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اقت�صاد

الحاج ح�سن يدعو ال�صناعيين �إلى اال�ستعداد
للم�شاركة والم�ساهمة في �إعادة �إعمار �سورية

نا�صر يلتقي وفد ًا �سوداني ًا
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر في مكتب
الجامعة في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين ،األمين العام لجهاز تنظيم
شؤون السودانيين في الخارج السفير ماجد محمد السوار على رأس وفد ،في
حضور النائب األول لرئيس الجامعة إيليا خزامي ،واألمين العام للجامعة
بيتر األشقر ،والنائب األول لرئيس المجلس القاري االفريقي في الجامعة محمد
هاشم ،واألمين العام المساعد للجامعة جهاد الهاشم.
بداية ،شرح السوار «األوضاع االقتصادية في بالده» ،مشيرا ً إلى «وجود
ف��رص استثمارية هائلة ومجدية ،خصوصا ً بعد تعديل قانون تشجيع
االستثمار الذي بات يوفر الكثير من الحوافز للمستثمرين» ،الفتا ً إلى «وجود
نحو  4،5ماليين مهاجر سوداني» ،مشيرا ً إلى «أنّ الحكومة السودانية تسعى
إلى اإلفادة من قدراتهم لدعم النمو في السودان».
وقال« :نحن سعداء بتجربة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،ونتمنى
أن تكون لدينا جامعة مماثلة ،مستفيدين من التجربة اللبنانية في هذا المجال
ألنه يهمنا تطوير أمور السودانيين في الخارج».
ورح��ب ناصر ،ب��دوره ،بالوفد في مكاتب الجامعة ،شارحا ً «مسؤولية
الجامعة تجاه المغتربين وما تقوم به من دور في تطوير العالقة بينهم وبين
الدول المضيفة».
ولفت إلى أنّ «الكثير من اللبنانيين نجحوا في اغترابهم ،وتبوأوا أعلى
المناصب اب��ت��داء م��ن منصب رئيس الجمهورية ،وخصوصا ً ف��ي أميركا
الالتينية».
كما تناول «موضوع الهجرة العربية إلى معظم الدول األوروبية والعقود
التي ت ّم توقيعها بين عدد من دول المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية
إلعادة البناء واإلعمار».
وفي نهاية االجتماع ،قلد ناصر الضيف السوداني الوسام األكبر للجامعة،
وبدوره أهدى السوار درع الجهازالذي يتولى أمانته العامة ،وت ّم التوافق على
استمرارالتواصل بين الجانبين وتبادل الزيارات.

ضومط يسلم الحاج حسن درعا ً تقديرية
مَنح رئيس مجلس إدارة «شركة
الترابة الوطنية» بيار ضومط كالً
من وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن ورئيس جمعية الصناعيين
ف��ادي الجميّل درع��ا ً تقديرية في
احتفال أقامته الشركة مساء أول
من أم��س في فندق «بريستول»،
ف��ي حضور المدير ال��ع��ام ل��وزارة
الصناعة داني جدعون وفاعليات
ق��ض��ائ��ي��ة وع��س��ك��ري��ة ورؤس����اء
بلديات وصناعيين ومهندسين
ومقاولين ومستثمرين عقاريين
من لبنان وسورية والعراق ومصر.
وق��دّم رئيس مجلس إدارة شركة
«السبع للباطون» أدي��ب الهاشم
عرضا ً عن الجهود المبذولة من
أجل رفع مستوى صناعة الترابة
إلى أبعاد جديدة من حيث النوعية
والخدمة والجودة .وق��ال :تحاول
ال��ش��رك��ة أن ت��ك��ون على مستوى
التحدي على الصعيد البيئي .ولهذه
الغاية ،أطلقت بالتعاون الوثيق مع
هيئات المجتمع المدني والبلديات،
مشروع «الحزام األخضر» الذي قام
في مرحلته األول��ى على مساحة
نحو  70أل��ف متر في منطقة غير
مستثمرة ،بهدف زيادة المساحات
ال��خ��ض��راء ،وت��وف��ي��ر أمكنة تن ّزه
للمواطنين ،وتأمين فرص استثمار
ف��ي أن��ش��ط��ة ال��س��ي��اح��ة البيئية
والطبيعية .كما بوشر العمل عام
 2014في المرحلة الثانية من هذا
المشروع ال��ذي يمت ّد إل��ى منطقة
عفصديق ،فضالً عن دعم «جمعية
حماية جبل موسى» في كسروان
وجبيل من أجل المحافظة على هذا
اإلرث الثقافي الطبيعي الخالب في
لبنان.
وجه
وألقى الحاج حسن كلمة ّ
فيها تحية إل��ى ش��ه��داء وجرحى

وأس��رى الجيش اللبناني الذين
يسقطون دف��اع��ا ً ع��ن ل��ب��ن��ان في
وجه اإلرهابيين والتكفيريين ،كي
يظ ّل اللبنانيون يعيشون معا ً بال
تفرقة وبكرامة ووح���دة وطنية.
وق���ال :ال نطالب أح���دا ً ب��أن يغيّر
مواقفه ،ونق ّر بوجود اختالفات
في السياسة .لكن نناشد اآلخرين
ح ّدا ً أدنى من الموضوعية لمواجهة
ه����ذه ال��م��خ��ط��ط��ات اإلره���اب���ي���ة
وبناء ال��دول��ة القوية كي نعيش
فيها جميعنا مرفوعي ال��رأس».
ووج���ه رس��ال��ة إل��ى الصناعيين
ّ
وال��م��ق��اول��ي��ن دع��اه��م ف��ي��ه��ا إل��ى
«االستعداد للمشاركة والمساهمة
في إع��ادة إعمار س��وري��ة» .وق��ال:
«ن��ح��ن ال��ج��ار األق����رب ،وسنكون
جاهزين لهذه العملية على مختلف
ال��ص��ع��د ،لناحية زي���ادة اإلن��ت��اج
الصناعي وال��زراع��ي وتصديره،
وع��ل��ى ص��ع��ي��د ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة
وال��خ��دم��ات وال��ن��ظ��ام المصرفي.
ونعمل في وزارة الصناعة على
تطوير قطاعات صناعية محدّدة
قابلة للنمو تحضيرا ً لهذه المرحلة.
كذلك نحن مستمرون في القيام بما
يلزم لدعم الصناعة اللبنانية أسوة
بما تقوم به سائر الدول من تدابير
وإج�����راءات .ل��و ل��م تكن صناعة
الترابة والكابالت محم ّية ،لما بقيت
هذه الصناعات .ولكان تش ّرد مئات
العمال .ففي القطاعين الصناعي
وال��زراع��ي يعمل نحو  500ألف
لبناني ،فإذا لم تو ّفر الدولة لهما
إمكانات ووسائل الصمود والنمو،
فماذا يعمل هؤالء اللبنانيون ،غير
أنهم يصبحون عاطلين عن العمل؟
نحن نؤيّد مبدأ التجارة الحرة ولكن
المقيّدة .وهذا ما يحصل في دول
العالم الصناعية وغيرها وحتى

تلك المنضوية في منظمة التجارة
العالمية .فهي تجري المفاوضات
ال��دائ��م��ة ب��ي��ن بعضها لتحديد
مستوى التبادل وتأمين نوع من
التوازن في الميزان التجاري».
وتط ّرق إلى أزمة النفايات ،فأكد
«أنّ الموضوع مفتعل وال يحتاج
الح ّل إلى اختراع ،بل إلى القيام
بما ت��ق��وم ب��ه ال���دول األخ���رى في
العالم أي التكنيس والنقل والفرز
أو التسبيخ ومن ثم حرق أو طمر
ما تبقى من مخلفات غير مض ّرة.
وف��ي الوقت الحاضر يمكن تبني
ح ّل موقت من خالل إيجاد عدد من
المطامر في عدد من المناطق .لكن
يأبى السياسيون إال الحلول على
الطريقة اللبنانية كي ال نقول أكثر.
وهذا األمر زاد من نقمة اللبنانيين
وم����ن ف���ق���دان ث��ق��ت��ه��م ب��ب��ل��ده��م
وبمسؤوليهم ،ما دفع إلى استنفار
أب��ن��اء ال��ب��ل��دات وال��ق��رى لرفض
المطامر ،نتيجة تل ّمسهم السياسة
الفاشلة للدولة في المعالجة».
واع��ت��ب��ر أن «ت���ع��� ّرض وزي���ر
الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لإلهانة قبل يومين ،مستنكر وغير
م��ح� ّ
�ق ،وال ع�لاق��ة ل��ه بالمشكلة
في األس��اس .أما المسؤولون عن
تفاقم األوضاع فال يمكن الوصول
إليهم» .ودع��ا إل��ى «ع��دم تحميل
جميع المسؤولين تردّي األوضاع
االقتصادية واالجتماعية» .وقال:
ليس الجميع مَن أوصل االقتصاد
والصناعة وال��زراع��ة والنفايات
إلى هذا المنحى االنحداري .هناك
أن���اس م��س��ؤول��ون صحيح ،لكن
ل��ي��س ال��ج��م��ي��ع .ي��ج��ب محاسبة
ال��م��س��ؤول��ي��ن أص���ح���اب ال��ق��رار
وواض��ع��ي السياسات الخاطئة
عندما تهدأ األمور.

موظفو م�ست�شفى حا�صبيا الحكومي
يعت�صمون احتجاج ًا على عدم �صرف رواتبهم

ناصر يقلد السوار وسام الجامعة

وفد من «�أونروا» يبحث الأزمة المالية
مع الحريري و�سعد وال�سعودي

سعد مستقبالً الوفد في مكتبه في صيدا
استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد في
مكتبه مدير عام «أونروا» في لبنان ماتياس شمالي ،يرافقه المساعد الخاص
أن��درو ماكلين ،ومدير «أون��روا» في صيدا إبراهيم الخطيب ،ومدير الوكالة
في صور فوزي كساب ،في حضور مديرة «مؤسسة معروف سعد الثقافية
االجتماعية الخيرية» منى سعد ،وعضو اللجنة المركزية للتنظيم محمد ظاهر.
ولفت شمالي إثر اللقاء إلى أنّ زيارته لسعد جاءت «لما يمثله من نفوذ
سياسي في المدينة ومكانة وطنية» .وقال« :شاركناه ببعض المشاكل التي
تعاني منها الوكالة والالجئين في لبنان .كما شاركناه في األزمة المالية التي
تمر بها الوكالة والتي من شأنها تأجيل العام الدراسي .وتدارسنا السبل الكفيلة
بتحسين األوضاع».
«حس وطني ودعم لـ«أنروا» والالجئين ،وهذا
وأشاد بما يحمله سعد من
ّ
يعطينا دافعا ً إلكمال طريقنا باتجاه تحسين أوضاع الفلسطينيين».
كما زار الوفد النائب بهية الحريري في دارتها في مجدليون ورئيس بلدية
صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي.

مباراة في �شك التبغ في رمي�ش

حاصبيا ـ رانيا العشي
احتجاجا ً على عدم صرف رواتبهم ،وللشهر الخامس
على التوالي ،نفذ موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي
اعتصاما ً في باحة المستشفى ،وتوقفوا عن العمل لمدة
ساعة ،مطالبين الجهات المعنية برفع الغبن عنهم ودفع
رواتبهم بشكل منظم مع نهاية ك ّل شهر.
وتال عصام جبر بيانا ً باسم الموظفين المعتصمين
جاء فيه« :نظرا ً إلى األوضاع المالية الصعبة التي تم ّر بها
المستشفى والتأخر الحاصل في دفع رواتب الموظفين،
حيث لم تصل مستحقات األشهر الخمسة الماضية بعد،
وفروقات رواتب عام  2012التي تعادل راتب شهرين،
نعلن التوقف عن العمل لمدة ساعة واح���دة ،كخطوة
أول��ى ،ونناشد الجهات المعنية التحرك من أجل :وقف
تمس  100عائلة حاصبانية ،وقف
هذه المعاناة التي
ّ
تراكم األشهر الغير مدفوعة ،ض ّم خدماتنا إلى مالك األدارة
العامة ،وفصل رواتب الموظفين عن آلية تحصيل الفواتير
من وزارتي الصحة والمالية.
ولفتت الموظفة غادة مسعود إلى أنّ هذا التحرك «ليس
موجها ً ض ّد مدير المستشفى وال ض ّد وزيرالصحة العامة
وال إلى غيرهما ،هذا المستشفى عانى كثيرا ً وما زال وال
أحد من المعنيين يبدي اهتماما ً بمشاكله ،علما ً بأنّ وزير

الصحة ابن هذه المنطقة ،ونحن نطلب دعمه لس ّد العجر
الواقع فيه ،وعند ذل��ك يستطيع اإلق�لاع مثله مثل أية
مؤسسة حكومية».
وقالت الممرضة غنوة الطير« :هذا المستشفى يعاني
منذ  8سنوات ،ولنا أمل بوزير الصحة أن يلتفت جيدا ً
إليه كوننا أبناء هذه المنطقة وال نطلب شيئا ً سوى قبض
رواتبنا في وقتها».
وأشارت القابلة القانونية مهى خيرالدين إلى أنّ هذا
المستشفى يقدم خدمات لك ّل أبناء المنطقة ،وقالت»:
أتمنى على وزير الصحة أن يلتفت أكثر إلى المستشفى».
وق��ال مدير المستشفى الدكتور سليم ابراهيم الذي
استلم إدارة ه��ذا المستشفى وه��و يعاني عجزا ً كبيراً:
«بالنتيجة الموظفين لهم على المؤسسة فروقات غالء
معيشة سابقة و 3أشهر كسر سابق وهذا ليس جديداً».
وأض��اف« :لسنا ض ّد االعتصام وتوجيه الصرخة ،لكنّ
وضع البلد ليس مرتاحاً ،ورغم ذلك أعتقد أنّ وزير الصحة
يقصر أب��دا ً تجاه مستشفى حاصبيا
وائ��ل أبو فاعور ال
ّ
وقد رفع من شأنه» ،مشيرا ً إلى «أنّ الديون الكبيرة على
المؤسسة سابقاً ،ويجب تغطية المصاريف السابقة،
وعند تطور المؤسسسة هناك مدفوعات أكثر».
وختم ابراهيم« :وعدنا الموظفين بدفع مستحقاتهم لكنّ
األمور متعلقة بالظروف المالية ال أكثر وال أق ّل».

ندوة في «اللبنانية» حول ترويج
ال�سياحة الم�ستدامة في بكا�سين وجوارها

فرعون متحدثا ً خالل الندوة
أق��ام��ت كلية السياحة وإدارة
الفنادق ،برعاية ومشاركة رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين ،ن��دوة حول ترويج
السياحة المستدامة في بكاسين
وجوارها ضمن مشروع «هيالند»
المدعوم من االتحاد األوروب��ي ،في
قاعة المؤتمرات في اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية ،في حضور وزير
السياحة ميشال فرعون ،النائب
زي����اد أس����ود ،وع����دد م��ن رؤس���اء
البلديات والمخاتير والهيئات
االجتماعية واألكاديمية.
بعد النشيد ال��وط��ن��ي ونشيد
الجامعة ،رحبت الدكتورة غادة
س��ال��م ،رئيسة قسم الماستر في
كلية السياحة ،بالحضور وأشارت
إل��ى أنّ «الهدف من ه��ذا المشروع
هو تشجيع استخدام التكنولوجيا
إلبراز المعالم الطبيعية والثقافية
لمنطقة سياحية وعملية التنمية
البسيطة المستدامة».
وأوضحت عميدة كلية السياحة
ال��دك��ت��ورة أم����ال أب���و ف��ي��اض أنّ
«ال��س��ي��اح��ة ال ت���زال ب��أل��ف خير،
والدليل على ذلك إقامة العديد من
المهرجانات التي يحييها فنانون
من مختلف أنحاء العالم .وضمن
مشروع هيالند ،ت ّم تحديد منطقة
ال��ج��ن��وب وب��ال��ت��ح��دي��د (محمية
بكاسين) ف��ي بلدة جزين للقيام

ب��ال��ع��م��ل ال��م��ي��دان��ي وال���دراس���ات
الالزمة».
وأشارت إلى أنّ «كلية السياحة
ق��د حصلت على ش��ه��ادة ال��ج��ودة
 IZO 9100وشكرت كالً من رئيس
اتحاد بلدية جزين ورئيس بلدية
جزين على مساعدتهما ودعمهما
إلنجاز هذا المشروع».
وك��ان��ت كلمة ل��وزي��ر السياحة
ميشال فرعون الذي ن ّوه بـ«العمل
ال��ذي قامت ب��ه كلية السياحة»،
وشجع «جميع الجامعات واتحاد
البلديات ك��اف��ة والمنظمات غير
الحكومية أن تقوم بالعمل نفسه
فتسهم بذلك في تسويق السياحة
بشكل أفضل والتعرف على معالم
جديدة تزيد من ثقافتنا ومعارفنا».
وع � ّب��ر ع��ن «دع���م ال����وزارة لك ّل
المشاريع السياحية ومحاولة
تسويقها ،إن ك��ان عبر المعارض
الدولية ،أو التواصل مع شركات
السفر الكبيرة ف��ي ال��ع��ال��م» .كما
أش��اد بـ«الدور الكبير ال��ذي تلعبه
الجامعة اللبنانية ،وخصوصا ً
�ص السياحة الريفية
ف��ي م��ا ي��خ� ّ
والطاقات التي تبذلها لالستفادة
من قدرات الطالب».
ثم كانت كلمات لرئيس بلدية
بكاسين حبيب فارس ورئيس اتحاد
بلديات جزين خليل حرفوش.
بعد ذلك تحدث رئيس الجامعة

اللبنانية ع��دن��ان السيد حسين
الفتا ً إلى أنّ «اختيار قضاء جزين
وتحديدا ً بلدة بكاسين هو مقصود.
إذ تتمتع بطابع سياحي وجمالي
وب��ع��د وط��ن��ي ي��ط��غ��ى ع��ل��ى ك � ّل
الخالفات واالنقسامات السياسية.
فأهالي جزين ورغم الحروب التي
موحدين
اجتاحت لبنان ،استمروا
ّ
ص��ام��دي��ن )...( ،ول��ك��ن ل�لأس��ف،
السياحة في لبنان ُتضرب أحيانا ً
من قبل بعض اللبنانيين ،فال يجوز
أن نكمل على ه��ذا ال��ط��ري��ق .إذ ال
يمكن التقاء الجمال والفساد في آن
واحد».
وأض���اف « :إنّ ال��ه��دف م��ن هذا
ال��م��ش��روع ل��ي��س ف��ق��ط أك��ادي��م��ي�ا ً
وي��ت��ع��ل��ق ب��ت��دري��ب ال��ط�لاب  ،بل
الهدف أن نتعرف على لبنان ،لبنان
الدولة ،لبنان الجمال ،على أمل أن
نتسع بأنشطتنا في مناطق أخرى
ونحقق أهدافنا».
وع��رض المهندس علي خريس
«بعض الرسوم البيانية والصور
ال��ت��ي وض��ح��ت أه���داف المشروع
واإلن��ج��ازات التي حققها وم��ا هي
الخطوة المقبلة التي يجب اتباعها
لتكملة هذا المشروع».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ع���رض ال��ط�لاب
هبة العريضي ،سماح جعفر ،رشا
الخطيب ودي���و أس��ع��د المشروع
للحضور.

تعميم لم�صرف لبنان
حول االكتتاب ب�سندات الخزينة
أص��در مصرف لبنان تعميما ً إلى الذين اكتتبوا لديه
بسندات الخزينة اللبنانية قبل تاريخ 2006/4/15
والذين لم يتقدموا الستالم قيَمها عند االستحقاق ،وجاء
فيه:
«عطفا ً على اإلع�لام للجمهور تاريخ 2006/4/15
المتعلق بسندات الخزينة اللبنانية المكتتب بها لدى
مصرف لبنان من قبل الجمهور ،والمعدل بموجب اإلعالم
للجمهور تاريخ  ،2008/10/27يحيط مصرف لبنان
علما ً الذين اكتتبوا لديه بسندات الخزينة اللبنانية قبل
تاريخ  2006/4/15والذين لم يتقدموا الستالم قيمها عند
االستحقاق ،بما يلي:
أوالً:بغيةالتمكنمنتحويلقيمسنداتالخزينةالمذكورة
أعاله والتي قام مصرف لبنان بتجديدها تلقائيا ً مرة بعد
أخرى منذ تاريخ االستحقاق إلى حسابات المكتتبين لدى
المصارف العاملة في لبنان ،على المكتتبين المذكورين أن
يتقدموا من المركز الرئيسي لمصرف لبنان أوأي من فروعه،
وفقا ً للحالة ،وبحوزتهم المستندات التالية:
 - 1النسخة األصلية لشهادة االكتتاب بسندات الخزينة
اللبنانية.
 - 2بطاقة هوية أو إخ��راج قيد إف��رادي أو جواز سفر
أو بطاقة عسكرية (بالنسبة إلى األشخاص الذين يفرض
عليهم القانون حمل هذه البطاقة).

 - 3أصل أو صورة طبق األصل عن وكالة منظمة لدى
الكاتب العدل تتضمن الصالحيات الالزمة وذلك في حال
تقدم المكتتب من مصرف لبنان بواسطة وكيل عنه.
 - 4بيان يتضمن رقم الـ  IBANالعائد إلى حساب
مفتوح باسم المكتتب لدى أي من المصارف العاملة في
لبنان ،وذل��ك في ح��ال ك��ان االكتتاب بسندات الخزينة
باالنفراد.
 - 5بيان يتضمن رقم الـ  IBANالعائد لحساب مفتوح
باالتحاد (فالن وفالن و )..لدى أي من المصارف العاملة
في لبنان ،وذلك في حال كان االكتتاب بسندات الخزينة
باالتحاد (فالن وفالن و )..أو بالتضامن (فالن و /أو فالن
و/أو.)..
ثانياً :في حال لم يتم تزويده بالمستندات المذكورة في
البند أوال ً أعاله ،سيقوم مصرف لبنان باتخاذ اإلجراءات
التالية:
 - 1إع��ادة االكتتاب تلقائيا ً بقيمة سندات الخزينة
المستحقة بسندات خزينة من فئة االثني عشر شهرا ً وذلك
لمرة واحدة فقط بعد صدور هذا اإلعالم.
 - 2بعد استحقاق االكتتاب األخير بالسندات المجدّدة
تلقائيا ً بعد صدور هذا اإلعالم ،تحويل قيمتها إلى حساب
انتقالي غير منتج للفائدة يفتح لدى مصرف لبنان يكون
خاضعا ً ألحكام مرور الزمن المسقط».

كهرباء لبنان :م�سلحون يقتحمون
محطة عرمون ّ
ويهددون الموظفين بالقتل
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ «مسلحين أقدموا بعد
ظهر أول من أمس األربعاء على اقتحام محطة عرمون
الرئيسية وطلبوا من المناوب إعادة التيار الكهربائي إلى
أحد المخارج ،وعند نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر
اليوم عاد أحدهم وهدّده بالقتل ،مما اضطره إلى مغادرة
المحطة حفاظا ً على سالمته».
وأضافت في بيان :إنّ مؤسسة كهرباء لبنان إذ تستنكر
هذا االعتداء على موظفيها ومنشآتها ،تدعو القوى األمنية
إل��ى اتخاذ ما يلزم من إج���راءات لعودة المناوبين إلى

المحطة وتأمين سالمتهم ،وخصوصا ً أنّ المسلحين
يتواجدون فيها من وقت إلى آخر كما علمت المؤسسة».
وأشارت إلى أنّ «بقاء المحطة المذكورة من دون مناوب
يحول دون إج��راء المداورة في التغذية الكهربائية في
المناطق التي تتغذى منها ،كما أنه ينطوي على مخاطر
كبيرة إذ يح ّد من القدرة على التحكم بالشبكة ،انطالقا ً من
المحطة ،األمر الذي قد يتسبّب بانفصال كامل مجموعات
اإلنتاج عن الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي في
جميع المناطق اللبنانية».

�أعمال ال�صيانة في معمل الزهراني متوا�صلة
نظمت إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» بالتعاون مع بلدية رميش،
مباراة في ّ
شك التبغ في ساحة البلدة ،في حضور رئيس بلدية رميش رشيد
الحاج ،ونائبه ميشال شوفاني ،وأعضاء البلدية ،إضافة إلى المخاتير ضاهر
شوفاني وريمون مخول وإيلي شوفاني .كما حضر أهالي البلدة وموظفو
«الريجي».
واستغرقت المباراة ساعة ،وحصلت مرتا العلم على المرتبة األولى فيها ،في
حين حلّت مريم العلم ثانية ،وحنة جريس ثالثة ،ثم تريز عون ،فأميمة العلم،
وكريستين الحاج .وتسلمت الفائزات بالمراكز الستة األولى الجوائز من أعضاء
لجنة التحكيم.
وشكرت الفائزات البلدية وإدارة «الريجي» على المبادرة ،واعتبرن أنها
تش ّكل حافزا ً للمزا ِرعات.

عطفا ً على بيانها الصادر بتاريخ  2015/7/22عن
انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي ،أعلنت مؤسسة كهرباء
لبنان عن استمرار أعمال الصيانة على المجموعة الغازية
األولى في معمل الزهراني ،والتي تقوم بها الشركة المشغلة
بإشراف الشركة الصانعة ،بنا ًء على طلب المؤسسة.
وأوضحت في بيان أمس ،أنه «بعدما الحظ مهندسو
المؤسسة أنّ ثمة مشكلة فنية في عمل المجموعة ،ت ّم الطلب
من الشركة المشغلة الكشف عليها حيث تبيّن أنها في حاجة
إلى صيانة ضرورية طارئة حفاظا ً على سالمتها التي تش ّكل
أولوية بالنسبة إلى المؤسسة ألنّ عدم القيام بهذه الصيانة
الطارئة قد يُلحق بالمجموعة أضرارا ً جسيمة ،األمر الذي
ينعكس سلبا ً على التغذية بالتيار الكهربائي في جميع

المناطق اللبنانية».
وأضافت :من المتوقع االنتهاء من أعمال الصيانة السبت
المقبل الواقع فيه  2015/8/1بما يسمح بعودة التغذية
الكهربائية إلى طبيعتها».
وذ ّكرت المؤسسة بأنها تحاول «قدر اإلمكان التعويض
عن النقص المستجد في اإلنتاج من جراء أعمال الصيانة
المذكورة من خالل استمداد طاقة إضافية من الباخرتين
التركيتين ،ووضع معمل بعلبك في الخدمة وزيادة اإلنتاج
المائي ،إال أنّ الفنيين يواجهون صعوبة تقنية في تغذية
بيروت اإلداري��ة من هذه الطاقة ،ال سيما المناطق التي
تتغذى عبر شبكة الـ  220ك.ف .بسبب عدم اكتمال وصلة
المنصورية».

