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حمليات

ها�شم بعد زيارته الأباتي الها�شم:
للإ�سراع في ت�أمين مخارج وطنية للأزمات
رأى ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
والتحرير» النائب الدكتور قاسم
ه��اش��م «أنّ ال��ت��ن��وع ف��ي لبنان هو
غنى وث��روة وهو ما يميزه في هذه
المنطقة ب��ل ف��ي العالم ويستطيع
لبنان أن يكون الموقع والمثال لحوار
الثقافات واألدي���ان وتالقيها ،فهذا
الوطن بتكوينه وعائالته العابرة
للطوائف والمذاهب يستحق الرعاية
واالهتمام من أبنائه قبل غيرهم ،وهنا
تكمن مسؤولية القوى والفاعليات
لبذل المزيد من الجهد إلنهاء أزماته
لتعود الحياة السياسية إلى دورتها
الطبيعية ،ألنّ مصلحة الجميع
اإلسراع في تأمين المخارج الوطنية
ألزم��ات��ه ال��ت��ي تنوعت وتشعبت،
واألمل دائماً ،رغم بعض المالحظات
التي يرميها البعض ،هي في الحوار
ال��ذي ال ب��د وأن يصل إل��ى خواتيم
سعيدة بوضع قطار الح ّل على السكة
الصحيحة».
ك�ل�ام ه��اش��م ج���اء ب��ع��د زي��ارت��ه

هاشم والهاشم
الرئيس العام للرهبنة المارونية
اللبنانية األباتي نعمة الله الهاشم
في دير مار أنطونيوس ،حيث قدم
ل��ه التهنئة بانتخابه والمجلس
الجديد ،متمنيا ً لهم التوفيق في هذه
المسؤولية.
ورأى أنّ «وطننا أحوج ما يكون

إلى شبكة األم��ان الوطني من خالل
وحدة الموقف الوطني وإخراجه من
حال اإلرباك والمراوحة والعودة إلى
المؤسسات الفاعلة المنتجة القادرة
على مقاربة األزم���ات والمعضالت
ّ
تقض مضاجع اللبنانيين في
التي
ك ّل حياتهم اليومية».

وقفة ت�ضامنية لموظفي الم�ست�شفيات الحكومية في جزين:
لمحا�سبة مجال�س الإدارة ّ
وفك �أ�سر م�ستحقاتنا
لبى موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان ،دعوة زمالئهم
في مستشفى جزين الحكومي ،إلى وقفة تضامنية يوم السبت
الفائت ،أمام مستشفى جزين ،بحضور رئيس مجلس إدارتها
الدكتور بشارة الحجار وممثلين عن الهيئة التأسيسية لنقابة
عاملي المستشفيات الحكومية في المحافظات كافة.
بعد النشيد الوطني ،تحدثت ماري العاقوري باسم موظفي
مستشفى جزين الحكومي ،فقالت« :وقفتنا اليوم إلطالق صرخة
قديمة جديدة عن وضعنا المعيشي كعاملين في مستشفى جزين
الحكومي ،إذ أنّ رواتبنا الشهرية غير منتظمة ولدينا رواتب
مستحقة من سنين سابقة تعود إلى العام  2008بمعدل شهر
عن ك ّل سنة وتأخير ثالثة أشهر من  2016نحن بانتظار فك أسر
مستحقاتنا للحصول عليها ،فالموظف قد م ّل من هاجس الراتب
الشهري الذي هو حق مكتسب .معاناتنا مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً
بمعاناة المستشفى التي تعود إلى قلة الدعم المقدم له ماديا ً
ومعنويا ً من قبل الوزارات المعنية وفاعليات المنطقة الرسمية
واألهلية وأطبائها الحاضرين الغائبين مع العلم أنها األكثر
حاجة لهذا الدعم بحكم موقعها في منطقة ريفية .لذا نأمل من
وزارة الصحة دعم خطة العمل الجديدة المقدمة من قبل إدارة
المستشفى ،ونشدّد على اإلسراع في فك أسر مستحقاتها العالقة
في وزارة المالية .كما ونضم صرختنا لصرخة الهيئة التأسيسية
لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية ولصرخة إدارتنا ونطالب
بتأمين أبسط حقوق العاملين في ه��ذه المستشفيات .وما
يؤلمنا ويؤسفنا أن نضطر للتحرك اليوم أثناء احتفالنا بافتتاح
مهرجانات جزين التي تعد من أضخم المهرجانات السياحية في
لبنان ،أال يستحق مستشفانا التفاتة من المعنيين؟».
ثم تحدث عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات

الحكومية في لبنان خليل كاعين ،فقال« :اليوم موظفو مستشفى
جزين الحكومي ،وخ�لال الشهر الماضي موظفو مستشفيات
صيدا وبعلبك وبيروت الحكومية ،وال نعلم من أيضا ً خالل األيام
القادمة قد يقف بسبب التهديدات التي تطال لقمة عيشه ،تحت
الشمس ،ليصرخ مطالبا ً براتبه الذي تأخر أشهرا ً عدة ،ولم يعد
يجد من يقرضه المال ليقتات وعائلته ،في حين أنّ مستحقاته
عالقة في جوارير ما يسمى بالروتين اإلداري ،ويا له من روتين،
بالله عليكم فليخبرنا أحد ما هو هذا الروتين اإلداري وما عالقتنا
به ،ولماذا ال تقف وال تعلق فيه إال رواتب موظفي المستشفيات
الحكومية في لبنان ومستحقاتهم .هل تظنون أننا من أصحاب
األم��وال المكدسة في المصارف وأن��ه يمكننا تحمل وزر تأخر
رواتبنا ليوم واحد أو حتى لساعة واحدة فقط»؟.
أضاف« :نناشد وزير الصحة العامة الذي نرى فيه الراعي
الصالح والوصي على مصالحنا ،والحكم الذي يفترض أن نلجأ
إليه بدال ً من تهديدنا به من قبل بعض المدراء العاملين ووضعه
أمام أعيننا على أنه الفزاعة التي تقف في وجه حقوقنا ،وبالمقابل
إيصال الصورة الخاطئة المشوهة عن الموظفين لذر الرماد في
العيون وتضييع البوصلة .فنحن آكلو السم ولسنا طباخيه،
كما أننا لسنا هواة اعتصامات وإضرابات ،وال نحن مشاغبون أو
قطاع طرق ،بل نحن عمال وتقنيون وإداريون وممرضون نضطر
آسفين للتحرك حسب األصول كلما اقتضت الحاجة وعندما يسد
الجميع آذانهم عنا ،أيضا ً ندعو معاليه لمحاسبة المدراء العامين
ومجالس اإلدارة بصفتهم المسؤول األول واألخير عن وضع
االستراتيجيات المالية لهذه المؤسسات ،وعن االستنسابية
بتطبيق القرارات والمراسيم ،وعن المعلومات المغلوطة التي
يزودونه بها حول أوضاع المستشفيات التي يديرونها على أنها

األنموذج الواجب اتباعه بينما هي تعاني من تأخر كبير بالرواتب
وعدم تسديد بدل المساعدات المدرسية وال التعويضات العائلية
وغيرها من األمور».
وت��اب��ع« :أم��ا رسالتنا إلدارات بعض المستشفيات ،فهي
دعوتنا لهم للتوقف عن محاولة ترهيب وتهديد الموظفين،
وباألخص ممثلو الموظفين وأعضاء اللجان ،والتلويح لهم
باتخاذ اإلجراءات المسلكية بحقهم كلما رفعوا صوتهم بالحق،
وبمحاربة الفساد وفضحوا إمبراطورياتهم ،ألنّ هذا األمر لن
يزيدنا إال ثباتا ً وعزما ً وإصرارا على أحقية تحركاتنا الستكمال
ما بدأناه .فلتتذكروا جيدا ً أنّ البيت بيتنا ،ونحن حماته وأهله،
وسنحمي المستشفيات واستمراريتها بأشفار العيون ألنها تمثل
مستقبلنا ومصدر رزقنا ولن نسمح ألحد بهدمها على رؤوسنا
ورؤوس مرضاها وزوارها ألنهم أهلنا ونتشارك معهم المعاناة
والمأساة نفسها».
وكان كلمة للحجار أعرب فيها عن دعمه لمطالب الموظفين
في المستشفات وع��ن قلقه «ك��ون المستشفيات الحكومية
تتعرض لمشاكل ج��م��ة» ،ع��ارض �ا ً الحلول ل��ه��ذه المشاكل
كالتالي« :رفع مساهمة ال��وزارة إلى  95في المئة ،العمل على
فصل أتعاب العاملين ودفعها مباشرة من ال��وزارة كما حصل
مع األطباء ،تأمين التواصل مع المستشفيات الحكومية في
األقضية ومستشفيات المحافظات الحكومية والخاصة ،فصل
دفع أتعاب المستشفيات الحكومية عن المستشفيات الخاصة،
تأمين مساهمة مالية تشغيلية لتنمية خطة العمل المرسومة من
إدارة كل مستشفى ،دعم المحروقات واألدوية ،خصوصا ً األدوية
المزمنة والسرطانية وتحفيز المجتمع األهلي وأطباء المنطقة
على اإلحاطة بالمستشفى».

ال�سيّد� :إذا عجزت الحكومة عن تعيين قائد للجي�ش
ي�صبح التمديد نتيجة حتمية و�ضرورة ع�سكرية
متعاقدو الدفاع المدني يبحثون مع نواب بعلبك ـ الهرمل ملف تثبيتهم
وال ُم�س َّرحون يطالبون براتب تقاعدي
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن
جميل السيد «أنّ إث��ارة موضوع قيادة الجيش من قبل
بعض أه��ل السلطة والسياسيين من خ�لال المهاترات
اإلعالمية حول التمديد أو عدم التمديد للعماد جان قهوجي،
هو خطيئة وطنية وأخالقية تجاه الجيش اللبناني وتشكل
طعنا ً بمعنوياته في هذه الظروف المصيرية التي يخوض
فيها الجيش مواجهة مفتوحة مع اإلرهاب على أكثر من
جبهة».
وأوضح ،في هذا المجال ،أنه «بصرف النظر عن الموقف
الشخصي ألي كان ،سلبا ً أو إيجابا ً تجاه قهوجي ،فإنّ
موضوع قيادة الجيش ليجب أالّ يثار من باب التمديد أو
عدمه بل يجب أن يناقش فقط داخل الحكومة ومن زاوية
قدرتها على تعيين قائد جديد وأصيل من بين الكثير من

كبار الضباط الموارنة الذين يتمتعون بالكفاءة لهذا
المنصب ،فإن استطاعت الحكومة إنجاز هذا التعيين
فإنّ التمديد لقهوجي يسقط حكماً ،وإن عجزت الحكومة
عن ذلك ف��إنّ التمديد يصبح نتيجة حتمية لهذا العجز
وضرورة عسكرية ومعنوية للجيش كله في هذه الظروف
بالذات ،ب��دال ً من الخيار األس��وأ بأن يفرغ هذا المنصب
وتسند قيادته بالوكالة إلى الضابط األقدم رتبة».
وختم اللواء السيد داعيا ً أهل السلطة والحكومة إلى
«إثبات براعتهم وقدرتهم في تعيين قائد للجيش بدال ً من
المس بمعنويات الجيش والمبارزة اإلعالمية المعيبة
ّ
ض ّد التمديد ،الذي إن حصل ،فالعجز هو عجز السلطة
والحكومة ،والذنب ذنبهم ،واللوم عليهم وليس على
قهوجي أو غيره».

الأحزاب :ال�ستكمال المر�سوم
التطبيقي لمحافظة عكار

جانب من لقاء األحزاب في عكار
عقدت القوى واألح��زاب الوطنية واإلسالمية والتيارات
لقاءها الدوري في منزل عضو اللقاء الوطني رئيس «التج ُّمع
الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني في وادي
الريحان ـ عكار ،وت ّم البحث في المستجدات على الساحة
المحلية والوطنية ،وتداول شؤون محافظة عكار ،االقتصادية
واإلنمائية واالجتماعية.
بعد االجتماع ،هنأ المجتمعون «أهلنا في عكار الذين
شكلوا نموذجا ً يُحتذى به في الممارسة الديمقراطية خالل
االنتخابات البلدية واالختيارية ،فعكار كانت وستبقى
الحصن المنيع للوطنية والديمقراطية وراف��دا ً أساسيا ً من
روافد العمل الوطني المقاوم».
ونوهوا بـ «النجاح الالفت للعملية االنتخابية على امتداد
الساحة اللبنانية حيث جرت بمواعيدها المحدّدة وعلى أربع
جوالت من دون أي حوادث أو عوائق تذكر .وال شك أنّ الفضل
يعود في ذلك إلى حسن األداء العام سواء من الناحية اإلدارية
أو األمنية أو في الممارسة الشعبية حيث أثبت اللبنانيون،
بمختلف انتماءاتهم السياسية حرصهم على االنتظام العام
وتوقهم إلى حرية التعبير والتغيير ،وقد تجلى ذلك من خالل
المنافسة المشروعة التي سادت عملية اإلعداد والتحضير
وفي األداء المتميز خالل عملية االقتراع ونسبة المشاركة
العالية نسبياً».
وطالبوا السلطة التنفيذية ب��ـ«اإلس��راع في استكمال
المرسوم التطبيقي لمحافظة عكار ،وذلك باستحداث كافة
المديريات التي تتبع وزارات الدولة أسوة بباقي المحافظات
اللبنانية ،وهذا ّ
حق طبيعي من حقوق هذه المحافظة التي

عانت وال تزال تعاني من أشكال التهميش والحرمان على
الصعد الحياتية كافة».
وجدّدوا المطالبة «بإقرار قانون انتخابي عادل ومنصف
تتمثل من خالله المكونات السياسية والشرائح االجتماعية
للشعب اللبناني كافة ،وذل��ك باعتماد النسبية والدائرة
الواحدة أو الكبرى خارج القيد الطائفي كونه يشكل المدخل
الحقيقي والوحيد لإلصالح السياسي للنظام» ،وشددوا على
«أهمية إجراء االنتخابات النيابية المقبلة في موعدها بعد
أن سقطت المب ّررات والحجج األمنية واإلدارية الواهية كافة
من بعض القوى السياسية النافذة في السلطة بغية التمديد
الالشرعي للمجلس النيابي للمرة الثانية».
وحيّا المجتمعون «الجيش الوطني اللبناني واألجهزة
األمنية اللبنانية كافة على استعدادهم الدائم لبذل المزيد من
التضحيات الجسام حفاظا ً على أمن الوطن والمواطن ،سواء
كان على جبهات المواجهة ض ّد اإلرهاب التكفيري والصهيوني
أو في الداخل من خالل العمليات االستباقية التي وجهت
ضربات موجعه إلى خاليا اإلرهاب المنتشرة في العديد من
المناطق اللبنانية ،وآخرها في عكار ،حيث ت ّم ضرب وتفكيك
عدد من الخاليا المرتبطة بالمنظمات اإلرهابية التكفيرية».
ووجهوا «أسمى آيات التقدير للمقاومة الوطنية واإلسالمية
الذين سطروا أروع مالحم البطولة والتضحية باألرواح والدماء
في سبيل إعالء شأن المقاومة ولبنان في ذكرى انتصار تموز،
والذين أكدوا أنّ دماء الشهداء الذين سقطوا لم تذهب هدرا ً بل
رسخت معاني البطولة ومهَّدت لالنتصار الكبير».

�إبراهيم الحلبي رئي�س ًا لـ«حركة ال�شعب»

واكيم :الحرب العالمية القائمة في عزها
انتخبت قيادة «حركة الشعب»
إبراهيم الحلبي رئيسا ً للحركة و6
أعضاء في هيئة التنسيق ،وذلك خالل
مؤتمرها العام ال��ذي عقدته أمس،
وال��ذي استه ّل أعماله بكلمة للنائب
السابق والرئيس السابق للحركة
نجاح واكيم ،تطرق فيها إلى مختلف
األوضاع السياسية على الصعيدين
المحلي واإلقليمي .وقال« :إنّ الحركة
ستشهد تغييرا ً كبيرا ً في أساليب
العمل وت��ط��وي��ره��ا وك��ذل��ك إح���داث
تغييرات في النظام الداخلي» ،معتبرا ً
«أنّ ما تقوم به الحركة على مستوى
التغييرات ليس قفزة في المجهول

ولكنه خطوة واثقة».
وأشار إلى «أنّ من يقرأ الصراعات
والنزاعات الدائرة في العالم يدرك
أنّ هذه الحرب العالمية القائمة بين
التكتالت الكبيرة في العالم ،هي في
عز استعارها وليس في نهايتها»،
معتبرا ً «أنّ الفرصة ال تزال متاحة أمام
الشعوب التي تملك الرؤيا».
وأك��د أنّ «الحركة سعت وال تزال
تعمل من أج��ل تشكيل ن��واة لجبهة
عربية تم ّكن أمتنا من أن تتحول من
ساحة فارغة إلى ساحة يمألها أبناء
هذا الشعب».
وق���ال« :إنّ إس��رائ��ي��ل وال��والي��ات

المتحدة مستعجلتان على موضوع
إع���ادة تشكيل المنطقة بما يجعل
إسرائيل ركيزة هذه المنطقة» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ القضية الفلسطينية هي
قضية حرية ك� ّل واح��د منا» ،داعيا ً
الحركة لـ «تتواجد في ك� ّل ميادين
الصراع مع إسرائيل ومقاومتها بما
فيها العسكري» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
الحركة لو كانت ق��ادرة على العمل
العسكري لمواجهة إسرائيل لكان
يجب أن تقوم بذلك».
أما في موضوع االنتخابات النيابية
اللبنانية ،فاعتبر واكيم أنه يجب فرض
قانون لالنتخاب يحدث تغييراً.

التقى تكتل ن��واب بعلبك الهرمل
في مكتب النواب في بعلبك ،وف��دا ً
من الدفاع المدني ،شرح له قضيتهم
ب��ح��ض��ور وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
ال��ح��اج ح��س��ن ،رئ��ي��س تكتل ن��واب
بعلبك الهرمل حسين الموسوي،
النائب علي ال��م��ق��داد ،ممثل العمل
ال��ب��ل��دي ف��ي «ح����زب ال��ل��ه» هاني
فخر ال��دي��ن ،رئيس ات��ح��اد بلديات
بعلبك ال��س��اب��ق حسين ع��واض��ة.
ورح��ب الوزيرالحاج حسن بالوفد
وقال« :يسرنا أن نرحب بكم إخوتنا
وإخواننا في الدفاع المدني وبعض
األج�����راء وال��م��ت��ع��اق��دي��ن بمتابعة
ال��م��ل��ف ال�����ذي ص����در ب��م��ش��روع��ي
مرسومين ،واحد للتثبيت في المالك
واآلخ��ر في إج��راء المباراة وتثبيت
ال��م��ت��ط��وع��ي��ن .وق���د أص��ب��ح ه��ذان
المرسومان في المراحل النهائية
ف���ي م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة».
أض�����اف« :ن��ت��م��ن��ى ع��ل��ي��ك��م وأن��ت��م
تتحركون ف��ي ال��ش��ارع أن تأخذوا
في االعتبار وض��ع البلد وأن يكون
التحرك ضمن المعقول والمنطقي
والسلمي ،ونحن مع مطالبكم ومع
تحرككم ضمن اإلط��ار السلمي ،وال
أعتقد أنّ أحدا ً في لبنان يتمتع بحس
المسؤولية وال يتضامن معكم».
وتابع الحاج حسن« :صحيح أنّ
المرسومين ت��أخ��را بين اإلدارات

وفد الدفاع المدني مجتمعا ً إلى نواب التكتل
ال��م��ع��ن��ي��ة وف����ي األي�����ام ال��ق��ادم��ة
سأجري بعض االتصاالت مع وزير
الداخلية والمالية والمدير العام
للدفاع المدني بخصوص قضية
المتعاقدين واألج��راء وتثبيتهم في
ال��م�لاك ،ألنّ ه��ذا الموضوع وطني
وحساس ومهماتكم إنسانية ،خطيرة
وتطوعية تؤدي أحيانا ً إلى استشهاد
عناصر ونحن معنيون بقضيتكم

كنواب للكتلة ونأمل وصول مطالبكم
وقضيتكم إلى خواتيمها السعيدة».
وتحدث عمر صلح باسم وفد الدفاع
ال��م��دن��ي وق���ال« :وض��ع��ن��ا قضيتنا
بتصرف تكتل ن��واب بعلبك الهرمل
لمراجعة م��ا ه��و ع��ال��ق بخصوص
المرسومين وسنعمل على توقيف
التصعيد في المرحلة المقبلة حتى
تحديد موعد مع وزير الداخلية من

قبل الدكتور حسين الحاج حسن
ال��ذي وعدنا بذلك وعلى ضوء ذلك
سيكون تحركنا المقبل».
م��ن جهة أخ���رى ،وج��ه��ت لجنة
مسرحي ال��دف��اع المدني في بيان،
صرخة إلى المسؤولين ،استنكرت
فيها ع��دم تثبيتهم وتسريحهم من
الخدمة دون تعويضات أو رات��ب
ت��ق��اع��دي ،وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان« :إنّ

مسرحي الدفاع المدني الذين خدموا
ال��دول��ة وشعبها م��دة اربعين سنة
استشهد ال��ب��ع��ض منهم وأص��ي��ب
البعض اآلخر بعاهات دائمة.
خالل سنة  2000صدر المرسوم
 4082ق��ض��ى بتثبيتهم ولغاية
تاريخه لم ينفذ هذا المرسوم ،سرحوا
من الخدمة دون أي تعويضات وال
رات��ب تقاعدي لتأمين ما تبقى من
حياتهم».
أض���اف« :ال��ي��وم ال��دف��اع المدني
أص��ب��ح على ك�� ّل شفة ول��س��ان وما
أكثر المطالبين بتثبيت المتطوعين
وإع��ط��اء ال��رات��ب التقاعدي لهؤالء
المسرحين الذين ال يتجاوز عددهم
اليوم المئة عنصر ،وهم ينتظرون
حقهم بالراتب التقاعدي ال��ذي هو
موضوع نقاش لدى مجلس شورى
الدولة».
وختم البيان« :إنّ هذه اللجنة ترفع
هذه الصرخة باسم هؤالء المسرحين
وعائالتهم إلى دول��ة رئيس مجلس
ال���وزراء وال���وزراء أعضاء الحكومة
الذين أبدوا ك ّل تجاوب لدعم قضيتنا
نحن المسرحين على أمل أن تالقي
ه��ذه الصرخة ك � ّل اهتمام وعناية
إليصال الحق إلى هؤالء المسرحين
بالراتب التقاعدي لهم».

لقاء في غرفة طرابل�س حول دور البلديات
في �إنماء ال�سياحة واالقت�صاد
ل��ب��ى ع���دد م��ن رؤس����اء وأع��ض��اء مجالس
البلديات المنتخبة حديثا في منطقتي الكورة
وبشري دعوة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي
لعقد لقاء ،ت ّم خالله البحث في سبل التعاون
والتنسيق بهدف إنماء الحركة االقتصادية
والسياحية ف��ي ط��راب��ل��س وم��ن��اط��ق لبنان
الشمالي كافة وتطويرها.
حضر اللقاء رئيس الغرفة توفيق دبوسي،
نائب الرئيس إبراهيم ف��وز ،وأعضاء مجلس
اإلدارة مجيد شماس وأحمد أمين المير ورئيس
لجنة السياحة جان السيد.
وأل��ق��ى دب��وس��ي كلمة رح��ب فيها بجميع
الحاضرين ،شاكرا ً تلبيتهم الدعوة ومهنئا

رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في ك ّل من
منطقتي الكورة وبشري ،متمنيا ً لهم التوفيق
والنجاح في مه ّماتهم الجديدة ،بحضور قائمقام
الكورة كاترين كفوري.
ولفت دبوسي إلى أنّ اللقاء مع البلديات
«هو نتاج لمبادرة طيبة من زميلنا جان السيد
وخطوة مباركة ومدعومة من مجلس اإلدارة
وتنطوي على روح االنفتاح والتعاون بين
القطاع الخاص ممثالً بغرفة طرابلس ولبنان
الشمالي والسلطة المحلية ممثلة بالبلديات».
وق���ال« :إذا ك��ان ال��ل��ق��اء ق��د تمحور حول
التعارف والتبريك ،ف��إنّ الخطوات الالحقة
ستتسع لتشمل البلديات ف��ي ك � ّل الشمال،

وسيتم العمل على وض��ع آلية مشتركة من
أجل إقامة ك ّل الفعاليات االقتصادية والبلدية
والسياحية لتنشيط دورة الحياة في كافة مدن
وبلدات وقرى الشمال».
أضاف« :ظروفنا العامة تتسم بالصعوبة،
وإنّ الدولة تحتاج الى من يلتف حولها ،ألن
ال غنى لنا جميعا ً عنها وعن خدماتها ،ونحن
من جهتنا كغرفة طرابلس والشمال نعتبر
أنفسنا شركاء مع البلديات وهي تضع قدراتها
وإمكانياتها وخدماتها بتصرف البلديات،
ولدينا مجموعة مشاريع يمكن أن تستفيد
البلديات منها ،مثل مختبرات الغرفة لمراقبة
جودة المنتج ،وحاضنة أعمال (بيات) لتطوير

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة،
ويتوجب علينا العمل على توثيق الروابط بيننا
وتعميقها من أجل الخير العام ،وأن مدينتنا
ومنطقتنا تختزنان كل مواطن الغنى عكس
مقولة البؤس والفقر التي يطلقها البعض».
وخلص دبوسي مؤكدا ً أنّ «فريق عمل الغرفة
في جهوزية دائمة لتزويد البلديات بك ّل ما
تسعى للحصول عليه من معلومات وخدمات،
وأنّ الغرفة تفتح أبوابها في ك ّل األوقات لكي
يتم التعرف على مختلف أنشطتها ومشاريعها
التي تضعها بتصرف المجتمع الشمالي بكل
مكوناته ومناطقه ومؤسساته العامة والخاصة
وبشكل محوري البلديات».

التقى قيادة االتحاد العمالي العام في ال�شمال

قمرالدين :ب�صدد �إطالق ور�شة لتفعيل الإدارة
وتعزيز دور ال�شرطة و�إزالة المخالفات
استقبل رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين،
في مكتبه بالقصر البلدي ،وفدا ً من قيادة االتحاد
العمالي في الشمال برئاسة شعبان بدرة.
ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ،ب���ارك شعبان ب��اس��م الوفد
لـ«قمرالدين وللمجلس البلدي الجديد» ،واكد
«استعداد االتحاد العمالي للتعاون والتنسيق
مع المجلس البلدي ،لما فيه مصلحة طرابلس
وأهلها».
وقال« :نحن بحاجة ماسة إليجاد ح ّل لقضية
مركز االت��ح��اد بجوار القصر البلدي ،وض��رورة
استالمه من البلدية ،نظرا ً لعدم قدرتنا على دفع
إيجار مقرنا في ساحة الكورة».
وع��رض ال��وف��د «جملة مطالب ومشاكل مع
المتعهدين أشغال ومشاريع تنموية في المدينة».
كما استقبل قمر الدين وفدا ً من المجلس الثقافي
للبنان الشمالي ،برئاسة صفوح منجد الذي هنأه
والمجلس المنتخب ،آمالً «أن تنطلق طرابلس مع
المجلس البلدي الجديد نحو الرقي واالزدهار بعد
سنوات شهدت فيها المدينة جوالت عنف وفوضى

عارمة».
وق��دم منجد مشروعا ح��ول «إقامة احتفالية
جامعة إلط�لاق كتاب ودراس��ة تنموية تجميلة
لمنطقة التل ،في مؤتمر ثقافي إنمائي في مركز
رش��ي��د ك��رام��ي الثقافي البلدي برعاية رئيس
البلدية وبمشاركة المجلس الثقافي ،غرفة
التجارة والصناعة ،جمعية تجار طرابلس ،نقابة
المهندسين والعديد من الهيئات والمؤسسات،
وذلك يوم الخميس الواقع فيه  22أيلول المقبل.
وأب����دى ق��م��رال��دي��ن ،م��ن ج��ه��ت��ه« ،م��واف��ق��ت��ه
واستعداده للسير بالمشروع المقدم» ،وق��ال:
«نرحب بك ّل ال��م��ب��ادرات وندعمها ،ال سيما أنّ
طرابلس كانت وما زالت مدينة العلم والعلماء،
والمطلوب المحافظة على هذا االسم بمضمونه
الرائد».
وأض��اف« :نحن بصدد إط�لاق ورش��ة لتفعيل
اإلدارة والعمل البلدي وتعزيز دور الشرطة
وازالة المخالفات ومراقبة عمل متعهدي األشغال
والمشاريع لجهة المحافظة على السالمة العامة

وجودة العمل وسرعة التنفيذ».
كذلك التقى قمرالدين وفدا ً من الهيئة الوطنية
لمكافحة المخدرات في الشمال ،برئاسة محمد
مصطفى عثمان عرض «مشاريع الهيئة ودورها في
الحد ومكافحة المخدرات في طرابلس والشمال،
عبر حمالت التوعية وال��ن��دوات والمحاضرات
والجوالت الميدانية على الجامعات والمدارس
والمؤسسات العامة والخاصة».
وفي إطار لقاءاته التواصلية مع العاملين في
اتحاد بلديات الفيحاء ،التقى رئيس االتحاد قمر
الدين بالموظفين والعمال من مختلف أجهزة
ودوائ���ر االت��ح��اد ف��ي مقره ف��ي ميناء طرابلس،
بحضور رئيس جهاز المكافحة أحمد ميقاتي.
واستمع إلى «مطالب العمال في جهاز المكافحة
والمسلخ البلدي والفنيين» ،مشددا ً على «أهمية
ال��ق��رارات وال��خ��ط��وات ال��ت��ي ات��خ��ذت وستتخذ
للحفاظ على ديمومة عملهم ورفع اإلنتاجية بما
يُسهم في معالجة المشاكل الفنية والميدانية في
مدن االتحاد».

نقابات عمال
الجنوب :ت�صحيح
الأجور ّ
حل وطني
للأزمة المعي�شية
اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في لبنان الجنوبي
عبد اللطيف الترياقي «أنّ موضوع
تصحيح األج���ور ض���روري ومهم
النتظام الحركة االقتصادية وسالمة
العالقة بين أطراف اإلنتاج ويشكل
صمام األمان في ظل الحال المأزوم
وطنياً».
وقال في بيان صادر عن االتحاد:
«نطالب الجميع باإلسراع في بت
ه���ذا ال��م��وض��وع ووض��ع��ه أول��وي��ة
وطنية تقارب األول��وي��ات الراهنة
ونطالب شركاء اإلنتاج ،خصوصا ً
أص��ح��اب العمل ،الموضوعية في
مقاربة الموضوع وع��دم اعتباره
عبئا ً ماليا ً بقدر ما هو ح� ّل وطني
لألزمة المعيشية وحماية للفريق
األه���م ف��ي عملية اإلن��ت��اج ف��ي ظ ّل
منافسة اليد العاملة ال��واف��دة إلى
لبنان دون ضوابط وقوانين تنظم
هذا األمر».

