
 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                                                   
Mobile Interim Company 1 S.A.L (MIC1) 

                                                                               Parallel Towers – Dekwaneh - Republic of Lebanon - PO Box 55-534 
                                    Capital 30,000,000 LBP - R.C. 72514 - Baabda - T: +961 (0)3 391 000 - F: +961 (0)3 391 909 - www.alfa.com.lb 

 
ISO 39001:2012 for Road Traffic Safety Management 

 

 
منيارةألفا تفتتح متجرها الجديد في   

 
 

افتتحت شركة "ألفا"، بادارة "أوراسكوم"  :2018تشرين الثاني  15لبنان في  –بيروت 

متجرها لإلتصاالت، برعاية وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال جمال جراح، 

الجديد في منيارة ضمن خطة تعزيز وجودها في كل المناطق، مواكبة لحاجات مشتركيها 

 .والتزاما منها لتقديم الحداثة في خدمة الزبائن في مناطق انتشارها في كل لبنان

 وحضر رئيس مجلس ادارة شركة "الفا" مديرها العام المهندس مروان الحايك، 

عبي ومصطفى علي حسين، محافظ عكار المحامي عماد والنواب هادي حبيش وطارق المر

اللبكي، المونسنيور الياس جرجس، رئيس اتحاد بلديات الشفت رئيس بلدية منيارة انطون عبود 

 .ورؤساء بلديات وفاعليات

 

بعد قص شريط االفتتاح، كانت جولة على اقسام المتجر الذي تم تجهيزه باحدث التجهيزات 

 .ركينلتأمين أفضل خدمة للمشت

 

 الحايك
وألقى الحايك كلمة استهلها بشكر الجراح على رعايته وحضوره، كما شكر النواب والمحافظ 

والفاعليات المشاركة، وقال: "يقولون ان القلب عالشمال، وانا اضيف ان القلب الى شمال 

للشركة، بل الشمال، عكار، هذه المنطقة العزيزة علي، ونحن هنا ليس فقط لنفتتح فرعا جديدا 

انه امر اكبر بكثير، وهو بالنسبة الي عودة الى البدايات والى االصالة والى الشعب الطيب، 

واتطلع الى اعادة بعض ما منحتني اياه هذه المنطقة التي ولدت وترعرت فيها، عودة الى اهلي 

 ."ومنطقتي التي افتخر بها واعتز بانتمائي اليها

 

ته منذ الطفولة في مدرسته االبتدائية الرسمية في قريته، وشرح الحايك بعضا من مسار حيا

ومنها الى بلدة منيارة حيث درس المرحلة المتوسطة ثم الثانوية في ثانوية حلبا الرسمية، لينطلق 

 ."بعدها الى إكمال تعليمه الجامعي ومشواره الطويل في العالم مع شركة تيليكوم

 

بدايات، ولذلك هي اليوم في عكار لحظة مؤثرة جدا وقال: "عدت الى لبنان، وهي عودة الى ال

بالنسبة الي. ووجودنا في احتفال افتتاح هذا الفرع في منيارة دليل على التزامنا كل ما نقوله 

في ما خص خططنا التوسعية في شركة الفا، ننفذ حتى قبل ان نتكلم، وهذا الفرع هو من ضمن 

من منطقة جب جنين وشتوره، ومن ثم االونيسكو خطة التوسع التي بدأنا نجني ثمارها بداية 

في بيروت وفي طرابلس، ونحن اآلن في منيارة الفتتاح هذا المركز المميز بهندسته وبنوعية 

في  10الخدمة التي تتضمن افضل ما يمكن تقديمه للمشتركين في الفا، الذين يشكلون في عكار 
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لف مشترك في عكار التي ا 200المئة من مشتركينا على مستوى كل لبنان، نحو 

هي ليست فقط خزانا للجيش اللبناني الذي نفتخر ونعتز به، هي ايضا خزان هام اللفا، وهذا 

امر افتخر به جدا على الصعيد الشخصي كما هي منطقة الشمال بشكل عام حيث حوالي 

 ."النصف مليون مشترك

 

محطة في لبنان  15ذ ان هناك وأضاف: "االهم من ذلك هو نسبة االستهالك في هذه المنطقة، إ

محطات في عكار تستهلك االنترنت وخدمة اليو تشات  4هي االهم من ناحية االستهالك، منها 

 ."بالمئة من المشتركين فيها هم من عكار، وهذا دليل ومؤشر 50التي اطلقناها من سنة تقريبا 

 

محطة اللفا تغطي  24ناك كان ه 2010ولفت الحايك الى انه "منذ ان بدأ العمل في الفا عام 

 2019محطة، وحتى اواخر العام  50محطة على الهواء بزيادة  74عكار، أما اآلن فهناك 

محطة تؤمن التغطية لكل عكار، بما  117محطة جديدة ليصبح العدد االحمالي  42سنزيد 

رها يمكننا من تأمين أفضل تغطية، وذلك كله من ضمن خطة التوسعة التي أقررناها والتي أق

محطة لكل لبنان، وعكار كمحافظة هي  50معالي الوزير الجراح منذ سنة، وقد لحظت زيادة 

 ."أكثر المناكق التي استحوذت على عدد المحطات

 

وقال: "إذا كان هناك من نواقص او ثغرات سيتم سدها في المستقبل القريب، وسيتم تغطية كل 

 ."اللبنانيةالمناطق وبنفس الجودة والخدمات في كل المناطق 

 

وشكر الحايك "كل الذين ساهموا في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع على مستوى كل 

على  5Gلبنان، وخدماتنا لن تتوقف، ونحن وعدنا بأنه خالل العام المقبل ستدخل خدمة ال

لبنان، وهذه الخدمة لن تكون محصورة في مكان او منطقة معينة، بل ستشمل عكار كما كل 

 ."انلبن

 

 الجراح
ثم كانت كلمة للجراح شكر فيها الجميع على حضورهم، وقال: "إن عكار عزيزة علينا بناسها 

الطيبين الذين يتحلون بالشهامة والكرامة واالنتماء الى هذا البلد. خطتنا ان نصل الى كل 

في بهذا المناطق لتقديم افضل الخدمة. وعكار عزيزة جدا على قلب االستاذ مروان الذي لن يكت

المركز النوعي، بل ستعم هذه المراكز النوعية كل عكار لتوفير الوقت واالعباء على 

المواطنين، فسياستنا الجديدة تقضي بأن نتوجه نحن الى المواطن حيث هو، لنكون قريبين منه 

 .متواصلين معه لتعريفه على كل الخدمات العصرين الحديثة

إال أن االستاذ مروان قد تعهد امامكم ان يكون بجانبكم  قد نكون تأخرنا في الوصول الى عكار،

وبجانب كل المناطق اللبنانية لتأمين أفضل الخدمات كما في هذا الفرع، في كل الفروع االخرى 

 في كل لبنان، بما يخدم خطة التوسعة التي أقرتها الفا 
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بطريقة علمية ومدروسة تخدم الهدف الذي وضعناه، وهو ان نكون قريبين 

 ."نكمم

 

وتابع الجراح: "المسألة الثانية التي تحدث عنها االستاذ مروان هي مسألة اساسية وبدأ بتنفيذها 

بسرعة، وهي تحسين التغطية وزرع االبراج الالزمة في المنطقة لتأمين التغطية الفضلة 

هي بنوغية اتصال جيدة، اضافة الى المنتجات الجديدة التي تزمع الفا طرحها في االسواق، و

مدروسة لمساعدة المواطن باستهالكها دون اعباء، وهذا ما يسعى اليه المدير العام أللفا الذي 

لم ينس يوما أنه من عكار التي هي في قلبه، وكل الدعم له في خطة التوسعة التي وضعها لكل 

 .الشمال ولعكار بما يخدم المواطنين

د يوم قدرته على اتخاذ القرار الصح في الشكر لكم جميعا ولالستاذ مروان الذي يثبت يوما بع

 ."الوقت الصح وفي التنفيذ الصح
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