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مناطق

حجول
الإعالم والهبارية ّ
يودعان الزميل محمود ّ

يحيي �أ�سبوع المنا�ضل عبا�س جواد
«القومي» ْ

فلحة :كان بممار�ساته الوطنية فوق الطوائف والمذاهب
اللبناني ،ووزارة
ودّع���ت اإلع�ل�ام
ّ
اإلع�ل�ام وال��وك��ال��ة الوطنية لإلعالم،
وب���ل���دة ال��ه��ب��اري��ة وق����رى حاصبيا
حجول،
وال��ع��رق��وب ،الزميل محمود ّ
ال��ذي قضى منذ أ ّي��ام متأثرا ً بجراحه
بعد تع ّرضه لحادث أليم.
وأم��س ،أقيم للزميل ال��راح��ل مأتم
وشعبي ،تقدّمه مدير عام وزارة
رسمي
ّ
ّ
اإلع�لام الدكتور حسان فلحة ممثالً
ال��وزي��ر رم��زي ج��ري��ج ،النائب قاسم
هاشم ،الزميل سعيد معالوي ممثالً
نقيب المح ّررين الياس عون ،قائمقام
حاصبيا وليد الغفير ،نقيب مخرجي
الصحافة ف��ي لبنان يحيى حمدان،
وف��د من «الوكالة الوطنية لالعالم»
م ّثل مديرة الوكالة لور سليمان صعب
وض��م :رئيس قسم المندوبين وسام
عبد ال��ل��ه وسكرتير التحرير رفيقة
طرابلسي ،ومسؤول مكتب حاصبيا
طاهر ب��و ح��م��دان ،أمين ع��ام الحزب
الديمقراطي اللبناني وليد بركات،
رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور
محمد حمدان ،حشد من اإلعالميين،
وف���د م��ن م��ش��اي��خ ح��اص��ب��ي��ا ،وع��دد
من الفاعليات السياسية والحزبية
واالجتماعية وال��روح��ي��ة ،وجمع من
رؤساء البلديات والمختارين.
وألقى فلحة كلمة ن� ّوه فيها بمزايا
الزميل الراحل «ال��ذي قضى مكافحا ً
ومجاهدا ً في سبيل عياله وتأمين لقمة
العيش الكريم ،وحمل دائما ً الصدق في
االنتماء واإلخالص في العمل والمثابرة
والمواظبة ليعبّر خير تعبير عن هذه
األرض التي كانت دائما ً محط أحالمه».
وقال« :عرفنا الزميل حجول مقاوما ً
وم��ن��اض�لاً ،ك���ان ف���وق ك��ل ال��ط��وائ��ف
وال��م��ذاه��ب ب��م��م��ارس��ات��ه ال��وط��ن��ي��ة،
وص����دق ان��ت��م��ائ��ه إل���ى ه���ذه األرض
المقاومة الطيبة ،التي دح��رت العدو
«اإلسرائيلي» بفضل أبناء مثل محمود
حجول».
وأضاف« :كان معطاء ،نفتقده كبيراً،
وك��ب��ي��را ً ج���داً .فخسارته ال تع ّوض.
كانت بوصلته أب��دا ً الجنوب المقاوم
وال��ح��رم��ان ،ال��ذي يعانيه أهله ،كان
مشاركا ً على مستوى الوطن ،ولم تأخذه
زواري���ب الحساسيات واالنقسامات
البغيضة ،التي نشهدها في هذه األيام،
فما أحوجنا إلى إعالميين على مقاس
محمود حجول ومقامه في إعالء شأن
المواطنة وح ّرية الكلمة».
ونعى الدكتور محمد ح��م��دان في

كلمته «الفقيد الغالي» ،فقال« :لقد
ك��ان رفيق دربنا منذ نعومة أظافره
حتى وفاته ،مناضالً عروبيا ً مؤمنا ً
صادقا ً ملتزما ً قضايا منطقته ووطنه،
فخسارته كبيرة لهيئة أبناء العرقوب
وللمنطقة والصحافة».
وع�����دّد م���ع�ل�اوي م��ن��اق��ب الفقيد
وأخالقيته الوطنية ،التي كان يتمتع
بها .وفي الختام ،أ ّم الشيخ عبد الكريم
ع��ط��وي ال��ص�لاة ع��ن روح���ه ،ل��ي��وارى
بعدها الزميل محمود في الثرى في

مدافن العائلة.
وكان أهالي الهبارية قد استقبلوا
ج��ث��م��ان الفقيد ع��ن��د م��دخ��ل ال��ب��ل��دة،
إذ نثرت ال���ورود والممزوجة بالرز،
وساروا بالنعش في أرجاء القرية حتى
المسجد.
وتتقبل العائلة التعازي اليوم في
منزل أهل الزميل الراحل في الهبارية،
وغدا ً الخميس من الرابعة بعد الظهر
حتى السابعة مساء في قاعة مسجد
الخاشقجي ـ محلة قصقص ـ بيروت.

نقابة المح ّررين

وك��ان قد ص��در عن نقابة مح ّرري
الصحافة اللبنانية بيان ج��اء فيه:

«ت��ن��ع��ى ن��ق��اب��ة م��ح�� ّرري الصحافة
اللبنانية إل��ى ال��زم�لاء الصحافيين
واإلعالميين ،الزميل محمود حجول
ال���ذي ق��ض��ى ،وه��و ف��ي ذروة عطائه
المهني على إثر حادث أليم تع ّرض له،
إذ أمضى في المستشفى رحلة عذاب
انتهت بتسليمه ال��روح إل��ى باريها،
بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب
والمثمر في الصحافة مراسالً ،وكاتبا ً
ومحلّالً.
حجول من مواليد
محمود
الزميل
ّ
الهبّارية عام  .1960حائز إجازة في
الصحافة من كلّية اإلع�لام والتوثيق
في الجامعة اللبنانية ـ الفرع االول
( .)1989ب��دأ حياته المهنية في
«وكالة أخبار لبنان» و«إذاع��ة صوت
الوطن» و«ص��وت الشعب» و«صوت
الجبل» ،قبل أن ينصرف إلى الصحافة
اليومية مراسالً ومحلالً في «البيرق»،
«الديار»« ،الكفاح العربي»« ،البناء»
و«السفير» .انضم إلى أسرة «الوكالة
الوطنية لالعالم» عام  ،1996فعمل
مح ّررا ً ومندوباً ،وملحقا ً إعالميا ً إلى
جانب الرئيس إميل لحود .وكان يتقن
إلى جانب اللغة العربية ،الفرنسية
واإلسبانية.
ك����ان م���ن���اض�ل� ًا ض���� ّد االح���ت�ل�ال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وق��د اعتقلته ق��وات
وزج���ت ب��ه في
االح��ت�لال ع��ام ّ 1985
معتقل أنصار لمدة ثالثة أشهر .وطوال
عمله الصحافي واإلعالمي نسج الزميل
حجول أفضل العالقات مع زمالئه،
تاركا ً في نفوسهم أطيب األثر ،لدماثة
خلقه وإخالصه لعمله ،وحرصه على
ما يعهد إليه من مهمات وتبعات عاكسا ً
تأصل الضمير المهني في سلوكياته.
ّ
إن ال��وس��ط الصحافي واإلع�لام��ي
في لبنان خسر برحيل الزميل محمود
حجول وجها ً محبباً ،قريبا ً إلى القلب.
إن الحزن على غيابه كبير ،والخسارة
بفقده شديدة الوقع على عائلته التي
كان يشكل لها السند والعضد ،وعلى
الصحافيين اللبنانيين الذين ودّعوه
بحسرة وألم».

حجول عنصرا ً فاعالً في
«البناء» ،التي كان الزميل محمود ّ
فريق عملها ،والتي آلمها رحيله المفاجئ ،تتق ّدم من أسرته
الصغيرة (عائلته) ،وأسرته الكبيرة (اإلعالم اللبناني) ،بأح ّر
التعازي ،سائل ًة أن يكون رحيله خاتمة األح���زان ...والبقاء
لألمة.

«البيئة» تطلق مبادرة مليون �شجرة لأجل لبنان
ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد المشنوق
وب��ح��ض��وره ،أط��ل��ق��ت «دي��اج��ي��و» ،الشركة
العالمية ف��ي مجال المشروبات الروحية،
م��ب��ادرة «مليون شجرة ألج��ل لبنان» ،خالل
مؤتمر صحافي عقد في فندق «فور سيزنس»،
شارك فيه رئيس «دياجيو» في آسيا والمحيط
الهادئ جيلبير غسطين ،وشركاء «دياجيو»
وموظفوها و«جمعية الثروة الحرجية والتنمية
 ،»AFDCكما حضر ممثلون عن وزارة الزراعة
والمشروع األخضر وقيادة الجيش والدفاع
المدني ،وجمعيات ومنظمات غير حكومية،
إضافة إلى البلديات المهتمة بأن تكون جزءا ً
من هذه المبادرة من خالل المساهمة في زرع
الشجيرات.
وبموجب هذه المبادرة ،تلتزم «دياجيو»
بالتب ّرع بمليون شجرة صنوبر وبلّوط وأشجار
أخرى إلى كل البلديات والمنظمات والجمعيات
غير الحكومية لغرسها في كل أنحاء لبنان،
للمساهمة في إغناء بيئتها المتنوعة وتعزيز
البيئة في لبنان وتشجيع الهيئات المهتمة
بالقيام ب��دور ناشط وفاعل في الحفاظ على
لبنان األخضر.
وق��ال غسطين« :أن نكون الوطن الوحيد
ف��ي ال��ع��ال��م ،ال���ذي يضع رم��ز الشجرة على
رايته الوطنية ،فهذه مسؤولية علينا جميعاً.
وك��ل الحضور اليوم ،من مسؤولين وخبراء
واختصاصيين يعرفون ج��ي��داً ،ك��م كبرت،
واتسعت ،وأصبحت صعبة تلك المسؤولية:
توسع عمراني،
شح في المياه ،حرائق ،إهمالّ ،
ك�لّ��ه��ا ت��ح �دّي��ات ت��واج��ه البيئة واألش��ج��ار.
المعادلة ال��ي��وم ه��ي المساحات الخضراء
تتقلص ،والمساحات الرمادية تتوسع ،وعلى
رغم كل ذلك ،يبقى رمز الدولة الشجرة شامخا ً
في وسط العلم.
إن وزارة البيئة ،والجمعيات البيئية،
وكل الناشطين في المجال البيئي يرفضون
أن تصبح ال��ش��ج��رة رم����زا ً ل��م��اض��ي لبنان.
ه��ؤالء يعملون لتبقى الشجرة هي الحاضر
والمستقبل ،ونحن ،دياجيو لبنان ،نشكل فريقا ً
واحدا ً معهم ،ليكون االلتزام بالبيئة هو بذاته
االلتزام بالوطن».
وأضاف« :بدأنا عملنا في لبنان عام ،1995

متوسطا ً غسطين وبو فخر الدين
المشنوق
ّ
لم تم ّر سنتان وكانت مساهمتنا األولى لدعم
البيئة في لبنان ،تب ّرعنا للجيش اللبناني
ب��أدوات مكافحة الحرائق من الطوافات ،كان
ذلك عام  ،1995فشوهدت البراميل الصفراء
من « »J&Bتنقل المياه فوق كل حريق حرجي.
لم تتوقف مساهمتنا عندها ،بل كانت لدينا
مبادرة لزرع آالف االشجار عام  .1998ووزعنا
الشجرات في كل لبنان».
وأك��دت المديرة العامة في جمعية الثروة
الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين أنه
في إطار المساهمة في الجهود الوطنية لتنفيذ
خطة زي���ادة مساحة الرقعة الخضراء إلى
 20في المئة ،جاء مشروع التعاون االول من
نوعه في لبنان مع «شركة دياجيو» الذي بدأ
عام  2009بالتحريج ،ثم إنشاء مشتل حرجي
عام  2010في بلدة الرميلة ينتج  100ألف
غرسة سنوياً ،وأخيرا ً إنشاء مشتل المليون
شجرة عام  2011ينتج مليون غرسة سنوياً،
وذل��ك انطالقا ً من قناعة الشركة والجمعية
بأهمية تطوير القدرة االنتاجية للشتول على
المدى البعيد واآلثار االيجابية للمشروع على
النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

وأض��اف��ت« :على الصعيد البيئي ،تساهم
زيادة مساحة األحراج في تخفيف أثر التغيير
المناخي محليا ً وعالميا ً من خالل خفض نسبة
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الج ّو
وزيادة كمية االمطار ،ما ينعكس إيجابا ً على
المياه الجوفية وحماية التربة من االنجراف،
إضافة إلى حماية التن ّوع البيولوجي الذي
يتميز به لبنان».
وقالت بو فخر الدين« :إن المبادرة التي
قامت بها الجمعية مع «شركة دياجيو» شكلت
نموذجا ً ناجحا ً تب ّنته وزارة البيئة ووزراة
الزراعة في خطط ومشاريع التحريج لديها،
إذ دعي القطاع الخاص للمشاركة في اللجنة
الوزارية الخاصة بمشروع الـ  40مليون شجرة
كما اعتمدتها ودعمتها خطة «»Blue Gold
الوطنية للحفاظ على الموارد المائية وزيادتها
من خالل زيادة مساحة الرقعة الخضراء».
المشنوق
واستهل المشنوق كلمته بالتذكير بالشعار
ال��ذي رفعه ف��ور تسلمه وزارة البيئة ،وهو
«بيئتي وط��ن��ي» ،وق���ال« :ال ش��ك ف��ي أن هذا
المشروع ط��م��وح ،وعندما يكون الموضوع

ت�سعون متط ّوعة لتنفيذ �أعمال مكتبية في طرابل�س
ن ّفذت طالبات من «ثانوية فضل
المقدم الرسمية للبنات» ـ طرابلس،
دورة تط ّوعية اجتماعية في بلدية
طرابلس ،وذلك بنا ًء على قرار وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب الذي يوصي بضرورة تقديم
ط�لاب ال��ث��ان��وي��ات ف��ي ك��ل لبنان
أربعين ساعة عمل تطوعية.
و ّزع���ت الطالبات اللواتي بلغ
ع��دده��ن  90ط��ال��ب��ة ،ع��ل��ى ست
مجموعات لمدة أسبوع عمل ،فقدّمت
كل طالبة أربعين ساعة من األعمال
المكتبية واألرش��ف��ة ،في المكتبة
العامة ف��ي «م��رك��ز رش��ي��د كرامي
الثقافي البلدي» ودائ��رة العالقات
العامة في البلدية .وأشرفت على
عمل الطالبات المستشارة الثقافية

في المركز ناديا ت��اج ال��دي��ن ،كما
أشرف عليهن أيضا ً المح ّرر فراس
حمزة من دائرة العالقات العامة.
وأوض����ح����ت ت����اج ال���دي���ن أنّ
الطالبات سعين إل��ى تقديم عمل
ت��ط � ّوع��ي م��ن� ّ
�ظ��م م��ن أج���ل إع���ادة
إحياء مكتبة قصر نوفل التاريخية
وتعزيز دوره��ا ،هذه المكتبة التي
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة كبيرة
م��ن ال��م��راج��ع العلمية والثقافية
ال��ق��دي��م��ة وال��ح��دي��ث��ة ،فاجتهدت
ك��ل مجموعة لترتيب م��وج��ودات
المكتبة وأرشفتها ،كما عملن في
دائرة العالقات العامة على أرشفة
المعامالت وإع���ادة تنظيم الداتا
وترتيبها على مستوى مدن الفيحاء
وكل لبنان.

مليون شجرة ،ال أعرف إذا كان البعض يتخيل
مليون شجرة ،تس ّنى لي وكنت أتنقل بطائرة
صغيرة من جوهانسبورغ إلى مدينة صغيرة
اسمها مانزيني ف��ي دول���ة صغيرة اسمها
سوازيالند ،فقال لي الطيار «هل تريد أن تشاهد
أكبر غابة من صنع االنسان ،وقد بدأ العمل
فيها ع��ام 1950؟» ،فقلت «حتما» .فتح ّول
بالطائرة وطرنا فوق مساحة لمدة  40دقيقة،
وفعالً كان المشهد يفرح القلب ،أشجار طويلة
يراوح طولها بين  20و 40متراً .تس ّنى لي في
المقابل أن أشاهد فوق هايتي الجبال الجرداء
كأنها ورقة مرمية بعد «جعلكتها» ،ال وجود
أليّ نبتة ،والسبب أنهم بادروا إلى القطع ولم
يزرعوا ،فأصبحت السيول تجتاح كل شيء ولم
تعد المنطقة قابلة حتى للزراعة .مشهد ثالث
يفرح القلب ،في عكار عندما نذهب إلى جرود
عكار ،إلى منطقة القموعة التي تحتوي على
أكبر غابة في لبنان من حيث المساحة ،ومن
لم يذهب إلى هناك عليه أن يذهب ،إذ نالحظ
أشجارا ً من أعمار مختلفة ومن أجيال مختلفة،
وصدقا ً يفرح القلب عندما نعلم أن أهلنا ما زالوا
محافظين على هذه الغابة ،وإلى جانبها غابة
صغيرة اسمها «غابة العذر» وأخ��رى اسمها
«غابة ال��ش��وح» التي يوجد فيها نماذج من
الفطر ونحاول تحويلها إلى محمية».
وأضاف« :ما أحاول قوله ،إن العمل الجدّي
االيجابي يمكن أن يحقق نتائج كبيرة .واليوم
أمامنا مليون شجرة».
وتابع مستشهدا ً بقول إلدوارد شيفارنادزه:
«في الحياة ،على االنسان أن يقوم بأربعة أمور،
أن يبني بيتاً ،أن يؤلف كتاباً ،أن يربي طفالً وأن
يزرع شجرة» ،فبالنسبة إليه زراعة شجرة هي
هذا االلتصاق باألرض وهي األ ّم بهذا الشعور
نحو األرض .وق��د دع��وت في عيد األ ّم جميع
الناس إلى أن يزرعوا شجرة كل سنة ،إما ِباسم
أمهاتهم وإم��ا عن روح أمهاتهم ،فتخيلوا كم
يصبح لكل عائلة من أشجار ،وهذه المساحات
الخضراء هي ستكون المتنفس للبنان .وأنا
أعتقد أن هذا المشروع حيوي للبنان وعلينا
أن تكون لنا عودة سريعة إلى لبنان االخضر،
فتكون بيئتنا مثل وطننا».
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نادرّ :
تر�شح �شخ�ص مدان بارتكاب جرائم
لرئا�سة لبنان �أمر م�ستهجن

أحيت مديرية القليلة التابعة لمنفذية صور في الحزب
السوري القومي االجتماعي وأهالي البلدة والجوار ،ذكرى
مرور أسبوع على وفاة المناضل القومي عباس علي صالح
تأبيني أقيم في حسينية البلدة ،حضره مدير
جواد ،باحتفال
ّ
الدائرة اإلذاعية في الحزب كمال نادر ،رئيس مكتب المجلس
القومي منفذ ع��ام ص��ور الدكتور محمود أب��و خليل ،مدير
مديرية القليلة الدكتور ناصر أبو خليل ،قيادات من حركة أمل
وحزب الله ،الشيخ بالل شمس الدين ،الشيخ علي حب الله،
رؤساء بلديات ومختارون وعلماء دين وفاعليات وحشد من
القوميين والمواطنين.
بعد كلمة تقديم من وجيه أبو خليل ،ألقى نادر كلمة حيّا
فيها الجنوب وأهله ،مشيدا ً
بتمسكهم بأرضهم وأرزاقهم على
ّ
رغم ك ّل الحرمان والتهميش الطويل من قبل الدولة ،كما حيّا
المقاومة التي ل ّقنت العد ّو الصهيوني درسا ً لن ينساه.
واعتبر ن��ادر أنّ ترشح شخص م��دان بارتكاب جرائم
لمنصب الرئاسة األول��ى في هذا البلد ،ووج��ود من يؤيّده
ويعينه ،أمر مستهجن ومدان ،متسائالً :هل أصبحنا في بلد

توضع فيه القيَم األخالقية والسياسية واالجتماعية جانباً؟!
وقال :إن العدو الصهيوني الذي احتل فلسطين بدأ أعمال
الحفر والتنقيب ويكاد يبدأ باالستخراج والتصدير والبيع،
أم��ا في لبنان فتوضع المصلحة العامة خلف المصلحة
ّ
يتأخر البلد في استخراج النفط والغاز،
الفردية ،ولذلك
ويتعثر في سلسلة الرتب والرواتب بحجة عدم وجود موارد
في الخزينة.
ورأى نادر أنّ العرب لم يحصلوا من العدو على أيّ شيء ،بل
أذ ّلهم على رغم توقيعهم معه ما أسموها «معاهدات الصلح».
ودعا إلى بناء دولة تضع مصلحة الشعب فوق ك ّل مصلحة،
مؤكدا ً أنّ لبنان على رغم صغره وإمكاناته المحدودة ،يمكن
أن تقوم فيه دولة مدنية حديثة مح ّل دولة المزرعة والطائفية
واإلقطاع والسمسرات.
وختم نادر متحدّثا ً عن الراحل الذي ُغرس في أرضه وأبى
حب الوطن ،وأنّ الحياة وقفة ع ّز .ث ّم
أن يتركها فعلّم أبناءه ّ
قدم نادر التعازي إلى العائلة ِباسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان وقيادة الحزب.

« »AUBMCينال �شهادة تقدير اللجنة
العالمية الم�شتركة لجودة الخدمة ال�صحية
تلقى المركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت «»AUBMC
رسمياً ،يوم الجمعة الماضي ،شهادة
ت��ق��دي��ر م��ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة العالمية
المشتركة لجودة الخدمة الصحية
«.»JCI
وقال الدكتور عدنان طاهر ،مدير
المركز الطبي ومدير الشؤون الطبية
في «« :»AUBMCيعتبر هذا إنجازا ً
يستحق االحتفال به .نحن فخورون
بما حققناه ويأتي هذا االنجاز كشهادة
تقدير للعمل ال��دؤوب والتفاني الذي
قدّمه فريق عمل المركز الطبي .فالعمل
ب��ص��ورة جماعية وال��ت��ع��اون م��ا بين
الموظفين عبر المركز وعلى األصعدة
ك��اف��ة ،المفتاح لنجاحنا والمحور
األس���اس ف��ي الحفاظ على موقعنا
الريادي من خالل تقديم أفضل الرعاية
الطبية ،ليس فقط في لبنان بل على
المستوى اإلقليمي وعلى مساواة مع
المعايير الدولية».
وأض�����اف ط���اه���ر« :ال���م���رك���ز ،هو
المستشفى األول خ���ارج ال��والي��ات
المتحدة الذي يتلقى شهادة التقدير
م��ن قبل اللجنة المشتركة لجودة
ال��خ��دم��ة الصحية ف��ي ع��ام .1956
وجرى تقويم المستشفى مرارا ً وتكرارا ً
منذ ذل��ك الحين ،وق��د حافظ المركز
على اعتماده حتى عام  .1986خالل
ف��ت��رة ال��ح��رب امتنع ف��ري��ق «»JCI
عن المجيء إلى لبنان ،ولكن عندما
استأنفت التقويمات ،أعيد اعتماد
المركز الطبي في الجامعة األميركية

في بيروت مرة أخرى في عام ،2007
 2011و.2014
وشهادة « ،»JCIهي إحدى الركائز
الهامة في جعل المركز الطبي أقوى
وذي آداء أفضل .سنستمر في مواجهة
التحديات ،ولكن مع العمل الجماعي
سنقوم دائ��م �ا ً بالعثور على أفضل
الحلول وأنسبها لضمان رعاية صحية
آمنة وعالية الجودة لمرضانا».
وقال« :إن اللجنة الدولية المشتركة
لجودة الخدمة الصحية « ،»JCIهي
أكبر جهة اعتماد لمؤسسات الرعاية
الصحية في الواليات المتحدة ،وتقوم
ب��اع��ت��م��اد وال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ح��وال��ى
 20.000ب��رن��ام��ج رع��اي��ة صحية
من خ�لال عملية االعتماد الطوعية.

وتهدف المعايير المعتمدة من قبل
اللجنة الدولية المشتركة لتوفير
الريادة ،الجودة والمصداقية في مجال
الرعاية الصحية ولتحفيز التحسين
المستمر في األداء اليومي وفي نتائج
الرعاية الصحية للمرضى في المراكز
الطبية».
وخ��ت��م« :إن ال��م��رك��ز ال��ط��ب��ي في
الجامعة األميركية في بيروت هو أول
مؤسسة طبية ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
حاصل على ثالثة ش��ه��ادات دولية:
« ،»JCIو« ،»Magnetو« ،»CAPما
يشير إلى المعايير العالية في مجال
الرعاية التي ترتكز على المريض،
والتمريض ،وخدمات علم األمراض/
المختبر».

ور�شة عمل توعوية في �أميون بالتعاون مع قوى الأمن
أقامت «المنظمة الدولية لالغاثة
والتنمية» بالشراكة مع المفوضية
العليا لشؤون الالجئين السوريين
التابعة لالمم المتحدة ،ورش��ة عمل
بالتعاون مع قوى األم��ن الداخلي في
مخافر ال��ك��ورة وطرابلس والبترون
حول «التحرش الجنسي» ،وذل��ك في
مطعم «بالك هورس» عند قلعة أميون،
بحضور آمر فصيلة درك أميون المقدّم
جان رزق ،المالزم محمد شمو من قسم
التح ّري ف��ي طرابلس ،وعناصر من
الشرطة القضائية وممثلين عن الهيئات
المنظمة.
استهل اللقاء بكلمة لمسؤولة الشمال
في المنظمة الدولية لالغاثة والتنمية
المحامية ساندي الزاخم عرفت فيها
المنظمة «كشريكة لمفوضية االم��م
المتحدة لشؤون الالجئين ،وقد باشرت
عملها منذ ع��ام  2006م��ع ضحايا
ع��دوان تموز وعملت على مساعدتهم،
وافتتح مكتب لها في بيروت عام 2009
لمساعدة الالجئين العراقيين ،وهي
مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة في
المسائل القانونية وإقامة ورش عمل
مع المسؤولين في الدولة اللبنانية».
وأوض��ح��ت أنّ «ال��غ��اي��ة م��ن ورش
العمل فتح ب��اب ال��ت��ع��اون م��ع األم��ن
العام والبلديات وقوى األمن وغيرهم
لمساعدة المستضعفين من السوريين
ال سيما ف��ي مجال م��وض��وع الورشة
ال��ح��ال��ي��ة وه���ي ال��ت��ح��رش الجنسي،
إذ يجري التعرض للمرأة بجسدها
وكرامتها بأشكال مختلفة» ،مشيرة إلى
أن «القوى األمنية تع ّد عامالً أساسي #ا ً
مساعدا ً في مجال إب�لاغ المنظمة عن
حاالت التعدّي التي تتع ّرض لها النساء
السوريات والفتيات القاصرات ،للعمل

على مساعدتهن في كافة المجاالت
المتاحة للمنظمة ال سيما القانوني
منها».
ثم ع ّرفت بحقوق االنسان ،الالجئ
وال��ت��ح � ّرش ال��ج��ن��س��ي ،م��ؤك��دة على
المساواة وعدم التمييز ،وتط ّرقت إلى
قانون إقامة االجانب الصادر عام 1967
وال��ذي يفرض غرامات مالية سنوية
على االجانب المقيمين في لبنان ،الفتة
إل��ى أنّ وض��ع النازحين السوريين
يختلف اليوم عن وضع االجانب ،ما
يدفع االمم المتحدة إلى طرح النقاش
حول تعديل القانون وإعفاء السوريين
من هذه المبالغ التي تقدر بـ 300ألف
ليرة على كل شخص وهي تتحول إلى
عبء كبير على العائلة الواحدة التي
يتجاوز عدد أفرادها الخمسة ،في حين
أنّ مدخولها الشهري مت ّدنّ جداً.
وفتحت الزاخم بابا ً للنقاش حول
ه��ذا ال��م��وض��وع ،وم��ن��ه انطلقت إلى
اتفاقية جنيف وع���دم توقيع لبنان

عليها ،موضحة أنه لذلك لم تعط صفة
اللجوء للسوريين أو غيرهم ،والكلمة
المعتمدة هي طالب لجوء.
ثم عرضت لحاالت التحرش الجنسي
تنص على
والقوانين واالجتهادات التي ّ
اعتبارها جرما ً يعاقب عليه القانون.
وتوقفت عند جريمة االغتصاب وطالبت
�ص على
بتعديل االج��ت��ه��اد ال���ذي ي��ن� ّ
«اعتبار االغتصاب إكراهً أ ،غير الزوج
بالعنف والتهديد على الجماع» ليشمل
ال��ج��رم ال���زوج أي��ض�ا ً وف��ق م��ا تطالب
جمعية «كفى عنفا ً واستغالالً».
وأكد نبيل افرام من االمم المتحدة ،أن
الغاية من خطة العمل التي وضعت في
الورش ،تأمين التواصل والتعاون مع
الجهات الرسمية في المناطق الستباق
االمور السيئة التي قد تحصل ،والعمل
على ت��دارك��ه��ا ب��ال��وع��ي ضمن االط��ر
المناسبة.
وج��رى ح��وار ش��ارك فيه الجميع،
تبعه غداء.

