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وزير االقتصاد رائد خوري
»حان الوقت ان تفكر الدولة  كيف تستطيع

ان تشجع اناسا مثل ميشال ضاهر«.

 منارة ديري” تفتتح فرعها الرابع ”
  في مكسه المريجات-  في  مشروع

ZONE GATE

جنحت مهرجانات زحلة الدولّية برئاسة مرييام سكاف بإثبات إسمها 
وبقّوة على خارطة املهرجانات اللبنانّية منذ الليلة األوىل اليت أحياها 
التينور العاملي خوسيه كاريراس الذي وضع مهرجان زحلة على خارطة 

جولته العاملّية األخرية قبل إعالن إعتزاله.
وكّرس املهرجان جناحه يف الليلة الثانية اليت أحياها السوبر ستار راغب 
عالمة، ونانسي عجرم. ليلة إحتفالّية ناجحة بكّل املقاييس: من ناحية 

التنظيم، واإلضاءة، واملسرح، واحلضور اجلماهريي، وقاعة الصحافة

 مهرجانات زحلة الدولية تضع زحلة على
خريطة السياحة الدولية

نشارك في معرض » صنع في البقاع«
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ضاهر،  ميشال  االعمال  رجل  خوري  رائد  والتجارة  االقتصاد  وزير  وصف 
الذي بدأ مشواره مع الصناعة منذ 25 عاما مبعمل صغري  بـ«املذهل«، هو 
وبانتاج صنف واحد، اليوم استطاع ان يؤسس معمال من اكرب املعامل يف املنطقة. 
ان فضل ميشال ضاهر كبري جدا اليوم على لبنان، النه يقوم بتوظيف حواىل 
ال 1200 شخص، وهو شخص ناجح، ونتمىن ان يكون هناك اشخاص يف لبنان 
كامثاله يؤمنون بلبنان، النهم ميلكون الشجاعة يف االستثمار يف لبنان. وانا على 
يقني ان اي مشروع يباشر به ميشال ضاهر حيلق به كونه رجل اعمال المعا. 
فما يفكر به ضاهر هي اخلدمات اليت ميكن ان يقدمها االقتصاد للمواطنني 
البقاعيني وهذا واحد من همومه، وذلك كي ال يهاجر ابناء املنطقة اىل املدينة، 

وهذا ما ملسته خالل لقاءايت العديدة مع ميشال يف الكثري من املناسبات”.
اضاف الوزير خوري على اثر جولة قام فيها داخل  معامل ماسرت شيبس اليت 
السابق كايب ليون،النائب  الوزير  الذي رافقه فيه  البقاعي  استهل بها  يومه 
السابق سليم عون،ومنسق هيئة قضاء زحلة يف التيار الوطين احلر املهندس 
قزحيا الزوقي: »حنن كدولة مقصرون مع امثال ميشال، ممن يضحون كثريا يف 
امواهلم وجهودهم عوضا عن استثمارها وتوظيفها يف اخلارج، اعرف الكثريين 
مثل ميشال لديهم قدرات ويستطيعون تأسيس معامل خارج لبنان مثل جبل 
علي او يف افريقيا. لكن الفارق ان ميشال ضاهر هو قصة جناح ومثابرة. لقد 
حان الوقت ان تفكر الدولة كيف تستطيع ان تشجع اناسا مثل ميشال، الن 
هناك العديد ممن حيتاجون اىل املساعدة، وحنن كدولة لبنانية ضمن خطة 
ملبادرات  االطر  وضعنا  اذا  املساعدة  ميكننا  انه  برايي  هلا  نطمح  اقتصادية 
الضرائب  واعفاءات يف  وقروض  تبدا من دعم  بها  تبادر  ان  الدولة  تستطيع 
وعرب فتح االسواق اجلديدة للبنانيني«.   واشار اىل ان »ميشال ضاهر هو منوذج 
لرجل االعمال الناجح، وانا اؤكد لكم ان فخامة الرئيس ينظر بعني ثاقبة على 
االقتصاد والصناعة اللبنانية، وهذا هاجسه اليومي وما يفكر به، ما حققناه يف 
قانون االنتخاب وهذا اجناز كبري، لقد حان الوقت ان نتطلع حنو اقتصادنا الننا 
نعاين من امور كبرية، وهذه االمور ال تتحسن اال بتوافق اقتصادي وليس فقط 
سياسيا، بل سياسي اقتصادي جيمع الرؤساء مجيعهم. وانا اؤكد لكم ان الرئيس 

عون سوف يقوم مببادرات كبرية يف ما خص املوضوع االقتصادي«.
 بدوره شكر ضاهر الوزير خوري على حضوره وقال: »نشكر معايل الوزير على 
زيارته اليت شرفنا بها، وقد اعطاين من كالم ما ال استحقه. حنن نؤمن بهذا 
البلد، وطبعا ان االستثمار بهذا البلد ليس افضل من اخلارج، ولكن اخالقياتنا 
وادبياتنا جتاه ابناء منطقتنا آمن بالعمل هنا. الزراعة ليست كل شيء، فاليوم 
ال نستطيع ان نوظف مجيع طبقات اجملتمع وخاصة الشباب اخلرجيني اال عرب 
الصناعة. حنن اليوم علينا ان نركز على الصناعة وان نعمل على توسيعها، 
فنحن اليوم على عتبة اطالق مشروع الباستا الذي سيستهلك حوايل 40 الف 
طن من القمح، لكن حنن ننتظر رعاية من الدولة هلذا املشروع، فكلنا نعرف 
ان ضمان االراضي يف البقاع تكلفته عالية واملزارع ال يستطيع ان يبيع القمح 
حتت ال 300 دوالر، بينما يف السوق العاملي سعره 200 دوالر، ننتظر احلماية من 
الدولة هلذا املشروع، وهذا البلد ال نستطيع البقاء والعيش فيه اال عرب تشجيع 

الصناعة«.
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تيار  يف  القيادي  رفض 
قزعون  ايوب  املستقبل 
وصفها  اليت  احلملة  هذه 
واليت   « بـ«البعيدة 
العيش  اىل  بصلة  المتت 
حياول  كما  املشرتك 
. وسئل  االيهام منظموها 
اين  واملسلمني،و  املسيحيني  حقوق  معىن  »ما  قزعون 
حقوق اللبنانيني وهل ان تعيني ايا كان ينصف وحيقق 
يف  يكمن  االجدى  ان  قزعون  واكد  ما.  لطائفة  العدالة 
املطالبة بتعيني من هو االكفأ واالجدر يف هذا املنصب 
او ذاك وان تكون احملاسبة على اساس املعايري والكفاءة 
بالعدالة  الطائفة اليت حتقق مطلبها  وليس على اسس 
قزعون  وطالب   . موقعه  يف  اجلدير  التعيني  خالل  من 
اللبنانيني  بانصاف  يطالبوا  ان  التعيني  املعرتضني على 
املكان  يف  املناسب  الرجل  الجل  صوتهم  يرفعوا  وان 
املناسب وليس باالصرار على التعيني الطائفي ،فالكفاءة 
واجلدارة حيققان العدالة واالنصاف لكل الطوائف ولكل 

اللبنانيني على اختالف طوائفهم .

ايوب قزعون نطالب باالحتجاج دعما 
للكفاءة وليس للطائفية 

التيار  يف  زحلة  قضاء  وهيئة  اللبنانية  القوات  يف  زحلة  منسقية  من  كل  عن  صدر 
الوطين احلر البيان التايل: “بتاريخ 23 حزيران 2017 صدر عن رئاسة اجلامعة اللبنانية 
– زحلة، هو  الرابع  الفرع  العلوم اإلجتماعية  بتعيني مدير جديد ملعهد  قرار يقضي 
الدكتور عبداهلل حسني السيد خلفا للمدير املنتهية واليته الدكتور هيكل الراعي، وهو 

من أبناء طائفة الروم امللكيني الكاثوليك.
يهم منسقية زحلة يف القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة يف التيار الوطين احلر ان 

يعلنا ما يلي:
أوال: التنويه بكفاءة كل من الدكتورين السيد والراعي ومستويهما األكادميي املميز.

ثانيا: التشبث باعتماد التوزيع الطائفي واملذهيب يف كل مهمة أو تكليف فضال عن 
معايري الكفاءة واإلختصاص.

ثالثا: التخوف من اعتماد منهجية تهميش الوجود املسيحي يف إدارات الدولة ومؤسساتها 
العامة وسياسة القضم اليت ظهرت يف غري مناسبة.

رابعا: اخلشية من انتهاج هذه السياسة يف اجلامعة اللبنانية يف الفرتة األخرية، اليت تعزز 
اإلعتقاد باستئثار فئات حبقوق فئات أخرى ما يطيح مببدأ املشاركة والتكامل وما نص 

عليه الدستور وامليثاق الوطين واإلعالنات على اختالف تسمياتها.
خامسا: وجوب الرجوع عن قرار تعيني الدكتور عبداهلل حسني السيد وتعيني أحد 
اجلامعة  رئيس  اىل  املرفوعة  الالئحة  اسميهما  تضمنت  اللذين  املسيحيني  الدكتورين 

اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب مديرا للفرع الرابع يف زحلة خلفا للدكتور الراعي.

”القوات” و”التيار” في زحلة طالبا بالرجوع عن تعيين  
د. حسين السيد  مديرا لمعهد العلوم اإلجتماعية

صدر عن الدكتور هيكل الراعي بيانا توضيحيا حول قضية تعيني مدير 
ملعهد العلوم االجتماعية الفرع الرابع بعد إحاليت على التقاعد وتعيني 
الرابع  الفرع  االجتماعية  العلوم  ملعهد  مديرا  السيد  عبداهلل  الدكتور 
صدرت بيانات ومواقف وتعليقات، ونظمت حتركات إللغاء قرار التعيني 
العيش املشرتك«. وعليه يهمين أن  الوطين ويلغي  بالتوازن  »ألنه خيل 
أوضح للرأي العام الزحلي والبقاعي مسار هذا امللف لوضع حد لبعض 
الطائفيني املنافقني واملصطادين يف املاء العكر. 1- مبوجب املادة ٧٨ من 
آذار 200٩ )تنظيم اجملالس األكادميية يف اجلامعة  القانون رقم ٦٦ تاريخ 4 
اللبنانية( جيب أن تتوفر يف املرشح ملركز مدير الفرع اجلامعي رتبة أستاذ 
أو أستاذ مساعد... 2- منذ بداية العام احلايل بدأت التواصل وبإحلاح مع 
األساتذة املسيحيني يف املعهد، احلائزين شروط التعيني، من أجل تقدمي 
ترشيحاتهم. رفض إثنان منهم )كاثوليكي وأرثوذكسي( بشكل قاطع وجازم 
تويل اإلدارة ألسباب خاصة. واستطعت إقناع دكتورة مسيحية مقيمة يف 
بريوت بتقدمي ترشيحها وتويل اإلدارة لفرتة مؤقتة بانتظار تأمني مرشح 
مسيحي يتمتع بالشروط القانونية. ولكن تبني عند تقدمي طلبات الرتشيح 
أن ملفها خال من األفادة اليت متنحها رتبة أستاذ مساعد واليت جيب 
أن تصدر عن جملس اجلامعة ورئيس اجلامعة. 3- خالل الفرتة القانونية 
لتقدمي الرتشيحات تقدم إثنان من األساتذة ينتميان إىل الطائفة السنية 

)مارونية(  دكتورة  إىل  إضافة  برتشيحيهما  مساعد(  أستاذ  الكرمية)برتبة 
كانت حاولت خالل السنوات املاضية إرسال أطروحتها للتقييم للحصول 
قبول  على  وافقت  سلبيًا.  يأيت  اجلواب  وكان  مساعد  أستاذ  رتبة  على 
جللسة  وأرسلت حمضرًا  القانونية،  الشروط  حيازتها  عدم  رغم  طلبها 
جملس الفرع يتضمن أسماء املرشحني مع ذكر الوضع القانوين لكل منهم، 
برتبة  الدكتورة اليت هي  التوقيع عليه من مجيع األعضاء مبن فيهم  مت 
معيد كونها أحد أعضاء جملس الفرع. 4- بناًء على القانون املذكور أعاله 
إجتمع جملس الوحدة برئاسة عميدة املعهد بتاريخ 201٧/٦/23 لدراسة 
طلبات الرتشيح وتقرر بناًء على اقرتاحي وباإلمجاع رفع الطلبات األربعة 
)إثنان من الطائفة السنية حائزان الشروط القانونية، وإثنان مسيحيان، 
القانونية( إىل رئيس اجلامعة  الشروط  وأرثوذكسي، غري حائزين  ماروين 
الختاذ القرار املناسب. 5- بناًء على ما سبق قرر رئيس اجلامعة تعيني 
الدكتور عبداهلل السيد بعدما استبعد املرشحني غري احلائزين الشروط 
القانونية. ٦- أستنكر بشدة إقدام جهات سياسية، ومهما كانت مربراتها، 
وبعضها شخصي ينم عن حقد وضغينة وجهل، على إقفال معهد العلوم 
االجتماعية الفرع الرابع وحرمان الطالب من التقدم لإلمتحانات حبجج 
طائفية وبشكل بعيد عن األصول واألعراف والتقاليد احلضارية املتعارف 

عليها يف كل دول العامل.

بلدية سعدنايل ”ماقام به حزبان في معهد العلوم االجتماعية ”عمل ميليشياوي«
بيانا  البلدي  اجمللس  واعضاء  الشحيمي  خليل  رئيسها  بشخص  سعدنايل  بلدية  اصدرت 
الدكتور  تعيني  اثر  على  نتجت  اليت  االعرتاضية  الطريقة  وصفته  ما  بشدة  فيه  استنكرت 
البلدي لسعدنايل  البيان يشجب اجمللس  . وجاء يف  العلوم االجتماعية  عبداهلل مديرا ملعهد 
العلوم  الدكتور عبداهلل السيد مديرًا ملعهد  الطريقة اإلعرتاضية اليت مورست على تعيني 
البعيد عن أطر اإلعرتاض  املليشيوي الصرف  العمل  اإلجتماعية يف زحلة. واليت ترقى إىل 
احلضاري الدميقراطي املتعارف عليه. وتتفهم البلدية أن تعلو أصوات إعرتاضية ولكن أن يصل 
حزبان ميآلن الدنيا بالتنظري السياسي عن إقامة الدولة مث بعد ذلك يقفلون أبواب اجلامعة أمام 
املدير السيد والطالب باجلنازير ، فهي لصورة مطابقة جلنزرة األبواب يف العصور الوسطى.

واليت ال ميكن رغم مرور املعاجلة أن متحى من الذاكرة.
إن بلدية سعدنايل  ورئيسها وخماتريها وأهلها  يقفون وراء إبن بلدتهم الدكتور عبداهلل السيد ويقدمون الدعم الالحمدود له يف إطار األعراف القانونية 

واملبادئ األخالقية العامة ويرتكون أمر املعاجلة األكادميية إلدارة اجلامعة اللبنانية اليت هي الراعية لكل أبنائها وطالبها.
ولكن حتذر البلدية أن احلملة الطائفية املذهبية اليت سيقت جتاه السيد ال تبشر خبري ملن يريد أن يعيش يف وطن واحد ومنطقة واحدة وجتمعهم قضية 

واحدة هي لبنان.

الدكتور هيكل الراعي يوضح ويستنكر ما حصل امام معهد العلوم االجتماعية في زحلة
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التحقيقات االمنية مستمرة
وروالن خزاقة يشكر من اتصل واطمئن

االعتداء على   االمنية مستمرة يف حادثة  التحقيقات  التزال 
الشاب انطوين روالن خزاقة،يف ظل تاكيد امين بعدم التهاون 

يف مثل هذه احلادثة ،
ويف السياق نفسه توجه روالن خزاقة بالشكر لكل من اتصل 
الذي  احلادث  اثر  على  انطوين  جنله  عن صحة  اطمأن  او 
ال  ان  على  العافية  و  الصحة  دوام  هلم  متمنيًا  له  تعرض 

يصيبهم اي مكروه .
كما توجه خزاقة بالشكر اجلزيل لكافة االجهزة االمنية على 

متابعتهم احلادث لكشف احلقيقة مالبساتها .
خزاقة   روالن  انطوين  الشاب  طعن   على  جمهولني  قدم 
عند احد الطرق يف منطقة كسارة دون اي سبب او خالف 
يذكر سوى افضلية مرور بانتظار التحقيقات اليت تقوم بها 
االجهزة االمنية يف البقاع اليت استنفرت ملعرفة دوافع احلادث 
والشجب  املنطقة  يف  االستنكار  من  الكثري  عنه  نتج  الذي 
بهدوئه  اال  معروف  غري  خزاقة  انطوين  الشاب  ان  السيما 

وابتعاده التام عن اي اشكال او خالف مع احد .

يف اطار االهتمام مبطالب ابناء القرى احلدودية، استقبل عون يف حضور النائب السابق سليم عون، وفدا من فاعليات منطقة شرق زحلة، ضم 
رؤساء بلديات وخماتري بلدات، قوسايا ودير الغزال ورعيت، مع عدد من اصحاب املصاحل واملقالع ومناشري احلجر.

والقى النائب السابق عون كلمة، شكر فيها الرئيس عون على “االهتمام الدائم الذي يبديه حلاجات اللبنانيني يف خمتلف املناطق وال سيما 
يف قرى منطقة شرق زحلة”، الفتا اىل 
“معاناة اهايل هذه املنطقة بعد توقف 
واملصاحل  احلجر  ومناشري  املقالع  عمل 

املتفرعة عنها”.
انه  واكد  بالوفد،  عون  الرئيس  ورحب 
يتابع “املطالب اليت رفعوها وانه كلف 
“ال  وقال:  معاجلتها”،  املعنية  اجلهات 
واجبات  ومن  وبلداتكم  قراكم  ترتكوا 
فيها  للبقاء  ملساعدتكم  العمل  الدولة 

وحتقيق امنائها”.

النائب سليم عون يرفع مطالب قرى شرق البقاع الى الرئيس العماد ميشال عون

ضيافة  في  اللبنانية  الجامعة  اساتذة  من  وفد 
القائم باالعمال وليد البخاري 

يف  اطار لقاءاته اليومية التقى القائم باعمال سفارة اململكة العربية السعودية 
وليد البخاري خنبة من اساتذة اجلامعة اللبنانية واعضاء يف رابطة اساتذة 

اجلامعة اللبنانية .

توج وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري جولته البقاعية بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف البقاع حيث 
التقى صناعيني وزراعيني ورؤساء بلديات البقاع االوسط، يف حضور النواب طوين ابو خاطر، جوزف املعلوف، 

شانت جنجنيان، وعاصم عراجي.
بعد النشيد الوطين اللبناين القى  نائب رئيس غرفة التجارة منري التيين كلمة رحب بزيارة الوزير خوري ملا 
ميثل، وقال: »انها حمط تقدير ووقوفكم بشكل مباشر على املشاكل االقتصادية وما يعانيه القطاع منذ زمن، وما 
يعانيه من ازمة النزوح السوري«، داعيا اىل »تقييم هذا امللف بالتعاون مع البلديات، للحد من نتائجه الكارثية 
على االقتصاد اللبناين”. .مؤكدا بان »آمال اللبنانيني معقودة على العهد برئاسة العماد ميشال عون«، آملني 

ان »تكون ساعة التغيري واالصالح قد دقت، وايام الفساد باتت معدودة.
بدوره، رد الوزير خوري بالقول: »ال نستطيع ان نزور زحلة دون ان نعرج على غرفة جتارتها«، موضحا »ان 
اللبناين، والبقاع يشكل العمود الفقري للصناعة والزراعة يف  االقتصاد البقاعي هو اقتصاد مكمل لالقتصاد 

لبنان، لكن للبقاع حق علينا بالرغم من معاناة الصناعيني والزراعيني اليت تبدأ بالكلفة العالية، وال تنتهي باقفال احلدود، وضعف املوازنات”.
واكد خوري انه »مل يأت اىل البقاع لتوزيع الوعود، بل من اجل وضع خطة للتعاون، وفخامة الرئيس ميشال عون مصمم ان يكون عهده عمل انتاج 

توزيع التنمية، والورقة اليت طرحها يف حوار بعبدا تتضمن خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة، والرئيس احلريري يواكب هذا املناخ”.
وكانت مداخلة لنقيب مزارعي القمح يف لبنان خالد شومان طالب فيها الوزير خوري باالسراع يف حل موضوع استالم القمح هلذا املوسم من خالل 

استئجار املستودعات وبقية االمور اللوجستية اليت من املفروض امتامها اقصى سرعة ممكنة.

وزير االقتصاد يلتقي اقتصاديي البقاع في غرفة زحلة - وتسليم القمح اول مطلب 
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بتوجيهات من رئيس جملس الوزراء سعد احلريري ،اشرف امني عام اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد خري على تشغيل مولدات الكهرباء لتشغيل 
حمطة تكرير املياه املبتذلة يف زحلة.

 وتفقد اللواء خري حمطة زحلة لتكرير مياه الصرف الصحي، موفدا من الرئيس سعد احلريري يرافقه نائب رئيس بلدية زحلة املهندس انطوان ابو 
يونس وعددا من اعضاء البلدية والقيادي يف تيار املستقبل ايوب قزعون واداريني من اهليئة العليا لالغاثة واستشاريني من مكتب خطيب وعلمي  

ومنسق تيار املستقبل يف البقاع االوسط بسام شكر.
واشار اللواء خري ان تامني و تشغيل مولدات الكهرباء يف حمطة زحلة  مت  
يف مهلة قياسية بلغت 15 يوما علما اننا تاخرنا يف اجناز هذه املهمة اليت 
كلفنا  بها الرئيس سعد احلريري  وكانت مهلته عشرة ايام فقط الن معاناة 

االهايل التنتظر ثانية واحدة .
واشار اللواء خري ان اهليئة نفذت قرار جملس الوزراء الذي قضى بتامني 
جاهزة  املولدات  واليوم  زحلة  تكرير  حمطة  لصاحل  الكهرباء  مولدات 
للتشغيل وقوتها   2500 ك.ف.أ مما يزيد عن حاجة احملطة للتيار الكهربائي، 

وبكلفة وصلتا اىل حدود ٧00 الف دوالر .
وشدد اللواء خري ان عمل احملطة سيكون سريعا الن الرئيس احلريري وضع 
تشغيل هذه احملطة يف راس اولوياته وال يرتك شاردة او واردة واال ويتابعها 
ايام وفق ما نقل  مؤكدا بان العمل سينطلق يف حمطة زحلة يف غضون 
عن متعهد احملطة الذي اشار  وضع الالمسات االخرية على انطالق عمل 

احملطة وهي امور لوجستية لن متتد اكثر من ايام  .

نائب رئيس البلدية انطوان ابو يونس ابدى اعجابه بالسرعة اليت مت فيها 
تامني مولدات الكهرباء هلذه احملطة بعد انتظار سنوات وسنوات موجها 
التقدير والتنويه اىل قرار الرئيس سعد احلريري وخطواته اليت تذلل العقبات 

امام مسار هذه احملطة اليت ستعمل يف غضون فرتة قريبة جدا .

البقاع االوسط بزيارة بلدية زحلة  اللواء خري قد استهل جولته يف  وكان 
اىل  توجهوا  يونس ومن مث  ابو  انطوان  البلدية  رئيس  نائب  واجتماعه مع 
اجتمع مع اجمللس  الياس حيث  بلدية قب  حمطة زحالة ومن هناك اىل 
اليت  البلدة وخصوصا  مناقشة مطالب  ومت  االجتماعية  واهليئات  البلدي 

تتعلق مبحطة قب الياس لتكرير مياه الصرف الصحي .

كما زار اللواء خري بلدية  برالياس  ومت االضطالع على مشروع اجناز مكب  
النفايات الذي ينفذ يف خراج البلدة .

بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري  تشغيل مولدات الكهرباء في محطة زحلة للتكرير 
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شادي القادري ينجو من
عملية خطف

انقذ الشاب شادي امحد القادري نفسه من عملية 
خطف تعرض هلا بالقرب من دوار اجملمع السياحي 
ترك  ان  منزله،بعد  اىل  طريقه  يف  وهو  الرحاب 
احلادية  الساعة  قرابة  كسارة  يف  شمسني  افران 

عشرةوالنصف مساءا.
وقد حاول اربعة مسلحني ملثمني اعرتاض طريقه 
بعد ان ترجلوا من سيارة جيب شريوكي ،فما كان 
من القادري اال ان اسرع بسيارته باجتاه املسلحني  
طريقه   اقفال  حاولت  كيا  نوع  من  سيارة  وجتاوز 
واستطاع االفالت منهم وصودف مرور دورية امنية 
فلجأ القادري اليها وعملت احدى سيارات الدورية 
اماكنهم  اىل  انهم فروا  اال  اخلاطفني  على مالحقة 

املعروفة ساملني .
القادري  شادي  للشاب  اخلطف  حماولة  حادثة 
البقاع  يف  اخلطف  عمليات  عن  احلديث  اعادت 
الباب  وفتحت  املالية   الفدية  بهدف  تنشط  اليت 
جمددا امام ظاهرة اخلطف اليت مل ينفع معها حال 
امنيا جذريا ومنذ سنوات وكانت منطقة البقاع قد 
ارتاحت يف الفرتة املاضية من ظاهرة اخلطف امنا 

هذه االسرتاحة مل تدم سوى اشهر معدودة .

للخدمات اإلعالمية واإلعالنية

www.alraiionline.com

fb/ AL RAII
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هي بضعة كلمات من القلب اىل الصديق الصدوق، رفيق الدراسة،اىل حضرة العقيد ياسر امليس الذي حاز على ترقية عقيد بدءا من 1\٧\201٧.
احببت ان اتوجه اليك بهذه العبارات وان كان االمر دون ارادتك وموافقتك وانت املثال للضابط الرصني البعيد  والرافض ابدا ملثل هذه االمور 

اليت الحيبذها السلك العسكري. ولكن عفوك صديقي، 
اليت  االوىل  املرة  ،فهذه  هلا  الحدود  اليوم  ففرحيت 
املهنئني لك  الوطن التقدم   واكون  يف  بها  ساحظى 
بنجمة جديدة على كتفيك الناصعتني كقلبك الطيب.

اهنئك من كل قليب ويل الشرف ان افتخر مثلك واكثر 
على  شاهدة  ،فمسريتك  تستحق  اليت  الرتقية  بهذه 
املناقبية العسكرية واملسلكية احلسنة واخالقك حيتذى 

بها وال ابالغ ان قلت عنك املثال االروع.

الف مربوك يا صديقي ياسر امليس ولك كل االحرتام 
ان  حيق  اليت  القادمة  من النجوم  املزيد  واىل  واحملبة 

تزهو مبوقعها وببدلتك العسكرية .

حين تزهو النجوم بكتفيك 

تهنئة من المحامي محمد حسين الحاج الى العقيد ياسر الميس 

حرصا منهما على مواصلة عملهما اإلنساين والطيب واإلغاثي، جّددت 
املشرتك  تعاونهما  لبنان،  يف  والكوييت  القطري  األمحر  اهلالل  مجعيتا 
البقاع،  حيث  املضيف يف منطقة  واجملتمع   السوريني  الالجئني  لصاحل 
يف  املياه  تكرير  مبشروعي حمطة  العمل  لتمديد  اتفاقيتني  اجلانبان  وّقع 
بلدة سعدنايل، وكفالة مرضى غسيل الكلى، مبا خيدم شرحية كبرية من 
األمحر  الصليب  جلمعيات  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  وذلك  الالجئني، 

واهلالل األمحر.
جرى توقيع االتفاقيتني يف حمطة تكرير املياه، سعدنايل، وذلك يف حضور 
املدير العام لشؤون اإلغاثة والعالقات العامة يف اهلالل األمحر القطري 
السيد راشد سعد املهندي واألمينة العامة للهالل األمحر الكوييت السيدة 

مها الربجس  وممثلني عن  اجلمعيتني.

ويف تصريح له، شكر املهندي بلدية سعدنايل واهلالل األمحر الكوييت على 
»التعاون املستمر.

واعتربت الربجس أن »االتفاقيتني اللتني مت توقيعهما مع اهلالل األمحر 
القطري، هما مثرة تعاون بني مجعييت اهلالل األمحر القطري والكوييت، 
حيث سيستفيد حنو 1٨ مريضا من الالجئني السوريني يف البقاع اللبناين، 

من مشروع غسيل الكلى على مدى ستة أشهر”.
وشددت على أن »التعاون املشرتك مستمر منذ بداية األزمة السورية. 
كما أن االتفاقية الثانية تتعلق بتمديد العمل مبحطة تكرير املياه ملدة سنة، 

حيث سيستفيد منه معظم العائالت السورية الالجئة يف البقاع”.
وأكدت الربجس »االلتزام املستمر بني مجعييت اهلالل األمحر القطري 

والكوييت، والتعاون املشرتك مبا خيدم الالجئني واجملتمع املضيف.

جددا مشروعي تكرير المياه وغسيل الكلى الهالل األحمر القطري والكويتي:
مستمرون لدعم النازحين

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان يف مكتبه بثكنة املقر العام ، 
وفدًا من  بلديات  البقاع بضم رئيس احتاد بلديات قلعة االستقالل  فوزي سامل،رئيس احتاد 
بلديات السهل  حممد اجملذوب،  وضم الوفد نائب رئيس االحتاد رئيس بلدية املنصورة  داين 
اخليارة حممد  مظلوم،رئيس  بلدية  اللوز امحد ساطي،رئيس  كامد  بلدية  اجلاويش،رئيس 
احتاد بلديات قلعة االستقالل فوزي سامل، والعميد حممد قدورة يف زيارة شكروا يف خالهلا 
اجلهود الكبرية اليت تقوم بها مؤسسة قوى االمن الداخلي يف مكافحة اجلرمية وحفظ أمن 
وممتلكات املواطنني، وجرى البحث يف قضايا تتعلق مبنطقتهم وخصوصا فيما يتعلق برخص 
البناء. ويف ختام الزيارة، قّدم الرئيس سامل  لّلواء عثمان درعًا تذكارية، عربون حمبة وتقدير.

العقيد ياسر الميس المحامي محمد حسين الحاج

 بلديات  البقاع تطالب برخص البناء عند اللواء عثمان



برعاية دولة نائب رئيس جملس الوزراء معايل وزير الصحة العامة غسان 
حاصباين، نظمت مجعية العناية بالنظر حفل إنطالقها يف مركز اجلمعية 
يف اجلامعة اللبنانية الفرنسية)ULF(- شتورة حبضور كل من ممثل وزير 
زالقط،  غسان  الدكتور  البقاع  يف  الصحة  دائرة  رئيس  العامة  الصحة 
ممثل وزير االتصاالت العميد ناظم اجلراح، النائب عاصم عراجي، مسؤول 
العالقات العامة يف القوات اللبنانية ندمي شماس، مستشار وزير الصحة 
تيار املستقبل وسام  البدوي، أعضاء املكتب السياسي يف  العامة سريال 
شبلي ونوال مدللي، حممد هزمية ممثل عن حركة أمل، مدير  عام وزارة 
نداف،  جوزيف  العقيد  اجلمال،  أمحد  الدكتور  العايل  والتعليم  الرتبية 
الرائد ميشال مطران، رئيس هيئة احلوار الثقايف الدائم الشاعر عبدالكرمي 
حداد،  بشارة  العميد  الدولة  أمن  لفرع  منطقة البقاع  قائد  البعلبكي، 
رئيسة مصلحة طالب حزب اللبناين الواعد نور حبلق، عدد من االندية 
بلديات  واالغاثة، وعدد من رؤساء  الطوارئ  ، جهاز  واجلمعيات اخلريية 

وخماتري املنطقة واملناطق اجملاورة واألهايل الكرام.
كانت البداية مع كلمة عريفة احلفل مديرة املكتب االعالمي يف اجلمعية 
راما اجلراح أشارت فيها إىل أن »فكرة اجلمعية ولدت من رحم املعاناة 
الذي يعيشها اجملتمع. وأكدت اجلراح على أن » العني نعمة امنت اهلل هلا 

علينا وهي أمانة تستلزم منا احلفظ واحلماية.
الوزراء معايل وزير  ختلل االفتتاح كلمة ملمثل دولة نائب رئيس جملس 
الصحة العامة غسان حاصباين الدكتور غسان زالقط الذي أكد على 

أهمية وجود مجعية خاصة للعناية بالنظر خاصًة مع ازدياد نسبة الذين 
يعانون من ضعف يف النظر يف البالد الفقرية واليت يتم فيها زواج األقارب 

مما يزيد أمراض العني  وذكر زالقط أهمية التشخيص املبكر .
بعدها ألقى رئيس مجعية العناية بالنظر أمري أبو عديلة كلمة عّرف فيها 
عن »رؤية اجلمعية اليت تندرج يف أن النظر السليم حق جلميع البشر، وأنه 
ال جيب ان يكون ضعفه سببا حيد من طاقات اإلنسان، ذاكرًا أهداف 
اجلمعية وهي تأمني محالت فحص نظر جمانية فتوفر اجلمعية فحوصات 
الوقاية  وطرق  استفحاهلا  قبل  الصحية  املشاكل  لكشف  االزمة  العني 
منها، تقدمي العدسات االصقة أو النظارات الطبية املناسبة، ومتابعة دورية 
للمرضى حتت إشراف خنبة من االختصاصني واملساعدين، للحفاظ على 
صحة البصر، توعية الناس وارشادهم إىل ضرورة إجراء فحوص دورية 

للنظر من مرحلة الطفولة.

اطالق جمعية العناية بالنظر

اجناز  تنتهي من  النهري  بلدية علي  تكاد   ال 
حىت يبصر النور اجناز اخر يسجل يف اجندة 
هذه البلدية اليت يراسها احلاج امحد مصطفى 

املذبوح.
احلديقة  بافتتاح  متثل  املنجزة  املشاريع  اخر 
العامة حبضور وزير الصناعة الدكتور حسني 
عام  دلول،مدير  حمسن  حسن،الوزير  احلاج 
وزارة اخلارجية واملغرتبني هيثم مجعة،النائب 
البقاع  منطقة  عون،قائد  سليم  السابق 
زياد سميسمة  اللبناين  اجليش  يف  العسكرية  
ممثال بالنقيب حممد جانبني،ممثلني عن وزارة 
مشروع  ممثلني عن عن  االجتماعية،  الشؤون 
مسؤول   ،)U.N.D.P(االقتصادي املتحدة  االمم 
مكتب الشؤون البلدية واالختيارية يف يف حركة 
امل - اقليم البقاع السيد عباس مرتضى، رئيس 
احتاد بلديات شرق زحلة رفيق الدبس،مسؤولو 
البلدي  العمل  البقاع،رئيس هيئة  االحزاب يف 
حسني النمر، امام البلدة الشيخ علي املكحل 
واهايل  واخملاتري  البلديات  رؤوساء  من  وحشد 
البلدة . مل تكتف البلدية باالعالن عن هذه 
متنفسا  لتكون  وافتتاحها  العامة  احلديقة 
البلدية  رئيس  تعبري  حبسب  البلدة   الهايل 
االجناز  هذا  ترافق  امنا  املذبوح  امحد  احلاج 

باالعالن عن اجناز اخر ومشروع قيد التحضري 
يتمثل بشراء قطعة ارض مساحتها تتجاوز 38 
اقامة ثالثة مشاريع  الف مرت مربع من اجل 
حبسب ما اكد املذبوح الذي اشار اىل ان اول 
املتوقع  من  صحي  مركز  عبارة  هو  مشروع 
املستقبل  يف  صغري  مستشفى  يكون  ان  له  
كافة  يشمل  رياضي  جممع  الثاين  ،املشروع 
وصوال  الدولية  باملواصفات  الرياضات  انواع 

اىل املسابح  مع انشاء مدينة مالهي كبرية .
افتتح احلفل بايات قرانية تالها عباس الربجي 
االستاذ  احلفل  عريف  القاها  ترحيبية  وكلمة 
فؤاد طالب وشدد رئيس البلدية  احلاج امحد 
االجنازات  عهد  ان   على  املذبوح  مصطفى 

مستمر يف البلدي.
فيها  نوه  دلول  حمسن  للوزير  كلمة  وكانت 
النهري  علي  بان  مؤكدا  البلدية  باجنازات 
تستحق بكل فخر مثل هذه البلدية و مؤكدا 
البلدية ودعمه لكل  الوقوف اىل جانب هذه 
واجنازتها  التنويه مبشاريعها  ومكررا  مشاريعها 
يستحقون  النهري  علي  اهايل  ان  وخصوصا 

االمناء .
اعترب  كلمة   هيثم مجعة  العام  املدير  والقى 
فيها ان افتتاح احلديقة العامة هو رسالة ليس 

فقط للتنمية امنا رسالة انسانية وتاكيد على 
امنا  بالبندقية  فقط  اليقاوم  اجملتمع  هذا  ان 

بالقلم واملعول واملشاريع االنتاجية .
وحيا مجعة بلدية علي النهري على اجنازتها 
حيوي  مشروع  كل  دعم  اىل  سعيه  مؤكدا 

تطرحه البلدية للمستقبل .
الدكتور  الصناعة  وزير  القاها  اخلتام  كلمة 
حسني احلاج حسن مؤكدا االنتماء اىل مدرسة 
مشريا  واالنتصارات  االجنازات  اال  تعرف  ال 
وانتصار  اجناز  هو  العامة  احلديقة  ان مشروع 
تعمل  اليت  التنموية  الرؤية  اسماه  مبا  ،منوها 

عليها بلدية علي النهري .
وشدد احلاج حسن على ان االمناء اولوية وكل 
ما حتتاجه هذه املنطقة سنعمل على حتقيقه 
مشددا على ان وزارة الصناعة شرعت ابوابها 
امام كل ما حتتاجه البلديات  بهدف التنمية .

وجال  العامة  احلديقة  افتتاح  مت  اخلتام  ويف 
احلضور يف ارجائها وتعد هذه احلديقة منوذجية

بلدية علي النهري تحتفل بافتتاح الحديقة العامة.
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أطلقت جامعة بريوت العربية الدفعة الرابعة واخلمسني من متخرجيها 
العريب  والعامل  لبنان  من  متخرجا   1534 العام  هذا  بلغ عددهم  الذين 
الدراسات  مرحلة  متخرجي  اىل  إضافة  كليات  عشر  على  يتوزعون 
العليا من محلة الدبلوم واملاجستري والدكتوراه وذلك خالل حفل التخرج 
السنوي الذي اقيم يف حرم اجلامعة بالدبية حبضور رئيس جملس الوزراء 
أكثر  ومبشاركة  جنبالط  نورا  السيدة  االحتفال  وخطيبة  احلريري  سعد 

الطالب  أهايل  من  شخص  آالف  مخسة  من 
املتخرجني.

اجلامعة  رئيس  جانب  اىل  احلفل  حضر 
الربوفيسور عمرو جالل العدوي ونائبيه االستاذ 
الدكتور خالد  الدكتور عصام عثمان واالستاذ 
امناء  ورئيس جملس  الكليات  وعمداء  بغدادي 
وأمني  اجلزائري  الدكتور سعيد  واإلحسان  الرب 
عام اجلامعة الدكتور عمر حوري واسرة اجلامعة 
جملس  رئيس  ممثال  ترو  الدين  عالء  النائب 
النواب نبيه بري، الوزير السابق حممد املشنوق 
حوري  عمار  النائب  سالم،  متام  الرئيس  ممثال 

ممثال الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الثقافة غطاس خوري، النائبان حممد 
العميد  املهجرين أمحد حممود،  لوزارة  العام  املدير  وايلي عون،  احلجار 
حسن جوين ممثال قائد اجليش العماد جوزف عون، املقدم جوزف غنوم 
ممثال املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائمقام الشوف 
الشمايل  اخلروب  اقليم  بلديات  احتاد  رئيس  ضومط،  قهوجي  مارلني 
زياد احلجار، وحشد كبري من الفعاليات السياسية والبلدية واالجتماعية 

والبلدية.

جامعة بيــروت العربية أطلــــقت الدفعة الرابعـــة والخمسيـــــن
الرئيس الحريري للمتخرجين: مهمتي إيجاد فرص العمل للشباب

السيدة نورا جنبالط: كونوا في قلِب دائرِة الحدث وليَس على هامِشها
العدوي: سنبقى نلبي تطلعات المجتمع ونواكب مستجدات العصر

احتفلت اجلامعة اللبنانية الدولية يف البقاع –اخليارة ويف فرع رياق ، بتخريج 
دفعة من طالبها.

اشار رئيس اجلامعة اللبنانية الدولية معايل والوزير عبدالرحيم مراد ان 
اإلنسان وسيظل حمكومًا مبسلسل من التغريات، لكل منها شروط بقاء 
البداية ال دخل لالنسان فيها، مث  تفرضها عوامل متنوعة، بيولوجية يف 
بيئية فاجتماعية لرتقى يف النهاية إىل عوامل نفسية وثقافية تتوقف يف 
املقام األول على إرادة اإلنسان، وهذا ما آلت إليه دورة التغيري يف جمتمع 
موارده  تنمية  على  القادر  األعقل  نصيب  من  فيه  البقاء  املعرفة حيث 

الذهنية وتوظيف املعرفة القائمة بالفعل حلل مشكالته وتثقيف غاياته.
كالم مراد جاء خالل رعايته حفل خترج دفعة من طالب اجلامعة اللبنانية 
من  ,لفيف  وخماتري  بلديات  رؤساء  ,حبضور  –اخليارة  البقاع  يف  الدولية 

رجال الدين وحشد من األهايل.

وللوطن  املنطقة  العطاء هلذه  فإننا معكم على عهد  :أما حنن  اضاف 
وسوف لن نألَو جهدًا يف سبيل تعزيز مسرية التنمية يف هذه املنطقة ولن 
نقبل أبدًا أن تبقى على هامش خارطة اهتمام املسؤولني إال يف املواسم، بل 
جيب أن يكون للبقاع أولوية يف اهتمام الدولة خاصة يف ظل تردي الوضع 
البيئي الناجم عن تلوث الليطاين وتداعياته على صحة املواطن وهذا 
ما نعتربه استخفافًا بأرواح الناس وكأن أبناء البقاع درجة ثانية يف الوطن 
واملواطنة، واستخفافًا بالزراعة والصناعة والسياحة مما ينعكس سلبًا على 

واقع املواطنني يف كل النواحي .
ختم :يستحق البقاع كل اهتمام ويستحق أبناؤه كل تكرمي وهذا ما حناوله 
،وسنبقى. وكل مؤسسة من مؤسسات الغد األفضل هي حتية لكل مواطن 
أجل  من  أبنائنا  طموحات  الحتضان  دائمًا  املفتوح  القلب  وهي  بقاعي 

الوصول إىل غدهم األفضل ودائمًا حنو غٍد أفضل

 LIU  الجامعة اللبنانية الدولية
عبد الرحيم مراد: ستبقى مؤسساتنا مفتوحة لخدمة البقاعيين

ناشرها وصاحبها
سامر سامي الحسيني

المستشار القانوني
 المحامي محمد العجمي

عالقات عامة
منار حسيني

E-mail: samer_assafir@hotmail.com تلفون: 03/083636         فاكس: 08/920711        تلفون / فاكس: 08/544998

 www.alraiionline.com
facebook / Al Raii
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إفتتحت شركة ألبان املنارة – منارة ديري ، فرعها اجلديد يف جممع ZONE GATE مكسه – املرجيات ، املتخصص يف بيع األلبان واألجبان ومشتقاتها 
واملونة البيتية ، وفق معايري صحية متميزة وجودة تليب رغبات الزبائن . حضر حفل اإلفتتاح النائبان إيلي ماروين، و شانت جنجنيان ، والقاضي عبد 
الرمحن شرقية ، واألرشمندريت نقوال حكيم، واألرشمندريت تيودور غندور ممثال املطران أنطونيوس الصوري ، ورؤساء بلديات وخماتري من البقاعني 
الغريب واألوسط ، ورئيس بلدية مكسة عاطف امليس ، ورجل األعمال سيزار معلوف ، ووجوه وفعاليات ودينية وإجتماعية وإقتصادية وإعالمية إىل 

جانب األهل واألصدقاء.
بعد قص شريط اإلفتتاح جال احلاضرون يف فرع ألبان املنارة اجلديد 
يف  ديري”  “منارة  تنتجها  اليت  واألجبان  األلبان  أنواع  أجود  وتذوقوا 

معملها الكائن ببلدة املنارة- طريق راشيا .
وللمناسبة قال املدير العام ل “ألبان املنارة ” سعيد أبو غنيم ، “تركز 
اليت   ” الطريق  “خريطة  يف  واإلستمرار  املثابرة  على  احلالية  اخلطة 
رسمناها ألنفسنا وهي اإلنتاج بطريقة ” الصناعة اخلضراء” الصديقة 
واملزيد من   ، والعاملية  األوروبية  املواصفات  واملطابقة ألعلى   ، للبيئة 
إفتتاح فروع جديدة لتوسيع قاعدة مبيعاتنا ، وزيادة انتشار ألبان املنارة 

حمليًا ، مث عربيا وعامليا يف املستقبل.
، وهي  اجلودة  ديري على عامل  – منارة  املنارة  ألبان  “وتركز شركة 
احلائزة للميدالية الذهبية األوروبية للجودة والنوعية والصدارة التجارية 
من أملانيا ، وتستخدم احلليب الطبيعي املبسرت من أجل إنتاج منتجات 
أو  كيميائية  مواد  أية  إضافة  دون   ، مميز  بلدي  بطعم  تتمتع  عضوية 
حافظة إىل منتجاتها ، مما جيعلها صحية ومميزة وحتظى بثقة املستهلك 

الذي يعرف طعمها جيدا ” .
وأضاف أبو غنيم ” خطتنا املستقبلية واعدة ، وباكورتها إفتتاح معملنا 
اجلديد قيد اإلنشاء ، حيث املواصفات العاملية األعلى )FDA( وزيادة 
وتشغيل   ، العالية  واجلودة  التقليدي  الطعم  على  احلفاظ  مع  اإلنتاج 
اليد العاملة املدربة اللبنانية املتخصصة ، وتأمني فرص عمل متنامية 
لكفاءات مدربة يف شركات خمتصة وتأهيلها يف “البان املنارة” إلستالم 
كبرية  أحالم  فلدينا   ، أيضا  وأجنبية  عربية  سوق  وخلق   ، الوظائف 

وعديدة نسعى إىل حتقيقها خالل األعوام املقبلة “.
واللنب  واجلبنة  اللبنة  بني  منتجاتنا  تتنوع   ” بالقول  غنيم  أبو  وختم 
 ، والكبيس  واملربيات  املتنوعة  البلدية  واملونة   ، والشنكليش  والقريشة 
ويتيح   ، اسرتاتيجية  نقطة  يشكل   ، اجلديد  فرعنا  يف  التوسع  وهذا 
الكرام بشكل أفضل ، وخباصة على هذه الطريق  لنا خدمة زبائننا 

الرئيسية اليت تربط بني البقاع والعاصمة بريوت “.

ZONE GATE  منارة ديري” تفتتح فرعها الرابع في مكسه المريجات-  في  مشروع” 
24 /24 ساعة دوام العمل   »صناعة خضراء« صديقة للبيئة 

مطابقة العلى المواصفات االوربية والعالمية.

زوروا جناحنا في معرض » صنع في البقاع«




