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اقت�صاد

ال�شام�سي يزور اتحاد الغرف العربية

الق�صار :نثمن دور الإمارات في تعزيز التنمية
ّ
زار سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في لبنان حمد
سعيد الشامسي المق ّر الدائم لالتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة للبالد العربية «مبنى عدنان القصار
لالقتصاد العربي» ،حيث التقى الرئيس الفخري لالتحاد
رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية ال��وزي��ر السابق
عدنان القصار ،في حضور األمين العام المساعد التحاد
الغرف العربية شاهين علي شاهين .وجرى خالل اللقاء
استعراض سبل تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية
وسفارة دولة اإلمارات في لبنان ،إضافة إلى تقوية العالقات
االقتصادية بين لبنان ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقدم القصار في مستهل اللقاء ،باسمه وباسم القطاع
الخاص العربي ،تعازيه إلى الشامسي ،ورئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
وعموم الشعب اإلماراتي  ،جراء سقوط  45عسكريا ً إماراتيا ً
في اليمن.
وقال« :تشرفنا بزيارتكم العزيزة ،وإننا نثمن دوركم
في تعزيز العالقات اللبنانية ـ اإلماراتية ،ونثمن دور دولة
اإلمارات العربية المتحدة في دعم لبنان في كافة المراحل
والظروف ،إذ لم تبخل يوما ً في م ّد يد العون إلى أشقائها
اللبنانيين والعرب ،إيمانا ً منها بدعم القضايا المشتركة
وتعزيز التنمية في البلدان العربية».
وتطرق القصار خالل اللقاء إلى العالقة الوطيدة التي
تجمعه مع المسؤولين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والتي تمتد إلى سنوات طويلة ،الفتا ً إلى أنّ «دولة اإلمارات
عزيزة على قلوب اللبنانيين جميعا ،وخصوصا ً أنها
احتضنت وال تزال آالف العائالت اللبنانية ،ووفرت وظائف
آلالف الشباب اللبناني».

وقال« :من هنا فإننا معنيون بخدمة التعاون اللبناني
ـ اإلم��ارات��ي المشترك ،بما يعود بالنفع على البلدين
الشقيقين».
ك��ذل��ك ،تطرق القصار إل��ى استضافة عاصمة دول��ة
اإلم���ارات العربية المتحدة أب��و ظبي ،لمؤتمر أصحاب
األعمال والمستثمرين العرب السابع عشر ،تحت رعاية
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،خالل الفترة
 16و 17تشرين الثاني المقبل ،الفتا ً إلى «أهمية انعقاد
هذا المؤتمر في اإلم��ارات التي تمتاز اليوم باقتصاد قوي
ومتين ،وتعد من أهم البلدان العربية الجاذبة لالستثمارات
الخارجية».
وقال« :يعنينا كثيرا ً نجاح هذا المؤتمر الذي يصب في
خانة تطوير وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية
العربية».
وأشاد الشامسي ،من جانبه« ،بالبصمة البارزة التي
استطاع أن يتركها القصار ليس على مستوى العالم العربي
فحسب بل على المستوى الدولي» ،منوها بالدور الذي
يضطلع به كرئيس فخري لالتحاد العام للغرف العربية،
ومرحبا ً بانعقاد مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين
العرب في أب��و ظبي «ال��ذي يحظى بدعم ق��وي من قبل
المسؤولين اإلماراتيين».
ولفتا إل��ى أنّ «المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتفعيل
العالقات االقتصادية العربية ،وخصوصا ً أنه يعقد هذا
العام تحت شعار «االستثمار في الريادة واالبتكار».
وف��ي ختام اللقاء ،ق��دم القصار درع���ا ً تقديرية إلى
الشامسي ،عبارة عن مجسم مبنى اتحاد الغرف العربية،
ثم جاال في أرجاء االتحاد.

القصار مجتمعا ً إلى الشامسي في حضور شاهين
ّ

دبو�سي يبحث في رو�سيا
�سبل تطوير المبادالت التجارية

الحاج ح�سن يلتقي �سفير العراق

بحث وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع سفير العراق في لبنان علي
العامري في العالقات الثنائية وسبل تطويرها على الصعد االقتصادية
والصناعية والتبادلية.
كما ت ّم التطرق إلى موضوع زيارة وفد لبناني رسمي وخاص إلى العراق
والمشاركة في معرض بغداد الدولي في تشرين األول المقبل.

�سالمة والخازن يبحثان
الأو�ضاع المالية
استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن ،وتداوال في األوضاع العامة في البالد ومدى
تأثير الحراك الشعبي على مناعة الليرة.
وقال الخازن بعد اللقاء« :تشرفت بلقاء سعادة حاكم المصرف المركزي
الدكتور ري��اض سالمة ،وتداولنا في األوض���اع العامة في البالد ومدى
إنعكاسها على الجوانب المصرفية واالقتصادية ،السيما بعد تأجيل وفد
أميركي زيارته لبنان لبحث تشديد الرقابة على الحظر القائم على التعامالت
بعد التفاهم على خطة رفع العقوبات عن إي��ران ،فأبدى سعادة الحاكم
ارتياحه إلى اإلجراءات التي تتقيد بها المصارف اللبنانية لدفع أية مساءلة
حول التداوالت الجارية والتي ال يتهاون المصرف المركزي بالمحافظة على
احترامها حرصا منه على االستقرار النقدي .وما إعالنه عن تخصيص مليار
دوالر لضخها في سلة المصارف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،إال
الدليل الساطع على قدرة القطاع الرسمي المصرفي في تحريك وتفعيل الزخم
في السوق االقتصادية .وكان الرأي متفقا ً على أهمية التنسيق القائم بين
السلطتين التشريعية واإلجرائية لحماية األمن االقتصادي من قبيل تعزيز
الثقة الدولية بلبنان».

�سكرية :الف�ساد �أ�صبح تراث ًا
في وزارة ال�صحة
تساءل رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور اسماعيل
سكرية ،في بيان»،عن سر اختفاء لقاحات الشلل والسحايا ،كلما بدأت وزارة
الصحة حملتها اإلعالمية للتلقيح .هل ذلك يحدث صدفة مرفوضة بحكم
التكرار ،أم أنّ لعبة االحتكار وتسريب لقاحات للبيع في بعض عيادات طبية
ومستوصفات ومستشفيات هي السبب»؟
كما تساءل عن مراقبة برامج األمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع حيث
«تبرش» منذ التسعينيات حتى اليوم ،وعن دور دائرة الرعاية الصحية في
الوزارة بموازنتها السنوية المعروفة».
وختم سكرية« :إنه الفساد الذي أضحى تراثا ً في وزارة الصحة العامة».

دبوسي يتسلم درعا ً تذكارية من رئيسة إدارة الجمارك الروسية
زار رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق
دبوسي روسيا االتحادية على رأس وفد يضم ع��ددا ً من
رجال األعمال والمصدرين الزراعيين وأصحاب مؤسسات
الصناعات الغذائية.
والتقى دبوسي والوفد المرافق رئيسة إدارة الجمارك
وأركان مصلحة الجمارك في روسيا االتحادية ،بحضور
سفير لبنان شوقي بون ،ومدير مجلس األعمال الروسي
العربي فالديسالف لوتسينكو ،وأسفر اللقاء عن «تعاون
إيجابي على نطاق تقديم الجانب الجمركي الروسي كافة
التسهيالت والتخفيضات المتعلقة بالرسوم الجمركية».

كما التقى في غرفة تجارة موسكو ،رئيس قسم عالقات
التعاون ال��دول��ي فالديمير ب��اداالك��و ،وت � ّم االت��ف��اق على
«الشروع بعمل مشترك من أجل تطوير وتسهيل حركة
األعمال بين البلدين كما ضم اللقاء سيدات ورجال أعمال».
وأج����رى دب��وس��ي ،م��ب��اح��ث��ات م��ع ال��م��س��ؤول��ي��ن في
غرفة ت��ج��ارة وصناعة إقليم روس��ت��وف ف��ي جمهورية
أبخازيا الروسية ،حيث ت ّم التشاور في «الصيغ التي
تفضي الى تفعيل وتطوير المبادالت التجارية اللبنانية
الروسية،اضافة الى إب��رام إتفاقيات تعاون في مختلف
المجاالت االقتصادية».

نقابة العمال الزراعيين تفتتح
مق ّرها الجديد في �صيدا

احتفلت نقابة العمال الزراعيين في لبنان ،بذكرى
تأسيسها وافتتاح مقرها الجديد في صيدا ،برعاية رئيس
«رابطة الشغيلة في لبنان» الوزير والنائب السابق زاهر
الخطيب وحضوره ،كما حضر ممثل وزير الزراعة أكرم
شهيب الياس نعمة ،رئيس النقابة حسن عباس وأعضاء
النقابة ومندوبو المناطق ومسؤولو المستوصفات
الصحية التابعة لها وشخصيات دينية واجتماعية.
وألقى رئيس النقابة حسن عباس كلمة قال فيها« :إنّ
المشهد اليوم في لبنان يدعونا إلى القلق والخوف على
مصيرنا بسبب المعاناة الكبيرة في مختلف أوجه الحياة،
من تراجع في فرص العمل إلى انهيار القطاعات االنتاجية

وت��دن��ي ال��خ��دم��ات العامة م��ن كهرباء وم��ي��اه وطبابة
وتعليم ،إضافة إلى موضوع النفايات والفساد وتقاسم
الحصص».
وأضاف« :نرى تحركات من هنا وهناك تحاول رفض
الواقع ،وهذا أمر مهم ،لكن ال يجوز طرح شعارات فضفاضة
وبدون أفق لتحقيق المطالب ،وتضع الفاسدين في منزلة
الشرفاء والمناضلين».
ورأى أنّ «م��ن األفضل أن تتم دع��وة جميع الهيئات
األهلية والنقابية والناشطين في الشأن العام ،إلى عقد
لقاء إنقاذي ينتج عنه وضع برنامج متكامل لك ّل القضايا
المطروحة على الساحة اللبنانية».

أصدر أعضاء المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام
في لبنان ،المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول
«مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة» ،الذي نظمه االتحاد
العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ـ
المكتب اإلقليمي للدول العربية ـ بيروت ،توصيات عدة بعد
مناقشة واسعة حول البعد االقتصادي واالجتماعي لمشروع
ولمضمون محاضرات السادة من مختلف مواقع المسؤولية
والخبرة.
وق��د توجه المشاركون ،في بيان« ،بالتقدير لجهود
االتحاد العمالي العام لتنظيمه هذه الورشة البالغة االهمية
المتخصصة التي
ويعتبرونها استمرارا ً وامتدادا ً للندوة
ِّ
أقامها االتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 28
و 29أيار الماضي استنادا ً إلى توصيات الناتجة عنها».
كما شكروا «بوجه خ��اص من منظمة العمل الدولية
ومكتب األنشطة العمالية فيها ومن كافة السادة والسيدات
المحاضرين الذين أغنوا مشروع قانون التقاعد على مختلف
جوانبه وكذلك مشاركة الزمالء أعضاء المجلس التنفيذي
بالكثير من المالحظات الجدية والعميقة».
وطالب المشاركون «قيادة االتحاد العمالي العام الحكومة
اللبنانية بالعمل من أجل تصديق مجمل اتفاقيات منظمة
العمل الدولية المتعلقة بالضمان االجتماعي ،وخصوصا ً
االتفاقية رقم ( )102الصادرة عام  1952وما يتصل بها من
اتفاقيات متعلقة بالضمان االجتماعي خصوصا ً االتفاقيات:
 ( :)121بشأن منافع أصحاب العمل ـ .1962 ( :)128بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة ـ .1997 ( :)130بشأن الرعاية الطبية والمرض ـ .1969 :)168( -بشأن تأمين البطاقة ـ .1997

 ( :)183بشأن األمومة ـ .2000 ( :)157بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين ـ .1961( :)118بشأن المساواة في المعاملة في الضمان ـ.1962
وأوصوا «االتحاد العمالي العام بالطلب رسميا ً من منظمة
العمل الدولية تقديم مالحقاتها الفنية الشاملة حول مقترح
قانون «التقاعد والعجز وال��وف��اة» ،انطالقا ً من المبادىء
األساسية ومعايير منظمة العمل الدولية».
وشدّد المشاركون على «تطوير التعاون مع منظمة العمل
الدولية واإلف��ادة من خبراتها الفنية والتقنية والعمل على
تطوير مشروع القانون والمضي به انطالقا ً من مبادىء
ثالثية التمثيل والحوار االجتماعي».
كما أوصى المشاركون بتنظيم طاولة مستديرة بالتعاون
مع منظمة العمل الدولية لمناقشة اقتراح قانون نظام التقاعد
والعجز ما بين أطراف اإلنتاج الثالث (الدولة وأصحاب العمل
والعمال) فضالً عن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين
وثانويين لتعميق الحوار حول هذه القضية الحيوية وصوال ً
إلى إقرار قانون عادل وعصري».
ودعا المشاركون «قيادة االتحاد العمالي العام للقيام
بحملة تعريف واسعة بنظام التقاعد بالمشروع وأهميته
وضرورة تطويره بما يتالءم مع المتطلبات الفعلية للعمل
الالئق في لبنان».
وأكدوا «دور الدولة بتأمين الضمانات االجتماعية لكافة
اللبنانيين ،والتمسك بفلسفة الضمان االجتماعي القادمة
على مبدأ الشراكة الثالثية ألط��راف اإلنتاج وفقا ً ألسس
التكافل والتضامن االجتماعيين».

قزي ين ِّوه بقرار نقل �إدارة م�ست�شفى البترون
من ال�ضمان �إلى وزارة ال�صحة
جدّد وزير العمل سجعان قزي رفضه «إقفال مستشفى
ال��ب��ت��رون أك��ان��ت ب���إدارة ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان
االجتماعي أو وزارة الصحة» .وأكد خالل استقباله وفدا ً
مشتركا ً من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي
برئاسة توفيق مدهون ونقابة مستشفى البترون برئاسة
سعد باسيل ،أنّ «قرار نقل إدارة المستشفى من الضمان
إل��ى وزارة الصحة ه��و ق��رار صحيح ،ألنّ الضمان لم
يعد قادرا ً على إدارة هذا المستشفى ،فالضمان مسؤول
عن تغطية الطبابة وال���دواء وليس م��س��ؤوال ً عن إدارة
المستشفيات».
وأوضح «أنّ وزارة الصحة وافقت على إدارة المستشفى
بعد قرار اتخذ في مجلس ال��وزراء ووزي��ر الصحة طالب
بإعطائه سلفة مليار و 500مليون ليرة في شهر أيار ،لتكون

لديه القدرة على ح ّل المشكلة وتفعيل عمل المستشفى».
ولفت وزي��ر العمل إل��ى أنّ «الضمان االجتماعي قام
بواجبه القانوني لجهة إرسال إنذارات للموظفين بعد قرار
مجلس الوزراء ،وهذا إجراء روتيني مطلوب منه» ،مشدّدا ً
على أنه «اشترط في مجلس الوزراء أن يحتفظ المستثمر
الجديد أك��ان وزارة الصحة أم غيرها بالموظفين وفقا ً
للمادة  60من قانون العمل ،مؤكدا ً أنّ الصرف التعسفي
ممنوع للموظفين».
واشار إلى أنه «سيجتمع مع وزير الصحة ومدير عام
الضمان في وقت قريب لبحث آلية انتقال المستشفى من
الضمان إلى وزارة الصحة» ،مشدّدا ً على «أننا لن نقبل بأن
يرفع الضمان يده عن المستشفى في حال لم تقم وزارة
الصحة بدورها».

«الريجي» تنظم ور�شة عمل
عن خطة التطوير الم�ستدام

المجل�س الوطني يعلن نتائج
برنامج دعم البحوث العلمية
أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية بيانا ً حول نتائج برنامج دعم
البحوث العلمية في لبنان جاء فيه:
«ضمن برنامجه السنوي لدعم مشاريع البحوث العلمية التي يتقدم بها
الباحثون واألساتذة الجامعيون في المؤسسات اللبنانية العامة والخاصة،
وبنتيجة مداوالت لجان التحكيم المتخصصة اتخذ مجلس اإلدارة قرارا ً بدعم
 105مشاريع من أصل  181مشروعا ً قدمت إلى المجلس ضمن إعالن .»2015
واشار البيان إلى «أنّ المجلس اعتمد في تقييمه المشاريع البحثية على عدد
من المعايير األساسية الضامنة لجودة البحوث ،وأثرها اإليجابي على المجتمع،
مع إعطاء األولوية للمشاريع التي تتصف باالبتكار في الرؤية ،وآليات التنفيذ،
والتي تؤمن لها الجامعات البنى التحتية ،والتجهيزات المالئمة ،وبمقدورها
المساهمة في معالجة التحديات األساسية التي يواجهها البلد في البيئة،
والزراعة ،والصحة العامة والتكنولوجيا».
وأكد «أنّ برنامج هذا العام اتسم بالعدد الكبير للمشاريع المقدمة وباتساع
شريحة الجامعات الراغبة بااللتحاق بمنظومة البحث واالبتكار في لبنان .وقد
تجاوب المجلس فعمل على زيادة الموازنة الملحوظة لهذا البرنامج ،بالتعاون
مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء مما سهل قبول  105مشاريع توزعت
على الشكل التالي:
  40مشروعا ً في العلوم األساسية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات31مشروعا ً في علوم الطب والصحة العامة والبيولوجيا والتغذية 26 ،مشروعا ً
في علوم البيئة والزراعة والموارد الطبيعية 8 ،مشاريع في علوم اإلنسان
والمجتمع».
يذكر أنّ المجلس لم يدعم لهذا العام مشاريع البحوث في الطاقة المتجدّدة،
وبحوث المياه ،كونها قد حظيت بدعم خاص من البرنامج األوروبي المشترك
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االتحاد الوطني للنقابات:
للم�شاركة في اعت�صام � 9أيلول

الخطيب وعباس يفتتحان المقر الجديد للنقابة

تو�صيات ور�شة عمل م�شروع قانون التقاعد:
للقيام بحملة تعريف وا�سعة ب�أهميته وتطويره

دعا االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان «ك ّل العمال
والمستخدمين والمزارعين والعاطلين عن العمل والمستأجرين إلى المشاركة
في اعتصام  9أيلول الساعة السادسة مساء أمام ساحة النجمة».
ودع��ا أيضا ً النقابات واالت��ح��ادات واللجان العمالية إل��ى المشاركة في
«التحركات الشعبية التي يدعو إليها االتحاد وحركة  29آب وال��ذي يعتبر
االتحاد ونقاباته جزءا ً من هذه الحركة الشعبية» ،وطلب من جميع أعضاء
االتحاد ونقاباته «االشتراك بكثافة في ك ّل النشاطات التي تدعو إليها حركة 29
آب».

�إقفال فرنين في �صيدا
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أقفل مراقبو وزارة الصحة في صيدا
فرن األمين لصاحبه عبدالله اليمن ،لعدم توفر الشروط الصحية المطلوبة
وأتلفوا كمية من اللحوم.
كما أوقفوا فرن زينة لصاحبه بالل المصري عن العمل ليوم واحد لحين
استيفائه الشروط الصحية المطلوبة.

سقالوي متحدثا ً أمام المشاركين في الورشة
نظمت «إدارة حصر التبغ والتنباك ـ الريجي» بالتعاون مع
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ،ورشة عمل داخلية
أقيمت في مبنى اإلدارة في الحدث ،بمشاركة أعضاء لجنة
اإلدارة والمديرين ورؤس��اء المصالح ،وخصصت الورشة
لمناقشة مشروع إعداد خطة تطوير مستدام لـ «الريجي»،
ول�لإض��اءة على أه��داف��ه ومراحله والمنهجية المعتمدة
إلنجازه.
بداية ،أكد مدير عام الريجي ناصيف سقالوي أنّ «الشركة
تسعى إلى الجودة والوصول إلى االمتياز بما يميزها عن
الوضع السائد في مرافق الدولة».
وقال« :إنّ التطوير المستدام يتضمن الجودة والمسؤولية
المجتمعية» ،موضحا ً أنّ «الجودة هي الوصول بالريجي
إلى االمتياز ،بما يميز الريجي عن الوضع السائد في مرافق
الدولة» ،وأنّ «المسؤولية المجتمعية هي تحسين صورة
الريجي لدى ال��رأي العام من خالل دعمها لنشاطات في
االقتصاد والمجتمع والبيئة ،وأعتبر أنّ هذا المشروع هو
استثمار مربح ماليا ً إلى جانب أهميته المعنوية».
وعرضت رئيسة مكتب المديرية العامة مريم الحريري
أهداف اللقاء وأجندة العمل وأهمية استراتيجية التطوير

المستدام إلدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ،ووصفت
المشروع بأنه «ضخم وطويل األمد» ،مضيفة« :نحتاج إلى
خلق لغة مشتركة وفريق عمل متكامل ألنّ هذا المشروع
هو مشروع ك ّل فرد في الريجي ،ومسؤولية ك ّل فرد في هذه
المؤسسة».
وأوضحت أنّ «استراتيجية التطوير المستدام ترتكز على
عنوانين أساسيين هما التنمية المستدامة وإدارة الجودة»،
شارحة أنّ «هذا مشروع طويل األمد ونتائجه الملموسة قد
ال تكون سريعة بل ستصبح ملموسة تباعا ً بشكل مرحلي
وممنهج ،وسيتم تنفيذه على مراحل ووفق األولويات التي
تتناسب مع البئية واإلمكانيات المتاحة ،والخطوة األولى
وضع خطة تنفيذية مع برنامج زمني لتطبيق ك ّل هدف».
ثم عقدت جلسة أول��ى تناولت أهمية تطبيق التنمية
المستدامة والفائدة من تحويل استراتيجية العمل في
المؤسسات إلى استراتيجية مستدامة ،وجرت في الجلسة
الثانية مناقشة مراحل المشروع وخطواته المستقبلية
ومنهجية العمل ،ثم كانت جلسة لفريق عمل المشروع تم
فيها تحديد مه ّمات فريق العمل والتوقعات واألطراف ذات
العالقة.

ن�شاطات اقت�صادية
{ وق��ع وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب ،في حضور مدير
مكتب الوزير أنور ضو ومديرة مشروع الطاقة الخضراء
للشركات الخضراء ( )GRENECOالمهندسة ماجدة
مشيك اليوم ،عقد اتفاق تمويل مشترك لتنفيذ أعمال طاقة
متجددة في القطاع الزراعي في ثالث م��زارع خاصة في
زحلة وبيصور وأنصار ،وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع
الطاقة الخضراء للشركات الخضراء (،)GRENECO
وهو مشروع ممول من قبل االتحاد األوروبي ضمن برنامج
 2013-ENPI CBC MED program 2007والذي
يهدف الى تحسين كفاءة الطاقة في الزراعة في منطقة
المتوسط من خالل نشر مصادر الطاقة المتجدّدة لتصبح
مصدرا ً منتجاً ،كذلك دعم القدرات المحلية من خالل التطوير
االقتصادي واالجتماعي والبيئي والثقافي ،كذلك ،إشراك
القطاع الخاص كالمزارعين بتنفيذ المشاريع المعتمدة على
استخدام الطاقة المتجدّدة في الزراعة كجزء من دعم هذا
القطاع عند المزارعين.
{ أقامت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومكتب التمثيل
اإلقليمي التحاد الموانىء البحرية العربية حفل استقبال
في حرم مرفأ طرابلس لسفينة التدريب البحري (عايدة )4

التابعة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري في مصر.
حضر االحتفال رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس محمود سلهب ،مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ
القيسي ،مدير المرفأ أحمد تامر ،رئيسة مكتب التمثيل
اإلقليمي التحاد الموانىء البحرية العربية فاتن مرعب
سلهب ،رئيس مركز األمن العام في المرفأ النقيب إيلي عيسى
ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،رئيس
مكتب مخابرات الجيش في المرفأ المقدم أحمد العمري،
رئيس األكاديمية البحرية العربية إسماعيل عبد الغفار،
عميد معهد التدريب وقائد المأمورية عبد الحميد القاضي،
القبطان حسام مجد الدين طه ،مسؤول التدريب البحري
القبطان شريف حلمي ،الربان عمر سمير نصير،الربان حسن
الجويلي ،وكبير المهندسين عادل السيد عبد اللطيف ورئيس
قسم التدريب الهندسي وليد أحمد الرفاعي.
وضمت السفينة في رحلتها إلى ميناء طرابلس 142
طالبا ً من مختلف الجنسيات العربية وال سيما اللبنانية
والسورية والمصرية والسعودية واإلماراتية ومن البحرين
والسودان ونيجيريا.

