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اقت�صاد

الأ�شغال ناق�شت �أزمة المياه

م�ؤتمر �صحافي لإطالق يوم النبيذ اللبناني في برلين

قباني :لتفعيل خلية طوارئ بم�شاركة الوزراء المخت�صين

حكيم� :صناعته �ست�شكل ركيزة لالقت�صاد
�شهيب :طموحنا م�ضاعفة الإنتاج

ع��ق��دت لجنة األش��غ��ال العامة
والنقل والطاقة والمياه جلسة لها
في العاشرة والنصف من قبل ظهر
أمس ،برئاسة رئيسها النائب محمد
قباني الذي لفت إلى «أنّ االجتماع
كان مقررا ً للبحث في موضوع أزمة
المياه لكن لم يحصل نصاب ،لذلك
اعتبرنا أننا في جلسة تداول وليس
في لجنة نيابية قانونية».
وأض������اف « :ل��ق��د ت��داول��ن��ا في
الموضوع بسبب خطورته ،في آخر
جلسة في  12آذار ،وأعطينا توصيات
أهمها تأليف خلية ط��وارىء مائية
برئاسة وزير الطاقة والمياه وممثلين
ع��ن ع��دد م��ن ال����وزارات واإلدارات
المعنية بهذاالموضوع كالزراعة
والصناعة والبيئة وغير ذلك ،لذلك
سندعو إلى اجتماع يحضره الوزراء
ال��م��خ��ت��ص��ون األس���ب���وع ال��م��ق��ب��ل».
وأش��ار قباني إلى «أنّ كمية المياه
المتساقطة بشكل ع��ام هي نصف
كمية السنة الماضية ،رغ��م أنها

لجنة األشغال مجتمعة في ساحة النجمة
لم تكن في السنة الماضية حسب
الحاجة الفعلية .وإذا أخذنا أكبر

وفد من جمعية الم�صارف زار عون

با�سيل� :أتريدون تحطيم
القطاع الم�صرفي؟
زار وفد من جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في دارته في الرابية.
وأع��رب باسيل بعد اللقاء عن أمله في «أن تتوصل اللجنة
خص سلسلة الرتب والرواتب
النيابية إلى «الحلول المناسبة في ما ّ
للقطاع العام ،وليس فقط إلى فرض الضرائب االستثنائية على
المصارف».
وأضاف« :يهمنا أن يكون الوضع االقتصادي واالجتماعي في
البلد جيّداً ،ونريد أن نكون مجتمعا ً سليما ً وخصوصا ً في القطاع
العام ،كما نريد أن يكون للقطاع العام رات��ب يمكنه من العيش
بكرامة ،على أن يض ّم القطاع أفضل العناصر مع معاشات طبيعيّة
ّ
موظفو القطاع الخاص» .وتابع« :يه ّمنا أن يصل
كما يتقاضى
الموظف إلى حقه وإلى الرتبة التي يستحقها ،وأن يصار إلى إصالح
جذري في المجتمع كي يتمكن الموظف من اإلفادة من الخدمات التي
يحتاج إليها».
ولفت باسيل إلى أنّ الوفد طرح مع عون «أفكارا ً جديدة بالنسبة
إلى اإلصالحات ،كالضمان االجتماعي الذي ينزف لكنه ال يطال
كل الناس ،كما أنّ الخدمات الصحية بعد التقاعد ليست موجودة
وهناك مؤشر غالء معيشة يجب أن يقدّم سنويا ً ال أن يتراكم كل أربع
سنوات».
وردا ً على سؤال عن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ
هناك مبالغة من طرفهم ،أجاب« :يجب درس الموضوع أكثر ،وإذا
كان القطاع المصرفي ناجحاً ،فهل يفترض تحطيمه؟»

(ت ّموز)
مؤسسة للمياه ،وهي مؤسسة مياه
ب��ي��روت وجبل لبنان فهي بحاجة

إلى  260ألف متر مكعب يومياً ،وما
يحصل والمتوقع هو النصف أو أقل.

وقد طلبنا من وزير الطاقة والمياه أن
يوعز إلى مؤسسات المياه أن تدرس
منابع المياه وما هو مؤ ّمن فيها وإلى
متى ،ألننا نريد أن نعرف».
وق����ال« :ن��ح��ن ال��ي��وم ف��ي شهر
ن��ي��س��ان ول��دي��ن��ا ف��ي جعيتا 200
ألف م 3مكعب ،أما في تشرين وهو
م��وس��م ال��ش��ح األس��اس��ي ،فقد كان
لدينا في السنة الماضية حوالى
مئة الف متر مكعب ،وهذه السنة لن
تزيد عن  50ألف م ،3في السنوات
الماضية كانت الكمية أكثر من 200
ألف م.»3
وت��اب��ع« :نحن إذا ً أم��ام ص��ورة
تاريخية لوضع المياه في الصيف
المقبل ،وهذا األمر يحتاج إلى خطة
ط��وارىء جدية تشمل الزراعة التي
تستهلك  65ال��ى  70في المئة من
المياه ،وتشمل التنظيم المدني وعدد
من اإلجراءات التي يجب أن يشارك
فيها ه��ذا التنظيم والمحافظون
أيضا».

الجم ّيل يعلن الئحته «كلنا لل�صناعة»
ويدعو �إلى الم�شاركة الكثيفة ال�سبت
أطلق نقيب الصناعات الورقية فادي
الجميّل الئحة «كلنا للصناعة» النتخابات
مجلس إدارة جمعية الصناعيين التي
ستجري يوم غد السبت في فندق «مونرو»
– ميناء الحصن ،معلنا ً أنّ الئحته «ستكون
كاملة متكاملة ،ف��ي انتظار الترتيبات
التي يجريها بعض المرشحين ومساعي
التوافق».
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��اء ص��ن��اع��ي أقيم
مساء أمس في مج ّمع «بيال» ،شارك فيه
النائب السابق لرئيس جمعية الصناعيين
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ن��ق��وال ن��ح��اس ،رئيس
جمعية الصناعيين نعمت اف���رام ،عميد
الصناعيين جاك صراف ،وقيادات صناعية
مختلفة .وض ّم اللقاء أيضا ً مختلف الفئات
والقطاعات الصناعية ،وحضره معظم
رؤساء القطاعات والنقابات الصناعية ،ما
يعطي انطباعا ً قويا ً لمدى تأييد الئحة «كلنا
للصناعة» برئاسة الجميّل.
وأعلن الجميّل خالل اللقاء أعضاء الئحة
«كلنا للصناعة» وهم :وليد عساف ،داني
عبود ،أنطوان صليبا ،زياد بكداش ،محمد
زيدان ،عمر الحالب ،جان  -ميشال مخباط،

الجميّل يعلن الالئحة
نظريت صابونجيان ،لورنس توفيكجيان،
أسامة حلباوي ،عدنان عطايا ،جويس
ج ّمال ،منير البساط ،مازن سنو ،شوقي
دك��اش ،ميشال ضاهر ،جورج نصراوي،
نقوال أب��ي نصر ،ف��ادي الجميّل ،وشاكر
صعب.
وكان لك ِّل من نعمت افرام ،نقوال نحاس،

وجاك صراف كلمة في المناسبة .ث ّم ألقى
الجميّل كلمة شكر فيها «الجميع على تلبية
الدعوة الى حضور هذه الجمعة الصناعية
الرائعة التي طالما كانت الهدف االساس من
دخولنا في انتخابات الجمعية للحفاظ على
بيتنا الصناعي قويا ً
معافى حاضنا ً لجميع
ً
الصناعيين بك ّل فئاتهم وقطاعاتهم».

ن�شاطات اقت�صادية

خليل وباولي

قزّي مع الوفد الفلسطيني

فرعون ولجنة مهرجانات ذوق مكايل الدولية

حكيم مع وفد جمعية تجار جونيه

أطلقت وزارة الزراعة يوم النبيذ اللبناني في برلين
الذي سيجري في  5ايار ،خالل مؤتمر صحافي عقد في
نادي الصحافة أمس ،بمشاركة وزيري الزراعة واالقتصاد
وحضور عدد من الشخصيات ومنتجي النبيذ.
بداية ،تحدث رئيس االتحاد اللبناني للكرمة ظافر
شاوي وقال« :رغم الصعوبات العديدة التي تواجه لبنان،
تمكن قطاع النبيذ من التطور بشكل ملفت خالل السنوات
العشرين المنصرمة ،وقد ازداد عدد منتجي النبيذ في
لبنان من حوالى  8منتجين بعد انتهاء الحرب ليتجاوز
الـ 40منتجا».
بدوره ،لفت المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود
إلى أنّ «النبيذ يشكل قطاعا ً مهما ً في االقتصاد الزراعي
خاصة واللبناني عامة ،حيث تمتد زراع��ة عنب النبيذ
على مساحة  2000هكتار من األراضي الزراعية إلنتاج
 8ماليين زجاجة مصدر منها حوالى  3ماليين ،تشكل
3ماليين رسالة حضارة من لبنان إلى العالم».
أما وزير االقتصاد آالن حكيم فقد شدّد على أنّ «نجاح هذا
اليوم سيمكن لبنان من خلق فرص جديدة لتوسيع أسواق
التصدير إلى أوروبا والعالم ،كما سيساهم في رسم صورة
إيجابية للصناعات اللبنانية التي تتميز بالجودة العالية
وال سيما صناعة النبيذ الفاخر».
كما أشاد «بالعالقات االقتصادية التي تجمع لبنان
باالتحاد األوروب��ي بوجه عام وبالدولة األلمانية بشكل
خاص» ،آمالَ «استمرار التواصل للعمل على تطوير هذه

العالقات وزيادة حجم التبادل التجاري من خالل إزالة
العوائق والحواجز من أم��ام التجارة وتحسين ظروف
انسياب السلع والبضائع».
وأك��د حكيم على ض���رورة «تطوير ه��ذا ال��س��وق ألنّ
لصناعة النبيذ ف��ي لبنان الكثير لتقدمه لالقتصاد
الوطني» ،مشيرا َ إلى «أنّ صناعة النبيذ ستشكل ركيزة
لالقتصاد اللبناني».
من جهته ،قال وزير الزراعة أكرم شهيب« :إنّ لبنان
الرسمي يولي اهتماما ً خاصا ً بقطاع الكرمة عموما ً والنبيذ
خصوصاً ،وه��ذا االهتمام يترجم تشريعات ك��ان منها
القانون  216المتعلق بإنتاج النبيذ وتجارته وكان من
التشريعات أيضا إنجاز مرسوم تأسيس المعهد الوطني
للكرمة والنبيذ بالتعاون مع وزارة الصناعة».
أضاف« :وألننا معنيون بالنجاح وباستمرار التنسيق،
فإننا واثقون من نجاح يوم النبيذ اللبناني في برلين
الذي يشارك فيه هذه السنة  35مصنعا ً بعد أن كان 30
في السنة الماضية .وإذا كنا ننتج  8ماليين زجاجة نبيذ
سنو ّياَ ،فإنّ طموحنا مضاعفة هذا العدد ومضاعفة اإلنتاج
ونحن قادرون على ذلك».
وتابع« :نسعى إلى تعميم نجاح تجربتنا مع النبيذ
على كل إنتاج مميز ،والتنسيق جار في هذا الخصوص
وستبدأ الحملة اإلعالمية المشتركة قريبا ً في لبنان وفي
دنيا االنتشار بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين،
ونأمل أن يشمل التنسيق ك ّل الشركاء».

�إريك�سون تح�صد جائزة االبتكار
التكنولوجي العالمي لعام 2014
حصلت إري��ك��س��ون على جائزة
االبتكار التكنولوجي العالمي للعام
 2014التي يقدمها االتحاد الوطني
لشركات البث ،والتي تعد إحدى
أه��م ال��ج��وائ��ز المرموقة ف��ي قطاع
التلفزيون ،وذلك تنويها ً بريادتها في
مجال حلول المحتوى التلفزيوني
عالي الدقة (.)4K UHDTV
وت��ق��ف إري��ك��س��ون وراء تطوير
المحتوى التلفزيوني عالي الدقة،
حيث قدمت العديد من اإلنجازات
السبّاقة خالل العامين الماضيين،
وأجرت أكثر من  25تجربة مباشرة
بالتعاون م��ع أب��رز الشركاء على
مستوى القطاع (BT Sports,
Korea Telecom Skylife
Intelsat,
Measat,
Sky
.)Sports
وقد الحظت إريكسون من خالل
تقريرها السنوي الذي تجريه وحدة
«كونسومر الب» أنّ المستهلكين
يطلبون ويتوقعون الحصول على
أفضل جودة في الخدمات المقدمة
اليهم ،والتي تضمن توفير تجربة
مشاهدة غ��ام��رة حقيقية .وق��د ت ّم
تصميم ح��ل��ول إري��ك��س��ون لتبادل
المحتوى ع��ال��ي ال��دق��ة خصيصا ً
لضمان التحول من تجربة مشاهدة
ال��ت��ل��ف��زي��ون التقليدية ف��ي غرفة
المعيشة نحو تجربة المشاهدة
السينمائية وتطوير أسلوب استمتاع
المستهلكين بالمحتوى في المجمل.
وق��ال غ��وردون سميث ،الرئيس
التنفيذي لالتحاد الوطني لشركات
ال��ب��ث« :ت��ع��د ج��ائ��زت��ن��ا لالبتكار
التكنولوجي ت��أك��ي��دا ً على أهمية
المحتوى التلفزيوني عالي الدقة،
وتلفت م��وف��ري ال��خ��دم��ات إل��ى أنّ
ال��وق��ت ال��راه��ن ه��و األن��س��ب للبدء
ب��ت��أس��ي��س ال��ن��ظ��م واألرش���ي���ف���ات
المطلوبة لدعم هذا النوع الهام من
المحتوى».

م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال رئ��ي��س وح��دة
ض��غ��ط ال��ت��ل��ف��زي��ون ف���ي ش��رك��ة
إريكسون جيلز ويلسون« :يتطلع
موفرو الخدمات الحريصون على
االبتكار ،إلى تقديم تجربة مشاهدة
تتسم ببعد ج��دي��د غ��ي��ر مسبوق
لنقل العديد من الفعاليات الكبرى
التي سيجري تنظيمها خالل العام
ال���ج���اري .وي��س��اه��م ف��وزن��ا بهذه
ال��ج��ائ��زة ف��ي ت��ت��وي��ج مشاركتنا
الناجحة في معرض االتحاد الوطني
لشركات البث».

نبذة عن الجائزة

ت��م تقديم ه��ذه ال��ج��ائ��زة للمرة
األول����ى خ�ل�ال ف��ع��ال��ي��ات معرض
االت��ح��اد ال��وط��ن��ي ل��ش��رك��ات البث
 ،2009وه��ي ت��ه��دف إل��ى تكريم
المؤسسات التي تقدم حلوال تقنية
متقدمة تعود بالفائدة على معرض
االتحاد الوطني لشركات البث.

إريكسون

تعد شركة إريكسون إحدى أبرز

ال��ق��وى الدافعة لتكوين المجتمع
ال��ش��ب��ك��ي ،معتمدة ع��ل��ى مكانتها
كمو ِّرد عالمي رائد لحلول وخدمات
تكنولوجيا االتصاالت.
تأسست إريكسون خ�لال العام
 1876م�� ّت��خ��ذة م���ن ال��ع��اص��م��ة
السويدية ستوكهولم م��ق��را ً لها.
وتض ّم فرق عمل إريكسون ما يزيد
على  110أل��ف متخصص وتخدم
قاعدة عمالء تتوزع على أكثر من
 180دولة حول العالم .وتقدّم الدعم
لشبكات عمالء توفر خدماتها ألكثر
من  2.5مليار مشترك ،في حين يمر
 40في المئة من حركة االتصاالت
المتنقلة الحالية حول العالم عبر
شبكات إريكسون .وتحرص الشركة
على االستثمار ال��دائ��م في مجالي
البحث والتطوير.
وق��د بلغ دخ��ل الشركة الصافي
 227.8مليار كرونر سويدي (أي
ما يعادل  34.9مليار دوالر أميركي)
ف��ي ال��ع��ام  ،2013وي��ج��ري ت��داول
أسهمها في كل من بورصة ناسداك
 OMXس��ت��وك��ه��ول��م وب��ورص��ة
ناسداك نيويورك.

متفرقات

{ أحال وزير العمل سجعان ق ّزي إلى األمانة
العامة لمجلس الوزراء ،مشروع مرسوم يقضي
باإلجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية العمل
الدولية رقم ( 144اتفاقية المشاورات الثالثية
لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية) ليتخذ
مجلس الوزراء قرارا ً في شأنها.
كما تسلم قزي من لجنة مياومي المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني ،مذكرة تطالب بتثبيتهم
وإقرار هيكلية إدارية للمصلحة النتظام العمل
فيها بصورة أفضل.
وكان وزير العمل عرض مع وفد من «الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي
فيصل ،العالقات اللبنانية – الفلسطينية.
ووض���ع ال��وف��د ق���زي ف��ي أج����واء المصالحة
الفلسطينية ،مؤكدا ً الحرص على استقرار لبنان
وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
{ بحث وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم
مع سفيرة كندا في لبنان هيالري تشايلز أدامس
في العالقات االقتصادية بين لبنان وكندا،
وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وعرضت السفيرة تاريخ مساعدات بالدها
للبنان ،وأبلغت حكيم بأنّ وف��دا ً من المجتمع
المدني الكندي سيزور لبنان قريبا ً للمساهمة

في تحسين ال��ص��ادرات اللبنانية ال��ى كندا،
كما سيزور وفد من رجال األعمال اللبنانيين
مونتريال في نهاية حزيران المقبل .
من جهته ،أكد حكيم أهمية الجالية اللبنانية
في كندا على الصعيد االقتصادي وض��رورة
اإلفادة من هذه القدرات البشرية الموجودة في
القطاعات االقتصادية الكندية كافة.
وكان وزير االقتصاد استقبل وفدا ً من جمعية
تجار جونيه برئاسة روجيه كيروز الذي لفت
إلى أنّ البحث تركز على «حماية المستهلك
والتاجر م��ن المضاربات غير المشروعة»،
وقال« :طالبنا باإلسراع في اعتماد مرفأ جونيه
كمرفأ سياحي ،والعمل على توسعة اوتوستراد
جونيه».
استقبل وزير المالية علي حسن خليل في
مكتبه في ال��وزارة السفير الفرنسي باتريس
باولي وبحث معه في كيفية تطبيق االتفاقات
االقتصادية بين لبنان وفرنسا وتجاوز بعض
العراقيل التي واجهتها في السابق.
{ ث��م التقى سفيرة إسبانيا ميالغروس
إيرنادو وشرح لها أولوياته في ال��وزارة التي
تتمثل في إعداد الموازنة التي لم يجر إعدادها
منذ سنوات طويلة ،ومعالجة ما يجري في

الشارع على صعيد سلسلة الرتب والرواتب
وم���ح���اوالت ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق ل��ح��ل ه��ذه
المشكلة.
وك��ان خليل التقى السفير الصيني جيانغ
جيانغ.
{ استقبل وزي��ر السياحة ميشال فرعون
عضو مجلس بلدية جونية دنيز أبو معشر التي
طلبت موافقته ورعايته النتخاب ملكة جمال
جونية المتوقعة في أيلول المقبل.
ثم التقى رئيسة لجنة مهرجانات ذوق مكايل
الدولية زلفا بويز التي وضعته ف��ي أج��واء
المهرجانات التي سيبدأ برنامجها في تموز
المقبل معلنة أنها ستعقد قريبا ً مؤتمرا ً صحافيا ً
لإلعالن عن البرنامج الكامل للمهرجان.
{ زار وفد من نقابة عمال ومستخدمي النقل
المشترك برئاسة ريمون فلفلي وزير األشغال
العامة والنقل غازي زعيتر ،وأطلعه على «واقع
المصلحة المرير ،نتيجة التهميش واإلهمال منذ
سنوات لهذا المرفق العام الحيوي والخدماتي
الذي يؤمن خدمة النقل شبه المجانية للركاب».
وسلم الوفد زعيتر مذكرة مطلبية تتعلق
بـ«تفعيل المصلحة عبر تنفيذ ق��رار مجلس
الوزراء ذات الصلة رقم  27تاريخ 2004/8/19

القاضي بشراء  250أوتوبيسا ،ما يؤدي إلى
خلق فرص عمل للشباب اللبناني والمساهمة
في اإلنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية».
وط��ال��ب��ت ال��م��ذك��رة ب��ـ«ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع
التعديات ع��ن أم�لاك سكك الحديد العامة،
والتي تبلغ حوالى  9ماليين م ، 2تنفيذا ً لقرار
مجلس الوزراء رقم  2006/43القاضي بإزالة
التعديات عن األم�لاك اآلنفة الذكر والسماح
إلدارة المصلحة باستثمارها ،ما ي��ؤدي إلى
زيادة كبيرة في اإليرادات».
{ كما دعا الوفد زعيتر إلى «حماية السائقين
العاملين على خ��ط��وط النقل المشترك من
التعديات والتهديدات التي يتعرضون لها من
قبل بعض العاملين في قطاع النقل الخاص،
وتعديل ب��دل القيادة وقطع التذاكر والعمل
على تعميم هذا البدل على جميع العاملين في
المصلحة من مبدأ المساواة».
{ كما طالب بـ«العمل على تسوية ملف
اإلج���راء المتعلق بمكافأة الـ ،15%التي تم
حجبها عنهم لستّ سنوات من دون أي تعليل
م��ن قبل اإلدارة ،والسماح إلدارة المصلحة
باستثمارها ،ما ي��ؤدي إل��ى زي��ادة كبيرة في
اإليرادات».

{ عقد االتحاد العمالي العام اجتماعا أمس ،برئاسة
غسان غصن ومشاركة اتحاد المصالح المستقلة
رئيسه ّ
والمؤسسات العا ّمة برئاسة شربل ص��ال��ح ،واتحاد
المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة برئاسة
بشارة األسمر.
وعرض غصن مع االتحادين الملف المطلبي وبرنامج
التحرك ،مبديا ً رفض االتحاد «زيادة الضريبة على القيمة
المضافة ورفع الرسوم على الخدمات األساسية (كهرباء،
هاتف ،مياه )...بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي
تعتبر مطلبا ً محقا ً لموظفي القطاع العام ،كذلك لموظفي
المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ،والذي
يجب فصله عن موضوع تمويل السلسلة».
كما أ ّكد أنّ «اإلضراب التحذيري يوم األربعاء  30نيسان
ال��ج��اري سيكون لمواجهة ف��رض ال��ض��رائ��ب الجائرة،
الصحية للمضمونين بعد
وللمطالبة بإقرار قانون التغطية
ّ
بلوغ سنّ التقاعد فضالً عن المطالبة بر ّد قانون اإليجارات
ودعم إصداره قبل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة بما
يؤ ّمن اإلنصاف للمالك والمستأجر على السواء».
من جهتهما ،أكد صالح واألسمر باسم نقابات الكهرباء
والمياه والريجي والنقل المشترك والبلديات والمرفأ
و»أوج��ي��رو» واإله����راءات والصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي ،تأييد اإلضراب واإلقفال الشامل يوم األربعاء
المقبل والمشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح في
الحادية عشرة قبل الظهر.
{ أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفيذ
تظاهرة سيارة مركزية يوم اإلثنين المقبل «من أجل إحقاق
الحق».
وفي مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر االتحاد العمالي
العام ،تال رئيس االتحاد اللبناني لمصالح النقل والسائقين
العموميين بسام طليس بيانا ً لفت فيه إلى «أنّ قطاع النقل
البري هو الدافع األكبر للضرائب والرسوم حيث يسدّد كل
سائق يوميا ً  20ألف ليرة ضريبة على صفيحة البنزين،
إضافة إل��ى فلتان أسعار قطع الغيار وال��م��واد الغذائية
واألدوية وكل مك ّونات الضريبة غير المباشرة».
وقال« :إزاء ما تقدّم ق ّرر قطاع النقل البري رزنامة تحرك
عبر الخطوة األولى في تنفيذ تظاهرة سيارة مركزية اإلثنين
المقبل  28من الجاري ،والتج ّمع عند مستديرة الكوال
الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ،واالنطالق الساعة

الحادية عشرة في اتجاه مستديرة رياض الصلح عبر الخط
اآلتي :مستديرة المزرعة – مار الياس الحمراء – الصنائع –
رياض الصلح ،وتنطلق أيضا ً تظاهرة من مستديرة الدورة
إلى ساحة رياض الصلح في الحادية عشرة قبل الظهر».
وأكد البيان دعم اتحادات النقل البري «هيئة التنسيق
النقابية في نضالها في سبيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب
كحق مكتسب من دون تحميل الشعب اللبناني أي أعباء»،
كما طالبت رئيس الجمهورية «ب��ر ّد قانون اإلي��ج��ارات
الظالم».
{ ينهي معرض المهن السنوي الذي افتتحته الجامعة
األميركية ف��ي ب��ي��روت نشاطه ال��ي��وم .وه��و يهدف إلى
تقديم ش��روح وافية للطالب عن كيفية اإلف��ادة من أفضل
فرص العثور على عمل ،ويوفر دليال وخريطة له وجدوال
بالمحاضرات والمقابالت للزوار.
يذكر أنّ المعرض من تنظيم مكتب خدمات التوظيف
والمهن للطالب ،وتشترك فيه عشرات المؤسسات المالية
والصناعية والتجارية ،المحلية واإلقليمية والعالمية
والمتعددة الجنسيات ،باإلضافة إلى مؤسسات تعمل في
ميادين الهندسة وإالعالم والتربية واالستشفاء والخدمات.
ويهدف إل��ى إيجاد فرصة للتالقي بين أصحاب العمل
والطالب ،خصوصا ً الخريجين أو من أوشكوا على التخرج،
مما يوفر عليهم عناء االتصال بمؤسسات عديدة.
وي���زور المعرض ع��دد كبير م��ن ال��ط�لاب م��ن مختلف
االختصاصات.
{ أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية
 N.E.U.Companyومؤسسة كهرباء لبنان ،وضمن
برنامجها الهادف لتحسين وتجديد الشبكة الكهربائية ،أنّ
فرقها المختصة قامت أمس ،بمؤازرة كهرباء لبنان ومواكبة
القوى األمنية ،بحملة قمع المخالفات ون��زع التعديات
وتنظيم محاضر ضبط في ح� ّ
�ق المخالفين في منطقة
الغبيري (بئر حسن).
وشكرت الشركة في بيان ،المواطنين الذين يتعاونون
معها «من أجل الحفاظ على المصلحة العامة» ،معلنة «أنها
ماضية قدما في هذه الخطة ،وأنّ عمليات التفتيش ستشمل
كل المناطق التابعة لنطاق عملها أي مناطق جبل لبنان
الجنوبي والجنوب» .وذكر البيان بأنه «كلما ازداد التعليق،
كلما تعرضت الشبكة للضغط ،ما يسبب بازدياد األعطال
ويؤدي إلى قطع التيار وزيادة ساعات التقنين».

