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اقت�صاد

�أموال الخليج ت�شتري المواقف
ال�سيا�سية الفرن�سية والبريطانية
} مرفان شيخموس
«بالفلوس تشترى النفوس» مقولة ردّدها األجداد العرب عن ضعفاء
النفوس ،ويبدو أنّ أحفاد السديرية في الخليج يتبعونها مع أحفاد شارل
األوروبي.
في  17آذار  2015اتهمت الخارجية السورية كالً من فرنسا وبريطانيا
بممارسة سياسات خاطئة تورط االتحاد األوروب��ي في مواقف ال تخدم
مصالحه واستقراره.
ونقلت وكالة األنباء السورية «سانا» عن وزارة الخارجية قولها «أنّ
بعض دول االتحاد األوروبي الذي رهن سياسة االتحاد لجذب االستثمارات
الخليجية ،وخصوصا ً من السعودية وقطر اللتين تحكمان في شكل
يتناقض مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ،يجعل االتحاد األوروبي
آخر من ّ
يحق له إعطاء دروس في المبادئ والقيم».
ويطرح حجم االستثمارات الخليجية في فرنسا وبريطانيا العديد
من األسئلة عن مقدار االستثمارات الخليجية ضمن االتحاد األوروب��ي،
وخصوصا ً فرنسا وبريطانيا ،وعن تأثير تلك االستثمارات في اتخاذ
القرارات السياسية لتلك الدول.
في هذا السياق ،أكد عمدة لندن في  22نيسان  2013بوريس جونسون
أنّ حجم االستثمارات القطرية في المملكة المتحدة يصل إلى نحو  20مليار
جنيه استرليني ،أي ما يعادل  6.30مليار دوالر ،يتركز معظمها في لندن.
وأشار جونسون إلى أنّ العالقات القطرية ـ البريطانية تكتسب زخما ً كبيرا ً
في الوقت الحالي ،وهي ليست كما كانت عليه منذ األعوام األربعة أو الخمسة
الماضية ،بل شهدت خالل الفترة األخيرة الكثير من المشاريع المشتركة.
أما بالنسبة إلى السعودية ،فتشير المعلومات إلى أنّ الشركة السعودية
للكهرباء طلبت من الشركة الفرنسية «إي دي إف» المشاركة في مشروعها
النووي العمالق في بريطانيا .وحسب المعلومات ،تخطط الشركة
السعودية للحصول على نحو  15في المئة من المشروع .وتعليقا ً على
الصفقة ،قال المحلل المالي محمد الشميمري لـ«الشرق األوسط» إنّ عائدات
هذا النوع من المشاريع ،من الناحية االقتصادية ،محدودة بسبب تكلفتها
العالية إال أنّ الصفقة استراتيجية وسياسية ث ّم اقتصادية».
من بالد الضباب إلى بلد الديوك التي يبدو أنّ أصواتها باتت رهينة
االستثمارات الخليجية ،فمع انشغال الشعب الفرنسي بوداع عام 2014
على مذاق أجبانها ونبيذها بلغت قيمة االستثمارات السعودية في فرنسا
نحو  900مليار يورو ،أي ما يقارب  30في المئة من االستثمارات المباشرة
األجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي في فرنسا ،وهو ما أكده الدكتور
لويس بلين القنصل العام الفرنسي في  21كانون األول عام .2014
وح��ول التبادالت التجارية بين السعودية وفرنسا ،قال بلين «إنّ
مجموعها لسنة  2013تخطى ،ألول م ّرة ،حدود التسعة مليارات يورو،
مع  3,4مليار يورو قيمة الصادرات إلى المملكة و 6مليارات يورو صادرات
سعودية إلى فرنسا ،على مدى األشهر التسعة األولى من السنة الجارية»،
مضيفاً« :حتى إذا ظلّت صادراتنا مستق ّرة ،فإنّ صادرات السعودية قد
ارتفعت بنسبة  20في المئة ،حيث أنّ السعودية هي مزود فرنسا األول
بالنفط بنسبة  18في المئة من السوق ،كما أننا عميلها األوروبي األول».
وكشف المنتدى االقتصادي العربي ـ الفرنسي في شباط الماضي ،أنّ
االستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا تناهز  5مليار يورو ،حيث
دشنت دول مجلس التعاون الخليجي خالل عام  2013ثالثة عشر مشروعا ً
استثماريا ً في فرنسا ،حسب ما أعلن األمين العام التحاد الغرف الخليجية
عبد الرحمن حسن نقي.
لم تقف سلسة االستثمارات الخليجية في فرنسا وبريطانيا على حاجز
الشركات والمصارف والموانئ ،بل تعدتها إلى عالم كرة القدم والعبيه
حيث تسابق «أثرياء الخليج» على شراء كبريات األندية األوروبية في
األعوام العشرة الفائتة في عمليات استثمارية ناجحة.
مهّد أبناء اإلم��ارات طريق االستثمار في القارة العجوز ففتحوا شهية
أقرانهم من األمراء والشيوخ ،حيث وقعت شركة «طيران اإلم��ارات» في
كانون الثاني  2001عقد رعاية مع تشيلسي اإلنجليزي بقيمة  40مليون
دوالر لثالثة أعوام ،حسب ما ذكرته صحيفة «إيفنينغ ستاندر» اللندنية.
واستيقظت منطقة الخليج العربي صبيحة  28حزيران  ،2009على
خبر شراء رجل األعمال اإلماراتي سليمان الفهيم لنادي «بورتسموث»
اإلنجليزي ،بعد أن أبرم عقدا ً مع مالكه السابق ألكسندر جايدماك ،باع
النادي بموجبه عددا ً من العبيه المميزين أمثال بيتر كراوتش وجلين
جونسون للحصول على األم��وال ،وبعد ذلك بفترة وجيزة فاجأ الفهيم
جماهير النادي ،ببيعه  90في المئة من أسهمه لرجل أعمال سعودي
يدعى علي الفراج ،فيما أشارت الصحف إلى أنّ قيمة الصفقة بلغت 50
مليون جنيه استرليني.
وفي العام نفسه ،اشترى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كامل أسهم
«مانشيستر سيتي» اإلنجليزي ،وفور توليه زمام الرئاسة دفع ما يقارب
مئة مليون جنيه استرليني لشراء العبين مميزين .ثم انضم الشيخ بطي
بن سهيل آل مكتوم إلى قائمة المستثمرين اإلماراتيين بعد إعالنه شراء
«خيتافي» اإلسباني منتصف نيسان  ،2011وقال المتحدث الرسمي باسم
الشركة قيصر رفيق إنّ مجموعة «رويال اإلمارات» حسمت الصفقة بقيمة
تتراوح بين  70و 90مليون يورو.
شعر القطريون بالغيرة ،وكأنّ الموضوع غدا تنافسا ً بالمال ،والمستفيد
أندية أوروبا العريقة ،وكشفت وكالة األنباء الفرنسية أنّ الشيخ القطري
عبدالله بن ناصر آل ثاني أت ّم صفقة شراء «ملقة» اإلسباني بكامل أسهمه
في آب  ،2010وذكرت «اآلس» اإلسبانية أنّ الشيخ القطري تحمل ديون
النادي إلى جانب دفع  25مليون يورو لرئيس النادي الراحل فرناندو
سانز.
تجربة قطرية ثانية ناجحة حملت لواءها مؤسسة قطر لالستثمارات
الرياضية ،ففي تشرين الثاني  2011اشترت المؤسسة  70في المئة من
أسهم «باريس سان جرمان» الفرنسي ،وت ّم إكمال النسبة المتبقية  30في
المئة بعد سبعة أشهر ،وعين ناصر الخليفي مديرا ً عاما ً للنادي ،وتشير
التقارير إلى أنّ قيمة الصفقة اإلجمالية بلغت  100مليون يورو.
أما البحرين ،فدخلت هي األخرى على خط المنافسة ،فأعلن مصرف
بحريني يدعى «بيت التمويل الخليجي كابيتال» عن توقيعه اتفاقا ً حصريا ً
لشراء «ليدز يونايتد» نهاية أيلول  ،2012وعلمت وكالة «فرانس برس»
من مصدر رياضي في البحرين أنّ قيمة الصفقة تجاوزت  75مليون دوالر.
بعدها اشترى األمير عبدالله بن مساعد  50في المئة من حصة النادي
اإلنكليزي العريق «شيفيلد يونايتد» في تموز .2013
لم تنته سلسلة التدخالت الخليجية في عالم االقتصاد األوروبي هنا ،بل
وصلت إلى أمن تلك الدول مع إفراج السلطات الفرنسية عن ثالثة صحفيين
من قناة الجزيرة «القطرية» بعد إطالقهم طائرات من دون طيار فوق غابة
في باريس من دون ترخيص مسبق في  26شباط  ، 2015ما دفع المتحدث
باسم الحكومة الفرنسية إلى طمأنة الفرنسيين والتأكيد على عدم «وجود ما
يدعو إلى القلق ،قبل أن يتبين أنّ الطائرات تعود إلى قناة الجزيرة القطرية
المكلفة بمه ّمات ظاهرها إعالمي لرصد حركة السير ،وباطنها استخباراتي
لدعم الجماعات الجهادية.
يبدو أنّ االستثمارات الخليجية كان لها األثر األكبر في تغيير المواقف
السياسية لبعض الدول األوروبية ،وخصوصا ً فرنسا وبريطانيا ،بالتزامن
مع تطورات األزمة السورية واختالف مواقف فرنسا وبريطانيا من أميركا،
بعد عقود من السير خلفها ،ودليل ذلك التصريح األخير لوزير الخارجية
األميركي جون كيري حول األزمة السورية والذي دفع باريس ولندن إلى
إصدار بيانات رافضة للتصريح ،بخالف برلين التي اعتبرته خطوة في
الطريق الصحيح ليتضح أنّ األم��وال الخليجية أتت أكلها في السياسة
الفرنسيةوالبريطانية.

�إعالن �إلى م�ساهمي ال�شركة اللبنانية
لإنماء ال�سياحة والتلفريك �ش.م.ل.
تبعا ً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2015/3/28

تتشرف الشركة بإعالم حضرات المساهمين بأنها ستقوم ابتداء
من يوم الخميس الموافق في  2015/4/2بتوزيع األرباح العائدة
إلى األسهم .والبالغة صافي /2700/ل.ل .ألفين وسبعماية ليرة
لبنانية لكل سهم،
لذلك يقتضي حضوركم إلى مركز الشركة في حارة صخر
لقبض أنصبة األرب���اح ال��ع��ائ��دة ألسهمكم ل��ق��اء تسليم اإلدارة
القسيمة رقم .13

مجلس اإلدارة

ال�سيد ح�سين رعى غر�س ال�شجرة الأولى في كوكبا
ً
محافظا على جودته
الحاج ح�سن� :إنتاجنا ال يزال
�ضمن برنامج التنمية الزراعية والريفية
وهناك من ي�ص ّر على ت�ضخيم الف�ضائح
ور�شة حول فهم المخاطر من المزرعة �إلى المائدة في «الروح القد�س»

حاصبيا ـ رانيا العشي

رع��ى رئيس الجامعة اللبنانية
الوزير السابق الدكتور عدنان السيد
حسين احتفال غرس الشجرة األولى
في كوكبا وحاصبيا ،ضمن برنامج
التنمية الزراعية والريفية ،ARDP
بالتعاون مع بلدية كوكبا وكلية
الزراعة في الجامعة اللبنانية ،خالل
احتفال أقيم في قاعة بلدية كوكبا
– قضاء حاصبيا ،في حضور رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ،ممثالً بالدكتور
ربيع الدبس ،النائب قاسم هاشم،
فادي مكي ممثالً وزير الزراعة أكرم
شهيب ،رئيس بلدية كوكبا كامل
القلعاني ،وفعاليات بلدية واختيارية
وحشد من الطالب.
بداية ،تحدث القلعاني الفتا ً إلى
«أنّ مشروع زراعة الغابة النموذجية
في كوكبا وحاصبيا هو تجسيد لحلم
ك ّل لبناني ،بأن تعود جبالنا مكسوة
باألشجار والغابات الخضراء».
وأشار إلى «أنّ هدف المشروع هو

تخطيط وتنفيذ أنشطة التحريج،
ب��االس��ت��ع��ان��ة بتقنيات ومعايير
مالئمة لتشجير وإدارة أه��م مواقع
األيكولوجية في لبنان ،بما يتماشى
مع المعايير الحديثة واالستدامة».
واعتبر السيد حسين ،من جهته،
«أنّ هذه التجرية المتنقلة في أربع
مناطق ،قررتها كلية ال��زراع��ة في
الجامعة اللبنانية ،بالتعاون مع
وزارة الزراعة» ،آمالً «تعميمها على
األراضي اللبنانية كافة».
وقال »:قبل  30سنة كانوا يسألون:
ما الحاجة إل��ى وزارة البيئة؟ أما
اليوم فقد أصبحت الدراسات البيئية
تد ّرس في مختلف كليات الجامعة،
وأص��ب��ح��ت ال������وزارة م���ن أه���م من
ال��وزارات السيادية ،ونأمل أن يأتي
يوم يعين فيه وزير للبيئة من كلية
الزراعة».
وط��م��أن السيد حسين الحضور
بأنّ «الجامعة اللبنانية هي جامعة
الوطن ،تجمع اللبنانيين وال تفرقهم
من خالل طلبة جامعيين يسعون إلى
التعليم العالي والبحث العلمي ،وقد

قطعت شوطا ً متقدّما ً في ذلك ،ولوال
شح الموازنات منذ  30سنة لحلّت
ّ
في المرتبة األولى في البحث العلمي،
لسبب رئيسي ،وخصوصا ً أنّ  60في
المئة من أساتذة التعليم العالي في
الجامعات الخاصة في لبنان هم من
خريجي هذه الجامعة».
وأضاف« :نحن من صخر هذا البلد
ولسنا طارئين عليه ،رئيس الجامعة
هو رئيس مؤسسة وطنية كبرى،
وك � ّل الذين تعاقبوا على رئاستها
يعملون ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة لبنان
واللبنانيين جميعاً ،فال يمكن إدارتها
بعقلية طائفية أو فئوية أو مصالح
شخصية».
وف��ي الختام ،انتقل الجميع إلى
خراج بلدتي حاصبيا وكوكبا ،وقاموا
بغرس ع��دد م��ن النصوب المثمرة
إي��ذان�ا ً بانطالق مشروع التحريج،
الذي يأتي في إطار تشجير  100دونم
في خراج كوكبا وحاصبيا باألشجار
ال��م��ث��م��رة وال��م��ن��ت��ج��ة اق��ت��ص��ادي �اً،
بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول
من االتحاد األوروبي.

لجنة متابعة الحو�ض الرابع اجتمعت في بكركي:
لم نقتنع ب�ضرورة الردم
عقدت لجنة متابعة موضوع الحوض الرابع اجتماعا ً
بعد ظهر أم���س ،ف��ي ال��ص��رح البطريركي ف��ي بكركي،
برئاسة النائب البطريركي العام المطران بولس صياح.
وشارك في االجتماع ممثلون عن ك ّل من «التيار الوطني
الحر»« ،القوات اللبنانية» ،الكتائب اللبنانية« ،المردة»
والطاشناق ،وممثلون عن أصحاب المصالح.
وأوضحت اللجنة في بيان إثر االجتماع ،أنها «استمعت
إلى السيد ج��ورج غانم موفدا ً من قبل اللجنة الموقتة
إلدارة واستثمار مرفأ بيروت ،بما يتعلق بردم الحوض
الرابع» ،وأعلنت أنها «بعد التداول بك ّل الشروحات التي
أدلى بها ،وبعد مناقشة وافية للموضوع من جوانبه كافة،
لم تصل إلى قناعة بضرورة ردم الحوض الرابع ،ذلك
أنّ هناك مساحات أخرى ضمن حرم المرفأ وعلى مقربة
منه تكفي لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية لحركة
المستوعبات ،إذا تمت إعادة ترتيب استخدام المساحات
بطريقة فعالة ،وأعيد النظر في طريقة اإلدارة في سبيل
تقليص مدة تخزين البضاعة في المرفأ».
وأك���دت اللجنة «أنّ ردم ال��ح��وض ال��راب��ع مرفوض
ألسباب مبدأية وقانونية ،واقتصادية واجتماعية وتقنية
خاصة ،نرى أنها لم تؤخذ في االعتبار في الدراسات بما

فيه الكفاية» ،الفتة إلى «أنّ زيادة إنتاجية مرفأ بيروت
يمكن أن تتحقق من دون الحاجة إلى ردم الحوض الرابع
وتعطيل األرصفة  13و ، 14وذلك بسبب الحاجة الماسة
إلى استيعاب الزيادة الرتقبة في حركة البضائع العامة».
ورأى المجتمعون «إيجابية في اق��ت��راح تقدمت به
مؤخرا ً إدارة المرفأ بتشكيل لجنة تقنية رسمية من قبل
المختصين من جميع األطراف المعنية ،لمناقشة حلول
بديلة عن الردم ،واكدوا النقاط التالية:
 إنّ المسألة وطنية وليست محصورة بطائفة معينةوهي مبنية على تحليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية لك ّل
لبنان.
 إنّ تطوير مرفأ بيروت واالستثمار فيه أمران ضروريانلكن ضمن خطة متكاملة لتطوير ك ّل أجزاء المرفأ.
 إنهاء الوضع الموقت للجنة إدارة واستثمار مرفأبيروت ووض��ع أسس قانونية واضحة إلدارة المرفق
تتزامن مع انشاء هيئة تنظم عمل المرافىء اللبنانية
ضمن خطة شاملة للنقل البحري م��ن خ�لال مجلس
الوزراء.
 التأكيد على االلتزام بوقف أعمال الردم كليا ً لغايةالتوصل إلى تفاهم نهائي في الموضوع».

صياح مترئسا ً االجتماع في بكركي

«الإدارة» تابعت در�س اقتراحات تعديل قانون الإيجارات

تجمع الم�ست�أجرين :مقترحات
واهية لتجميل الكارثة الوطنية
تابعت لجنة اإلدارة والعدل درس
االقتراحات الرامية إلى تعديل قانون
اإليجارات ،خالل جلسة عقدتها في
مجلس النواب أمس ،برئاسة النائب
روبير غانم.
واس��ت��م��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة إل���ى وزي��ر
المالية علي حسن خليل وتركز
النقاش ح��ول ال��وص��ف القانوني
ل��ل��م��س��اع��دات وك��ي��ف��ي��ة ت��م��وي��ل
ال��ص��ن��دوق ،ف��ي حضور مدير عام
اإلسكان والتعاونيات روني لحود،
الخبير في قضايا اإلسكان أنطوان
شمعون ،عن نقابة محامي بيروت
ندى تلحوق ،وعلي رحال ،عن وزارة
المالية يوسف الزين ،وعن نقابة
محامي الشمال جورج عاقلة.
وت���� ّم االت���ف���اق ع��ل��ى «م��ت��اب��ع��ة
البحث في مصادر تمويل الصندوق

المذكور بهدف تمكينه من تغطية
األعباء والمطلوبة منه لحسن تنفيذ
القانون» ،وق��ررت اللجنة «متابعة
بحثه في جلسة الحقة بعد إتمام
درس كلفة المساعدات المطلوبة
بدقة ومصادر التمويل الالزمة».
وف��ي سياق متصل ،رأى تجمع
المستأجرين في لبنان ،بعد مراجعته
التعديالت المقترحة من لجنة اإلدارة
و ال��ع��دل لقانون اإلي��ج��ارات ،أنها
«مقترحات واهية يقصد بها تجميل
الكارثة الوطنية التي ستحل بأكثر
من ثلث الشعب اللبناني إذا أقرت
هذه التعديالت المحدودة ج��دا ً من
دون بقية المطالب ،بهدف تجميل
القانون الكارثي وإقرار نفاذه ،وهي
ال تعالج فعليا ً المشاكل اإلنسانية
واالجتماعية والمادية».

وح�� ّم��ل ال��ت��ج��م��ع «أع���ض���اء ه��ذه
اللجنة وك ّل من سيق ّر هذه التعديالت
وم��ن سيصوتون عليها في الهيئة
العامة لمجلس النواب» ،مسؤولية
«العواقب الكارثية التي ستحل بثلث
الشعب اللبناني ،وستنعكس حتما ً
على الوطن بكامله ،وخصوصا ً على
المستوى االجتماعي واالقتصادي
واإلن��س��ان��ي وعلى ك � ّل المستويات
الوطنية».
وطالب «بإنصاف الجميع والتروي
والعقالنية والبحث في جميع مطالب
المستأجرين المصاغة في مقترحات
قوانين مقدمة إلى المجلس النيابي
مع أسبابها الموجبة ،وفي انتظار
إي��ج��اد الحلول لها ودرس وسائل
تنفيذها ،تمديد القانون92/160
لمدة زمنية معينة تسمح بذلك».

خالل افتتاح الورشة
نظمت وزارة الصناعة بالتعاون م��ع منظمة األم��م
المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في إطار مشروع
«دع��م المجتمعات المضيفة في لبنان األكثر تأثرا ً من
تدفق الالجئين -سيليب  ،»IIIوكلية العلوم الزراعية
والغذائية في جامعة ال��روح القدس  -الكسليك ورشة
عمل قبل ظهر أمس حول «فهم المخاطر من المزرعة إلى
المائدة ،سالمة الغذاء في صناعة الدواجن» ،في قاعة
«جان الهوا» في حرم الجامعة ،في حضور وزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،وممثلين عن منظمات غير حكومية،
وأساتذة وصناعيين وطالب.
بداية ،أكدت منسقة مشروع سيليب ندى بركات ضو،
«أنّ الهدف من هذه الورشة هو مساعدة الصناعيين على
تحسين جودة إنتاجهم ،واستمرارية العمل في المؤسسات
اإلنتاجية ،والتمكن من زي��ادة ال��ق��درات التنافسية في
األسواق المحلية والخارجية».
وأكد رئيس الجامعة األب هادي محفوظ على «التعاون
اإليجابي الدائم بين الجامعة ووزارة الصناعة وسابقا ً
مع وزارة الزراعة التي توالها الوزير الحاج حسن مدة 4
سنوات ،األمر الذي يبين عالمة الثقة التي يوليها الوزير
للجامعة» ،منوها ً «بالجدية التي يظهرها في ك ّل الملفات
التي يتوالها».
أما الحاج حسن ،فرأى «أنّ هناك من يص ّر على تضخيم
الفضائح ،فيما الحقيقة هي قيام أجهزة الرقابة باكتشاف
ح��االت الخطأ ،وتنبيه المعنيين إلى وج��وب تجنبها».
وقال« :إذا كان بعض الصناعات غير جيد ،فهذا ال يعني
أنّ ك ّل صناعاتنا في هذا القطاع فاسدة .والدليل أنّ جميع
اللبنانيين ال يزالون يأكلون من إنتاجنا ،ونسبة تسجيل
حاالت التس ّمم هي ضئيلة جدا ً مقارنة مع سائر الدول
الغربية والمتقدمة ،كما أنّ مرتجعاتنا من التصنيع
الغذائي ال تتعدى نسبتها  2في المئة ،وال يتعلق السبب
بأكثر الحاالت بعدم سالمة المنتج ،وإنما هو مرتبط
بالعالمة التجارية .وليس صحيحا ً أنّ اللبناني أصبح
يتمتع بالمناعة التي تحميه من اإلص��اب��ات ،فالتلوث
البكتيري واإلصابة باإليكوالي والسلمونيلال ،ال يمكن ألي
مناعة أن تح ّد منها ،بل يذهب المصاب بها مباشرة إلى

المستشفى ،ونسبة اإلصابات ضئيلة جدا ً في لبنان».
 45ألف منشأة تحتاج إلى الرقابة
وأض���اف« :إنّ ه��ذه ال��ورش��ة مقدمة ل��ورش��ات ثالث
متتالية ستشمل قطاعات األلبان واألجبان والمكسرات
واللحوم وهذه القطاعات تعتبر من أعلى المستويات في
المخاطر ،لذلك نعمل على معالجتها مع المعنيين بطريقة
علمية .في لبنان ،يوجد نحو  45ألف منشأة صناعية
سياحية وخدماتية تحتاج إلى الرقابة على سالمة الغذاء
فيها .ويتطلب ذلك وجود أكثر من ألف مراقب موزعين على
وزارات الزراعة واالقتصاد والتجارة والصحة والسياحة
والصناعة ،بينما ال يتجاوز عدد المراقبين في ك ّل هذه
الوزارات اليوم  300مراقب ،وهذا يعكس ضآلة اإلمكانات
اللوجستية والسيارات ،وعدم قدرة المختبرات على القيام
بكامل الفحوصات المطلوبة والتي ستتعدى المليون
كشف سنويا ً في حال تق ّرر إجراء  3إلى  4فحوصات دورية
سنويا ً على المنشآت العاملة في القطاع الغذائي».
وتابع الحاج حسن« :هناك إذا ً نقص من قبل الدولة
المص ّممة على القيام بواجباتها من خالل تأمين الحلقة
المتكاملة لسالمة الغذاء .والعمل الجاد هو في استباق
صاحب المؤسسة بعدم ال��وق��وع في الخطأ ،ويضمن
ذلك وضع تشريعات متكاملة وتفعيل الرقابة الدورية
والمستمرة وتأمين المواكبة الفنية الدائمة ألصحاب
المؤسسات الصناعية من قبل الفرق الفنية التابعة
للوزارات المعنية».
ورأى «أنّ مصلحة الصناعيين تكمن في أن يكون
إنتاجهم ج��ي��دا ً وملبيا ً ال��ش��روط وال��م��واص��ف��ات ،وذل��ك
بالتناغم مع القناعات اإليمانية واألخالقية واالنسانية،
وانسجاما ً مع مصلحتهم التجارية وقدرتهم على التسويق
والمنافسة».
وختم« :نحن معنيون باستدامة الصناعة والزراعة،
وأحد أهم قواعد السالمة العامة هي الجودة والسمعة
الحسنة .وال يزال إنتاجنا اللبناني محافظا ً على جودته
وسمعته ،فلنحافظ عليهما كي نطور الصناعة ونعزز
قدراتها اإلنتاجية ،وننمي الثقة بها لمصلحة االقتصاد
الوطني وتأمين فرص العمل».

هيئة التن�سيق �إلى ال�شارع مجدّ داً:
�سنمار�س ال�ضغط في ظلّ الديمقراطية
بعد تعذر إق��رار السلسلة منذ ما
يقارب األربع سنوات ،ورغم التزامها
ب��وق��ف ت��ح��رك��ات��ه��ا خ�ل�ال األش��ه��ر
الماضية ،تعود اليوم هيئة التنسيق
النقابية إلى الشارع مجدّدا ً للمطالبة
ب��إق��رار ال��ح��ق��وق ورف���ع الغبن عن
األساتذة والموظفين.
وفي هذا السياق ،قال رئيس رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو
خاطر لـ«المركزية»« :الجميع بات
على علم بما حصل ،منذ أن دعا رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري اللجان
النيابية المشتركة إل��ى االجتماع
في حضورنا ،وكانت مناقشة حول
السلسلة ،تقدمنا كمكونات تربوية
بمالحظات من أجل تعديل السلسلة
بما يتالءم ،إال أننا لغاية اآلن لم نلق أي
جواب أو متابعة لملفنا» ،الفتا ً الى «أنّ
االعتصام يأتي انسجاما ً مع موقف
هيئة التنسيق ،بعد االلتزام بالتواصل
بطريقة هادئة مع المسؤولين».
وأض����اف« :ح����راك ال��غ��د صرخة
م��دوي��ة ك��ي يعرف المسؤولون أنّ
هناك من يطالب بحقوقه» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ ك � ّل الوسائل الديمقراطية
استنفدت ،وصوال ً إلى اإلفادات المسخ

التي صدرت ،ولكننا سنبقى نمارس
الضغط في ظ ّل الديمقراطية للحصول
على حقوقنا».
وأشار إلى «أنّ مجلس المندوبين
في رابطة التعليم الثانوي سيجتمع
ق��ري��ب�اً ،ليقرر ال��خ��ط��وات المناسبة
للتحرك المقبل ،بالتنسيق مع ك ّل
المكونات ،انطالقا ً من أنّ المسؤولية
مشتركة».
واع��ت��ب��ر «أنّ الس��ات��ذة التعليم
الثانوي مطالب مهدورة في السلسلة
المطروحة ،وإذا لم تعدل بما يتناسب
مع موقع األستاذ الثانوي وحقوقه
المكتسبة ،فهذا يعني إق��رار سلسلة
سيقوم في وجهها اعتراض كبير من
التعليم الرسمي».
ودع���ت الهيئة اإلداري����ة لرابطة
موظفي اإلدارة العامة ،من جهتها
في بيان ،بعد اجتماع عقدته «كافة
العاملين في اإلدارة موظفين وأجراء،
متقاعدين ومتعاقدين ،عمال الساعة
والفاتورة ،إلى االلتزام بدعوة هيئة
التنسيق النقابية وال��ت��وق��ف عن
العمل عند الثانية عشرة م��ن يوم
غد الثلثاء(اليوم) والمشاركة في
االعتصام أمام وزارة التربية للعاملين

في بيروت والضاحية وبعبدا ،وأمام
السراي الحكومية والمناطق التربوية
في باقي المناطق».
وختم البيان« :م��ن أج��ل موظف
مكتف ،ومن أجل راتب يليق بعملنا
ومسوؤلياتنا ،ومن أجل رفع الغبن
الالحق بنا ،غدا ً موعدنا ،كونوا على
قدر المسؤولية ،لن نسكت بعد اآلن،
لن يبقى أمامكم إال الميدان وصوتكم
وإرادت���ك���م وعزيمتكم وإص��رارك��م
على ان��ت��زاع حقكم ب��ك� ّل األساليب
الديمقراطية».
أما لجنة المراقبين الجويين ،فقد
أعلنت عن تضامنها مع هيئة التنسيق
النقابية في خطوتها المق ّررة اليوم
«على أن تنحصر مشاركة المراقبين
الجويين ب��االع��ت��ص��ام أم���ام وزارة
التربية».
واعتبرت اللجنة في بيان «أنه حان
الوقت إلق��رار السلسلة ،وخصوصا ً
في ظ ّل الظروف االقتصادية الصعبة
وت����ردي ال���روات���ب وان���ع���دام قيمة
ال��ت��ق��دي��م��ات االج��ت��م��اع��ي��ة» ،داع��ي��ة
«المراقبين الجويين وجميع موظفي
الدولة وجميع اللبنانيين إلى أوسع
مشاركة في االعتصام».

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان ،وفدا ً من
البنك الدولي ،ت��داول معه في مشروع الصرف الصحي
الذي يتم تحضيره لمنطقة البقاع ،وتحديدا ً لزحلة وب ّر
الياس وعنجر ومجدل عنجر والمرج وتعنايل وشتوره
وجديتا وقب الياس ،وذلك في إطار مخطط الح ّد من تلوث
بحيرة القرعون.
ومن المتوقع أن يتم التفاوض بين الدولة اللبنانية
والبنك الدولي في أيار  2015ليرفع بعدها الملف إلى
مجلس إدارة البنك ال��دول��ي ،ث��م إل��ى مجلس ال���وزراء
والمجلس النيابي.
{ أعلن وزير العمل سجعان قزي «أنّ مجلس الوزراء
وافق أخيرا ً على قبول الهبة المقدمة من االتحاد األوروبي
المخصصة لتمويل مشروع
بقيمة ستة ماليين ي��ورو
ّ
«الصرف الصحي في منطقة كسروان» وال��ذي يفترض
إنجازه في مدة أقصاها ستّ سنوات».
كما وافق على تعديل مرسوم يقضي «بتحديد وتصنيف
جبل موسى في بلدة نهر الذهب في قضاء فتوح كسروان
كموقع طبيعي ،إضافة إلى تصديق تخطيط طريق في
منطقة أدما والدفنة العقارية».
{ عرض وزير الزراعة أكرم شهيب مع سفير أرمينيا في
لبنان آشوت كوشاريان« ،العالقات الثنائية وسبل تعزيز
التعاون الزراعي بين البلدين».
وجرى التأكيد على «أهمية العالقة الجيدة والمميزة

بين لبنان وأرمينيا ،وض��رورة توقيع مذكرة تفاهم بين
وزارتي الزراعة ،بما يساهم في نهضة وخدمة الشعبين
وفي تمكين المجتمعات المحلية».
من جهة أخرى ،عقد شهيب اجتماعا ً ض ّم رئيس لجنة
الزراعة العضوية المهندس خالد النجار وفريق عمل
الوزارة المعني بالزراعة العضوية ورئيس قسم الزراعة
في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور شادي حمادة،
وجرى بحث «واق��ع الزراعة العضوية في لبنان وسبل
تنمية هذا القطاع وتعزيز انتشاره وتسويقه والتحديات
التي تواجهه».
{ وقع وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دي
فريج مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة المغربي
محمد مبديع ،مذكرة تفاهم في السراي الحكومية ،في
حضور وزير البيئة محمد المشنوق ومديرين وموظفين
من اإلدارات والمؤسسات العامة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في مجال
تحديث اإلدارة العامة من خالل وضع برامج مشتركة ،وال
سيما في المجاالت التالية:
إج���راء ال��دراس��ات التنظيمية والقانونية وتحديث
تشريعات الوظيفة العامة ،دعم الحوكمة والمساءلة
والشفافية ،تحسين جودة الخدمات وتعزيزعالقة اإلدارة
بالمواطن ،تبسيط اإلج���راءات والمعامالت اإلداري���ة،
وتثمين وتطوير قدرات الموارد البشرية.

