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اقت�صاد

�أعلن عن قرار تنظيمي موقت للقطاع

عمال المدار�س
اطلع على معاناة ّ

�أبو فاعور :لن ن�سمح ببيع المياه المل ّوثة

غ�صن :لرفع الغبن
وتحقيق المطالب العادلة

أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور
أنه «ك��ان ال ب ّد من إيجاد ح ّل مؤكد
لضمان سالمة والمياه وع��دم قطع
أرزاق أصحاب المصالح» ،مشيرا ً
إلى أنّ هناك «مؤسسات تسطو على
المياه وعلى الشبكة العامة وتتاجر
بها وتبيعها للناس ومعظمها مياه
ملوثة».
وأشار خالل مؤتمر صحافي ،عقده
مع رئيس لجنة الطاقة النائب محمد
قباني لإلعالن عن ح ّل لملف المياه،
إلى أنّ «الشروط هي استحصال على
تصاريح صحية موقتة من قبل وزارة
الصحة ،ويعطى أصحاب المحطات
مهلة  3أشهر لتقديم طلبات وفق
القرار التنظيمي الجديد ليستوفوا
الشروط الصحية الالزمة» ،مؤكدا ً
أننا «لن نسمح ببيع المياه الملوثة
وأصدرنا قرارا ً تنظيميا ً موقتا ً لحين
صدور المراسيم التطبيقة للقانون
الجديد في شأن ملف المياه».
وقال« :ليكن مصدر المياه مرخصا ً
م��ن وزارة ال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات

أبو فاعور وقباني خالل المؤتمر الصحافي
م��ت��واج��دة ،بحسب القانون ،210
وفي حال عدم استيفاء الشروط يتم
إلغاء التصريح» ،مؤكدا ً أنّ «محطات
المياه ستخضع لمراقبة دورية من
قبل مراقبي وزارة الصحة».
وأكد أبو فاعور أنه «سيتم تنفيذ

(أكرم عبد الخالق)
القانون بعد  3أشهر وك ّل مؤسسة
ال تلتزم بالشروط ستقفل» .وقال:
«توصلنا بعد التشاور مع المعنيين
إل��ى ق��رار تنظيمي موقت ف��ي ملف
المياه وسيتم فحص المحطات في
شكل دوري».

�إتالف مواد غذائية في �صيدا ومجدليا

ّ
والبداوي
نهرا يُنذر محالت في طرابل�س
في إط��ار استمرار حملة سالمة الغذاء ،قام مراقبو
وزارة الصحة في صيدا ، ،بدهم سوبر ماركت البساط
 عبرا ،حيث أتلفوا كميات من الجبنة البلدية غيرالمطابقة للمواصفات وقاموا بتسطير محضر ضبط في
حقها ،ومنعوا صاحب المؤسسة من استالم الجبنة من
مصدرها األساسي في معمل «رولي تعنايل».
كما أتلف المراقبون  10كيلوغرامات من الجبنة
البلدية في «سبينس  -صيدا» ،مصدرها «فارم هاوس»
 الحدث ،و 5كيلوغرام اسكالوب مدخن ،مصدرها سنترح��ازم محمد م��راد في الشياح ،وكميات من الهمبرغر
غير المطابق في مطعم «ماكدونالدز» ق��رب مؤسسة
سبينس في صيدا وت� ّم تسطير محضر ضبط في ّ
حق
المؤسستين.
وف��ي الشمال ،دهمت طبابة قضاء زغرتا التابعة
ل��وزارة الصحة ،بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة
في زغرتا ،محالً تجاريا ً في بلدة مجدليا ،يعمل على
تعبئة وتوضيب وبيع السكاكر وحلويات األطفال على
انواعها ،والتي كانت مخزنة بطريقة ال تستوفي الشروط
والمعايير الصحية ،لجهة النظافة وأساليب البيع،
إضافة إلى وجود كميات كبيرة من البضائع المتنوعة
المنتهية الصالحية .وت ّم ضبط صناديق مدون عليها
أسماء شركات وهمية لتعليب هذه المنتجات وبيعها في
األسواق.
وبناء عليه ،ت ّم أخذ العينات من المنتجات إلجراء
الفحوصات المخبرية عليها ،كما ت ّم إقفال المح ّل بالشمع
األح��م��ر ،حتى تظهر نتائج الفحوصات والتحاليل
المخبرية.
وف��ي سياق متصل ،أن��ذر محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا أصحاب محال اللحوم والدجاج واألسماك في
األسواق الداخلية في طرابلس والبداوي ،غير المستوفية

للشروط الصحية ،بمعالجة أوضاعها ضمن مهلة
أسبوعين كح ّد أقصى وإال سيتم إقفالها.
وكان المحافظ نهرا تفقد  ،في شكل مفاجىء ،محال بيع
اللحوم والسمك والدجاج في األسواق الداخلية لمدينتي
طرابلس وال��ب��داوي ،ت���ؤازره ق��وة من مفرزة استقصاء
الشمال بإمرة المالزم أول نبيل عوض ،ويرافقه مفتشة
وزارة الصحة بشرى السيد ورئيس دائرة البلديات ملحم
ملحم.
وق��ال نهرا« :كما شاهدنا إنّ بيع اللحوم والسمك
والدجاج في السوق يت ّم من دون برادات ،وهي تعرض
في شكل علني أمام الما ّرة وتتعرض للغبار والتلوث.
وبالتالي ف��إنّ ه��ذه السلع ال تستوفي أي ش��رط من
شروط الصحة العامة ،لذا وجهنا إنذارات إلى الجميع
بضرورة التقيد بالمعايير الصحية التي تطلبها وزارة
الصحة ضمن مهلة أسبوعين ،وأب��رز الشروط وضع
اللحوم واألسماك والدجاج في البرادات وعدم عرضها
ف��ي ال��خ��ارج ،إض��اف��ة إل��ى االهتمام بالنظافة العامة
وشروطها» ،مؤكدا ً أنه «سيصار إلى إقفال جميع المحال
التي سيبقى وضعها كما نشاهد اآلن».
وأضاف« :يجب أن يكون للبلديات دور أساسي في هذه
القضية ،وال سيما االعتناء بالنظافة والمجاري الصحية
الموجودة والمياه العذبة في األرض ،ووض��ع عناصر
شرطة لتراقب المحال المخالفة ،في شكل دوري ،وتوجيه
إنذارات إلى المخالفين الذين ال يتقيدون بالشروط الصحية
والسالمة العامة» ،مؤكدا ً أن «ال تساهل مع لقمة العيش
والفوضى الحاصلة في المبيع في المواد الغذائية».
م��ن جهة أخ���رى ،أص��در وزي��ر االق��ت��ص��اد والتجارة
أالن حكيم ق��رارا ً يحمل الرقم /1/57أ.ت ،يسمح فيه
بالتداول في األس��واق بسلعة اللبنة التي تحمل عالمة
«المجذوب».

استقبل رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن ،في مق ّر
االتحاد ،وف��دا ً من مجلس نقابة عمال ومستخدمي المدارس والثانويات
والمعاهد الفنية والمهنية في لبنان ،برئاسة رئيس النقابة محمود شكر،
عرض معه «أوض��اع العمال والمستخدمين في هذا القطاع ال��ذي يقارب
عددهم أربعة آالف عاملة وعامل و«المعاناة التي يتعرضون لها ،سواء
لناحية األج��ور التي تق ّل عن الح ّد األدن��ى الرسمي ،فضالً عن عدم دفعها
منذ خمسة أشهر في العديد من المدارس واحتساب الضمان االجتماعي
لمدة تسعة أشهر بدال ً من  12شهرا ً في السنة وحسم أجور أيام األعياد
والعطل الرسمية والعطلة الصيفية ،وغير ذلك من المخالفات لقانوني العمل
والضمان االجتماعي».
وش�دّد غصن ،خالل اللقاء ،على «رفض االتحاد مخالفة وزارة التربية
واإلدارة العامة والقانون ،ال سيما الح ّد األدنى لألجور ولواحقها من بدل
النقل أو المنحة المدرسية والضمان االجتماعي» ،مؤكدا ً «مضي االتحاد في
رفضه لسياسات التعاقد والمياومة ونضاله من أجل تثبيت جميع العاملين
في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واإلدارات الحكومية» .وطلب من
مجلس النقابة «وضع مذكرة تفصيلية بهذه المطالب لعرضها على وزيري
العمل والتربية ومتابعة االتحاد العمالي» ،مشيراً ،في هذا السياق ،إلى
«ض��رورة عقد جمعية عمومية لجميع أعضاء النقابة لوضع خطة تحرك
ضاغطة وفاعلة بموازاة اللقاءات الرسمية مع المعنيين».
كما أكد غصن «تبني المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي لقضية هذه الفئة
من العمال في اجتماعه األخير» ،واستعداده «للمضي قدما ً في رفع الغبن
عنهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمحقة».

ارتفاع �أ�سعار الم�شتقات النفطية كافة
ارتفعت أمس ،أسعار المشتقات النفطية بمعدل  500ليرة لبنانية لصفيحة
البنزين من النوعين  98و 95أوكتان ،وصفيحة المازوت األحمر و 300ليرة
لبنانية لصفيحة المازوت و 100ليرة الكاز ،بينما ارتفع سعر قارورة الغاز
 500ليرة لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل التالي:
 بنزين  98أوكتان  25000ليرة لبنانية. بنزين  95أوكتان  24400ليرة لبنانية. ديزل أويل للمركبات  16800ليرة لبنانية. مازوت أحمر  16600ليرة لبنانية. كاز  17600ليرة لبنانية. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  14600ليرة لبنانية. قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  17700ليرة لبنانية.ومن المتوقع أن يستم ّر االرتفاع األسبوع المقبل ،بالمعدل ذاته ،وخصوصا ً
أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي يتراوح بين  58و 57دوالرا ً
أميركياً.

«الريجي» دهمت مطبعة تزوِّر
الأوراق الال�صقة لتحديد ماركة ال�سيجار
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» أنها دهمت مطبعة
تتولى تزوير األوراق الالصقة لتحديد ماركة السيجار.
وجاء في بيان صدر عن اإلدارة أمس« :استكماال ً لحملة مكافحة التهريب،
دهمت دورية تابعة لجهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية «الريجي» بتاريخ  9آذار الجاري ،مطبعة في بيروت تتولى تزوير
األوراق الالصقة لتحديد ماركة السيجار».
وأوضحت «الريجي» «أنّ المطبعة العائدة إلى السيد أ.ل ،تطبع هذه
األوراق الالصقة لمصلحة المدعو هـ.ط ،بغية تغيير نوع السيجار من طريق
التزوير ،لذلك ت ّم تنظيم محضر بالمخالف وسيحال الملف على المراجع
المختصة».

«الأ�شغال» در�ست قانون ال�سير
و«المهجرين» بحثت تثبيت المتعاقدين

(ت ّموز)

لجنة المهجرين منعقدة في مجلس النواب
تابعت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
درس قانون السير الجديد ،خالل جلسة عقدتها أمس
برئاسة النائب محمد قباني الذي قال إثر الجلسة« :كنا
اليوم في االجتماع الثالث مع معالي وزي��ر األشغال
العامة والنقل لدعم تنفيذ قانون السير الجديد بالنسبة
إلى ما يتعلق بوزارته ،وكانت الجلسة مثمرة ،ويهتم
معالي ال��وزي��ر ببدء عمل اللجنة الوطنية للسالمة
المرورية التي يرأسها وزي��ر الداخلية ويعمل على
تأليف لجنة مشتركة بين األشغال والداخلية لمتابعة
تنفيذ القرارات المشتركة ،وتقدم أيضا ً بطلب تلزيمات
إلشارات السير وأعمال الدهان على الطرق ،سيبحث في
مجلس الوزراء» ،آمالً أن «يتم تنفيذه بسرعة».
وأضاف« :بالنسبة إلى المادة  348يجري العمل
نص المادة التي تقول بوجوب مراقبة
اآلن لتنفيذ
ّ
م��داخ��ل لبنان ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة لمراقبة نوعية
السيارات وسالمتها قبل وضعها في السير ،وبالنسبة
تنص على وضع تاكسي متر
إلى المادة  103التي
ّ
عدّاد للسيارات ،سيتم البدء بتنفيذها بمطار بيروت
الدولي ،وهناك وعد من وزير األشغال بأن تطبق هذه
المادة قبل  15نيسان المقبل ،ومن يتالعب بالعداد
سيواجه عقوبة السجن».
وأش���ار قباني إل��ى ت��وص��ي��ات أص��درت��ه��ا اللجنة
أهمها« :تركيب دربزينات في الوسطيات على الطرق
الرئيسية واألوتوسترادات وفوق فواصل الباطون على
األوتوسترادات ،وذلك لمنع اجتياز المشاة الطريق ما
يعرضهم للخطر الشديد .وكذلك قيام وزارة األشغال
العامة والنقل بتلزيم أعمال الصيانة وجرف الثلوج
وقيام متعهدي مؤسسات المياه والكهرباء بوضع

كفالة على األشغال التي يقومون بها قيمتها  10في
المئة من األعمال توضع لدى وزارة األشغال العامة
والنقل لكي تتأكد من إع��ادة الطريق كما كانت زفتا ً
وسماكة وك ّل ذلك ،وتحدّد هذه الكفاالت بعد كشف
الوزارة على األعمال المنجزة» ،مشيرا ً إلى أنّ «لجنة
األشغال العامة والنقل تتابع مع جميع ال��وازارت
المباشرة بتنفيذ قانون السير الجديد».
ور ّدا ً على سؤال حول موضوع النقل العام ،أجاب:
«هناك اجتماعات تت ّم من دون اإلعالن عنها مع البنك
الدولي ومع الخبراء اللبنانيين والجهات اللبنانية
من أجل موضوع النقل العام وهو مهم ج��داً ،وخالل
أسبوعين سنعقد جلسة هامة في المجلس النيابي
حيث سيقدم لنا البنك الدولي اقتراحاته في هذه
الشأن».
من جهة أخ��رى ،تابعت لجنة ش��ؤون المهجرين
درس االقتراح المقدّم من النائب نضال طعمة الرامي
إلى تثبيت المتعاقدين مع مجلس الجنوب والصندوق
الوطني للمهجرين ،خالل جلسة عقدتها أم��س ،في
مجلس النواب برئاسة النائب شانت جنجنيان.
واستمعت اللجنة إلى آراء المعنيين بالموضوع
في وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين
ومجلس الجنوب ومجلس الخدمة المدنية ،وأجمع
الحاضرون على ض��رورة إيجاد ح ّل منصف وعادل
للعاملين في المؤسسة ،تقديرا ً للجهود التي بذلوها
على ام��ت��داد م��ا ي��زي��د ع��ن العشرين س��ن��ة .واتفق
المجتمعون على أن يتولى رئيس اللجنة متابعة
البحث مع المعنيين إليجاد الحلول المناسبة ،على أن
تعرض ،في وقت الحق ،على لجنة المهجرين.

حكيم �أطلق الجائزة اللبنانية لالمتياز:
ً
تما�شيا مع التطورات الدولية
ن�سعى �إلى تطويرها

نقابة ال�صيادلة :مكافحة الم�ستح�ضرات
الع�شبية من اخت�صا�ص وزارة ال�صحة
أكدت نقابة صيادلة لبنان «أنّ مكافحة المستحضرات العشبية سواء
كانت دوائية أو تجميلية ليست من اختصاصها وال من صالحياتها».
ولفتت في بيان ،ر ّدا ً على متهميها بالتقاعس في مكافحة ظاهرة زين
األتات ،إلى «أنّ ذلك ال يندرج من ضمن اختصاصها وال حتى من صالحية
هيئة التفتيش في النقابة ،ال من قريب وال من بعيد» ،مشيرة إلى «أنّ
الموضوع برمته هو من اختصاص وصالحية وزارة الصحة التي تحركت
تنص عليه القوانين من إجراءات
مشكورة على هذا الصعيد واتخذت ما
ّ
وتدابير».
وشدّدت النقابة على أنها «لم تدخر جهدا ً ووسعا ً من أجل المحافظة على
سالمة الدواء وتوفيره للمواطنين المرضى ليالً نهارا ً بأفضل نوعية وأق ّل
كلفة» ،داعية متهميها «إلى مواكتبها للتأكد مما تبذله من جهود في سبيل
االرتقاء بالجسم الصيدلي والقطاع الدوائر كك ّل وأن ال م ّنة لها في ذلك».

نهرا متفقدا ً المحال في طرابلس والبداوي

ن�شاطات اقت�صادية

قزي والوفد الليبيري
{ عرض وزي��ر العمل سجعان قزي مع
نظيره في ليبيريا ناتو زرزر ليف ،الذي زاره
على رأس وفد من وزارات العدل والداخلية
في بالده ،قضايا ذات اهتمام مشترك ،وكذلك
وضع العمالة بين البلدين ،ال سيما العامالت
الليبيريات في لبنان ،وتركز الحديث أيضا ً
على قضية سوء توظيف بعض العامالت
الليبيريات.
وق���ال ق���زي ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :ات��ف��ق��ن��ا على
أم���ور ث�لاث��ة ،أول��ه��ا وق��ف إع��ط��اء إج���ازات
عمل للفتيات اللواتي يأتينا من ليبيريا
في الوقت الحاضر ،ثانيا ً الرفض المطلق
إلع��ط��اء أي إج���ازة عمل للفتيات اللواتي
يأتينا من ليبيريا ،وخصوصا ً على صعيد

الجميّل ود ّبوسي في مختبرات غرفة الشمال
مهنة التدليك وم��ا ش��اب��ه ،ثالثا ً تحضير
مذكرة تفاهم على صعيد تبادل اليد العاملة
بين بلدينا وسنصل قريبا ً إلى وضع هذه
المذكرة».
{ شارك لبنان ،عبر وزارة الطاقة والمياه
وهيئة إدارة قطاع البترول ،في قمة النفط
والغاز لمنطقة األدرياتيك Adriatic oil
 and gas summitالتي تعقد في مدينة
بودفا في مونتينفرو في  10آذار الحالي
و 11منه.
وحضر القمة عن الجانب اللبناني رئيس
مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول غابي
دعبول وعضو مجلس إدارة الهيئة وسام
الذهبي.

وعقد الوفد اللبناني لقاءات عدة تخللتها
مشاورات لتبادل الخبرات بين لبنان والدول
الثالث.
{ زار رئيس جمعية الصناعيين فادي
الجميل غرفة الشمال والتقى رئيسها توفيق
دب��وس��ي .وأع���رب الجميل خ�لال زي��ارت��ه
مختبرات مراقبة ال��ج��ودة في الغرفة عن
تقديره للخطوات المتقدمة التي تخطوها
تلك المختبرات ،الفتا ً إلى أنّ غرفة الشمال
«قد دخلت في طور جديد ،ال سيما مختبراتها
التي باتت تمتلك بنية تقنية متطورة تساعد
على إجراء الفحوصات المتعلقة بالصناعات
الغذائية بدقة متناهية وفي أسرع وقت وأقل
كلفة».

{ استقبل رئيس االتحاد العام لنقابات
عمال لبنان م��ارون الخولي رئيس لجنة
القطاع الصحي في االتحاد زياد السبعلي
يرافقه عدد من األطباء ،وجرى البحث في
الوصفة الطبية الموحدة.
وإذ اعتبر أنّ الوصفة إنجاز ال ب� ّد منه
لكسر احتكار شركات األدوية ،رأى الخولي
أنّ الوصفة «بصيغتها الحاضرة تغفل
عن السماح للطبيب بإعطاء وصفة طبية
مجانية م��ن دون أت��ع��اب أو رس��م طابع،
وه��ذا األم��ر يشكل ك��ارث��ة اجتماعية على
فئة م��ن ال��ف��ق��راء وذوي ال��دخ��ل المحدود
اللذين يتعاطف معهم مئات األط��ب��اء في
مجتمعنا».

خالل إطالق الجائزة في مبنى عدنان القصار
أطلق وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم المرحلة الرابعة من «الجائزة
اللبنانية لالمتياز» ،في احتفال أقيم
أم��س في مق ّر االتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة للبالد
العربية  -مبنى ع��دن��ان القصار
لالقتصاد العربي.
بداية ،قدم ب ّرو ملخصا ً عن الجائزة
اللبنانية لالمتياز ومستوياتها
الثالثة وآلية عملها في القطاعين
العام والخاص وهيئات المجتمع
المدني .وش��رح مكونات النموذج
اللبناني إلدارة الجودة المبني على
نموذج المؤسسة االوروب��ي��ة إلدارة
الجودة (.)EFQM
ثم تحدث الرئيس الفخري التحاد
غرف التجارة والزراعة والصناعة
�س��اب��ق عدنان
العربية ال��وزي��ر ال� ّ
القصار منوِّها ً بعمل برنامج الجودة
ّ
في وزارة االقتصاد والتجارة «الذي
أصبح بك ّل جدارة ،ركنا ً أساسيا ً من
أركان االقتصاد اللبناني».
وتطرق رئيس القسم السياسي
في بعثة مفوضية االتحاد األوروبي
في لبنان ماسييج غولوبيوسكي
إل��ى دع��م االت��ح��اد األوروب���ي للبنان

في مجال الجودة واالمتياز من خالل
برنامج الجودة «لما له من أهمية في
النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل
خاصة ل��دى ال��ش��رك��ات الصناعية
ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة الحجم
ودعمها لتطبيق نظام إدارة الجودة
والحصول على شهادات أيزو الدولية
في مجال سالمة الغذاء ISO22000
والتتبع .ISO22005
ولفت رئيس جمعية الصناعيين
ف��ادي الجميل إلى إدخ��ال الصناعة
ال��وط��ن��ي��ة «ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة كبيرة»
على منتجاتها ،موضحا ً أنّ «نجاح
الصناعيين اللبنانيين ال يقتصر فقط
على ولوج سلعهم األسواق العالمية،
إن��م��ا أي��ض �ا ً تمكنهم م��ن االن��ت��ش��ار
وإنشاء مصانع لهم في مختلف بلدان
العالم ،ال سيما في البلدان العربية
واألوروب��ي��ة اآلس��ي��وي��ة واألفريقية
واألميركيتين».
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ات��ح��اد ال��غ��رف
اللبنانية ورئيس غرفة بيروت محمد
شقير أنه «بات لزاما ً إطالق برنامج
إصالحي إداري شامل ،يعالج الدور
الفعلي لإلدارة اللبنانية ،وتحديثها،
وت��ط��وي��ره��ا ،ورف���ع ك��ف��اءة ال��ك��ادر

البشري ،ومكافحة الفساد ووقف
الهدر والمحسوبية ،وإع��ادة النظر
في القوانين والتشريعات واألنظمة
المعمول بها ،واألهم إبعاد السياسة
عن اإلدارة».
وشدّد وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلداري��ة نبيل دو فريج على «أهمية
اعتماد أساليب إدارية جديدة تعتمد
مبدأ الشفافية في التعاطي اإلداري
وتواكب التطورات والتغييرات التي
يشهدها عالمنا في حقل اإلدارة»،
داعيا ً إلى «القيام بخطة للنهوض
وت��ط��وي��ر األداء اإلداري ف��ي ظ � ّل
الصعوبات والمعوقات التي تواجهها
إدارتنا اللبنانية».
وقال وزير االقتصاد والتجارة أالن
حكيم« :نحن نسعى دائما ً إلى تطوير
وتحديث الجائزة اللبنانية لالمتياز،
تماشيا ً م��ع ال��ت��ط��ورات الحاصلة
دوليا ً في ه��ذا المجال ،خاصة تلك
ال��ص��ادرة عن المؤسسة األوروبية
إلدارة الجودة ( )EFQMوالمنظمة
األوروبية للجودة ( ،)EOQوإيمانا ً
م��ن��ا بأهمية ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ج��ودة
وتطبيق مفاهيمها من أجل التنمية
المستدامة في المجتمع».

زعيتر اطلع على �سير العمل في المطار
زار وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر أمس
مطار بيروت الدولي ،وعقد اجتماع عمل ض ّم المدير
العام للطيران المدني دانيال الهيبي ومستشار الوزير
الكابتن سعيد الحاج ورؤس��اء المصالح والدوائر في
المطار ،لالطالع منهم على سير العمل في هذا المرفق
وأوضاع المطار بشكل عام.
كما عقد زعيتر اجتماع عمل آخر شارك فيه الهيبي
ووفد المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي
الموجود في بيروت حالياً ،في مهمة استطالعية تتعلق
بأوضاع المطار.
ب��ع��د االج��ت��م��اع��ي��ن ،وص���ف الهيبي ن��ت��ائ��ج ه��ذه
االجتماعات بأنها إيجابية ،الفتا ً الى أنّ زعيتر «اطلع

من الفريق الدولي على المالحظات وطبيعة المهمة التي
يقوم بها في المطار ،وشكر الوفد على الجهود التي يقوم
بها تجاه لبنان ،وأوضح لهم مدى التزام وزارة النقل
والطيران المدني في لبنان بالمعايير الدولية ،لما فيه
سالمة المالحة الجوية والطيران المدني في لبنان.
وق���ال :اط��ل��ع ال��وزي��ر زعيتر اي��ض �ا ً على مطالب
الموظفين والعاملين في المطار في ضوء الشواغر
الوظيفية الموجودة في عدد من المراكز اإلداري��ة في
المديرية العامة للطيران المدني ،واعطى التوجيهات
ال�لازم��ة للموظفين ب��ض��رورة تحفيز العمل في هذا
المرفق الحيوي ال��ه��ام ،واع���دا ً الموظفين بمتابعة
مطالبهم المحقة.

