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اقت�صاد

ً
متكامال للنهو�ض بالقطاع
رعى «اليوم الوطني لل�صناعات الغذائية» و�أطلق م�شروع ًا

حكيم يبحث مع جونز ان�ضمام لبنان
�إلى منظمة التجارة العالمية

الحاج ح�سن :لتنفيذ االتفاقات التجارية وزيادة ال�صادرات
مع درا�سة متطلبات الأ�سواق الخارجية
ن���ظ���م���ت ن���ق���اب���ة أص���ح���اب
ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة« ،ال��ي��وم
ال��وط��ن��ي للصناعات الغذائية»
في دورت��ه العاشرة ،في معرض
«هوريكا» في البيال ،برعاية وزير
الصناعة الدكتور حسين الحاج
حسن وحضوره ووزيري الصحة
العامة وائ��ل أب��و فاعور والبيئة
محمد المشنوق ،رئيس مجلس
إدارة المؤسسة الوطنية لتشجيع
االستثمارات «إيدال» نبيل عيتاني،
وع��دد من المديرين العامين في
ال��وزارات واإلدارات عامة ،رئيس
جمعية الصناعيين اللبنانيين
ال��دك��ت��ور ف���ادي الجميل ،رئيس
ال��ن��ق��اب��ة أح��م��د حطيط ورؤس���اء
ن��ق��اب��ات وت��ج��م��ع��ات صناعية
وصناعيين.

حطيط

بداية ،ألقى حطيط كلمة أشار
فيها إلى ّ
أن «المقومات األساسية
الس��ت��م��رار ودي��م��وم��ة الصناعة
اللبنانية ،وخصوصا ً الغذائية منها
تعتمد بشكل أساسي على المواد
األولية والخبرات الفنية ومواكبة
التكنولوجيا والتقيد بالمواصفات
المحلية والدولية ،وعلى مواكبة
التطور الحاصل للبقاء في األسواق
والتنافس في ظ ّل الصعوبات التي
نواجهها والحرب غير المعلنة من
سرقة أسماء المنتجات اللبنانية
وتقليدها».

الجم ّيل

وأعلن الجميل ،من جهتهّ ،
«أن
جمعية الصناعيين تبدي اهتماما ً
ج��دي�ا ً بتطوير ق��درات القطاعات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ك��اف��ة وف���ي مقدمها
الصناعات الغذائية» ،الفتا ً إلى ّ
«أن
تحديات العولمة وخصوصيات
التصنيع ف��ي ل��ب��ن��ان واألك�ل�اف
العالية تتطلب أن نكون متميزين
ومتخصصين في نوعية المنتجات
ّ
التي نصدرها إلى أسواق العالم،
وهذا بح ّد ذاته يتطلب المزيد من
التعاون بين المؤسسات العاملة
في القطاع الواحد».
وأض����اف« :ت��س��ت��وع��ب أس��واق
ال��والي��ات المتحدة مثالً أكثر من
مليار دوالر م��ن صنف واح��د من
السلع الغذائية العائدة للمطبخ
اللبناني .وتقع علينا مسؤولية
تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات
ه���ذه األس����واق بشكل م��س��ت��دام،
ّ
ألن ع��دم قدرتنا على تلبية هذه
الطلبات قد يجذب منافسين جددا ً
غير لبنانيين لبيع سلع مشابهة
لمنتجاتنا التقليدية».

عيتاني

وأك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة
«إي���دال» عيتاني ّ
أن ه��ذا القطاع
«أثبت على مر السنوات أنه يتمتع
بمقومات ع��دي��دة جعلته يحقق
قفزة نوعية في السنوات األخيرة،
وال سيما خالل العام  2014حيث
سجلت صادراته معدالت قياسية،
م��ع��ت��م��دا ً ع��ل��ى ال��س��ع��ي الحثيث
من قبل القيمين على مؤسسات
التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث
المواصفات والمعايير الدولية في
اإلنتاج والتوضيب».
وقال« :رغم أزمة إقفال الحدود
ال��ب��ري��ة ال��ت��ي انعكست تراجعا
م��ح��دودا ف��ي حجم ص���ادرات هذا
ال��ق��ط��اع ل��ل��ع��ام  ،2015شكلت
صادراته نحو  36,5في المئة من

إجمالي ال��ص��ادرات الصناعية،
ب��زي��ادة بلغت نسبتها  32في
المئة بين  2011و .2015وبينت
دراس��ة أعدتها إي��دال عن القطاع
ّ
أن ع��دد م��ؤس��س��ات ه��ذا القطاع
ب��ات يشكل أكثر م��ن  20,35في
ال��م��ئ��ة م��ن م��ج��م��وع المؤسسات
الصناعية .وفي ضوء ما تقدم ،زاد
حجم االستثمار في ه��ذا القطاع،
ف��وس��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن المصانع
خطوط إنتاجها كما طورت آالتها
وم��ع��دات��ه��ا ،وأن��ش��أت العديد من
الوحدات الصناعية الجديدة مع
إدخ��ال إنتاج جديد على األسواق
مستندة إل��ى ه��ذا الطلب .وكانت
م��ش��اري��ع ال��ص��ن��اع��ات الغذائية
ال��ج��دي��دة م��ن بين المستفيدين
الرئيسيين من حوافز وإعفاءات
قانون تشجيع االستثمارات .ومنذ
بدء العمل بهذا القانون في العام
 ،2003فاقت قيمة هذه المشاريع
 107مليون دوالر أميركي ووفرت
نحو  1340فرصة عمل» ،مشيرا ً
إلى أنه «من بين هذه المشاريع،
استفادت أربعة من حوافز «إيدال»
ف��ي ت��وس��ي��ع منشآتها وخ��ط��وط
إنتاجها خالل العامين الماضيين،
فاق مجموع قيمتها االستثمارية
 72مليون دوالر وحدها».

وزير الصناعة

وأل���ق���ى ال���ح���اج ح��س��ن كلمة
دع��ا خاللها ال��دول��ة «إل���ى زي��ادة
حجم ال��ق��ط��اع الصناعي عموما ً
والصناعات الغذائية خصوصا ً
وتشجيع إق��ام��ة الصناعات من
الفئة الثالثة والرابعة والخامسة،
وص��وال ً إلى مضاعفة حجم قطاع
الصناعات الغذائية خالل السنوات
العشر المقبلة».
وس��أل« :ل��م��اذا ال تبادر الدولة
إل��ى المعاملة بالمثل م��ع ال��دول
التي تمنع إدخال منتجاتنا إليها،
فيما نستورد منها بمئات ماليين
الدوالرات؟ لماذا من غير المسموح
تصدير األلبان واألجبان؟ في حين
تبلغ فاتورة االستيراد من األلبان
واألج��ب��ان م��ن أوروب���ا نحو 600
مليون دوالر سنوياً؟ لماذا نستورد
ال��دواج��ن بينما اإلنتاج اللبناني
فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا
وننتج  350أل��ف طن سنويا ً بما
يؤمن حاجة االستهالك المحلي
ويفيض؟ لماذا نستورد التشيبس
فيما لدينا ف��ي لبنان  6مصانع
إلنتاج التشيبس»؟
وت���اب���ع« :أغ��ت��ن��م وج����ود ه��ذا
ال��ح��ض��ور ال������وزاري وال��رس��م��ي
والخاص لطرح مشروع تتم بلورته

بين مختلف اإلدارات وال���وزارات
والقطاع الخاص يؤدي إلى:
ـ زي����ادة ال���ص���ادرات ،ال سيما
ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة منها ،مع
دراسة متطلبات األسواق الخارجية
والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك
بدءا ً من تنفيذ االتفاقات التجارية
من قبل شركائنا التجاريين ّ
ألن
لبنان سبق أن ال��ت��زم بها وهو
ينفذها كاملة.
ـ العمل وف��ق م��ب��دأ ّ
أن سالمة
الغذاء أمر ال ُيمس به ،مع التأكيد
ّ
أن الغالبية الساحقة من صناعتنا
مطابقة للمواصفات .وأننا نؤيد
التنسيق في هذا المجال مع كافة
الجهات المعنية لضمان تطبيق
المواصفات ومحاسبة من يخطىء
بعد تنبيهه ودفعه إلى تصحيح
الخطأ .ال أح��د منا يقبل أن تكون
لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.
ـ التشجيع على إقامة الصناعات
المتخصصة ،م��ع سن
الغذائية
ِّ
الدول تشريعات حمائية لها.
ـ التشجيع على إقامة الصناعات
ال���غ���ذائ���ي���ة ذات ال��خ��ص��ائ��ص
الجغرافية التي يتميز بها لبنان».
وأع���رب ال��وزي��ر ال��ح��اج حسن
ع��ن أمله ف��ي «وض��ع ه��ذا المسار
االستراتيجي موضع التنفيذ ،من
دون أن نسمح للهموم السياسية
والشغور الرئاسي والتعثر في
العملين التشريعي والحكومي
أن تلهينا عن االهتمام بمعالجة
الملفات االقتصادية واالجتماعية
التي تستدعي حلوال ً سريعة».

أبو فاعور

كما تحدث أب��و فاعور ،مشدّدا ً
على ّ
«أن سالمة الغذاء مبدأ اساسي
يجب مراعاته وأصبح االهتمام
اك��ب��ر ب��ه��ذا ال��م��ف��ه��وم وب��وس��ائ��ل
ت��ط��ب��ي��ق��ه» .وق����ال« :إن��ن��ا نشهد
مرحلة من التكامل بين القطاعين
العام والخاص .ويمكن القول ّ
إن
منتجاتنا تحسنت والرقابة بدأت
تلقى التفهم والتجاوب اإليجابي
أكثر من قبل .وبعد حملة سالمة
الغذاء ،بتنا نركز اليوم أكثر على
الحبوب والقمح».
أضاف« :عندما أعلنا ّ
أن القمح
الذي أجرينا فحصا ً عليه قبل مدة
مصدره روس��ي ،ف� ّ
�إن معلوماتنا
مستقاة م��ن مديرية األه���راءات،
وثبت فيما بعد ّ
أن ذلك غير صحيح.
لذلك أقول إن ال ذنب لوزارة الصحة
بما أعلنته وال خلفية سياسية لما
قيل في حينه .ونناقش اليوم مع
وفد روسي موجود في بيروت هذا
األم��ر خصوصا ً ّ
أن القمح سلعة

ق�سم هند�سة البترول في «العربية»
ين�ضم �إلى SPE-BAU CHAPTER
انضم قسم هندسة البترول في
كلية ال��ه��ن��دس��ة بجامعة ب��ي��روت
العربية رسميا كفرع جديد للجمعية
العالمية لمهندسي البترول SPE-
 .BAU CHAPTERوأعلنت
الجامعة ف��ي بيان أم��س ،أنّ هذه
«الخطوة الهامة تحصل للمرة األولى
في لبنان على أن يتم افتتاح الفرع
الجديد في احتفال خ��اص سيقام
الح��ق�اً ،ل�لإض��اءة أكثر على أهدافه
واإلمكانيات التي يمكن االستفادة
منها عبره».
ون��ظ��م ال��ق��س��م ورش���ة ع��م��ل عن
عمليات الحفر واالستخراج المعقدة
بالتعاون م��ع ش��رك��ة ZADCO
ممثلة بالمهندس ه��ادي الحجار،
حضرها عميد كلية الهندسة الدكتور

عادل الكردي الذي شكر في كلمته
حضور الدكتور ناصر حطيط ممثالً
إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان
والدكتور كلوفيس فرنسيس ممثالً
مشروع  GOPELCلبناء القدرات
الهندسية ف��ي مجال التنقيب عن
النفط والغاز والتكرير الممول من
االت��ح��اد األوروب�����ي ورئ��ي��س قسم
ال��ه��ن��دس��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة واإلداري�����ة
وهندسة البترول الدكتور هادي أبو
شقرا.
وفي كلمته ،تطرق حطيط لواقع
قطاع النفط في لبنان بشكل عام
مثنيا ً على «الجهود المبذولة من
قبل الجامعات اللبنانية ،خصوصا ً
ج��ام��ع��ة ب��ي��روت ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��دور
الريادي لها في هذا المجال».

أما فرنسيس فتطرق إلى مشروع
 GOPELCش��ارح�ا ً أهميته «في
سبيل تطوير ال��ق��ط��اع األك��ادي��م��ي
في هذا المضمار» ،مثنيا ً على دور
جامعة بيروت العربية «الفعال»
في هذا المشروع.
بدوره ،أمل الدكتور رامي حرقوص
أن تكون هذه الخطوة «ب��ادرة خير
للبنان بشكل عام وللجامعة بشكل
خاص ،على أن تستكمل هذه الندوة
بمزيد من التعاون مع هيئة قطاع
النفط في لبنان وشركة ZADCO
في دولة اإلمارات العربية».
ك��م��ا ك��ان��ت م��ح��اض��رات ألقاها
المهندس ه��ادي الحجار في مجال
الحفر المائل المعقد ذي المسافات
البعيدة.

�إيقاف باخرة قمح غير مطابق في مرف�أ بيروت
أعلن المكتب اإلعالمي في وزارة
الزراعة ،أنّ موظفي الوزارة أوقفوا،
بناء على أمر من وزير الزراعة أكرم
شهيب ،باخرة قمح في مرفأ بيروت،
بعد اكتشاف معدالت رطوبة عالية
وتكتالت في القمح الذي تحمله.
وأوضحت ال��وزارة في بيان «أنّ
شهيب أم��ر بإيقاف توزيع الكمية

ال��ت��ي ت��م نقلها إل���ى اإله�����راءات،
والبالغة  660ط��ن�اً ،أو التصرف
بها .كما طلب أخذ عينات إلخضاعها
للفحوص الالزمة في المختبرات،
وإذا تبين ع��دم مطابقتها ،فسوف
يتم ردها».
وأض���اف البيان« :ال ي��زال على
متن الباخرة  2330طنا ً من القمح،

وه��ذه الكمية سوف ترد ألنها غير
صالحة».
م��ن جهة أخ���رى ،فرضت إدارة
أهراء الحبوب في مرفأ بيروت ،أمس
على الشاحنات المعدة لنقل القمح
طلي هيكلها من الداخل بمواد مانعة
للصدأ على أن تكون مص ّنفة صالحة
لالحتكاك بالحبوب.

استراتيجية لدى الروس .هدفنا إذا ً
هو ضمان سالمة الغذاء وسالمة
المواطن اللبناني».
وأع�����رب ع���ن ت��أي��ي��ده الخطة
التي أعلنها الوزير الحاج حسن،
الف��ت �ا ً إل��ى ّ
أن المرحلة «تتطلب
زي��ادة الحصانة وتفعيل وحماية
القطاعات اإلنتاجية ب��ح��دود ما
تسمح به االتفاقات الدولية».

المشنوق

وكانت كلمة للوزير المشنوق
كلمة ،قال فيها« :كلما دخلت إلى
س��وب��رم��ارك��ت وك��ل��م��ا حملت أي
منتج أقرأ عليه المكونات،النسب
ال��غ��ذائ��ي��ة ،ال��وح��دات ال��ح��راري��ة،
ومكان الصنع وبعض التفاصيل
األخ���رى ال��ت��ي تفرضها وزارات
الصناعة في العالم .وعندما أتطلع
إلى منتج لبناني اليوم فهو بات
قريبا ً جدا ً من المستويات العالمية،
ولكنني أريد أن أرى عليه االلتزام
البيئي ،ف�لا يكفي أن تكون هذه
البضائع كما ق��ال معالي الوزير
وائ��ل أبو فاعور مطابقة وال يكفي
أن يكون أيضا ً في مستوى الطموح
الذي أراده معالي وزير الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن ،وأن��ا أؤي��د
هذا المشروع الطموح إنما علينا أن
نبدأ أيضا ً من حيث هو محيط هذا
المصنع ومحيط هذه الصناعة».
أض���اف« :ه��ن��ا ي��ك��ون االل��ت��زام
البيئي ،ولدينا في وزارة البيئة
مشروع واض��ح لمكافحة التلوث
الصناعي  LEPAPيتعلق بتقديم
المساعدات التقنية وال��دراس��ات
البيئية لكل المصانع م��ن دون
استثناء وفق تصنيفها كي تحصل
على ق���روض ليس فقط ميسرة
بل من دون فائدة ،ففائدتها صفر
بدعم من البنك الدولي ومصرف
لبنان والحكومة اإليطالية .وحتى
اآلن اإلقبال ضئيل من الصناعيين،
وأنا على األق ّل واجهت حتى اآلن 7
لقاءات مع الصناعيين من جميع
االختصاصات .فهل يجوز أن نبقى
نلوث حيث نحن أي على ضفاف
نهر الليطاني أو أي نهر آخ��ر أو
في منطقة صناعية معينة هنا أو
هناك؟ طبعا ال يجوز ،وهذا الكالم
ليس موجها ً إلى الذين حازوا على
شهادة  ISOحتى لو كانوا خمسين
بل هو موجه إلى ك ّل المصانع من
دون استثناء».
وس��أل« :مياه الصرف الصحي
أي���ن ت��ذه��ب؟ ب��ق��اي��ا اإلن��ت��اج أي��ن
ت���ذه���ب؟ وم����ا ه���ي االج�������راءات
البيئية المتخذة بيئيا ً ليس فقط
للحفاظ على النظافة بل لمتابعة

عملية اإلنتاج بشكل بيئي منتظم
وبمستوياته الدقيقة وبالجودة
العالمية ،وه��ذه نقطة أساسية
وإذا لم يقدم الصناعيون عليها في
كل المجاالت إسمحوا لي أن أشكك
بمدى صحة الطموح ل��دى وزي��ر
الصناعة».
وأض���اف وزي���ر البيئة« :نريد
مناطق صناعية محددة وآم��ل أن
ت��ك��ون ف��ي مناطق الفقر المدقع
الموجود في الشمال وفي البقاع
حيث أكثر من  50في المئة دون
مستوى الفقر».
وعرض لسلسلة من المالحظات،
م��ش��ددا ً على التنسيق ف��ي إقامة
ال��م��ع��ارض الصناعية وم��راع��اة
المزاحمة في اإلنتاج والتسويق
وااله��ت��م��ام بالتعليب والتخزين
والشحن واالستدامة في الصناعات
الغذائية».
ورأى «أن حجم التحديات الذي
تواجهه ه��ذه الصناعات هائل،
شأنها شأن العديد من الصناعات
وال��ق��ط��اع��ات اإلنتاجية األخ��رى،
خصوصا ً في ظ ّل التطور المتواصل
لألسواق العالمية».
وت��ط��رق إل��ى م��ش��روع مكافحة
ال��ت��ل��وث البيئي LEPAPحيث
ي��م��ك��ن ل��ل��م��ؤس��س��ات الصناعية
االستفادة من دع��م تقني مجاني
لمعاينة وضعها البيئي وتحديد
ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة والعالجية
ال�لازم��ة ،وق��روض ميسرة لتنفيذ
هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها
إلى حوالي الصفر في المئة».
وأوضح «أن مشروع LEPAP
الذي تنفذه وزارة البيئة بتمويل
من مصرف لبنان والبنك الدولي
والحكومة اإليطالية ،وبالشراكة
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ووزارة ال��ص��ن��اع��ة وج��م��ع��ي��ة
الصناعيين اللبنانيين واتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة،
وغيرهم م��ن الشركاء المحليين
م��ن القطاعين ال��ع��ام وال��خ��اص
يأتي لتسهيل التزام الصناعيين
بمرسوم االلتزام البيئي للمنشآت
(ال��م��رس��وم  ،)2012/8471أي
االلتزام بالمعايير البيئية الخاصة
ب��ال��م��ي��اه ال��م��ب��ت��ذل��ة الصناعية،
ال��م��ل��وث��ات ال��ه��وائ��ي��ة والنفايات
ال��ص��ل��ب��ة وال��م��ح��ددة ف��ي ال��ق��رار
رق��م  1/8تاريخ 2001/1/30
الصادر عن وزارة البيئة» ،مؤكدا ً
ّ
«أن حسن تقيد الصناعي بأحكام
هذا المرسوم يخوله الحصول على
شهادة التزام بيئي ،ما من شأنه
تحسين سمعة المصنع وتسهيل
تصريف منتوجاته».

وفد �أميركي في غرفة ال�شمال
استقبل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفد مؤسسة
 Chemonicsاألميركية وعرض معه مجموعة المشاريع ،التي تقوم بها ال سيما
توفير التمويل لدعم المشاريع المتناهية الصغر.
ورحب دبوسي بالوفد ،معلنا ً أنّ غرفة طرابلس «مؤمنة بدورها المجتمعي الفاعل
ألنها تركز على اإلنسان بغية تطويره ودعمه وإحتضانه ليصبح عضوا ً فاعالً في
المجتمع ويؤثر في حركة االقتصاد والوطن وفي العالم المفتوح أمامنا جميعاً».
وعدد دبوسي «سلة المشاريع القائمة في الغرفة وبروتوكوالت التعاون مع
المجتمع األكاديمي ونقابات المهن الحرة وإتحاد المصارف العربية ،ومختلف
المؤسسات الدولية اإلنمائية بهدف الوقوف إلى جانب ك ّل القضايا التي تشكل حاالت
إنسانية راقية ومتقدمة ،والغرفة تشكل في هذا الخيار قيمة مضافة في الفكر والثقافة
وتطوير القدرات».
ولفت إلى «جملة إهتمامات منها فتح األسواق أمام الصادرات اللبنانية ،وبذل ك ّل
الطاقات لدعم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية منها» ،إذ «دورنا ال حدود له
ويصب في مصلحة اإلنسان والوطن ،ونحن نتعاون مع ك ّل الجهات التي ترغب بإقامة
أوسع العالقات مع القطاع الخاص لولب الحياة المجتمعية ،دون أن يفوتنا التأكيد
بشكل دائم على الوقوف الى جانب الدولة بكل مؤسساتها وإداراتها ومرافقها».

إعالن الى مساهمي الشركة اللبنانية إلنماء
السياحة والتلفريك ش.م.ل.
تبعا ً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2016/4/2
تتشرف الشركة بإعالم حضرات المساهمين بأ ّنها ستقوم
إب��ت��دا ًء م��ن ي��وم اإلثنين الموافق في  2016/4/4بتوزيع
األرب��اح العائدة إلى األسهم ،والبالغة صافي  /2،800/ل.ل.
الفين وثمانماية ليرة لبنانية لك ّل سهم ،لذلك يقتضي حضوركم
إلى مركز الشركة في حارة صخر لقبض أنصبة األرباح العائدة
ألسهمكم لقاء تسليم اإلدارة القسيمة رقم .14
مجلس اإلدارة.

استقبل وزير االقتصاد والتجارة
الدكتور آالن حكيم ،في مكتبه في
ال���وزارة ،القائم باألعمال األميركي
السفير ري��ت��ش��ارد ج��ون��ز ،وع��رض
معه ملف انضمام لبنان إلى منظمة
التجارة العالمية .كما تطرق البحث
إلى المواضيع السياسية الراهنة.
وشدّد حكيم على ضرورة «أن يكون
ه��ذا االنضمام لمصلحة االقتصاد
اللبناني ول��ي��س ع��ل��ى ح��س��اب��ه»،
مؤكدا ً «أنّ الهدف هو توسيع وإيجاد
آف���اق ج��دي��دة لالقتصاد اللبناني
الخدماتي وال��ت��ج��اري واإلنتاجي
بشروط تنعكس إيجابا ً على الميزان
التجاري».
والتقى الوزير حكيم سفير رومانيا
فيكتور نيرسا وبحث معه في سبل
تعزيز وتطوير العالقات الثنائية
بين لبنان ورومانيا ،خصوصا ً في
م��ا يتعلق ب���دور لبنان المحوري
بعالقاته مع دول أفريقيا ،خصوصا ً
غربها.
وأبلغ السفير الروماني الوزير
حكيم أن��ه «يجري التحضير لعقد
مؤتمر ل��رج��ال األع��م��ال اللبنانيين
ـ ال��روم��ان��ي��ي��ن المعنيين بتطوير
العالقات االقتصادية مع غرب أفريقيا
في بيروت قريباً» ،معلنا ً أنه وجه

حكيم مجتمعا ً إلى جونز
دعوة للوزير حكيم لزيارة رومانيا.
ورحب حكيم بانعقاد هذا المؤتمر
ّ
ف��ي ب���ي���روت ،ل��م��ا ل��ه م��ن دور في
تعزيز العالقات بين رجال األعمال
اللبنانيين والرومانيين ،وبالدعوة
لزيارة رومانيا.
واستوضح السفير الروماني من
الوزير حكيم تطور عملية انضمام
لبنان إلى منظمة التجارة العالمية
لما لها من أهمية في تعزيز التجارة

واالستثمار العالمي.
وش��رح حكيم الخطوات العملية
الجارية في ضوء زيارة السفير جان
بول توييه المسؤول عن ملف لبنان
في المنظمة.
وكان وزير االقتصاد التقى وفدا ً
م��ن منظمة الصحة العالمية في
حضور المدير العام لالقتصاد عليا
عباس وبحث معه في تطبيق قانون
منع التدخين.

�أبو فاعور� :آن الأوان لإ�سقاط الحمايات ال�سيا�سية
عن المتورطين في ف�ضيحة الإنترنت
عرض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إثر اجتماع
عقده مع لجنة األخطاء الطبية ،الملفات المطروحة أمام
اللجنة وقضايا الفساد المتراكمة في لبنان ،وال سيما ملفي
شبكة اإلتجار بالبشر ،واإلنترنت غير الشرعي .ثم عقد
مؤتمرا ً صحافيا ً فأشار إلى أنه ت ّم خالل االجتماع عرض
سبعة عشر ً
ملفا ،وتبيّن بحسب تقارير اللجنة الطبية أنّ
أربعة ملفات تشتمل على أخطاء طبية ،الفتا ً إلى أنّ خمسة
ملفات أخرى لم تبرز فيها أخطاء طبية ولكنها ستحال إلى
نقابة األطباء للتحقيق اإلضافي ،وذكر أنّ هنام ملفات رأت
اللجنة أنها ال تتضمن أخطاء طبية وال حاجة إلى إحالتها
إلى نقابة األطباء.
ثم تناول أبو فاعور ما نتج عن فضيحة شبكة اإلتجار
بالبشر ،واتخاذ وزارة الصحة إجرا ًء تمثل بإقفال عيادة
الطبيب رياض العلم الذي كان يجري عمليات اإلجهاض،
وسحب إذن مزاولة المهنة منه ،فضالً عن طبيب البنج
والممرضة التي لم يثبت حتى اآلن لدى وزارة الصحة أنها
مسجلة لديها كممرضة مجازة.
وأثار ما وصفه بـ«الحمية واالندفاع لدى نقيب األطباء
للدفاع عن الطبيب العلم» ،معربا ً عن أسفه «ألن تتولى
نقابة األطباء الدفاع عن هذه القضية ،في حين أنّ مكان
الطبيب يجب أال يكون في العيادة بل في السجن».
وقال« :لست نادما ً على اإلطالق التخاذه قرار سحب
إذن مزاولة مهنة الطب من العلم ،ويمكن لنقابة األطباء أن
تحيل القضية إلى مجلس شورى الدولة ،لنرى عندئ ٍذ من
من القضاة سيوقف القرار».
وكشف أنّ هناك «محاوالت جادة من قبل بعض النافذين
من أجل تغيير إفادة الطبيب في التحقيق وحمايته» ،معلنا ً
أنه قام باإلجراءات التي اتخذها حيال الطبيب «استباقا ً
لتغيير اإلفادة والتراجع عنها».
ودعا أبوفاعور نقابة األطباء إلى «إسقاط االعتبارات
الشكلية أمام حالة وحشية كهذه ،إذا ساد هذا األمر في
مجتمعنا فمعنى ذلك أننا تحولنا إلى غابة تسود فيها
قوانين األشرار والوحوش».
وأضاف« :من غير المقبول القول ليس هناك من تقصير
من قبل األجهزة األمنية المختصة ،أو أنّ هذه األجهزة غافلة
عن عصابة تمارس منذ سبع سنوات التجارة بالبشر
وأبشع أن��واع اإلهانات النفسية والجسدية والتع ّرض
الجنسي لعدد من السيدات اللواتي يتع ّرضن للضغط
الكبير لممارسة البغاء»،
مشدّدا ً على «وج��وب فتح تحقيق في هذه القضية،
بحيث ينال جميع المتو ّرطين عقابهم سواء تجار الفحشاء
أم األطباء أم الممرضون».

وفي ملف اإلنترنت ،استغرب أبو فاعور «كيف أن الحديث
ّ
تشغل اإلنترنت غير
يدور فقط حول الشركات التي كانت
الشرعي ،فيما ال يطرح السؤال عن المسؤوليات اإلدارية».
وقال« :المدير العام لوزارة االتصاالت عبد المنعم يوسف
قال عندما سئل عن األمر في لجنة اإلعالم واالتصاالت ،ومن
أحد المراجع األمنية ،إن األمر مستمر منذ سبع سنوات.
فلماذا تعامى عن األمر؟ أال يريد رؤية الحقيقة أم أنّ هناك
شراكات معينة مخفية وإفادات غير مشروعة»؟
وق���ال« :ال��دول��ة ال يمكن أن تستمر ف��ي ه��ذا المسار
االنحداري من الفساد ،وبات صعبًا إقناع المواطن العادي
الملتزم بالقانون ،بأننا ال نزال نعيش في دولة وفي ظ ّل
نظام .هذه أدغال وليست دولة .هذه غابات تسود فيها
شرائع الغابات».
أض��اف« :إن مجلس ال���وزراء مدعو إل��ى تناول هذه
القضايا بمنتهى الشفافية واتخاذ قرارات وإجراءات فعلية
على أي مستوى ،بدءا ً من الوزراء وصوال ً إلى الموظفين،
ّ
بحق اإلداريين المتورطين سواء في األجهزة األمنية
وذلك
أم اإلدارات المدنية ،وإال فلن تفقد الحكومة مصداقيتها
وحسب ،بل إنّ الدولة ستفقد موقعها في ذهن كل مواطن
لبناني .وآن األوان ألن تسقط الحمايات السياسية عن
المتورطين».
وسأل« :لماذا يبقى القضاء الصامت األكبر؟ على القضاء
أن يصل إلى النهاية وتصل اإلجراءات األمنية إلى النهاية،
فال يكون هناك كبش فداء من خالل البحث عن أشخاص ال
يتمتعون بالحماية فنجعل منهم كبش محرقة .وإال عب ًثا
تقنع الدولة المواطنين اللبنانيين بأنها ال تزال موجودة».
وأثار أبو فاعور خالل مؤتمره الصحافي مسألة باخرة
القمح التي تم توقيفها اليوم ،شاك ًرا ل��وزارة االقتصاد
وإه��راءات المرفأ «البدء باإلجراءات لمنع نقل النفايات
والقمح في الشاحنات نفسها ،والتأكد من أنّ الشاحنات
معقمة» .وتمنى أن «يقطع الشك باليقين ألنّ هناك ما
يقتضي العالج» ،مشيرا ً إلى أنّ «شاحنات كانت تحمل
نفايات في الليل وقمحا ً في النهار ،وبطاريات سيارات
وخردة في الليل وقمحا ً في النهار».
وك��� ّرر تأكيد أنّ «م���ادة األوتراتوكسين المسرطنة
موجودة في بعض القمح المنتشر في األسواق في لبنان»،
وقال« :ك ّل ما يحصل يزيدني قناعة بوجوب إعادة العمل
بالقرار الذي ت ّم التراجع عنه تحت ضغط بعض التجار
في شأن فرض عدم إدخال القمح أو أي نوع من الحبوب
إلى البلد ،قبل إجراء الفحوصات الالزمة».

ن�شاطات اقت�صادية

جابر مترئسا ً فرعية »المال»
{ عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة
والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء برنامج إلزالة
الفقر والعوز المدقع في لبنان ،جلسة ظهر أمس برئاسة
النائب ياسين جابر ،وحضور النواب :مقدم االقتراح روبير
فاضل ،هنري حلو وجمال الجراح ،مستشار وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درب��اس أنطوان زخيا ،مدير المؤسسة
الوطنية لالستخدام جان أبي فاضل ،مستشار وزير الشؤون
االجتماعية للسياسات االجتماعية بشير عصمت ومديرة
الموازنة ومراقبة عقد النفقات بالتكليف في وزارة المال كارول
أبي خليل ،رئيسة الدائرة اإلدارية في مديرية الموازنة ومراقبة
النفقات في وزارة المالية نهلة شيباني.
وتابعت اللجنة درس مواد هذا االقتراح على أن تستكمل في
جلسات الحقة.
{ ينظم موظفو وزارة االت��ص��االت و«هيئة أوج��ي��رو»
لقا ًء حاشدا ً دعا إليه المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي

االتصاالت و«هيئة أوجيرو» ،في الحادية عشرة والنصف قبل
ظهر اليوم أمام قصر العدل في بيروت أثناء تقديمه (أمر على
عريضة) لدى قاضي األمور المستعجلة ،طلب وقف مسلسل
التهجم على «هيئة أوجيرو» والتع ّرض لها« ،حرصا ً من
المجلس على سمعة الهيئة وكرامة العاملين فيها ،نظرا ً إلى
األذى المعنوي الكبير الذي يطالهم جراء االفتراءات» ،بحسب
بيان المجلس.
{ خالل االجتماع األخير الذي انعقد في فندق فينيسيا ـ
بيروت ،ت ّم انتخاب رئيس مجلس إدارة «إنتركونتيننتال بنك»
( )IBLسليم حبيب عضوا ً في مجلس إدارة االتحاد الدولي
للمصرفيين العرب.
{ انتخبت الجمعية العمومية لنقابة مصانع األدوية في
لبنان مجلسها برئاسة الصيدلي الدكتورة كارول أبي كرم
ولنيابة الرئيس رضا شعيتو ،وأمانة الس ّر الصيدلي الدكتورة
برتا أبو زيد ،وأمانة الصندوق طارق طبارة.

