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حمليات

زعيتر زار مرف�أ طرابل�س:
لتوفير الخدمات الكاملة �ضمن خطة وطنية

زعيتر متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
زار وزير األشغال العامة والنقل
غ��ازي زعيتر مرفأ طرابلس ،حيث
التقى المهندس محمود سلهب ومدير
عام المرفأ الدكتور أحمد تامر ،في
حضور أعضاء مجلس اإلدارة وعدد
من المتعهدين ومسؤولي شركات
المناولة.
وع��ق��د زعيتر م��ؤت��م��را ً صحافيا ً
تحدث خالله عن دور المرافئ ،مؤكدا ً
“تكاملها في سياق دور وطني رائد
ومنتج اقصاديا ً وماليا ً”.
وتمنى “على اإلدارة هنا وفي
بيروت وف��ي ك� ّل المرافىء األخ��رى
على كامل الساحل اللبناني أن يكون
السعي إلى توفير الخدمات الكاملة
ضمن خطة وطنية” ،مشيرا ً إلى أنه
“مع ك ّل النشاطات واألعمال التي
تصب في هذا السياق وهذا الهدف”.
ّ
ول��ف��ت إل��ى “بعض اإلن��ج��ازات
ف��ي م��رف��أ ط��راب��ل��س ال��ت��ي تحققت
وفقا ً لتقارير تامر ،فقد حقق المرفأ
نسبة نمو في غضون عامي 2014
و ،2015حيث سجلت العام 2014
ما نسبته  10في المئة ثم في العام
 2015حققت نسبة بلغت  26في

«القومي» �أحيا ذكرى ال�شهيدين البطلين علي ونجيب �شم�س الدين في �صور

فاخوري :دما�ؤكما ودماء ّ
كل ال�شهداء
�أنتجت ن�صر ًا م�ؤزر ًا على العدو اليهودي المجرم

والد الشهيدين وعدد من الرفقاء يؤدّون التحية لهما
المئة ،وفي النصف األول من العام
 2016حتى شهر حزيران حقق المرفأ
نسبة نمو بلغت  23بالمئة ما يعني
أنها حكما ً ستتجاوز نسبة  26في
المئة التي حققتها العام الماضي .ثم
على مستوى المشاريع التي نفذت
العامين  2014و 2015و،2016
فقد نفذت المرحلة األولى من البنى
التحتية في المرفأ الجديد ،بقيمة
 11مليون و 200ألف دوالر ،إضافة
إلى تزويد المرفأ بطاقة كهربائية
واستحداث طرقات وصيانة أخرى
ب 2مليون دوالر ،وتجهيز بوابة
خاصة برصيف الحاويات ب200
ألف دوالر ،وإنشاء برنامج الكتروني
للحلول المتكاملة  400ألف دوالر
والمجموع يكون في هذه الحالة 13
مليون و 600الف دوالر”.
وتابع“ :هناك مشاريع خططنا
ل��ه��ا ف��ي ال��م��رف��أ ،لجهة اس��ت��ق��دام
م��ع��دات م��ن ال��خ��ارج م��ن راف��ع��ات
عمالقة وانتهى العمل من إنشائها
في الصين وفي خالل شهر تشرين
الثاني المقبل ستنقل إل��ى المرفأ،
وذلك وفق حاجات المرفأ التحديث

المطلوب ،كما تمكنت إدارة المرفا من
إنجاز المخطط التوجيهي المتعدد
التوجهات ،وه��ن��اك مباحثات مع
البنك اإلس�لام��ي إلتمام المزيد من
المشاريع وفق هذا المخطط ،وفي
العام الحالي ستتم مرحلة جديدة
م��ن حفر وتعميق ح��وض المرفأ
وال��م��ن��اق��ص��ة س��ت��ت��م ف���ي غ��ض��ون
ه��ذا العام ،كما ستنجز المناقصة
ال��خ��اص��ة ب��ت��وري��د أج��ه��زة خاصة
لتشغيل البرنامج اإللكتروني ،كل
ذلك إضافة إلى دراسة طلبات مقدمة
إلنشاء مراكز لتجميع المعدات في
المنطقة ال��ح��رة ،وتأهيل الدفعة
الجديدة من المستودعات في حرم
المرفا”.
وأك��د أنّ “الدعم لمرفأ طرابلس
ي��ن��ط��ل��ق م���ن دع���م ك��� ّل ال��م��راف��ىء
اللبنانية ،ونحن نرى حركة أكبر في
مرفأ طرابلس واس��رع ،وال ننتقص
من المرافىء األخ��رى ونتالقى مع
الجميع لتحسين العمل وال نقول
أننا سننجز المعجزات ،ولكننا نعمل
وفق ما هو ممكن للمرافئ”.

إكليل باسم الرئيس حردان

أحيت مديرية صور التابعة لمنفذية صور في الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى العاشرة
الستشهاد الرفيقين علي ونجيب شمس الدين ،اللذين استشهدا في حرب تموز  ،2006بزيارة إلى
أضرحتهما ووضع أكاليل زهر باسم رئيس الحزب النائب اسعد حردان ومديرية صور.
وشارك في الزيارة إلى جانب القوميين االجتماعيين والمواطنين والد الشهيدين المناضل القومي
محمد شمس الدين ،وعدد من أعضاء هيئة منفذية صور ومدير المديرية وأعضاء الهيئة.
وألقى مدير مديرية صور وعضو هيئة منفذية صور عباس فاخوري كلمة قال فيها:
أيها الرفيقان الحبيبان علي ونجيب
نأتي اليكما اليوم ،وقد م ّر على استشهادكما عقد من الزمن ،لنخبركما أنّ األزمنة لن تفصل بيننا...
فأنتما أحياء في نفوسنا وفي ذاكرة األمة ...كما ك ّل شهداء النهضة القومية.
ارتقيتما شهيدين في شهر الفداء ،شهر انتصار الحق على الباطل ،في الشهر الذي استشهد فيه
زعيمنا وفادينا ومعلمنا انطون سعاده ،استشهدتما في مواجهة العدوان اليهودي الذي يمثل أبشع
وجسدتما في هذه المواجهة صمودا ً اسطورياً ،إنها وقفة الع ّز بامتياز،
صور اإلرهاب والعنصرية،
ّ
التي تعلمناها من سعاده ،الذي تج ّمعت ضدّه ك ّل قوى الش ّر واإلرهاب العالمي والعربي ،معتقدة
أنها باغتياله تتخلص من حزبه وفكره ،ولم تعلم أنّ حزبه باق ،وأنّ فكره انغرس في وجدان أمته
وأنبت آالفا ً من القوميين االجتماعيين المؤمنين بحق أمتنا بالمقاومة والنهوض والعمل من أجل
الحياة.
قبل عشر سنوات ،وفي هذه المدينة المقاومة ،التي كانت تتع ّرض كما سائر المناطق في جنوب
لبنان ،ألشرس حرب صهيونية إرهابية ،سطرتما حكاية صمود ومقاومة ،كنتما مع سائر الرفقاء
شعلة نضال ،تمآلن الساحات حضورا ً وحراكاً ،تمتشقان السالح ،تسعفان الجرحى والمصابين،
ألنكما أبناء مدرسة الصراع والمقاومة».

وتابع“ :نأتي اليكما ...نحييكما بتحية حزبنا ،نضع على ضريحيكما الورود ،نخبركما ،بأنّ
الحزب ما زال على نهج الصراع يقدّم الشهيد تلو الشهيد في مواجهة العدو اليهودي وفي مواجهة
قوى اإلرهاب والتطرف.
في ذكرى استشهادكما نؤكد أنّ العدو اليهودي الذي أراد من وراء حرب تموز  ،2006كسر إرادة
المقاومة في شعبنا ،هو من انكسر واندحر ،برغم وقوف ك ّل قوى الش ّر إلى جانبه ،بمن فيهم بعض
القوى العربية والمحلية التي تآمرت على المقاومة.
إنّ الدماء التي بذلتموها ودماء ك ّل الشهداء ،أنتجت نصرا ً مؤ ّزرا ً على العدو اليهودي المجرم ،وهذا
العدو ال يزال حتى اليوم يبحث عن وسيلة يعيد فيها االعتبار لجيش اعتقد رجعيو العروبة الضالين
ولبنانيو الحياد الواهمين أنه لن يهزم.
عدونا اليهودي وحلفاؤه الدوليون وك ّل الذين تآمروا على المقاومة في حرب تموز ،هم الذين
يقودون اإلرهاب ض ّد الشام والعراق وسائر كيانات األمة ،ولذلك فإنّ المواجهة التي نخوضها اليوم
ض ّد اإلرهاب هي امتداد للمواجهة التي خضناها ض ّد العدو في حرب تموز ،وفي هذه المواجهة النصر
مكتوب لنا».
وختم“ :تحية لكما أيها الرفيقان الحبيبان علي ونجيب شمس الدين ...تحية لك ّل شهداء الحزب
الذين ارتقوا في ساحات النضال والمواجهة ،تحية إلى أبطال الحزب ونسوره الذين يقاتلون
ويستشهدون في مواجهة اإلرهاب على أرض الشام.
إننا نعاهد شهداءنا على االستمرار على نهج سعاده ،في المقاومة وممارسة البطولة المؤيدة
بصحة العقيدة حتى تحقيق النصر الذي ال مف ّر به ،واستعادة ك ّل أرضنا السليبة ،واستنهاض
شعبنا وتوحيد أبناء أمتنا ،وبذلك نحقق للشهيدين البطلين وك ّل الشهداء أحالمهم بالعز واالنتصار».
ولتحي سورية وليحي سعاده.

اعت�صام حا�شد احتجاج ًا على �إقفال م�ست�شفى �شبعا

ماليا و� ً
وزارة ال�صحة :جاهزون ً
إداريا لإطالقه
ها�شم :لإبعاده عن المحا�ص�صة والمزايدات ال�سيا�سية

ن��ف��ذ أه��ال��ي ب��ل��دة شبعا وق��رى
العرقوب ،اعتصاما ً ح��اش��دا ً أمام
مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان
في شبعا ،المقفل منذ افتتاحه في
ال��ع��ام  ،2009ف��ي حضور النائب
قاسم هاشم ،مطالبين بفتحه في
أسرع وقت ممكن ،ملوحين باتخاذ
خطوات تصعيدية خالل عشرة أيام
إذا ما استمرت المماطلة والتسويف،
رافضين ك ّل الحجج والمب ّررات التي
تقف عائقا ً أمام افتتاحه.
بعد النشيد الوطني والوقوف
دقيقة صمت تحية ل��روح الشاب
المسعف في الصليب األحمر اللبناني
شاكر جمال ماضي الذي قضى في
حادث سير مؤسف في شبعا ،ألقى
ع��م الضحية ن��ض��ال م��اض��ي كلمة
باسم المعتصمين ،لفت فيها إلى
“الحرمان المزمن الذي تعاني منه
هذه المنطقة”.
ث��م ت��ح��دث رئ��ي��س بلدية شبعا
ورئ��ي��س ات��ح��اد بلديات العرقوب

محمد صعب ،موضحا ً “أنّ وزير
الصحة وائ���ل اب��و ف��اع��ور أك��د أنه
ل��ن ي��أل��و ج��ه��دا ً م��ن أج���ل تذليل
العقبات التي تعترض افتتاح هذا
المستشفى” ،مشيرا ً إل��ى أن��ه “قد
ت � ّم رص��د األم���وال ال�لازم��ة للسقف
المالي للعام  2015وللعام ،2016
والمبالغ ما زال��ت محجوزة باسم
المستشفى في حسابات الوزارة”.
وأكد النائب هاشم ،ب��دوره“ ،أنّ
فتح المستشفى مطلب محق وعلينا
أن ن��س��رع الخطى ال أن نتسرع،
ك��ي��ف ال يتعطل ه���ذا المستشفى
كما تعطل غيره ،وإننا نتعاون مع
وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي
أبدى ك ّل استعداد بحيث ت ّم التفاهم
معه على تأمين ك ّل العوامل التي
تضمن ديمومة واستمرارية فتح
المستشفى ،وي��ج��ب إب��ع��اد إدارة
المستشفى ع��ن أي���ة محاصصة
سياسية إال ضمن الكفاءة المهنية
وعبر مجلس الخدمة المدنية ،وإننا

نرى أنّ بعض المزايدات التي تطل
بين الحين واآلخر ما هي إال لتضليل
ال���رأي ال��ع��ام ومحاولة االستثمار
واالستغالل السياسي ال أكثر وال
أقل”.
وف��ي ال��س��ي��اق عينه ،أك��د وزي��ر
الصحة العامة وائ��ل ابو فاعور أنّ
“مطالبة أبناء شبعا والعرقوب
ومنطقتي حاصبيا ومرجعيون
بشكل عام بافتتاح المستشفى هي
مطالبة أكثر من محقة”.
وأكد “ضرورة إطالق العمل بهذه
المؤسسة من دون أي إبطاء مع كل
الضمانات التي باإلمكان تأمينها،
ال سيما أنّ شبعا وال��ع��رق��وب ما
كانتا يوما ً إال من أكثر الحرصاء
على السلم األهلي واستتباب األمن
وحفظ االع��ت��دال وأفضل العالقات
بين جميع مكونات المنطقة” ،معلنا ً
أنّ “الوزارة جاهزة إداري��ا ً وماليا ً
وإجرائيا ً إلطالق العمل بالمستشفى
في أقرب وقت”.

�أبو فاعور :نفوق الأ�سماك �سببه نق�ص الأوك�سجين
والم�شكلة في مجرى الليطاني ولي�ست في بحيرة القرعون
ج���ال وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل أب��و
فاعور ،في مناطق نهر الليطاني في
البقاع الغربي ،وبدأ بمعاينة س ّد
بحيرة القرعون ،ثم انتقل إلى جسر
جب جنين ومنه ال��ى جسر غ��زة ـ
المنصورة.
وف���ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة ،ع��ق��د أب��و
فاعور مؤتمرا ً صحافيا ً في مبنى
بلدية جب جنين ،بعد أن استمع
مطوال ً إلى مطالب مزارعي وصيادي
األسماك في منطقة البقاع الغربي،
ف��ق��ال“ :في م��وض��وع السمك ،لم
يثبت أنّ هناك سببا ً مفاجئا ً أدى
إلى نفوق هذه األعداد من األسماك،
وم��ن ال��واض��ح أنّ ال���رأي العلمي
ال��غ��ال��ب ل��ل��ذي��ن ت��ع��اط��وا ب���ه ،من
وزارة الصحة إلى مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية إلى الدكتور معين
حمزة ،استتنج أنّ عوامل التلوث
ف��ي البحيرة ه��ي منذ زم���ن ،وأنّ
األسماك تنفق روي��دا ً روي��دا ً نتيجة
نقص األوكسجين ،وعلى حد تعبير
الدكتور معين حمزة فإنّ البحيرة
تموت بيولوجياً ،وه��ذا يؤكد أنّ
المشكلة في مجرى مياه الليطاني،
ول��ي��س ف��ي ال��ب��ح��ي��رة ،وبالتالي
فالمياه الملوثة في البحيرة هي
نتاج ما يحمل المجرى إلى البحيرة،
كما أنّ الفحوصات أثبتت أنّ نسبة
الزرنيخ ليست عالية بل هي عادية،

وبالتالي ال يوجد زرن��ي��خ وكثرة
الخ ّز في المياه تؤدي إلى نقص في
األوكسجين ،وبالتالي ت��ؤدي إلى
اختناق األسماك ،وهناك فحوصات
يتم إج��راؤه��ا ل��م تصدر نتيجتها
بعد ،وبالتالي ال يوجد أي خوف
من تناول األسماك ،وأيضاً ،نتيجة
الفحوصات هناك العجين ،الذي
يرمى لألسماك فيه مادة األمونيوم،
وذلك ال يؤدي إلى هذه النتيجة أي
موت هذا العدد الكبير من األسماك.
كذلك مصلحة األب��ح��اث العلمية
الزراعية تجري بعض الفحوصات
للتأكد من السبب”.
وأض��اف“ :إذاً ،هناك مشكلتان:
مشكلة المجرى ومشكلة البحيرة،
ففي البحيرة هناك نسبة عالية
من األم��ون��ي��وم ،ول��م يتبين وجود
ه��ذه المادة في السمك ،وبالتالي
ليس ه��ن��اك خ��وف م��ن األس��م��اك.
أيضا ً لم يتبين أنّ هناك أية مشاكل
من الرصاص أو غيرها” ،متمنيا ً
على صيادي األس��م��اك “االنتظار
يومين للتأكد م��ن األم���ر ،ولنأخذ
القرار الصائب والسليم لمصلحتهم
وم��ص��ل��ح��ة ال��م��واط��ن ومصلحة
عائالتهم”.
وه��ن��ا ،أث���ار ص��ي��ادو األس��م��اك
“قضية رخص الصيد التي تعطى
من وزارة الزراعة لغير اللبنانيين،

وإعطاء الرخص لغير اللبنانيين
عدة أيام فقط”.
وأك���د أنّ «ال��م��ش��اك��ل ه��ي أكبر
بكثير ،بعد الجولة على ضفاف
النهر وحجم التلوث ،واألمر يتعدى
موضوع الصرف الصحي ونتائج
نسبة المعادن الثقيلة في المياه،
لنصبح مضطرين لتنظيف مجرى
الليطاني الذي أصبح بمثابة تجمع
للنفايات وال��ذي هو من مسؤولية
ال���دول���ة ،ول��ك��ن أي��ض �ا ً مسؤولية
المصانع وال��م��ؤس��س��ات الكبرى
والمواطن».
وتابع« :قبل أن أح ّمل المسؤولية
ل��ل��م��زارع ،ف���إنّ ق��س��م�ا ً ك��ب��ي��را ً من
ال��م��زارع��ي��ن يعتمد ع��ل��ى اآلب���ار
االرت��وازي��ة» ،داعيا ً إل��ى «السماح
للمزارعين بحفر اآلب��ار االرتوازية
الستعمالها لري مزروعاتهم ،وكذلك
األجهزة األمنية والقضائية للتحرك
وم��ن��ع ه��ذه المؤسسات م��ن رمي
نفاياتها في مجرى الليطاني».
وانتقد «انتظار المساعدات من
البنك ال��دول��ي ،ال��ت��ي ص��رح عنها
وزير البيئة محمد المشنوق» ،معلنا ً
أنه قام باتصال هاتفي مع رئيس
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،دع���اه فيه
إلى عقد اجتماع ل��وزارات األشغال
العامة والصحة والداخلية والبيئة
والزراعة والصناعة لمعالجة األمر.

فاخوري يلقي كلمته

المشاركون أمام ضريحي الشهيدين

المخيم ال�سنوي لمديرية مونتريال

ّ
نظمت مديرية مونتريال في الحزب السوري القومي اﻷجتماعي مخيمها السنوي في مدينة
مونت تريمبالنت ـ كيبيك ،بحضور مدير المديرية يوسف مهنا وأعضاء هيئة المديرية وعضوي
المجلس القومي نزار سلوم ومحمد المقداد وجمع من القوميين والمواطنين وأبناء الجالية
السورية في مدين َتي مونتريال وأوتاوا.

افتتح مهنا المخيم بكلمة ترحيب وش�دّد على أهمية هذه النشاطات التي تع ّزز التفاعل
والتواصل بين أبناء الجالية السورية في المغتربات.
استمر المخيم م��دة أربعة أي��ام وتخلّلته نشاطات رياضية وترفيهية ع �دّة وسهرات
النار.

منفذية ملبورن ّ
تنظم �سهرتها ال�شهرية...
ومديرية داندينونغ التابعة لها تقيم يوم ًا ترفيهي ًا للأ�شبال

من سهرة ملبورن

األشبال في اليوم الترفيهي

نظمت مديرية داندينونغ التابعة لمنفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي نشاطا ً
ّ
ترفيهيا ً ألشبال المديرية في أحد النوادي الرياضية في المدينة بحضور أمهات األشبال والزهرات.
وتض ّمن النشاط مباراة في كرة اليد وألعابا ً ضوئية وذهنية.
وفي وقت سابق ،أحيت منفذية ملبورن سهرتها الشهرية في قاعة مكتب المنفذية بحضور المنفذ
العام صباح عبد الله وأعضاء هيئة المنفذية ،وجمع من القوميين واألصدقاء.

عبد الله

والقى عبد الله كلمة تط ّرق فيها إلى األوضاع في األمة ،والحرب الكونية التي تشنّ على الشام
لتدميرها بوصفها معقالً للمقاومة القومية .مؤكدا ً أنه بصمود شعبنا وتضحيات وبطوالت الجيش
السوري ونسور الزوبعة والحلفاء سيتحقق النصر على اإلرهاب.
وأحيا السهرة الفنانون ناصر المصري ،عبد القادر المصري وسيمون كرم ،وتخلّلتها أناشيد
وأغنيات وطنية وقومية.

