6

السنة اخلامسة  /اجلمعة  18 /نيسان  / 2014العــدد 1466
Fifth year / Friday / 18 April 2014 / Issue No. 1466

اقت�صاد

«متو�سط ن�سبة التخفي�ض  17في المئة لـ 261دواء باهظ الثمن»

�أبو فاعور ي ّ
ُعدل قرار �أ�س�س
ت�سعير الدواء وي ّ
ُحذر من عدم االلتزام

أبو فاعور خالل المؤتمر الصحافي
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور القرار الجديد
بتعديل أسس تسعير ال��دواء ،وذلك في مؤتمر صحافي
عقده في ال���وزارة أم��س ،حضره رئيس لجنة الصحة
النيابية النائب عاطف مجدالني وأعضاء اللجنة :ميشال
موسى ،عاصم عراجي ،أنطوان أبو خاطر ،عماد الحوت،
ناجي غاريوس وقاسم عبد العزيز ،نقيب األطباء أنطوان
البستاني ،نقيب المستشفيات سليمان ه��ارون ،نقيب
أطباء األسنان إيلي المعلوف ،المدير العام في وزارة
الصحة وليد عمار ورئيس مصلحة الصيدلة في الوزارة
كوليت رعيدي ورئيسة برنامج جودة ال��دواء ريتا كرم،
ديانا شربل من دائرة االستيراد ورئيس دائرة التفتيش
نجيب أبو عرم.
استه ّل أب��و فاعور مؤتمره الصحافي بالتذكير أنه
أعلن «قبل أق ّل من شهر عن تخفيض أسعار  629دواء
بنسبة عشرين في المئة» ،مشيرا ً إلى أنه «ينفذ اليوم
وعدا ً في المجال نفسه يشتمل على إصدار قرار جديد هو
القرار  1/796ويتعلق بتعديل القرار  1/306تاريخ
 2005/6/3وهو ينص على تعديل أسس تسعير الدواء
ليطال  261دواء إضافيا ً على األدوية التي شملتها الالئحة
السابقة ،وهو يتعلق خصوصا ً باألدوية الباهظة الكلفة
واألعلى سعرا في السوق».
أض��اف« :إنّ مسألة ال��دواء في لبنان إشكالية قديمة
العهد وتصدّى لها كثيرون ،كما دفع ثمنها كثيرون وكانت
دائما ً مثار جدل .أما النتيجة النهائية التي نريد أن يرسو
عليها ملف الدواء فهي تأمين الكلفة المعقولة لسعر الدواء
مع ضمان جودته ،وذل��ك التزاما ً بالوقوف إل��ى جانب
المواطن المريض والتخفيف عنه».
وأكد «أنّ القرار كامل المواصفات دستوريا ً وقانونيا ً
وحصل على موافقة ال��وزارات المعنية ،وهي الصناعة

(ت ّموز)
والمالية واالقتصاد ومجلس ش��ورى ال��دول��ة» ،مشيرا ً
إلى «مالحظات أبدتها نقابات المستوردين والصيادلة
والمصنعين ،وقد ت ّم األخذ ببعضها ،فيما لم يت ّم األخذ
بمالحظات أخ��رى ال ت��ؤدي الغرض من تخفيض سعر
الدواء على المواطن».
وإذ حذر من «عدم تنفيذ القرار أو االعتراض عليه» ،شدّد
على أنه «عادل ومتوازن ،وسيكون ملزما ً فور صدوره في
الجريدة الرسمية» ،الفتا ً إلى «أنّ الملف يبقى مفتوحا ً
لتحقيق أفضل النتائج في تخفيض سعر الدواء مع ضمان
جودته».
وفي تفاصيل القرار ،أوضح وزير الصحة «أنّ متوسط
نسبة التخفيض بلغ  17في المئة من سعر المبيع من
العموم .فاألدوية التي يتراوح سعرها بين  672ألف
ومليون وخمسماية أل��ف وع��دده��ا  130دواء خفضت
بنسبة  9في المئة وقد ت��راوح التخفيض بين 60.000
و 135.000للعلبة الواحدة .واألدوية بين  1.5مليون و3
ماليين وعددها  68دواء خفضت بنسبة  16.07في المئة
كمعدل وسطي ،وقد تراوح تخفيض السعر بين 135.000
و 482.000للعلبة ال��واح��دة .واألدوي��ة التي تتعدى 3
ماليين ليرة وعددها  63دواء خفضت بنسبة  19.72وقد
ت��راوح تخفيض السعر بين  591.000و3.300.000
للعلبة الواحدة».
وقال« :حاولنا بالتخفيض الذي حصل االنحياز الكامل
للمريض وت��وزي��ع ال��ع��بء على مجمل الشركاء الذين
لهم عالقة بالدواء ،فتتح ّمل الشركة المص ّنعة جزءا ً من
التخفيض ،ويتح ّمل الصيادلة ج��زءا ً آخر حيث يحصل
الصيدلي على مبلغ  86دوالرا ً كسعر مقطوع على ك ّل علبة.
وقد رسا النقاش مع نقابة المستوردين على أن يتح ّمل
أعضاؤها بدورهم جزءا ً عادال ً ومنصفا ً من التخفيض».

مزارعو التبغ يطالبون
بزيادة الأ�سعار  121في المئة
عقد اتحاد العاملين في نقابات مزارعي التبغ اجتماعا ً
طارئا ً في النبطية برئاسة رئيسه حسن فقيه في حضور
رؤساء نقابات مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع والشمال،
طالب على إثره ،المجلس النيابي والحكومة ووزارة المال
وإدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي»« ،بالعمل على
زي��ادة أسعار التبغ  121في المئة ،نظرا ً إل��ى األك�لاف
الزراعية التي ترتفع بشكل مضطرد ،خصوصا ً أن مزارعي
التبغ ال يتمتعون بضمانات صحية واجتماعية كغيرهم من
الموظفين والمعلمين الذين يتحركون لتحسين أوضاعهم،
مهب الريح وتنوء تحت
فيما مزارع التبغ تبقى ريشة في ّ
أثقال األكالف التي تتطلبها زراعة التبغ».
وش��دّد فقيه على «تعديل ال��ت��وازن بين المدفوعات
والمداخيل والعمل على إنصاف هذه الشريحة االجتماعية

من مزارعي التبغ من خالل رفع سعر الكيلو الواحد إلى
 25ألف ليرة ،خصوصا ً أنّ األسعار لم تشهد أي تعديل
أساسي عليها منذ سنوات».
وأشار الى أنه تسلم مذكرة من مزارعي التبغ في الجنوب
«يهدّدون فيها بعدم تسليم المحصول إلى «الريجي» هذه
السنة إذا لم تتغيّر األسعار بما يتالءم ويتناسب مع
الغالء الذي لحق بهذه الزراعة ومتطلباتها» ،وقال« :ق ّرر
المجتمعون التحرك في اتجاه رئيسي المجلس النيابي
نبيه بري والحكومة تمام سالم ووزير المال علي حسن
خليل ونواب الجنوب واالتحاد العمالي العام ،لتشكيل
قوة ضغط لرفع أسعار التبغ وتقديم ما يثبت وجهة نظر
المزارعين بارتفاع أكالف الزراعة باألرقام».

ف .با�سيل :زيادة الأجور تتطلب
�إ�صالحات جذرية في الإدارة
رأى رئ��ي��س جمعية المصارف
فرانسوا باسيل أنّ أي «زي��ادة في
أجور موظفي القطاع العام التي هي
مح ّقة ،من دون أن ترفق بإصالح
إداري ،انتحار».
ونفى في حديث لـ»المركزية» ،أن
يكون إرجاء البتّ بالسلسلة انتصارا ً
للهيئات االقتصادية بما فيها القطاع
المصرفي ،وق��ال« :ليس انتصارا ً
ألحد ،إنما ما هو يه ّمنا مصلحة البلد،
ونتمنى أن يتوصلوا إلى شيء علمي
وعقالني يستطيع البلد تح ّمله ،ألنّ
أي تقديمات يُق ّرر إعطاؤها ،يجب أن
ترتكز إلى أصول تقويم أداء الموظف إلعطائه أي رتبة جديدة».
وأضاف« :نحن مع زيادة عادلة ألجور موظفي القطاع العام خصوصا ً
أنها متدنية ومن المفترض تعديلها ،لكن وفق قواعد التوظيف والترقية،
وأصول الثواب والعقاب ،األمر الذي يتطلب إجراءات جذرية في اإلصالح
اإلداري ،أما أي زيادة من دون إصالح إداري فهي انتحار».
وتابع« :عندما تم التوافق على إجراء إصالح إداري عام  ،1998ت ّم
التشديد على وجوب أن يكون مرفقا ً بالتوصيف الوظيفي ،لكنّ الرؤساء
والحكومات الذين توالوا على سدّة مسؤولياتهم لم يقوموا بذلك».
وأيّد باسيل اقتراح تقسيط السلسلة على ثالث سنوات« ،لكون البلد ال
يحتمل إعطاء السلسلة دفعة واحدة».
كما توقع «أال تنتهي اللجنة المنبثقة من الهيئة العامة لمجلس النواب
لدرس السلسلة ،من المهام الموكلة إليها وبالتالي التوصل إلى نتيجة في
خص واردات المشروع والبتّ بها في غضون  15يوماً ،لمصادفة عطلة
ما
ّ
عيد الفصح التي تمت ّد خمسة أيام« .
َ
نتلق
يخص مشاركة المصارف في اجتماعات اللجنة ،قال« :لم
وفيما
ّ
أي دعوة إلى المشاركة ،ونترك األمر ألعضاء اللجنة لدرس الموضوع،
يصب في مصلحة العمال والعاملين في البلد
ونتمنى أن يخرجوا بما
ّ
ومصلحة لبنان».
وردا على سؤال حول تلقي جمعية المصارف أي وعد بإعادة النظر في
َ
نتلق
الضرائب المصرفية المقترحة لتمويل السلسلة ،أجاب باسيل« :لم
أي وعد إنما كان هناك تعهّد بدرس الموضوع ،فوزير المال لديه ما يكفي
من الوعي ويعرف جيدا ً مصلحة البلد ،ونحن نعتمد عليه في معالجة
الموضوع ،ألنّ هذا االقتراح غبن في ّ
حق المصارف نظرا ً إلى ما تسببه من
ارتفاع في ضريبة األرباح إلى  32،5في المئة لشريحة من المصارف وإلى
 80و 90في المئة للشريحة األخرى التي ال توظف إال بسندات خزينة،
وهذا ليس عادالً».

�أكد على ّ
حق المتعاقدين بالتثبيت

غ�صن :التباع الم�سلك ال�صحيح
في بحث ال�سل�سلة
أكد رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن على ّ
حق المتعاقدين في
مراحل التعليم كافة ،مطالبا ً بـ»التثبيت تأمينا ً لالستقرار الوظيفي واالجتماعي
مع األخذ في االعتبار ا ّتباع األصول الوظيفية العامة لجهة إجراء المباريات
المحصورة لك ّل الفئات».
وخالل افتتاحه المؤتمر الصحافي لـ»اللجنة العليا للمد ّرسين المتعاقدين
في التعليم األساسي» الذي عُ قد قبل ظهر األمس في مق ّر االتحاد ،أشار غصن إلى
«ضرورة دعم التعليم الرسمي بصفته القاعدة واألساس في التعليم وركيزته»،
مطالبا ً هذه الفئات بـ»التحرك دفاعا ً عن مصالحها ،خصوصا ً أنّ عددهم يزيد
عن  26ألفاً».
وطالب غصن اللجنة النيابية «بالبحث في السلسلة باتباع المسلك
الصحيح والذهاب إلى حيث الواردات في أرباح التجار والمضاربين وأصحاب
المداخيل العالية ،من خ�لال ف��رض الضريبة التصاعدية على الوكاالت
الحصرية وال��رس��وم على الكماليات
كالعطور والكحول وعالمات االمتياز،
وليس تحميل الفقراء زيادة الضريبة
على القيمة المضافة وعلى السلع
االستهالكية والمواد الحياتية ورسوم
الخدمات كفواتير االتصاالت والكهرباء
والمياه والبنزين والمحروقات ،والسير
في االتجاه الصحيح بفرض الواردات
المنصفة واسترجاع األمالك البحرية
والبرية والنهرية من غاصبيها وفرض
الغرامات والعقوبات الجزائية على
المته ّربين من دفع الضرائب ،بما يؤ ّمن
واردات للخزينة ويع ّزز المالية العامة
ويفيض عن حاجات السلسلة».

متفرقات

حرب عر�ض مع جريج االنتقال
من ّ
البث التماثلي �إلى الرقمي

حرب وجريج
عقد وزير االتصاالت بطرس حرب اجتماعا ً مع وزير
اإلعالم رمزي جريج ،استتبع باجتماع مع لجنة مختصة
ّ
البث
مشتركة من الوزارتين ،للبحث في «االنتقال من
التماثلي إلى ّ
البث الرقمي».
وقال جريج بعد االجتماع« :استمعنا إلى آراء بعض
أعضاء اللجنة المكلفة درس الموضوع ،وتم التداول في
ّ
البث التماثلي إلى البث
مدى التزام لبنان االنتقال من
الرقمي ،والنواحي الفنية واستعداد اإلدارات المعنية بعدما
ُو ِ
ضعَ ت دفاتر الشروط إلجراء المناقصات .وت ّم اإلتفاق
على درس الموضوع من الناحيتين الفنية والقانونية
واالجتماع مجددا ً التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
ولفت جريج إل��ى أنّ المعنيين بذلك هم المحطات
التلفزيونية واإلذاعية ،وهناك قرار بتشكيل لجنة لدرس
الموضوع وقطعت شوطا ً كبيرا ً في هذا المجال وأعدّت
كل ال��دراس��ات الالزمة ودفتر ال��ش��روط ،وسبق للبنان
وينص على
أن وقع على اتفاق جنيف في العام 2006
ّ
ّ
ّ
البث الرقمي ،لكنّ
البث التماثلي إلى
وجوب االنتقال من
االتفاق اليوم ت ّم على درس مدى قدرة لبنان على االلتزام
بالتاريخ المحدّد في االتفاق ،وما إذا كان في اإلمكان تمديد
ّ
بالبث الرقمي ألنّ الفترة الفاصلة عن
المهلة المعطاة للبدء
موعد انتهاء المهلة قصيرة ،في ما إذا كنا نريد أن نحترم
هذه المهلة لالنطالق بهذا المشروع بسرعة مع ما يتضمنه
من كلفة تتطلب دراسة قانونية ،وجدوى االنتقال من ّ
البث
التماثلي األرضي إلى ّ
البث الرقمي األرضي أيضاً».

وفي سياق آخر ،أعلن حرب في بيان أنه واجه منذ تسلم
مهامه في الوزارة «ملفا ً يتسبب بهدر المال العام بنسبة
عالية وصلت في بعض السنوات إلى ماليين الدوالرات،
ويرتبط بقيام شركتي الخليوي «ألفا» و»تاتش» باستئجار
سعات دولية تحتاج إليها الخدمات الجيل الثالث ()3G
وخدمات اإلنترنت الخلوي من موزعين محليين لخدمات
السعات أصالً من وزارة
االنترنت يستحصلون على هذه ّ
االتصاالت ،وذلك بأسعار مضاعفة جدا ً لسعرها المحدّد
في مراسيم التعرفة الصادر عن مجلس ال��وزراء .ما كان
يؤدي إلى أن تعود الوزارة مجددا ً إلى شراء السلعة التي
تبيعها من الموزع المحلي لكن بأسعار مضاعفة».
وأض��اف« :هذه الحال دفعتني إلى إعطاء التعليمات
لهيئة مالكي قطاع الخلوي والمسؤولين في اإلدارة،
ّ
مفصل إل��ي.
الملف م��ع تفاصيله ورف��ع تقرير
ب��درس
ّ
كما أص��درت ق��راري��ن يخصص بموجبهما سعة1000
()E1دولي إضافي لك ّل من شركتي «ألفا» و»تاتش».
ورأى «أنّ هذين القرارين سيوفران على الخزينة العامة
ما يقارب عشرة ماليين دوالر أميركي سنويا ً من جهة،
ويخفض أسعار خدمات اإلنترنت على مشتركي الهاتف
الخلوي ( )3Gبما يوازي  50في المئة من جهة ثانية،
ويرفع من جودة وسرعة خدمات اإلنترنت التي يقدمها
الخاص لمشتركي الهاتف الثابت  DSLمن جهة
القطاع
ّ
ثالثة».

�شهيب التقى وفود ًا زراعية و�أبلغ البلديات
بالموعد النهائي لإقفال مطمر الناعمة
أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ الوزارة تتابع «إنتاج
زيت الزيتون وتسويقه بعناية وهي تسعى لتطوير هذا
القطاع المهم الذي ينتشر على مختلف األراضي اللبنانية».
وأبدى خالل استقباله وفودا زراعية ،تفهّمه «لمعاناة
مزارعي البطاطا بعد األضرار التي لحقت بهم نتيجة موجة
الصقيع» ،ودعمه «تصريف اإلنتاج السيما تصدير البطاطا
إلى االتحاد األوروبي».

هيئة قطاع الزيتون

فقد استقبل شهيب في مكتبه في ال��وزارة أم��س ،وفدا ّ
من لجنة المتابعة لتج ّمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون
في لبنان ،قدم له ورقة عمل مطلبية «من أجل إنقاذ زراعة
الزيتون وحماية اإلنتاج الوطني عبر النقاط اآلتية:
«-منع استيراد زيت الزيتون والزيتون أسوة بالدول
العربية المنتجة.
 استثناء زيت الزيتون من جميع اتفاقيات التبادلالتجاري.
 شراء الجيش والقوى األمنية والجمعيات المستفيدةمن وزارة الشؤون االجتماعية لزيت الزيتون اللبناني.
 إنشاء مؤسسة وطنية يشارك فيها الدولة والمزارعونباسم المكتب الوطني لزيت الزيتون».
ون ّوه شهيب باهتمام اللجنة بانتاج زيت الزيتون في
كل المناطق اللبنانية ،ووعد «بدرس ورقة العمل المطلبية
والتشاور بشأنها مع رئيسي الجمهورية والحكومة .مشيرا ً
إلى «اهتمام الوزارة بتطوير إنتاج زيت الزيتون اللبناني
وتسويقه».

تعاونية البطاطا في عكار

ثم استقبل وفدا ً من تعاونية البطاطا في عكار برئاسة
رئيس التعاونية عمر الحايك.
وع��رض الوفد لواقع الزراعة في عكار عموما وزراع��ة
البطاطا خصوصاً ،مشيرا ً إلى «الخسائر التي لحقت بموسم
البطاطا لهذا العام بعد موجة الصقيع األخيرة والتي بلغت
نسبتها  40 - 30في المئة من اإلنتاج ،وخصوصا األراضي
التي زرعت في وقت متأخر».

ولفت شهيب إلى أنه طرح موضوع أضرار الصقيع في
مجلس الوزراء ،وأنّ وزارة الزراعة تولت الكشف األ ّولي على
األضرار في كل المناطق.
وطلب الوفد «عدم تغييب عكار عن االستفادة من برنامج
تنمية الصادرات الزراعية في إيدال» ،كما طالب «باالهتمام
الخاص بتصدير موسم البطاطا المتوقع أن يكون بين 70
  80ألف طن هذا الموسم وتسريع اإلج��راءات المطلوبةللتصدير إلى أوروبا إضافة لفتح باب التصدير إلى سورية
في أول أيار المقبل».

مطمر الناعمة

وقد أبلغ وزير الزراعة ،خالل لقاء في مركز بلدية عرمون،
رؤساء بلديات الشحار الغربي والمحيطة بمطمر الناعمة
بقرار اإلقفال النهائي للمطمر في .2015/1/17
وشكر شهيب «كل من ساهم في المساعدة على اتخاذ
القرار في إقفال المطمر وإصدار القانون الذي يشكل «حافزا
لكل من يسعى ولكل البلديات التي ستتعاطى بايجابية
مستقبال مع موضوع ح ّل مشكلة النفايات الصلبة المنزلية
والتي هي مشكلة قائمة ،إنما في الوقت نفسه ،إذا ما تم
التطبيق السليم فهي صناعة جيدة وهي باب لتطوير اإلنماء
في المنطقة التي يكون فيها مشروع لح ّل مشكلة النفايات».
وأضاف« :يبقى موضوع مهم هو موضوع المياه ،وقد كان
هناك متابعة جادة لموضوع المياه مع مصلحة مياه جبل
لبنان وبيروت والمشروع الذي بدأه صندوق المهجرين،
وال��ذي من المفترض أن ينتهي خالل فترة زمنية محددة
قصيرة ،وهناك طلب من وزارة الطاقة ،أرسل إلى مؤسسة
الكهرباء ،وكتاب من مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل
لبنان جوزف نصير يطلب فيه من مصلحة الكهرباء العمل
الجاد للقيام بواجبها حتى يصبح هذا المشروع بتصرف
وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان».
وأضاف« :نسعى مع األهالي القاطنين والوافدين إلى
ترشيد استهالك المياه ،ألننا ذاهبون إلى مشكلة كبيرة،
فمياه الباروك التي يفترض أن تعطي في هذه األيام  40ألف
م 3يومياً ،تعطينا فقط خمسة آالف م ،3ونحن مقبلون على
أشهر أكثر جفافا ً وأعلى حرارة وبالتالي لدينا مشاكل كبيرة،
ال نستطيع أن نقوم بأي عمل إال بالتعاون».

ن�شاطات اقت�صادية

أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية تجار الحمرا
{ أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي أنّ موجوداته
من العمالت األجنبية «ارتفعت منذ بداية عام  2014إلى
منتصف نيسان الحالي بحدود  1.224.40مليار دوالر».
وذكر التقرير الذي نشر أمس« ،أنّ الموجودات ارتفعت في
النصف األول من شهر نيسان الماضي  48.65مليون دوالر
لتصل إلى  36.35مليار دوالر» ،الفتا ً إلى أنّ الموجودات
ارتفعت  36.30مليون دوالر في نهاية شهر آذار الماضي.
وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العمالت
األجنبية ارتفعت عام  2013نحو  109.60ماليين دوالر.
{ طالب األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي
النائب السابق فيصل الداود رئيس الحكومة تمام سالم ،أن
«يضع على جدول أعمال جلسة مجلس ال��وزراء ،ما يجري
في مستشفيي راشيا وحاصبيا ،من خالل القرارات الفردية
والفئوية لوزير الصحة وائل أبو فاعور ،متخطيا ً األصول
الدستورية والقانونية» ،معتبراص أنه «عمد إلى تشكيل
لجنتين للمستشفيين ،أقصى عنهما الكفاءات ،واستبعد
ال��ت��وازن الطائفي ،وأت��ى بمن يخصه سياسيا ً ف��ي إط��ار
المحسوبية والزبائنية».
كما ناشد الداوود سالم «التدخل لوقف القرارات التعسفية،

اعتصام األساتذة أمام وزارة التربية
ووض��ع يده على هذا الملف الصحي كي ال تتفاقم األم��ور،
وتحريك التفتيش المركزي لكشف ما يجري من ارتكابات».
الصناعات الورقية المرشح لرئاسة جمعية
{ أ ّكد نقيب ّ
الصناعيين فادي الجميّل «أنّ تطوير آليات العمل والتشجيع
على استخدام أفضل التقنيات واآلالت الصناعية المنتجة
حول العالم ،سيكونان هدفا ً أساسيا ً عبر توفير القروض
الميسرة وبرامج التدريب بالتعاون مع المؤسسات المحليّة
ّ
واإلقليميّة والدولية التي تتعاطى بهذا الشأن ،مذ ّكرا ً بدور
«ليبان ب��اك» ال��ري��ادي التي يترأسها ،في تقوية القدرات
السوق
التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة إن في ّ
المحليّة أو األسواق العالمية.
وخ�لال لقاء نظمه تج ّمع صناعيي المتن الشمالي في
مصنع  – Mitsulift –Abillama Groupضبيه ،شدّد
الجميّل على أنّ «الصناعة الوطنية التي أثبتت جدارتها
وثباتها في أوقات المحن والمشاكل ،كونها ركيزة أساسية
في االقتصاد ،ال ب ّد من مكافأتها من خالل توفير بيئة حاضنة
للقطاع عبر سلة إجراءات متكاملة تضمن تقوية القطاع بكل
مؤسساته».
{ عقدت جمعية تجار شارع الحمراء ومتفرعاته صباح

(أكرم عبد الخالق)

أم��س ،جمعية عمومية خصصت النتخاب رئيس وأعضاء
هيئة إدارية جديدة ،في فندق كراون بالزا  -الحمراء.
وفاز بالتزكية ك ّل أعضاء الالئحة برئاسة زهير عيتاني،
وتو ّزعت المراكز على الشكل التالي :زهير عيتاني رئيساً،
للسر،
إيلي ربيز نائبا ً للرئيس ،عبد الرحمن الحمصي أمينا ً ّ
غرابت طاشجيان أمينا ً للصندوق ،محمود الراعي محاسباً،
بشير الحريري ممثالً الجمعية لدى الحكومة ،محمد سالم
أمينا ً للعالقات العامة ،أحمد بعاصيري ومحمد حراكي
وسامي السروجي وأمين يونس وميشال بخعازي أعضاء.
{ اعتصم األساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي أمام
مبنى وزارة التربية ،وتال رئيس لجنة المتابعة حمزة منصور
بيانا ً تضمن أبرز المطالب قبل أن يتوجهوا في مسيرة صامتة
إلى قصر عين التينة حيث سلموا رئيس مجلس النواب نبيه
بري مذكرة بالمطالب.
وطالب منصور في كلمته بـ»التثبيت العادل في مباراة
محصورة تنظر وت��راع��ي وتأخذ في االعتبار ك � ّل المآسي
المتراكمة» ،داعيا ً وزير المال علي حسن خليل إلى «إقرار رفع
أجر الساعة لجميع المتعاقدين ،واعتراف وزير التربية الياس
بو صعب بالمتعاقدين كمعلمين من دون تمييز طبقي».

{ ّ
اطلع وزي��ر السياحة ميشال
فرعون على التحضيرات الجارية
لمهرجانات «أع��ي��اد ب��ي��روت» التي
ستقام ف��ي وس��ط ب��ي��روت ،م��ن وفد
اللجنة التنظيمية ض ّم أمين أبي ياغي
وجورج عيسى.
وواف���ق ف��رع��ون على طلب الوفد
رعاية هذه المهرجانات ،وت ّم تحديد
مواعيدها من  29تموز حتى  6أيلول
المقبلين ،وستعقد اللجنة المنظمة
مؤتمرا ً صحافيا ً مطلع أي��ار المقبل
لإلعالن عن برامجها الفنية ومنها
أمسية للفنان غ��ارو ،وسيتم تكريم
الفنان الراحل وديع الصافي ،إضافة
إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين
اللبنانيين.
واستقبل ف��رع��ون أي��ض �ا ً رئيس
اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش
الذي أطلعه على المهرجانات التي
ستقام في كل ق��رى جزين ،إضافة
إل��ى النشاطات الفنية والثقافية
والرياضية والتراثية.
وط���ل���ب ح���رف���وش ع��ق��د م��ؤت��م��ر
صحافي في الوزارة لإلعالن عن هذا
المهرجان.
{ بحث وزير العمل سجعان قزي
مع سفير قطر في لبنان علي بن حمد

المري في العالقات الثنائية إضافة
إلى الوضعين اللبناني واإلقليمي.
وشدد السفير القطري خالل اللقاء
ح��رص ب�لاده على «أم��ن واستقرار
لبنان والوقوف إلى جانبه كما كانت
قطر على الدوام» ،متمنيا ً أن «يتجاوز
لبنان كل استحقاقاته بهدوء لما فيه
مصلحته الوطنية».
بدوره شدد الوزير قزي على متانة
العالقات التي تربط البلدين ،مث ّمنا ً
«ال��دور الذي تلعبه قطر في الوقوف
دائ��م �ا ً ال��ى ج��ان��ب لبنان ف��ي أحلك
الظروف».
{ على ض��وء ال��ت��س��اؤالت التي
أشارت إليها دراسات بيئية سابقة،
وج��ه وزي��ر البيئة محمد المشنوق
ّ
كتابا ً إلى وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان مطالبا ً فيه «بوقف العمل
ف����ورا ً ب��م��ش��روع س��� ّد ج��ن��ة وال��ق��ي��ام
بتسليم وزارة البيئة دراس��ة األثر
البيئي إلبداء الرأي»
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ب��ح��ث ال��وزي��ر
المشنوق م��ع سفير ف��رس��ان مالطا
ف��ي لبنان ش���ارل ه��ن��ري داراغ���ون
ف��ي نشاطات المنظمة ف��ي لبنان.
ثم التقى وف��دا ً من هيئة إدارة قطاع
البترول برئاسة ناصر حطيط وت ّم

البحث في موضوع استكمال مراسيم
الدورة األولى ودفتر الشروط الخاص
بدورات تراخيص التنقيب في المياه
البحرية وتقسيمها.
كذلك عرض وزي��ر البيئة مع وفد
من البنك ال��دول��ي آخ��ر ما آل��ت إليه
األم��ور في موضوع القرض الخاص
بمكافحة التل ّوث الصناعي.
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم ،وفدا ً من نقابة تجار اللحوم
في لبنان برئاسة جوزف الهبر ،وت ّم
البحث في مطالب القطاع.
تسلم حكيم م��ن ال��وف��د م��ذك��رة
تلخص مطالب تجار اللحوم منها
السماح باستيراد الدجاج ومقطعاته
من تركيا ،وإلزامية االنتساب إلى
النقابة وتخفيض الرسوم والضرائب
الجمركية على استيراده.
ثم التقى وفدا ً من نقابة الوسطاء
العقاريين برئاسة مسعد ف��ارس،
ط��ال��ب��ه ب���ض���رورة وض���ع مقاييس
ومعايير العمل للوسيط العقاري
بالتعاون مع وزارة االقتصاد .وكان
حكيم استقبل وفدا ً من جمعية تجار
البترون برئاسة روك عطيه وبحث
م��ع��ه ف��ي األوض����اع ال��ت��ج��اري��ة في
المنطقة.

