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هارون: لمعالجة تعطيل أعمال 

»أركنسيال«
دق نقيب المستشفيات سليمان هارون ناقوس الخطر »بسبب 

تعذر جمعية »أركنسيال« المكلفة جمع نفايات المستشفيات في 
 
ً
 المسؤولين إلى »إيجاد الحل سريعا

ً
المناطق، القيام بأعمالها«، داعيا

 في مقّر النقابة قال 
ً
 صحافيا

ً
في خالل ساعات«.عقد هارون مؤتمرا

خالله: »موضوعنا دقيق وحساس وهو النفايات الطبية، وطرأت في 
المدة االخيرة مشكلة كبيرة؛ فمن المعروف ان المستشفيات ملتزمة 

بالمرسوم الصادر عام 2000 الذي يحدد آلية معالجة النفايات 
الطبية الناتجة عن اعمال المستشفيات الى جانب نفايات سائر 

المراكز الصحية والطبية وعيادات اطباء االسنان والمختبرات. ومن 
المعلوم ان نفايات المستشفيات هي نوعان: نفايات منزلية يتم 

وضعها داخل مستوعبات خاصة للبلديات، ونفايات طبية خطرة أو 
، وهي ناتجة عن أعمال طبية داخل 

ً
معدية، أو خطرة ومعدية معا

المستشفى . واليوم نواجه مشكلة في جمع القسمين من النفايات؛ 
فالبلديات تقوم بجمع النفايات المنزلية العائدة للمستشفيات 

اسوة بغيرها، لكن ذلك يتم بشكل غير منتظم ما يجعل النفايات 
 
ً
تتكدس أليام عدة أمام أبواب ومداخل المستشفيات، ويسّبب إزعاجا
للمرضى والزوار على السواء؛ أما بالنسبة إلى الشق الثاني والمتعلق 
بالنفايات الطبية، فإننا كمستشفيات نعمل على تجميعها داخل 

برادات مخصصة في انتظار أن تمّر »أركنسيال« ألخذها ومعالجتها 
بموجب العقد الموقع معها«. وأضاف: »واجهت »أركنسيال« أزمة 

غياب المطامر الصحية، ما دفعها الى اللجوء الى آلية التعقيم 
والجمع في المخازن، لكن مع الوقت امتألت المخازن ولم يعد هناك 

من مجال الستيعابها المزيد. ومنذ فترة قليلة، برزت مشكلة أمام 
عة على المحافظات، وذلك 

ّ
الجمعية التي لديها 5 مراكز معالجة موز

في مركز الشمال الذي تتم فيه معالجة نفايات طرابلس، الكوره، 
زغرتا، البترون، جبيل وكسروان بعدما منع األهالي »أركنسيال« من 

الدخول الى المركز. وبعد لجوئها الى مركز زحلة تبلغت منذ اسبوع 
من البلدية عدم تمكنها من استقدام نفايات المناطق االخرى الطبية 

الى المركز. هذا الرفض أسفر عن كارثة حقيقية ستتفاقم«. 

السياحة هي المحرك األول للعجلة االقتصادية

ف��ي ظ��ل األوض����اع االقتصادية 
 
ً
الراهنة، ورغم أن األمل بات معدوما
لدى العديد من اللبنانيين بإعادة 
لبنان إلى ما كان عليه قبل الحروب 
وقبل انتشار النفايات أينما كان، ما 
زال حسن ضاهر )أبو علي(، صاحب 
مؤسسة Five Stars tours للسياحة 
والسفر، يؤمن »بلبنان المميز بطبيعته 
وجماله الذي ليس له مثيل في العالم 

أسره« حسب قوله.
هذه المؤسسة التي لديها خبرة 
 في مجال السياحة والسفر، 

ً
30 عاما

 على راح��ة الزبائن 
ً
تحرص دائ��م��ا

الذين يتعاملون معها وتمتاز بالثقة 
بع  نتا « حيث   ، لحسنة ا ملة  لمعا ا و
السياح الذين يأتون إلى لبنان من 
 من 

ً
ا المطار حتى إعادتهم إليه، بدء

التنقالت ووصواًل إلى تأمين البرامج 
خالل الرحلة« يقول أبو علي.

في  حة  لسيا ا »خلق  ن  أ عتبر  ا و
للوطن بأسره ليس  ب��ح  ر لبنان هو 
فقط لمؤسستنا رغم أن كل ما نقوم 
به هو بمجهود شخصي«، فأطلقت 
Five stars tours برامج سياحية 
متنوعة، ومن خاللها قدمت تسهيالت 
وأسعارا مدروسة وبميزانيات عدة 
 في 

ً
تناسب جميع الزبائن خصوصا

ظل األزمة االقتصادية التي تمر بها 
البالد، وفي هذا السياق كان شعار 

المؤسسة »أح��ال دوا ش��م ال��ه��وا«. 
وإضافة إلى ذلك، أشار أبو علي إلى 
»ابتكار برنامج »إعرف لبنان« الذي هو 
عبارة عن جوالت داخل لبنان ويشمل 
كل المناطق التي تجذب السياح. أما 
للمواطنين اللبنانيين، فهذا البرنامج 
اسمه »اعرف بلدك« وهو يعّرفهم على 
بلدهم«.وأضاف: »نحن أول من قدم 
هذا البرنامج، ويهدف »إعرف بلدك« 
إلى المحافظة على الرابط العائلي 
كوننا نقدم أسعارا مميزة للعائالت، 
ونشدد على أهمية أن يعرف اللبناني 
وطنه واألماكن السياحية الموجودة 

فيه بأسعار تشجيعية«. 
وعن طريقة الحجوزات في الخارج، 
ق��ال: »لدينا وك��الء في بلدان عدة، 
ونعتمد على مجموعات من السياح 

ن��رك��ز على تأمين ط��ائ��رات صدى البلد  حيث 
تشارتر«. وع��ن جنسيات السياح: 
»األت��راك، التونسيون، والمصريون 
والعرب إجماال، وأع��داد ضئيلة من 
أوروبا«.وأضاف: »لدينا خبرات وتجارب 
قوية، فنعرف ماذا يفضل األجنبي وما 
هي المناطق التي تناسبه والطعام 

الذي يحبذه«.
أما بالنسبة إلى اللبنانيين الذين 
يريدون السفر إلى الخارج فأوضح 
 ،Five Stars Tours صاحب مؤسسة
أبو علي، أنهم »يحظون بالمعاملة 
الجيدة نفسها. ولكل موسم نهيئ 
ب��رام��ج ع��دة مخصصة لكل دول��ة. 
وتشمل خدماتنا: الفيزا، حجوزات 
الفندق والطائرة، )والبرامج السياحية 

والتأمين الصحي لمن يرغب(«.
وش��دد على »الجهد الكبير الذي 
نقوم به لتأمين أفضل أسعار الفنادق 
وال��خ��دم��ات ك��ي يسافر المواطن 
اللبناني ويبتعد عن الضغط النفسي 
. ومن جهة أخرى 

ً
الذي يعيشه يوميا

نحرص على تشغيل الفنادق اللبنانية 
وبالتالي تشجيع السياحة الداخلية«.

 أن 
ً
 وختم أبو علي: »من المهم جدا

نحافظ على الدعاية اإليجابية للبنان 
في الخارج من أجل جذب السياح«، 
وعّبر عن إستيائه »لما تعرضه وسائل 
اإلعالم عن مشاهد النفايات«، وطالبها 
»بإيصال صورة لبنان الجميلة والمميزة 
بطبيعتها الخالبة وتاريخها الثقافي 

والسياحي العريق«.

القصار وشقير يطلعان الحريري على جولة الخليج
صدى البلد 

النفط والغاز: العتماد منطق العلم

 ال المحاصصة
أقام »منتدى الحوار الوطني« وكلية العلوم اإلدارية والمالية في 

جامعة الحكمة، مؤتمرا حواريا في الجامعة، شارك فيه رئيس 
»المنتدى« فؤاد مخزومي ضمن سلسلة محاضرات تحت عنوان 

»ملتقى النفط والغاز: ثروة لبنان الوطنية«.
وأشار مخزومي إلى أن »اللبنانيين يعانون من المشاكل منذ العام 
1943 إلى يومنا هذا«، موضحا أنه »إذا بقي الوضع على ما هو عليه 
لن نستطيع الوصول إلى أي مكان نغير من خالله واقعنا«، ومؤكدا 
»وجوب إلغاء القوة والتهديد، وإدارة الحكم على أساس توافقي«.
ولفت إلى اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها السعودية ضد لبنان، 
مشيرا إلى أن »ذلك يؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة«، مشددا 

على »ضرورة عزل مصالح البلد عن الخالفات السياسية«. وأشار إلى أن 
»رجال األعمال اللبنانيين باتوا مضطرين إلى تبرير مواقف الحكومة 

والدولة للدول التي تحتضن المغتربين«.
وأكد مخزومي أن »االستحقاقات االنتخابية الرئاسية والنيابية هي 

السبب الرئيسي في تأخير تطبيق المراسيم النفطية وترسية 
العقود«.

ولفت الى أنه كان »من المشككين بهيئة إدارة قطاع النفط والغاز«، 
لكنه تأكد أنها »تضم أشخاصا كفوئين وجديين لكن القرار النهائي 

ليس لهم«، مؤكدا »ضرورة التعاون مع الهيئة للوصول إلى النتيجة 
المرجوة وتأمين مستقبل أفضل لشبابنا«، ومشيرا إلى أهمية »ما 
يقوم به كل من المجتمع المدني والجامعات على هذا الصعيد«. 
ولفت إلى أن »النفط لن يكون وسيلة لتسديد الفواتير فحسب، 

بل يجب إنشاء صندوق سيادي والتعامل مع هذا الملف بشفافية 
وإبعاده عن الفساد والمحاصصة وإال سنذهب بالبلد إلى المجهول«.

وأكد أنه »لن يخوض معركة النفط والغاز مع الشباب إال إذا تأكد من 
أن هذا الملف سيشكل حال لكل المشاكل الداخلية«، داعيا الشباب 
إلى »تشكيل لوبي ضاغط للتغيير والعودة عن قرارهم باالستقالة 

من دورهم، فمستقبلهم ومستقبل البلد متوقف على ما سيقومون 
به من أجل التغيير«.

وأكدت الخبيرة في مجال حوكمة قطاع النفط والغاز في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لوري هيتايان »غياب الثقة بين المواطن 

والدولة«، وقالت: »المسؤولية تقع علينا ألننا تخلينا عن دورنا«. ودعت 
المجتمع المدني إلى »القيام بدوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا 

الملف«.

اطلع الرئيس سعد الحريري من 
رئيس الهيئات االقتصادية الوزير 
السابق عدنان القصار ورئيس اتحاد 
الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت 
وجبل لبنان محمد شقير على أجواء 
التحركات وال��ج��ول��ة ال��ت��ي تعتزم 
الهيئات االقتصادية القيام بها على 
دول مجلس التعاون الخليجي، من 
أج��ل توضيح موقف رج��ال األعمال 
اللبنانيين »في ضوء الحمالت التي 
تتعّرض لها دول مجلس التعاون 
الخليجي وال سيما المملكة العربية 
ل��ى توتر  السعودية، والتي أّدت إ
العالقات اللبنانية – الخليجية، ولجوء 
دول مجلس التعاون إلى منع رعاياها 
من المجيء إلى لبنان وتجميد المملكة 
العربية السعودية الهبة المقّدمة إلى 
الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي«.
ولفت القصار إل��ى أن »ال��زي��ارة 
كانت من أجل التشاور مع الرئيس 
الحريري في األوض��اع التي تمّر بها 
 في ظل ما استجّد من 

ً
البالد، خصوصا

تطورات على صعيد العالقات بين 
لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وك��ذل��ك ف��ي ظ��ل ال��ش��ل��ل وال��ف��راغ 
المهيمن على موقع رئاسة الجمهورية 
ن من انتخاب رئيس لغاية 

ّ
وعدم التمك

اليوم، بعد مرور أكثر من سنة و10 
أشهر على الشغور الرئاسي«.

في غرفة بيروت 
وفي سياق متصل عقدت الهيئات 
االقتصادية، برئاسة الوزير السابق 

عدنان القصار، اجتماعا استثنائيا في 
مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
ف��ي ب��ي��روت وج��ب��ل ل��ب��ن��ان، وبحثت 
وال سيما  لمحلية،  ا ات  لتطور ا في 
ما يتصل منها بالقرارات الصادرة 
عن دول مجلس التعاون الخليجي 
تجاه لبنان، والتداعيات المحتملة 
على لبنان وعلى االقتصاد اللبناني، 
وصدر عن المجتمعين بيان تطرقوا 
فيه إلى »موضوع العالقة بين لبنان 
لخليجي،  ا ون  لتعا ا مجلس  ودول 
والقرارات التي اتخذتها دول مجلس 
التعاون، ال سيما لجهة منع رعاياها 
من المجيء إلى لبنان، وإلغاء المملكة 
العربية السعودية الهبة المقدمة إلى 
األجهزة العسكرية من جيش وقوى 

أمن داخلي«. 
وأسفت »للواقع الذي وصلت إليه 
األمور«، وأكدت أن »لبنان واللبنانيين 
يرفضون أي إساءة إلى األشقاء العرب 
وال سيما الخليجيين، ويريدون أفضل 
العالقات مع دول مجلس التعاون، ومن 

هنا نعتبر أن المواقف التي تصدر من 
هنا وهنالك في حق المملكة العربية 
السعودية وسائر دول مجلس التعاون 
تتعارض مع العالقات األخوية التي 
تربط لبنان وهذه الدول والسيما أن 
لبنان لم يجد منها سوى الخير والدعم 
المتناهي في جميع المراحل والظروف 
واألح�����داث ال��ت��ي عصفت بلبنان، 
إلى جانب اللبنانيين على اختالف 
بحيث  تهم،  وتوجها تهم  ا ء نتما ا
قدمت الدعم المالي إلى لبنان، فضال 
عن احتضانها آالف العائالت والعمال 

اللبنانيين على أراضيها«.
وأعربت الهيئات االقتصادية عن 
»رغبتها في تشكيل وفد اقتصادي، 
من أجل القيام بجولة على دول مجلس 
التعاون الخليجي بغية البحث في 
تعزيز العالقات المميزة التي لطالما 
لسنوات  وا لعقود  ا م��دى  تكرست 
الماضية«. واكدت »أهمية إبعاد لبنان 
ل��ن��ار المشتعلة ف��ي المنطقة  ع��ن ا
العربية، وع��دم إدخاله في سياسة 

ل��م��ح��اور اإلقليمية، م��ا يستوجب  ا
تعميق التالقي بين القوى واألطراف 
السياسيين، باعتبار أن الحوار يبقى 
الحل األنجع لتقريب وجهات النظر 
ح��ول القضايا والملفات الخالفية، 
وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية، 
بحيث لم يعد جائزا بأي شكل من 
األش��ك��ال أن تبقى ال��ب��الد م��ن دون 
رئيس للجمهورية منذ ما يقارب السنة 

والعشرة أشهر«.
واكدت ايضا أنها »ستستمر في 
رفع الصوت عاليا والدفاع عن مصلحة 
لوسائل  ا لمواطن بشتى  وا لوطن  ا
واالساليب الممكنة«، واعتبرت أن 
ل���ذي ينعم بالحد األدن��ى  ا »لبنان 
من االستقرار األمني بالمقارنة مع 
لبلدان  ل��ت��ي تعيشها ا ا األوض����اع 
العربية المجاورة، أضاع الكثير من 
الفرص بسبب عدم وصول القيادات 
السياسية ال��ى مواقف موحدة من 

القضايا المطروحة«.

 أرباح فاتورة المختبر 
مع الطبيب

عقدت نقابة أصحاب المختبرات 
ئيسها  ر سة  ئا بر ن  لبنا ف��ي 
كريستيان حداد، لقاء موسعا 
الصيادلة جورج  جمع نقيب 
ء  األطبا صيلي وممثل نقيب 
المستشار القانوني شارل غفري 
ومدير المهن الطبية في وزارة 
الصحة العامة أنطوان رومانوس 
صيين  ختصا ال ا م��ن  جمعا  و
المخبريين من كافة المناطق 

اللبنانية.
وش��رح ح��داد ع��ددا من حقوق 
ب  ر تتضا ل��ت��ي  ا يين  لمخبر ا
مع صالحيات باقي النقابات، 
وع�����رض ص�����ورا ع���ن بعض 
ال��ص��ي��دل��ي��ات ال��ت��ي تتجاوز 
ال��ق��ان��ون وذل����ك ع��ب��ر اج���راء 
فحوصات للدم كالسيدا وغيرها 
وه��ذا يعتبر تخطيا للقانون. 
ودعا كل من صيلي ورومانوس، 
الى »التنبه لهذا االمر ووضع 

حد له«.
وفي نهاية اللقاء، وضعت خطط 
ع��ن طريق اإلصحاح  للتقدم 
منها: وقف الجعالة أي تقاسم 
أرباح فاتورة المختبر مع الطبيب 
المعالج: تبين بعد النقاش أن 
التوعية االجتماعية من خالل 
حلقات مبرمجة على التلفزيون 
هي األفضل في الوضع الحالي

أبو علي 

القصار وشقير مجتمعان الى الحريري      داالتي ونهرا 


