
 

 
 
 

ات /تفاقم مشكلة السكن الجامعي لطالب
 المناطق 

لمزيد »  اللبنانية«الوزير بو صعب يرّد موازنة 
 من الدراسة

بعد »  3إدارة األعمال «استئناف الدراسة في 
 قرار إعادة النظر في تعيينات المدراء 

ال تمثل  ”المتحّدة  التعليميين“":  األميركية"
 الجامعة

 التراثية في النبطية إلى الهدم" أم المدارس"
مصير المدرسة البطريركية في زقاق البالط في 

 مهّب الريح
ات /مدارس في النبطية تحتاج إلى متعاقدين

فيما عدد األساتذة في غيرها يوازي عدد 
 !تالمذتها

 
 
 

الطفل عبد الرؤوف توفى على باب مستشفيات 
 عكار

ماليًا المستشفيات »  يعاقب«أبو فاعور 
 الخاصة في عكار

المستشفيات الخاصة ال يمكنها تحمل ازمة 
 النزوح اكثر

مليار ليرة من الضمان للمستشفيات  52سلفة 
 الخاصة

مستشفى الراسي في «تحويل مليار ليرة إلى 
 كيف وأين ستصرف؟: »عكار

 

 على طاولة اللجان مجدداً » السلسلة«
 وخالف جديد يطيح بها.....

ن على الرواتب /ات يحصلون/المتعاقدون
 المالية" كرم"بحسب 

ة /مستفيد 3600:  ات/اقرار إنصاف المتعاقدين
 ماليين دوالر 10بتكلفة 

ة والقانون ال /الدولة مقّصرة في حق المعوق
 ينفذ

ال تجديد، ال ترحيل :  ات سوريا/فلسطينياقامة 
 وال دخول

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 يعزز التجاذب السياسي المحلي بال جدوى طرابلس في مشروع مرآب التل 

 راصد الحقوق االجتماعية

ــمـــــســـــو ن    ــخـــ ــا نـــــي   و ا لـــ ــثـــ ــد د   ا لـــ ــعـــ ا ن    ا لـــ س ي 2ن 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

انشغلت االوساط الطرابلسية خالل االشهر القليلة الماضية، بمشروع تحويل ساحة جمال عبد الناصر التراثية في 
ساحة التل التراثية في وسط مدينة طرابلس، الى مرآب للسيارات، حيث كأي مشروع اقتصادي في لبنان، لم يسلم 
من التدخالت السياسية والخالفات على المصالح، بصرف النظر عن ابعاده االقتصادية، معمقًا الفرزين السياسي 
والمدني في مدينة طرابلس، التي عانت وال تزال من الفقر والحرمان والبطالة، والتي شهدت خالل السنوات الماضية 

 .عدة جوالت عنف، انتهت بسحر ساحر
طرح مشروع انشاء المرآب، فجأة، بجلسة لمجلس بلدية طرابلس، محتال االولوية ضمن المشاريع المقترحة لمدينة 

المشروع الموصوف باالنمائي، استحداث أربع طبقات  يتضمن.  طرابلس، وُوجه باعتراضات خصوصًا حول جدواه
مليون دوالر، فيما يؤكد بعض  24و 20تحت األرض، يقوم بتنفيذه مجلس االنماء واالعمار، بتكلفة تتراوح بين 

 .ماليين دوالر 7المتابعين ان تكلفته ينبغي ان ال تزيد عن 
اثار المشروع عند طرحه ردود افعال متباينة، فضمت الجبهة الرافضة له كل من الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير 
السابق فيصل كرامي، النائب السابق مصباح األحدب، رئيس البلدية، الجماعة االسالمية، شخصيات وهيئات 

اما الجبهة المؤيدة، .  إسالمية أخرى، فضًال عن أكثرية من هيئات ولجان المجتمعين المدني واألهلي في المدينة
فتضم كل من تيار المستقبل، وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، مجلس االنماء واالعمار، واعضاء المجلس 

 . البلدي الموالين لتيار المستقبل
تطور الخالف حول المشروع الى ما يشبه الحرب العلنية بين الرئيسين الميقاتي والحريري، حسمت اخيرًا لصالح 
تيار المستقبل، الذي استطاع ان يقنع المجلس البلدي بالموافقة على المشروع، وانتهى االمر باستقالة رئيس البلدية، 

وقد كشف اكثر من مصدر متابع ان استقالة الغزال، جاءت نتيجة الضغوط .  نادر الغزال، يوم السبت الماضي
التي تعّرض لها من الرئيس الحريري، ترافقت مع مساومات مع بعض اعضاء بلدية طرابلس الذين اقنعهم الحريري 
بالموافقة على المشروع مقابل استقالة الغزال، خصوصًا وان اكثرية اعضاء المجلس البلدي هم من المعارضين 

 . لغزال
وفيما يبدو المشروع االن في طريقه نحو التنفيذ، يبقى السؤال االساسي يحوم حول طبيعة المشروع، جدواه والجهات 

والغريب في االمر ان المشروع يصفه مريديه باالنمائي فيما هو فعًال مشروع خدماتي صرف، ال .  المستفيدة منه
يدخل ضمن اولويات انمائية واضحة للعاصمة الشمالية التي تحتاج الى نهضة اقتصادية شاملة وخلق فرص عمل 

 . جديدة للقضاء على البطالة
نموذجًا لقصور المقاربة االنمائية للدولة اللبنانية بكافة مستوياتها، التي تكتفي بخلق "  المكروي"يمثل المشروع 

مشاريع او جزر اقتصادية جديدة تخدم مصالح االطراف االقتصادية السائدة وذلك على حساب االكثرية الشعبية 
وما الدليل الفاقع االخر على تلك المقاربة الفاشلة، سوى مشروع المنطقة االقتصادية في .  والشبيبة خصوصاً 

، والتي تشهد اليوم انبعاثًا اداريًا تمثل بتعيين مجلس 2008طرابلس، التي اقرتها حكومة فؤاد السنيورة في العام 
 . ادارة له، رعي في اختيار اعضائه على المحاصصة السياسية
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 بعد قرارات الدمج واالقفال عودة الثقة بالتعليم الرسمي في حاصبيا 
ات على الوضع التربوي في منطقة حاصبيا، /اشار عدد من القيمين

إلى ان القرارات الخاصة بدمج واقفال المدارس انعكست إيجابًا في 
بعض جوانبه على التعليم الرسمي بشكل عام في المنطقة، بحيث 
شّكل حافزًا لتعزيز التعاون بين األهالي والبلديات والهيئات التربوية، 
بهدف الدفع بالمدرسة الرسمية إلى األمام، والعمل بكل جد لدعمها 

 .....وعودة الثقة إليها
12853/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 قضايا تربوية

 ات المناطق /تفاقم مشكلة السكن الجامعي لطالب
اذار الماضي،  13اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 

ات من المناطق، /ات الجامعات القادمين/الى ان الكثير من طالب
ن الجامعي، اذ يواجه الكثير /يعاني من مشاكل عديدة في سكنهم

ن فجأة /ن أنفسهم/صعوبة في التعايش مع القوانين الجديدة، فيجدون
وتجدر .  في مدينـة جديدة، مختلفة في نمطها، معيشتها، وأجوائها

االشارة الى ان العاصمة بيروت تستقبل كل سنة عددا كبيرا من 
ات من كافة المناطق للتسجيل في جامعات العاصمة، نظرًا /الطالب

ن او لعدم وجود /لعدم توفر االختصاصات المطلوبة في مناطقهم
 ....فروع للجامعة اللبنانية هناك

12851/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 ات/ن النازحين/لمساعدة في تعليم كل األوالد ومنهملمستعدون : »اتحاد جمعيات عكار«
جمعية محلية، عن استعداد االتحاد بكل اعضائه لمساعدة الوزارة في  18اعلن رئيس اتحاد جمعيات عكار اإلنمائية زاهر عبيد، ممثال 

ات، والتحرك الميداني لجمع اإلحصاءات واجراء دراسات حول /ات السوريين/ن أوالد النازحين/تأمين التعليم، لجميع األوالد بمن فيهم
 ......احتياجات  المنطقة

12855/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات بإنجاز مجمع الفروع /طالب اإلعالم اعتصموا في الفنار مطالبين
 الثانية

في الفنار بمشاركة القوى  2نفذت الهيئة الطالبية في كلية اإلعالم 
الحزبية في الكلية مجتمعة، اعتصامًا أمام حرم الكلية، استنكرت فيه 

ات الكلية نتيجة السالح المتفلت /اإلعتداءات المتكررة على طالب"
وقد جاءت الدعوة إلى االعتصام على ".  في حي الزعيترية في الفنار

آذار الماضي، والذي طال  17خلفية الحادث الذي حصل بتاريخ 
احدى الطالبات حين أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطالق 

 الهيئة ناشدتوقد ".  النار فوق رأسها، والذ بالفرار إلى حي الزعيترية
وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية االسراع في تنفيذ مجمع الفروع 

 .....الثانية في الفنار، ووضع كل اإلمكانات إلنجازه في أسرع وقت
12858/node/ar/org.lkdg.www://http 

 لمزيد من الدراسة» اللبنانية«الوزير بو صعب يرّد موازنة 
الجامعة «رد وزير التربية، الياس بو صعب، مشروع موازنة 

مليار ليرة، وطلب من مجلس  353البالغة قيمته نحو »  اللبنانية
الجامعة إعادة درسه وٕابداء المالحظات الخطية عليه، معتبرًا أن 

كذلك .  الموازنة هي الباب الرئيس إلدخال اإلصالحات إلى المؤسسة
أعاد بو صعب الكتاب الذي وصله من رئيس الجامعة، والذي يطلب 
فيه إصدار قرار بمنح جزء من الموازنة المخصصة للجامعة للرواتب 

 .....مليار، من دون أي شرح أو تفصيل 59.878بمبلغ نحو 
12857/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 بعد قرار إعادة النظر في تعيينات المدراء » 3إدارة األعمال «استئناف الدراسة في 
في "  الجامعة اللبنانية"ات الجهات السياسية المعنية بأزمة كلية إدارة األعمال في /اكد وزير التربية، الياس بو صعب، بعد اجتماعه وممثلي

، مناشدًا رئيس الجامعة، ابقاء الجامعة بعيدة عن الصراعات "اذار الماضي 26الكلية ستعيد فتح أبوابها بشكل طبيعي في "طرابلس، ان 
 ....ات في كل كليات الجامعة/الطائفية والمناطقية، ومعطيًا مهلة شهرًا واحدًا لحل مسألة تعيينات المديرين

12861/node/ar/org.lkdg.www://http 
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عودة األمور الى نقطة الصفر بعد التدخالت السياسية في .....
 تعيين المديرة

اشارت صحيفة الديار انه لم يمض على استئناف الدروس في كلية 
ادارة االعمال الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، سوى بضعة اسابيع، 

اذار الماضي، بسبب   20انطلقت االحتجاجات مجددًا، في حتى 
مديرة   القريبة من تيار المردة، تعيين الدكتورة جميلة يمين،

بديلة عن الدكتور انطوان طنوس، الذي اقيل بعد اعتراض  للكلية،
 ...القوى السياسية الطرابلسية عليه

12863/node/ar/org.lkdg.www://http 

 -السيد حسين ألغى تعيين طنوس مديرًا ومجلس إدارة األعمال 
 طرابلس ينتخب البديل 

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، قرارا 
اذار الماضي، ألغى فيه رسميا تعيين الدكتور انطوان  17بتاريخ 

طنوس، مديرا للفرع الثالث في كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال 
في طرابلس، لينهي بذلك االشكاالت التي رافقت قراره السابق 
والقاضي بوقف قرار التعيين وتكليف عميد الكلية، الدكتور غسان 
شلوق، االشراف مع مجلس الفرع على ادارة الكلية ريثما يتم تعيين 

وقد اعترض البعض على قرار رئيس الجامعة السباب  .  اصيل
قانونية، معتبرًا ان في امكان الدكتور طنوس، ممارسة مهماته ريثما 

 .....يعين مدير اصيل بديال منه
12865/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 طرابلس بعد اعتراضات طالبية وحزبية -استئناف الدراسة في إدارة األعمال 
اذار اماضي،  11ن بتاريخ /الفرع الثالث للجامعة اللبنانية في طرابلس، الى صفوفهم  -عاد طالب كلية إدارة األعمال والعلوم االقتصادية

واستؤنفت الدراسة بإشراف عميد الكلية، الدكتور غسان شلوق، الذي انتقل الى طرابلس لمتابعة سير الدراسة، وذلك بعد تعطيل استمر مدة 
وسجلت عودة الدراسة الى الكلية ارتياحًا لدى .  يومًا تخللتها إضرابات واعتصامات واعتراضات سياسية وحزبية بسبب عدم تعيين مدير 38

 ....ات/األساتذة والموظفين والطالب
12867/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
 ال تمثل الجامعة ”المتحّدة التعليميين“": األميركية"

حول رأيها بسياسة وزير العمل المتعّلقة بتوظيف »  مجموعة التعليميين المتحّدة«أعلنت إدارة الجامعة األميركية في بيروت، أن ما صّرحت به 
وكانت المجموعة ".  المنتسبون إليها ال يتكّلمون بالنيابة عن اإلدارة وال يمّثلونها"ات، ال يمّثل الموقف الرسمي للجامعة، وان /أفراد غير لبنانيين
التمييز االنتقائي الذي تمارسه وزارة العمل ضد بعض الرعايا األجانب، خالل عملية التوظيف مع ادارة الجامعة او تجديد "المذكورة انتقدت 
 ".....إجازات العمل

12869/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة
 التراثية في النبطية إلى الهدم" أم المدارس"

التراثي القديم في »  أم المدارس«اذار الماضي، الى انه سيتم قريبًا هدم مبنى مدرسة  28اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 
، مقابل توسيع الشارع المحاذي لمبنى سرايا النبطية »جمعية المقاصد الخيرية االجتماعية في النبطية«النبطية، الذي تعود ملكيته إلى 

أما المساحة المتبقية من العقار، فسيشيد عليها مبنى تجاري ومحال تجارية للجمعية، .  الحكومية، وهي توسعة ستقوم بتنفيذها بلدية النبطية
 .....ليزول بذلك، وفقًا للصحيفة أحد آخر األبنية التراثية في النبطية، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر

12871/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس خاصة
 مصير المدرسة البطريركية في زقاق البالط في مهّب الريح

اكد رئيس المدرسة البطريركة في بيروت، ردًا على ما تم تداوله 
سنة  30مؤخرًا حول تأجير المدرسة البطريركة في بيروت لمدة 

اننا ال نبيع وال نؤجر، لمن يهمه االمر نحن "لشخص من آل حمود، 
نريد ان نتشارك مع مؤسسات تربوية العادة التوازن من اجل تحقيق 

والجدير ذكره بحسب مصادر صحيفة النهار، ان .  "هدف المدرسة
القرار بمستقبل المدرسة يعود الى انها  لم تعد تستقطب التالمذة 

ن فيها حاليا اصابع /ات الذين واللواتي ال يتجاوز عددهم/المسيحيين
 ....اليد الواحدة

12873/node/ar/org.lkdg.www://http 

إبقاء الحال على "لحام قّرر منع تأجير المدرسة و  البطريركو .....
 "حاله

قرر بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، وبعد 
استشارات بشأن المدرسة البطريركية على مستويات مختلفة ومنها 
السينودس الدائم، إبقاء وضع المدرسة البطريركية في زقاق البالط 

وبذلك يكون لحام قد .  على حاله وفقا لبيان صدر عن البطريركية
اتخذ قرارا بمنع تأجير مبنى المدرسة في زقاق البالط لمصلحة مدرسة 

ألف دوالر  370سنة، مقابل  27في اطار مسودة عقد يمتد "  ليسيه"الـ
 .....سنويا

12875/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات فيما عدد األساتذة في /مدارس في النبطية تحتاج إلى متعاقدين
 !غيرها يوازي عدد تالمذتها

اعربت مصادر تربوية متابعة عن استغرابها للتوزيع غير العادل 
، مشيرة الى وصول "لألساتذة بين المدارس في محافظة النبطية

مجموع عدد تالمذة مدرسة زوطر الغربية االبتدائية حتى صف 
اساتذة  6ن /ة، يقوم بتدريسهم/تلميذ 105الثالث ابتدائي، الى نحو

ات جدد، فيما يبلغ مجموع عدد تالمذة /متعاقدين 4ات و/متعاقدين
 25طالبًا وعدد أساتذتها  85متوسطة زوطر الشرقية المجاورة 

 ......ة في المالك ومتعاقدين/أستاذاً  23ات بين /موزعين
12877/node/ar/org.lkdg.www://http 

 احتجاج اهلي على إقالة مدير مدرسة الستخدامه العنف: برجا
نفذ عدد من أهالي برجا والهيئات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني 
والتالمذة، اعتصامًا أمام مدرسة الديماس الرسمية في بلدة برجا، 
وذلك احتجاجًا على قرار وزير التربية، الياس بو صعب، بإعفاء 
مدير المدرسة، مصطفى الشمعة من مركزه، على خلفية التقرير الذي 

والذي اشار إلى أن الشمعة ضرب التلميذ عدنان "  الجديد"بثته قناة 
وقد وصف رئيس لجنة األهل، مالك حداده، .  محروم وكسر له يده

ما أدلى "، مؤكدًا بصفته طبيبًا أن »قرار الوزير بالديكتاتوري والظالم«
به عصام، والد التلميذ، من أن األوتار في يده مقطوعة، هو كذب 

 "....بكذب
12879/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 الصحة للجميع قضايا صحية
 الطفل عبد الرؤوف توفى على باب مستشفيات عكار

من بلدة مجدال في عكار، )  أربعة أشهر(الطفل عبد الرؤوف الحولي 
رقمًا جديدًا اضيف إلى الئحة األطفال القتلى على أبواب 
المستشفيات، وذلك بعد رفض كل من مستشفى رحال عكار ومركز 

وحول الحادثة، شرح .  اليوسف الطبي استقباله بحجة عدم توفر اسرة
والد الطفل كيف تنقل بين المستشفيين سعيًا إلدخال ولده الى إحداها 
لتلقي العالج، لكنه في كلتي الحالتين تبلغ ان ال اسرة شاغرة، وعليه، 
قام بإعادة طفله الى المنزل، وانه عندما ساءت حالته ليًال توّجه به 

 ....الى مركز اليوسف ليتبين أن الطفل قد فارق الحياة
12882/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ساعة 24والطفلة إنعام تفارق الحياة ايضًا بعد ......
ساعة على وفاة الطفل عبد الرؤوف الحولي، من بلدة  24لم تمر 

مجدال في عكار،  حتى لحقت به الطفلة إنعام ابنة الستة أشهر، من 
بلــدة ببنـين العكارية، بعـد رفض مستشفى رحـال استقبالها على الرغم 
من ارتفاع حرارتها، ما لم يسدد ذويها االموال التي طلبت، وذلك 
بحسب والد الطــفلة، ربيع عيد، الذي اكد انه بصدد اقامة دعوى 

 ....قضائية على المستشفى
12883/node/ar/org.lkdg.www://http 
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لسنا مكسر :  هارون يشرح مالبسات وفاة الطفل الحولي محذراً 
 عصا

على الرغم من الوفيات المتكررة التي حصلت على ابواب مستشفيات 
، اطل بين شباط واذار الماضيين عكار في اقل من شهر واحد،

نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في مؤتمر صحافي 
لشرح وقائع وفاة الطفل عبد الرؤوف الحولي، ملقيًا اللوم على والد 
الطفل الذي غادر من دون اإلبالغ عن حالة طفله أو إحضاره 
للمعاينة الطبية، وتاليًا بحسب هارون، فإن المستشفيين المذكورين 

 ....غير معنيين على اإلطالق بكل ما جرى
12886/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ماليًا المستشفيات الخاصة في عكار» يعاقب«أبو فاعور 
بعد تكرار حاالت الوفاة على أبواب المستشفيات في عكار، قرر وزير 
الصحة، وائل ابو فاعور، تخفيض السقف المالي الذي كان معتمدًا 
في العقود الموقعة مع المستشفيات الخاصة في عكار، بمقدار مليار 

من .  ليرة وتحويلها الى مستشفى عبداهللا الراسي الحكومي في حلبا
جهته، علق رئيس مجلس إدارة مستشفى رحال، النائب رياض رحال، 

ليس لدينا أي مشكلة في تخفيض : "على قرار ابو فاعور بخفة قائالً 
 "....السقف المالي، وليلغي العقد أيضًا، مش فارقة معي

12887/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ألف ُممّرضة وُممّرض 25لبنان بحاجة الى ما ُيقارب 
اعلن وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خالل لقاء عقده في معهد راشيا الفني، في إطار التعاون بين وزارة الصحة العامة وجامعة الحكمة في 

اعتقد ان هذا القطاع : "، واضاف قائالً "ألف ممرضة وممرض، والمتوفر منها فقط ستة آالف 25لبنان بحاجة الى ما يقارب "بيروت، أن 
 ".....ات في سوق العمل، على عكس الكثير من القطاعات التي تعاني فائضا/الوحيد في لبنان الذي نحتاج فيه الى موظفين

12889/node/ar/org.lkdg.www://http 

بعض المستشفيات الخاصة يسعى الى الربح على :  أبو فاعور
 لوالها لتوفي المرضى في المنازل: ة، هارون/حساب المواطن

اشار وزير الصحة، وائل ابو فاعور، الى ان هناك مستشفيات 
ة وان تلك /خاصة يهمها وضعها الماّدي أكثر من صحة المريض

فيما يقوم بعض المستشفيات ال تتعاطى بإنسانية مع بعض الملفات، 
من جهته، رد نقيب  .اطباء وزارة الصحة بـعقد صفقات مشبوهة معها

"المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، على ابو فاعور قائالً  انه : 
يحترم القانون وللمحقق حق االستنساب والتحقيق مع الشخص الذي 

"، وحذر الدولة قائالً "يريد الف حالة  700نحن نستقبل سنويًا : 
 "..ن/استشفاء ولوال المستشفيات الخاصة لتوفي المرضى في منازلهم

12891/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المستشفيات الخاصة ال يمكنها تحمل ازمة النزوح اكثر
ات /دقت المستشفيات الخاصة ناقوس الخطر، في ما يتعلق بالنازحين

محاولة تحميلها أكثر مما تستطيع، وال "ات، محّذرًة من /السوريين
ورأت النقابة أّن ".  سيما في الظروف المادية الصعبة التي تمر بها

ة /ثمة مصاعب في توفير االستشفاء لمليون ونصف مليون نازح
ن في ظروف صحية مزرية، علمًا ان اجمالي تكلفة خدمات /يعيشون

مليون دوالر سنويًا، ال يتوافر منها  600االستشفاء الالزمة لذلك يبلغ 
 .....مليون دوالر فقط 30، أي %5حاليًا سوى 

12893/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 مستشفى الى القضاء بسبب النفايات الطبية  19إحالة 
غير الملتزمة بالشروط البيئية، لناحية نفاياتها الطبية إلى القضاء المختص،  19أحال وزير البيئة، محمد المشنوق، مجددًا المستشفيات الـ

 ........على الرغم من مناشدة نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، إعطاءها مهلة زمنية إضافية
12895/node/ar/org.lkdg.www://http 
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لتأمين البنية التحتّية المالئمة للتخّلص من النفايات :  وهارون.....
 الصحّية 

على الرغم من خطورة موضوع نفايات المستشفيات وخصوصًا تلك 
من اجمالي كمية %  20الى  15المصنفة بالخطرة والتي تقدر بنحو 

نفايات المستشفيات، اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان 
هارون، ان المخالفات القانونية، لناحية معالجة النفايات الصحية 

طن يوميًا،  10الصادرة عن المستشفيات الخاصة والتي هي بحدود 
معظمها غير خطر، وال يشكل ضررا على البيئة المجاورة 
للمستشفى، الفتًا الى ان عدد المستشفيات التي لديها مثل تلك 

 .....!في المئة 15المخالفات ال يتعدى 
12897/node/ar/org.lkdg.www://http 

  »أوتيل ديو«إعادة العمل بعقد الوزارة مع 
، »مستشفى أوتيل ديو«أعادت وزارة الصحة العمل بالعقد المبرم مع 

بعدما حضرت إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة وتعهدت التزام بنود 
ات إلى االتصال بالخط الساخن على /العقد كاملة، ودعت المواطنين

 ....لتقديم الشكاوى ومتابعة الحاالت الطارئة 1214
12900/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 !مريض في الزهراني 700سرير لكل 
اشارت صحيفة السفير الى ان منطقة ساحل الزهراني، التي تضمن 

نسمة، ال يوجد فيها اال مستشفيين اثنين  139000اكثر من 
خاصين فقط، مستشفى عالء الدين ومستشفى خروبي العام، اللذان 

 100يقعان في بلدة الصرفند، علمًا ان مستشفى عالء الدين يضم 
سريرًا، وبذلك قدرت نسبة توفر االسرة  80سرير، ومستشفى خروبي 

 ......!ة/مريض 700بسرير واحد لكل 
12902/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات الخاصة 52سلفة 
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد 
كركي، قرارا بإعطاء سلفات مالية، على حساب معامالت االستشفاء 

 34,6، والبالغ مجموع قيمتها 2012المتوجبة لشهر حزيران عام 
مليارات حـــصة  5,6مليارا حــصة المستشفى و 29(مليار ليرة لبنانية 

وقد علم أن .  مستشفى خاصة متعاقدة مع الصندوق 123، لـ)األطباء
السلفات المالية المشمولة بالقرار يتم تحويلها إلى الحساب المصرفي 
لكل مستشفى بعد التأّكد من تسديدها االشتراكات المتوّجبة عليها 
للصندوق، وكذلـك إلى الحساب المصرفي لكل لجنة طبية في تلك 

 ......المستشفيات
12904/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
كيف وأين :  »مستشفى الراسي في عكار«تحويل مليار ليرة إلى 

 ستصرف؟
، 2015اذار  18اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

قرار وزير الصحة، وائل أبو فاعور، القاضي بتحويل مليار ليرة ان 
من موازنات مستشفيات عكار الخاصة الى مستشفى عبد اهللا الراسي 

كيف :  الحكومي، دفع االهالي الى اثارة بعض التساؤالت وابرزها
وأين ستصرف األموال؟ لماذا ال يصار الى تفعيل عمل مستشفى 
الراسي عبر تجهيزها باألقسام الضرورية، لتصبح جاهزة الستقبال 

ات من مرضى القلب وغسيل الكلى والعناية الفائقة وعناية /العكاريين
 .....األطفال واالنعاش؟ 

12906/node/ar/org.lkdg.www://http 

 بسبب التعثر المالي  »صيدا الحكومي«احتجاج من 
احتجاجا على تدني االوضاع العامة في مستشفى صيدا الحكومي 

اذار  25ات المستشفى، بتاريخ /وعدم تقاضي الرواتب، أقفل موظفو
ات بإقفال المستشفى إذا لم تلبَّ /الماضي، قسم الطوارئ، ملوحين

وقد عرض رئيس لجنة الموظفين، خليل كاعين، مطالب .  ن/مطالبهم
تسديد الرواتب المستحقة، تأمين مساهمة مالية :  ات وابرزها/المحتجين

كبرى من الوزارة لشراء المواد األساسية والضرورية لمعالجة المرضى 
ومن ابرز الشعارات التي رفعت خالل .  وٕاصالح األجهزة الرئيسية

المستشفى مطابق للمواصفات، ال للتجاذبات السياسية في :  االعتصام
 ....المستشفى
12908/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 وتسلم وتسليم في مجلس االدارة.....
اذار الماضي، عملية التسليم والتسلم بين رئيس مجلس  27تمت في 

ادارة مستشفى صيدا الحكومي المستقيل، الدكتور علي عبد الجواد، 
ورئيس لجنة ادارة المستشفى الجديدة، الدكتور هشام قدورة، التي 

رئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية، تطرق خاللها 
ن، كاشفا /مشكلة الرواتب المتأخرة للموظفينانطوان رومانوس، الى 

 .....عن اجراءات جديدة تم اتخاذها لتأمين جزًءا منها
12910/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ازمة رواتب مجددًا في مستشفى بيروت الجامعي
ات مستشفى بيروت الجامعي بعدما أشيع أن /اصاب القلق موظفي

ن لشهر اذار الماضي لن تأتي قريبًا، خصوصًا وان الخبر /رواتبهم
األول يتعلق بقرار وزير الصحة، وائل أبو فاعور، :  ترافق مع حدثين

القاضي بإلغاء الزيادات والترقيات الصادرة عن الرئيس السابق 
لمجلس إدارة المستشفى، فيصل شاتيال، فيما يرتبط الثاني بما تناهى 

ن عن عدم وجود مخصصات مالية لتحويلها إلى /إلى مسامعهم
 .....المستشفى قريباً 

12912/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وابو فاعور يبطل قرارات المدير السابق ......
ابطل وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، جميع القرارات التي اتخذها المدير العام السابق لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، فيصل 

في  مدةشاتيال، والتي تتعلق بالزيادات المالية والترقيات التي أصدرها بعد تقديم استقالته، كونها ال تستند الى أي معيار من المعايير المعت
 .....المؤسسات العامة

12914/node/ar/org.lkdg.www://http 

7ا لـصـفـحـة   

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب
 على طاولة اللجان مجدداً » السلسلة«
دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى جلسة للجان النيابية  

الماضي لمناقشة مشروع السلسلة وٕادخال  17المشتركة، في 
المصادر ان ثمة بوادر  اكدت بعضوفيما .  التعديالت على بنوده

ايجابية تلوح في االفق لناحية اقرار السلسلة، اعربت صحيفة االخبار 
عن تخوفها من النهج الذي تبنته القيادة الجديدة لهيئة التنسيق التي 

 ...امسك بها ائتالف السلطة
12916/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وخالف جديد يطيح بها.....
اذار الماضي القرار  17لم تفض الجلسة التشريعية التي عقدت في 

مشروع سلسلة الرتب والرواتب، سوى الى قرار بعقد جلسات اضافية، 
اذار مرة اخرى عن الجلسة، بسبب  14وذلك نتيجة تغيب فريق 

من جهتها، اعتبرت صحيفة .  رفضه لتجزئة الموازنة ومشروع السلسلة
اذار هي لجعل السلسلة  14االخبار ان محاوالت التعطيل من 

وحقوق الناس، رهينة براءة الذمة لرئيس الحكومة األسبق، فؤاد 
السنيورة، وبهدف اعفائه من أي مساءلة على المخالفات الجسيمة 

 ..... 2005التي ارتكبها في فترة حكمه ما بعد 
12918/node/ar/org.lkdg.www://http 

 وهيئة التنسيق إلى الشارع مجددًا .....
حذرت هيئة التنسيق النقابية بادارتها الجديدة، من نتائج عدم إقرار 
سلسلة الرتب والرواتب، لكن بنبرة هادئة، ودعت الى اعتصام ليوم 

اذار الماضي، امام وزارة التربية، متوجهة الى  31واحد فقط في 
 23الهيئات المكونة للهيئة إلتخاذ خطوات تصعيدية ابتداءًا من 

 .....نيسان الماضي، في حال لم تقر السلسلة
12920/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هيئة التنسيق النقابية تجربة ضائعة": األخبار"
اذار الماضي،  30انتقدت صحيفة االخبار في عددها الصادر في 

هيئة التنسيق النقابية، قائلة انها عادت إلى نقطة الصفر، وذلك النها 
لم تستطع أن تقّر خطة بعيدة المدى للتحرك، مكتفية بالدعوة الى 

واعتبرت الصحيفة ان الهيئة .  اذار الماضي 31اعتصام خجول في 
ات على /لم تعد تتصف بالزخم النقابي الذي يحفز األساتذة والموظفين

ن الذي بدأ منذ ثالث سنوات، وانها اليوم أشبه /متابعة نضالهم
 .....باالتحاد العمالي العام

12922/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 ن االنتظار/ات االدارة العامة مّلوا/موظفو
ات االدارة وعضو هيئة التنسيق /اكد نائب رئيس رابطة موظفي

 8ن نحو /ات االدارة وعددهم/النقابية، وليد الشعار، ان موظفي
ن من /ن تكفيهم/ن االنتظار ولم تعد رواتبهم/ة، مّلوا/االف موظف

ن بصدد التوقيع على مذكرة سترفع الى /جراء غالء المعيشة، وانهم
ن واالستفادة من تقديمات /ن فيها زيادة رواتبهم/الوزراء يطلبون

 .....تعاونية موظفي الدولة
12924/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 المالية" كرم"ن على الرواتب بحسب /ات يحصلون/المتعاقدون
أوضح وزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، تعليقًا على اعتصام 

ات على عدم /ات مع الوزارة المحتجين/ات المتعاقدين/الموظفين
ن، /ن على اموالهم/ات يحصلون/المتعاقدين"ن، ان /قبض رواتبهم

، واضاف "تباعا، بحسب مقدار االموال التي تحولها وزارة المالية
"قائال ن، لكننا وزارة مع األسف /ن طبعا وأتفهمهم/أنا أعاني معهم: 

، على القاعدة 2005كبقية الوزارات، وما زلنا نسير وفق موازنة الـ 
وفيما لفت درباس إلى أن المصاعب المالية التي ".  االثني عشرية

: تعيشها الدولة، تجعل توفر السيولة في الوزارات صعبا، استدرك قائالً 
 ".....ن/ن على حقوقهم/لكن هذا ال يحول دون حصولهم"
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8ا لـصـفـحـة   

 ات الكهرباء الى الطعن بنتائج المباراة المحصورة/مياومو
 ات وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان صدر بعد اجراء امتحانات المباراة المحصورة/صرحت لجنة عمال المياومين

، التي نّظمها مجلس الخدمة المدنية، الى ان السلطات وجهت بذلك )اختصاص مدقق وكهرباء سيارات(  4/1ات الكهرباء عن فئة /لمياومي
ان "فقد اشار بيان اللجنة الى ان ادارة مجلس الخدمة المدنية وعدت سابقًا بان المباريات المحصورة ستراعي .  ن/طعنة جديدة لقضيتهم

) تقنيات المحاسبة(، إال ان االمتحانات وخصوصا في مادة "ن في خدمة المؤسسة/ن وعمرهم/ن زهرة شبابهم/ات للمباريات قضوا/المرشحين
 ......جاءت اصعب من امتحانات سابقة طرحت للمادة نفسها، لكن في مباريات مفتوحة
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي
 ماليين دوالر 10ة بتكلفة /مستفيد 3600: ات/اقرار إنصاف المتعاقدين

ات في االدارات العامة من نظام التقاعد /اذار الماضي، اقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين 3اقرت اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 
وبهذه الخطوة، قامت اللجان بحسم االختالف حول .  وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبات االقتراح اآلن امام الهيئة العامة لمجلس النواب

على ابعد  3600(ة /متعاقد 3500ات، بين وزارة المالّية ومجلس الخدمة المدنّية، معتمدة رقمًا موحدًا بحدود الـ/العدد االجمالي للمتعاقدين
 .....علم ان التكلفة السنوية القتراح القانون ستبلغ، وفقًا لوزارة المال، نحو عشرة ماليين دوالر سنوياوقد ). تقدير
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
 ة والقانون ال ينفذ/الدولة مقّصرة في حق المعوق

ان "، الفتًا الى "الدولة اللبنانية مقصرة بحق ذوي االحتياجات الخاصة"اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدالني، ان 
كالم مجدالني جاء خالل الندوة الوطنية ".  عصري ومثالي، لكن عندما ندقق ببنوده نجد ان هناك الكثير منها ال ينفذ 220/2000القانون 

مدى مالءمة الخدمات الصحية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان وفقا للقانون "اذار الماضي، تحت عنوان  16التي انعقدت في 
، التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان، بالشراكة مع اتحاد جمعيات "واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 200/220

 .....المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
 تحتضن ذوي االحتياجات الخاصة ببرنامجين" اإلنجيلية"

اشار مدير المدرسة االنجيلية في اللويزة، الدكتور ستيف وايت، الى 
ان ثّمة وجعًا يرقد في الدرج التربوي، من دون أن يجرؤ اي وزير أو 
تربوي على تبنيه، ويكمن في تلك الفئة المهمشة من ذوي 
االحتياجات الخاصة، التي ليس لها سوى معاناة األهل وظل 

 وايت واشار.  »معوق«الغرف، وبطاقة تقدمها الدولة تحت تسمية 
الى ان المدرسة بدأت قبل خمسة أعوام بتطبيق البرنامج التربوي 
االسترالي الحتضان األوالد ذوي االحتياجات الخاصة والذين واللواتي 

ن /ن صعوبات تعليمية في المدرسة، وذلك من خالل تأهيلهم/يعانون
لالندماج في المجتمع، وان التجربة التي بدأت بخمسة تالمذة، 

برنامج المهارات "توّسعت لينضم اليها، هذا العام، برنامج ثاٍن هو 
 "....الحياتية التطبيقية
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لذوي االحتياجات الخاصة في الحازمية »  سوبر ماركت«أول 
 ببيروت

افتتح وزير الشؤون اإلجتماعية رشيد درباس، ممثال بمستشاره لشؤون 
اإلعاقة، الدكتور نواف كبارة، أول سوبرماركت مجهز بالكامل 

" سبينيس"إلستقبال ذوي االحتياجات الخاصة، بعد اعمال تأهيل فرع 
لو أن كل "وقد رحب كبارة بتلك المبادرة، متمنيًا .  الواقع في الحازمية

المؤسسات في لبنان تبادر الى إتخاذ خطوات مماثلة لتسهيل حياة 
ذوي االحتياجات الخاصة، لكي يكسب لبنان عشرات اآلالف من 

 ".....ات على اإلنتاج والعمل، واآلن التسوق/األشخاص القادرين
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 ال تجديد، ال ترحيل وال دخول: ات سوريا/فلسطينياقامة 
ات من /ات النازحين/عن ان الفلسطينيين"  السفير"كشفت صحيفة 

الذبح "ن بان وكالة االونروا تمارس سياسة /سوريا الى لبنان يشعرون
ن، وذلك على قاعدة ما يتوفر من مال، /، في متابعة ملفهم"بالقطنة

. ات/وليس على قاعدة وضع موازنة مالية واضحة خاصة بالنازحين
ن في لبنان، كشف مسؤول احد الفصائل، عبداهللا /وحول اقامتهم

كامل، عن ان االونروا قامت بالتواصل مع األمن العام من أجل 
 .....ات، لكن ال نتائج واضحة حتى اآلن/التمديد للالجئين
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 ات ضحايا سماسرة الهجرة/والالجئين....
اذار  30في عددها الصادر بتاريخ "  السفير"كشفت صحيفة 

عن ان عشرات العائالت الفلسطينية النازحة من المخيمات  الماضي،
السورية إلى البقاع، تعيش هاجس الخوف على مصير أبنائها 

ن وسط تالطم األمواج، في بحار /يتوهون"اللواتي /وبناتها، الذين
ن غرقًا، ضحايا سماسرة الهجرات غير /ومحيطات العالم، فيموتون

وحول الموضوع، اكد مسؤول في احدى الفصائل ".  الشرعية
ن من /ة معظمهم/فلسطيني 400الفلسطينية، أن ما يزيد على 

ن حتى اآلن، محمال المسؤولية لألونروا /ن نحبهم/الشباب، قضوا
 ......والهيئات الدولية والوطنية المانحة
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 سنوات من نكبته اعمار مخيم نهر البارد لم يكتمل 7بعد 
بعد مضي اكثر من سبع سنوات على انتهاء الحرب في مخيم نهر البارد وخمس سنوات على عملية البدء بإعادة اإلعمار، ال يزال اكثر 

لم تستكمل سوى ثالث رزم سكنية من اصل ثمان "  االونروا"عادة اإلعمار التي تتوالها من سكان المخيم خارجه، علمًا ان ا%    50من 
وقد اوضح رئيس اللجنة الفلسطينية لمتابعة إعادة إعمار مخيم البارد، مروان عبد العال، ان المعوقات االساسية التي تحول .  حتى اليوم

 .....دون استكمال إعادة البناء تتمثل بعدم التزام الدول المانحة دفع المبالغ التي تعهدت بها في مؤتمر فيينا
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 "الجامعة األميركية"في " ات/صحة الفلسطينيين"انكباب على 
صحة "في بيروت، حول "  الجامعة األميركية"اذار الماضي، مؤتمرا في  21و 20نظم تحالف النست للصحة الفلسطينية، يومي 

، وذلك من خالل تعاون بين كلية العلوم الصحية في الجامعة ومعهد الصحة العامة "ات داخل األراضي المحتلة وخارجها/الفلسطينيين
في "  األصفري"للفلسطينيين،معهد "  المساعدات الطبية"،جمعية "الرفاه"وصحة المجتمع في جامعة بيرزيت في فلسطين، وبتمويل من جمعية 

وقد تناولت جلسات المؤتمر عناوين عريضة في الصحة العامة، شملت الصحة الجسدية، العقلية، االجتماعية .  الجامعة، ومؤسسة القطان
 ....والتناسلية، ظروف المعيشة، حروب غزة ونتائجها باألرقام وزيجات األطفال الخ
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961‐1‐611079 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?#!/
pages/Active‐Citizenship‐in‐
Lebanonalmwatnt‐alfalt‐fy‐
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


