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التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك 
عام  ومدير  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  درويش  يوحنا  املطران عصام 
الداخلي  األمن  قوى  عام  ومدير  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  األمن 
اللواء ابراهيم بصبوص، بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
اميل  السيد  منزل  في  غداء  مأدبة  على  األمنية،  القيادات  من  وعدد 
حنوش، اثر جولة قام بها املشنوق وابراهيم وبصبوص على قرى البقاع 
املناطق،  هذه  في  انطلقت  التي  األمنية  اخلطة  متفقدين  الشمالي 
وزير  مع  والبقاع  زحلة  اوضاع  درويش  فيها  عرض  مناسبة  وكانت 

الداخلية ومديري األمن العام وقوى األمن الداخلي.
واثنى درويش على اخلطة األمنية التي ينفذها اجليش اللبناني وقوى 
األمان  اشاعة  في  ثمارها  تؤتي  ان  آمالً  العام،  واألمن  الداخلي  األمن 
القرى  هذه  في  اإلمناء  توفير  ضرورة  الى  الدولة  داعياً  واإلستقرار، 
األمنية  األجهزة  تقدمها  التي  التضحيات  زمن، مقدراً  املتروكة منذ 

في ظل الظروف املناخية الصعبة.

درويش التقى وزير الداخلية ومديري 
األمن العام وقوى األمن الداخلي

درويش استقبل املدير اجلديد ملكتب 
مخابرات اجليش في زحلة

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك املدير 
اجلديد ملكتب مخابرات اجليش اللبناني في زحلة، املقدم سمير حرب وعرض 

معه األوضاع األمنية في البقاع عامة وفي منطقة زحلة بشكل خاص.
الدور  على  وشدد  اجلديدة،  مهامه  في  التوفيق  للمقدم حرب  ومتنى سيادته 
املتقدم والريادي الذي تقوم به مخابرات اجليش في هذه املرحلة الدقيقة من 

تاريخ لبنان.

دبي  في   »2015 »جلفود  لالغذية  اخلليج  معرض  انطالق 
وحضور بارز  ومميز لعدد كبير من الشركات  الزحلية

فعاليات  انطلقت 
العشرين  الدورة 
اخلليج  ملعرض 
"جلفود  لألغذية 
 " اليوم   "2015
مركز  في  االحد" 
العاملي  التجاري  دبي 
آالف   4 مبشاركة 
و800 عارض من اكبر 
األغذية  شركات 
 120 في  العاملية 

دولة.
"جلفود"  ويعتبر 
الفعاليات  أهم  من 
قطاع  في  السنوية 
واملشروبات  األغذية 
في  والضيافة 
وتتضمن  العالم 
التي  فعالياته 
ايام  تستمر خمسة 
األمن  »قمة  عقد 
العاملي«،  الغذائي 
من  واحدة  وتعتبر 
العاملية  املنابر  أهّم 
بتناول  اخملتصة 
اخلطط والسياسات 
املتعلقة  الدولية 

بأمن الغذاء.
يستضيف  و
"املؤمتر  جلفود 
لالستثمار  االول 
احلالل"  االغذية  في 
مجاال  يتناول  الذي 
بأهمية  يحظى 
قطاع  في  متزايدة 
واملشروبات  األغذية 
ويستقطب  العاملي 
مسؤولني حكوميني 
املهتمني  وبعض 
بهذا امليدان ملناقشة 
التجارية  الفرص 
سوق  تتيحها  التي 
العاملية  احلالل 
حجمها  املقدر 
بنحو /1.1/ تريليون 
أن  واملتوقع  دوالر 
إلى  قيمتها  تصل 
دوالر  تريليونات   10
 ،2030 العام  فى 
لدراسة  وفقاً 
منظمة  أجرتها 
فيوتشر  "جلوبل 
فورسايتس"  آند 
بالشأن  اخملتصة 

الغذائي.
هو  والالفت 
الكبيرة  املشاركة 
زحلية  لشركات 
شوكوال،  ايتل  منها 
تنمية،  غاردينيا، 

بوبينز...

زحلة  طرقات  ملف  حمل  درويش 
الى وزير األشغال العامة

وزحلة  الفرزل  اساقفة  رئيس  زار 
الكاثوليك  امللكيني  للروم  والبقاع 
املطران عصام يوحنا درويش يرافقه 
جريصاتي،  سليم  السابق  الوزير 
غازي  والنقل  العامة  األشغال  وزير 
زعيتر في مكتبه في الوزارة، وعرض 
معه مجمل األوضاع والتطورات في 

لبنان.
وحمل سيادته الى زعيتر ملفاً مفصالً عن اوضاع الطرقات في مدينة زحلة 
باتت  وقت ممكن، ألنها  اسرع  تزفيتها في  العمل على  منه  وقضائها، طالباً 
تشكل ضرراً على سيارات املواطنني وتعيق تنقالتهم.من ناحيته ابدى الوزير 
ورشة  ببدء  ووعد  درويش  املطران  رفعها  التي  للمطالب  كبيراً  تفهماً  زعيتر 

تزفيت لكل الطرقات مع بداية فصل الربيع.  


