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اقت�صاد

تحدياتنا االقت�صادية...
بين الأم�س واليوم
} لمياء عاصي
تحدّث الخبراء االقتصاديون وصانعو القرار االقتصادي في سياق
التحضير للخطة الخمسية الحادية عشرة في ب��داي��ات العام ،2011
قبل األزمة التي سبّبتها الحرب القذرة على سورية ،عن وجوب وجود
نموذج اقتصادي جديد ،يستطيع تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة
والمتوازنة ،وكانت األسئلة ت��دور حول قاطرة النمو األكثر فاعلية...
والروافع االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد الجديد ،وكانت التساؤالت
كثيرة ،عن اآلف��اق الواعدة لك ّل من قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك
السياحة؟ وما هي األولويات التنموية...؟ هل ستكون باالستثمار في
البنى التحتية ...أم في التقانة الحديثة؟ والك ّل مقتنع بأنّ تطوير وتأهيل
الكوادر البشرية وقوة العمل تحت ّل أولوية كبرى ،وأصبح هناك شبه
إجماع على أهمية توسيع القاعدة الصناعية ،واالرتقاء نحو الصناعات
األكثر استخداما ً للتقانات العالية.
أما التحديات التي كانت تواجه االقتصاد السوري قبل األزم��ة ،فقد
كانت تتلخص بثالثة محاور رئيسية:
أوالً :تعزيز مستوى الجودة واالبتكار واإلبداع في المنتج الوطني:
حيث كانت المنتجات السورية ،تعاني من ع��دم قدرتها على إثبات
وقوي في األسواق الداخلية والخارجية ،بسبب ضعف
حضور متميّز
ّ
مقاييس ومعايير الجودة ،لذلك اعتمد المنتج السوري ولفترات طويلة،
على السعر في المنافسة ال على الجودة واالبتكار ،كما اعتمد التقليد
للمنتجات األخ��رى ،مثالً ،قطاع األلبسة ،بالرغم من التاريخ الطويل
لسورية في الصناعات النسيجية ،بقيت صناعة األلبسة تفتقد إلى
الجودة وعناصر االبتكار والتصميم ،ما أدّى بها إلى اللجوء ألسواق
محدّدة تقبل بمستويات جودة أق ّل مقابل السعر األكثر انخفاضاً ،إذ أنّ
المنتجين السوريين ،وبدالً من البحث عن موديالت وتصاميم مبتكرة
والعمل على موضوع القيمة المضافة في المنتج ،قاموا بتقليد المنتج
األجنبي بجودة أق�� ّل والتركيز على السعر كعامل أساسي للمنافسة،
وهذا كان كارثيا ً على سمعة المنتج السوري ،إذ أنه في عالم االنفتاح
التجاري وبعد ظهور المنتجات الصينية العالية الجودة الرخيصة الثمن،
أصبح من الصعب جدا ً االستمرار في االعتماد على المنافسة بالسعر
فقط.
ثانياً :المشاريع الصغيرة والمتوسطة :برغم وج��ود استراتيجية
وطنية لهذه المشاريع ،إال أنه لم يصدر قانون واحد لتشجيع الشركات
والمشاريع الصغيرة أو المتناهية الصغر ...ك ّل الشركات مهما كان
حجمها أو النشاطات التي تقوم بها ،تخضع لنفس الشروط ،حيث يطلب
منها أن تمتلك سجالً تجارياً ...ومكانا ً تجارياً ،وأن تلتزم باالشتراطات
الضريبية ...والنقطة األك��ث��ر صعوبة ال��ت��ي واجهتها تلك الشركات
الصغيرة ،ه��ي ع��دم قدرتها على الحصول على أي��ة ق���روض بسبب
االشتراطات والضمانات الكبيرة المطلوبة ،فبقي دور ر ّواد األعمال
أي عمل ،وبقي
ضعيفا ً جداً ،ويحتاج إلى معجزة للتمكن من اإلقالع في ّ
قطاع األعمال محتكرا ً من قبل األقوياء فقط ،مما جعل الشباب ُيقبلون
على الوظائف الثابتة ،التي قد تؤ ّمن لهم الحدود الدنيا للمستلزمات
المعيشية.
ثالثاً :االن��دم��اج في االقتصاد ال��دول��ي ،وه��و ال يعني االنضمام إلى
منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ،وتوقيع اتفاقيات التجارة
الحرة مع الدول األخرى فقط ،ولكن األه ّم هو أن يتمكن المنتجون من
بناء القدرة على المنافسة في األس��واق الخارجية والمحلية من خالل
القدرة على التكيّف وتبنّي المعايير العالمية ،سواء بالنسبة إلى الجودة
أو المك ّون التكنولوجي في المنتجات ،وقد كان واضحاً ،أنّ االقتصاد
السوري لن يتمكن من المنافسة في ظ ّل التقاليد التي حافظ عليها لفترات
طويلة ،وسيبقى ي��دور في إط��ار تصدير المنتجات األولية أو النصف
وغني عن
مصنّعة في أحسن األحوال واستهداف األسواق الفقيرة...
ّ
القول ،إنّ هذا لن يؤدّي إلى زيادة في القيَم المضافة في االقتصاد ،ولن
يساهم في رفع المستوى المعيشي للفرد السوري.
إنّ ال��م��ح��اور ال��ث�لاث��ة ال��س��اب��ق��ة ،ك��ان��ت أه���� ّم م��ا يشغل ب���ال صنّاع
القرار والمخططين االقتصاديين قبل األزم��ة ،فماذا عن اليوم؟ وبعد
أرب��ع سنوات من الحرب المد ّمرة التي أطاحت بالمنشآت اإلنتاجية
واالقتصادية ،واأليدي العاملة والماهرة التي هاجر قسم غير قليل منها،
كما سبّبت هجرة الكثير من رؤوس األموال السورية إلى خارج البلد...
شحا ً في
وهذا ما يمكن اعتباره األسوأ على االقتصاد ،الذي بات يعاني ّ
أي استثمار الزم وضروري.
رأس المال ويعيق ّ
إنّ التحديات االقتصادية التي يواجهها السوريون اليوم ،حكومة
وشعبا ً كثيرة ومعقدة ،ب��دءا ً من الصعوبات التي تكتنف عملية تأمين
حوامل الطاقة الالزمة لإلنتاج سواء الكهربائية أو المشتقات النفطية
لعمليات اإلنتاج ،وتأمين المواد األولية ،وضعف مستوى األمان على
خطوط النقل ،وصوالً إلى عدم استقرار سعر الصرف وما يسبّبه من
اختالالت اقتصادية شديدة ،تزيد عدد الفقراء بشكل كبير ،وقد أدّت إلى
توقف العمليات اإلنتاجية في كثير من القطاعات.
ولشرح الفكرة ،نأخذ كمثال ،صناعة األدوي��ة التي أثبتت نجاحاً،
وكانت معامل األدوي��ة السورية ،تكفي السوق المحلية بنسبة تقارب
الـ 90في المئة ،وتصدّر قسما ً من إنتاجها إلى عدد من ال��دول ،ولكن
بعد هبوط سعر الليرة السورية ،ارتفع ثمن المواد األولية المستوردة
الالزمة لصناعة الدواء وأصبحت تكلفتها بالليرة السورية أكبر بكثير
من السعر القديم ،وفي نفس الوقت ،امتنعت وزارة الصحة عن رفع
سعر األدوي��ة بما يقابل ارتفاع تكلفتها الحقيقية،رنظراًإلى حساسية
الدواء بالنسبة للمواطنين ،مما أدّى إلى امتناع المصنّعين عن إنتاجها
وتوقف الكثير من خطوط اإلنتاج .هناك أوض��اع مشابهة تقريباً ،في
الكثير من القطاعات مثل :صناعة األلبسة ،والمواد الغذائية وغيرها،
التي وب��اإلض��اف��ة إل��ى تأثير اخ��ت�لاالت سعر ال��ص��رف عليها ،أضحت
تعاني من صعوبات في تأمين رأس المال الالزم لتجديد خطوط اإلنتاج
وتشغيلها ،في ظ ّل توقف شبه كامل للقروض والخطوط االئتمانية من
المصارف المحلية.
أمام واقع اقتصادي صعب يشبه الحلقة المفرغة ،حيث الفقر يؤدّي
إلى إحباط اقتصادي ،واألخير يؤدّي إلى المزيد من الفقر .لكسر هذه
الحلقة الالمنتهية ،ال ب ّ��د من اتخاذ بعض الخطوات الضرورية التي
تساعد على الخروج من هذه الحالة ،باتجاه التعافي بشكل تدريجي
ولكن بثبات.
إنّ أه ّم هذه الخطوات هي كما يلي:
أي
أوالً :محاولة تثبيت سعر ال��ص��رف عند سعر معقول وم��ن��ع ّ
انخفاض جديد في سعر الليرة.
ثانياً :اتخاذ إج���راءات قوية وفعالة لرفد اإلي���رادات العامة للدولة،
وفي هذا اإلطار ال ب ّد من التصدّي لبعض الملفات الشائكة مثل (الته ّرب
الضريبي ،الفساد ،أمالك الدولة والتعديات المجانية ،وغيرها) .للتمكن
من زي��ادة اإلنفاق الحكومي في بعض المجاالت كطريق وحيد للبدء
بالتعافي االقتصادي.
ثالثاً :ال ب ّد من البحث عن شركاء دوليين لإلقالع في عملية إعادة
اإلعمار ولو بشكل تدريجي في المناطق اآلمنة بعيدا ً عن البيروقراطية
القاتلة ،إذ أنّ ضخّ األموال في االقتصاد ،هو السبيل الوحيد إلعادة دفع
العجلة االقتصادية.
راب��ع��اً :إنّ التغيير ف��ي أس��ل��وب وط��ري��ق��ة صنع ال��ق��رار الحكومي
االق��ت��ص��ادي والتنموي ه��و أك��ث��ر م��ن ض����روري ،واالت��ج��اه أك��ث��ر نحو
ال�لام��رك��زي��ة ،وج��ع��ل ال��س��ك��ان المحليين ف��ي المناطق والمحافظات،
منخرطين أكثر ف��ي اج��ت��راح الحلول االقتصادية والتنموية األنسب
لمناطقهم ،وحسب الميزات التنافسية في ك ّل منطقة ،إذ أنّ االعتماد على
الحلول اآلتية من المركز والمثقلة بالبيروقراطية وتضارب المصالح
المختلفة ،أصبح من مخلفات الماضي بالنسبة إلى معظم الدول.
أخيراً ،ال ب ّد من القول ،إنّ التمنيات والشعارات ...واالستعراضات
اإلعالمية ال تصنع حلوالً لمشاكل بنيوية معقدة وصعبة ،بل إنّ الحلول
عادة تكون عبارة عن حزمة كبيرة من اإلج��راءات المتكاملة ،يت ّم فيها
ت��ع��اون ك�� ّل قطاعات المجتمع والحكومة ،وتحتاج إل��ى إرادة وعمل
دؤوب ...وتغيير دائم في السياسات حسب ما يفرضه الواقع ،حيث ال
أي حلول ...بمثابة عصا سحرية.
توجد ّ

دامرجي في ال�سراي لبحث �أو�ضاع الم�ست�أجرين �أبو فاعور� :سوق العمل تحتاج
�إلى �آالف الممر�ضات والممر�ضين
والمالكون �أعلنوا تعليق تحركهم
زار رئيس لجنة الدفاع عن حقوق
ال��م��س��ت��أج��ري��ن ف��ي ب��ي��روت وجيه
دامرجي رئيس الحكومة تمام سالم
في دارت��ه في المصيطبة ،وعرض
معه هموم المواطنين ومشاكلهم في
بيروت وأبرزها هواجس المستأجرين
ومخاوفهم من القانون «المجحف
األس��ود لإليجارات» ،ونقل دامرجي
مطالب المستأجرين «بقانون عادل
ومتوازن يحمي الفقراء وكبار السن».
وخالل اللقاء صودف وجود رئيس
لجنة ال��دف��اع ع��ن المالكين ج��ورج
راب��ح��ي��ة ورئ��ي��س تجمع المالكين
باتريك رزق الله ،الذي أعلنت نقابة
مالكي العقارات واألبنية المؤجرة،
في بيان ،أنه نقل إلى الرئيس سالم
«ط��ل��ب النقابة والتجمع ب��إص��دار
المراسيم الخاصة بإنشاء صندوق
دع���م ذوي ال���دخ���ل ال��م��ح��دود من
المستأجرين ،وفقا ً ألحكام القانون
الجديد لإليجارات».
وتمنى سالم على الطرفين «التعبير
سلميا ً عن مطالبهما وسحب فتيل
المواجهة من الشارع ،ألنّ الخالف
ليس بين المالكين والمستأجرين
والدولة ستتحمل مسؤولياتها في
هذا الموضوع».
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،وج��ه��ت
ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع ع��ن المستاجرين
ن���داء إل��ى مجلس ال��ق��ض��اء األعلى
والمرجعيات الروحية والسياسية
والنواب والوزراء والمجتمع المدني،
معتبرة أنّ قانون االي��ج��ار الجديد
«سيفجر قضايا اجتماعية ح��ادة
بين المستاجرين والمالكين» ،طالبة
«اإلسراع في وضع ح ّد لهذه المهزلة
االجتماعية التي تتهدّد فقراء لبنان
في مسكنهم وحياتهم العائلية».
ك��م��ا أم��ل��ت م��ن ال��ن��ي��اب��ة العامة
التمييزية والمديرية العامة لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي «ال��ع��م��ل لمنع أي

شخص من االحتماء في تفسير بعض
النقاط الملتبسة في قانون اإليجارات
واإلمعان في التعرض لحرمة البيوت
وال��م��ن��ازل ،وخصوصا ً أنّ القانون
غ��ي��ر ص��ال��ح للتطبيق وم��ط��ع��ون
فيه وتتنامى التحركات الميدانية
لالعتراض على روحيته وأهدافه
التهجيرية ،في ظ ّل عدم وجود خطة
إسكانية على المستوى الوطني ،بما

هيئة الدفاع
عن الم�ست�أجرين:
القانون غير
�صالح للتطبيق
ومطعون فيه في
ّ
ظل عدم وجود
خطة �إ�سكانية على
الم�ستوى الوطني
يؤمن العدالة االجتماعية واالستقرار
العائلي للطبقات الفقيرة».
وطالبت «بمالحقة ك ّل من يحاول
ان يعتدي على ح��رم��ات المنازل
وكرامة العائالت» ،محذرة من «خطر
بعض الممارسات غير القانونية
والتي تمارس التهويل والضغوط
على الناس إليهامهم ب��أنّ القانون
نافذ» ،آملة أن «يقول القضاء كلمته
وأن يضع األمور في نصابها القانوني
كي يشعر الناس أنهم يعيشون في
حمى دولة القانون والعدالة».
ودع��ت إل��ى «منع أي شخص من
دخول بيوتهم بحجة التخمين ،إال إذا

كان مزودا ً بإذن من القضاء والمراجع
المختصة».
وك��ان��ت نقابة مالكي العقارات
واألبنية المؤجرة أعلنت في بيان،
تعليق اعتصامها ال��ذي ك��ان مق ّررا ً
صباح اليوم ،مؤكدة أنّ «تحركاتها
لم تكن يوما ً ض ّد المستأجرين الذين
أب���دوا طيلة ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة ،وال
يزالون ،حرصا ً على أفضل العالقات
بينهم وبين المالكين ،ضمن األطر
القانونية المرعية اإلج��راء ،واألهم
ضمن قواعد العالقات االجتماعية
واألخ��وي��ة بين الطرفين ،لكنّ هذه
التحركات كانت دائما ً لمطالبة الدولة
بإعادة التوازن إلى العالقة القانونية
والتعاقدية ضمن الطرفين ،وفي كنف
قانون عادل ومتوازن يعيد إلى المالك
حقه ف��ي تقاضي ال��ب��دالت العادلة
ل�لإي��ج��ارات وف��ق�ا ً ألح��ك��ام الدستور
باحترام ّ
حق الملكية».
من جهة أخ��رى ،استقبل رئيس
ال��ح��ك��وم��ة وف����دا ً م��ن ن��ق��اب��ة عمال
ومستخدمي النقل المشترك برئاسة
النقيب ريمون فلفلي أطلعه ،حسب
بيان للنقابة ،على «األوضاع الحرجة
وال��م��ري��رة التي تم ّر بها المصلحة
وانعكاساتها الخطرة على العاملين
فيها ،نتيجة التهميش واإلهمال منذ
سنوات لهذا المرفق العام الحيوي
والخدماتي ،لصالح القطاع الخاص
ال���ذي أث��ب��ت فشله ال��ذري��ع ف��ي أن
يكون البديل ع��ن النقل المشترك
الذي كان يقوم بتأمين خدمة النقل
شبه المجانية للركاب وال سيما
ال��ف��ق��راء وذوي ال��دخ��ل ال��م��ح��دود
وط��ل�اب ال���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات،
والمساهمة في التخفيف عن كاهلهم
م��ن ال��ظ��روف المعيشية الصعبة
واالرتفاع المتواصل لغالء المعيشة
ونسب التضخم ال��ذي يثقل كاهل
المواطنين».

اعت�صام في برجا احتجاج ًا
على �إهمال الدولة و«كهرباء لبنان»
احتجاجا ً على إهمال الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان،
اعتصم حشد من أهالي بلدة برجا ظهر أمس ،في الموقع
الذي قتل فيه ابن البلدة الشاب عبد الرحمن أحمد دمج
( 36عاماً) والذي صعقه خط التوتر العالي في المنطقة.
وش��ارك في االعتصام األمين العام للحزب الشيوعي
الدكتور خالد ح��داده ومختار المعنية ج��وزف القزي
ورجال دين.
ودعا أدهم السيد باسم شباب برجا ،إلى «إزال��ة أداة
الموت التي تسببت بمقتل دمج وتهدّد حياة الناس»،
مطالبا ً «بمحاسبة الفاسدين والمستهترين والمسؤولين
عن هذه الجريمة».
وقال رئيس بلدية برجا نشأت حمية« :نجتمع اليوم
لرفع الصوت عاليا ً رفضا ً لما حصل مع رفيق من رفاقنا،
كان كغيره متربصا ً ومستعدا ًلمواكبة رفاقه لمواجهة أعداء
الوطن والدولة ،فإذا بإهمال الدولة يغدر به ويرديه».

رأى رئ��ي��س بلدية ج���درا األب ج��وزي��ف ال��ق��زي ،من
ج��ه��ت��ه»،أنّ ه��ذا اليوم هو نهار مقدس عندنا ،وق��د زاد
تقديسا ً باستشهاد عبد دم��ج في جريمة نكراء بسبب
إهمال المسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها
من مؤسسات الدولة» .وأض��اف« :نتضامن مع بعضنا
البعض من جدرا والمعنية وبرجا لنؤكد أننا كلنا عائلة
وأبناء منطقة واحدة ،ونشدّد على التمسك بالصيغة التي
نؤمن بها وندافع عنها في العيش الواحد والمصير الواحد
والتلوث الواحد والحياة الواحدة».
وألقى المربي الدكتور كمال دمج كلمة العائلة مؤكدا ً
«أننا جئنا لنصرخ عاليا ً بوجه كل الذين يرتكبون اإلهمال
والمهملين ،وجئنا لندين هذه الجريمة النكراء التي أودت
بشهيدنا الغالي عبد الرحمن دمج ،شهيد الواجب وبرجا
واإلقليم» ،ودعا إلى «محاسبة المسؤولين عن الجريمة
لئال يتكرر هذا اإلهمال في ّ
حق المواطنين في المنطقة».

خالل اللقاء في معهد راشيا الفني
في إطار التعاون بين وزارة الصحة العامة وجامعة
الحكمة في بيروت ،عقد لقاء في معهد راشيا الفني،
حضره وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و ف��اع��ور وعميدة كلية
الصحة في جامعة الحكمة آمال منصور ،رئيس اتحاد
بلديات قلعة االستقالل عصام الهادي ،الشيخ رشيد
حماد ممثالً اتحاد بلديات جبل الشيخ ،رؤساء ومدراء
مستشفيات حكومية ومعاهد ومهنيات فنية ،وعشرات
الممرضات والممرضين.
وأكد أبو فاعور «أنّ لبنان في حاجة إلى ما يقارب 25
ألف ممرضة وممرض ،والمؤمن منها فقط ستة آالف»،
معربا ً عن اعتقاده «أنّ هذا القطاع الوحيد في لبنان الذي
نحتاج فيه إلى موظفين في سوق العمل ،على عكس
الكثير من القطاعات التي تعاني فائضا ً في السوق،
ونحن في هذه القرى في البقاع الغربي واألوسط وراشيا
وحاصبيا ومرجعيون في حاجة إلى فرص عمل أسوة
بكثير من المناطق اللبنانية» ،واصفا ً المشروع التجريبي
بـ«الرائد».
وأضاف« :نحن كوزارة صحة ،بالتعاون مع جامعة
مرموقة مثل الحكمة ،نسعى لنحول خريجي وخريجات
المعاهد والمهنيات إلى مجازين في التمريض للعمل في

المستشفيات» ،الفتا ً إلى أنّ «مستشفى بيروت الحكومي
ال ي��زداد عدد األس��رة فيه لعدم وجود طواقم تمريضية
وخ��ري��ج��ي��ن» .وق���ال« :م��ن هنا انطلقت ال��ف��ك��رة حيث
ستستضيف جامعة الحكمة الممرضين والممرضات
ليوم واحد في األسبوع على مدى أكثر من سنة وشهرين
« 3سيماستر» على أن يستكملوا أيام العمل التدريبية
في المستشفيات الحكومية ،مقابل بدل رمزي لينالوا
إجازة في العلوم التمريضية ،وهكذا نكون قد فتحنا لهم
سوق العمل».
وإذ عبّر عن عنايته واهتمامه بالمستشفيات والناس،
وليس فقط الخريجين الحاليين ،شجع أب��و فاعور
«الدخول إلى اختصاص التمريض ،من أجل خلق فرص
العمل ،وخصوصا ً أنّ هناك شحا ً في الوظائف العامة
وفي المؤسسات الخاصة» ،معتبرا ً أنّ «الفكرة كيف
نستفيد من المهنيات وكيف نطور قطاع عمل جديد ،عبر
تطوير ق��درات المتدربين لتحسين وضعهم التعليمي
والوظيفي».
ولفت أبو فاعور إلى «أنّ المشروع األكبر هو أن نفتح
فرعا ً جديدا ً في المنطقة ،ألنه ال يجوز أن يحصل الطالب
على شهادة  TSويبقى في المنزل».

جائزة �أف�ضل التطبيقات الذكية لوزارة ال�صحة
تسلمت مديرة البرنامج الوطني
للصحة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي وزارة
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ي��ن��ا أب���و م��راد
درع���ا ً تكريمية ل��ل��وزارة وش��ه��ادة
تقدير ،بعد فوزها بجائزة أفضل
التطبيقات الذكية عن فئة الوزارات
على مستوى الجمهورية اللبنانية
ع��ن تطبيق(MOPH Mobile
 ،)Appخ�ل�ال اح��ت��ف��ال أق��ام��ت��ه

أكاديمية جوائز التميز في المنطقة
العربية «الذراع اإلداري والتنظيمي
لمسابقة درع الحكومة الذكية» ،في
دورتها السادسة والجهاز المركزي
لدولة الكويت ،برعاية وزير الدولة
ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء  -رئيس
مجلس إدارة ال��ج��ه��از ال��م��رك��زي
لتكنولوجيا المعلومات الشيخ
محمد عبدالله الصباح وحضوره،

ف��ي ف��ن��دق س��م��ف��ون��ي س��ت��اي��ل في
الكويت.
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال إل���ى الشيخ
الصباح :سفير لبنان في الكويت
خ��ض��ر ح��ل��وي وع����دد م��ن س��ف��راء
ال���دول ال��ف��ائ��زة ب��ال��ج��ائ��زة ،وه��ي:
اإلم����ارات ،األردن ،سلطنة عمان،
دولة قطر ،الكويت ،مصر ،البحرين،
والسعودية.

فرعون رعى حفل �إطالق «وردة بيبلو�س»:
جبيل �ستبقى ّ
لكل ال�سياح
رعى وزير السياحة ميشال فرعون حفل إطالق «وردة
بيبلوس» باللون األرجواني ،الذي ّ
نظمته لجنة مهرجانات
بيبلوس الدولية بالتعاون مع بلدية جبيل.
وأش��ار فرعون إل��ى «أنّ مدينة جبيل تش ّكل رسالة
سياحية رائ��دة في لبنان» ،وق��ال« :نتمنى أن نرى هذه
األج��واء الحضارية في ك ّل لبنان ،ومع تمنياتنا أن نرى
جبيل عاصمة السياحة العربية في العام  ،2016فهذه
المدينة التي كثر فيها محبوها والعاملون من أجل تطويرها
وإنمائها ليست في حاجة إلى وزير للسياحة».
وأكد أنّ «االتفاق السياسي على ضبط الوضع األمني
سيظ ّل قائماً ،بما يسمح بنمو السياحة التي هي ركن
أساسي من أركان النمو االقتصادي في لبنان» ،مشيرا ً إلى
أنّ «جبيل ستبقى مقصدا ً لك ّل السياح األجانب».

ون ّوه فرعون «بالجهود التطويرية التي يبذلها رئيس
بلدية جبيل زياد حواط وفريق عمله من أجل إبعاد جبيل
عن التجاذبات السياسية وجعلها المركز األول الستقطاب
السياح ال��ع��رب واألج��ان��ب واللبنانيين المغتربين،
وب��اإلن��ج��ازات الكبيرة التي تحققت ف��ي المدينة وفي
الميادين كافة» ،مؤكدا ً «فخره بجميع المدن السياحية
اللبنانية وال سيما جبيل».
وشكر حواط ،من جهته ،لوزير السياحة «دعمه الكامل
لتطوير السياحة الجبيلية» ،معلنا ً ترشح مدينة جبيل ـ
بيبلوس لجائزة عاصمة السياحة العربية لعام ،2016
وشكر باسم الجبيليين ،بكافة طوائفهم وانتماءاتهم،
رئيس مجلس إدارة ومدير ع��ام بنك بيبلوس الدكتور
فرنسوا باسيل لما قدمه من إنماء وتطوير لمدينة جبيل».

ورود من «ليبان بو�ست» للأمهات في عيدهن
�إقفال �شركة لبيع المواد الطبية في �صيدا
و�ضبط مخالفات في �سوق العطارين في طرابل�س
ب��ن��اء إلش�����ارة ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام
االستئنافي في الجنوب القاضي
رهيف رمضان ،أقفلت القوى األمنية
شركة «أميغو» لبيع المواد الطبية،
لصاحبها عبد السالم عاكوم بالشمع
األحمر في منطقة عبرا في صيدا،
بعدما ت ّم ضبط كميات من المواد
الطبية فيها منتهية الصالحية.
وف����ي ال���ش���م���ال ،ج����ال رئ��ي��س

الدائرة الصحية في بلدية طرابلس
غسان الشامي ،ترافقه دوري��ة من
شرطة البلدية ،على عدد من محال
بيع اللحوم واألس��م��اك ف��ي سوق
العطارين ف��ي المدينة القديمة،
معاينا ً مدى االلتزام بشروط سالمة
الغذاء والصحة العامة.
وت��� ّم ضبط م��خ��ال��ف��ات ،وجهت
ال��دوري��ة على إث��ره��ا إن���ذارات إلى

أصحاب المحال المخالفة إللزامهم
«بالتقيد باألنظمة الصحية ،وال
سيما اعتماد برادات حديثة لعرض
اللحوم واألسماك ،بدال ً من عرضها
على البسطات المكشوفة».
وجاءت الجولة بناء لتوجيهات
محافظ ال��ش��م��ال ال��ق��اض��ي رم��زي
نهرا ورئيس بلدية طرابلس نادر
الغزال.

قباني :تعيين الهيئة العامة للطيران
يع ّزز الثقة بلبنان ومطاره
رحب رئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه النيابية النائب محمد قباني «بإعالن وزارة
األشغال العامة والنقل عن المباشرة في عملية تعيين
الهيئة العامة للطيران المدني» ،آم�لاً «أن تتمكن
الوزارة مع وزارة التنمية اإلدارية من استكمال عملية
اختيار األسماء ،ومسارعة مجلس الوزراء إلى تعيين
هذه الهيئة».
واعتبر قباني ،في بيان« ،أنّ ه��ذه الخطوة هي
األس��اس في تنفيذ قانون الطيران المدني وأساس
تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني ،وتعزيز سالمة

مطار بيروت ال��دول��ي ،كما أنها خطوة لتعزيز ثقة
المجتمع الدولي والمنظمة الدولية لسالمة الطيران
المدني بلبنان ومطاره».
وطالب المدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص «باإليعاز إلى جهاز أمن المطار
وفصيلة ق��وى األم���ن ف��ي محيط المطار أن يقوما
بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بمعالجة جدية
لموضوع الحمام والكالب الشاردة التي يمكن أن تشكل
خطرا ً على الطائرات أثناء اإلقالع والهبوط ،كما حدث
مع طائرة لوفتهنزا قبل أيام».

واكبت شركة «ليبان بوست» األم في
عيدها ،بتقديمها الورود إلى السيدات
اللواتي ارتدن مجمعي «سيتي سنتر»-
بيروت و«سيتي مول»  -الدورة ،وتولى
توزيعها مندوبو الشركة على العربات
الكهربائية ذات العجلتين التي بدأت
استخدامها أخيرا ً في بعض المه ّمات.
وأوضحت «ليبان بوست» في بيان،

أنها أرادت من هذه المبادرة «توجيه
رسالة تقدير واحترام بواسطة بريد
القلب إل��ى األم اللبنانية التي تزين
الوطن بورود عطائها وتضحياتها».
وج����دّدت وع��ده��ا ل�لأم اللبنانية
ولجميع المواطنين ،بالسعي «إلى
التطوير المستمر وإل��ى تقديم أفضل
الخدمات».

وكانت الشركة أعلنت أنها ،مساهمة
منها في الحفاظ على البيئة ،بدأت
باعتماد ال��ع��رب��ات الكهربائية ذات
العجلتين ،بدال ً من المركبات العاملة
بالوقود ،لتوزيع ال��ط��رود البريدية
الصغيرة وتقديم الخدمات إلى المنازل
والمكاتب في وسط بيروت وعدد من
المدن الصغيرة.

الرقم القيا�سي لأ�سعار اال�ستهالك
أص��درت المديرة العامة إلدارة اإلح��ص��اء المركزي
الدكتورة م��رال توتليان ،تعميما ً حمل الرقم 3/527
ويتعلق بإنجاز الرقم القياسي ألسعار االستهالك الجديد
لشهر شباط الماضي ،وجاء فيه:
«سجل الرقم القياسي ألسعار االستهالك في لبنان لشهر
شباط  2015ارتفاعا ً وقدره  0.07في المئة بالنسبة لشهر
كانون الثاني  ،2015كما سجل هذا الرقم على صعيد
المحافظات ما يلي:
 -ارتفاعا ً في محافظة بيروت قدره  0.66في المئة.

 ارتفاعا ً في محافظة جبل لبنان ق��دره  0.36فيالمئة.
 انخفاضا ً في محافظة الشمال قدره  0.11في المئة. انخفاضا ً في محافظة البقاع قدره  1.71في المئة. انخفاضا ً في محافظة الجنوب قدره  0.25في المئة. ارتفاعا ً في محافظة النبطية قدره  0.17في المئة.مع العلم أنّ مؤشر أسعار االستهالك في لبنان لشهر
شباط  2015سجل انخفاضا ً قدره 2.97في المئة بالنسبة
إلى شهر شباط .»2014

