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اقت�صاد

بروتوكول تعاون بين ليبنور وكلية الهند�سة في “اللبنانية”

تقرير جمعية الم�صارف عن الو�ضع االقت�صادي في �أيار:
الحاج ح�سن :لم�شاركة الأ�ساتذة في اللجان الفنية الدين العام  65.1مليار دوالر والفائ�ض  776مليون ًا
برعاية وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن،
وق��ع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد
حسين وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور
رفيق يونس ،ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس
والمواصفات «ليبنور» حبيب غزيري بروتوكول تعاون
علمي بين الكلية والمؤسسة .وأعلن السيد حسين «أنّ
مؤسسة ليبنور حكومية ورسمية تعنى بأمر مهم له عالقة
بجودة اإلنتاج الصناعي ،وهي جزء من عملية اإلنتاج في
المجتمع ولها عالقة بمق ّومات االقتصاد الوطني ،كما أنّ
دور كلّية الهندسة مساعد في تحديد المقاييس العلمية
في االختصاصات التي تعنى بها» .وأض��اف« :لم يج َر
تعيين مجلس للجامعة منذ سنوات ،ولكنّ دولة تهمل
جامعتها الرسمية ،ليست جديرة بأن تتخذ لنفسها صفة
الدولة .فالدولة هي مؤسسة المؤسسات ،فإذا تخلّت عن
مؤسساتها تسقط هي بح ّد ذاتها كمؤسسة راعية للمجتمع
بحسب الدستور والقانون».
بدوره ،أشار الحاج حسن إلى أنّ «هذا االتفاق يرمي إلى
تفعيل العمل المشترك بين ليبنور وكلية الهندسة ،ويمكن
أن ير ّكز على مسائل أساسية منها مشاركة األساتذة في
اللجان الفنية في ليبنور ،ووضع المواصفات لك ّل المواد
المص ّنعة والمستهلكة» .وقال« :هناك اليوم بحدود الثالثة
آالف مواصفة في لبنان ،ونحتاج إلى وضع نحو تسعة

آالف ،وهذا األمر مطبّق في بلدان العالم ومن الضروري
تحديث البرامج التعليمية في الكلية إلدخال مادة لتعليم
مفهوم المواصفات ليكون المهندس على بينة من هذا
األم��ر» .وأض��اف« :بالنسبة الى ما أث��اره الرئيس حول
ّ
ملف الجامعة اللبنانية ،اعتقد أنّ الواقع اليوم أصبح
م��ؤذي�ا ً ل��دور الجامعة ،وق��د ب��دأ الموضوع ع��ام 1997
بإصدار مجلس الوزاراء القرار الرقم  42يقضي بمصادرة
صالحيات مجلس الجامعة بموضوع التف ّرغ ،وهنا أصل
المشكلة».
وتابع الحاج حسن« :اقترحت في السابق إعطاء
صالحية محدودة للوزير بإمكانية التعديل في بعض
األسماء حفاظا ً على ما يس ّمى مقتضيات الوفاق الوطني
ّ
يحق
فلم يؤخذ باقتراحي ،وبموجب القانون اليوم ،ال
لمجلس ال��وزراء وال للوزير أن يزيد أو ينقص إسما ً من
العمداء المقترحين .ولكن أين هي استقاللية الجامعة
اللبنانية؟ ومتى خرجت السياسة من قرار الجامعة؟».
من جهته ،قال يونس« :نحن نعمل على تطوير عالقة
الكلية بالمجتمع الصناعي من خالل خطوات إجرائية
وعملية ،وسبق لنا أن و ّقعنا اتفاقات تعاون مع وزارات
ومؤسسات وبلديات عدة».
كما ن�� ّوه غزيري بـ«التعاون المستمر بين ليبنور
والجامعة اللبنانية عموما ً ومع كلية الهندسة خصوصاً».

فرعون :الإرهاب الم�ستورد
لن ي�ؤثر في الحركة ال�سياحية

تحسنت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي في أيار  2014وإن
ّ
بنسب مختلفة مقارن ًة بالشهر الذي سبق .وبعد تسجيله فائضا ً
بقيمة  520مليون دوالر في الشهر المذكور ،ارتفع فائض ميزان
المدفوعات إلى  776مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى من
العام الحالي ،في مقابل عجز بقيمة  149مليون دوالر في الفترة
توسع عجز الميزان التجاري
ذاتها من عام  ،2013على رغم
ّ
في الفترة المذكورة ،ولو في شكل محدود.
من جهة أخرى ،تراجعت ببطء وتيرة نم ّو النشاط المصرفي
المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية
إلى  2.7في المئة في األشهر الخمسة األولى من عام 2014
( 3.1في المئة في األشهر الخمسة األول��ى من عام )2013
وبقيت معدّالت الفائدة مستق ّرة على سندات الخزينة بالليرة،
سجلت معدّالت الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعودا ً
فيما ّ
أو نزوال ً وذلك في فترة كانون الثاني  -أيار .2014
جاء ذلك في نشرة جمعية المصارف حول الوضع االقتصادي
والمالي والمصرفي في أيار  ،2014وأبرز ما ورد فيها:
حركة االستيراد :في أيار  2014بلغت قيمة الواردات السلعية
 1676مليون دوالر في مقابل  1641مليونا ً في الشهر الذي
سبق و 1796مليونا ً في أيار  ،2013لتكون الواردات السلعية
تراجعت بنسبة  4.9في المئة في األشهر الخمسة األولى من عام
 2014مقارنة بالفترة ذاتها من عام  ،2013في حين سجلت
الكميات المستوردة ارتفاعا ً بنسبة  2.7في المئة.
حركة التصدير :في أي��ار  ،2014بلغت قيمة الصادرات
السلعية  315مليون دوالر في مقابل  300مليون في الشهر
الذي سبق و 363مليونا ً في أيار  .2013وبذلك تكون الصادرات
سجلت تراجعا ً بنسبة  29.4في المئة في األشهر
السلعية
ّ
الخمسة األولى من عام  2014مقارن ًة بالفترة ذاتها من العام
الذي سبق.
المالية العامة :في شباط  ،2014بلغ العجز العام اإلجمالي
 189مليار ليرة في مقابل عجز بمقدار  180مليار ليرة في الشهر

الذي سبق (عجز أكبر بقيمة  422مليار ليرة في شباط .)2013
و ُتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الشهرين األ ّولين
من عامي  2013و 2014المعطيات اآلتية:
ارتفاع المبالغ اإلجمالية المقبوصة من  2347مليار ليرة
إلى  2542مليارا ً أي بمقدار  195مليارا ً وبنسبة  8.3في
المئة .وارتفعت مقبوضات الخزينة بقيمة  103مليارات ليرة
وإيرادات الموازنة بمقدار  92ملياراً.
ارتفاع المبالغ اإلجمالية المدفوعة من  2796مليار ليرة إلى
 2911مليارا ً أي بقيمة  115مليارا ً وبنسبة  4.1في المئة .ونتج
ذلك من ارتفاع ك ّل من خدمة الدين العام من  555مليار ليرة إلى
 620ملياراً ،أي بمقدار  65مليار ليرة وبنسبة  11.7في المئة،

في �أيار  2014بلغت
قيمة الواردات ال�سلعية
 1676مليون دوالر في مقابل
 1641مليون ًا في ال�شهر
الذي �سبق
والنفقات األ ّولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة  50مليارا ً
وبنسبة  2.2في المئة أي من  2242مليار ليرة إلى 2292
ملياراً ،علما ً أنّ التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت
من  436مليار ليرة إلى  370ملياراً.
وبذلك يكون العجز العام انخفض من  449مليار ليرة في
الشهرين األ ّولين من عام  2013إلى  369مليارا ً في الشهرين

�شقير ّ
حذر من تدهور �سريع لالقت�صاد

فرعون مجتمعا ً إلى وفد جامعة الحكمة
أش����ار وزي����ر ال��س��ي��اح��ة ميشال
فرعون إلى أنّ شهري أيار وحزيران
الماضيين ش��ه��دا زي����ادة ف��ي ع��دد
السياح الوافدين.
وق��ال في تصريح أم��س“ :ال نريد
لهذين الشهرين اللذين شهدا هذا
التحسن أن يكونا استثنيا ،إنما
ن��م��وذج��ا لبقية األش��ه��ر م��ن خ�لال
االنفتاح المتجدد مع دول الخليج
وال��دي��ن��ام��ي��ة ال��ج��دي��دة ف��ي القطاع
السياحي وال��م��ت��راف��ق م��ع الخطة
األمنية واالتفاق األمني  -السياسي
بين اللبنانيين».
وأض��اف« :طالما بقي هذا االتفاق
متماسكا ً ال يستطيع أن يهزه اإلرهاب
المستورد وبالتالي ل��ن ي��ؤث��ر في
ال��ح��رك��ة السياحية ول��ن ي��ن��ال من

ع��زي��م��ة اللبنانيين وإرادت���ه���م في
االستقرار وتحييد لبنان عن األحداث
اإلقليمية».
وأم��ل فرعون «ب��أن تعود الحركة
السياحية خ�لال عيد الفطر وشهر
آب إل��ى نشاطها بعد فترة التوتر
المرتبطة بالخلية اإلرهابية ،بعد
نجاح األجهزة االمنية في التصدي
لهذا اإلرهاب».
وكان فرعون استقبل في مكتبه في
الوزارة أمس ،وفدا ً من جامعة الحكمة
 كلية العلوم الفندقية برئاسةالمونسنيور كميل م��ب��ارك ،ال��ذي
أطلعه على الزيارة التي قام بها وفد
من الكلية إلى المكسيك وقام بإحياء
«األسبوع اللبناني في المكسيك».
وش��ك��ر ال��وف��د وزي���ر السياحة على

«ك ّل ما قام به إلنجاح هذا األسبوع
الذي أعطى الصورة الحقيقية للبنان
التراث ،وتآخي اللبنانيين المقيمين
في المكسيك والمكسيكيين عموماً».
وأب�����دى ف���رع���ون إع��ج��اب��ه ب��ه��ذا
األسبوع واستحسن «أن يتكرر في
دول أخرى» ،مبديا ً استعداده لرعاية
مثل هذه األعمال «التي تقدم صورة
واضحة لوجه لبنان».
ثم استقبل فرعون تانيا حاجي
توما التي قدمت له كتبا ً من إنتاج
«تاميراش» ،والتقى بعدها وفد لجنة
«الموريكس دور» وال��ذي ض ّم زاهي
وفادي حلو وروزانا دنا الذين وجهوا
إليه دعوة لحضور حفل إعالن نتائج
«الموريكس دور» لهذه السنة في 4
أيلول المقبل.

أطلق رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير ندا ًء إلى ك ّل المسؤولين والمعنيين في البلد ،مح ّذرا ً من «حصول
تدهور خطر ودراماتيكي سريع لالقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص».
وناشد في تصريح أمس «ضمائر المسؤولين إلنقاذ لبنان من ش ّر مستطير،
واإلس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية ،والسير بك ّل االستحقاقات الدستورية
األخ��رى ،وتشكيل حكومة وح��دة وطنية لمعالجة ك ّل الملفات والقضايا الكبيرة
والشائكة قبل فوات األوان».
ولفت شقير إلى أنّ «ك ّل المؤشرات االقتصادية تتراجع في شكل غير معهود ،ال سيّما
تلك المتعلّقة بالدولة ،إن كان على مستوى ارتفاع عجز الموازنة ،وكذلك الدين العام،
أو نسبة الدين العام من الناتج المحلي ،أ ّما النمو المتو ّقع هذا العام فلن يتعدى الواحد
في المئة ،فيما الخدمات العامة تهوي واحدة تلو األخرى ما يظهر مدى عجز الدولة».
وأضاف« :أ ّما األخطر من ذلك ،فهو التراجع المستم ّر لنشاط القطاع الخاص الذي كان
على الدوام يش ّكل الرافعة األساسية لالقتصاد الوطني» ،مشيرا ً إلى «انخفاض كبير
في عمل القطاعات االقتصادية المختلفة ،ال سيما التجارة والسياحة والعقار».
وح ّذر شقير من أنّ «انخفاض األعمال المستم ّر في هذه القطاعات وغير المعهود،
من شأنه تعريض آالف المؤسسات لإلفالس واإلقفال» .وقال« :هذا األمر بدأنا نشهده
في شكل غير معهود في العاصمة والمناطق اللبنانية كافة».

احتجاج في �سراي الهرمل
احتجاجا ً على قرار وزارة الداخلية بوقف تراخيص البناء الصادرة عن
البلديات ،اعتصم ع ّمال البناء وأصحاب ال��ورش ،بمشاركة من أصحاب
العمال والمؤسسات التي تبيع مواد البناء ،أمس أمام سراي الهرمل .وناشد
المعتصمون وزير الداخلية نهاد المشنوق «شمول محافظة بعلبك الهرمل
بالسماح للبلديات إعطاء رخص بناء أس��و ًة بسائر البلديات وفق األنظمة
والقوانين المرعية» ،منتقدين «ازدواجية المعايير ومزاجية القوى األمنية».
وأعرب رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر عن تضامنه ،كاشفا ً عن اتصاالت
مع وزارة الداخلية ،آمالً «بالتعامل مع بلدية الهرمل بإيجابية».

اعت�صام للمتعاقدين مع «ال�ش�ؤون االجتماعية»
نفذ المئات من المتعاقدين مع وزارة الشؤون االجتماعية ،ضمن إطار مشروع
االستجابة لحال النزوح السوري ،اعتصاما ً أمس ،احتجاجا ً على عدم قبض
مستحقاتهم منذ سبعة أشهر ،على رغم المراجعات المكثفة التي أجروها ،مع
مكتب الوزير رشيد درب��اس ومستشاريه ،ومع مدير المشروع مكرم مالعب،
مؤكدين“ :أنّ أوضاعهم المادية لم تعد تحتمل االنتظار ،سيما أنهم يعتمدون على
مردود هذا العمل ،في تأمين لقمة العيش ألوالدهم”.
ولفت المحتجون الى أنّ “المتعاقدين مع الجمعيات ومع المجالس المانحة،
يقبضون رواتبهم ومستحقاتهم في نهاية ك ّل شهر ،باستثناء الذين يعملون
ضمن إطار مشروع االستجابة للحالة السورية ،الذي يتولى إدارته واإلشراف
عليه ماديا ً مكرم مالعب ،مع العلم أنّ مصدر التمويل هو واحد لك ّل هذه المشاريع
والجمعيات والمجالس”.
وات��ه��م المتعاقدون القيمين على المشروع “بتجميد أم���وال الموظفين
ومستحقاتهم في البنوك والمصارف ،على مدى ستة أشهر أو سنة ،لالستفادة
من الفوائد التي تدرها هذه المبالغ ،مع أنّ مديري المشاريع تالمس رواتبهم
الشهرية العشرة آالف دوالر ،إلى جانب تأمين بدل استئجار سيارة وراتب سائق
وبدل محروقات ومصاريف الطعام لهم ،فيما تتراوح رواتب المتعاقدين بين األلف
واأللف ومئتي دوالر ،وغالبيتهم من حملة اإلجازات”.

ن�شاطات اقت�صادية

شركة «آي بي سي» ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية
حضرات السادة المساهمين،

نظريان مستقبالً وفد نقابة موزعي الغاز
{ استقبل وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان سفير
الصين جيانغ جيانغ وكانت الهبة المقدّمة من الصين إلى
لبنان محور اللقاء وهي عبارة عن أعمدة إنارة عامة على
الطاقة الشمسية من المفترض أن تصل إلى لبنان خالل
المرحلة المقبلة.
وت��ط � ّرق الطرفان إل��ى دورة تدريبية تقيمها الصين
بالتعاون مع وزارة الطاقة حول الطاقات المتجددة .ودعا
السفير الصيني نظريان إلى تسمية عشرين مهندسا ً من
لبنان للمشاركة في ه��ذه ال��دورة والتي ستقام في مدن
صينية عدة.
كما استقبل وزير الطاقة وفد نقابة موزعي قوارير الغاز
برئاسة النقيب جان حاتم الذي أشار إلى أنّ الزيارة هدفت
إلى “تسريع عملية تبديل قوارير الغاز القديمة لما تش ّكله
من خطر على السالمة العامة وعلى األم��ن االجتماعي
للمواطن”.
والتقى أيضاً ،الممثل المقيم لبرنامج األم��م المتحدة
اإلنمائي في لبنان روس ماونتن وبحث معه في مشاريع
المياه واآللية المتبعة لمساعدة القرى المشتركة في مجال
المياه وتحضير لقاء إعالمي موسع لنشر التوعية على
طريقة ترشيد استخدام المياه.
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم في مكتبه
في ال���وزارة ،رئيس غرفة التجارة والصناعة الكندية-
اللبنانية جان خوري يرافقه الرئيس السابق للغرفة فؤاد

(داالتي ونهرا)
البستاني اللذين أبلغاه عن إع��داد منتدى اقتصادي في
مونتريال.
وأشار خوري إلى أ ّنه شرح للوزير حكيم االستعدادات
الجارية إلقامة المنتدى لتعزيز العالقات االقتصادية
اللبنانية  -الكندية وذلك لتسويق المنتجات الصناعية
اللبنانية في األسواق الكندية.
ودعا الوفد حكيم إلى ترؤس الوفد اللبناني االقتصادي
الذي يض ّم في عداده صناعيين وتجارا ً ورجال األعمال الذين
سيشاركون في هذا المنتدى في أوائل تشرين الثاني المقبل.
والتقى وزي��ر االقتصاد سفير قبرص في لبنان هومر
مافروماتيس الذي سلّمه دعوة لزيارة قبرص ،كما عرض
معه سبل تفعيل الحركة التجارية بين البلدين.
{ زار محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل قائمقامية المتن،
حيث التقى القائمقام مارلين ح��داد .وأش��ار فليفل إلى أنّ
الزيارة هي لالطالع على سير عمل القائمقاميات في مرحلة
أولى ،الفتا ً إلى أنّ المرحلة الثانية ستشمل زيارات إلى كافة
بلديات محافظة جبل لبنان بهدف الوقوف على األشغال
التي تقوم بها تلك البلديات.
كما زار فليفل قائمقامية كسروان حيث التقى قائمقام
كسروان جوزف منصور وعقد معه اجتماعا ًَ وجال في مبنى
سراي جونيه وتف ّقد المكاتب اإلدارية واستمع إلى شكاوى
ّ
الموظفين والمشاكل التي تعترض سير العمل اإلداري ضمن
وحداتهم وسبل معالجتها.

تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «آي بي سي» ش.م.ل .بدعوتكم لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة المقرر عقده في تمام
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  2014/8/8في مركز الشركة
المؤقت الكائن في صيدا ،بولفار رفيق الحريري ،قرب جسر سينيق صيدا ،مركز
معالجة النفايات الصلبة ،وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال التالي:

جدول األعمال:

)1المصادقة على حسابات السنتين الماليتين  2011و 2012كذلك على
الميزانية العمومية والبيانات المالية وحساب األرباح والخسائر والموافقة على
جميع األعمال التي قامت بها الشركة خالل السنتين الماليتين المذكورتين.
)2تدوير حاصل أعمال الشركة للسنة المالية .2011
)3تدوير حاصل أعمال الشركة للسنة المالية 2012
)4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن جميع األعمال التي قاموا بها
خالل السنتين الماليتين  2011و.2012
)5إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين  /158/و /159/من
قانون التجارة اللبناني.
)6إعادة تعيين السادة آرنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة.
)7إعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشارا ً قانونيا ً للشركة.
)8أمور أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.
إن نسخا ً عن تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنتين
الماليتين  2011و 2012كذلك تقرير مجلس اإلدارة متوفرة في مركز الشركة
المؤقت المبين أعاله ابتداء من تاريخ  2014/7/23في تمام الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر.
آملين حضوركم هذا االجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
فؤاد فريج

األ ّولين من عام  ،2014وانخفضت نسبته من  16.1في المئة
من المدفوعات اإلجمالية الى  12.7في المئة في الفترتين
المذكورتين على التوالي.
وحقق الرصيد األ ّول��ي فائضا ً بقيمة  251مليار ليرة في
الشهرين األ ّولين من عام  ،2014في مقابل فائض أدنى قدره
 106مليارات ليرة في الشهرين األ ّولين من عام .2013
الدين العام :في نهاية أيار  ،2014بلغ الدين العام اإلجمالي
 98091مليار ليرة (أي ما يوازي  65.1مليار دوالر) في مقابل
 95696مليارا ً في نهاية عام  .2013وهكذا ،يكون ارتفع بقيمة
 2395مليار ليرة في األشهر الخمسة األولى من عام 2014
(في مقابل ارتفاع بمقدار  2317مليارا ً في الفترة ذاتها من
عام  .)2013ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون األول
 2013ونهاية أيار  2014من ارتفاع الدين المحرر بالليرة
اللبنانية بقيمة  2240مليارا ً وارتفاع بسيط في الدين العام
المح ّرر بالعمالت األجنبية بقيمة  155مليارا ً أي ما يوازي 103
ماليين دوالر.
أ ّما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع
العام لدى الجهاز المصرفي ،فبلغ  82383مليار ليرة في نهاية
أيار  ،2014مسجالً ارتفاعا ً نسبته  2.7في المئة قياسا ً على
نهاية عام .2013
القطاع المصرفي :في نهاية أيار  ،2014ارتفعت الموجودات/
المطلوبات اإلجمالية والمج ّمعة للمصارف التجارية العاملة
في لبنان إلى ما يعادل  255083مليار ليرة (ما يوازي 169.2
مليار دوالر) في مقابل  253329مليار ليرة نهاية الشهر الذي
سبق و 248468مليارا ً نهاية العام  236096( 2013مليار
ليرة نهاية أيار  .)2013وبذلك يكون إجمالي موازنة المصارف
سجل ارتفاعا ً
التجارية الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفيّ ،
بنسبة  2.7في المئة في األشهر الخمسة األولى من عام 2014
في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى قليالً بلغت  3.1في المئة في
الفترة ذاتها من عام .2013

قزي التقى وفد االتحاد الأوروبي
و�أ�صدر مذكرة لتنظيم ا�ستقدام العامالت
استقبل وزي���ر العمل سجعان
قزي النائب سمير الجسر ،وتناول
البحث الوضع العام وخصوصا ً في
الشمال وطرابلس ،وتم ّنى الجسر
على وزير العمل إيالء مكتب الضمان
االجتماعي في طرابلس «االهتمام
االستثنائي ن��ظ��را ً ال��ى أوض��اع��ه،
ّ
الموظفين فيه بسبب
وزي��ادة عدد
ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى تلبية ح��اج��ات
المضمونين».
وع���رض ق���زي م��ع رئ��ي��س قسم
التعاون في بعثة االتحاد األوروبي
في لبنان الكسيس لوبر ومسؤولة
ال��ب��رام��ج ف��ي البعثة روال عباس،
المشروع المقدّم من االتحاد األوروبي
حول العدالة االجتماعية لدعم وزارة
العمل لكي تكون الراعية للحوار
االج��ت��م��اع��ي ب��ي��ن أط���راف اإلن��ت��اج
الثالثة .ويلحظ هذا المشروع تقديم

برامج تدريب وخبرات لدعم قدرة
الوزارة في هذا الشأن.
ك��م��ا استقبل م��س��ؤول المكتب
العمالي المركزي في حركة «امل»
علي حمدان ونائب رئيس االتحاد
العمالي العام حسن فقيه وجرى
البحث في مواضيع نقابية وعمالية
والضمان.
والتقى وزير العمل وفدا ً مشتركا ً
ّ
والمنظمة
من مؤسسة عامل الدولية
الدولية للهجرة وكاريتاس لبنان
وت��ن��اول الحديث وض��ع العامالت
ف��ي ال��خ��دم��ة ال��م��ن��زل��ي��ة وال��ح��ظ��ر
المفروض من قبل بعض الدول على
سفر العامالت إل��ى لبنان .وتم ّنى
الوفد إع��ادة تفعيل لجنة التسيير
الوطنية.
من جهة ثانية ،أصدر وزير العمل
مذكرة دعا فيها كل أصحاب مكاتب

اس��ت��ق��دام ال��ع��ام�لات ف��ي الخدمة
المنزلية إل��ى «تقديم إخ���راج قيد
عائلي ل��ل��وزارة خ�لال م��دة أقصاها
شهر واح��د ،في إط��ار إع��ادة تنظيم
هذه المكاتب وحصرها بأصحابها
األصيلين منعا ً الستغاللها واستغالل
العامالت األجانب من قبل أشخاص
آخرين ليكون هذا التنظيم منسجما ً
مع المعايير واالتفاقات الدولية.
يذكر أنّ وزارة العمل أوقفت في
الشهرين الماضيين عمل ثمانية
مكاتب استقدام منتشرة على مختلف
األراض����ي اللبنانية ،كما أحالت
مؤسستين لبنانيتين إل��ى األم��ن
ال��ع��ام بعد تنظيم محاضر ضبط
بحقهما بسبب طردهما مستخدمين
وعماال ً لبنانيين واستبدالهم بطريقة
غير قانونية بعمال أجانب غالبيتهم
من النازحين السوريين.

جل�سة م�ساءلة للكهرباء في لجنة الأ�شغال

قباني :ا�ستعمال الغاز يوفر  800مليون دوالر
خصصت لجنة األشغال العامة
ّ
وال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه الجلسة التي
ع��ق��دت��ه��ا ص��ب��اح أم���س ب��رئ��اس��ة
ال��ن��ائ��ب محمد قباني للمساءلة
حول كهرباء لبنان والمسؤولية
المالية ،بحضور وزير المال علي
حسن خليل.
وانتقد قباني في بداية الجلسة
غ��ي��اب وزي����ر ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه
آرت���ور ن��ظ��ري��ان وك��ام��ل ال���وزارة
عن االجتماع ،وق��ال« :ل��م يحضر
أحد ،وربما لو لم يكن وزير المال
موجودا ً لرفعنا الجلسة».
وأشار إلى أنّ «الوضع الحالي
لقطاع الكهرباء ما زال كارثيا ً وهو
يتميّز باستمرار العجز المالي الذي
يش ّكل أبرز مسبّبات عجز الخزينة،
وفي الوقت نفسه استمرار التقنين
الكهربائي ال��ق��اس��ي» .وأض���اف:
«ل��ق��د ط��رح��ت ف��ي ه���ذه الجلسة

تساؤالت أساسية أبرزها أين ذهب
مضمون القانون « »181ولو من
الناحية المالية ،أي أي��ن أصبح
مبلغ الـ 1200مليون دوالر ،الذي
خصص في هذا القانون مع العلم
ّ
أنّ س��ائ��ر ب��ن��ود ه��ذا ال��ق��ان��ون لم
تن ّفذ وأبرزها عدم تشكيل الهيئة
الناظمة خ�لال ثالثة أشهر وعدم
تعيين مجلس إدارة مؤسسة
كهرباء لبنان خالل شهرين وهذا
واقع موجود منذ عام .»2011
وت��اب��ع قباني« :ل��م��اذا ل��م تتم
خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ل�لان��ت��ق��ال إل��ى
استعمال الغاز في معامل اإلنتاج،
مع أننا نعرف أنّ العجز يأتي من
المحروقات؟ لماذا عدم استعمال
الغاز في معامل اإلنتاج من خالل
منصات لتغويز الغاز
استقدام
ّ
السام والتي توفر حوالى  40في
المئة من ثمن المحروقات أي 40

شركة «آي بي سي» ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية
حضرات السادة المساهمين،

تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «آي بي سي» ش.م.ل .بدعوتكم لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة المقرر عقده في تمام
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  2014/8/8في مركز الشركة
المؤقت الكائن في صيدا ،بولفار رفيق الحريري ،قرب جسر سينيق صيدا ،مركز
معالجة النفايات الصلبة ،وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال التالي:

جدول األعمال:

)1المصادقة على حسابات السنة المالية  2013كذلك على الميزانية العمومية
والبيانات المالية وحساب األرباح والخسائر والموافقة على جميع األعمال التي
قامت بها الشركة خالل السنة المالية المذكورة.
)2تدوير حاصل أعمال الشركة للسنة المالية .2013
)3إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن جميع األعمال التي قاموا بها
خالل السنة المالية .2013
)4إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين  /158/و /159/من
قانون التجارة اللبناني.
)5انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
)6إعادة تعيين السادة آرنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة.
)7إعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشارا ً قانونيا ً للشركة.
)8أمور أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.
إن نسخا ً عن تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنة
المالية  2013كذلك تقرير مجلس اإلدارة متوفرة في مركز الشركة المؤقت المبين
أعاله ابتداء من تاريخ  2014/7/23في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل
الظهر.
آملين حضوركم هذا االجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
فؤاد فريج

في المئة أي حوالى  800مليون
دوالر من حوالى ملياري دوالر».
وأش��ار إلى أنّ وزير المال «أكد
التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء
وهو بتغطية العجز لدى مؤسسة
كهرباء لبنان بما ي���وازي سقف
اإلنفاق الفعلي لعام  2013وهو
يعلم الرقم لكنه يطلب أن تحدّده
المؤسسة وتبلغه ل��وزارة المال.
وق���د ت��س��اءل ال���ن���واب ع��ن مبرر
األس��ع��ار ال��ت��ي ي��ب��اع فيها إنتاج
الكهرباء إلى االمتيازات وهو أق ّل
من الكلفة الفعلية ومتفاوت أيضا ً
ب��ي��ن ام��ت��ي��از وآخ���ر .وات��ف��ق��ن��ا مع
معالي وزي��ر ال��م��ال على متابعة
ه��ذا الموضوع ف��ي جلسة مقبلة
أي الموضوع المالي للكهرباء،
وض����رورة ح��ض��ور وزي���ر الطاقة
والمياه».

شركة «آي بي سي» ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع
جمعية عمومية غير عادية
حضرات السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «آي
بي سي» ش.م.ل .بدعوتكم لحضور
اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي الشركة المقرر
عقده ف��ي تمام الساعة الخامسة
م��ن بعد ظهر ي��وم الجمعة الواقع
في  2014/8/8في مركز الشركة
المؤقت الكائن ف��ي ص��ي��دا ،بولفار
رفيق الحريري ،قرب جسر سينيق
ص��ي��دا ،م��رك��ز معالجة النفايات
الصلبة ،وذلك للبحث والتداول في
جدول األعمال التالي:
جدول األعمال:
)1نقل مركز الشركة؛
)2تعديل ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي
للشركة تبعا ً لنقل المركز.
)3أمور أخرى متفرقة.
آملين حضوركم ه��ذا االجتماع
لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام

فؤاد فريج

