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اقت�صاد

ندوة حول «الأبعاد الجديدة لأداء الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات و�شمولية اال�ستثمار»

الحاج ح�سن :على المجتمع الدولي �أن ينظر �إلى واقع البطالة المتفاقمة
قبل �أن يطالبنا بتوفير فر�ص عمل للنازحين ال�سوريين
أكد وزير الصناعة حسين الحاج
ح��س��ن ،أنّ «م��ف��ه��وم المسؤولية
المجتمعية ب��دأ يأخذ حيزا ً ال بأس
ب��ه ل��دى ال��ش��رك��ات وال��م��ؤس��س��ات،
وإن ما يزال هناك الكثير من الجهد
الذي يجب أن تبذله في هذا اإلطار»،
معتبرا ً أنّ «الدول األوروبية تتعاطى
بشكل جدي وكبير مع هذا الموضوع،
وه��ي بصدد تعديل قوانين العمل
لتكون المسؤولية المجتمعية في
صلب قوانينها».
ودعا خالل ندوة بعنوان «األبعاد
الجديدة ألداء المسؤولية االجتماعية
للشركات وشمولية االستثمار» ،إلى
«ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة
واضحة ال��رؤى كي ال يبقى مفهوم
المسؤولية المجتمعة منحصرا ً
بالمعيار األخالقي ،ال سيما أنّ هناك
معيار اقتصادي وتشريعي ال بد من
أخذه بعين االعتبار ،بحيث يتم على
أساسه تحديد المسؤوليات وتحقيق
الغاية المتوخاة».
وس��أل« :ه��ل تستطيع الشركات
اللبنانية أن تلبي المتطليات المتعلقة
بالمسؤولية المجتمعية وضمن
أي معيار؟ وه��ل يجوز بالتالي أن
تظل الشركات من مصرفية وزراعية
وتجارية وصناعية وسياحية غائبة
ع��ن دوره���ا ف��ي م��ج��ال المسؤولية
المجتمعية؟».
وشدّد على أنه «ال يجوز أن تبقى
المسؤولية المجتمعية مناطة بكبار
رجال األعمال ،ال بل يجب أن يلعب
صغار رجال األعمال دورهم في هذا
المجال ،األمر الذي من شأنه أن يرت ّد
إيجابا ً على الواقع االقتصادي».
وتطرق الحاج حسن إلى دعوات
االت��ح��اد األوروب����ي للبنان بتوفير
ف��رص العمل للنازحين السوريين
ع��ل��ى أراض���ي���ه ،ف��أك��د أنّ «ل��ب��ن��ان
يتعاطف مع النازحين السوريين،
ولكن قبل الطلب من لبنان بتوفير
فرص العمل للنازحين السوريين،
على المجتمع الدولي أن ينظر إلى
واق��ع البطالة المتفاقمة في لبنان،
وبالتالي األج��دى به أن يعمل على
توفير فرص العمل للبنانيين أيضا،
خصوصا ً في ظ ّل التراجع المخيف
ال����ذي ت��ش��ه��ده م��ع��ظ��م ال��ق��ط��اع��ات
اللبنانية م��ن سياحية وزراع��ي��ة

أصبح مفهوم التنمية المستدامة
م��ؤش��را أس��اس��ي��ا ل��ق��ي��اس أداء أي
مؤسسة عامة كانت أم خاصة»،
معتبرا ً أنّ «الحفاظ على التوازن بين
الموارد الطبيعية المتوفرة وحاجات
المجتمعات االقتصادية والتنموية
أصبح أمرا حيويا يفترض أن يدخل
ضمن استراتيجية أي��ة مؤسسة
تحمل رؤي��ة مستقبلية .فاالقتصاد
والبيئة والمجتمع عناصر أساسية
متالزمة ألية تنمية مستدامة».

حمزة

خالل الندوة في مركز عدنان القصار
وتجارية وصناعية باستثناء قطاع
المصارف».
وأش���ار إل��ى أنّ «خ��س��ائ��ر لبنان
نتيجة الحرب السورية تجاوز الـ
 12مليار دوالر ،هذا إلى جانب ازدياد
م��ع��دالت البطالة ،وتضاعف عجز
الميزان التجاري وال��ذي وصل إلى
 15مليار دوالر ،وبالتالي فإن تشغيل
النازحين السوريين سوف يزيد من
معاناة االقتصاد اللبناني» ،مشدّدا ً
على أنّ «لبنان ليس ض ّد االتفاقيات
ال��ت��ج��اري��ة ال��م��وق��ع��ة م��ع ال��ب��ل��دان
العربية وال مع أوروبا ،ولكن من حقنا
أن نسأل ماذا حقق لبنان من جراء
توقيع هذه االتفاقيات ،في الحقيقة
ال شيء حيث أن أوروبا تصدر لنا بـ
 2مليار دورالر ونصف بينما نصدر
لها بـ  100مليون دوالر .في حين
أنّ ص��ادرات��ن��ا إل��ى الصين وتركيا
تكاد تكون صفراً ،من هنا فإنّ موقفنا
يخص رفض االنضمام
صارم في ما
ّ
إلى منظمة التجارة العالمية ،إال إذا
ت ّم تقديم ضمانات لنا بأنّ صادراتنا
سوف تزداد إلى الخارج بدل إغراق
سوقنا بالمنتجات األجنبية».

القصار

وأشار رئيس الهيئات االقتصادية
اللبنانية عدنان القصار ،من جهته،
إلى أنّ «اإلنسان والموارد البشرية

عماد التنمية والرأسمال األه��م في
االقتصاد واإلنتاج ،وهو هدف التنمية
األساسي .وحين نقول المسؤولية
االجتماعية للشركات ال نتحدث
عن تحسين المؤشرات اإلجتماعية
واإلنسانية فحسب ،وال عما يقدمه
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص م��ن مساهمات
إجتماعية وخيرية للمجتمع ،بل وفي
األهمية نفسها أن تراعي الشركات
وم��ؤس��س��ات اإلن��ت��اج ف��ي أنشطتها
وأعمالها ،اآلث��ار البيئية والصحية
وال��ت��راث��ي��ة إل���ى ج��ان��ب ال��ح��ق��وق
االجتماعية ،وأن تكون المسؤولية
االجتماعية في صلب استراتيجية
عملها وج��زءا ً ال يتجزأ من برامجها
التنفيذية وممارساتها ف��ي عالم
االقتصاد والتجارة واألعمال».

شقير

وألقى نائب رئيس اتحاد الغرف
اللبنانية محمد لمع ،كلمة رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في بيروت وجبل لبنان محمد شقير،
حيث أش��ار إل��ى أن��ه «بالنسبة إلى
المسؤولية اإلجتماعية للشركات،
فإن غرفة بيروت وجبل لبنان تشجع
الشركات على تبني هذه األفكار لما
لها من أثر هام في التنمية االجتماعية
وتحقيق النمو االقتصادي المستدام.
فصحيح أنها تلقي على الشركات

ن�شاطات اقت�صادية

أعباء مالية ،لكنها في الوقت نفسه
ت��س��اه��م ب��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة اجتماعية
مستقرة».

الجميل

وأك��د رئيس جمعية الصناعيين
في لبنان فادي الجميل ،من ناحيته،
أنّ «ال��ص��ن��اع��ي م��س��اه��م أس��اس��ي
ف��ي التنمية المحلية وف���ي خلق
ف��رص العمل وف��ي تنشيط ال��دورة
االقتصادية .نعم إن��ه فعل مقاومة
اقتصادي حقيقي ،ويمكن وصفه بأنه
في صلب المسؤولية االجتماعية
للشركات» ،الفتا ً إل��ى أن��ه «لطالما
استمرت الصناعة الوطنية في أداء
دوره���ا االق��ت��ص��ادي ال��ري��ادي على
أفضل وجه دعما لالقتصاد الوطني
في مواجهة كل األزمات التي تعصف
به ودعما ً لالستقرار االجتماعي عبر
خلق ف��رص عمل للشباب اللبناني
الوافد إلى سوق العمل».

غزيري

وتحدث أسد كالس نيابة عن رئيس
مجلس إدارة مؤسسة المواصفات
والمقاييس اللبنانية حبيب غزيري،
فشدّد على أنّ «تقييم أداء المؤسسات
وق��ي��اس ن��ج��اح��ه��ا ل��م ي��ع��د يقاس
بمردودها المالي واالقتصادي ،فقد

وأش��ار رئيس المجلس الوطني
للبحوث العلمية ،والناطق باسم
منظمة  OSEMOمعين حمزة،
ب���دوره ،إل��ى «أهمية توفير فرص
العمل للشباب ،خصوصا في ظ ّل
وجود هوة بين متطلبات سوق العمل
وبين عدد الخريجين» ،الفتا ً إلى أنّ
«معدالت البطالة بلغت مستويات
كارثية ليس فقط في الدول العربية
حيث تزيد نسبة البطالة في صفوف
الشباب العربي عن  60في المئة،
ف��ي حين تصل نسبة البطالة في
إسبانيا واليونان إلى  50في المئة،
بينما في البرتغال وبلدان أوروبية
أخرى تزيد عن  30في المئة» ،معتبرا ً
أنّ «االشباب هم أس��اس االستقرار
االجتماعي» ،الفتا ً إلى أنّ «البطالة
بين الشباب ال��ي��وم ألغت الحدود
األمنية بين ال��دول» ،مؤكدا ً أنّ «ما
نراه اليوم من انحرافات بين صفوف
الشباب سببه األ ّول البطالة وغياب
فرص العمل».

سركيس

وت���ح���دث���ت ف����ي����روز س��رك��ي��س
(الجامعة العربية المفتوحة) ،من
جانبها ،عن دور الجامعات في مجال
المسؤولية المجتمعية ،معتبرة أنّ
«دور الجامعات يكمن ف��ي تطوير
ق����درات ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة وليس
تخريج آالف العاطلين عن العمل،
وإال في هذه الحالة تلعب الجامعات
دورا ً سلبيا ً داخل المجتمع وتدمير
بالتالي بنيته األساسية ،مما من
شأنه تنامي االنحراف والتطرف في
صفوف الشباب نتيجة تفاقم واقع
البطالة وتضاؤل فرص العمل».

حرب يح ّول  90مليون دوالر
�إلى الخزينة عن ني�سان 2016
أصدر وزير االتصاالت بطرس حرب ق��رارا ً حمل الرقم  1/293تاريخ 18
نيسان  2016قضى بتحويل ،من خارج الموازنة للعام  ،2016من الحساب
المفتوح بالدوالر األميركي لدى مصرف لبنان باسم المديرية العام الستثمار
وصيانة المواصالت السلكية والالسلكية إلى حساب الخزينة العام رقم 36
مبلغ وقدره ( $ 90,000,000تسعون مليون دوالرا ً أميركيا ً ال غير) من واردات
وزارة االتصاالت المخصصة في موازنة  2016عن شهر نيسان  .2016وذلك
بناء على المرسوم رقم  11217تاريخ ( 2014/2/15تشكيل الحكومة) وبناء
على اقتراح المدير العام لالستثمار والصيانة وبهدف تغذية الخزينة العامة
والمالية العامة للدولة اللبنانية وبهدف تأمين استمرارية المرفق العام».

مزارعو عكار يطالبون بمنع
دخول الخ�ضار عبر الحدود الب ّرية
غانم مترئسا ً لجنة اإلدارة والعدل
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم اليوم،
سفير باكستان أفتاب أحمد خوخر في زيارة تعارف،
وبحث معه العالقات االقتصادية بين البلدين وسبل
تنميتها وتطويرها بما يعود بالفائدة على البلدين،
خصوصا ً أنّ مستوى التبادل التجاري ال يرقى إلى الدور
الذي يمكن أن يلعبه البلدان.
والتقى حكيم أي��ض�ا ً وف���دا ً م��ن اللوبي اإلقتصادي
العالمي ،ض ّم الهيئة التأسيسية علي المصري وعبير
فرح وجانو حداد ،في حضور المستشارة اإلعالمية ربى
الكك وأطلعه على الدور االقتصادي الكبير الذي قام به
مؤسسو اللوبي على مدار األع��وام الماضية من خالل
اللوبي االقتصادي العالمي ومجلس األعمال اللبناني
الصيني ،وعن خطط العمل للمستقبل لما يخدم دورهم
عجلة دوران اإلقتصاد اللبناني.
{ ع��ق��دت لجنة اإلدارة وال��ع��دل جلسة برئاسة

رئيس اللجنة النائب روبير غانم تابعت خاللها درس
مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم  9458تاريخ
 ،2014/12/4الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة.
واستمعت اللجنة إلى رأي وزارتي العدل والمالية،
كما إلى رأي ديوان المحاسبة حول بعض المالحظات
التي أبديت من قبل األخير.
ُ
وتداول أعضاء اللجنة بالمالحظات التي أبديت من
قبل الديوان ومنها مسألة الرقابة على أداء اإلدارات
وتقسيم السياسات العامة خ��اص��ة لجهة الكفاءة
والفعالية ،كما واستمرت القوانين المقارنة المتعلقة
بهذه األحكام.
ورفعت الجلسة ،على أن ُتتابع اللجنة درس المشروع
المذكور في جلسة يوم االثنين المقبل.

تابع مزارعو الخضار والفاكهة في محافظة عكار تحركهم الهادف إلى حماية
إنتاجهم الزراعي من مزاحمة المنتجات الزراعية الوافدة من الدول المحيطة التي
أغرقت األسواق المحلية وتسببت بخسائر كبيرة لدى المزارعين الذين باتوا غير
قادرين على بيع منتجاتهم في األسواق المحلية الداخلية في وقت ال تتوافر فيه
أيضا ً أسواق خارجية لتسويق إنتاجهم الزراعي.
وبعد اعتصام رمزي لهم على الطريق الدولية الشمالية التي تربط لبنان
بسورية ،زار وفد من المزارعين يرافقهم رئيس تعاونية مزارعي البطاطا في عكار
حسين الرفاعي ،قائد سرية درك عكار العقيد مصطفى األيوبي وكذلك المسؤولين
في مركزي الجمارك عند نقطتي العبور الحدوديتين في العريضة والعبودية،
ورئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس محمد طالب  ،عارضين مطالبهم
وشارحين معاناتهم ومطالبين بالعمل على منع دخول السيارات والشاحنات
المحملة بالخضار والفاكهة اآلتية من سوريا والتي تسببت بإغراق السوق
اللبنانية وبكساد مواسم البطاطا والخضارالمزروعة بالبيوت الزراعية المحمية
ومنها البندورة واللوبياء والخيار وغيرها في عكار والمنية والبترون وجبيل.
وأوضح الرفاعي باسم المزارعين «أنّ وزير الزراعة أكرم شهيب أبدى ك ّل
استعداد للوقوف إلى جانب المزارعين وأبرق إلى كل من المراكز الجمركية في
العريضة والعبودية وفي مرفأ طرابلس وك ّل المراكز التابعة لوزارة الزراعة
بوقف دخول أي سيارة محملة بالخضار والفاكهة اآلتية من سورية إلى لبنان
ابتداء من يوم االثنين الماضي وحتى إشعار آخر حتى ال يتكرر خطأ إدخال
البطاطا المصرية التي أغرقت األسواق اللبنانية وقضت على آمال أكثر من  5آالف
عائلة تعمل في هذا القطاع».
ولفت الرفاعي إلى أنّ وفد المزارعين سيزور أيضا ً قائد الجيش العماد جان
قهوجي لشرح قضيتهم ومعاناتهم وطلب المساعدة في منع دخول الخضار الى
لبنان عبر الحدود البرية.

«العزم» ت�ؤهل �سوق القمح
في الت ّبانة

حكيم وسفير باكستان

أعلن القطاع اإلنمائي في «جمعية العزم والسعادة االجتماعية» في بيان
أنه «أخذ على عاتقه تأهيل سوق القمح في محلة التبانة ،بإشراف ومتابعة
منتدى مهندسي العزم ،بالتعاون مع «تجمع تجار سوق القمح» الذين أكدوا
رغبتهم في لعب دور أكبر في المدينة ،ليستعيد دوره ويساهم في تنشيط
الدورة االقتصادية في طرابلس ،وذلك نظرا لما يمثله «سوق القمح» في محلة
التبانة في طرابلس ،من أهمية اقتصادية لسكان المنطقة والمدينة ،كونه أحد
أهم األسواق الشعبية ،وبعدما شهده إبان األحداث التي دارت في طرابلس في
السنوات األخيرة.
ويأتي تأهيل السوق ضمن سلسلة من المشاريع التي تقوم بها جمعية
«العزم» في طرابلس والشمال ،وتضم صيانة وتجديد العديد من المساجد
واألسواق والمعالم األثرية ،باإلضافة إلى صيانة عدد من المدارس الرسمية
بالتعاون مع المنطقة التربوية في الشمال.

نقابة المقاولين تبحث مع قزي تنظيم القطاع

قزي مجتمعا ً إلى نقابة المقاولين
استقبل وزي��ر العمل سجعان ق��زي أم��س ،وف���دا ً من
مجلس إدارة نقابة مقاولي األش��غ��ال العامة والبناء
اللبنانية برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو ،وبحث
معه «موضوع تنظيم ممارسة مهنة المقاولة التي تطال
العديد من القطاعات االقتصادية والعمالية والهندسية
والحياتية».
وأكد الوفد «التزام المقاولين التقيد بالنوعية وبشروط
السالمة العامة أثناء وبعد التنفيذ» .وحضر اللقاء الرئيس
الفخري للنقابة الشيخ فؤاد الخازن.
وناشد المجلس في بيان وزع��ه مكتب وزي��ر العمل
على «تحقيق أهداف النقابة لجهة حماية مهنة المقاولة
والدفاع عن حقوق المقاولين وموجباتهم والتعاون مع
دوائر الدولة لتحسين مستوى العمل وإيجاد روابط وثيقة
من التعاون والتفاهم المتبادل».
ورأى المجلس «لزاما ً لتحقيق أهداف النقابة ضرورة
التقدم من معالي وزير العمل بمشروع لتنظيم ممارسة

مهنة المقاولة في لبنان على صعيد القطاعين العام
والخاص يقضي:
«بتحديد مفهوم المقاول ،وعقد المقاولة ،تشجيع
المقاولين على حسن تطبيق شروط النوعية والسالمة
العامة ،وض��رورة تأمين التعاون مع األجهزة الرسمية
والخاصة ،العمل على وضع آلية إلصدار مؤشر ألسعار
السلع والمواد يحفظ حقوق المقاولين وينصفهم كلما
تقلبت أس��ع��ار السلع وال��م��واد ف��ي األس���واق المحلية
والعالمية ،سعي النقابة في حل النزاعات التي يمكن أن
تنشأ بين المقاول والمالك الخاص أو العام قبل اللجوء إلى
المحاكم والتحكيم ،رفع مستوى مهنة المقاولة في لبنان
والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الفنية واإلقتصادية
والتجارية والمادية والمحافظة على كرامة المهنة وكرامة
ال��م��ق��اول ،بالتعاون م��ع وزارة العمل بصفتها سلطة
الوصاية على النقابة والراعية لها في تحقيق أهدافها».
وقدم الوزير قزي إلى النقيب الحلو درعا ً تقديرية.

�شارك في اجتماع اللجنة الثالثية في روما

ً
اقت�صاديا في المحافل الدولية
مخزومي :لدعم لبنان

شارك رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي في االجتماع السنوي
الذي انعقد في روما للجنة الثالثية
()Trilateral Commission
غير الحكومية لتعزيز التعاون
الوثيق بين أميركا الشمالية وأوروبا
وآس��ي��ا ،ف��ي حضور ع��دد كبير من
المسؤولين الكبار ورجال األعمال.
وال��ت��ق��ى م��خ��زوم��ي على هامش
االجتماع كالً من الرئيس اإليطالي
سيرجيو ماتاريال ،والمدير العام
لالستخبارات جيمبييرو ماسولو
ونائب وزير الخارجية البو بيستيلي،
وكيل وزي��ر الخارجية فينشينزو
أميندوال ،مدير الشؤون السياسية
في الوزارة لوكا جانسانتي ،وسفير
إيطاليا في العراق ماركو كارنيلو،
ورئ��ي��س��ة تحرير أخ��ب��ار تلفزيون
«راي» مونيكا ماجيوني.
وأك����د م��خ��زوم��ي ،خ�ل�ال لقائه
م��ات��اري�لا ،ع��ل��ى «ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
اللبنانية ـ اإليطالية» ،مثمنا ً «دور
إيطاليا في الجنوب اللبناني ضمن
ق���وات حفظ ال��س�لام ـ يونيفيل»،
وم��رك��زا ً «ع��ل��ى أهمية دع��م لبنان
في المحافل الدولية ،ال سيما على
المستوى االقتصادي».
ورأى «أنّ احتواء أزمة الالجئين
ضرورة ملحة والوقوف إلى جانب

مخزومي وماتاريال خالل لقائهما في روما
لبنان وتدعيم موقفه يساهمان في
الحفاظ على أم��ن��ه واس��ت��ق��راره»،
داع��ي �ا ً «إل��ى ب��ذل الجهود إلنجاح
ال��م��ف��اوض��ات السياسية الهادفة
إلى إرس��اء تسويات خصوصا في
سورية».
وقد جرى البحث خالل اجتماع
()Trilateral Commission
في التوترات القائمة في أكثر من
منطقة ،خصوصا ً بين الكوريتين،
وفي أسعار النفط واالنعكاسات على
االقتصادات العالمية واإلقليمية ،وت ّم
االتفاق على تشجيع تبادل الخبرات

بين االقتصادات الغربية واقتصادات
الشرق األقصى الصاعدة والمؤثرة
في االقتصاد الدولي.
كما ت ّم التوافق على أهمية دعم
التفاهمات والتسويات في ملفات
ساخنة في أكثر من منطقة ،ال سيما
ف��ي س��وري��ا وليبيا واليمن ،ودع��م
الجهود المشتركة لمكافحة اإلرهاب،
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ش��رق
وال���غ���رب ،خ��ص��وص �ا ً ف��ي مسألة
المهاجرين والنازحين ،وفي سبل
تأمين رعايتهم إل��ى حين عودتهم
إلى بلدانهم.

�شهيب يبحث مع �سفير كازاخ�ستان
�إمكانية ت�سويق الإنتاج الزراعي
التقى وزي���ر ال��زراع��ة أك���رم شهيب رئ��ي��س البعثة
الديبلوماسية لكازاخستان في لبنان دولت يمبردييف،
في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود.
وتطرق البحث إلى العالقات الثنائية ،خصوصا ً تبادل
اإلنتاج الزراعي بين البلدين.
ودعا يمبردييف شهيب إلى حضور المؤتمر الوزاري
السابع للتنمية الزراعية واألمن الغذائي المنوي عقده في
 28نيسان الحالي في كازاخستان ،فاعتذر وزير الزراعة
عن حضور المؤتمر ،واع��دا ً بـ«زيارة خاصة لجمهورية
كازاخستان لتفعيل العالقات وتطويرها في المجال
الزراعي».
وطلب شهيب من رئيس البعثة «درس إمكان تسويق
اإلن��ت��اج ال��زراع��ي اللبناني ،وخصوصا ً زي��ت الزيتون
والعسل والنبيذ في بالده».
ولفت يمبردييف إلى أنّ «حجم التبادل الزراعي بين
البلدين يصل إلى  20مليون دوالر سنوياً ،وأنّ جمهورية
كازاخستان هي مصدر أساسي للقمح» ،واعدا ً بـ«السعي

إلى زيادة حجم هذا التبادل».
في إطار حماية قطاع الحليب وتصنيع األلبان واألجبان،
وجه شهيب كتبا ً إلى ك ّل من المدير العام لقوى األمن
الداخلي ،المدير العام لألمن العام ،المدير العام للجمارك،
ورئيس المجلس األعلى للجمارك طلب فيها «ضبط المعابر
الحدودية ومنع تهريب الحليب ومشتقاته».
وأصدر وزير الزراعة قرارا ً قضى بـ«اخضاع استيراد
األجبان البيض على اختالف أنواعها إلج��ازة استيراد
مسبقة م��ن  12/1ولغاية  4/30س��ن��وي�اً» ،وأخضع
استثنائيا ً استيراد األجبان البيض «إلج��ازة استيراد
مسبقة لغاية  30حزيران الحالي».
وفي إطار متابعة ملف قطاع الدواجن وحمايته ،وجهت
وزارة الزراعة كتبا ً إلى ك ّل من وزارة االقتصاد والتجارة
ونقابة الدواجن لـ«تسمية مندوبيها إلى اللجنة الوطنية
لقطاع الدواجن لدرس المشاكل واقتراح الحلول لها».

لجنة المال لم تنعقد لعدم اكتمال الن�صاب
وكنعان يطالب برفع ال�سرية عن محا�ضر الجل�سات
لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي كانت
مق ّررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس ،في المجلس
النيابي ،بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وبعد أن أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عن
إرجائها إلى األسبوع المقبل ،عقد مؤتمرا ً صحافيا ً طالب فيه
«رئاسة المجلس النيابي برفع السرية عن محاضر جلسات
لجنة المال منذ العام  2010إلى اآلن ،ليطلع اللبنانيون
على حقيقة الهدر والتهرب من المسؤوليات ورائحة الفساد
التي تختلط مع رائحة النفايات» ،الفتا ً إلى أنّ «الفساد شمل
ك ّل الميادين» ،مؤكدا ً «عدم التراجع عن مطلب المحاسبة
والمراقبة».
وقال« :إذا ظن البعض أنّ غياب وزير أو نائب هو تهرب من
تحديد المسؤوليات والمحاسبة والمساءلة فهو مخطىء»،
مؤكدا ً أنّ «التيار الوطني الحر لن يتراجع عن االستمرار في
المطالبة والمحاسبة والمراقبة» ،محمالً «المسؤولية لك ّل من

ال يحضر الجلسة ويعطل عمل لجنة المال».
وقال« :إنّ األمراض أصبحت في كل البيوت بسبب النفايات
وال يجوز االستهتار بالمواطن إلى هذه الدرجة .المستشفيات
امتألت واالمراض تفشت والخطر شمل الجميع».
وسأل« :هل تتحضر الدفاتر على قياس الشركات التي
كانت موجودة ،فكيف سنجيب على كل هذه االسئلة؟ االجابة
عليها في المجلس النيابي وتحديدا في لجنة المال ،والتهرب
من المجيء الى المجلس النيابي والى لجنة المال تحديدا في
هذا الموضوع هو أكبر إدانة لكل من ال يحضر الجلسة».
وسأل أيضاً« :أين أصبحت معامل المعالجة التي حكي
عنها؟ وأين هي الخطط التي تحدثوا عنها حينا ً عن تفكك
حراري وحينا عن خطط ال تعرف ماهيتها؟ وحينا ً عن معامل
لتوليد الكهرباء ،ولم نر شيئا ً وال تزال ك ّل هذه الوعود حبرا ً
على ورق ودف��ع وه��در أم��وال لالستشارات وينتهي األمر
بتمديد العقد».

