
تبدو مدينة زحلة وما حتتويه 
وحزبية  سياسية  قوى  من 
وحيدة  ومذهبية   وطائفية 
تصارع من اجل االبقاء  على 
اليت  اخلصوصيات  بعض 
اوجدها ابنائها ويف طليعتهم 
شركة  ادارة  جملس  رئيس 
كهرباء زحلة املهندس اسعد 
بتامني  تكفل  الذي  نكد  
ساعة   24 مدار  على  النور 
وشطب التقنني من اجندة اكثر من 150 الف بقاعي ويقابله رئيس بلدية 
قضاء  يف  النفايات  ملعاجلة  احلل  وجد  الذي  زغيب  اسعد  املهندس  زحلة 
عبئ  ومن  التقنني  عبئ  من  زحلة  وارحتت  فقط  زحلة  يف  وليس  زحلة 

وكارثة النفايات اليت تتكوم على الطرقات يف بقية املناطق .
اليوم الكهرباء مهددة ومؤسسة كهرباء لبنان تبشر برفع ساعات التقنني 
املقبلة على ساعات  االيام  متوقعة يف  زيادة  مع  ما هو غري مسبوق  اىل 
التقنني تصل اىل 8 ساعات يف اليوم الواحد بدال من زيادتها وذلك بسبب 

االعتمادات املالية الغري متوفرة.
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خدمات إعالمية وإعالنية
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 مبّوبة رسمّية جتارّية . قضائّية

    خليوي : 03/083636             تلفون  وفاكس: 08/544998

للخدمات اإلعالمية واإلعالنية

samer_assafir@hotmail.com
www.alraiionline.com

بلديات جمدل عنجر،  يضم  الذي  االوسط  البقاع  بلديات  احتاد  ناشد 
ومعهم  الدمل  –وادي  الياس  قب  مكسة،  برالياس،بوارج،مرجيات،عنجر 
يف  التقنني  ساعات  ختفيف  اجل  من  وشتورا،املعنيني  جديتا  بلديتا 
مناطقهم وزيادة ساعات التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان اليت التفرج 
سوى عن 4 ساعات يف اليوم الواحدة الاكثر وال اقل حبسب تاكيد رئيس 

االحتاد حممد البسط. 
املعلم،نقوال  البسط،جهاد  االحتاد،حممد  بلديات  رؤوساء  وزار 
عاصي،عاطف امليس،فاريتكس خوشيان،مجال مشعالين،حمافظ البقاع 
االنقطاع  جراء  من  املرير  واقعهم  له  وشكوا  جودة  ابو  كمال  القاضي 
املستمر يف التيار الكهربائي ،ولفت  الرئيس البسط اىل وجود مناطق 
التبعد امتار عن نطاقهم العقاري ومنازل متداخلة مع قراهم تستفيد 
امتياز زحلة  الواحد وهي قرى  اليوم  انارة 24 على 24 ساعة يف  من 
وهناك قرى من مؤسسة كهرباء لبنان يف البقاع الغريب تستفيد من تغذية 
تصل اىل 16 ساعة يف اليوم الواحد يف حني  ان قرى البقاع االوسط اليت 

تتغذى من مؤسسة كهرباء لبنان هي االكثر معاناة .
وقال البسط »يف مناطقنا الصوت يعلو على فواتري املولدات اخلاصة 
للتيار  املستمر  االنقطاع  السكنية يف ظل  الوحدات  باالف  تتحكم  اليت 
وزارة  او تسعريات  الصادرة الختضع الية ضوابط  والفواتري  الكهربائي 

االقتصاد .

بلديات البقاع االوسط ارحمونا من التقنين 
ومافيا المولدات

زياد الترك يكرم النائب  نعمة افرام.

Panda Plast وفد صناعي في

العتمة تقترب مجددًا من زحلة وقرى قضائها

عبد بدران يستقبل البطريرك اليازجي بكثير من 
الحفاوة







البالستيك رئيس جتمع  باندا بالست لصناعة  استقبلت شركة ومصانع 
جملس  اعضاء  من  عددا  يرافقه  الرفاعي  كمال  الشويفات  صناعيي 
ادارة التجمع . وكان يف استقباهلم  رئيس جملس االدارة  عصام قاسم 
وجنله رجل االعمال علي قاسم  الذي قدم شرحا مفصال عن صناعة 
البالستيك وعن اكثر من 860 سلعة تنتجها شركة مصانع باندا بالست .
استهل الوفد زيارته  باسرتاحة يف منزل ال قاسم وجرى تبادل افكار حول 
مستقبل الصناعة يف لبنان وما تعانيه ،واهدى عصام وعلي قاسم عباءة 

من وحي الرتاث البقاعي اىل الرفاعي .
مث توجه الوفد اىل معامل االنتاج يف باندا بالست وبعدها قاموا جبولة يف 
صالة العرض وابدوا افتخارهم واعجابهم بقوة صناعة باندا بالست اليت 

باتت عنوانا لبنانيا حيتذى به عامليا .
واكد السيد علي قاسم على نوعية الصناعة اليت تتنجها باندا بالست 
وكلها حتمل معايري السالمة البيئية والصحية كما انها تتوجه بشكل كبري 
اىل البيئة وضرورة احلفاظ عليها من خالل بعض الصناعات اليت حتمل 

ميزة عدم االضرار بالبيئة وتصنف يف نفس الوقت بانها صديقة للبيئة وهذا ما حازت عليه باندا بالست عرب شهادة  االلتزام البيئي املوثق يف شركة  
PANDAPLAST  من خالل نيل الشركة على شهادة ISO:9001- 2015   وكانت باندا بالست  ايضا سباقة يف احلصول على هذه الشهادة الدولية

كما اطلع الوفد على االجناز الصناعي من خالل استعمال الطاقة الشمسية بديال عن الطاقة التقليدية االمر الذي حيد بشكل كامل من االنبعاثات 
الدخانية والتلوث .

ويف حتام اجلولة قدم الرفاعي درعا تقديرية اىل كل من عصام قاسم وجنله علي قاسم ونوه الرفاعي  بالدور الرائد الذي متثله باندا بالست وعائلة 
قاسم يف الصناعة .

Panda Plast وفد صناعي في



5   العدد 15٤ ايلول 201٨

العاشر  يوحنا  للبطريرك  شعيب   استقبال  حفل  واوالده  بدران  عبد  اقام 
اليازجي بطريرك انطاكيا وسائر املشرق للروم االرثوذكس، وبارك البطريرك 
اصالته  عن  تعرب  اليت  مببادرته  ونوه  وعائلته   بدران  عبد  شركة  اليازجي 
وكرمه ورحب عبد بدران بكلمة خمتصرة بالبطريرك اليازجي الذي وصفه 

برسول سالم وحمبة .
قاسم  احلاج  ونائبه  عاصي  نقوال  شتورا  بلدية  رئيس  االستقبال  يف  وشارك 
شمس،رجل االعمال نقوال السروجي وحشد كبري من اهايل تعلبايا واعضاء 

البلدية واملشايخ واملطارنة واهايل .
اخلراف  له  بدران حنرت  عبد  شركة  اىل  اليازجي  البطريرك  وصول  ومع 
وجال اليازجي يف ارجاء الشركة وباركها ورافقه املطران انطونيوس الصوري.

عبد بدران يستقبل البطريرك اليازجي بكثير من الحفاوة



تكرمي ختلله  الرتك حفل  زياد   Turk holding ادارة  رئيس جملس  اقام 
مأدبة غذاء على شرف النائب نعمة افرام وذلك يف اوتيل قادري الكبري 
حبضور النواب سليم عون,سيزار املعلوف وميشال ضاهر ، النائب السابق 
ايلي ماروين، الوزراء السابقون سليم ورده، علي حسني عبداهلل، عادل 
قرطاس وكايب ليون، مدير عام االمانة العامة لرئاسة اجلمهورية عدنان 
حكيم  نقوال  االرشمنديت  حلود،  لويس  الزراعة  وزارة  عام  مدير  نصار، 
ممثال مطران زحلة للروم امللكيني الكاثوليك عصام يوحنا درويش، قائد 
فوج التدخل السادس يف اجليش اللبناين العقيد دافيد بشعالين مدير امن 
الدولة يف البقاع العقيد بشارة حداد، ، رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل 
املهندس اسعد زغيب، ابراهيم سلوم ،جورج بوشكيان و رؤساء بلديات 

واحتادات بلديات، رؤساء دوائر، فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية.
بداية مع النشيد الوطين اللبناين، مث  القى زياد الرتك كلمة توجه فيها 
اىل النائب املكرم نعمة افرام وقال:”  اضف جناحا اىل جناحاتك يف مهامك 
اليوم  بيننا  التشريع واحملاسبة واملساءلة، مع خنبة من زمالء  اجلديدة يف 
حاضر وآخرون حاضر تقديرهم يف كل حني، هلم نصلي الن يعلو عندهم 
صوت الضمري والوجدان وشرف اخلدمة والتعلق باملثل العليا، كي يبقى 
لبنان املبتدأ واخلرب والغاية واملنتهى،  وليكن الرد الوحيد على الكالم اليوم 
عن الفساد املتفشي يف االدارة واهلريان املستشري يف قطاعات عديدة من 
قطاعات الدولة   هو العودة اىل الينابيع اللبنانية الصافية، ناخذ منها 
اميان  واىل  واالخالق  الشرف  واىل قيم  والنقاء،  والوفاء  االصالة  جرعات 

عميق باهلل واالنسان ولبنان.
اضاف الرتك »وحنن على يقني بان ما هو معروف من عكم من اجادة يف 
الصناعة واالقتصاد ومن جدية يف االداء، وما تتحلون به من واسع املعرفة 

ونبل املزايا وصفاء الوطنية، يعزز تفاؤلنا مبستقبل افضل وادارة مبستوى 
اآلمال والطموحات.”

واالحباء  حبضورك  وحنن  يوم  تكرميك  اىل  »نسعى  قائال  الرتك  وختم 
مكرمون،  باسمي وباسم العائلة اليت لك يف كل قلب من افرادها عرش و 
باسم “ترك هولدجن” والعاملني فيها واليت لك يف كل نشاط من نشاطاتها 
الكرمية، مشريا  اللفتة  الرتك على هذه  افرام عائلة  بصمة خري. وشكر 
يف كلمته اىل متانة العائلة اليت هي االساس قبل الوفاء والكرم واالبداع.  
ورأى افرام انه آن االوان للعمل وخاصة يف عهد فخامة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، وان كلفة هدر الوقت هي اقوى من كلفة الفساد 
يف لبنان، وعلينا ان نتحرك اليوم ونقف جنبا اىل جنب ونقف ضد هدر 

الوقت، لكي نصل اىل لبنان الذي حنلم به.
درعني  شمعون  كمال  الرببارة  زحلة  جتار  مجيعة  ورئيس  الرتك  وقدم 

تقديريني للنائب افرام.

زياد الترك يكرم النائب  نعمة افرام.

العقيد حداد، العقيد بشعالني، العميد نبهان، الوزير ليون

األب غنطوس، المدير العام لحود

صورة تذكارية مع بلدية زحلة وجان اسطفانصورة تذكارية مع العائلة

ابراهيم سلوم ونجله سامي

الرئيس زغيب، النائب عون، النائب افرام
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جورج بوشكيان ويوسف الزرزور

درع من تجار البربارة

توما وعازار

نجال ريشار عيسى ومحمد عبد الرحمن ياسين

الوزير وردة، الرئيس الغصان والوزير مارونيقيماز، صليبا، جحا

النائب معلوفدرع من الترك

عصام قاسم يتوسط افرام والتركصورة تذكارية 



اختتمت بلدية زحلة -معلقة - تعنايل مهرجانات الكرمة باستعراض عربات الزهور التقليدي وفرق اخليالة والكشافة واجلمعيات واالدنية الزحلية 
وذلك برعاية رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ممثال بوزير السياحة افالديس كيدانيان وحضور النواب جورج عقيص،سليم عون،انور مجعة،ميشال 
ضاهر ،حمافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة،النائب العام االستئنايف يف البقاع القاضي منيف بركات،مدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس حلود، 
القاضي سامي صادر ،رئيس بلدية زحلة املهندس اسعد زغيب،املطران جوزف معوض،املطران بولس سفر،الوزير السابق ايلي ماروين،رجل االعمال 
جورج بوشكيان ،املقد حسنني القرصيفي ممثال مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم،العقيد جوزف غضبان،العقيد بيار شحود وحشد كبري من 

القضاة والفعاليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
بالنشيد الوطين اللبناين افتتاحا على وقع عزف فرقة اجليش اللبناين اىل كلمة رئيس بلدية زحلة املهندس اسعد زغيب الذي توجه فيها بالشكر اىل 

رئيس اجلمهورية على رعايته املهرجان واىل وزير السياحة حلضوره ممثال الرئيس واىل كل الفعاليات والنواب .
وتوجه زغيب بتحية خاصة اىل الراحل سمري شمعون الذي مل يفارق منذ سنوات طويلة موكب عربات الزهور وكان يتقدم هذا االستعراض عرب عربة 

اجليش اللبناين . وحتدث زغيب عن التواصل املفقود  بني الشباب فادرجته البلدية ضمن اولوياتها واهتماماتها .

بلدية زحلة تستعرض عربات الزهور برعاية رئيس الجمهورية

 اقام التجمع الثقايف واالجتماعي يف البقاع لقاء حواري مع رئيس اجمللس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد يف اوتيل مسابكي يف شتورا حبضور وزير 
االتصاالت مجال اجلراح، النائب عاصم عراجي،النائب السابق شانت جنجيان،املهندس ميشال سكاف ،رئيس احتاد بلديات البقاع االوسط حممد 
البسط،رئيس بلدية شتورا نقوال عاصي،رئيس بلدية املرج منور اجلراح،رئيس بلدية املرجيات مجال مشعالين،مدير امن الدولة يف البقاع العقيد بشارة 
حداد،رئيس مكتب البلديات املركزي يف حركة امل احلاج بسام طليس ،رجال االعمال ابراهيم سلوم، املهندس خالد الساروط، جورج بوشكيان وعامر 
الصبوري ، سمري صادر، طارق حوا ،حمي الدين اجلمال ورئيس جلنة االقتصاد يف غرفة زحلة طوين طعمة،رئيس نقابة اصحاب الشاحنات املربدة يف 
لبنان عمر العلي،عضو املكتب السياسي يف تيار املستقبل نوال مدللي، منسق البقاع االوسط يف تيار املستقبل بسام شكر، وحشد من ممثلي القطاعات 

االنتاجية واعضاء يف اجمللس االقتصادي االجتماعي،
استهل اللقاء بالنشيد الوطين اللبناين اىل كلمة رئيس التجمع  وعضو اجمللس االقتصادي واالجتماعي ماجد سعيفان الذي حتدث عن اجمللس االقتصادي 
االجتماعي ودوره يف التنمية اىل مداخلة شارل عربيد الذي اعترب ان اجمللس االجتماعي واالقتصادي اقره اتفاق الطائف   وهذا اجمللس له دور اساسي 
يف التنمية واقرتاح القوانيني لتفعيل القطاعات االنتاجية وقدم عربيد شرحا مفصال عن توجهات اجمللس يف الفرتة املقبلة . وجرى خالل احلوار نقاش

شارل عربيد محاضرا في شتورا بدعوة من التجمع الثقافي واالجتماعي في البقاع.
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وضع راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك املطران عصام 
يف  اجتمع  منه،  لدعوة  وتلبية  الكهرباء  السجال حول  لكل  درويش حدا 
املعلوف،  قيصر  عقيص،  جورج    : زحلة  نواب  النجاة  سيدة  مطرانية 
البطريركي  املعتمد  وميشال ضاهر حبضور  وانور مجعة  عاصم عراجي 
األنطاكي للروم األرثوذكس يف روسيا املطران نيفن صيقلي، وانضم إليهم 
رئيس بلدية زحلة-املعلقة وتعنايل املهندس أسعد زغيب ومدير عام شركة 
كهرباء زحلة املهندس أسعد نكد، وتداولوا يف امور تهم زحله وقضائها وال 

سيما موضوع شركة كهرباء زحلة.
يف بداية اإلجتماع القى املطران درويش كلمة رحب فيها باجلميع شاكرًا 
مفصل  عرض  اىل  احلضرون  استمع  مث  ومن  لإلجتماع،  الدعوة  تلبيتهم 
اللبنانية  الشركة  من  عساكر  كارين  والدكتور  رميا  مجيل  الدكتور  من 
للتنمية البيئية املستدامة، حول طرق جديدة ملعاجلة موضوع النفايات عرب 
التفحيم، وهي طريقة خمتلفة كّليًا عن احملارق، وعن طرق جديدة ملعاجلة 

مياه الصرف الصحي ومياه املعامل واملصانع.
بعدها انتقل احلاضرون اىل مناقشة موضوع كهرباء زحلة، وحتدث اجلميع 
احللول  وعن  العتمة،  اىل  العودة  من  وخماوفهم  الناس  هواجس  ناقلني 

القانونية املمكن اعتمادها.
ويف نهاية االجتماع صدر عن اجملتمعني املقررات التالية: 

 1( متسك اجملتمعون باحلقوق املكتسبة لزحلة وقضائها يف ما يتعلق بتأمني 
الكهرباء للمشرتكني 24/24 ساعة، مع تأمني فرق الصيانة وتلبية طلبات 

االشرتاكات اجلديدة.
حقوق  يضمن  بشكل  املوضوع  هذا  اقرتاح حلل  بأي  اجملتمعون  يرحب   )2
املشرتكني، وحيافظ على حقوق عمال وموظفي شركة كهرباء زحلة، وهم 
الدولة على  وخزينة  الناس  يؤمن مصلحة  اقرتاح  بعناية كل  سيدرسون 
السواء، ال سيما منها اقرتاح تركيب عدادين او عداد ذكيلفصل املقطوعية 

بني كهرباء زحلة ومؤسسة كهرباء لبنان.
3( يعّول  اجملتمعون على اشراك شركة كهرباء زحلة، اليت قّدمت منوذجًا 
اي  يف  الفائتة،  السنوات  مدى  على   24/24 الكهرباء  تأمني  يف  حضاريًا 

مشروع حل او خطة مقرتحة يف املستقبل القريب
4( سحب موضوع شركة كهرباء زحلة من التداول اإلعالمي وترك النواب 
واملعنيني يهتمون مبعاجلة املوضوع وفق القوانني اللبنانية املرعية اإلجراء، 

مع األخذ بعني االعتبار مصلحة املواطنني وخزينة الدولة.
6( ابقى اجملتمعون اجتماعاتهم مفتوحة ملتابعة هذا امللف بأدق تفاصيله.

موضوع كهرباء زحلة وضع في اطاره الصحيح 
درويش جمع نواب زحلة مع المهندس نكد، 

واتفاق على معالجة الموضوع بهدوء.

اكد النائب انور مجعة انه من املهم جدًا عدم الرجوع اىل الوراء فيما 
خيص الكهرباء يف زحلة و جوارها اليت تنعم بالتغذية 24/24 ساعة . 
كالم مجعة جاء خالل زيارته شركة كهرباء زحلة حيث كان يف استقباله 
مدير عام الشركة املهندس اسعد نكد و خالل اللقاء اشاد النائب مجعة 
باجلهود اليت بذلتها ادارة كهرباء زحلة خالل السنوات املنصرمة يف تأمني 
الصعد  كافة  على  احلياة  اعادت  اليت  املنطقة  هلذه   24/24 الكهرباء 
الزراعية ، الصناعية و السياحية اىل جانب الوفر االقتصادي الذي حلق 
بأبناء منطقتنا يف وقت يعاين لبنان من ازمة كهرباء يبدو انها مستدامة . 
و ختامًا شدد النائب مجعة على ضرورة مناقشة امور املنطقة اي كانت 
و منها الكهرباء بعيدًا عن االعالم حتاشيًا الضافة التوترات يف املنطقة ، 

و االحتكام اىل القانون يف حال استدعى ذلك.

النائب أنور جمعة اشاد بكهرباء زحلة التي 
امنت الكهرباء 24/24

رئاسة جملس  بواسطة  النائب جورج عقيص سؤاال اىل احلكومة  وجه 
وسأل  االمتياز.  مدة  انتهاء  قرب  مع  زحلة  كهرباء  وضع  عن  النواب 
عقيص: »ما هي االجراءات اليت اختذتها وزارة الطاقة واملياه ومؤسسة 
العملية للمواطنني يف حال عدم  البدائل  كهرباء لبنان من أجل تأمني 
جتديد االمتياز املذكور وفق ما وعد به وزير الطاقة؟ وكيف ميكن ملؤسسة 
كهرباء لبنان ان تتعهد بتأمني الكهرباء 24/24 ساعة يوميا ضمن نطاق 
االراضي  على  الكهربائي  التيار  تأمني  دون  من  اجلغرايف،  زحلة  كهرباء 
اللبنانية كافة؟ وإذا فعلت، أال يكون ذلك خرقا ملبدأ املساواة أمام القانون 
وجتاه استفادة املواطنني من اخلدمات العامة؟«. اعالن وأمل االجابة عن 

سؤاله ضمن املهلة القانونية.

عقيص كيف يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان 
ان تؤمن تغذية 24/24اذا لم تجدد المتياز 

كهرباء زحلة

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
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تسابق نواب قضاء زحلة يف اطالق شىت التوصيفات املرعبة والبشعة 
والقاتلة ملا شاهدوه من مناظر ومشاهدات عينية  عن اجملاري املائية 
وانهر الليطاين وروافده اليت استكشفها النواب جورج عقيص،سليم 
عون،انور مجعة،سيزار املعلوف ،عاصم عراجي وميشال ضاهر وذلك 
الدكتور  الزراعية  العلمية  االحباث  مصلحة  عام  مدير  من  بدعوة  
ميشال افرام الذي كان قد دعا النواب اىل لقاء وجولة ميدانية حول 
واقع اجملاري املائية امللوثة بهدف الضغط  للمباشرة باملعاجلة املطلوبة.
االنطالق كان من مبىن املصلحة، والنقطة االوىل للوفد كانت عند 
جسر تل عمارة ومشاهدة عينية لقساطل شبكات الصرف الصحي 

اليت تصب يف جمرى هذا النهر.
تربل حيث كان هناك عينة  بلدة  الثانية حطت رحاهلا  يف  احملطة 
اخرى من التلوث الذي اصاب ويصيب نهر الليطاين وروافده، بعدها 
انتقل الوفد اىل جسر املدينة الصناعية يف الدهلمية، حيث قساطل 
والروائح  االوساخ  وحجم  النهر،  جمرى  يف  تصب  الصحي  الصرف 
احملطة  وهي  زنون  دير  يف  كانت  االخرية  منه.احملطة  املنبعثة  الكريهة 
االكثر خطورة للتلوث واالفظع من حيث احلجم  ومنها  عاد الوفد 
اىل مصلحة االحباث يف تل عمارة حيث عقد مؤمترا صحافيا استهله 
الدكتور ميشال افرام باحلديث عن حجم ارقام التلوث بدءا من نتيجة 
العينات اليت اخذت من مياه نهر الربدوين حيث وصلت نسبة التلوث 
مليار  اجلراثيم  عدد  جتاوز  الليطاين  نهر  ويف  جرثومة   الف   140 اىل 
القرعون فوصلت نسبة  اما  الف،  الغزيل مئة  نبع  ومئيت مليون ويف 
التلوث فيه اىل اثين عشر الف ومثنمائة جرثومة . وتابع افرام ان حجم 

املتساقطات يف تدين مستمر وهذا ما يزيد من نسبة التلوث ايضا. 
الدكتور ناجي الكعدي طالب باعالن  حالة طوارئ مائية يف منطقة 
البقاع خاصة ويف كل لبنان عامة وقال:« ان املشكلة تكمن يف اخنفاض 
مستوى املياه يف اآلبار حوايل 15 مرتا منذ العام 2011 وحىت اليوم، حيث 
جفت خالل هذا الفصل من هذه السنة اكثر من 18 بئرا من هذه 
اآلبار واليت تعترب من اقوى آبار املنطقة، ويعود سبب ذلك ليس فقط 
بسبب تدين نسبة املتساقطات خالل هذه السنة او توزيعها على مدار 
الفصل الرطب امنا ايضا يعود ذلك اىل الضغط على املياه اجلوفية من 

خالل اجهاد اآلبار احملفورة غري احملصية يف املنطقة وبشكل عشوائي.
وتربل  تل عمارة  بني  ما  وروافده   الليطاين  انهر  من  مواقع   اربعة 
كانت  مسمومة  وروائح  قاتل  تلوث  من  حتتويه  وما  وبرالياس  وزحلة 

كفيلة برتسيخ صورة مؤملة  ومرعبة 

العرييب  شركة  قاطع  بشكل  نفت 
ملوثة  تكون  ان  والصناعة  للتجارة 
روافده  من  الي  او  الليطاين  انهر 
الشركة  تعترب  العكس  على  بل 
اكثر  من  الدولية  الشهادات  ووفق 
املعايري  لكل  تطبيقا  الشركات 

البيئية .
للشركة  االعالمي  املكتب  اصدر 
اوضح فيه عدة مغالطات ارتكبتها 
الليطاين  لنهر  الوطنية  املصلحة 
اليت يبدو انها اعتمدت على قوائم 
واسماء الشركات واملصانع املسجلة 
اي حتقيق  اجراء  دون  امللوثة  الشركات  وادرجتها ضمن  الرسمية  الدوائر  يف 

شفاف وعليه يهمنا ان نوضح التايل :
على    2018-5-9 بتاريخ  حازت  والصناعة  للتجارة  العرييب  شركة   - أوال 
شهادة االثر البيئي بتوقيع من وزير البيئة الذي اعلمها يف بيانه بان املعمل 
وبناءا لتطبيقه الشروط البيئية املنصوص عنها يف كافة املعاجلات يستحق 
تقين  دعم  وعلى  لبنان  يف  البيئي  التلوث  مكافحة  يستفيد من مشروع  ان 
البيئية  االدارة  لتنفيذ  باملئة  الصفر  حوايل  بفائدة  ميسرة  وقروض  جماين 
منحها  اليت  النظيف  الصناعي  االنتاج  الشركة شهادة  نالت  ،كما  املذكورة 
معهد البحوث الصناعية يف لبنان بدعم واشراف من وزارة الصناعة والبيئة 

وبرنامج االمم املتحدة البيئي .
ثانيا - كيف ميكن لشركة العرييب اليت حتفظ يف سجلها هذا الكم الكبري من 
بالتصدير  الوقت  تقوم يف نفس  بها عامليا وهي  املعرتف  الدولية  الشهادات 
الدول االوربية واالمريكية ومنها فرنسا واسبانيا وبريطانيا وايطاليا  والكل 

يعلم ان فتح ابواب التصدير الي منتج يعين شهادة جودة ونوعية .
ثالثا – ان شركة العرييب قد تكون هي الشركة الوحيدة اليت انشئت حمطة 
املياه  ان استعماالت  اليت تستعملها يف مصانعها علما  املياه  تكرير ومعاجلة 
ضئيلة جدا ،كما ان نفايات الشركة يعاد تدويرها واستعماهلا يف الصناعة من 
املطمر  برفعها ومعاجلتها يف  بلدية زحلة  تقوم  نفايات  يبقى من  وما  جديد 

الصحي مما يعين صفر نفايات ايا كان نوعها.
رابعا - ان الشركة تبعد اكثر من عشرة كيلومرتات عن جمرى نهر الليطاين 
والميكن ان تكون مصدرا لتلويثه  باي شكل من االشكال ولذلك فالشركة 
قوائم  ضمن  الوقت  نفس  يف  والبيئية  الصناعية  مؤسستها  ادراج  تستغرب 
الدعوى وعليه جيب اعادة النظر فورا بهذه الدعوى والتحقق منها وحنتفظ 

حبق الرد والتعويض عن االضرار اليت قد تنجم من وراء هذا القرار .
خامسا- اننا نعلن بان ابواب املعمل مفتوحة الي جهة رسمية او مجعية بيئية 
االنتاج  وادارة  املعاجلة  وكيفية  النظافة  مستوى  حول  ميدانيا  لالستكشاف 
الصناعي اليت تلحظ اهم املعايري املعتمدة يف السالمة اللبيئية والصحية وقد 

التكون متوفرة يف معامل انتاج غذائي .

شركة العريبي للصناعة والتجارة نحن النلوث 
وشهاداتنا العالمية تؤكد نظافة االنتاج 

وسالمة المعالجة البيئية.

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية ترفع 
الصوت عاليًا ضد التلوث
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افتتحت بلدية بوارج جممع بوارج الرياضي ، برعاية وحضور حمافظ 
ممثال  شحادة  بالل  الشيخ  أنور مجعة،  والنائب  جوده  ابو  كمال  البقاع 
مفيت زحلة والبقاع الشيخ خليل امليس، رئيس بلدية بوارج ورئيس احتاد 
من  وحشد  بلديات  ال  ،رؤساء  البسط  االوسط حممد  البقاع  بلديات 

اهايل البلدة.
بدايةالنشيد الوطين، مث القى حمافظ البقاع القاضي ابو جودة  كلمة 
جاء فيها: »يسعدين يف هذه املناسبة من خالل رعاييت احتفال افتتاح 
اجملمع الرياضي واملستوصف يف بلدة بوارج ان اتوجه بالتحية البناء هذه 
جهودكم  على  واثين  واعضائه،  البلدي  برئيس جملسها  املمثلة  البلدة 
بلدية  رئيس  والقى  عاتقهم،  عل  امللقاة  باملسؤولية  الدائم  واحساسكم 
بوارج حممد البسط كلمة رحب فيها براعي االحتفال وقال:«  اليوم 
نعمل ايضا على تفعيل التنمية البشرية وليس هذا اجملمع الرياضي سوى 
اللبنة واخلطوة االوىل يف مسريتنا الطويلة، هذا اجملمع الذي يضم ملعبا 
لكرة القدم، وسنعمل على االنتهاء من مشروع بناء املستوصف الطيب 
العامة  للصحة  واثنتان  االسنان  )طب  عيادات  ثالثة  من  يتالف  الذي 

واجراء املعاينات املطلوبة«.

بلدية بوارج تفتتح مجمع بوارج الرياضي 
برعاية محافظ البقاع

استقبال رسمي وشعبي في المصنع 
للبطريرك اليازجي

البطريرك اليازجي يزور مطارنة زحلة

الدمل، 520 طالبا وطالبة من حاملي  وادي  الياس-  بلدية قب  كرمت 
الشهادتني الثانوية واملتوسطة، يف حديقة “الريس فياض حيدر”، برعاية 
رئيس البلدية جهاد املعلم وحضوره اىل جانب فاعليات البلدة وكوادر 

تعليمية يف املدارس الرسمية واخلاصة واهايل الطالب.
والقى املعلم كلمة شدد فيها على “ضرورة إيالء القطاع التعليمي إهتماما 

ألن نهضة اجملتمعات والدول هي باملتعلمني واإلختصاصيني«.
وهنأ أهايل البلدة بنتائج أبنائهم يف الشهادات الرسمية، كما هنأ اللبنانيني 
يتميز  “ملا  للدرك،  قائدا  العميد مروان سلياليت  الياس  ابن قب  بتعيني 
به سلياليت من مناقبية عالية”. كما أثىن على دور الكوادر التعليمية يف 
املدراس الرسمية واخلاصة، اذ “وصلت نسبة النجاح يف قب الياس اىل 

حدود املئة باملئة«.
ورأى ان “فرحة النجاح تكون بانتهاء األزمات يف لبنان، ليعود منوذجا مهما 
يف الشرق”. وتوجه اىل الطالب بالقول: “لبنان تراجع كثريا وال بد من 
اعادة جمده بأيديكم أيها الطالب”. ولفت اىل أن “البلدية وبالتعاون مع 
فاعليات املنطقة بدأت باملطالبة بإجياد فروع تعليمية جامعية، إن مل تكن 

رسمية فال مانع ان تكون خاصة«.
وحتدثت باسم الكادر التعليمي نهلة البقاعي، وباسم اللجنة املنظمة بولس 

ابو زخم، وباسم الطالب جيلبري فرحية األول يف لبنان.

بلدية قب الياس كرمت 520 طالبا وطالبة



تكتل  عضو  تقدم 
القوية”  “اجلمهورية 
النائب جورج عقيص 
قانون  باقرتاحي 
النواب،  جملس  اىل 
النص  اىل  يهدفان 
النشر  وسائل  على 
قانون  يف  االلكرتوين 
جهة،  من  العقوبات 
آراء  يعربون عن  للذين  مالحقتها  يف  العامة  السلطة  جتاوز  من  واحلّد 
سياسية خالية من التجريح، كما واحلد من جتاوز من يسيئون اىل كرامات 
االلكرتوين، من  النشر  والذم من خالل  القدح  ويرتكبون جرائم  الناس 
جهة اخرى.يهدف اإلقرتاح اىل احلد من جتاوز السلطة من خالل منعها 
من التوقيف االحتياطي يف اجلرائم املرتكبة على شبكات االنرتنت، اسوًة 
جبرائم املطبوعات، يف حني يتم احلد من جتاوز مستعملي هذه الشبكات 
من خالل رفع الغرامات املفروضة من قبل القضاء مىت ثبت ارتكاب 

جرم القدح والذّم.
ويرمي اقرتاح القانون اىل تعديل الفقرة الثانية من قانون املطبوعات 
املعدل مبوجب القانون رقم 320 تاريخ 1994/5/18 تعديل بعض احكام 
بتعديل بعض  املتعلق   1977/6/30 تاريخ   104 رقم  االشرتاعي  املرسوم 

احكام قانون املطبوعات

عقيص يتقدم باقتراحي قانون لتعديل بعض احكام 
قانوني العقوبات والمطبوعات لمنع التوقيف 

اإلحتياطي والحد من جرائم القدح والذم.

يف اطار جولته يف البقاع االوسط استهل وزير  الشؤون االجتماعية النائب 
رئيسها  استقباله  يف  وكان  عنجر  بزيارة  بلدية  جولته  عاصي  بو  بيار 
اندكيان واعضاء اجمللس  البلدية نظاريت  نائب رئيس  وارتكس خوشيان، 
عقيص  جورج  النائب  القوية”  “اجلمهورية  تكتل  عضو  حبضور  البلدي 

ومنسق “القوات اللبنانية” يف زحلة ميشال تنوري.

الوزير بو عاصي في  عنجر

وزير  زيارة  سياق  يف 
بيار  االجتماعية  الشؤون 
قضاء  اىل  عاصي  بو 
زحلة، كانت هناك زيارة 
البقاعية  ماسا  بلدة  اىل 
عاصي  بو  للوزير  وكان 
حسينية  يف  استقبال 
البلدة اليت تزدان باعالم 

منرب  وعلى  نصراهلل،  حسن  اهلل  حلزب  العام  االمني  وصور  اهلل  حزب 
احلسينية القى الوزير بو عاصي كلمة وكانت خلفه صورة كبرية للسيد 
عاصي  بو  الوزير  موصوع  على  تعليقات  عدة  انتشرت  وعليه  نصراهلل 
والسيد نصراهلل يف صورة واحدة ويف زحلة وردا على سؤال حول كالمه 
يف حسينية ماسا وخلفه صورة السيد حسن نصراهلل فقال: » انا ال اقبل 
اتهام، انا وزير لكل الناس، واحتدى ان يكون انسان قصد  وزارة الشؤون 
االجتماعية الي طلب، وسئل عن انتمائه الديين او الطائفي او املذهيب او 
املناطقي، فانا احرتم كل الناس وانا وزير لكل الناس . وكان يف استقباله 
يف ماسا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور مجعة ورئيس البلدية 

حسني ناصر واعضاء اجمللس البلدي حبضور النائب جورج عقيص.

هكذا علق بو عاصي على موضوع صورة نصراهلل

أعلن وزير الشؤون االجتماعية النائب بيار بو عاصي بعد لقائه رئيس 
على  حصوله  عن  البلدي  اجمللس  واعضاء  زغيب  اسعد  زحلة  بلدية 
موافقة مبدئية من برنامج االمم املتحدة االمنائي والواليات املتحدة لتقدمي 

نصف مليون دوالر ملشروع انشاء جممع رياضي يف زحلة.
وكان بو عاصي قد زار بلدية زحلة يرافقه النائب جورج عقيص. وحتدث 
زغيب عن الواقع املرير الذي تعيشه مدينة زحلة يف ظل التواجد الكثيف 
للنازحني السوريني الذين تسببوا بفقدان مئات فرص العمل من امام 
اللبنانيني. بدوره اكد بو عاصي ان لبنان الميكنه حتمل مليون ونصف نازح 
ان كانت هويتهم امريكية او فرنسية او سورية فاملشكلة يف العدد وليس 
يف اهلوية ونعمل العادتهم اىل اىل قراهم. وبعد زيارة البلدية اقام الرئيس 
بيار بو عاصي يف كازينو عرايب  الوزير  زغيب حفل غذاء على شرف 
حبضور النائبان جورج عقيص، ميشال ضاهر ،حمافظ البقاع القاضي 
كمال ابو جودة، مدير امن الدولة العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية جمدل 

عنجر سعيد ياسني وشخصيات زحلية وبقاعية

الوزير بو عاصي يعلن عن هبة بنصف مليون 
دوالر لمجمع رياضي في زحلة. زغيب املنا 

كبير بك.

دشنت قوى االمن الداخلي  باحة للنزهة يف سجن نساء زحلة مببادرة 
من مجعية »دار االمل«، يف حضور ممثل املدير العام لقوى االمن الداخلي 
العقيد  االقليمي  الدرك  اللواء عماد عثمان قائد سرية زحلة يف وحدة 
بيار شحود، آمر سجن زحلة املقدم عماد بيضون، النقيب حسني ناصر 
واملالزم اول شربل تنوري، املدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف زحلة والبقاع االستاذ يوسف جحا، مديرة مجعية »دار االمل« السيدة 
هدى قارة، املساعدة االجتماعية يف وزارة الشؤون االجتماعية السيدة 

مرياي كرباج ومديرة السجن الرقيب اول رحيل رعد ونزيالته.

تدشين باحة للنزهة في سجن زحلة 
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الجراح صحة اهالينا ليست للمساومة

عقد يف حمطة التكرير يف جب جنني إجتماع موسع لإلطالع على عمل 
احملطة، عمال بتوجيهات الرئيس املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري 
مبتابعة قضية التلوث يف جمرى نهر الليطاين، يف حضور وزير اإلتصاالت 
يف حكومة تصريف األعمال مجال اجلراح، عضو كتلة “املستقبل” النائب 
حممد القرعاوي، مستشار احلريري لشؤون البقاع الغريب وراشيا علي 
املدير  شديد،  بيار  مستشاره  شديد  هنري  النائب  ممثل  احلاج،  حسني 
العام ملؤسسة مياه البقاع رزق رزق،رئيسي إحتادي بلديات السهل حممد 
اجملذوب والبحرية حيىي ضاهر، رئيس بلدية جب جنني عيسى الدسوقي 

ومنسق “تيار املستقبل” يف البقاع الغريب وراشيا حممد محود.

وإمكانية  إستيعابها  وقدرة  احملطة  لعمل  تفصيليا  عرضا  رزق  وقدم 
تطويرها، بينما قدم رئيس بلدية جب جنني عارضا لبعض املشكالت 
يف  احملطة  من  الكريهة  الروائح  إنبعاث  البلدة السيما  منها  تعاين  اليت 
أوقات معينة، حممال مسؤولية هذا األمر ل”اجلهة املشغلة”، ومعتربا أن 
“هناك خلال ما وعلى اجلهات الرسمية متابعته والعمل على معاجلته”.

من جهتهما اجلراح والقرعاوي أكدا أنه “ال تهاون أمام أي تقصري أو تلكؤ، 
املقبلة، خصوصا  املرحلة  يف  أولوياتهما  يف  األمر ستكون  هذا  ومالحقة 
وأن  للتقصري،  سبيل  وال  متوفرة  املشروع  هلذا  املالية  اإلعتمادات  أن 
املشكالت سواء يف احملطة نفسها أو يف حمطات الدفع املنتشرة يف سبع 

قرى حوهلا، ستعاجل بالسرعة املطلوبة”.

اومل رئيس جملس االدارة املدير العام ملصلحة االحباث العلمية الزراعية 
الدكتور ميشال افرام على شرف املطران جوزف معوض ونائبه املونسينور 
عبدو خوري وكهنة االبرشية وجلنة وقف سيدة املعونات وعدد من الشبيبة 

وعائلة افرام واالقرباء  يف حدائق تل عمارة. 
د.  فيها  للمطران معوض شكر  كلمة  وكانت  بامتياز  اللقاء عائليًا  وكان 
افرام على مجع العائلة وعدد مزاياه، كما أشاد املونسينور خوري مبناقبية 

د. افرام. 
ولروحه  والرعية  االبرشية  لرعايته  معوض  املطران  افرام  شكر  واخريًا 
الطيبة اليت جتمع اجلميع يف اطارها. وشكر ايضًا املونسينور خوري لروحه 
املسيحية واعتربه أخًا، واخريًا شكر جلنة الوقف والشبيبة ملا ميثلون من 
صداقة وحمبة واخالق عالية وشكر اهله على النعمة اليت يغمرونها به.  

افرام يولم على شرف المطران معوض ورعية 
سيدة المعونات.

وجه رجل االعمال ابراهيم 
سلوم  حتية وسالم اىل دولة 
الرئيس نبيه بري من البقاع 
تعليق  يف  وقال  احلبيب. 
على  صفحته  على  نشره 
التواصل االجتماعي  موقع 
نبيه  الرئيس  كان  كما  بانه 
يف  احللول  مفتاح  بري  
فقد  الوطنية  الصعاب 
محلت زيارته للبقاع إضاءة 
الطريق اليت كان من املستحيل أن تضاء قبل ذلك واليت نتمىن أن تبقى 

مضاءة تفاديا« خلسارة املزيد من األرواح
احلقيقة  لتبني  البقاع  اىل  الرئيس  دولة  زيارة  جاءت  سلوم  لقد  اضاف 
وتربهن أن 23 نائبا« من البقاع بأكمله مل يستطيعوا أن يضيئوا طريقا« 
السياسية  بالنكايات  إللتهائهم  أو  إهتمامهم  لعدم  إما  يوم  كل  يسلكونه 

ونسيان هموم ومعاناة الناس فإىل مىت سيتحمل أهل البقاع

سلوم نتمنى ان تبقى طريق ضهر البيدر 
مضاءة
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