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اقت�صاد
اتفاق على تبادل الزيارات والخبرات
بين لبنان ودول «ميركو�سور»

م�ؤتمر الطاقة االغترابية الثاني:
�سلبيات كثيرة و�إيجابيات قليلة
} علي بدرالدين
يبدو أنّ منظمي مؤتمر الطاقة االغترابية الثاني
المق ّرر عقده في  21الحالي لم يستفيدوا كثيرا ً أو
قليالً من المؤتمر األول ال��ذي عقد العام الماضي،
وق��د شابته ه��ف��وات وأخ��ط��اء واستنسابية وتفرد،
وأدّت هذه األم��ور في مجملها إلى غياب ومقاطعة
م��ن م��ؤس��س��ات وجمعيات وشخصيات اغترابية
فاعلة ووازنة ،وكان تأثير ذلك واضحا ً على فعاليات
المؤتمر ومق ّرراته وتوصياته التي بقي الكثير منها
حبرا ً على ورق.
و»ما زاد الطين بلة» وص ّعب المهمة على المنظمين
أنهم ب��دالً من أن «يكحلوها أعموها» ،وفتحوا في
ال��م��ج��ال أم����ام ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ش��ك��وك وال��ت��س��اؤالت
واالس��ت��ف��س��ارات ع��ن السلوك المتبع ف��ي عقد هذا
المؤتمر للمرة الثانية ،والذي يحمل عنوانا ً فضفاضا ً
ومغريا ً في آن.
غير أنّ المعطيات والمؤشرات التي تسبق اليوم
االغترابي الموعود ليست مشجعة وال تنبئ بأنّ
األمور تسير في االتجاه الصحيح ،في ظ ّل الحديث
عن غياب ومقاطعة واع��ت��ذار عن حضور المؤتمر
ال���ذي ي��ب��دو أن���ه س��ي��ك��ون نسخة ط��ب��ق األص���ل عن
المؤتمر األول.
ي��ب��دو أنّ وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين جبران
ب��اس��ي��ل م��ص�� ّم��م ع��ل��ى اع��ت��م��اد خ��ي��ارات��ه ونصائح
مستشاريه من خ��ارج ال��وزارة ب��أنّ المسار المتبع
ف���ي ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ل��م��ؤت��م��ر ه���و األف���ض���ل واألن��س��ب
إلنجاحه من دون التطلع إلى الوراء أو إعطاء األهمية
لردود الفعل المنتقدة والرافضة لهذا الخيار ،مهما
كان حجمها ووزنها وتأثيرها ،على قاعدة أنا أق ّرر
ألنني صاحب القرار واآلمر الناهي في ك ّل صغيرة
وكبيرة .وما على اآلخرين ،أيا ً كان موقفهم ،سوى
االنصياع أو االعتراض وك ّل يغني على هواه.
رب���م���ا ه�����ذا ه����و ل���س���ان ح�����ال ال����وزي����ر باسيل
ومستشاريه والمقربين منه طائفيا ً وسياسيا ً الذين
أحاطوه والتفوا حوله في المؤتمر الصحفي الذي
ع��ق��ده ف��ي مبنى ال����وزارة وت��م��ح��ور ح��ول المؤتمر
ال��ع��ام بجزئياته وتفاصيله التي رأى فيها فائضا ً
من النجاح في الوقائع والمعطيات ،والالفت أنه لم
يعر أي اهتمام لما يثار في بعض وسائل اإلعالم
عن تفرده في اتخاذ ال��ق��رارات وتغييب مؤسسات
رسمية واغترابية عن المشاركة في التحضيرات،
فضالً عن أنّ المدعوين غالبيتهم من ل��ون طائفي
وسياسي ومناطقي معين.
أث���ار اإلع�ل�ان ع��ن «جمعية ال��ط��اق��ة االغترابية»،
المؤسسين
عشية انعقاد المؤتمر ،وخصوصا ً أنّ
ّ
من طائفة واح��دة عالمات استفهام ،حتى أنّ تلك
الجمعية بدت وكأنها مولجة حصريا ً بك ّل ما يتعلق
بالملف االغترابي.
م��ص��ادر اغ��ت��راب��ي��ة ف��اع��ل��ة ،اع��ت��ب��رت أنّ خيارات
الوزير باسيل وجنوحه نحو سياسة اليد الواحدة
واللون الواحد تعني أنّ هناك قرارا ً عن سابق إصرار
وت��ص��م��ي��م ل��وض��ع ال��ي��د ع��ل��ى االغ���ت���راب وإضعاف

مؤسساته ،بهدف اإلح��راج ث ّم االنكفاء عن خريطة
العمل االغترابي المؤسساتي.
ورأت المصادر أنّ الحديث عن تشكيل المجلس
الوطني لالغتراب بعد سنوات على وأده يثير الريبة
وال��ش��ك��وك وي��ؤك��د ال��س��ي��ر ن��ح��و تحقيق األه���داف
المعلنة والمستترة ،ومن أهمها إرباك المسؤولين
وال��م��ع��ن��ي��ي��ن ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة في
العالم.
وتساءلت المصادر كيف يرعى الوزير باسيل
ال���ح���وار ال��ق��ائ��م ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وجامعة
االن��ت��ش��ار ب��رئ��ي��س��ي��ه��ا أح��م��د ن��اص��ر وأليخاندرو
خ�����وري ،وي���ؤك���د ع��ل��ى دور ال��ج��ام��ع��ة ومكانتها،
ث��م ي��ط��رح ال��ب��دائ��ل كالمجلس ال��وط��ن��ي لالغتراب
وجمعية الطاقة االغترابية ويستثني من الدعوة إلى
المؤتمر شخصياتها ال��وازن��ة والمؤثرة وصاحبة
الباع الطويل واإلن��ج��ازات النوعية على المستوى
االغترابي ،مستغربة تركيزه على الرابط العاطفي
فقط بين معظم المدعوين م��ن دون أن ي��أخ��ذ في
االعتبار حاجة لبنان إل��ى ك�� ّل أبنائه وإل��ى طاقاتهم
واالستفادة من تجاربهم الغنية .وأي عاطفة هذه
إذا لم يتأمن األم��ن واالستقرار كمقومات للعودة
واالستثمار الناجح.
ووف��ق المعلومات المتوفرة وال��ت��ي باتت ثابتة
ومؤكدة ،أنّ المؤتمر سيشهد مقاطعة من مؤسسات
اغترابية عالمية وقارية ووطنية ،وأنّ هناك غياب
غير م��ب�� ّرر لشخصيات اغترابية ك��ان ُي��ع�� َّول على
ح��ض��وره��ا ،الع��ت��ب��ارات ك��ث��ي��رة وص��ل��ت ح��ت��م��ا ً إلى
الوزير ومستشاريه ،وقد فات أوان التواصل معها
وإقناعها بالعدول عن قرارها.
وال��م��ه��م ف��ي رأي ال���وزي���ر ب��اس��ي��ل والمنظمين
والمستشارين أنّ المؤتمر سيعقد في زمانه ومكانه،
من دون النظر في ما سيترتب على ذلك من مفاعيل
وسلبيات وارت����دادات ق��د تطيح بك ّل «اإلن��ج��ازات»
وتعيد االغتراب إلى المربع األول من االنقسامات
والسجاالت وتفرق الشمل االغترابي ،بدالً من إعادة
تجميعه وتوحيده ،واإلقالع عن السياسة االتحادية
المتفردة الراغبة في وضع اليد على ك ّل ما له عالقة
باالغتراب على قاعدة «أنا أو ال أحد».
رغم أنّ المعطيات التي تسبق المؤتمر ال توحي
ب��ال��ت��ف��اؤل ،ف��إن��ن��ا ال ننكر أنّ ل��ه إي��ج��اب��ي��ات ،حيث
أن��ه سيجمع ع��ددا ً كبيرا ً من اللبنانيين المغتربين
والمنتشرين والمتحدرين م��ن أص��ل لبناني على
أرض الوطن األم ،وسيساهم في تقريب المسافات
بينهم من خالل التعارف الذي سيجني ثماره العديد
من رجال األعمال ،وقد يفتح أمامهم آفاق التعاون
االق��ت��ص��ادي واالس��ت��ث��م��اري وال��ت��ج��اري وتبادل
الخبرات ،وربما تكون له نتائج إيجابية على الوطن
وأبنائه المقيمين والمغتربين.
غير أنّ اكتمال عقد اللبنانيين يبقى أفضل بكثير
من انفراطه ،باستبعاد مكونات أساسية ،فالعمل
االغترابي يجب أن يكون بعيدا ً من أي مكاسب آنية
ق��د تقضي على الخصوصية اللبنانية والصيغة
الفريدة التي تحكم البلد.

رعا �إطالق تقرير عن المياه في معهد ع�صام فار�س

نظريان :نق�ص الكوادر الب�شرية وقلة المحا�سبة
يحوالن دون �إدارة القطاع على �أكمل وجه
أط���ل���ق م��ع��ه��د ع���ص���ام ف���ارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية
في الجامعة األميركية في بيروت،
بالتعاون م��ع البرنامج العالمي
لتغير المناخ والبيئة في المنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ،تقرير
«الطريق نحو الحفاظ على المياه
في لبنان :المخاطر المحيطة بنزاهة
إدارة ال��م��ي��اه -التقييم الوطني»،
برعاية وزي��ر الطاقة والمياه آرتور
نظريان ،في حضور عدد من المعنيين
والمهتمين في شؤون المياه وطالب.
نظريان
بداية ،ألقى مدير المعهد الوزير
السابق طارق متري كلمة ترحيبية،
ثم تحدث نظريان مشيرا ً إلى أنّ لبنان
«يتمتع بمنسوب متساقطات يفوق
أربعة أضعاف حاجاته اإلجمالية
ومع ذلك ال زال المواطن يعاني من
مشاكل شح في المياه ،وإنّ حصة
الفرد في لبنان من المصادر المائية
المتجدّدة هي حاليا ً أدنى من عتبة
ال��ن��درة ف��ي ال��م��ي��اه ال��م��ع��ت��رف بها
الحصة
عالمياً ،وس��وف تكون هذه
ّ
في تناقص مع التغير المناخي ونظرا ً
إلى تزايد عدد السكان وعامل الضغط
الطارئ من ج��راء النزوح السوري
الذي شهدناه مؤخراً».
وأض�����اف« :ع��ن��د ه���ذا ال���واق���ع،
وف��ي إط��ار اإلدارة الحكيمة لقطاع
المياه ،أعدت وزارة الطاقة والمياه
كخطوة استباقية في العام 2010

االستراتجية الوطنية لقطاع المياه
وواف��ق��ت عليها الحكومة مجتمعة
في العام  ،2012والعمل جار على
تطبيق ه��ذه االس��ت��رات��ج��ي��ة ضمن
اإلمكانيات المتاحة ورغم الظروف
الحالية الصعبة ،من ضمنها الفراغ
الرئاسي ،وغياب الموازنات».
وتابع نظريان« :ال يخفى على أحد
أنّ العمل في ه��ذه الظروف يتطلب
جهدا ً مضاعفا ً وإدارة حكيمة للقطاع
من أجل فعالية عالية في تنفيذ هذه
االستراتجية الوطنية ،وج��زء مهم
من اإلدارة الحكيمة في أي قطاع،
وخصوصا ً قطاع المياه يكمن في
النزاهة .وتساهم النزاهة في اإلدارة،
في بناء الثقة بين المواطن والدولة،
وب��ي��ن م��ؤس��س��ات ال��دول��ة المعنية
بقطاع المياه ،وبين لبنان والهيئات
الدولية المانحة ،لذلك فإنّ المردود
إيجابي جدا ً على قطاع المياه .وترتكز
النزاهة على ثالث مبادئ أساسية:
الشفافية والمساءلة والمشاركة».
وخ��ت��م ن��ظ��ري��ان الف��ت �ا ً إل���ى «أنّ
النقص الحاد في الكوادر البشرية
الكافية والكفوءة وقلة المحاسبة،
كلها أم��ور تحول دون إدارة قطاع
المياه على أكمل وج���ه» ،آم�لاً «أن
ي��ش��ك��ل ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر واألن��ش��ط��ة
المختصة ببناء ال��ق��درات خطوة
ومحفزا ً أساسيا ً للمعنيين في قطاع
المياه من أجل إدارة حكيمة ،ونزاهة
في قطاع المياه ،ودعما ً لجهود وزارة

الطاقة والمياه التي لن ولم تأل جهدا ً
للوصول إلى النتائج المرجوة لما
فيه خير المواطن ومصلحة الوطن
على ح ّد سواء».

توماسيني

ثم تحدثت ممثلة برنامج الشراكة
المتوسطية إلدارة المياه ب��ارب��را
توماسيني ع��ن مشاكل المياه في
المنطقة وبرامج المساعدات التي
يقدمها للبنان في السنوات المقبلة
ل��م��واج��ه��ة أزم����ة ال��م��ي��اه وت��رش��ي��د
إدارتها».
ثم عرض الخبير في شؤون البيئة
وال��م��ي��اه ن��دي��م ف��رج ال��ل��ه مضمون
التقرير ال��ذي اق��ت��رح «سلسلة من
التوصيات التي ينبغي أن تتبناها
الجهات المعنية لضمان النزاهة في
قطاع المياه .وتطال هذه التوصيات
مختلف المستويات من مستوى رأس
المال البشري م��رورا ً باالحتياجات
المالية وصوال ً إلى الوعي بأنّ النظام
التنظيمي الحالي ،المتضامن اإلطار
التشريعي وتدابير مكافحة الفساد،
يستدعي التعديل والتطوير .من
هنا تبرز أهمية اإلدارة السياسية
المتواصلة ف��ي مواجهة المخاطر
المحيطة بالنزاهة».
كما أكد التقرير على «أهمية وضع
تدابير لمكافحة الفساد وتنفيذها ،وأن
تترافق هذه التدابير مع إصالحات
تشريعية».

اجتماع في وزارة الطاقة للبحث
في خف�ض انبعاثات معمل الزوق
عقد وزير الطاقة والمياه آرت��ور نظريان اجتماعاً ،في
حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك
ومستشارين وتقنيين واختصاصيين في ال��وزارة ،شارك
فيه وزي��ر العمل سجعان ق��زي ون��واب ك��س��روان ،رئيس
اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل ورؤساء بلديات
وفاعليات المنطقة ،إلى ممثلين عن ك ّل األحزاب والتيارات
السياسية.
وجرى خالل االجتماع استعراض «وضع االنبعاثات في
معمل الزوق القديم والجديد وهو قيد اإلنشاء .والمعالجات
التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه في هذا الخصوص
خالل السنوات األخيرة وال تزال تتابع تنفيذها من خالل
ورقة سياسة قطاع الكهرباء».

كما ت ّم االتفاق على «ضرورة إجراء الالزم لدى مجلسي
الوزراء والنواب ،التخاذ اإلجراءات المناسبة في أسرع وقت
ممكن والتسريع في اتخاذ القرارات الضرورية لتنفيذ خط
الغاز الساحلي».
وت ّم عرض الحلول الممكنة «لتحسين وضع االنبعاثات
في المرحلة االنتقالية ،إلى حين وصول الغاز الطبيعي،
كإمكانية شراء فيول بمواصفات أفضل وغيرها من الحلول
التي كانت وزارة الطاقة قد عملت عليها طيلة السنوات
المنصرمة وال تزال ،وذلك ضمن اإلمكانيات المتاحة لديها».
كما ت ّم عرض الخطوات التنفيذية «التي بدأ تنفيذها منذ
العام  2011في معمل الذوق خالل السنوات األربع الماضية
وأدت إلى تخفيض االنبعاثات في شكل ملحوظ».

الإعالن عن الحملة الترويجية لمعر�ض «�إعادة �إعمار �سورية »2015

الحاج ح�سن :م�شاركتنا واجب تجاه البلد ال�شقيق

انتهت اجتماعات اللجنة المشتركة بين لبنان ودول ميركوسور التي شارك
فيها سفراء البرازيل ،األرجنتين ،فنزويال ،باراغوي واألورغواي ،على رأس وفود
من بلدانهم ،في حضور ممثلين عن الوزارات اللبنانية المعنية.
وبحث المجتمعون في تفاصيل العالقات االقتصادية والتجارية وسبل
تطويرها بما يعود بالفائدة على الفريقين ،إضافة إلى عرض لإلمكانات المتاحة
للتعاون المشترك.
وتم االتفاق على اآلتي:
 تبادل المعلومات التجارية والجمركية. تبادل زيارات لوفود تقنية لإلسراع في وضع الخطوات العملية لتوقيعاالتفاق.
 إعداد مسودة اتفاق تجارة حرة للتفاوض في شأنها.وجاءت هذه االجتماعات نتيجة للمبادرات التي قامت بها الحكومة اللبنانية
عبر الوزارات المعنية ،وال سيما وزارتي االقتصاد والتجارة والخارجية اللتين
تعمالن على تفعيل العالقات االقتصادية الخارجية ضمن إطار الديبلوماسية
االقتصادية.

لجنة المحامين ا�ستغربت البيانات
الت�ضليلية لمن يدعي تمثيل المالكين
اعتبرت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون اإليجارات «أنّ
البيانات التضليلية التي يصدرها باستمرار من يدعي تمثيل المالكين والتي
لم تجب على الطروحات القانونية للجنة المحامين التي كانت معتدلة
بكافة طروحاتها لناحية المستأجرين والمالكين ،أصبحت معادة ومك ّررة
وفارغة من محتواها القانوني وانتقلت لتهاجم لجنة المحامين ورئيسها
مباشرة بهدف تضليل الرأي العام الذي يعرف جيدا ً أعضاءها ورئيسها
وأهدافها الوطنية والقانونية واالجتماعية والتي تض ّم محامين ومالكين
من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق ،والتي تسعى إلى اقامة توازن
في قانون اإليجارات ولو تم األخذ بالتعديالت المقدمة لكانت انتهت هذه
المشكلة في شكل جذري لمصلحة الطرفين».
وأضاف« :لقد أوضحنا مرارا ً عدة كافة النقاط القانونية والواقعية التي
يثيرونها وصححناها مرارا ً إال أنه لالسف يصرون على اعتماد التضليل
وتحوير الوقائع والقانون باستمرار حسب مصالحهم بعرضها جزئيا ً وفي
شكل مقتطع لتضليل الرأي العام ليس إال ،الذي بات يعرف كافة بياناتنا
ودراساتنا القانونية وتعليقاتنا المنشورة دوريا ً علنا ً على أكثر من وسيلة
اعالمية».
ولفتت اللجنة إلى «أنّ الشعب اللبناني الذي ندافع عنه دون تمييز يتابع
بياناتنا ودراساتنا ويتصلون بنا ك ّل يوم من جميع المناطق للتضامن وأخذ
التوجيهات القانونية ويطالبون بالحفاظ على ّ
حق التعويض الذي ضمنته
كافة القوانين االستثنائية على مر السنوات ليتمكنوا إما من شراء مأجورهم
أو تكون دفعة أولية لشراء شقة بحسب طرح الرئيس بري ،وكون بدالت
اإليجارات الرائجة أصبحت مرتفعة جدا ً في مختلف المناطق اللبنانية».

كورديان :ال�شغور �سي�ؤدي
�إلى مزيد من التدهور
أكد نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان،
في تصريح أمس« ،أنه ال يمكن إعادة الثقة بالكيان االقتصادي وال يمكن رفع
حجم االستثمارات من دون أن يتوفر وضع سياسي وأمني مستقر ،والذي لن
يتحقق لعدم انتخاب رئيس جمهورية» ،مؤكدا ً «أنّ الفراغ الرئاسي واستمرار
التباعد بين القوى السياسية سيؤدي إلى المزيد من التدهور على المستويين
االقتصادي واالجتماعي ما قد يدخلنا ما نحن في غنى عنه».
وقال« :المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد إلعادة تحريك
العجلة االقتصادية في البالد والمساهمة في تفعيل عمل المؤسسات والنهوض
باالقتصاد».
ورأى «أنّ األزم��ات العربية المتتالية انعكست سلبا ً على إنتاج صناعة
المجوهرات في لبنان ،وفقا ً للتبادل الصناعي والتجاري بين الدول».
وقال« :إنّ عددا ً كبيرا ً من الصناعيين الحرفيين أكدوا لي أنّ األزمة في المنطقة
العربية أدت إلى انعكاسات كبيرة على لبنان».

�شقير يبد�أ اليوم جولة خليجية
يتوجه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة
بيروت وجبل لبنان محمد شقير اليوم ،على رأس وفد اقتصادي رفيع إلى الخليج،
في زيارة تشمل الدوحة وأبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان ،حيث سيلتقي كبار
المسؤولين في قطر واإلمارات العربية في القطاعين العام والخاص.
ولفت شقير إلى أنّ الزيارة ،وباإلضافة إلى كونها «استمرارا ً للزيارات التي
نقوم بها وللجهد الذي نبذله لتثبيت موقع لبنان على الخريطة االقتصادية
العربية والعالمية في ظ ّل التراجع االقتصادي الداخلي ،فهي تشكل في شكل
أساسي رسالة إلى دول الخليج ،مفادها أنّ القطاع الخاص اللبناني حريص
أشد الحرص على أفضل العالقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي،
انسجاما ً مع المسار التاريخي للعالقات األخوية التي تربط لبنان بهذه الدول
على ك ّل المستويات».

انتخابات نقابية
تعلن نقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة النبطية،عن
إجراء انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي ،وذلك يوم الجمعة الواقع
في  2015/6/5من الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة الثانية
عشرة ظهراً( ،في مق ّر النقابة في النبطية قرب مصرف لبنان) .وإذا لم
يكتمل النصاب القانوني في هذه االنتخابات تؤجل إلى يوم الجمعة
بتاريخ  ،2015/6/12في نفس الزمان والمكان ،على أن يقفل باب
الترشيح يوم الثالثاء في 2015/6/2
أمين الس ّر حسين نعيم
الرئيس علي كمال

خالل افتتاح مؤتمر «برمجة االنظمة الصورية»
برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن،
عقدت «مؤسسة الباشق» لتنظيم المعارض مؤتمرا ً
صحافيا ً في فندق «غولدن توليب» في بيروت ،لإلعالن
عن بدء الحملة الترويجية لمعرض Re-build Syria
« 2015إعادة إعمار سورية  ،»2015والذي سيقام على
أرض مدينة المعارض في دمشق من تاريخ السادس عشر
من شهر أيلول المقبل ولغاية العشرين منه.
حضر المؤتمر رفعت بدوي ممثالً الرئيس سليم الحص،
النائب سليم عون ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ،فيرا يمين ممثلة رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية.
وبعد عرض فيلم قصير عن المشروع المرتقب وأهدافه،
تحدث مدير مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض تامر ياغي،
متخصصة في تنظيم المعارض منذ
وقال« :نحن كشركة
ِّ
عشرين عاماً ،بدأنا بالتخطيط إلعادة إعمار سورية منذ
ثالث سنوات .وسورية التي لم تسقط على م ّر العصور،
لن تسقط اليوم ،رغم اإلره��اب ال��ذي يضربها ،سوا رح
نعمرها».
وأضاف« :إنّ سورية في حاجة إلى شقيقها لبنان في
مشروع إعادة اإلعمار ،كونه المنفذ األول والوحيد».
وطمأن الجميع أنّ «الطرقات آمنة بين البلدين ،وكذلك
األمر في الداخل السوري».
وأكد الحاج حسن ،من جهته ،أنّ «اللبنانيين معنيون،
كأشقاء ،في إعادة إعمار سورية ،ألن سورية لطالما ساندت
ودعمت اللبنانيين في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي،
وفتحت أبوابها لهم خالل حرب تموز .»2006

(داالتي ونهرا)
واعتبر الحاج حسن أنّ «استقرار وتعافي سورية هو
من استقرار وتعافي لبنان ،والعكس صحيح».
وش��دّد على «ض���رورة مساهمة الشركات اللبنانية
االقتصادية والتجارية في شكل تلقائي وإرادي في مشروع
إع��ادة إعمار سورية ،على أساس أنه واجب تجاه البلد
الشقيق».
وذكر بأنّ «الشعبين اللبناني والسوري يعيشان في
خضم معركة مفصلية وهي مواجهة المشروع التكفيري»،
معتبرا ً أنّ «التكفيريين لم يأتوا إلى سورية من فراغ ،بل
مشروعهم يندرج في إطار المشروع األميركي ـ الصهيوني
إلفقاد سورية دورها القومي العربي».
وتطرق إلى مشروع تقسيم العراق ،معتبرا ً أنه «أط ّل
برأسه اليوم ليحول المنطقة إلى دويالت طائفية وقبلية
وعشائرية ،كي يسهل على أميركا وحلفائها السيطرة
على القرار السياسي واالقتصادي في المنطقة» ،منبها ً
إلى أنّ «هذا التقسيم إذا بدأ في العراق سيطال المنطقة
برمتها».
وختم الحاج حسن« :ل��ن نتوانى عن مكافحة هذا
المشروع الظالمي الممتد من العراق إلى سورية ولبنان».
وكان الحاج حسن افتتح قبل ظهر أمس ،مؤتمر «برمجة
األنظمة الصورية  »Graphical System Designالذي
تنظمه مؤسسة  National Instrumentsفي فندق
موفنبيك ،في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون،
رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل ،مدير
عام المؤسسة المنظمة ميشال حداد وخبراء محليين
وأجانب.

خليل �أطلق خطة النهو�ض ب�إدارة
ال�ش�ؤون العقارية بالتعاون مع البنك الدولي
أعلن وزير المالية علي حسن خليل
المتخصصة بوضع
ورش��ة العمل
ّ
خ��ط��ة للنهوض ب����إدارة ال��ش��ؤون
العقارية التي تنظمها إدارة الشؤون
العقارية ،بالتعاون مع البنك الدولي
حول أفضل أساليب تحديث األنظمة
العقارية ،ف��ي حضور مدير إدارة
الشرق األوسط في البنك الدولي فريد
بلحاج ،والممثل المقيم لألمم المتحدة
ف��ي لبنان روس م��اون��ت��ن ،وم��دراء
اإلدارات وكبار موظفي إدارة الشؤون
العقارية والمساحة ،والموظفون
المعنيون بعملية التحديث في
مديرية الشؤون العقارية.
وألقى خليل كلمة قال فيها« :اليوم
نناقش معا ً تطوير عمل على مستوى
إدارة رسمية ،فإننا نتطلع إلى تعزيز
الشراكة مع القطاع الخاص ومع
الهيئات التي يتصف عملها بالشؤون
ال��ع��ق��اري��ة ،وه��ي ش��راك��ة ف��ي غاية
األهمية وال��ض��رورة ،ألنّ ك� ّل العمل
ال��ذي ن��ري��ده ه��و م��ا يخدم مصالح
المواطن الذي يشكل القطاع الخاص
ال���ذي علينا أن نعمل على تأمين
مصالحه فيها».
وأض���اف« :ال��ي��وم أي��ض �ا ً نترجم
م��س��ي��رة م��ن ال��ت��ع��اون ب��ي��ن وزارة
المال والبنك الدولي وبعثته ،الذي
هو شريك أساسي معنا ليس فقط
في مشروع تحديث إدارة الشؤون
العقارية ودعمها بالخبرات الكفيلة
بأن تعمل على التطوير ،بل إنه شريك
معنا في كثير من القضايا التي تتصل
بتطوير عمل ال��دول��ة ومديرياتها
ومؤسساتها .وبمناسبة هذا التعاون
القائم والشراكة القائمة أود إعادة
لفت النظر م��ج��ددا ً وك��م��س��ؤول عن
قضية حساسة تتصل بالمشاريع
المشتركة بين ال��دول��ة اللبنانية

والبنك الدولي ،وهي مشاريع نؤكد
م��ج��ددا ً أنها م��ه �دّدة ب��أن يخسرها
لبنان نتيجة عدم إقرار التشريعات
الضرورية الالزمة من أجل وضعها
موضع التنفيذ».
وأضاف« :لقد تأخرنا في المباشرة
ببعض المشاريع المحفوظة ربما
والمك ّرسة للبنان ،لكننا بالتأكيد
نخسر فرصة اإلف��ادة من عدد كبير
من المشاريع ومن فرصة أن نكون
على ج��دول أعمال مؤسسات البنك
ال��دول��ي للمرحلة المقبلة نتيجة
تعطيل المؤسسات السياسية في
لبنان ومنها المجلس النيابي ،وهو
أمر يفتح أمامنا كرأي عام وكلبنانيين
وق��ط��اع��ات منتجة وكقطاع خاص
نتح ّمل جزءا ً من العبء أن نبادر إلى
رفع الصوت ،ليس تحت أي اعتبار
سياسي أو فئوي أو أي اعتبار خاص
لصالح فئة من فئات اللبنانيين،
بل لمصلحة كل لبنان أن نضغط
ف��ي ات��ج��اه ال��دف��ع نحو إط�لاق عمل
المؤسسات الدستورية وعلى رأسها
المجلس النيابي تحقيقا ً لمصالح
الناس وتأمينا ً للمشاريع ودفعا ً في
اتجاه تطوير حياتنا وعدم الوقوف
متف ّرجين أم��ام الفرص التي تضيع
على لبنان واللبنانيين».
وت��اب��ع خ��ل��ي��ل« :ف���ي م��ا يتصل
بالشؤون العقارية ،سجل لبنان
تطورا ً خالل المرحلة الماضية على
صعيد تحديث البنى التحتية لدوائر
الشؤون العقارية والمساحة ،لكن
علينا أن نعترف ب���أنّ أي قاعدة
تشريعية لبنانية ل��م ت��وض��ع أو
تحدث جذريا ً منذ ما قبل االستقالل،
ما يستوجب الكثير من العمل الجاد
والمسؤول على المستوى التشريعي
وعلى مستوى التطوير لنواكب ما

يحدث على مستوى العالم».
وأك��د «أنّ العنصر البشري هو
ع��ام��ل أس��اس��ي ف��ي ال��وص��ول إل��ى
الخدمة وتقديمها وجعلها في متناول
الناس بأسهل الطرق التي تساعد
على ضبط النظام العام ،من هنا كان
التركيز على تدريب الكادر البشري
وتحضيره وجعله ق���ادرا ً على أن
يتكيّف م��ع ال��ت��ط��ور التكنولوجي
والعلمي الحديث التي تؤهله ألن
يقوم بدوره على أكمل وجه».
أما بلحاج فأكد من جهته« ،التزام
البنك ال��دول��ي المتين إزاء لبنان
وتمسكه بهذا االلتزام رغم العراقيل
المؤسساتية فيه» ،وإذ أش��ار إلى
المشاريع المستثمرة في لبنان من
قبل البنك الدولي كس ّد بسري وعدد
م��ن مشاريع اإلص�ل�اح ف��ي كهرباء
لبنان» ،لفت إلى أنّ «البنك الدولي
ينتظر انتظام العمل المؤسساتي
والتشريعي للسير في هذه المشاريع
البعيدة المدى والمتوسطة المدى،
وخصوصا ً أننا انتهينا من وضع
إطار الشراكة الوطنية الذي سيقود
التزامنا مع لبنان حتى السنوات
الست المقبلة».
وش���دّد مدير ال��ش��ؤون العقارية
بالتكليف ج���ورج م��ع��راوي على
«أه��م��ي��ة ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي بين
المديرية واإلدارات األخ��رى داخل
الوزارة مثل اإلدارة الضريبية والتي
تجعل من المستحيل أن يكون في
إمكان أي شخص المباشرة بمعاملة
عقارية م��ن دون أن يكون ل��ه رقم
ضريبي ،وعلى أهمية العمل على
اعتماد التوقيع اإللكتروني الذي يمنع
التزوير».
ثم أج��رى عرضا ً شامالً لمحاور
خطة النهوض.

«ميدل �إي�ست» افتتحت مركز ال�شحن الجوي الجديد

زعيتر :للعمل على تحقيق نمو اقت�صادي م�ستدام في القطاعات كافة
افتتحت شركة «طيران الشرق
األوس���ط» م��رك��ز الشحن الجوي
الجديد في مطار بيروت الدولي،
ب��رع��اي��ة وزي���ر األش��غ��ال العامة
والنقل غ��ازي زعيتر ،في حضور
رئيس المجلس األعلى للجمارك
العميد نزار خليل ،رئيس مجلس
إدارة الشركة محمد الحوت وأعضاء
مجلس اإلدارة ،رئيس المطار محمد
شهاب الدين ،المدير العام للجمارك
شفيق مرعي ،المدير العام للطيران
المدني دانيال الهيبي ،المدير العام
لشركة  MEAGللخدمات التابعة
لشركة «ال��م��ي��دل إي��س��ت» ريشار
مجاعص ،قائد جهاز أمن المطار
العميد ج��ان ط��ال��وزي��ان ،رئيس
مصلحة ج��م��ارك ال��م��ط��ار سامر
ضيا ،رئيس الضابطة الجمركية

العقيد خضر الجمل ،ممثل االتحاد
األوروب��ي سيريل ديوالين ونقيب
الطيارين أنطون أبي خليل.
بعد ج��ول��ة ف��ي أرج���اء المركز
لالطالع على التجهيزات التقنية
فيه ،ألقى مجاعص كلمة أثنى فيها
على «الجهود التي بذلت في سبيل
انجاح هذا المشروع».
ث��م ت��ح��دث ال��ح��وت ،الف��ت �ا ً إلى
«المركز يستوعب حاليا ً  165الف
طن من الشحن مقارنة مع  65ألف
طن في السابق ،وهو مجهز ب 15
مخصصة
ب��رادا ً بحرارات مختلفة
ّ
للحوم واألدوية والخضار والفاكهة
والزهور».
وأوض��ح أنّ كلفة إنشاء المركز
وتجهيزاته بلغت  25مليون دوالر
منها  5ماليين دوالر للتجهيزات

فقط وفق المتطلبات العالية.
ثم ألقى زعيتر كلمة جاء فيها:
«ف��ي العيد السبعين لتأسيس
ه��ذه الشركة الوطنية ،وبعد أن
شهدنا منذ حوالي الشهرين افتتاح
مركز الطيران التشبيهي لتدريب
الطيارين ف��ي أكاديمية الشرق
األوس���ط للطيران ،نفتتح اليوم
مركز الشحن الجوي التابع لشركة
 .MEAإنّ هذا المركز المخصص
ألع���م���ال ال��ت��ص��دي��ر واالس��ت��ي��راد
م��ع كامل التجهيزات والمعدات
المطلوبة يشكل مشروعا ً حيويا ً
وي��س��اه��م ف��ي م��وض��وع السالمة
الغذائية والصحية واالجتماعية
ويحرك بال شك ،الدورة االقتصادية
وي��وس��ع دائ����رة ال��ح��رك��ة وي��ع��ود
بالفائدة على الوطن ككل».

وأض����اف« :ل��ي��س بالسياسة
وحدها نبني الدولة بل باالقتصاد
والتنمية أيضاً ،وهذا يستدعي منا
العمل على تحقيق نمو اقتصادي
مستدام في جميع القطاعات ،ال
سيما منها قطاع النقل والطيران
عبر تكامل الوظائف والمصالح
بين الجميع فيترسخ االن��دف��اع
العام بأنّ الك ّل شركاء في الوطن
ومن أجل هذا الوطن .إنّ ترسيخ
الوعي المدني والمواطنية لدى
اللبناني هو شرط حيوي للخروج
م��ن الماضي إل��ى المستقبل .إنّ
التوجه إلى بناء دولة االستقرار
والتنمية يعكس ثالثة قناعات
أساسية:
أوالً :الوفاق الوطني عبر التماسك
حول برنامج علمي وعملي يفعل

التنمية الشاملة والمتكاملة بين
مختلف المناطق في لبنان ،كما
بين مختلف الطبقات االجتماعية،
فالنهوض االقتصادي واالجتماعي
يعزز االستقرار الوطني ،كما أنّ
يحصن النهوض
الوفاق الوطني
ّ
االقتصادي واالجتماعي.
ثانياً :ضرورة جذب الرساميل
من الخارج ،والعمل على توظيف
ه��ذه االستثمارات في القطاعات
اإلنتاجية.
ثالثاً :فتح ف��رص العمل أمام
ال��ش��ب��اب وال��ك��ف��اءات م��ا يشكل
دعامة للتنمية وللح ّد من الهجرة
والبطالة ،وه��ذا يدعو إلى إعادة
النظر في واق��ع التعليم لتخريج
ال��ك��ادرات التي تسهم في تفعيل
النمو».

