 10مجتمع

األربعاء  21نيسان  2010العدد 1097
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أوروبا تدعم جودة صادراتنا ...ماذا عن اإلنتاج املحلي؟
في الباحة الخارجية ملختبر الفنار ،نشطت أعمال التنظيف
األوروبي في
تمهيدًا للزيارة التي قام بها سفير بعثة االتحاد
ّ
لبنان ،باتريك لوران ،أمس .هذا ال يعني أن املكان كان متسخًا
قبل الزيارة ،لكن املزيد من التعقيم ضروري في املكان الذي
يقوم بدور «الناطور» على سالمة الغذاء الذي تلوكه أفواهنا

تفقد الصفدي والحاج حسن ولوران مشاريع إدارة الجودة (مروان بو حيدر)

بسام القنطار
ف ��ي ع ��ام  2005م� � ّ�ول االت� �ح ��اد األوروبي
برنامج تعزيز إدارة ال�ج��ودة ف��ي لبنان،
وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة ،من
ب�ي�ن�ه��ا إن �ش��اء وح ��دة ال �ج��ودة ف��ي وزارة
االق �ت �ص��اد وال �ت �ج��ارة ،م�ه�م�ت�ه��ا تحديث
البنية التحتية للجودة وتنفيذها .ومن
امل �ف �ت��رض أن ت �ع �م��ل ه� ��ذه ال ��وح ��دة على
تحسني ال�ج��ودة ف��ي لبنان ،م��ا ي��ؤث��ر في
ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك وزي� � � ��ادة الصادرات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� � �س � ��واء .س �ف �ي��ر بعثة
االتحاد األوروبي في لبنان باتريك لوران
ّ
تفقد أمس املشاريع التي دعمها االتحاد
م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ،ي��راف �ق��ه وزير
االق �ت �ص��اد وال �ت �ج ��ارة م�ح�م��د الصفدي،
ووزير الزراعة حسني الحاج حسن.
امل�ح�ط��ة األول ��ى ك��ان��ت ف��ي مختبر الفنار
ال� ��ذي ن ��ال دع �م��ًا ب�ق�ي�م��ة  535أل ��ف يورو
إلت �م ��ام ال �ت �ج �ه �ي��زات ال �ض ��روري ��ة ملراقبة
الغذاء عبر إنشاء مختبر ميكروبيولوجي
جديد رفع عدد اختباراته ثالثة أضعاف
مقارنة بني عامي  2004ـــــ  ،2009إذ أصبح
بإمكانه حاليًا إج��راء  38اختبارًا يوميًا.
ف ��ي ق �س��م ال �ف �ح��وص ال �ج��رث��وم �ي��ة ،أمكن
ال��وف��د م�ت��اب�ع��ة ع�م��ل امل��وظ �ف�ين م��ن خلف
ال��زج��اج ،وك��ان��ت إح��داه��ن ت�ج��ري فحصًا
ع �ل��ى ع� ّ�ي �ن��ة ُب � ��ن م� �س� �ت ��ورد ،ف �ي �م��ا تولى
موظف آخ��ر فحص ّ
عينة حليب مجفف.
مدير مختبر الفنار خريستو هيالن أكد
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن امل�خ�ت�ب��ر ي�ت�ل�ق��ى طلبات
الفحص بنسبة  ٪50من القطاع الخاص،
فيما ت�ت��وزع النسب الباقية ب�ين وزارات
الزراعة والصحة واالقتصاد التي تجري
دوري � � ��ات م��راق �ب��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف املناطق
اللبنانية .ه��ذا يعني أن القطاع الخاص
يبادر إلى فحص منتجاته ّ
تطوعًا ،وهو
غير ملزم بفحصها م��ا دام��ت غير معدة

للتصدير إلى الخارج .أما بقية العينات
ال� �ت ��ي ت ��أت ��ي ب �ه��ا ال� � � � ��وزارات ف �ه��ي أيضًا
عشوائية وليست منظمة ،وذل��ك نتيجة
ال�ن�ق��ص ال �ح��اد ف��ي امل��راق �ب�ين الرسميني.
وه ��و أم ��ر ي��واف��ق ع�ل�ي��ه ال��وزي��ر الصفدي
ال��ذي أعلن ل�ـ«األخ�ب��ار» أن ع��دد املراقبني
في وزارته هو  100مراقب ،وهناك اقتراح
يعمل عليه لرفع العدد إلى  250مراقبًا في
الصيف املقبل.
وس ��أل ال��وزي��ر ال �ح��اج ح�س��ن ع��ن مصير
ال�ن�ف ّ��اي��ات ال �ت��ي ينتجها امل�خ�ت�ب��ر والتي
تصنف ّ
طبية .فأجاب هيالن بأن املختبر
يمتلك محرقة ،لكنه ال يستخدمها حاليًا،
ن �ت �ي �ج��ة ض ��رره ��ا ال �ب �ي �ئ��ي ،وي �ع �م��د إلى

المختبر يتلقى طلبات
الفحص بنسبة  50٪من
القطاع الخاص

م� ُع��ال�ج��ة ال�ن�ف��اي��ات م��ن ط��ري�ق��ة التعقيم،
وترمى الحقًا في املستوعبات املخصصة
للنفايات املنزلية ،ما يعني أن مصيرها
ك�ب�ق�ي��ة ال �ن �ف��اي��ات ال �ط �ب� ّ�ي��ة امل �ع��ال �ج��ة هو
الطمر في الناعمة.
وم��ن الفنار إل��ى جامعة القديس يوسف
في الكسليك ،إذ أصبح بإمكان صناعات
النبيذ والعرق في لبنان أن تحصل على
شهادة جودة من مختبر ّ
كلية العلوم في
الجامعة ،تمكنها من تصدير منتجاتها
إل��ى أوروب � ��ا .اإلج� ��راء ي�ب��دو ب��دي�ه�ي��ًا ،لكن

الخطوة احتاجت إلى تمويل من االتحاد
األوروب � ��ي ب�ق�ي�م��ة  825أل ��ف ي ��ورو لشراء
تجهيزات متطورة ،بينها جهاز يعمل على
ال��رن�ين املغناطيسي ال �ن��ووي ،واحتاجت
كذلك إلى خبراء في التدريب على شهادة
ال �ج��ودة أي ��زو  .17025ال�خ�ط��وة ال�ت��ي من
امل �ف �ت��رض أن ت �ب��دأ ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل أتاحت
ت�ق�ل�ي��ص ال �ت �ك��ال �ي��ف وم � ��دة االحتياجات
الضرورية للتصدير إلى أوروبا .وبحسب
م��دي��ر كلية ال�ع�ل��وم ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،توفيق
رزق ،أص� �ب ��ح ف ��ي إم � �ك ��ان امل �خ �ت �ب��ر منح
ش� �ه ��ادات أص��ال��ة ل�ل�ن�ب�ي��ذ ،ت �ج� ّ�ري حاليًا
ً
أعباء
في املختبرات األوروب�ي��ة ،ما يرتب
مالية كبيرة وفترة زمنية طويلة .لكن هل
ي�ح�ت��اج النبيذ اللبناني ال��ذائ��ع الصيت
أوروبيًا إلى شهادة أصالة؟ اإلجابة نعم،
إذا عرفنا أن  4ماليني من أصل  7ماليني
زج��اج��ة نبيذ تصنع ف��ي لبنان ت�ب��اع في
السوق املحلية ب��دون أي فحوص عليها،
وق��د تبني أن بعضها يحتوي على نبيذ
م�س�ت�خ��رج م��ن ال�ش�م�ن��در و ّق �ص��ب السكر،
وهو ذو جودة متدنية ال تمكنه من دخول
أوروب � � ��ا .إذًا ،ب �ق��در ح ��رص أوروب� � ��ا على
س�لام��ة ال �غ��ذاء ل�ب�ن��ان�ي��ًا ،ف��إن استثمارها
اس �ت �ه��دف ب ��األس� ��اس س�ل�ام ��ة املنتجات
املصدرة إلى بلدانها .أما املنتجات املبيعة
في السوق املحلية فتحتاج إلى التأكد من
سالمتها ،إلى وعي املستهلك الذي يجب
أال يقبل شراءها ،إذا لم تكن حاصلة على
ش �ه��ادة ال� �ج ��ودة ،م��ا ي�ج�ب��ر م�ن�ت�ج��ه على
القيام بهذا اإلجراء ،بحسب مدير مشروع
الجودة في وزارة االقتصاد علي برو.
ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن ال��زي��ارة تضمنت
أيضًا جولة في حرم بريتك في الجامعة،
امل�خ�ت��ص ب��دع��م ال �ش��رك��ات امل�ب�ت��دئ��ة التي
ت �ق��دم أف� �ك ��ارًا خ�ل�اق��ة ف ��ي م �ج��ال تقنيات
امل � �ع � �ل ��وم ��ات واالت� � � �ص � � ��االت والبرمجة
والتصميم.

تقرير

رحلة علي وندى الكوريني إلى جنوب الليطاني
حضرت الدفعة الخامسة
من الجنود الكوريني إلى لبنان
للمشاركة في خدمة الجنوبيني
ّ
ملدة ستة أشهر تحت إدارة
كتيبتهم العاملة في قوات
"اليونيفيل" .وتتضمن 360
جنديًا اختيروا ،بعد خضوعهم
الختبار الكفاءات
سيول ــ آمال خليل
ق�ب��ل ث�لاث��ة اش �ه��ر ،ش��د ت�ش��ون��غ إن تشني
( 23ع��ام��ًا) رح��ال��ه ل�ل�س�ف��ر م��ن ب �ل��دت��ه في
جنوب كوريا الجنوبية إلى جنوب لبنان
لإلنضمام إل��ى وح��دة ب�لاده امل�ش��ارك��ة في
حفظ السالم في إط��ار ق��وات "اليونيفيل".
ودع الشاب عائلته وحمل "غيتاره" وكتبه
وصور أحبائه واستقل الطائرة العسكرية
م ��ن م �ط��ار س �ي��ول ال �ع �س �ك��ري إل� ��ى لبنان
ل�خ��دم��ة ال�ج�ن��وب�ي�ين مل ��دة س�ت��ة أش �ه��ر من
اآلن.
ع�ل��ى م�ت�ن ال �ط��ائ��رة ،ك ��ان ت�ش��ون��غ املتوتر
وامل�ت�ع��ب ،يمضي رح�ل��ة ال�س��اع��ات العشر
إل� ��ى ال �ب �ل��د ال �غ��ري��ب ب�ي�ن م��راج �ع��ة بعض
امل �ص �ط �ل �ح��ات ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي آل ��ة الترجمة
الفورية التي تالزمه ،وبني استشارة زمالء
له يخوضون تجربتهم الثانية في لبنان،
حول شؤون لبنانية كان ال يزال يجهلها.
وف��ور وص��ول��ه إل��ى مطار ب�ي��روت الدولي،
ك� � ��ان ع� �ل ��ى ت� �ش ��ون ��غ وزم �ل��ائ � ��ه االنتظار
ل �س��اع��ات ع ��دة ف��ي إح� ��دى ال ��زواي ��ا ريثما
ت�ن�ت�ه��ي إج� � ��راءات ت�س�ج�ي��ل دخ��ول �ه��م إلى

لبنان لحفظ سالمتهم ،وهو ما سيحصل
ع�ن��د م �غ��ادرت �ه��م أي �ض��ًا ب�ع��د ث�لاث��ة اشهر
بشكل مبدئي.
خ�لال فترة خدمته ،ق��د يكون تشونغ من
ب�ي�ن ال �ك��وري�ين امل�ل�ث�م�ين ال��ذي��ن يفتتحون
م�ن�ط�ق��ة ال �ق ��رار  1701ع�ب��ر ن�ق�ط��ة املراقبة
الثابتة عند جسر القاسمية وقد يكون أحد
منظمي دورات تدريب املهن والرياضة أو
العاملني ف��ي تعبيد ال �ش��وارع وتنظيفها
وف ��ي ط�ب��اب��ة ال �ن��اس ف��ي ب �ل��دات شبريحا
وب � � ��رج رح � � ��ال وال� �ع� �ب ��اس� �ي ��ة والبرغلية
وطيردبا .لكنه في كل االحوال يقضي بني
تلك ال�ب�ل��دات ستة اش�ه��ر م��ن اص��ل عامني
من الخدمة االجبارية ،آمال بالعودة ساملًا
الى وطنه الستئناف حياته ودراسته في
كلية االقتصاد ،إذ إن مكمن خوف الشاب
ق��د ال ي�ن�ح�ص��ر ب��ال �ت �ه��دي��دات ال �ت��ي تطلق
بني الحني واآلخ��ر ضد ق��وات "اليونيفيل"
فحسب ،بل أيضًا بالضربات املوجعة التي
تلقتها الوحدات الكورية التي شاركت في
ح�ف��ظ س�ل�ام دول أخ ��رى م�ث��ل أفغانستان
وال �ع��راق .لكن تشونغ يظن ب��أن��ه سيكون
بأمان في لبنان "بسبب إجراءات الحماية
املشددة داخل وخارج القاعدة واستتباب
االم ��ن وض �ي��اف��ة ال�ج�ن��وب�ي�ين ومعاملتهم
الطيبة" ،كما نقل له زمالؤه الذين خدموا
فيه سابقًا.
لكن "امان" لبنان لم يمنع قيادة اليونيفيل
العامة في لبنان وقيادات وحداتها ومنها
ال �ك ��وري ��ة ،اس �ت �ئ �ن��اف ت�ك�ث�ي��ف االجراءات
االمنية امل�ش��ددة ل��دى التحرك ميدانيا او
ع�ل��ى ف��ي محيط ق��اع��دت�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة اثر
التهديدات التي جددت مؤخرا الستهداف
ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل .وب� ��ات ع �ل��ى زائ � ��ري املقرات،
تحمل التفتيش االمني الدقيق لالشخاص
واآلليات من قبل الجنود الذين يستعينون

بالكالب املدربة لتتأـكد من خلو االغراض
التي يصطحبونها معهم من املتفجرات.
ّ
إال ان ت �ش��ون��غ ،ال �ش��اب اآلت ��ي إل ��ى "خطر
م �ح �ت �م��ل" ق��اط �ع��ًا آالف األم � �ي� ��ال ،اختير
م��ن ب�ين النخبة ليكون ف��ي ع��داد الكتيبة
الكورية الحالية ،وهي الخامسة منذ أيار
م��ن ع��ام  ،2007ت��اري��خ ان�ض�م��ام ك��وري��ا لـ
"اليونيفيل" .فالجنود ال�ـ  360املختارون
لهذه املهمة يتفوقون على آالف املتقدمني
بطلبات االنضمام ال��ى ق��وة حفظ السالم
ف � ��ي ال � �ج � �ن� ��وب ف � ��ي اخ � �ت � �ب� ��ار الكفاءات
والقدرات .فاملنصب يعد مغريًا للكثيرين
في الجيش الكوري الذي يضم ستني الفًا،
بسبب "ال�خ�ب��رة املتميزة ً ال�ت��ي يكتسبها
الجندي في الخارج فضال عن االمتيازات
واألج � ��ر امل��رت �ف��ع" ،ب�ح�س��ب م��ا ي �ق��ول أحد
الجنود.

الجنود
املختارون
يتفوقون
على آالف
املتقدمني
في اختبار
الكفاءات
والقدرات
(أرشيف
ــ حسن
بحسون)

لم يقف جهد تشونغ للمجيء إلى الجنوب
عند ذلك الحد ،بل استكمله بإعداد نفسه
للتعامل مع البيئة املختلفة .درس اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي كلية ال�ت��رج�م��ة وت �ع� ّ�رف على
دي��ن اإلس�لام وع��ادات��ه في مسجد "سيول"
واس�ت�ب��دل اس�م��ه م��ؤق�ت��ًا ب�ع�ل��ي ،وه��و اسم
اخ � �ت� ��اره ل ّ��ه ص ��دي ��ق خ � ��دم ف ��ي الجنوب،
ب��اع�ت�ب��ار أن ��ه األك �ث��ر ان�ت�ش��ارًا ب�ين مناطق
الجنوب.
لعلي ال �ك��وري ف��ي ق��ا ًع��دة ش��ارن�ي��ه زميلة
ّ
سمت نفسها ندى بدال من لي هيو سون.
امل �ت �ط��وع��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش ال � �ك� ��وري بصفة
ّ
مترجمة من الكورية إل��ى العربية جددت
مهمتها ل�ع��ام إض��اف��ي ف��ي ال�ج�ن��وب الذي
صار لها فيه أصدقاء وصديقات .من هنا،
تبدو ندى مطمئنة للوضع أكثر من علي
"ب�ع��د اخ�ت�ب��ار طيبة الجنوبيني م��ن جهة

وط�ب�ي�ع��ة امل �ه �م��ة ال �ك��وري��ة اإلن �س��ان �ي��ة من
جهة أخ��رى" .لكن االثنان كانا يتقاسمان
عدم املعرفة بوجود لبنان على الخريطة
العاملية قبل االعالن عن االلتحاق بالكتيبة
الكورية العاملة فيه .استفسر الشابان عن
البلد الجديد ،فقيل لهما إن��ه "بلد جميل
وي �ج��اور اس��رائ�ي��ل وس��وري��ا وش�ه��د حربًا
أهلية شبيهة بحرب الكوريتني".
ب �ع��د أش� �ه ��رع ��دة ق ��د ي �ت �ح��ول ل �ب �ن��ان إلى
نقطة تحول ف��ي حياة علي ون��دى ،إذا لم
يطلبا ت�ج��دي��د مهمتهما ب�م��واف�ق��ة قيادة
ال �ج �ي��ش .ف��ال �ب �ع��ض م ��ن زم�ل�ائ �ه��ا وقادة
ال��وح��دات السابقني باتوا يشغلون اليوم
مناصب عليا إما في مقر األمم املتحدة في
نيويورك أو في وزارة الدفاع وقيادة مركز
ق��وات حفظ السالم الكورية في العالم أو
التعليم في الكليات العليا.

