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اقت�صاد

قهوجي يزور �سالمة وينوِّه بدور م�صرف لبنان
في الحفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي والنقدي

�أبو فاعور يطلب ا�ستجواب
موظفين �سابقين في وزارة ال�صحة

ف�ض عرو�ض المناق�صات لمعالجة النفايات
في بيروت و�ضاحيتيها ينتهي بقبول � 3شركات

طلب وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و ف��اع��ور م��ن النيابة العامة
االستئنافية في بيروت استدعاء واستجواب الموظفين السابقين في
وزارة الصحة (محمود.ص) و (نقوال.ج) اللذين بلغا السن القانونية
منذ عدة سنوات وال يزاالن يتردّدان إلى مركز عملهما السابق في مركز
الحجر الصحي في مرفأي بيروت وجونيه من دون وجه حق ،آمالً اتخاذ
اإلجراءات القانونية المناسبة.
كما طلب أبو فاعور من المديرية العامة إلدارة الجمارك والمديرية
العامة لألمن العام اإليعاز لعناصر األمن التابعة لهم والمولجة مراقبة
المرافئ عدم السماح للموظفين السابقين المذكورين بدخول مراكز
الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة في مرفأي بيروت وجونيه.

نقابة المهند�سين :للبدء بتحركات
�سريعة قبل االنهيار ال�سحيق
سالمة مستقبالً قهوجي في حضور الحوت
زار قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل ظهر أمس،
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في مكتبه في بيروت،
حيث قدم له هدية تذكارية تحتوي على الورقة النقدية
الجديدة من فئة الخمسين ألف ليرة ،التي صدرت مؤخرا ً
بمناسبة العيد السبعين للجيش ،وذل��ك عربون شكر
وتقدير للمصرف.
وقد أثنى العماد قهوجي على «ال��دور المميز لمصرف
لبنان في الحفاظ على االستقرار االقتصادي والنقدي
في البالد ،على الرغم من استمرار المصاعب الداخلية
واإلقليمية» ،مؤكدا ً «أنّ االقتصاد واألم��ن هما صنوان ال
ينفصالن ،ويشكالن معا ً الدعامة األساسية لالستقرار
الوطني العام ،وقاعدة االنطالق إل��ى ورش��ة النهوض
بالوطن على مختلف الصعد».
شكر حاكم مصرف لبنان ،من جهته ،قائد الجيش على
زيارته ،وقدم له التهاني بمناسبة عيد الجيش ،منوها ً

«بالجهود الجبارة التي بذلتها المؤسسة العسكرية وال
تزال ،للحفاظ على مسيرة السلم األهلي ،ولدرء األخطار
المحدقة بالوطن ،وخصوصا ً خطر اإلره��اب» ،الفتا ً إلى
«أنّ مبادرة المصرف إلى طبع العملة الجديدة تمثل تحية
وفاء للجيش وشهدائه وجرحاه ،وتعبر عن الثقة بهذه
المؤسسة الوطنية الجامعة ،التي تشكل أمل اللبنانيين
وصمام أمنهم واستقرارهم».
وفي نشاطه ،إستقبل العماد قهوجي في مكتبه في
اليرزة ،سفيرة كندا في لبنان ميشال كاميرون وتناول
البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،والعالقات
الثنائية بين جيشي البلدين.
كما استقبل وف��دا ً من الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم ،قدم له التهنئة بمناسبة العيد الـ  70للجيش ،ثم
قام بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الجيش في
اليرزة.

� 50ألف ليرة لت�سريع المعامالت في وزارة العمل

قزي :المذكرة اختيارية ولي�ست �إلزامية
أطلق وزير العمل سجعان قزي
ف��ي مؤتمر صحافي ع��ق��ده أم��س،
في مكتبه ،حملة لمكافحة الفساد
داخل وزارة العمل استهله بالقول:
«إنّ هذا اللقاء مخصص لتوضيح
التباس حصل ل��دى بعض ال��رأي
العام واإلعالميين يتعلق بمذكرة
صادرة عني شخصيا ً حول تنظيم
مسار المعامالت في ال���وزارة في
إطار إنشاء صندوق خاص بموظفي
وزارة العمل .ويوجد شكوى منذ
سنوات من وجود رشى وسمسرة
في إط��ار ال���وزارة ،إم��ا في داخلها
وإما حولها ،ومن سبقني من وزراء
حاول مواجهة هذه اآلفة الموجودة
وهي ليست محصورة بالوزارة بل
موجودة في ك ّل اإلدارة اللبنانية».
وأض��������اف« :ل���ض���ب���ط ب��ع��ض
الموظفين ولمنع السماسرة خارج
ال���وزارة وللحؤول دون استمرار
ب��ع��ض ال��م��ك��ات��ب ف���ي اس��ت��غ�لال
المواطنين اتخذت قرارا ً بأن تكون
مدة إنهاء المعامالت ما بين  3أيام و
 15يوماً ،والرسوم معروفة وسبق
أن أص��درت أكثر من مذكرة أدعو
فيها المواطنين إل��ى ع��دم دف��ع أي
قرش يتجاوز الرسوم المنصوص
عليها ،ولكن رغم ذلك ال تزال هناك
أطراف تدفع وأطراف تقبض».
وش������دّد ع��ل��ى أنّ «ال���م���ذك���رة
ه��ي اخ��ت��ي��اري��ة ول��ي��س��ت إل��زام��ي��ة

االتحاد الأوروبي 17 :مليون يورو
لالجئين ال�سوريين في لبنان

قزي متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
والخمسين أل��ف ل��ي��رة ت��دف��ع في
صندوق رسمي في ال��وزارة مقابل
إيصال يثبت دف��ع المبلغ لمالية
ال��وزارة لتوزع األم��وال في ما بعد
على الموظفين من المدير العام إلى
الحاجب».
وق��ال« :هناك تعليمات صارمة
بأن ال تبقى المعاملة لدى ال��وزارة
أكثر بساعة من الوقت المحدّد لها أي
ما بين ثالثة أيام وأسبوعين لبعض
المعامالت التي يتم تحويلها إلى
التحقيق أو التفتيش أو ُترفض».
وأكد أنّ «هناك ضوابط للحؤول

(داالتي ونهرا)
دون تأخير إن��ج��از المعامالت»،
وق���ال« :م��م��ن��وع ع��ل��ى أي موظف
ع��رض أي ش��يء ع��ل��ى ال��م��واط��ن،
والمذكرة تضمنت ك ّل شيء يمنع
المواطن من الخضوع ألي ابتزاز من
أي موظف» ،الفتا ً إلى أنّ «تسريب
المذكرة من بعض الفاسدين يعني
أنّ ه���ذه ال��م��ذك��رة م��ف��ي��دة لضرب
الفساد».
وقال« :نحن في دولة غير قادرة
على استئصال الفساد من جذوره
نتيجة غياب أجهزة الرقابة غير أنّ
ذلك ال يمنع من المحاولة».

حرب يعلن �أ�سماء ال�شركات
المتقدمة لمناق�صة الخليوي
أعلن وزير االتصاالت بطرس حرب
خالل مؤتمر صحافي عقده في مكتبه
في ال���وزارة ،عن أسماء الشركات
التي طلبت المشاركة في المناقصة
العالمية إلدارة شبكتي الهاتف
الخليوي والتي تقدمت بالمستندات
المطلوبة وس���ددت مبلغ التأمين
المحدد بقرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى «أنّ الشركات التي قبلت
طلباتها هي  6شركات دولية من
أكبر الشركات في العالم ،وألول مرة
في تاريخ لبنان وفي عملية إجراء
مناقصات الدارة وتشغيل شبكتي
الخليوي ت��ق��دم ه��ذا ال��ك��م وال��ن��وع
الكبير والعالي ج��دا ً من الشركات.
والشركات هي:
 شركة «فودافون» البريطانيةوال���ت���ي ه���ي ث��ان��ي أك��ب��ر ش��رك��ات
االت��ص��االت المتنقلة ف��ي العالم،
والثانية ف��ي أوروب����ا ،ويبلغ عدد
المشتركين فيها  465مليون مشترك
في أوروب��ا وأفريقيا وآسيا ،وتصل
عائداتها الى  53مليار دوالر سنويا،
 شركة «أورنج» الفرنسية ،وهيفي المرتبة السابعة عالميا ً ويبلغ
عدد مشتركيها  180مليون مشترك
وتبلغ عائداتها السنوية  22مليار
دوالر ،وكانت من أوائ��ل الشركات
التي اطلقت خدمات الخليوي في
مطلع التسعينات في لبنان.
ش��رك��ة «دي��ت��ك��ت��ون» التابعةلشركة «ديوتشه تيليكوم» األلمانية
وال���ت���ي ت��ق��دم��ت ب��ال��ط��ل��ب ب��اس��م
«الديوتشه تيليكوم» ،وكان قد سبق
لها أن أدارت إح��دى الشبكتين في
لبنان.

ق ّرر مجلس نقابة المهندسين في بيروت «البدء بمروحة اتصاالت
شاملة وتحركات واسعة على كل األراض��ي اللبنانية باالتفاق مع
نقابات المهن الحرة والهيئات االقتصادية واالجتماعية والجمعيات
والروابط اإلنمائية واالنسانية والشبابية وكل القوى الحية ،لرفع
الصوت عاليا ً واالتصال بالمسؤولين المعنيين لشرح واقع التحرك
الذي لن يتوقف قبل وضع السكة على الطريق الصحيح نحو الخالص
من الواقع المزري الذي يعيشه المواطن اللبناني».
كما قرر إبقاء اجتماعاته مفتوحة واعتبار مجلس النقابة بمثابة
لجنة متابعة طوارىء لتحديد مواعيد التحركات في القريب العاجل.
وأكد المجلس خالل اجتماع عقده برئاسة النقيب خالد شهاب،
لمناقشة األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد،
«أنّ نقابة المهندسين هي من النقابات التي لعبت دوره��ا على
المستوى الوطني في ك ّل المراحل بعد االستقالل الوطني ،من هنا آلت
النقابة على نفسها التحرك السريع بعدما رأت أنّ البلد يتجه نحو
االنهيار السحيق نتيجة األداء القائم بك ّل تفاعالته».
وتوقف المجلس «عند الوضع البالغ الخطورة الذي وصل إليه
البلد على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية» ،معتبرا ً
«أنّ مؤشرا ً خطرا ً ظهر بتراجع تسجيل معامالت البناء في نقابة
المهندسين على سبيل المثل ال الحصر بنسبة  21في المئة وهو رقم
لم تشهده النقابة بهذا االنخفاض في أي مرحلة مر بها لبنان سابقاً».
وأش��ار إلى «أنّ الفراغ الرئاسي وغياب المؤسسات الدستورية
انعكاسات سلبية على المستوى الوطني ،يهدّد الكيان بأكمله إذ إنه
يجمِّد الحركة السياسية واالقتصادية ويوقف التشريع وبالتالي
الدورة الحياتية ما يؤدي إلى فقدان الثقة الدولية بلبنان ،فضالً عن
التلكؤ الحاصل في معالجة المواضيع طارئة كموضوعي النفايات
والكهرباء والتي أضحت أشبه بانتحار جماعي لبلد ينهار اقتصاده
تحسس بالمسؤولية وعلى مرأى من العالم
امام أعين أبنائه من دون
ّ
أجمع».

أعلن االتحاد األوروب��ي أنّ «االتحاد قدم  17مليون يورو إضافية
من المساعدات اإلنسانية لمواجهة تداعيات أزمة الالجئين السوريين
في لبنان ،ويأتي هذا التمويل وسط هواجس متزايدة حيال األوضاع
اإلنسانية المتفاقمة ،مع دخول األزمة السورية سنتها الخامسة».
وق��ال رئيس مكتب دائ��رة المساعدة اإلنسانية والحماية المدنية
التابعة للمفوضية األوروبية «إيكو» في لبنان برونو روتيفال« :إنّ
الحياة بالنسبة إلى الالجئين السوريين تزداد صعوبة إذ أنهم أنفقوا
غالبية مدخراتهم على الغذاء والمسكن والعالج الطبي .وتتزايد ديون
العائالت ويجبر العديد من األطفال السوريين على العمل لمساعدة
عائالتهم من الناحية المالية .وثمة شعور باليأس ويلجأ الناس إلى
آليات تكيف خطرة».
وأشار إلى أنّ «المسح التقييمي الذي أجري في شهر حزيران الماضي
أظهر أنّ عدد الالجئين السوريين في لبنان الذين يعانون من الفقر المدقع
قد تضاعف تقريبا ً خالل العام الماضي ،حيث ارتفعت نسبته من  29في
المئة في عام  2014إلى  50في المئة في عام  ،»2015معتبرا ً أنّ «لبنان
البلد األكثر تأثرا ً بتداعيات األزمة السورية ،بما أنه يستضيف أكثر من
 1.1مليون الجىء سوري ،أي حوالي ربع عدد سكانه اإلجمالي».
وأضاف روتيفال »:إنّ التمويل اإلضافي للبنان يشكل جزءا ً من
حزمة مساعدات إضافية بقيمة  64مليون يورو لمساعدة السكان
المتأثرين باألزمة السورية المتفاقمة ،في داخل سورية نفسها وفي
بلدان الجوار التي تستضيف الالجئين السوريين» ،مشيرا ً إلى أنه
«منذ عام  ،2012وصلت قيمة تمويل االتحاد األوروب��ي ألغراض
إنسانية لمواجهة تداعيات األزمة السورية في لبنان إلى 226.1
مليون يورو».

تجمع الأطباء:
لفتح ملف ف�ساد الأدوية
أكدت اللجنة النقابية في قطاع األطباء المركزي التابع لـ«تجمع
االط��ب��اء في لبنان» ـ القطاع الطبي النقابي في «التجمع الوطني
الديموقراطي» ،في بيان ،دعمها «المطلق لدعوة وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور ومجلس نقابة األطباء والزمالء البدء بالعمل بالوصفة
الطبية الموحدة التي تنطلق يوم االثنين  10آب الحالي» ،مشددة على
«التزام أعضاء التجمع بها واستعدادهم للمساهمة في نجاح العمل
فيها ،لما لذلك من انعكاس إيجابي على كلفة الدواء وتخفيض سعره
وضمان جودته للمواطن» ،مشيدة بـ«إقبال الزمالء على شراء الوصفة
من مكاتب النقابة في بيت الطبيب ،وخصوصا ً أنها ستد ّر مبالغ مالية
كبيرة سنويا ً لصالح صندوق التقاعد» ،مجدّدة الدعوة إلى «العمل
الحثيث ،لرفع المعاش التقاعدي للطبيب الى مبلغ أقله ألف دوالر
شهرياً» ،منوهة بـ«التزام أعضاء التجمع وأصدقائه والمبادرة إلى شراء
الوصفة».
من جهة أخرى ،دعت اللجنة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
إلى «استكمال خطة اإلصالح الصحي الشامل بفتح ملف فساد األدوية
والتدقيق في محتويات الصيدليات ومستودعات األدوية ومراقبتها
الدائمة ،منعا ً لتزوير بعض األدوية ،وخصوصا ً المستوردة ،وتغيير
دمغة علبة ال��دواء وتاريخ الصالحية ،حفاظا ً على صحة المواطن
وتحقيق األمن الصحي».

وق��ال« :لم يقتصر االهتمام على
الشركات األوروبية األكبر في العالم
بل تقدمت أيضا ً الشركة األكبر في
ماليزيا وه��ي «ماكسيس» والتي
تعمل في جنوب أفريقيا وشرق آسيا
ولديها  97مليون مشترك ،إضافة
إلى شركة «ترك سل» التركية والتي
تعمل أيضا في دول آسيا الوسطى
ول��دي��ه��ا  34مليون مشترك ف��ي 9
بلدان ،باإلضافة إلى شركة «زين»
الكويتية والتي تدير حاليا ً «تاتش»،
كما تدير  8شبكات في  7دول ولديها
 46مليون مشترك».
وأض�������اف« :ن���ح���ن ف���ي وزارة
االتصاالت وضعنا أنفسنا بموجب

قرار مجلس ال��وزراء بتصرف إدارة
المناقصات التي تجري المناقصة
وتشرف عليها ،أما دورنا فينحصر
في تأمين ك ّل المساعدة التقنية وفي
وض��ع االختصاصيين في ال��وزارة
بتصرفها لتسهيل عملها ،وستجرى
المناقصة في  8أيلول  2015ويومها
ّ
ستفض إدارة المناقصات العروض.
وال��م��رح��ل��ة الفاصلة ع��ن  8أيلول
ستكون إلعطاء المجال للشركات
المتقدمة للمناقصة للكشف على
الشبكتين ،وي��وم الثالثاء المقبل
سنعطيهم اآللية لكيفية إستدراج
ال��ع��روض ال��ت��ي تؤهلهم لمتابعة
المناقصة».

انتخابات نقابية
قرر المجلس التنفيذي مجتمعا ً إجراء انتخابات اتحاد نقابات عمال
ومستخدمي صناعة الصلب والحديد والميكانيك والبالستيك في
الجنوب لكامل أعضاء المجلس التنفيذي لالتحاد بتاريخ 2015/8/21
يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا ً حتى الساعة الثانية في مق ّر
النقابات صور البص .وعلى ك ّل من يريد الترشيح لالنتخابات أن يتقدم
بترشيحه حتى تاريخ  .2015/8/18واذا لم يكتمل النصاب تعاد
اإلنتخابات بعد اسبوع من تاريخه نفس المكان والزمان بمن حضر.
رئيس االتحاد حسين مرتضى

خالل اجتماع اللجنة في مق ّر مجلس اإلنماء واإلعمار
انعقدت ظهر أمس في مق ّر مجلس اإلنماء واإلعمار اللجنة
المكلفة اإلش��راف على المناقصات الخاصة بمعالجة
النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية وقامت بفض
العروض للمناقصة الخاصة بمنطقة بيروت وضاحيتيها
في دورتها الثالثة ،في حضور وزيري البيئة والداخلية
والبلديات محمد ونهاد المشنوق وممثلي مجلس اإلنماء
واإلعمار ،وتبين أنّ  4شركات تقدمت بعروض قبل منها 3
ورفضت شركة لعدم اكتمال ملفاتها التقنية وعدم وجود
كفالة مصرفية.
وبعد االجتماع ،عقد وزير البيئة مؤتمرا ً صحافيا ً أكد
فيه «أنّ ما تحقق نسجله للحكومة وهو ر ّد على من شككوا
باحتمال وص��ول هذه المناقصات إلى اكتمال دورتها،
وبات لدينا اليوم مناقصات وعارضون في ك ّل المناطق
اللبنانية».
وق��ال« :بالنسبة إل��ى بيروت وضاحيتيها لدينا 3
عارضين بعدما كان هناك عرض رابع سنأتي على ذكره
في ما بعد.
العارض األول  :شركة  CETوشركة WEST COST
وشركة  SOUBERMECHERفي ع��رض مشترك
.Joint Venture
ال���ع���ارض ال��ث��ان��ي  :ش��رك��ة  BATCOوش��رك��ة
الفاجيتودانيكو ايضا ً .Joint Venture
العارض الثالث :شركة الجنوب لإلعمار وشركة AMA
وهي شركة مصرية أيضا ً .Joint Venture
بالنسبة إل��ى ال��ع��رض ال��راب��ع ال��ذي ج��اء م��ن شركة
«فيوليا ـ ميدل إيست» لم يقبل هذا العرض بسبب عدم
وج��ود الملفات الضرورية التقنية وع��دم وج��ود الكفالة
المالية المطلوبة ،ولذلك رأت اللجنة وضع هذا العرض
خارج المناقصة».
وأضاف« :نستطيع أن نقول اليوم إنّ اكتمال هذا العقد
من المناقصات التي شملت ك ّل المناطق اللبنانية بات
قريبا ً من إنجاز اختيار العارضين وفقا ً لدرس الملفات
من اللجنة المكلفة الموضوع مع الخبراء الدوليين على
أن تشمل ك ّل النقاط الواردة فيها سواء القانونية واإلدارية
والتقنية والمالية ونستطيع القول إنه في خالل أيام قليلة
سيتم اإلعالن نهائيا ً عن الفائزين في المناقصات».

وعن موعد إعالن الفائزين وهل هو يوم الثلثاء أجاب:
«ال أريد تحديد يوم الثلثاء ولكن جاءتنا اليوم  3عروض
وسنعطي للجنة الوقت لدرسها بحيث ال نسلق األمور ،وقد
يستغرق األمر يومين أو ثالثة إضافية ليس أكثر .وآمل
أن نقدم إلى الناس في األسبوع المقبل الصورة بشكلها
النهائي» ،موضحا ً «أنّ المناقصات سترسو على ك ّل شركة
تفوز في المنطقة الخدماتية التي تقدمت إليها ،بحيث
أجرينا مناقصات لست مناطق خدماتية تتناول بيروت
وضاحيتيها ،جبل لبنان الشمالي ،جبل لبنان الجنوبي،
الشمال وعكار ،البقاع والهرمل ،والجنوب والنبطية ،ومن
يفوز في هذه المناطق نأمل إجراء تعاقد فورا ً معه وفقا
لالصول وسنرفع ك ّل هذا الملف إلى مجلس الوزراء وإلى
اللجنة الوزارية المعنية بملف النفات آملين أن نكون
انتقلنا إلى منطقة تبشر اللبنانيين بعملية معالجة تنهي
األزمة على المدى الطويل».
وعن طريقة استكمال العمل لمعالجة مشكلة غرق لبنان
في النفايات ،قال« :لقد ت ّم الطلب أساسا ً إلى «سوكلين»
متابعة تسيير المرفق وتأمين النظافة من دون عقود
جديدة أو تمديد ،والمشكلة هي مشكلة مطمر ونحن نعمل
على إيجاد مطمر ولدينا أشياء ربما نعلنها بعد يومين،
لكنّ وضعنا اليوم كارثي بيئيا ً ونحن في حال طوارئ
بيئية ومستنفرون ونتمنى على ك ّل البلديات أن تؤدي
دورها الكامل في كنس النفايات وجمعها وإيجاد أماكن
ضرورية في ك ّل قضاء لوضع النفايات ،وأدعو المواطنين
إلى التعاون إليجاد مطامر لك ّل نفاياتنا وال يجوز القول
إنّ الدولة قصرت ألنّ األقضية رفضت إعطاءها مطامر،
وفي المناقصات بند يقول إذا عجزت الشركات عن إيجاد
المطامر على الدولة أن تساعدها على توفير ذلك فال يوجد
التخلي عن هذا الموضوع».
وعن مطالبة البلديات بأموالها ،قال« :إنّ أموال البلديات
التي تدفع من الصندوق البلدي المستقل وكما قال وزير
المال باألمس في جلسة مجلس الوزراء هي اآلن موجودة
والمرسوم موجود وربما ينقصه تواقيع بعض القوى
المدعوة اليوم لتوقع هذا المرسوم كي تصرف األموال،
وكما قال وزير المال إنه في حال التوقيع تصرف األموال
خالل يوم».

ن�سنا�س ودبو�سي :لإيجاد توازن فعلي
بين التنمية والحماية االجتماعية
عقد رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع
رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس
اجتماع عمل ض ّم المدير العام لـ«حاضنة األعمال» فواز
حامدي وفريق عملها ،بهدف القيام بمشاريع تستند إلى
مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوض���ح دب��وس��ي بعد االجتماع أنّ «ل��ق��اء نسناس
يأتي في إطار سياسة االنفتاح على المؤسسات العامة
والخاصة كافة ،والتي تنتهجها الغرفة بهدف الشروع
بإطالق مشاريع مشتركة بين الغرفة والمجلس االقتصادي
واالجتماعي محورها حاضنة أعمال الغرفة «البيات»
ليتحقق من خاللها ال��ت��وازن بين التنمية المستدامة
والحماية االجتماعية ،ويتبلور بالتالي من خالل هذا
التوازن ،الطموح المشترك لتطبيق استراتيجيات التنمية
الشاملة على النطاق الوطني الجامع».
وج��رى خ�لال االجتماع «ع��رض ك � ّل المشاريع التي
أطلقتها غرفة طرابلس والشمال ،وإعطاء لمحة موجزة عن
تقدّم سير العمل فيها ،وكذلك سلة المشاريع المستحدثة،
التي تتطلع الغرفة إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة ،كما
أعطى مدير «الحاضنة» فواز حامدي عرضا ً موجزا ً عن
المشاريع التي أنجزتها ،وتسليط األضواء على البرامج
التي تقوم بتنفيذها مع جهات دولية متعددة ال سيما
اإلتحاد األوروبي« ،والتي تفضي إلى التشجيع على إنشاء
وتأسيس مشاريع ابتكارية وإبداعية ،وتطوير وتحديث
المشاريع القائمة على نطاق المؤسسات المتناهية ِ
الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى مشاريع متعددة تقوم
بتنفيذها أيضا ً بالتعاون مع منظمات ووك��االت دولية
متخصصة» ،مشيرا ً إلى «أهمية التعاون مع المجلس
االقتصادي واإلجتماعي في مشاريع الحقة ،وهي محور

البحث في هذا االجتماع الذي يجمعنا مع نسناس برعاية
دبوسي».
وت��ح��دث ن��س��ن��اس م��ن ج��ه��ت��ه ،ع��ن دور المجالس
االقتصادية واالجتماعية ال��ذي «ينبع من المسؤولية
الرامية إل��ى ال��ت��وازن الفعلي بين التنمية والحماية
االجتماعية ،وتعتبر ه��ذه الفرضية من الثوابت التي
يلتزمها المجلس االقتصادي االجتماعي اللبناني منذ
تأسيسه في العام  ،2000وهو ملتقى حوار بين الدولة
والهيئات االقتصادية والمجتمع األهلي».
ولفت إلى أنّ «استراتيجيات التنمية تستدعي تفعيل
ق��درات الدولة والمجتمع في دينامية تعاضد ،وه��ذا ما
تؤكده مساعينا المستمرة كمجلس ،بالرغم من انتهاء
والية هيئته العامة منذ كانون األول  2002ما يستدعي
وف��ي السياق ذات���ه ،إل��زام��ي��ة وج��ود المجلس ،ليكون
شريكا ً فاعالً وحيويا ً في رسم السياسات االقتصادية
واالجتماعية ،وض��رورة تفعيل المجلس وإع��ادة تشكيل
هيئاته ليلعب دوره المطلوب ،وهو من أهم مخرجات
اتفاق الطائف للوفاق الوطني».
وخلص نسناس إلى أنّ «صيغة التعاون والشراكة مع
غرفة طرابلس ومع «حاضنة أعمالها» (البيات) ستعطي
قوة دفع لحركة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهناك
الكثير من المشاريع اإلنمائية الحيوية ،التي تلقى الدعم
والمساندة من البلدان الشقيقة والصديقة ،وال تتطلب
س��وى التعاون الثنائي بين غرفة طرابلس والشمال
والمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي للشروع في إطالقها
وتنفيذها ،شرط احترام معايير الجودة التي تشترطها
الجهات العربية وال��دول��ي��ة الداعمة لمختلف برامج
ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية على السواء».

ن�شاطات اقت�صادية
{ تلقى وزير السياحة ميشال فرعون من رئيسة «لجنة
مهرجانات أرز تنورين» مارلين حرب والدكتور سهيل
مطر ،دعوة إلى رعاية أول مهرجان في أرز تنورين في 29
الحالي.
كما استقبل فرعون ،رئيس اتحاد بلديات جبيل وقرطبا
فادي مرتينوس ،ووفدا ً من أهالي قرطبا ،ورئيس «النادي
الثقافي الرياضي» جورج كرم ورئيس «اللجنة السياحية»
واألعضاء ،طلبوا منه رعاية مهرجان قرطبا في  5و 6أيلول
المقبل ،وقدّم الوفد للوزير فرعون درعا ً تقديرية.
{ عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا ً مع
سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد ،بمناسبة زيارته
للبنان ،وذلك في إطار إجتماعات التشاور التي يجريها
المجلس مع المسؤولين في مختلف المواضيع.
وأبلغ شديد مجلس إدارة الجمعية ،بـ«المناخ األميركي
اإليجابي لدى دوائ��ر القرار في الواليات المتحدة تجاه
القطاع المصرفي اللبناني ،طالما استمرت المصارف
اللبنانية في تطبيق السياسات الحكيمة والمتوافقة مع
القرارات الدولية المرعية اإلجراء».
وتبادل مجلس إدارة الجمعية اآلراء مع شديد ،خالل

مأدبة غداء أقامها رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه
تكريما للسفير وتقديرا ً «للنشاط الذي يبذله في خدمة
لبنان وقطاعه المصرفي».
{ أقامت جمعية تجار عاليه ،بالتنسيق مع اتحاد
تجار جبل لبنان ،عشاءها السنوي في منتجع «األريتاج»
ـ عين الرمانة ـ عاليه ،شارك فيه وزير الزراعة أكرم شهيب
والنواب :ف��ؤاد السعد ،هنري حلو ،وف��ادي الهبر ،نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان الدكتور نبيل فهد ممثالً رئيس الغرفة محمد شقير،
رئيس جمعية الصناعيين ف��ادي الجميل ،رئيس اتحاد
بلديات الغرب والشحار وليد العريضي ،رئيس بلدية
عاليه وجدي مراد ،رئيس بلدية عين الرمانة ـ عاليه ريمون
خلف ،رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل ،رئيس
إدارة «بنك بيروت والبالد العربية» غسان عساف ،رئيس
جمعية تجار عاليه سمير شهيب ،رؤساء بلديات وحشد من
رجال االعمال واالقتصاد والتجارة والجمعيات واألندية.
وخ�ل�ال الحفل ق��دم ك�� ّل م��ن شهيب وم���راد والجميل
وعساف دروعا ً تقديرية إلى رئيسي غرفة بيروت وجمعية
الصناعيين.

