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اقت�صاد

بحث تمويل ال�سل�سلة مع جمعية الم�صارف

اختتام ور�شة عمل تقويم االحتياجات الوطنية

خليل :الإ�ضراب غير مب ّرر
وعلى القطاع تح ّمل جزء من العبء

حكيم :ل�سيا�سة ت�صحيح ّية في مواجهة المع ّوقات
ن�سنا�س :لالنفتاح على االقت�صادات العربية والعالمية

خليل مجتمعا إلى وفد جمعية المصارف
بحث وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة
أم��س ،الشؤون المرتبطة بالبحث عن اي��رادات لتمويل
سلسلة الرتب والرواتب ،مع وفد من جمعية المصارف
برئاسة فرنسوا باسيل.
وأكد خليل بعد اللقاء «أنّ المجلس النيابي يمارس حقه
الطبيعي في التشريع ،وهذا ّ
حق مطلق ال أحد يستطيع أن
يقيّده ،وال أن يضغط عليه» ،مؤكدا «أنّ أي اتهام أو ادعاء
ّ
الحق للنواب هو أمر غير مقبول وال ينسجم مع
ض ّد هذا
القواعد المعمول بها في البلد».
أضاف« :حين نبحث عن مصادر للتمويل ،نحاول أن
نبحث عن العدالة وتوزيع األعباء بين الناس ،والمصارف
اليوم هي من القطاعات التي تشكل قيمة كبيرة من األرباح
العامة في البلد ،وبالتالي عليها أن تتح ّمل جزءا ً من العبء
بقدر ما على الدولة أن تتح ّمل وهي تحرص على الحفاظ
على هذا القطاع».
ورأى أنّ «ك��ل الضجة المثارة ال��ي��وم ح��ول األعباء
المفروضة على المصارف ال تشكل فعال قيمة كبيرة تؤثر
على أوضاعها والنتائج المالية العامة لها».
وقال« :نحن نتحدث عن مبلغ هو جزء مقبول جدا ً من
حجم األرباح الكبيرة التي تحققها المصارف ،وحين نقول
هذا الكالم ،فهذا ال يعني أننا ال نرغب في االستماع الى أي
مالحظة تقدم من قبلهم» .واعتبر خليل «أنّ إضراب القطاع
المصرفي غير مب ّرر على اإلط�لاق  ،وكان من الممكن أن
يحصل هذا اللقاء لو أرادوا قبل اإلضراب».
وتابع خليل« :لقد استمعنا بكل إيجابية إلى وجهة
نظرهم وهناك أمور وأرقام تقدموا بها تنطبق على األرقام
الموجودة لدينا في وزارة المال وفي اللجان النيابية،
ورغم ذلك تكونت بعض األفكار واالقتراحات التي وعدنا
بدرسها على قاعدة التعاون ،لكن هذا في المطلق ال يغيّر

اقتناعنا بأنّ الحكومة والمجلس النيابي يجب أن يتح ّمال
مسؤوليتهما في تأمين واردات لتغطية نفقات السلسلة،
والتي يجب أال تطال على اإلط�لاق وال في أي شكل من
األش��ك��ال الطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل
المحدود ،إذا كنا نبحث جديا ً عن عدالة وعن إيجاد توازن
حقيقي داخل البلد».

باسيل

من جهته قال باسيل« :نحن لم نتهم النواب بالسرقة،
وأنا لم أتهمهم ،بل قلت إنّ هناك فسادا ً في الدولة وسرقات
تحصل يجب أن ُتتخذ جميع اإلجراءات للح ّد منها».
وأض��اف« :هناك مسؤولية على النواب لعدم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للح ّد من هذه األمور ،ومنها اإلصالحات
اإلدارية التي هي أهم من كل اإلجراءات ومن أي زيادة على
الرواتب ،ألنّ إجراء اإلصالحات يجعل القدرة الشرائية
قوية لكل المواطنين ،وجمعية المصارف يهمها مصلحة
المواطنين في إداراتنا أو في الدولة وإننا مقتنعون بأنّ
العمل في أي من المجاالت ،ال يمكنه المتابعة سواء في
التجارة أو أي قطاع في لبنان ما لم تكن هناك قوة شرائية
تمكن المواطن من الصرف».
ولفت إلى أنّ اإلصالحات يجب ان تشمل «الجمارك
والكهرباء وال��وزارات وعلينا أن نأتي بالعناصر الكفوءة
إلى اإلدارة ونمأل الشواغر في اإلدارات الرسمية باألكفياء،
ومن هنا يبدأ اإلصالح في اإلدارات».

نظريان

وكان خليل استقبل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان
برفقة الوزير السابق سيبوه هوفنانيان ،وجرى عرض
للشؤون المرتبطة بين وزارتي المال والطاقة.

ن�شاطات اقت�صادية
} عرض وزير العمل سجعان قزي
مع سفيرة الهند في لبنان أنيتا نايار،
العالقات الثنائية بين البلدين وسبل
ت��ط��وي��ره��ا .وت��رك��ز البحث بصورة
أس��اس��ي��ة ع��ل��ى م��وض��وع العمالة
الهندية في لبنان لجهة تنظيمها وفق
القوانين المرعية اإلجراء.
} اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
التونسية م��ه��دي جمعة الرئيس
التنفيذي لـ»مجموعة االقتصاد
واألعمال» رؤوف أبو زكي ،في إطار
االجتماعات السنوية المشتركة
للهيئات المالية العربية التي عقدت
أخيرا ً في العاصمة التونسية.
وأوض����ح ب��ي��ان للمجموعة أنّ
«البحث تناول ت��ط��ورات األوض��اع
االقتصادية في تونس ونتائج جولة
رئيس الحكومة إل��ى بعض ال��دول
العربية ال سيما الخليجية ،ودور
المجموعة ف��ي ت��روي��ج االستثمار

قزي وسفيرة الهند
في تونس وض��رورة استئناف عقد
«ملتقى تونس االقتصادي» الذي

أع�دّت صحيفة «نيويورك بوست»
تصنيفا ً ألكثر من  20سوقا ً عقارية
عالمية سخونة ،وورد اس��م دب��ي في
التصنيف إل��ى جانب باريس ولندن
ونيويورك وغيرها من مدن العالم.
وقالت الصحيفة إنّ السوق العقاري
في مدينة دبي يأتي واحدا ً من بين أكثر
 20سوقا ً عالمية سخون ًة ،وإنّ اإلمارات
واح���دة م��ن أس��رع االق��ت��ص��ادات ن ّموا ً
في العالم ،وسوقها العقارية تتحرك
صعوداً.
أنّ
وأكدت الصحيفة سهولة الدخول
إلى المدينة من أيّ مكان في العالم،
ومطارها الجديد ال��ذي ينتهي العمل
في إنشاءاته في العام  ،2020يجعالن
منها مكانا ً ممتازا ً القتناء منزل ثان.

في حدود الممكن

وب � ّي��ن��ت «ن��ي��وي��ورك ب��وس��ت» أنّ
المسافرين النيويوركيّين يحبّون دبي،
إذ بوسعهم العيش على مقربة من
الشاطئ ،وااللتقاء بأناس من األعراق
وال��ث��ق��اف��ات ك��اف��ة ،وم��ش��اه��دة نجوم
عالميين يقيمون فيها المعارض الفنية
والحفالت الموسيقية.
وأش��ارت إلى أنّ من أب��رز العقارات
المستهدفة بالشراء ،منازل من نوع
«كوندو» في المرسى ،وقصور مطلة
على الواجهة المائية في جزيرة النخلة،
وجزر الجميرة ،التي تجذب المشاهير
واألث��ري��اء ،ال��ق��ادري��ن على دف��ع نحو
 1500دوالر ثمنا ً للقدم المربع.
ونقلت الصحيفة عن مايكل ليهامي،
الوكيل العقاري لشركة بروبرتي فايندر
في دبي ،قوله إنّ سوق دبي العقارية
الفخمة تبقى في حدود الممكن مقارنة

انضباط االئتمان

وأض��اف��ت الصحيفة انّ ال��س��وق
العقارية في دبي أضحت أكثر تنظيما ً
مما ك��ان��ت عليه قبل األزم���ة المالية
العالمية ،إذ تضاعف تسجيل األراضي،
وت��� ّم ف���رض معايير ائتمانية أكثر
انضباطا ً للرهن العقاري ،وحدّد القرض
إل��ى القيمة عند عتبة  75ف��ي المئة
بالنسبة لألجانب.
ه��ذه اإلج���راءات هدفت إل��ى ترشيد
ال��زي��ادة في األس��ع��ار ،ومنع تكرار ما
حدث في الماضي ،وجعل عملية الشراء
هنا خطوة مأمونة الجانب .وشهدت
مجلة بلومبيرغ أنّ اقتصاد دبي نما 4.9
في المئة في العام  ،2013وهو األسرع

حكيم ونسناس خالل اختتام ورشة العمل
كما نتمنى من المشاركين متابعة
الجهد والتواصل في ما بينهم لتحديد
األوليات وفقا ً للنتائج الصادرة عن
هذه الورشة.
وأشار حكيم إلى «أنّ حلقة العمل
ه��ذه ستساعد على تيسير التجارة
البينية وتسهيل إج���راءات التبادل
ال��ت��ج��اري ف��ي م��ا يتعلق بالموانئ
وال���م���ط���ارات ودخ�����ول ال��ب��ض��ائ��ع
وخروجها ،وما لتطبيق هذه االجراءات
إال أثر إيجابي على التجارة الدولية
وإعطاء قيمة مضافة لجميع األنشطة
االقتصادية ،فضالً عن مساهمتها في
تحقيق النمو المتزايد للدخل القومي
وخلق فرص عمل جديدة ،وتخفيف
الكلفة على التجار والصناعيين،

رعى م�ؤتمر كلية هند�سة االت�صاالت في الأنطونية

حرب :ن�ستطيع مناف�سة �أكثر الدول تطور ًا
رأى وزير االتصاالت بطرس حرب أنّ « لبنان يزخر بالطاقات الهائلة في
قطاع االتصاالت التي تساهم في تطوير أهم شركات االتصاالت في العالم،
وهو قادر ،إذا أحسن مسؤولوه السياسيون إدارة هذا القطاع ،على منافسة أكثر
الدول تطوراً».
وخالل رعايته المؤتمر العلمي السنوي لكلية هندسة االتصاالت في الجامعة
األنطونية بعنوان  The Open Day for Big Data ODBD’14في الحرم
الرئيسي للجامعة في بعبدا ،لفت حرب إلى أنه قام منذ تسلّمه مسؤولياته في
وزارة االتصاالت ،بوضع تص ّور متكامل لخطة عمل شاملة ،آخذا ً في االعتبار
قِصر عمر هذه الحكومة»،ولحظت هذه الخطة إصالحات عديدة ،منها تحرير
قطاع االت��ص��االت وتحسين الخدمة وسرعة اإلنترنت ،والعمل على إق��رار
قانون العقود اإللكترونية ،وتفعيل الحكومة اإللكترونية لتوفير خدمة أفضل
للمواطنين».
وأضاف« :آن األوان لنط ّور عقولنا وأسلوبنا في العمل ،وأن نغلّب المصلحة
العامة على مصالح المسؤولين الخاصة ،فلم يعد جائزا ً تعطيل قانون أق ّره
مجلس النواب لتحرير قطاع االتصاالت وتطويره وتنميته ،ليصبح الشريان
الرئيسي للنمو االقتصادي واالستثمار وتوفير فرص العمل للشباب اللبناني،
ّ
يسخرون اإلدارات العامة
ألنّ تنفيذ هذا القانون سيفقد بعض المسؤولين الذين
واألموال العمومية لخدمة مصالحهم المالية واالنتخابية.

(داالتي ونهرا)

نموا ً منذ العام .2007
إل��ى ذل��ك ،قالت تقارير اقتصادية
إنّ ت��ع��اف��ي ال��ع��ق��ار ف��ي دب���ي أنعش
صكوك شركتي «إعمار» و»نخيل» ،إذ
انخفض العائد على صكوك «إعمار»
التي تبلغ قيمتها  500مليون دوالر
والمستحقة في تموز  2019نحو 70
نقطة أساس هذا العام ،إلى  3.85في
المئة الثالثاء الماضي ،كما انخفض
العائد على صكوك «نخيل» المستحقة
في آب  2016بمقدار  107نقاط أساس،
إلى 5.56في المئة .وارتفعت أسعار
ال��ع��ق��ارات ف��ي دب��ي  33ف��ي المئة في
الربع األول من العام عن الفترة ذاتها
من العام الماضي ،وف ًقا لشركة «جونز
النغ ال سال».
وأكدت بلومبيرغ أنّ اقتصاد اإلمارات
يتوسع مع استمرار السياحة وتجارة
ّ
التجزئة والتجارة والصناعات العقارية
في النمو ،وارتفاع حركة المسافرين في
مطاري دبي وأبو ظبي إلى أرقام قياسية
في كانون الثاني الماضي.

وبالتالي على المستهلك اللبناني».
كما ستع ّرف منظمة التجارة العالمية
بحقوق لبنان وواجباته من جهة،
والدول األخرى األعضاء في المنظمة
بحسب االتفاقية من جهة أخرى .لذلك
نولي هذا الموضوع اهتماما ً خاصا ً
على الصعيدين الوطني والعالمي.
خ��ص��وص �ا ً أنّ ت��رش��ي��د االج�����راءات
وتقليص الوقت له انعكاساته الهامة
على تصنيف لبنان العالمي كشريك
تجاري مج ٍد وفاعل».

نسناس

م��ن جهته ،رأى رئيس المجلس
االق��ت��ص��ادي االجتماعي «أنّ تراكم
ال��ت��ح��دي��ات ف��ي ال���داخ���ل وت��س��ارع

التقلبات في الخارج ،يبعثان على
الحذر ،لكنهما يحفزان السعي إلى
اج��ت��راح ال��م��ع��ال��ج��ات ال��ن��اج��ع��ة»،
داع��ي��ا « إل���ى اس��ت��ن��ف��ار ك��� ّل ط��اق��ات
ال��داخ��ل ،من أج��ل مضاعفة اإلنتاج،
ومكافحة الفساد وااله��ت��راء اإلداري
وتطبيق إصالحات مالية واقتصادية
واجتماعية قادرة على تسهيل العبور
من األزمة إلى االستقرار ،والمنطلق إلى
ذلك هو اعتماد نهج التخطيط العلمي
والعملي ،الرامي إلى تفعيل قدرات
ال��دول��ة والمجتمع ،ف��ي ديناميكية
تعاضد وإن��ت��اج ،والملتزم حيوية
ال��ت��وازن بين ال��ق��درات والحاجات».
وق���ال« :كما دع��ون��ا إل��ى خطة إنقاذ
اقتصادي ،دعونا بالتوازي إلى عقد

اعت�صام لمياومي الآثار في بعلبك
للمطالبة بالتثبيت وال�ضمان

مياوموا اآلثار في بعلبك خالل االعتصام

تنظمه المجموعة بشكل دوري في
العاصمة التونسية».

نيويورك بو�ست»:
دبي من �أكثر �أ�سواق العقارات �سخونة
بمدن عالمية رئيسة رغم ارتفاع األسعار
 17في المئة في العام  ،2013وفي
المتوسط ،فإنّ مليون دوالر تم ّكن المرء
من شراء عقار فخم بمساحة  2300قدم
مربع في هذه المدينة ،مقابل  269قدما ً
مربعا ً فقط في لندن».

رأى وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم «أنّ لبنان بحاجة إلى مجموعة
من السياسات التصحيحية إلزالة ما
أمكن من العوائق التي تواجه تجارتنا
وبالتالي اقتصادنا الذي يعتمد بشكل
أساسي على هذا القطاع».
وخالل إعالن نتائج أعمال ورشة
عمل «تقويم االحتياجات الوطنية
ف��ي إط��ار اتفاقية تيسير التجارة»
ال��ت��ي اختتمت أم���س ف��ي المجلس
االقتصادي -االجتماعي ،لفت حكيم
إل���ى «أنّ ال��ض��غ��وط��ات ال��م��ت��زاي��دة
م��ن ق��ب��ل األس����واق العالمية تدفع
بجميع المشاركين فيها نحو اعتماد
ممارسات ومقاييس تجارية حديثة.
وإذا أردنا أن يتم ّيز لبنان إقليميا ً في
يتوجب على مختلف
هذا المضمار،
ّ
اإلدارات الرسمية وال سيما وزارة
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ،وزارة المال
والمجلس األعلى للجمارك ووزارة
التنمية اإلدارية ووزارة النقل ،إضافة
إلى التجار ومخلّصي المعامالت من
وك�لاء شحن وعمالء جمركيين ،أن
يتقدّموا بمساهمة فعالة في عملية
تسهيل التجارة ،محور ورشة العمل
هذه».
وأض���اف« :إنّ العمل على إزال��ة
العوائق المحدّدة نتيجة هذا التقويم،
ال ب ّد أن ي��ؤدي إلى تبسيط انسياب
المعلومات التجارية وتسريعها
بشكل ي��ؤ ّم��ن م��ص��ادق��ات سريعة
وفعّ الة ،وانتقال المعلومات من دائرة
إل��ى أخ��رى بعدد أق��ل من المعامالت
اإلدارية ،ما من شأنه تحسين إنتاجية
اإلدارة العامة وتأمين وفر لالقتصاد
يتوجب
الوطني ككل .وفي هذا االطار،
ّ
على القطاعين العام والخاص رفع
مستوى التنسيق في ما بينهما لتحديد
أهدافهما الرئيسية واالستراتيجية،

اجتماعي حديث يهدف إل��ى إخ��راج
الحماية االجتماعية من كونها قناعا ً
للبطالة ،ويعمل على تحصين استقرار
ال��ف��رد واألس����رة والمجتمع ،وعلى
تخفيف األعباء عن كاهل الدولة».
وعلى هذا الصعيد يتجلى بكل وضوح
معنى تركيزنا المتكرر على القطاعات
اإلنتاجية وخصوصا ً دعم المؤسسات
الصغرى والوسطى.
كما أك��د نسناس على «ض��رورة
االنفتاح على االقتصادات العربية
والعالمية ،والتعاون مع الجميع،
من أجل تحقيق النهوض االقتصادي
واالجتماعي».
وأضاف« :في عصر العولمة حيث
السباق على التنمية ،وحيث التنافس
على األس���واق الخارجية ،ال ب��د من
اعتماد ب��رام��ج نهوض تمكن بلدنا
بميزاته التفاضلية ،أن يؤدي دوره
في القرن ال��ح��ادي والعشرين على
الصعيد االق��ت��ص��ادي واالجتماعي،
كما على الصعيد الثقافي واإلعالمي
واقتصاد المعرفة».
واعتبر «أنّ تحقيق هذه األه��داف
ه��و م��ن ص��م��ي��م م��ه � ّم��ات المجلس
االقتصادي االجتماعي الذي «يشكل
في الداخل ،ملتقى الحوار بين القطاع
العام والقطاع الخاص والمجتمع
المدني كي يعملوا معا ً على بلورة
الحلول االقتصادية واالجتماعية
الناجعة ،والتي تجعل من مشروع
ال��دول��ة اإلن��ق��اذي م��ش��روع المجتمع
كله ،وم��ن صميم دور المجلس في
الخارج ،االنفتاح على العالم من خالل
كوننا في اتحاد المجالس االقتصادي
واالجتماعية الدولية واتحاد المجالس
األورو  -متوسطية واتحاد المجالس
الفرنكوفونية».

البقاع ـ أحمد موسى

حرب متحدثا خالل المؤتمر

د .زياد حافظ يحا�ضر
الثالثاء في دار الندوة
يحاضر األمين العام للمنتدى القومي العربي الدكتور زي��اد حافظ عن
«األزم��ة االقتصادية االجتماعية ـ أزم��ة قطاعات أم أزم��ة نظام؟» ،وذل��ك في
ندوة تنظمها «دار الندوة» يوم الثالثاء المقبل ( )2014/4/15عند الساعة
السادسة والنصف مساء في دار الندوة – شارع بعلبك – الحمرا – خلف مسرح
البيكاديللي.

مواعيد
{ يعقد وزي��ر السياحة ميشال فرعون في مكتبه في ال��وزارة،
عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم  ،مؤتمرا ً صحافيا ً
مشتركا مع نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان
بيروتي ،لتحديد موقف النقابة من الغرامات التي فرضت على هذه
المؤسسات.
{ يعقد وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم مؤتمرا ً صحافيا ً في
الثانية عشرة من ظهر اإلثنين الواقع في  14من الجاري في مكتبه في
الوزارة ،إلطالق «التطبيق اإللكتروني على الهاتف الخليوي لخدمة
حماية المستهلك».
في إطار االجتماعات المفتوحة لهيئة مكتب المجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان ،يعقد االتحاد جلسة عند الحادية
عشرة من قبل ظهر اليوم ،وذلك للدعوة إلى التحرك لمواجهة أي قرار
بزيادات على الرسوم والضرائب غير المباشرة ال سيما الزيادة على
ضريبة القيمة المضافة ،على أن يلي الجلسة مؤتمر صحافي لرئيس
االتحاد غسان غصن.
{ يطلق اتحاد بلديات بعلبك بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،أنشطة شبكة التنمية السياحية لعام  2014ضمن إطار
مشروع  Live Your Tourالمم ّول من االتحاد األوروب���ي ،عند
العاشرة والربع من صباح اليوم برعاية وحضور النائب علي المقداد،
في أوتيل كنعان  -بعلبك.

نفذ مياومو اآلث��ار في قلعة بعلبك اعتصامهم الثاني
أمام قلعة بعلبك التاريخية للمطالبة بحقوقهم خصوصا
لجهة تثبيتهم في المالك وتسجيلهم في الصندوق الوطني
للضمان الصحي واالجتماعي.
وصدر بيان عن المعتصمين تاله ربيع العوطة قال فيه:
«نعتصم اليوم ،نحن ميامو األماكن األثرية التي تشهد على
مرور حضارات إنسانية متعدّدة ،وال يتعلق األمر بمطالب
من هنا وهناك ،بقدر ما يتعلق بمعاناة مواطن عامل تطاله
جميع أنواع التهميش».
ودعا العوطة المسؤولين إلى معالجة القضايا المحقة
لمياومي اآلثار .وقال« :منذ العام  2006ال نزال نعمل ببدل

أجر يومي ال يكفي مؤونة فرد في ظ ّل غياب أبسط الحقوق».
وأضاف« :تسع سنوات من االعتناء باآلثار والمعالم
التاريخية ،تغيب عنا أبسط حقوق المواطنية حتى
االستشفاء منها ،صبرنا ولم نتكلم طوال مراحل عملنا لكننا
ال زلنا نشعر بالظلم أمام المعاناة التي تطالنا جميعاً».
وتابع« :نرفع صوتنا أمام جميع المسؤولين مناشدين
الرؤساء الثالثة إنصافنا وإعطاءنا أبسط حقوقنا ،بما
يحقق العدل للجميع وخصوصا ً أنّ عددنا الذي ال يتجاوز
مئة أجير مياوم ال يكلف الخزينة العامة خارج طاقتها».
وأك����د»أنّ االع��ت��ص��ام السلمي مستمر حتى تحقيق
المطالب المرج ّوة ،ونعلن توقفنا عن العمل وسنعلن عن
المزيد من الخطوات التصعيدية التي سنتخذها في حال
عدم االستجابة لمطالبنا».

متفرقات
} نظم عدد من المستأجرين القدامى عصر أمس ،تحركا ً
احتجاجيا ً جديدا ً ض ّد قانون اإليجارات ،انطالقا من شارع
مار الياس وصوال إلى دارة رئيس الحكومة تمام سالم
بالمصيطبة.
ون��اش��د المستأجرون رئيس الحكومة «أال يرتبط
اسمه بقانون تهجيري» ،معتبرين أنّ «قانون اإليجارات
الجديد يهدّد كيان مدينة بيروت ويطرد الفقراء وأهلها
الحقيقيين».
} ناشد مزارعو منطقة بعلبك -دير األحمر والي ّمونة
وزير الزراعة أكرم شهيب «إقرار صندوق التعويض عن
األضرار بفعل العوامل الطبيعية ومتابعة تنفيذ المشاريع
التي بدأها الوزير السلف حسين الحاج حسن ،ومعالجة
قضايا ومشاكل المزارعين ،وتنفيذ الخطط والمشاريع
الزراعية».
وطالب المزارعون شهيّب في بيان أم��س« ،بتنفيذ
المشاريع التي تدخل ضمن إطار تنمية حقيقية للزراعة،
منها مشاريع مياه ال��ري ل��دى وزارة الطاقة والمياه
ومؤسسة مياه البقاع القاصرة ،المشروع األخضر ،س ّد
وبحيرة اليمونة ،تأهيل أقنية ال��ري ،البرك الجبلية،
مصادر مياه جديدة ،اآلب��ار الزراعية وتعرفة الكهرباء
المخفضة لآلبار».
} عقد المرشح لرئاسة مجلس إدارة جمعية الصناعيين
اللبنانيين رامز بو نادر ،لقا ًء حواريا ً مع صناعيّي البترون
وال��ك��ورة وجبيل وزغرتا وطرابلس وعكار في منتجع
«س��ان ستيفانو»  -البترون ،ع��رض خالله برنامجه

االنتخابي الذي يرتكز على «إنشاء مناطق صناعية في
المناطق تكون مجهّزة ببنى تحتية وتستوعب صناعات
متجانسة ومتكاملة ،وتفعيل خطة عشرية استراتيجية
مع وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة ،على أن تعتمدها
الحكومة وترصد لها األم��وال ،وتعميم دراسة األثر على
االقتصاد واستفادة أصحاب العمل من الضمان االجتماعي
وتنمية الصادرات من خالل التواصل مع السفارات ودعم
المعارض وتشجيع بيوت التصدير ،باإلضافة إلى سلسلة
مشاريع تجعل من جمعية الصناعيين العبا أساسيا
في االقتصاد اللبناني ،ومرجعا ً أساسيا ً حاضنا ً وداعما ً
لجميع النقابات القطاعية والجمعيات المناطقية التي
تتعاطى الصناعة».
} عقدت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة
اجتماعا ً أمس ،توقفت فيه «عند التسريبات التي رشحت
حول التوجه إلقرار البنود المسماة إصالحية في اإلدارة،
والنية بعدم إدراج الدرجات الست للموظفين اإلداريين في
أساس الراتب أسوة بغيرهم من األسالك».
ودعت الهيئة في بيان «جميع الموظفين إلى اإلضراب
العام ي��وم السبت في  2014/4/12وإقفال اإلدارات
والمؤسسات العامة ،كإنذار أول��ي في ح��ال ع��دم إق��رار
الدرجات في صلب الراتب أو إقرار أي من البنود التخريبية
وال سيما زي��ادة ساعات العمل ،على أن يعقبه إعالن
اإلضراب المفتوح بدءا ً من اإلثنين  ،2014/4/14الفتة
إلى «أنّ اإلضراب لن يتوقف إال في حال االعتراف بحقوقنا
كاملة غير منقوصة».

