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اقت�صاد
�أطلق الجنـاح اللبناني فـي «معر�ض ميالنو الدولي »2015

الحاج ح�سن :لإعطاء حوافز
على ا�ستخدام �شارة «ليبنور»

حكيم :فر�صة تاريخية ل�صناعاتنا ومنبر يع ّزز دخولها �أوروبا

الحاج حسن مجتمعا ً إلى وفد «ليبنور»
اجتمع وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن مع رئيس مجلس إدارة
مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية «ليبنور» حبيب غزيري،
وأعضاء المجلس ،والمدير العام
للمؤسسة لينا درغام.
وت�� ّم ال��ت��داول ف��ي برنامج عمل

«ليبنور» على أساس وضع خطة
ع��ل��ى م���دى السنتين المقبلتين
ل��ت��ف��ع��ي��ل إص�����دار ال��م��واص��ف��ات
وتحويلها إلى قواعد تقنية لحماية
المستهلك وت��ع��زي��ز المنافسة
العادلة.
وأكد الحاج حسن «أهمية تحفيز

الصناعيين على استخدام شارة
المطابقة التي تصدرها «ليبنور»
على المنتجات اللبنانية كافة،
وال سيما الغذائية منها» .ودع��ا
إل��ى اإلس��راع في إع��داد المزيد من
ال��م��واص��ف��ات وات��خ��اذ اإلج���راءات
الكفيلة بوضعها حيّز التنفيذ.

رعى �إطالق برنامج مهرجانات جونية الدولية

فرعون :ال يجوز �إقرار ّ
ملف لي�س في م�صلحة ال�شعب
برعاية وزي��ر السياحة ميشال
ف��رع��ون وح���ض���وره ،أط��ل��ق أم��س
«مهرجان جونيه ال��دول��ي» خالل
مؤتمر صحافي عقدته جمعية
«أصدقاء المدينة _ فيليبوليس»
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ل��دي��ة ج��ون��ي��ة
ف��ي ال��ن��ادي اللبناني للسيارات
والسياحة « ،»ATCLحيث ت ّم
اإلعالن عن برنامج المهرجان لهذا
الصيف.

فياض

وقدّم مدير لجنة المهرجان فادي
ف��ي��اض ع��رض �ا ً
مفصال للبرنامج
ّ
ال��ذي ينطلق يوم الجمعة في 27
حزيران المقبل.
�س��ه��رات
وأض����اف« :ف��ي آخ��ر ال� ّ
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ،تستقبل مهرجانات
جونيه ف��رق��ة  The Voiceفي
موسمه الثالث يوم الخميس 10
تموز  ،2014البرنامج العالمي في
نسخته الفرنسية ،وال��ذي اختار
جونيه استثنائيا ً إلحياء حفلته
الوحيدة خارج فرنسا».

افرام

ثم تحدّث نائب رئيس الجمعية
منير اف���رام ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ روح
المبادرة لدى اللبناني منذ تكوين

لبنان وبما تحمله من شغف وريادة،
لم تقف يوما ً أمامها صعوبة األيام
والتجارب .على العكس من ذلك،
كانت تنصقل مع السنين ،وتزداد
مناعة ،وتتألق عزما ً وإقداماً ،في
سبيل تظهير وجه لبنان الحقيقي،
وطن الحلم واإلبداع».

رئيس بلدية جونية

ول��ف��ت رئ��ي��س ب��ل��دي��ة جونية
أنطوان اف��رام إلى «أنّ مهرجانات
ج��ون��ي��ه ال��دول��ي��ة الق���ت ن��ج��اح�ا ً
كبيرا ً ومتألقا ً في األع��وام الثالثة
الماضية ،وهذا النجاح وضع من
دون أي ش��ك مدينة جونيه على
الخارطة السياحية للبنان».
وأض������اف« :ع���ل���ى ال���رغ���م من
التوتر األمني الذي شهدته البالد
أخيراً ،وعلى الرغم من التحديات
واالستحقاقات الكبيرة التي يم ّر
بها وطننا الحبيب ،واالضطرابات
والشدائد التي تعصف في بعض
دول المنطقة ،فإنّ عزمنا وإصرارنا
ع��ل��ى إق��ام��ة م��ه��رج��ان��ات جونيه
الدولية في موعدها السنوي ،هو
تأكيد على انتصار إرادة الحياة
واستمرارها مهما كانت التحديات
قوية ،ومهما كانت الظروف قاسية،
وذلك بفضل الخلق واإلبداع وروح

فرعون متحدثا ً خالل إطالق مهرجانات جونية

المبادرة التي يتميز بها الشعب
اللبناني ،وهذا هو سر بقاء لبنان».

فرعون

أم��ا ال��وزي��ر ف��رع��ون ،فقد أش��ار
إلى «أنّ مهرجانات جونيه قاومت
وت��ح��دّت ال��ت��ج��اذب��ات وال��ت��وت��ر،
بعرض ما تملكه من قيمة مضافة
في الفن والجمال واإلبداع».
وس���أل« :ه��ل علينا أن ننتقل
م��ن أزم��ة إل��ى أخ��رى لننقذ بلدنا
م��ن الهاوية السياسية واألمنية
وتعطيل ال��م��ؤس��س��ات م��ن خ�لال
حكومة الهدنة والتسوية األمنية،
لننتقل إل���ى ال��وق��وع ف��ي ه��اوي��ة
الخالفات والمزايدات االجتماعية
والمالية من خ�لال رف��ض الحوار
وال��ت��س��وي��ات م��ن أج��ل المصالح
االقتصادية واالجتماعية على حد
سواء»؟
وه���ل ف��ي اس��ت��ط��اع��ت��ن��ا الطلب
م��ن ال��ن��واب المضي خ�لال يومين
م��ن ال���درس ف��ي تشريع م��ل� ّ
�ف ،قد
يؤثر على استقرار الدوالر وهجرة
ال��ش��ب��اب ،ف��ي وق��ت ط��ال انتظار
تأليف الحكومة ألكثر من سبعة
أشهر قبل أن نتأكد إذا كان القرار
يخدم مصلحة الشعب وال يكون
شيكا ً بال رصيد؟

أعلن وزير االقتصاد والتجارة أالن
حكيم والسفير اإليطالي في لبنان
جوزيبي مورابيتو ،عن تنظيم الجناح
اللبناني في «معرض ميالنو الدولي
للعام  »2015في مؤتمر صحافي
ع��ق��داه ص��ب��اح أم���س ف��ي ال��س��راي��ا
الحكومية ،في حضور المدير العام
لوزارة االقتصاد باإلنابة فؤاد فليفل،
وممثلين ع��ن ال����وزارات واإلدارات
العامة ،وممثلين عن سفارات عربية
وأجنبية .
بدأ المؤتمر بكلمة للمف ّوض العام
اللبناني لـ«معرض ميالنو» سيمون
جبور ال��ذي ش��رح أهمية «معرض
ميالنو العالمي» واستفادة لبنان منه
العتبارات عديدة.
ثم كانت كلمة للسفير اإليطالي
الذي قال« :في عالم حيث واحد من
أص��ل ثمانية أشخاص يتض ّورون
السكان
جوعاً ،و 12في المئة من ّ
السمنة المفرطة ،وما
يعانون من ّ
ي���ق���ارب  800م��ل��ي��ون ش��خ��ص ال
تصلهم مياه شفة نظيفة ،يسعى
المعرض الدولي «إكسبو »2015
ال��ذي سينعقد تحت شعار «تغذية
الكوكب ...طاقة للحياة» إلى تقديم
إجابات على سؤال أساسي« :هل من
الممكن تأمين غذاء ٍ
كاف وجيد وسليم
ودائ����م للبشرية جمعاء؟ وتبقى
معالجة ه��ذه المشاكل والحلول
الممكنة لها الهدف االستراتيجي لـ
«إكسبو ميالنو .»2015
وأض�����اف« :اب���ت���دا ًء م��ن ال��ي��وم،
و ّق��ع��ت تسع دول عقد المشاركة
وهي الجزائر ،مصر ،كرواتيا ،لبنان،
ليبيا ،وج��م��ه��وري��ة مونتينيغرو،
سان مارينو ،صربيا وتونس ،وإنّ
وج��ود لبنان داخ��ل الكتلة الحيوية
المتوسطية من شأنه تعزيز تجربة
زوارن�����ا ،ال��ذي��ن س��ي��ت��ع��رف��ون إل��ى
الثقافة والتقاليد اللبنانية ،والفنّ

حكيم ومورابيتو خالل المؤتمر الصحافي في السراي
اللبناني وسيتذوقون المأكوالت
ّ
المنظمة
اللبنانية» .لذا ،تلتزم الجهة
مواصلة دعمها بشدّة ،مشاركة لبنان
في «المعرض العالمي في ميالنو»
وذل��ك أيضا ً من خ�لال دع��م إيطاليا
المادي له.

حكيم

وفي هذا اإلطار ،لفت حكيم إلى أنّ
إطالق هذا المعرض «يمثل تتويجا ً
للعالقات القائمة بين البلدين ،وال
سيّما االق��ت��ص��ادي��ة منها ،ويتمثل
بمشاركة لبنان في معرضWorld
 Expo Milano 2015الذي يمت ّد
على فترة ستة أش��ه��ر ،ب���دءا ً م��ن 1
أيار ولغاية  31تشرين االول ،2015
ويرتكز على موضوع Feeding the
 planet energy for lifeوهو من
المواضيع التي تالمس إح��دى أه ّم

حرب �أحال م�شروع الألياف
ال�ضوئية �إلى التفتي�ش المركزي
أحال وزير االتصاالت بطرس حرب مخالفات مشروع األلياف الضوئية إلى
التفتيش المركزي والنيابتين العامتين المالية والتمييزية.
وصدر عن الوزارة أمس البيان اآلتي« :بعد الجولة الميدانية التي قام بها
وزير االتصاالت بطرس حرب مع المدير العام لالستثمار والصيانة عبد المنعم
يوسف والمدير العام لإلنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس ولجنة من
المهندسين ،األحد الفائت على مشروع األلياف الضوئية الذي يجري تنفيذه
على طريق تنورين – حدث الجبة ،للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة،
وبعد معاينة ثالثة مواقع مختلفة تبيّن بنتيجتها أنّ األشغال غير مطابقة
للمواصفات المعتمدة ،وبنا ًء على تعليمات الوزير حرب ،رفع المدير العام
لالستثمار المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف تقريرا ً مفصالً إلى
الوزير حرب ف ّند فيه الشوائب والمخالفات الحاصلة لدفتر الشروط الخاصة
والمواصفات التقنية العائدة للمشروع أثناء تنفيذه.
واستنادا ً إلى التقرير وإلى قانون المحاسبة العمومية واألنظمة والقوانين
النافذة ،أحال الوزير حرب التقرير إلى ك ّل من هيئة التفتيش المركزي وإلى
النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية ،إلجراء التحقيقات الالزمة في
هذا الموضوع ،لتحديد المسؤوليات ومعرفة المخالفين».

ارتفاع ال�سيولة والودائع بالليرة
وانخفا�ضها بالدوالر
أظهرت إحصاءات الكتلة النقدية المجمعة في الفترة الممتدة بين  28آذار
الفائت و 3نيسان الحالي ،ارتفاعا ً في السيولة بالليرة ( 349ملياراً) وفي
الودائع بالليرة ( 17ملياراً) ،وانخفضت في المقابل الودائع بالعمالت (89
مليوناً) ومحفظة سندات الخزينة المكتتبة في القطاع غير المصرفي (169
ملياراً).
وأفادت مديرية اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية في مصرف لبنان أن الكتلة
النقدية تط ّورت في الفترة المذكورة على الشكل اآلتي:
م  :1ارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة  M1بقيمة  349مليار ليرة خالل األسبوع
الممتد من  28آذار إلى  3نيسان  ،2014نتيجة توسع حجم النقد المتداول بمبلغ
 306مليارات ليرة وحجم الودائع تحت الطلب بمبلغ  43ملياراً.
م  :2ازدادت الودائع االدخارية بالليرة  M1 – M2بمبلغ  17مليار ليرة خالل
هذا األسبوع ،فسجل بالتالي نمو الكتلة النقدية بالليرة  ،M2على مدار سنة،
بنسبة  5,81في المئة.
م  :3انخفضت الودائع بالعمالت األجنبية م2-م 3بمقدار  89مليون دوالر.
بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية م ،3على مدار سنة 6,15 ،في المئة.
م  :4سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع م 4نموا ً على مدار سنة بنسبة
 6,59في المئة .تقلصت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير
المصرفي بمبلغ  169مليار ليرة خالل األسبوع.

«عوده» يطلق �أول خدمة دفع
بوا�سطة الخلوي فـي لبنان والمنطقـة
تحت شعار «ح ّول موبايلك إلى بطاقة دفع» ،أطلق بنك
عوده وللم ّرة األولى في لبنان والمنطقة ،خدمة Tap2Pay
وهي وسيلة جديدة للدفع باستعمال الهاتف الخلوي المجهّز
بتقنيّة االتصال القريب المدى NFC.
وت ّم إطالق هذه الخدمة الجديدة ،خالل مؤتمر صحافي
عُ قد أمس في مق ّر بنك عوده الرئيسي «عوده بالزا»  -في
باب ادريس ،برعاية وزارة االتصاالت وباالشتراك مع شركة
«ماستركارد» وشركتي «تاتش» و«ألفا» لالتصاالت.
وأوضح بيان صادر عن المصرف أن بنك عودة يهدف
«م��ن خ�لال سلسلة خدمات Tap2Payللدفع من دون
لمس ،إلى ترويج عادة الدفع المج ّرد من النقود في لبنان
والمنطقة وتعزيزها ،عبر أدوات عدة وهي :البطاقات (أطلقت
عام  ،)2013والهواتف الخلوية والملصقات ،الساعات
واألساور».
ولفت البيان إلى أنّ «عودة» يبذل جهودا ً جبّارة لتحديث
البنى التحتية لتقنيات الدفع الجديدة من خالل توزيع أجهزة
التجار في جميع أرجاء لبنان».
قارئة من دون لمس على ّ
في حين أشارت مديرة حلول الدفع اإللكترونية وخدمات
البطاقات في بنك ع��وده رن��دا بدير إل��ى أنّ «ت��زاي��د عدد
المشتركين في خدمة الهاتف الخلوي في لبنان والعالم بلغت
( 4.2مليار مشترك حول العالم ،منهم  3.8ماليين مستخدم
في لبنان) وهذه الظاهرة الحياتية الهامة ،دفعت بنك عوده
و«ماستركارد» إلى انتهاز هذه الفرصة السانحة».
وأضافت :إنّ تقنيّة  Tap2Payآمنة وموثوقة وسهلة

االستعمال ،وهي تسمح لحاملي بطاقة ائتمان «ماستركارد»
من بنك عوده ،بأن يربطوا بطاقتهم مباشرة بهاتفهم الخلوي
من خالل بطاقة  SIMمن  Alfaأو  ،Touchوإجراء عمليات
الدفع بسهولة وسرعة بواسطة هاتفهم الخلوي بفضل تقنية
NFC.
وأوضحت بدير «أنّ وسيلة الدّفع الجديدةTap2Pay
سريعة االستعمال ،بحيث ال يضط ّر المستهلك إلى استعمال
األم��وال النقدية أو انتظار التاجر لير ّد له النقود .وبفضل
خدمة  ،Tap2Payسيتم ّكن حامل البطاقة من استعمال
هاتفه الخلوي لتسديد ثمن مشترياته في عدد من المتاجر
في لبنان وال��خ��ارج ،بما فيها المحال التجارية الكبرى،
ومطاعم المأكوالت السريعة ،والسوبرماركت ،والصيدليات،
والمقاهي ،وغيرها .فما عليه إال أن يل ّوح بهاتفه أمام الجهاز
القارئ (دونما حاجة إلى اللمس) ،فتنتقل إلى هذا األخير
ف��ورا ً المعلومات المتعلقة ببطاقة ائتمانه من هاتفه عبر
الهوائي (. )antenna
وفي تعليق على إطالق هذه الخدمة الجديدة ،قال رئيس
شركة «ماستركارد» لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا مايكل
مايباخ« :غالبا ً ما يُعتبر لبنان من البلدان األكثر تقدّما ً في
المنطقة من ناحية اعتماد أحدث التكنولوجيا في مجال
الدفع ومن ر ّواد االبتكار في هذا المجال ،وأنا واثق بأنّ إطالق
خدمة ، Tap2Payأول خدمة للدفع عبر تكنولوجيا NFC
في المنطقة ،سيحدث تح ّوال مهما ً في بيئة الدفع المعتمدة
حاليا ً من قبل المستهلك في لبنان».

(داالتي ونهرا)

الصناعات اللبنانية،
نقاط الق ّوة في ّ
الصناعات الغذائية منها،
وخصوصا ً ّ
والتي لطالما تميّز لبنان بها على م ّر
العقود».
وأض���اف« :يش ّكل ه��ذا المعرض
فرصة مه ّمة لتعريف العالم على كرم
المائدة اللبنانية والعادات الغذائية
الصحية وفنّ ال ّتقديم ،التي جعلت
من المطبخ اللبناني مطبخا ً رائ��دا ً
احت ّل المراتب العشر األولى عالمياً،
وأصبح جاذبا ً سياحيا ً مه ّما ً للبنان
وعنصرا ً من عناصر هويته ،وذلك
بشهادة الكثير م ّمن ت��ذ ّوق��وا األكل
اللبناني خ��ارج أراضيه ،ويتوقون
لزيارته بعدما أث��ارت هذه التجربة
فضولهم للتعرف إليه».
واعتبر حكيم أنّ «ه���ذا الحدث
االستثنائي يو ّفر فرصة تاريخية
للصناعات اللبنانية ومنبرا ً دوليا ً

يع ّزز دخولها إلى أس��واق أوروبية
جديدة ،تم ّكنها من اإلفادة من الدّعم
المقدّم من الحكومة اإليطالية ،ومن
ال ّتسهيالت الجمركية واللّوجستية
ط��وال فترة ال��م��ع��رض ،وذل��ك وفق
خاصة ،كما تم ّكن لبنان
آليات إدارية
ّ
من عرض منتجاته أمام أكثر من 20
مليون زائ��ر ،وسط تظاهرة عالمية
تض ّم أكثر من  130دولة و 30منظمة
دولية».
وق��ال« :إذ يس ّرنا اليوم أن نطلق
رسميا ً فعاليات التحضير لهذا الحدث
العالمي ،وكلنا ثقة بفريق الخبراء
في وزارة االقتصاد والتجارة ،نعلن
عن تنفيذ خطة عمل بالتعاون مع ك ّل
المعنيين» ،وتتمثل بالنقاط اآلتية:
 ستقوم وزارة االقتصاد والتجارةبتقسيم فترة المعرض الممتدّة على
فترة  6أشهر إل��ى أسابيع تجارية

تخصص لبعض القطاعات الغذائية
ّ
اللبنانية ،بما فيها منتجات النبيذ
اللبناني وزيت الزيتون ومشتقاته.
وبنا ًء عليه ،ندعو نقابة الصناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة خ��ص��وص �اً ،إل���ى توحيد
جهودها وال ّتعاون مع وزارة االقتصاد
لبلورةحضورهافيهذاالحدثالدّولي
وتحديد ال ّنشاطات التي ستقيمها
لل ّتعريف بمنتجاتها وعرضها وبيعها
مباشرة من زوار المعرض».
 ال���� ّت����ع����اون م����ع اإلداراتوالمؤسسات العا ّمة كا ّفة ،ك ّل في
ّ
مجال صالحيته ،وسنقوم بتشكيل
لجنة م��ن اإلدارات والمؤسسات
والخاصة المعنيّة ،بال ّتنسيق
العا ّمة
ّ
�ؤس��س��ات،
م��ع ه��ذه اإلدارات وال��م� ّ
تكون مه ّمتها تأمين مشاركة لبنانية
جامعة واستثمار للموارد المتاحة
لديها من أجل أفضل مشاركة لبنانية
في هذا الحدث.
 مواكبة المشاركة اللبنانية في«معرض ميالنو  »2015بعروض
فنية يومية وأس��ب��وع��ي��ة متن ّوعة
تجذب ز ّوار المعرض للدخول إلى
الجناح اللبناني وال��ت��ع � ّرف على
منتجاته وشرائها.
 تنظيم نشاطات ثقافية فنيةشهرية تم ّثل وجه لبنان الحضاري،
وبالتعاون مع المبدعين اللبنانيين
في هذا المجال.
 تخصيص يوم وطني للبنان فيإطار «إكسبو ميالنو  »2015يكون
بمثابة تظاهرة لبنانية رسمية ضمن
فعاليات المعرض.
 ال��� ّت���واص���ل م���ع ال��ج��ام��ع��اتوالمعاهد الفندقية الرائدة في هذا
المجال ،ووضع الجناح اللبناني في
تص ّرف طالبها لعرض مشاريعهم
الخالقة ومساهمتهم في العمل داخل
الجناح اللبناني ،وتعريف زائريه
بالمطبخ اللبناني.

بري في افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة �صور
مثل ّ

قبالن :عنوان من عناوين الالمركزية الإدارية
رع���ى رئ��ي��س مجلس الجنوب
قبالن قبالن حفل افتتاح المكتب
التمثيلي لغرفة التجارة والصناعة
في صور ،والذي أقيم في استراحة
ص��ور السياحية ،بحضور ممثل
وزي���ر االق��ت��ص��اد أالن حكيم علي
ش��ك��رون وح��ش��د م��ن الفاعليات
والمهتمين.

صالح

ورأى رئيس غرفة التجارة في
صيدا والجنوب محمد صالح «أنّ
الهدف من افتتاح المكتب التمثيلي
في مدينة صور ليس توفير أعباء
االنتقال أمام التجار والصناعيين
والمزارعين وك ّل أصحاب اإلنتاج
إلنجاز معامالتهم في مق ّر الغرفة في

عاصمة الجنوب صيدا فحسب ،بل
يهدف إلى تحقيق جملة من األهداف
تساعد على تطوير ك ّل القطاعات
اإلنتاجية في المدينة وفي ك ّل قرى
قضاء صور».

قبالن

واعتبر رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن «أنّ افتتاح مركز صور
يأتي في سياق دعم ك ّل القطاعات
ول��ن��خ��رج م��ن ال��ع��واص��م باتجاه
األط��راف والقرى النائية ولنسهّل
على المواطن ع��بء االنتقال إلى
المركز» .وق��ال « :صحيح أنّ هذه
الخطوة رمزية لك ّنها معبّرة باتجاه
ع��ن��وان م��ن ع��ن��اوي��ن ال�لام��رك��زي��ة
اإلداري���ة» ،آمال أن «تستمر فسحة

األم��ل وي��ع� ّم ال��ت��ف��اؤل واالس��ت��ق��رار
في لبنان ،خصوصا ً بعد تشكيل
الحكومة وعودة العجلة التشريعية
إلى المجلس النيابي وانطالقه في
استكمال مناقشة سلسلة الرتب
والرواتب التي ته ّم الجميع».
وأض���اف« :نريد لك ّل العاملين
ف��ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام وال��خ��اص
ال��ع��م��ل ب���ظ���روف م��ري��ح��ة وأن
يحصلوا على ك�� ّل حقوقهم ،كما
ن��ري��د ت��رش��ي��دا ً لإلنفاق وترشيدا ً
لألرباح والمحافطة على االستقرار
االقتصادي ،وأن يكون هناك توازن
التجار ومصلحة
بين مصلحة كبار
ّ
الفئات العاملة ،وهذا ليس مواجهة
ألحد إنما يهدف إلى إعادة االستقرار
والتوازن».

قص شريط االفتتاح
خالل ّ

متفرقات
وج��ه أهالي وفاعليات منطقة
{ ّ
دي��ر األحمر رسالة إل��ى وزي��ر الطاقة
والمياه آرت��ور نظريان شرحوا فيها
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي يواجهونها في
شح المياه هذا العام
المنطقة ج � ّراء ّ
بسبب قلّة المتساقطات ،فضالً عن
اإلهمال الرسمي الذي تعانيه المنطقة
وغياب التنمية.
وأش���اروا ف��ي بيان أم��س ،إل��ى أنّ
«الينابيع في عيون أرغش ومياه نبع
عين ضاهر -عيناتا ومياه ال��ريّ من
شحت كثيرا ً هذا العام
مشروع الي ّمونة ّ
بسبب ت��د ّن��ي نسبة المتساقطات،
األمر الذي يُهدّد المزروعات الشتوية
والصيفية باليباس».
شح مياه الري ،اقترح
ولح ّل مشكلة ّ
أهالي دير األحمر في ختام رسالتهم
«اعتماد برنامج تقنين ما بين مياه
ال� ّ
�ش��رب وال���ريّ  ،بحيث يتم تحويل
معظم كمية المياه ليالً لمياه الري،
ون��ه��ارا ً بقساطل مياه الشرب حتى
نهاية شهر حزيران موعد انتهاء موسم
الزراعات الشتوية والربيعية».
{ أكد المدير العام للمركز العربي
لدراسات المناطق الجافة واألراضي
القاحلة «أكساد» رفيق علي صالح
«استعداد المركز الدائم للتوسع في
نطاق التعاون مع مختلف الجهات
المعنية باإلصالح الزراعي في الدول
العربية ،ك��ون��ه بيت خ��ب��رة عربيا

وإقليميا ودوليا لخدمة قضايا التنمية
الزراعية المستدامة».
وبعد لقائه وزي��ر الزراعة األسعد
األشعل ،حيث تم البحث في سبل نشر
التقنيات العلمية التطبيقية الحديثة
في مختلف المجاالت الزراعية ،أكد
ص��ال��ح أنّ ال��ت��ع��اون بين «أك��س��اد»
والجهات المعنية في لبنان قائم،
مبديا ً الحرص على تعزيز التعاون
العلمي والفني وتعميم هذه التجربة
على سائر البلدان وال سيما في تونس.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع���رب األش��ع��ل عن
ارت��ي��اح��ه ل��م��س��ي��رة ال��ت��ع��اون مع
«أكساد» ،مثنيا ً على التط ّور المتسارع
في عمل المركز في السنوات األخيرة،
مؤكدا ً حرص تونس على اإلف��ادة من
وتخصصات «أك��س��اد» في
خ��ب��رات
ّ
مشاريع تنموية كثيرة في المرحلة
المستقبلية.
{ نفذ األس��ات��ذة المتعاقدون في
ف��روع كليات الجامعة اللبنانية في
الشمال ،إض��راب��ا عاما وتوقفوا عن
العمل وتجمعوا في باحة كلية العلوم
التطبيقية الفرع الثالث في طرابلس،
بمشاركة الطالب ،ورفعوا يافطات
ت��ن�دّد بسياسة التقاعس ف��ي تلبية
مطالبهم.
وأل��ق��ى عضو اللجنة المركزية
لألساتذة المتعاقدين في الجامعة
اللبنانية الدكتور هيثم ع��ز الدين

كلمة لفت فيها إل��ى أنّ «التحركات
التصعيدية لن تهدأ على أشكالها كافة،
ولن نتردد للحظة عن تسمية األشياء
بأسمائها في حال لم تتم االستجابة
لمطلبنا ةهو إقرار التفرغ دون ربطه
بأي ملف أخر ألنّ الجامعة اللبنانية
هي جامعة الوطن» .ودعا عزالدين إلى
المشاركة في يوم الجامعة اللبنانية
يوم الخميس المقبل.

انتخابات نقابية
ق ّرر المجلس التنفيذي لنقابة
ع��م��ال ومستخدمي ال��م��دارس
الرسميةفيلبنانإجراءانتخابات
عامة للمجلس التنفيذي ،وذلك
ي��وم األح���د  2014/4/27من
الساعة العاشرة صباحا ً لغاية
الساعة الثانية ظهراً ،وذلك في
مق ّر االتحاد العمالي العام في
لبنان ـ كورنيش النهر ،وإذا لم
يكتمل النصاب القانوني تكون
الجلسة الثانية يوم األحد الواقع
في  2014/5/4في نفس المكان
والزمان بمن حضر.
ف��ت��ح ب����اب ال��ت��رش��ي��ح من
2014/4/12
لغاية .2014/4/24

