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اقت�صاد

ور�شة عمل عن الإدارة الحديثة لم�ؤ�س�سات ال�ضمان

المياومون وا�صلوا اعت�صامهم ال�سلمي المفتوح

قزي :حماية الم�ؤ�س�سة تبد أ�
من التزامها خدمة المواطنين

«التغيير والإ�صالح»ّ :
الحل بالقانون

قزي متحدثا ً خالل االفتتاح
أعلن وزير العمل سجعان قزي أنّ
«حماية مؤسسة الضمان االجتماعي،
تبدأ من التزام هذه المؤسسة خدمة
المواطنين وأن تعطي صورة جيدة
عن نفسها أمام الرأي العام واإلعالم،
وأن ت��ؤدي الخدمات التي يوجبها
القانون وهي تسعى إلى ذلك على
رغم إمكاناتها الحالية».
وخ�لال رعايته أمس ورش��ة عمل
متخصصة ع��ن «اإلدارة الحديثة
لمؤسسات الضمان االجتماعي»،
نظمتها الجمعية العربية للضمان
االجتماعي في الكورال بيتش ،أشار
قزي إلى أنّ «افتتاح مركز الجمعية
العربية للضمان االجتماعي في
تجسد دور لبنان في
بيروت ،بادرة
ّ
قيادة تأمين حقوق اإلنسان في هذه
المنطقة المشرقية والعربية ،وحقوق
اإلن��س��ان ال ت��ك��ون بالحرية فقط،
أل ّن��ه إذا لم يواكب الحرية مشروع
اجتماعي يرفع كرامة اإلنسان ويو ّفر
له التظاهر والضمانات االجتماعية
وال��ص��ح��ي��ة تبقى ال��ح��ري��ة أغنية
وقصيدة وال قيمة للحرية من دون
خدمات اجتماعية».
ودعا إلى المحافظة «على صورة
الضمان وعلى وحدة مجلس اإلدارة
وعلى خدمات الضمان».
من جهته ،شدّد ممثل المدير العام
لمنظمة العمل العربية مدير المركز
العربي للتأمينات االجتماعية خالد

(داالتي ونهرا)
ّ
المنظمة بمسألة
ياسين على «اهتمام
الحماية االجتماعية ،وضرورة تبادل
الخبرات بين الدول العربية» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «المنظمة ستكون داعمة
لفعاليات هذه الجمعية» .كما ناشد
«ك ّل منظمات التأمينات االجتماعية
لالشتراك في هذه الجمعية وتفعيل
نشاطاتها لتحقيق أهدافها».
ولفت رئيس المكتب التنفيذي
للجمعيةالعربيةللضماناالجتماعي،
ال��م��دي��ر ال��ع��ام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي محمد كركي إلى
أنّ «دور الجمعية العربية للضمان
االجتماعي يتمحور ح��ول تعزيز
وتطوير أنظمة الضمان االجتماعي
في الدول العربية من خالل التطوير
التشريعي والفني واإلداري وتبادل
الخبرات والمعلومات بين أعضاء
الجمعية وإعداد الدراسات واألبحاث
الالزمة ،كما تهدف إلى تفعيل دور
التدريب من خالل إنشاء مركز تدريب
دائم في مقر الجمعية».

الجلسات

ب��دأت الجلسة األول���ى بمداخلة
ل��رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س االق���ت���ص���ادي
واالج��ت��م��اع��ي ف��ي ل��ب��ن��ان روج��ي��ه
نسناس عن دور الضمان االقتصادي
واالجتماعي ،تاله مداخالت لرئيس
م��ؤس��س��ة ال��ب��ح��وث وال��م��ع��ل��وم��ات
الدكتور كمال حمدان ثم رئيس االتحاد

العمالي ال��ع��ام غسان غصن ،كما
تحدث مدير المعلوماتية في مصرف
لبنان علي نحلة ع��ن تكنولوجيا
المعلومات «تجربة مصرف لبنان».
وكانت مداخلة لرئيس اتحاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
محمد شقير عن «رؤية أصحاب العمل
حول الدور االقتصادي واالجتماعي
ل��ن��ظ��ام ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي»،
أش��ار فيها إل��ى أنّ «نجاح الضمان
االجتماعي يتطلب أمرين أساسيين
هما وج��ود اقتصاد متين ومتنا ٍم،
قادر باستمرار على تمويل تقديمات
الحماية االجتماعية ،ووج��ود إدارة
كفوءة وق��ادرة على تحقيق أه��داف
الضمان االجتماعي بأقل كلفة ممكنة
وعلى خلق ق��ي��ادة إلدارة األخطار
وإدارة التطوير وإدارة التغيير.
وف��ي الجلسة ال��ث��ان��ي��ة ،تحدث
المدير العام للضمان االجتماعي في
وزارة الشؤون االجتماعية في تونس
منصف السيالة وعلي الحاج عن
أساليب اإلدارة الحديثة ،ثم مستشار
المكننة ف��ي ال��ص��ن��دوق الوطني
ل��ل��ض��م��ان محمد ي��اس��ي��ن ع��ن دور
تكنولوجيا المعلومات في تحسين
أداء مؤسسات الضمان االجتماعي.
وت��واص��ل ال��ورش��ة عملها حتى
اليوم على أن تصدر التقرير الختامي
والتوصيات.

واص��ل مياومو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصامهم
السلمي المفتوح أمام المبنى المركزي للمؤسسة ،مؤكدين
أنّ اعتصامهم لن يثنيهم عن القيام بواجباتهم تجاه
المواطنين ال سيما ما يتعلق بإجراء التصليحات.
وفي وقت استمر فيه االعتصام في مختلف المناطق
اللبنانية ،قام عناصر من شرطة بلدية جزين قامت صباح
أمس بخلع األقفال التي وضعها العمال المياومون على
أب��واب شركة كهرباء لبنان في جزين .وأوض��ح رئيس
البلدية خليل حرفوش أن��ه ليس ضد إض��راب العمال
المياومين وحقوقهم شرط أن تبقى أبواب الشركة مفتوحة
لخدمة المواطنين وتأمين الصيانة للشبكة.
وعلى خط موا ٍز ،عقد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح
النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا ً صحافيا ً بعد ظهر أمس في
المجلس النيابي باالشتراك مع أعضاء التكتل النواب:
حكمت دي��ب ،نبيل نقوال وسيمون أبي رميا ،تحدث في
بدايته النائب دي��ب ال��ذي تحدث عن مشكلة الكهرباء
وقانون التمويل الذي أق ّره مجلس النواب لزيادة اإلنتاج
وعن زيادة الوحدات اإلنتاجية في معامل إنتاج الذوق
والجية ودي��ر عمار .وق��ال« :على صعيد تطوير معامل
اإلنتاج في كل من دير عمار والذوق والجية بزيادة قدرتها
بـ  810ميغاوات ،وعلى رغم تأمين التمويل الالزم لذلك،
ما زال تنفيذ هذه المشاريع متوقفا ً منذ شهر آذار ،2014
مما يرتب على الدولة غرامات تأخير بلغت قيمتها لغاية
تاريخه حوالى  39مليون دوالر ،وتأخر في التنفيذ مدة
ثمانية أشهر على األقل».
وع��ل��ى صعيد تشغيل معامل اإلن��ت��اج على الغاز
الطبيعي ،أشار ديب إلى أنّ «مشروع قانون تمديد خط
الغاز الساحلي ما زال أسير لجنة األشغال والطاقة في
المجلس النيابي .وعلى صعيد تطبيق قانون البرنامج
بقيمة  1.772مليار ليرة ،فقد تعرض لعرقلة مقصودة في
مجلس الوزراء ألنّ البعض يحلو له أن يعرقل كل مشروع

«جمعية الأ�سواق المالية»
تحتفل بيوبيلها الذهبي

يطرحه وزراء التيار الوطني الحر».
وداف��ع النائب نبيل نقوال عن ق��رار مؤسسة كهرباء
لبنان في ما يتعلق بتحديد الشواغر ،معتبرا ً أنّ «حاجات
مؤسسة كهرباء لبنان في قطاع التوزيع تقلصت إلى
حدها األدنى من جراء تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات الذي
يعتبر خطوة مهمة على صعيد الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص إلدارة وتسيير قطاع الكهرباء ،ولذلك لم
يعد من الجائز ملء المراكز الشاغرة في مالك المؤسسة
المتعلق بقطاع التوزيع ألنّ مشروع مقدمي الخدمات جعل
الحاجة شبه معدومة إلى ملء المراكز الشاغرة في مالك
هذا القطاع».
واعتبر كنعان أنّ الحل لمشكلة المياومين «ليس
باحتالل المؤسسة ألننا بهذه الطريقة نضر المؤسسة،
ونضر الناس ونضر قطاع الكهرباء والحل يكون بالعودة
إلى المؤسسات ،ومن خالل العودة إلى مجلس شورى
الدولة» .وقال« :ال يجوز تعطيل الناس وهذه المسألة تحل
في األطر القانونية وإنّ وزارتي الداخلية والعدل مطالبتان
أيضا ً في هذا المجال بأن تحافظا على المؤسسات ويبقى
السؤال األخير برسم الرأي العام اللبناني وبرسم السلطة
التنفيذية ،أين أنتم من هذه المشكلة؟ وهذا ال يعني أن ليس
هناك حقوق للمياومين يجب الحفاظ عليها والحصول
عليها ولكن هذا يأتي من طريق تفسير القانون وتنفيذه
والذي اتفقنا عليه جميعنا في المجلس».
وف��ي سياق متصل ،لفتت نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس ،وسائل اإلعالم إلى
أنّ «مَن يحق له التصريح باسم النقابة هو رئيس النقابة
أو النقابة مجتمعة فقط من دون سواهما» ،موضحة أنّ
«أي تصريحات تصدر خارج هذا النطاق ال تعبّر عن رأي
النقابة ،بل عن رأي مطلقها».

ديب وكنعان ونقوال وابي رميا خالل مؤتمرهم الصحافي

(ت ّموز)

مذكرة تعاون بين «البيئة» و«االقت�صاد»
حول التنمية الم�ستدامة وجودة الإنتاج
و ّقع وزي��را البيئة واالقتصاد محمد
المشنوق وآالن حكيم مذكرة تعاون بين
وزارتي البيئة واالقتصاد تحدّد مجاالت
وس��ب��ل ال��ت��ع��اون بينهما ،ف��ي مكتب
وزير البيئة أمس ،في حضور عدد من
المستشارين ورؤساء المصالح.
وأشار المشنوق إلى أنّ «هناك تزاوجا ً
وتفاهما ً وتوأم ًة أحيانا ً بين االقتصاد
والبيئة فكيف إذا تحولنا اليوم إلى
االقتصاد األخضر والشركات الخضراء
وك��ن��ا ب��األم��س ن��ق��دم ج��وائ��ز Green
 Mindوتبين أنّ هناك من الشركات
اللبنانية وال��م��ؤس��س��ات الصناعية
الكبرى من تقوم فعالً بتطبيق أنظمة
بيئية سننظر إليها في المستقبل كمثال
يحتذى» .وأضاف« :نو ّقع مذكرة تفاهم
وت��ع��اون على قضايا أساسية نشعر
بأننا في لبنان نستطيع أن نؤدي فيها
خدمة أفضل لوطننا وأن نخطط القتصاد
أفضل وأن نقدم بيئة مميزة».
وق��ال حكيم« :عندما نتحدث عن
االقتصاد نعني مواضيع عدة من بينها
اإلن��ت��اج واالس��ت��ه�لاك ،فجودة اإلنتاج
تعني ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى البيئة وعلى
االستهالك ،ونحن مقتنعون في وزارة
االقتصاد بأنّ مذكرة التفاهم والتعاون
تحت ّل مراتب أول��ى في التقنيات ومن
حيث تنظيم العمل بين الوزارتين على
صعد عدة منها حماية المستهلك التي

ق ّرر مجلس نقابة مالكي العقارات واألبنية المؤجرة
«الطلب إلى المالكين تحضير اإلجراءات الالزمة لبدء تنفيذ
القانون الجديد لإليجارات في موعده في بداية السنة
المقبلة».
وأش��ارت النقابة في بيان بعد اجتماعها أم��س ،إلى
«أمرين أساسيين هما في صلب القانون من الناحية
العملية واإلجرائية هما اآللية التي يجب أن يتبعها كل من
المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل ،وكيفية احتساب
بدل اإليجار الجديد انطالقا ً من بدل المثل واستحقاقه
تدريجيا ً على مدى ستّ سنوات».
وأشار البيان إلى «تحديد بدل المثل فور نفاذ القانون
نصت عليه الفقرة «أ» من المادة  18من قانون
وفقا ً لما ّ
اإليجارات الجديد» .وأض��اف« :وفي حال عدم التوصل
لتحديد بدل المثل رضا ًء يستعين المؤجر بخبيرين من
قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى
المحاكم ،يكون أحدهما مهندسا ً مدنيا ً أو معماريا ً والثاني
م ّمن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول
الخبراء .ويتولى الخبيران وض��ع تخمين لبدل المثل
للمأجور وفق الوسائل التي تعتمد في إجراء التخمين».
وتابع البيان« :يقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل
بإبالغ تقرير التخمين لبدل المثل إلى المستأجر الذي
عليه وفي خالل شهرين من تبلّغه التقرير إما الموافقة
عليه واعتماده في تحديد ب��دل إيجار المثل أو التقدم

المشنوق وحكيم يوقعان المذكرة
هي جزء من حماية البيئة وكذلك جودة
اإلن��ت��اج واأله��م هو االقتصاد األخضر
الذي يُعد عالميا ً من أهم المبادرات في
القطاعين العام والخاص ،واالقتصاد
البيئي واالقتصاد األخضر نعتبرهما
مهمين ج����دا ً ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى لبنان
والوزارتين».

المذكرة

وجاء في مذكرة التعاون بين وزارتي
البيئة واالق��ت��ص��اد« :ل ّما كانت هناك
أه��داف بيئية ال يمكن تحقيقها إال من
خ�لال تعاون وزارة البيئة مع جميع

ال����وزارات ،ولما كانت وزارت���ا البيئة
واالقتصاد والتجارة مهتمتين بتنسيق
أهدافهما ذات الطابع البيئي ،جاءت
هذه المذكرة بين وزارة البيئة ووزارة
االقتصاد والتجارة لتحديد مجاالت
وسبل التعاون في ما بينهما والتي يمكن
تلخيصها ،على سبيل المثال ال الحصر،
بالمواضيع التالية :التنمية المستدامة،
والشراكةاألوروبيةالمتوسطيةالموقعة
بين لبنان واالتحاد االوروبي عام ،2002
واالتفاقات ومذكرات التفاهم في المجال
البيئي ،والتجارة والبيئة ،وحماية
المستهلك اللبناني ،والصيد البري.

نقابة ال�صيادلة :الترخي�ص الع�شوائي للكليات
ا�ستهداف للقطاع
أشادت نقابة صيادلة لبنان بقرار لجنة الصحة النيابية
الذي دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى إعادة النظر في
التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية في الوزارة بالترخيص
لستّ كليات صيدلة جديدة.
وأش��ار النقيب ربيع حسونة في بيان أم��س إل��ى أنّ
«الفوضى التي يتخبّط فيها لبنان وصلت إلى قطاعي
التربية والتعليم في البالد اللذين بقيا حتى األم��س في
منأى عن التدخالت والوساطات والحسابات الشخصية.
هذه التدخالت التي دفعت باللجنة الفنية في وزارة التربية
والتعليم العالي إلى التوصية بالترخيص لست كليات
صيدلية جديدة من دون أن تكون مبنية على دراسة جدوى
وقدرة السوق على االستيعاب ومدى انعكاس تخريج أعداد
كبيرة من الصيادلة على مصلحة القطاع والجسم العامل».
وأضاف« :مع تفهمنا لعدم قدرة لبنان على استيعاب هذه
األعداد الكبيرة من المتخ ّرجين في كل القطاعات من طب
وهندسة وإدارة أعمال وغيرها من االختصاصات التي
يهاجر أصحابها للعمل في الخارج سواء في الدول العربية
أو األوروبية وحتى األميركية ،يه ّمنا العلم والتأكيد هنا
على أنّ أسواق الصيدلة في الخارج ليست مفتوحة كسائر
األسواق والقطاعات األخرى أمام المتخرجين اللبنانيين

من الكليات في الداخل والخارج ال بل على العكس ،فإنّ
لبنان يستقبل سنويا ً إضافة إلى متخرجيه المئات من
المتخرجين في الخارج وتشرع النقابة أبوابها لضمهم إليها
ومن ثم إيجاد العمل لهم».
وتابع حسونة« :كان حري ب��وزارة التربية والتعليم
العالي أن تأخذ برأي النقابة قبل التوصية بالترخيص لستّ
كليات جديدة ألنّ من شأن هذا القرار االعتباطي والعشوائي
أن يراكم عدد المتخ ّرجين ويزيد في أع��داد العاطلين من
العمل خصوصا ً الشباب منهم الذين هم سواعد بناء لبنان
الغد واألمل في مستقبل لبناني أفضل» .وتابع البيان« :من
هنا وفي ضوء هذا الواقع المؤلم المعاش اليوم نأمل من
الوزير المعني الياس بو صعب اإلقدام واتخاذ قرار شجاع
برفض الترخيص لكليات جديدة من شأنها أن تخ ّل بميزان
العرض والطلب على المستوى الصيدلي وبالتالي أن تنال
من مستوى المتخرجين الذين سوف يتواجهون في السوق
مستقبالً من أجل العمل ولو في أدنى المستويات العلمية
والمعيشية المطلوبة وهذا ما ال تقبله النقابة وتسعى إلى
عدم تحوله إلى واقع من خالل مواجهات قادتها وتقودها
اليوم للحفاظ على المستوى العلمي والطبي للمتخرجين
والعاملين الذين تلزمهم بالتعليم المستمر».

لجنة الدفاع والبلديات تابعت در�س
اقتراحين حول الت�شجير واال�ستمالكات

اللجنة مجتمع ًة في مجلس النواب

نقابة مالكي العقارات الم�ؤجرة طلبت
تح�ضير الإجراءات لتنفيذ القانون الجديد

(داالتي ونهرا)

أقامت جمعية األسواق المالية في لبنان « ،»ACI Lebanonحفالً في فندق
« »Four Seasonsفي بيروت بمناسبة اليوبيل الذهبي برعاية حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة.
بدأ الحفل بمؤتمر تحدث فيه بعض من الشخصيات الدولية المرموقة
وكبار االقتصاديين العالميين متناولين العديد من المواضيع مثل التحديات
التي تواجه االقتصاد العالمي ،إضاف ًة إلى أوضاع الدول النامية والمتطورة،
والحلول الممكنة .وبرزت مداخلة الوزير السابق والخبير االقتصادي والمالي
خصص مداخلته لشرح الوضع االقتصادي الراهن في
دميانوس قطار الذي ّ
لبنان والتحديات األتية إضاف ًة إلى الحلول واألولويات.
وتحدث قطار عن العديد من المواضيع والملفات ك��ان أب��رزه��ا النظام
االقتصادي اللبناني القائم والخلل الموجود في هذا النظام ،كما تحدث عن ملف
النازحين السوريين ،وموضوع غياب الموازنات منذ أكثر من  5سنوات.
كما تط ّرق إلى األولويات لالقتصاد اللبناني حالياً ،متسائالً عما إذا كانت
األولوية هي لملف النفط والغاز ،أو أ ّنها إلعادة إعمار سورية.
وخلص قطار إلى أ ّنه «من الصعب اآلن التوقع واالستنتاج ،وال ب ّد من التفاؤل
خصوصا ً أنّ هناك قرارا ً دوليا ً بتحييد لبنان وعدم تفجير الوضع فيه» ،متمنيا ً
على السياسيين «اإلس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية ،والبدء بتنفيذ
الخطوات والحلول للخروج من األزمة االقتصادية الحالية».
واستم ّر المؤتمر حتى الساعة العاشرة من مساء أمس ،وتخللته كلمات
لرئيس  ACIفي لبنان ناجي إيكو ورئيس  ACIالعالمية مارشال بايلي
إضافة إلى الرئيس الفخري لـ ACIفي لبنان وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .كما سيتم عرض فيلم قصير عن أهداف  ACI Lebanonوإنجازاتها
خالل السنوات الماضية.

بتقرير تخمين مقابل من طريق االستعانة بخبيرين من
قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى
المحاكم».
ولفتت النقابة إلى أن «في حال وج��ود اختالف بين
تنص
التقريرين كانت الفقرة «ب »4/من المادة /18/
ّ
أ ّنه يمكن للمالك أو المستأجر في هذه الحال اللجوء إلى
اللجنة للبت بهذا النزاع ،ولكن ،وانطالقا ً من إبطال هذه
الفقرة من قبل المجلس الدستوري فإنّ المرجع الصالح
للبت بهذا النزاع هو القاضي المنفرد المدني .ويطبق
القاضي المنفرد اإلج��راءات المنصوص عنها في قانون
اإليجارات وفي قانون أصول المحاكمات المدنية».
كما أورد البيان «كيفية احتساب بدل اإليجار الجديد
انطالقا ً من بدل المثل واستحقاقه تدريجيا ً على مدى ست
سنوات ،وهي تعني بأنّ بدل اإليجار الذي كان يدفعه
المستأجر قبل نفاذ القانون يزداد سنوياً .حتى يبلغ بدل
اإليجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل.
وبالتالي فإ ّنه استنادا ً لهذه األحكام ينبغي علينا معرفة
بدل اإليجار القديم الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ
القانون الجديد .ويجب ،تمهيدا ً الحتساب بدل المثل ،أن
تكون لدينا القيمة البيعية للمأجور فيما لو كان خالياً،
ويكون بدل المثل مساويا ً لنسبة  5في المئة من هذه القيمة
(المادة  /20/من القانون)».

منتدى «ا�ستثمار الأمن الغذائي والثروة المعدنية»
يعقد في الخرطوم الأ�سبوع المقبل
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم بين 10
أيلول الجاري و 11منه ،منتدى «آفاق االستثمار في األمن
الغذائي والثروة المعدنية» ،للمرة الثالثة على التوالي،
برعاية الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير،
وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء ورجال األعمال
والمستثمرين العرب واألجانب.
ّ
وينظم المنتدى االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة للبالد العربية ،بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب
العمل السوداني ،ووزارة المال واالقتصاد الوطني ،ووزارة
االستثمار ،ووزارة الزراعة والري ،ووزارة المعادن ،واتحاد
المصارف السوداني.
ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثالثة ،بعد نجاح
الدورتين السابقتين اللتين أثمرتا عن توقيع العديد من
االتفاقات والمشاريع بين الجانب السوداني ورج��ال
األعمال والمستثمرين العرب .وير ّكز المنتدى على تفعيل
المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني المشير عمر حسن
البشير حول األمن الغذائي ،في قمة الرياض التنموية:
االقتصادية واالجتماعية الثالثة التي عقدت مطلع العام
المنصرم  2013في المملكة العربية السعودية.
وي��ه��دف المنتدى إل��ى فتح المزيد م��ن اآلف���اق أم��ام
المشاريع الستخدام التكنولوجيا واالكتشافات الحديثة
وتطبيقاتها االقتصادية في سبيل تحديث القطاعات
الزراعية في البالد العربية ،وال سيما في السودان .كما
يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب بين رجال األعمال
والخبراء العرب واألجانب والمؤسسات العربية والدولية
العاملة ف��ي م��ج��ال األم���ن ال��غ��ذائ��ي وق��ط��اع��ات ال��ث��روة

المعدنية ،واالطالع على التقنيات الحديثة فيهما ،وتفعيل
التعاون العربي والدولي في هذه المجاالت .كما يهدف
إلى التعريف بالفرص االستثمارية الواعدة والترويج
للمشاريع الغذائية والتعدينية ،وتحديد متطلبات تطوير
التشريعات االستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض
االستثمار في هذه القطاعات وتشجيع استخدام أساليب
التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.
وسيتض ّمن المنتدى ،إضافة إلى الجلسة االفتتاحية
التي سيتحدّث فيها كبار المسؤولين السودانيين والعرب
من وزراء ورج��ال أعمال ،تكريم شخصيات اقتصادية
ومصرفية عربية ،ومعرضا ً للجهات الراعية .ويتخلله
أربع جلسات عمل ،إضافة إلى جلسة ختامية ،وستتحدّث
في الجلسات نخبة من الوزراء والخبراء واالقتصاديين.
وسيكون عنوان الجلسة األولى «اإلصالحات المطلوبة
في بيئة االستثمار واألمن الغذائي» ،أما عنوان الجلسة
الثانية فسيكون «نحو آلية مالية – مصرفية داعمة
لمشاريع االستثمار واألم��ن الغذائي» ،بينما ستحمل
الجلسة الثالثة عنوان «المشاريع والمبادرات الداعمة
لتعزيز االستثمار ودفع مبادرة السودان لتحويل األمن
الغذائي إلى واق��ع ملموس» .أما الجلسة الرابعة وهي
الجلسة الختامية فسيكون عنوانها «آفاق االستثمار في
الثروة المعدنية».
ويعقد مؤتمر صحافي في ختام المنتدى ،يت ّم خالله
اإلعالن عن التوصيات التي انبثقت من المنتدى ،إضاف ًة
إلى االتفاقات التي سيت ّم توقيعها بين رج��ال األعمال
والمستثمرين.

(ت ّموز)

تابعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات درس اقتراح القانون المتعلق
بتشجير مساحات محددة من العقارات المبنية ،المقدم من النائبين سيرج
طورسركيسيان ونديم الجميل.
كما درست اللجنة خالل جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس برئاسة
النائب سمير الجسر ،اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار الطرق والساحات التي
استحدثت بعد تاريخ  1954/11/30من قبل البلديات أمالكا ً عامة ،من دون
التقيد بالقوانين واألنظمة ،المقدم من النائب بطرس حرب.
وحسب بيان صدر بعد الجلسة ،قررت اللجنة «دع��وة ممثل عن الدوائر
العقارية ودوائر المساحة لتوضيح بعض النقاط في الجلسة المقبلة التي
سيحدد موعدها الحقاً ،وذلك في حضور مقدم االقتراح الوزير بطرس حرب.
وستتابع اللجنة أيضاً ،درس االقتراح الثاني المقدم من النائبين سيرج
سركيسيان ونديم الجميل والمتعلق بتشجير مساحات محددة من العقارات
المبنية في الجلسة المقبلة».

�شقير التقى وفد جمعية
م�ست�شاري الإدارة والتنمية
عرض رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد
شقير مع وفد من «جمعية المستشارين في اإلدارة والتنمية» برئاسة مه ّند
األسعد ،أوضاع البالد ال سيما على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
وأثنى شقير على إنشاء الجمعية «لتنظيم هذا القطاع المهم الذي يعتبر
أساسيا ً في الحياة االقتصادية واإلداري��ة وعلى الدور الكبير الذي يلعبه في
صوغ األفكار والدراسات وإعطاء اآلراء ألصحاب القرار ،ما يساهم في تصويب
األداء ورفع اإلنتاجية».
وأبدى شقير استعداده «لتوفير ك ّل دعم ومساعدة للجمعية ألخذ دورها
أمس الحاجة إلى
في الحياة االقتصادية اللبنانية» ،الفتا ً إلى أ ّننا «اليوم في ّ
ك ّل الطاقات للحفاظ على اقتصادنا وتنافسيته ،والمطلوب من الجميع التكاتف
والتعاون لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة».
وشكر األسعد شقير ،شارحا ً الخطوط العريضة لعمل الجمعية وبرنامجها
المستقبلي ،مؤكدا ً التعاون والتنسيق الدائمين مع شقير لما فيه مصلحة
االقتصاد واإلدارة اللبنانية.

ندوة حول عمالة الأطفال
في ثانوية �ضهور ال�شوير
نظمت بلدية ضهور الشوير عين السنديانة بالتعاون مع الجمعيات المعنية
ندوة خاصة بمكافحة «أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان” ،في ثانوية ضهور
الشوير الرسمية ،بحضور ممثل العماد ميشال عون هشام كنج ،ممثلة وزارة
العمل نزهة شليطا ،ممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي المقدم زياد قائد بيه،
رئيس بلدية ضهور الشوير – عين السنديانة حبيب مجاعص ،ممثل الجمعية
اللبنانية الثقافية االجتماعية وسام العجم ،ممثل اتحاد جمعيات القطيع محمد
الحج ديب ،وممثلة جمعية بيوند غدير حوماني.
وتخللت الندوة «صرخة الطفل العامل» حسين عطوي ،وكلمات الجمعيات
المعنية وأدوارها وخبراتها في مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال ،إضاف ًة إلى
عرض الفيلم الوثائقي «قبل فوات األوان».
كما تضمنت الندوة مناقشة بين األطفال العاملين والجهات المعنية وعُ رض
من خاللها بعض االقتراحات والحلول.

االتحاد الوطني للنقابات :لت�شكيل
لجنة موحدة للعمال و�سائقي الآليات
عقد االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا ً لعمال
وسائقي منطقة عاليه ،عرض خالله رئيس االتحاد كاسترو عبدالله األوضاع
االقتصادية واالجتماعية وما يعاني منه العمال وفئة سائقي الشاحنات
واآلليات.
وشجب عبدالله «المنافسة غير المشروعة التي تمارس في شكل كيدي
من أصحاب العمل ضد العمال لتضع العمال في مواجهة بعضهم بعضا ً من
لبنانيين وأجانب بدال ً من أن يطبق القانون عليهم من دون تمييز».
واستنكر المجتمعون هذه األساليب ،وتم االتفاق على إجراءات سيبدأ تنفيذها
ومنها «تعزيز التواصل ووضع خطة من أجل العمل على تنفيذ القوانين المرعية
اإلجراء من قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي وقانون السالمة المهنية»،
إضاف ًة إلى «تشكيل لجنة عمالية موحدة للعمال وسائقي اآلليات في الجبل».

