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اقت�صاد

رعى �إطالق البوابة الإلكترونية للوظائف

قزي :لإعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية

وزارة االقت�صاد :الأ�سعار
لم ترتفع في رم�ضان
أكدت وزارة االقتصاد والتجارة ،في بيان ،أنّ األسعار لم ترتفع خالل
شهر رمضان ،بل بقيت على حالها ،مشيرة إلى تراجع طفيف في أسعار
بعض السلع.
وجاء في بيان للوزارة أمس« :تتداول بعض الصحف المحلية أخبارا ً
مفادها أنّ األسعار ترتفع في شكل جنوني في بعض المناطق .يه ّم
وزارة االقتصاد والتجارة أن تنبه إلى «أنّ هذه المعلومات ليست دقيقة،
فالوزارة إضافة إلى جوالت مراقبي مديرية حماية المستهلك ،تعتمد على
تقارير علمية ،ودراسات ألسعار السوقّ ،
تدل على ثبات األسعار خالل
شهر رمضان الكريم ،ال بل تراجع طفيف ألسعار بعض السلع».
وأكدت الوزارة على «التشدّد على الرقابة اليومية للسوق» ،وطلبت
«من المواطنين تقديم الشكاوى على الخط الساخن للوزارة  ،1739أو
عبر التطبيق اإللكتروني للهواتف الذكية consumer protection
 Lebanonأو عبر موقع وزارة االقتصاد والتجارة اإللكتروني www.
economy.gov.lb
من جهة أخرى ،أحال وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم  13محضر
ضبط على القضاء ،منها  9مخالفات بما يخص األمن الغذائي ،مخالفتان
تعود إلى أصحاب مولدات ،مخالفة في موضوع المحروقات ومخالفة في
موضوع عدم إعالن أسعار.

رعى وزي��ر العمل سجعان قزي أم��س ،إط�لاق مذكرة
التفاهم ح��ول «ال��ب��واب��ة اإللكترونية للوظائف» بين
المؤسسة الوطنية لالستخدام وشركة «مايكروسوفت»،
خالل مؤتمر صحافي عقده في مكتبه ،في حضور المدير
العام للوزارة يوسف نعوس ،رئيس جمعية الصناعيين
ف��ادي الجميل ،عميد الصناعيين ج��اك ص��راف ،رئيس
جمعية تجار بيروت نقوال شماس ،رئيس االتحاد العمالي
العام غسان غصن ،وممثلين للبنك الدولي ومنظمة العمل
الدولية وجمعية المصارف وشركتي «مايكروسوفت»
و«نتويز» ونقابات المطاعم ،ورئيس مؤسسة «البورا»
األب طوني خضرا وهيئات نقابية ومؤسسات من المجتمع
المدني ،ومسؤولون في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية
لالستخدام.
ودعا قزي إلى «تحويل الشراكة الثالثية بين الدولة
وأرب��اب العمل واالتحادات العمالية إلى شراكة رباعية
تصب في
يكون مكونها الرابع الشعب ألنّ ك ّل شراكة ال
ّ
مصلحة الشعب ليست شراكة فعلية».
ون� ّوه بالمؤسسة الوطنية لالستخدام «التي نحاول
تطويرها وتعزيزها من خالل الكوادر والتمويل والمشاريع
الجديدة» ،الفتا ً إل��ى أنّ مشروع «البوابة اإللكترونية
للوظائف» هو المشروع الثالث الذي تطلقه وزارة العمل
هذا العام من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدام بعد
إط�لاق مشروع الفرصة األول��ى للشباب بقيمة عشرة
مليارات ليرة ،والذي يفترض أن يجد فرص عمل لما بين
 4800شابة وشاب على مدى السنوات األربع المقبلة»،
عازيا ً التأخير في إطالق هذا العمل إلى الروتين الحكومي.
وكشف أن��ه «ال يوجد من العدد األس��اس��ي لموظفي
المؤسسة الوطنية لالستخدام ،وهو  108موظفين ،سوى
 28موظفا ً هم كادر المؤسسة» .وقال« :على صعيد وزارة
العمل أيضا ً المشكلة نفسها ،فمن أصل  253موظفا ً ال يوجد
سوى  .121فهل تعتقدون أنّ وزارة العمل من خالل تسعة
مفتشين إداريين وحدهم تستطيع أن تواجه وحدها ك ّل
المنافسة االجنبية؟ إنّ ك ّل مفتش يقوم بنحو عشر عمليات
تفتيش في اليوم ،وقد سطرنا األسبوع الماضي 687
محضر ضبط بمؤسسات تشغل غير لبنانيين في مجاالت
ليست من حقهم ،ولكن نريد لألجهزة األمنية والقضاء
مواكبة مكافحة اليد العاملة األجنبية».
وأكد أنّ «فريق عمل وزارة العمل يقوم حاليا ً بأعمال
جبارة رغم نقص عدده ،ونحن كنا السباقين في مكافحة

الفساد ،ووضعنا منذ أشهر  16شخصا ً في السجن من
الضمان ،ووضعنا  11آخرين األسبوع الماضي واعتمدنا
عدم التشهير بالناس وعدم ذكر األسماء والمؤسسات».
ودعا المؤسسات والهيئات االقتصادية إلى «إعطاء
األولوية لليد العاملة اللبنانية ،وهي بأغلبيتها تقوم
بذلك» ،الفتا ً إلى أنّ «غالبية المخالفات تأتي من مؤسسات
هامشية ووهمية».
وطالب رئيس االت��ح��اد العمالي العام بالعمل على
تنشيط االتحاد ،داعيا ً ك ّل النقابات واالتحادات إلى «إجراء
انتخابات لتجديد القيادات وال��ك��وادر ،ألنه ال يعقل أن
يكون في لبنان نحو  470نقابة وال تنزل تظاهرة واحدة
إلى الشارع دفاعا ً عن حقوق العمال ،وه��ذا أمر غريب،
فالوضع االجتماعي ال يمكن معالجته بمؤتمرات ودراسات
ومشاريع فقط».
وأكد «أننا نريد من المنظمات الدولية ماال ً أق ّل وعمالً أكثر
ودراسات أق ّل ونتائج على األرض أكثر».
وتحدث المدير العام للمؤسسة الوطنية لالستخدام
جان أبي فاضل ،فأكد أنّ «مذكرة التفاهم تأتي في سياق
التعاون الذي يحكى عنه الكثير ،وإنما تطبيقه حتى اآلن
خص الشراكة بين القطاعين
هو دون المطلوب في ما
ّ
العام والخاص» ،مشدّدا ً على أنّ «الشراكة أصبحت مطلبا ً
ملحا ً لمواجهة التحديات والصعوبات مع تزايد أعداد
النازحين الذين ينافسون اللبنانيين على فرص العمل في
ك ّل المجاالت».
وش�دّد على أنّ «المؤسسة تعمل على طرح مواضيع
وأفكار جديدة لتفعيل االستخدام وإيجاد ف��رص عمل
ألكبر عدد من اللبنانيين» ،موضحا ً أنّ «نتائج الدراسة
القطاعية مع جمعية تجار بيروت ستصدر خالل الشهرين
المقبلين ،وهي تتعلق بمواءمة متطلبات سوق العمل مع
االختصاصات المطلوبة».
وأم��ل «إن��ه��اء اإلش��ك��االت في مجلس ال���وزراء إلص��دار
المرسوم المتعلق بمشروع «فرصة أول عمل للشباب»،
الفتا ً إلى أنّ «المؤسسة تدرس موضوع التوجيه المهني
الذي يتطلب نشرة أع��داد طويلة ،وهو مرتبط في شكل
مباشر بدراسات قطاعات سوق العمل».
وأكد أن «المجال مفتوح للتعاون في هذه البوابة مع
الجميع ضمن االص��ول القانونية ،ونتمنى على القطاع
الخاص المزيد من التعاون مع المؤسسة عبر عروضات
العمل التي يوفرونها لتلبية طلبات العمل في المؤسسة».

بحث �آلية تنفيذ قرار دعم ال�صادرات

�شهيب :ن�أمل �أال تعرقله الخالفات ال�سيا�سية

دبو�سي :العتماد �أ�ساليب �إدارية
�شفافة تواكب التطورات

عقد وزي���ر ال��زراع��ة أك���رم شهيب
موسعا ًفي مكتبه
صباح أمس اجتماعا ً ّ
مع ممثلي الجمعيات والتعاونيات
ال��زراع��ي��ة وممثلين ع��ن المزارعين
والمصدرين وممثلي «إيدال» وممثلين
عن قطاع النقل البري ـ الشاحنات
والنقل البحري ،حيث تركز البحث
في آلية تنفيذ ق��رار مجلس ال��وزراء
دع��م ال��ص��ادرات الزراعية اللبنانية
بواسطة النقل البحري ،في حضور
مدير ع��ام ال��زراع��ة المهندس لويس
لحود ومستشاري الوزير أن��ور ضو
وخالد نجار ونبيل أبو غانم وفريق
عمل الوزارة.
إثر االجتماع ،عقد شهيب مؤتمرا ً
صحافياً ،أشار فيه إلى أنّ الصادرات
النباتية والحيوانية بلغت
ع���ام  292 2014م��ل��ي��ار و735
مليون ليرة لبنانية ،منها  73في المئة
يذهب إلى األردن والخليج عبر بوابة
العبور .وقال« :أغلقت بوابة األردن،
وبتنا مضطرين للذهاب إل��ى بوابة
ثانية ال خيار لنا إال بوابة مصر .عندما
ذهبنا إلى مصر ،ذهبت مع الوفد الذي
ترأسه دولة رئيس الحكومة ورأينا
رئيس الحكومة المصرية وطلبنا
منهم الطلبات التالية :تسهيل مرور
المنتجات اللبنانية عبر المرافئ
المصرية وإعفائها من رسوم المرافئ
ورس���وم ال��ع��ب��ور ال��ب��ري والبحري
وال��رس��وم األرض��ي��ة ،السماح بمرور
الشاحنات على الخط الممتد من بور
سعيد إلى سفاجة وتسهيل عبورها
ألنها بحاجة إلى «كونفوي» واتفاقية.
ثالثا ً استثناء لبنان من ق��رار البنك
المركزي المصري القاضي بوضع ح ّد
أقصىللتحويالتالخارجيةبخمسين
ألف دوالر لك ّل شركة من أجل شراء

خصصوا لنا
اإلنتاج الزراعي ،بمعنى ّ
استثناء نتيجة اقفال الحدود البرية
والوضع المعاش في لبنان ومشكلة
ال��ن��زوح ،ع�� ّل اإلخ����وان المصريين
يسمحون للتجار أن يشتروا بأكثر من
الح ّد المحدّد ،أي بأكثر من خمسين
ألف دوالر لك ّل شركة».
وأضاف« :ك ّل يوم عندنا بين 900
وألف طن ،خضار شتورا على الطريق
وت��رون ذلك في اإلع�لام ،وسابقا ً ت ّم
رم��ي الحليب ول��م يستطع الناس
حمل هذا ،ونحن منهم ،واليوم نرمي
خضارا ً في العرقوب وسهل الخيام
ومرجعيون ،ك ّل الخضار الصيفية في
أرضها ،وفي عرسال موضوع الكرز
معروف والمشمش في بعلبك نفس
الشيء ودراق الجبل ،كله في األرض
وهذا معناه أننا نخسر ك ّل أسواقنا،
إذا ماذا نفعل بالمواسم أين نذهب بها
إذا لم ندعم موضوع النقل البحري؟.
دفعنا بهذا الى مسار بديل والمسار
البديل هو قرار مجلس الوزراء باعتماد
النقل البحري».
وتابع« :القرار صدر والمزارعون
وال��م��ص��درون وال��ت��ج��ار وأص��ح��اب
الشاحنات وأصحاب النقل البحري
م��وج��ودون معنا اليوم لندرس مع
«إيدال» اآللية التي توصلنا إلى أسرع
وقت وأقل كلفة وعدم حصرية النقل
ضمن االمكانيات المتوفرة في الـ 21
مليارا ً في المرحلة المقبلة».
وردا على س��ؤال عن مهلة إنجاز
اآللية ،أجاب شهيب« :نبحث حاليا ً
اآلل��ي��ة م��ع ك � ّل القطاعات الزراعية
والمصدرين والنقل البحري والنقل
البري لنرى الصيغة األسلم لنوفر
بالمال ك��ي ال يحصل احتكار فيها
وكي تصل بالوقت الالزم ،ألنه تقريبا ً

عرض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ما ت ّم تحقيقه
في مجال «حملة سالمة ال��غ��ذاء والصحة» ،وذل��ك خالل
اجتماع عقده مع أطباء األقضية في مبنى اإلدارة المركزية
في الجامعة اللبنانية ،وعقد على أثره مؤتمرا ً صحافيا ً أسف
في بدايته« ،لعدم تمكن مجلس ال��وزراء حتى اآلن من إقرار
توظيف موظفين جدد أو التعاقد معهم في مجال التفتيش
والمراقبة» ،مشيرا ً إلى «إقرار وزارة الصحة عقودا ً موقتة مع
«يونيسف» تستغرق ستة أشهر كمرحلة أولى لتعزيز الكادر
اإلداري في المحافظات والمناطق اللبنانية ،وذلك لـ  15مجا ًزا
في علم الغذاء والتفتيش الصحي والصحة البيئية».
من جهة ثانية ،لفت أبو فاعور إلى أنّ شخصا ً يُدعى أديب
دكاش في مدينة جبيل في محافظة جبل لبنان ،يدّعي أنه
مراقب في وزارة الصحة ويبت ّز أصحاب المؤسسات ،داعيا ً
المؤسسات إلى عدم التعامل إال مع المفتشين الذين يظهرون
تكليفهم الرسمي من الوزارة.

وك��ان أب��و فاعور استقبل في مكتبه في ال���وزارة نقيب
أصحاب المستشفيات سليمان هارون ،ووفدا ً من بلدتي القاع
ورأس بعلبك وعائلة المؤهّ ل أول حنا يوسف البشراوي.
وتحدث باسمه كاهن الرعية األب ابراهيم نعمو الذي أوضح
أنّ «الوفد سلم وزير الصحة العامة تقري ًرا يظهر الخطأ الطبي
الذي أدى إلى وفاة البشراوي بعد حقنه بإبرة في مستشفى
«يونيفرسال» من قبل أحد األطباء ،رغم أنّ الطبيب حذر حينها
من أنّ المرحوم لديه حساسية على هذه الحقنة ،وأظهر له
ورقة تؤكد حساسيته .وأدى ذلك إلى وفاته في حين لم يكن
يعاني إال من اإلسهال».
وقال نعمو :إنّ العزاء الوحيد يكون في اتخاذ اإلجراءات
القانونية المناسبة في هذه الظروف» ،مبديا ً ثقة الوفد
بوزير الصحة العامة «ال��ذي أظهر أداؤه أن��ه سباق في
محاربة الفساد وك ّل الملفات التي تشوبها األخطاء وال سيما
الطبية منها».

«تات�ش» تقيم م�أدبة �إفطار للإعالميين

كالياروبولو�س :نتطلع �إلى ت�سريع
الأفق الرقمي وفق ر�ؤية 2020

شدّد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي خالل ترؤسه
اجتماع فريق الجودة اإلداري���ة في الغرفة «على أهمية اعتماد أساليب
إدارية جديدة تعتمد مبدأ الشفافية في التعاطي اإلداري وتواكب التطورات
والتغييرات التي يشهدها عالمنا في حقل اإلدارة ال سيما في مؤسسات القطاع
الخاص».
ودعا إلى «مواصلة القيام بإعداد خطط الجودة لتطوير األداء اإلداري
بهدف اإلرتقاء الدائم بغرفة طرابلس ولبنان الشمالي إلى مصاف معايير
اإلدارة الحديثة والمتطورة والمواكبة بعدما أصبح نظام الجودة خيارا ً إداريا ً
استراتيجيا ً على النطاق العالمي ،وبات للغرف التجارية أدوار واسعة ليس
على نطاق المجتمع االقتصادي الضيق وإنما على مستوى انخراطها في
القضايا المجتمعية نظرا ً إلى التزامها بالنمو المطرد واإلنماء الشامل».

الجفاف ّ
يهدد ب�ساتين الهرمل
أعلن مزارعو الهرمل ،في بيان ،أنّ البساتين تعاني أزمة حقيقية حيث يهدّد
اليباس معظمها بسبب عدم وصول مياه نبع رأس المال الذي يروي معظمها
بسبب استجرار قسم كبير منه لمياه الشفة وتعرض القسم الباقي للهدر بسبب
التعديات والفوضى في ظ ّل غياب أي اهتمام رسمي أو بلدي بالموضوع.
وناشد المزارعون المعنيين إيجاد ح ّل سريع لهذا الموضوع خالل جولة
لوفد منهم على المراجع الرسمية البلدية.

�إقفال ملحمة في كفررمان
قام مراقبو وزارة الصحة في النبطية ،بإقفال ملحمة «حماتي» عند دوار
كفررمان ،في شكل موقت ،بناء على قرار المدعية العامة في النبطية القاضية
غادة بوكروم.
وت ّم أخذ عينات من الملحمة الجراء فحص مخبري لمعرفة ان كانت مطابقة
للمواصفات الصحية .ثم ختم عناصر المخفر الملحمة بالشمع األحمر.
وفي جولة على مستشفيات النبطية ،تبين أنه ليل السبت ـ األحد نقل
إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول ازدهار ياسين ( 79عاماً) وزين
الدين ياسين ( 36عاماً) من كفررمان ،وهما مصابان بعوارض إسهال وتقيؤ
وتمت معالجتهما ،فغادر زين الدين المستشفى ،فيما بقيت ازدهار لمزيد من
الفحوص.
وأش��ارت ياسين إلى أنها «تناولت اإلفطار الرمضاني مع عائلتها مساء
السبت ،وظهرت عندها عوارض إسهال وتقيؤ حادة مع  6آخرين من العائلة،
وت ّم نقلها هي وأحد أقاربها إلى المستشفى ،فيما تمت معالجة البقية في
المنزل».
ورجحت ياسين «أن تكون العوارض الصحية التي عانوا منها ناتجت من
تناولهم الكبة النيئة».
وقال والد أصحاب ملحمة «حماتي» أبو أحمد محمد فرحات ،من جهته ،إنّ
ملحمتهم «تستقبل زبائن من ك ّل المناطق وحتى من مفتشي وزارة الصحة
وأطباء ،ألننا نبيع اللحم الطازج البلدي» .وقال« :نحن تحت سقف القانون
ومع ما تق ّرره وزارة الصحة».

اختتام م�شروع «الإرتقاء
بالمر�أة في المناطق الريفية»

عندنا باألسبوع « 2رورو» من بيروت،
وخصوصا ً في الفترة التي يصبح
عندنا فيها نحو  45شاحنة في اليوم
أي نحو  1500شاحنة في الشهر ،هذه
في شهري  9و ،10لهذا السبب ربما
تأخرنا لكن يمكننا أن نلحق بعد إذا ت ّم
العمل بإيجابية .اليوم نتداول األفكار
ح��ول اآللية وم��ن ثم إي��دال هي التي
تضع اآللية .حاولت قدر المستطاع
وقد وجد الح ّل للمزارعين والقرار اتخذ
واألم��ل أال يعرقل أحد هذا الموضوع
تحت شعار خالف سياسي .الخالف
السياسي والدستوري وجدول األعمال
نختلف فيها على ش��يء آخ��ر لكن
موضوع الزراعة والصناعة والتصدير
وحقوق الناس والقضايا االجتماعية
يجب أال نختلف عليها».
وأك��د شهيب أنّ القرار لم يسحب
بطريقة ملتوية ،وقال« :منذ  3أشهر
أطرحها وقد رأيتم ال��ق��رارات الثالث
المأخوذة في مجلس ال��وزراء وهناك
مراسيم ح��ول م��وض��وع ال��دع��م .ما
حصل في آخ��ر جلسة أنني طرحت
ال��م��وض��وع ودول����ة ال��رئ��ي��س ط��رح
الموضوع وبالتالي اآللية أو القرار
الذي اتخذ يتعلق بمسألتين :المبلغ
المالي واآلل��ي��ة ،أم��ا ال��ق��رار فمأخوذ
وبالتالي مع احترامي لك ّل زمالئي
الوزراء لم يسحب سحباً.
من جهة أخرى ،استقبل شهيب في
مكتبه وفدا ً من نقابة موظفي مصرف
لبنان وم��ن الصندوق التعاضدي
لموظفي مصرف لبنان برئاسة رئيس
النقابة ن��اج��ي ف��اض��ل ف��ي حضور
مستشاره أن��ور ض��و ،حيث شكره
الوفد على «جهوده الداعمة لتأسيس
صندوق التعاضد الخاص بموظفي
مصرف لبنان».

�أبو فاعور يعر�ض ما حققته حملة �سالمة الغذاء

أطلقت جمعية «التنمية والتطوير االجتماعي  »PRODES -اليوم خالل
حفل اختتام مشروع «االرتقاء االجتماعي واالقتصادي للمرأة اللبنانية في
المناطق الريفية عبر تنمية السياحة» في «معهد اإلدارة والخدمات ـ جبيل»،
نداء للعمل ضمن استراتيجية تعاون للتوصل إلى أشكال من العمل التآزري
بين السلطات المحلية والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص ،في حضور
ناشطين في القطاع السياحي والتعليمي ومجاالت التنمية.
بداية ،شكرت رئيسة الجمعية جوليانا نجم «المؤسسات والسلطات المحلية
والبلديات لمساهمتها في العمل التنموي والتعاون الذي أثمر عن نتائج جلية
منها نشاطات هذا المشروع».
وأع��رب ممثل رئيس بلدية جبيل خالد اللقيس ،عن «دعم البلدية الدائم
للجمعية من خالل العالقة الوطيدة التي ترسخت خالل فترة تنفيذ المشاريع
االنمائية ،وخصوصا أنّ جبيل قد انتخبت عاصمة السياحة في العالم العربي
للعام  ،»2016آمالً أن «تستمر نشاطات الجمعية للمدى البعيد».
وشدّدت رئيسة جمعية « »FPSCجومانا طراد على «تعاونها مع جمعية
التنمية لتحسين وضع المرأة العاملة والعائلة والمجتمع في لبنان ،وذلك
عبر التدريب المهني للشابات لمساعدتهن على تأسيس مشروع مهني خاص
وتدريب النساء الرائدات في إدارة عملهن».
وعرضت منسقة المشروع في الجمعية كارولين ضاهر خليفة« ،خطة
التنمية التي اعتمدتها الجمعية منذ عام  2008إلى اليوم ،والتي ساهمت في
تشجيع المشاركات على اإليجابية وتحفيز الديناميكية بين النساء في القرى
اللبنانية ،وبين الجمعيات والسلطات المحلية التي أدت جميعها دورا ً مهما ً في
تنفيذ المشروع».

«عودة» وطيران ال�شرق الأو�سط
يطلقان بطاقة «�سيدر مايلز»
أعلن بنك عوده وشركة طيران الشرق األوسط عن إطالق بطاقة «سيدر مايلز»
ص ّممت خصيصا ًألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
للشركات التي ُ
وأصحاب المؤسسات الكبيرة وموظفيها الذين يسافرون كثيرا ً بداعي العمل.
ومن مزايا هذه البطاقة:
 بوليصة تأمين ض ّد حوادث السفر لغاية  500.000د.أ ،.إضافة إلى بوليصةتأمين ض ّد فقدان المشتريات لغاية  6000د.أ.
 خدمات «كونسييرج» ( )concierge servicesعالمية تسهّل حياةالمسافر على دوام الساعة ،طوال أيام السنة .بواسطة هذه الخدمةُ ،تقدّم له كل
ما يحتاج إليه من نصائح الختيار المطاعم أو الحجز فيها ،وتنظيم سفره ،أو أي
مساعدة أخرى لها عالقة بعمله.
 التوفير على الحجز في الفنادق بفضل الموقع اإللكتروني الخاص بناديالفنادق (Hotel Club)، www.hotelclub.com/visa/business
 اإلفادة من عروضات وحسومات من خالل تنزيل تطبيق خاص متوافر على App Storeو. Google Play

برعاية وزي��ر االتصاالت بطرس
ح��رب ،ممثالً برئيس هيئة مالكي
ق��ط��اع ال��خ��ل��ي��وي جيلبير ن��ج��ار،
أقامت «ت��ات��ش» شركة االتصاالت
والبيانات المتنقلة األولى في لبنان
بإدارة «مجموعة زين» وجريا ً على
عادتها ك ّل سنة ،إفطارا ً رمضانيا ً
على شرف أهل اإلع�لام والصحافة
في مطعم «بولفار بيروت».
وفي المناسبة ،ألقى نائب رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام المعيّن
ح��دي��ث�ا ً ف��ي ش��رك��ة «ت��ات��ش» بيتر
كالياروبولوس ،كلمة أثنى فيها على
«دور اإلعالم الذي تعتبره «تاتش»
شريكا ً في نجاحاتها وتطورها».
وأعرب عن فخره لتولي منصب نائب
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
في «تاتش» ،وق��ال« :سويا ً وبدع ٍم
من مجموعة زين ووزارة اإلتصاالت،
ن��ت��ط��ل��ع إل���ى م��واص��ل��ة ال��م��س��ي��رة
لتحقيق رؤية  2020وجعل شركة

تاتش المرجع في مجال االتصاالت
في المنطقة والحفاظ على تراث هذا
البلد كسويسرا الشرق».
وأك���د أنّ «ت��ات��ش» تتطلع إل��ى
«تسريع األف��ق الرقمي ف��ي لبنان
على مدى السنوات الثالث المقبلة
وتطبيق المخططات وف��ق رؤي��ة
وزارة االت���ص���االت ،وع��ل��ى رأس��ه��ا
الوزير بطرس حرب للعام .»2020
وعرض كالياروبولوس اإلنجازات
التي ح ّققتها «ت��ات��ش» حتى اآلن
في لبنان ،من ضمنها «استحواذ
الشركة على الحصة السوقية األكبر
والتي تبلغ  53.3في المئة ،تسجيل
النسبة األعلى الستخدام الهواتف
الذكية على شبكة «تاتش» والتي
وصلت إلى  84في المئة ،إضافة إلى
تسجيل النسبة األعلى الستخدام
ال��ـ»دات��ا» في شكل يومي والبالغة
 36تيرابايتس ،واإلن��ج��از األب��رز
يتمثل ف��ي نيل رض��ى المستهلك

ال��ل��ب��ن��ان��ي وث��ق��ت��ه ح��ي��ث أظ��ه��رت
ال���دراس���ات أن  62ف��ي ال��م��ئ��ة من
اللبنانيين يعتبرون «تاتش» أفضل
مز ّود للهاتف النقال».
وأض��اف« :ما يدعم نجاحنا في
السوق وم��ا نؤمن به ينطوي على
ث�لاث رك��ائ��ز :االبتكار المتواصل،
هاجس خدمة العمالء ،وبرنامج
ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذي
توجهات شركة زين
يتماشى مع
ّ
األم .فال تقتصر مهمة تاتش على
تقديم وتوفير الخدمات الرقمية
المتطورة للشعب اللبناني فحسب،
بل يعتمد نجاحها أيضا ً على مدى
ق��درت��ه��ا على اح��ت��ض��ان المجتمع
المحلي ودعم قضاياه في المحاور
اإلنسانية واالجتماعية والثقافية،
بروح إبداعية ومبتكرة بهدف ترك
بصمة إيجابية ف��ي المجتمع إلى
جانب توفير الحلول التكنولوجية
المبتكرة».

لجنة حقوق الم�ست�أجرين تزور �سليمان
في إطار تحركاتها «دفاعا ً عن حقوق المستأجرين
القدامى ،ورفضا ً لقانون اإليجارات األس��ود والتصدي
لمحاوالت جعله نافذا ً بقوة األمر الواقع» ،زار وفد من
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين الرئيس ميشال
سليمان.
وأشارت اللجنة ،في بيان ،إلى أنه «بعد تسجيل التقدير
لموقف سليمان من القانون والذي تمثل بالطعن به أمام
المجلس الدستوري ألسباب تتعلق بتجاوزه للدستور
وخروجه على مبادىء العدالة االجتماعية والمساواة بين
المواطنين ،عرض الوفد المسار الذي سلكه القانون ،في
ضوء إبطال المجلس الدستوري آللية تنفيذه ،واقتراحات
تعديله التي لم تغير في طبيعته التهجيرية ومحاوالت
تطبيقه عبر استغالل مواقف بعض النواب الذين يمثلون

مصالح شركات عقارية ومصارف ،باإلضافة إلى قرار
النيابة العامة في شأن المواكبة األمنية للخبراء من دون
إذن قضائي وهو األمر الذي وعد وزير العدل بإلغائه».
ولفت البيان إلى أنه «جرى التوقف عند مبادرة رئيس
مجلس النواب واالقتراحات المتعلقة باستمرار العمل
بالقانون  92/160بعد تعديله إلى حين إق��رار قانون
عادل ومتوازن يرفع الغبن عن المالكين ويحمي حقوق
المستأجرين ،كما تناول العرض المخاطر التي ستنتج
عن األحكام االستنسابية التي تصدر عن بعض القضاة
وما ستولده من ردود أفعال».
وحسب البيان ،أكد سليمان ،بدوره« ،على الخلل الكبير
الذي ينطوي عليه القانون وضرورة وقف العمل به قبل
إعادة درسه وتعديله بشكل يضمن حقوق الجميع».

«الموازنة العامة بين الإعداد والمراقبة»
كتاب جديد لأمين عام مجل�س النواب
ص��در ك��ت��اب «ال��م��وازن��ة العامة
بين اإلعداد والمراقبة» لألمين العام
لمجلس ال���ن���واب ع��دن��ان ض��اه��ر،
ويتألف من  607صفحات فولسكاب
مرفقة بمالحق وجداول عديدة منها
ملحق للمصادر والمراجع التي اعتمد
عليها الكتاب ،باإلضافة إلى ملحق
بالسيرة الذاتية .وهو صادر عن دار
ب�لال للطباعة والنشر ف��ي طبعته
األولى في بيروت .»2015
قدم لهذا الكتاب استاذ االقتصاد
ف��ي ج��ام��ع��ة ع��ي��ن ش��م��س ورئ��ي��س
ال���وزراء المصري األسبق الدكتور
علي لطفي.
وقسم الكتاب إل��ى سبعة أب��واب

تناولت التعريف بالموازنة العامة،
مدلوالتها ،نشأتها وتحليلها وتحديد
نظامها ومكانها ،وب��ي��ان أنواعها
ومبادئها وال��ش��ذوذ عن المبادىء،
وكشف مزاياها وإعدادها وإقرارها
وتنفيذها ومراقبة تنفيذها.
وأض�����اء ض��اه��ر ع��ل��ى محاضر
مجلس النواب للعام  1953وعلى
رأي الفقيهين الدستوريين إدم��ون
رباط والوزير األسبق أنور الخطيب،
باإلضافة إلى العديد من رجال الفكر
والدستور والمال ،مالحظا ً أنّ «أكثر
الموازنات في لبنان لم يتم إعدادها
وإق��راره��ا وإص��داره��ا ضمن المهل
الدستورية والقانونية».

ك��م��ا ت��ط��رق ض��اه��ر ف���ي كتابه
إل��ى الحديث ع��ن النفقات العامة
وت��ط��وي��ره��ا وتقسيمها وأس��ب��اب
ازدي��اده��ا وإل��ى ق��ان��ون المحاسبة
ال��ع��م��وم��ي��ة ،م���ع���ززا ً ذل���ك ببعض
المصطلحات المالية والقانونية التي
تتعلق بالمالية العامة باللغتين
اإلنكليزية والفرنسية ،معتمدا ً على
القواعد العامة في األص��ول المالية
لخزينة الدولة التي تبدأ من جيوب
رع��اي��اه��ا ،أي م��ن ال��ض��رائ��ب التي
تجبيها من الشعب وصوال ً إلى موارد
أخرى ،وإلى أنّ حق الجباية الممنوح
للحكومة م��ح��دود بحاجتها للمال
ألجل المصالح العامة.

تكتل المجتمع المدني في عر�سال:
تفاقم الو�ضع االقت�صادي ينذر بنزوح الأهالي
طالب رئيس تكتل المجتمع المدني في عرسال صادق
الحجيري «ك��اف��ة األج��ه��زة األمنية اللبنانية بتحمل
مسؤولياتها بحفظ األمن والمواطنين داخل عرسال وفي
ك� ّل أراضيها ،ونطالب الدولة بمساعدتنا للعودة إلى
بساتيننا كونها أهم مصدر لدخل أهل عرسال ،والعودة
إلى األشجار المثمرة والمقالع والمناشر التي حرموا من
الوصول إلى أغلبها منعا لتفاقم الوضع االقتصادي الذي

ينذر بكارثة قد تؤدي إلى نزوح أهل البلدة لتأمين موارد
عيشهم».
وأشار خالل مؤتمر صحافي عقده أمس« :هذه المشكلة
ناجمة عن النزوح السوري الكبير إلى عرسال والذي
يشكل ضغطا ً كبيرا ً على اقتصاد البلدة ألنّ أعدادهم بلغت
 3أضعاف سكان البلدة ،ويجب على الدولة أن تتحمل
مسؤوليتها االقتصادية واألمنية تجاه هذه القضية».

