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اقت�صاد

«حركة بال بركة» خ ّيمت على الأ�سواق التجارية ع�شية عيد الفطر...
�إقبال خجول والتجار ينتظرون الع�صا ال�سحرية لحلحلة الجمود
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
«عيد بأية حال عدت يا عيد،»...
بهذه العبارة يستقبل البقاعيون من
مختلف الفئات الشعبية العيد هذا
العام ،أمام ضائقة اقتصادية أق ّل ما
يُقال فيها أنها خانقة.
األس�����واق ال��ت��ج��اري��ة افتتحت
أبوابها منذ نهاية األسبوع الماضي
أم��ام المواطنين ل��ش��راء حاجيات
العيد ،لك ّنها في الواقع لم تتمكن من
جذب المواطنين ،والسبب واضح
ومعروف ،وهو غياب القدرة الشرائية
في ظ ّل هذه األزمة االقتصادية.
وفي جولة لـ«البناء» ،على بعض
األس���واق التجارية ف��ي برالياس،
وقب الياس ،وشتورا ،والمرج ،وجب
جنين ،وم��ش��غ��رة ،رص��دن��ا غياب
المتسوقين ،بالرغم من التنزيالت
والتخفيضات التي ناهزت الـ  70في
المئة.
وع��زا التجار ضعف اإلقبال إلى
الضائقة المعيشية ،وغياب السياح
العرب والمغتربين الذين يشكلون
العمود الفقري للبقاع وأهله ،خاصة
أنّ أبناء البقاع يعوِّلون على وصول
المغتربين خ�لال الشهر الجاري،
ناهيك ع��ن األوض���اع األمنية التي
س��اه��م��ت ف��ي ع����زوف ال��ع��دي��د من
المصطافين عن المجيء إلى لبنان
وقضاء موسم الصيف.
انطالقا ً من هذا الواقع ،رفع تجار
ال��ب��ق��اع ال��ص��وت ع��ال��ي��اً ،ف��ه��ذه هي
السنة الخامسة لألزمة السورية وال
يزال التجار يتكبّدون الخسائر بينما
يخيّم الجمود على القطاع التجاري،
مع العلم أنّ التجار بدأوا منذ بداية
ال��م��وس��م ت��خ��ف��ي��ض��ات وت��ن��زي�لات
لتشجيع المواطنين ،واستبشروا
خيرا ً بعيد الفطر واالن��ف��راج الذي
قد يتم على أكثر من صعيد ،ولكن
سرعان ما تبدّدت هذه اآلم��ال ،بعد
التفجيرات التي ضربت مدينة القاع
البقاعية ،ما أدى إلى ش ّل الحركة
والعجلة االقتصادية والتجارية،
تيسر لشهر
واكتفى البقاعيون بما
ّ
الخير.
يقول أحد التجار في منطقة شتورا
محمد صالح لـ«البناء»« :المواطنون
ي��دخ��ل��ون إل��ى ال��م��ح��ال التجارية،
لكنهم ال يشترون أكثر م��ن سلعة
أو اثنتين كح ّد أق��ص��ى» .ويضيف
صالح« :ال يمكن للتاجر االستمرار،
فنحن وبالرغم من أننا في سوق هو
مزيج بين الشعبي والمتوسط ،وال

سوق قب الياس التجاري والشعبي
نعتمد على السياح بشكل كبير ،إال
أنّ ضعف الحركة التجارية بشكل
عام وضعف القدرة الشرائية لدى
المواطنين أدى إلى خسارة التجار
أم����واال ً ط��ائ��ل��ة ،ون��ح��ن ف��ي السنة
الخامسة ال زلنا نتكبد العديد من
الخسائر والتي ناهزت مئات اآلالف
من الدوالرات».

(أحمد موسى)
وتشير لمى شحيمي ،وهي مدرسة
في إحدى مدارس البلدة ،من جهتها،
لـ«البناء» ،إلى أنّ ارتفاع األسعار لم
يمكنها من شراء حاجياتها .وتقول:
«صحيح هناك تنزيالت واألسعار
مقبولة بشكل ع��ام ،لكنها مرتفعة
بالنسبة إلينا ،ألنّ رواتبنا لم تعد
قادرة على تح ُّمل هذه األسعار وسط

التنزيالت والعروض لم تحركا الجمود

تقرير بنك عودة :انخفا�ض معدل �إ�شغال الفنادق
وتراجع تدفقات اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر
أش����ار ت��ق��ري��ر «ب��ن��ك ع����ودة»،
ال��ص��ادر ع��ن الفترة الممتدة من
السابع والعشرين من حزيران
إلى الثالث من تموز  ،2016إلى أن
معدّل إشغال الفنادق في العاصمة
اللبنانية بيروت بلغ  56في المئة
خالل األشهر الخمسة األول��ى من
العام  2016بحسب أحدث مسح
لشركة «إرنست اند يونغ» حول
معايير الفنادق في منطقة الشرق
األوس����ط ،م��ق��اب��ل م��ع��دل إش��غ��ال
وصل إلى  57في الفترة نفسها من
العام الماضي .وفي الوقت الذي
شهدت فيه ك ّل من دبي ،وأبوظبي
ورأس ال��خ��ي��م��ة أع��ل��ى م��ع��دالت
إش��غ��ال للفنادق بنسب  86في
المئة  81في المئة و 74في المئة
على التوالي خالل األشهر الخمسة
األولى من العام الجاري ،سجلّت
كل من ع ّمان ،وم ّكة والكويت أدنى
معدالت إشغال فندقية بنسب 53
في المئة 51 ،في المئة و 44في
المئة على التوالي.
في موازاة ذلك ،ارتفعت معدالت
اإلشغال الفندقية في ث�لاث مدن
ع��رب��ي��ة خ�ل�ال األش��ه��ر الخمسة
األول����ى م��ن ال��ع��ام  2016حيث
سجلت ال��ق��اه��رة ورأس الخمية
ارتفاعا ً بنسبة  13في المئة و8.6
في المئة على التوالي.
في المقابل ،شهدت عشر مدن
ع��رب��ي��ة أخ���رى ت��دن��ي��ا ً ف��ي نسبة
اإلشغال في الفنادق حيث بلغت
أعلى نسبة انخفاض في ك ّل من
المدينة المنورة والكويت بواقع
 14في المئة .هذا وبقيت نسبة
التشغيل في الرباط مستقرة عند
 74في المئة.
إل���ى ذل����ك ،أظ��ه��ر ال��م��س��ح أنّ
متوسط سعر الغرفة في الفندق
قد ارتفع في ست مدن عربية مع
الحركات الصاعدة ،حيث سجلت
القاهرة ارتفاعا ً بنسبة  21.9في
المئة ،تلتها المدينة المنورة بـ3
في المئة وع�� ّم��ان بـ 2في المئة.
وفي المقابل ،سجلّت ثماني مدن
عربية ان��خ��ف��اض��ا ً الف��ت��ا ً ف��ي هذا
ال��م��ؤش��ر حيث هبط ف��ي بيروت
بنسبة  17.5ف��ي ال��م��ئ��ة تلتها
أبوظبي 15.9في المئة والدوحة
 14.9في المئة.
وب��ال��ن��ظ��ر إل����ى ت��رت��ي��ب ه��ذا
ال��م��ؤش��ر ،نجد أنّ سعر الغرفة
في الفندق وصل في الكويت إلى
مئتين وثمانية وسبعين دوالرا ً
اميركياً ،تلتها دبي بمئتين وأربعة
وسبعين دوالرا ً وج���دّة بمئتين

وواحد وستين دوالراً .فيما سجلت
بيروت مئة وسبعة وثالثين دوالرا ً
للغرفة ،تلتلها أبوظبي بمئة وستة
وثالثين دوالراً ،وال��ق��اه��رة بمئة
وستة وعشرين دوالراًأميركيا ً في
أدنى مستوى أسعار على صعيد
المؤشر.
أما متوسط العائد على الغرفة
الفندقية فأظهر ارتفاعا ً في ثالث
مدن فيما انخفض في إحدى عشرة
مدينة أخ��رى ،حيث بلغ االرتفاع
األك��ث��ر أه��م��ي��ة ف��ي ال��م��ؤش��ر في
القاهرة مع  54.3في المئة ،فيما
سجلّت الكويت أعلى انخفاض
مع  23.1في المئة .وف��ي الوقت
ال���ذي سجلت فيه ك�� ّل م��ن دب��ي،
ج��دة وال��دوح��ة العائدات األعلى
على الغرف ،سجلت ك ّل من مكة
وال��ق��اه��رة وب��ي��روت انخفاضات
ملحوظة.
م��ن ناحية أخ���رى ،انخفضت
التدفقات المالية الناتجة عن
االستثمار األجنبي المباشر في
لبنان بحسب تقرير االستثمار
العالمي  2016الصادر عن مؤتمر
األم��م المتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADبنسبة 19.4%
عن العام السابق لتصل إلى 2.34
مليار دوالر في العام .2015
ك���م���ا ك���ش���ف ال���ت���ق���ري���ر أنّ
االستثمارات األجنبية المباشرة
في لبنان انخفضت بنسبة  49في
المئة لتصل إلى ستمئة وتسعة
ع��ش��ر م��ل��ي��ون دوالر ف���ي ال��ع��ام
.2015
عالوة على ذلك ،أشار التقرير إلى
أنّ قيمة لبنان من خالل االستحواذ
واالن��دم��اج عبر الحدود من حيث
صافي المبيعات كان أربعة عشر
مليون دوالر في العام 2015في
حين بلغت قيمة عمليات االندماج
واالستحواذ عبر الحدود من حيث
صافي المشتريات سبعة ماليين
دوالر أميركي.
ه��ذا وق��د بلغت قيمة مشاريع
االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي ال��م��ب��اش��ر
التأسيسي كوجهة ثالث مئة وأحد
عشر مليون دوالر أميركي في العام
 2015فيما بلغت مئتين وعشرين
مليون دوالر في العام الذي سبقه.
وبلغت قيمة مشاريع االستثمار
األج��ن��ب��ي ال��م��ب��اش��ر التأسيسي
ال��م��ع��ل��ن��ة ف��ي ل��ب��ن��ان م��ع إق��ب��ال
المستثمرين خمسة وسبعين
مليون دوالر خالل العام ،2015
مقارنة بمليون ومئتي أل��ف في
العام .2014

أم���ا ف��ي م��ا يتعلٌق بموضوع
تراخيص البناء الممنوحة في
لبنان وفي الوقت الذي كانت فيه
نسبة تراخيص البناء في شهر
أيار الماضي أقل من مستواها على
ما كانت عليه في الشهر نفسه من
العام السابق ،يبقى معدل هذه
السنة وأداؤها أفضل مما كان عليه
في السنة الماضية.
وف��ي ال��واق��ع ،تغطي تراخيص
البناء  5,325,761متر مربّع
خالل األشهر الخمسة األول��ى من
العام  2016بنسبة نمو وصلت
الى  9.3في المئة ،مقارنة بالفترة
بنفسها من العام الماضي.
والجدير بالذكر أنّ تراخيص
البناء هي مؤشر رئيس لنشاط
البناء المقبل ال��ذي يمثل جانب
ال��ع��رض ف��ي قطاع ال��ع��ق��ارات في
لبنان.
وي��ش��ي��ر ال��ت��راج��ع ف��ي إع��ط��اء
تراخيص البناء إلى أنّ النشاط
ي��ت��رك��ز ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د خ���ارج
ال��ع��اص��م��ة ب���ي���روت ،خ��اص��ة أنّ
المطورين يحرصون على أقلمة
اإلم��دادات الخاصة بهم مع أنماط
الطلب المتغيّرة في السوق.
كما انخفضت حصة بيروت من
إجمالي رخص البناء إلى  4.5في
المئة خالل األشهر الخمسة األولى
من العام  2015بعد أن كانت عند
مستوى  10.6في المئة في الفترة
نفسها من العام  .2014وانخفضت
إلى  3.5في المئة في الفترة نفسها
من العام .2016
في المقابل ،شهد جبل لبنان
ت��راج��ع��ا ً م��م��اث�لاً ف��ي حصته من
ت��راخ��ي��ص ال��ب��ن��اء م��ن  48.9في
األشهر الخمسة األول��ى من العام
 2015حتي  44في الفترة نفسها
من العام .2016
أم��ا المناطق األخ���رى فبقيت
بمعظمها على ارتفاع ،بالرغم من
األداء غير المتساوي فيما بينها.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ارت��ف��ع��ت فيه
نسبة محافظة لبنان الجنوبي
من  11.6في المئة الى  14.6في
المئة ،شهدت محافظة النبطية
ارتفاعا ً من  8.7في المئة الى 9.7
في المئة .كما أنّ حصة محافظة
البقاع ارتفعت كغيرها من المناطق
من  8.2في المئة لتصل إلى 9.7
ف��ي ال��م��ئ��ة .وق��د اس��ت��ق��رت نسبة
تراخيص البناء في شمال لبنان
عند  18.6في المئة عند احتساب
نقابة المهندسين في الشمال مع
نقابة المهندسين في بيروت.

غ�لاء المعيشة ،خصوصا ً المواد
الغذائية واالستهالكية».
وتضيف لمى« :لم أتمكن من شراء
س��وى قطعة واح���دة لك ّل ابنة من
بناتي» ،مشيرة إلى أنها في السابق
كانت تشتري ثالث قطع لك ّل واحدة،
على اعتبار أنّ العيد ثالثة أيام ،أما
اليوم فكل شيء تبدل وتغير ،ولم

تعد قادرة على شراء أكثر من قطعة
واح���دة وه��ي تبحث ،ف��ي أك��ث��ر من
محل ،للحصول على السعر المناسب
إلمكانياتها المادية المحدودة».
في شارع برالياس ،حيث المحال
التجارية ذات الماركات المتنوعة
(حوالى  300محل) ،وبالرغم من
تحسن حركة اإلق��ب��ال ،لكنها تبقى
ُّ
ضعيفة مع ضعف القدرة الشرائية،
خصوصا ً أنها تقتصر على أبناء
المنطقة والنازحين السوريين.
وتنعكس المخاوف جراء األزمات
األمنية ،بطبيعة الحال ،على الوضع
في السوق التجاري ،وال يخفي التجار
خشيتهم وخوفهم من االستمرار في
هذا المنوال ،ألنّ التداعيات المالية
التي قد يتكبدها القطاع التجاري
كبيرة للغاية ،في حال عدم الشعور
باألمان.
وفي جب جنين ،عاصمة البقاع
الغربي ،الرواد كثر ،لكنهم لم يحركوا
القطاع التجاري ،فالمحال التجارية
وبالرغم من التخفيضات الحاصلة
لم تجذب المطلوب ،ويقول أحدهم:
«لم نقصد السوق للتبضع».
حال األسواق التجارية البقاعية،
ال يُنذر بالخير ،بالرغم من «عجقة»
المهرجانات ،وعليه فإنها تنتظر
تحريك العجلة االقتصادية وعودة
التفاؤل إلى لبنان ،ما يترك أثره على
القطاع التجاري اللبناني.
وإلى مشغرة التي تحول شارعها
الرئيسي ،منذ س��ن��وات ،إل��ى سوق
يقصده الكثيرون من أبناء القرى
المجاورة مختصرين عناء المسافة
إلى األسواق المحيطة والتي يبتعد
أقربها عنها مسافة  20كيلومتر أو
أكثر ،ورغم ذلك فإنّ سوق مشغرة
ال يق ّل معاناة اقتصادية عن غيره.
وي��ق��ول ج���ان ال��دب��س ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
إنّ المشكلة ف��ي تحريك العجلة
االق��ت��ص��ادي��ة «ت��ك��م��ن ف���ي غ��ي��اب
السياسة االقتصادية عند الدولة،
حيث ال ح��دود لديها ف��ي التجاهل
وغياب الروزنامة االقتصادية ورواد
السياحة».
وي��س��أل« :أي���ن ب��رن��ام��ج وزارة
السياحة ووض��ع البقاع الغربي
وم��راف��ق��ه السياحية على خارطة
وبرامج وزارة السياحة؟ فلم نسمع
أو نالحظ وجود سياحية وصلتنا ،أو
المطاعم المحيطة ببحيرة القرعون
م��وض��وع��ة ف��ي ج��دول��ة ال��م��واس��م
السياحية لدى وزارة السياحة!!؟.

 IBL Bankيحوز جائزة التم ّيز
في المنتجات الإدخاريّة

دبو�سي يبحث �سبل تطوير
المجتمع االقت�صادي في ال�شمال

دبوسي متوسطا ً وفد الخبراء
ناقش رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق
دبوسي مع ك ّل من الدكتور مصطفى جنيد والخبير عمر
الصلح والخبير في قضايا التنمية المستدامة والعالقات
ال��ع��ام��ة إل��ي��اس خ�لاط ووف���د م��ن بنك ع���ودة ،مختلف
السبل الكفيلة بتطوير المجتمع االقتصادي ،إضافة
إلى مسيرة غرفة طرابلس ،والدور الذي يمكن أن يلعبه
القطاع الخاص في حركة التنمية في مناخ من الشراكة
مع القطاع العام ،وبروز الحاجة إلى خدمات مصرفية
متنوعة لتجديد دورة الحياة االقتصادية.
وشدّد دبوسي على أنّ «طرابلس ومناطق الجوار تمتلك
الموقع االستراتيجي وكل مقومات القوة» .وق��ال« :إنّ
نقاط الضعف نحن ملزمون بالعمل على نقلها من موقع
الضعف إلى مواقع القوة وهذه مسؤوليتنا األساسية في
التنمية والتقدم والتحديث وكذلك في شراكتنا المتكاملة
مع القطاع العام المتمثل بالدولة التي ال يمكن إال أن نكون

إلى جانبها ،خصوصا ً في هذه المرحلة .وإننا بصدد
ّ
الحث على إيجاد البيئة الجاذبة لالستثمار وتهيئتنا
للمشاركة في إعادة إعمار سورية والعراق».
وأشاد جنيد ،من جهته ،بدور الغرفة ،وأشار الصلح
إل��ى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
في حين أك��د مدير شبكة ال��ف��روع في بند ع��وده كمال
طبارة «روح االنفتاح على ك ّل القطاعات االقتصادية
واالستهالكية وعلى التعاون مع غرفة طرابلس ولبنان
الشمالي».
بعد اللقاء جال الجميع على مختلف مشاريع غرفة
طرابلس من حاضنة األعمال (البيات) إلى مختبرات
مراقبة الجودة إلى مركز التعليم المستمر ألطباء األسنان
وكذلك اإلطالع على ك ّل المشاريع االبتكارية التي يعمل
على بلورتها عدد من رواد األعمال الشباب والمشاريع
التي تزمع الغرفة تحقيقها في المستقبل.

ن�سبة تلوّث مياه الليطاني بلغت  37في المئة
ورئي�س لجنة المتابعة ينا�شد الم�س�ؤولين التحرك
أعلن رئيس بلدية زوطر الغربية رئيس لجنة المتابعة
لقضية تلوث نهر الليطاني المهندس حسن عز الدين أنّ
«نتائج فحص مياه نهر الليطاني في مختبرات مؤسسة
مياه لبنان الجنوبي أظهرت تلوث مياه الليطاني بنسبة
 37في المئة».
وق���ال ف��ي ب��ي��ان إث��ر ج��ول��ة ل��ه م��ع ع��دد م��ن الخبراء
والمهندسين من مكتب الخدمات المركزي في حركة
«أمل» على طول نهر الليطاني من الخردلي إلى شحور:
«ت ّم تحذيرنا من السباحة في مياه النهر أو استخدامها
ل��ري المزروعات بسبب كثرة الجراثيم التي تحتويها
بسبب الصرف الصحي والتي تسبب التسمم والتيفوئيد
(إسيرشيياكولي ـ كولي فورم ـ سلمونيال) هذا باإلضافه
إلى تلوث أرض النهر بالجراثيم المعروفة باسم سيرومونا
وقد بلغت نسبة التلوث  37في المئة في حين أنها يجب أن
تكون  2في المئة».
أضاف عز الدين« :أمام هذا الواقع المزري والمخزي
وبعد سلسلة تحركات قمنا بها مع حملة سكروا المرامل
ومع البلديات المحيطة بالنهر ورغم المناشدات اإلعالمية،

وبعد أن بح صوتنا ونحن نطالب بإقفال المرامل التي
تقوم بغسل الرمول فوق النهر والتي تسبب التلوث ،فضالً
عن مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر من عدد من
البلديات المجاورة ،فإننا متجهون للتصعيد بعد العيد
وتنفيذ اعتصامات أمام السراي الحكومية في النبطية
وصيدا وأمام مجلس الوزراء في بيروت حتى تتخذ الدولة
اإلج���راءات الرادعة وتقوم بإقفال غسل الرمول ووقف
مجزرة البلديات التي تصب مياه الصرف الصحي في
النهر وهي معروفة وسوف نعلن عنها في اإلعالم قريباً».
وختم« :نناشد نواب الجنوب بالتحرك كما نوجه نداء
إلى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإلى
الرئيس نبيه بري وهما ال يقبالن أن يتحول النهر الذي
حمى المقاومين أيام االحتالل اإلسرائيلي إلى نهر ملوث
وهو من األنهار التي نفتخر بها في لبنان وك��ان عصيا ً
على العدو اإلسرائيلي سرقة مياهه ،فكيف نسمح بتلويثه
ألصحاب المرامل ولعدد من البلديات التي توجه مجاريها
اليه .أليس من المعيب والحرام والمحرم والجواب عند
الرئيس بري والسيد نصرالله والنواب األكارم».

«ال�صحة» تر ّد على �سنو :معظم
المطاحن المقفلة للقمح ولي�ست للعلف
حاز مصرف  IBL Bankعلى جائزة «التميّز من حيث المنتجات المصرفية
اإلدّخارية» في خالل الحفل السنوي لتوزيع جوائز التميّز واإلنجاز المصرفي
العربي للعام  2016الذي ينظمه االتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام
الثاني على التوالي.
وأُقيم الحفل الذي تنظمه مجلة  The Banking Executiveبالتعاون
مع مجلة  Exclusibe Magazineفي  12أي��ار  2016في كازنو لبنان،
في حضور حشد من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من
المؤسسات الدولية واإلقليمية.
وتسلم الجائزة ممثالً المصرف رئيس مجلس اإلدارة والمدير عام لبنك
 IBL Bankسليم حبيب الذي شكر «االتحاد الدولي للمصرفيين العرب على
اهتمامهم وتقديرهم إلنجازات المصرف» ،مؤكدا ً «سعي المصرف الدائم إلى
تقديم أفضل الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات العمالء ومواكبة
تط ّور العمل المصرفي».

مياه بيروت وجبل لبنان ت�ضع
جداول  2016قيد التح�صيل
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان «أنها وضعت قيد التحصيل
جداول إصدارات العام  2016وهي تدعو جميع المشتركين إلى تسديد بدالت
المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين أو لدى دوائر
التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة «أون الين»
لتحويل األموال .»OMT
علما ً بأنّ المؤسسة اعتمدت اعتبارا ً من تاريخ  2016/2/1طريقة دفع
إضافية لتحصيل الفواتير لمن يرغب من المشتركين عبر شركة نتكومرس
التي تدير عمليات ومعامالت الدفعه اآلمنية بواسطة بطاقات اإلئتمان عبر
اإلنترنت ،على موقع المؤسسة  lb.gov.ebml.wwwفيزا من خالل مصرف
االعتماد اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خالل مصرف فرنسبنك ش.م.ل.
وأن��ذرت المؤسسة «المخالفين عن تسديد بدالت العام  2015وما قبله
بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المياه عنهم وتطبيق احكام المادة  24من
نظام اإلستثمار بحقهم ،وتحسسا ً منها للظروف االقتصادية التي تمر بها
البالد عمدت إلى اإلعفاء عن غرامات التأخير على بدالت االشتراكات العائدة
للعام  2015وما قبله بنسبة ( 90في المئة) شرط أن تسدد قبل تاريخ
 ،2016/12/31كما باشرت بتقسيط البدالت المتأخرة عن الفترات السابقة
ولغاية تاريخ  2015/12/31وفق اآللية المعتمدة».
وأملت من المشتركين «التجاوب مع هذا اإلعالم وتسديد المبالغ المتوجبة
عليهم من دون أي تأخير .ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل
مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن».

أكدت وزارة الصحة العامة أنّ «هناك قمحا ً غير مطابق
كما هناك قمح مطابق» ،الفتة إلى أنّ «المطاحن التي ت ّم
إقفالها هي في معظمها مطاحن قمح وليست مطاحن
علف».
وتعليقا ً على تصريح رئيس تج ّمع المطاحن إرسالن
س ّنو حول إقفال عدد من المطاحن في مختلف المناطق
اللبنانية ،أوضحت الوزارة ما يلي:
ـ أوالً :المطاحن التي ت ّم إقفالها هي في معظمها مطاحن
قمح وليست مطاحن علف كما اعتبر سنو في بيانه،
وتشكل مصدرا ً أساسيا ً للطحين والبرغل في المناطق
المتواجدة فيها.
ـ ثانياً :يبدو أنّ تج ّمع المطاحن ليس على دراية بحجم
القطاع الفعلي الذي ال يقتصر فقط على المطاحن الكبرى
التابعة لبعض المتم ّولين الكبار ،فمن أين استقى سنو
معلوماته وقرر أنّ المطاحن ليست للقمح؟

ـ ثالثاً :إذا كان القطاع بخير ،تسأل وزارة الصحة سنو،
كيف ت ّم اقفال ك ّل هذه المطاحن لعدم مطابقتها ألدنى
معايير الصحة والسالمة العامة؟
ـ رابعاً :تؤكد وزارة الصحة أنّ هناك قمحا ً غير مطابق
كما هناك قمح مطابق ،وهذا ما أثبتته نتائج التحاليل ال
سيما التي قامت بها أخيرا ً النيابة العامة والتي أكدت
وجود نسبة أوكراتوكسين عالية في بعد العيّنات التي
أخ��ذت من إه���راءات المرفأ ،فمن غير المجدي محاولة
العودة إلى معزوفة إنكار الحقائق ،وليس حضرة رئيس
التج ّمع وال مصالحه التجارية من يمثل الجهة المخ ّولة
التقرير في هذا األمر.
 خامساً :آن األوان كي يقتنع بعض أصحاب المصالحالتجارية أنهم تحت القانون وليس فوقه ،وقد و ّلى زمن
االستقواء على القانون بالمال واستعمال الحصانات
الوهمية ،خصوصا ً في مجال الصحة.

�إقفال َ
مركز ْي تجميل في الكورة وجل الديب
وم�ؤ�س�سة «نادر ت�شكن» في �سن الفيل
ق ّرر وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور إقفال مركز تجميل «بي بال»
لصاحبه مخايل جرجي سركيس
في كفرصارون في الكورة« ،بعدما
ت��ب��يّ��ن ل����وزارة ال��ص��ح��ة أن���ه غير
ٍ
مستوف للشروط
مرخص وغير
الصحية ومخالف لقوانين الصحة
العامة واألنظمة المرعية اإلجراء»،
كما جاء في بيان الوزارة.
كما تم إقفال مركز تجميل reem
 beauty centerفي جل الديب،
حيث تبين أنّ المركز غير مرخص
وتديره سيدة سورية ما يخالف
القوانين.
وف��ي زغ��رت��ا ،وف��ي إط���ار حملة
سالمة ال��غ��ذاء ،ق��ام مراقبو وزارة
الصحة ،مركز طبابة قضاء زغرتا،
مع المراقب الصحي نسرين عبيد،
بجولة على المحال التجارية،
والسوبر ماركات في بلدة مزيارة
ف��ي ق��ض��اء زغ��رت��ا ،وس��ط��روا عدة
محاضر ضبط ،ببعض المحال

ال��ت��ي ال ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا ال��ش��روط
الصحية ،وأخرى ال يمتلك عمالها
بطاقات صحية.
في بلدة العين ،تم إقفال محل
حلويات لصاحبه علي الشعار
لعدم استيفائه ال��ش��روط ،وطلب
المراقبون من صاحبه عدم العمل
وبيع الحلويات في سيارة جوالة
حتى تنفيذ جميع الشروط الصحية
المطلوبة في المؤسسة.
وأقفل المراقبون أيضا ً جاروشة
الدوير في النبطية لعدم استيفائها
أدن��ى ال��ش��روط الصحية ،كما ت ّم
توقيف مطاحن التفاحة في عنجر
عن العمل.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الزراعة في بيان ،أنه «في إطار تنفيذ
حمالت الكشف على المستودعات
والمعامل الغذائية على األراضي
اللبنانية ،تنفيذا ً للخطة الموضوعة
ل��م�لاح��ق��ة وم��ت��اب��ع��ة ال��ب��ض��ائ��ع
المستوردة بطريقة غير شرعية ،ت ّم

إقفال مستودعات ومصنع مؤسسة
«نادر تشكن» في محلة سن الفيل
وإحالة الملف إلى النيابة العامة
اإلستئنافية ،وذلك بعد الكشف من
قبل مديرية الثروة الحيوانية حيث
تبيّن وجود كمية كبيرة من لحوم
الدواجن ،إلى جانب عدم استيفاء
ال��م��ؤس��س��ة ل��ل��ش��روط الصحية
والفنية المطلوبة.
المواد التي ستتلف:
ـ نحو  1.5طن دج��اج برازيلي
مجلد منتهى الصالحية.
ـ نحو  5أطنان دجاج تركي مجلد
مه ّرب من سورية.
ـ نحو  4أطنان أوك��ران��ي مجلد
منتهى الصالحية.
ـ نحو  10أط��ن��ان دج��اج ب��دون
تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر».
وختم البيان« :األخطر أنّ الكميات
المجلدة والمنتهية الصالحية ،تح ّل
بالماء وتباع على أنها طازجة».

