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اقت�صاد

خليل و�سالمة ناق�شا ا�ستراتيجية الدين العام:
ال خطر على الو�ضع النقدي وال مخاوف مالية كبيرة
عقد وزير المال علي حسن خليل
أم��س ،اجتماعا ً مع حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة والهيئة العامة
إلدارة الدين العام ،في مكتبه في
الوزارة ،حيث جرى وضع الخطوات
العامة الستراتيجية الدين العام،
وال���ت���ي س��ت��ع��رض ع��ل��ى مجلس
الوزراء ،وغيرها من األمور المرتبطة
بالمالية العامة.
ولفت سالمة إل��ى أنّ الهدف من
االجتماع هو «أال تخلق الحاجات
التي ستمول من الدين العام ضغطا ً
على اإلمكانات التسليفية للقطاع
ال��خ��اص ،وأال تخلق ضغطا ً أيضا ً
على الفائدة التي يستدين لبنان
بها ،باعتبار أنّ الرتفاع الفائدة آثارا ً
سلبية ليست اقتصادية فحسب ،بل
اجتماعية أيضاً».
ول���م ي��ش��أ س�لام��ة ال��ت��ط � ّرق إل��ى
م��وض��وع السلسلة وق����ال« :لقد
أصبحت في عهدة مجلس النواب،
وال��ن��واب ه��م أص��ح��اب ال��ق��رار وما
ي��ج��ري ه��و خ���ارج إم��ك��ان��ات البنك
المركزي» .وطمأن إلى أنّ «االستقرار
النقدي سيبقى مستمراً ،فاألسواق
مرتاحة والعملة اللبنانية ثابتة،
وليست هناك مخاوف ،ونحن لدينا
اإلم��ك��ان��ات وه��ي م��ت��واف��رة ،ولدينا
اإلرادة لنحافظ على هذا االستقرار».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع���ن إم��ك��ان
ارتفاع الموازنة إلى أكبر من الحجم
ال��م��ع��ت��اد ،كما حصل ع��ام 2013
وم���دى ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى االس��ت��ق��رار
المالي والنقدي ،أج��اب« :ما يهمنا
هو النسبة بين الدين العام والناتج

خليل وسالمة خالل لقائهما في وزارة المال
المحلي واإلم��ك��ان��ات لخلق النمو،
وكلها من مسؤوليات الدولة ،وتم ّر
أساسا ً بأجواء مستقرة سياسياً».
وقال الوزير خليل« :تناولنا في
شكل محدّد وضع استراتيجية للدين
العام التي هي جزء من مهمات الهيئة
العليا إلدارة الدين العام المنصوص
عليها في القانون ،وهذا هو االجتماع
األول الذي نعقده ،ووضعنا الخطوط
العريضة لهذه االستراتيجية التي
ستكون مدار نقاش في األيام المقبلة
في مجلس ال��وزراء إلقرارها ،والتي
على أس��اس��ه��ا ت��ق��وم وزارة المال
ب��ال��خ��ط��وات ب��ال��ت��ع��اون م��ع البنك
المركزي لتنفيذها ،وهي تهدف في

(داالتي ونهرا)

شكل أس��اس��ي ال��ى إط��ال��ة متوسط
استحقاقات ديوننا ،وهو ما يرتب
انعكاسات مباشرة على الوضعين
المالي واالقتصادي ،وعادلة لخفض
نسبة ه��ذا ال��دي��ن ووض��ع هيكلية
ت��ت��ح��دد فيها نسبة م��ن العمالت
األجنبية م��ع نسبة م��ن العمالت
المحلية من ضمن القوانين التي
تسمح لنا بهذا األمر» .وأضاف« :إنّ
الخطوات االجرائية التي اتخذت
راعت كل التقديرات المرتكزة على
ت��ح��ل��ي�لات اق��ت��ص��ادي��ة لمجموعة
كبيرة من العوامل المؤثرة برصد
ه��ذه االستراتيجية ،والتي عملت
عليها الدوائر المختصة في الوزارة،

متعاقدو المهني والتقني يطالبون بتثبيتهم

غ�صن� :سنكون في مقدمة كل مطلب وتحرك ّ
محق

شدّد رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن على أنّ
«السلسلة هي من ّ
حق المتعاقدين وهذا ال يمكن أن يت ّم إال من
خالل تثبيتهم في المالك».
وخ�لال اعتصام نفذته اللجان العليا للمتعاقدين في
التعليم المهني والتقني الرسمي أم��ام وزارة التربية في
األونيسكو،
قال غصن« :يجب أن تحمل الدولة قضيتكم ألنكم جزء
أساسي من التعليم الرسمي وعددكم ي��وازي في مراحل
التعليم معلّمي المالك».
وأض���اف« :تع ّودنا على مشاريع القوانين التي ترد
بالمماطلة والتسويف ،ونطالب وزير التربية باإلفراج عن حق
تثبيت المعلمين وال سيما في التعليم المهني والتقني الذي
نع ّول عليه ،ألنّ البلد يحتاج إلى تقنيّين فاعلين ومتعلمين،
وأنتم ركيزة من ركائز الدولة وال يجوز إال إنصافكم وإعطاءكم
حقكم ،واالتحاد العمالي العام إلى جانبكم».
وق��ال« :لألسف ليس هناك استقرار وظيفي ،ومن أجل
ذلك كان القرار في أن تكون التحركات على المستويات
كافة خصوصا ً على مستوى التعليم للمتعاقدين» ،مشيرا ً

«الدولية للمعلومات» ناق�شت ال�سل�سلة
«بين الحقوق والكلفة والتداعيات»

إلى التحرك الذي سينفذه الضمان االجتماعي وكل قطاعات
الدولة.
وأكد غصن أنّ «هذاالتحرك هو استمرار لكل التحركات
وحقوقكم ال يمكن أن تضيع ،واالتحاد العمالي يؤيد هذا
التحرك وسيكون في مقدمة ك ّل مطلب وتح ّرك محق».
ثم تالعادل حاطوم بيان اللجنة الذي طالب فيه بتثبيت
المتعاقدين وقال« :معالي وزير التربية ،بعد استردادكم
للقانون الموجود في لجنة التربية النيابية على أن يعاد بعد
ثالثة أسابيع ،وبعد انقضاء هذه المدة ،جئنا اليوم لمطالبتكم
باإلسراع والتفضل بالرد وإعطاء رأيكم الستكمال مناقشة
القانون في لجنة التربية وباقي اللجان ليصار إلى إقراره».
وأكد حاطوم أنّ «الكفاءة والخبرة واالختصاص موجودة
لدى المتعاقدين الحاليين ،فلماذا ال يتم إنصافهم؟ أليس
التعليم المهني ض���رورة للنهوض وال��ت��ط��ور ف��ي ال��دول
والمجتمعات ألنه مرتبط بسوق العمل؟ فإذا كانت الدولة
تريد التعليم المهني والتقني وتنشىء م��دارس ومعاهد
فلتعمل جديا وفعليا على تثبيتنا ،سنتقاعد ونحن متعاقدون،
إلى متى االستهتار والتسويف والمماطلة».

وك��ان��ت م��وض��ع ت��ق��دي��ر م��ن فريق
ح��اك��م��ي��ة م��ص��رف ل��ب��ن��ان .ونحن
نطمح إلى إدارة رشيدة للدين العام،
وإل��ى إدارة مؤسساتية لهذا الدين
ال��ذي تبدو مؤشراته إلى ارتفاع».
وتابع« :لقد وضعنا كل المعطيات
الستحقاقاتنا الثابتة المرتبطة
بالديون واالستحقاقات المتوجبة
علينا بالعمالت المحلية والعمالت
األجنبية ،وموضوع العجز ونسبته،
في مسار تحليلي أوصلتنا إلى ما
يجب أن نقوم به لجهة كيفية إدارة
هذا الدين مع كل المعايير العلمية
بالتنسيق مع الهيئات الدولية التي
نتعامل معها بهذا الشأن».

وأوض���ح خليل« :إنّ م��ؤش��رات
الدين إل��ى ارت��ف��اع وال��ي��وم ناقشنا
بعضا ً من الواردات ،لكنْ  ،أمامنا تح ٍد
كبير ،جراء زيادة اإلنفاق وانخفاض
ال���واردات ،ل��ذا علينا أن ننتبه إلى
كيفية مقاربة الموضوع».
وطمأن وزي��ر المال أي��ض�اً ،على
الوضع النقدي ،وق��ال« :ال مخاوف
مالية كبيرة ،لكن بالتأكيد نحن
في حاجة إل��ى وض��وح في طريقة
ت��ع��اط��ي��ن��ا وم��ق��ارب��ت��ن��ا للملفات
المالية التي تنطلق م��ن الشعور
بالمسؤولية ،فالدين العام وصل
إلى  65مليار دوالر ،وهو إلى ارتفاع،
مع إنفاق متوقع يرتفع هذا العام
نتيجة أك��ث��ر م��ن ع��ام��ل ،ل��ك��ن ه��ذا
االنفاق مقابل الواردات وفي حال لم
يكن هناك استقرار بالطبع سيكون
هناك تأثير».
وردا ً على س��ؤال ح��ول سلسلة
ال��رت��ب وال����روات����ب ،أج����اب« :ف��ي
ال��دراس��ة ال��ت��ي وضعناها أدخلنا
ف��ي االع��ت��ب��ار إق���رار سلسلة الرتب
وال��روات��ب باعتبارها واح���دة من
القضايا المطروحة المحقة والتي
يجب أن تقر ،وق��د أدخلنا تقديرنا
ل��ل��واردات التي ت � ّم نقاشها ،وهي
الواردات الواقعية وليست النظرية
ب��ن��ق��اش م��وض��وع��ي ي��ن��ط��ل��ق من
مسؤولية ال��دول��ة .فنحن مع إق��رار
سلسلة الرتب وال��روات��ب بطريقة
رش��ي��دة فيها ت���وازن بين اإلن��ف��اق
وال�����واردات ،وأعتقد أنّ ه��ذا األم��ر
سيكون صحيا ً القتصادنا وماليتنا
وليس العكس».

الق�صار ي�شارك في المنتدى
االقت�صادي العربي النم�ساوي
يغادر الرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية الوزير السابق عدنان القصار إلى العاصمة النمساوية فيينا،
للمشاركة في االحتفالية التي تقيمها الغرفة التجارية العربية  -النمساوية،
لمناسبة مرور  25عاما ً على تأسيسها برعاية الرئيس النمساوي هاينز فيشر.
القصار بالعالقات العربية  -النمساوية ،داعيا ً إلى «ضرورة تطوير
وقد ن ّوه
ّ
أسس هذه العالقة وتقويتها على جميع األصعدة ،وال سيما على الصعيد
االقتصادي وخصوصا ً في ظ ّل المزايا التي تتم ّتع بها النمسا والبلدان العربية»،
الفتا ً إلى أنّ «رجال األعمال في النمسا والبلدان العربية يستطيعون أداء هذا
الدور ،بما يساهم في رفع مستوى التبادل التجاري واالقتصادي».
كما سيلقي كلمة في افتتاح فعاليات «المنتدى االقتصادي العربي -
النمساوي السابع» ،الذي ّ
تنظمه الغرفة العربية  -النمساوية بمشاركة كبار
الشخصيات والمسؤولين النمساويين والعرب ،وفي مقدمهم نائب المستشار
النمساوي ميخائيل شبيندليغر ،وزير االستثمار السوداني مصطفى عثمان
إسماعيل ،نائبة حاكم والية فيينا ريناتا براونر ،رئيس الغرفة العربية -
النمساوية السيناتور ريتشارد شينتس ،نائب رئيس الغرفة المستشار نبيل
الكزبري ،باإلضافة إلى حشد من السفراء العرب ورؤس��اء اتحادات الغرف
العربية والغرف العربية  -األجنبية المشتركة.
وستقيم الغرفة العربية  -النمساوية عشاء على شرف القصار والشخصيات
المشاركة في المنتدى.

من حلقة النقاش
ّ
ن��ظ��م��ت ال���ش���رك���ة «ال���دول���ي���ة
للمعلومات» حلقة ح��وار بعنوان
«سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب :بين
الحقوق والكلفة وال��ت��داع��ي��ات»،
ض��م��ن ن��ش��اط��ات ح��ل��ق��ات ال��ح��وار
والنقاش الشهرية.
واستغرب مدير الشركة جواد
عدره «كيف ال يتم ربط األم��ور في
لبنان ببعضها من حيث األسباب
وال��ن��ت��ائ��ج ،ف��م��ن ي��ع��ت��رض على
السلسلة لم يعترض على زي��ادة
األقساط المدرسية أو على الغالء،
كما أ ّن��ه ال يمكن الحديث عن دعم
التعليم الرسمي واالستمرار في دفع
منح للموظفين واألساتذة لتعليم
أوالده��م في الجامعات والمدارس
الخاصة».
ث���� ّم ع����رض ال��ن��ق��ي��ب ال��س��اب��ق
لخبراء المحاسبة المجازين ومدير
المحاسبة العامة في وزارة المال
سابقا ً أمين صالح ،واقع الرواتب

واألجور في القطاع العام «التي لم
تحظ منذ انتهاء الحرب اللبنانية
بالحد األدنى من االهتمام الحكومي،
فاإلنفاق الحكومي منذ العام 1993
ولغاية العام  2010بلغ 154.533
مليار ليرة ،منها  49.645مليار
للرواتب واألجور ومعاشات التقاعد
أي ما يشكل نسبة  32في المئة،
وعام  2010شكلت سلسلة الرواتب
واألج��ور نسبة  25.3في المئة من
إجمالي اإلنفاق الحكومي في مقابل
نسبة  46ف��ي المئة ع��ام 1993
ما يؤكد أحقية المطالبة بسلسلة
الرتب والرواتب».
واعتبر أ ّنه «يمكن إقرار السلسلة
م��ن دون ف���رض ض��رائ��ب ج��دي��دة
عبر تحصيل األم��وال المستباحة
للدولة وحقوقها ال سيما األم�لاك
البحرية والحاصالت من الكازينو
وال��ي��ان��ص��ي��ب وال��م��ط��ار وال��م��رف��أ،
وإص���ل��اح ال���ن���ظ���ام ال��ض��ري��ب��ي،

فاالقتطاع الضريبي في لبنان عام
 2010بلغ  16في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي في حين وصلت
هذه النسبة في فرنسا إلى  43في
المئة.
ثم تحدّث المسؤول عن الدراسات
في التعليم األساسي وعضو هيئة
التنسيق النقابية ع��دن��ان ب��رج
ال���ذي ع��رض «ت��ط � ّور األج���ور منذ
ع���ام  1960وح��ت��ى ع���ام ،1983
وب��دأ الخلل عامي  1983و1997
وتجمدت األج��ور حتى اليوم على
رغم ارتفاع األسعار ما أدى إلى تآكل
القدرة الشرائية ال سيما للمعلمين»،
واعتبر أنّ «المحسومات التقاعدية
التي يدفعها الموظف على أساس
راتب  500ألف ليرة شهرياًّ تسمح
له بعد  40عاما ً من العمل بالحصول
على مبلغ  398مليون ليرة وهذا ال
يعمل به ،ما يشكل انتهاكا ً لحقوق
المتقاعدين».

�سوليدير �أطلقت «�أعياد بيروت »2014
أطلقت شركة «سوليدير» و 2U2CوSystem
 Starو Factory Productionوأس��واق بيروت
خالل مؤتمر صحافي أمس ،برنامج حفالت «أعياد
بيروت  »2014في فندق فينيسيا انتركونتيننتال.
وأك���دت ال��م��دي��رة العامة ل���وزارة السياحة ندى
سردوك ممثلة وزير السياحة ميشال فرعون« ،دعم
الوزارة لكل النشاطات الفنية والثقافية» ،الفت ًة إلى
أ ّنها أطلقت أخيرا ً مبادرة .Live Love Lebanon
وقالت« :نعمل جاهدين على تشجيع كل المبادرات
والمهرجانات التي ت��ؤدي دورا ً رئيسيا ً في تحريك
العجلة السياحية واالقتصادية».
واعتبرت م��دي��رة اإلع�ل�ام وال��ع�لاق��ات العامة في
شركة سوليدير رنده األرمنازي أنّ «أعياد بيروت»
نجح في ترسيخ مكانته في المنطقة «كتظاهرة فنية
ثابتة تستعيد من خاللها بيروت دورها الطليعي في

المنطقة كعاصمة ثقافية بامتياز».
وتحدث جورج عيسى من شركة Production
 Factoryعن «النجاح الكبير الذي حققه المهرجان
العام الماضي» .وقال« :إنّ اإلقبال الشديد الذي شهده
المهرجان في العام الماضي دفعنا إل��ى نقله هذه
السنة ألسباب تنظيمية إلى واجهة بيروت البحرية
التي اعتادت على استقبال أكبر الحفالت وأهمها».
وعرض أمين أبي ياغي من شركة Star System
تفاصيل برنامج هذه السنة ،وق��ال« :نحرص دائما
على أن تكون أسعار البطاقات مدروسة وفي متناول
الجميع ليتمكن الجمهور من مشاهدة أكبر عدد ممكن
من الحفالت».
ويستضيف «أعياد بيروت  »2014أسماء لبنانية
وعالمية ب��ارزة س ُتحيي حفالت في واجهة بيروت
البحرية من  29تموز إلى  6أيلول.

كركي ي�صدر مذكرة �إعفاء
من زيادات الت�أخير والمخالفات

متعاقدو المهني والتقني قطعوا طريق األونيسكو

المالكون يعت�صمون اليوم �أمام المتحف
تعليقا ً على تقديم رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان مراجعة في دستورية القانون الجديد لإليجارات
أمام المجلس الدستوري ،أعلنت نقابة مالكي العقارات
ّ
بالحق الدستوري
واألبنية المؤجرة «أنها متمسكة
واإلنساني للمالكين القدامى في استعادة القدرة على
التصرف بملكيتهم الفردية والخاصة» ،مؤكدة «أنها لن
ترضى بتاتا ً بالعودة إلى الوراء في هذه القضية ،ألنّ ذلك
يعني تعريض البالد برمتها لمخاطر شتى ،أولها القضاء
النهائي على قطاع اإليجارات ،وثانيها إعالن انكفاء الدولة
عن إنقاذ المباني القديمة من خطر االنهيار ،وثالثها تنصل
الدولة من إنصاف المالكين القدامى وترك األمور لمسارها
غير الطبيعي خارج األطر القانونية».

ودع��ت النقابة بعد اجتماع عقدته أم��س« ،المجلس
الدستوري إلى إنقاذ الدستور من المخالفات الرهيبة التي
تع ّرض لها في القوانين االستثنائية السابقة لإليجارات»،
معتبرة أنّ المراجعة الدستورية التي تقدم بها رئيس
الجمهورية «بمثابة خطوة إلع��ادة الهيبة إلى المجلس
كمرجع حقوقي أعلى حام للدستور والقانون».
وأكدت «مضيها باإلعتصام اليوم  21أيار  2014الساعة
الخامسة عصرا ً أمام المتحف الوطني قرب العدلية ،وذلك
في خطوة تصعيدية نرفع فيها الصوت عاليا ً الستعادة
أمالكنا المغتصبة منذ  40عاما ً إلى اليوم».
ً
كما أكدت «أنّ األيام المقبلة ستشهد تصعيدا للمالكين
القدامى حتى نيل الحقوق كاملة ومن دون نقصان».

أصدر المدير العام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي أمس
مذكرة إعالمية تحمل الرقم  509تاريخ  20أيار  ،2014تتعلق باإلعفاء من زيادات
التأخير والمخالفات وإج��ازة تقسيط الديون المتوجبة لمصلحة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،إنفاذا ً ألحكام القانون الرقم  269تاريخ  15نيسان
 2014المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2014 /4 /22وتطبيقا ًلقرار هيئة
مكتب مجلس اإلدارة الرقم  671تاريخ .2014 /5 /13
وتنص المذكرة على اإلعفاء من زيادات التأخير على اإلشتراكات المتوجبة
ّ
لغاية  2013/12/31التي تدفع للصندوق خالل مهلة سريان القانون الواقعة
بين  2014/4/22ولغاية  2015/4/21ضمناً .كما تلغى زي��ادات التأخير
المسجلة في الحساب أو المنظم بها سند دين والناتجة من االشتراكات المسددة
لغاية .2013/12/31
وتضم ّنت المذكرة شروطا ً خاصة لتقسيط االشتراكات المتوجبة لغاية
 2013/12/31إذ أصبحت مدة التقسيط تتراوح ما بين  36شهرا ً و 120شهرا ً
وفق قيمة الدين وبفائدة تقسيط  5في المئة ودفعة أولى  5في المئة كحد أدنى
من قيمة الدين ،وشروطا ً خاصة إلعادة جدولة الديون غير المسددة من تقسيط
سابق.
وأجاز القانون للصندوق استثنائيا ً خالل مدة العمل بالقانون ،توجيه إنذار
إلى جميع أصحاب العمل وسائر المدينين لتسوية أوضاعهم مع الصندوق من
خالل النشر في الصحف المحلية وفي اإلذاعة اللبنانية ،ويعتبر هذا اإلنذار
بمثابة تبليغ قانوني ،وقاطعا ً لمرور الزمن ،إضافة إلى تدوير كسر األلف
لمصلحة الصندوق في معامالت التحقق والتحصيل ولمصلحة الدائنين في
معامالت اإلنفاق كافة.

خالل المؤتمر الصحافي

�ضمن �إطار تفعيل الحركة ال�سياحية في لبنان

وفد تون�سي زار مغارة جعيتا

نقابات عمال الشمال

على صعي ٍد آخر ،استقبل كركي وفدا ً من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين
في لبنان الشمالي حيث هنأ الوفد كركي على انتخابه رئيسا ً للجمعية العربية
للضمان االجتماعي وقدّموا له درعا ً تقديرية لجهوده وعطاءاته في قيادة مؤسسة
الضمان االجتماعي .كما ت ّم التط ّرق إلى أوض��اع مكاتب الضمان في الشمال
عموما ً ومكتب طرابلس اإلقليمي في شكل خاص ،ال سيّما لجهة النقص في عدد
المستخدمين واآلثار السلبية المترتبة على إنجاز معامالت المضمونين.

ن�شاطات اقت�صادية
{ ش���دّد وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين ال��ح��اج
حسن على أهمية «وضع مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية ( ليبنور) مواصفات
إلزامية خاصة بإنتاج البراميل البالستيكية على
إختالف حجمها ،ال سيما التي تستخدم من أجل
تعبئة المواد الغذائية ،وذلك لتأمين المستوعب
المستوفي الشروط الصحية ومعايير السالمة،
بما يثبت أنها مخصصة الحتواء المواد الغذائية
(.»)Food grade
وخ�لال مشاركته في اجتماع مشترك عقد
بين ممثلين عن جمعية الصناعيين اللبنانيين
ونقابة الصناعات الغذائية ومصنعي العبوات
والبراميل واألكياس البالستيكية ،أ ّكد الحاج
حسن« :الحرص على حماية اإلنتاج الغذائي
ال��وط��ن��ي وتحصينه م��ن أي ع��وام��ل ت��ؤدي
إل��ى تعريض سالمته وج��ودت��ه ألي مخاطر

تنعكس سلبا ً على صحة ال��م��واط��ن ،وعلى
سمعة الصناعة اللبنانية وعلى تعزيز قدرتها
التنافسية في األسواق المحلية والخارجية».
كما شدّد على «وجوب التزام أصحاب مصانع
ال��غ��ذاء ،والتجار ،وأصحاب السوبرماركت،
ونقاط البيع ،بسحب البراميل غير الصالحة،
والتوقف عن استخدامها واستبدالها بأخرى
جديدة تكون مطابقة لمعايير سالمة الغذاء ،أو
اللجوء إلى حل موقت يقضي باستخدام أكياس
نايلون مطابقة للشروط الصحية ،ووضعها
داخ��ل البراميل للحماية ،بانتظار استكمال
عملية االستبدال».
{ أكد وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم:
«س��ع��ي ال����وزارة ال��ى تأمين أس���واق وف��رص
لتنشيط االقتصاد اللبناني».
وخ�لال حفل توقيع اتفاقية تجارية مع

اإلكوادور ،ممثل ًة بسفيرها قبالن أبي صعب ،في
الوزارة أمس ،قال حكيم« :تعتبر أميركا الالتينية
من األسواق التي نتوجه لها واإلكوادور من أهم
هذه األسواق كمثال لألعجوبة االقتصادية التي
سنبدأ بها بتنشيط التبادل التجاري والخبرات
وتفعيل اإلنتاجية وتبادل المعلومات».
ولفت إلى أنّ «توقيع االتفاقية هو أمر مهم
للبنان واإلكوادور على السواء ،ألننا نعمل على
تعزيز العالقات مع الجالية اللبنانية في هذا
البلد».
وقال أبي صعب« :هذا هو اإلطار القانوني
لتوطيد العالقات بين بلدينا ،وهناك تقارب
كبير بين الشعبين ناتج من وج��ود الجالية
اللبنانية الفاعلة في المجتمع اإلكوادوري ،وما
يهمنا في هذه المرحلة هو التقارب االقتصادي
وليس السياسي فقط».

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،رع���ى حكيم محاضرة
للسفير أب��ي صعب في الجامعة اليسوعية
حول اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية التي
حققتها الحكومة اإلكوادورية ،في حضور عدد
من السفراء ومهتمين.
{ دعا وزير الطاقة والمياه آرت��ور نظريان
إلى «التعاون والتكامل لحسن إدارة مواردنا
المتاحة المحدودة واستخدامها ،والعمل على
تبني إجراءات سلوكية تؤدي إلى خفض الهدر
وتساهم في تقلبل ساعات التقنين وبخاصة في
أوقات الذروة».
وفي بيان أص��دره بمناسبة اليوم العربي
لكفاءة الطاقة ،أك��د نظريان« :أ ّن��ه سيعطي
تعليماته إلى اإلدارات المسؤولة والمتخصصة
بتكثيف حمالت التوعية في جميع المرافق،
منوها ً بالجهود المبذولة في هذا اإلطار».

الوفد السياحي التونسي في جعيتا
بدعوة من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة،
وضمن إطار توجيهات وزير السياحة ميشال فرعون
«اآليلة إلى تفعيل الحركة السياحية في لبنان» ،زار
وفد سياحي تونسي مؤلف من  19مندوبا ً لوكاالت
سياحية تونسية متخصصة وإعالميين من الصحافة
المرئية والمقروءة ومسؤولين في شركة الخطوط
الجوية التونسية ،إل��ى زي��ارة مرفق مغارة جعيتا،
ّ
واالط�ل�اع أيضا ً على كل المواقع السياحية األخ��رى
المميزة بغية التنسيق بين قطاعي السياحة في لبنان
وتونس.
وكان في استقبال الوفد مدير مغارة جعيتا نبيل

ح��داد ال��ذي ق��دم شرحا ً تفصيليا ً عن تاريخ تكوين
المغارة الذي يرقى إلى ماليين السنين وأبدى أعضاء
ال��وف��د إعجابهم بما تحتويه م��ن جماليات وحسن
التنظيم ووسائل اإلنارة والسالمة العامة المبتكرة.
ويتابع الوفد التونسي جولته السياحية بزيارة
المعالم األثرية األخ��رى ومنها المسرح الروماني في
صور وقلعة جبيل.
وكانت النقابة وجهت أيضا ً دع��وات إل��ى رؤس��اء
ومجالس وأعضاء النقابات والغرف السياحية العربية
لزيارة لبنان «لمعاينة أوضاعه ميدانيا ً والتعرف إلى
إمكاناته السياحية».

