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اقت�صاد

زعيتر يتبلغ تد�شين خط نقل بحري
بين مرف�أي طرابل�س و�ضبا ال�سعودي
أكد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر أمام
زواره «أال مصلحة ألحد بشل عمل الحكومة ألنّ هناك
مهمات كبيرة سياسية واجتماعية وقضايا تفصيلية
ترتبط باألمور الحياتية يجب متابعتها ،والمطلوب
تفعيل عملها وعمل بقية المؤسسات ،حيث يفترض أن
تعمل المؤسسات في شكل طبيعي لح ّل األزمات في ظ ّل
الظروف الصعبة التي يم ّر بها لبنان».
وكان زعيتر عرض الشؤون اإلنمائية المناطقية مع
النواب :عباس هاشم ،نبيل نقوال ،زياد القادري وأمين
وهبه ،النائب السابق جهاد الصمد وطوني فرنجية.

وتبلغ وزير األشغال من مدير مرفأ طرابلس الدكتور
أح��م��د ت��ام��ر أنّ سفينة ستنطلق م��س��اء (أم���س) من
مرفأ طرابلس باتجاه ميناء ضبا السعودي ،محملة
بالمنتوجات الزراعية اللبنانية ،مدشنة بذلك خطا ً
بحريا ً من ميناء طرابلس إلى ميناء ضبا السعودي،
وج���اء ذل��ك نتيجة االت��ص��االت وال��ج��ه��ود ال��ت��ي قام
بها ال��وزي��ر زعيتر مع الجهات المختصة في لبنان
والسعودية .وأعطى زعيتر التوجيهات الالزمة إلدارة
المرفأ لتأمين التسهيالت الالزمة للشاحنات والسائقين
والتجار اللبنانيين.

لجنة الأ�شغال تو�صي بتوقيف العمل ب�سدّ جنة

نقوال :لن ن�سكت على م�ؤامرة تعطي�ش اللبنانيين

وزارة االقت�صاد� :سنت�سلم مح�صول القمح
فور �صدور قرار عن مجل�س الوزراء
أكدت وزارة االقتصاد والتجارة لمزارعي القمح ،أنها ستبادر إلى استالم
المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره.
وجاء في بيان صدر عن المكتب اإلعالمي للوزارة« :ردا ً على ما تداولته
بعض وسائل اإلعالم عن مطالبة مزارعي القمح وزير االقتصاد والتجارة بإقرار
آلية تسلم محصول القمح للعام الحالي ودفع بدل التعويضات ومستحقات
المزارعين عن بيع القمح ،فإنّ الوزارة يه ّمها أن توضح ما يأتي:
إنّ موضوع استالم محصول القمح وتحديد سعره ودفع تعويض مالي عن
األراضي المزروعة هي من صالحية مجلس الوزراء الذي يعود له القرار في هذا
الشأن ،بنا ًء على اقتراح من وزارة االقتصاد والتجارة.
وعلى هذا األساس وتحسسا ً منها بهموم ومعاناة مزارعي القمح ،بادرت
الوزارة إلى رفع موضوع استالم المحصول إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل
شباط الماضي وذلك قبل الموعد الذي كانت ترفعه في السنوات السابقة ،بغية
تمكين الوزارة من اتخاذ اإلجراءات التمهيدية لالستالم من مسح وكيل األراضي
المزروعة واستئجار مستودعات التخزين وغيرها من األمور اللوجستية لتتمكن
من تسلّم المحصول على أبعد تقدير في شهر تموز.
إال أنّ مجلس الوزراء ولتاريخه لم يكن أصدر قراره في هذا الشأن ،بالرغم
من أنّ الوزارة رفعت كتابا ً ثانيا ً بهدف إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال
مجلس الوزراء وتسريع إقراره تالفيا ً لمزيد من التأخير في االستالم.
إنّ ال��وزارة تؤكد للمزارعين أنها ستبادر إلى استالم المحصول وتنفيذ
مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره».

اعت�صام �أمام مكاتب
كهرباء لبنان في �صيدا

قباني مترئسا ً لجنة األشغال
عقدت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
جلسة قبل ظهر أم��س ،برئاسة النائب محمد قباني،
وخصصت الجلسة للبحث في موضوع س ّد جنة في ضوء
الدراسات البيئية الحديثة التي أجرتها شركة «جيكوم».
إثر الجلسة ،قال قباني« :س ّد جنة موضوع ساخن منذ
فترة وفي البداية كان هناك تركيز على تقرير من مؤسسة
المانية رسمية اسمها «بي آر» أشارت فيه إلى أنّ هناك
تسربا ً هائالً في س ّد جنة .وعندما حصل تشكيك بهذا
الموضوع ،عادوا وكلفوا شركة فرنسية كبيرة وضعت
تقريرا ً مفصالً .واتفق التقريران على أنّ الس ّد ال يصلح.
وبعد فترة عادت وزارة البيئة وطلبت دراسة لألثر البيئي
ألنها لم توضع قبل ذلك ،فكلفت مؤسسة لبنانية محترمة
وهي شركة جيكوم لصاحبها المهندس الكبير أنطوان
سالمة ،فقدمت قبل أسبوعين أو ثالثة دراسة بيئية من
 600صفحة مع خرائط وصور لسد جنة .وعندما قدمت
هذه الدراسة فتحت أبواب جديدة إلعادة البحث في هذا
الموضوع».
وأضاف« :في اجتماع اليوم تكلمنا عن الدراسة البيئية
للمهندس سالمة وكلفنا أمين س ّر اللجنة بقراءة ملخص
الملخص عن هذا الس ّد فتحدث عن النظام األيكولوجي
والثقافي والتنوع البيولوجي وع��ن إمكانية التدهور
البيئي وأمور أخرى .وملخص الكالم أنّ وادي نهر ابراهيم
هو فريد من نوعه ليس في لبنان فقط بل في ك ّل منطقة
حوض البحر األبيض المتوسط ،وهو موضوع على الئحة
التراث العالمي ،ولم يصنف بعد ،وانه أهم موقع للتراث
الفينيقي ،وخصوصا ً أنّ هناك ممرا ً اسمه الممر الفينيقي.
وعند قراءة التقرير كانت هناك محاوالت لتسخيف العمل.
إنّ ما توصلنا إليه بعد النقاش أنّ وزارة البيئة تتوقع أن
تحصل على تقرير تقييمي للدراسة في األول من أيلول،

ووزارة الثقافة تريد أن تقيم اإلرث الثقافي ،حسب دراسة
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان .أريد أن أحيي الوزراء
الذين حضروا وأقول أنّ التوصية التي صدرت عن لجنة
األشغال العامة والطاقة والمياه هي بتجميد العمل في هذا
الس ّد حتى منتصف أيلول ،وهذا كالم جدي ألنّ المعلومات
ال���واردة من جميع المصادر العلمية الجدية تنبه إلى
االضرار الكبيرة لهذا السدّ».
وعن اعتبار وزي��ر الطاقة آرت��ور نظريان ال��ذي حضر
الجلسة أنّ نقاشاتها «تمثيلية» ،قال قباني« :مع األسف
وزي��ر الطاقة خاضع لتأثير سياسي من وزي��ر الطاقة
السابق الذي ال يزال حاكما ً للوزارة من األلف إلى الياء».
وقبل انتهاء الجلسة تحدث النائب نبيل نقوال فقال:
«دعينا اليوم للتباحث بموضوع س ّد جنة الذي نرى هذه
الضجة الكبيرة حوله .لقد تبين لنا من خالل اجتماعاتنا
أنّ الموضوع يتحول من قضية إنسانية تقنية إلى قضية
سياسية معروف إل��ى أي��ن ستوصل .نحن اليوم أمام
مشكلة إذ أنّ أحدا ً لم يقدم حالً لهذا الموضوع ،والناس
تريد أن تشرب ،لكن هناك عملية ممنهجة ومؤامرة على
الشعب اللبناني لكي يشتري المياه مرتين والكهرباء
مرتين ،يريدون إذالل المواطن .س ّد جنة يستطيع أن يوفر
على أهل بيروت ومنطقة جبيل ك ّل العناء ،وهناك من
يعتبرون أنفسهم من المجتمع المدني وال دخل لهم بهذه
المواضيع .هذا الموضوع مطروح منذ عام  2000وم ّر
عبر مجلس النواب وعبر اختصاصيين وهناك أشخاص
يحاولون ويدفعهم أحد إلى توقيف هذا العمل ألنه يوفر
مئة مليون متر مكعب من المياه 30 ،مليونا ً منها تذهب
لمنطقة جبيل و 70مليونا ً لمنطقة بيروت .فإذا كانت هناك
مؤامرة لتعطيش بيروت واللبنانيين ،نحن لن نقبل بها
وليسمح لنا المجتمع المدني».

بلدية الميدان تتقدم بمراجعة
لإبطال مر�سوم �إن�شاء ّ
�سد ب�سري
تقدم المحاميان فؤاد الحاج وسليمان مالك بوكالتهما عن
بلدية الميدان ـ قضاء جزين بمراجعة إلى مجلس شورى
الدولة إلبطال مرسوم إنشاء س ّد بسري وبحيرتها ،جاء
فيها:
«بعدما ص��در المرسوم رق��م  2066/2015المتعلق
بإنشاء س ّد بسري وبحيرتها ،ارتفعت األصوات المندّدة به
وكثرت المراجعات أمام مجلس شورى الدولة من األهالي
والمالكين وجمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني
تمهيدا ً إلبطاله ،نظرا ً إلى األخطار الحقيقية التي سيتسبب
بها.
واليوم في  ،2015/8/4تقدم المحاميان األستاذان فؤاد
الحاج وسليمان مالك بوكالتهما عن بلدية الميدان ـ قضاء
جزين بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ ام��ام مجلس
شورى الدولة ضد الرسوم رقم  .2066/2015وتضمنت
المراجعة أسبابا ً عدة تبين األخطار الحقيقية التي ستنتج
من المشروع في حال مباشرة التنفيذ مع ما ينعكس ذلك

من ضرر محدق سيطال سكان القرى المحيطة الواقعة في
قضاءي جزين والشوف .وتناولت أيضا ً تسليط الضوء على
أهمية سهل بسري الزراعي وما يتضمنه من معالم أثرية
وتراثية شاهدة على الحضارات التي مرت عليه ،عدا أنّ
موقع المشروع يوجد ضمن منطقة فوالق زلزالية أهمها فالق
روم ـ عازور المدمر غير الخامد والذي يتحرك باستمرار.
إضافة إلى ذلك ،تناولت المراجعة العيوب التي رافقت
إص��دار المرسوم وال سيما لجهة االلتفاف على ق��رار عدم
الموافقة على المشروع والذي صدر عن المستدعية بلدية
الميدان بعد عرض القضية عليها من مجلس اإلنماء واإلعمار
إلخ والتي جميعها تثبت عدم وجود أي منفعة عامة من هذا
المشروع ،وخصوصا ً في ظ ّل توافر الكثير من الطرق البديلة
والتي هي بأق ّل كلفة مالية ال تتطلب ترتيب المزيد من الديون
على اللبنانيين ،وبأق ّل ضرر على السكان والبيئة ،و بالتالي
تستطيع توفير الحاجة إلى المياه في حال كان هناك أي
حاجة حقيقية لها».

دبو�سي يبحث في تفعيل الروابط
بين لبنان والمغرب
التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق
دبوسي األمينة العامة للمركز العربي لإلنماء الثقافي
ورئيسة رابطة أمهات طرابلس ندى مؤذن األيوبي على
رأس وفد من سيدات المركز ،ترافقها رئيسة مركز اإلبداع
والفكر في المغرب سعدى ماء العينين ،وج��رى نقاش
حول التشابه الذي يجمع بين مدينة طرابلس والمملكة
المغربية على الصعيدين التراثي والثقافي ،وسبل تفعيل
الروابط والعالقات األخوية بين البلدين.
وأثنى دبوسي على «ال���دور ال��ذي تلعبه ال��م��رأة في
المجتمعات العربية المعاصرة من حيث انخراطها في
العمل ال��ع��ام ،وخصوصا ً لجهة ارت��ف��اع نسبة التعلم
عند اإلناث وتمركز األنشطة النسائية في المدن الكبرى
والصعوبات االقتصادية والمعيشية التي فرضت خروج
المرأة من البيت وانخراطها في ميدان العمل».
وأع��رب عن «إع��ت��زازه بض ّم الوفد النسائي برئاسة
الدكتورة ندى مؤذن األيوبي ،ناشطات ومجربات في العمل
العام إضافة إلى تالوين جديدة في النشاط النسائي الذي
يجمع بين الفكر واإلبداع لنتعرف على هذه الصيغة التي

تطبق في المغرب العربي ،وأيضا ً من خالل نشاط الفت
«نادي اإلبداع والفكر» التي تديره الدكتورة سعدى ماء
العينين» ،مشيرا ً إلى أنّ «الغرف التجارية بدأت تحتضن
ك ّل هذه األنشطة الفكرية واإلبداعية من خالل روح االنفتاح
على القضايا االجتماعية».
وأش���ارت م��اء العينين ،م��ن جهتها ،إل��ى «أنّ ن��ادي
اإلبداع والفكر في المغرب قد انفتح منذ العام  2014على
الفضاءات العامة ،ليشكل مساهمة في تطوير وتنويع
مسارات النهضة الثقافية في المملكة المغربية ،كما يشكل
أرضية مؤاتية لتفتق المواهب الجديدة والتعريف بها
وبروز اإلبداعات وإشهارها».
وأوضحت األيوبي ،بدورها ،أنّ «هذه الزيارة تأتي في
إطار التعاون والتنسيق مع نادي اإلبداع والفكر المغربي
وبهدف التعرف على هذه المدينة العريقة».
وف��ي الختام ،ق��دم دبوسي للضيفة المغربية درع�ا ً
تذكارية مقدرا ً زيارتها طرابلس ومباركا ً تعاونها الثقافي
مع األيوبي.

احتجاجا ً على انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها وزيادة
التقنين ،تجمع عشرات المواطنين في صيدا أمام مكاتب مصلحة كهرباء لبنان
في المدينة ،مطالبين كافة المعنيين بالعمل السريع وإعادة التيار للمدينة قبل
فوات األوان من تصعيد في الشارع.
وظهرا ً ت ّم ّ
فك االعتصام.
من جهة أخرى ،أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن اضطرارها إلى «عزل خطي
كسارة  -دير نبوح  220و 66ك.ف .بدءا ً من صباح أمس  2015/8/4ولمدة
أربعة أيام متتالية من الثامنة صباحا ً ولغاية الرابعة بعد الظهر ،وذلك من أجل
أعمال صيانة طارئة بعد تع ّرض عوازل أحد أبراج خط الـ  220ك.ف .لطلقات
نارية من سالح صيد ،ما ألحق ضررا ً كبيرا ً بهذه العوازل وأدّى إلى انقطاع
الخط ،وتاليا ً إلى انفصال مجموعات اإلنتاج عن الشبكة األحد الفائت.
بنا ًء عليه ،سينقطع التيار الكهربائي في الوقت والتاريخ المذكورين عن
المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية اآلتية :اللبوة ،الهرمل،
عنجر ،جب جنين ،القبيات ،وبيت مالت.

�إقفال م�ست�شفى «يونيفر�سال»
قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إقفال «مستشفى يونيفارسال» في
قضاء بعلبك ،موقتاً« ،إلى حين تحسين وضعه وتوفر الشروط الصحية فيه،
بعدما تبيّن إثر الكشف الذي أجرته وزارة الصحة عليه ،بأنه مخالف للشروط
الصحية» بحسب بيان الوزارة.
وطلب أبو فاعور التوقف عن إصدار بطاقات االستشفاء للمستشفى المذكور.

حوري :ل ُي�س�أل با�سيل عن مليار
و 200مليون دوالر لت�أمين الكهرباء
لفت عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ع ّمار حوري إلى أنّ «المواطن في
ّ
الحق» ،مشيرا ً إلى أنه «صدر قانون
حالة غليان شديد بسبب أزمة الكهرباء وله
بتاريخ  2011 - 10 - 13رقمه  181وت ّم بموجبه منح وزير الطاقة جبران باسيل
مليار و 772مليون ليرة أي مليار و 200مليون دوالر إلنتاج  700ميغاوات».
وقال حوري في حديث إذاعي« :كلنا يذكر هذا القانون ويذكر حين طلب الوزير
باسيل هذا الطلب قال هذا سيؤدي في العام  2015إلى تأمين الكهرباء  24ساعة
في كل لبنان .اليوم كلنا نرى أنّ الكهرباء شبه معدومة في ك ّل المناطق اللبنانية،
من ّ
حق المواطن الحصول على الكهرباء ومن حقه أيضا ً أن يعلم أين ذهب هذا
المليار و 200مليون دوالر».
وأضاف« :إنّ التقصير الخطير في مجال الطاقة والذي أوصل األمور إلى ال شيء
من الواضح أنّ اإلنتاج هو في أسوأ حاالته وأنّ النقل في أسوأ حاالته والجباية
ليست في وضع يسر الناس ،مع إصرارنا ،وخصوصا ً في بيروت التي نمثلها،
على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن ،لذا نحن نص ّر على فتح تحقيق
فوري في هذا المجال وليبدأ عبر الحكومة».

المواقع الإلكترونية تناق�ش �أو�ضاعها
وت�شكل لجنة للمتابعة
ع��ق��دت اللجنة المنبثقة م��ن ال��م��واق��ع اإللكترونية اجتماعا ً ف��ي فندق
«كوزموبوليتان» في حرج تابت ،ب��إدارة منسق لجنة المواقع اإللكترونية
ربيع الهبر ،وفي حضور مستشارة وزير اإلعالم رمزي جريج ريتا هاني كيوان
وممثلين للمواقع األلكترونية التالية« :النشرة» ماهر الخطيب« ،ليبانون فايلز»
ربيع الهبر« ،ليبانون ديبات» ميشال قنبور« ،ليبانون  »24ربيع سعادة« ،أيم
ليبانون» طوني أبي نجم« ،ال  »MTVداني حداد« ،ال  »LBCراي الضاهر،
بيتر الضاهر وجيسي أبو حبيب« ،المنار» عبد اللطيف صالح« ،الجديد» ابراهيم
الدسوقي« ،القوات اللبنانية» جورج عاقوري« ،الكتائب» جيلبير رزق« ،التيار»
باتريك باسيل« ،المردة» حسنا سعادة وفريد بو فارس ،تيار «المستقبل» عبد
السالم موسى« ،األنباء» األلكترونية هشام يحيى« ،الجمهورية» جو أبو جودة،
«جنوبية» علي األمين ،وكالة «أخبار اليوم» عمر الراسي« ،ص��وت الجبل»
سمير خداج« ،العهد» محمد يونس« ،الكلمة» أونالين عبير بركات« ،التحري»
ساندي عيسى« ،وادي برس» محمد السيد ودولي سكر« ،بقاعنا» حسن شاهين،
«مالعب» ايلي نصار ،وموقع «هال» صور عماد سعيد.
وتطرق البحث إلى أوضاع المواقع األلكترونية العاملة في لبنان .وانبثقت
من االجتماع لجنة ضمت :عبد اللطيف ص�لاح ،ميشال قنبور ،دان��ي حداد،
ربيع سعادة ،هشام يحيى ،سمير خداج ،جوي ضاهر ،ساندي عيسى ،جورج
عاقوري ،جو أبو جودة ،ماهر الخطيب ،باتريك باسيل ،ربيع الهبر ،جيلبير رزق،
على أن تجتمع اللجنة في وقت الحق على شكل هيئة تحضيرية إلجتماعات
أخرى ،ومناقشة مسودة بروتوكول بين المواقع اإللكترونية.

�أ�سعد الحريري :لو�ضع طرابل�س
على خريطة المهرجانات الدولية
ن ّوه رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان ،بـ«مهرجان
األرز الذي أقيم من جديد بعد غياب  50عاما ً بمناسبة عيد الجيش» ،معتبرا ً أنّ
«انطالق مهرجانات األرز الدولية خطوة جيدة إلنعاش االقتصاد اللبناني عموماً».
وسأل« :أليس من المعيب أن تقام المهرجانات واالحتفاالت في ك ّل المناطق
اللبنانية ،وتغيب العاصمة الثانية طرابلس عن مهرجانات كهذه؟ أليس من
واجب وزارة السياحة وضع الشمال على الخريطة السياحية وصرف المبالغ
المخصصة لهذه الغاية»؟
المالية
ّ
وقال« :كنا قد حذرنا من تجاهل األوضاع االقتصادية في طرابلس ،والتي ولدت
ظواهر أمنية ال تليق بالفيحاء .لذلك ،نحذر اليوم من عدم إعادة االعتبار إلى مدينة
طرابلس ،وخصوصا ً في موسم الصيف ،وندعو إلى وضع آلية جدية إلحياء
مهرجانات دولية أسوة ببقية المناطق».
ودعا «نواب ووزراء المدينة إلى التحرك والضغط على ك ّل اإلدارات المعنية
إلنعاش موسم السياحة في الشمال عموما ،وطرابلس خصوصاً ،والعمل على دعم
جمعية طرابلس السياحية بك ّل الوسائل الممكنة ومساعدتها في إقامة مهرجانات
طرابلس الدولية التي توقفت منذ عامين بسبب األحداث األمنية األليمة».

هيئة الأ�سواق المالية ت�صدر تقريرها ال�سنوي للعام 2014

�سالمة :ن�سعى �إلى ت�أمين المناخ الم�ؤاتي
لتطوير �سوق متميزة تطمئن الم�ستثمر
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة م��دى التقدم ال��ذي أحرزته
هيئة األس���واق المالية ،الف��ت�ا ً إلى
«ت��ف��اع��ل األس����واق م��ع ج��دي��ة عمل
الهيئة بالجدية نفسها ،م��ا خلق
ارتياحا ً ل��دى الجميع» .وتوقع أن
يكون العام « 2015كما هو واضح من
خالل النصف االول من السنة ،أكثر
إنتاجية وفعالية مع ما يمليه ذلك
من تطور في عمل األسواق المالية في
لبنان» ،الفتا ً إلى أنّ الهيئة تسعى إلى
«تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق
رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر
وتكون منطلقا ً أساسيا ً تحقق من
خالله أهدافها االستراتيجية».
ك�لام سالمة ج��اء ضمن كلمة له
تضمنها التقرير ال��س��ن��وي لهيئة
األسواق المالية للعام  ،2014عرض
فيها بإيجاز أه��م النشاطات التي
قامت بها الهيئة عام  2014وتلك التي
تصبو إلى تحقيقها في المستقبل.
كذلك ع��رض التقرير أه���داف هيئة
األسواق المالية ا ّلتي تتض ّمن تطوير
أسواق رأس المال وحماية المستثمر،
إضافة إل��ى رؤيتها ومه ّماتها التي
ت��ش��م��ل تنظيم األس�����واق المالية
ومراقبتها ،بما يتناسب مع التغيّرات
والمعايير المحلية والدولية وإعادة
إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات
المالية.
وجاء في كلمة سالمة« :يسعدني
أن أقدّم التقرير السنوي الثالث لهيئة
األسواق المالية والذي نستعرض من
خالله أبرز نشاطات الهيئة في العام
 . 2014ويظهر التقرير بوضوح
النتائج التي حققتها الهيئة منذ
إنشائها في العام  ،2011وخصوصا ً
عمليات التحقيق والتدقيق التي
تهدف إلى انضباط العمل في األسواق
ال��م��ال��ي��ة وال��ت��أك��د م��ن ع���دم وج��ود
عمليات مشبوهة قد تلحق الضرر
بسمعة السوق ومصلحة المستثمر.
كما يبرز مدى التقدم الذي أحرزته
الهيئة من خالل عدد وحجم الملفات
التي تعاملت معها والتي ساهمت
في تنظيم عمل المؤسسات المالية

وزيادة شفافيتها .وتفاعلت األسواق
م��ع ج��دي��ة ع��م��ل الهيئة بالجدية
نفسها ،ما خلق ارتياحا ً لدى الجميع،
وإني أتوقع أن يكون العام  2015كما
هو واضح من خالل النصف األول من
السنة ،أكثر إنتاجية وفعالية مع ما
يمليه ذلك من تطور في عمل االسواق
المالية في لبنان».
وأض��اف« :لقد تميّز العام 2014
بإطالق المجموعة األولى من القواعد
واألنظمة التطبيقية حول «التسجيل
وال��ت��رخ��ي��ص» وس��ل��وك��ي��ات العمل
وسلوكيات السوق ،وذلك بالتعاون
مع البنك الدولي .ولهذه الغاية ،عُ قد
االجتماع التشاوري األول في أيلول من
العام الماضي مع جميع المؤسسات
المعنية حيث استمعنا إلى آراء وأفكار
واقتراحات ممثلي هذه المؤسسات،
ما ساهم في جعل هذه األنظمة أكثر
مالءمة لوضع المؤسسات المالية
وخصائص األس��واق اللبنانية ،لكن
بالطبع من دون النيل من مطابقتها
ألفضل المعايير العالمية .انتهينا
من ه��ذه األنظمة وسنبدأ تطبيقها
في فترة سيحددها مجلس اإلدارة
م��راع��ي �ا ً ع��ام��ل ال��وق��ت ال�ل�ازم لبدء
التطبيق ،وبذلك تسعى الهيئة إلى
تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق
رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر
وتكون منطلقا ً أساسيا ً تحقق من
خالله أهدافها االستراتيجية».
ولفت إلى أنّ الهيئة أص��درت في
العام المنصرم ،ع��ددا ً من القرارات
ال��ت��ي س��اه��م��ت ف��ي ت��ح��دي��د األط��ر
واآلل��ي��ات والموجبات تجاه جميع
الناشطين في األسواق المالية ،وذلك
بالنسبة إلى العمليات على األدوات
الخاضعة للترخيص كالتسويق
لألدوات المالية ،وعمليات التسنيد،
وإن��ش��اء هيئات استثمار جماعي
وغيرها ،إضافة إلى ذلك شهد العام
 2014توقيع ع��دد م��ن االتفاقات
مع هيئات إقليمية ودولية لتفعيل
التواصل من أجل حماية المستثمر
وض��م��ان ن��زاه��ة األس����واق وت��ب��ادل
المعلومات التي تساهم في الكشف

عن أي تالعب في األسواق».
وق��ال« :أم��ا بالنسبة إل��ى الفترة
المقبلة ،فتنوي الهيئة االنتهاء من
وض��ع جميع األن��ظ��م��ة التطبيقية
في العام  ،2015وذل��ك بالتشاور
م��ج �دّدا ً م��ع العاملين ف��ي االس��واق
اللبنانية .كما نسعى ،بالتزامن مع
عملنا مع الحكومة اللبنانية على
تخصيص بورصة بيروت وتفعيل
عملها ،إل��ى تشجيع المؤسسات
وال سيما الصغيرة والمتوسطة
الحجم وكذلك صغار المستثمرين،
وذلك بخلق منصة تداول إلكترونية
تشارك فيها المصارف والمؤسسات
ال��م��ال��ي��ة وم��ؤس��س��ات ال��وس��اط��ة
المالية ،وتسمح للشركات وبشكل
خاص الشركات الناشئة (التي يتم
تمويلها من قبل المصارف بمبادرة
وك��ف��ال��ة م��ص��رف ل��ب��ن��ان) ،أن تجد
م��ص��ادر تمويل إضافية متوسطة
وط��وي��ل��ة األج���ل م��ن خ�ل�ال ادّخ���ار
القطاع الخاص ،تسمح لها بزيادة
نشاطها .ويدعم هذا التوجه القطاع
المالي وقطاع المعرفة معاً ،اللذين
يشكالن ركنين أساسيين يرتكز
عليهما االقتصاد اللبناني ،ما سيفعّ ل
النمو االقتصادي ويخلق فرص عمل
جديدة للشباب اللبناني».
وخ���ت���م س��ل�ام����ة« :س���ن���واص���ل
العمل على تحسين وتطوير اإلطار
التنظيمي لألسواق المالية من خالل
إيجاد أفضل المعايير والتوجيهات
لتتماشى مع متطلبات هذه األسواق،
وس��ن��ح��رص ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق���درات
الهيئة ومهارات العاملين فيها حتى
تتمكن من متابعة مراقبة تنفيذ هذه
األنظمة ،وكذلك سنستمر في توثيق
العالقات مع األجهزة الرقابية في
المنطقة والعالم وتبادل المعلومات،
ما يساعد في بناء الثقة باألسواق
اللبنانية حتى تصبح أكثر جاذبية
للمستثمرين اللبنانيين واألجانب
وتثبت مكانة لبنان كمركز مالي مهم
في المنطقة».

م�شروع تنموي لالجئين
والمجتمعات الم�ضيفة في النبطية
تقوم الحركة االجتماعية ـ فرع النبطية بتنفيذ مشروع
تنموي بالشراكة مع بلدية كفرتبنيت ،ودعم الصندوق
الفرنسي للتنمية وجمعية  ،CCFDوبمشاركة من
«التجارة العادلة» ،وبإشراف وتدريب مسؤولة الفرع
نجاة ابراهيم للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية
للسكان الالجئين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان.
وأوضحت ابراهيم أنّ هدف هذه األنشطة «تخفيف
حدة النزاعات والتوتر بين الفريقين من خالل تدريب
مجموعات شبابية مختلطة سورية ولبنانية من أجل

الوساطة وح � ّل النزاعات في إط��ار تعدّد الثقافات،
تشكيل لجنة من نساء وشباب سوري لبناني باشراف
البلدية لمتابعة المشاريع ،خلق مشاريع تنموية في
البلدة النتعاش االقتصاد المحلي وتحسين ظروف
المعيشة عبر دورات تدريبية مهنية كمساعدة طاهي
( 20شابا وفتاة) ودورة كوافير نسائي لـ  21فتاة
سورية ولبنانية ،وإنشاء تعاونية زراعية للنساء
وتدريبهم على اإلنتاج المحلي وعلى معايير التجارة
العادلة».

الأمن الداخلي ي�شرح �آلية
ت�سديد غرامات ال�سرعة الزائدة
أعلنت شعبة العالقات العامة في المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي أنّ المديرية العامة باشرت «اعتبارا ً
من تاريخ  2015/8/1تطبيق مضمون مذكرة التفاهم
الموقعة مع شركة  .O.M.Tلجهة إبالغ المواطنين عن
مخالفات السرعة الزائدة المرتكبة وإمكان تسديد قيمة
غراماتها بواسطة موظفي الشركة المذكورة ،وذلك بهدف
تسهيل أمورهم».
وأوضحت أنّ آلية تسديد قيمة الغرامة تتم على الشكل
التالي:
«أوالً :يتم إعالم صاحب السيارة المخالفة من خالل
إرس���ال رس��ال��ة نصية قصيرة « »SMSعلى هاتفه
الخليوي ،أو عن طريق االت��ص��ال به عبر «CALL -
 »CENTERإلبالغه بأنه تعرض لمخالفة سرعة
زائدة.

ثانياً :بإمكان المواطنين دف��ع غ��رام��ات مخالفات
السرعة الزائدة خالل  15يوما ً من تاريخ تعميم هذه
المخالفات على موقع قوى األمن الداخلي WWW.ISF.
 GOV.LBأو من تاريخ وصول الرسالة النصية أو تلقي
االتصال المنوه عنه آنفاً ،لدى مفارز السير من دون بدل
أو شركتي  LIBAN POSTوالـ  OMTلقاء بدل ،وذلك
وفقا ً للقيمة المخ ّفضة المحدّدة في قانون السير.
ً
ثالثاً :بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر ي��وم�ا من
دون حضور المخالف لتسديد قيمة المخالفة ،تقوم
شركة  LIBAN POSTبتسليم المواطنين محاضر
المخالفات بغية دفع القيمة المتوجبة عليهم خالل مدة
شهر من تاريخ تسلم المحضر.
رابعاً :في حال عدم تسديد قيمة المخالفة ستتم إحالة
المحضر على القضاء المختص».

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث وزي��ر الطاقة والمياه
آرت��ور نظريان مع النائب نضال
طعمة في معاناة العكاريين من
عدم تأمين مياه الشرب لألهالي
بشكل منتظم واالن��ق��ط��اع الدائم
للتيار الكهربائي عن المحافظة
وارتفاع معدالت ساعات التقنين
بشكل غير مسبوق.
ونقل طعمة عن الوزير نظريان
«اهتمامه بمنطقة عكار وسعيه إلى
إنصافها على صعيد تأمين التيار
الكهربائي أس��وة بباقي المناطق
اللبنانية ،لكن ثمة أعطال كبيرة
ط��رأت على معامل اإلنتاج وفور
إصالحها ستنال عكار حقها».
أم��ا بالنسبة إل��ى تأمين مياه
الشرب بشكل أفضل ،قال طعمة:
«وع��دن��ا معالي ال��وزي��ر ب��إج��راء
االت���ص���االت م��ع م��ؤس��س��ة م��ي��اه
لبنان الشمالي وإعطاء توجيهاته
بضرورة تأمين مياه الشرب بشكل
أفضل للمواطنين في عكار».
{ استقبل وزي���ر االت��ص��االت

بطرس حرب المهندس اللبناني
المسؤول في شركة «إريكسون»
ف��ي ال��س��وي��د ع��ن خ��دم��ة الجيل
ال��خ��ام��س  5Gعفيف عسيران،
وتناول معه مواضيع تكنولوجية
تتعلق بالتطور الحاصل في عالم
االتصاالت.
كما عقد اجتماعات إدارية عدة
تمحورت حول سير العمل في خطة
االتصاالت  .2020ثم التقى رئيس
مجلس إدارة شركة «ألفا» ومديرها
ال��ع��ام م���روان ح��اي��ك ف��ي حضور
رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة م��ال��ك��ي الخليوي
جيلبير نجار ،والمستشار التقني
للوزير حرب وسيم أبي صعب.
{ ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة
المنبثقة ع��ن ال��ل��ج��ان النيابية
المشتركة جلسة ف��ي المجلس
النيابي أم���س ،ب��رئ��اس��ة النائب
سامر س��ع��ادة وح��ض��ور ال��ن��واب:
س��م��ي��ر ال��ج��س��ر ،ب��ل�ال ف��رح��ات
وغ��س��ان م��خ��ي��ب��ر ،م��م��ث��ل وزارة
الداخلية العقيد يحيى شاتيال،

ممثلي وزارة االت��ص��االت أنطوان
ع���ون وج���ب���ران خ����وري ،ممثلي
وزارة المالية جورج ساعود ولؤي
ال��ح��اج ش��ح��ادة ،ممثلي مصرف
لبنان الدكتور علي نحلة وكارين
شرتوني ،ممثلي نقابة المحامين
شربل شبير ومروان شرف الدين.
وتابعت اللجنة درس ومناقشة
م���ش���روع ال���ق���ان���ون ال������وارد في
ال��م��رس��وم رق��م  9341المتعلق
بالمعامالت اإللكترونية والبيانات
ذات الطابع الشخصي وباشرت
مناقشة الباب السادس (الجرائم
المتعلقة باألنظمة والبيانات
المعلوماتية وبطاقات الدفع أو
ال��س��ح��ب المصرفية وت��ع��دي�لات
على ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات) وأق��رت
عددا ً من المواد وستكمل مناقشة
ما تبقى من مواد مشروع القانون
في الجلسة التي ستعقدها الثلثاء
المقبل.

