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حمليات

�إبراهيم عر�ض مع ز ّواره
الأو�ضاع العامة و�ش�ؤون النازحين
استقبل المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م ف��ي مكتبه
أم��س األمين العام للفريق العربي
للحوار اإلس�لام��ي المسيحي القس
ري��اض جرجورة ،يرافقه وفد يضم
أع��ض��اء م��ن البرلمان الدانماركي
ومن المجلس الوطني للكنائس ومن
المجلس اإلسالمي في الدانمارك ،وت ّم
البحث في أهمية الحوار والتقارب
بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية
وم��ا يمثله لبنان كنموذج للعيش
المشترك بين الديانتين.
ك��م��ا ع����رض إب���راه���ي���م أوض����اع
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن إل��ى لبنان
مع وف��د من المركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة  ICMPDبرئاسة
مديره العام مايكل سبندلغر.
والتقى أي��ض �اً ،رئيس الجامعة
اللبنانية ال��وزي��ر السابق عدنان
السيد حسين ،وعرض معه األوضاع
العامة.

األمن العام ينفي

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ص����در عن
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ع��ام

توجه
رئي�س «نايل �سات» يقترح ُّ
وفد �إلى القاهرة لمعالجة الأزمة
تك ّثفت االتصاالت اللبنانية  -المصرية ،في إطار الجهود المبذولة لمعالجة
قضية البث الفضائي اللبناني.
وفي هذا اإلطار ،تلقى وزير اإلعالم رمزي جريج رسال ًة من رئيس مجلس إدارة
«نايل سات» أحمد أنيس ،يبدي فيها االستعداد لمثل هذه المعالجة ويقترح
مجيء وفد لبناني إلى القاهرة ،إلجراء محادثات معه ومع إدارته حول سبل ح ّل
قضية ّ
البث عبر جورة البلوط في لبنان.
وأعرب أنيس عن «حرص شديد على التعاون مع لبنان الدولة العربية الشقيقة
ذات السيادة».
ويتشاور جريج مع وزير االتصاالت بطرس حرب حول تكليف وفد إداري
ّ
البث الفضائي
وتقني قادر على التباحث في القاهرة ،حول اتفاقات وآليات
عبر»نايل سات».

اجتماع لـ«ال�شغيلة» و«تيار العروبة» بقاع ًا
إبراهيم مجتمعا ً مع السيد حسين
ب��ي��ان ج���اء ف��ي��ه «ورد ف��ي ت��اري��خ
ال��ي��وم(أم��س) على أح��د المواقع
اإلخبارية اإللكترونية خبر مفاده
أنّ المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم طلب من المحامي
نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف
العسكريين المخطوفين لدى تنظيم
الدولة اإلسالمية.
إنّ المديرية العامة لألمن العام

تنفي ه��ذا الخبر جملة وتفصيالً،
وهي غير مسؤولة عن األخبار التي
ال تصدر بموجب بيانات رسمية
عنها ،وتهيب هذه المديرية العامة
بك ّل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام توخي الدقة
والمسؤولية في نقلها لألخبار ،ال
سيما المتعلقة بقضية العسكريين
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ل��م��ا ل��ه��ا م���ن بعد
إنساني».

وفد «حما�س» زار عائلة الأ�سير �سكاف:
ق�ضيته من �أولويات التفاو�ض لدى المقاومة
زار وف��د م��ن «ح��رك��ة ح��م��اس»،
منزل عائلة األس��ي��ر ف��ي السجون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف في
المنية ،تقدّمه المسؤول عن ملف
األس��رى للحركة في الخارج طالل
الباز ،يرافقه ممثل «حماس» في
الشمال أبو ربيع الشهابي ومسؤول
ملف األس���رى ف��ي لبنان أب��و بكر
األسدي وك��وادر من الحركة ،وكان
في استقبالهم جمال سكاف شقيق
األس��ي��ر وأع��ض��اء لجنة أص��دق��اء
يحيى سكاف.
ونقل الباز ،باسم الوفد ،تحيات
قيادة حركة «حماس» وكوادرها
إلى «عائلة األسير المجاهد يحيى
س��ك��اف ،ه��ذه العائلة المناضلة
التي يكنّ لها الشعب الفلسطيني
والمقاومة الفلسطينية ك ّل االحترام
والتقدير لما لها من تاريخ مش ّرف
في العمل المقاوم الذي يعتز به ك ّل
ح ّر وشريف في أمتنا».
وق��ال ال��ب��از إن��ه ك��ان أس��ي��را ً في
سجون ال��ع��دو لمدة سبعة عشر
تخص
عاماً ،وكشف عن معلومة
ّ
قضية يحيى سكاف حصلت معه في
أحد أيام االعتقال ،إذ أكد له بعض
األس��رى القدامى مشاهدتهم «اسم
يحيى سكاف محفورا ً على حائط
إحدى الزنازين الصهيونية ،وهذا
الموضوع يؤكد أنّ األسير يحيى
سكاف كان أسيرا ً في تلك الزنازين
أو م ّر عليها ،ألنه ،وبحسب متابعتنا
لملف األسرى الذين يعتبرهم العدو
الصهيوني ملطخة أيديهم بالدماء
كحالة األخ يحيى سكاف ،يجري
الكتمان الشديد عليها».
أض���اف« :ول��ه��ذا السبب تأتي
زيارتنا اليوم باسم قيادة حركة
حماس في الداخل وال��خ��ارج إلى
ّ
لالطالع على
عائلة يحيى سكاف

وفد «حماس» في منزل األسير سكاف
المعلومات التي لديهم إليصالها
إل��ى اإلخ��وة المسؤولين عن ملف
التفاوض ،ولنؤكد لعائلة يحيى
سكاف أنّ المقاومة الفلسطينية
تمتلك ال��ي��وم  4أس���رى صهاينة
كانت ق��د أعلنت عنهم منذ أي��ام،
وه��ي ستضع ملف األسير يحيى
سكاف وقضيته ضمن أولوياتها
في ملف المفاوضات غير المباشرة
مع العدو الصهيوني وسيتم العمل
بشكل جاد في هذه القضية حتى
كشف مصيره وإعادته إلى وطنه».
ورح���ب ج��م��ال س��ك��اف بالوفد
وت��وج��ه ب��رس��ال��ة م��ن خ�لال��ه إلى
المقاومة الفلسطينية مطالبا ً فيها
«بأن تضع المقاومة الفلسطينية
ملف األسير يحيى سكاف في صلب
اهتماماتها ألنّ يحيى سكاف هو
أح��د ع��ن��اوي��ن ال��ت�لاح��م والنضال
اللبناني الفلسطيني المشترك،
وألنّ هذا الملف ال يمكن أن يصل إلى
نتيجة إال من خالل التفاوض غير
المباشر مع العدو من قبل المقاومة
حتى يتم تحرير األس��ي��ر سكاف

المؤكد وج��وده في سجون العدو
الصهيوني ال��ذي يُنكر وج��وده،
انتقاما ً منه لما للعملية البطولية
التي شارك فيها األسير سكاف من
تأثير كبير على الكيان الصهيوني
الغاصب ألنها من أقوى العمليات
التي ه� ّزت كيانه وكبّدته خسائر
فادحة».
وأك�����د أنّ «أص����دق����اء يحيى
سكاف باقون مع قضية الشعب
الفلسطيني حتى عودته إلى دياره
وأنّ منزل يحيى سكاف بعد 38
سنة م��ن اعتقاله سيبقى نقطة
ارتكاز لكافة المقاومين في مواجهة
العدو الصهيوني الذين لم يضيّعوا
البوصلة األساسية لألمة».
وحيّا المقاومين في فلسطين
ال��ذي��ن أعلنو منذ أي��ام ع��ن وج��ود
عدد من األسرى الصهاينة لديهم،
معتبرا ً أنّ «ه��ذا اإلع�لان هو بح ّد
ذاته بمثابة نص ٍر على العدو وإننا
ع��ل��ى أم���ل أن يكتمل ه���ذا النصر
بتحرير كافة األس��رى من سجون
العدو».

عبا�سّ :
كل م�س�ؤول ال يحارب الف�ساد
�شريك فيه

من اللقاء في مقر «رابطة الشغيلة» في تعلبايا
أكد عضو قيادة «رابطة الشغيلة» مسؤول منطقة البقاع حسن عباس «أهمية
خوض معركة االنتخابات البلدية التي تؤشر ك ّل المعطيات إلى أنها ستجري في
موعدها» داعيا ً المسؤولين في السلطة إلى «محاربة الفساد في الدولة والتصدي
له بقوة وحزم» ،ومؤكدا ً أنّ «ك ّل مسؤول اليقوم بمحاربة الفساد هو شريك في هذا
الفساد ومسؤول عن تغطية وحماية الفاسدين».
موسع لكوادر وأعضاء «رابطة الشغيلة» و«تيار
كالم عباس جاء خالل لقاء
ّ
العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية» في البقاع الغربي واألوسط ،عقد في مق ّر
الرابطة والتيار في بلدة تعلبايا.
وأشار عبّاس إلى معاناة أهالي المنطقة على الصعد الخدماتية واالقتصادية
واالجتماعية وأكد أن «ال سبيل للخروج من األزمات التي يعاني منها لبنان على
الصعد كافة ،إال بإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون يعتمد التمثيل
النسبي».
من جهة أخرى ،قال عباس« :إذا ف ّكر العدو الصهيوني في القيام بأي عدوان
على لبنان فإنّ المقاومة قادرة على الرد والتصدي له بقوة وحزم ،ونحن كتيار
عروبة ورابطة الشغيلة نرى أن وصف المقاومة بإالرهاب من قبل السعودية
وسعد الحريري ال يليق بأي عربي أو مسلم ،فهذه المقاومة قدّمت آالف الشهداء
دفاعا ً عن لبنان وفلسطين ،ولهذا نحن نؤيد المقاومة وندعمها ألننا ك ّنا وسنبقى
مقاومين ض ّد العدو الصهيوني والعدو اإلرهابي التفكيري».

دبو�سي يبحث مع مو�سكات تطوير
العالقات االقت�صادية بين لبنان ومالطا
التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ،رئيس مجلس
وزراء مالطا جوزف موسكات ،خالل المباحثات التي أجراها الوفد الوزاري
المرافق وال��ذي ضم :وزي��ر اإلقتصاد واإلستثمار كريستيان ك��اردون��ا ،وزير
السياحة إدوارد لويس ،وزير الشؤون الخارجية جورج فيال ،ورئيس غرفة
مالطا انطون بورغ ،إضافة إلى وفد اقتصادي ض ّم حوالي  50شخصا ً من رجال
األعمال المالطيين الكبار .كما حضر رؤساء وأعضاء الهيئات اإلقتصادية وحشد
كبير من الفعاليات االقتصادية اللبنانية تلك اللقاءات ،وت ّم خاللها البحث في
سبل تطوير العالقات االقتصادية بين لبنان ومالطا.
ونظمت جلسة عمل تمحورت حول «طرح الفرص االستثمارية في لبنان والميزات
التفاضلية التي يتمتع بها اقتصاده» ،قدمتها المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار
«إيدال» ،وكذلك قدم الجانب المالطي عرضا ً مماثالً عن االستثمارات في مالطا.
كما عُ قدت اجتماعات عمل ثنائية ،بين رجال األعمال المالطيين ونظرائهم اللبنانيين
للبحث في اإلمكانيات المتاحة إلقامة شراكات عمل في المجاالت المتاحة.

ك�شف �أنّ االجتماع االغترابي في تورونتو كان «�صادم ًا»

متم�سك بالحوار
الأ�شقرِّ :
ولن يُثنيني �صوت نا�شز من هنا �أو هناك
قال الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بيتر
األشقر إنّ «اإلجتماع اإلغترابي ال��ذي عقد أخيرا ً في تورونتو ،وما
اطلعنا عليه من محادثات صدمنا وأثار تعجبنا».
وقال األشقر في بيان« :لم نلمس من هذا االجتماع روح التعاون
وتوحيد الكلمة ،وهذا يتعارض كليا ً مع االتفاقات التي كنا قد توصلنا
إليها».
وأض��اف« :على المسؤولين اليوم المبادرة حاال ً قبل فوات األوان
لتثبيت ما اتفقنا عليه سابقاً .مع العلم أننا نأسف للغة الخارجة عن
اللياقة التي استعملها البعض».
وختم« :إنني كرئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أعلن
تمسكي بالحوار وتوحيد االغتراب ،ولن يثنيني صوت ناشز من هنا
ُّ
أو هناك».

على صعيد آخر ،ناشد عضو هيئة التحكيم في الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم وعضو الجالية اللبنانية في الكوت ديفوار مهدي
حمدان ،في بيان «الرئيسين نبيه بري وتمام سالم ووزير األشغال
العامة غازي زعيتر ورئيس مجلس إدارة طيران «الشرق األوسط»
محمد الحوت ،تخفيض أسعار تذاكر السفر على الشركة الوطنية
«ميدل إيست» للبنانيين المغتربين في العالم ،خصوصا ً الذين يودّون
المشاركة في االنتخابات البلدية واالختيارية» ،مشيرا ً إلى «أهمية
هذه المشاركة ترشحا ً واقتراعاً ،إضافة إلى فوائدها االجتماعية
تجسد عمليا ً ّ
حق المغترب في هذا
واالقتصادية والوطنية وألنها
ِّ
االستحقاق االنتخابي ،وتعبيرا ً عن شعوره باالنتماء لوطنه العزيز
للبنان وتقديرا ً لدور المغتربين في دعمه والمساهمة في إغاثة وتعزيز
وحدته».

أق��ي��م قبل ظهر أم��س ف��ي ن���ادي الضباط
ـ جونية ،حفل إط�لاق المرحلة الثانية من
مشروع اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان،
حضره نائب رئيس األركان للعمليات العميد
ال��رك��ن محمد جانبيه ممثالً ق��ائ��د الجيش
العماد ج��ان قهوجي ،سفيرة بعثة االتحاد
األوروب��ي في لبنان كريستينا السن ،منسق
المشروع هاردي رولينغ وعدد من سفراء دول
اإلتحاد األوروبي وممثليهم ،إلى جانب ممثلي
الوزارات والوكاالت واألجهزة المعنية بضبط
الحدود.
ب���داي���ة ،أل��ق��ى ج��ان��ب��ي��ه ك��ل��م��ة ن���وه فيها
«باإلنجازات المهمة التي تحققت في المرحلة
األول��ى من المشروع ،والتي شملت الحدود
الشمالية وج���زءا ً م��ن ال��ح��دود الشرقية ،ما
انعكس إيجابا ً على استقرار المناطق الحدودية
وجهود الجيش في مكافحة اإلرهاب».

نسناس يلقي كلمته خالل مؤتمر العمل العربي في القاهرة
وقراهم والمؤسسات الدولية والعربية
وال����دول الصديقة إل��ى دع��م لبنان
لتمكينه من تجاوز هذه األزمة».
واع��ت��ب��ر نسناس أنّ «م��وض��وع
التنمية يتعدى مكافحة الفقر والبطالة
وملفات النزف والفساد واستئصال
العنف واإلرهاب ،بل إنّ التنمية تقوم
نهج التخطيط والتنفيذ والرقابة
والترقب وتحديث البنى واألدوات
وتعزيز الرابط األسري».
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ؤت��م��ر التقى
نسناس عدد من وزراء العمل ،كما عقد
اجتماع عمل مع األمين العام لرابطة
المجالس االقتصادية واالجتماعية
العربية حيث ت ّم البحث في جدول

أعمال اجتماع مجلس إدارة الرابطة
المنوي عقده في لبنان ،كما سيتم
ط��رح م��س��ودة ال��رؤي��ة االقتصادية
واالجتماعية التي أعدها نسناس
والعديد من الخبراء في هذا المجال،
والتي ن ّوه المجتمعون بها.
وكان نسناس قد ر ّكز على «أهمية
ال��ح��وار االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي
داخل ك ّل بلد عربي ألنه السبيل إلى
تعميق التكامل بين القطاعين العام،
الخاص والمجتمع المدني حتي يأتي
النهوض في ك ّل بلد» ،مؤكدا ً الحاجة
«إلى التضامن وجهود الجميع بهدف
انتظام التوازن بين التنمية والحماية
االجتماعية والعمل الوطني األصيل».

ُمر ّبو الدواجن يعت�صمون �أمام وزارة االقت�صاد
وحكيم ي�ؤكد حماية القطاع من ال ُمناف�سة

مربو الدواجن خالل االعتصام أمام وزارة االقتصاد
اعتصم مربو الدواجن ومنتجو بيض المائدة أمام وزارة
االقتصاد والتجارة يتقدمهم رئيس النقابة اللبنانية للدواجن
موسى فريجي وأعضاء مجلس النقابة .وحمل المعتصمون
يافطات طالبت بحماية قطاع الدواجن من المنافسة غير
الشرعية.
وتال رئيس النقابة موسى فريجي بيانا ً أذاع فيه مطالب
القطاع جاء فيه »:منذ سنتين والنقابة تجتمع مع وزراء
الزراعة واالقتصاد والصناعة والمالية وأركان هذه الوزارات
تطالبهم بحماية هذه الصناعة من المعوقات التالية التي
تواجهها دون أن تعمل مع أي منهم إلى نتيجة ملموسة
وأبرزها:
ـ وق��ف استيراد لحم ال��دواج��ن ومصنعاتها من األردن
والسعودية واإلمارات العربية المتحدة والتي هي مستوردة
من البرازيل وأوكرانيا على أنها إنتاج عربي تفاديا ً لدفع
الرسوم الجمركية المفروضة.
ـ مضاعفة الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم
ال��دواج��ن ومصنعاتها ألنّ كلفة إنتاجها وخصوصا ً في
البرازيل وأوكرانيا هي متدنية جداً.
ـ وقف تهريب بيض المائدة والفروج من سورية إلى لبنان
كلما كانت أسعارها متدنية في سورية.
وتابع البيان« :من المفيد إعالم المسؤولين والرأي العام
اللبناني بأنّ صناعة الدواجن في لبنان عمرها  60عاما ً
وتعيل عشرة آالف عائلة بصورة مباشرة وخمسة آالف عائلة
بصورة غير مباشرة وبأنّ هنالك مئات المزارع المقفلة وهي
قادرة على إعادة التشغيل عندما يتوقف االستيراد ،وبأنّ
إنتاج لحم الدواجن في لبنان يوفر خمسين في المئة من
حجم االستهالك بسبب االستيراد ،وبأنّ المنتجين اللبنانيين
قادرين على مضاعفة اإلنتاج فور تحقيق مطالبهم وتشغيل
خمسة آالف موظف وعامل جدد».

بعد ذلك التقى وفد من نقابة مربي الدواجن برئاسة موسى
فريجي وزي��ر االقتصاد آالن حكيم وع��رض له واق��ع قطاع
الدواجن والمشاكل التي يتخبط بها ،ال سيما لجهة المنافسة
من الفروج والبيض المجلد المستورد .وطالب الوفد بحماية
اإلنتاج الوطني من الدواجن.
وعند انتهاء االجتماع ،خاطب الوزير حكيم المعتصمين في
الباحة أمام مدخل الوزارة ،واعتبر «أنّ األولويات هي لحماية
اإلنتاج الوطني الصناعي والزراعي من أية منافسة والعمل
على تفعيل وتنشيط القطاع الزراعي الذي همش كثيراً».
وأضاف« :لقد قمنا بك ّل الخطوات الالزمة لحماية القطاع
الزراعي وقطاع الدواجن ،ونحن ندرس موضوع قرار حماية
المستهلك من التزوير والغش مع النقابة إليجاد الح ّل النهائي
توجهنا والوزارات المعنية هو حماية اإلنتاج الوطني واعادة
تنشيط القطاع الزراعي ولو كان لدينا قطاعا ً زراعيا ً معافى
لما كنا بهذه الحال».
أما فريجي فقال« :كان االجتماع مع معالي الوزير ممتازا ً
ولمسنا تجاوبا ً كامالً مع مطالبنا ،وهناك بعض األمور
تتطلب بحث مع وزارات أخرى ومنها وزارة الصناعة نأمل
أن يتوصل الوزيران حسين الحاج حسن وآالن حكيم إلى
الحلول التي تكفل استمرار قطاع الدواجن بعافية».
كما زار وفد النقابة وزارة الزراعة ،حيث استقبله مستشار
الوزير أكرم شهيب أنور ضو والمستشار القانوني القاضي
عبدالله أحمد ،وت ّم التداول في وضع القطاع في ظ ّل تراجع
أسعار الفروج والبيض».
وأش���ار البيان إل��ى أن��ه «ت�� ّم االت��ف��اق على سلسلة من
االقتراحات واإلجراءات التي من شأنها أن تحسن من وضع
القطاع ،والتي ستوضع بتصرف وزير الزراعة أكرم شهيب
فور عودته من المؤتمر اإلسالمي في اسطنبول ،لكي تتخذ
القرارات المناسبة بشأنها».

�شهاب :نق�ص المهن الم�ساعدة يجعل اقت�صادنا
عاجز ًا �أمام عمالة �أجنبية بال خبرة

ممثل قهوجي :و�ضعنا خطة ا�ستراتيجية ل�ضبط الحدود والمعابر
وشكر ال��دول والجهات المانحة ،معلنا ً
«وضع قيادة الجيش بالتعاون مع األجهزة
األمنية ،خطة استراتيجية لضبط الحدود،
وخطة عمل لتنفيذها ،باإلضافة إل��ى خطة
طوارىء خاصة بالمعابر الحدودية.
أكد مدير المركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة ميكاييل سبينديليغر ،من جهته،
«دع��م المركز للجهات اللبنانية المعنية
بالحدود» ،مشدّدا ً على «اإلنجازات التي تم
تحقيقها خ�لال األع��وام الثالثة الماضية»،
وعلى «ضرورة االستمرار في العمل مع لبنان
وشركائه لتعزيز السالم واالستقرار واالزدهار
فيه».
وأش���ار إل��ى أنّ «ع���ددا ً قليالً م��ن البلدان
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ،ال ب��ل ع��ل��ى الصعيد
العالمي ،قد شعر بالتداعيات الفورية لحركة
األشخاص الكبيرة التي شعر بها لبنان خالل

طالب رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي اللبناني ونائب رئيس
راب���ط���ة ال��م��ج��ال��س االق��ت��ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة روج��ي��ه
نسناس «بمشاركة المجتمع المدني
في الحوار االقتصادي واالجتماعي
بهدف اإلسهام في تطوير االزده��ار
وت��وط��ي��د األم����ان ف��ي مجتمعاتنا
وت��ع��زي��ز النهج العلمي والعملي
ف��ي م��ق��ارب��ة الملفات االقتصادية
واالجتماعية والتركيز على تطوير
التربية والتعليم» .واعتبر أنّ «هذه
المبادىء هي مسلمات دور المجالس
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ولهذا
السبب ت� ّم إنشاء رابطة المجالس
االقتصادية واالجتماعية العربية من
أجل التقارب بين مجتمعاتنا».
كالم نسناس جاء في كلمة ألقاها
في الدورة  43لمؤتمر العمل العربي
ال��ذي عقد في القاهرة وال��ذي نظمته
منظمة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة وب��رع��اي��ة
الرئيس المصري وش��ارك فيه وزير
العمل سجعان قزي على رأس وفد
لبناني م��ع ممثلي أط���راف االنتاج
ف��ي لبنان ون��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
االقتصادي واالجتماعي سعد الدين
حميدي صقر وأكثر من  450شخصا
من مختلف الدول العربية.
ودع���ا إل��ى «ت��ع��اون المجتمعات
العربية من أج��ل تمكين النازحين
السوريين م��ن ال��ع��ودة إل��ى مدنهم

حا�ضر في «الأنطونية» حول الو�ضع الهند�سي والأكاديمي

�إطالق المرحلة الثانية من م�شروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان

األعوام الخمسة الماضية ،أي منذ بدء األزمة
في سورية في آذار  ،»2011مشددا ً على أنّ
«المركز يهدف من خالل المرحلة الثانية من
البرنامج إلى مساعدة لبنان في المحافظة
على س��ي��ادة ح���دوده الوطنية واالستفادة
من الفرص التي يتيحها نظام عامل إلدارة
الحدود».
وأش��ارت السن ،بدورها ،إلى أنّ «أوروب��ا
ولبنان يواجهان تحديات مشتركة لناحية
اإلرهاب والهجرة ،ما يح ّتم وجود إدارة فاعلة
للحدود لتولي هاتين المسألتين بمسؤولية»،
مشدّدة على أنّ «المرحلة الثانية ستتطرق
إلى مجاالت جديدة على غرار حماية الحدود
البحرية ومكافحة اإلرهاب وتوفير نظام فائق
التطور إلدارة الحدود».
وأوض����ح ب��ي��ان ل�لات��ح��اد األوروب�����ي ،أنّ
«البرنامج ال��ذي بدأ العمل فيه في تشرين

ن�سنا�س يدعو �إلى م�شاركة المجتمع المدني
في الحوار االقت�صادي واالجتماعي

األول  2012ع��ب��ارة ع��ن م��س��اع��دة فنية
لمدة ستّ سنوات إلدارة الحدود في لبنان
بفاعلية وكفاءة وبطريقة منسقة .أما الجهات
اللبنانية المستفيدة فهي الجيش اللبناني،
واألمن العام ،وقوى األمن الداخلي ،والجمارك
والدفاع المدني .ويجري تمويل البرنامج من
خ�لال هبة من االتحاد األوروب���ي بقيمة 14
مليون يورو ،منها  9ماليين يورو مخصصة
للمرحلة الثانية ح��ص��را .ويتولى التنفيذ
المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الذي
يتخذ من فيينا مقرا ً له».
ولفت إلى أنّ «المرحلة الثانية ستتضمن
مجاالت تعاون جديدة هي الحدود البحرية
والمرافىء ،ودعما ً متزايدا ً ألف��واج الحدود
البرية ف��ي الجيش اللبناني لتأمين هذه
ال��ح��دود ،وت��دري��ب لرفع المعايير المهنية،
وتحليل المخاطر وتسهيل التجارة».

حاضر رئيس ات��ح��اد المهندسين
اللبنانيين النقيب خالد شهاب أمام
طالب الجامعة األنطونية حول الوضع
الهندسي واألكاديمي في لبنان ،في
حضور أساتذة تعليم الهندسة وحشد
من طالب الهندسة في الجامعة.
وتوجه شهاب إلى الطالب قائالً« :إنّ
خياركم لمهنة الهندسة هو خيار صائب
ألنها تدخل في ك ّل شيء بحياتنا من
المأكل إلى الملبس والمسكن والطرقات
واألدوات الطبية والصناعية والطيران
والبحر والنفط وغيرها وغيرها ،وإنّ
دور الجامعة ليس إمدادكم بالمعلومات
ف��ق��ط ،ب��ق��در م��ا ه��و إكسابكم ال��ق��درة
والمهارات والبرامج الالزمة لتحصيل
العلم والمعرفة طوال حياتكم العملية
التي نتمناها أن تكون ناجحة ،لكنّ هذا
ال يمكن أن يكون من دون إرادة متفاعلة
مع عالم هندسي واسع».
وأكد أنّ نقابة المهندسين في بيروت
«تسعى بالتكامل مع ك� ّل الجامعات
الوطنية ألن تكون رائ���دة ف��ي مجال
البحث والنشاط العلمي المتخصص
في المجاالت الهندسية كافة لتخريج

مهندسين أكفاء ماهرين لديهم القدرة
على مواكبة التطورات الحاصلة في
المجاالت الهندسية بحيث تغني حاجة
البلد من الكفاءات الهندسية والعمل
على النهوض بالواقع الهندسي إلى
أفضل مستوياته».
وأض��اف« :لكنّ هذا لن يحصل من
دون اإلع��داد الجيد من الجامعة أوالً،
والمثابرة والمتابعة لك ّل المستجدات
الهندسية العالمية ،والمشاركة في
الندوات والدورات التي تنظمها النقابة
على مدار السنة ،وتزيد من معلوماتكم
وتع ِّزز من مهاراتكم لمواكبة التطور».
ودعا شهاب الطالب إلى «المشاركة
الفاعلة واالطالع على نحو دوري على
موقع النقابة والتطبيق اإللكتروني
الذي يعلن عن ك ّل النشاطات ،المتعلقة
بمعضالت أس��اس��ي��ة ف��ي بلدنا مثل
م��وض��وع ال��ن��ف��اي��ات وق��ض��ي��ة السير
والمحافظة على البيئة والسالمة العامة
وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية
وغيرها من المواضيع».
وختم« :لقد تجاوز عدد المسجلين
ف��ي نقابتي المهندسين ف��ي بيروت

وطرابلس الستين ألف منتسب ،وهذا
ليس رقما ً صعبا ً في حال كانت األسواق
اللبنانية والعربية والعالمية في حاجة
فعلية لهذه االختصاصات .أما عكس
ذل��ك ،فسيولد سنويا ً تخمة في أعداد
المتخرجين ،التي تصل إل��ى 4600
منتسب ف��ي النقابتين م��ن الكليات
والمعاهد في لبنان والخارج ،إضافة
إلى النقص الفاضح في المهن المساعدة
للهندسة ،ما يجعل اقتصادنا أسيرا ً
وعاجزا ً أمام عمالة أجنبية في غالبيتها
ال تتمتع بالخبرة الالزمة ،ما يزيد من
اح��ت��م��االت ه��ج��رة الشباب المتعلم.
ويزيد من هذا الواقع أنه ال يوجد إشراف
كاف من الدولة على عمل المهندسين
في لبنان ،لذلك فإنّ الطريقة الوحيدة
لضمان وجود خبرات وكفاءات في هذا
المجال هي اختبار الجدارة الذي يأتي
بالدرجة األول��ى لمصلحتكم ،والهدف
من ذلك وضع ح ّد للتفريخ غير المجدي
لكليات الهندسة في جامعات تستنسخ
برامج من كليات ومعاهد خارجية ،وألنّ
هذا االختبار سيبقي على نوعية شهادة
الهندسة».

