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اقت�صاد

جال على من�ش�آت �صناعية في الجنوب

نظريان يرجئ مزايدة
التنقيب عن النفط �إلى � 14آب

الحاج ح�سن :تمويل ال�سل�سلة
م�س�ؤولية اقت�صادية و�سيا�سية
اطلع وزير الصناعة حسين الحاج
حسن على أوضاع القطاع الصناعي
في الجنوب ،وتفقد في جولة قام بها
أمس ،ع��ددا ً من القطاعات والمرافق
الصناعية ف��ي المحافظة ،بدأها
ب��زي��ارة غ��رف��ة ص��ي��دا وال��ج��ن��وب إذ
التقى رئيسها محمد حسن صالح
واألعضاء ،وحشدا ً من الصناعيين
من مختلف أقضية محافظتي الجنوب
والنبطية.

صالح

بداية تحدث صالح ،معتبرا ً «أنّ
القطاع الصناعي يلعب دورا ً محوريا ً
في دعم االقتصاد الوطني» ،شارحا ً
الظروف التي م ّر بها القطاع في ضوء
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»» ،متناوال ً
الصعوبات التي تعترض تقدّم هذا
القطاع.
ولفت صالح نظر وزير الصناعة
إل��ى الصعوبات التي يعاني منها
الصناعيون ال��ج��ن��وب��ي��ون ،ف��ي ما
يتعلق بالترخيص للمؤسسات
الصناعية ،ذلك أنّ معظم المؤسسات
الصناعية في الجنوب ،كما في سائر
المحافظات ،قائمة من دون ترخيص.
وبالتالي يتع ّذر على معظم أصحابها
تأمين ش��روط الترخيص ،وكذلك
هي ح��ال الصناعيين الراغبين في
إنشاء مصنع أو التقدّم بطلب تجديد
الرخصة الموقتة» ،وتابع« :معالجة
ه���ذه اإلش���ك���االت ممكنة م��ن خ�لال
اإلس��راع في إنشاء مناطق صناعية
كافية وموزعة بطريقة مناسبة على
مختلف مناطق الجنوب ،لما تشكله
من عامل أساسي في خلق فرص عمل
جديدة ،تخفيف الشروط المفروضة
على الترخيص إلنشاء المؤسسات
الصناعية واستثمارها ،خصوصا ً
بالنسبة إل��ى المؤسسات القائمة
م��ن دون ترخيص ،وال��ت��ي يصعب
إجراء تعديالت على واقعها ليتالءم
م���ع ش����روط ال��ت��رخ��ي��ص ،إض��اف��ة
إل��ى تشجيع الصناعات الغذائية
والحِ رفية في القرى إلنماء المناطق
الريفية وتأمين فرص عمل ألبنائها.

الحاج حسن

ثم ألقى الحاج حسن كلمة اعتبر

فيها «أنّ للصناعة في لبنان آفاقا ً
مستقبلية وحقيقية ،وأنّ ال��وزارة
في صدد القيام بسلسلة إجراءات
لحماية الصناعة اللبنانية تبدأ
بدعم التصدير ومعالجة مجموعة
ال��م��ش��ك�لات ال���ت���ي ت��ع��ي��ق ت��ق��دّم
الصناعة ،وخصوصا ً المشكالت
اإلدارية ودعم المعارض الصناعية
في لبنان وال��خ��ارج» .وكشف عن
«إعداد ثالثة اقتراحات أمام مجلس
ال��وزراء لصرف التعويضات التي
لحقت بالمصانع ج ّراء عدوان تموز
ع��ام  ،»2006ق��ائ�لاً« :ال يجوز أن

لإقامة المدن
ال�صناعية و�إنهاء
التناق�ض القائم
بين م�شكالت
ال�سكن وم�شكالت
ال�صناعة وفق ًا
للمعايير التي
تحفظ ال�سالمة
العامة والجودة
واالبتكار
يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية
في هذا الموضوع ،ومن غير المقبول
أن يكون هناك  200مصنع متض ّرر
وأن يُع ّوض فقط على  12منها».
وأش����ار ال��ح��اج ح��س��ن ال���ى أن��ه
أج���رى «سلسلة ات��ص��االت دولية
لدعم الصناعات الغذائية وغيرها
من الصناعات الخفيفة والحِ رفية
ب��ه��دف وض��ع معايير ق���ادرة على
االرتقاء بالمؤسسات الصناعية بما
يحقق لها إضافة نوعية».
وع����ن م���ش���روع إق���ام���ة ال��م��دن
الصناعية ،شدّد الحاج حسن على
«وج��وب إنشائها إلنهاء التناقض
القائم بين مشكالت السكن ومشكالت
الصناعة وفقا ً للمعايير التي تحفظ

السالمة العامة والجودة واالبتكار»،
موضحا ً «أنّ دور وزارة الصناعة هو
تنظيم المدن الصناعية» .وأش��ار
إلى «أنّ الوزارة في صدد ح ّل مشكلة
التراخيص وفقا ً للمعايير اآلتية:
أن يكون المصنع قائما ً لكن ليس
على أرض الدولة ،وألاّ يكون سببا ً
لمشكالت ،وأن يكون مستوفيا ً لك ّل
شروط السالمة العامة والتنسيق
مع المجالس البلدية» ،مشدّدا ً على
«ض��رورة االبتكار في الصناعة»،
وق��ال« :لبنان ليس بلدا ً صناعياً،
إنما بلد توجد فيه صناعة ،كما
توجد فيه زراعة وسياحة» ،مؤكدا ً
«أه��م��ي��ة دع���م ال��ق��ط��اع الصناعي
وحماية الصناعات الوطنية .ال دولة
تبني اقتصادها على قطاع واحد».
وع��ن م��وض��وع سلسلة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،ق��ال« :نحن م��ع إق��رار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب ،وهي
ح��ق طبيعي واجتماعي ومطلبي
في ظ ّل الظروف االقتصادية ،لكن
اللجان النيابية ومجلس النواب
معنيان في المقابل ،بإيجاد التمويل
المناسب للسلسلة للحفاظ على
االستقرار المالي والنقدي ،ال أحد
ض��� ّد ال��س��ل��س��ل��ة وال أح���د يعرقل
إق���راره���ا ،إن��م��ا ه��ن��اك مسؤولية
اقتصادية وسياسية واجتماعية
واس��ت��ق��رار يجب المحافظة عليه
وتأمين الموارد المالية.

لقاءات

وفي نشاطه ،استقبل الوزير نظريان النائب كاظم الخير .كما التقى سفيرة
هولندا هيستر سومين ،وت ّم البحث في سبل التعاون بين البلدين.
كذلك التقى نظريان رئيس وأعضاء نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة
كهرباء لبنان بحضور رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء
لبنان كمال حايك .وعرضت النقابة لمطالبها في ما يتعلق بحقها عند إجراء
أي مباراة محصورة بالترفيع في مالك مؤسسة كهرباء لبنان لجميع الفئات
إفساحا ً في المجال لملء المراكز الشاغرة من العمال الوافدين إلى المؤسسة
ضمن قانون المياومين.
كما استقبل نظريان رئيس وأعضاء نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه
بيروت وجبل لبنان ،في حضور المدير العام المهندس جوزيف نصير ،وت ّم
عرض مطالب النقابة .كما استمعت النقابة الى توجيهات الوزير حول السبل
اآليلة إلى مكافحة الجفاف هذا العام.
والتقى وزير الطاقة رئيس وأعضاء نقابة عمال ومستخدمي مياه الشمال،
في حضور المدير العام جمال كريم وعرضوا أمامه مطالب النقابة .وعبّروا
عن التزامهم «بإنجاز اإلصالحات طيلة فترة الوضع األمني المتأزم في
طرابلس».
واستقبل نظريان نقابة موزعي الغاز في لبنان ،في حضور المدير العام
لمنشآت النفط سركيس حليس ،وعرضوا إلمكانية دعمهم بتنظيم مهنة
توزيع الغاز في لبنان ،ومساعدتهم على تفعيل عمل اللجنة النيابية الفرعية
التي كانت في العام الماضي بصدد درس مشروع تنظيم قطاع توزيع الغاز
المنزلي في لبنان.

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة في
المجلس أمس برئاسة النائب أيوب حميد ،وحضور وزير
السياحة ميشال فرعون والنواب :مق ّرر اللجنة نعمة الله
ابي نصر ،جيلبرت زوين وقاسم عبد العزيز.
ووزع��ت اللجنة بيانا ً أش��ارت إلى أنها استمعت إلى
ش��رح وزي��ر السياحة ح��ول األم��ور المتعلقة بتنشيط
السياحة ودورها في تحريك العجلة االقتصادية.
4وشدّدت اللجنة على ضرورة تبديد الهاجس األمني
بالعمل على إنجاز الخطة األمنية لتشجيع عمل السياحة
التي هي مرفق أساسي وحيوي للدخل في لبنان وتدعيم
االقتصاد ،وتق ّرر عقد جلسة للجنة قبل ظهر األربعاء 16
الحالي لمتابعة النقاش ،ولدرس اقتراح القانون المحال
على اللجنة والمتعلق بإعفاء المهرجانات الدولية من
بعض الضرائب والرسوم.

«األشغال»

أم��ا لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
فأق ّرت قانون السير الجديد في جلسة عقدتها أمس في
المجلس برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب:
خضر حبيب ،جمال ال��ج��راح ،ن��واف الموسوي ،فادي

جينا ال�شما�س :العمل النقابي يتقاطع مع ال�سيا�سة
وللإعالم والق�ضاء دور في حماية المهن الحرة
عقدت النقيبة السابقة لخبراء
المحاسبة المجازين جينا الشماس
مؤتمرا ً صحافيا ً أمس تحدثت فيه
الصحافية روال دوغالس والمحامي
أدي����ب زخ����ور .وت���ن���اول المؤتمر
موضوع تقاطع العمل النقابي مع
السياسة ودور االعالم والقضاء في
حماية المهن الحرة.
وتحدثت الشماس فلفتت إلى
«الخطر الذي يواجه العمل النقابي
والخطوات التي تؤخذ الواحدة تلو
األخ��رى لتقويض الديمقراطية في
النقابات» ،وقالت« :تأتي التكتالت
النقابية بألوان سياسية وطائفية
تبعد االستقاللية ع��ن عمل خبير
المحاسبة ،علما ً أنّ االستقاللية
شرط من شروط المهنة وجزء من
قانون تنظيم المهنة وقواعد السلوك
المهني المعتمد محليا ً ودولياً».
وحذرت من «القرار السابق الذي
صدر عن مجلس النقابة استجابة
ل��ح��اج��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ل��ك�� ّم أف����واه
المستقلين ،واجتمعت مع حاجة
كيدية م��ن نقيب ي��واج��ه القضاء
اللبناني ال��ج��زائ��ي بتهمة جنحة
تناولها اإلعالم سابقاً».
وشكرت «اإلع�لام اللبناني الذي
هو س�لاح الضعيف والمحق أمام
ال��ط��اغ��ي ال��م��س��ت��ق��وي ب��ال��ت��ي��ارات
السياسية والمصالح الخاصة»،
م���ؤك���دة «أنّ اإلع��ل��ام ه���و ملجأ

الشماس خالل المؤتمر الصحافي
المستقلّين وم��ن ليس لديه تكتل
سياسي».
وأثنت على «دور القضاء اللبناني
الذي أصدر قرارا ً بوقف تنفيذ قرار
مجلس النقابة وأع��اد الحقوق الى
أصحابها».
وذكر زخور في مداخلة قانونية
ب��ـ»أه��م��ي��ة ق����رار م��ج��ل��س ش��ورى
الدولة الذي يعتبر سابقة في مجال
الحفاظ على الحقوق والحريات
النقابية والمهنية» ،م��ؤك��دا «أنّ
القرار القضائي جاء فعالً لصالح
العمل النقابي المستقل ف��ي ك ّل
النقابات».

وأك���دت دوغ�ل�اس «أن األكثرية
الساحقة من اللبنانيين والنقابيين
مستقلون» ،الفتة إل��ى «أن أهمية
المستقلين أنهم يؤسسون لجسور
ال��ت��واص��ل بين التكتالت ولخرق
الجدران التي تخلقها اإلصطفافات
السياسية والطائفية».
ودع���ت إل��ى أن «ي��ك��ون ال��وط��ن
القاسم المشترك بين الجميع».
وف��ي الختام ،طالبت الشماس
«ك ّل الجهات المعنية بعدم اضطهاد
الخبير المستقل ومصادرة حقه في
التعبير ع��ن رأي��ه ومشاركته في
العمل النقابي والوطني».

حكيم متوسطا ً عسيري والوفد االقتصادي اللبناني
اختتم يوم أمس« ،أسبوع لبنان
في جدة» ،وأقام رئيس «مجموعة
الناقور العالمية» علي الناقور في
فندق «بارك حياة» حفل غداء للوفد
االقتصادي اللبناني الذي يترأسه
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد
شقير ،في حضور السفير السعودي
علي ع��واض عسيري وقنصل عام
لبنان في جدة زياد عطاالله.

الناقور

وتحدث الناقور عن العالقات
المهمة ال��ت��ي ت��رب��ط السعودية
ب��ل��ب��ن��ان ،ع���ارض���ا ً االس��ت��ث��م��ارات
السعودية المتبادلة ،وكذلك حجم
التجارة البينية.

رزق

(داالتي ونهرا)

نظريان وسفيرة هولندا

�سفير م�صر زاره وجدّ د دعم ا�ستقرار لبنان

قزي ي�ؤكد �أهمية
ربط ال�صيدليات بال�ضمان

ث��م ت��ح��دث رئ��ي��س هيئة تنمية
ال��ع�لاق��ات االقتصادية اللبنانية
 السعودية إي��ل��ي رزق ،من ّوها ًبالعالقات المميّزة بين رجال األعمال
اللبنانيين ونظرائهم السعوديين،
م��ؤك��دا ً أنّ ال��س��ع��ودي��ة «ستبقى
الحاضن األول للكفاءات اللبنانية
ورجال األعمال اللبنانيين».

عطالله

أم��ا قنصل لبنان في ج��دة زياد
عطالله ،فقد أش��ار إلى «العالقات
الثنائية المميّزة ليست فقط في
م��ج��ال األع��م��ال وال��س��ي��اس��ة ،إنما
لها طابع إنساني يجعل اللبناني
يشعر بأنه في بلده الثاني ،وهذا
ما وفر لهم فرصا ً كبيرة في المملكة
من دون أن يتأثر ذلك بالتطورات
السياسية واألمنية التي حصلت
في الفترة األخيرة».

لجنة الأ�شغال تق ّر قانون ال�سير الجديد
ولجنة ال�سياحة تدعو �إلى تبديد الهاج�س الأمني
األعور ،جوزيف المعلوف ،محمد الحجار ومعين المرعبي،
والمدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل
ممثالً وزير األشغال العامة والنقل ،مدير عام الشؤون
العقارية جورج المعراوي ممثالً وزير المالية ،وممثل
مجلس اإلنماء واإلعمار ابراهيم شحرور وممثل وزارة
المالية يوسف الزين .ودرست اللجنة عددا ً من اقتراحات
القوانين وأق ّرت باإلجماع:
 اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة  30منالمرسوم االش��ت��راع��ي ال��رق��م  69ت��اري��خ 1983/9/9
(التنظيم المدني) المقدّم من النائب جمال الجراح،
(المحال على اللجنة من الهيئة العامة).
 اقتراح القانون الرامي إل��ى تصحيح خطأ ماديوتعديل المادة  278من القانون الرقم  243الصادر
بتاريخ ( 2012/10/22قانون السير الجديد) ،المقدم
من النائب محمد قباني( .المحال على اللجنة من الهيئة
العامة).
 اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة  154منالقانون الرقم  243الصادر بتاريخ 2012/10/22
(قانون السير الجديد) ،المقدم من النائب محمد قباني.
(المحال على اللجنة من الهيئة العامة).

حكيم :الأمن يحقق النمو واالزدهار

أرجأ وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان ،في قرار أصدره أمس ،المزايدة من
ِقبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص األولى للتنقيب عن النفط والغاز
في المياه البحرية اللبنانية ،من  10نيسان الجاري إلى  14آب المقبل ،وجاء
في المادة األولى من القرار ما حرفيته« :تمدّد مهلة تقديم عروض المزايدة من
ِقبل الشركات المؤهلة لالشتراك في دورة التراخيص األولى ،من العاشر من
نيسان  2014إلى الرابع عشر من آب .»2014

جولة

ثم جال الحاج حسن على مختبر
تطوير ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة في
الغرفة ،وكانت له محطة في صالة
المعارض ف��ي الغرفة وف��ي مركز
احتضان األع��م��ال ،بعدها افتتح
معرض التوجيه واإلرشاد الجامعي
ب��م��ش��ارك��ة ص��ال��ح وال���ذي تنظمه
الغرفة في صالة المعارض الكبرى
في الجامعات الرسمية والخاصة،
وي��ه��دف إل��ى توجيه ال��ط�لاب وفقا ً
لالختصاصات التي تالئم أسواق
العمل في لبنان.
واختتم جولته الجنوبية بزيارة
عدد من المصانع في الغازية ،زفتا،
تفاحتا والصرفند ،وأقيم على شرفه
غداء تكريمي.

اختتام الأ�سبوع اللبناني في جدة

عسيري

من جهته ،أكد السفير السعودي
ف��ي لبنان على ع���واض عسيري
أهمية «أس��ب��وع لبنان ف��ي ج��دة»
ال��ذي يعطي «إش��ارة واضحة إلى
قزي مجتمعا ً إلى نقابة الصيادلة

(داالتي ونهرا)

عرض وزير العمل سجعان قزي مع سفير مصر في لبنان أشرف حمدي،
العالقات الثنائية بين البلدين والسبل اآليلة إلى تنظيم اليد العاملة المصرية
في لبنان.
وفي بداية اللقاء أكد السفير المصري أن سياسة بالده واضحة تجاه لبنان،
متمنيا ً ان «يستم ّر االستقرار فيه ويتعزز من خالل االنتخابات الرئاسية»،
وق��ال« :هذا ما أكد عليه وزير خارجية مصر لدى زيارته االخيرة للبنان»،
مبديا ً «استعداد مصر للعمل على خلق بيئة عربية لدعم استقرار لبنان وإحياء
المؤسسات فيه».
وت ّمت خالل االجتماع مراجعة الثغرات الموجودة في االتفاقية اللبنانية
– المصرية ،وتأكيد ضرورة ان يكون العمال المصريون في لبنان في اإلطار
الشرعي ،حيث يوجد اكثر من  35000عامل مصري بينهم أكثر من 8500
بصورة غير شرعية ،إضافة الى انّ هناك آالفا ً م ّمن دخلوا لبنان خلسة عن
تالق حول ضرورة شرعنة العَمالة المصرية بحسب
طريق سورية ،وكان هناك ٍ
القوانين اللبنانية المرعية اإلجراء.

الصيادلة

من جهة ثانية ،أكد قزي خالل لقائه وف��دا ً من نقابة الصيادلة برئاسة
النقيب ربيع حسونة على أهمية تنفيذ مشروع المكننة لجهة ربط الصيدليات
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وذلك بالتفاهم بين الطرفين ألنّ من
شأن هذا المشروع ان يضع حدا ً ألي تالعب في األسعار وأن يس ّرع في إنجاز
المعامالت للمضمونين.
وطلب الوزير ق��زي من وف��د النقابة تقديم الئحة بالمطالب للعمل على
معالجتها.
ثم استقبل مديرة فرع لبنان في شركة «مايكروسوفت» هدى يونان ،وتم
البحث في عمل الشركة.
بعد ذلك التقى وفدا ً من منظمة العمل الدولية ض ّم السيدات ندى الناشف،
جومانا كرامة وأورس��وال كولكي .وتم البحث في مشروع ضمان الشيخوخة
واآللية الصالحة لتنفيذه.

أنّ لبنان ال يزال موجودا ً بقوة على
مختلف المستويات في المنطقة،
وه��ذا أمر يه ّم المملكة ،ألنها تريد
لبنان معافى وقويا ً ويلعب دورا ً
مميّزا ً بين أشقائه» ،مشددا ً على
أنّ «الشراكة بين القطاع الخاص
في البلدين تعزز دورهما بما يعود
بالفائدة على البلدين وشعبيهم».

شقير

وقال رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير :نحن نتفهّم
االع��ت��ب��ارات األم��ن��ي��ة ال��ت��ي حالت
دون وجودكم الطبيعي في بلدكم
لبنان ،ولكننا واثقون ب��أنّ لبنان
كان دائما ً في بالكم كما عودتمونا
في السابق.
وأض��اف« :صحيح أنّ األوضاع
السياسية واألمنية الضاغطة أثرت
على المناخ االستثماري في البالد،
إال أنّ هناك فرصا ً سانحة في لبنان
ومنه إل��ى المنطقة وت��ح��دي��دا ً في
سورية الشقيقة الجريحة» .وإنّ
أه��ل��ن��ا ف���ي ل��ب��ن��ان وس���وري���ة
وال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
يتطلعون إلى شراكة فاعلة تساهم
في إعادة إعمار سورية والنهوض
باالقتصاد اللبناني .وه��ل هناك
أنجح وأعرق من الشراكة اللبنانية
 -السعودية؟

حكيم

وخالل حفل عشاء أقامه القنصل
عطالله على شرف الوفد اللبناني،
أشاد وزير االقتصاد آالن حكيم
بأهمية الجالية اللبنانية في جدة
ودوره����ا االق��ت��ص��ادي ال��ف��اع��ل في
المملكة ،م��ؤك��دا ً أنّ «العالقة مع
المملكة استراتيجية على مختلف
المستويات».
وقال« :بما أنّ الحكومة جامعة
وهي حكومة مصلحة وطنية ،فهذا
يلزمنا بالتواصل مع جميع األشقاء
العرب على رأسهم المملكة العربية
السعودية».

وأض���اف« :إنّ هدفنا األول هو
تحقيق األمن الذي يؤدي إلى ترسيخ
االستقرار وتحقيق االزدهار والنمو،
كما أنّ االستحقاق الرئاسي يشكل
صمام األمان للدولة اللبنانية.

إيدال

وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،وخ�ل�ال
اف��ت��ت��اح ال��م��ل��ت��ق��ى االق��ت��ص��ادي
اللبناني – السعودي ال��ذي أقيم
م��ن ضمن فعاليات أس��ب��وع ج �دّة،
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان «إي���دال» نبيل عيتاني «أنّ
لبنان استطاع تحقيق العديد من
النتائج اإليجابية كزيادة في حجم
االستثمارات األجنبية المباشرة
بنسبة  8في المئة في العام 2012
وبحجم وص��ل إل��ى  3.8مليارات
دوالر».
وتابع« :حافظت هذه االستثمارات
على نسبة ثابتة من إجمالي الناتج
المحلي ،حيث بلغت  9ف��ي المئة
وس��ج��ل ح��ج��م ال���ص���ادرات
م��ن��ه،
ّ
اللبنانية في العام  2013زي��ادة
بنسبة  2,6في المئة ،كما ارتفعت
ال��ودائ��ع ف��ي ال��م��ص��ارف اللبنانية
بالليرة اللبنانية وبالدوالر بنسبة 5
و 11في المئة على التوالي ،وإنّ هذه
المؤشرات إن د ّلت على شيء ،فإنما
ّ
تدل على مناعة االقتصاد اللبناني
وعلى قدرته على الصمود والتأقلم
مع األزمات».
وت��ح��دث ع��ي��ت��ان��ي ع��ن أهمية
االستثمارات السعودية في لبنان
وال��ت��ي تتركز بشكل رئيسي في
السياحة والصناعة والمصارف،
م��ؤك��دا «ت��واف��ر ف��رص استثمارية
في العديد من القطاعات الواعدة،
السيما في السياحة االستشفائية
واإلع�لام وتكنولوجيا المعلومات
واالت��ص��االت وال��زراع��ة وصناعة
األدوي������ة .ك��م��ا ع���رض ال��ح��واف��ز
التي يمكن للمؤسسة أن توفرها
للمستثمرين وللتسهيالت التي
يمكن أن يستفيدوا منها.

�شه ّيب يبحث تطوير الإنتاج والدخول في زراعات جديدة
ترأس وزير الزراعة اكرم شهيّب اجتماعا ً أمس في
لحود
حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس ّ
ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في مختلف
المحافظات.
وأكد شهيّب خالل االجتماع ،على «تطوير االنتاج
ال��زراع��ي وال��دخ��ول ف��ي زراع���ات ج��دي��دة بديلة عن
الزراعات التقليدية القديمة ،بما يسمح بدخول أسواق
ج��دي��دة وال��ح��ف��اظ على األس���واق الحيوية الحالية
لإلنتاج الزراعي اللبناني» ،معلنا ً عن «متابعة تسويق
المنتجات الزراعية اللبنانية ،وفي مقدمها زيت الزيتون
والتفاح والعسل ومنتجات الكرمة والنبيذ اللبناني،
الذي يستم ّر بالتوسع والدخول الى أس��واق جديدة،
خصوصا ً ان لبنان يشارك بمعرض برلين للنبيذ بعد
معرض باريس».
ول��ف��ت ش��ه� ّي��ب إل���ى م��ش��ارك��ت��ه شخصيا ً ف��ي ه��ذا
المعرض» ،مشدّدا ً على «دعم المزارعين ومساعدتهم
في الفترة الحالية» ،مبديا ً إصراره على «ترك بصمة
واضحة على تط ّور القطاع الزراعي بما يحفظ المزارع
في أرضه ،ويسهم في تطوير ورفع مستوى معيشته».

ثم التقى شهيّب رؤساء تعاونيات قضاء حاصبيا
مرجعيون ،يرافقهم رئيس اتحاد بلديات الحاصباني
منير جبر ووكيل داخلية المنطقة في الحزب التقدمي
االشتراكي شفيق علوان .وتم خالل اللقاء بحث شؤون
التعاونيات الزراعية ،وإمكان مساعدتها ،خصوصا ً في
موضوع تسويق زيت الزيتون الذي يشكل مصدر الرزق
االول في المنطقة ،اضافة إلى تطوير زراعة الزيتون
وانشاء اتحاد تعاوني يضم تعاونيات الزيتون كافة
في لبنان».

دبوسي

سفير فرنسا

وت��ح��دث األم��ي��ن ال��ع��ام الت��ح��اد ال��غ��رف اللبنانية
توفيق دبوسي باسم الغرف ،الفتا ً إلى أنه لمس من
الوزير شهيّب التوجه األكيد لتطوير اإلنتاج الزراعي
وتسويقه ،وخصوصا ً في الدول الصديقة« ،كما لمسنا

لديه الرغبة بالتعاون م��ع ك � ّل القطاعات المعنية
بالقطاع الزراعي ،ال سيما غرف التجارة والصناعة
والزراعة إلنجاح تسويق مختلف المنتجات اللبنانية
وم��ن��ه��ا منتجات ال��ك��رم��ة وال��ت��ف��اح وال��ع��س��ل وزي��ت
الزيتون» ،مبديا ً «استعداد الجميع للتعاون مع دعوة
الوزير شهيب لتعاون مثمر ،يسهم في تحسين الوضع
االفتصادي اللبناني ،والوضع المعيشي للعاملين في
القطاع الزراعي».

تعاونيات حاصبيا مرجعيون

كما استقبل شهيّب سفير فرنسا في لبنان باتريس
باولي ،وت ّم خالل اللقاء استعراض الشؤون السياسية،
كما تط ّرق البحث إلى العالقات الثنائية وتطويرها
ومشاريع التعاون الزراعي.

انخفا�ض مبيعات الم�ساكن الم�ستعملة
في بكين �إلى �أدنى م�ستوى في � 6سنوات

المزارعون اعت�صموا في اللبوة
مطالبين بتعوي�ضهم �أ�ضرار ال�صقيع

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن شركة سنتالين للوساطة العقارية أنه تم
بيع  8943مسكنا ً مستعمالً في بكين في آذار الماضي ،مسجلة أدنى مستوى
لشهر آذار منذ عام .2009
وقال تشانغ دا وي ،كبير المحللين في سنتالين ،إنّ االنخفاض يعود إلى
تشديد القروض وزي��ادة اإلم��دادات من المساكن بأسعار معقولة .وأوضحت
بيانات الشركة أن متوسط سعر المساكن المستعملة بلغ  31400يوان لكل متر
مربع في آذار في المدينة ،بانخفاض  0.6بالمئة مقارنة عن شباط.
وتعهّدت بكين بتوفير  20ألف وحدة من نوع معيّن من المساكن بأسعار
معقولة في عام  2013و 50ألفا ً منها في عام  2014ما يجعل شراء المساكن أكثر
سهولة بالنسبة إلى األسر التي ضاقت ذرعا ً من شق الطريق في السوق باهظة
السعر.
ووضعت المدينة متطلبات محدّدة للعائالت التي يمكن أن تقدم طلب شراء
هذه المساكن وشدّدت اإلدارة من أجل منع استثمار المضاربة .وأظهرت سوق
العقارات المزدحمة في الصين عالمات التراجع في أنحاء البالد في األشهر
األخيرة ،اذ ارتفعت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى بوتيرة أبطأ في
شهر شباط ،فيما شهد أق ّل عدد من المدن ارتفاعا ً في األسعار على أساس شهري،
بحسب البيانات الرسمية.

نفذ م��زارع��و ق��رى اللبوة ،النبي
ع��ث��م��ان ،ال��ع��ي��ن ،وج��دي��دة الفاكهة
اعتصاما ً ف��ي بلدة اللبوة وقطعوا
الطريق الدولية لبعض الوقت بمواكبة
امنية ،ثم أعيد فتحها ،بعد مطالبة
المزارعين بالتعويض عن خسائرهم.
وط��ال��ب رئ��ي��س تعاونية اللبوة
الزراعية وجوارها ابراهيم جنبالط
الحكومة «بتكليف لجنة من وزارة
الزراعة والهيئة العليا لإلغاثة للكشف
على األض���رار الالحقة بالمزارعين
بسبب موجة الصقيع التي ضربت
موسم االشجار المثمرة ،خصوصا ً أن
ال ق��درة للمزارعين على دفع الديون
المستحقة عليهم لشركات األسمدة
واألدوي���ة الزراعية ،وك��ان إنتاجهم
الزراعي مصدر عيشهم الوحيد».

خالل االعتصام في اللبوة

