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اقت�صاد
قلق حيال �إنتاج الحبوب في �أوكرانيا

«العمالي» يت�ضامن مع موظفي مرف�أ بيروت

غ�صن� :سنواجه كل من يحاول
التع ّر�ض لأي تحرك نقابي
أشاد رئيس االتحاد العمالي العام بـ«الموقف التضامني
لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت يوم اإلضراب في 30
نيسان إلقفال المرفأ» ،مؤكدا ً أنّ االتحاد «سيواجه ك ّل من
يحاول التعرض ألي تحرك نقابي ،ونحن بإمكاننا إقفال
أي مرفق بأساليبنا الحديثة والتي شرعها لنا القانون
والدستور».
وخ�لال لقاء تضامني مع نقابة موظفي وعمال مرفأ
بيروت في مقر النقابة أم��س ،أعلن غصن «أنّ التحرك
المطلبي الذي بدأه االتحاد بيوم إضراب تحذيري ،مستمر
في حال تغافلت الدولة وغضت الطرف عن حقوق الموظفين
والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين
يجب أن تشملهم سلسلة الرتب والرواتب» .وقال« :نحن
مستعجلون إلقرارها وهي تسير بهذا االتجاه ،وأعتقد أيضا ً
أنّ هناك إجماعا ً على رفض الضرائب والرسوم التي ترهق
الموظفين والعمال ،فاألجر في قيمته وليس في كميته».
وتط ّرق إلى «بدعة المياومين والمتعاقدين وعمال
الفاتورة الذين هم من دون سلسلة رتب وروات��ب» ،الفتا ً
إلى أنّ «االتحاد يع ّد مؤتمرا ً لتشكيل لجنة متابعة تقوم
بإجراء اتصاالت وتحركات واسعة لدى مختلف الجهات
الرسمية المعنية بهدف تثبيتهم».
وكان رئيس نقابة موظفي وعمار مرفأ بيروت بشارة

األسمر استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادة االتحاد العمالي
العام وجميع االتحادات على هذه الوقفة التضامنية،
مشددا ً على «ال��وح��دة والتكامل والعمل المشترك بين
النقابات العاملة في مرفأ بيروت ،الدعم المطلق ألصحاب
الحقوق للحصول على سلسلة الرتب والرواتب،أحقية
المصالح المستقلة بسلسلة الرتب والرواتب والتي تتالزم
مع إقرار السلسلة في مجلس النواب ضمن مبدأ الموازاة
بالصيغ وملء الشواغر في المؤسسات» ،وأكد «الرفض
المطلق ألي زي��ادات على الضرائب والرسوم المباشرة
وغير المباشرة من أمثال الضريبة على القيمة المضافة أو
رسوم كهرباء أو اتصاالت ،لتمويل السلسلة».
ودعا األسمر إلى «إعادة تفعيل لجنة المؤشر ،تمهيدا ً
إلعطاء غالء معيشة يتناسب مع واقع الغالء المستشري»،
مطالبا ً «الدولة بتمويل السلسلة عبر وقف مزاريب الهدر
والقضاء على الفساد وعبر جباية عادلة للضرائب» .وأكد
«ضرورة إيالء موضوع الرعاية الصحية المفقودة لدى
قطاعات واسعة من العمال والمتقاعدين».
وقد ض ّم وفد االتحاد العمالي العام كالً من األمين العام
سعد الدين حميدي صقر ،نائب الرئيس حسين فقيه ،أمين
الصندوق علي ياسين ،ومسؤول العالقات الخارجية
بطرس سعادة.

الم�ست�أجرون طالبوا �سليمان
بر ّد القانون التهجيري

يجد المزارعون األوكرانيون الذين تأثروا بأزمة اقتصادية كبيرة زادت من
حدتها التوترات مع روسيا ،أنفسهم مضطرين إلى التوفير والتقنين مع خطر
تآكل إنتاج الحبوب الذي يع ّد حيويا ً للبالد ولألسواق الدولية أيضاً.
وفي إطار االنكماش الطويل المستمر في أوكرانيا بشكل متواصل تقريبا ً منذ
حوالى السنتين ،يع ّد اإلنتاج الزراعي ،السيما الذرة والقمح ،واحدا ً من مصادر
االكتفاء النادرة ،خالفا ً لصناعة التعدين التي تواجه صعوبات كبيرة.
وقد بلغ هذا اإلنتاج مستوى قياسيا ً الصيف الماضي حيث بلغ  63مليون
طن ،ما أتاح للبالد أن تنافس هذه السنة روسيا التي تعتبر منتجا ً كبي ًرا،على
مرتبتها الثالثة بين المصدرين العالميين للحبوب.
لذلك تتابع القطاعات الزراعية منذ أسابيع بقلق ما يحصل في أوكرانيا
الذي اعتبرت لفترة طويلة أهراء القمح ألوروبا بسبب تربتها السوداء التي تع ّد
األخصب في العالم.
وإذا كانت الفوضى السياسية قد استثنت حتى اآلن عمليات التصدير ،فقد
بدأت عواقبها االقتصادية المد ّمرة (انهيار العملة واألزمة المصرفية) تظهر
للعيان على عالم زراعي ضعيف .ففي خضم فترة البذار الربيعية ،بدأ القلق
يتزايد حيال اإلنتاج في الصيف المقبل.
ويواجه مزارعو الحبوب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة (محروقات
وبذور وأسمدة ومعدات) بسبب انهيار العملة ،وفي وقت يحتاجون فيه إلى
األموال ،ال توافق المصارف على اإلقراض إال بفوائد تتجاوز أحيانا  30في المئة
وال يستطيع المزارعون احتمالها،
فيضطرون بالنتيجة إلى تقليل كميات الذرة المزروعة التي تزداد تكلفة
إنتاجها وتحتاج إلى كميات كبيرة من األسمدة ،لمصلحة الصويا على سبيل
المثال.
وتؤكد وزارة الزراعة األوكرانية أنّ عمليات البذار تتقدم «كما هو متوقع» وأنّ
المساحات قريبة حتى اآلن من المساحات المزروعة العام الماضي».
ويشير مدير النادي األوكراني للقطاع الزراعي الخبير فولوديمير البا إلى أنّ
«خفض البذار بنسبة قليلة أمر ممكن لكنه لن يكون كبيرا».
وفي المقابل ،يق ّر البا بالحاجة إلى التوفير لدى شراء أسمدة أو معدات
بأسعار متدنية.
بدوره ،قال المستشار في وزارة الزراعة األوكرانية هنري برنابو في إطار
التعاون مع فرنسا« :ثمة هاجس التمويل في نهاية الموسم».
وأض��اف« :إنّ « 90في المئة من التمويل قد تأمن حتى اآلن ،وبالنسبة
إلى الـ 10في المئة المتبقية ،ستبرز عوائق إضافية ألنّ المؤسسات ستواجه
صعوبات في التمويل ،ومن أجل إنهاء الموسم ،يمكن أن يشتري المزارعون
بذورا ً والسيما أسمدة محلية بدال من منتجات مستوردة تكون نتيجتها غالال
أقل».
واعتبر بيار بيغو من «أغريتل» أنه «لن تتوافر لهم القدرة على االستثمار في
اإلنتاج كما فعلوا في السنوات السابقة» ،مشيرا ً إلى أنه «ال تتوافر إلى ح ّد ما
مخزونات من األسمدة في المزارع».
وأضاف« :إنّ فرضيات المحاصيل ستصحح وسيؤثر ذلك على اإلنتاج».

بغداد ت�سمح ل�شركات الهاتف النقال
با�ستخدام ترددات 3G

خالل مسيرة المستأجرين في الحمرا
طالبت لجنة المتابعة لقضية
المستأجرين رئ��ي��س الجمهورية
ميشال سليمان بعدم إق��رار قانون
اإلي����ج����ارات ال��ج��دي��د ورده قبل
 2014/5/10إلى مجلس النواب.
وقد قطعت اللجنة طريق الحمرا
باتجاه ال��روش��ة أم��ام محالت «رد
شوز» ،وسط تدابير أمنية مشددة.

وت��ح��دث وج��ي��ه دام��رج��ي باسم
اللجنة فطالب «رئيس الجمهورية
بعدم ختم واليته بإقرار هذا القانون
ورده قبل  2014/5/10إلى مجلس
النواب» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا القانون
يقضي ع��ل��ى الطبقتين الوسطى
والفقيرة» ،وق��ال« :جميع القوانين
ّ
ح��ق المستأجر
ال��ت��ي أق���رت راع���ت

القديم بالخلو ألنه ّ
حق لنا لن نتنازل
عنه».
م��ن جهته ،ق��ال رئ��ي��س االت��ح��اد
ال��وط��ن��ي للنقابات ك��اس��ت��رو عبد
الله« :نجتمع مرة ثانية في شارع
ال��ح��م��را ،ف��ي قلب ب��ي��روت ،لنناشد
فخامة الرئيس ،أن ير ّد هذا القانون
التهجيري».

معهد با�سل فليحان �أطلق ال�شهادة التخ�ص�صية
عن «التنويع والتناف�سية االقت�صادية»
أطلق معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في
مقره أمس ،برنامج الشهادة التخصصية عن «التنويع
والتنافسية االقتصادية» الذي ينظمه على مدى أسبوعين،
بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ،ويشارك فيه أكثر
من  30مسؤوال ً في إدارات عامة لبنانية.
وتشمل الشهادة التخصصية برنامجين تدريبيين،
أولهما بعنوان «سياسات التنويع االقتصادي :تجارب
دولية وعربية» يقام من  5إلى  9أيار الجاري ،والثاني
بعنوان «تعزيز التنافسية االقتصادية :تجارب دولية
وعربية» ،ويقام من  12إلى  16أيار.
ويحاضر في برنامج «سياسات التنويع االقتصادي»
الدكتور محمد أمين لزعر من المعهد العربي للتخطيط،
ويركز على التنويع االقتصادي كوسيلة لتحقيق التنمية
المستدامة ودراسة أهم المخاطر المرتبطة بضعف التنويع
االقتصادي وأهم تحدياته ومحدداته ،ال سيما مؤشراته.
ويطلع المشاركون على تطبيقات التنويع االقتصادي

في حالة لبنان وبعض ال��دول العربية األخ��رى ،وعلى
دور السياسات والقطاع الخاص والتكامل االقتصادي
اإلقليمي.
أما برنامج «تعزيز التنافسية االقتصادية» فيحاضر فيه
الخبير المصطفى بنور من المعهد العربي للتخطيط ،ويركز
على تحديد مفهوم الميزة النسبية في األسواق الدولية أو
ما يعرف بالتنافسية الموروثة ،والميزة التنافسية وتفسير
ظاهرة نجاح دول في األسواق الدولية من دون االعتماد
على وفرة الموارد الطبيعية .ويتناول البرنامج مؤشري
الميزة النسبية وتحليل أداء األسواق الخارجية ،ومفهومي
البيئة التنافسية والميزة التنافسية .ويشمل البرنامج
مدخال لمفهوم القدرة التنافسية الوطنية ،ويتطرق إلى
صوغ سياسات التنافس على مستوى المشروع وعلى
المستوى الوطني ،وكذلك سياسات التحديث الصناعي،
إضافة إلى تقويم تجارب بعض الدول في تطوير القدرة
التنافسية ،والوضع التنافسي لالقتصاد اللبناني.

أعلنت الحكومة العراقية أمس ،أنها قررت السماح لشركات الهاتف النقال
العاملة في البالد باستخدام ترددات الجيل الثالث  3Gبعد سنوات من الوعود،
ووسط إحباط ومناشدات المستخدمين.
وال يزال من غير الواضح كيفية ترخيص ترددات الجيل الثالث أو بيعها ،حيث
أنّ البيان الصادر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لم يكشف
عن تفاصيل إضافية وال حتى عن موعد تطبيق القرار ،بل اكتفى باإلشارة إلى أنّ
«الغرض من الموافقة على استخدام ترددات الجيل الثالث هو لتقديم الخدمات
بجودة عالية».
وكانت شركات الهاتف النقال الثالث الكبرى في العراق اشتكت منذ سنوات
من أنّ الحكومة ال تتحرك بالسرعة الكافية للسماح لها بتحديث خدماتها التي
ال تزال تعمل وفق تقنية الجيل الثاني ،والتي تتيح للهواتف المحمولة إجراء
واستقبال المكالمات والرسائل النصية وتصفح المواقع األساسية ،في حين أنّ
الجيل الثالث يزيد بشكل كبير من قدرات عرض الشبكات ويسمح للمستخدمين
بالوصول إلى المواقع األكثر تعقيدا ً وبسرعة أكبر.
وتؤ ّمن تقنية الجيل الثالث قدرة للهواتف النقالة على التعامل مع البيانات
والتطبيقات التي تستخدمها شركة  I phone appleوبشكل متزايد من قبل
مستخدمي الهواتف الذكية ،وتمنح مستخدميها قدرة االستفادة من مجموعة
واسعة من الخدمات التي تتجاوز المكالمات والرسائل النصية ،ذلك أنّ
الخدمات التي يحصل عليها مستخدمو الهاتف النقال في العراق تقتصر على
تقنية الجيل الثاني على الرغم من انتشار الهواتف النقالة بنسبة تصل إلى
سبعين في المئة .ويستطيع الزبائن االختيار بين شركة زين الفرع العراقي
للمشغل الكويتي التي تحمل االسم ذاته ،و»آسياسيل» التي تملك معظم أسهمها
قطر تليكوم أو كوريك تيليكوم.

متفرقات
وجه أمين مال غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال
{ ّ
توفيق دبوسي ،كتابا ً لوزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم طالب بموجبه النظر
باالستحقاقات المتعلقة بالغرف اللبنانية.
ولفت دبوسي إلى «أنّ وزير االقتصاد سيتخذ القرار الذي يراه مناسباً ،وبالتالي
تحديد الموعد المالئم الذي سيتم على أساسه التعامل مع االستحقاقات العائدة
للغرف اللبنانية ،ال سيما غرفتي طرابلس والشمال وزحلة والبقاع» ،مشيرا ً إلى
أنه ينتظر من حكيم مبادرة «تعزز أدوار الغرف اللبنانية ،باعتبارها مؤسسات
ناشطة في الحياة االقتصادية الوطنية والواجهات األبرز لمداميك االقتصاد
اللبناني».
{ ح ّذر تجمع مستخدمي ومتعاقدي مستشفى رفيق الحريري الجامعي «من
مغبة عدم ايجاد حلول جذرية وسريعة لوضع المستشفى بما يضمن ديمومته
واستمراريته واستقرار اوضاع مستخدميه ومتعاقديه».
وقال التج ّمع في بيان أمس« :بعد أن شارف شهر أيار على االنتصاف دون
أن تدفع مستحقات الموظفين عن شهري آذار ونيسان ،وحيث أن مستخدمي
ومتعاقدي مستشفى رفيق الحريري الجامعي ال يتحملون مسؤولية ما آلت إليه
األمور من تر ٍّد في وضعه المالي وترهّ ل في وضعه اإلداري ،فإنهم قد ضاقوا ذرعا
من الوعود المتكررة وإعالنات النوايا المتعاقبة لح ّل مشكلة رواتبهم المزمنة».

ن�شاطات اقت�صادية
{ تسلم وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان
دعوة رسمية من نظيره اإليراني لزيارة إيران من
السفير غضنفر ركن آبادي الذي بحث معه في سبل
التعاون بين البلدين في مجاالت الطاقة والكهرباء
والمياه ،وفي االتفاقات السابقة المتعلقة بإنتاج
ونقل الكهرباء وكذلك السدود وغيرها.
وكان نظريان بحث مع وزير الصناعة حسين
الحاج حسن والنائب إميل رحمة في موضوع
الشح الحاصل هذا العام ،ثم بحث
المياه في ظل
ّ
في المشاريع الممولة من الـ UNDPفي مجال
الطاقة ،مع المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة
في لبنان روس ماونتن.
كما التقى وزير الطاقة سفيرة بلجيكا كوليت
تاكيه.
{ أطلق وزير البيئة محمد المشنوق مشروع
إعادة تدوير النفايات في جامعة بيروت العربية
 حرم بيروت ،ومعرض الجمعيات غير الحكوميةالرابع في حضور إدارة الجامعة وطالبها.
ولفت المشنوق إل��ى أنّ «ال��ف��رز من المصدر،
سيح ّول النفايات من نقمة إلى نعمة إذ أنّ هذا الفرز
سينتج نفايات قابلة للتدوير مع ما للتدوير من
أهمية اقتصادية مباشرة حيث تتم إعادة تصنيع
هذه النفايات ،وبالتالي نحقق الحفاظ على الموارد
الطبيعية مما يقلّل من االستهالك غير المحدود
للموارد المحدودة في الطبيعة».
{ غادر وزير السياحة ميشال فرعون بيروت
أم��س ،متوجها إل��ى اإلم���ارات العربية المتحدة
للمشاركة في فعاليات «معرض س��وق السفر

العربي  ،»2014الذي يشارك فيه أكثر من 2700
جهة عارضة من  83دول��ة ،من بينها لبنان عبر
ج��ن��اح ضخم يضم وزارة السياحة والقطاع
الخاص.
وسيعقد فرعون اليوم مؤتمرا ً صحافيا ً في جناح
ال��وزارة في المعرض ،يطلق خالله حملة «Live
 »Love Lebanonالتي تتضمن رزما ً سياحية
وموقعا ً إلكترونيا ً وحملة إعالنية جديدة ،ويتطرق
إلى استعدادات لبنان لموسم الصيف.
كما سيجري ف��رع��ون مباحثات م��ع ع��دد من
المسؤولين اإلماراتيين في إطار المساعي لعودة
السياح الخليجيين إلى لبنان.
{ أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
ال��ق��رار رق��م  1/912المتعلق بتنظيم «ملفات
المؤسسات المستوردة للمواد المضافة لألغذية،
وينص على منع استيراد أي من المواد المصنفة
ّ
مواد مضافة لألغذية ،قبل استكمال الملف اإلداري
المتعلق بالمؤسسة ،والملف الفني المتعلق بالمواد
المضافة نفسها ،لدى وزارة الصحة العامة ،خالل
مهلة شهرين من تاريخه».
ومن الشروط المطلوبة :تقديم الئحة باألصناف
المستوردة ،مع تحديد اإلسم الكيميائي لكل مادة
مضافة ،واإلسم التجاري والرمز وطريقة الحفظ،
ورقم المواصفة التي تجيز استخدامها ،وشهادة
تحليل من الشركة المصنعة ،وإف��ادة عن أصول
التصنيع الجيد من بلد المنشأ ،وإف���ادة تثبت
جواز استخدام المواد في صناعة األغذية في بلد
المنشأ».

ركن آبادي يسلّم الدعوة إلى نظريان

المشنوق يطلق مشروع اعادة تدوير النفايات في الجامعة العربية

�إعادة انتخاب �شقير رئي�س ًا
لغرف التجارة في البحر المتو�سط
أع��ي��د ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ات��ح��اد
ال��غ��رف اللبنانية رئ��ي��س غرفة
بيروت وجبل لبنان محمد شقير
رئ��ي��س�ا ً لجمعية غ��رف التجارة
وال��ص��ن��اع��ة ل��ل��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط
(أسكامي) لوالية جديدة ،بإجماع
الغرف المتوسطية ،خالل انعقاد
هيئة مكتب «اسكامي» ولجنتها
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي م��دي��ن��ة طنجة
المغربية.
وش���دّد شقير خ�لال االجتماع،
على «الدور األساسي الذي تؤديه
غرف التجارة و»أسكامي» في دفع
عملية النمو في المتوسط» مؤكدا ً
«ض����رورة ب��ذل م��زي��د م��ن الجهد
لتفعيل التعاون بين دول المنطقة،
للنهوض باقتصاد المتوسط».
وإذ شدّد على «أهمية العولمة
واالنفتاح االقتصادي ضمن مبدأ
التنافسية» ،اعتبر أنّ «تنمية
منطقة المتوسط تشكل شرطا ً
أساسيا ً للدخول بقوة في االقتصاد
العالمي».
ولفت إلى أنّ «المنطقة تعاني
تفاقم مشكلة البطالة ج ّراء األزمات
األخيرة ،كما أنّ دول الشمال تعاني
أيضا من بطالة متنامية».
وأش���ار شقير إل��ى أنّ سياسة
«اسكامي» تشدد على ثالث ركائز
أساسية هي :االنفتاح االقتصادي
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن ال���م���وارد ،دع��م
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ودع����م ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر البنى
التحتية.
وق���ال« :إنّ غ��رف التجارة في
الدول الموجودة فيها و»اسكامي»

متوسطا ً أعضاء مكتب «اسكامي»
شقير
ّ
على مستوى المتوسط يعملون
على تحقيق مجموعة من األهداف،
أب��رزه��ا :تشجيع االستثمار في
ق��ط��اع اإلن���ت���اج ،إزال����ة ال��ع��وائ��ق
البيروقراطية التي تفرض على
المستثمرين ،تشجيع األع��م��ال
ال��ص��غ��ي��رة ف���ي دول ال��ج��ن��وب
والمعمول بها في االتحاد األوروبي،
تطوير الوسائل التي تساعد في
إنشاء مؤسسات صغيرة مبدعة،
مثل «الفارو» ،وتطوير وسائل ح ّل
النزاعات التجارية مثل الوساطة
والتحكيم».
وأكد شقير أنه «يعمل على توفير
إط���ار للتعاون االق��ت��ص��ادي بين
«اسكامي» ودول الخليج ،وهناك
الكثير من المشاريع المشتركة

التي سيتم تنفيذها في هذا اإلطار
في المستقبل القريب».
وقد تم خالل اجتماع «اسكامي»
االت��ف��اق على عقد اجتماع هيئة
ال��م��ك��ت��ب وال��ج��م��ع��ي��ة العمومية
للجمعية في بيروت في  14و15
تشرين األول المقبل ،وكذلك تنظيم
مؤتمر السياحة المتوسطي في 13
تشرين األول المقبل في بيروت.
وك�����ان ش��ق��ي��ر زار ال��م��ن��ط��ق��ة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ح��رة ف��ي طنجة
يرافقه المدير العام للمنطقة مهدي
التازي الريفي ال��ذي أطلعه على
المصانع واألع��م��ال في المنطقة،
وأب��دى شقير إعجابه بـ«التنظيم
وأهمية ه��ذه المناطق في تنمية
المحيط الموجودة فيه».

«عايدة» تعيد الحياة �إلى مرف�أ طرابل�س
ووفد من الأكاديمية البحرية زار زعيتر
أق��ي��م ف��ي ح���رم م��رف��أ ط��راب��ل��س
اح��ت��ف��ال ش��ع��ب��ي ،لمناسبة رس � ّو
السفينة «عايدة» عند رصيف المرفأ
والتابعة لألكاديمية العربية للعلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل البحري
في مصر ،ودعما ً إلحياء السياحة
المرفئية وع��ودة الحياة إل��ى مرفأ
طرابلس.
وجال الحضور في أرجاء السفينة
«عايدة» واطلعوا على ما تقدمه من
علوم بحريّة للطالب العرب الذين
يخضعون لدورات تدريبية بحريّة
على متن ه��ذه السفينة وتستمر
الدورة أشهر عدة.
وتحدث رئيس الجامعة اللبنانية
الفرنسية الدكتور محمد سلهب،
مؤكدا ً «أهمية التواصل الذي يؤ ّمنه
مرفأ طرابلس مع باقي أرجاء العالم
الخارجي ،ال سيما مع الدول العربية
والغربية المطلة على البحر األبيض
المتوسط ،فهو شريان مهم بالنسبة
للبنان وداللة على انفتاح طرابلس
على العالم وتمسك أه��ل المدينة
بالحياة».
وأش��ارت رئيسة مكتب التمثيل
اإلقليمي التحاد الموانىء البحرية
العربية فاتن مرعب سلهب إلى «أنّ
وصول السفينة «عايدة» إلى مرفأ
طرابلس دليل على دور المرفأ الذي
ت ّم تأهيله وتعميق حوضه ليصبح
م��ن أف��ض��ل م��راف��ىء ش��رق��ي البحر
المتوسط».
من جهته ،أكد مدير مرفأ طرابلس
أحمد تامر أنّ أبناء المدينة «يصرون
على التالقي بمختلف انتماءاتهم
الدينية والمناطقية».

ورأى أم��ي��ن ال��م��ال ف��ي غ��رف��ة
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
طرابلس توفيق دبوسي «أنّ موقع
مرفأ طرابلس يؤهله للقيام بدور
اقتصادي وحياتي مهم على صعيد
تمتين ال��ع�لاق��ة م��ع أب��ن��اء المدن
وال��دول المطلة على البحراألبيض
المتوسط ،إض��اف��ة إل��ى األنشطة
ال��ب��ح��ري��ة األخ�����رى م���ن ت��ص��دي��ر
واستيراد».
من جهته ،أشار القبطان حسام
مجد الدين طه ال��ى «أن السفينة
عايدة هي حكومية مصرية ولها
مهمتان رئيسيتان تموين مناطق
ال��م��ن��ارات ال��ب��ح��ري��ة وال��م�لاح��ي��ة
وإمدادها بالوقود والمؤن ،وتدريب
طلبة األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري على
أعمال القيادة والهندسة البحرية».

زعيتر

وف��ي سياق متصل ،تناول وزير
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
ف��ي مكتبه م��ع رئ��ي��س األك��ادي��م��ي��ة
البحرية العربية في االسكندرية اللواء
اسماعيل عبد الغفار على رأس وفد من
األكاديمية ،األعمال والتعاون المشترك
القائم بين األكاديمية ومرفأ طرابلس
باعتبار لبنان شهد تقدما سريعا على
مستوى الموانئ البحرية.
واعتبر زعيتر أنّ «م��راف��ئ لبنان
من أهم المرافئ على الشاطئ ومركز
استقطاب مهم ألكبر الشركات العالمية
في مجال النقل البحري ،وقد استعاد
لبنان هويته البحرية وبدأ يستقطب
أعماال كبيرة وعروضا ً كثيرة للعمل
على أرض��ه رغ��م ال��ظ��روف الصعبة
والتحديات والمشاكل التي يم ّر بها».

من االحتفال بالسفينة عايدة في مرفأ طرابلس

 Ericssonتحتفل باليوم العالمي للعامالت
في مجال تكنولوجيا المعلومات

احتفلت إريكسون باليوم العالمي
للفتيات ف��ي م��ج��ال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بمشاركة
طالبات الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا في بيروت.
ولفت القيّمون على الحدث إلى
«أنّ إريكسون تهدف إلى أن تصل
مشاركة المرأة داخل الشركة عالميا ً
إلى الثلث مع حلول سنة 2020
في إطار سعيها لزيادة مشاركتها
مع ق��ادة القطاع المستقبليين في
م��ج��ال تكنولوجيا المعلومات
واالت��ص��االت ولتمكين السيدات
الشابات وتشجيعهن على العمل».
وأت���اح ال��ح��دث ،ال���ذي شاركت
فيه نساء رائ���دات من إريكسون،
فرصة للعديد من الطالبات لمعرفة
المزيد عن الوظائف في هذا القطاع
وش ّكل مساحة لتبادل األفكار مع
المتحدثين م��ن إري��ك��س��ون حول
تطلّعات الشركة على المدى القصير
والطويل لك ّل ما يتعلق بصناعة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتطور المجتمع الشبكي وال��دور
الذي يمكن أن تقوم به ك ّل منهن في
تطوير هذا القطاع.
وشاركت كل من فدا كبي ،رئيسة
االتصاالت الخارجية ونجالء نعيم،
رئيسة قسم عمليات البيع في
إريكسون الشرق األوس��ط وسارة
ري��دان من قسم الموارد البشرية،
تفاصيل مسار حياتهن المهنية
في مجال تكنولوجيا المعلومات

واالت����ص����االت وم���ا يكتنفها من
تحديات وإن��ج��ازات تشكل حافزا ً
للتطور وال��ع��ط��اء وال��ط��م��وح إلى
المزيد.
وعقب ال��ن��دوة تلقت الطالبات
دعوة إلى زيارة مكتب إريكسون في
بيروت واالطالع على سير العمل.
وف����ي س���ي���اق ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى
المبادرة ،قال رئيس وحدة شمال
الشرق األوسط في الشركة طارق
ال��س��ع��دي « :تعتبر مشاركتنا
ف��ي ه��ذه ال��م��ب��ادرة ف��رص��ة فريدة
للتواصل مع الطالبات الشابات
إلطالعهن على قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالت��ص��االت .ونحن

في إريكسون نؤمن بشدة بفوائد
تن ّوع القوى العاملة ،حيث يسهم
كل فرد بقدراته ومهاراته وخبراته
الخاصة».
ي��ذك��ر أنّ ه��ذا ال��ح��دث ه��و جزء
من المبادرة التي يجري تنظيمها
حول العالم من قبل أعضاء االتحاد
الدولي لالتصاالت والتي تجذب
اآلالف من الطالبات في جميع أنحاء
العالم سنوياً ،وتهدف إلى تشجيع
وتثقيف وتمكين الفتيات والنساء
الخ��ت��ي��ار اخ��ت��ص��اص��ات ف��ي ه��ذا
القطاع ،وح ّثهن على اختيار مهنة
في عالم تكنولوجيا المعلومات
واالتصال أو أية قطاعات مشابهة.

