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اقت�صاد

«فران�شايز» اختتمت  Bifex 2015ب�إطالق مبادرة العالمات التجارية العربية با�سيل ع�شية م�ؤتمر الطاقة االغترابية:
�سنبحث في �إن�شاء مجل�س وطني لالغتراب

في ختام أعمال منتدى Bifex
 2015ال����ذي ان��ع��ق��د ع��ل��ى م��دى
يومين ب��رع��اي��ة رئ��ي��س الحكومة
تمام سالم في فندق «فينيسيا» في
بيروت ،أطلقت الجمعية اللبنانية
لتراخيص االمتياز  LFAمبادرة
«العالمات التجارية العربية».
وت��ق��وم ال��م��ب��ادرة على تأسيس
«معهد عربي للعالمات التجارية
العربية المنشأ» ،لما لهذا األم��ر
من تأثير على تنافسية االقتصاد
العربي وتعزيز قدرته على تأمين
فرص عمل واستثمار.
وحضر االحتفال وزير االقتصاد
والتجارة أالن حكيم ،رئيس اتحاد
الغرف اللبنانية محمد شقير ،نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة ف��ي ج��دة الشيخ م��ازن
ماترجي.

عربيد

وش��رح رئيس الجمعية ش��ارل
عربيد رؤي��ة الجمعية ح��ول دور
المعهد المستقبلي،
الف���ت���ا ً إل����ى أنّ ه����ذا ال��م��ع��ه��د
«سيضطلع بمه ّمات كبيرة ،ويه ّمنا
وجود شركاء استراتيجيين معنا
في هذا المشروع الحيوي ،وأقصد
القطاع الخاص اللبناني والقطاع
الخاص العربي ،ووزارات االقتصاد
ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ،وال��غ��رف
اللبنانية وال��ع��رب��ي��ة ،ف��ض�لاً عن
مساهمة الديبلوماسية اللبنانية
أي��ض �اً» .وق��ال« :انطلقنا م��ن هذه
الفكرة لكون اللبنانيين سباقين في
إطالق العالمات التجارية في العالم
وتوسع قطاع الفرانشايز
العربي.
ّ
اللبناني إلى أكثر من بلد ،ول ّما أردنا
حماية ه��ذه العالمات التجارية،
واج��ه��ت��ن��ا ت��ع��ق��ي��دات وص��ع��وب��ات
إداري��ة وأك�لاف مالية كبيرة على
صعيد حماية الملكية الفكرية
وتسجيلها في ال��دول المنتشرين
فيها .واطلعنا على أنّ هذه األمور
تحكمها نظم وقوانين ف��ي ال��دول
األوروبية تسهّل جدا ً عملية حماية
الملكية الفكرية من دون تكاليف
تذكر .من هنا تك ّونت فكرة إنشاء
المعهد العربي للعالمات التجارية،
وخصوصا ً مع تزايد عدد الطاقات
اللبنانية ال��ك��ب��ي��رة ال��راغ��ب��ة في
ت��ص��دي��ر س��ل��ع ج��دي��دة وخ��دم��ات
وأف��ك��ار مبتكرة ،كما تواصلنا مع
شباب عربي مبادر وطموح ينحو
أيضا ً بهذا االت��ج��اه .وم��ن واجبنا
أن نساعد ك�� ّل ش��اب يملك فكرة
ويرغب في تحويلها إلى خدمة أو
منتج وبالتالي إلى عالمة تجارية
تحمل اس��م��ه .وتبيّن م��ن تجربة
فرانشايز في لبنان أننا ق��ادرون
على خلق امتيازات وتكبير حجمها
وتعميمها وتسويقها ف��ي العالم
أجمع .وال تنقصنا الحيوية إلطالق
ه��ذه ال��م��ب��ادرة .ولقينا التشجيع
الكبير من مجتمع األعمال العربي،
وس��ن��ق��وم ب��ج��والت ع��ل��ى ع��دد من
الدول في المستقبل القريب لعرض
هذا المشروع تمهيدا ً للمباشرة في
تأسيسه .وننطلق في هذا المشروع
ونحن مؤمنون بقدرتنا على تعميم
قصص النجاح .كما أنّ المجتمع
العربي لديه المواهب والقدرات،

حكيم متوسطا ً ماترجي وشقير وعربيد

الهبر :لدينا مخزون كبير من الطاقات يحتاج �إلى طريقة
ليتحول عبرها �إلى مبادرات �أعمال وا�ستثمارات
وو�سيلة
ّ
ومن ثم عالمات تجارية.
فلنعمل على أن تكون فيه أيضا ً
عالمات تجارية ناجحة ومميزة».

شقير

ث��م ت��ح��دث شقير ف��ق��ال« :ب��ات
منتدى بيروت لـ«فرانشايز» محطة
سنوية ينتظرها الجميع لالطالع
على ما ت ّم تحضيره من أفكار خالقة
ذات بعد اقتصادي وطني ،تتناسب
مع طبيعة ك ّل مرحلة ،أفكار تركز
على القوة الكامنة التي يتمتع بها
لبنان لتفعليها واإلف��ادة منها إلى
أبعد ح��دود ف��ي تنمية اقتصادنا
الوطني بك ّل مك ّوناته».
وأضاف« :ال عجب ،في أن نطلق
اليوم سويا ً من هذا المنتدى ومن
بيروت بالذات ،مشروعا ً اقتصاديا ً
عربيا ً رائ��دا ً وهو «معهد العالمات
التجارية العربية» ،فلطالما ش ّكل
لبنان حاضنة أساسية للعالمات
التجارية التي يتجاوز عددهها
الـ ،300فيما كان بلدنا في طليعة
الدول العربية العاملة على تحقيق
التكامل االق��ت��ص��ادي ال��ع��رب��ي .ال
ش��ك ،أنّ إط�لاق المعهد ال��ذي جاء
مع بدء انتشار العالمات التجارية
ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وارت���ف���اع
منسوب الوعي حول أهيمة ثقافة
الفرانشايز ،يعطي هذا القطاع بُعدا ً
جديدا ً ودفعا ً قويا ً لترسيخه وجعله
رك��ي��زة أساسية ف��ي االق��ت��ص��ادات
العربية ،وخصوصا ً أنّ من أولويات
المعهد جمع ك ّل العالمات التجارية
العربية ،وترويج ثقافة استهالك
السلع وال��خ��دم��ات واالم��ت��ي��ازات
العربية ،وكذلك تشجيع الشباب
العربي على إنشاء عالمات تجارية
في ك ّل القطاعات».
وت���اب���ع« :ب��ع��د أس��ب��وع ت��م��ام�ا ً
يمضي ع��ام كامل على لبنان من
دون رئيس جمهورية وهناك من
ال يبالي .بالله عليكم بأي منطق،
وبأي حق يُترك البلد من دون رأس؟

ه��ذا أم��ر غير معقول وغير مقبول
على اإلط�لاق ،لكن في ك ّل األحوال
ال��ت��اري��خ ل��ن ي��رح��م .المسؤولية
تبقى على ال��ق��ي��ادات السياسية
التي عليها القيام بواجبها الوطني
وإخ��راج البلد من عنق الزجاجة،
بالذهاب ف���ورا ً النتخاب الرئيس
وإع���ادة الحياة إل��ى المؤسسات
الدستورية ،وترسيخ االستقرار
السياسي المستدام ،وإع��ادة ثقة
األشقاء العرب ال سيما الخليجيين
بلبنان».

ماترجي

أم��ا ماترجي ،فقد أعلن تأييده
لمبادرة إط�لاق «المعهد العربي
للعالمات ال��ت��ج��اري��ة العربية»،
معربا ً عن أمله في تأسيس المعهد
ف��ي أق��رب فرصة «لكونه يؤسس
للعمل التجاري الحديث وفق نظم
وقواعد تسهّل التبادل ونشر الثقافة
والمبادرات وتشجيعها ودعمها».
حكيم
وأشار وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم إلى «أنّ هذا المؤتمر بات
يشكل واحدا ً من أهم المؤتمرات التي
تقام في لبنان ،نظرا ً إلى الدور الذي
يلعبه قطاع فرانشايز في المساهمة
في صمود االقتصاد اللبناني».
وق����ال« :ه��ن��ا نغتنم وج��ودن��ا
على ه��ذا المنبر الكريم لنطالب
م��ج �دّدا ً وم��ج �دّدا ً بانتخاب رئيس
للجمهورية ،لما لهذا المنصب من
أه��م��ي��ة ع��ل��ى الصعيد السياسي
واالق���ت���ص���ادي ل��خ��ل��ق ج��و م���ؤاتٍ
لإلستثمار والثقة واالستمرارية».
وأضاف حكيم« :إنّ ما يميز هذا
المؤتمر أيضا ً هو أنه يلقي الضوء
على أهمية المغتربين في الترويج
لبالدهم وه��ذا بالفعل م��ا نسعى
إليه في وزارة االقتصاد والتجارة
م��ن خ�لال تفعيل الديبلوماسية
االق���ت���ص���ادي���ة ل��ت��دع��ي��م دخ���ول

اعت�صام لموظفي م�ست�شفى بيروت الحكومي
�أمام وزارة المالية

لبنان إلى األسواق الخارجية وربط
المغتربين اللبنانيين باالقتصاد
الوطني باعتبارهم سفراء لبلدهم
أينما وجدوا في العالم».
وت��اب��ع« :يبلغ ع��دد المغتربين
اللبنانيين  18مليونا ً منتشرين
ح��ول أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،ال سيما في
دول أميركا الالتينية ونحن نع ّول
عليهم وعلى قدرتهم االستثمارية
التي تميزهم عن باقي المغتربين
م��ن أج��ل رف��ع حجم استثماراتهم
في لبنان .فاالنتشار اللبناني في
ال��خ��ارج يشكل رأس��م��اال ً سياسيا ً
واق��ت��ص��ادي�ا ً وثقافيا ً كبيرا ً يجب
إدراك حجمه وااللتفات إلى كيفية
توظيفه واالفادة منه لتسهيل عملية
ولوج األفكار والخدمات والمنتجات
اللبنانية إل��ى األس���واق العالمية
والمساهمة في تشجيع التبادل مع
الدول».
وأع�����رب ح��ك��ي��م ،ع���ن ت��أي��ي��ده
وتشجيعه فكرة تأسيس «معهد
ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة العربية»،
وقال« :إننا نشجع هذه المبادرة،
وخصوصا ً أنّ لبنان يعتبر من أكثر
الدول العربية المصدرة للعالمات
التجارية واالبتكارات واالمتيازات
والخدمات .ونحن نقوم في وزارة
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة م��ن خ�لال
مصلحة حماية الملكية الفكرية
بالعديد من المه ّمات األساسية ال
سيما لناحية تسجيل جميع أنواع
ح��ق��وق الملكية ال��ف��ك��ري��ة وإن��ف��اذ
القوانين المتعلقة بها ،باإلضافة إلى
عدد من المه ّمات األخرى كالتدريب
والتوعية» .ولفت إلى «أنّ تحفيز
ال��ن��ش��اط اإلب��داع��ي ل��دى اإلن��س��ان
وإطالق الطاقات اإلبداعية يتطلب
الحماية والرعاية عبر مجموعة
من التشريعات الوطنية واالتفاقات
الدولية وعبر تنفيذ هذه التشريعات
في شكل ف��ع��ال» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
حماية الملكية الفكرية أصبحت

م��ن األدوات الفعالة ف��ي التنمية
االقتصادية حيث أنها تسمح للمبدع
أو مالك ب��راءة االختراع والعالمة
التجارية أو المؤلف ب��اإلف��ادة من
عمله و استثماره كما تساهم في
قيام الصناعات المحلية وتشجيع
وجذب االستثمارات الخارجية».
وأك����د «أنّ وزارة االق��ت��ص��اد
والتجارة تسعى دائما ً إلى تأمين
ال���ت���وازن ب��ي��ن ح��ق��وق المبدعين
والمؤلفين من جهة ،وبين إف��ادة
المجتمع كك ّل من هذا اإلب��داع .كما
تحرص دائما ً على حماية المستهلك
م���ن ال��غ��ش وال��ت��ق��ل��ي��د ال��ت��ج��اري
وعلى مواجهة تحديات التجارة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ت��ح��دي��ات التي
تترافق مع ازدياد العولمة».
ورأى أنّ حماية الملكية الفكرية
ف���ي ل��ب��ن��ان «ب���ات���ت ع�لام��ة ثقة
وم��ص��داق��ي��ة ل��ل��دول��ة اللبنانية»،
متعهدا ً «بأننا في ال��وزارة نالحق
جميع المخالفين ألنّ اقتصاد لبنان
هو اقتصاد ح ّر يعتمد على قدسية
الملكية».
وختم حكيم« :إنّ إط�لاق معهد
العالمات التجارية العربية هو
خطوة مهمة تسمح للبنان بالترويج
لعالماته التجارية وتبادلها مع
الدول العربية ومع العالم بما يعود
بالفائدة على جميع األط���راف»،
مؤكدا ً «أننا مستعدون للمساهمة
ف��ي ك � ّل م��ا م��ن شأنه تشجيع هذا
ال��ت��ب��ادل واالرت���ق���اء ب��ال��ع�لام��ات
ال��ت��ج��اري��ة اللبنانية ف��ي لبنان
وال��خ��ارج بما يساهم في تنميتها
ونموها وزيادة حجم االستثمارات
في المنطقة العربية».

الهبر

ثم قدّم المدير العام للجمعية رجا
الهبر عرضا ً يشرح األهداف المتنظر
أن يحققها المعهد ،وخصوصا ً على
صعيد تأمين التفاعل بين الناس
في إطار التعاون العربي وتشجيع
خلق ماركات وطنية .وق��ال« :هذا
المعهد يعكس الحاجة العربية إلى
جمع طاقاتنا في سوق عربية كبرى،
وخلق مبادرات ألسباب اقتصادية
وشبابية وإنمائية تمهّد الطريق إلى
تأسيس عالمات تجارية عالمية.
كما لدينا اليوم م��ارك��ات لبنانية
نفتخر بها في العالم العربي ،كما
هناك ماركات عربية نفتخر بها في
لبنان .ولمسنا رغبة صادقة لدى
القطاع الخاص في العمل المشترك
وال��ت��ع��اون ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة ك� ّل
الشعوب العربية .لدينا مخزون
ك��ب��ي��ر م��ن ال��ط��اق��ات ي��ح��ت��اج إل��ى
طريقة ووسيلة ليتح ّول عبرها إلى
مبادرات أعمال واستثمارات ومن
ثم عالمات تجارية».

الجلسة الختامية

واختتم منتدى  Bifexأعماله
ب��ج��ل��س��ة ع��ن��وان��ه��ا «ال��ع�لام��ات
التجارية المبنية على المخزون
الثقافي للدول» ،ون ّوه البروفسور
ج���ان بينيدكت ستينكامب من
جامعة نورث كارولينا األميركية،
بعمق الجذور والتراث الثقافي في
لبنان والعالم العربي.

نفذ موظفو وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
صباح أمس ،اعتصاما ً في أمام مبنى وزارة المالية في
ساحة رياض الصلح.
وتال عضو لجنة المتابعة بسام العاكوم بيانا ً جاء
فيه»:في إطار سلسلة خطواتنا االحتجاجية ومناشداتنا
للمعنيين يأتي تحركنا اليوم(أمس) ووقفتنا أمام مبنى
وزارة المالية ،وذلك بعد الخطوة األولى األسبوع الماضي
أمام مبنى وزارة الصحة العامة ،حيث أنّ الدافع مشترك
وواحد في كافة التحركات وهو تأمين االستقرار الوظيفي،
وحصولنا على أبسط حقوقنا المتمثل بالراتب الشهري
الذي نعتاش منه نحن وعائالتنا ،حيث وصل بنا األمر
وإياهم إل��ى ح��ال ال نحسد عليه من الحاجة والضغط
االقتصادي وعدم االستقرار المعيشي».
وأضاف« :الالفت اليوم أننا ننفذ وقفتنا هنا ومستشفانا
يعمل بكافة أقسامه الطبية من الطوارىء إلى العمليات
إلى األقسام الداخلية والعيادات وبداخله ما يقارب الـ200
مريض يتلقون عالجهم الالزم».
وتابع« :إذ نرحب بكالم معالي وزير الصحة العامة
حول فكرة توطين رواتب موظفي المستشفيات ،في انتظار
تبيان الخطوات العملية لتطبيق ذلك ،نأمل من الحكومة
مجتمعة أن تؤيد أي ط��رح يوصلنا إل��ى نيل رواتبنا

أكد وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه
سيتم في مؤتمر الطاقة االغترابية اللبنانية  2015هذا
العام توسيع قاعدة البيانات عن اللبنانيين المغتربين
الناجحين.
وق��ال باسيل في مؤتمر عقده عشية انعقاد مؤتمر
«الطاقة االغترابية» «إنّ رابطة ال��دم أساسية ولكنّ
المصلحة األهم هي ربط المغتربين بلبنان والهدف من
المؤتمر إحياء العاطفة بالوطن األم وخلق المصالح بينهم
وبين لبنان واألمر ليس تقنيًا فحسب بل ترفيهي أيضاً،
فنحن نريد منهم أن يختبروا الفرح في لبنان» ،مشيرا ً
إلى أنه «سيتم عرض أحد أهم المواضيع الذي هو ّ
حق
اللبنانيين المغتربين بالجنسية كما سيتم العمل على

كيفية ربط اللبنانيين من خالل جمعيات أو رابطة أو من
خالل مشاريع يطلقونها بين بعضهم البعض».
ولفت إلى أن المؤتمر سيبحث «كيف يمكن للبنانيين
أن ينشئوا أعماال ً في الخارج وفي ما يه ّم اللبنانيين في
الخارج للعمل مع اللبنانيين في الداخل».
وشدّد باسيل على «أنّ لبنان بلد ناجح في ك ّل شيء في
االقتصاد وإال لكان أعلن إفالسه».
وأعلن أن��ه «سيتم إط�لاق م��ش��اورات عامة في شأن
مشروع إلنشاء مجلس وطني لالغتراب» ،مؤكدا ً «أنّ لبنان
أمام فرصة تحقيق نقلة جديدة في ملف االغتراب» .وأشار
باسيل إلى «أنّ أعمال المؤتمر ستوزع على  12حلقة
متخصصة وفق القطاعات».
ّ

منتدى «�آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب»
�أو�صى بتعزيز �أن�شطة الرقابة وتبادل الخبرات
عقد اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية
العرب في بيروت منتدى «آليات تجفيف منابع تمويل
اإلره��اب» في دورت��ه األول��ى في لبنان ،برعاية وحضور
وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن تليه دورت��ان في
المملكة العربية السعودية وبلجيكا.
وحضر المنتدى األمين العام لمجلس وزراء الداخلية
العرب الدكتور محمد علي ك��وم��ان ،وأمين ع��ام إتحاد
المصارف العربية وسام حسن فتوح ،ورئيس االتحاد
ال��دول��ي للمصرفيين ال��ع��رب الدكتور ج��وزف طربيه،
ومسوؤلون كبار في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف
لبنان وم��ص��ارف مركزية عربية ،وكبار ق��ادة األجهزة
األمنية اللبنانية والعربية وفي مقدمهم المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،وسفراء
عرب وأجانب وكبار المصرفين ،ومتخصصون وضباط
في االمتثال والرقابة ومكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب والجريمة المنظمة وخبراء أمنيون معنيون في
مكافحة تمويل اإلرهاب.
وقد أصدر المجتمعون إعالن بيروت بعد توقيع اتفاقية
تنسيق وتعاون بين األمانة العامة التحاد المصارف
العربية واألمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب
تنص على «عمل األمانتين لمكافحة تمويل اإلره��اب
ّ
والمجموعات اإلرهابية ،ومناقشة ما يعرف بـ «إعرف
عميلك وعميل عميلك» وفقا ً لدرجة المخاطر وإج��راءات

التحقق ،باإلضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية
التي يمكن استغاللها ،وطريقة رصد العمليات وحركة
األم��وال المشبوهة أو غير االعتيادية» .كما استعرض
المشاركون «مستجدات المعايير الدولية لمكافحة
تبييض األم���وال وتمويل اإلره���اب والعمل على تعزيز
المنظومة الدولية لمكافحة تمويل اإلره��اب ،بما في ذلك
ورش العمل ،والمؤتمرات ،وال��دورات التدريبية الرامية
إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة
العربية وتحديدا ً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا».
وتوصل اجتماع بيروت إلى توصيات «تتماشى مع
أحكام القانون الدولي واالستراتيجية الدولية لألمم
المتحدة في شأن مكافحة اإلرهاب.
وخلص المنتدى إلى «وج��وب تعزيز أنشطة الرقابة
والتحقق المالي واألجهزة األمنية المعنية لتبادل الخبرات
ومتابعة القرارات المستجدة دوليا ً في هذا اإلطار» ،كذلك
أوص��ى «باالنضمام إل��ى المنظمات الدولية والعربية
ذات العالقة وتحديد مصادر وآليات تمويل اإلره��اب،
ودراس��ة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل
المالي لمكافحة أنشطة مثل :جمع األم��وال للجماعات
اإلرهابية من خالل شبكة المعلومات الدولية «اإلنترنت»،
استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني والعمالت االفتراضية
من قبل العناصر اإلرهابية سواء على مستوى األفراد أو
الجماعات».

�أ�شرف على تفريغ ال�شاحنات في مرف�أ طرابل�س

خير� :سيتم �إطالق باخرتين من جدة
والعقبة خالل الأيام المقبلة
أشرف رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير ،على عملية تفريغ
الشاحنات في مرفأ طرابلس ،والتي كانت عالقة على معبر نصيب الحدودي،
إثر االشتباكات التي حصلت على الحدود السورية ـ األردنية ،في حضور رئيس
مرفأ طرابلس أحمد تامر.
وأوضح خير أنّ «التأخير في تفريغ الباخرة كان بسبب خالف بين الوكيل
األردني وصاحب الباخرة التركي» ،وقال« :بالنسبة إلينا ال يوجد أي مشكلة،
نفذنا توجيهات دولة الرئيس تمام سالم ،ووزير المال علي حسن خليل والوزراء
كافة ،باإلسراع في نقل الشاحنات إلى لبنان».
وأضاف»:نحن في هيئة اإلغاثة على استعداد تام وفوري بمساعدة السائقين
وأصحاب الشاحنات خالل  24ساعة ،وما يهم أننا تركنا األمر في يد أصحاب
الشاحنات في سهولة الحركة واختيار الباخرة التي يريدونها والوصول بها
إلى لبنان ،وأك� ّرر المشكلة في هذه الباخرة كانت بسبب خالف بين الوكيل
األردني وصاحب الباخرة التركي ،ونحن في القانون البحري والقانون اللبناني
والدولي ،قمنا بواجبنا بالتنسيق مع كافة المسؤولين ومع مدير المرفأ».
وبالنسبة إلى الشاحنات المتبقية ،أكد خير أنه سيتم إطالق «باخرة بعد
ثالثة أيام من جدة مح ّملة بـ 53شاحنة ،وأيضا ً هناك باخرة بعدها بثالثة
أيام ستنطلق من العقبة محملة بـ 60شاحنة ،ونحن على تواصل وال وجود
ألي مشكلة ،وما يهم أن يتابع سائقو الشاحنات مهمتهم والتنسيق مع هيئة
اإلغاثة».

الشهرية في مواعيد استحقاقها».
وقال »:من هنا نناشد معالي وزير المال الذي عرفناه
وعرفنا عن قرب وعايش أزمتنا كموظفي مستشفيات
حكومية ،وخصوصا ً المستشفى األم ،مستشفى العاصمة
وك� ّل الوطن ،مستشفى شهيد لبنان ،مستشفى بيروت
الحكومي الجامعي ،نناشده ون��أم��ل منه العمل مع
وزارة الصحة العامة إليجاد آلية تضمن دفع رواتبنا
ومستحقاتنا كموظفين في مواعيدها بعيدا ً من دائرة
التحصيل وماشابه ،والتفضل علينا بإعطاء تعليماته
إلخراج فواتير ومستحقات وحواالت المستشفى المالية من
الروتين اإلداري كوننا نعيش أزمة مفتوحة ،وعدم تحميلنا
كموظفين عبء الديون التي ترزح تحته المستشفى».
وختم العاكوم« :ال ب ّد لنا إال وأن نشدّد على أنّ الفكرة
األس��اس وال��ح� ّل األفضل يتمثل ب��إع��ادة ض � ّم خدماتنا
كموظفين إلى مالك اإلدارة العامة ،كما كان عليه الوضع
قبل صدور القانون  544عام  ،1994وهو ما اجتمعت
عليه وتبنته وتعمل على تحقيقه «هيئة التنسيق
المستقلة لموظفي ومستخدمي وأج��راء المستشفيات
الحكومية في لبنان».
وعلى األثر توجه وفد من لجنة المتابعة وسلم مكتب
وزير المالية مذكرة المطالب.

باسيل متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي

(داالتي ونهرا)

لجنة المال در�ست اقتراح قانون
�إن�شاء برنامج لإزالة الفقر والعوز
درست لجنة المال والموازنة ،خالل جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب
ابراهيم كنعان ،اقتراح القانون المقدم من النائب روبير فاضل حول إنشاء
برنامج إلزالة الفقر والعوز في لبنان.
وقال كنعان بعد الجلسة« :قد يتراءى للبعض أنّ هذا مجرد عنوان وأنّ
النواب يعدون اقتراحات لكنها من دون جدوى ،لكن بعدما اطلعنا على هذا
االقتراح تبين لنا أنّ هنالك برنامجا ً من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتماعية وهو قائم منذ العام  ،2011إنما في حاجة إلى تطوير
وتفعيل ،وأعدت لهذا البرنامج إحصائيات تبين أنّ هناك أكثر من  625ألف
لبناني ،تحت خط الفقر».
وأضاف« :في ظ ّل هذا الوضع الخطير االجتماعي المأزوم وسط ك ّل السلبيات
التي نراها ،فهذا األمر ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يعالج وإذا لم تتخذ الدولة
القرارات السريعة الالزمة على األق��ل على مستوى مساعدة ه��ؤالء الناس،
والمساعدة بحسب ما تبين للجنة يمكن أن تكون بموجب هذا االقتراح وبموجب
برنامج البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية ،فاإلحصائيات
اجريت بدقة ودخلت إلى بيوت هؤالء من خالل فريق عمل يواظب على مهماته
يوميا ً منذ العام  ،2011وإنّ كلفة هذا المشروع ال تتعدى األربعة ماليين دوالر
سنويا ً مع التقديمات العينية التي تؤمن لهذه العائالت».

مقدم الحضور خالل افتتاح المنتدى

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث رئيس الحكومة تمام سالم مع وزير الزراعة
أكرم شهيبن يرافقه وفد من نواب الشمال والبقاع ،سبل
تصريف اإلنتاج الزراعي ،في حضور رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لمؤسسة تشجيع االستثمار (إي��دال) نبيل
عيتاني.
{ التقى وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان نقيب
العاملين والمو ّزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان
فريد زينون ،يرافقه نقيب المحروقات وليد ديب ،ونقيب
عمال شركات الغاز فؤاد ق��ازان ،ووفد من نقابة موزعي
قوارير الغاز في الشمال ،وأعضاء النقابة ،وبحث معهم في
موضوع تبديل قوارير الغاز في األسابيع المقبلة ،والذي
يشمل أربعة ماليين قارورة غاز في المرحلة األولى ،على
أن يتم تلف القوارير الباقية.
وج��رى التطرق إلى موضوع الصهاريج التي تعبئ
قوارير الغاز في منطقة طرابلس وعكار ،وتجهيز معامل
التعبئة الموجودة في لبنان من أج��ل ضمان السالمة
العامة.
وعرضت النقابة موضوع «سكر األم��ان» في القوارير
الجديدة من أجل حماية التهريب والتخفيف من الرسم
على القوارير.
{ زار وف��د من البنك ال��دول��ي ،رئيس غرفة طرابلس
والشمال توفيق دب��وس��ي ،بهدف استطالع األوض��اع
االقتصادية واالجتماعية في مدينة طرابلس ومناطق
الجوار ،والوقوف على المعطيات التي يجب أن تتوافر
لتعزيز توجه البنك الدولي من أجل تأسيس صندوق لدعم
طرابلس والشمال.

ولفتت مسؤولة برامج التنمية البشرية والفقر والعمل
والجندرة حنين السيد إلى «أنّ البنك الدولي في صدد
االنكباب على تجميع معلومات ع��ن القطاعات التي
تستدعي مساندتها وتقديم الدعم لها لكي تنمو وتزدهر»،
م��ؤك��دة «أنّ م��ا يهم البنك ال��دول��ي أنّ القطاعات التي
يمكن مساندتها يجب أن توفر بدورها فرص عمل على
المستويين القصير والمتوسط».
ولفت دبوسي ،من جهته ،إل��ى أنّ «القطاعات التي
يتوجب دعمها وتتسم بطابع األول��وي��ة هي المنتجات
الزراعية وقطاع صناعة المفروشات ،ونحن على نطاق
مجلس اإلدارة نعكف على إع���داد خطط تتناول ك ّل
القطاعات ،ومدينة طرابلس لطالما امتازت عبر التاريخ
بمنتجات مميزة ،وإذا ما عادت الظروف المؤاتية لها فإنها
تنطلق من جديد في دورة إنتاجية أكثر تقدماً».
{ أطلق المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي
قمير ضمن إص��دارات «يونيسكو» ،كتابا ً تحت عنوان
«ديبلوماسية العلوم وإدارة المياه العابرة للحدود ،حالة
نهر العاصي» ،في جامعة ميالنو في إطار معرض إكسبو
( 2015والذي يبدأ من  1أيار الحالي ويستمر حتى 31
تشرين األول المقبل في مدينة ميالنو ،في إيطاليا).
جاء مضمون هذا الكتاب من خالصة تنفيذ مشروع من
قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة
الطاقة والمياه اللبنانية بالتعاون مع مركز Insubria
لألمن الدولي  ICISوغيرها من المنظمات اإليطالية
والدولية المعنية.

