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حكيم و�أبو فاعور و�شهيب اطلعوا
«فران�شايز» افتتحت منتدى «الأعمال ما وراء الحدود» :Bifex 2015
لحماية التكامل بين القطاعين العام والخا�ص وتحييد االقت�صاد عن ال�سيا�سة على التح�سينات في �أهراء مرف�أ بيروت
اف��ت��ت��ح��ت ال��ج��م��ع��ي��ة اللبنانية
لتراخيص االمتياز «فرانشايز» LFA
منتدى  Bifex 2015بعنوان «األعمال
ما وراء الحدود» قبل ظهر أمس ،برعاية
رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام ممثالً
بالوزير فرعون ،وحضور وزراء المال
علي حسن خليل ،والصناعة حسين
الحاج حسن ،والعمل سجعان قزي.
كما شارك وزراء ونواب ووزراء ونواب
سابقون ،وممثلو القادة العسكريين
واألمنيين ،ورؤس���اء مجالس إدارة
م��ؤس��س��ات ع��ام��ة وم����دراء ع��ام��ون،
وسفراء وممثلو بعثات ديبلوماسية،
ورؤس���اء هيئات اقتصادية ورج��ال
أعمال ،وخبراء محليون ودوليون،
وأعضاء الجمعية.
قدّم المنتدى والمتحدثين الزميل
بسام أبو زيد ،عارضا ً أهمية جمعية
«فرانشايز» ودوره��ا المتنامي على
صعيد تحقيق النمو ف��ي االقتصاد
اللبناني.

فرعون

بداية ،ألقى فرعون كلمة الرئيس
س�لام الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ م��ا يميّز لبنان
واللبنانيين هو هذا اإلبداع في الكثير
م��ن ال��م��ج��االت وه���ذا النبع الصانع
الدائم لألفكار المتأثر بأجواء الحرية
والتمسك بالديموقراطية ومستوى
ال��ع��ل��م وال��ت��رب��ي��ة وروح ال��م��ب��ادرة
والمهارة التاريخية في مجال التجارة
واالنفتاح على العمق العربي والبحر
المتوسطي واألوروبي والعالمي».
وق���ال« :نعمل ح��ال��ي�ا ً ف��ي وزارة
السياحة على إنجاز خطة خمسية
في مجال سياحة االغتراب بالتعاون
م��ع منظمة ال��س��ي��اح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة،
لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين
وتاريخهم ال��ذي هو ملك اللبنانيين
ج��م��ي��ع�ا ً م��ن دون ت��ف��رق��ة وت��ط��وي��ر
ال��س��ي��اح��ة ال��ري��ف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة في
المناطق وربط الثالث من أجل تطوير
سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان
واللبنانيين وتاريخهم» ،الفتا ً إلى أنّ
جمعية تراخيص االمتياز تمثل جزءا ً
من هذه الثقافة والحضارة واإلب��داع
وتعمل على مؤازرة وتنظيم ونمو هذه
الطاقة الفريدة عند بعض المؤسسات
اللبنانية لتساعدها على التصدير
وهذا العمل يستحق الدعم لما فيه من
فوائد على االقتصاد اللبناني».
وختم فرعون متوجها ً بالتحية إلى
أعضاء الجمعية ورئيسها الصديق
شارل عربيد ،وق��ال« :لنح ِم الحرية
والحضارة والعيش المشترك ونظامنا
الديمقراطي والحيوية االستثنائية
ل���دى المجتمع ال��م��دن��ي ،وال��ق��ط��اع
ال��خ��اص المنتج ال��ذي يبقى ركيزة
االقتصاد الوطني من خالل المبادرة
إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،كما
نحمي سيادتنا عبر دعم مؤسساتنا
األمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني
ألنّ ك ّل هذا هو ما يميّز لبنان الرسالة
وقدرات شعبه في هذه المنطقة».

عربيد

ثم تحدث عربيد مشيرا ً إلى «أننا
ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ي ح��اج��ة إل���ى ات��خ��اذ
م��ب��ادرات خ�لاق��ة» .وق���ال« :إذا كان
يصعب علينا حاليا ً ألسباب معروفة
جذب المهتمين بقطاعاتنا اإلنتاجية،
قررنا نحن أن نذهب إليهم حاملين
معنا منتجاتنا وخدماتنا وأفكارنا
وامتيازاتنا ،مستعينين بصداقاتنا
ال��دول��ي��ة وب��االن��ت��ش��ار اللبناني في
�وح��د الجهود ك��ي يصبح
ال��ع��ال��م ،ن� ّ
لبنان حالة تصديرية بامتياز ،غير أنّ
صورة لبنان في العالم تعكس صورة
بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع
قوى سياسية على المغانم .لكنّ هذه
ال��ص��ورة ليست الحقيقة اللبنانية.
ف��ص��ورة لبنان ه��ي ف��ي إب���داع أهله
وج��ودة إنتاجه وامتيازاته .ونحن
مدعوون إلى العمل مع المؤثرين في

فرعون

مقدم الحضور في افتتاح المنتدى في فندق فينيسيا
الرأي العام واإلعالم على إبراز صورة
لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى
هي الراسخة في األذه��ان في الداخل
وال���خ���ارج ،وس��ن��ض��ع ف��ي مؤتمرنا
األسس والتوصيات لذلك».
وإذ لفت إلى «أنّ اقتصادنا اليوم
تعِب ومرهق ومؤشراته في منحى
انحداري ،ونحن في وضع ال ُنحسد
عليه» ،أش��ار عربيد إل��ى اإلن��ج��ازات
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي شهدناها ف��ي الفترة
األخ���ي���رة وال��ت��ي «ح��ق��ق��ت ح���اال ً من
ال���ه���دوء» ،داع��ي �ا ً إل��ى العمل «على
تحويلها إلى استقرار ثابت» .وقال:
«ال ب ّد أن يتروى أهل السياسة ويهدأوا
في خطابهم .فماذا ينفع إذا ربحنا في
السياسة وخسرنا في االقتصاد؟
وختم« :إنّ انتظام العمل العام يبدأ
بانتخاب رئيس للجمهورية ،رئيس
يحمل اله ّم االقتصادي ويعيد الثقة
واالستقرار ،رئيس يصالح المواطن
م��ع منطق ال��دول��ة ،ويطلق ال��ح��وار
االقتصادي واالجتماعي ،رئيس يعيد
لبنان إل��ى خارطة المجتمع الدولي
ويظهر صورة لبنان الحقيقية.

(أكرم عبد الخالق)

ذلك إذا لم يوجد صناعيون ومبادرون
ورج��ال أعمال يستثمرون في لبنان
وي��ؤ ّم��ن��ون ف��رص العمل للبنانيين.
ونحن حريصون على إعطاء األولوية
لليد العاملة اللبنانية ( )...وال أحد في
الشرق أو في الغرب قادر على إعطائنا
دروس���ا ً ف��ي حقوق اإلن��س��ان .فنحن
نستقبل  1.7مليون نازح سوري في
حين ن��رزح نحت أع��ب��اء اقتصادية
هائلة في حين يغرق النازحون على
شواطىء ومحيطات الدول المتقدمة
والمزدهرة».

الحاج حسن

ورأى «أنّ الحوار القائم بين أكثر من
طرف لبناني يجب أن يستمر ويتفاعل
وينمو حتى يخفف المشاكل األمنية
والسياسية واالق��ت��ص��ادي��ة .وعلينا
العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي
نحو إقرار الموازنة في الحكومة ومن
ثم في الملجس النيابي».
وتابع الحاج حسن« :سبق لوزير
المال أن ح��ذر من وق��ف إف��ادة لبنان
من قروض مقرة دوليا ً في حال عدم
إقرارها في المجلس النيابي ،وهذا أمر
اقتصادي يعود بالفائدة على جميع
اللبنانيين» .وق��ال« :نطالب بتحييد
االقتصاد قدر اإلمكان عن السياسة،
فجميع اللبنانيين عاملون وموظفون
وي��ح��ت��اج��ون إل����ى روات���ب���ه���م وه��م
أيضا ً صناعيون وم��زارع��ون وتجار
ومصدّرون .والمطلوب توافر اإلرادة
السياسية لتحييد االقتصاد ومصالح
الناس عن السياسة .ونحن ال نفقد
األمل والصبر من أجل لبنان».

وشدّد على ضرورة التركيز «على
تعزيز قدرات منتجاتنا ونفتح األسواق
أمامها في الخارج .وعلينا تفعيل عمل
الممثليات الديبلوماسية في الخارج
وإشراكها في مسار دع��م ه��ذا العمل
ال��ذي سيساهم في تعزيز اقتصادنا
الوطني» ،الفتا ً إلى «أنّ مساهمة قطاع
االمتيازات في الناتج المحلي جيدة
ونتطلع إلى زيادتها وهي قادرة أيضا ً
على المحافظة على إرثنا المتجذر
في الكثير من المجاالت .ونلتفت إلى
سلبيات اإلغ��راق التي تعطل قدرتنا
على اإلف���ادة م��ن إنتاجنا الوطني.
ون��ح��اول أن نتطلع إل��ى السلبيات
لتحويلها إلى إيجابيات ،بما يعكس
هذا القطاع من قدرات على قطاعنا».
وقال خليل« :نحن ال نريد سياسة
مبنية فقط على االقتصاد لكننا نريد
بالتأكيد دول��ة ذات رؤي��ة اقتصادية
واض��ح��ة تحفظ ال��دول��ة وتحميها
وت��ؤ ّم��ن اس��ت��م��راري��ت��ه��ا ،ن��ري��د رؤي��ة
سياسية تحمي وترسي التكامل بين
القطاعين العام والخاص .ونحن نؤكد
على الشراكة بين القطاعين العام
والخاص على أن يضطلع ك ّل قطاع
بدوره وتتحمل الدولة مسؤوليتها في
إرساء القوانين والنظم».
وتساءل« :ل َم لم نستطع حتى اآلن
إص��دار المراسيم التطبيقية لقانون
ي��س��م��ح ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص ب��إن��ت��اج
ال��ك��ه��رب��اء؟ أن��ا اق���ول ذل��ك ف��ي موقع
المحاسبة أمام الرأي العام ،لماذا تقر
القوانين وال نطبقها؟ ولماذا نخرق
القواعد ولماذا ال نبحث عن الصيغ
التي تعزز ثقة ال��م��واط��ن وصاحب
المؤسسة بالدولة؟ نحن مدعوون إلى
الترفع عن حساباتنا الخاصة عندما
تتعلق األمور بالمصلحة العامة.نحن
نحتاج اليوم إل��ى كل ليرة لبنانية
لتمرير ه��ذه ال��ظ��روف االقتصادية
الصعبة ،لذلك ندعو إلى إطالق عمل
المؤسسات التشريعية والتنفيذية
وتقديم مصالح الناس على مصالحنا
الخاصة .نحن ض � ّد تعميق األزم��ة
وم��ع توظيف عناصر القوة لتمرير
المرحلة بأق ّل الخسائر الممكنة ،ومع
تح ّمل المسؤوليات في الحفاظ على
االس��ت��ق��رار السياسي واالق��ت��ص��ادي
واألم��ن��ي .وي��ب��دأ ذل��ك ب��اإلس��راع في
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية ،ولن
تستقيم األم��ور من دون االس��راع في
انتخاب رئيس للجمهورية».
ثم عُ قدت جلسات عمل اليوم األول
من المؤتمر.

عربيد

واستهل وزير العمل سجعان قزي
كلمته بتهنئة «رئيس الجمعية شارل
عربيد وزمالءه وزميالته على تمكين
جمعية تراخيص االمتياز في وقت
قصير ،من إيجاد ساحة ب��ارزة لها
الى جانب سائر الهيئات االقتصادية
التاريخية في لبنان».
وق����ال« :إنّ جمعية ت��راخ��ي��ص
االمتياز تهدف من خ�لال عملها إلى
تنشيط الصناعة الوطنية وتوظيف
اليد العاملة اللبنانية ،فال تكتفي بأنّ
إنتاجها في لبنان بل تعمل على أن
يكون إنتاجها م��ن صنع ي��د عاملة
لبنانية .وتبحث الجمعية أيضا ً عن
تصدير اإلنتاج واإلب��داع اللبنانيين
إل��ى الخارج للتعويض عن الغياب
السياسي اللبناني وغ��ي��اب رئيس
للجمهورية يمثل لبنان في المحافل
الدولية».
وأض�����اف« :ل��ق��د ص���دّرن���ا الفكر
والثقافة في ما مضى ،واليوم نصدّر
شبابنا .ولكن ك� ّل م��رة يرتفع حجم
التصدير اللبناني الصناعي تضاعف
وج��ود شبابنا في لبنان .وك � ّل مرة
نقص التصدير الصناعي زادت هجرة
شبابنا إل��ى ال��خ��ارج .وم��ن واجبي
ك��وزي��ر للعمل أن أق��ف إل��ى جانبكم
وم��ن واجبي أن أحمي اليد العاملة
اللبنانية ،لكن من الصعب تحقيق

وأش����ار وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن ،من جهته ،إلى أنّ قطاع
تراخيص االمتياز «يساهم هذا القطاع
ف��ي ت��ص��دي��ر ال��م��ع��رف��ة والمنتجات
اللبنانية إلى الخارج ،ويشكل جزءا ً
من ال��ص��ادرات الصناعية ،وه��ذا أمر
يجب أن ينمو أكثر».
وقال« :علينا أن نعمل معا ً لتنمية
ه��ذا ال��ق��ط��اع ال���ذي يساهم ب��ـ  4في
المئة من الناتج الملحي أي ما يوازي
 2.4مليار دوالر .وعملنا مع الجمعية
على تذليل بعض الصعوبات التي
تعترضها ،ون��أم��ل أن تتقدم إلينا
بالمزيد م��ن االق��ت��راح��ات المناسبة
واآليلة الى التطوير والتقدم».
وأض���اف« :نم ّر اليوم في ظروف
قاسية على مختلف المستويات ،وال ب ّد
أن نضع أنفسنا في اإلطار الكامل الذي
يحيط بنا :على الصعيد السياسي،
فراغ في سدة الرئاسة ،اتجاه متنا ٍم
لتعطيل التشريع في المجلس النيابي
وحكومة مع ّرضة الهتزازات سياسية
متقطعة .وعلى المستوى االقتصادي
من المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام
 2إلى  2.5في المئة ،في ظ ّل عجز
في الموازنة ودين عام يصل إلى 71
مليار دوالر وعجز في الميزان التجاري
في ح��دود  17مليار دوالر ،وبطالة
ف��ي صفوف الشباب تصل نسبتها
إل��ى  35في المئة .وعلى المستوى
األمني حققنا استقرارا ً نسبيا ً كبيرا ً
في الداخل ،لكنّ التهديدات اإلرهابية
قائمة وماثلة أمامنا في ك� ّل لحظة.
وإقليمياً ،هناك حروب في المنطقة وال
نعرف متى تنتهي ولها انعكاساتها
على صعيد النزوح السوري وإقفال
معبر «نصيب» البري وتوقف الشحن
البري أمام سلعنا ومنتجاتنا.هذا هو
واقعنا الحالي ،فهل نستسلم أمامه
ونهرب أو نواجه بالعمل والوحدة
الوطنية والحوار»؟

أما وزي��ر المال علي حسن خليل،
فألقى كلمة ق��ال فيها« :م��رة جديدة
يؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدّد
وأخذ المبادرة في اللحظات الصعبة.
وكلما ازدادت األزمة وتع ّمق الخالف
وشعر الناس باليأس ،نرى مبادرة
من القطاع الخاص تعيد األمل في هذه
العاصمة األبية على االنكسار ،ونشهد
معكم على قدرة القطاع الخاص على
إث��ب��ات نفسه والبحث ع��ن الحلول
الناجعة للخروج من األزمات».
وأض�����اف« :ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة من
واقعنا السياسي من مواقفنا نحن
ال��س��ي��اس��ي��ون ،ب���أن ال اس��ت��ق��رار وال
نهوض باالقتصاد الوطني من دون
استقرار سياسي وأمني .وهذا يتطلب
منا العمل الجاد على إبعاد االنقسامات
من ممارساتنا ،بحيث يجب أن نبقي
االلتزام الوطني وبالصيغة والدولة
والميثاق حاضرا ً وال نضربها بمواقف
سياسية يومية».
ولفت خليل إلى «أنّ اللبناني قادر
على اختراق مواقع الفعل بالثقافة
وال��ح��وار واالع��ت��دال ال��ذي يتمتع به.
ولبنان أثبت أن��ه وط��ن حي يتجدّد
يوما ً بعد يوم .ولبنان من أكثر البلدان
العربية ح��راك�ا ً بما يتعلق بنشاط
االم��ت��ي��ازات ،وق��د أثبتت الجمعية
اللبنانية لتراخيص االم��ت��ي��از أنها
ق����ادرة ع��ل��ى ف��ت��ح آف���اق ج��دي��دة من
العمل واإلبداع واالنتشار من خالل ما
تستخدمه من أساليب حديثة».

خليل

الحاج حسن

قزي

قزي

خليل

هيئة الدفاع عن الم�ست�أجرين نا�شدت بري و�ضع ّ
حد لمهزلة خبراء التخمين
ناشدت «هيئة الدفاع عن المستأجرين» رئيس مجلس النواب
نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم «التدخل لوضع ح ّد
لمهزلة وظاهرة خبراء التخمين الذين يدخلون بيوت الناس من
دون مسوغ قانوني ،رغم وقف تنفيذ قانون اإليجارات المطعون
فيه ،بحيث يمارسون دورا ً غير شرعي وغير قانوني وغير
إنساني».
ورأت الهيئة «أنّ غياب الدولة بك ّل أجهزتها عن حماية المواطن
ض ّد هجمة المالكين ومن وراءه��م ،جعلت من هذه الجماعات
المستقوية بقانون أقطع أشبه بدويالت بديلة تتصرف على
هواها وتعرض بذلك السلم األهلي ألخطار كبيرة».
وح ّملت الهيئة «ك ّل من يدخل أي بيت في أي منطقة مسؤولية
ما قد ينتج عن إساءة التصرف وانتهاك حرمات المنازل وكرامات
الناس»  ،وناشدت المسؤولين «وضع ح ّد لمهزلة استضعاف
الناس في مناطق دون أخرى  ،وخصوصا ً أنّ ثمة صفقات تجارية
كبيرة من وراء تغاضي بعض النواب عن اإلعالن صراحة أنّ هذا
القانون غير نافذ».
كما ح ّملت «المالكين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون
مسؤولية أي مشكلة قد تقع من جراء ما يقدمون عليه خالفا ً

للقانون» .ودعت الهيئة المستأجرين إلى «رفض السماح ألي
شخص كان غير حامل لترخيص قضائي من دخول منازلهم».
لجنة الطعن
وفي السياق نفسه ،أوضحت لجنة المحامين المولجة الطعن
بقانون اإليجارات وتعديله ،في بيان« ،أنه بتاريخ 2014/6/26
جرى نشر قانون اإليجارات الجديد في الجريدة الرسمية وإنه
بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ  6آب 2014
قرارا ً قضى بإبطال المواد  7و  13والفقرة ب  4-من المادة 18
 ،والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها كعامل أساسي
في قانون اإليجارات والمرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل
مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية،
وعملها له طابع إداري يتمثل بتحديد األشخاص المستفيدين من
الصندوق ،وكما لها جانب قضائي بتحديد بدل المثل أو اإليجار
لك ّل شقة سكنية وفصل االختالف على تحديد بدل المثل بين
الخبراء كما تحديد المساهمة التكميلية واإلضافية التي يق ّررها
الصندوق في دعاوى االسترداد للهدم والضرورة العائلية ،كما
تحدّد على أساس بدل المثل وبدل اإليجار والتخمين الذي تجريه
المصاريف المتوجبة والنفقات المشتركة على ك ّل مستأجر في

البناء المؤجر ،ومن دون اللجنة ال يمكن تطبيق جميع هذه المواد
المنصوص عليها في ك ّل مادة وفقرة في القانون ،وخصوصا ً
أنه يجب على القضاء والمستأجر والمالك أن يعبروا من خاللها
كافة ويطبقوا كامل اإلجراءات التي على اللجنة أن تبتّ بها ومن
دونها ال يمكن تطبيق القانون ،والتي لديها صالحيات واسعة
منصوص عليها من المادة  3إلى المادة .»37
وأشارت اللجنة إلى «أنّ المجلس الدستوري أصدر توصيات
توازي أهميتها إبطال المواد المذكورة ،وتضع المسؤولية على
المجلس النيابي والحكومة بإيجاد خطة سكنية والحفاظ على
ّ
حق السكن وهو حق ذو قيمة دستورية تتعلق بحقوق اإلنسان
األساسية والعدالة االجتماعية وأهميته الكبرى في المحافظة
على الوطن ومنع تهجير المواطنين ،وشدّد على أنّ النظر في
المالءمة تخرج عن صالحيته ،وبالتالي التخمينات واألرقام وبدل
التعويضات ومساهمة الصندوق وتناقص التعويض ومدى
مساهمة المستأجر في النفقات المشتركة وح ّمل المسؤولية
ّ
الشق من
للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في إعادة النظر بهذا
القانون بحيث يجب بالتالي تنفيذ التوصيات التي تقدم بقراره
المجلس الدستوري قبل إصدار قانون اإليجارات».

جال وزراء الصحة وائل أبو فاعور والزارعة أكرم
شهيب واالقتصاد والتجارة آالن حكيم ،ظهر أمس،
برفقة مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل
ومدير أه���راءات الحبوب في المرفأ موسى خ��وري،
في أرج��اء األه��راء في مرفأ بيروت ،حيث اطلعوا على
الخطوات العملية التي أنجزتها إدارة األهراء في مهلة
زمنية قصيرة لتحسين وضعه بعزله عن ك ّل القوارض
واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة.
وبعد الجولة التفقدية ،عقد الوزراء مؤتمرا ً صحافيا ً
استهله الوزير شهيب بالقول»:إنّ ما شهدناه في الزيارة
السابقة منذ أشهر تغير كلياً .منذ سنوات لم يتم إجراء
أي عمل تطويري في هذا المرفق األساسي .اليوم نقول
مشكورة إدارة األهراء على ما أنجزته وهناك حاجات
كثيرة لهذا المرفق وأنا والوزراء معي سنعمل لدعم أي
اقتراح إلجراء اإلصالحات الالزمة ألنه مرفق حساس
جدا ً على صعيد السالمة الغذائية».
وأضاف« :الحملة التي قمنا بها في الوزارات الثالث
بدأت تعطي نتائجها اإليجابية ،فموقع األهراء متروك
منذ سنوات وسنوات من دون أي عمل .وهنا ال أضع
المسؤولية على أحد .اآلن بدأت تظهر التحسينات وأي
شيء يطلب منا سنقوم به لدعم هذا المرفق الحيوي».
ثم تحدث أبو فاعور ،الفتا ً إلى أنّ هدف الجولة هو
«االط�لاع على التحسينات التي أنجزت وتحققت في
األهراء».
وأض�����اف« :اط��ل��ع��ن��ا خ�ل�ال ج��ول��ت��ن��ا ال��ي��وم على
التحسينات التي ج��رت في ه��ذا المرفق ،وعملنا في
المطار وسوق السمك والمرفأ يهدف إلى تأمين سالمة

الغذاء .والمطلوب إصالحات غير مستحيلة والدليل
على ذلك أمامنا اليوم ،إذ تمكنت إدارة كفوءة في األهراء
من إنجاز أم��ور كثيرة .ولمسنا تحسينات في محيط
األه��راء ،العوازل ،الساحة ونظافتها ،فأصبح الوضع
جيداً ،من خط سحب القمح إلى الصوامع ال��ذي بات
محمياً ،وت � ّم وض��ع مدفع غ��از لتهريب الطيور وهي
العالج األفضل للحمام ،والمهم أن ال قوارض بعد اليوم،
وهناك إجراءات اتفقنا عليها أنا ومعالي الوزراء ورفعت
كتابا ً إلى مجلس الوزراء لتلف ك ّل التراكمات في محيط
األه��راء بإعطاء اإلذن إلدارة المرفأ للقيام بتلف ك ّل
التراكمات في المرفأ».
وأش��ار إل��ى أن��ه اتخذ «ق���رارا ً بإعادة تنشيط مركز
الحجر الصحي في مرفأ بيروت وستكون وزارة الصحة
موجودة عبر هذا المركز لتمارس دورها».
وختم أبو فاعور معلنا ً أنّ «الوزراء سيتفقدون تفريغ
بواخر القمح بواسطة الغفة التي ال ضمانة وجودة
فيها».
أم��ا وزي��ر االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،فأكد أنّ
هناك «هدف واحد لوزارات الصحة والزراعة واالقتصاد
والتجارة هو حماية المستهلك والمواطن والحفاظ على
سالمة لقمة عيشه» ،الفتا ً إلى «أنّ إدارة األهراء تمكنت
من القيام بالمطلوب بواسطة العنصر البشري الداخلي
وبأق ّل كلفة مالية».
وأش��ار إلى «موضوع تفريغ بواخر القمح الخاص
بطريقة ال تتوفر فيها الحماية وسالمة الغذاء» ،معلنا ً
أنه سيقوم بجولة على هذه العمليات «لالطالع ميدانيا ً
على كيفية التفريغ».

جائزة الخريج المتميز
من الجامعة الأميركية لكمال حايك
كرمت كلية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية
في بيروت رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام لمؤسسة
كهرباء لبنان المهندس كمال حايك بمنحه «جائزة الخريج
المتميز  « Distinguished Alumnus Awardللعام
 ،2015وذلك «تقديرا ً لمساهمته المهنية في تأمين إدارة
مستدامة لقطاع الكهرباء الوطني في لبنان في ظ ّل ظروف
معقدة».
قدم الجائزة رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورم��ان
وعميد كلية الهندسة م��ك��رم س��وي��دان خ�لال «مؤتمر
الطلبة والمتخرجين الرابع عشر» الذي عقد على مدى
يومين في قاعة المحاضرات في مبنى  Bechtelفي
الجامعة ،في حضور حشد من أساتذة كلية الهندسة

وخريجيها وطالبها.
وألقى حايك مداخلة تحدث فيها عن األث��ر اإليجابي
للجامعة األميركية على مسيرته المهنية ،والعبر التي
تعلمها خالل  20عاما ً من العمل في القطاع العام في
لبنان .ثم عرض ألبرز المشاكل التي تواجهها مؤسسة
كهرباء لبنان ماليا ً وإدارية وفنيا ً واإلنجازات التي تحققت
خالل السنوات العشر األخيرة ،ملقيا ً الضوء على الخطط
المستقبلية لقطاع الكهرباء ،وف��ي شكل خ��اص على
المخطط التوجيهي االستثماري للسنوات الـ  15المقبلة
ال��ذي تم تطويره مؤخرا ً وال��ذي من شأن تنفيذه تأمين
تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة لجميع المناطق
اللبنانية.

حايك يتسلم الجائزة

انطالق �أول عبارة مح ّملة بالمزروعات
�إلى دول الخليج من مرف�أ طرابل�س غد ًا
تنطلق غ���دا ً م��ن م��رف��أ طرابلس،
أول رحلة لنقل الشاحنات المح ّملة
بالمزروعات اللبنانية عبر العبّارات
إلى دول الخليج.
وستنقل السفينة med bridge
لصاحبها محمد يوسف مالك شركة
 sea wiseاللبنانية 70 ،شاحنة
لبنانية محملة بالفواكه والخضار
إلى مرفأ ضبا السعودي.
وق��د نجحت الجهود التي بذلها
ك�� ّل م��ن م��دي��ر ع��ام النقل البحري
وال��ب��ري ال��م��ه��ن��دس ع��ب��د الحفيظ
ال��ق��ي��س��ي ،ورئ��ي��س الهيئة العليا
لإلغاثة ال��ل��واء محمد خير ،ومدير
مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر،

بتدشين ه��ذا الخط البحري لنقل
المزروعات اللبنانية ،بعد أن أقفلت
المعابر السورية الشرعية مع الدول
المجاورة لها.
وفي سياق متصل ،قطع أصحاب
ال��ش��اح��ن��ات ال��م��ب�� ّردة ال��ت��ي تنقل
الخضار والفاكهة إلى الدول العربية
الطريق الدولية التي تربط طرابلس
ببيروت عند نقطة القلمون صباح
أمس ،مطالبين الدولة بتأمين خط
بحري لنقل بضائعهم والمساهمة في
كلفة النقل.
وقد توجه محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا إلى القلمون حيث استمع
إل��ى مطالب المحتجين ووع��ده��م

بنقلها إلى المعنيين.
كما عقد قائد سرية طرابلس في
ق��وى األم��ن الداخلي العميد بسام
األيوبي اجتماعا ً في مكتبه في سراي
طرابلس ،مع ممثلين عن أصحاب
ال��ش��اح��ن��ات ال��م��ب��ردة ال��ت��ي قطعت
الطريق في القلمون.
وخ�لال االجتماع ،أج��رى األيوبي
اتصاال ً بوزير الزراعة أكرم شهيب،
ومدير ع��ام النقل البري والبحري
عبد الحفيظ القيسي ،وت � ّم االتفاق
على اجتماع يعقد عند الثانية عشرة
وال��ن��ص��ف م��ن بعد ظهر ال��ي��وم في
مكتب القيسي وبناء عليه أعيد فتح
الطريق.

ن�شاطات اقت�صادية
{ أح��ال وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور إلى
النيابة العامة التمييزية ،ك�لاً من هبة محمد سعيد
وف���ادي س��ام��ي األس��م��ر« ،النتحالهما ص��ف��ة طبيب
وممارستهما مهنة الطب من دون وجه حق ،مخالفين
بذلك قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب» كما جاء في
بيان صادر عن الوزارة ،آمالً «االهتمام واتخاذ ما يلزم
لمالحقة الشخصين المذكورين
{ أجرى وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
جولة أف��ق عامة ح��ول األوض���اع الراهنة وال��ش��ؤون
اإلنمائية مع عدد من النواب.
والتقى زعيتر في مكتبه أمس ،النائب فادي األعور،
ال���ذي أش���ار إل��ى أنّ «ال��ب��ح��ث ت��ن��اول ال��وض��ع العام
والشؤون اإلنمائية المناطقية في منطقة بعبدا العليا،
واإلسراع في الملفات المعنية بالسالمة العامة ،إضافة
إلى بعض األشغال في قرى المتن األعلى».
وع��رض زعيتر مع النائبين جمال ال��ج��راح وزي��اد

القادري الشؤون اإلنمائية الخدماتية المدرجة على
جدول أعمال ال��وزارة لمنطقة البقاع الغربي وراشيا،
وخ��ص��وص�ا ً تأهيل وصيانة ال��ط��رق التي تخدم ك ّل
المواطنين.
كما التقى النائب السابق أمين شري وفاعليات من
مختلف المناطق اللبنانية ،واطلع منهم على الحاجات
الملحة.
وأكد زعيتر «حرصه على أن تكون المناطق المحرومة
في سلم أولويات المشاريع المنوي تنفيذها» ،واعدا ً
بـ»تنفيذ م��ا يمكن تنفيذه ضمن اإلن��م��اء المتوازن
واإلمكانات المتاحة للوزارة».
{ استقبل وزير العمل سجعان قزي وفدا ً من نقابة
المقاولين في لبنان برئاسة الشيخ فؤاد الخازن ،وتناول
البحث وض��ع العمالة في لبنان وكيفية تنظيمها في
إطار قوانين الدولة من جهة ،واألخذ باالعتبار الوضع
االقتصادي والمالي المأزوم في البلد من جهة ثانية.

