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حمليات

�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن ال�سعوديّة ال تريد اّ ً
حل لأزمات المنطقة

نا�صر :ت�أجيل جنيف م�صلحة ل�سورية
ّ
�سيمتد حتى موعد االنتخابات
وم�سا ُر التفاو�ض
حاورها سعد الله الخليل
رأت المستشارة السياسية
ل���ل���ب���رل���م���ان ال�����دول�����ي ل�لأم��ن
وال�����س��ل��ام ـ م���ك���ت���ب وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة س��ن��اء ن��اص��ر «أنّ
تأجيل ملتقى جنيف  3يعود
ب����األس����اس إل����ى ال��م��ش��اري��ع
ال��ت��ي ت��ق��ف وراء ان��ع��ق��اد تلك
الملتقيات بدءا ً من جنيف .»1
وق����ال����ت ن����اص����ر ف����ي ح����وار
م��ش��ت��رك ل��ص��ح��ي��ف��ة «ال��ب��ن��اء»
وش��ب��ك��ة «ت����وب ن���ي���وز»« :ك��� ّل
مبعوث دول���ي ي��أت��ي بأجندة
ج��اه��زة وواض���ح أنّ األجندة
الدولية حول سورية لن تغير
أي ب��ن��د م��ن ب��ن��ود المشروع
ال ُمراد تحقيقه وبالتالي فإنّ
ج��والت المبعوثين الدوليين
داخ��ل سورية للحديث مع ما
يسمى المعارضة السورية
يع ّد استكماالً للمشهد العام».

السوريون ال يثقون
بمعارضة الخارج

وأكدت ناصر «أنّ غياب الحكومة
السورية ع��ن جنيف  1كشف ع ّما
ورد من بنود ال تتوافق مع القيادة
السورية والشارع السوري وتجاوز
المجتمع الدولي لبنود وقف العنف
وتعريف اإلره���اب» ،الفتة إل��ى «أنّ
اإلص��رار على حصر األزمة السورية
بتنحي الرئيس بشار األسد يكشف ما
وراء هذه الملتقيات» .وأضافت« :هذا
األمر غير مقبول لدى القيادة السورية
وحتى قيادات األحزاب».
ولفتت إل��ى المشروع المرسوم
للمنطقة بعد مقتل الرئيس الليبي
مع ّمر القذافي بالطريقة المسيئة
وإع����دام ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ص��دام
حسين« ،حيث تسعى أميركا إلى
تغيير ج��ذري في المنطقة العربية
لذلك تجاوزت بنود جنيف  1وأصرت
تنحي الرئيس األس��د ور َّوج��ت
على ّ
لمصطلح هيئة الحكم االنتقالي
بالصالحيات الكاملة بغطاء تشكيلها
من الحكومة وأطياف المعارضة من
الخارج كمقدمة لكسر هيبة الدولة
السورية».
وتابعت ن��اص��ر« :ع � ّب��ر ال��ش��ارع
ال��س��وري خ�لال السنوات الماضية
عن عدم ثقته بالمجموعة الموجودة
في ال��خ��ارج والتي تنادي من على
منابر واشنطن ،ومعها السياسيون
األميركيون ،بإسقاط س��وري��ة ،في
حين ت �دّع��ي أنّ ال��ق��ي��ادة السورية
متآمرة م��ع األميركي ض � ّد الشعب
وه��ذا كالم استهالكي وازدواج��ي لم
يعد يُقنع الشارع السوري».
واع��ت��ب��رت «أنّ جنيف  3ال يق ّل
عن جنيف  1و 2وسيالقي المصير
ن��ف��س��ه» .وق��ال��ت« :ل��م أقتنع بأي
جنيف من الثالثة وال أعقد آماال ً عليها،
فموسكو حاولت أن تكون لها ورقة
ضغط في موضوع التفاوض بوجه
األميركي عبر موسكو  1و 2وحاولت
فرض أجندة ورؤية سورية وأظهرت
المعارضة المختلفة عن المعارضة
المسلحة ال��ت��ي يدعمها األميركي
والتي يطلق عليها تسمية «معارضة
معتدلة» .فكيف يس ّمونها معتدلة
وهي تحمل السالح»؟ ودعت ناصر
الدول الغربية ،وعلى رأسهم أميركا،
إلى «محاسبة ك ّل من حمل السالح
في وجه الدولة السورية وفق قانون
مكافحة اإلره��اب ال��ذي تعتمده تلك
الدول».
وح���ول ال��م��ش��ارك��ة ال��ك��ردي��ة في
الملتقى ورف��ض السعودية تمثيل
صالح مسلم في الوفد وتعيين الوزير
المنشق ري��اض نعسان كممثل عن
األك��راد ،رأت ناصر أنّ ذلك «يكشف
االزدواجية السعودية والرغبة بأن
ال يمثل األكراد من الداخل السوري».
وق��ال��ت« :ل��ن ُت��دع��ى الشخصيات
المعارضة الداخلية بأسماء األحزاب
وال��ت��ي��ارات السياسية ب��ل ستقدم
بشخصيات مستقلة سياسية».
واعتبرت «أنّ اإلصرار السعودي
على تسمية محمد ع��ل��وش ضمن
الوفد المعارض محاولة لتفخيخ
الجسد السياسي ال��س��وري وليس
المفاوضات ،بعد أن حاولوا إسقاط
منظومة الدولة مع شقيقه المنافق
زه���ران ،واآلن يكتمل المشروع مع
محمد ع��ل��وش ف��ي خ��ط��وة لتجاوز
القرار الدولي وما فرضه على األردن
من تقديم لوائح بأسماء المنظمات
اإلره��اب��ي��ة وب��ع��د ت� ُّ
�أخ��ر األردن في
تقديم األسماء والحديث عن استثناء
أحرار الشام وجيش اإلسالم وجبهة
النصرة اإلرهابية يأتي في سياق
المسعى السعودي لتمرير الملتقى
دون اكتمال موجباته حيث تراهن
الرياض على انتهاء والي��ة الرئيس
ب��اراك أوب��ام��ا وتسلم الجمهوريين
الحكم لتهدِّد بإشعال المنطقة بحروب
ك��ب��رى» .وأض��اف��ت« :ال��س��ع��ودي ال
يرى واقعه ويخبئ رأسه في الرمال
كالنعامة فخسائره في اليمن ال يمكن
التغطية عليها ويراهن على صنع
نصر في اليمن بجيش المرتزقة الذي
جمعه من ك ّل دول العالم ،وبالتالي
المملكة ال تريد حاليا ً أي ح ّل لألزمة
السورية».
وأكدت ناصر «أنّ أركان اإلرهاب

لمحا�سبة ّ
كل من حمل ال�سالح في
وجه الدولة ال�سورية وفق القانون
الدولي لمكافحة الإرهاب
كاملة لدى فصيل جيش اإلسالم الذي
يمثله علوش كونه يحمل السالح
في وجه الدولة ،وكونه قاتالً مارس
م��ج��ازر علنية ف��ي أكثر م��ن منطقة
ولديه سجن معروف بسجن التوبة
في دوم��ا يحتجز فيه مدنيين ،كما
أنّ زه���ران ومحمد ع��ل��وش وضعا
المدنيين في أقفاص حديدية وجالوا
بهم ك ّل المناطق .فهل تقبل أميركا أن
يُحبس مواطن أميركي في قفص من
قبل من يدعونها معارضة «سلمية»
أو «معتدلة»؟ أين االعتدال»؟
وتابعت« :بعد االتفاقيات التي
ضمنتها واشنطن ح��ول الغاز وما
حصلت عليه من االمتيازات أصبحت
السعودية عبئا ً على واشنطن ،ولذلك
سمحت األخ��ي��رة ألرم��ل��ة الملك فهد
بنشر وثائق حول حياتها معه والتي
يظهر فيها مدمنا ً على المخدرات
والقمار في النوادي األميركية».

التطورات الميدانية أعادت
تركيا إلى مشاريعها
وأحالمها القديمة

ورأت ناصر «أنّ تأجيل انعقاد
ملتقى جنيف لصالح ال��س��وري��ن،
فعندما تستطيع الحكومة السورية
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال����ح����دود ،فهي
تسحب بذلك ورق��ة من األوراق من
ي��د المفاوضين وتضمن مكاسب
لشعبها» .وأضافت« :إنّ السيطرة
ع��ل��ى رب��ي��ع��ة وس��ل��م��ى وال��م��ن��اط��ق
الحدودية مع تركيا ووصول الجيش
إلى مشارف جسر الشغور يسحب
الورقة التركية وكذلك التطورات في
ريف حلب ودرعا».
واعتبرت «أنّ التطورات الميدانية
دفعت بتركيا إلى العودة لمشاريعها
القديمة والتواصل مع إسرائيل .أما
األميركي فهو يتعاطى مع التركي
كما يتعاطى مع السعودي ،وبعد
أن زرع في فكره أنه الوالي العثماني
في الشرق األوسط سحب ك ّل ذلك بل
ومنع دخوله إلى االتحاد األوروبي.
وق��د تالشى الحلم التركي رغ��م أنّ
أردوغ��ان كان مستعدا ً للزحف نحو
األميركي وتقديم ك ّل الشعب التركي
رهينة وأضحية لألميركي ُمقابل
دخوله لالتحاد األوروبي ،لكنّ القرار
بعدم دخوله متخذ منذ خمسة عشر
ع��ام �اً ،ل��ذل��ك ك��ان التوجه التركي
نحو الشرق وهذا ما أض ّر بمصالح
السعودية التي تعتبر نفسها راعية
المسلمين».
وع���ن ال��ت��وج��ه ال��ت��رك��ي ص��وب
أفريقيا من البوابة الصومالية ،أكدت
ناصر «أنّ الصومال من أكبر الدول
الحاضنة لإلخوان المسلمين لذلك
يرى أردوغان إمكانية للتقدم».

الخالف
السعودي ـ اإليراني

وحول الخالف اإليراني السعودي
وتأثيره على استمرار األزم���ة في
س��وري��ة ،س��أل��ت ن��اص��ر« :ب��م��ا أنّ
السعودي يقول إنّ اإليراني يتدخل
في الشأن السوري الداخلي ويعتبر
نفسه وص��ي�اً ،فكيف يجيز لنفسه
التدخل؟ هل ألن��ه خ��ادم الحرمين
الشريفين ووال��ي المسلمين؟ وماذا
أبقى للمسلمين بعد أن استبدل آل
سعود مكان رمي الجمرات بسفينة
ن���وح؟ م��ا ُي��رم��ى اآلن ليس هيكل
الشيطان بل سفينة سيدنا نوح عليه
السالم».
وأض���اف���ت« :ال ي��م��ك��ن أن يأمل
السوريون خيرا ً من بلد أو دويلة
ليس لديها قانون أو دستور بل تعلم
الطفل كيف يقطع اليد أو اللسان أو
ال���رأس .كيف يمكن للسعودية أن
تواجه دولة تمتلك ثورة علمية وبنت
دولة تحت إدارة المرشد الخامنئي
ونجحت رغم الحظر والعقوبات في
حجز مقعد لها بين ال��دول الكبرى،
لذلك تشعر السعودية ب��أنّ إي��ران
قد سحبت شيئا ً من قوتها .إي��ران
ال تدعو ،كما تدّعي السعودية ،إلى
التشيُّع ولم تدرج في أي من الكتب
المدرسية مبادئها أو نهجها وال
نستطيع المقارنة التي ال تجوز أصالً
بين السعودية وإيران».
وأكدت ناصر أنّ السعودي ليس
صاحب القرار بل هو منفذ وممول

لسياسات واشنطن ،فعندما اتخذ
األميركي ق���رارا ً بإشعال م��ا سمي
بالربيع العربي والذي بدأ من شمال
الغرب األفريقي ووصل إلى سورية،
بدأت قطر بالتمويل ،وبعدها سلمت
واشنطن الملف للسعودية كون
األميركي ال يموِّل» .وأوضحت «أنّ
ما ُف��رض على السعودي ك��ان من
باب التخويف بأنّ عدوه المباشر
ف��ي ط��ه��ران اإلي���ران���ي ألن���ه يدعم
ال��م��ق��اوم��ات كما ال��ن��ظ��ام ال��س��وري
وأض���اف���ت «ال��ش��ح��ن األم��ي��رك��ي
ل��ل��س��ع��ودي ب���أنّ إي���ران خ��ص��م له
مكنها من تفريغ األسلحة التي لديها
عبر تصديرها للسعودية وبذلك
تكون الرياض أكبر مشتر للسالح
األم��ي��رك��ي غير المستخدم .واآلن
تعتمد واشنطن سياسة إنهاء دولة
بني سعود عبر تخفيض أسعار
النفط من بوابة المواجهة مع إيران
لكنها كانت الخاسر األكبر ،فبأمر
أميركي خ� ّ
�ف ال��م��ردود السعودي
كمقدمة للمشروع األميركي المقبل
والمتمثل بتقسيم السعودية إلى
ثالثة دوي�لات متفق عليها دولياً،
وربما التناحر بين محمد بن سلمان
وول���ي ول���ي ال��ع��ه��د وزرع الفتنة
بينهما يندرج في هذا السياق وفق
المصلحة األميركية».
وأشارت ناصر إلى «أنّ المصلحة
األميركية تندرج ضمن مشروع واسع
قائم على التقسيم من بوابة االعتماد
األم��ي��رك��ي على المذهب الوهّ ابي
ليشكل دوي�لات في الوطن العربي
على ش��اك��ل��ة «داع����ش» وأخ��وات��ه
تمهيدا ً إلع�لان يهودية ال��دول��ة في
إس��رائ��ي��ل ،ف��ال��م��وق��ف اإلس��رائ��ي��ل��ي
المصفق النهيار أي دولة في الوطن
العربي يحقق أهداف واشنطن».
ولفتت إل��ى ال��دراس��ات المثبتة
التي تقول إنّ النفط في السعودية
سينضب وعمره قد ال يتجاوز العشر
س��ن��وات ،وق��ال��ت« :أميركا سحبت
م��ا تحتاجه م��ن النفط السعودي
وتصريحات واشنطن ض ّد الرياض
توحي ب��أنّ ال��ورق��ة السعودية قد
انتهت».

نظرية المليار الذهبي

وت��ح��دث��ت ن��اص��ر ع���ن ن��ظ��ري��ة
«المليار الذهبي» والتي اعتمدت في
بداية الحرب على سورية« ،حين
ق��ال ال��ق��رض��اوي :فليمت الثلث أو
الثلثين وهي نظرية المليار الذهبي
حيث يجب أن تبقى الحروب قائمة
في العالم والوطن العربي تحديداً،
ألنّ الثروات الموجودة في الشرق
األوسط تسمح بتمويل تلك الحروب
ليصل عدد السكان إلى المليار وليس
م��ن ب��اب ال��ت��ش��اؤم ،ف���إنّ ال��ح��روب
ستبقى حتى يصل السكان إلى هذا
العدد».
وتابعت« :في هذا السياق يأتي
أخ��ذ ال��ك��وادر الشابة وال��دع��وة إلى
الهجرة لنهوض اقتصادات الغرب،
وق��د ب��دأت التصريحات األلمانية
برفض  200نازح يوميا ً وتصديرهم
إلى بقية الدول ليتوزعوا في الدول
األوروب��ي��ة لفقدان ال��ق��ارة العجوز
الجيل الشاب ،فالمستشارة األلمانية
أنجيال ميركل أخذت ما تريد ورفضت
ال��ب��اق��ي ،ل��ذل��ك أطلقت عليهم اسم
الجئين إلعادتهم إلى دولهم في أي
وقت تق ّرر أوروبا».
واختتمت ناصر حوارها باإلعراب
ع��ن اعتقادها «ب���أنّ م��س��ار جنيف
سيتواصل لسنة وستة أشهر حتى
يأتي موعد االنتخابات السورية،
فأميركا وروسيا تعلمان أنّ الرئيس
بشار األس��د منتخب بشكل شرعي
وأنّ هناك صناديق اقتراع يحتكم
الشارع إليها والدليل ما قاله وزير
الخارجية األميركي جون كيري لوفد
ال��ري��اض« :عليكم أن تهزموا األسد
وتقبلوا المنافسة» ،ما يعني عودتهم
إلى الشرعية بعد أن يحصل الغرب
على ما يريد من اتفاقات وهذا شيء
واضح».

ُي��ب��ثّ ه��ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً على
موقع قناة «ت��وب نيوز» على
يوتيوب على الرابط الساعة
ال��خ��ام��س��ة م��س��ا ًء و ُي��ع��اد عند
الحادية عشرة ليالً.

دبور يبحث �أو�ضاع الالجئين
و�إجراءات «�أونروا» مع قزي والخطيب
بحث السفير الفلسطيني أشرف دبور أوضاع الالجئين الفلسطينيين وحقهم
في العمل وإجراءات أونروا مع ك ّل من وزير العمل سجعان قزي ورئيس جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب.
وأكد دبور ،بعد لقائه قزي« ،أنّ وزير العمل ال يدخر جهدا ً في سبيل مساعدة
الشعب الفلسطيني وله بصمات كثيرة في هذا المجال».
وأوض��ح ق��زي ،من جهته« ،أنّ وزارة العمل تواصل جهودها لتأمين كل
ما يمكن أن يحمي الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الدولة اللبنانية
اجتماعيا ً وإنسانياً».
أنّ
وأضاف« :نحن نعرف هناك فرص عمل ال يملؤها اللبنانيون وال بد أن
تكون االولوية فيها للفلسطينيين .وفي المقابل ،هناك قوانين لبنانية جديدة
أقرت في العام  2010ال ب ّد من أخذها في االعتبار من دون أن ننسى أنه يوجد
في لبنان نسبة  25في المئة من الشعب اللبناني عاطلين عن العمل ،وال بد أن
تكون األولوية للبنانيين».
وعن إجراءات أونروا األخيرة ،رأى قزي «أنّ أونروا تريد أن تغسل يديها من
الالجئين الفلسطينيين وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية ،في حين أنّ هذه
المؤسسة أنشئت لحماية الفلسطينيين ودعمهم مالياً ،وهو أمر ال ب ّد أن تثيره
الحكومة اللبنانية مع االمم المتحدة والدول المعنية».
وفي مق ّر سفارة دولة فلسطين في الجناح ،عرض دبور والخطيب ،بحسب
بيان السفارة« ،األوض���اع الصحية لالجئين الفلسطينيين ،في ظ� ّل قرار
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونروا األخير العمل بالبرنامج
االستشفائي الجديد لعام  2016وتأثيره السلبي على أبناء شعبنا ،وخاصة
في مخيمات لبنان ،وجرى التأكيد على أنّ الخدمات الصحية حق للشعب
الفلسطيني يجب عدم المساس به».

�إحالة ّ
تعديات على م�شاعات
في الجنوب �إلى النيابة العامة
أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة ع��ددا ً من الملفات
موضوع شكاوى وإخبارات حول ملفات مرتبطة بتعديات على مشاعات عائدة
للدولة اللبنانية ومسحها بأسماء اشخاص ،وذلك في ك ّل من بلدات الضهيرة ـ
قضاء صور ،وعين إبل ـ قضاء بنت جبيل ،حيث تضمن ملف الشكوى في شأن
األخيرة وما تبين من خالل ما أظهره المسح قيام بعض السماسرة باالستعانة
ببعض المخاتير من قضم ممنهج وفاضح لألمالك العامة والخاصة مع ما نجم
عنه من ظلم كبير ألهالي البلدة وخسائر للملك العام على السواء.
يُذكر أنّ عددا ً من الملفات يجري تحضيرها لتأخذ المسار نفسه إلى النيابة
العامة المالية إلجراء المقتضى القانوني في شأنها.

 ...وملف بيع �أدوية
ل�صيدلية غير مرخ�صة
أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على النيابة العامة التمييزية،
ملفا ً يتعلق ببيع أدوية من صيدلية السناء في القبة في طرابلس ،ومستودعات
أدوية  ،suppliers medix drugسانته فارم زحلة وnew yara pharm
في طرابلس ،لمصلحة صيدلية غير مرخصة في نهر البارد ،تملكها الصيدالنية
ميرفت حسن السيد ،بما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديالته،
فضالً عن انعكاساته السلبية المحتملة على الصحة العامة.
وطلب أبو فاعور متابعة التحقيقات مع المخالفين والمتورطين واتخاذ
اإلجراءات القانونية المناسبة.

الخولي :اللتزام الم�صارف
بالقوانين المحلية قبل الخارجية
انتقد رئيس االتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان،
«هرولة وفد من جمعية المصارف لزيارة الواليات المتحدة األميركية ،للبحث
في قرار الكونغرس األخير القاضي بفرض عقوبات على المصارف والمؤسسات
المالية المتعاملة مع «حزب الله» ،مستغربا ً بـ«الشكل هذا التصرف الذي جعل
من المصارف اللبنانية أن تتخطى السيادة الوطنية للبنان والمسؤولين
المعنيين الرسميين في معالجة ومتابعة هذا الملف خارج األراضي اللبنانية
بحيث ان االلتزام بالقرارات الصادرة عن اإلدارة االميركية من جانب المصارف
اللبنانية يجب أن يكون عبر قرارات فقط يتخذها مصرف لبنان».
ورأى أنّ «ع��ددا ً صغيرا ً من المصارف اللبنانية يلتزم بأحكام القوانين
الصادرة عن السلطات النقدية ،مقابل عدد ليس بالقليل منها ال يلتزم بتلك
األحكام أو باألحرى يبذل جهده محاوال ً االلتفاف عليها بغية تعظيم أرباحه
ولو على حساب المستهلك ومن هنا نسأل حاكم مصرف لبنان عن فاعلية تلك
القرارات ،خصوصا ً لناحية ضعف القدرة على وضعها موضوع التطبيق قانون
حماية المستهلك».
ودعا «حاكم مصرف لبنان إلى ضرورة التشدُّد في دعوة المصارف اللبنانية
إلى االلتزام أوال ً بالقرارات والقوانين الصادرة عن السلطة المحلية والخاصة
بحماية المستهلك اللبناني قبل أي التزام خارجي».

ندوة لتج ّمع رجال الأعمال
حول «جذور النجاح الع�شرة»
دعا رئيس «تج ُّمع رجال االعمال اللبنانيين» الدكتور فؤاد زمكحل،
في بيان ،إلى «ندوة إدارية بعنوان «جذور النجاح العشرة» ،بالتعاون
مع شركة تميز « ،»Tamayyazبهدف بناء فنون القيادة وزرع البذور
الرئيسية لتحقيق النجاح وتطوير الذات ،وذلك صباح الرابع من شباط
المقبل من الساعة التاسعة والنصف صباحا ً ولغاية الثانية عشرة
ظهراً ،في فندق «.»The Small Ville Badaro

دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية
لمساهمي بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل
يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل
ب��دع��وة المساهمين لحضور الجمعية العمومية غير العادية
التي ستنعقد في المركز الرئيسي للمصرف الكائن في الجناح،
ش��ارع عدنان الحكيم ،بناية حجيج ،عند العاشرة صباحا ً من
نهار الثالثاء ال��واق��ع في  2016/2/16للتداول في جدول
االعمال التالي:
 )1التحقق من صحة االكتتاب بكامل زيادة راسمال المصرف
المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ
 2015/10/19وتحرير كامل قيمة االسهم المصدرة.
 (2التصديق بشكل نهائي على التعديالت التي ادخلت على
بعض مواد النظام االساسي نتيجة لزيادة راسمال الشركة .
 )3امور مختلفة طارئة.
مجلس اإلدارة

افتتاح م�ؤتمر «العالقة بين ال�شركات والم�ؤ�س�سات الجامعية»

الحاج ح�سن وبو�صعب :لتطوير االقت�صاد
واحت�ضان الطالب المبدعين
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج
حسن ووزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب ممثالً بالمدير العام
للتعليم العالي أحمد الجمال ،مؤتمر
«العالقة بين الشركات والمؤسسات
الجامعية» الذي تنظمه جامعة الروح
القدس والجمعية اللبنانية لتقدم
العلوم في حرم الجامعة في الكسليك،
بالتعاونمعوزارتيالصناعةوالتربية
والجيش اللبناني والسفارة الفرنسية
والوكالة الجامعية الفرانوكوفونية
وجامعة لورين في فرنسا ومعاهد
الدكتوراه في جامعات :الروح القدس،
اللبنانية ،القديس يوسف ،األميركية
ووبيروت العربية ،وبمشاركة المدير
العام لوزارة الصناعة داني جدعون،
المدير العام لمعهد البحوث الصناعية
بسام الفرن ،المديرة العامة لمؤسسة
المقاييس والمواصفات (ليبنور) لينا
درغ��ام ،رئيس جامعة الروح القدس
األب ه��ادي محفوظ ،االباتي بولس
نعمان ،ممثلين ع��ن ق��ائ��د الجيش
والمجلس الوطني للبحوث العلمية،
معهد ال��ب��ح��وث الصناعية ،مكتب
برنامج الجودة في وزارة االقتصاد،
المعهد ال��وط��ن��ي ل��ل�إدارة ،جمعية
الصناعيين وتجمع رج��ال األعمال
اللبنانيين.
وألقى محفوظ كلمة أك��د فيها أنّ
العمل الجامعي األكاديمي «لم يعد
فقط مهيئا ً لنجاح عملي في الحياة،
بل أضحت العالقة مع المجتمع ،في
جميع مؤسساته وقطاعاته ،جزءا ً من
العمل الجامعي األكاديمي» ،الفتا ً إلى
«أنّ الجامعة أصبحت بذلك ،مكونا ً من
مكونات المجتمع المؤسساتي».
ورأى رئيس الجمعية اللبنانية
لتقدم العلوم نعيم عويني «أنّ هذه
الخطوة ستساعد في تطوير اإلنتاجات
الصناعية في لبنان بشكل علمي ،كما
في إيجاد فرص عمل أوسع للبنانيين
الحائزين على شهادات دكتوراه ،فال
يتوقف عملهم عند إعطاء ال��دروس
فقط في مؤسسات التعليم العالي».
وأشار رئيس تج ُّمع رجال األعمال
اللبنانيين ف���ؤاد زم��ك��ح��ل إل���ى أنّ
«االقتصاد اللبناني مبني على ركائز
ث�لاث :الجامعات ،القطاع الخاص،
والجالية اللبنانية في الخارج ،وهذا
هو بترول لبنان الحقيقي» ،الفتا ً إلى
«أنّ الحصول على وظيفة أصبح اليوم
تحديا ً كبيرا ً للعائالت والجامعات
والبلدان واالقتصاد الوطني».
ولفت رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين فادي الجميل إلى أنّ «العمل

الحاج حسن متحدثا ً خالل االفتتاح في جامعة الروح القدس
على م�لاءم��ة مشاريع واط��روح��ات
الدكتوراه مع حاجات سوق العمل هو
أبرز التحديات التي تواجهنا اليوم».
وقال« :نحن في جمعية الصناعيين
نركز على العمل معا لجمع ك ّل الطاقات
التي نعتبر تنوعها قيمة مضافة
واع��دة تعيد للبنان دوره .المطلوب
إذا ً ربط طاقاتنا وخريجي الجامعات
بمؤسساتنا ومصانعنا ،لكي نصنع
هذا الفارق والتمايز مع منافسينا».
وتحدث ك ّل من رئيس قسم ريادة
األعمال في جامعة لورين الفرنسية
كريستوف شميت وم��دي��ر الشرق
األوس��ط في الوكالة الفرانكوفونية
للجامعات هيرفيه سابوران ،مؤكدين
أنّ «التحدي الكبير يتمثل في االنفتاح
ب��ي��ن ال��م��ؤس��س��ات وال��ج��ام��ع��ات»،
مركزين على «دور االساتذة في تطوير
المعرفة ،مع اهمية اتاحة الفرصة امام
الطالب للتعبير عن آرائهم وإعطائهم
الثقة بأنفسهم .إذ أنّ ل��دى الطالب
الكثير من األفكار يجب استخراجها
من خ�لال بناء ثقافة شراكة داخل
الجامعة».
وألقىالجمالكلمةبوصعب،مشيرا ً
إلى «أنّ الجهود التي يبذلها الباحثون
الشباب والتكاليف التي يتكبدونها
م��ن أج���ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ش��ه��ادات
الدكتوراه من أفضل الجامعات ال تبلغ
خواتيمها في أغلب االحيان ويكتفي
هؤالء الشباب المجاهدون بالتدريس
الجامعي على أهميته ،وذلك بسبب
عدم وج��ود التنسيق بين مخرجات
األب���ح���اث وح���اج���ات س���وق العمل
الصناعية واالقتصادية واإلنتاجية».
ورأى «أنّ هذا المؤتمر الذي يشكل
منصة لتحقيق هذا التواصل المفقود،

يستحق أن يتحول إل��ى مؤسسة
تعمل باستمرار ويتسع إطارها لتضم
المزيد من الجامعات والمؤسسات
البحثية ،وبرامج البحث المشتركة
بين جامعاتنا والخارج ،لكي تنطلق
مواضيع البحث من حاجات الشركات
وتصب في النهاية في إط��ار تطوير
المنتجات وخ��دم��ة البشرية ورف��ع
إنتاجية االقتصاد».
واعتبر الحاج حسن ،من جهته،
«أنّ هناك معطيات عديدة ال بد من
ال��ت��وق��ف عندها لمقاربة موضوع
ال��م��ؤت��م��ر .ف��ي لبنان ال��ي��وم ،هناك
نحو ألف طالب يحضرون أطروحة
ال��دك��ت��وراه سنوياً ،كما ينشر نحو
ألفي بحث علمي سنوياً .نصف طالب
ال��دك��ت��وراه تقريباً ،ي��ج��دون فرص
عمل في التعليم الجامعي ،والنصف
اآلخ��ر يبقى عاطالً عن العمل ،إنها
بطالة الدكتوراه .ال استخف بأهمية
الحصول على الشهادات العليا وأنها
ضرورية لتقدم العلوم والمشاركة في
األبحاث والتطبيقية والعلمية ،لكن
علينا تأمين الظروف والمناخات التي
تؤمن فرص العمل ألصحابها».
وطرح أسئلة عديدة تتعلق بكيفية
«احتضان طالبنا المبدعين والفائزين
بجوائز عالمية ،وتحويل مشاريعهم
االبتكارية إلى قيمة إنتاجية ،واختيار
البحث العلمي ومصدر تمويله ودور
ال��دول��ة على ه��ذا الصعيد» ،متمنيا ً
«النجاح للمؤتمر وصياغة خالصات
يتم تعميمها على المعنيين وتشكل
ع��ن��ص��ر ض��غ��ط ع��ل��ى السياسيين
ليصبح همهم تطوير االقتصاد».

حكيم يبحث مع فتحعلي تح�ضيرات زيارته لإيران
ويوجه ً
ِّ
كتابا �إلى وزارة الأ�شغال حول تعرفة النقل
استقبل وزير االقتصاد والتجارة
الدكتور آالن حكيم ،السفير اإليراني
م��ح��م��د ف��ت��ح��ع��ل��ي وب���ح���ث معه
التطورات والعالقات الثنائية.
بعد االج��ت��م��اع ،ق��ال فتحعلي:
«تحدثنا حول زيارته المرتقبة الى
إيران ونحن نعتقد أنّ هناك العديد
من المزايا التفاضلية بين لبنان
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ب��م��ا ي��م��ك��ن م��ن ت��ع��زي��ز عالقاتنا
االقتصادية».
أض��اف« :ه��ذه الزيارة تأتي في
ظ � ّل األج���واء الراهنة وبعد تنفيذ
االتفاق النووي الذي هو برسم هذه
المنطقة برمتها ،ولبنان له مكانة
عالية ف��ي السياسة الخارجية
اإلي��ران��ي��ة .ن��أم��ل أن نستفيد من
ه��ذه ال��ظ��روف لتحسين عالقاتنا
التجارية».
وق��ال حكيم ،م��ن جهته« :ك��ان
االجتماع مهما ً جداً ،ونحن نحضر
ل��زي��ارة أخ��وي��ة وزي����ارة رسمية
ن��ق��وم ب��ه��ا م��ن دول���ة إل���ى دول���ة،
وال���ي���وم وض��ع��ن��ا ح��ج��ر األس���اس
للجنة مشتركة إيرانية ـ لبنانية
سيتم تحديد مسارها في المرحلة
المقبلة ،وهناك تفاهم كامل على
كل األم��ور .هدفنا تحسين التبادل
التجاري واالقتصادي بين البلدين
عبر االستفادة من العالقات المتينة
بين البلدين إلى أقصى ح ّد ممكن».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وج���ه وزي��ر

حكيم مجتمعا ً إلى السفير اإليراني
االقتصاد كتابا ً إلى وزير األشغال
العامة والنقل غ��ازي زعيتر تمنى
فيه «إع��ادة النظر في تعرفة النقل
العام في ض��وء انخفاض أسعار
المشتقات النفطية».
وج����اء ف��ي ال��ك��ت��اب« :ن����ود أن
نعلمكم أنّ مكتب ال��ش��ك��اوى في
مديرية حماية المستهلك في وزارة
االقتصاد والتجارة يتلقى ك ّما ً هائالً
م��ن ال��ش��ك��اوى التي تتعلق بعدم
ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النقل وتعرفة
الباصات والتاكسي في حين أنّ
أسعار النفط تنخفض عالمياً .وقد
أظهرت الدراسة التي قمنا بها في

هذا الموضوع وفي ظ ّل انخفاض
أسعار النفط أنّ تعرفة النقل يجب
أن تنخفض ،خصوصا ً الكلفة على
أصحاب النقل هي بمعظمها كلفة
محروقات وبالتالي االنعكاس هو
أمر محتوم.
ل���ذا وم��م��ا ت��ق��دم ن��ت��م��ن��ى على
معاليكم القيام بما يلزم لتخفيض
تعرفة النقل بما يتناسب مع خير
المواطن واالقتصاد اللبناني.
م��ن ناحيتها ،ستتابع وزارة
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ال��م��راق��ب��ة
الحثيثة لاللتزام بتسعيرة وزارة
النقل لخدمة النقل في لبنان».

عُ ّمال الكهرباء لخليل ونظريان:
ال تكونوا �سبب تدمير الم�ؤ�س�سة
تمنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ،في
بيان حمل الرقم  ،3على وزيري الطاقة والمياه آرتور نظريان
والمال علي حسن خليل والمعنيين كافة «أال يكونوا سببا ً
لتدمير مؤسسة كهرباء لبنان عبر التمديد لشركات الخدمات».
وجاء في بيان أصدرته النقابة أمس« :نحن اليوم ،ومرة
جديدة ،أمام استحقاق التمديد أو التجديد لمشروع مقدمي
الخدمات ال��ذي أره��ق المؤسسة ماليا ً وزاد عجزها ونقمة
المواطنين عليها ،فلوال العناية اإللهية بانخفاض السعر
العالمي للنفط لكانت المؤسسة في خبر كان ومستخدموها في
الشارع .فالمشروع الذي كان من شأنه أن يرفع مستوى الخدمة
لكونه مشروع تقديم خدمات ويزيد من واردات المؤسسة كشف
عن نفسه ليتبين أنه صفقة من صفقات البلد بامتياز».

واستغربت النقابة «عدم تحرك الهيئات الرقابية المعنية
(التفتيش المركزي ـ وديوان المحاسبة) بعد صدور البيانين
السابقين» ،مطالبة «بفتح هذا الملف وتبيان الحقيقة ،ال
سيما أنّ االستشاري الحالي شركة  NEEDSهو من روج
للمشروع واقنع القوى السياسية به على قاعدة أنّ المشروع
سيحقق وفرا ً بقيمة  309ماليين دوالر وزيادة أصول بقيمة
 369مليون دوالر وأنّ الخدمات ستتحسن» .وسألت« :هل
تحقق الوفر المرجو؟ وهل زادت األص��ول وهل تحسنت
الخدمة ،خصوصا ً أنّ لجنة إدارة المشروع السابقة أكدت
مرارا ً وتكرارا ً أنّ المشروع لم ولن يحقق األهداف المتوخاة
بدليل استقالتها أكثر من م��رة؟ لماذا التمديد ولمصلحة
من»؟

