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اقت�صاد

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات
العقوبات ّ
�ضد �إيران على ال�سوق العالمي للنفط

كركي� :إخ�ضاع �أ�صحاب العمل لقانون ال�ضمان
ي�ؤمن لهم اال�ستقرار االجتماعي
رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتور
محمد كركي مشروع المرسوم القاضي بإخضاع أصحاب العمل ومن
في حكمهم واألسباب الموجبة ،إلى مجلس اإلدارة لدرسه واإلنهاء
فيه تمهيدا ً ليسلك المجرى النظامي عن طريق سلطة الوصاية ـ
وزارة العمل «بعد أن اكتملت الدراسات اإلكتوارية الالزمة لجهة
ضم أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى مظلة الضمان اإلجتماعي
لالستفادة من التقديمات الصحية هم وأفراد عائالتهم».
واعتبر كركي في بيان أمس ،أنّ «إخضاع أصحاب العمل وأفراد
عائالتهم بصورة إلزامية ألحكام قانون الضمان االجتماعي  -فرع
ضمان المرض واألمومة  -هو إنجاز مهم ألنّ الضرورة تقتضي
بشمول التغطية لهذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين
في نظام الضمان االجتماعي ومن حقهم االستفادة من تقديمات هذا
النظام الذي سوف يشمل الفئات التالية وأفراد عائالتهم:
 .1التجار ،المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة  24من

قانون التجارة البرية.
 .2الشركاء في شركات التضامن.
 .3الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.
 .4ال��م��دي��ر ال��م��ف��وض بالتوقيع ف��ي ال��ش��رك��ات ال��م��ح��دودة
المسؤولية.
 .5رؤساء مجلس اإلدارة المدراء العامون وأعضاء مجالس
اإلدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة،
طوال فترة إنتخابهم.
 .6المدراء العامون المساعدون في الشركات المساهمة.
 .7رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة في المؤسسات العامة أو
ذات الصفة العامة.
 .8الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
 .9المدراء المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة
في السجل المدني لدى الغرفة اإلبتدائية المدنية في بيروت.

لجنة كفرحزير البيئية تدعو م�صانع
�إ�سمنت �شكا �إلى �سحب جرافاتها و�شاحناتها
عقدت لجنة كفرحزير البيئية
اج��ت��م��اع��ا ً بيئيا ً على ط��ري��ق حي
المجيدل ـ كفرحزير .وطلبت من
أص��ح��اب ال��ج��راف��ات والشاحنات
سحب جرافاتهم وآلياتهم من جميع
أراضي كفرحزير ونقلها إلى قراهم.
ورأت أنّ «الهجوم غير المسبوق
على ح��ي��اة أه��ل ال��ك��ورة وترابهم
وصل حد الخطورة الشديدة جداً،
وأنّ شباب ال��ك��ورة يقتلون بشكل
همجي دم��وي بمجزرة السرطان
وأمراض القلب واالمراض التنفسية
التي تسببها مصانع إسمنت شكا
التي أصبحت مشاريعها التوسعية
واضحة بغطاء من بعض البلديات
واألحزاب».

وس��أل��ت« :م��ن يصدق أنّ مقالع
مصانع إسمنت شكا ه��ذه هي في
أراض مصنفة أراض��ي بناء وبين
ال��ب��ي��وت وال��ي��ن��اب��ي��ع وال��م��ن��اط��ق
السياحية والدينية والتراثية؟ من
يصدق أنّ عددا ً كبيرا ً من الشاحنات
غير مرخصة وتعمل على نمرة
واحدة وأنّ معظم سائقيها األجانب
مخالفون ال يحملون أي إقامات»؟.
وأك���دت اللجنة أنها «ال ترضخ
ألي تهديد من أي مصدر ك��ان ،وقد
انتظرنا الذين قالوا إنهم سيرسلون
جماعاتهم خالل نصف ساعة ولم
يحضروا ،وسننتظرهم كل يوم حتى
يرحلوا عن تراب كفرحزير والكورة
الطاهر».

واع��ت��ب��رت أن «ع��ل��ى مصانع
إسمنت شكا أن تسحب جرافاتها
وشاحناتها م��ن أرض كفرحزير
وب��دب��ه��ون ألن اس��ت��م��رار بقائها
سيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه .كما أنّ
على مصانع إسمنت شكا ان تتوقف
عن تصدير تراب لبنان الى الخارج
وإنزال سعر طن اإلسمنت إلى السعر
الدولي ونقل مصانعها إلى السلسلة
الشرقية بعد استبدال البتروكوك
بالغاز الطبيعي».
وختم البيان« :كفى اغتياال ً ألهل
الكورة بأمراض صناعة اإلسمنت
الخطيرة .كفى تدميرا ً لالقتصاد
واالخ��ض��رار والحياة في كفرحزير
والكورة ولبنان».

 .10م��دراء الشركات األجنبية التي لها ف��روع في لبنان أو
مكاتب تمثيل.
 .11سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون
أجراء».
وق��ال كركي عن «دقائق تطبيق هذا المرسوم»« :إنّ إتمامها
سيكون في نظام الصندوق الداخلي وفقا ً ألحكام المادة  76من
قانون الضمان االجتماعي».
وختم« :تحدّد االشتراكات على أساس المعدل العادي المعمول
به على أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد األقصى للكسب
الخاضع لالشتراكات المعمول به لفرع ضمان المرض واألمومة
على أن يعمل بهذا المرسوم بعد إص���داره اعتبارا ً من بداية
الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة
استحقاق االشتراكات ،واعتبارا ً من بداية الشهر التاسع لجهة
توجب التقديمات».

وديع كنعان :المغترب اللبناني
هو الالعب الأ�سا�س في �سوق ال�سياحة
اعتبر رئيس لجنة السياحة في المجلس االقتصادي االجتماعي وديع
كنعان ،في تصريح ،أنّ «موسم صيف  2018أفضل من السنة الماضية،
والمهرجانات التي تحصل ناجحة وجاذبة للسياحة الداخلية ،وأن
المغترب اللبناني هو مرة جديدة الالعب األساس في سوق السياحة».
وأشار إلى أنّ «شهر حزيران شهد ارتفاعا ً بالزوار العرب بنسبة 20
في المئة بحسب إحصاءات وزارة السياحة ،والسياح األوروبيين وصلوا
إلى  400الف ،بزيادة  10في المئة عن العام الماضي ،إذ بلغ عددهم في
حزيران  64ألف زائر مقارنة مع  58ألف في السنة الماضية».
وأوضح أنّ «تشكيل الحكومة يساعد وكنا نتمنى لو حصل ذلك مع بداية
موسم الصيف ألننا كنا وصلنا إلى تحقيق الطموحات التي كنا نسعى إليها
كقطاع سياحي».
وق��ال« :ب��دأن��ا ،في ض��وء خطة ماكينزي ،النظر إل��ى تعدد المقاصد
السياحية المتنوعة ،وبعد اختيار ثالثة مقاصد سنعمل على تطوير
وتنشيط واحد منها ،قد يكون دينياً ،مثالً ليكون نموذجا ً كامالً متكامالً
وجاذبا ً لطالبي الوجهة الدينية ،والذين يتراوح عددهم زهاء  80مليون
سنوياً ،ال سيما أن لبنان يتمتع بكل مقومات جذب السياح على هذا
الصعيد».

م�ؤتمر �صحافي لرئي�س بلدية زحلة حول م�شكلة الكهرباء

زغيب :تركيب عدادين هو ّ
الحل الأف�ضل
زحلة – أحمد موسى
أعرب رئيس بلدية زحلة  -معلقة
وتعنايل أسعد زغيب عن ارتياحه
إلى وجود التيار الكهربائي  24ساعة
في منطقة زحلة ،وما تقدمه الشركة
من خدمات.
وق��ال ف��ي مؤتمر صحافي عقده
ف��ي دار البلدية الموقت« :ل��م يعد
بإمكاننا العودة إلى الوراء ،الخالف
ال��ذي خلق ه��ذا الجو ه��و موضوع
ال��ف��ات��ورة ال��واح��دة المختلطة بين
شركة كهرباء زحلة والدولة ،وطلبنا
من المهندس أسعد نكد الموافقة على
تركيب عدادين منفصلين ليعرف كل
مستهلك كم هي الكمية التي يستهلكها
من الكهرباء ليكون أمامه تسعيرتان،
كي يرتاح ويعمل على االستهالك من
السعر المنخفض ،وهذا الحل مقبول
ويوضح ويقرب وجهات النظر».
وأض������اف« :ن��ح��ن ال���ي���وم ام���ام
خيارين ،اما ان نقول لشركة كهرباء
زحلة انتهى االمتياز وتتسلم الدولة
وتدب الفوضى كما حصل في عاليه
مثال ،او نطرح امتيازا جديدا ،وهذا
يحتاج الى وقت ،ومن غير المقبول
ان يدفع المستهلك الثمن ونعود الى
ما كنا عليه قبل ال  24ساعة تغذية.
المطلوب التجديد في وقت مبكر او

زغيب متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
تأمين البديل ،ولن نقبل اال بعدادين
في حال التجديد .وما يتحدث عنه
نوابنا هو انعكاس للضائقة المالية
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ن��اس ح��ول
الفاتورة ،وعندما يكون هناك عدادان
يعرف المواطن كيف يتعاطى».
وش��دد على االنفتاح والتعاون

مع مناطق الجوار« ،فهواؤنا واحد،
ومياهنا الجوفية واحدة ،والضرر اذا
حصل يطال الجميع ،وخصوصا في
موضوع معالجة نفايات المنطقة.
وألن البلديات المجاورة ليس في
إمكانها ان تنفق االموال المخصصة
لالنماء على النفايات ،ك��ان همنا

وم��ا زال مساعدة بلديات الجوار
في مسألة تكرير الصرف الصحي
والوحول الناتجة منها .هذه المحطة
تخدم زحلة وقسما من حزرتا وقاع
ال��ري��م وسعدنايل ،وال��م��ف��روض ان
تعالج  35ألف متر مكعب من المياه
الصالحة للري واالشجار الحرجية

وال��ك��رم��ة ،وه��ي غير صالحة لري
الخضر والخس والمزروعات».
وت��اب��ع« :هناك وصلة من ضمن
الوصالت االساسية بقطر  80سنتم
على مسافة  600متر تصب من
البردوني ،وهنا اشد على ايدي الذين
اعتصموا م��ن اج��ل ع���ودة المحطة
للعمل».
وأك��د أن بلدية زحلة «ال��ت��ي من
المفترض ان تعالج  200ط��ن من
النفايات تعالج ال��ي��وم  400طن
بسبب ال��ن��زوح ال��س��وري ،واالرض
التي يجب ان تخدمنا لهذه الغاية لن
تخدم سوى نصف المدة ،وال يمكننا
االستمرار على هذا النحو ،وامد يدي
للجميع من اجل العمل معا لمصلحة
االج���ي���ال .ل��دي��ن��ا م��ش��اك��ل كبيرة
ومتعددة والمفروض ايجاد طرق
للمعالجة وايجاد الحلول لمسألة
الوحول .لقد طالبنا مجلس االنماء
واالع��م��ار بإيجاد ال��ح��ل ،والبلدية
مستعدة للمشاركة فيه ،والمطلوب
تحويل النفايات الى طاقة يمكن ان
تؤمن الكهرباء  24على  24وتعطي
 12ميغاوات».
وختم« :باختصار المطلوب وضع
خطة مستقبلية لمنطقة مظلومة،
فالبقاع كله مظلوم بينما نرى االنماء
في مناطق أخرى من لبنان».

التقى وفداً من «كهرباء زحلة» برئا�سة نكد

دروي�ش� :أدعو وزير الطاقة �إلى زيارة زحلة ليالم�س فرح النا�س
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا دروي��ش وف��دا ً من موظفي وعمال
شركة كهرباء زحلة يتقدمهم المدير العام للشركة المهندس أسعد
نكد.
ورح��ب المطران دروي��ش في كلمة ألقاها بالوفد «في دار سيدة
النجاة ،وخصوصا ً بالمهندس أسعد نكد» ،متمنيا ً على «الجميع أن
نوقف التداول في موضوع كهرباء زحلة واالنتقال إلى الغرف المغلقة
لحل كل المشاكل التي أثيرت عبر اإلعالم والتواصل االجتماعي».
وقال« :أنا شخصيا ً أثمن من جديد عمل المهندس نكد فهو نقلنا
إلى عصر جديد وقدم للمدينة وللجوار ما لم تستطع أن تقدمه الدولة.
وأذكر بأني تقديرا لخدماته قلدته باسم صاحب الغبطة البطريرك
غريغوريوس آنذاك ،الصليب األورشليمي المذهب».
أضاف« :نحن مع استمرار عمل شركة كهرباء زحلة حتى تتمكن
ال��دول��ة من تأمين الكهرباء  24/24وه��ذا غير متوفر في المدى
المنظور».
وختم« :يسرني جدا ً اليوم أن أتوجه إلى وزير الطاقة في حكومة
تصريف األعمال سيزار أبي خليل وأدع��وه إلى زي��ارة زحلة ليرى
ويالمس فرح الناس بما أنجزه أهل زحلة ،فربما يجد أن خبرتنا يجب
أن تنتقل إلى مناطق أخرى في لبنان».
أما نكد فأكد في كلمة ألقاها أن «الشركة إدارة وعماال ً جسم واحد،
وأن الشركة كانت وستبقى تحت القانون» ،معتبرا ً أن «ما أثير مؤخرا
حول الكهرباء ال يستدعي إال مراجعة الشركة التي كانت وال زالت
تتلقى كل المراجعات».
وقال« :إنّ الشركة ال تتدخل في السياسة ال من قريب أو من بعيد،
وسياستها ضد الشتائم النها تؤمن بأن الحوار هو الطريقة الفضلى
لحل كل النزاعات «.
و لفت إل��ى أن «ال ق��درة ألح��د حتى الساعة في تأمين الكهرباء
 24/24وبالوفر الذي يتحدثون عنه ،وإال لماذا التأخير في تزويد
منطقتنا ابتداء من هذه اللحظة»؟
وفي الختام ،ألقى رئيس نقابة عمال وموظفي كهرباء زحلة كميل
شدياق كلمة أعلن فيها عن «سلسلة تحركات اعتصامية ال تطال
التغذية أو أعمال الصيانة ،في حال االستمرار بتشويه سمعة الشركة
ومديرها الذي حلم مع أبناء منطقته بالكهرباء 24/24و حققا معا ً هذا
اإلنجاز».
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حذرت وكالة الطاقة الدولية من عودة المخاوف حيال
العرض العالمي على النفط مع معاودة فرض العقوبات
األميركية على إيران.
وذك��رت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ وكالة الطاقة
أعلنت في تقريرها الشهري حول النفط« :حين تعطي
العقوبات النفطية على إيران مفعولها ربما باالقتران مع
مشكالت باإلنتاج في بلدان أخرى قد يكون من الصعب
للغاية الحفاظ على العرض العالمي األمر الذي يجعل
آفاق السوق أقل هدوءا ً بكثير مما هي عليه اليوم».
وك��ان الرئيس األميركي دونالد ترامب أع��اد الثالثاء

الماضي تجديد العقوبات االقتصادية األميركية أحادية
الجانب المفروضة على إيران والتي ت ّم إلغاؤها في كانون
الثاني  2016عقب التوصل في تموز  2015إلى االتفاق
النووي معها قبل أن يعلن ترامب انسحاب بالده منه قبل
ثالثة أشهر بينما أعلنت الدول الخمس االخرى الموقعة
على االتفاق (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)
تمسكها به مؤكدة التزام طهران بكل بنوده.
وطلبت الواليات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها
من النفط اإليراني بصورة تامة بحلول  4تشرين الثاني إن
أرادت تفادي العقوبات.

ال�صين تفر�ض ر�سوم ًا على المطاط ال�صناعي
من �أميركا و�أوروبا لمكافحة الإغراق
أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما ً
لمكافحة اإلغ��راق تتراوح من  23.1في المئة إلى 75.5
في المئة على المطاط الصناعي من الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي وسنغافورة بدءا ً من  20آب.
وقالت ال��وزارة ،التي فرضت من قبل رس��وم مكافحة
إغ��راق مؤقتة على المطاط الصناعي من تلك ال��دول في
نيسان ،إن الرسوم البالغة  75.5في المئة ستطبق على
المطاط األميركي الذي تنتجه إكسون موبيل وشركات
أميركية أخرى.
وتواجه أرالنكسيو بلجيكا رسوم استيراد قدرها 27.4

في المئة بينما تواجه إكسون موبيل كيميكال وشركات
أخ��رى في االتحاد األوروب��ي  71.9في المئة .و ُفرضت
رسوم تبلغ  23.1في المئة على أرالنكسيو سنغافورة
و 45.2في المئة على شركات أخرى من سنغافورة أيضاً.
وقالت متحدثة باسم أرالنكسيو ،وهي مشروع مشترك
مناصفة بين أرامكو السعودية والنكسيس األلمانية ،في
رسالة بالبريد اإللكتروني إنّ الشركة تواصل العمل مع
وزارة التجارة بهذا الخصوص .كانت أرامكو قالت يوم
األربعاء إنها تعتزم االستحواذ على حصة النكسيس
البالغة  50في المئة في أرالنكسيو.

الجفاف يق ِّل�ص مح�صول القمح في �أوروبا
أشار خبراء أمس إلى أنّ الجفاف والموجات الحارة اللذين
ضربا حقوال ً في شمال أوروب��ا قد يخفضان فائض تصدير
القمح في االتحاد األوروبي وإنّ التكتل سيحتاج إلى استهالك
المزيد من إنتاجه من الحبوب.
وتوقع محللون فرنسيون أن ينخفض محصول القمح
اللين في االتحاد األوروبي بنسبة  10في المئة وأنّ المناطق
الشمالية ستكون األكثر تضرراً .وسجلت أسعار القمح أعلى
مستوياتها في خمس سنوات بفعل مخاوف من نقص في
المحصول.
وق���ال ت��اج��ر ألماني أنّ مصدرين للقمح ،مثل ألمانيا
واسكندنافيا« ،قد يحتاجون إلى االستيراد من بقية دول االتحاد
األوروبي هذا العام خصوصا ً قمح علف الحيوان».
وأضاف« :الحصاد المروع في شمال أوروبا هو أنباء سارة
لمنافسين من مصدري القمح مثل روسيا وأوكرانيا والواليات
المتحدة».
وتابع« :إنّ بعض القمح من مصدرين باالتحاد في منطقة
البحر األسود مثل أوكرانيا من المرجح أن يبقى في أوروبا بدال ً

من شحنه إلى الشرق األوسط».
وفي ألمانيا ،ثاني أكبر منتج باالتحاد األوروبي ،من المتوقع
أن يهبط محصول القمح الشتوي بنسبة  19.9في المئة هذا
العام إلى  19.2مليون طن بعد أن سجلت درجات الحرارة
في يوليو تموز أعلى مستوياتها لشهر يوليو تموز منذ أن بدأ
االحتفاظ بسجالت في عام  .1881ويوشك موسم الحصاد
على االنتهاء.
وفي فرنسا ،أكبر منتج للقمح في االتحاد األوروبي ،انتهى
موسم الحصاد .ومن المتوقع أن أمطارا ً غزيرة وموجات حارة
خفضتا المحصول.
وتتراوح التقديرات لمحصول القمح الفرنسي بين  33مليون
و 35مليون طن ،انخفاضا من  36.6مليون طن العام الماضي.
وقال محللون إنّ محصول القمح في بولندا سيهبط حوالي
 12بالمئة إلى  9.9مليون طن تقريباً.
وتشير تقديرات تجارية إلى أنّ محصول القمح في المملكة
المتحدة سيتراوح بين  13.5مليون و 14.0مليون طن،
انخفاضا من  14.8مليون طن الموسم الماضي.

ّ
زخور يطالب الحريري ب�إقرار المقترحات
والتعديالت على قانون الإيجارات
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون
اإليجارات المحامي أديب زخور ،في بيان أمس ،الرئيس
المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «بإقرار المقترحات
والتعديالت على ق��ان��ون اإلي��ج��ارات لئال يتم تهجير
البيروتيين واللبنانيين ،ووق��ف الفساد في كل إدارات
الدولة بدءا ً من القروض السكنية المدعومة إلى القروض
الزراعية إلى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها».
ورأى أنّ «الحل بسيط ج��داً ،وال يتناقض مطلقا ً مع
قرار المجلس الدستوري ،كونه يتعلق بالمالءمة وبأرقام
وتعويضات ونسب زي��ادات ب��دالت اإليجار وع��دم قدرة
الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي ،خصوصا ً
أنها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض
إنفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها،
مع العلم أنّ جميع هذه القروض ال تكفي وحدها لتمويل
الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها  11مليار دوالر
أميركي كحد أدنى وقد تصل إلى  30مليار دوالر ،وإنّ جميع
المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية
المطلقة لعدم االختصاص والصالحية ،وتدخل في مجال
التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور
والوطن».
وأعلن زخور «أننا نوافق على مشروع قانون اإليجار
التملكي على أن يشمل إلزاميا ً شراء المأجور الذي يشغله
المستأجرون ،أو إخالء المأجور لقاء التعويض المحدّد
تاريخيا ً ومتفق عليه مع المالك األساسي بـ  50%والتي
حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة ،والمشرع مطالب
بالمحافظة على شروط العقد األساسية خصوصا ً نسبة

العطل والضرر ،كون المالك والمستأجر قد اتفقا عليها في
ظل قوانين اإليجارات االستثنائية عند بدء اإليجار وارتضى
الطرفان بكافة مواده وال يمكن التنصل من العقود المبرمة
منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد،
مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته
والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في
العقد والقانون ،كما تحديد بدل المثل أو اإليجار بـ  1في
المئة كونه عالميا ً محددا ً ب 2في المئة ،وحصر النفقات
المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصالح كامل
البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي ،وعندها لن
نكون بحاجة إلى إنشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي
باب للفساد والهدر».
وطالب زخور رئيس االتحاد العمالي العام الدكتور
بشارة األسمر «بالوقوف إلى جانب اعتصامات وتحركات
المستأجرين كما يفعل االت��ح��اد م��ع ب��اق��ي الحركات
المطلبية ،والمبادرة ف��ورا ً إل��ى توقيع مشروع قانون
اإليجارات التعديلي كما تم إبالغه من الجميع وسلم إلى
دولة الرئيس الحريري ،وإلى االتحاد العمالي العام منذ
أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين
للطعن وتعديل قانون ،ونشرت أهم المطالب القانونية
في اإلعالم وت ّم االعتصام على أساسها ،مع وجود أكثر من
مليوني نازح ومهجر ومئات اآلالف من األجانب يزاحمون
اللبنانيين على السكن والعمل ،والخطر حقيقي على
التغيير الديموغرافي من دون وجود أي خطة سكنية وفي
ح ّد أدنى من األجور ال يكفي معيشة أي فرد».

�ضو يعلن �إطالق �أول فريق ا�ستجابة �أولى
للكوارث في �صيدا القديمة
أعلن محافظ الجنوب منصور ضو عن «إطالق أول فريق
استجابة أولى في مدينة صيدا القديمة» مكون من  13شابا ً
من أبناء المدينة القديمة تابعوا مع  11عنصرا ً من فوج إطفاء
بلدية صيدا و 22موظفا ً من اإلدارات الرسمية في المحافظة
دورات مع الصليب األحمر اللبناني على طريقة التحرك عند
ح��دوث أي كارثة .وت��م تزويد المستجيب األول في صيدا
القديمة وف��وج اإلطفاء تجهيزات خاصة لمهمات اإلطفاء
واإلسعافات األولية.
وجرى تخريج هذه الدورات برعاية المحافظ ضو في سراي
صيدا ،سلم خالله المتدربين شهادات في اإلسعافات األولية.
وأكد ضو «أهمية اطالق الفريق المستجيب األول في صيدا
القديمة ومن سيعرفون بأصحاب «السترات الزرق» ،مثنيا ً
على «دور الصليب األحمر اللبناني في تدريبهم».
وقال« :نعول كثيرا على دور المستجيب األول وعمله عند
وقوع اَي كارث  ،فعندما نرى في أحياء قرانا وضيعنا شبابا ً
يرتدون البزات الزرقاء بتنا جميعا ً نعلم أنهم فريق المستجيب
األول ،وهذه التجربة ستعمم في أنحاء مدينة صيدا وبلدات
المنطقة».
وتوجه بالشكر إلى «موظفي المحافظة الذين شاركوا
في الدورة التدريبية» ،متمنيا ً لهم «المواظبة والتوفيق في
الخطوات التدريبية الالحقة» ،وكذلك «الذين شاركوا في

الدورات المتقدمة كل بحسب التدريب الذي خضع له» ،معلنا ً
أنّ «الجميع سيتسلم تجهيزات خاصة بالمهمات التي تدرب
عليها».
كما ترأس ضو اجتماعا ً موسعا للجان الفرعية المنبثقة من
لجنة إدارة الكوارث واألزمات في محافظة الجنوب في سراي
صيدا ،في حضور المستشارة الوطنية لوحدة  UNDPللحد
من أخطار الكوارث واألزم��ات لدى رئاسة مجلس ال��وزراء
سوسن بو فخرالدين وممثل الصليب األحمر اللبناني قاسم
شعالن وممثلين لألجهزة األمنية واالغاثية ومؤسسات
مجتمع مدني ورؤساء لجان واعضاء سابقين وجدد واعضاء
أمانة سر اللجنة.
وع��رض ضو «أب��رز ما حققته اللجنة من إنجازات مدى
سنتين وفِي طليعتها بدء إدخال نظام المعلومات الجغرافية
على تطبيق خاص وإنشاء اللجنة الشبابية الجديدة التي
ق��ال إنّ دوره��ا يكمن في بث الحيوية والزخم في الخطط
المستقبلية للجنة» ،مشددا ً على «أهمية تفعيل اجتماعات
اللجان وأن تكون هناك خطة عمل لكل لجنة تعرض على
اللجنة الموسعة» ،الفتا ً إلى أنه «ستكون هناك خطوات عملية
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصليب األحمر اللبناني
ودورات متخصصة لكل لجنة ،واستكمال قاعدة المعلومات
بالتعاون مع البلديات».

