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باسيل في عشاء تكريمي اقامه نكد على شرفه
«نحن اخترنا االقوياء بانمائهم و نجاحهم ”.

حجر االساس لمختبرات جديدة في مصلحة االبحاث
العلمية الزراعية
" كفى قوال ان الدولة ال تملك مختبرات".

ميشال سكاف يستعيد
المبادرة زحلي ًا وكاثوليكي ًا.

باسيل في عشاء تكريمي اقامه نكد على شرفه
«نحن اخترنا االقوياء بانمائهم و نجاحهم ”.

و اضاف نكد « جيب ان تكون احلمالت االنتخابية و حنن جزء منها ان
تكون قائمة على التنافس الدميوقراطي و السلوك احلضاري البعيد عن
االهانات و الشتائم الن املواطن اشمئذ من الكالم و يريد االفعال “
ورحب املهندس نكد « بالوزير جربان باسيل يف داره وبني اهله و وبكل
احلضور،مؤكدا بان الرتشح سيكون لصاحل اخلدمات االمنائية واالقتصادية
يف هذه املنطقة .

اقام اسعد نكد حفل عشاء على شرف وزير اخلارجية و املغرتبني
املهندس جربان باسيل يف اوتيل قادري الكبري حبضور وزير العدل سليم
جريصايت ،نائب رئيس جملس النواب السابق ايلي الفرزيل،النائبان
عاصم عراجي،شانت جنجنيان  ،بيار فتوش ممثال شقيقه النائب نقوال
فتوش،الوزير السابق كايب ليون،املستشارة االوىل لرئيس اجلمهورية مرياي
عون هاشم النائب السابق سليم عون،راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الكاثوليك املطران عصام درويش،راعي ابرشية زحلة والبقاع للروم
االرثوذكس املطران انطونيوس الصوري ،راعي ابرشية زحلة املارونية
املطران جوزف معوض ،راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان االرثوذكس
املطران بولس سفر،النائب العام االستئنايف يف البقاع القاضي منيف
بركات ،رئيس بلدية زحلة املهندس اسعد زغيب  ،املهندس ميشال سكاف
 ،رجل االعمال ميشال ضاهر  ،ممثلي االحزاب يف زحلة وحشد من
روؤساء البلديات واخملاتري والفعاليات القضائية والسياسية واالجتماعية و
االعالمية واالمنية والعسكرية.
بعد كلمة ترحيب و تقدمي لالعالمي جوزف شعنني
اسعد نكد
القى اسعد نكد كلمة اكد فيها ترشحه على االنتخابات النيابية مع التيار
الوطين احلر مشددا على انه سيكون مع التيار الوطين احلر .
و تابع نكد « :سأخوض هذه االنتخابات الكمال مشروع االمناء يف زحلة
وتطوير مستوى هذه اخلدمات  ،من اجل ابناء هذا البقاع.

باملقابل وجه باسيل يف مستهل كلمته حتية اىل نكد وقال « ان هذا القانون
ميتاز بامرين االول الصوت التفضيلي والثاين احلاصل االنتخايب ،وحنن
على هذا االساس اخرتنا مرشحنا احلزيب امللتزم النائب السابق سليم
عون ولديه منا حتمية واولوية الوصول و هو الذي جنح يف انتخابات التيار
الداخلية ،يف املقابل كان من الطبيعي ان يتطلع التيار الوطين احلر اىل
االقوياء مببادئهم واخالقهم وحياتهم و جناحهم واعماهلم واصواتهم ومدى
استقطابهم للناس ومن اجل هذه االمور يسعى التيار اىل التعاون مع
االصدقاء واحللفاء الذين سيعربون عن التزامهم بنا كما عرب صديقنا
اسعد نكد .
ولفت باسيل اىل ان تبادل القوى جيعلنا نفتش عن االقوياء وحنن تيار
حيمي الضعفاء ولكن الميكن محاية هذا الضعيف اال بالقوي ،والقوي الذي
حيمي ويسرتد احلقوق وزحلة ستسرتد احلقوق وستعود اىل لعب دورها .
وقال باسيل حنن خيارنا خيار اهل زحلة وحنن نظرنا اىل اهايل زحلة
واستطلعنا ماذا يريدون،وبكل صراحة اخرتنا مرشحنا احلزيب من خالل
انتخاباتنا الداخلية مث توجهنا اىل استطالعات الرأي الختيار اصدقاء
وحلفاء واكيد سيكون االصدقاء ممن يشبهوننا واول شيئ ميلكونه هؤالء
االصدقاء فكرة النجاح وانا اقول لكم ان اول امر جيمعنا مع اسعد نكد هو
النجاح النه الذي ينجح يف حياته واعماله ويؤمن اخلدمة املطلوبة جملتمعه
سيؤمن ايضا اخلدمة املطلوبة منه لوطنه.
و ختام ًا جال الوزير باسيل و نكد على احلضور و ختام ًا قطع اجلميع
قالب احللوى الذي حيمل صورة فخامة الرئيس ميشال عون ملناسبة عيد
مولده.
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ميشال ضاهر يطلق رؤية وطن ،نريد رجال دولة ال سياسة
احتضنت زحلة بكثري من الفرح واحلب حفل اطالق
ترشيح ميشال ضاهر عن احد مقعدي الروم الكاثوليك
يف دائرة زحلة االنتخابية،يف مشهد انتخايب هو االول من
نوعه يف هذه الدائرة اليت تعد اكثر من حامية.
زحلة والبقاع كانا حاضران بقوة يف حفل اطالق رؤية
وطن،واحلضور فاق حجم املتوقع وامللفت التنوع يف
املشاركني بدءا من مطارنة زحلة اىل فعاليات زحلة
السياسية والنيابية والوزارية العائلية واالقتصادية
وصوال اىل كل رؤوساء بلديات
والبلدية والتجارية
البقاع االوسط واخملاتري عدا عن الفعاليات العائلية .
ومل تتسع الصالة الكبرية يف اوتيل قادري جلوسا
ووقوفا ووضعت شاشة كبرية خارجية اليت تابع من
خالهلا الكثريين حفل اطالق رؤية وطن اليت تعرب عن
اسرتاتيجية امنائية وحياتية لكل ابناء البقاع .
وكانت الفتة عبارات وكلمات ميشال ضاهر الذي طالب
برجال دولة يف لبنان وال رجال سياسة.
ميشال ضاهر عدد عناويني برناجمه االمنائي وغابت الشعارات السياسية
لتحل مكانها الرؤية االقتصادية وقوطع اكثر من مرة بتصفيق احلاضرين
بعد احلفل،توجه ضاهر بكلمة معربة جاء فيها « لقد ادركت اليوم ان
لكلمات الشكر حدود .فاحلب الكبري الذي ملس قليب وعواطفي اليوم لن

يرويه شكر.
وأشكر كل الذين تكبدوا عناء القدوم إىل مهرجان اليوم من أهلي يف
وكل الذين مل يستطيعوا الوصول بسبب االزدحام
زحلة والفرزل والبقاع
ّ
وعهد مين أننا مع ًا سننجح.
وعد
منكم
واحد
فلكل
حضورهم.
والذين تعذر
ِّ
ٌ
ٌ
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تعزيز اإلنتاجية وتحرير القطاعات إلنعاش االقتصاد سكاف:
البقاع يشكل منطقة أساسية الستقطاب المشاريع.
مع بدء التحضري للمؤمترات االقتصادية اليت ينتظرها لبنان خالل األشهر
املقبلة باالضافة اىل اخلطة االقتصادية الشاملة اليت طال إنتظارها وتأخر
إقرارها ألسباب عدة ،تتجه االنظار اىل نتائج هذه املبادرات وانعكاساتها
على األوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية يف البالد اليت ترزح حتت
رمحة جمموعة أزمات تطاول تداعياتها معظم القطاعات .بالنسبة اىل
االقتصادي اخلبري املهندس ميشال سكاف ،يتطلب األمر ختفيف وطأة
االزمة االقتصادية على اللبنانيني عموم ًا والبقاعيني خصوص ًا من خالل
حتفيز النمو لتوفري فرص عمل وتطوير االقتصاد واعادة هيكلته عرب
االستثمار يف قطاعات جديدة تكون احلجر االساس لتنمية اقتصادية
مستدامة.
ال ميكن معاجلة االزمة إالقتصادية اخلانقة من دون األخذ يف االعتبار عدم
االستقرار السياسي واالمين الذي يعيشه لبنان واملنطقة .لذا يتوجب
تقليل اخملاطر وحترير قطاعات انتاجية اساسية من خالل ختفيف
حتد من القدرة التنافسية ،باالضافة اىل حتديث
الضوابط واالجراءات اليت ّ
االنظمة والقوانني من ضمن إسرتاتيجية واضحة ومتناسقة .فتفعيل العمل
باالقتصاد احلر ،هو شرط اساسي إلنطالقة احللول لألزمات اليت تعصف
بالقطاعات اللبنانية االقتصادية واالنتاجية وعلى رأسها االتصاالت
والكهرباء على صعيد االنتاج والتوزيع واجلباية ،اضافة اىل حترير قطاع
مكونات االقتصاد
النقل ،وهذا ما يساهم يف اجياد ديناميكية جديدة حترر
ّ
ّ
االساسية ،وخصوص ًا القطاعات اليت تعاين من مشاكل وازمات مزمنة
وتراجع يف االداء ومستوى اخلدمات .ويعترب سكاف أن التعاون الوثيق
صمام أمان
بني غرف التجارة واهليئات االقتصادية والقطاع املصريف هو ّ
لالقتصاد ،وخباصة يف ظل وجود تراكمات اقتصادية وسياسية ادت اىل
تراجع النمو وبطء احلركة االقتصادية.
بني الفساد و»الغانغستريية”...
صنف العديد من الدراسات لبنان ضمن الدول اليت يسجل فيها الفساد
يف االدارات العامة مستويات مرتفعة مقارنة باملستويات احملددة عامليا،
ولكن هلذا الفساد اوجه ًا عدة أخطرها ما يعرف بالـ»الغانغستريية» اليت
ّ
باتت تتحكم بالعديد من القطاعات املنتجة وتديرها بالطريقة اليت ختدم
بد من تسريع واستكمال مكننة االدارة واملعامالت
مصاحلها .وحملاربتها ال ّ
وتعزيز وحتديث قوانني الشفافية واحملاسبة العامة اليت تكون رادع ًا قوي ًا،
الفعال للمجتمع املدين يف املراقبة وكشف مكامن
اضافة اىل حتفيز الدور
ّ
الفساد والتبليغ عنه.
زحلة والبقاع حيتاجان الكثري
باحلديث عن حمافظة البقاع ،يشري املهندس سكاف اىل ان دخل ما يقارب
 %80من ارباب البيوت يف هذه املنطقة هو متدن جد ًا وال يتخطى املليون
لرية لبنانية ،وهو ال يكفي بالتأكيد إلعالة العائالت ،وهذا االمر خطري
جد ًا .واحلل لذلك يكون عرب تشجيع االستثمار يف قطاعات جديدة منتجة
كالسياحة البيئية ،واالقتصاد االخضر ،وتكنولوجيا املعلومات واملشاريع
الصغرية واملتوسطة اليت تعترب العجلة االساسية يف حتريك االقتصاد
احمللي.
فموقع زحلي اجلغرايف يعطيها أفضلية تنافسية على صعيد الصناعة
وهنالك دراسات عديدة قام بها البنك الدويل تشري اىل ان الكلفة
االنتاجية يف هذه املنطقة أقل بنسبة  %20عن الكلفة االمجالية املسجلة
يف بريوت وجبل لبنان وغريها من املناطق ،وهذا ما ميكن أن جيعل منها
منصة واسعة إلستقطاب الصناعات واملشاريع .ويتابع« :ليس املطلوب
مضاربة ومنافسة الصناعات الكبرية مثل الصناعة الصينية ،بل املطلوب
هو العمل على تعزيز بعض الصناعة وخباصة ما هو مرتبط بالصناعات
الغذائية ،وهذا ما يعطي املنطقة ميزة نسبية وتنافسية ،وال سيما بعد
االخذ يف االعتبار موقع زحلة اجلغرايف بني اسواق استهالكية كبرية متتد
من بريوت اىل الشام والدول العربية”.
السياحة البيئية

تعترب السياحة قطاع ًا اساسي ًا
ملنطقة زحلة والبقاع ،وهي
منطقة غنية بطبيعتها ومعاملها
التارخيية واالثرية .ويعترب سكاف
ان االستثمارات السياحية يف زحلة
اثبتت جناحها كونها تتمتع جبودة
وتتميز على مستوى اخلدمة.
عالية
ّ
والسياحة البيئية والثقافية تعترب
احلجر االساس للمشاريع السياحية
متيز املنطقة وتساهم يف تثبيت الناس والشباب يف ارضهم من خالل
اليت ّ
توفري فرص عمل ووظائف حتد من اهلجرة اىل املدينة واخلارج ،وهذا ما
عملنا عليه من خالل اطالق مشاريع عدة يف زحلة وعميق والبقاع الغريب.
كما يشري اىل ضرورة خلق  Hubسياحي يف منطقة زحلة يضم التجار
واملطاعم والفنادق ويهدف اىل حتريك االسواق التجارية وجلب السياح
اىل املدينة وقضائها واالستفادة من املواقع الدينية واالثرية والسياحية
املوجودة فيها.
الزراعة
تعترب الزراعة املورد االساسي للقسم االكرب من سكان البقاع ،وهي تعاين
من ازمات مزمنة تفاقمت مع االزمة السورية واقفال خط الرتانزيت،
باالضافة اىل تطور اسواق املنطقة .واحلل بالنسبة لسكاف يبدأ من خالل
ادخال اصناف زراعية جديدة تكون كلفتها أقل وتتطلب كميات مياه
أقل ،باالضافة اىل تعزيز املكننة لتقليل الكلفة وحتسني نوعية االنتاج الذي
اصبح شرط ًا اساسي ًا لدخول اسواق استهالكية جديدة .ويدعو سكاف
اىل حتديث القوانني الزراعية وانشاء املركز الوطين لتحديد كلفة االنتاج
(على غرار فرنسا) واليت تكون اساس ًا لتحديد سعر املبيع ،مما حيمي
املزارع ويعطيه هامش ًا اكرب يف مفاوضات املبيع مع التاجر .كذلك ،فان
باملتغيات والتوجهات
مراقبة تطور االسواق احمليطة بنا واعالم املزارعني
ّ
اجلديدة باتت حاجة ضرورية للتكييف السريع مع حاجات االسواق .وال
بد من التشجيع على اجياد التعاونيات املنتجة واحلديثة اليت تؤمن االطار
ّ
الصحيح الذي من خالله ميكن املنافسة وتصدير االصناف للخارج .يعطي
مث ًال الـ  Golden Valley Coopاليت انشأها مع جمموعة من املزارعني
يف زحلة والبقاع وتعترب منوذج ًا ناجح ًا حيتذى به .ويطالب سكاف باعادة
جدولة الديون الزراعية واطالة امدها لتمكني املزارع من االستمرار ،وهو
يسعى مع جمموعة من املتخصصني اىل بلورة مشروع واضح يف هذا
االجتاه.
حتسني البىن التحتية
كانت زحلة وال تزال امليناء الربي جلبل لبنان وبريوت ،فهي نقطة الوصل
وبوابة العبور .لذلك جيب العمل على االستفادة من موقعها اجلغرايف
بد
واعطاء القضاء دور ًا مركزي ًا يف التجارة والرتانزيت .ولتحقيق ذلك ،ال ّ
من حتسني البىن التحتية وخباصة قطاع االتصاالت والطرق اليت تربط
البقاع ببريوت ،واليت ستسهل استقطاب االستثمارات الداخلية واخلارجية
كون املنطقة تتمتع مبيزات تنافسية عديدة ،منها سعر االرض وتوافر اليد
العاملة وقربها من طرق التصدير الربي .فالطريق الدولية اليت تربط
البقاع ببريوت متثل عائق ًا اساسي ًا إلقتصاد املنطقة وسكانه .ويدعو سكاف
اىل اقامة منطقة حرة يف قضاء زحلة بهدف جذب رؤوس األموال احمللية
ّ
واألجنبية وتوفري فرص العمل وتعزيز الدور الريادي للقطاع اخلاص مع
امكان االستفادة من مطار رياق.
وينهي سكاف بالتأكيد على ان املطلوب اليوم هو تضافر اجلهود لتحسني
الواقع االقتصادي الصعب يف منطقة زحلة والبقاع من خالل تنفيذ
وحتسن الواقع
رؤية اقتصادية واضحة تطاول كل القطاعات املنتجة
ّ
املعيشي للناس ،وترتكز بشكل اساسي على االستثمار يف قطاعات جديدة
كالسياحة البيئية وتكنولوجيا املعلومات والصناعات الغذائية وحتديث
مفهوم واساليب الزراعة التقليدية بهدف توفري فرص عمل واحلد من
اهلجرة الداخلية واخلارجية.
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عقيص يناقش هواجس الزحليين مع الصحافيين" :جئت ألسمعكم ال ألقنعكم"
يف سلسلة لقاءاته ونشاطاته االنتخابية ،كان ال بد للمرشح عن املقعد
الكاثوليكي القاضي السابق جورج عقيص ان يبدأ من لقاء الصحافيني،
هو الذي بدأ مشواره املهين صحافي ًا ،قبل ان يغوص يف العمل القانوين
ٍ
قاض .فكان لقاء ًا حواري ًا بامتياز ،يف غداء مجعه مع
كمحام ومن مث
ٍ
قل فيه الكالم عن الوعود السياسية ،وساده النقاش،
املنطقة،
إعالميي
ّ
دراية
زحلة
إعالميي
من
أكثر
ومن
الزحلية،
واهلموم
وتبادل اهلواجس
ً
بهذه اهلموم وإئتمان ًا عليها .وكان جزء كبري ًا من النقاش حول مشكلة
الزحليني مع جتربة األحزاب ،اليت حالت دون تأمني املشاريع واإلمناء
املنصف لزحلة مقارنة باملناطق األخرى .ليؤكد عقيص قدرته على
التوفيق بني انتمائه الزحلي وانتماءه القوايت ،مشري ًا اىل أهمية تنفيذ
املشاريع لزحلة ،ليس فقط للزحليني إمنا ايض ًا حلزب القوات ،حرص ًا منه
على شعبيته يف زحلة اليت يشكل فيها القوة السياسية األكرب مسيحي ًا.
وكان اهتمام عقيص كبري بقطاع الصحافة احمللية ،مشدد ًا على أهمية
ومؤكد ًا لإلعالميني ان برناجمه يقوم على املشاركة واالطالع
استمراريته،
ّ
على هموم الناس قبل االغداق بالوعود .واعترب ان صلب أولوياته َي ْصب
يف احلد من نزوح الشباب واليد العاملة من زحلة او هجرتها اىل خارج
البالد .ما يدفعه لتشكيل خاليا عمل من كل القطاعات ،لدراسة مشاكلها
وسبل ح ّلها .وهو ليس بعيد ًا عن هذه املشاكل لكونه ينتمي اىل الطبقة
الوسطى ويعلم جيد ًا ما يعانيه أهايل زحلة واللبنانيون عموم ًا يف معيشتهم
وعب عقيص عن متسكه مبلف اإلصالح القضائي ،الذي
وهمومهم اليومية.
ّ

وأكد للصحافيني انه
سيكون من ابرز قضاياه يف حال فوزه يف االنتخاباتّ .
وان فاز سيكون نائب ًا مبنهجية عمل جديدة وفعالة وسيسعى لرتسيخها
وشدد عقيص يف
يف زحلة ،للتوصل اىل خدمة هذه املدينة وانصافها.
ّ
لقائه على عبارة« :جئت ألسمعكم ال ألقنعكم» ألن برناجمه يقوم على
الناس ومطالبهم واالستماع اليهم .وهو على يقني ان الصحافيني كما حال
الزحليني ،لن يقنعهم اال األفعال.

ميشال سكاف يستعيد المبادرة زحلي ًا وكاثوليكي ًا.
مع فتح باب الرتشيحات النيابية ،بدأت
االستعدادت الفعلية للعملية االنتخابية
تسلك طريقها .زحلة واحدة من
البقع االنتخابية األكثر محاوة وحسم
النتائح مبكراُ ال يبدو سهالُ ،خصوصاُ
عدة لوائح تعكس
مع
التوجه إلعالن ّ
ّ
يشكل
حدة املنافسة على ملعبها الذي
ّ
ّ
ساحة اللتقاء كربى القوى السياسية.
حىت الساعة ،وبالرغم من إقرتاب
املواعيد الدستورية ال تزال الصورة
ضبابية ،خاصة وأن كل فريق حياول إظهار نفسه على أنه األقوى ،علما
بأن املنافسة األكرب تبقى على املقعدين الكاثوليكيني يف زحلة ،عاصمة
أن الشارع الزحلي يعيش حالة
«الكثلكة» وحصنها املنيع .ويبدو واضح ًا ّ
متلمل واسعة نتيجة الفراغ الكاثوليكي يف املدينة بعد وفاة الزعيم الياس
سكاف ،والذي أصبح ملموس ًا يوم ًا بعد يوم وعلى كافة املستويات .غري
أن الواقع السياسي يف زحلة بدأ ينحو منحى جديد ًا مع القرار احلاسم
ّ
الذي إختذه ميشال سكاف خبوض غمار االنتخابات النيابية ،مما أعطى
لتتحول اىل
زمخا كاثوليكي ًا لإلستحقاق االنتخايب ورفع مستوى املعركة
ّ
مواجهة من العيار الثقيل .هذا الرتشيح جاء بعد سلسلة إتصاالت من
فعاليات املدينة وكوادر «الكتلة الشعبية» و آل سكاف وخمتلف العائالت
تأكدوا
متنوا على سكاف خوض االنتخابات النيابية ،بعدما ّ
الزحلية الذين ّ
جمدد ًا على اخليارات «االنتحارية» والرهانات
من عدم جدوى الرهان
ّ

أدت اىل سلسلة النكسات اليت عايشوها بعد وفاة النائب
اخلاطئة اليت ّ
يشكله ميشال سكاف من
والوزير السابق الياس سكاف .وأيضا نظرا ملا
ّ
ضمانة للخصوصية الزحلية ،وثقل كاثوليكي ووطين ،وهو املعروف بفكره
املؤسسايت ونهجه املنفتح وبنجاحاته العملية على املستويات احمللية
ّ
والعاملية .كما أن هذا الرتشيح يأيت من قناعة راسخة بأن املشهد الزحلي
والكاثوليكي ال ميكن أن يستمر على ضعفه وهشاشته .فميشال سكاف
الزحلي ،أو املرشح النظيف كما يسمونه ،حيمل يف «جيناته» سمات عائلته
املتميزة بطيبة القلب والكرم والتواضع واجلمع ال التفرقة ،وتقريب الناس
من بعضها البعض ،واألهم االستبسال يف الدفاع عن الثوابت اللبنانية،
وهو املقرب من بكركي ،واحلاضر دائم ًا يف امليادين الوطنية ،والعارف بأن
ّ
ال ،وانه ال ميكن
السيادة واحلرية واالستقالل هي شعارات متارس فع ًال ال قو ً
السماح باخلروج عن الثوابت التارخيية لـ «الكتلة الشعبية» املتمثلة
بدعم الدولة ومؤسساته ،وعلى رأسها رئاسة اجلمهورية واجليش اللبناين
والعيش املشرتك على الصعيد الوطين وخاصة البقاعي .ويعترب سكاف،
بنظر العديد من الزحليني ،املؤمتن االول على اإلرث الزحلي ،ومن الوجوه
تشكل ضمانة للوجود املسيحي القوي ،وهو إمتداد طبيعي لعائلة
اليت
ّ
أعطت الكثري للوطن ،وإلستمرارية النهج والعائلة ،و»الكتلة» ال ميكن أن
تستمر إال من خالله خاصة بعد أن أوصاه إبن عمه بأوالده بعائلته الزحلية
والبقاعية .واملعروف انه كانت جتمع ميشال سكافبالراحل الياس سكاف
عالقة صلبة ،فهو كان القريب منه وإشبينه وسنده يف األمور االقتصادية
وقوته الضاربة يف املعارك االنتخابية كافة.

الوزير كابي ليون اؤيد من اختير للمقعد االرثوذكسي من قبل التيار.
صدر عن عضو اجمللس السياسي يف التيار الوطين احلر الوزير السابق كايب ليون البيان التايل :بعد التشاور مع رئيس
التيار الوطين احلر الوزير جربان باسيل ،أعلن عزويف عن الرتشح لالنتخابات النيابية يف هذه الدورة االنتخابية .كما
أعرب عن ثقيت وارتياحي للخيار التفاوضي والتحالفي املعتمد من التيار يف ما خيص دائرة زحلة عموم ًا ،ومقعد
الروم األرثوذكس خصوص ًا .وأشكر كل اهايل قضاء زحلة وبشكل خاص الداعمني الذين أبدوا يل رغبتهم الصادقة
أمثلهم يف الندوة الربملانية ،معاهد ًا اياهم انين كما كنت وال ازال اعمل جبهد لتحقيق اهدايف السياسية ،وهي
بأن ِّ
دوم ًا وطنية ال شخصية ،سأستمر يف ذلك من اي موقع ،انطالق ًا من القيم اليت أرساها فخامة العماد ميشال عون
وهي راسخة يف مسرية التيار الوطين احلر.

جمعية «ديفا» تنظم ندوة توعوية حول قانون االنتخابات
نظمت اجلمعية اللبنانية «ديفا» للمساعدة واالمناء يوم السبت بتاريخ -10
 2018-2وبالتعاون مع بلدية املرجيات وباالشرتاك مع اجلمعية اللبنانية
لدميقراطية االنتخابات «الدي” ”LADE“ -ندوة توعوية ثقافية حول قانون
االنتخابات النيابية املقبلة وفق القانون النسيب الذي حيمل الرقم . 44
اقيمت الندوة يف قاعة بلدية املرجيات حبضور رئيس البلدية مجال
مشعالين،االمرية حياة ارسالن،احملامية جومانا شويري ممثلة رئيسة الكتلة
الشعبية مريام سكاف ،اللواء املتقاعد شوقي املصري ،وعدد من النساء
املرشحات على االنتخابات النيابية املقبلة ومنهم احملامية رىب شكر،لينا
قوقجيان،عضو بلدية زحلة – معلقة مهى القاصوف املعلوف،السيدة
فاندا رميا ،اخملتار سامر املصري واعضاء يف اجمللس البلدي وحشد من
سيدات البلدة.
افتتح احلفل بكلمة لرئيس اللجنة الثقافية يف بلدية املرجيات املهندس منر
شمعون ،اىل كلمة رئيس البلدية مجال مشعالين الذي شدد على ضرورة

الوعي يف العملية االنتخابية املقبلة وزيادة املعرفة حول القانون وعملية
التصويت ،موجها االمتنان جلمعية ديفا على هذا النشاط التوعوي .

عباس شاهين وتاتيانا مرعب في EMPIRE
 CINEMASوTORALDO
استضافت  EMPIRE CINEMASداخل كاسكادا مول املمثل عباس شاهني
واملمثلة تاتيانا مرعب ،بطلي "فيلم ساعة ونصف" ،وكان يف استقباهلم
صاحب صاالت السينما رجل االعمال دوري صاحل وحشد كبري من
البقاعيني الذين رحبوا حبفاوة باملمثلني شاهني ومرعب وكانت عشرات
الصور التذكارية،وشاركا احلضور يف مشاهدة الفيلم الذي يعرض يف
صاالت . EMPIRE CINEMAS
كما استضافت  TORALDOشاهني ومرعب يف صاالتها يف اسرتاحة
قصرية تذوقوا خالهلا قهوة .TORALDO

لمتابعة آخر اخبار االنتخابات زوروا
موقعنا alraiionline.com
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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باسيل في بلدية زحلة»االنماء لكل الناس وننوه بدوركم االنمائي”.
يف اطار زيارته الزحلية خص وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل بلدية زحلة  -معلقة بزيارة اىل مركزها املؤقت يف كسارة  ،وكان يف استقباله
رئيس البلدية املهندس اسعد زغيب واعضاء اجمللس البلدي .
بعد الرتحيب بالوزير باسيل من قبل الرئيس اسعد زغيب،توجه الوزير باسيل اىل زغيب منوها بدوره االمنائي وقال «املهم ان ال تتأثر البلدية
بالتحالفات كيفما كانت وان تبقى فعالة الن لديها الكثري من العمل .وجيب ان يشمل االمناء كل الناس وحنن سنبقى اىل جانبكم قبل وبعد االنتخابات .
وعرض زغيب االوضاع الزحلية واملطالب مع باسيل.
واقام الرئيس زغيب حفل غذاء على شرف الوزير باسيل حبضور رؤوساء البلديات واالحتادات البلدية وفعاليات رسمية .

الوزير باسيل في ازهر البقاع بكثير من الحفاوة.
جرى استقبال مميز لوزير اخلارجية جربان باسيل يف ازهر البقاع وكان يف
مقدمة مستقبلي باسيل مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس حييط
به حشد من املشايخ وشارك يف االستقبال وزير االتصاالت مجال اجلراح،
رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط حممد البسط ،رئيس بلدية جمدل
عنجر سعيد ياسني وحشد من رؤوساء البلديات واخملاتري وفعاليات .مفيت
البقاع الشيخ خليل امليس رحب بالوزير باسيل وقال « ليكن اهلل يف
عون من قدم نفسه خبدمة لبنان» .واعترب امليس ان الوزير جربان منقذا
وموضحا لصورة لبنان يف اخلارج .اضاف امليس متوجها اىل باسيل «نعمة
السماء واالرض اجتمعوا عندما زرمتونا فجرب اهلل خاطرنا باملطر وجبربان
باسيل فأهال وسهال بكم .

الوزير جبران باسيل في دارة لويس لحود
استهل وزير اخلارجية واملغرتبني املهندس جربان باسيل جولته صباح اليوم
يف مدينة زحلة بزيارة منزل االمني العام للمجلس االعلى لطائفة الروم
الكاثوليك واملدير العام لوزارة الزراعة املهندس لويس حلود ،حيث التقى
يف منزله حبي مار انطونيوس وزير العدل سليم جريصايت واساقفة زحلة:
عصام يوحنا درويش ،جوزف معوض ،انطونيوس الصوري ،بولس سفر،
حمافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والنائب السابق سليم عون.
والقى املدير العام حلود كلمة ترحيبية شاكرا الوزير باسيل على زيارته
زحلة ،منوها ب «جهوده الكبرية على الصعيدين الوطين واملسيحي
وجهوده الداعمة عرب وزارة اخلارجية للزراعة اللبنانية وخباصة النبيذ
اللبناين للخارج”.
والقى درويش كلمة قال فيها« :باسمي وباسم اخويت املطارنة واساقفة
زحلة ،نرحب بك معايل وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل يف زحلة،

انت الذي عملت دوما على تعزيز قيم احلوار والعمل معا بروح الثقة
والتعاون .لقد اعطيت يف زمن قصري ابهى صورة عن لبنان الرسالة
وعرفت بنشاطك غري املسبوق “.
اضاف« :زحلة ترحب بكم من هذا البيت الزحلي العريق بيت حلود الذي
لعب دورا رياديا عرب تاريخ زحلة ،وسعادة املدير العام االستاذ لويس حلود
يكمل اليوم هذا الدور وحنن نعول عليه كثريا خصوصا بعمله يف اجمللس
الكاثوليكي مع ممثلي زحلة.
بدوره ،قال جريصايت« :من هذا البيت الزحلي العريق صاحب الدعوة
هو االمني العام للمجلس االعلى لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك ،وبهذه
الصفة تفضيال حنن هنا نستقبل باكورة زيارة رئيس التيار الوطين احلر،
رئيس تكتل التغيري واالصالح ،معايل وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل.

“تبرع بالدم تبرع بالحياة « في كاسكادا مول.
نظم املركز التجاري «كاسكادا مول» مع مجعية
“  ”Donner Sang Compterبالتعاون مع
 AUBMCنشاطا حتت عنوان «تربع بالدم تربع
باحلياة» يهدف جلمع التربعات بالدم وذلك
انطالقا من مسؤوليةاجملمع االجتماعية .وخالل
احلدث الذي دام ليومي اجلمعة والسبت ,متكن
ناشطو اجلمعية من مجع  70وحدة دم قادرة
على انقاذ حياة  210اشخاص .كما وشارك يف
التربع بالدم موظفو اجملمع ورحب العديد منهم
باملشاركة يف هذه احلملة.
ويف هذا السياق ,عربت ادارة كاسكادا مول عن
دعمها الكامل هلذه القضية اليت من شانها
اعطاء االمل باحلياة للعديد من االشخاص.

الجراح يتفقد االضرار في مجدل عنجر بتكليف من الرئيس الحريري.
بتكليف وتوجيهات من رئيس جملس الوزراء سعد احلريري تفقد وزير
االتصاالت مجال اجلراح واملهندس علي احلاج ممثال االمني العام للهيئة
العليا لالغاثة اللواء حممد خري،بلدة جمدل عنجر بطلب من رئيس
بلديتها سعيد ياسني الذي كان قد رفع كتابا اىل جملس الوزراء يشرح
فيه تعرض البلدة اىل اضرار من جراء السيول االخرية وشكر ياسني
االستجابة السريعة هلذا الكتاب من قبل رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري الذي قام باحالة مضمون الشكوى اىل اهليئة العليا لالغاثة من
اجل القيام باملقتضى املطلوب .
جولة الوزير اجلراح واملهندس احلاج انطلقت من البلدية ولفت اجلراح
اىل ان املرحلة صعبة ووضع املنطقة اصعب كل هذا يرخي بظالله
على لبنان واستقراره  ،وبالتايل دون استقرار سياسي ال يوجد استقرار
اقتصادي وامنائي ،من هنا كان حرص الرئيس سعد احلريري على االستقرار
وعلى اإلمناء خاصة أن مثة حاجات كثرية وملحة األمر الذي دفع بالرئيس
احلريري إىل زيارة دول عدة إلجناح مؤمتر باريس 4ومؤمتر روما لدعم اجليش
والتنمية والبىن التحتية.

من خالل تكليف اللواء خري وفريق عمل اهليئة ملسح االضرار وتنفيذ
االشغال اليت تليب حاجات االهايل  ،مؤكدا أن الرئيس احلريري ضمانة
وطنية كربى لالمناء واالقتصاد وملعاجلة قضايا الناس وشؤونهم وضمانة
االستقرار والعيش الواحد والسلم األهلي.
من جهته أشار الشيخ عبد الرمحن إىل أن للمواطن حقا على الدولة ألنه
يقوم بواجبه اجتاهها وعليها أن تقوم بواجبها اجتاهه .
مث جال الوزير اجلراح وياسني واحلاج يف احياء البلدة لتفقد األضرار
ومعاينته ومت االتفاق على تنفيذ عدة جدران دعم واقنية .

وأشار إىل أن كتاب رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد ياسني كان موضع
اهتمام الرئيس احلريري الذي أحاله إىل هيئة اإلغاثة.
وأشار رئيس بلدية جمدل عنجر سعيد ياسني يف مداخلته إىل االستجابة
السريعة من الرئيس احلريري وتدخله املباشر ملتابعة ما حصل يف البلدة

المهندس محمد علي ميتا يطالب بالتعويض
من جراء اضرار السيول

وزارة االشغال تباشر بتوسيع المجاري
المائية على طريق المصنع.

طالب املرشح عن املقعد السين يف دائرة زحلة املهندس حممد علي ميتا
احلكومة اللبنانية بفتح حتقيق جدي وشفاف حول االضرار اليت حلقت
مبمتلكات املواطنني يف البقاع االوسط وارزاقهم من جراء السيول اليت
اجتاحت املنازل واملؤسسات واالراضي الزراعية.

بتوجيهات من وزير االشغال العامة يوسف فنيانوس باشرت الشركة
العربية للتجارة و املقاوالت ،بتنفيذ اقنية جديدة ملياه االمطار والصرف
الصحي على طول طريق املصنع الدولية .
بدء االعمال االنشائية اشاعت جوا من االطمئنان عند خمتلف سكان
تلك الطريق الدولية اليت كانت سابقا تغرق يف املياه لقدم االقنية املائية
القدمية واليت مل تكن تستطع لصغر حجمها وضيق مساحتها استيعاب
تدفق االمطار اهلاطلة والسيول سلسلة جبال لبنان الشرقية من منطقة
املصنع  .االنشاءات اجلديدة لالقنية املائية تلحظ توسيع االقنية القدمية
اليت ستزيد من عرض  60سنتم اىل مرت واحد مع زيادة يف االعماق.
االعمال اليت انطلقت منذ ايام مضت لن تستغرق اكثر من  20يوما
وهي تشمل املنطقة اليت متتد من مفرق دير زنون وصوال اىل جوار افران
شمسني ويبلغ طوهلا ما يقارب االلف مرت ،يف حني تبقى مسافة الف مرت
اخرى حباجة لنفس االعمال االنشائية التوسيعية وعندها سيتم بشكل
نهائي من كل الربك املائية واملستنقعات اليت كانت تتشكل يف اكثر من
نقطة على الطريق الدولية يف املصنع.

ولفت املهندس ميتا يف بيان اىل ان هذه السيول تؤكد على عدم
وجود اية اعمال تاهيلية مسبقة خضعت هلا اجملاري املائية كما ان االنهر
وروافدها التزال مليئة باطنان من النفايات واالتربة والردميات واالشجار
الضخمة اليت اعاقت مسار املياه وادت اىل خروجحها وفيضانها على
الطرق العامة .
واشار ميتا اىل ان هذه السيول تسببت باحلاق خسائر جسيمة يف بعض
املمتلكات واالراضي الزراعية وعليه على الدولة ان تكلف اهليئة العليا
لالغاثة و باشراف اجليش اللبناين للكشف على هذه االضرار والتعويض
على املتضررين .
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نقوال السروجي يكرم الوزير فرعون» زحلة لها رجاالتها ونحن قوة احتياط وال نتأمر”.
مل مير حفل تكرمي الوزير ميشال فرعون يف زحلة الذي اقامه احلاج نقوال
السروجي وابنائه ،دون اشارات ودالالت سياسية ان كانت من خالل
احلضور الكاثوليكي او ما ورد يف كلمة الوزير فرعون الذي طالب البعض
بعدم وضع زيارته يف اطار التأمر .اقيم حفل الغذاء يف مطعم بيت الست
حبضور رئيس بلدية زحلة_املعلقة املهندس اسعد زغيب،رئيس بلدية
الفرزل ملحم الغصان،رئيس بلدية شتورا نقوال عاصي ،ميشال ضاهر عميد
معهد الدكتوراه الدكتورطوين عطاهلل وحشد زحلي وفرزيل الفت .الوزير
فرعون يف كلمته اكد بانه ال يتدخل بشؤون زحلة الن زحلة هلا رجاالتها
املوجودين هنا امنا حنن قوة احتياط عند اللزوم وانا دائما مع املصلحة
العليا لزحلة وحنن نتشاور ونتحادث مع اجلميع يف زحلة وخارجها وما يهمنا
املصلحة العامة .وشدد الوزير فرعون ان اجللسة ختللها حديث مهم ومل
تكن موجهة ضد احد وليس هناك مؤامرة.

دورات تدريبية في االعتمادية لموظفي
مصلحة االبحاث العلمية الزراعية .
ضمن اطار احلصول على االعتمادية وعلى نظام أيزو  -ISOاستقبلت
مصلحة االحباث العلمية الزراعية اخلبري االمريكي بيل هريت Bil Hirt
حيث اجرى دورات تدريبية ملوظفي خمتلف اقسام وخمتربات املصلحة
باإلضافة اىل موظفني من خمترب غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
تأيت هذه احملاضرات ضمن إطار التعاون بني املصلحة و – Land –O
 Lakesو  USAIDوقد القى د .افرام كلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية
احلصول على االعتمادية وتطبيق نظام ايزو يف خمتلف حمطات وفروع
وخمتربات املصلحة .

سيول وفيضانات في البقاع.
رفعت اهلطوالت املطرية يف البقاع االوسط العائدة لشهر شباط من
ارقام املتساقطات املطرية وشهد شهر شباط غزارة فياسية يف االمطار
وبلغت كمية اهلطوالت املطرية يف هذا الشهر ما يزيد عن  180ملليمرت
كمية قياسية حبسب ما اعلن مدير عام مصلحة االحباث العلمية
الزراعية يف تل عمارة الدكتور ميشال افرام الذي اشار للرأي اىل ان
هذه االمطار الغزيرة ادت اىل سيول وفيضانات يف سهل البقاع .وغمرت
السيول واالمطار مئات الدومنات الزراعية يف سهل البقاع كما ادت غزارة
االمطار املتدفقة اىل فيضان اجملاري املائية واالنهر .علما ان االنهر يعوزها
التنظيف والتقومي بعد ان حتولت اىل مكبات للنفايات.

اهالي تربل يستنكرون محاولة
خطف غابي فرج

استنكرت بلدة تربل يف قضاء زحلة،ما تعرض له ليل امس ابن البلدة
غايب فرج وعائلته على اثر تعرضهم لكمني مسلح من قبل جمهولني
حاولوا اختطافهم وسرقتهم على الطريق الداخلية اليت تربط تربل
ببلدة الفرزل ومتكن فرج االفالت من الكمني املسلح وعاد ساملا اىل
منزله مع عائلته .
هذا احلادث اثار موجة من االستنكار واالستياء العارم وخصوصا انه
ليس االول من نوعه وسبق للكثريين ان وقعوا ضحية عصابات اخلطف
والسلب على تلك الطريق .
وطالب اهايل تربل اجليش اللبناين وقوى االمن الداخلي برفع مستوى
اجلهوزية والعمل االمين على تلك الطريق واقامة نقطة عسكرية ثابتة
،االمر الذي سيعيد الطمأنينة اىل كل اهايل هذه املنطقة والعابرين
على تلك الطريق  .يشار اىل ان االجهزة االمنية والعسكرية باشرت
بتحقيقاتها يف احلادث يف ظل املطالبة برفع مستوى التعاطي االمين
والعسكري مع هذه احلادثة اليت تعد عمل اجرامي بامتياز

سفير كوبا في اتحاد بلديات البقاع االوسط
زار سفري كوبا يف لبنان
بارغا
ميغل بورتو
مقر احتاد بلديات
البقاع االوسط وكان
يف استقباله رئيس
االحتاد حممد البسط
وحبضور نائب رئيس
الدكتور
االحتاد
توما،ورؤساء
درغام
بلديات مكسة عاطف امليس،رئيس احتاد بلديات البقاع الشرقي رفيق
الدبس ،رئيس بلدية شتورا نقوال عاصي ،رئيس بلدية املرجيات مجال
مشعالين،رئيس بلدية عنجر وارتكيس خوشيان نائب رئيس بلدية تعلبايا
امحد ابو شاهني .وشدد السفري بارغا على العالقات املميزة اليت جتمع
كوبا والدول العربية وخصوصا لبنان كما ان كوبا كانت والزالت داعمة
للقضية االم يف العامل العريب وهي القضية الفسلطينية ،واكد بارغا اىل
ان كوبا صدرت العلم اىل لبنان والعالقات االجتماعية واالقتصادية املميزة
حىت ان هناك كثري من اصحاب املهن احلرة يف لبنان من اطباء ومهندسني
خترجوا من اجلامعات الكوبية وهذا االمر يفرحنا ويسعدنا .بدوره اكد
رئيس االحتاد حممد البسط على ترحيبه احلار بالسفري الكويب منوها
بالدور االساسي الذي تلعبه كوبا يف سبيل دعم القضية الفلسطينية
والتزال وهذا امر يدعونا اىل الفخر بالدولة الكوبية وان نرحب حبرارة
بهذه الزيارة وان نكون على افضل العالقات مع كوبا .مث اقام رئيس االحتاد
حممد البسط حفل غذاء على شرف السفري الكويب واملشاركني يف اللقاء
يف مطعم امالني يف كاسكادا مول.

احتفال للجبهة الديمقراطية
برعاية محمد البسط

المعلومات تحرر الطفلة صالحة كتوع
حررت القوة الضاربة يف شعبة املعلومات الطفلة صاحلة كتوع اليت
كانت قد خطفت صباح اليوم من امام منزهلا وقامت قوة من القوة
الضاربة قد داهمت احد االماكن يف منطقة قضاء راشيا واوقفت
خاطفيها وهما شخصان من التابعية السورية ومت استعادة البنت

امن الدولة  82موقوفا منذ بداية السنة
قطعات مديرية امن الدولة يف البقاع تعمل على حتقيق املزيد من العمل
االمين املشهود هلا وامللفت ان عدد موقوفيها يتصاعد يوما بعد يوم مع
ارتفاع حجم عملها االمين املتنوع.
يف اخر احصاءبلغت توقيفات مديرية امن الدولة ما يزيد  82موقوفا من
اللبنانيني والسوريني جرى توقيفهم بتهم خمتلفة تبدأ من االجتار بالبشر
وتهريبهم واملساعدة على دخول نازحني سوريني عرب طرق التهريب
،اىل موقوفني بتهم تزوير عقارات ومستندات رسمية وضبط كميات
من االموال املزورة مع موقوفني كانوا يروجون هذه االموال ،اضافة اىل
توقيف اشخاص جبرم تصنيع البان واجبان من دون رخص قانونية ويف
اماكن ال تستويف الشروط املطلوبة اىل توقيف اشخاص هلم ارتباطاتهم
باالرهاب والتواصل مع منظمات ارهابية،وصوال اىل موقوفني جبرم
االجتار باخملدرات،عدا عن توقيفات الفراد بتهم اخلطف واالبتزاز.
ويؤكد مصدر امين ان اجلهد االمين االستعالمي يف املديرية العامة
المن الدولة سيتواصل وسرتتفع وتريته ولن تال جهدا املديرية يف سبيل
استتاب االمن واحلفاظ على آمان املواطنني وسالمتهم ومحايتهم من
آفات اخملدرات واالموال املزورة ومحايتهم من االرهاب كما تعمل على
محية صحتهم من خالل دورياتها على معامل تصنيع االنتاج الغذائي.

برعاية رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط حممد البسط ،نظمت اجلبهه
الدميقراطية لتحرير فلسطني برالياس مبناسبة انطالقتها التاسعة و
األربعون مهرجانا سياسي مجاهريي و تكرميا ألسر الشهداء بقاعة نادي
ناصر برالياس واشرك يف االحتفال ممثلني عننواب حاليني وسابقني ،رؤوساء
بلديات وفعاليات حزبية وممثلي الفصائل الفلسطينيه واللجان الشعبية
االحزاب اللبنانيه و االندية الرياضة و التقافية و لفيف من الشخصيات
اللبنانية و الفلسطنية و عوائل اسر الشهداء و حشدا مجاهرييا بعد
النشدين الفلسطيين و اللبناين قدم احلفل منار صاحل عضو ة قيادة
املنظمة النسائيه الدميقراطية الفلسطينيه ندي
كلمة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ألقاها عضو جلنتها املركزية
عبداهلل كامل الذي استهل كلمته بالتحية ألسر الشهداء وأكد كامل أن
لصفقة القرن ممرا واحدا للنجاح وهي استسالم الشعب الفلسطيين وهذا
لن حيصل .
وحيا رئيس احتاد بلديات البقاع األوسط حممد البسط ذكرى انطالقة
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني الىت متارس النضال الكفاحي
السياسي و العسكري و االجتماعي و اليت شكلت على الدوام دور رئيسي
وفاعل خبطابها الواقعي كلمة نادي ناصر برالياس القاها حممد شاهني
عضو إهليئة االدارية الذي توجه بالتحية لكل األمهات وألقت ميسم صاحل
كلمة النسائية الدميقراطية كما جرى تقدمي درع فلسطني اىل رئيس االحتاد
حممد البسط ودرع اىل رئيس نادي ناصرفايز سلوم .
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سفيرة سويسرا في زحلة بدعوة من ETHEL CHOCOLATE
امضت السفرية السويسرية يف لبنان السيدة مونيكا شموتز كريغوز يوما
طويال يف مدينة زحلة بدعوة من رئيس جملس ادارة مصانع ETHEL
 CHOCOLATEورافقها يف الزيارة وفد من السفارة السويسرية وجملس
رجال االعمال اللبناين السويسري .
استهلت السفرية كريغوز زيارتها الزحلية بلقاء يف مؤسسة مياه البقاع
مث زارت بلدية زحلة – معلقة وكان يف استقباهلا رئيس البلدية املهندس
اسعد زغيب و السيد العتل .
انتقلت بعدها السفرية كريغوز يرافقها السيد العتل اىل غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف زحلة والبقاع حيث عقد لقاء عمل ضم أعضاء
مكتب الغرفة وجملس ادارتها ومديرها العام .
يف االجتماع مت حبث مشاكل تلوث املياه يف البقاع وأهمية تطوير وسائل
محاية البيئة واحملافظة على جودة هذا املورد الطبيعي اهلام  ،وقد أبدت
السفرية كريغوز استعدادها للمساهمة يف وضع اخلربات السويسرية يف
هذا اجملال ودعم كل ما يفيد ذلك .
كما مت االتفاق على تأليف جلنة متابعة تضم أعضاء من غرفة زحلة
والبقاع والسفارة السويسرية وجملس رجال االعمال اللبناين السويسري .
ختام اجلولة كان يف مصانع  ETEHEL CHOCOLATEوقدم السيد
العتل شرحا حول املعمل و عملية االنتاج ومراحلها و اخلطط املستقبلية
التوسعية لتطوير املصانع وزيادة خطوط االنتاج .

وانهت كريغوز جولتها حبفل غذاء اقامه السيد العتل يف مطعم بيت
الست حبضور رئيس بلدية زحلة _معلقة املهندس اسعد زغيب ،مدير
عام مؤسسة مياه البقاع املهندس مارون مسلم،مدير عام غرفة زحلة
يوسف جحا ،رئيس جتمع الصناعيني يف البقاع انطوان صليبا ،رئيس احتاد
بلديات البقاع االوسط حممد البسط،رئيس بلدية شتورا نقوال عاصي،
وحشد كبري من الفعاليات املالية واملصرفية واالقتصادية ورجال االعمال.

حجر االساس لمختبرات جديدة في مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
" كفى قوال ان الدولة ال تملك مختبرات".
برعاية وزير الزراعة غازي زعيرت وبدعوة من رئيس جملس ادارة
مصلحة االحباث العلمية الزراعية يف تل عمارة الدكتور ميشال افرام مت
وضع حجر االساس جملمع خمتربات حديثة المثيل هلا يف الشرق االوسط
تتضمن خمتربات البيوتكنولوجيا -زراعة االنسجة –الري واالرصاد اجلوية
– التغيري املناخي – الزراعات اجلديدة واحلقلية .
حفل وضع حجر االساس اقيم يف القاعة الكبرية للمصلحة حبضور
النائبان طوين ابو خاطر،عاصم عراجي،النائبان السابقان حمسن دلول
وخليل اهلراوي ،الوزير السابق فايز شكر،حمافظ البقاع القاضي كمال
ابو جودة،مدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس حلود،املطران جوزف
معوض،املطران بولس سفر،مفيت بعلبك اجلعفري القاضي خليل
شقري،االرشمندريت جورج معلوف ممثال املطران انطونيوس الصوري،
سفري الفاو موريس سعادة،وفالحي البقاع ابراهم الرتشيشي،رئيس نقابة
مزارعي البطاطا يف البقاع جورج الصقر،رئيس جتمع مزارعي امام بلدة
علي النهري القاضي علي املكحل ،مدير امن الدولة يف البقاع العقيد
بشارة حداد ،مدير خمابرات زحلة العقيد جوزف غضبان ،رئيس دائرة
البقاع االوىل يف االمن العام العقيد بشارة ابو محد،وحشد كبري من رؤوساء
البلديات والفنيني وخمتصني يف الشأن الزراعي.
افتتح احلفل بالنشيد الوطين اللباين اىل كلمة ترحيبية القتها رندة
مسعد مث تواىل كل من امحد البيطار وعلي شحادة على تقدمي شرح
حول خمتربات البيوتكنولوجيا وقدم شفيق اسطفان شرحا عن خمترب
فرع الزراعات احلقلية املتسعة والدكتور ايهاب مجعة عن خمترب الري
واالرصاد اجلوية .
مث كانت كلمة املدير العام الدكتور ميشال افرام الذي اشار اىل ان
املصلحة ومنذ العام  2002وبتوجيهات من جملس ادارتها اعتمدت
سياسة التوسع اجلغرايف عرب انشاء مراكز وخمتربات جديدة والتوسع
العلمي عرب تنوع احباثها وخمترباتها وحصوهلا تدرجييا على االعتمادية
مما ادى اىل وصوهلا مستوى اقليمي وعاملي معروف ومقدر اليستهان به».
ولفت الدكتور افرام اىل ان املصلحة ارادت هذا االحتفال الكبريلكي
تكونوا شهودا على التزامنا بالتطور العلمي فكفى قوال ان الدولة المتلك

خمتربات حديثة واحلقيقة ان املصلحة متلك خمتربات المثيل هلا يف
الشرق االوسط ويف اوروبا .
وتوجه افرام الشكر اىل وزير الزراعة غازي زعيرت على دعمه وعلى ثقته.
ختام الكلمات كان مع الوزير غازي زعيرت الذي اشار اىل ان اجتماعنا
اليوم لوضع حجر االساس الكرب بناء تقوم املصلحة بتشييده منذ تاسيسها
ووفق افضل املواصفات العلمية العاملية ووفقا ملتطلبات وحاجات كل
قسم من اقسامه االربعة ،بناء المثيل له يف الشرق االوسط وبكلفة
امجالية تبلغ مليارين ومخسمائة مليون لرية لبنانية.
ولفت الوزير زعيرت ان هذا االجناز ما كان ليتم لوال اجلهود اجلبارة اليت
تبذهلا ادارة مصلحة االحباث العلمية الزراعية ولوال الدعم املتواصل
من قبل وزارة الوصاية اي وزارة الزراعة وبهذه املناسبة نعلن دعمنا
جلهود هذه املصلحة اليت نفخر بنجاحها ونعرب عن نيتنا يف وضع كل
االمكانيات اليت منلكها لكي حنافظ على النجاح الذي حققته املصلحة.
واختتم احلفل بوضع حجر االساس .
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اعالميو البقاع يكرمون المهندس اسعد نكد

اعلن مدير عام شركة كهرباء زحلة املهندس اسعد نكد نيته الرتشح لالنتخابات النيابية عن املقعد االرثوذكسي يف زحلة مدعوم ًا من التيار الوطين
احلر ،وقال نكد خالل عشاء اقامه االعالميون على شرفه انه سيكون للجميع على اختالف انتمائهم وانه ابن زحلة وسيبقى على تواصل مع اجلميع
ويف خدمة اخوته يف زحلة والبقاع ولبنان .داعي ًا املواطن اىل منح صوته ملن يشاء وحبرية .وحتدث االستاذ انطوان زرزور باسم االعالميني .مثني ًا على
اداء املهندس نكد ودوره يف حتريك العجلة االقتصادية و االنتاجية يف البقاع األوسط من خالل مشروع انتاج طاقة  ٢٤/٢٤فكان السباق ال و بل الرائد
.من خالل ما قدمه وان زحلة لن تنسى والتاريخ شاهد على ذلك

