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حمليات

المتعر�ضين ل�سورية و�إيران
ا�ستثنى
ّ

جريج يطلب بعد لقائه ع�سيري
وقف التع ّر�ض لل�سعودية �إعالمي ًا!
في بيان غير مسبوق في مضمونه من شأنه الح ّد من
الحريات اإلعالمية ،طلب وزير اإلعالم رمزي جريج من
وسائل اإلعالم وقف التع ّرض للسعودية!
بيان جريج ص��در بعد استقباله أم��س في مكتبه
في ال���وزارة ،السفير السعودي علي ع��واض عسيري
وت ّم البحث ،بحسب الوكالة الوطنية لإلعالم «في ما
تهجم على المملكة».
تناوله بعض وسائل اإلعالم من
ّ
وفيما سارع الوزير وقبله بعض الحكومة إلى «تطييب
خاطر» المسؤولين السعوديين الذين «انزعجوا» من
عدم مجاراة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
المملكة في الحملة ض ّد إيران ورفض الموافقة على بيان
بعض وزراء الخارجية العرب الذي وسم المقاومة ض ّد
العدو الصهيوني بـ«اإلرهاب» ،وعاقبت لبنان كله على
ذلك بوقف تسليح جيشه لمواجهة اإلرهاب الذي يتهدّد
ك� ّل اللبنانيين ،وال ت��زال على «عنادها» ،بل تواصل
تماديها وتصعيدها ض ّد لبنان بمحاولة جديدة لك ّم
صوت اإلع�لام كونها ال تتح ّمل النقد مهما كان حجمه
كبيرا ً أو ضئيالً لسياستها وتعتبره حمالت «مغرضة»
ضدّها(!؟)
ويبدو أنّ بعض المسؤولين اللبنانيين مستعدّين
للتنازل أمام السعودية عن القيم التي هي جوهر بلدهم
والتي لطالما تغ ّنوا بها وتشاوفوا بها على محيطه وفي
مقدّمها الحرية وفي طليعتها الحرية اإلعالمية .وللمفارقة
فإنّ من يشكو من الحرية هي الدولة التي تقود ما تدّعيه
بأنها «ثورات الحرية» في المنطقة وتسبغ الشرعية على
هذا الرئيس وتنزعها عن ذاك.
لكن األدهى من ذلك ،هو أنّ وزير اإلعالم يتغافل عن
الحمالت على دول شقيقة قدّمت كل ما تستطيع تقديمه،
وهو سخي جداً ،للبنان ومن دون أيّ مقابل ،وبال شروط،
عكس ما تقوم به السعودية التي تشترط مقابل ك ّل
مساعدة إل��زام لبنان بمواقف تفيدها هي بينما تض ّر
بشقيقها المفترض غير عابئة بمعاناته.
فمثالً لم يصدر أيّ موقف رسمي لبناني ض ّد الذين
يتحاملون ض ّد الدولة السورية التي أوقفت الحرب األهلية
وحمت أمن لبنان واستقراره سنوات طويلة ووفرت بذلك
اإلزدهار االقتصادي له ،وآثار ذلك ال تخفى على أحد ،وال
سيما «قوى  14آذار» التي ينتمي إليها جريج.
كما لم يصدر األخير بيانا ً مماثالً للذي أصدره أمس،
بالنسبة إل��ى الجمهورية اإلسالمية ف��ي إي���ران التي
تتع ّرض لحمالت عنيفة ،ليالً نهارا ً من جانب القوى
المذكورة التي تسبغ عليها شتى األوصاف التي ال تليق
بها ال أدبيا ً وال سياسياً ،وتلصق بها ،زورا َ وافتراءً ،تهما ً
ال أساس لها من الصحة .وبالرغم من صمت الحكومة

اللبنانية عن ذلك ،لم تلجأ إيران إلى استضعاف لبنان
وعزله وتركه وحيدا ً في مواجهة األخطار التي يتع ّرض
لها أمنيا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،بل على العكس ال تقف
والسب الال أخالقية
وال حتى تلتفت إلى حفالت الشتم
ّ
اليومية ضدّها ،بل تقابل ذلك بم ّد يد المساعدة إلى لبنان
في ك ّل المجاالت التي يحتاج فيها للمساعدة .فلم تضغط
عليه ولم تطلب ك ّم األصوات وال هدّدت اللبنانيين بأيّ أمر
يض ّرهم ،بل فتحت أبواب اإلستثمار لهم على مصراعيها
والدليل زيارة وفود اقتصادية إلى طهران وأبرزها تجمع
رجال األعمال اللبنانيين الذي زار أخيرا ً إيران الستطالع
فرص االستثمار فيها.

البيان

وك��ان الوزير جريج أص��در بعد لقائه عسيري أمس
بيانا ً لم يخ ُل من تهديدات سعودية جديدة ،وجاء فيه:
«إنّ الحملة المغرضة التي تش ّنها بعض وسائل اإلعالم
اللبنانية على المملكة العربية السعودية وعلى قيادتها
تسيء ليس فقط إلى المملكة الشقيقة بل وأيضا إلى
المصلحة اللبنانية العليا ،في الوقت الذي يسعى فيه
لبنان إلى تنقية عالقاته بالمملكة العربية السعودية
وسائر دول مجلس التعاون الخليجي .إنّ هذه الحملة
تنطوي على قدح وذ ّم وتشهير بالمملكة وقيادتها ،وهي
ال تمتّ إلى الحرية اإلعالمية بصلة ،ألنّ هذه الحرية يجب
أن تمارس في جميع الظروف بمسؤولية ،وتحت سقف
القانون ال��ذي يضمن حقوق وك��رام��ات الناس ويؤ ّمن
الحفاظ على حسن العالقة مع الدول الشقيقة .هذه هي
القاعدة األساسية في فهم الحرية وممارستها في الظروف
العادية ،فكيف بنا في الظروف اإلستثنائية التي تواجه
فيها عالقاتنا مع دول الخليج الصعوبات المعروفة.
تصب الزيت على النار ،وتعرقل
إنّ هذه الحمالت
ّ
المساعي التي تبذلها الحكومة اللبنانية بالطرق
الديبلوماسية من أجل إعادة العالقات مع المملكة إلى
طبيعتها بعد األزم��ة األخيرة ،التي أدّت إلى توتر هذه
العالقات.
انّ ما تقوم به بعض وسائل اإلعالم من حمالت ض ّد
المملكة العربية السعودية وقيادتها تع ّرض االستقرار
العام لالهتزاز وتض ّر بمصالح اللبنانيين العاملين في
المملكة وفي دول الخليج.
لذلك ،وحرصا ً مني كوزير لإلعالم على هذا االستقرار،
وحفاظا على عالقات لبنان بأشقائه العرب ،وخصوصا ً
بالمملكة العربية السعودية وقيادتها ،أطلب من وسائل
ّ
الكف عن حمالتها المغرضة ه��ذه ض ّنا ً
اإلع�لام ه��ذه
بالمصلحة الوطنية العليا».

«تج ّمع العلماء» :التخاذ �إجراءات �سريعة
في حق مرتكبي ف�ضيحة الإنترنت
اع��ت��ب��ر ال��م��ج��ل��س ال��م��رك��زي في
تج ّمع العلماء المسلمين ،في بيان
إثر اجتماعه األسبوعي ،أنّ «الخطر
التكفيري لم يع ْد مقتصرا ً على منطقة
محدّدة من العالم ،بل ب��اتَ يُش ّكل
خطرا ً في كل أرجاء المعمورة ،وليس
من قبيل الصدفة أ ّنه ال يتهدّد الكيان
الصهيوني وال ال��والي��ات المتحدة
األميركية ذل��ك أ ّن��ه صنيعتهما ،بل
إنّ ال��ك��ي��ان الصهيوني ي��ق �دّم لهم
الخدمات الطبية والدعم اللوجستي
والمعلوماتي ،في حين أنّ الواليات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة تضغط على
الفرقاء ك��ي ال يقوموا بإنهاء هذه
الحالة الشاذة ،وكلما تع ّرضوا لخطر
ّ
تدخلت الواليات المتحدة إلنقاذهم
ب��إرس��ال ال��م��ؤن وال��ذخ��ائ��ر إليهم
تحت حجة دع��م ق��وات المعارضة
السلمية».
وأشار التج ّمع إلى أنّ «الضربات
اإلرهابية التي حصلت في بلجيكا
وقبلها في فرنسا وباألمس في تركيا،
تؤ ّكد أنّ الوحش الذي عملت القوى
المتآمرة على المقاومة على إطالقه
قد أفلتَ من عقاله ،وستتح ّمل هذه
الدول مسؤولية ما اقترفت أيديهم».
وقال« :نحن وإن ك ّنا نأسف لألرواح
البريئة التي سقطت وتسقط ،ندعو
إلى تشكيل حلف حقيقي إلنهاء الحالة
التكفيرية ،والتي تبدأ بتجفيف مصادر
الدعم الفكري والمالي الذي ينطلق من
دول باتت معروفة لدى الجميع».
واستنكرالتج ّمع«المجزرةالمر ّوعة
التي ارتكبتها القوات السعودية في
اليمن ف��ي س��وق الخميس ،والتي
أدّت إلى سقوط عشرات الشهداء من
المدنيين األبرياء ،والتي أدانتها كل
جمعيات حقوق اإلنسان» ،داعيا ً إلى
«ا ّتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع تجدّد

إلنتاج شرق أوسط جديد يؤدّي إلى
تقسيم العالم العربي واإلسالمي من
جديد إلى دوي�لات طائفية ومذهبية
وعرقية ،تكون سببا ً لفرض يهودية
ال��دول ومقدّمة النضمام هذا الكيان
إلى جامعة الدول العربية على أ ُ ُسس
جديدة ،خصوصا ً بعد التطور األخير
من حالة التشرذم الحاصلة في العالم
العربي».
على الصعيد اللبناني ،دعا التج ّمع
الحكومة اللبنانية «التخاذ اإلجراءات
القانونية السريعة في حق من ارتكب
فضيحة اإلنترنت المرتبط بالكيان
الصهيوني ،واعتقال كل من له عالقة
احترازيا ً أو منعه من مغادرة البالد،
واعتبارهم ارتكبوا جريمة خيانة
عظمى في حق الوطن ،وعدم تحويل
المسألة إلى قضية سرقة أو ما شابه»،
مؤ ّكدا ً«تحصيل حق الخزينة اللبنانية
منهم ،ومتابعة هذا الموضوع حتى
نرى ما ستتوصل إليه التحقيقات وما
هي اإلج��راءات التي س ُت ّتخذ ،وعندئذ
سيكون لنا موقفا ً يتناسب مع هذه
النتائج».

ت�سليم وت�س ّلم في «الرابطة المارونية» اليوم
يقام في العاشرة من قبل ظهر اليوم األربعاء ،في مقر
«الرابطة المارونية» ،حفل التسليم والتسلم بين الرئيس
المنتخب للرابطة النقيب أن��ط��وان قليموس والرئيس
المنتهية واليته النقيب سمير أبي اللمع .ويستقبل قليموس
وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد المهنئين لمناسبة
انتخابهم في  4نيسان المقبل ،في دار مطرانية بيروت.

اتصاالت تهنئة

وتلقى الرئيس الجديد للرابطة سيالً من االتصاالت
المهنئة بانتخابه وأب��رز المتصلين :الرئيس السابق
للجمهورية أمين الجميل ،الرئيس السابق للمجلس
النيابي حسين الحسيني ،والرئيس السابق للحكومة
نجيب ميقاتي ،ووزراء :الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،العمل سجعان قزي ،الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس واإلع�لام رمزي جريج ،والنواب :محمد قباني،
سمير الجسر ،سليم سلهب ،قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،رئيس ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع ،رئيس
حركة االستقالل ميشال معوض ،ال��رؤس��اء السابقون
للرابطة :ميشال إده ،جوزف طربيه ،حارس شهاب ،رئيس
المجلس العام الماروني وديع الخازن.
كما اتصل للغاية نفسها الوزراء والنواب السابقون:
فارس بويز ،نقوال صحناوي ،شكيب قرطباوي ،عادل
حمية ،خليل الهراوي ،فريد هيكل الخازن ،عدنان القصار،
زي��اد ب���ارود ،سليم حبيب ،غطاس خ��وري وإبراهيم

افتتحت شركة «كونفكس إنترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان
المركزي ،منتدى المال واألعمال «كلنا في خدمة االقتصاد» ،برعاية رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم ممثالً بوزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو
فريج ،في فندق «فينيسا» ـ بيروت.
حضر حفل االفتتاح عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسبيان ،والنائب
ياسين جابر ،وحاكم مصرف لبنان رياض سالمه ،ونائب رئيس اتحاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثالً رئيس االتحاد محمد
شقير ،ورئيس جمعية مصارف لبنان رئيس مجموعة «االعتماد اللبناني»
الدكتور جوزف طربيه ،ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ،ورئيس
مجلس إدارة الغرفة الدولية للمالحة في بيروت إيلي زخور ،ورئيس مجلس
إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت ،ورئيس «الجمعية
اللبنانية للجودة  »)LSQ( -فادي صعب ،وعدد من السفراء والشخصيات
الدبلوماسية ،وحشد من اإلعالميين والمعنيين.

«الأ�شغال» تو�صي الحكومة ب�إعالن
االن�ضمام �إلى مبادرة ال�شفافية
نظمت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع «مؤسسة
وستمنستر للديمقراطية» ،اجتماعا ً وورشة عمل قبل ظهر أمس ترأسهما رئيس
اللجنة النائب محمد قباني ،حول «مبادرة الشفافية في مجال الصناعات
االستخراجية» ،في حضور وزير الطاقة آرتور نظريان والنواب أعضاء اللجنة.
افتتح قباني الورشة ،الفتا ً إلى «أنّ تأخير الحكومة في إطالق العمل الجاد
من خالل إقرار المرسومين الشهيرين ،ومعهما قانون الضرائب النفطية ،قد أثر
سلبا ً على ثقة المجتمع الدولي».
ثم تحدث نظريان عن أهمية «الشفافية في ك ّل إدارات الدولة  ،وكذلك عن ثقة
المواطن بالدولة» ،معربا ً عن «سروره لوجوده في ورشة العمل هذه» ،قائالً:
«انتظر النتائج ال سيما عندما يكون هناك إصرار ومتابعة».
وعرضت مسيرة الورشة ل��وري هيتيان لبرنامج ومحاور ورش��ة العمل
 ،فتطرقت إلى «كيفية انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات
االستخراجية» ،كما تحدثت عن «القوانين اللبنانية لجهة مطابقتها أم ال لهذا
الموضوع ،وكذلك عن الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية».
ثم تحدث عن البنك الدولي عثمان ديمي فقدم عرضا ً تفصيليا ً وتعريفيا ً عن
مبادرة الشفافية في الصناعات االستراتيجية .ورأى أنه «بالنسبة إلى مبادرة
الشفافية ينبغي على اإلدارات العامة االلتقاء بالشفافية والمسالة» .وأكد أنّ
«المبادرة تركزت في المنطقة األفريقية».
وقدم رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي دراسة من «حالة لبنان
لجهة توافق نظام النفط والغاز في لبنان مع شروط مبادرة الشفافية في
الصناعات االستخراجية.
وبعد االستماع الى مداخالت من ممثل البنك الدولي وهيئة إدارة قطاع
البترول وعدد من الخبراء وممثلي اإلدارات الرسمية ومناقشات النواب ،أوصت
لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الحكومة اللبنانية «بإعالن
االنضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية EITI
والقيام بالخطوات الالزمة من أجل ذلك ،حيث أنّ االنضمام إلى هذه المبادرة
يعزز الشفافية في قطاع النفط والغاز ويحصن النظام البترولي اللبناني كما
يشجع على االستثمارات في هذا القطاع».

 ...و«المال» تق ّر اقتراح ت�سوية
�أو�ضاع رتباء الجمارك ُم ّ
عد ًال

جانب من اجتماع التجمع
هكذا جرائم» ،معتبرا ً أنّ «الواليات
المتحدة األميركية وال��دول التي تم ّد
السعودية بالسالح شريكة في هذه
الجريمة» .وفي هذا السياق ،استنكر
التج ّمع «اع��ت��ق��ال آي��ة ال��ل��ه الشيخ
حسين آل راض���ي م��ن ِق � َب��ل القوات
السعودية في اإلحساء بعد إلقائه
خطبة الجمعة التي أيّد فيها المقاومة،
ورفض اعتبارها منظمة إرهابية».
واعتبر التج ّمع أنّ «التهديدات
الصهيونية باالعتداء على لبنان،
وبحسب م��ا أعلن ب��األم��س سماحة
حجة اإلسالم والمسلمين السيد حسن
نصر الله ،هي تهديدات جوفاء ،وأنّ
المقاومة تمتلك القدرة على ردع هذا
الكيان عن التفكير بأي عمل من هذا
النوع ،وهو إن غامر فنحن جازمون
أ ّنه سيلقى الر ّد المناسب الذي سيكون
بداية النهاية لكيانه».
وأ ّك���د التج ّمع «رف��ض��ه المطلق
للحديث ع��ن فيدرالية ف��ي سورية
وتقسيم في العراق» ،معتبرا ً أنّ «هذه
األحاديث تكشف الخطة األساسية في
طرح ما ُسمِّي بالربيع العربي الهادف

«كونفك�س �إنترنا�شيونال» تفتتح
منتدى المال والأعمال برعاية �سالم

النجار .نقيب المحامين أنطونيو الهاشم ،والنقباء
ّ
السابقون :عصام خ��وري ،عصام ك��رم ،ريمون عيد،
ميشال خطار ،سليم األسطا ،بطرس ضومط ،أمل حداد،
ريمون شديد ،نهاد جبر ،جورج جريج وميشال ليان.
نقيب الصحافة عوني كعكي ،نقيب المحررين الياس
عون ،نقيب األطباء البرفسور أنطوان البستاني ،نقيب
أطباء األسنان الدكتور كارلوس خيرالله ،رئيس االتحاد
العمالي العام غسان غصن ،رئيس نقابة المقاولين
مارون الحلو ،رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد
نوفل ،رئيس المؤسسة المارونية لالنتشار نعمة افرام،
أمين عام المجلس األعلى للروم الكاثوليك العميد شارل
عطا ،رئيس الرابطة السريانية حبيب اف��رام ،رؤساء
االتحادات والروابط المسيحية ،الديبلوماسي فرنسوا
أبي صعب ،قنصل بريطانيا الفخري وليم زرد أبو جودة،
ف��ؤاد ال��خ��ازن ،السيدة روز ش��وي��ري والمصرفي عبد
الحفيظ عيتاني.
وعلى صعيد آخ��ر ،تلقى النقيب قليموس اتصاالت
تهنئة من عديد كبير من رجال اإلكليروس أبرزهم :النائب
البطريركي العام المطران بولس صياح ،رئيس أساقفة
بيروت للموارنة المطران بولس مطر ،رئيس أساقفة
طرابلس للموارنة جورج بو جودة ،راعي أبرشية جبيل
للموارنة المطران ميشال عون ،الرئيس العام للرهبانية
األن��ط��ون��ي��ة األب��ات��ي داوود رع��ي��دي ،وال��رئ��ي��س العام
للعازاريين األب زياد حداد.

أقرت لجنة المال والموازنة ،بالتعاون مع وزارة المال وإدارة الجمارك ،خالل
جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان «اقتراح قانون
تسوية أوضاع رتباء الضابطة الجمركية وعناصرها وأفرادها معدالً».
ولفت كنعان إلى «أنّ التعديالت شملت بعض بنود االقتراح وأخذنا في
االعتبار المالحظات التي تقدم بها المجلس األعلى للجمارك والمديرية العامة
للجمارك والمتعلقة بالعمر والرتبة والخدمة واللجنة المخولة أن تبت ك ّل
الطلبات ووضع ضوابط قانونية لها ،ولكن إنصافا ً لهؤالء الناس الذين مرت
عليهم أعوام وأعوام من دون أن يُعطوا حقوقهم ،خصوصا ً حق الترشح للترقية
وهو حق قانوني ،جاء هذا االقتراح وهؤالء ال يتعدى عددهم  900شخص».
وأضاف« :إنّ الكلفة ليس بالكبيرة والباهظة واألرقام التي وصلتنا اليوم
(أمس) من إدارة الجمارك ال تتعدى الـ  890مليونا ً في السنة .لكن األهم ،وهذا ما
يجب أن يعرفه المسؤولون ،أنه كان هنالك اقتراح من المجلس األعلى للجمارك
إلضافة بند على القانون يتعلق بتوسعة المالك ألنه في حالته الحاضرة ومنذ
ربع قرن أو أكثر ولم يستوعب حتى الذين يستحقون الترقية اآلن ،ونحن ال نريد
أن نخرب اإلدارة .لذلك أصدرت لجنة المال والموازنة ،ولكي ال يرتب هذا القانون
أعباء كبيرة تؤدي إلى اسقاطه في الهيئة العامة ،توصية للحكومة بأن تع ّد
وتحيل ،وفي أسرع وقت ،على مجلس النواب مشروع قانون توسعة المالك مع
كلفته المالية لدمجه مع االقتراح ،خصوصا ً أننا عرفنا أنّ الكلفة قليلة ،بحسب
ما أفدنا خالل نقاش هذا الموضوع».

بروتوكول تعاون بين غرفة بيروت
ونقابة خبراء المحا�سبة
ت ّم أمس توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،ووقع عن
الغرفة نائب الرئيس محمد لمع ممثالً رئيسها محمد شقير ،وعن النقابة رئيسها
إيلي عبود ،في حضور مستشار وزير االقتصاد والتجارة جورج خوري ممثالً
الوزير ،وحشد من الفاعليات الرسمية االقتصادية والنقابية والعسكرية ورجال
األعمال.
ويهدف االتفاق إلى توحيد الطرفين في سبيل تحديث التشريع في المجاالت
المالية والضريبية والتنظيمية واإلداري��ة والرقابية وبذل الجهود لتنظيم
المؤتمرات الهادفة لتثقيف المكلف والعمل على حماية حقوقه في المجاالت
المذكورة.
بداية ألقى لمع كلمة اعتبر فيها أنّ «توقيع هذا االتفاق يأتي في سياق العمل
المنسق والهادف الذي تقوم به الغرفة لتعزيز التعاون مع ك ّل القطاعات
المهنية والنقابية ،بما يصب في تقوية قدرات اقتصادنا التنافسية ،ورفع كفاءة
مؤسساتنا وكادراتنا البشرية وتطوير آليات العمل المتعلقة بمختلف النشاط
االقتصادي خدمة للدولة ولمجتع االعمال في آن».
ثم تحدث عبود معتبرا ً أنّ «هذا التعاون يهدف إلى المساهمة في اقتراح
ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الوزارية في مجاالت
المالية العامة والضرائب والتجارة واالقتصاد واألسواق المالية وغيرها ،ك ّل
ذلك من أجل خلق دينامية جديدة في التشريع وشراكة حقيقية بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية من جهة والمهن الحرة والهيئات االقتصادية في لبنان
من جهة أخرى لما فيه من مصلحة للقطاعين العام والخاص والمجتمع بصورة
عامة» ،مشدّدا ً على ضرورة «البدء بتشكيل نواة وقوة ضغط اقتصادية ومهنية
لتحقيق الح ّد األدنى من األهداف الوطنية ،ال سيما إقرار الموازنة العامة للعام
 2016ضمن رؤية إنمائية ،ترشيد اإلنفاق والح ّد من هدر األموال العامة ،تفعيل
عمل الهيئات الرقابية ،تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ،تفعيل عمل
دور المجلس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي».
وألقى خوري كلمة الوزير حكيم الفتا ً إلى «أنّ التدقيق المالي أصبح من
المعايير العالمية لما يؤمنه من الشفافية المالية ومن ردع للمخاطر».

رعى حفل توزيع جوائز الدعم لل�شباب الجامعي المبدع

الحاج ح�سن :لتطوير القطاعات الإنتاجية كافة
نظم برنامج إن��ج��ازات البحوث الصناعية «ليرا»
حفل توزيع جوائز الدعم للشباب الجامعي المبدع عن
المشاريع البحثية الصناعية لعام  2016بعد ظهر أمس،
برعاية وحضور وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن،
ومشاركة النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور
سعد ع��ن��داري ،ممثل برنامج األم��م المتحدة للتنمية
الصناعية «يونيدو» كريستيانو باسيني ،األمين العام
للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة،
ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي
الجميل ،وصناعيين وعمداء كليات الهندسة في الجامعات
المنتسبة إلى البرنامج وأساتذة مشرفين على مشاريع
الطالب والطالب الفائزين .واختير  28مشروعا ً بحثيا ً
بلغت كلفتهم اإلجمالية قرابة المئتي مليون ليرة ،ساهم
برنامج ليرا بتمويل أكثر من  30في المئة منها.
بداية ،قدم المنسق العام للبرنامج الشيخ سعيد حمادة
لمحة عن مسار البرنامج والتحضيرات القائمة للمعرض
الذي سيقام إلنجازات البحوث العلمية والصناعية في

تشرين األول المقبل ،معلنا ً عن «برنامج جديد بين مصرف
لبنان وجمعية الصناعيين لتنمية الصناعات الجديدة
والتجارة الخارجية».
ثم تحدث الجميل عن «قدرات القطاع الصناعي وثروته
وطاقته البشرية» .وأك��د أنّ «ال��ص��ادرات الصناعية
انخفضت في الفترة االخيرة ،لكنها لم تنهار ،وهذا دليل
على ق��وة الصناعي ومثابرته في اإلب���داع والتصميم
واالبتكار في سلعة معينة وتطويرها وجعلها منافسة
لمثيلتها».
وتوجه الحاج حسن ،في بداية كلمته ،بالشكر إلى
الطالب ،آمالً «أن نصحح وضعنا االقتصادي ليبقى شبابنا
في لبنان ونستوعب هذه الطاقات العلمية الكبيرة».
كما شكر حاكم مصرف لبنان ونائبه عنداري «على
انضمام مصرف لبنان إل��ى البرنامج كداعم ل��ه ،وهذه
خطوة جيدة وإيجابية جداً» .وقال« :لذلك علينا تطوير
قطاعاتنا اإلنتاجية والصناعة والخدمات والصناعات
الجديدة ،الستيعاب هذه المؤهالت العلمية».

لقاء حول «خلق الت�آزر بين رجال الأعمال اللبنانيين والإيطاليين»

زمكحل� :سنثابر ون�ستمر مهما كانت ال�صعوبات
ماروتي :نتط ّلع �إلى تعزيز عالقات ال�شراكة

زمكحل متحدثا ً خالل اللقاء
ن� ّ
��ظ���م ت��ج�� ّم��ع رج�����ال األع���م���ال
اللبنانيين برئاسة الدكتور ف��ؤاد
زمكحل طاولة مستديرة تحت عنوان
«خ��ل��ق ال��ت��آزر بين رج���ال األع��م��ال
اللبنانيين واإليطاليين» مع سفير
إيطاليا ماسيمو ماروتي.
بداية ،تحدث زمكحل ،الفتا ً إلى
«أنّ العالم من حولنا تغير ويستمر
في التغيُّر بسرعة فائقة نحو عدة
اتجاهات ،غالبا ً ال يمكن التنبؤ بها
وغير مفهومة ،فالمستقبل غير مؤكد،
وال��رؤي��ة غير شفافة ،والتنبؤات
ليست مشجعة».
وقال« :تتحول الحرب ض ّد اإلرهاب
إلى حرب عالمية ض ّد هذه اآلفة ،ض ّد
هذه الجرائم التي ال تميز بين الجيد
والسيء والتي ترهب العالم كله.
يتغير االقتصاد العالمي واألوروبي
وأي���ض���ا ً االق���ت���ص���ادات اإلقليمية
والعربية في ظ ّل ورشة إعادة هيكلة
كبيرة ومرحلة إعادة تنظيم كبرى».
أضاف« :ال يزال االقتصاد األوروبي
في حالة ركود في حين أنّ االقتصاد
في العالم العربي يمر بأوقات صعبة
محاوال ً البقاء واقفا ً على قدميه مع
سعر برميل البترول الذي بلغ $ 30
في ظ ّل عدة حروب مجاورة (سورية،
ليبيا ،اليمن ،العراق )...والتي تشكل
عبئا ً ثقيالً على هذه الدول النفطية».
وتابع زمكحل« :لم نعد قادرين
على إدارة شركاتنا واقتصاداتنا
ودول��ن��ا بنفس الطريقة ال��ت��ي كنا
نديرها بها قبل بضع سنوات .لم تعد
نقاط القوة لدينا ومزايانا التنافسية
السابقة وعوامل النجاح الرئيسية
ال��ت��ي كنا نتمتع بها صالحة بل
يمكن أن تصبح نقاط ضعف لدينا
اليوم .ولذلك فمن المهم أينما كنا
موجودين في جميع أنحاء العالم،
أن يكون لدينا خطط واستراتيجيات
وأه��داف نقوم بمراجعتها بانتظام
وتكييفها وإعادة تكييفها مع الظروف
البيئية واإلقليمية والعالمية (التي
تعاني من اضطراب كامل) من أجل
التمكن من المثابرة والنمو .لذا ،من

ال��ض��روري بناء ش��راك��ات موثوقة
م���ع رج����ال األع���م���ال األوروب��ي��ي��ن
وخلق ال��ت��آزر اإلنتاجي مع رجال
األع��م��ال اإليطاليين بغية تطبيق
استراتيجيات جديدة من اجل النمو
والتطور .علينا أن نتشارك معرفتنا،
وخبراتنا ،ومنتجاتنا ،وخدماتنا،
بحيث يمكن لكل منا تنويع أنشطته
بشكل مستقل أو تبادلي أو معا ً من
خالل نظام تحالف استراتيجي على
المدى القصير أو المتوسطأو الطويل.
عالوة على ذلك ،يجب على مواردنا
البشرية وك��ذل��ك ال��ق��وى العاملة
المؤهلة وذات الخبرة ،التواصل مع
بعضهم البعض لتبادل المعلومات
والتقنيات ،وحتى استخدام النخبة
ال��ت��ي ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا جميعا وراء
حدودنا ،من كال الجانبين.
من ناحية أخرى ،نحن بحاجة إلى
زمالئنا االيطاليين لنكون قادرين على
النمو والتطور في أسواق جديدة كما
وأنهم بحاجة الينا بالتأكيد للتطور
والتوسع في أسواق الشرق األوسط
وأفريقيا وأميركا الالتينية ،ففي هذه
األسواق التي تشهد نموا ً مهما ً وحيث
سبقتنا عدة أجيال من اللبنانيين منذ
فترة طويلة وأصبحت راسخة جدا ً
في جميع المجاالت اإلنتاجية».
ولفت إلى «أنّ فائزي الغد هم رجال
األعمال الذين يتمتعون بالشجاعة
وال��ج��رأة وال��ذي��ن سيحملون غصن
ال��زي��ت��ون ف��ي ي��د وم��ج��رف��ة ف��ي يده
األخرى إلعادة اإلعمار وسيكونون أول
األشخاص الذين سيتجهون نحو هذه
األرض الخصبة في الوقت المناسب.
وبالتالي ،ال ب ّد من االستعداد من اآلن
لهذه الورشة العظيمة.
وختم زمكحل« :من المهم تعزيز
ت��ع��اون��ن��ا وال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى خلق
مساحة متوسطية متكاملة وموحدة،
وكذلك أن نتعهد معا ً بالمساعدة في
دعم تنمية المشاريع األورومتوسطية
من أجل رفع مستوى الوعي بشأن
تحديات ال��ت��ق��ارب االق��ت��ص��ادي في
منطقة البحر األب��ي��ض المتوسط 

وتشجيع ظهور الشعور باالنتماء
إلى منطقة إقليمية مشتركة .يجب
أن ت��ك��ون أه��داف��ن��ا مشتركة لخلق
فرص عمل وتشجيع اإلب��داع وخلق
القيمة ،وت��ول��ي��د النمو وتحسين
م��س��ت��وى م��ع��ي��ش��ة س��ك��ان البحر
األبيض المتوسط .ال شك أننا بلد
صغير ولكنه يتعامل مع أكبر الدول
والقارات ،فهو يتمتع لبنان بفرص
عظيمة وهو بلد مباركة من قبل يد
إلهية تحميه دائماً .بلدنا هو رسالة،
وأرض مقدسة ،ونحن لن ندعه يفلت
من بين أيدينا ،إذ سنثابر ونستمر
مهما كانت المخاطر والصعوبات».
وأكد ماروتي ،بدوره« ،أنّ إيطاليا
ه��ي ال��ش��ري��ك األول للبنان ضمن
االتحاد األوروبي».
ثم تحدّث عن المنتجات اإليطالية
التقليدية التي تعتبر ف��ي مقدمة
الصادرات اإليطالية نحو الخارج،
الفتا ً إلى
«أنّ م��ؤش��رات الثقة باالقتصاد
اإليطالي تبدّلت منذ نحو  50عاما ً
حتى ت��اري��خ��ه ،م��ا يعد بمستقبل
اقتصادي واعد في بلدنا».
وق��ال« :إننا كإيطاليا نتطلّع إلى
العمل معا ً بغية تعزيز عالقاتنا
اإلقتصادية ،والشراكات المتبادلة.
فلبنان بلد استراتيجي في منطقة
ح��وض المتوسط ،ولديه إمكانات
إقتصادية وثقافية قوية .ونأمل أن
نشارك في تطوير البنى التحتية
للبنان ،بالتعاون مع المسؤولين في
الحكومة اللبنانية».
ولفت السفير اإليطالي إل��ى «أنّ
ل��ب��ن��ان ي��واج��ه ت��ح��دي��ات حقيقية
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس����ط على
ك � ّل الصعد ،ال سيما على الصعيد
االق���ت���ص���ادي» .وأض�����اف« :نعمل
من خ�لال تقديم الدعم اإلقتصادي
لتحقيق التنمية والتعاون على ك ّل
الصعد مع لبنان».
وفي الختام ،جرت مناقشة عامة
م��ع كافة المشاركين ف��ي الطاولة
المستديرة .

�أبو فاعور يحيل ملف القمح �إلى «التمييزية» وحكيم يطلب تحليل العينات

«ليبنور» :تحديث جديد
للموا�صفة اللبنانية القيا�سية
أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى النيابة
العامة التمييزية ملف القمح ،بعد التأكد من نتيجة
العينات التي أخذت من مرفأ بيروت ،بوجود نسبة كبيرة
من مادة األوكراتوكسين والتي تفوق المعدالت المسموح
بها عالمياً ،وقد تعدت  20مكغ في الكلغ الواحد ،وهي
م��ادة مسرطنة ال يجب أن تتعدى نسبتها في جميع
الحبوب  5مكغ في الكلغ الواحد من الحبوب الكاملة.
واتخذ أبو فاعور صفة االدّع��اء على ك ّل من يظهره
التحقيق متورطا ً في هذه القضية لما لها من أثر مباشر
على الصحة العامة.
وف��ي سياق متصل ،أعلن المكتب اإلع�لام��ي لوزير
االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم ،في بيان« ،أنّ
الوزير حكيم وجه كتابا ً إلى النيابة العامة التمييزية
طالبها فيه ،بأخذ عينات من القمح المخزن في إهراءات
مرفأ بيروت وتحليلها في مختبرات معهد البحوث
الصناعية تحت إش���راف مندوبين م��ن قبل النيابة
العامة».
وأعلنت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
«ليبنور» ،م��ن جهتها ،أنها أص���درت تحديثا ً جديدا ً
للمواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالقمح NL

 « 242القمح والقمح الدوروم « عام  ،2014وقد صدرت
ه��ذه المواصفة في الجريدة الرسمية ع��دد  3تاريخ
 .2014/1/16وقد حدّدت هذه المواصفة كافة عوامل
الجودة والسالمة الواجب توافرها في القمح ،باإلضافة
إلى الحدود القصوى للملوثات كمعادن ثقيلة ومتبقيات
مبيدات وتوكسينات ،باإلضافة إلى محتوى الرطوبة
وال��ح��دود الميكروبيولوجية ونسبة اإلشعاع ال��ذري،
وغيرها من المتطلبات الفزيقية والكيميائية.
ولفتت «ليبنور» إلى أنّ المواصفات الصادرة عنها
«مقاييس ومواصفات وطنية من تاريخ اإلعالن عنها في
الجريدة الرسمية ،وأنها تستند في إصدارها المواصفات
بشكل عام إلى أبرز المراجع العلمية والدولية ،خصوصا ً
أنها عضو دائم وفاعل في المنظمة العالمية للتقييس (
 ) ISOوفي لجنة الدستور الغذائي المنبثقة عن FAO
و WHOوعضو مراقب في اللجنة األوروبية للتقييس.
وتصاغ المواصفات وتدرس من قبل لجان فنية يشارك
متخصصون وممثلون عن كافة اإلدارات
فيها خبراء
ّ
الرسمية المعنية والمختبرات ،باإلضافة إلى القطاع
الخاص والجامعات وجمعيات المستهلك وه��ي تق ّر
باإلجماع ،استنادا ً ألحدث المراجع العلمية الدولية».

