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عق د وزي ر الص حة العام ة وائ ل أب و ف اعور إجتما ًع ا ف ي مكتب ه ف ي وزارة الص حة م ع وزي ر الس ياحة ميش ال فرع ون ونقي ب
أص حاب المط اعم ط وني الرام ي ،عق د ف ي ختام ه م ؤتمر ص حافي مش ترك إلط الق كت ّي ب Lebanese Food Safety
 Guidelinesوالذي يحدد المعايير والمبادئ التوجيھية الواجب أن تعتمدھا المطاعم لتأمين سالمة الغذاء.
وقد إستھل وزير السياحة ميشال فرعون المؤتمر الصحافي بالتشديد على ضرورة الخروج من أزمة الثقة التي مرت في اآلون ة
االخيرة في المجال الغذائي ،مشدداً على ض رورة التع اون ب ين وزارت ي الص حة والس ياحة .وأش ار فرع ون ف ي م ؤتمر ص حفي
مشترك مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الى أن ه "علين ا االس تفادة م ن حمل ة وزارة الص حة ،لتحوي ل ھ ذا االم ر ال ى روت ين"،
الفتا ً الى أنه "علينا مواكبة ھذه العملية للوصول الى االجراءات الروتينية" ،مشيراً الى أھمية محاس بة ك ل المقص رين واص الح
كاف ة القطاع ات .وطل ب م ن المط اعم تق ديم االفض ل للس واح ،مش يراً ال ى أن  %97م ن المط اعم ھ ي عل ى المس توى
المطلوب .ولفت فرعون إلى أن الحكومة تسعى إلى التخفيف ع ن الم واطن ال ذي يع يش ھ واجس امني ة ويع اني م ن الش لل عل ى
صعيد مجلس النواب والرئاسة؛ لذلك ينصب السعي إلى تحقيق مصلحة المواطن والقطاعات المنتجة كالمطاعم ،والعمل مس تمر
لتحقيق عالجات أكبر للوصول إلى شبكة األمان.
وزير الصحة العامة
ثم تحدث الوزير أبو فاعور معل ًنا تبني وزارة الصحة للكتاب الجديد ،واص ًفا إياه بالخطوة اإلصالحية األول ى الواج ب أن تتبعھ ا
خطوات أخرى والف ًتا إلى أھمية وصوله إلى كل المطاعم اللبنانية.
وجدد أبو فاعور التأكيد أن حملة سالمة الغذاء مستمرة وتشمل المطاعم والس وبرماركت والمس الخ والم زارع وك ل م ا ل ه ص لة
بالغذاء في لبنان .وذكر أن حملة وزارة الصحة إصالحية غير إنتقامية ونحن فريق حكومي واحد .وإذا كانت الخطة ق د انطلق ت
من وزارتي الصحة والزراعة ،فإنھا تحولت إلى خطة تنتھجھا الحكومة ككل.
وأكد أن ھذه الحملة ستعزز السياحة واإلقتصاد اللبن اني ول يس العك س ،فعن دما ي تم اإلع الن بع د ش ھر أو ش ھرين أن ل دينا ع د ًدا
كبيرا من المؤسسات الغذائية اللبنانية التي تستوفي شروط الغذاء السليم ،ستكون الرسالة داعمة بش كل كبي ر لإلقتص اد والس ياحة
وتعزز ثقة السائح والمواطن اللبناني بالمؤسسات الغذائية واإلقتصادية في لبنان.
وقال أبو فاعور" :إن الحملة ستستمر ولن نسمح بكسر شوكة الدولة كما حصل أم س ف ي ص برا .ل ذلك ك ان إص رار م ن وزارة
الصحة على الدخول والتفتيش وأخذ عينات ،وقد دخلنا اليوم أيضا إلى بعض المالحم في صبرا وبعض مستودعات اللحوم الت ي
يُخجل بھا" .أضاف أن ما نراه اليوم ھو رأس جبل الجليد وكلما تم التعمق أكثر في ھذا الملف ،كلما ت م العث ور عل ى المزي د م ن
المبررات لإلستمرار في الحملة.
ولفت وزير الصحة العامة إلى تعامل إيجابي مع الحملة الت ي تق وم بھ ا ال وزارة ،وق د تمث ل بحض ور ع دد كبي ر م ن المؤسس ات
الكبرى إلى الوزارة للسؤال عن الخلل لديھا ،وھي تعمل على إصالح ھذا الخل ل .وق د وردت الي وم رس ائل م ن أرب ع مؤسس ات
كبرى تؤكد تصحيح األوضاع وتطلب تجدد الكشف إلعادة إصدار تقييم جديد من قبل وزارة الصحة التي باشرت بھذا الكشف.
وأعلن وزير الصحة العامة أنه سيتم اإلعالن بعد غد األربعاء عن مؤسسات جديدة مخالفة إلى جانب مؤسسات أخ رى أص لحت
أوضاعھا واستوفت شروط سالمة الغذاء .واعتبر أن ھذا األمر سيشكل رسالة إيجابية تعزز الثقة بالسياحة واإلقتصاد.
في موضوع آخر ،أثار أبو فاعور فيديو تم تناقله اليوم عبر وسائل التواصل اإلجتماعي ،ويظھر مش اھد مق ززة لعملي ة
جراحية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي .وقال أبو فاعور إن ھذه المشاھد تشكل إھانة للكرامة البش رية وانتھاك ا
للخصوصية .وفي تحقيق سريع مع إدارة المستش فى ،تم ت معرف ة ھوي ة ال ذي س جل العملي ة وال ذي نش رھا .وأعل ن ع ن اتخ اذه
قرارً ا أبلغ ه إل ى إدارة المستش فى ويقض ي بوق ف المس ؤولين ع ن األم ر وھم ا طبي ب مت درب وممرض ة وإحالتھم ا عل ى النياب ة
العامة التمييزية لما لذلك من إساءة للمرضى وخصوصيات البشر ،ولمھنة الطب السامية.

نقيب أصحاب المطاعم
ثم تحدث النقيب الرامي فقال إن الظرف الصعب الذي مر به قطاع المط اعم أخي را يع ود إل ى تحمل ه مس ؤولية تقص ير
الدولة منذ أكثر من عشرين سنة آمال أن يرد ھذا القطاع اعتباره قريبا .وشدد على ضرورة الس ير م ًع ا إليج اد أم ن غ ذائي آم ن
متكامل ،مضيفا أن الوقت قد حان لترجمة النقاش حول سالمة الغذاء إلى عمل جدي وبناء .وأمل أن يكون المعنيون قد توص لوا
إل ى حل ول إيجابي ة ،وان ي تم اعتم اد مع ايير س المة الغ ذاء والمب ادئ التوجيھي ة الت ي ي نص عليھ ا الكت اب الجدي د ال ذي ت م
إطالقه .فعندھا تتحقق نقلة نوعية ومعادلة صحية وسياحية في آن.
وإذ شكر الشركة التي أنجزت الكتي ب ،ق ال الرام ي إن المع ايير الموج ودة في ه تلب ي حاج ة المط اعم للعم ل عل ى أساس ھا بش كل
صحي وسليم ،وقد استند في بعض أبوابه على القانون الغذائي المعتمد في دبي والذي أثبت أھليته ،أما مع ايير اإلدارة فھ ي تل ك
المعتمدة في بريطانيا ،وآلية العمل ھي تلك األميركية ،مضيفا أن الكتاب سيقدم للمؤسس ات ذات النجم ة الواح دة ،كم ا لتل ك ذات
النجوم األربعة أو الخمسة .وتعھد نشر الكتاب في كل لبنان في غضون سنة ،فتكون النتيجة مثالية.

