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اقت�صاد

با�سيل افتتح م�ؤتمر الطاقة االغترابية:
لتعزيز وطنيتنا بالأر�ض واللغة والجن�سية

مقدم الحضور خالل االفتتاح
افتتح وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
مؤتمر «الطاقة االغترابية اللبنانية» الذي تنظمه وزارة
الخارجية والمغتربين ،للسنة الثانية على التوالي ،في
هيلتون بيروت -حبتور غراند أوتيل في سن الفيل ،في
حضور الوزراء الياس بو صعب ،سجعان قزي ،ميشال
فرعون ،روني عريجي ،وائل أبو فاعور ،وسفراء سورية
بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا وقبرص،
والنواب ابراهيم كنعان ،نبيل نقوال ،زياد الجراح ،فريد
الخازن ،غسان مخيبر ،سيمون أبي رميا ،عباس هاشم،
نعمة الله أبي نصر ،محمد الحجار ،نديم الجميل ،وممثلين
عن البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي وقائد
الجيش ومديري عام األمن العام وقوى األمن الداخلي،
ووزراء ونواب سابقين ،واألمين العام للخارجية السفير
وفيق رحيمي ،وحشد سياسي وإع�لام��ي واقتصادي
واغترابي.
وألقى باسيل كلمة قال فيها« :نلتقي اليوم في مؤتمر
الطاقة االغترابية الثاني الذي تنظمه وزارة الخارجية
والمغتربين بما يزيد عن  1100لبناني منتشر أتوا من
أكثر من  73بلداً ،مص ّممين أن نضيف فصالً إلى قصة
النجاح اللبنانية ،مقصرين عن إحصاء ك ّل الناجحين
اللبنانيين في العالم حيث يصعب ذلك ،معتذرين عن عدم
دعوتهم كلهم حيث ال يمكن ذلك ،واعدين بعدم التوقف
يوما ً عن نبشهم من غياهب النسيان والبحث عنهم بين
طبقات الحضارات والركض وراءه��م في أقاصي العالم
حيث يمكن ذلك».
وأضاف« :نحن هنا نعود إلى الجذور ألنه مهما ارتفعنا
وأ ْزه��رن��ا نبقى ج��زءا ً من الجذع نموت من دون��ه ،لذلك
نزرع أرزا ً في غابة المغترب لنزيد من جذورنا .نحن هنا
نحتفظ بالعاطفة المكثفة فينا ألننا مشرقيون ،ومن دون
تشح العاطفة ،لذلك نعود لنتزود بها طاقة عبر
مشرقيتنا
ّ
المخصص لالغتراب مع
مشروع أنا  ANAالسياحي
ّ
وزارة السياحة.
نحن هنا نولد الطاقة اإليجابية ،Positive Energy
نضخها في بلدان انتشارنا ونفيض بها على لبنان،
لذلك نساهم في مشروع الطاقة للبنان Energy for
.Lebanon
نحن هنا نستعيد اللغة العربية لنستعيد بعدا ً إنسانيا ً

حملة تفتي�ش لـ «ال�صحة» و«الزراعة»
في الزهراني والبقاع والبترون
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أقفل مراقبو وزارة الصحة العامة
مطعم «ك��رم الضيافة» في سعدنايل بالشمع األحمر لعدم استيفائه أدنى
الشروط الصحية ،وتلفوا كميات من المواد الغذائية والبهارات الفاسدة.
كما نفذ مراقبو وزارة الصحة في صيدا ومفرزة شواطىء الجنوب في قوى
األمن الداخلي جولة تفتيش على مراكز عرض وبيع السمك في منطقة عدلون ـ
الصرفند ،وت ّم أخذ عينات إلجراء الفحوصات الالزمة.
وتلف المراقبون كميات من األلبان واألجبان غير المطابقة للمواصفات في
«سوبر ماركت» يمين في بصاليم ،وح ّرروا محضر ضبط في ّ
حق صاحبها.
وفي البترون ،قام طبيب القضاء الدكتور جوني ابراهيم ومراقب وزارة
الصحة جود حرب بجولة على عدد من المسابح على شاطىء بلدتي الهري
وشكا للكشف على المطاعم و«السناك» في داخلها.
وت ّم توجيه إنذارات خطية إلى أصحابها تقضي بضرورة تسوية أوضاعها
قبل الكشف عليها مجدداً ،والموافقة على إعادة تشغيلها.

(أكرم عبد الخالق)
جديداً ،لذلك ننشئ المدرسة اللبنانية لالغتراب LDS
مع وزارة التربية ونعلم اللغة في بعثات لبنان .نحن
هنا نستعيد الهوية الثقافية فنتفاخر بعيشها ونتلذذ بك ّل
جوانبها ،لذلك نستهلك مثالً المنتج اللبناني ونشتري
لبناني من قلب لبنان Buy Lebanese from the
.heart of Lebanon
نحن هنا نستعيد الهوية الموروثة فنتسجل ونعيد
الجنسية ألوالدنا ،لذلك نطالب ونضغط معا ً إلقرار قانون
استعادة الجنسية ولبدء عملية الـ e-registration
ومكننة خدمات ال��وزارة وص��وال ً إلى  .e-votingنحن
هنا نؤكد النجاح ونكتب قصصه Lebanese Success
 Storiesونرويها ونستنسخها ،لذلك نطورها ونعممها
وننشرها في العالم وننقلها إلى لبنان .نحن هنا نعيد
التواصل فنرتبط ببعضنا في الخارج والداخل ونربط
بعضنا بنجاحاتنا ،ل��ذل��ك ن��ش��ت� ِرك ف��ي Lebanon
 Connectلنكون شبكة للبنانيين في كل حي وبلدة
وبلد وقارة.
نحن هنا نزرع بذور المشاريع االغترابية االستراتيجية
�ي ل�لاغ��ت��راب ،وال��ص��ن��دوق اللبناني
كالمجلس ال��وط��ن� ِ
االغترابي  LDFواللوبي اللبناني ،لذلك نؤسس لها،
أقله ،بالفكرة واآللية ،مدركِين صعوباتها وعلى رأسها
تعجيز عملنا الجماعي وتنميط عملنا المؤسساتي ،إنّ هذا
سيؤكد ،إن حصل ،على عالمية لبنان فنعيش لبنانيتنا
جماعة بعدما نجحنا في عيشها أفراداً.
إنّ ما نقوم به هو أكبر من قدرة شخص أو جمعية أو
وزارة أو حتى دولة مثل دولتنا ،لكننا بدأنا اإلنجاز في
مؤتمر العام الماضي وفي جوالتنا االغترابية وسننجز
أكثر هذه السنة في لقاءات قطاعية وقارية وفي إطالق
مشاريع اغترابية نقيمها ونتابعها في مؤتمرنا السنوي
الثالث في  5و  6و 7أيار ».2016
وختم« :أيها المنتشرون اللبنانيون ،مساحة لبنان،
بفضلكم ،ليست فقط  10452كلم ،2بل هي مساحة ك ّل
العالم ،وهذا ما ألهمنا في اختيار شعار وزارة الخارجية
والمغتربين «حدودنا العالم» .كلما زرعتم نجاحا ً باسمكم
هناك أو أطلقنا مشروعا ً باسمنا جميعا ً هنا سيكون لبنان
فيه ،هناك وهنا» .وقال« :ال لبنان من دونكم ،وال لبنان من
دوننا .نحن لبنان».

�أبو فاعور افتتح الم�ؤتمر ال�سنوي لم�ست�شفى الجعيتاوي

قطار �إ�صالح القطاع ال�صحي انطلق ولن يتوقف
افتتح المؤتمر السنوي الثاني للمستشفى اللبناني
الجعيتاوي الجامعي ،بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة
اللبنانية ،برعاية وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور
وحضوره ،في احتفال أقيم قبل ظهر أمس في فندق «هيلتون
متروبوليتان»  -سن الفيل.
بعد كلمات لرئيس المؤتمر الدكتور جورج صليبا ،عميد
كلية الطب الدكتور بيار يارد ،األم موسى ،ورئيس الجامعة
اللبنانية عدنان السيد حسين ،تحدث أبو فاعور الفتا ً إلى
أنّ المؤتمر يأتي «في إطار استعادة وتأكيد صورة لبنان
ودوره ليس فقط بما يتعلق بالطبابة واالستشفاء ،بل أيضا ً
بما يتعلق بمجال األبحاث لمواكبة التطور والمساهمة فيه،
وقدم الشكر إلى المستشفى اللبناني الجعيتاوي على طريقة
خدمته وتعامله مع المريض بحيث لم يحصل أن سمعنا
بأي شكوى أو إشكال ،وهذا دليل على أنّ هذا المستشفى
يقوم برسالته اإلنسانية والطبية».

وأضاف« :هذا المؤتمر يلقي الضوء على األخالق اإلنسانية
وضرورة تغليب العلم على المال وتغليب اإلنسانية على
الجشع ألننا ولألسف نشهد الكثير من الجشع في هذا
القطاع والكثير من عبادة المال في ك ّل القطاعات ،وألجل ذلك
كانت الحملة حملة إصالح سواء في حملة سالمة الغذاء
بحيث انطلقنا بها وفي العالقة مع المستشفيات إلى مراكز
التجميل والمستوصفات إلى حدائق األطفال وسوق الدواء
وأسعاره وهذه فرصة ألقول أنّ قطار اإلصالح في هذا القطاع
قد انطلق ولن يتوقف أبدا ً وإذا كان هناك من رهان فالرهان
الوحيد يجب أن يكون على القانون والتزام تطبيقه.
وتابع« :إنّ ما ت ّم تحقيقه حتى اللحظة عبر ك ّل ما تقوم به
وزارة الصحة وما نسعى إليه هو إصالح القطاع الصحي بل
تطهيره من ك ّل ما علق به من ممارسات ومخالفات على مدى
سنوات طويلة .مع تأكيد أنّ هناك جوانب مضيئة في هذا
القطاع وعلى مختلف المستويات».

موظفو م�ست�شفى بيروت الحكومي اعت�صموا
�أمام ال�سراي للمطالبة برواتبهم المت�أخرة

من االعتصام أمام السراي
اعتصم موظفو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
في ساحة رياض الصلح ،أمام السراي الحكومية أمس،
احتجاجا ً على عدم قبض مستحقاتهم.
وتال عضو لجنة المتابعة بسام العاكوم بيانا قال
فيه»:من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي جئنا اليوم
لنقف وليست الوقفة األولى ،ونرفع الصوت لنسمع من ال
يريد أن يسمع ،من هنا من أمام مجلس الوزراء ،نخاطب
الوزراء القيمين على الدولة في شكل مباشر ،نطلب منهم
كسلطة مسؤولة عن الشعب والتي من أب��رز واجباتها
تأمين الخدمات الصحية واالستشفائية للمواطن أال ننسى
من يقوم بهذا الواجب».
وأضاف »:من حقنا أن نحيا بكرامة وأال نتسول الراتب
عند بداية ك ّل شهر ،ونحن ال زلنا حتى تاريخه لم نتقاض
رواتبنا .وف��ي ه��ذا المجال نشكر لوزير الصحة ق��راره
األخير القاضي بتوطين الرواتب ،ونناشد ال��وزراء دعم

(تموز)
هذا القرار ألننا نرى فيه حالً لجزء من األزمة التي نعيشها
كقطاع صحي عام في لبنان ،المتمثلة بتأخر دفع الرواتب
والمستحقات ،آملين اإلسراع بإقرار هذه اآللية ودخولها
قريبا ً حيز التنفيذ».
وتابع« :من هنا نناشد وزير الصحة المصادقة على
ورقة الحقوق التي أقرها مجلس اإلدارة منذ أكثر من ثالثة
أشهر والتي فيها بعض من الحقوق المهدورة ألكثر من 11
عاماً ،والتي أقرت بالتنسيق وعلم معاليه ودعمه .وفي
النهاية ال ب ّد أن نذكر بأنّ الح ّل النهائي للمشكلة والذي
يعيد لنا حقوقنا ويضمن استمرارية المؤسسات الصحية
العامة ويضمن مستقبل العاملين فيها يكون بتبني
مشروع هيئة التنسيق النقابية للمستشفيات الحكومية
القاضي بض ّم خدمات العاملين في القطاع الصحي إلى
مالك اإلدارة العامة ،عبر تعديل القانون 1994/ 544
الذي أفقدنا جميع حقوقنا وحتى الراتب لم يكفله».

نقيب �أ�صحاب المختبرات
ناق�ش م�شاكل القطاع
عقد نقيب أصحاب المختبرات الطبية في لبنان الدكتور كريستيان حداد،
لقاء مع عدد من أخصائيي العلوم المخبرية في صور ومحافظتي الجنوب
والنبطية ،في إستراحة صور في حضور اللجنة التنفيذية في النقابة .وجرى
خالل اللقاء التداول في مطالب ومشاكل المختبرات سواء داخل المستشفيات أو
المختبرات الخاصة في المنطقة.
وناقش اللقاء ،حسب بيان« ،مواضيع الجعالة المنتشرة في شكل فاضح
بين بعض المختبرات واألطباء المعاينين ،حيث أنّ الطبيب المعاين يحصل من
المختبر على أكثر من  50في المئة عمولة عن فاتورة فحوصات المريض ،فيما
تقوم الجهات الضامنة ،من جهة أخرى ،باقتطاع حسومات على الفحوصات
المخبرية تصل إلى نسبة  40في المئة أدنى من األسعار المصرح بها إلى
وزارة الصحة».
كما جرى التطرق إلى «الترويج لفحوصات مخبرية بواسطة الفتات توضع
عند مداخل المختبرات الجتذاب المرضى مع حسومات غير قانونية ،وخروج
المختبرات غير الشرعية الموجودة ضمن المستوصفات عن هدفها األساسي
بعدما أصبحت تقديماتها تجارية ،باإلضافة إل��ى تدني رات��ب األخصائي
المخبري في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة من دون
أي احترام لقانون فصل األتعاب المعمول به مع باقي األخصائيين».
وناقش المجتمعون أيضاً« ،موضوع التفرغ لمركز واحد فقط لألخصائي
المخبري ،والشهادات غير القانونية التي يحصل عليها بعض األخصائيين
المخبريين من بعض البلدان ،والذين يمارسون عملهم كغيرهم ،ومراكز سحب
الدم التابعة للمختبرات التي يتعدى أحيانا ً نطاقها المنطقة والمحافظة».
وتسلم حداد الئحة بالمطالب والمشاكل التي يعاني منها األخصائيون منذ
المختصة ،ال سيما أنّ
زمن طويل ،واعدا ً «بمتابعتها بعد رفعها إلى المراجع
ّ
وزير الصحة العامة على علم بهذه المخالفات ويبدي ك ّل االهتمام للمعالجة».

حلقة نقا�ش حول االتحاد الأوروبي
في مج ّمع الحدث الجامعي
نظمت بعثة االتحاد األوروب��ي في لبنان حلقة نقاش جامعية بعنوان
«االتحاد األوروبي والتنمية االجتماعية واالقتصادية في لبنان» ،في كلية
الحقوق والعلوم السياسية في المدينة الجامعية في الحدث ،في حضور
النائب أالن عون ،رئيس القسم السياسي في البعثة األوروبية ماتشيه
أودولوفوسكي ،ممثل نقيب المحامين جو كرم ،عميد كلية الحقوق الدكتور
كميل حبيب ،عمداء الكليات وأساتذة وطالب.
بداية ،تحدث ممثل األساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية الدكتور علي
رحال مرحبا ً بالحضور و«من هم من أهل االختصاص واالختصاص مهنتنا
وميزتنا ،فاألصول الديبلوماسية ت��درس في هذه الجامعة والمبادىء
السياسية تلقى في كلية الحقوق واألحكام القانونية ترى منبعها في هذه
الجامعة ،وهذا يسمح لطالبنا الدخول في حياة قضائية ،ديبلوماسية
وظيفية أو عسكرية ما يفتح أمامهم أبواب المستقبل».
وألقى كلمة االتحاد األوروبي ممثل السفيرة أنجلينا إيخهورست ومما
قاله« :يسرني أن ألمس المستوى العالي في مناقشة الطالب لدور االتحاد
األوروب��ي في لبنان ،وقد دهشت فعليا ً باألرقام المعطاة واإلحصاءات
الدقيقة ،ومن جهة االتحاد نؤكد أننا سنستمر في دعمنا للبنان ولن نح ّل
مكان الدولة بأية طريقة بل سنعمل على تعزيز المؤسسات ،وكاتحاد
دعونا إلى خطة تكفل دعم التوازن في المحتمع اللبناني تلبية لحاجات
سوق العمل».
وكانت مداخلة لعون شكر فيها االتحاد األوروبي «لما قدمه ويقدمه من
خدمات وهبات للدولة اللبنانية» ،وقال« :يجب علينا أن نضع المساعدات
في األطر لمناسبة ولكي تكون هذه المساعدات فاعلة ،هذا يتطلب من الدولة
اللبنانية القيام بواجباتها أوال ً لناحية خياراتها وما هي في حاجة إليه وما
ينقصها من خبرات وفي أي مجاالت ،وثانيا ً عندما توضع برامج معينة من
قبل االتحاد األوروبي على الدولة أن تكلف أشخاصا ً أصحاب كفاءة لمواكبة
واستيعاب المطلوب والالزم لتوظيف المساعدة في المكان المناسب ،وهذه
مسؤولية مشتركة بين الطرفين».
وأضاف« :أو ّد اإلشارة إلى أنّ المساعدات األوروبية في لبنان ازدادت منذ
األزمة السورية ثالث مرات أكثر وأصبحت في حدود  180مليون يورو».
ونوه «بالدور الذي يلعبه االتحاد في لبنان «وهو توجيه الطالب منذ
وجودهم في المدارس الختيار االختصاصات الالزمة للسوق المحلي،
فليس علينا زيادة اختصاصات معينة كالطب والهندسة مثالً دون غيرها،
بل يجب إقامة دراسة محدّدة الحتياجات سوق العمل».
وتابع« :ومما يجب االستفادة فيه من الخبرات األوروبية للبنان ،هو
حاجتنا إل��ى تغييرات جذرية لالقتصاد اللبناني ،فبالنسبة إل��ى اليد
العاملة هي شبه منتهية ،فقد حلت مكانها اليد العاملة السورية أو من
البلدان اآلسيوية ،وكذلك لدينا نقص حاد في الوظائف المتوسطة مقابل
فائض في الشهادات التي ال يستوعبها السوق اللبناني ،وهذا ما يدفع
شبابنا إلى التفتيش عن أسواق عمل بديلة في بالد أخرى .لذا يجب أن
يحول اقتصادنا إلى اقتصاد فاعل ،وطموحنا أن يصبح بلدنا متطورا ً
على المستوى التكنولوجي وهذا يحتاج إلى كفاءات وخبرات عالية وإلى
توجيه االستثمارات في شكل مفيد .ونرى على سبيل المثال التوجه نحو
العقارات أو التوظيف المصرفي أو غيره ،لذا تلزمنا قطاعات إنتاجية ما
يؤدي إلى انتعاش االقتصاد ،وخصوصا ً من خالل الدعم لقطاعات الزراعة
والصناعة .هنا يكمن دور الخبرات األجنبية لمساعدة وتوجيه االقتصاد
اللبناني في اتجاه التغييرات الجذرية التي تفعل النمو االقتصادي ،وهذا
يتطلب مخططا ً توجيهيا ً اقتصاديا ً وهي مسؤولية الحكومة اللبنانية
بالتعاون مع الخبرات الجامعية والشباب المتخرجين في هذا اإلطار،
واتمنى على االتحاد األوروبي أن يساعدنا في هذا المجال».

«�إنماء طرابل�س» طالبت وزير ال�سياحة
بدعم م�شاريع المدينة
هنأت «جمعية إنماء طرابلس والميناء» لبنان عموما ً ومدينة جبيل خصوصا ً
بتصنيفها «عاصمة السياحة العربية لعام .»2016
وأش��ارت في بيان ،إلى أنّ «هذا اإلنجاز خطوة إيجابية على الصعيدين
االقتصادي والسياحي ويستقطب الزائرين من ك ّل أنحاء العالم» ،مؤكدة أنّ
«جبيل تستحق هذا التصنيف الذي يفتخر به جميع اللبنانيين».
وهنأت رئيس البلدية زي��اد ال��ح��واط ب��ـ«ه��ذا اإلن��ج��از الكبير» ،ون ّوهت
بـ«إنجازاته ودوره الهام في الوصول إلى تلك النتيجة».
وأملت الجمعية أن «يأتي دور طرابلس كي تأخذ كما مدينة جبيل حقها في
اللحاق بجبيل ،لما للفيحاء من ميزات ومعالم أثرية وسياحية يجب تسليط
الضوء عليها» ،متمنية على وزير السياحة ميشال فرعون «دعم الفيحاء في
المستقبل ووضع الخطط الالزمة لتبيان تاريخها وثقافتها ودورها الرائد على
الصعد كافة ،ودعم المشاريع السياحية فيها».

نظريان في «اليوم العربي لكفاءة الطاقة»:
تر�شيد اال�ستهالك يتطلب �آليات تمويل مبتكرة
افتتح وزير الطاقة والمياه أرتور
ن��ظ��ري��ان واألم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي ،أمس،
«اليوم العربي لكفاءة الطاقة» في
فندق «موفنبيك ،بدعوة من جامعة
ال���دول العربية والمركز اللبناني
لحفظ الطاقة ،في حضور حشد من
الفاعليات.
بداية تحدث نائب رئيس المركز
اللبناني لحفظ الطاقة زي��اد الزين
الذي أكد «أنّ فكرة االعالن عن اليوم
العربي لكفاءة الطاقة براءة اختراع
ّ
وحق حصري لألمانة العامة لجامعة
ال���دول العربية ،الق��ت ك � ّل ترحيب
وصدى وأحدثت ترددات إيجابية في
تنظيم العديد من األنشطة االبتكارية
وال��م��ح��ف��زة ،وساهمت ف��ي ترجمة
السياسات إلى برامج».
ثم ألقى نظريان كلمة قال فيها:
«إذا كان النفط ال يزال المصدر األول
للطاقة فى العالم ويحظى بأهمية
متميزة فى هيكل استهالك الطاقة،
ف���إنّ ال��س��ي��اس��ات المثلى تقتضي
ترشيدا ً في االستخدام واالستهالك،
م��ا يتطلب آل��ي��ات تمويل مبتكرة
وخالقة لتنفيذ البرامج الوطنية،
وآليات توجيه ثقافية عالية الجودة،
تطال الرأي العام ومتخذي القرار في
الوقت نفسه».
وأشار إلى «أنّ الحكومة أعلنت عام
 2009التزاما ً سياسيا ً استراتيجيا ً
يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة
الطاقة المتجدّدة  12في المئة من
اإلنتاج الكهربائي والحراري للعام
 ،2020وتجسد هذا االلتزام بوضوح
من خالل ورقة سياسة قطاع الكهرباء
التي أق ّرتها الحكومة اللبنانية في
العام  2010حيث أفردت محور ْين
مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة
والطاقة المتجدّدة».
وأشار إلى «أنّ هذا الهدف يحتاج
إلى تيويم الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة المعتمدة منذ العام 2011
ولغاية تاريخه ،باعتبار أنّ تطورا ً
قياسيا ً شهدته السوق اللبنانية
في خالل هذه الفترة ،بموازاة إعداد
وتصميم خ��ط��ة مستقلة للطاقة
المتجدّدة ،على أن توافق عليهما
الحكومة م��ن خ�لال وزارة الطاقة
والمياه وبالشراكة مع ك ّل الوزارات
واإلدارات والمؤسسات المعنية في
القطاعين العام والخاص».
ووج�����ه ن���ظ���ري���ان دع�����وة إل��ى
الجميع «لزيارة المحطة الشمسية
النموذجية التي ت ّم تشييدها على
مجرى نهر بيروت بقدرة ميغاوات
واحد والتي سيتم ربطها على شبكة

نظريان يتسلم درع جامعة الدول العربية
مؤسسة كهرباء لبنان خالل شهر،
تمهيدا ً إلط�ل�اق ال��م��راح��ل التالية
وص��وال ً إلى  10ميغاوات ،بموازاة
العمل على إنجاز مناقصة لتشييد
محطة شمسية في منشآت النفط في
الزهراني بقدرة  1ميغاوات كمرحلة
أولى لتصبح  3ميغاوات الحقاً».
وختم :ما نتطلع إليه ،نمو في
قدراتنا المحلية يتقاطع مع الجهود
العربية ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى تأطير
ال��ب��رام��ج ف��ي شكل مؤسساتي مع
هامش مرونة واسع لك ّل دولة على
حدة ،استنادا ًإلى إمكاناتها وظروفها،
لذلك ال يسعني إال تقديم ك ّل ما يلزم
من دعم لفريق العمل الذي يعمل على
هذه الملفات ،مع تمنياتي أن يالمس
هذا الحدث التوقعات المستهدفة».
ثم ألقى السفير محمد صبيح كلمة
أمين عام الجامعة العربية ،مشيرا ً
إلى «أنّ المجلس ال��وزاري العربي
للكهرباء اهتم بموضوعات الطاقة
المتجدّدة وك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ،رغبة
منه في توفير ك ّل ما من شأنه رفع
مستوى معيشة المواطن العربي،
واالستجابة لتطلعاته باعتباره
اهم مق ّومات التنمية بصورها .من
هنا جاء االهتمام بموضوع توفير
خ��دم��ات ال��ط��اق��ة لتصل إل��ى كافة
المستهلكين في شكل جيد ومستمر
ومعتدل التكلفة ،وب���رز موضوع
تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها في
ظ ّل زيادة االستهالك المترتبة على
زيادة السكان من جهة ،والتوسع في
الصناعات المختلفة والمشروعات
التنموية واألنشطة المتن ّوعة من
جهة أخ��رى ،األم��ر ال��ذي يدعو إلى

تضافر الجهود وشحذ الهمم للعمل
ع��ل��ى ت��رش��ي��د االس��ت��ه�لاك ،ورف��ع
درج���ات ال��وع��ي ل��دى المستهلكين
عن طريق الحمالت وبرامج التوعية
المنظمة التي تساهم فيها وسائل
اإلع��ل��ام ال��م��س��م��وع��ة وال��م��ق��روءة
والمرئية ،والمؤسسات التعليمية
الجامعية وغير الجامعية ،فضالً عن
الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به
مؤسسات المجتمع المدني في هذا
الشأن».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ ك��ف��اءة الطاقة
بمفهومها الشامل تتجاوز بكثير
ت��رش��ي��د اس��ت��ه�لاك ال��ك��ه��رب��اء وإن
كان يشكل ج��زءا ً مهما ً من منظومة
متكاملة ت��س��ت��ه��دف أوال ً الطاقة
بكافة مصادرها ،وثانيا ً أساليب
استخدامها في ك ّل مراحلها ،بدءا ً من
االستكشاف أو اإلنتاج وما يشمله
م��ن عمليات ث��م النقل وال��ت��وزي��ع
وأخيرا ً لدى المستهلك النهائي الذي
خصصنا له هذا اليوم ،بمعنى آخر
ّ
هو «يوم لي ولك» .لنا جميعا ً أفرادا ً
وم��ؤس��س��ات ،ألنّ تحسين كفاءة
ال��ط��اق��ة يحقق وف����ورات ملحوظة
وبالتالي يقلل م��ن االستثمارات
المطلوبة لتأمين الطاقة المرتبطة
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية،
وكما يقال فإنها المصدر األقل تكلفة
من مصادر الطاقة غير المباشرة
والتي تساهم في الح ّد من التغيير
المناخي واالحتباس الحراري ،فضالً
عما تقدمه من دعم ألسواق خدمات
الطاقة من خالل مجموعة متنوعة
من الوسائل واألدوات التشريعية
والمالية».

موظفو الإدارة العامة لن نتراجع
عن حقنا في �سل�سلة عادلة
نفذ موظفو اإلدارة العامة والمتعاقدون واألج���راء
والمتقاعدون اعتصاما ً مركزيا ً في «يوم كرامة الموظف»،
قبل ظهر اليوم أم��ام  TVAفي وزارة المال ،تزامنا ً مع
إضراب عام في جميع المناطق اللبنانية ،مؤكدين «استمرار
معركتنا من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب توفر العدالة
والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية ومن أجل بناء
إدارة حديثة ومتطورة خالية من الفساد والمفسدين».
ورفع المشاركون الفتات أكدت «عدم التراجع عن حقنا
بسلسلة عادلة ورفع الظلم التاريخي عنا واقرار الدرجات
التي أقرت لغيرنا».
وأكد رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة الدكتور محمود
حيدر ،في كلمته« ،استمرار المعركة» ،مطالبا ً المسؤولين
بـ«االرتقاء إلى مستوى المرحلة الخطرة التي يعيشها
البلد ،وإلى تحمل مسؤولياتهم في تفعيل عمل المؤسسات
الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وإط�لاق ورشة
التشريع في المجلس النيابي إليجاد الحلول لقضايا
المواطنين المعيشية والحياتية واالجتماعية ،وفي مقدمها
إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وطالب جميع الكتل النيابية والقوى السياسية بـ«وضع
السلسلة خ��ارج مصالحهم وتجاذباتهم وصراعاتهم
وانقساماتهم وعدم ربطها بأي استحقاقات أخرى وإقرارها
سريعا ً وقبل أي موضوع تشريعي آخر ألنها باتت أكثر من
تصحح رواتبهم
ضرورية لتعزيز أوضاع الموظفين الذين لم
ّ
منذ  18عاماً ،ولتعزيز األمن واالستقرار في البلد».

وأض��اف« :نطالب من هذا االعتصام بتسوية أوضاع
المتعاقدين واألج����راء الدائمين والعاملين بالساعة
والفاتورة عبر اإلس��راع في إق��رار مشروع قانون تطبيق
أحكام نظام التقاعد على المتعاقدين وإفادتهم من تقديمات
تعاونية الموظفين الذي أقرته اللجان المشتركة ،وضرورة
انسحابه الحقا ً على األجراء الدائمين العاملين في اإلدارات
العامة ،وكذلك نطالب بتسوية أوضاع العاملين بالفاتورة
وبالساعة عبر إخضاعهم لنظام الضمان االجتماعي».
وق��ال حيدر« :عندما طالبنا بتصحيح رواتبنا قامت
الدنيا ولم تقعد ،واستنفرت ك ّل جحافل الهيئات المالية
واالقتصادية والتجارية المحلية والدولية وحلفاءهم من
السياسيين على مواجهتنا وعملوا وما زال��وا على وضع
العراقبل أمام إقرار السلسلة التي تضرب اليوم وللسنة
الرابعة على التوالي ،رفضا ً لمماطلتهم وتسويقهم في
إقرارها ،وبتنا نشعر بأنّ ك ّل ما جرى في الحكومة السابقة
وفي المجلس النيابي ولجانه المتعدّدة وما يجري اآلن ما
هو إال مسرحيات تهدف إلى أخذ السلسلة إلى المجهول
بهدف عدم إقرارها».
وتوجه إلى المعتصمن« :راهنوا ويراهنون على تعبكم
وملكم ،ولكنكم في ك� ّل م��رة تثبتون لهم أنكم صامدون
ومستمرون ومتشبثون بحقكم في تصحيح رواتبكم لتوفير
الح ّد األدن��ى المطلوب لحياة كريمة تحفظ لكم كرامتكم
وتساعدكم كي تكونوا في خدمة أهلكم ومواطنيكم وفي بناء
إدارة تليق بوطنكم وشعبكم».

ن�شاطات اقت�صادية
{ رع��ى وزي��ر العمل سجعان ق��زي افتتاح «معرض
الوظائف السنوي» الذي أقامته «الجامعة الحديثة لإلدارة
والعلوم» ( )MUBSفي منطقة الوردية ـ الحمرا ،بمشاركة
المؤسسة الوطنية لالستخدام وعدد كبير من الشركات.
وأعلن قزي أنّ «نسبة البطالة في لبنان هي  25في
المئة ومن بينهم يوجد  36في المئة في عمر الشباب من
خريجي الكليات والجامعات والمعاهد ،وهذه األزمة لم
يعرفها لبنان في السابق» ،معتبرا ً أنّ «األخطر من ذلك هو
أن مختلف الجامعات والكليات في لبنان تقوم بتخريج ما
بين  45الى  50ألف طالب يحملون الشهادات ويدخلون
إلى سوق العمل في حين أنّ سوق العمل اللبناني ال يفرز
أكثر من  12ألف وظيفة في السنة ،وهو ما يعني وجود
فارق  38ألف كل سنة يتخرجون وال يجدون عمالً».
{ تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية
المشتركة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم
 8263المتعلق بقانون برنامج لتمديد خط أنابيب الغاز
الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز الطبيعي من البداوي
حتى ص��ور وإن��ش��اء تجهيزات الغاز الطبيعي وشبكة
لتوزيعه وبيعه ،واستمعت إلى وزارة الطاقة والمياه حول
الخطوات التي تمت منذ االجتماع األخير للجنة ،حيث تبين
أنّ المديرية العامة لسكك الحديد قد راسلت وزارة الطاقة
وأبلغتها ضرورة الحصول على الدراسات التفصيلية التي
توضح موقع الخط قبل إعطاء الموافقة النهائية ،وأبلغت
وزارة البيئة بأنها ال تزال في انتظار إع��داد دراس��ة األثر

البيئي للمشروع .كما بحثت اللجنة في موضوع كيفية
تأمين التمويل المطلوب للمشروع سواء لجهة إمكانية
تمويله من قبل الدولة اللبنانية أو من خالل القروض
الميسرة من الجهات المانحة .وبناء لذلك قررت اللجنة
عقد اجتماع آخر في حضور وزارة المالية ومصلحة سكك
الحديد من أجل البحث في النقاط العالقة».
{ انطلقت أم��س فعاليات معرض MEN’s 2015
 ،WORLDالتي تنظمها شركة  FEWإلدارة المعارض
وتستمر  4أيام من الرابعة عصرا ً حتى العاشرة مساء،
في مجمع «مارينا جوزيف خوري»  -ضبيه برعاية وزير
السياحة ميشال فرعون وحضوره ،بمشاركة أكثر من 100
شركة على مساحة  3500م.2
وتخلل افتتاح المعرض إطالق حملة الشارة البيضاء،
التي أطلقها الوزير السابق زي��اد ب��ارود ،بالتعاون مع
جمعية «كفى» ،تضامنا ً مع النساء المعنفات في لبنان.
ويتضمن المعرض أح��دث المنتجات واالب��ت��ك��ارات
الفاخرة والخاصة بعالم الرجال ،انطالقا ً من السيارات
وال����زوارق والمنتجات الخاصة بالطيران والمالحة
والدراجات النارية ،أحدث المنتجات في عالم االتصاالت
والتكنولوجيا ،إضافة إلى المنتجات المعدنية وأحواض
السباحة واألدوات ال��ري��اض��ي��ة وال��م��ع��دات الخاصة
بالصيد ،وصوال ً إلى المنتجات الصحية وأدوات العناية
الشخصية الخاصة بالرجل واألزياء والهدايا والساعات
واالكسسوارات.

