االنتساب إليها لكي ال يضيع فصال
استلحاقيا بدراسة هاتني املادتني.
و جتدر االشارة إىل انه لوال جودة تعليمنا و جودة جتهيزاتنا و خمترباتنا
ملا كان باستطاعة  AUSTأن حتصل على  ACCREDITATIONأي
االعتماد لرباجمها يف إدارة االعمال من (IACBE) INTERNATIONAL
ASSEMBLY FOR COLLEGIATE BUSINESS EDUCATION
و من ABETلربامج اهلندسة و املعلوماتية.
و اختتم اللقاء املدير العام للتعليم العايل يف لبنان الدكتور أمحد اجلمال
مرحبا باحلضور و مهنئا جامعة AUSTعلى جناحاتها يف اجملاالت الرتبوية
اخملتلفة و اليت توجت حبصوهلا على اعتمادات اجلودة الدولية من بني
مثان جامعات يف لبنان (من أصل سبعة و اربعني جامعة) .و كذلك نوه
الدكتور أمحد اجلمال بدور مدراء املدارس يف حتقيق التكامل الرتبوي ما بني
التعليم اجلامعي و التعليم ما قبل اجلامعي .و قد أبدى املدير العام سروره
لكونه تابع مسرية ال AUSTمنذ تأسيسها و واكب خطواتها املتماسكة و
املنسجمة مع متطلبات و متغريات األلفية الثالثة.
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رائد الفضاء االميركي في مجدل عنجر الصورة الحقيقية والناصعة
بكل اطمئنان زار رائد الفضاء االمرييكي دونالد توماس بلدة
جمدل عنجر يف البقاع االوسط وكانت زيارته االوىل له ضمن
جولة من الزيارات واللقاءات يف مدارس وجامعات البقاع.
استهل دونالد حمطاته البقاعية بزيارة جمدل عنجر ليؤكد على الصورة
احلقيقية والطيبة هلذه البلدة واليت بدت امس كثري حمبة ومضيافة
حبسيب دونالد الذي التقى طالب املدارس يف جمدل عنجر يف لقاء اقامه
رئيس البلدية سعيد حسني ديب ياسني يف ازهر البقاع حبضور اخملاتري
واعضاء اجمللس البلدي وفعاليات من البلدة .
وكانت اسئلة وأجوبة حول جتربته الشخصية وكيف ميكن للشباب ان يقوموا
بتنمية قدراتهم خبلق طاقات اجيابية .رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد ياسني
رحب بزيارة توماس مثنيا على قدراته وطاقاته يف توجيه وحتفيز قدرات الشباب
مشريا اىل اهمية زيارات للبقاع وجمدل عنجر كمنطقة امنة واعطاء

الصورة احلقيقية عن اجملدل  .يشار اىل ان رائد الفضاء االمرييكي دونالد
توماس يزور لبنان ملدة  ١٣يوم ًا بدعوة من شركة اوبتيموس و برنامج تنمية
القادة الشباب .YLDP

رائد الفضاء االميركي دونالد توماس في جامعة الـ AUST
ضمن سلسلة النشاطات الرتبوية اهلادفة اليت تنظمها مديرة العالقات
حط رائد الفضاء
العامة يف جامعة ال AUSTزحلة السيدة نيللي بستاين،
ّ
األمريكي الدكتور دونالد توماس يف رحاب اجلامعة األمريكية للعلوم
والتكنولوجيا  AUST -زحلة اليت كانت السباقة يف استضافته من خالل
اللقاء الرتبوي املميز الذي أُقيم يف فندق القادري الكبري يف زحلة .
وقد مت اللقاء برعاية وحضور رئيسة اجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا
الدكتورة هيام صقر الرائدة دائم ًا يف إستقطاب رواد العلوم واملعارف .ضم
اللقاء حشد كبري مؤلف من أكثر من مخسماية طالب ثانوي وجامعي.
يف بداية اللقاء ألقى مدير الفرع الدكتور شربل بستاين كلمته ،استعرض
فيها التزام اجلامعة بكل ما له من صلة بالعلوم و التكنولوجيا و التطور

ورحب بالضيف الكرمي شاكرا لرئيسة اجلامعة الدكتورة هيام صقر اتاحة
هذه الفرصة لطالب البقاع .عرض الدكتور توماس مسريته اليت أوصلته
اىل الفضاء الرحب وقد ركز خالل اللقاء على أن العلى ال تنال إال بسهر
الليايل .وقد أثار إعجاب احلضور الذي حاوره حول أمور تتعلق باألرض
وتوج اللقاء بكلمة لرئيسة اجلامعة الدكتورة هيام صقر أثنت
والفضاء.
ّ
فيها على قدرة الطالب اللبناين ومتيزه يف خمتلف احلقول كاسر ًا كل
احلواجز يف مسريته حنو فضاء العلوم والتكنولوجيا.وقدمت رئيسة اجلامعة
الدكتورة هيام صقر وعميد الفرع الدكتور شربل بستاين درع ًا تكرمي ًا له.
يشار اىل ان رائد الفضاء االمرييكي دونالد توماس يزور لبنان ملدة  ١٣يوم ًا
بدعوة من شركة اوبتيموس و برنامج تنمية القادة الشباب .YLDP

دونالد توماس في االنطونية
استضافت اجلامعة االنطونية فرع البقاع يف رياق – النيب ايال،رائد الفضاء االمريكي
دونالد توماس الذي عقد حوارا مع طالب اجلامعة مبشاركة طالب الصفوف النهائية
يف مدرسة االنطونية رياق وطالب الكلية الشرقية يف زحلة .افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية
وتوجيهية من املدير االداري للجامعة النطونية الدكتور طوين رعيدي مث كانت حماضرة
القاها دونالد توماس وختللها مداخالت مع الطالب .يشار اىل ان رائد الفضاء االمرييكي
دونالد توماس يزور لبنان ملدة  ١٣يوم ًا بدعوة من شركة اوبتيموس و برنامج تنمية القادة
الشباب .YLDP
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طالب القديسة حنة – رياق يشاركون بنجاح في مهرجان خدمة المجتمع
الذي ّ
نظمته مؤسسة أديان باشراف وزارة التربية
شاركت مدرسة القديسة حنة يف رياق يف برنامج»خدمة اجملتمع « يف التعليم
الب
العام للمرحلة
الثانوية الذي تشرف عليه وزارة الرتبية وقدم ط ّ
ّ
عدة مشاريع اىل
االول و الثاين من املرحلة الثانوية يف املدرسة
ّ
ّ
الصفني ّ
وزارة الرتبية ومت اختيار أحد تلك املشاريع و كان قد أطلق الطالب عليه
تسمية « »FLOWER POWERأي قوة الزهرة ،ومت اختياره من قبل
منوذجية .نوع املشروع الذي
الوزاة مع حوايل  70مشروع آخر كمشاريع
ّ
الب القديسة حنة رياق متحور حول الواقع البيئي واهلدف منه
تقدم به ط ّ
ّ
أنها تقع على مساحة
و
خاصة
املدرسة
يف
الزراعة
تنشيط
السعي اىل
ّ
لشت أنواع الزراعات
البقاعية و الصاحلة
كبرية من االرض يف بلدة رياق
ّ
ّ
 .و األهداف األخرى متحورت على نوعية الطالب على
أهمية الزراعة و احملافظة على مجال الطبيعة و على
ايقاظ الوعي عندهم و يف احمليط لضرورة محاية البيئة
و نظافتها  .بعد اختيار املشاريع قامت مؤسسة أديان و
هي شريك مع وزارة الرتبية و املركز الرتبوي للبحوث و
اإلمناء يف إعداد مشروع خدمة اجملتمع ،بتنظيم مهرجان يف
الضبية – بريوت لتكرمي املدارس
قصر املؤمترات من منطقة
ّ
منوذجية يف جماالت
البها كمشاريع
اليت اختريت مشاريع ط ّ
ّ

(معدوا املشروع ) يرافقهم االستاذ
عديدة  .و شارك طالب القديسة حنة
ّ
.فقدمت خالله الطالبة كارين بدرا
املواكب اجنلو بعيين يف هذا املهرجان
ّ
(من طالب الصف الثانوي الثاين )املشروع يف إحدى ورش العمل املتوازية
يف اجملال البيئي ،بعدها انتقلت كل اجملموعات اىل قاعة املسرح الكربى
رسمية من الوزارة واملركز الرتبوي و مؤسسة أديان بعدها
فألقيت كلمات
ّ
فنية و
وحملات
مداخالت
محوي
أنطوين
و
خباز
جورج
قدم الفنانان
ّ
ّ
ترفيهية.
ّ
و يف ختام احلفل ّمت توزيع شهادات التقدير و اجلوائز على املدارس الفائزة.
مجاعية لكافة الطالب املشاركني .
وأخذت صورة
ّ

طالب القديسة حنة رياق في زيارة الى متحف مصرف لبنان
يف اطار زيادة املعرفة واكتشاف تاريخ لبنان املايل واملصريف الذي يشتهر
االول و الثاين
الصفني
الب
به لبنان على صعيد العامل العريب  ،زار ط ّ
ّ
ّ
من املرحلة الثانوية ،معرض العمالت يف مصرف لبنان مبرافقة االستاذ
االهمية الكربى لدور مصرف
عيسى خوري .وتايت الزيارة يف اطار ابراز
ّ
لبنان ولتوسيع افق اجملاالت العلمية عند الطالب من خالل اضطالعهم
على املتحف وما خيتزنه من عمالت نادرة وملعرفة التاريخ الذي ميكنهم
بناؤه من خالل استكشاف ما ميكن تسميته الثروة اليت ختتزنها غرفة
املعدنية و منها ما يعود ملئات السنني ما قبل التاريخ ،
القطع النقدية
ّ
التقنيات احلديثة املستخدمة
و
تصميمها
يف
حتاكي
اليت
الكبرية
أو للغرفة
ّ
املتخصص يف آن .
ميتع الزائر أو
يف أهم املتاحف و اليت تعكس ما يفيد و ّ
ّ
قبل الدخول اىل قاعات متحف العمالت،شاهد الطالب وبناءا على
اقرتاح من فريق املتحف ،فيلم وثائقي قصري عن مصرف لبنان  ،تضمن
كيفية عمله  ،و احتياط الذهب املتوافر
كل جوانب تارخيه ،أقسامه ،
ّ
يتضمن الشريط مقابلة مقتضبة مع سعادة حاكم مصرف لبنان
لديه  ،و
ّ
العثمانية بأوىل
العملة
استبدال
تاريخ
الفيلم
ويسرد
سالمة.
رياض
احلايل
ّ
املعدنية
النقدية مرورا بعبارة لبنان الكبري على االوراق النقدية و
االوراق
ّ
ّ

وفد من مجدل عنجر عند اللواء عثمان
زار وفد من جمدل عنجر برئاسة رئيس البلدية سعيد ياسني ،
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان يف مكتبه
بثكنة املقر العام وجرى خالل الزيارة حبث يف امور تهم بلدة
جمدل عنجر ومنها رخص البناء واالبار االرتوازية.

منتصف العشرينات .وعرض الفيلم تاريخ املصرف من ميشال خوري و
اله احلاكم
حت تو ّ
ادمون نعيم و غريهم ممن ّ
متكنوا من صون هذا املصرف ّ
احلايل رياض سالمة الذي تعود له فكرة « متحف العمالت “.
وزنك ذهبا  « :مصرف لبنان «.
بعد انتهاء الفيلم ،حان وقت الدخول اىل املتحف الذي استقبل الطالب
الذهبية الذي جيري
حيول وزنك للتو اىل عدد من السبائك
مبيزان كبري
ّ
ّ
احتسابها باملال فيساوي وزنك عندها مليارات اللريات و أيضا ما توازيه
من احتياطي املصرف  .لذلك سعادتك مبا تساويه جتعلك تكمل اجلولة
للتعرف أكثر.
ّ
					
مال العامل عند املتحف
و تواصل اجلولة يف هذه الغرفة احلديثة  ،هنا جتتمع القارات اخلمس من
فأهميتها ليست يف
النقدية من االقدم وصوال اىل االحدث .
خالل أوراقها
ّ
ّ
العمالت اجلديدة بل بتلك اجملموعات النادرة من كل قارة .....
تقدر بثمن ،ستبقى حمفورة يف
جولة و زيارة بني معامل الثروة اليت ال ّ
ذاكرة الطالب وقد تكون بداية ملستقبلهم الذي يريدونه مزهرا وذهبيا
كسبائك مصرف لبنان اليت حتافظ على استقراره النقدي.

الدكتور نبيل نعمان يستعيد ذكريات سنواته الدراسية في ثانوية القديسة حنة -رياق

رسيتال ديني «الشهادة لكلمة اهلل» في الجامعة االنطونية فرع البقاع
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اعتصام موجع الصحاب الكسارات
نفذ اصحاب الكسارات والشاحنات اعتصاما لليوم الثاين اقل ما يقال
عنه بانه موجعا وتسبب اقفال طريقي زحلة –ضهور الشوير وشتورة
ضهر البيدر – بريوت بشل حركة السري بني البقاع وكافة القرى اللبنانية
االخرى عدا عن تعطل العديد من املصاحل االقتصادية وحركة العبور بني
البقاع وبريوت.
مل ينف اصحاب الكسارات وجع العابرين ،مؤكدين بانهم «مظلومني
كسواهم» وقال احد اصحاب الكسارات متوجها اىل صاحب عمل
اقفلت الطريق امامه يف ضهر البيدر»انت حمظوظ النه هناك عمل
تذهب اليه امنا حنن هذه الدولة اقفلت ما نعتاش منه «.
ورفض اصحاب الكسارات حتميلهم ما عاىن منه العابرون على الطرق
الدولية حمملني املسؤولية اىل السلكة واىل من اختذ القرار بقطع ارزاقهم.
واستغرب احد املعتصمني «كيف التقوم الدولة اللبنانية بتنظيم هذا
القطاع وفرض ضرائب مالية على مؤسساته وتسوية اوضاعها وتركها
تعمل ضمن الشروط اليت تنص عليها كل الوزارات وان تقوم باملراقبة
والتطبيق الفعلي وليس االقفال وتشريد االف العائالت وفرض حماضر
الظبط عليهم دون وجه حق.

وطالب احد املعتصمني بضرورة السماح للمؤسسات الصناعية بتسجيل
شاحناتها ولوحاتها على اسماء املؤسسات الصناعية كما كان معمول به
منذ زمنا طويال وليس توقيفها بقرار من وزير الداخلية .

امام وفدي جمعية المبرات و نادي الوحدة
اسعد نكد « الشكر للمجتمع املدين الذي جنح يف احلفاظ على ابسط حقوقه «
اكد مدير عام كهرباء زحلة املهندس اسعد نكد على ان اجملتمع املدين و اهايل
زحلة و قضائها كانا احلافز االكرب لنجاح مشروع شركة كهرباء زحلة يف تأمني
الكهرباء  ٢٤/٢٤و لوال هذه الثقة املرتاكمة واملتبادلة بني الشركة و مشرتكيها منذ
عشرات السنني ملا حتقق جناح هذا املشروع.
كالم نكد جاء امام وفدي من مجعية املربات يف البقاع برئاسة مدير اجلمعية احلاج
ابراهيم السعيد و نادي الوحدة املرج برئاسة املهندس حسني حرب اللذين نوها
جبهود املهندس نكد يف تأمني الطاقة  ٢٤/٢٤و توفري بعض االعباء املالية عن
كاهل املواطن البقاعي.
نكد
و اكد نكد امام الوفدين على ان اجملتمع املدين عرف كيف يطالب بأبسط
حقوقه املكتسبة من خالل وقوفه اىل جانب الشركة حىت استطعنا املضي قدم ًا
يف املشروع و االستمرار به حىت حتقق حلم كل زحلي و بقاعي.

مزارعو التفاح وزعوا التفاح مجانا على
العابرين ولم يقفلوا الطرقات .
ابتعد مزارعو التفاح يف اعتصامهم عن كل السلبيات ومل
يعمدوا اىل قطع الطرق بل وجهوا رسالة حضارية ترمجت
بتوزيع التفاح على العابرين مع الطلب بالدعاء هلم كي يلهم
الرب هذه احلكومة وتعمد اىل صرف ما اقرته احلكومة السابقة
من  40مليار لرية خصصت لدفع تعويضات التفاح .
احملطة االبرز ملزارعي التفاع ،حطت رحاهلا يف ترشيش وقبالة
املبىن البلدي وجانب بساتني التفاح اليت تتنشر بكثافة يف
البلدة اجلبلية ،وتقدم املزارعني رئيس تعاونيات مزارعي
التفاح يف لبنان غايب سمعان الذي طالب الدولة بعدم
متييع مطالب مزارعي التفاح واالقدام بسرعة على صرف
االموال املستحقة هلم واليت تبلغ  40مليار لرية وهو تعويض
جرى ختفيضه سابقا وعليه الميكن القبول باي ختفيض اخر
وخصوصا ان معاناة مزارعي التفاح مل تعد حتتمل وهناك
ديون عليهم جيب دفعها ملستحقيها وكلهم ينتظرون هذا
الدعم لاليفاء بتعهداتهم املالية .
ولفت سمعان اىل وجود ما يقارب  %40من انتاج التفاح مكدس
يف الربادات ،معتربا بان واقع املزارعني يرثى اليه والحيسدون
عليه ،ومكطررا بانه البديل عن صرف كل االموال املستحقة
موجها املناشدة اىل رئيس احلكومة ووزيري املالية والزراعة
من اجل دفع هذه املستحقات املالية.مشريا اىل ان احلكم
استمرارية.

