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اقت�صاد

تجمع رجال الأعمال اللبنانيين يبحث �آفاق اال�ستثمار في �أفريقيا
رئي�س ّ

زمكحل :لال�ستفادة من �إمكانيات
الجاليات اللبنانية في العالم لإنعا�ش اقت�صادنا

جانب من اجتماعات زمكحل في أفريقيا
قام رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد
زمكحل بجولة على العديد من الدول األفريقية ،بما فيها
ساحل العاج ونيجيريا وغانا ،حيث التقى عددا ً من رجال
األعمال اللبنانيين المغتربين المقيمين والعاملين في
تلك البلدان في قطاعات عدة تجارية ومالية وصناعية،
باإلضافة إلى العقارات والخدمات.
وكان الهدف من هذه الرحلة متابعة المبادرة الجديدة
«تجمع رجال األعمال اللبنانيين في العالم « RDCL
 Worldالتي تسعى إلى أن تكون بمثابة منصة دولية
تجمع بين رجال األعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم
لبناء عالقات مميزة وخلق التآزر والشراكات وتبادل
المعلومات والمعرفة والموارد في هذه القارة المتنامية،
خصوصا ً أنّ رجال األعمال اللبنانيين العاملين في هذه
المنطقة تم ّكنوا من بناء مشاريع ضخمة وصناعات مثيرة
لإلعجاب ،وشركات مربحة في جميع المجاالت ،كما أنهم
يساهمون بنسبة أكثر من  30في المئة من متوسط الناتج
المحلي اإلجمالي لدول القارة األفريقية ،وفق السلطات
المحلية.
والتقى الرئيس زمكحل م��ع سلطات ه��ذه البلدان
والمؤسسات الدولية الموجودة هناك (البنك الدولي
ومؤسسة التمويل الدولية ،والوكالة الفرنسية للتنمية)...
ّ
وكذلك مع تج ُّمعات رجال األعمال اللبنانيين في الموجودة
هذه البلدان.
من ناحية أخ��رى ،التقى زمكحل مطوال ً قنصل لبنان
في ساحل العاج السيد وس��ام كالكش ال��ذي رح��ب به
وأيّد مبادرة «تج ُّمع رجال األعمال اللبنانيين في العالم»
التي تستحق الثناء ،متوقعا ً أن يكون لها دور حاسم على
الساحة االقتصادية األفريقية وحتى الدولية.
كما اجتمع إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية
في ساحل العاج ( )CCILCIالدكتور جوزيف خوري،
ونائب الرئيس ناصيف صقالوي ،واألمين العام عادل
داغر وأمين المال فوزي درويش ،وأعضاء مجلس إدارة
الغرفة مع رئيس تج ُّمع رجال األعمال اللبنانيين.
وبعد هذا االجتماع ت ّم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون
وتبادل المعلومات بين تجمع رجال األعمال اللبنانيين
وغرفة التجارة اللبنانية في ساحل العاج بهدف خلق
شراكات ،التآزر ومشاريع مشتركة «»Joint-venture
بين رجال األعمال اللبنانيين المقيمين في لبنان ونظرائهم
في أفريقيا.
وبعد التوقيع ،قال زمكحل« :صحيح أنّ رجل األعمال
اللبناني يتمتع بالعديد من المزايا التي سبق أن تحدثنا
عنها ،ولكن ال يمكننا ّ
غض النظر عن بعض نقاط الضعف
لديه وأهمها الفردية أو األنانية ،والتي غالبا ً ما يمكن أن
تض ّر به».
أضاف« :علينا أن نتعلم كيفية العمل ضمن مجموعات،

لخلق التآزر اإلنتاجي ،والتحالفات االستراتيجية التي من
شأنها أن تكون بمثابة نقطة انطالق والسماح لنمو أكثر
من ذلك بكثير ضمن مجموعات وليس بشكل فردي».
ورأى «أنّ من المهم بناء شراكات مميزة مع رجال
األعمال اللبنانيين في العالم ،وخلق التآزر اإلنتاجي
بغية تنفيذ استراتيجيات جديدة للتنمية» .وقال« :علينا
تبادل المعرفة والخبرة والمنتجات والخدمات كي يتمكن
ك ّل واحد منا تنويع أنشطته بشكل مستقل أومترابط أو
مشترك من خالل نظام تحالف استراتيجي سواء قصير،
متوسط أو طويل األجل».
وشدّد زمكحل على أهمية «تعزيز الجسور والتعاون
والتواصل مع رجال األعمال اللبنانيين في جميع أنحاء
العالم الذين يمثلون ،في رأينا ،أهم وأعظم الموارد والمزايا
والثروة الوطنية لدينا».
وبعد عودته ص ّرح زمكحل معربا ً عن «فخره بالجالية
اللبنانية ف��ي العالم التي تشكل إح��دى أه��م المزايا
والقوى الرئيسية لدينا التي ال يُستهان بها والتي يجب
علينا االستفادة منها إلنعاش اقتصادنا ،في ظ ّل الركود
االقتصادي السائد في لبنان وفي المنطقة المحيطة».
ورأى «أنّ م��ن ال��ض��روري بالنسبة ل��رج��ال األعمال
التوسع عالميا ً ومحاولة تصدير خبراتهم
اللبنانيين
ُّ
ومنتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم إل��ى العالم وعلى
وجه التحديد إلى القارات النامية مثل أفريقيا لالستمرار
والمثابرة والنمو».
وأض��اف« :م��ن واجبنا زي��ارة زمالئنا رج��ال األعمال
اللبنانيين الذين استقروا في ه��ذه البلدان منذ عقود
والتعاون معهم إذ هم أفضل السفراء االقتصاديين لدينا في
جميع أنحاء العالم ،من أجل الحفاظ على قنوات التواصل
المنتظم وشراكات مثمرة والتآزر اإلنتاجي معهم .من المهم
الحفاظ وتعزيز التحويالت المالية المرسلة من قبل رجال
األعمال اللبنانيين نحو لبنان وتشجيعهم على االستثمار
في لبنان في جميع القطاعات اإلنتاجية وفي ك ّل المناطق
اللبنانية».
ولفت إلى «أنه الوقت المناسب للمشاركة واالستثمار
في أسهم الشركات اللبنانية المحلية ذات العائد الجيد
والحوكمة الرشيد».
ودعا زمكحل رجال األعمال اللبنانيين المقيمين في
الخارج إلى «القيام بزيارات منتظمة إلى وطنهم» ،معتبرا ً
أنه «لو زار لبنان  1في المئة فقط منهم ،سيكون قطاعا
السياحة واالقتصاد المستفيدين من ذلك».
وختم زمكحل« :شعارنا هو وسيظل :مهما كنا نعاني
من مشاكل سياسية وأمنية أو مخاطر ومخاوف وقلق،
لن ّ
يكف رجال األعمال اللبنانيون عن المكافحة وسيظلون
ً
ّ
يثابرون رغم كل الصعاب بحثا عن فرص وآفاق وأسواق
جديدة في جميع أنحاء العالم».

وقفة احتجاجية لـ«بدنا نحا�سب» �أمام بلدية بيروت:
لبناء تحالف �شعبي يدافع عن ّ
كل الأمالك العامة

نظمت حملة «ب��دن��ا نحاسب»،
وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية
ب���ي���روت ف���ي ش����ارع ال��م��ص��ارف،
للمطالبة بالتحرك السريع لوقف
ال��ه��ج��م��ة ع��ل��ى األم��ل��اك ال��ع��ام��ة،
خصوصا البحرية منها.
وأثناء االعتصام صودف خروج
محافظ ب��ي��روت زي���اد شبيب من
مكتبه ،ف��وق��ف م��ع المعتصمين
مستمعا لمطالبهم ،وف��ي نهاية
االعتصام تال الناشط في الحملة
ط��ارق تميم بيانا ً باسم الحملة،
ف���ق���ال« :م��س��ل��س��ل ال��ت��ع��دي على
األم�لاك العامة البحرية في لبنان
مستمر ،فقد بلغت التعديات أكثر
من  1200تعديا ،من أرض الدالية،
إلى مرفأ عدلون األثري ،فاإلنشاءات
المخالفة للقانون في حرش بيروت،
وإلى الموضوع الذي أصبح حديث
الناس وهدفا الحتجاجات حمالت
الحراك الشعبي في األيام األخيرة،
وه��و شاطئ الرملة البيضاء ،هذا
الشاطئ ال��ذي هو باألصل مسبح
شعبي م��ج��ان��ي ل��ع��م��وم ال��ن��اس،
مسؤولة عنه وزارة النقل حاليا،

التي لم تعتن به ط��وال السنوات
بل أصبح ملوثا بشبكات الصرف
الصحي ،وضحية اإلهمال إلبعاد
الناس عن استعماله».
أض�����اف« :إنّ ال��ش��اط��ئ ،كما
ال��م��س��اح��ات ال��خ��ض��راء واألم�ل�اك
النهرية ،هو ملك عام وفق الدستور،
خصصه ال��ق��ان��ون لجميع الناس
ب��ال��ت��س��اوي ،ف����إذا بالمتنفذين
المرتبطين بالسلطة ال��ف��اس��دة،
يشغلون األمالك العامة لمصلحتهم
وي��م��ن��ع��ون ب��اق��ي ال��م��واط��ن��ي��ن من
استعمالها ب��ح��ري��ة .إنّ شاطئ
البحر ،هو ملك عام لكل الوطن منذ
عام  ،1925وهو موضوع بتصرف
جميع المواطنين من دون استثناء
أو تمييز ،مثله مثل الطريق العام
م��ث�لا ،حيث ال ي��ج��وز ألي مواطن
أن يميز نفسه ع��ن اآلخ��ري��ن في
استعماله ،أو أن يمنع اآلخرين من
المرور عليه».
ورأى «أنّ ما يحصل في الرملة
ال��ب��ي��ض��اء ه���و واح����د م���ن م��ئ��ات
ال��ت��ع��دي��ات على األم�ل�اك العامة،
ال��ت��ي يتم تملكها او استخدامها

بشكل مخالفة ليس فقط للقانون
بل للدستور ايضا ،حيث أن مبدأ
حماية األم�لاك العامة ترتقي إلى
المبادئ الدستورية .وهذا ما أقره
آخر اجتهاد لمجلس شورى الدولة
اللبناني بقراره رقم -2014/242
 2015ت��اري��خ 2014/12/18
الذي أقر أن مبدأ حماية الملك العام
ه��و المبدأ االس��اس��ي ال��ذي يسود
جميع االحكام القانونية المتعلقة
بالملك العام وإشغاله ،وأنّ موجب
حماية الملك العام الزامي و له طابع
دستوري ،وأن المشترع ال يستطيع
إض��اف��ة ال��ص��ف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة لهذه
السرقات حتى ولو عبر قانون».
وختم« :إنّ حملة بدنا نحاسب،
تعتبر أنّ تملك العقارات العمومية
على شاطئ الرملة البيضاء باطل
ويخالف الدستور ،ويجب الرجوع
عنه لتستعيد هذه العقارات صفتها
العامة ،كما تسعى الحملة لبناء
تحالف شعبي عريض يدافع عن
كل األمالك العمومية في لبنان من
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،
في إطار مواجهتها لمافيا السلطة».

افتتاح م�شروع دعم تعاونيات
المر�أة الريفية في الجنوب والنبطية
افتتحت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ،مشاريع
يستفيد منها النساء األعضاء في  6جمعيات تعاونية نسائية ،ضمن مشروع
دعم تعاونيات المرأة الريفية في محافظتي الجنوب والنبطية ،الهادف إلى
تعزيز قدرات هذه التعاونيات في مجال اإلنتاج والتسويق بهدف تحقيق
فرص التنمية االقتصادية المستدامة.
وهذه الجمعيات ،هي :الجمعية التعاونية الزراعية في عيترون ،الجمعية
التعاونية الزراعية اإلنتاجية في عدشيت،الجمعية التعاونية لتصنيع
وتسويق المنتجات الزراعية في حوال «مونة الضيعة» ،الجمعية التعاونية
للتصنيع الغذائي وتسويقه في العباسية «جود األرض» ،الجمعية التعاونية
للغذاء الريفي في حاريص «العماد» والجمعية التعاونية للتصنيع الحرفي
والزراعي في قانا ـ العائلة المقدسة.
وينفذ هذاالمشروع م��ن قبل غرفة التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
صيدا والجنوب بتمويل من مركز تطويرالمناطق الجافة Drylands
 )Development Center (DDCفي إط��ار برنامج األم��م المتحدة
اإلنمائي .UNDP
كما يهدف دعم الجمعية التعاونية الزراعية في عيترون إلى زيادة دخل
 50إمرأة في التعاونية والقرية عبر تربية الدجاج وإنتاج البيض البلدي.
بينما مشروع دعم الجمعية التعاونية الزراعية اإلنتاجية في عدشيت فيهدف
إلى زيادة قدرة التعاونية اإلنتاجية للزعتر البلدي عبر تزويدها بشتول
الزعتر وبشبكة الري وخزانات ومضخات للمياه ،نظرا ً للطلب المستمر على
هذا المنتج محليا ً ومن المناطق المجاورة.
أما المشاريع األخرى في حوال والعباسية وحاريص وقانا فتستفيد منها
النساء األعضاء لزيادة قدراتهن اإلنتاجية عبر تزويدهن بالمعدات واألدوات
والتجهيزات الالزمة لتفعيل عملية التصنيع الغذائي وإنتاج المربيات
والمونة كافة على أنواعها.
إشارة إلى أنّ التعاونيات النسائية كانت تنافست وفازت من خالل تقديم
خطط عمل لتطوير أعمالها وتحسين قدراتها التنافسية عبر تقديم اقتراحات
المشاريع الخاصة بها.

م�ؤتمر معماري في زغرتا
افتتح المؤتمر المعماري «تصور جديد لمدينة زغرتا ،استراتيجيات ألجل
مستقبل متكامل» تنظمه مؤسستا «بالتو» و «زغرتا ف��ورورد» أعماله في
الجامعة األنطونية في زغرتا ،في حضور حشد من االختصاصيين والمهتمين
من زغرتا ومناطق لبنانية أخرى.
بداية ،تحدثت المهندسة المدنية ماريان بو هارون الدويهي عن «زغرتا
فورورد» ،وألقت كلمة افتتحت بها المؤتمر ،ثم قدم الدكتور أنطوان الدويهي
مداخلة بعنوان «بحثا ً عن زغرتا المفقودة» عن إرساء التصورات المعمارية
على الهوية الطبيعية والجمالية والرمزية والثقافية لمجتمع إهدن  -زغرتا»،
طارحا ً ثالثة مقترحات ،وطالب في المقترح األول «بإنشاء محمية طبيعية
بإسم « محمية سقف الشرق» ،وتضم منطقة القرنة السوداء وسفوحها والجرود
العالية حولها ،وهي الحل األوحد إلنقاذ هذا المكان من الرساميل المتأهبة
للصعود إليه من جهات ثالث ،من الضنية ،من إهدن ،ومن بشري ،وربما قريباً،
من الهرمل ،وستقود إلى خرابه.
واقترح «استعادة وإحياء زغرتا القديمة ،المقيمة فوق تلتها على ارتفاع
مئة متر ،والمزنرة بنهريها ،ويقتضي ذلك مخططا عمرانيا رائدا ،يشمل تحديد
المدينة القديمة وترميمها ،وإحياء مبانيها التاريخية ،وإحياء وتنظيف أنهرها،
وترميم الجسور ،أو بناء الجسور الفنية الجميلة حولها وإحياء محيطها وترميم
طواحين الماء ،والطواحين ثروة كبيرة بحد ذاتها».
ورأى أنّ «هذا هو المشروع األهم إلحياء زغرتا ،وإبراز هويتها الطبيعية،
ووضعها بقوة على الخريطة التراثية والسياحية .فمن المعروف في أوروبا
والعالم ،أن المدينة التي ال تضم في داخلها مدينة قديمة ،ال تجذب أحداً».
تاله المهندس المعماري بولس الدويهي ،عارضا ً مخطط «بالتو» بعنوان
«تصور جديد لزغرتا ـ برامج ،توجهات ،اه��داف» .وك��ان انتقال إلى حلقة
عرض ومناقشة ل «أدوات وتكتيكات من تجارب محلية سابقة» ،أدارتها
عن « بالتو» المهندسة المعمارية سندرا فرام في حضور رواد وممثلين لهذه
التجارب .وتناولت الحلقة محطة تكرير طبيعية لمياه الصرف الصحي في
رمحاال ،وإنجازات بلدية جبيل ،وتجربة للعمل االجتماعي في منطقة المدور في
األشرفية.

نقابة الممر�ضات والممر�ضين
تنظم لقاءها الثامن في الباروك
نظمت نقابة الممرضات والممرضين لقاءها الثامن في مركز الباروك الصحي
الحكومي للرعاية الصحية األولية ـ قضاء الشوف ،ضمن الحملة الوطنية التي
انطلقت تحت شعار «لقاء في ك ّل قضاء مع الممرضات والممرضين في لبنان:
ش��ارك ،إفحص ،تعرف» ،برعاية دائ��رة الرعاية الصحية األولية في وزارة
الصحة وبالتعاون مع بلدية الباروك ـ الفريديس.
حضر اللقاء رئيس بلدية الباروك ـ الفريديس إيلي نخلة ،منسقة جبل لبنان
دائرة الرعاية الصحية األولية ريما شيا ممثلة وزارة الصحة ،مدير مركز الباروك
الصحي الحكومي للرعاية الصحية األولية الدكتور يوسف حالوي ،المختار
ناجي يوسف محمود وحشد من الفاعليات واألهالي.
وأكد نخلة أنّ النقابة «تقوم بمبادرة ناجحة من خالل تقديم خدمات تمريضية
مباشرة للمواطنين وليس فقط محاضرات ،بل تحرك حثيث على األرض .وهذا
إنجاز مهم للنقابة وللبنان».
بدورها ،اعتبرت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد يزبك ضومط
أن «ال صحة بال ممرضات وممرضين ،وبالرغم من وجود العدد األبرز منهم في
المدن بسبب إحتياجاتهم المعيشية ،إال أن قلبهم مع كل الناس وبخاصة في
األري��اف ،ولذلك لبوا الدعوة عندما طلب منهم أن يؤدوا الخدمة في المناطق
الريفية».
وذكرت منسقة الحملة في الشوف الباروك الممرضة بشرى أبو خالد أنّ
«منطقة الشوف واسعة ،وكانت النية إيصال الدعوات الى القرى الشوفية كافة،
وقد تفاعلت كل الجهات مع الحدث ولبت الطلب للمساعدة والتنسيق إلنجاز
وإنجاح هذا اللقاء».
وكان اللقاء فرصة للتواصل مع الممرضات والممرضين والتعرف على
مهنتهم ،وتمكن المشاركون من االستفادة من فحوصات صحية مجانية
كفحص السكري ،والكوليسترول ،والضغط ،والكتلة الجسمية باإلضافة الى
توعية صحية حول مرض السكري والضغط ،صحة المرأة وصحة الطفل مبنية
على توصيات وإرشادات دائرة الرعاية الصحية األولية ـ وزارة الصحة العامة.
كما تخلل اللقاء أيضا نشاطات تعليمية صحية ترفيهية لكل العائلة من قبل
الممرضات والممرضين وطالب التمريض.
وتستمر الحملة ،بالتعاون مع البلديات المعنية ،لغاية االحد  31تموز
.2016

انطالق مهرجان ال�شارع
في و�سط �صيدا التجاري
انطلق في وسط صيدا التجاري ،وعلى إيقاع موسيقى عالمية وشرقية
معزوفة من السويسري مارك بيرينو واللبنانية روال ديراني ،مهرجان الشارع
 Saida Street Festival 2016الذي ينظمه ألربع ليال قطاع الشباب
في «تيار المستقبل» وجمعية «أنجز» ،بالتعاون مع السفارة السويسرية
وجمعية تجار صيدا وضواحيها وبلدية المدينة ،في شارع المطران سليم
غزال في السوق التجاري والذي اعيد تأهيله مؤخرا ضمن مشروع متكامل
لوسط المدينة التجاري .ويتزامن المهرجان مع بدء فتح المحال والمؤسسات
التجارية أبوابها ليالً بناء على قرار جمعية التجار بهدف استقطاب الزائرين
الوافدين الى المدينة خالل االيام العشرة األخيرة من شهر رمضان وحتى ليلة
عيد الفطر.
حضر االفتتاح ممثل السفارة السويسرية المساعد األول للسفير كاسبر
ساروت ،ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عضو المجلس
البلدي الدكتور ناصر حمود ،ممثل رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي
الشريف نائبه محمد القطب وعدد من أعضاء الجمعية وحشد كبير من محبي
الموسيقى ورواد السوق.

قزي :خلق فر�ص العمل م�س�ؤولية الحكومة
والقطاعات الإنتاجية ولي�س الوزارة وحدها
أك��د وزي���ر العمل سجعان قزي
أنّ «عمله في ال��وزارة يندرج تحت
خانة الواجبات وليس اإلنجازات،
فاإلنجازات هي ثمرة عمل مشترك
وه��ي ت��ق��وم على ثالثية التعاون
والشراكة والتضامن بين فريق العمل
داخل المؤسسة».
ولفت ف��ي حديث إذاع���ي إل��ى أنّ
«نسبة البطالة وصلت إل��ى حدود
 25في المئة وأنّ انخفاض النمو
وصل إلى حدود الصفر ،وأنّ التحدي
الذي يواجهنا اليوم يتمثل بمواجهة
تثبيت النزوح السوري في لبنان،
وخلق فرص عمل للبنانيين وحماية
حقوقهم».
وق��ال« :لقد تمكنا من خلق بيئة
ع��م��ل ج��دي��دة ع��ل��ى صعيد وزارة
العمل والضمان اإلجتماعي تتمثل
بالديناميكية بين ك��ل الموظفين،
إضافة الى خلق بيئة يسودها الود
بين الرئيس والمرؤوس».
ولخص ما حققته وزارة العمل
على الشكل اآلتي:
ـ خفض نسبة إع��ط��اء إج���ازات
العمل لألجانب بنسبة  57في المئة
ما ي��وازي اتاحة فرص عمل جديدة
للبنانيين.
ـ تخفيض نسبة العاملين في

المنظمات ال��دول��ي��ة والجمعيات
األهلية من  47في المئة إلى  4,3في
المئة.
ـ إعطاء إجازات العمل وفقا ً لحاجة
السوق اللبناني.
ـ خ��ل��ق ث��ق��اف��ة ال���ي���د ال��ع��ام��ل��ة
اللبنانية.
ـ مشروع قانون يتعلق بتنظيم
العمل الالئق للعاملين في الخدمة
المنزلية.
ـ إقامة مشروع بقيمة  10مليارات
ليرة لبنانية كفرص عمل للشباب
اللبناني.
ولفت إلى ضرورة الحوار المستدام
بين الدولة وأرباب العمل والعمال،
م��رك��زا ً على المراسيم وال��ق��رارات
ال����ص����ادرة ال���ت���ي ت��ح��ص��ر ال��م��ه��ن
باللبنانيين وتحدد المهن المفتوحة
لألجانب ،ال سيما السوريين.
وق���ال« :لقد ات��خ��ذت  18تدبيرا ً
بهدف احترام كرامة العامل األجنبي
في لبنان وحماية حقوقه».
وأك���د وزي���ر العمل «أنّ ال���وزارة
ال تتهرب م��ن مسؤولياتها ،ولكن
مسألة خلق ف��رص عمل ليست من
مهام ال��وزارة فقط ،بل هي تقع على
ع��ات��ق الحكومة ككل والقطاعات
اإلنتاجية كافة» ،معتبرا ً «أنّ المشكلة

األساسية في هذا الموضوع تكمن في
غياب الدراسات وفي ضغوط األزمة
االقتصادية ،وأنّ مسؤولية وزارة
العمل تتركز على حماية فرص العمل
وحقوق العمال».
وألقى اللوم على أرباب العمل« ،إذ
أنّ األكثرية منهم تفضل اليد العاملة
األجنبية على اللبنانية ألنّ كلفتها
أقل.
وأش�����ار إل���ى «أنّ اللبنانيين
يرفضون العمل في بعض المهن ،كما
أنهم ال يقومون بجهد إليجاد فرص
عمل ،ويفضلون الهجرة على االنتقال
من منطقة إلى أخ��رى» ،ووضع هذا
األم��ر «ف��ي خانة الهجرة النفسية
حيث يهاجر اللبناني بحثا ً عن أمنه
وسالمه وكفاف عيشه».
وش���دّد ق��زي على «ت��ع��اون��ه مع
وزارة الصحة على رأسها الوزير وائل
ابو فاعور من خالل الوصفة الطبية
الموحدة والتغطية الكاملة مئة في
المئة لألمراض المستعصية».
وقال« :من اإلنجازات المهمة لوزارة
العمل مكننة الوزارة ،حيث أصبحت
إجازات العمل تعطى كبطاقة الهوية
وال مجال للتزوير فيها».

الحايك يتفقد معمل الذوق� :س ُيعاد و�ضع المجموعة المت�ضررة
من الحريق في الخدمة خالل الأ�سبوعين المقبلين

الحايك يعاين آثار الحريق
تفقد رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام لمؤسسة
كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك صباح السبت،
الحريق الذي حصل ليل الجمعة على المجموعة األولى
في معمل الذوق الحراري ،حيث أظهرت كاميرات المراقبة
انه حصل عند الساعة  9,47بسبب تسرب مادة الفيول من
الحراق رقم  6الخاص بهذه المجموعة ،وأدى الى انفجار
قارورة غاز مخصصة إلشعال الحراقات.
ولفت إلى أنّ «الحريق محدود والفرق الفنية تقوم حاليا ً
بالكشف على األض��رار تمهيدا ً للمباشرة بالتصليحات
الالزمة ،والتي توقع االنتهاء منها وإعادة وضع المجموعة
المتضررة في الخدمة خالل األسبوعين المقبلين».
وأش��ار إلى «قدم مجموعات االنتاج في المعمل التي
تعمل منذ العام  ،1983وإلى ان المؤسسة باشرت تباعا

بعملية تأهيل شاملة لهذه المجموعات بدءا بالمجموعة
االول��ى من أجل رفع كفاءتها وخفض إمكانية تعرضها
لالعطال إضافة الى زيادة انتاجيتها».
وق���ال« :المجموعة االول���ى كانت تعمل قبل حادثة
الحريق بقدرة حوالى  80ميغاوات ،االمر الذي يؤثر بشكل
محدود على نسبة التغذية بالتيار الكهربائي ،وسنحاول
التعويض عن ه��ذه الطاقة من خ�لال وض��ع مجموعات
االحتياط في الخدمة».
وختاما ،شكر مسخدمي المعمل وفنييه الذين «تنبهوا
ف��ورا للحريق وب��ذل��وا جهودا كبيرة لمحاصرته حيث
استطاعوا السيطرة على جزء كبير منه لحين وصول
عناصر الدفاع المدني الذين نشكرهم ايضا على الجهود
التي بذلوها».

«ال�صحة» ُتحيل ملف الت�س ُّمم
في عكار �إلى النيابة العامة
أص��درت وزارة الصحة العامة،
بيانا ً حول قضية تسجيل  6حاالت
تسمم ضمن عائلة واحدة في الشمال
ووفاة فتى اليوم ،جاء فيه:
«أوالً :قامت عائلة خلف بتناول
وجبة الكفتة من ملحمة أيمن اليمني
في العبدة ـ عكار وحلوى البوظة
يوم الخميس الماضي ،حيث ظهرت
ال��ع��وارض على الطفل أسامة أوالً،
وعلى باقي أف���راد العائلة الحقاً،
باستثناء أحد أفرادها الذي لم يتناول
من الوجبة نفسها.
ثانياً :قصدت العائلة طبيبا ً في
عيادته الخاصة ،الذي وصف عالجا ً
ألفراد العائلة وللطفل أسامة ،الذي
بدأت حرارته يوم الجمعة ،من دون
مراقبة صحيحة ،مما أدى إلى سوء
حالته وظهور رغوة بيضاء على فمه،
ما استدعى نقله بشكل ط��ارئ إلى

مستشفى الخير في المنية ،والحقا ً ت ّم
نقل باقي افراد العائلة إلى مستشفى
حلبا ف��ي ع��ك��ار ،ول��ك��ن بحالة غير
خطرة وتلقوا العالج الالزم.
ثالثاً :أم��ا الطفل أسامة ،فكانت
ح��ال��ت��ه ح��رج��ة م��ن��ذ وص��ول��ه إل��ى
المستشفى ،وس��رع��ان م��ا تدهور
وضعه وأُص��ي��ب بموت دم��اغ��ي ،ما
استدعى تدخل وزارة الصحة لنقله
إل��ى مستشفى جامعي ،وت � ّم حجز
غرفة عناية مشددة له في مستشفى
قصب في صيدا ،إال أنّ المنية وافته
ق��ب��ل وق���ت ق��ص��ي��ر ج����دا ً م��ن إت��م��ام
إجراءات نقله.
راب��ع��اً :ت��م نقل األط��ف��ال ،الذين
أصيبوا بالتسمم من مستشفى حلبا
ف��ي ع��ك��ار إل��ى مستشفى طرابلس
الحكومي ،لضمان رع��اي��ة صحية
أف��ض��ل وه��م بحالة ج��ي��دة ،وتقوم

الوزارة بالفحوصات الالزمة لمعرفة
مصدر التسمم ،كما للتأكد من سبب
وف��اة الطفل ،وس��وف تعلن النتائج
فور صدورها ،كما تمت إحالة الملف
إلى النيابة العامة.
خامساً :وعلى أثر ذلك قام فريق
س�لام��ة ال��غ��ذاء ف��ي ال��ش��م��ال بأخذ
عينات من البوظة واللحوم ،كما قام
المراقبون الصحيون بإقفال الملحمة
لحين صدور النتائج».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أق��ف��ل��ت وزارة
الصحة العامة عيادة طب أسنان
لطبيبة من التابعية السورية في
ح��ي ب�لاط ف��ي غ��زي��ر ،بعدما تبين
لفريق ال��وزارة أنّ العيادة موجودة
داخ��ل شقة سكنية تقطنها الطبيبة
المذكورة مع عائلتها ومجهزة بك ّل
المعدات للقيام باألعمال الطبية
الخاصة باألسنان.

لقاء في بعلبك لبحث م�شكلة
مياه نبع البيا�ضة ونهر ر�أ�س العين
استضاف األسير المحرر سليمان رمضان في دارت��ه
ببساتين بعلبك ،لقاء محليا ً لتدارس مشكلة االعتداء على
مياه نبع البياضة ونهر رأس العين ،وانعكاساتها السلبية
على بساتين بعلبك.
حضر اللقاء نائب رئيس الحزب «التقدمي االشتراكي»
للعالقات الخارجية المحامي دريد ياغي ،ومزارعو بعلبك
وفاعليات اجتماعية.
وأوضح ياغي أنّ «مياه البياضة ونهر رأس العين ملك
المزارعين ،وقد تسببت بعض اآلبار الجوفية العميقة ،التي
حفرتها مصلحة مياه بعلبك ضمن حوض النبع ،بجفاف
بركة البياضة وشح مياه النهر ،األمر الذي انعكس سلبا
على مصالح أهالي بعلبك ،بخاصة المطاعم والمقاهي
والمتنزهات والبساتين التي ضرب أشجارها اليباس ،لذا ال

بد من وقفة من أبناء بعلبك جميعا إلعالن تمسكهم بحقوقهم
ورفض االعتداء على مياههم وتعريض مورد رزقهم للخطر».
وع��رض جملة من االقتراحات «للتواصل مع الجميع
واالتصال ببلدية بعلبك لتحمل مسؤوليتها تجاه أهل المدينة
ورفع الغبن عنهم ،وإقفال اآلبار التي ألحقت األذى بالبيئة
البعلبكية ،والتي تكاد تقضي على البقية الباقية من المساحة
الخضراء في بعلبك».
وأكد المزارعون ،بدورهم ،أنّ «وضع المزروعات واألشجار
ال يحتمل التأجيل والتسويف ،لذا المطلوب إيجاد حلول
سريعة إلعادة المياه إلى مجراها الطبيعي» ،معلنين أنهم
«بصدد تقديم شكوى قانونية بحق مصلحة المياه ،التي
تعتدي على ملكيتهم للمياه ،بموجب صكوك رسمية لديهم».

