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جورج عقيص وميشال ضاهر وطي مرحلة التمثيل الكاثوليكي التقليدي
لعل ابرز ما افرزته نتائج فرز اصوات الناخبني يف دائرة زحلة االنتخابية
و اليت باتت نهائية يتمثل بوصول نائبني كاثولكيني جديدين هما القاضي
السابق .
املدينة مل ختسر متكثيلها الكاثوليكي ولكنها اي املدينة احبت نفض عباءة
التمثيل الكاثوليكي التقليدي ووجدت يف القاضي السابق جورج عقيص
وميشال ضاهر مبتغاها وعليه تقع املسؤولية على كاثوليك عاصمة
الكثلكة الذين وضعوا وحبسوا انفسهم يف ذاك التمثيل املزمن والتقليدي.
مريام سكاف مل تستطع الوصول اىل احلاصل االنتخايب ،والنائب السابق
نقوال فتوش حل يف املراتب االخرية وبذلك تكون دائرة زحلة قد اكدت
على خيارات كاثوليكية جديدة ،فلم تكمل الوراثة السياسية مع مريام
سكاف ونزعت عنها التقليد املستمر مع فتوش ومقعده النيايب الذي
يتبوأه منذ العام . 1992
سيقال كثريا عن هذه النتائج وعن خصوصية زحلة وعن مقعدين واحد
من الفرزل واالخر من رياق وزحلة خرجت من االستحقاق بدون اي نائب
كاثوليكي ولكن هذا اخليار االنتخايب والنائب غري حمصور باي مدينة ولو
كانت عاصمة البقاع وقد ميكن وضع هذه النتائج يف مصلحة الناخبني يف
زحلة الذين خرجوا من قمقم التمثيل املناطقي احملصور يف مدينة هنا او

بلدة هناك وكانه انتقاص من ناخبني هنا وتكرمي ناخبني هناك.
سبقال عن ظاهرتني اوهلا ظاهرة ميشال ضاهر الذي استطاع احلصول
على ما يزيد عن 9االف صوت دون رافعة حزببة كما انه سيقال كثريا عن
القاضي السابق جورج عقيص املتمرد القادم من رياق الذي تصدر ارقام
الناجحني الكاثوليك على الرغم من التنكيل االعالمي الذي تعرض له.
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اسعد نكد  :تجربتي السياسية االولى جعلتني اتلمس اكثر فأكثر معاناة و مشاكل الناس اليومية
توجه اسعد نكد بالشكر من كل الزحليني و البقاعيني الذين اقرتعوا له و
الذين مل يفعلوا يف هذا االستحقاق الدميوقراطي  ،مؤكد ًا احرتام اخليارات
اليت ارادوها لزحلة و القضاء  .و تابع نكد  :ان جتربيت االوىل يف العمل
السياسي جعلتين اتلمس اكثر فأكثر معاناة و مشاكل الناس اليومية  ،و هذا
ما زاد من قناعيت يف االستمرار يف النهج اخلدمايت و االمنائي الذي عرفتموه
عين والذي ال مييز بني مواطن و آخر على خمتلف انتماءاتهم السياسية
و املذهبية  .و ختام ًا شكر نكد كل فريق عمله االنتخايب فرد ًا فرد ًا الذين
وصلو الليل بالنهار بالعمل اىل جانبه عن قناعة و اميان راسخ بقضية هلا
ابعاد امنائية و اجتماعية من اجل مصلحة زحلة و قضائها .

عقيص «امد يدي الى النواب المنتخبين وما
يريحني انني لم اهاجم احدا منهم”.

درويش استقبل النائب المنتخب
ميشال ضاهر

اعلن النائب املنتخب القاضي
جورج عقيص عن مد اليد لكل
النواب املنتخبني عن دائرة زحلة
االنتخابية واىل كل املرشحني من
الذين مل حيالفهم احلظ بهدف
العمل مجيعا من اجل مصاحة
زحلة وقرى وبلدات القضاء وما
يرحيين يف هذه الدعوة انين مل
اهاجم احدا يوما وعلى عالقة جيدة مع اجلميع .
وقال عقيص « االن وقد حطت املعركة اوزارها وانتهت االحتفاالت كما
االشكاالت ،اتى وقت العمل واقوم اليوم برتكيب فريق عمل وساعمل
على وضع هيكلية ملكتيب انطالقا من امياين بالعمل اجلماعي وتوزيع
املسؤوليات واالدوار”.
اضاف عقيص ساطلق اجندة اللبقاءات بكل بلديات قضاء زحلة قريبا
بدءا من بلدية زحلة –معلقة – تعنايل ويف غضون ستة اشهر ساصدر
نتيجة اللقاءات حتت عنوان «كتيب االحتياجات االمنائية والبلدية يف
قضاء زحلة»،ليشكل دليل عملي للمتابعة لدى االدارات املعنية وساالحق
القانون اقرتاح القانون املقدم من النائبني جوزف معلوف وفادي كرم
الرامي اىل اعالن زحلة مدينة كربى اسوة ببريوت وطرابلس .

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثولياملطران
عصام يوحنا درويش النائب املنتخب عن مقعد الروم الكاثوليك يف زحلة
ميشال ضاهر ،وهنأه بفوزه.
وعرض سيادته مع ضاهر افق املرحلة املستقبلية وامكانية توحد النواب
اجلدد للعمل من اجل زحلة.
ومتىن سيادته للنائب ضاهر كل التوفيق يف الوكالة اليت منحه اياها الشعب
ملدة اربع سنوات ،لتحقيق األماين واإلزدهار املنشود يف املنطقة.

درويش استقبل النائب المنتخب قيصر رزق
المعلوف

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام يوحنا درويش النائب املنتخب عن مقعد الروم األرثوذكس
عمه النائب السابق يوسف املعلوف،
يف زحلة قيصر رزق املعلوف يرافقه ّ
حبضور عدد من الكهنة.
وكانت مناسبة هنأ فيها املطران درويش النائب معلوف بفوزه ،واعترب
وصوله اىل الندوة الربملانية فرصة لتحقيق آمال الشباب واهايل املنطقة.
وطال درويش النائب اجلديد بتوحيد اجلهود مع باقي النواب يف زحلة
لتحقيق اإلجنازات لزحلة وقضائها

افرام مرشح لنيل الجائزة العالمية لالغذية

اعلنت مصلحة االحباث العلمية الزراعية ان رئيس جملس ادارتها الدكتور
ميشال افرام مرشح لنيل اجلائزة العاملية لالغذية اليت تعد ارفع اجلوائز
الدولية اليت تعرتف باالجنازات اخلارقة الفردية واليت ساهمت يف التنمية
البشرية من خالل حتسني نوعية وكمية ومدى توافر املواد الغذائية يف
العامل وقد اطلق عليها جائزة نوبل لالغذية والزراعة من قبل العديد من
رؤوساء الدول

هنري شديد «القوات لم تصوت لي وانا مع
كتلة المستقبل».
اكد النائب هنري شديد على
موقفه بانضمامه اىل كتلة تيار
املستقبل وقال «كنت ومازلت
ضمن كتلة «تيار املستقبل» ،مؤكد ًا
أن «القوات اللبنانية» مل تعطين
أصواتها يف اإلنتخابات النيابية».
واوضح ان «القوات مل تعط اكثر
من  200صوت ،هم كان لديهم 3750
صوتا حسب ما قيل قلنا هلم يكفي
 2000او  2500صوت ،مل حنصل على
شيء منهم» .أضاف« :اليوم النتائج
ميكن احلصول عليها بكل دقة ،لديك رقم السجل واالرقام واسماء وكل
شخص بأي حزب منتسب ،انا اخذت  1500صوت ،هذه األصوات من
بلديت واقاريب واهلي ،اذا هم اعطونا اين هي االصوات اليت اعطونا
اياها؟ هذا املوضوع بيين وبينهم وقريب ًا ينتهي.

درويش هنأ النائب عقيص

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك املطران
عصام يوحنا درويش النائب جورج عقيص يف منزله مقدم ًا التهنئة بفوزه
يف اإلنتخابات النيابية.
ورافق سيادته يف الزيارة رئيس دار الصداقة األب جورج اسكندر ،رئيس
دير مار الياس اخمللصية األرشمندريت نقوال الصغبيين والقيم العام األب
اليان ابو شعر.
وكانت مناسبة لعرض األوضاع يف لبنان عامة والبقاع خاصة ،ووضع تصور
للمرحلة املقبلة ،وشدد درويش على ضرورة طي صفحة اإلنتخابات
النيابية وتوحيد اجلهود للعمل من اجل مدينة زحلة وقضاؤها ،والسعي
لتحقيق امنيات ومطالب املواطنني.

ميتا نهنئ الرابحين
اصدر املهندس حممد علي ميتا بيانا جاء فيه
«اليوم وبعد انتهاء االستحقاق االنتخايب نتوجه
بالتهنئة للزمالء على الئحة زحلة قضيتنا
القاضي جورج عقيص واألستاذ قيصر املعلوف
ولنا ملء الثقة بهما وأنهما سيمثلون زحلة خري
متثيل وستعرف املدينة معهما طريقها حنو
موفقا يف
مشوارا
اإلمناء املتوازن ونتمىن هلما
ً
ً
خدمة مدينتنا ونهنئ كل من فاز من حزب القوات اللبنانية  ...و كذلك
نشكر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري جعجع على هذه الثقة
اليت منحنا إياها وإننا نعده بالبقاء على العهد يف خدمة زحلة ولبنان من
أي موقع كنا .وإن هذه الثقة اليت أوالنا إياها يف مكانها وحتالفنا معه باقيا
ً
ولنا بإذن اهلل لقاءات يف املستقبل لتمتني هذه العالقة اليت نعتز بها.
وأخريا أشكر كل من اختارين وفضلين من عائليت الصغرية يف برالياس
ً
إىل كل صوت وصلين من دائرة زحلة ...انتم صوت التغيري وعنوان الوفاء

ميشال سكاف مهنئا الفائزين في انتخابات
زحلة .ندعوكم للعمل الجل زحلة والبقاع

هنأ ميشال سكاف املرشحني الفائزين يف قضاء زحلة ،موجه ًا الشكر اىل
اهايل زحلة والبقاع الذين مارسوا حقهم الدميقراطي وابدوا الدعم له.
كما دعا اجلميع اىل طي صفحة االنتخابات النيابية والعمل يد ًا واحدة
ملصلحة زحلة والبقاع.

درويش هنأ النائب معلوف

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني يرافقه األب
وقدم له التهنئة بفوزه
الياس ابراهيم النائب قيصر رزق املعلوف يف منزله ّ
يف اإلنتخابات النيابية ،حبضور النائب السابق يوسف املعلوف ،رئيس
جملس ادارة مستشفى املشرق الدكتور انطوان معلوف والسيدة نانسي
عقيلة النائب معلوف.
وكانت جولة افق يف األوضاع العامة يف البالد ،وتطلعات النواب اجلدد
اىل العمل اجلدي يف املرحلة املقبلة ،لكي يشعر الزحليون والبقاعيون ان
ال يعملون من اجل مصلحتهم ومصلحة املنطقة ،واشاد سيادته
نوابهم فع ً
باملشروع الكبري الذي اقامه النائب معلوف يف منطقة مكسة والذي ساهم
بانعاش املنطقة وتأمني فرص العمل للمئات من الشباب اللبناين.
وقدم سيادته للنائب معلوف نسخة من اإلجنيل املقدس.
ّ

عقيص »:االولوية لعودة النازحين السوريين».
اكد النائب املنتخب جورج
عقيص يف تغريدة على موقع
تويرت ان اوىل االولويات
احلكومية والتشريعية القادمة
تتلخص يف عودة النازحني
السوريني اىل املناطق السورية
اآلمنة.
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“قدموس» عنوان للسياحة الراقية بمواصفات عالمية داخل كاسكادا مول
قدموس» اسم وعنوان جديد للضيافة اللبنانية
يستعد لفتح ابوابه يف شهر رمضان املقبل
ليضاف اىل سلسلة من املؤسسات السياحية
داخل كاسكادا مول الذي بات عنوانا وحمطة
على خارطة السياحة اللبنانية
اساسية
ومقصدا للذواقة .واالهم ان «قدموس»عبارة
عن نكهات عاملية بلمسات لبنانية وباطباق
متنوعة وخمتلفة من كافة املطابخ العاملية .
ميتاز «قدموس « بطلته السحرية على حبرية
كاسكادا مول اليت حتولت حبدها اىل معلم
سياحي وبيئي وترفيهي ،.وهذه االطاللة جتعله
من اروع االماكن السياحية يف البقاع ولبنان .
افتتح»قدموس» يف بداية شهر رمضان واطباق
الشهر الكرمي تتحضر على نار هادئة باطباق متنوعة ومتعددة وحلويات رمضان جاهزة ومن املتوقع لـ «قدموس» ان يتحول اىل معلما سياحيا
االبرز داخل اكرب جممع سياحي مع تراسه املطل على البحرية عدا عن اجلهوزية املتكاملة الكرب مطبخ وفق التقنيات العاملية للسالمة الصحية
».قدموس» مشروع جديد لرجل االعمال دوري صاحل الذي حول سنوات اغرتابه اىل سنوات عامرة باالستثمارات يف لبنان وفتح باب العمل امام
املئات من الشباب اللبناين الكفوء واجلامعي الذي وجد اليوم يف مشاريع واستثمارات صاحل منفذا ومدخال حلياة جديدة عنوانها االستقرار وهذا ما
يتم ترمجته داخل العديد من املؤسسات التجارية واالقتصادية اليت افتتحها صاحل وعلى سبيل املثال الاحلصر جممع  CINEMA EMPIREواكرب نادي
رياضي يف البقاع  GYM INFINITYعدا عن اروع اللحظات اهلادئة يف كافيه ، TORALDOواملشروع االكرب وهوقيد التنفيذCASCADA MEDICAL
 CENTERوسيكون اكرب مركز طيب يف البقاع  .ويضاف اىل هذه املشاريع االستثمارية شركة خدمات طريان مراكزها يف الواليات املتحدة والكويت
ولبنان مع شركة عقارية متلك وتعمل على تطوير العديد من املباين والشقق السكنية يف لبنان.

سلوم يكرم السفيرة السويسرية»:نعمل لتنمية البقاع».
كرم رجل االعمال اللبناين السويسري ابراهيم سلوم السفرية السويسرية
مونيكا شمتز كريغوز خالل حفل يف دارته يف مكسه حبضور نواب
وشخصيات سياسية واقتصادية وامنية واعالمية ورجال اعمال ،وقد
تضمنت الكلمة اليت القاها سلوم اشادة بالدور االجيايب الذي تلعبه
سويسرا منذ احلرب ولغاية اليوم والسيما ما تقدمه من هبات مالية
لتطوير قطاع البىن التحتية يف لبنان وخصوصا قطاع مياه الشفة.
وتطرق سلوم اىل معاناة البقاع احلالية واالهمال وغياب التنمية والسيما
ما يعانيه البقاعيني من تلوث املياه بسبب االختالط مع شبكات مياه
الصرف الصحي لقدمها وبسبب عدم وجود حلول ملعاجلة مياه املصانع
واليت اثرت كثريا على البيئة وتعد املسبب االول الرتفاع نسبة املصابني
باالمراض السرطانية.
وشكر سلوم سويسرا لدعمها لبنان مطالبا اجملتمع الدويل ان يولوا سهل
البقاع االهتمام الالزم وادراجه يف مشاريعهم التنموية .
والقت السفرية السويسرية كريغوز كلمة شكرت فيها احلفاوة اليت
استقبلت فيها يف البقاع ونوهت بالدور االقتصادي واالجتماعي الذي
يلعبه سلوم الذي حياول ختفيف االعباء االقتصادية والبيئية واالجتماعية

عن البقاعيني ويطالبنا دائما بلعمل على توفري املساعدات الهل البقاع
وتطوير بناه التحتية .
وقدم سلوم درعا تذكاريا اىل السفرية السويسرية وكانت كلمة شكر ايضا
من االعالمي جورج قرداحي نوه فيها بدور سلوم االقتصادي واالجتماعي.
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سلوم يهنئ ضاهر

زار رجل االعمال املغرتب ابراهيم سلوم على راس وفد من آل سلوم

من خمتلف قرى البقاع االوسط كاتدرائية سيدة النجاة وقدم التهنئة
للنائب املنتخب ميشال ضاهر وجرى التداول يف امور تهم منطقة البقاع

االوسط والعمل من اجل مشاريع امنائية تعمل على خلق فرص عمل
امام البقاعيني.

7

سلوم يهنئ الفرزلي

قدم رجل االعمال املغرتب ابراهيم سلوم التهنئة اىل دولة نائب رئيس
جملس النواب االسبق ايلي الفرزيل على فوزه يف االنتخابات االخرية عن
املقعد االرثوذكسي يف دائرة البقاع الغريب وراشيا .
واكد سلوم ان الرئيس الفرزل من اصحاب البيوت املفتوحة يف هذه
املنطقة ويشكل علما من اعالم هذه املنطقة.
بدوره شكر الرئيس الفرزيل ،رجل االعمال سلوم مؤكدا املضي حتت
شعار بناء الدولة وحتصينا.

ندوة في «األنطونية» – النبي أيال حول «اإلدمان على المخدرات» وتأكيـد السعـي إلــى
تنظيـم لقـاءات توعيــة دور ّيـة
األنطونية» فرع
«مجعية عدل ورمحة» ،بالتعاون مع «اجلامعة
نظمت
ّ
ّ
ّ
اخملدرات ....إىل أين!؟»
على
«اإلدمان
بعنوان
حماضرة
البقاع،
أيال
النيب
ّ
النفسية
املستويات
اخملدرات وتأثرياتها ومعاجلتها على
ركزت على آفة
ّ
ّ
ّ
وحت القانونية ،يف حرم اجلامعة.
ة
واالجتماعي
ّ
ّ
بداية ،كلمة الرئيس املدير العام للجامعة  -فرع النيب أيال األب الدكتور
لقاؤنا اليوم للنظرِ يف ٍ
ِ
اجتماعية هي يف
آفة
ينعق ُد
رميون هاشم ،قال فيها:
ُ
َ
ّ
ِ
بة
ضارِ
متييزٍ
دون
بناين
ل
ال
اجملتمع
شرائح
ف
ل
ت
م
ت
اخلطورة
ِ
ِ ّ
ً
اجتاح ْ ُ َ َ
غاية ُ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
طبعا
العائلية القومية هي
البنية
ري
الشبايب ُ َ
َ
ً
م ّل َف ًة خل ًال يف ُ
ّ
ّ
العمود الف َق ّ
ِ
اخملدرات.
على
اإلدمان
آفة
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
حول
عديدة
إحصاءات
تدل
أضاف:
واالتارِ
اإلدمان
تف ّشي ظاهرة
ّ
َ
ُّ
ٌ
َ
ٌ
باخملدرات على أن األمر بات يستدعي ِ
ِ
شاملة
وطني ًة
ة
ط
خ
ّ
ً
َ
ّ
ّ
ّ
َ
«مجعية عدل ورمحة» األب جنيب البعقليين بفئات
رئيس
ر
ذك
جهته،
من
ّ
ّ
اخملدرات ،إضافة إىل األسباب اليت
تعاطي
عن
تنتج
اليت
واآلثار
املتعاطني
ّ
تؤدي إىل استخدامها املفرط .وعرف احلاضرين بوجود جلنة مكافحة
قد ّ
ّ
اإلدمان ،مشري ًا إىل «مبدأ العالج كبديلٍ عن العقاب املعتمد من الدولة
«مجعية عدل ورمحة»
وركز على طرق معاجلة اإلدمان وعمل
اللبنانية»ّ .
ّ
املتوزعة يف مناطق لبنانية خمتلفة ومنها أبلح
مراكزها
من
يف هذا اإلطار
ّ
يف البقاع ،ورومية والرابية يف املنت ،والشياح يف بريوت.

أن اجلميع معنيون يف هذه املسائل و»جيب على اجلميع التعاون من
وأكد ّ
مجعية عدل ورمحة”.
أجل اإلنسان ،كل إنسان ،ويف ذلك تكمن رسالة
ّ
النفسية واألخصائية يف
املعاجلة
أما على املستوى االجتماعي ،فناقشت
ّ
ّ
ّ
النفسية يف «مجعية عدل ورمحة»
الص ّحة
اخملدرات ومديرة قسم
علم
ّ
ّ
ّ
أهمية دور األسرة الصغرية يف مساعدة املشارك يف
جوانا عماد ،مدى
ّ
ّ
أهمية العمل مع األسر عرب برامج التوعية.
على
دت
وشد
العالج،
برنامج
ّ
ّ
قدمت
السلبية من جراء استخدام
وشرحت النتائج
اخملدرات بإفراط ،كما ّ
ّ
ّ
ّ
اجلمعية.
طرق العالج البديل من خالل وزارة الصحة بالتعاون مع
ّ
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افرام شارك في اجتماع ايكاردا في الرباط

فريق البحرية -
قدم
القرعون لكرة القدم كأس
بطولة البقاع لفئة الدرجة
اىل النائب
اخلامسة
املنتخب حممد القرعاوي
وقد اهدى النادي الرياضي
فوزه وتأهله إىل مصاف
أندية الدرجة الرابعة على
مستوى حمافظة البقاع اىل
شارك رئيس جملس االدارة املدير العام د .ميشال انطوان افرام يف
النائب القرعاوي..

www.alraiionline.com
تابعونا الكرتوني ًا
خدمات إعالمية وإعالنية إعالنات يف كافة الصحف اللبنانية
قضائية
جتارية .
رسمية
مبوبة
ّ
ّ
ّ
ّ
samer_assafir@hotmail.com
03 -083636

اجتماع جملس امناء ايكاردا (املنظمة الدولية للبحوث يف املناطق اجلافة)
يف الرباط – املغرب ممث ًال للدولة اللبنانية حيث مت خالل  5أيام من
االجتماعات املتواصلة ،حبث االمور التالية - :سياسة ايكاردا املستقبلية.
 مشاريع البحث يف املناطق اجلافة حول احلبوب ،الري ،اجملرتات الصغرية،ادارة املياه واجلفاف.
 حماربة الفقر واجلوع - .مواجهة التغيري املناخي ومفاعيله خاصةان املؤشرات تتجه اىل ارتفاع درجات احلرارة مبعدل  4درجات .ومت
حبث ايكاردا ومشاريع البحث وكيفية تقوية العالقات مع الدول االفريقية
وشرق املتوسط ووسط آسيا وباكستان والصني.
هذا فان مصلحة االحباث العلمية الزراعية اليت تستضيف ايكاردا يف
حمطاتها يف تربل وكفردان ،تساهم يف دعم انتشار وتوسع ايكاردا اضافة
اىل دعمها لبناني ًا وذلك بالتعاون مع خمتلف الفرقاء اللبنانيني.

درويش استقبل بعثة المجلس الرئاسي للتعاون مع الجمعيات الدينية في روسيا
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام يوحنا درويش بعثة طبية متخصصة ملساعدة الشعب
السوري ،منبثقة عن اجمللس الرئاسي للتعاون مع اجلمعيات الدينية يف
روسيا ،برئاسة مديرة املركز البطريركي الطيب لعلم األعصاب واألمراض
النفسية تاتيانا باتيشيفا ،وعضوية األب لوان كوبييكني مدير مجعية «
بوزنانيي « اخلريية ،ماريتسا كوماريتوفا مديرة الربامج يف اجلمعية ،والسيدة
فاينا زاخاروفا رئيسة مجعية « لينيا زهيزين « اخلريية ،حبضور املعتمد
البطريركي األنطاكي للروم األرثوذكس يف روسيا املطران نيفن صيقلي،
راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم األرثوذكس املرتوبوليت
ال املطران
انطونيوس الصوري ،األرشمندريت فيليب فاسيلتسف ممث ً
هيالريون مدير ادارة العالقات اخلارجية للكنيسة األرثوذكسية ،واألب
رحب درويش بأعضاء الوفد الروسي مشيد ًا بدور الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف تقدمي
ارسيين زوخوروف املعتمد البطريركي الروسي يف سوريا .وقد ّ
ونوه باهمية التنسيق بني الكنائس يف زحلة اليت تعيش عالقات مسكونية بامتياز ،وشرح للوفد ما قامت
يد العون واملساعدة لكل حمتاج يف الشرقّ ،
ومحل الوفد حتيات اىل املطران هيالريون.
اليوم،
وحىت
لبنان
اىل
وصوهلم
حلظة
به املطرانية ملساعدة النازحني من سوريا منذ
ّ
األرشمندريت فاسيلتسف القى كلمة نقل فيها حتيات املطران هيالريون وشرح عن مضون زيارة الوفد ،وهو تقدمي كل مساعدة ممكنة لألطفال الذين
هم حباجة ألي مساعدة طبية يف شىت اجملاالت.
كما حتدثت رئيسة البعثة تاتيانا باتيشيفا شارحة ما يقدمه املركز الطيب يف روسيا من مساعدات لألطفال احملتاجني ،وكشفت عن ان التنسيق
معمطرانية زحلة اتاح يف مرحلة اوىل تقدمي املساعدة الطبية لتسعة اوالد ،على ان يزيد العدد يف وقت قريب.
وقدم درويش لضيوفه هدايا تذكارية ملناسبة زيارتهم املطرانية.
ّ
وقام الوفد بزيارة كاتدرائية سيدة النجاة بعد جتديدها ،وانشدت الرتاتيل باللغات العربية واليونانية والروسية

بلدية زحلة «لرفع كل صور واعالم المرشحين واالحزاب».
طالب رئيس بلدية زحلة  -معلقة  -تعنايل املهندس اسعد زغيب من كافة السادة املرشحني على االنتخابات النيابية االخرية واالحزاب اليت متثل
كافة الفرقاء ،العمل على ازالة كافة الصور واالعالم واليافطات والشعارات االنتخابية اليت قمتم بوضعها ضمن االمالك العامة يف النطاق البلدي
لبلدية زحلة  -معلقة وتعنايل وذلك تطبيقا للقوانني املرعية االجراء

اختتام دورة االنيبالي عزيز يوسف زرزور  USEK”.بطال للسنة الثانية
احتفظ فريق جامعة الروح القدس الكسليك  USEKبلقب البطولة للسنة
الثانية على التوايل بعد فوزه على فريق اجلامعة االنطونية  UAالذي
حل ثاني ًا بنتيجة  ٦٢-٧٧وذلك يف حفل اختتام بطولة اجلامعات يف كرة
السلة  -دورة االنيبايل عزيز يوسف زرزور اليت نظمها نادي ابناء انيبال
الرياضي زحلة على ملعب راهبات القلبني االقدسني الراسية بإشراف
االحتاد اللبناين لكرة السلة واليت جرت برعاية عضو جملس االمناء
والرئيس االسبق للنادي يوسف زرزور وعائلته حبضور رئيس بلدية بلدية
زحلة معلقة تعنايل املهندس اسعد زغيب،عضو جملس االمناء املهندس
سليم عون ،املدير العام لويس حلود ،االمني العام للرهبنة اللبنانية املارونية
االب ميشال ابو طقة ،رئيس جملس امناء النادي جورج نصر واعضاء
اجمللس ،جوزف وجربان الياس سكاف ،مدراء اجلامعات املشاركة وحشد
من االنيباليني واالصدقاء وقد اسفرت املباريات النهائية عن النتائج التالية:
كما حل يف املركز الثالث فريق جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا  AULبعد فوزه على فريق اجلامعة اللبنانية الدولية  LIUبنتيجة .٥٩-٦٥
وبعد االفتتاح بالنشيد الوطين اللبناين وتعريف من االستاذ جوزف جنار القى السيد يوسف زرزور كلمة حث فيها الشباب اجلامعي على االخنراط
اكثر يف الرياضة والعلم واالبتعاد عما قد يسرق مستقبلهم جراء آفات اجملتمع واغراآته الفاسدة.
كما ارجتل نائب رئيس النادي احملامي ايلي ريا كلمة شكر فيها اجلميع على مشاركتهم ودعمهم.
وجرى توزيع الكؤوس وامليداليات على العيب الفرق الفائزة الثالث االول واحرز كأس احسن هداف الالعب انطونيو خنلة

بوشكيان «شكري ومحبتي وتقديري لصوتكم التفضيلي
قدم جورج بوشكيان التهاين للفائزين وشكر الذين وقفوا اىل جانبه وصوت له وقال
بوشكيان كشفت االنتخابات النيابية إرادة التغيري لدى املواطن الزحلي البقاعي وعرب
عن ذلك يف صناديق االقرتاع اليت عكست هذا اجلو بعد سنوات عديدة لذلك وعمال
باألصول الدميقراطية وبالعالقات االجتماعية اليت يتميز بها نسيج اجملتمع البقاعي أتقدم
من الناجحني على خمتلف انتماءاتهم السياسية واحلزبية باحر التهاين متمنيا هلم التوفيق
والنجاح يف عملهم السياسي واإلمنائي للمنطقة وامد يدي للتعاون من اجل خدمة زحلة
والبقاع ولبنان أم شكري وحمبيت وتقديري فإىل الذين منحوين صوتهم التفضيلي فلهم مين
االمتنان والعرفان بان أكون معهم واىل جانبهم ولن أنسى صوتهم التفضيلي الذي هو أمانة
لن أختل عنها

معلومات زحلة تستعيد سيارة بعد ساعات
على سرقتها

 30طفل على طرق التهريب

مل تكتمل حكاية سرقة سيارة من نوع كيا سبورتر لصاحبتها رومي
ترزخيان من مدينة زحلة حي امليدان وفق ما يشتهيه سارقها الذي
اصطدم جبدران ترابية على احد الطرق الفرعية يف منطقة البقاع
الشرقي واليت كانت تستعمل كممرات لتهريب السيارات اىل منطقة
البقاع الشمايل ومل يستطع مترير السيارة اليت علقت باالتربة .يشار اىل
ان مكتب معلومات زحلة اقفل عشرات الطرق الفرعية ويقوم عناصره
يوميا بدوريات استطالع هلذه الطرق وقد عثرت صباحا احدى دورياتها
على السيارة اليت كانت قد سرقت منذ ساعات.

نتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة ،ويف إطار مكافحة عمليات
تهريب األشخاص من سوريا إىل لبنان ،متكنت شعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخلي ،من توقيف  /50/شخص ًا بينهم  /30/طف ًال ،وذلك يف
خراج بلدة الصويري _ البقاع الغريب ،جبرم دخول األراضي اللبنانية
خلسة.
ُس ّلم املوقوفون اىل القطعة املعنية ،والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء
اخملتص
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القرعاوي سنعمل على انماء البقاع وفق رؤية الرئيس سعد الحريري .
اكد النائب حممد القرعاوي ان هناك اليوم فرصة ملزيد من التقدم
واإلزدهار ملنطقة البقاع عموم ًا والبقاع الغريب وراشيا على وجه اخلصوص،
السيما التعاون املنتظر مع دولة رئيس احلكومة سعد احلريري يف رؤيته
املستقبلية إلمناء منطقة البقاع.
واكد القرعاوي طوال ايام تلقيه التهاين يف دارته يف القرعون وشتوراما
على ان االمناء سيكون الشغل الشاغل يف اجندتنا اليومية ولن نكون اال
جانب اهلنا يف البقاع الغريب وراشيا .
وكانت وفود قد من كل البلدات والقرى إىل دارة النائب األستاذ حممد
القرعاوي يف القرعون وشتوراما لتقدمي التهنئة مبناسبة فوزه يف اإلنتخابات
النيابية.
وكان يف طليعة املهنئني وزير اإلتصاالت مجال جراح و قائمقام البقاع
الغريب وسام نسبيه وقائمقام راشيا نبيل فارس ومستشار وزير الداخلية الدكتور خليل جبارة وفضيلة القاضي عبد الرمحن شرقية ووفود رسمية
وشعبية من قرى وبلدات البقاعني الغريب واألوسط وراشيا ،يف خطوة تعبريية وتأييدية حلصول األستاذ القرعاوي على هذا املقعد.
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بلدية قب الياس تفتتح اللوحة التذكارية لرؤوساء المجلس البلدي منذ العام 1909
برعاية وحضور حمافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة افتتحت بلدية قب الياس اللوحة التذكارية لرؤوساء واعضاء اجملالس البلدية منذ العام 1909
حىت العام  2016وذلك يف مبىن البلدية وحضر احلفل اىل جانب حمافظ البقاع عدد من رؤوساء البلديات واخملاتري وفعاليات اجتماعية من املنطقة
ومنهم عضو اجمللس الشرعي االسالمي القاضي عبد الرمحن شرقية،سفري لبنان يف فنزويال الياس لبس،القنصل الفخري لدولة الربازيل السيدة سهام
احلارايت.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطين اللبناين بعد ذلك القى رئيس بلدية قب الياس جهاد املعلم كلمة رحب خالهلا باحملافظ ابو جودة واحلضور وشرح
خالهلا تاريخ اجمللس البلدي والرؤوساء الذين تعاقبوا على اجمللس البلدي بدوره حمافظ البقاع القى كلمة باملناسبة معتربا ان بلدة قب الياس مثال
للعيش املشرتك يف املنطقة ولبنان.

مستشفى البقاع تستقبل النائب المنتخب محمد القرعاوي
أقامت إدارة وموظفو مستشفى البقاع حفل إستقبال للنائب املنتخب حممد القرعاوي ،وذلك إثر زيارته األوىل
إىل املستشفى بعد فوزه يف اإلنتخابات النيابية.
وشدد القرعاوي يف كلمة عفوية ألقاها على ضرورة مواصلة العمل يف خدمة أهايل البقاع ،ألن هذه املستشفى
حتمل إسم البقاع وهي لكل البقاع ،وتوجه بالشكر إىل اجلهازين اإلداري والطيب ملا قدموه من تعاون خالل املرحلة
املاضية .

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

الكلّيّة الشرقيّة تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من تالمذتها
حتت رعاية غبطة
يوسف
البطريرك
العبسي،
األول
ّ
أنطاكيا
بطريرك
واإلسكندرية
وأورشليم
ّ
وسائر املشرق للروم
الكاثوليك،
امللكيني
ّ
السادة
وحبضور
والرئيس
األساقفة
للرهبانية
العام
ّ
ّ
الشويرية األرشمندريت إيلي معلوف ،واألب سابا سعد ،رئيس
الباسيلية
ّ
ّ
الفاعليات
من
وحشد
ة،
والتعليمي
ة
اإلداري
اهليئتني
وأفراد
ة،
الشرقي
الك ّل ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
واملصرفية
واألمنية
والعسكرية
والقضائية
والرتبوية
والسياسية
الروحية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واألحباء،
واألصدقاء
واجلوار
زحلة
وأبناء
جني
املتخر
التالمذة
وأهايل
ّ
ّ
الشرقية بتخريج كوكبة جديدة من تالمذة الصفوف
احتفلت الك ّل ّية
ّ
النهائية فيها ،قبل دخول املتخرجني احملتفى بهم ،أضاء األب الرئيس سابا
ّ
ّ
يتقدمهم حاملو
معلنا بدء االحتفال ،فدخل املتخرجون
سعد الشعلة
ّ
ً
ّ
الوطين
اللبناين وعلم املدرسة .وعلى وقع النشيدين
الشعلة والعلم
ّ
ّ
الشرقية
اللبناين وعلم
الشرقية ّمت تسليم الشعلة والعلم
اللبناين ونشيد
ّ
ّ
ّ
ّ
مث كانت
القادم.
ج
التخر
تالمذة
لي
ممث
إىل
جني
املتخر
التالمذة
لي
ممث
ّ
من ّ
ّ
ّ
ّ
وهنأت
رحبت باحلضور
كلمة االفتتاح مع
ّ
السيدة روزين أيب راشد اليت ّ
ّ
املدرسة باخلرجيني اجلدد ،تبعتها كلمة األب الرئيس سابا سعد الذي
ّ
املتفوقني،
مث ّمت توزيع اجلوائز على التالمذة
ّ
ّ
رحب بدوره براعي االحتفال ّ
واليت جاءت على الشكل التايل :جائزة الراحل األستاذ نقوال يواكيم عن

الثانوي الثاين اللوايت
الصف
والعربية ،نالتها تلميذات
الفرنسية
اللغتني
ّ
ّ
ّ
ّ
سلمهن اجلوائز جنل الراحل الدكتور
وقد
والثانية،
األوىل
املرتبتني
نلن
ّ
جاد يواكيم ،والدكتور عادل قادري س ّلم جائزة الراحل األستاذ نقوال
الصف
اإلنكليزية يف
باسيلي لصاحيب املرتبتني األوىل والثانية يف اللغة
ّ
ّ
أما جائزة الوزير الراحل نقوال اخلوري فقد س ّلمها
الثاين الثانوي ً
أيضاّ ،
األب الرئيس للتالمذة الذين نالوا املراتب الثالث األوىل يف الصفوف
العربية
ممثلو املتخرجني كلمات شكرٍ باللغات الثالث
النهائية .بعدها ألقى ّ
ّ
ّ
ّ
قدم التلميذ رودريك طراد
إذ
ته،
حص
وللفن
ة.
واإلنكليزي
ة
والفرنسي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية أعادت احلضور
الرتاثية
والتلميذة بريال أبو خاطر بعض األغنيات
ّ
ّ
الفنان أندره عطا أشرف
أن
إىل الزمن
ّ
الفن اجلميل ،وجتدر اإلشارة إىل ّ
ّّ
على إعادة عزف وتوزيع هذه األغاين ،وقد رافقت فرقة الرقص يف
املغنيني
املدرسة حتت إشراف وتدريب األستاذ جورج سعادة ،التلميذين
ّ
فأبدعت كعادتها.
األول
يوسف
البطريرك
غبطة
االحتفال،
راعي
مع
كانت
والكلمة األخرية
ّ
الطلب على
شدد يف كلمته على النجاح ومفاعيله يف حياة
ّ
العبسي الذي ّ
صاحب الغبطة النجاح ضمن
وضع
وقد
والرتبوي،
الروحي
الصعيدين
ُ
أن
إطار دعوة
السيد املسيح إىل الكمال ،وهذه الدعوة تقودنا إىل التأكيد ّ
ّ
يكمل أحدهما اآلخر.
بل
يتناقضان
ال
والعلم
االميان
ّ
قدمت املتخرجة سنا اخلطيب لراعي احلفل ،باسم
وبعد إلقاء كلمتهّ ،
ّ
قدم األب الرئيس
كما
وتقدير،
ة
وحمب
شكر
عربون
زمالئها ،باقة ورد
ّ
ّ
روحية عربون شكر وامتنان
بنوية
بهدية
وخصه
تقديريا،
درعا
لغبطته
ّ
ّ
ّ
ً
ًّ
ّ
العام،
للرئيس
ة
التقديري
الدروع
تقدمي
تواىل
مث
ج.
التخر
حفل
لرعايته
ّ
ّ
ّ
ّ
الثانوي ورئيس رابطة املع ّلمني ورئيسة جملس
واألب الرئيس ومدير الفرع
ّ
التقديرية والشهادات للتالمذة املتخرجني.
الدروع
األهل ،وأخريا ّمت توزيع
ّ
ّ
ً

الصليب االحمر اللبناني يهنئ ضاهر

مدير عام الزراعة استقبل نواب زحلة عون
وعقيص وضاهر ومعلوف

قدم وفد رسمي من الصليب االمحر اللبناين –مركز زحلة بكافة اقسامه
التهنئة للنائب املنتخب ميشال ضاهر لفوزه يف االنتخابات النيابية .
وزار الوفد منزل ضاهر يف الفرزل وكان يف استقباهلم ضاهر وعقيلته
السيدة مارلني وجرى النقاش فيما حتتاجه املنطقة من امناء واهتمام عدا
عن احتياجات الصليب االمحر اللبناين اليت مل يكن بعيدا عنها ضاهر
منذ سنوات مضت واليزال حىت اليوم وفق ما قال رئيس اقليم زحلة
جوزف داوود ،كما ضم الوفد رئيس مركز زحلة بول نبهان وجلنة سيدات
الصليب االمحر اللبناين.

عقد مدير عام الزراعة املهندس لويس حلود اجتماع ًا يف وزارة الزراعة مع
نواب زحلة املنتخبني سليم عون وجورج عقيص وميشال ضاهر وسيزار
معلوف حبضور رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب لبحث أوضاع القطاع
الزراعي يف زحلة والبقاع االوسط وقد رحب حلود بالنواب املنتخبني
وقد اشاد النواب املنتخبني بعمل وديناميكية مدير عام الزراعة املهندس
لويس حلود وجهوده يف تسويق النبيذ اللبناين .ووجهوا حتية اىل معايل وزير
الزراعة غازي زعيرت على جهوده يف رعاية القطاع الزراعي يف لبنان.
وقد اتفق حلود مع النواب املنتخبني على سلسلة مشاريع وبرامج لتطوير
القطاع الزراعي ولدعم املزارع يف زحلة والبقاع.
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