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اقت�صاد

خليل :لبنان بوابة م�ستقبلية لإعادة �إعمار �سورية

اعت�صام على �أبواب مجل�س ال�شعب ال�سوري
للمطالبة ب�إيقاف قرار رفع �أ�سعار المحروقات

أك���د وزي����ر ال���م���ال ع��ل��ي حسن
خليل «أه��م��ي��ة ل��ب��ن��ان ف��ي منطقة
الشرق األوس��ط ،كبوابة مستقبلية
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ستنطلق بعد
اس��ت��ت��ب��اب األوض�����اع األم��ن��ي��ة في
سورية والعراق».
كالم خليل جاء خالل مشاركته
في اللقاء المفتوح الذي تحدث فيه
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
امام الوفود المشاركة في المؤتمر
العشرين لمنتدى سان بيترسبورغ
االقتصادي .وتناول بوتين األوضاع
االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة ف��ي ب�لاده

رانيا مشوِّح
بالرغم من حجم المعاناة التي
عاشها الشعب السوري في السنوات
الخمس األخيرة ،استطاع أن يبقى
ص��ام��دا ً أم��ام كافة التحديات التي
ت��ط��ال��ه .لكن م���اذا ل��و وص��ل��ت هذه
التحديات إل��ى لقمة العيش وشنّ
الحرب عليه داخليا ً ممن يتظلل بهم؟
قرارات تشبه حكم اإلعدام الجماعي
على الشعب ُتصدرها الحكومة يوميا ً
وآخرها قرار برفع أسعار المحروقات
بطريقة ال تتناسب مع قوت الشعب
وبزيادة أكثر من  40في المئة على
ك ّل سلعة ،لذلك قرر الشعب الذي لم
يسكت على من أراد الش ّر لبالده أال
يسكت لمن يحاربونه برمقه األخير.
وم��ع ان��ع��ق��اد أول جلسة لمجلس
الشعب ال ُمنتخب من ه��ذا الشعب
أُق��ي��م اعتصام ض�� ّم ف��ئ��ات الشعب
االجتماعية والثقافية واالقتصادية
كافة ،للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة
الجديد واالعتراض على كيفية إصدار
بحكم المستقيلة لقرارات
حكومة ُ
إدارية ُملزمة.
وخالل االعتصام كان لـ«البناء»
لقاء مع عدد من المنسقين .وقالت
مجد ن��ي��ازي األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
س��وري��ة ال��وط��ن« :إنّ مطالبنا هي
إبطال قرار رفع أسعار المحروقات
ألنّ الشعب لم يعد بإمكانه التحمل
أكثر ،وهذا االعتصام لن يكون األخير
ونحن مع جيشنا ودولتنا .نحن من
الشعب و أردنا إيصال رسالة مفادها
أنّ ه��ذا الشعب يموت من الجوع.
دستوريا ً هناك خ�لاف على القرار
وهذا ال يهمنا ما يهمنا أنّ القرار جائر
ّ
بحق الشعب ومطالبنا من المجلس
أن يكون صوت الشعب ويساهم في
إبطال القرار».
وع��بّ��رت ب��روي��ن إب��راه��ي��م أمين
عام حزب الشباب الوطني للعدالة
والتنمية ،ب��دوره��ا ،لـ«البناء» عن
أهمية هذا االعتصام قائلة« :جئنا
باسم الشعب السوري ال��ذي عانى

فتوح :لبنان في المرتبة الثانية عربي ًا
بتحويالت المغتربين

ووق��ف وصمد .جئنا أم��ام البرلمان
ألنه ممثل الشعب السوري لنطالب
ب��ال��رج��وع ع��ن ال��ق��رار ال�لاأخ�لاق��ي
والالوطني ال��ذي اتخذته الحكومة
ّ
بحق الشعب برفع أسعار مشتقات
النفط ،ومن اليوم فصاعدا ً سيكون
أكثر من اعتصام ألي قرار ال يؤخذ به
رأي الشعب السوري في هذا الظرف
واألزم��ة التي نعاني منها وهذا قرار
ساقط».
ف��ي المقابل ،رأى عضو مجلس
الشعب عمر أوس���ي ،ف��ي تصريح
ل»،البناء» أنّ المعتصمين «على ّ
حق
ونحن مجلس الشعب السوري نمثل
نبض هذا الشعب والكتلة االنتخابية
تمثل السوريين بك ّل مكوناتهم».
وقال« :شخصيا ً أرى أنّ موضوع رفع
أسعار المشتقات النفطية ليس في
محله وهو ينعكس بشكل تراجيدي

على المواطن السوري الذي يعاني
أساسا ً من الوضع المعيشي وأسعار
المشتقات النفطية تؤثر على ك ّل
ش��يء ب��األس��اس :على المواصالت
والمواد الغذائية».
أض��اف« :لست خبيرا ً اقتصاديا ً
وأتفهم أنّ الدولة في حاجة إلى موارد
لصرف روات��ب للموظفين ونفقات
أخرى للسلع األساسية ،ولكن ليس
بهذه الطريقة .لم تتم االستفادة من
الزيادة التي أصدرها السيد الرئيس
للموظفين والقطاع العام فقد ذهبت
فرق ارتفاع األسعار .سنرفع صوتنا
عاليا ً في الجلسة ونطالب حكومة
تصريف األعمال بالتراجع عن قرارها،
فالشعب السوري يكفيه ما فيه فنحن
بذلك ندفع الناس إلى لهجرة وقوارب
الموت في البحار بدال ً من استقطابهم
في ظ ّل هذا الوضع».

الحويك :قرار �شهيب �س ُيلغى ب�ضغط �سيا�سي
رأى رئيس جمعية المزارعين
اللبنانيين أن��ط��وان ح��وي��ك أن
ق��رار وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب
وق��ف ت��ص��دي��ر ال��م��ن��ت��وج��ات إل��ى
س��وري��ة «سيتم إل��غ��اؤه لرغبة
أط��راف سياسية بذلك وسيكون
ه���ن���اك ت���واف���ق ع��ل��ى ال��ت��راج��ع
بشأنه ،واليوم هم يبحثون عن
سيناريو وإخ���راج معين لحفظ
ماء وجه الجميع ،فبدأوا بإيجاد
الثغرات».
وقال الحويك في حديث إذاعي:
«مؤخرا ً سمعنا الوزير مر ًة يقول
ان��ن��ا حين نحتاج للمنتوجات
السورية سنسمح بدخولها ومرة
أخ��رى :أوقفوا التهريب وسأعيد
النظر بهذا ال��ق��رار ،ل��ذا التراجع
وارد في أي لحظة».
وتابع« :القرار سيمنع  95ألف
طن من البضائع من الدخول الى
ال��س��وق اللبناني ومنافستنا.
منذ ف��ت��ر ٍة طويلة نطالب بعدم
فتح حدودنا أمام كافة البضائع
ال��م��س��ت��وردة وال��ت��ي كلفتها أقل
م��ن ب��ض��ائ��ع��ن��ا...ه��ذا أك��ث��ر من
انتحار».
وأوضح حويك أننا «في لبنان
نظامنا التجاري نظام حر وليس
ه��ن��اك دع���م م��ب��اش��ر للزراعيين
بعكس النظام التجاري السوري
ال��ذي ك��ان شيوعيا ً ويقدم دعما ً

مباشرا ً للزراعيين باإلضافة الى
ان كل الخدمات متوفرة».
ودع�����ا إل����ى «وض�����ع ع��وائ��ق
غ��ي��ر ج��م��رك��ي��ة أم����ام ال��ب��ض��ائ��ع
المستوردة كفحص الترسبات
الكيميائية وتشديد المراقبة على
األحجام وكيفية التوضيب وإلى
ما هنالك .اقترحنا هذا الموضوع
على المعنيين ووضعنا الصفات
المحددة لكل ن��وع ،لكن كما هي
ال���ع���ادة دائ���م���ا ً ل��ي��س ه��ن��اك من
يسمع ويشتكون من النقص في
عدد الموظفين في وزارة الزراعة
لمراقبة البضائع المستورة ،مع
العلم أن هناك ش��رك��ات يمكنها
القيام بهذه المهمة كما هي الحال
مع الصادرات».
ول��ف��ت إل���ى أن «الـ 95أل��ف
طن التي دخلت العام الماضي
م��ن س��وري��ة إل��ى ل��ب��ن��ان ،دخلت
م���ن دون ف��ح��وص��ات ،وال��ي��وم
يتحدثون عن المواد المسرطنة
ويضعون القيود على ال��م��زارع
اللبناني».
وع���ن ت��داع��ي��ات ق���رار ال��وزي��ر
شهيب قال حويك« :في السنوات
الماضي ،اعتاد السوريون على
اغ�لاق المعابر عندما نتخذ أي
ق��رار ،أما اليوم فليس بإمكانهم
القيام بذلك ألنهم يستخدمون
ال��م��ط��ار ،م���ا ي��ع��ن��ي أن م��وق��ف

ال���وزي���ر ف���ي ال��ت��ف��اوض أص��ب��ح
أقوى وإبمكانه المطالبة بانعقاد
اجتماع لمناقشة المشكلة ووضع
رزنامة زراعية».
وأوضح أن «الرزنامة الزراعية
ه��ي ال��ت��ي ت��ح��دد أوق����ات دخ��ول
البضائع من دون رسوم جمركية
واألوق���ات التي يتم فيها فرض
هذه الرسوم على البضائع ،مثالً:
في كانون األول وكانون الثاني
نحن نحتاج الى البندورة بسبب
عدم توفر اإلنتاج لدينا ،في هذا
الوقت تدخل البندورة السورية
معفاة من الرسوم .أما في شباط،
الوقت ال��ذي ننتج فيه البندورة
فهناك رسوم يجب ان تفرض على
البندورة السورية».
وأك���د أن��ه «ل��ي��س ه��ن��اك ح��وار
بيننا وبين ال��وزي��ر شهيب منذ
أزمة البطاطا ،أي الـ 12ألف طن
ال��ت��ي واف���ق ع��ل��ى إدخ��ال��ه��ا بعد
مطالبتنا له بعدم القيام بذلك لما
لألمر من أضرار على إنتاجنا».
وق���ال« :ب��ع��د إغ�ل�اق المعابر
البرية تراجعت صادراتنا بنسبة
 31.7في المئة ،وحجم اإلنتاج
الزراعي من الناتج المحلي يصل
إل��ى ما بين مليار و 500مليون
دوالر ومليارين».

جمعيات ال�شويفات :نرف�ض ا�ستحداث
مكب الموت على �شاطئ الكو�ستابرافا
ّ
عقدت  7جمعيات في مدينة
الشويفات اجتماعا ً في المدينة،
خصصته لبحث أم���ور بيئية
ّ
وخ��ص��وص��ا ً المتعلقة بمطمر
الكوستا برافا وق��رار استحداث
مسلخ في منطقة العمروسية ـ
الشويفات ،إضافة إلى مواضيع
تراثية.
وأصدر المجتمعون بيانا ً أثنوا
فيه على وسائل اإلع�لام «لبثها
تقارير تتعلق بخطر مطمر الموت
على سالمة الطيران المدني»،
مجدّدين رفضهم لـ«استحداث
مكب ال��م��وت على شاطئ خلدة
ال��ك��وس��ت��اب��راف��ا» ،وم��ن��ت��ق��دي��ن
«س��رع��ة أع��م��ال تشويه البحر
وتحويله إلى منطقة موبوءة».
وإذ ل��ف��ت��وا إل���ى أنّ «ب��ل��دي��ة
ال��ش��وي��ف��ات ل��م تستلم نسخة
ال��ع��ق��ود ال��م��وق��ع��ة ف��ي م��ا بين
مجلس اإلنماء واإلعمار والمقاول
لحينه» ،تساءلوا« :كيف سيتم
تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة
لجان مراقبة للمطمر تضم البلدية
والمجتمع المدني وال��ـ undp
لمراحل استحداث وعمل المطمر؟
مما يشكل مخالفة واضحة لهذا
القرار».
وط��ال��ب��وا «أه��ال��ي الشويفات

وال��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة م��ع االت��ح��اد
األوروب������ي وم���وق���ف م��وس��ك��و من
تطورات الشرق األوس��ط ،بحضور
رئ��ي��س ال����وزراء اإلي��ط��ال��ي ورئيس
كازاخستان.
كما ناقش خليل مع المسؤولين
في قطاع الطاقة المشاريع الواعدة
للبنان ع��ل��ى م��س��ت��وى اس��ت��خ��راج
النفط والغاز.
وف��ي السياق نفسه ،أك��د خليل
«ضرورة اإلسراع بإصدار المراسيم
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ت��ق��س��ي��م ال��م��ن��ط��ق��ة
االقتصادية الخالصة والمراسيم

الضريبية المرتبطة بقطاع الطاقة
والنفط» ،آم�لاً أن «يتم إدراج هذا
الملف كبند أول على ج��دول أعمال
أول جلسة لمجلس الوزراء لما لهذا
األم��ر م��ن م��ردود مالي واع��د ،وأث��ر
إيجابي على مجمل الوضع المالي
في البالد ،ألنّ لبنان يخسر الكثير
مع كل تأخير».
وعقد خليل ،على هامش المنتدى،
ل��ق��اءات ع��دة مع كبار المسؤولين
في مؤسسات وهيئات اقتصادية
روسية وأجنبية ،وت ّم بحث ملفات
تهم لبنان على المستوى المالي.

بكل تالوينهم ،ب��أن يبقوا على
أه��ب��ة االس��ت��ع��داد للتصعيد في
حال بقي مجلس اإلنماء واإلعمار
مصرا ً على تمييع الوقت إلى حين
إنهاء جريمة أعمال الردم».
وأش����اروا إل��ى أن��ه��م ت��ن��اول��وا
«التحقيق الصحافي المتعلق
بالمصيبة التي ستلحق بمدينة
الشويفات والمتعلقة بقرار بلدية
ب��ي��روت ت��ل��زي��م ع��ق��د اس��ت��ح��داث
مسلخ على أرض تم شراؤها في
منطقة العمروسية/الشويفات،
عوضا ً عن الموجود حاليا ً في
منطقة الكرنتينا .هذا األمر الذي
ت ّم رفضه جملة وتفصيالً ومسبقا ً
م���ن ك��� ّل األط���ي���اف ال��س��ي��اس��ي��ة
والبلدية واالجتماعية في مدينة
الشويفات .فهل يعقل أن يواجه
أهالي مدينة الشويفات بمكب
الموت/كوستابرافا من أمامهم
ومسلخ للحوم من ورائهم؟».
وأع��ل��ن��وا أن��ه «ت��� ّم ال��ت��واص��ل
م��ع ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ش��وي��ف��ات
وإبالغها بالتطورات الحاصلة،
من موضوع مطمر الكوستابرافا
إلى موضوع إنشاء مسلخ على
ق��ط��ع��ة األرض ف��ي ال��ش��وي��ف��ات
التابعة لبلدية بيروت» .ونقلوا
ع���ن ال��ب��ل��دي��ة ت��أك��ي��ده��ا «أن��ه��ا

تعمل منذ اليوم األول الستالم
مجلسها ال��ج��دي��د ع��ل��ى إي��ق��اف
مطمر الكوستابرافا بكل الوسائل
المتاحة ،وهي من أول الداعمين
ألي حملة أو ت��ح��رك يصب في
خانة إقفال هذا المطمر المشؤوم
ال��ذي ف��رض على مدينتنا .كما
توكد أنها لن تسمح بإنشاء أي
مسلخ على أي قطعة أرض في
المدينة».
ك��ذل��ك ن��اق��ش ال��م��ج��ت��م��ع��ون
أم����ورا ً ض��اغ��ط��ة أخ���رى ت��واج��ه
ال��م��دي��ن��ة «م���ن ت��دم��ي��ر ممنهج
لتاريخها وت��خ��ري��ب ف��ي موقع
آث��ارات خلدة وطمس لمعالمه».
وق��رروا اإلبقاء على اجتماعاتهم
مفتوحة ،واعدين األهالي «بأنهم
لن يستكينوا قبل إع��ادة الحياة
لمدينة العلم والنور».
ي��ش��ار إل���ى أنّ ال��ج��م��ع��ي��ات
هي :رابطة سيدات الشويفات،
جمعية سواعد البيئة للتنمية،
جمعية غ��رووب القبة ،جمعية
اإلرش��اد القانوني واالجتماعي،
جمعية العيش المشترك ،جمعية
دوح��ة ع��رم��ون األهلية ،وحملة
الشويفات منا مزبلة.

وأش���ار ال��دك��ت��ور سليم ال��خ��راط
�س��ق ال��ع��ام الئ��ت�لاف التكتل
ال��م��ن� ّ
الوطني الديمقراطي ،إلى أنّ «األزمة
في سورية أدت إلى ظهور عصابات
من الداخل رمت البالد في مأزق آخر
ونحن نعتبرها طعنة للسيد الرئيس
بشكل مباشر عندما ترفع األسعار من
حكومة هي حكومة تصريف أعمال
وتنسحب مباشرة بينما كانت هذه
الحكومة بالتحديد تتكلم منذ أكثر من
شهرين عن تخفيض أسعار السلع
بكاملها كافة».
وق��ال« :نتكلم اليوم عن مواطن
ك��ان دخ��ل��ه ف��ي ب��داي��ة األزم���ة 450
دوالرا ً وأص��ب��ح ف��ي ظ��� ّل األس��ع��ار
الجنونية التي زادت عشرة أضعاف
يعادل  40دوالراً .نريد إيصال كلمتنا
لرئيس مجلس الشعب ب���أنّ هذه
الحكومة تحتاج إلى من يحاسبها

ألنّ الذي رفع األسعار يطعن سورية
وقائدها».
وقال نصري العمر أحد المشاركين
ف��ي االع��ت��ص��ام« :الشعب السوري
تح ّمل ك ّل األعباء مع جيشه ووطنه
واليوم يحمل عبئا ً أكبر ،هذا القرار
ُمجحف ف��ي ح� ّ
�ق الشعب السوري
ويجب أن نفهم أنّ هذا الشعب ح ّمال
لك ّل األم��ور ،لكن أن تصل إل��ى لقمة
العيش فهذا أمر صعب ونحن نخشى
ثورة الجياع .نحن مع الحكومة ض ّد
اإلره��اب وفي محاربة ك ّل من تو ّرط
في سورية .نحن مع السيد الرئيس
وجئنا لقول كلمتنا بصمت ولن نرفع
سوى العلم السوري».
وفي نهاية االعتصام ت ّم اختيار
وف��د م��ن المعتصمين للدخول إلى
قبة مجلس الشعب لتقديم رسالة
تتضمن مطالب المعتصمين.

دروي�ش يلتقي مدير مكتب ال�ضمان
في زحلة والبقاع

كشف األمين العام التحاد المصارف العربية وسام
حسن فتوح أنّ «تحويالت المغتربين إلى الدول العربية
بلغت ،بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى  24مليون
نسمة ،حوالى  49مليار دوالر العام  ،2015واحتلت مصر
المرتبة األول��ى عربيا والسابعة عالميا ً في التحويالت
النقدية التي بلغت  19.7مليار دوالر العام  2015أي
ما يمثل  40.4في المئة من مجمل تحويالت المغتربين
إلى المنطقة العربية .ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا
بتحويالت بلغت حوالى  7.2مليار دوالر .وأدت ظاهرة
تجنب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي
في ال��دول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط
بتحويالت المغتربين إلى لبنان بنسبة  3.3في المئة
العام  ،2015وهي أفضل بمقارنة مع العام  2014حيث
كانت نسبة االنخفاض  8.4في المئة».
وأوضح أنّ «دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء
البحرين) دخلت الئحة أكبر  20دولة مرسلة للتحويالت
في العالم ع��ام  ،2014وأت��ت السعودية ثانية عالميا
بعد الواليات المتحدة األميركية حيث بلغت التحويالت
المرسلة من دول الخليج من حوالي  29مليون عامل
أجنبي نحو  98مليار دوالر ،العام  .2014ذه��ب جزء
كبير منها إلى الدول العربية والجزء اآلخر الى دول عدة
مثل الهند ،فيليبين ،باكستان...الخ وبحسب العمالة
الموجودة في دول الخليج».
وق��ال« :على الرغم من األوض��اع السياسية الصعبة،
بلغت تحويالت المغتربين إلى اليمن  3.4مليار دوالر
( %7.0من مجمل التحويالت) وإلى تونس  2.4مليار
دوالر عام  %4.8( 2015من مجمل التحويالت).ونتيجة
عدم االستقرار السياسي واألمني في سوريا ،لم يصدر عن
البنك الدولي معلومات عن حجم التحويالت إلى سوريا
منذ العام  .2011ونظرا للفروقات بين ال��دول العربية
بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية االقتصادية ومميزات
أسواق العمل ،فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه
مصدر ومتلقي رئيسي لتحويالت العاملين في الخارج.
وزادت التحويالت من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد
خالل العقد الماضي ،كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية
كبيرة في المنطقة .وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى
 24مليون نسمة ،بلغت التحويالت المالية إلى الدول

العربية حوالى  48.8مليار دوالر العام  ،2015في حين
بلغت التحويالت من المنطقة العربية حوالى 105.4
مليار عام .»2014
ه��ذا وأص���در ات��ح��اد ال��م��ص��ارف العربية دراس���ة عن
تحويالت العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية
تغطي أحد عشر دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر،
وجيبوتي ،مصر ،األردن ،لبنان ،المغرب ،ال��س��ودان،
سورية ،تونس ،فلسطين ،واليمن .في عام  ،2015حيث
بلغ مجموع التحويالت التي تلقتها هذه الدول (ما عدا
سورية)  47.6مليار دوالر ،وه��و ما يمثل  6في المئة
من ناتجها القومي المجمع ،ويمثل  94.6في المئة من
مجمل التحويالت إلى منطقة الـ  ،MENAو 97.4في
المئة من مجمل التحويالت إلى المنطقة العربية .وقد
بلغت التحويالت إلى مصر  19.7مليار دوالر (وهو ما
يمثل  40.4في المئة من مجمل التحويالت) ،و 7.2مليار
دوالر إلى لبنان ،و 6.4مليار إلى المغرب ،و 3.8مليار إلى
األردن .وقد شملت الئحة أكبر  20دولة متلقية للتحويالت
في العالم العام  ،2015كل من مصر ولبنان والمغرب.
وأث���ر ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط منذ منتصف العام
 2014على تدفقات التحويالت ،بما أنّ نسبة كبيرة من
المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية
المصدرة للنفط ،وبالتحديد دول الخليج .وقد شهدت
نسبة نمو التحويالت انخفاضا ً في مصر ،وذلك من 9.7
في المئة عام  2014إلى  0.7في المئة عام  ،2015بما أن
أكثر من  71.5في المئة من التحويالت إلى مصر مصدرها
دول الخليج .وبشكل مواز ،تراجعت التحويالت المالية
إلى لبنان بنسبة  3.3في المئة عام  ،2015بعد تراجع
مماثل بنسبة  8.4في المئة العام  .2014وانخفضت
التحويالت إلى المغرب بنسبة  7.3في المئة العام ،2015
وهي النسبة األسوأ بين الدول العربية ،ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى تراجع األوضاع االقتصادية في كل من فرنسا
وإيطاليا وإسبانيا ،حيث أن  70في المئة من التحويالت
إل��ى المغرب مصدرها ال��دول الثالث المذكورة ،وكذلك
بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدوالر.
في المقابل ،فإنّ الدول العربية المصدرة للتحويالت هي
دول الخليج :السعودية ،اإلمارات ،الكويت ،قطر ،البحرين
وسلطنة عمان ،باإلضافة إلى ليبيا.

ن�شاطات اقت�صادية
درويش والفقيه ولطيف

(أحمد موسى)

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش مدير مكتب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
في زحلة والبقاع علي الفقيه بحضور الدكتور حنا لطيف ،وعرض معه أوضاع
الضمان في البقاع ،والمشاكل المزمنة التي يعاني منها المضمونون ،وكيفية
دفع األموال لمستحقيها.
وطلب درويش من الفقيه السعي إلى زيادة عدد الموظفين في مكتب زحلة
لخدمة المضمونين بشكل سريع وتفعيل العمل في المكتب الذي هو مرجعية
لكل المضمونين في زحلة والبقاع.

�أبو فاعور يق ّرر �سحب م�ستح�ضرات
�شركة «اليف لونغ» غير المرخ�صة
أعلن مكتب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أنّ الوزير «قرر سحب جميع
المستحضرات المصنعة من شركة «اليف لونغ» غير المرخصة وغير مضمونة
الجودة من األس��واق اللبنانية ومنع تداولها حفاظا ً على الصحة والسالمة
العامة ،بعدما تبين على اثر كشف التفتيش الصيدلي أنّ شركة «اليف لونغ»
الكائنة في منطقة حوش األمراء في زحلة غير حائزة على إجازة فتح مصنع
أدوية واستثماره ،وأنّ المستحضرات المصنعة من قبلها غير مسجلة لدى
وزارة الصحة وفقا ً لألصول كما أنّ شروط التخزين سيئة وغير مالئمة لديها».

«ال�صحة» تنظم حملة تفتي�ش
على الأغذية في بريتال
نفذ رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمد الحاج
حسن ،حملة تفتيش على المحال التي تعنى بتصنيع المواد الغذائية وبيعها
في بريتال ،برفقة مراقبين صحيين وأعضاء من المجلس البلدي والشرطة
البلدية.
وقال الحاج حسن إثر الجولة« :استمرارا ً لحملة سالمة الغذاء ،وبتوجيهات
من معالي وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،كانت حملة الكشف الصحي في
بلدة بريتال على المالحم والمطاعم واألفران ومحال تصنيع وبيع الحلويات،
وان الوزارة تواصل حملتها من أجل سالمة الغذاء وصحة المواطن».

السعودي متفقدا ً معمل معالجة النفايات في صيدا
{ أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي
أنّ «مشكلة ال��روائ��ح المنبعثة من محيط معمل فرز
ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة على الساحل
الجنوبي للمدينة ،هي في طريقها إلى الحل ،والمعنيون
بهذا األم��ر بصدد اعتماد تقنية حديثة لمعالجة هذه
المشكلة».
كالم السعودي جاء خالل زيارته لمعمل المعالجة
في سينيق ،ترافقه اللجنة التي شكلتها البلدية لتقصي
حقيقة الروائح ومعالجة مسببات المشكلة ،وضمت
رئيس لجنة الصحة والبيئة في البلدية الدكتور حازم
بديع وأعضاء المجلس :الدكتور ناصر حمود ،الدكتور
محمد حسيب البزري ،المهندس محمد البابا وابراهيم
الراعي ،حيث عقدوا اجتماعا ً مع المدير التنفيذي لشركة
 IBCالمشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت والمهندس
المشرف سامي بيضاوي.

قمر الدين متوسطا ً وفد شركة الفاجيت

{ استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر
الدين في مكتبه في القصر البلدي ،في حضور نائبه خالد
الولي ،وفدا ً من شركة الفاجيت الملتزمة جمع النفايات
ومعالجتها في مدن اتحاد بلديات الفيحاء ،ضم الوفد:
المدير التقني طوني بولس ،المراقب محمد المصري
ومسؤول االليات سامي رفاعي ،كما حضر عضو المجلس
السابق الدكتور محمد شمسين.
وت��م��ح��ور ال��ح��دي��ث ع��ن «ت��ط��وي��ر خطة العمل على
األرض في أحياء طرابلس ومناطقها ،وتحديد اوقات
رمي النفايات وتفعيل دور الشرطة في اإلنذارات وقمع
المخالفات المتعلقة في النفايات ،مع ضرورة زيادة عدد
االليات وعدد المستوعبات ،للحفاظ على نظافة المدينة
وسالمة األهالي».
كما التقى قمرالدين وفدا ً من مركز «أورسم» للدراسات
االستراتيجية في الشرق األوسط في أنقرة التركية.

