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اقت�صاد

م�ؤتمر �صحافي لـ«حماية الم�ستهلك» وجمعيات عن القمح والطحين
ودعوات �إلى �إن�شاء الهيئة الوطنية ل�سالمة الغذاء
عقدت جمعية حماية المستهلك في لبنان
والمفكرة القانونية وجمعية «فرح العطاء»
وعدد من الجمعيات المدنية مؤتمرا ً صحافيا ً
في نقابة الصحافة ،عن «السالمة الغذائية
في لبنان وموضوع «القمح والطحين» وجهد
القضاء في هذا الميدان ،تبعا ً للقرار الصادر
عن قاضي األم��ور المستعجلة في بيروت
تاريخ  ،2016/6/22بوقف العمل داخل
إح��دى المطاحن وال��ذي استند إل��ى تقرير
خبيرة قضائية تثبت فيه عددا من الشوائب
التي تلحق بسالمة القمح.
ودع���ت الجمعيات إل��ى إن��ش��اء الهيئة
الوطنية لسالمة الغذاء واعتبرت أنّ «أي
مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة أو يرفض
تشكيلها يعتبر مشاركا ً في تسميم الشعب
اللبناني» ،محذرة من «اللجوء إلى الوسائل
السلمية الضاغطة م��ن خ�لال دع��وة عامة
للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيل الهيئة
بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك إذا
لم يتم تشكيلها».
وع���رض���ت ال��ج��م��ع��ي��ات ف���ي م��ؤت��م��ره��ا
الصحافي تقريرا ً عن القمح الموجود في
المخازن وصورا ً تثبت أنها «غير مستوفية
الشروط الصحية لتخزين القمح ووج��ود
القوارض والصراصير والطيور وبراز الفئران
وغيرها ما يشكل خطرا ً على صحة الناس».
وكان المؤتمر الصحافي استهل بالنشيد
الوطني ،ثم كلمة لنقيب الصحافة عوني
الكعكي اعتبر فيها أنّ «السالمة الغذائية
موضوع حساس جداً ،ويؤثر على ك ّل شخص
منا ،ال شيء في الحياة أهم من الصحة»،
وتحدث عن التفلت الذي نعانيه في لبنان».
وقال« :ما يهمنا هو سمعة لبنان خصوصا ً
في موضوع الغذاء» ،مشيرا ً إلى أنّ «المطعم
اللبناني وصل إلى أن يكون من أهم المطاعم
في العالم العربي والدولي».
وشرح رئيس جمعية فرح العطاء مسلم
خلف أنّ «المبادرة كانت بدأت منذ  3اشهر من
خالل محامين وأخصائيين وخبراء لمتابعة
اإلج����راءات القضائية حيث توصلنا إلى
تاريخ جديد ال يسمح للفاسدين والعاجزين
بالتحكم بلقمة عيشنا».
ثم تال المحامي ن��زار صاغية بيانا ً دعا
خالله إل��ى «الضغط من اج��ل تفعيل عمل
ال��ؤس��س��ات وخ��ص��وص�ا ً المؤسسات التي
أُنيطت بها مهمة حماية سالمة الغذاء .فمهما
كان العمل القضائي هاما ً في هذا المجال،
فإنّ دوره يبقى دورا ً رائداً ،منبها وربما مكمالً،
وليس له بحال من األح��وال أن يح ّل محل
إدارات الدولة التي هي تتحمل المسؤولية
األول��ى والكبرى في هذا المجال ،وجوانب
الضغط تتمثل بداية في تقارير الخبراء بما
تبينه من نواقص وثغرات ترسم ما يشبه
خارطة طريق يتعين على مؤسسات الدولة
اعتمادها لتحسين ال��ي��ات مراقبة سالمة
الغذاء وباإلمكان طبعا ً أن ُنسهب على ضوء
هذه التقارير في طرح األسئلة عن الرقابة
التي تمارسها الوزارات فعليا ً لضمان سالمة
القمح المستورد وسالمة تخزينه في أهراءات
المرفأ والمطاحن كما بإمكاننا أم��ام تعدد
المختبرات وارتفاع أكالفها لفحص العينات
أن نسأل عن أسباب إغالق المختبر المركزي
من دون أي مب ّرر ،كما بإمكاننا تبعا ً لهذه
األسئلة أن نوجه لإلدارات المعنية مجموعة
واضحة من المطالب على ضوء ما تبين من
خلل في أعمالها».
ودع���ا مجلس ال����وزراء وج��م��ي��ع ال��ق��وى
السياسية وقبل  2016/7/15إلى «تشكيل
الهيئة اللبنانية لسالمة ال��غ��ذاء وف��ق ما

أبو فاعور متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي

صاغية متحدثا ً خالل المؤتمر
تفرضه أحكام المادة  23من قانون سالمة
الغذاء ،علما ً أنّ أي مسؤول يعيق تشكيل هذه
الهيئة أو يرفض تشكيلها نعتبره مشاركا ً في
تسميم الشعب اللبناني».
وحذر من أنّ «عدم تشكيل الهيئة اللبنانية
قبل  2016/7/15سيدفع بنا الى اللجوء
الى الوسائل السلمية الضاغطة من خالل
دع���وة ع��ام��ة للشعب اللبناني للمطالبة
بتشكيل هذه الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة
بحق المستهلك ووضع حد لها».
وأوض��ح رئيس جمعية المستهلك زهير
ب��رو بعض األم���ور ال��ت��ي «ه��ي م��ن صميم
اختصاص الجمعية في لبنان» ،متحدثا ً عن
«الخلل الكبير في الغذاء وسالمته» .وأكد أنّ
«ترك القضاء بمبادرة قامت بها فرع العطاء
والمفكرة القانونية من أجل التحرك لتسريع
عملية إنجاز قانون سالمة الغذاء وإعطاء
دور لهذا القانون بدال ً من تعطيله مثل أكثر
من  33قانوناً».
وأع���رب ع��ن أسفه «ألنّ «غ��ب��اء» الطبقة
السياسية في ظل األزمات الكبرى وسيطرتها
على البلد لم تترك مجاال لموضوع له هذه
االه��م��ي��ة وه��و س�لام��ة ال��غ��ذاء» ،ودع���ا إلى
«اعتماد نظام متكامل من أج��ل تنفيذ هذا
القانون الذي هو ض��رورة ماسة عبر لجنة
وطنية لسالمة ال��غ��ذاء وتوحيدها خ��ارج
المصالح الشخصية والفئوية والطائفية»،
كما دعا «الشعب اللبناني إلى متابعة قرار
القضاء الجديد الذي أص��دره القاضي جاد
معلوف ،آملين انضمام النظام القضائي
بأكمله إلى هذه الحملة».
بعدها ت ّم عرض فيديو رافقه بالتعليق
الدكتور وليد أبو ديه حيث تحدث فيه عن
تقرير الخبيرة ك��ارول السخن عن مطاحن
ب��ي��روت الحديثة وت��وص��ل إل��ى أنّ «القمح
ال��م��وج��ود ف��ي م��خ��ازن م��ط��اح��ن ب��ي��روت ال
يصلح حتى للعلف الحيواني .وتبين وجود
قوارض وصراصير وطيور بمحاذاة فتحات
الصومعات ال��ت��ي ه��ي مشرعة م��ن بعض

الجوانب» .وقال« :شاهدنا قوارض على قيد
الحياة كما قوارض نافقة» ،مؤكدا ً أنّ «القمح
حتى بعد تنقيته ال مفر من أن يُطحن مع
مخلفات الصراصير ،شعر الجرذان وسائر
أجزاء الحشرات».
وت ّم عرض صور علق عليها الدكتور أبو
ديه ومنها :هبوط الباطون من التصوينة
تسرب مياه األمطار وع��وارض نش ،شقوق
ف��ي ال��ص��وم��ع��ة م��ن ال���خ���ارج ،ش��ق��وق في

أكد نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم في بيان أنّ «تراخي األجهزة اإلدارية
والرقابية في السهر على تطبيق القوانين جعل من االستهتار بهيبة الدولة والقانون أمرا ً
مألوفا ً لدرجة التمادي في تهديد حياة الناس .فالنفايات استوطنت الشوارع مدة سنة
تقريبا ً وال تزال أزمتها جاسمة فوق صدور اللبنانيين والطرقات ال تزال تخطف أرواح الناس
في غياب تطبيق قانون السير ،والرصاص الطائش يحصد الضحايا في كل مناسبة».
أضاف« :إن ننسى لن ننسى فضائح الدواء المغشوش والغذاء المسموم الذي فضحت
وزراة الصحة خفاياه القاتلة .وفي هذا اإلطار بالتحديد ،تحيي نقابة المحامين القرار
السريع والحازم لقاضي األمور المستعجلة في بيروت الرئيس جاد معلوف بإقفال إحدى
مطاحن الحبوب بعدما تبين أنها تنتهك أسس السالمة العامة في مجال الصحة وسالمة
الغذاء .وحسنا فعل القاضي معلوف بإصدار قرار باإلقفال الفوري للمطحنة وضبط قمحها
وطحينها وكل ما بداخلها وتعيين خبير للتأكد من أن أصحاب المطحنة المذكورة نفذوا
اإلجراءات المطلوبة لتأمين سالمة منتجاتهم وجودتها».
وتابع« :إنّ هذا القرار القضائي يدل على أنّ في لبنان قضاة يسهرون على حماية الحقوق
حتى ولو قصرت أجهزة الحكومة في تطبيق القوانين .وهذا بحد ذاته يترك إرتياحا لدى
الناس ويشجع المسؤولين للعودة إلى روح المسؤولية في تنفيذ القوانين والقيام بالواجب
الرقابي السيما في ما يتصل بحياة اإلنسان وصحته».
وختم« :إنّ نقابة المحامين في بيروت تدعو إلى حماية سالمة الغذاء من خالل القانون
الخاص بها وبإشراف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء ،فال تبقى صحة المواطن مرهونة
بحماس وزير أو تقاعس آخر بل تصبح بحماية القانون بشكل دائم علما ً بأنه قد ت ّم إقرار
قانون سالمة الغذاء بالقانون المعجل الرقم  35تاريخ  2015/11/24المنشور في
الجريدة الرسمية العدد  ،48إال أنّ المراسيم التطبيقية لم تصدر لغاية تاريخه».

�صالح :نرف�ض التمديد �أو التجديد لمقدمي الخدمات
تكون شوائب التنفيذ ال تحصى وال
تعد كما حصل في جزين والضاحية
وغيرها م��ن المناطق مما يعرض
عمالنا ومستخدمينا رؤس��اء اقسام
ودوائر ومصالح ومدراء للمسائلة».
أضاف« :لذلك ربطت النقابة بين
مطالبها المحقة وعلى رأسها النظام
الداخلي وغيره من المطالب ورفضها
التمديد أو التجديد لشركات مقدمي
الخدمات حرصا ً منها على المؤسسة
واستمراريتها أوال ً وحفاظا ً على كرامة
وعزة عمالها ومستخدميها الذين ال
تنقصهم الخبرة والكفاءة والقدرة
على إدارة هذا المرفق العام والذي
ال يتطلب من مجلس إدارتنا الكريم
إال اتخاذ قرار جريء وحاسم بإبالغ
هذه الشركات انتهاء عقدها المحدد
في  2016/8/28وما عليها في فترة
الشهرين المتبقيين إال عملية التسلم
والتسليم م��ا بين ه��ذه الشركات
والمؤسسة ،بعد إقرار الخطة البديلة
ال��م��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل خ��ي��رة موظفي
المؤسسة وع��دم التلهي بقانونية
االضراب واالعتصام للنقابة ألنّ هذا
الحق يحفظه ويكفله الدستور وقانون
العمل واالتفاقات الدولية مع لبنان،
وإال فما الجدوى من انشاء النقابات
واالتحادات»؟
وأشار إلى أنّ «النقابة ومن خلفها
المستخدمين والعمال يقفون اليوم
ليس تضامنا ً مع رئيس دائرة الشياح

وحسب وإنما يتضامنون مع أنفسهم
وزمالئهم أيا ً كانت فئتهم أو وظيفتهم
ل��درء األخطار المحدقة بالمؤسسة
والعمال والمواطنين على حد سواء»،
آمالً من اإلدارة أن «تكون إلى جانب
عمالها ومستخدميها وأن تبادر
باتخاذ موقف ج��ريء وشجاع بعد
كل التقارير التي لديها والتي تعلن
صراحة فشل هذه الشركات بدءا ً من
اللجنة المكلفة من قبل المؤسسة
اإلشراف على أعمال الشركات مرورا ً
برأي االستشاري  NEEDSوكل من
عضوي مجلس اإلدارة وصوال ً لرفض
وزارة المالية ودي���وان المحاسبة
التمديد أو التجديد منذ بداية العقد
ناهيك عن رأي معظم رؤساء األقسام
والدوائر والمصالح وبعض المدراء
بعدم جدوى استمرار هذا المشروع
وفشله ،وال يتطلب ذل��ك إال اتخاذ
الموقف ال��ج��ريء بإنهاء المشروع
والموافقة على الخطة البديلة رأفة
بالمؤسسة وعمالها وبالمواطنين
على حد سواء».
وختم« :للمهندس جهاد شعيب
نقول نظافة كفكم وصالبة موقفكم
وتبيان الحقيقة بتقاريركم ووقوف
النقابة وم��ن خلفها المستخدمين
والعمال إلى جانبكم لن يثنينا عن
متابعة السير للحفاظ على مؤسسة
كهرباء لبنان مؤسسة وطنية نفتخر
ونعتز باالنتماء إليها».

«الإنماء والإعمار» َّ
يطلع على تقرير ف�ض
عرو�ض مناق�صة مطمر برج حمود ـ الجديدة
عقد مجلس إدارة مجلس اإلنماء واإلعمار جلسة
ص��ب��اح أم���س ب��ك��ام��ل أع��ض��ائ��ه وب��ح��ض��ور مفوض
الحكومة لدى المجلس.
واطلع المجلس بحسب بيان وزعه ،على «تقرير
لجنة فض العروض المالية لمناقصة مطمر برج
حمود ـ ال��ج��دي��دة ،واستمع م��ن رئيس لجنة فض

الجدران ،زجاج مكسور يدخل الحيوانات
إل��ى داخ���ل المبنى ،وج���ود روائ���ح كريهة
وتسرب المياه المبتذلة من الحمامات على
سطح المبنى مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا
وانتشارها وانتقالها من النوافذ وقسطل
التهوئة إلى أماكن أخرى ،مالحظة بعر فئران
ف��ي الصومعة ،ح��ش��رات كبيرة تخرج من
الفتحة التي تطل على المياه المبتذلة داخل
الطابق السفلي الصومعات وغيرها.

نقيب المحامين :لحماية �سالمة الغذاء
من خالل القانون الخا�ص بها

وقفة ت�ضامنية لنقابة عمال الكهرباء مع المهند�س جهاد �شعيب

ع��ق��د نقيب ع��م��ال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان شربل صالح،
مؤتمرا ً صحافيا ً في مركز المؤسسة
استهله بالقول« :نلتقي وإياكم اليوم
بوقفة تضامنية مع الزميل المهندس
جهاد شعيب رئيس دائ��رة الشياح
بعد استدعائه للتحقيق في مخفر
المريجة ،جراء االعتداءات المتكررة
على أم�لاك مؤسسة كهرباء لبنان
نتيجة تقصير وإه���م���ال ش��رك��ات
مقدمي الخدمات بإتمام أعمالها كما
يجب وتحميل وزر فسادها لعمال
ومستخدمي المؤسسة ،وه���ذا ما
حذرنا منه م��رارا ً وت��ك��رارا ً ب��أنّ هذه
الشركات وبعد تجربة أربع سنوات
وأك��ث��ر ل��م تجر على المؤسسة إال
الويل والثبور وعظائم األمور إلظهار
المؤسسة مؤسسة فاشلة تمهيدا ً
لخصخصتها وبيعها بأدنى األسعار
ناسين أو متناسين أنهم يحملون
اليوم خزينة المؤسسة أعباء مالية
جراء فشلهم الذريع في الجباية التي
هي عصب المؤسسة وركيزتها جراء
ع��دم ال��ق��راءة مما يسبب أخ��ط��اء ال
تحصى وال تعد وتأخير فاضح بإقفال
اإلصدارات خالل المهلة المحددة لهم
بأشهر مما جعل الجباية تتأخر سنة
وأكثر محملين المواطنين اللبنانيين
وزر فشلهم وتأخرهم ،ناهيك عن عدم
تنفيذ المعامالت المدفوعة وإصالح
األعطال وإذا ما قامت بتنفيذ بعضها

�أبو فاعور� :أي م�ؤ�س�سة تخالف ال�شروط
ال�صحية �س ُتقفل فور ًا

العروض إلى كل التفاصيل المتعلقة بالئحة األسعار
ال��ت��ي قدمتها ش��رك��ة خ���وري .كما ن��اق��ش المجلس
الخيارات المتاحة أمامه والمتعلقة بمناقصة مطمر
مصب نهر الغدير ،وق��د أبقى إجتماعاته مفتوحة
الستكمال البحث واتخاذ القرارات المناسبة في شأن
هاتين المناقصتين».

غ�صن ّ
يحدد �شروط مزايدات تلزيم
مواقف ال�سيارات في مطار بيروت
رأى رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن أنّ «تغيير
المشهد في مطار بيروت الدولي أم��ر بالغ األهمية لما لهذه البوابة
الرئيسية من أثر حين تطأ أقدام العائدين ،مغتربين وسواحاً ،األراضي
اللبنانية فضالً عن عمال وموظفين وعيالهم العائدين لتمضية إجازاتهم
في رب��وع لبنان خصوصا ً شعورهم باالبتزاز واقتناص مالهم ب��دءا ً
باألسعار العالية لبدل الوقوف في مرأب السيارات خالفا ً لك ّل مطارات
دول العالم التي تضع رسوما ً نقدية تبدأ من المجانية وت��زداد قياسا ً
لفترات رك��ون السيارة تسهيالً لحركة المسافرين وتأمين الخدمة
الفضلى وليس بالطبع لزيادة واردات الخزينة وتحصيل رسوم إضافية
من جيوب الناس».
وأشار إلى أنه مع «قرب موعد ّ
فض عروض دفتر شروط المزايدات
لتلزيم مواقف السيارات في مطار بيروت والمق ّرر في  2016/7/4يجب
أن يلحظ في دفتر الشروط األمور التالية:
أ -فترة توقف مجانية كافية لالستقبال والمغادرة وليس إل��زام
المواطنين عنوة دفع تعرفة باهظة من أجل توقف لدقائق معدودة.
ب -إدراج التعرفة لركون السيارة في الموقف ضمن دفتر الشروط
منعا لزيادة التعرفة والتالعب باألسعار.
ج -وضع تعرفة خاصة مخفضة لجميع العاملين في شركات الطيران
وفي المطار والحفاظ على التعرفة الخاصة المخفضة لموظفي شركة
طيران الشرق األوسط والشركات التابعة لها».
وإذ أكد «وجوب لحظ هذه المطالب في دفتر الشروط» ،دعا «اتحاد
نقابات موظفي وعمال شركات الطيران في المطار إلى رفض تنفيذ أي
قرار يلحق الضرر بمصالحهم وحقوقهم والتعبير عن ذلك بجميع السبل
الديمقراطية التي يتيحها الدستور وتقرها القوانين».

ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور ظهر أمس اجتماعا ًفي مكتبه في
ال��وزارة ،ألطباء األقضية والمراقبين
الصحيين ورؤس���اء مصالح وزارة
الصحة في المناطق اللبنانية.
وإثر اللقاء عقد أبو فاعور مؤتمرا ً
صحافيا ً أعلن فيه أنه «بعد سنتين
على حملة سالمة ال��غ��ذاء ،ال تزال
هناك بعض الجيوب التي ترفض
الخضوع للقانون واالمتثال لقرارات
وزارة الصحة على غ��رار ما حصل

من حادث مؤسف في عكار لناحية
تسمم أفراد عائلة واحدة ومقتل فرد
من أبنائها».
وقال أبو فاعور« :إنّ البعض في
البلد قد يكون في حاجة إلى عصا
القانون الغليظة ألن تكون نافذة،
لذلك ونتيجة تقييم مشترك ،تم
االتفاق على إج��راءات جديدة سيتم
اعتمادها وتقضي بالتخلي عن مبدأ
اإلن��ذارات التي أثبتت فشلها وعدم
جدواها».

أضاف« :إنّ التعليمات الجديدة
المعطاة من وزارة الصحة تقضي
باإلقفال الفوري ألي مؤسسة غذائية
يسجل فيها خلل من ناحية الشروط
الصحيح وغياب الشهادات الصحية
المطلوبة للعمال وال تلتزم بعوامل
النظافة وشروط وزارة الصحة».
وأكد أبو فاعور أنه اتصل بالمدير
العام لقوى األم��ن الداخلي لضمان
م���ؤازرة ال��ق��وى األمنية لعمل فرق
وزارة الصحة.

وزني :التطبيع لن ي�ؤثر
على التبادل التجاري بين لبنان وتركيا
أكد الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن «ال انعكاسات
سلبية لتطبيع العالقات بين إسرائيل وتركيا على لبنان،
إنما األه��م واألب��رز في الموضوع ،يكمن في ملف النفط
والغاز في المنطقة» ،موضحا ً أنّ هناك «مناطق متنازع
عليها بين لبنان وإسرائيل من جهة ،والنقطة المتنازع
عليها بين إسرائيل وقبرص ولبنان في حقل «أفرودايت»،
من هنا إن تطبيع إسرائيل عالقاتها مع تركيا يخلق لديها
يصب في
ارتياحا ً إلى الدور التركي في هذا المجال والذي
ّ
مصلحتها مع وقوف تركيا إلى جانبها في المفاوضات
الجارية والتي ستجري حول هذا الملف ،على محو َري رسم
الحدود البحرية مع قبرص ،وفي الوقت ذاته رسم الحدود
البحرية مع لبنان».
وفي العالقات اإلقتصادية ،لفت وزني إلى أنّ «التطبيع لن
يؤثر على التبادل التجاري بين لبنان وتركيا ،ألنّ المنتجات
الصناعية والزراعية اإلسرائيلية تذهب في غالبيتها إلى
الدول األوروبية ،بمعنى أن سوقها لن تكون في األراضي
التركية» ،مشيرا ً إلى أنّ الصناعة اإلسرائيلية الـ»هايتك»
موجهة إلى خارج تركيا ،كذلك األمر بالنسبة إلى زراعتها
ّ
تتوجه صادراتها إلى أوروبا.
التي
ّ
وأوضح أنّ الهدف من التطبيع المذكور ،أن «يصبح وضع

إسرائيل ،سياسيا ً واقتصاديا ً ونفطياً ،مرتاحا ً في المنطقة».
وردا ً على س��ؤال عن وضعية المصارف اللبنانية في
تركيا بعد التطبيع ،أكد وزني أنّ تركيا «لن تقفل المصارف
اللبنانية العاملة على أراضيها بفعل التطبيع ،كما أنها لن
تعزز تواجد المصارف اإلسرائيليه فيها» ،موضحا ً أنّ «زبائن
المصارف اللبنانية الموجودة في تركيا ،معروفون ونوعية
عملياتهم واضحة بأهدافها وطريقة استخدامها» ،مذ ّكرا ً بأنّ
غالبية هؤالء الزبائن من الجنسية اللبنانية.
كذلك طمأن إل��ى أن «ال انعكاسات على آلية دخ��ول
اللبنانيين إلى تركيا من دون تأشيرات دخول» ،وقال :في
المقابل ،لطالما استفادت تركيا من السياح اإلسرائيليين وال
سيما في الكازينوهات الموجودة على أراضيها ،وسيزداد عدد
الوافدين اإلسرائيليين إلى تركيا مع بدء تطبيع العالقات .أما
لبنان فلم يخسر السياح األتراك ألنهم ال يترددون أصالً إليه،
بل على العكس فإنّ السياحة التركية تستقطب اللبنانيين
بشكل دائم.
ولم يغفل وزن��ي اإلش��ارة إلى أنّ «تركيا ستستفيد من
التطبيع لجهة تحسين عالقاتها مع االتحاد األوروبي ،بفعل
الوساطة اإلسرائيلية ألنّ إسرائيل لديها عالقات جيدة مع
الدول األوروبية».

جمعية ُّ
تقدم العلوم ت�شاركت في يوم
البحث العلمي لـ «اللبنانية العالمية للطب»
نظمت الجمعية اللبنانية العالمية
لطالب الطب في لبنان SCORE
يوم البحث العلمي العاشر بالتعاون
مع الجامعة االميركية في بيروت
التي استضافت هذا الحدث العلمي
والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم.
وك��ان ضيف ال��ش��رف لهذه السنة
كل من رئيس الجامعة األميركية
في بيروت البروفسور فضلو خوري
واألستاذ في كلية الطب في جامعة
القديس يوسف البروفسور فادي
نصر .وحضره باالضافة إلى طالب
الطب من جامعات عدة في لبنان،
رئيس الجمعية الببنانية لتقدم
العلوم ونائب رئيس جامعة الروح
القدس  -الكسليك البروفسور نعيم
عويني ورئيس الجمعية السابق

البروفسور عبدو جرجس.
ي��ذك��ر أنّ ي���وم ال��ب��ح��ث العلمي
هو المؤتمر العلمي السنوي الذي
أن��ش��أت��ه  SCOREب��ه��دف تقديم
الطالب مشاريع البحوث العلمية
المتخصصة بالعلوم األساسية
والطبية والتمريض التي أجريت
في كليات الطب المختلفة في لبنان.
ويهدف إلى توفير الخطابات العلمية
من بعض األطباء والباحثين األكثر
شهرة وتأثيرا في المنطقة لما لها
من أهمية في تقديم معلومات علمية
ج��دي��دة وأس��اس��ي��ة يستفيد منها
الطالب.
تخلل اليوم العلمي كلمة للجمعية
اللبنانية ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��وم ألقاها
جرجس تضمنت لمحة تاريخية عن

تأسيس الجمعية عام  1968وكل
الباحثين الكبار الذين كانوا أعضاء
فيها والنشطات والمؤتمرات العلمية
للجمعية التي ُنظمت بالتعاون مع
جامعات من لبنان وخارجه ومراكز
األبحاث والمنظمات العالمية.
ث��م ق��دم��ت ال��ج��م��ع��ي��ة بشخص
رئيسها ع��وي��ن��ي وج��رج��س درع��ا
تقديرية لرئيس الجامعة االميركية
ف���ي ب���ي���روت ال��ب��روف��س��ور فضلو
خوري.
وختاماً ،ت� ّم توزيع جوائز على
الطالب الذين اظهروا كفاءة وتفان
في مشاريعهم البحثية ،كما قدمت
الجمعية اللبنانية كعادتها جائزتين
ألفضل بحثين قدمهما طالب الطب
خالل هذا اليوم.

«�سالمة المباني» و«»SOS Tripoli
تعر�ضان الم�شاريع الإنمائية في طرابل�س

«العمل» ّ
ت�سدد م�ساهماتها
لالتحاد العمالي العام
وافق وزير العمل سجعان القزي على صرف المساهمة النقدية السنوية
بقيمة أربعمئة مليون ليرة لبنانية للمركز الوطني للتدريب المهني ،وصرف
المساهمة النقدية لالتحاد العمالي العام بقيمة خمسمئة مليون ليرة لبنانية
عن العام .2016

�شبيب يوقف المعامالت والتراخي�ص
المتعلقة بعقارات الرملة البي�ضاء
اتخذ محافظ بيروت القاضي زي��اد شبيب ق��رارا ً بوقف سائر المعامالت
والتراخيص المتعلقة بعقارات الرملة البيضاء .وكلف شرطة بيروت توقيف
كل االعمال التي تجري في تلك العقارات.

وفد سالمة المباني في مقر الجمعية
أشارت شبكة سالمة المباني  SBAفي بيان ،أنّ وفدا ً
منها برئاسة المهندس يوسف ف��وزي ع��زام لبى دعوة
جمعية  SOS Tripoliفي طرابلس ،وذل��ك بحضور
رئيس الجمعية الدكتور جمال ب��دوي والدكتور جمال
عبد وأعضاء من مجلس بلدية طرابلس وفريق الهندسة
والتخطيط إلنماء طرابلس وفعاليات من المدينة ،حيث
ع��رض ع��زام لمشاريع التخطيط لمدن صممها وشرح
المسار والخطوات المتبعة في عملية تخطيط المدن،
كما وعرض لمسودة مقترح مشروع المخطط التوجيهي
لطرابلس على ان يقدم الحقا ً للجهات المانحة وال سيما

االتحاد األوروبي.
وشدّد عزام على «ضرورة القيام بالمسوحات الميدانية
لمعرفة واقع حال المدينة خصوصا ًمن الناحية االقتصادية
واالجتماعية والبنى التحتية ،وتقييم المشاريع القائمة
وبناء التصميم بعد تحليل واقع الحال».
كما سلط الضوء على النزوح السوري وتأثيره على
المدينة ومستقبلها ،حيث اتفق الجميع على اهمية
المشروع ن��ظ��را ً لحاجة المدينة لإلنماء ،ودار نقاش
مستفيض بين الحضور وع��زام حول خطوات المشروع
وكيفية تطبيقها في طرابلس.

