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اقت�صاد

«ال�صناعة» و«ال�صحة» تمهالن م� ّؤ�س�سات المياه
ً 15
يوما للترخي�ص وت�أمين ال�شروط المطلوبة

الحاج حسن وأبو فاعور خالل االجتماع المشترك في وزارة الصناعة
عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة
وائل أبو فاعور اجتماع عمل في وزارة الصناعة للبحث في
معالجة األمور المشتركة بين الوزارتين ،في حضور المدير
العام للصناعة داني جدعون ومستشاري الوزيرين.
وقال أبو فاعور« :ما زلنا في خضم حملة تهدف إلى
اإلصالح في القطاع الصحي والطبي وك ّل ما يُعنى بسالمة
الغذاء والمياه .هناك موضوع على تماس مباشر بين
وزارتي الصناعة والصحة هو شركات تعبئة المياه .وفي
لبنان ،غابة من الشركات التي تعمل من دون ترخيص وال
رقابة ،ربما تع ّوض عن غياب الدولة في عدم تأمين المياه
للبنانيين ،لكن ليس هناك أي ضمانة يمكن أن تقدمها
الدولة للمواطن ،فالمياه التي يشربها ويشتريها سليمة
وتستوفي الشروط الصحية .الجهود المشتركة التي نقوم
تصب في كيفية التنسيق بين
بها مع الوزير الحاج حسن
ّ
الوزارتين في هذا األمر».
وأضاف« :هناك جدل تاريخي بين الوزارتين ال تنازع
على الصالحيات بينهما بالنسبة إل��ى الجهة مانحة
الترخيص للمؤسسات التي تعبّئ المياه ،لكنّ وجودنا
اليوم مع الوزير الحاج حسن لن يكون هناك تعارض
في الصالحيات بل سيكون هناك تكامل فيها وفي العمل
المشترك .ك��وزارة صحة ،سبق أن أصدرنا ق��رارا ً بإقفال
ك � ّل المؤسسات التي ال تستوفي ال��ش��روط ول��م تتقدم
بطلب ترخيص .حتى اللحظة ،هناك  152طلبا ً في وزارة
الصحة مستوفيا ً الشروط ،وتستطيع هذه الشركات أن
تواصل عملها وأعطيت لها الوثائق الموقتة التي تسمح لها
بالعمل .واتفقنا اليوم على إعطاء مهلة إضافية للمؤسسات
غير المستوفية الشروط مدة  15يوما ً وذلك بقرار مشترك
يصدر عن الوزارتين .وبعد هذه المدة ك ّل من ال يتقدم بطلب
ٍ
مستوف للشروط ،سيتم الطلب من وزير الداخلية
ترخيص
والمحافظين واألجهزة األمنية والمراقبين في ال��وزارات
إقفال المؤسسات المخالفة .لدينا قلق مشروع من سالمة
المياه التي تقدم للمواطن ،وبهذا العمل المشترك نضمن
سالمتها».
وأش��ار الحاج حسن ،من جهته ،إلى أنّ قطاع تعبئة
وتكرير المياه نشأ «ألنّ الدولة ال تقدم مياه الشفة للمنازل
بشكل ك��ام��ل .وأك��ب��ر دليل ال��ي��وم أنّ المياه والكهرباء

(داالتي ونهرا)

مقطوعتان عن المنازل في العاصمة إلى مختلف المناطق.
ولو كانت الدولة تؤ ّمن المياه ،لما نما هذا القطاع بهذا
الشكل .هناك قانونان ومرسوم تتعلق بتنظيم القطاع،
لكن لألسف الشديد يتضمن ك ّل من القانونين والمرسوم
مشاكل تطبيقية متراكمة عبر السنين المتالحقة ما أدى
إلى تفاقم وضع هذا القطاع .واليوم قررنا تنظيم القطاع
من خالل تأمين سالمة المياه للمواطنين عبر فحص المياه
بشكل دوري على مسؤولية صاحب العالقة والمختبر،
كما فحص القناني التي ُتعبّأ فيها المياه .ويه ّمني تأمين
مصالح الناس من خالل تنظيم هذا القطاع منهجياً».
وأضاف« :صدر القرار األول في شأن مشروع ج ّر مياه
بسري إلى بيروت وضواحيها في العام  1970وحتى اآلن
لم ُينفذ المشروع ،وبالكاد تؤ ّمن الدولة لبيروت وضواحيها
نسبة  40في المئة من حاجة أبنائها إلى المياه .لذلك
الناس مجبرة على شراء المياه المعبأة وفي الصهاريج.
ويجب أيضا ً العمل على معالجة موضوع الصهاريج الذي
ال يق ّل خطورة عن مسالة تعبئة المياه في غالونات .وفي
المقابل يه ّمنا المحافظة على تأمين ديمومة القطاع الذي
يؤ ّمن فرص العمل لمئات اللبنانيين ،لكنّ بالمحافظة على
القطاع بشكل منظم».
وناشد «جميع أصحاب المؤسسات أن يعملوا على
تقديم الطلبات واستيفاء الشروط المطلوبة بنا ًء على القرار
المشترك الذي سيصدر عن الوزارتين .ويمكن للمعنيين أن
يقدموا الطلبات سواء في وزارة الصناعة أو وزارة الصحة،
ال فرق طالما يهمنا أن نؤ ّمن مصلحة المواطن .ال أنكر وجود
نزاع قانوني بين الوزارتين على مسألة الصالحيات في
هذا الشأن ،لكنّ ما يعنينا اليوم هو تأمين المياه للمواطنين
بشكل سليم وص��ح��ي ،وت��أم��ي��ن اس��ت��م��راري��ة النشاط
االقتصادي لهذه المؤسسات .وذللنا اليوم عقبتين :األولى
متعلقة بالهندسة الصحية داخل المنشأة ،والثانية لها
عالقة بمصدر المياه وفحصه .والمطلوب اليوم اإلسراع في
تقديم الطلبات والعمل على تحقيق الشروط المطلوبة في
خالل مهلة األسبوعين».
وختم« :ممنوع الخطأ في موضوع سالمة المياه بعد
اآلن ،ألنه سيؤدي إلى إقفال المنشأة من دون مراجعة
أحد».

لقاء في الهرمل للمحافظة
على نهر العا�صي وتفادي تلوثه
عقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لقاء ،في
الهرمل ،حضره النائب نوار الساحلي ،قائمقام الهرمل
طالل قطايا ،رؤساء بلديات واتحاد بلديات الهرمل،آمر
سرية الدرك مارك رياشي ضباط من األمن الداخلي وأمن
الدولة وممثلون عن وزارات الصحة ،الزراعة ،الداخلية،
وعن مكتب العمل البلدي لـ »حزب الله » وحركة «أمل
» واألح��زاب الوطنية وأصحاب م��زارع تربية األسماك
ومهتمون.
وأكد خضر أنّ «نهر العاصي شريان حيوي أساسي
لك ّل لبنان ،وتقع علينا جميعا ً مسؤولية المحافظة عليه
لتفادي أي تلوث » ،داعيا ً البلديات والجهات الرسمية
المعنية إل��ى «ض��رورة المحاسبة الجدية » ،آم�لاً من
الجميع «دعم هذا الخيار ».

وأعلن الساحلي ،بدوره« ،أنّ الهرمل معلم سياحي
هام ،فيه الكثير من المعالم السياحية والبيئية » ،آمالً من
الجميع «الحفاظ على هذه الصورة وتعزيزها وتطويرها
» ،داعيا ً اللبنانيين «إلى زيارة المنطقة ».
وأكد رئيس بلدبة الهرمل صبحي صقر ،من ناحيته،
«أنّ الجميع معنيون بإيجاد الحلول التي تسهم في
استمرار الهرمل مقصدا ً للسياحة ،وأن يبقى العاصي نهر
الخير والعطاء بألف خير بفضل تعاون الجميع ».
وعرض رئيس تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة
مخلص أمهز بعض المطالب المتعلقة بالحفاظ على
البيئة السليمة في المنطقة.
وتخلل اللقاء مداخالت وتوصيات لمنع أي تلوث
وبقاء العاصي شريان حياة للهرمل ولبنان.

مذكرة تفاهم بين بلديات غربي بعلبك
وبرنامج الإ�صالح البلدي
وق��ع ات��ح��اد بلديات غربي بعلبك أم��س ،مذكرة
تفاهم مع برنامج اإلصالح البلدي الممول من االتحاد
األوروبي بعنوان «مكون بناء القدرات » ،وذلك ضمن
لقاء عقد في مبنى االتحاد ـ شمسطار بحضور رئيس
االتحاد زاهي الزين وممثل برنامج االتحاد األوروبي
والتر فاندام.

وتقضي المذكرة بقيام الفريق التقني التابع للبرنامج
مع فريق مكلف من االت��ح��اد من أصحاب الخبرات،
بإجراء دراسة عامة وشاملة لمرافق حيوية ،اقتصادية
ـ اجتماعية وإداري���ة بما فيها البلديات واالت��ح��اد.
وستخلص الدراسة إلى تحديد مشروع تنموي ينفذ
ضمن نطاق االتحاد بناء للحاجات واألولويات.

تجمع الأطباء :لو�ضع ّ
حد لالنت�شار الع�شوائي
للمختبرات غير الم�ستوفية لل�شروط
أك��د قسم أطباء المختبر في قطاع األطباء المركزي
التابع لتجمع األطباء في لبنان (القطاع الطبي النقابي
في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان) «دعمه المطلق
لمطالب نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان ،التي
تقدم بها إلى وزير الصحة وائل أبو فاعور.
وأعلن التجمع في بيان متابعة «نضاله إلى جانب
النقابة ،من أجل تحقيق المطالب المشروعة» ،وأبرزها:
 وض��ع ح � ّد لالنتشارالعشوائي للمختبرات غيرالمستوفية ل��ش��روط ال��س�لام��ة ،وخ��ص��وص�ا ً ف��ي غياب
المسؤول المؤهل إلدارتها.
 إقفال مراكز سحب ال��دم بعدما أصبحت تجاريةوبعيدة عن هدفها األساسي.
 منع ما يسمى بالجعالة أو  Dichotomieأي دفعب��دل للطبيب المعاين ال��ذي وض��ع وصفة الفحوصات
المخبرية والتي قد تبلغ نسبة  50في المئة من قيمة
الفاتورة أحياناً.
 -وضع ح ّد لممارسات بعض شركات التأمين غير

العادلة والتي تفرض حسومات تناهز  40في المئة على
قيمة الفاتورة اإلجمالية عند تسديدها للمختبر.
 العودة عن قرار حصر إجراء الفحوصات اإللزاميةالتي تجري للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم
في مستشفيات حكومية ،وخصوصا ً أنه ال يوجد طبيب
ينص عليه المرسوم االشتراعي
مخبري متفرغ وفق ما
ّ
رقم  83/75الذي ينظم المهنة.
 تفعيل قرار التعليم المستمر اإللزامي رقم 1/2122تاريخ  21كانون االول  ،2013ف��وزارة الصحة العامة،
وبمبادرة من مديرها العام الدكتور وليد عمار ،وبمؤازرة
نقابة المختبرات الطبية ،قد أنشأت لجنة لوضع األسس
الضرورية لجعل التعليم المستمر للطبيب المخبري
إلزاميا ً وبرامج التعليم سنوية.
 تطبيق ق��رار فصل األتعاب لألخصائي في العلومالمخبرية السريرية كسائر االختصاصات الطبية ،بعد
إقرار قانون اآلداب الطبية الصادر سنة  2012في مجلس
النواب.

حايك ي�ؤكد �أن ال ّ
حل للم�شكلة �إال بتطبيق خطة 2010

نظريان :الحت�ضان م�ؤ�س�سة الكهرباء و�إبعادها عن التجاذبات
أش��ار وزي��ر الطاقة والمياه أرت��ور نظريان
الى أنّ «لبنان يعاني مشاكل عديدة في اآلونة
األخيرة ،من القمامة إلى الكهرباء ،أتت مجتمعة
في ظ ّل هذا الجو الحا ّر» ،الفتا ً إلى وجود «عوامل
عدة حتى وصلنا بالكهرباء إلى هذه النتيجة،
خصوصا ً ف��ي ظ�� ّل ال��ح��رارة المرتفعة التي
بلغت أربعين وما فوق ،باإلضافة إلى النزوح
السوري الذي تخطى المليون ونصف المليون
نسمة على األراضي اللبنانية ،وهي كلها أمور
تؤثر على الكهرباء ،واأله ّم هو اإلنتاج والنقل
والتوزيع ،وقد أق� ّرت خطة الكهرباء بقرار من
مجلس الوزراء في  ،2010/6/21لكنها عانت
عراقيل تسبّبت في تأخيرها».
وق��ال نظريان في مؤتمر صحافي مشترك
عقده مع رئيس مجلس االدارة المدير العام
لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في وزارة
الطاقة أم��س« :بالنسبة إل��ى اإلن��ت��اج فهناك
معامل تنتج ولكنها غير كافية ،وهناك اتفاقات
أبرمت لزيادة اإلنتاج في معملي الزوق والجية،
وهناك معمل دير عمار الجديد ،وهذه المعامل
يت ّم تجهيزها ،حيث سيؤ ّمن معمل ال��زوق
إضافة تبلغ  200ميغاوات في أي��ار ،2016
ويؤ ّمن معمل الجية  80ميغاوات في تشرين
األول من العام  ،2015مما يعني زي��ادة نحو
 300ميغاوات كان من المفترض أن تكون على
الشبكة لوال العراقيل التي واجهناها ،لكنها غير

كافية أيضاً .وهناك معمل دير عمار الجديد،
ال��ذي ك��ان من المفترض أن يكون األكبر في
اإلنتاج بين  500و 600ميغاوات ،لكن المعمل
حاليا ً توقف بسبب خالف مع المتعهّد بالنسبة
الى الـ TVAوتسيير العقد ،وإننا في انتظار أن
تفصل هيئة القضايا في هذا الملف».
أض��اف« :إننا مع القطاع الخاص لإلنتاج،
ونشجعه لكن ضمن ال��ش��روط ،والقوانين
ّ
واألنظمة المرعية اإلجراء».
وختم بتوجيه دع��وة إل��ى «جميع األفرقاء
سياسيين ومسؤولين الى م ّد يد العون وتح ّمل
كامل المسؤولية ك ّل في نطاق اختصاصه ،كما
ندعو إلى احتضان مؤسسة كهرباء لبنان بعيدا ً
عن التجاذبات السياسية ،فالكهرباء للجميع
وليست لفئة دون فئة».

حايك

ثم ألقى حايك بدوره الضوء على واقع قطاع
الكهرباء «الذي يعاني هشاشة البنى التحتية»،
موضحا ً انّ «الطلب أكثر من القدرة على اإلنتاج،
إذ بلغ  3150ميغاوات ،في حين أنّ المعامل
تستطيع إنتاج  1600الى  1700ميغاوات».
وأض���اف« :لقد تنبّهنا إل��ى ه��ذه المشكلة
منذ سنوات ،لذلك كانت خطة الكهرباء التي
أق ّرت عام  ،2010ومن ضمنها خطة الطوارئ
والمخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء».

�أبو فاعور يطلب التحقيق في ته ّرب
«كومر�شال » من تغطية معالجة مري�ضة
طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من وزير االقتصاد والتجارة أالن
حكيم والنيابة العامة التمييزية التحقيق في قضية ته ّرب شركة «كومرشال »
 Commercialللتأمين من تغطية معالجة المريضة غريس طوني برمانة »،
آمالً «اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حقهم لناحية تقصيرهم في معالجة المرضى
المحتاجين المؤ ّمنين لديهم ،ال سيما في ضوء الشكاوى المتك ّررة من ته ّرب
شركات التأمين من تغطية االستشفاء والدواء للمرضى » كما أعلن بيان صادر
عن الوزارة.
حي الست
من جهة أخرى ،أقفل مندوبو وزارة الصحة «أوبتيك سليمان » في ّ
نفيسة« ،إلى حين حصوله على رخصة قانونية » ،كما أقفلوا قسم النظارات
الحي ذاته ،لصاحبه خالد خالد «لعدم
والعدسات الالصقة في محل  Girlyفي
ّ
وجود رخصة تخ ّوله بيعها » بحسب بيان الوزارة.
كما أقفلوا مختبر أسنان زي��اد وحيد حسن في محلة البوابة الفوقا في
صيدا ،وذلك لحين حصوله على رخصة قانونية واستيفائه الشروط الصحية
المطلوبة.

�أبي رميا :لن نقبل «تو�صية الم�ستقبل»
بوقف العمل ّ
ب�سد جنة
بعد االجتماع األخير للجنة األشغال النيابية والذي صدر عنه قرار بوقف
العمل بس ّد جنة ،اعتبر النائب سيمون أبي رميا في تصريح من مجلس
النواب أنّ «هذا الموضوع يتعرض لمزايدات وله عالقة بالسياسة».
وقال« :إنّ س ّد جنة بالنسبة إلينا يؤمن المياه بطريقة دائمة أي 24
على  24لقضاء جبيل وبيروت ويؤمن مئة ميغاوات من الكهرباء اي
نقضي على مشاكل الكهرباء في قضاء جبيل ،ونسأل :لماذا هذه المزايدات
الدائمة ونية التعطيل .فالشركة التي فازت بالمناقصة بدأت أعمالها
منذ سنة ،ك ّل يوم تأخير بسبب المزايدات تعرض الخزينة ومؤسسة
مياه بيروت لخسارة يومية ،وعلينا أن نقيم توازنا ً بين حاجة الشعب
والموضوع البيئي مثل القوارض والطيور ،وعلى أساسه يأخذ المسؤول
القرار ،القرار اتخذ وهو منفعة ،وعلينا إيقاف المزايدات والمياه وهو ّ
حق
لجبيل وبيروت ولن نقبل بتوصية نواب تيار المستقبل بوقف العمل
بالس ّد وكأنه ممنوع اإلنماء والعدالة لقضاء جبيل ،وباسم نواب جبيل لن
نقبل بإيقاف هذا الس ّد بل سنجننهم بسد جنة».

وأش��ار الى انّ «المعامل قديمة اذ انّ معمل
الجية عمره اكثر من  45سنة والزهراني ودير
عمار  18سنة ومعمل صور  19سنة ،واننا نقوم
بكامل قدرتنا وإمكاناتنا لتأمين الح ّد األدنى من
االستقرار الكهربائي في لبنان».
وأوض��ح أن «شبكة نقل الـ 220ك.ف .غير
مترابطة ،مما يجعلها غير مستقرة وعرضة
للمشاكل في الصيف والشتاء» ،مشيرا الى ان
«التعديات على الشبكة باتت كثيرة في عدد من
المناطق ،اضافة الى تأثير النزوح السوري ،اذ
زاد الطلب بحدود الـ 306ميغاوات وفق تقرير
للبنك الدولي وبتكلفة أكثر من  354مليون
دوالر ،وه��ذه الكلفة تدخل في عجز الكهرباء
الذي هو دعم للمواطن».
وإزاء المشاكل التي واجهها لقطاع في األيام
األخ��ي��رة ،تحدث حايك ع��ن أرب��ع��ة إج���راءات
اتخذتها اإلدارة هي« :زيادة الطاقة االنتاجية
من البواخر ،استكمال استجرار الطاقة من
سورية ،رفع قدرة معامل اإلنتاج المائية في
لبنان ،وإعادة تشغيل محطتي صور وبعلبك،
اذ اننا نوقفهما الرتفاع كلفتهما».
وشدد الحايك على ان «ح ّل قطاع الكهرباء
ليس مستحيالً ،والمخطط التوجيهي الذي ت ّم
وضعه بالتعاون مع االستشاري ،كهرباء فرنسا
 ،EDFوالذي يلحظ بالتفصيل االستثمارات
الالزمة في قطاع الكهرباء للـ  15سنة المقبلة،

مع إمكان إشراك القطاع الخاص ،والهدف منه
تأمين الكهرباء بصورة مستدامة».
وأورد ثالثة عوامل أساسية للح ّل «تتمثل
في تأمين التوافق السياسي واألم��وال الالزمة
وقرار بمدى مشاركة القطاع الخاص وفي أي
من قطاعي االنتاج او التوزيع» ،مشددا ً على أن
«الحل التقني موجود والخطة العملية موجودة
وتتطلب ال��ق��رار السياسي وتأمين األم���وال
الالزمة».
ودعا الى «عدم استخدامها ساحة للصراعات
السياسية» ،الفتا ً الى إقفالها أربعة أشهر خالل
الصيف الفائت «دون أن يحرك أحد من األطراف
السياسية ساكناً» .وسأل« :هل يعرف المواطن
اللبناني أنه خالل السنوات الثالث الفائتة أقفلت
المؤسسة لمدة سنة؟»
وأك��د حايك أن «ال ح ّل لمشكلة الكهرباء إال
بتطبيق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء
باإلجماع عام  2010وبتوافق جميع األفرقاء
السياسيين عليها آنذاك».
وتوجه الى المواطنين مؤكدا «تفهّم وضعهم
وغضبهم» ،ودعاهم الى «التعاون مع المؤسسة
لتمرير فترة الثالثة أو أربعة أسابيع المقبلة
عند اشتداد حرارة الطقس» ،متمنيا ً عليهم «عدم
مهاجمة منشآت المؤسسة كما حصل في محطة
عرمون وقبلها الشويفات وغيرها من المحطات
«ألنّ ذلك ال يح ّل المشكلة ،بل يفاقمها».

خليل يبحث مع جمعية الم�صارف
الأو�ضاع المالية واالقت�صادية
زار وف��د م��ن جمعية المصارف
برئاسة ال��دك��ت��ور ج���وزف طربيه،
وزير المال علي حسن خليل وعرض
معه األوض��اع المالية واالقتصادية
وقضايا ذات اهتمام مشترك ،وذلك
ف��ي إط���ار ال���زي���ارات ال���دوري���ة إل��ى
السلطات السياسية واالقتصادية
والمالية التي يقوم بها مجلس إدارة
الجمعية الجديد.
وحسب بيان الجمعية ،أعرب وزير
المال «عن ارتياحه كما الرأي العام،
إلى أداء القطاع المصرفي اللبناني
ون��م��وه المقبول ف��ي النصف األول
من السنة الجارية برغم التباطؤ
االقتصادي السائد في البالد في ظ ّل

األج��واء المحلية المتلبِّدة واألج��واء
اإلقليمية المضطربة ».
كما أعرب الوفد من جهته« ،عن قلقه
من التعطيل التدريجي للمؤسسات
الدستورية ،بدءا ً من استمرار الفراغ
ف��ي س��دة رئ��اس��ة الجمهورية ،إلى
الشلل الالحق بالعمل الحكومي ،كما
في عمل المجلس النيابي ،وال��ذي
يترجم تحديدا ً تأخرا ً في إصدار عدد
من القوانين والتشريعات المهمة
بالنسبة إل��ى القطاعين المصرفي
والمالي وتنشيط الحركة اإلقتصادية
ف��ي ال��ب�لاد ،وف��ي طليعتها قانون
الموازنة العامة للدولة وتعديالت
القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم

المالية ».
كذلك شدّد ممثلو القطاع المصرفي
«على ضرورة الحفاظ على المقاربات
المالئمة لتمكين الدولة من االستمرار
في اإليفاء بالتزاماتها ال سيما في ما
يخص اإلصدارات الجديدة بالعمالت
ّ
األجنبية في ظ ّل عدم انعقاد المجلس
النيابي .وأم���ل مجلس اإلدارة أن
تتوقف التجاذبات السياسية التي
ت��س��يء إل��ى األوض���اع االقتصادية
أمس
والمالية في فترة تبدو البالد في ّ
الحاجة الى تضافر جميع اإلمكانات
لتخطي األوق��ات الصعبة والمعقدة
التي تخيّم على لبنان والمنطقة
بأسرها ».

الكتيبة االيطالية تد�شن
بئر ًا ارتوازي ًا في الكني�سة ـ �صور

�شما�س رئي�س ًا لتج ّمع
ال�شركات الم�ستوردة للنفط
انتخبت الجمعية العمومية لتج ّمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان
هيئة إدارية جديدة جاءت على الشكل اآلتي :مارون نقوال شماس رئيساً ،كارول
طايع نقاش نائبا ً للرئيس ،وليد الحجة أمينا ً للس ّر ،أحمد سليم رمضان أمينا ً
للصندوق ،بشير بساتني ،زخيا عيسى ،وفيليب أمبالر مستشارين.
وإثر انتهاء العملية االنتخابية ،عقدت الهيئة اإلداري��ة الجديدة اجتماعا ً
برئاسة شماس ،ووضعت خطة تح ّرك للتج ّمع في المرحلة المقبلة لمتابعة
مطالب القطاع في ضوء التطورات التي يشهدها.

مزارعو الجنوب ينا�شدون
الحكومة �إنقاذ القطاع
عقد تجمع مزارعي الجنوب ونقابة مصدري الموز في الجنوب ،لقاءا ً
موسعا ً في مكتب نائب رئيس تجمع مزارعي الجنوب رضا فاضل في منطقة
عدلون ،في حضور حشد من المزارعين تباحثوا خالله في القضايا كافة
المتعلقة بـ »مشاكل القطاع الزراعي الذي بات على شفير الهاوية في ظ ّل
عدم مباالة الدولة والتنافس الحاصل ».
وطالب المجتمعون في بيان« ،رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة تمام سالم وك ّل الوزراء باإلسراع والعمل إلنقاذ القطاع الزراعي من
الضياع بعد انسداد األفق أمام شريحة كبيرة من اللبنانيين يعتاشون من
هذا القطاع ».
واعتبروا أنّ «ما أصاب القطاع يشكل كارثة حقيقية حيث التزال الثمار
على األشجار كون قطافها يشكل خسارة فادحة للمزارع ألنّ كلفة القفص
الواحد تقدر بـ 20ألف ليرة بينما ال يتجاوز بيعه الخمسة آالف ناهيك
عن المنافسات ،وخصوصا ً في موضوع الموز الصومالي الذي يهرب إلى
داخل األسواق اللبنانية من قبل بعض المافيات عند الحدود بجمرك غير
قانوني».

بدء ت�أهيل �ساحة محمية �إهدن
بدأت أمس ،ورشة تأهيل وتعبيد كامل الساحة التي تستخدم كمرأب لسيارات
الزائرين لمحمية حرج إهدن والمطاعم المحيطة فيها من مدخل نبع جوعيت
إهدن.
وشملت الورشة ،كما ذكرت مديرة المحمية ساندرا كوسا سابا ،المساحة
المحيطة بمبنى المحمية الذي يشهد اللمسات التأهيلية األخيرة قبل االنتقال إليه
قريباً ،لكن من دون إسفلت بل بطريقة تراعي المواصفات البيئية.
وشكرت مديرة المحمية ،طوني سليمان فرنجية ،على هذه المبادرة التي قام
بها إلى جانب حمالت التشجير التي يقيم بها في جرد إهدن العالي لرفع نسبة
الخضار ونسبة المساحات الحرجية.

قدمت الوحدة اإليطالية العاملة
في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة
ف���ي «ي��ون��ي��ف��ي��ل » ،ه��ب��ة إيطالية
ع��ب��ارة ع��ن مضخة م��ي��اه لتشغيل
البئر االرت���وازي في بلدة الكنيسة
ـ ق��ض��اء ص���ور ،وذل���ك ف��ي احتفال
أقيم في النادي الحسيني للبلدة،
في حضورالكولونيل ل��ودي ممثالً
قائد القطاع الغربي في «يونيفيل»،
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد
المحسن الحسيني ،رئيس بلدية
الكنيسة نجيب سويدان وفعاليات
بلدية واختيارية وحشد من أبناء
البلدة والجوار.

ب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي ونشيد
األم��م المتحدة ،ألقى سويدان كلمة
شكر فيها الكتيبة اإليطالية «على
مساهمتها الفاعلة في حفر وتجهيز
البئر االرت���وازي مما يساعد أبناء
البلدة على تلبية احتياجاتهم من
الماء» ،وقال« :إنّ للكتيبة اإليطالية
أيا ٍد بيضاء في مختلف القرى الواقعة
ضمن نطاق عملها فقامت بتقديم
العديد من المشاريع اإلنمائية».
ولفت إلى أنّ «وج��ود اليونيفيل
ساهم في مد القرى الجنوبية ورفدها
بالمشاريع اإلنمائية الحيوية التي
تالمس حاجيات المواطنين» ،مشددا ً

على «العالقة المتية بين يونيفيل
وأبناء المجتمع المحلي».
ورأى الكولونيل لودي أنّ «ما تقوم
به يونيفيل ،إلى جانب مهمتها في
حفظ األمن واالستقرار ،يساهم في
شكل كبير في تنمية القرى وتعزيز
قدرات البلديات» ،مشيرا ً إلى أنّ «دعم
المؤسسات المحلية بالمشاريع
الخدماتية يساهم في تنمية وازدهار
االقتصاد في المنطقة».
وق���دم س��وي��دان درع���ا ً تقديرية
قص شريط
للكولونيل لودي ،ثم ت ّم ّ
االفتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة
التذكارية وتدشين البئر االرتوازي.

مياه بيروت وجبل لبنان
�سليمة وخالية من الجراثيم
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل
لبنان ،ف��ي ب��ي��ان ،أن��ه «بعد إج��راء
الفحوصات الجرثومية والكيميائية
على عدة عينات من المياه المستثمرة
وال��م��وزع��ة م��ن قبل مصالح المياه
ال��م��دم��وج��ة ف��ي ال��م��ؤس��س��ة ،وذل��ك
خالل شهري أيار وحزيران ،2015
تبين وف��ق��ا ً ل��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��وص��ات
الجرثومية أنّ المياه سليمة وخالية
من الجراثيم ،وكذلك فإنّ الفحوصات
الكيميائية تثبت أنّ المياه ال تشكل
ض����ررا ً ع��ل��ى ال��ص��ح��ة وه���ي تدخل

بمعظمها في إطار الجودة والنوعية
للمياه الصالحة للشرب المعتمدة
عالمياً ،وهي مرتبطة بطبيعة المواقع
الهيدروجيولوجية ،وهي تتأثر بعدم
وجود نطاق حماية لمصادر المياه
الجوفية في هذه المنطقة».
وأفادت أنه «في ما يتعلق بنسب
ال��م��ل��وح��ة وال��م��وص��ل��ي��ة وال��ع��س��رة
واإلجمالية فهي مرتفعة خصوصا ً
في آبار الزغزغي نهر الموت وطاميش
وفي خزان الناعمة الرئيسي (مركز
تجمع مياه آب��ار ال��دام��ور ،المشرف

والناعمة) ،وفي محطات وخزانات
وآبار المشرف ،الدامور ،الشويفات،
الريشانس  1وإميل الحاج ،وتعمد
الدوائر المختصة لمعالجة نوعية
ه��ذا التركيز ،وبعض الخصائص
الكيميائية األخ��رى بتغذية وخلط
هذه المصادر ،وتقوم المؤسسة حاليا ً
بدراسة تأمين مصادر بديلة تدخل
دالئلها في إط��ار النوعية والجودة
للمياه المعدة للشرب حفاظا ً على
الصحة العامة».

