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حمليات

«المنار»� ...شعلة الإعالم المقاوم لن تخبو بقرار �سيا�سي
رانيا مشوِّح
ّ
الحق حاولوا إطفاءها،
ألنها منارة
لكنهم نسوا أنها الشعلة التي لن
ّ
الحق وصورة
تنطفئ« .المنار» صوت
ال��وع��د ال��ص��ادق .ق��ن��ا ُة ذنبها أنها
كشفت جرائمهم وف ّندتها أمام الرأي
العام ،فكانت محاولتهم إسكاتها غير
هب ك ّل شريف للوقوف
مجدية ،حيث ّ
في مواجهة مؤامراتهم القذرة.
م���ن دم��ش��ق ان��ط��ل��ق��ت الحملة
التضامنية م��ع قناة «ال��م��ن��ار» في
مبنى جريدة «الثورة» ،بحضور عدد
من الشخصيات اإلعالمية والثقافية
السورية واللبنانية كما حضر عضو
القيادة القطرية لحزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ،رئ��ي��س مكتب اإلع���داد
والثقافة واإلع��ل�ام ال��دك��ت��ور خلف
المفتاح ال��ذي ص � ّرح ق��ائ�لاً« :هناك
ض��رورة للعمل على امتالك تقنيات
ووسائل تحقق االستقالل لمنظومة
المقاومة اإلعالمية ،ال سيما أنّ محور
المقاومة لديه اإلمكانيات والكوادر
والخطاب ال��ق��ادر على تحقيق هذا
االس��ت��ق�لال اإلع�ل�ام���ي ،وب��ال��ت��ال��ي
االبتعاد عن سطوة وتأثير اإلع�لام
والقرار السياسي الخارجيين».
ورأى «أنّ قرار حجب قناة المنار
يستدعي وض���ع ع�لام��ة استفهام
حول حرية إدارة نايل سات وعرب
سات في اتخاذ القرار ومدى مهنيتها
إللغاء قناة فضائية لها جمهورها
الواسع وملتزمة بالحقيقة والمهنية
اإلعالمية ،إضافة إلى أنّ هذا القرار
يمثل انتهاكا ً لميثاق الشرف اإلعالمي
وحرية تداول المعلومة تحت عناوين
سياسية.
ّ
ي����دل ع��ل��ى فشل
إنّ م���ا ج����رى
عمليات التضليل والكذب والخداع
والتأثير في الوعي العام كما يشكل
نجاحا ً لإلعالم الوطني والمقاوم في
مواجهته لآللة اإلعالمية ومحاوالت
ال��م��ش��روع اإلره��اب��ي التكفيري أن
يعكس ويحقق ثقافة ال تشبهنا.
وأوضح رئيس اتحاد الصحفيين
إل��ي��اس م���راد ،ب���دوره« ،أنّ اإلع�لام
ال��م��ق��اوم مستم ّر ف��ي طريقته في
مواجهة التطرف واإلره���اب قائالً:
«مهما اشتدّت ضغوط المستعمرين
على اإلعالم المقاوم فانّ ذلك لن يثني
اإلعالم العربي السوري عن متابعة
مسيرته والوقوف بقوة وح��زم إلى
جانب اإلعالم المقاوم».
ورأى مدير مكتب قناة «المنار» في
سورية وائل المولى ،من ناحيته« ،أنّ
النصر في المعركة بات وشيكا ً وأنّ

مقدّم الحضور خالل الوقفة التضامنية في مقر جريدة الثورة
هذا القرار هو أحد مؤشرات إفالس
القوى الظالمية واإلرهابية» .وقال:
«م��ن ح��اول إسكات المنار يعلم أنّ
النصر قريب والمعركة الحالية هي
استكمال لحرب تموز حيث فشلت
محاوالت القوى الظالمية الرجعية
ف��ي إس��ك��ات ص��وت ال��ق��ن��اة ،المنار
ليست محطة إع�لام��ي��ة ب��ل حالة
مقاومة وعروبة في قلب ك ّل العرب
الشرفاء وتقف مع القضايا العربية
المحقة وفى مقدمتها قضية فلسطين

العربية المحتلة.
ول��ف��ت المستشار ف��ي ال��ق��ي��ادة
ال��ق��ط��ري��ة ل��ح��زب ال��ب��ع��ث العربي
االشتراكي والرئيس الفخري التحاد
الصحافيين صابر فلحوط أهمية
هذه الوقفة ،معتبرا ً «أنّ لقاء اليوم
يمثل دع��وة للتضامن مع الحقيقة
والمنطق واإلع��ل�ام ال��ح��ر والكلمة
الصادقة الجريئة الشجاعة التي
تمارسها قناة المنار وك ّل الصحافيين
األحرار».

عدد من المتحدثين

ن�شاطات اقت�صادية
{ التقى رئيس غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفدا ً
موسعا ً من أبناء الجالية اللبنانية في
ّ
أستراليا تعود جذورهم إلى طرابلس
والشمال ،وت ّم البحث في العالقات
والروابط اللبنانية األسترالية.
{ ع��ق��دت ب��ل��دي��ة ب��ي��روت لقاء
مفتوحا ً في القصر البلدي ،وجرى
ع��رض مشروع «ج��ان دارك :شارع
ن��م��وزج��ي ل��ل��م��ش��اة» ،ف��ي حضور
زهاء  100شخص ،يمثلون السكان
والمؤسسات التجارية في شارع
ج��ان دارك ون��ش��ط��اء إجتماعيون
ومصممون م��دن��ي��ون وأع��ض��اء من
الجامعة األميركية في بيروت.
{ ُنظمت ط��اول��ة مستديرة في
«ف��ن��دق فينيسيا» ،ألب���رز خ��ب��راء
م��س��ؤول��ي��ة ال��ش��رك��ات واألع���م���ال
ال��م��س��ؤول��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ،أداره����ا

رئيس شركة «فاليو س���ي.أس.آر».
االستشارية البريطانية دووين بركة،
في ختام أسبوع «ربيع المسؤولية
االجتماعية للشركات» الذي أطلقته
شركة «سي.أس.آر .ليبانون» للمرة
األولى كمبادرة سنوية جديدة لها.
{ وض��ع رئيس ات��ح��اد بلديات
الجومة سجيع عطية ورئيس بلدية
عين يعقوب ماجد درب���اس ،حجر
األس��اس لمشروع البئر االرت���وازي
ال��ذي سيؤمن مياه الشفة للبلدة
بتمويل من االتحاد.
{ أك��د منظمو س��وق «ك��اراف��ان
بيروت»  Caravan Beirutالتي
أقيمت أخيرا ً في العاصمة األميركية
واشنطن ،وش��ارك فيها أكثر من 30
مصمما ً لبنانيا ً معروفا ً وص��اع��داً،
ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ج��ال ،أنّ ال��س��وق
التي تضمنت أزي��اء وأكسسوارات

ومجوهرات وأثاثا ً منزلياً ،شهدت
إقباال ً كبيرا ً فاق المتوقع ،إذ بلغ عدد
زوارها أكثر من ألفين.
{ وجه رئيس الجمعية التعاونية
لمزارعي البطاطا في عكار حسين
الرفاعي في تصريح اليوم ،شكره
ل»قيادة الجيش والقوى األمنية كافة
على تجاوبها ووقوفها إل��ى جانب
المزارعين بإتخاذ التدابير الكفيلة
بوقف تهريب الخضر والفاكهة عبر
ال��ح��دود البرية بالتزامن م��ع ق��رار
وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أعطى
توجيهاته بوقف استيراد الخضار
والفاكهة عبر المعابر الحدودية
الشرعية ،االمر الذي أراح المزارعين
ف��ي مختلف المناطق الشمالية،
وخاصة محافظة عكار الذين تمكنوا
اليوم من تسويق إنتاجهم الزراعي
في األسواق المحلية».

ورأت مديرة قناة سورية درام��ا
اإلعالمية رائ��دة وق��اف في تصريح
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أنّ ك��ل ال��ش��ع��وب التي
تسعى قناة المنار إلى تسليط الضوء
على حقوقها تعتبر هذا القرار بحقها
ّ
بحق القناة فحسب» .وقالت« :هذه
ال
الوقفة هي من زمالء القلم والصوت
في سورية مع قناة المنار التي لن
يسكت صوتها أح��د والتي ستبقى
شعلة في سماء الفضائيات العربية،
وال ننسى أنّ هذه الخطوة تأتي في

زمن االنفتاح اإلعالمي والفضائيات
التي تحمل التضليل واألك��اذي��ب.
فكيف يتقبل أح��د يعتبر أنّ صوته
صوت ح ّر هذه الخطوة ؟ هذه الخطوة
هي إحدى الخطوات الواسعة من ك ّل
ص��وت يعبر ع��ن الضمير العربي
والحقوق العربية والقضايا العادلة
التي تناصرها المنار وص��وت من
اإلع�ل�ام ال��س��وري المقاوم م��ع قناة
المنار المقاومة».
وت��ح��دث ع��ض��واألم��ان��ة العامة
منبر الوحدة الوطنية (لبنان) سعد
ف��وزي حمادة عن ماهية هذا القرار
قائالً« :ننظر إلى هذا القرار على أنه
عمل صهيوني بامتياز وعلينا أن
نكون معا ً في مواجهته والعمل على
إبطاله ،ليس المهم أنهم أخفوا صوت
المنار عن هذا القمر ،المهم أنهم أوقفوا
ّ
الحق والممانعة والعدالة.
ص��وت
معا ً لمواجهة ك ّل أساليب الصهينة،
فمن استهدف المنار استهدف شعب
المقاومة والممانعة والصمود ،ما دام
فضاؤنا منار وأرضنا أسود فجميعهم
إلى المنازل.
وف � ّن��د رئ��ي��س المجلس الوطني
ل�لإع�لام محمد رزوق خفايا ق��رار
وق��ف بث قناة «المنار» حيث قال:
باسم المجلس الوطني لإلعالم في
سورية وباسم اإلعالم السوري نعلن
تضامننا مع قناة المنار ،القناة التي
جسدت في مسيرتها الفكر واإلعالم
ّ
والفعل المقاوم لذلك استهدفت بك ّل
األش��ك��ال وعبر ك � ّل السبل» .وق��ال:
«القرار ليس قرار شركة نايل سات
هي شركة وسيطة وتقنية ،القرار
سياسي بامتياز وهو قرار سعودي،
يجسد في
أميركي ـ إسرائيلي وهو
ّ
ه��ذه المرحلة التوافق بين النظام
ال��س��ع��ودي وال��ك��ي��ان الصهيوني
بالرعاية األميركية .هذا القرار يجب
أن نفهمه هكذا وأن ن��راه هكذا وأن
نتحضر للفعل ال��م��ق��اوم لمثل هذا
القرار وغيره بهذا اإلطار وبهذا الفهم
وبهذه الخلفية وأتمنى من ك ّل الزمالء
وال��زم��ي�لات العاملين ف��ي اإلع�لام
ال��وط��ن��ي أن ن��ش��ارك ف��ي توضيح
مخاطرة السياسة ،سياسة النظام
السعودي التي أصبحت تشكل خطرا ً
على عالمنا العربي واإلسالمي وعلى
أمننا القومي واإلقليمي والعالمي
أيضاً ،هذه السياسة أصبحت خطرا ً
ال بد من التوعية منه والحديث عنه،
ستبقى المنار واإلعالم المقاوم والفكر
المقاوم منتصراً.

بعا�صيري يتر�أ�س م�ؤتمر الم�صارف
العربية والأميركية في نيويورك
ترأس نائب حاكم مصرف لبنان ،الدكتور محمد بعاصيري ،المؤتمر
السنوي العاشر لمبادرة حوار القطاع الخاص بين الواليات المتحدة،
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا US-MENA Private Sector
" ،Dialogueالمنعقد في مقر البنك الفيدرالي في نيويورك في 18
الحالي.
وقد انطلقت مبادرة الحوار هذه سنة  2006في واشنطن لدى الخزينة
األميركية ،إلرساء حوار بين المصارف العربية واألميركية حول مصالحها
المشتركة ،تشارك فيه الجهات الرقابية.
افتتح بعاصيري المؤتمر وشدّد في كلمة ألقاها على «ضرورة مواصلة
الحوار ،وذلك لتجنب سياسات تقليص المخاطر  ،deriskingوارتداداتها
السلبية على سالمة العالقات مع المصارف المراسلة».
وتطرق المشاركون من مصارف عربية وأميركية إلى مواضيع عديدة،
منها سياسات تقليص المخاطر ومكافحة الفساد وتبييض األموال القائم
على التجارة والعقوبات.

الرافعي :قرار تثبيت مياومي
بلدية طرابل�س اتخذ و�سينفذ
استقبل رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي في مكتبه في القصر
البلدي وفدا ً من عمال الفاتورة «المياومين».
وعرض الوفد مشكلة تثبيت نحو  177عامالً ،بعد سنوات الخدمة في
البلدية.
وأك��د الرافعي ألعضاء الوفد «أنّ إج��راءات ق��رار التثبيت مستمرة ،ال
سيما بعد إع��داد ملف لك ّل عامل تض ّم سجله العدلي والصحي» .وقال:
«إنّ ق��رار التثبيت اتخذ ،وسيتم تنفيذه وهناك بعض الخطوات إلتمام
الملفات».

العثور على دواجن نافقة في جبيل
وضع الحجر األساس للبئر االرتوازية في عين يعقوب

عثر على دواجن نافقة ،قبل ظهر أمس ،في منطقة حرجية بين بلدتي
البربارة وبخعاز ـ قضاء جبيل ،رماها مجهولون في المكان ،وعلى الفور
حضرت القوى األمنية ومندوبو وزارة الزراعة والصحة ورف��ع عينات
من الدواجن إلج��راء الفحوصات عليها لمعرفة إذا كانت موبوءة بمرض
إنفلونزا الطيور .ويقومون بوضعها ف��ي أك��ي��اس صحية إلزالتها من
المكان.

با�سيل يعلن �إطالق «م�ؤتمر الطاقة االغترابية»:
�سيت�ض ّمن ور�شة لآلية عمل قانون ا�ستعادة الجن�سية

باسيل متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،خالل
مؤتمر صحافي ،إطالق «مؤتمر الطاقة االغترابية» الذي
تنظمه ال��وزارة للسنة الثالثة على التوالي ،في فندق
«هيلتون غراند حبتور» ،في  5و 6و 7من شهر أيار المقبل
في فندق الحبتور ،سيشمل محاور سياسية واقتصادية،
وسيكون هناك ورشة عمل عن قانون استعادة الجنسية.
حضر المؤتمر وزير االقتصاد اآلن حكيم ،الوزير السابق
رئيس الهيئات االقتصادية عدنان قصار ،رئيس مجلس
األعمال اللبناني ـ الروسي جاك ص��راف ،األمين العام
للخارجية السفير وفيق رحيمي ،مدير المغتربين هيثم
جمعة ،ومدير الشؤون السياسية السفير شربل وهبه
وفاعليات ديبلوماسية واغترابية واقتصادية.
وق��ال باسيل« :يسبق «مؤتمر الطاقة االغترابية»
بنسخته الثالثة مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة الذي يجمع
للمرة األولى  130ديبلوماسيا ً لبنانيا ً معتمداً» ،الفتا ً إلى
«أنّ مواضيع مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة ستتركز حول
محاور سياسية واقتصادية ،واألهم أنّ هذا العام يتميز
بورشة العمل إلطالق آلية عمل قانون استعادة الجنسية،
وأصدرنا تعميما في  13نيسان  2015إلى ك ّل بعثاتنا
لكيفية تطبيق ه��ذا القانون ،وإط�لاق آلية العمل فيه،
وخالل المؤتمر سنطلق الحملة اإلعالنية الخاصة به».
وأش��ار باسيل إلى أنّ «ما يميز المؤتمر هذه السنة،
هو المشاركة الرسمية لوزراء خارجية واقتصاد ووفود
من دول ع��دة ،وإظهار المشاريع التي تم إطالقها خالل
المؤتمرين السابقين ،ولعل أهم إنجاز لوزارة الخارجية
والمغتربين هو قانون استعادة الجنسية ،فضالً عن
منصة خاصة للمؤتمر على اإلنترنت هيwww.lde- :
 ، leb.comمن خاللها يستطيع كل الذين سجلوا أسماءهم
التواصل في ما بينهم ،والتعرف الى بعضهم البعض .الى
جانب إطالق تطبيق خاص على الهواتف الذكية حول
المؤتمر يستطيع من خالله متصفح اإلنترنت اإلطالع على
ك ّل المجريات .كذلك سيتم إطالق عمل سينمائي يسلط
الضوء على تمكين المرأة من القيام بدورها على المستوى
العام ،وليس النجاحات الفردية فقط ،وإط�لاق مبادرة
البيت اللبناني العالمي للغرف التجارية بالتعاون مع
وزارة االقتصاد ،وإطالق لجنة لحماية حقوق المغترب
بالتعاون مع نقابة المحامين .وسيتم إط�لاق البيت
اللبناني ـ الروسي ،والبيت اللبناني ـاألميركي واللبناني ـ
الكندي ،واللبناني ـ اإلماراتي ،وإطالق متحف المغتربين.
وبيت المغترب لم يعد فكرة ،بل أصبح حقيقة ،فضالً عن
معرض فني تشكيلي للمغتربين حول سفينة «تايتانيك».
وبعد أن عرض برنامج المؤتمر ،دعا باسيل ك ّل اللبنانيين
«الراغبين في العمل معنا والمنظمات االغترابية والعاملين
ف��ي ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي إل��ى المساعدة م��ن أج��ل إيصال
صوتنا إلى المنتشر اللبناني لكي نقول له إننا ذاهبون اليك
الستعادة حقك في الجنسية ،وذلك للمرة األولى .إنها ليست

حملة وطنية ،بل عالمية وتظهر عالمية لبنان ،والفكرة القائلة
بأن لبنان أكبر من مساحته ،أكبر من الـ  10.452كلم .2هذه
مهمة أكبر من وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها والدولة،
علينا وضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض».

القصار :حلقة وصل بين لبنان ال ُمقيم
ّ
ولبنان المغترب

وفي سياق متصل ،نوه رئيس الهيئات االقتصادية
الوزير السابق عدنان القصار ،في بيان أمس« ،بانعقاد
مؤتمر الطاقة االغترابي للعام الثالث على التوالي في
لبنان» ،معتبرا ً «أنّ نجاح المؤتمر في نسخته األولى
بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وعلى وجه
التحديد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل».
وأك��د أنّ المؤتمر «يشكل ه��ذا ال��ع��ام تحديا ً كبيراً،
أم��س الحاجة إل��ى جهود الطاقات
خصوصا ً أننا في
ّ
ّ
االغترابية اللبنانية المنتشرة في كل أنحاء العالم ،ال
سيما في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي والذين
يشكلون رافدا ً أساسيا ً لدعم االقتصاد اللبناني».
ورأى أنّ «هذا المؤتمر يشكل حلقة وصل أساسية بين
لبنان المقيم ولبنان المغترب ،ومن هذا المنطلق نثمن
ال��دور البارز واالستثنائي ال��ذي ق��ام ويقوم ِب��ه الوزير
جبران باسيل في سبيل تعزيز هذا التواصل ،خصوصا ً
م��ن خ�لال ال��ج��والت الدائمة التي يقوم بها إل��ى بلدان
االنتشار االغترابي».
وقال« :يمثل المغتربون اللبنانيون صورة مشرقة عن
لبنان ،ال سيما من خالل المناصب الرفيعة التي يشغلونها
في بالد االغتراب ،وهنا نتطلع بك ّل فخر واعتزاز إلى إمكانية
ان يتبوأ األستاذ ميشال تامر موقع رئاسة الجمهورية في
البرازيل كأول لبناني مغترب يتبوأ هذا الموقع الهام ،لما
لذلك من أهمية استراتيجية للبنان في ظل الظروف التي
يعيشها في هذه المرحلة االستثنائية».
وتابع« :دائماً ،ما نعول على جهود الوزير جبران باسيل،
وهو في الحقيقة من ال��وزراء الذين أثبتوا جدارتهم منذ
تس ُّلمه وزارة الخارجية والمغتربين ،حيث يعمل بال كلل وال
ملل في المحافل العربية والدولية من أجل حماية مصالح
لبنان واللبنانيين ،لذلك نتمنى أن يبقى في هذا النشاط
والحيوية ،وأن يستمر في مساعيه اإليجابية الهادفة الى
تعزيز حضور المغترب اللبناني في وطنه األم».
وأكد أنّ «المغترب اللبناني يستطيع أن يساهم في
تنشيط االقتصاد اللبناني ،وال شك أنّ تحويالت اللبناني
من الخارج ،ال سيما بلدان الخليج تمثل مصدرا ً حيويا ً
لالقتصاد اللبناني ،هذا إلى جانب أننا نعوِّل على تعزيز
تواجدهم في لبنان وإقامة المشاريع االستثمارية بما من
شأنه أن ينعكس إيجابا ً على االقتصاد وكذلك توفير فرص
عمل للشباب اللبناني».

خليل يطلب من هيئة الق�ضايا
متابعة ّ
الدعاوى في �سرقة الإنترنت
وج��ه وزي��ر المال علي حسن خليل
ّ
كتابا ً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة
العدل تتعلق بموضوع سرقة اإلنترنت،
وفيه« :بما أنّ المادة  24من قانون
أصول المحاكمات الجزائية نصت على
ما يلي :على ك ّل سلطة رسمية أو موظف
علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية
أو جنحة أن يبلغ الكيفية في الحال
المدعي العام التابع له محل وقوع
الجريمة أو  ...وأن يرسل إلى المدعي
العام جميع المعلومات والمحاضر
واالوراق المتعلقة بالجريمة».

وأض���اف« :اس��ت��ن��ادا ً إل��ى القوانين
ال��ن��اف��ذة تلك أبلغنا النيابة العامة
التمييزية ،وم��ن أج��ل الحفاظ على
األم��وال العامة ،اتخذنا صفة االدّع��اء
ّ
بحق ك ّل من يظهره التحقيق فاعالً أو
متدخالً في الجرائم موضوع كتابنا
السابق تاريخ .»2016/3/16
وختم« :وبما أنه استنادا ً إلى المادة
 18من قانون تنظيم وزارة العدل
الصادر بموجب المرسوم االشتراعي
رق���م  151ت���اري���خ 1983/9/16
وتعديالته ،نعلمكم بواقع ما حصل

طالبين متابعة ال��م��وض��وع باتخاذ
ال��ت��داب��ي��ر ال�لازم��ة إلق��ام��ة ال��دع��اوى
ومتابعتها ،ب��وج��ه ك��� ّل م��ن يظهره
التحقيق فاعالً أو متدخالً أو مح ِّرضا ً أو
شريكاً ،ال سيما في ما يعود لتحصيل
كافة الحقوق المالية والمعنوية التي
تعود للخزينة ال��ع��ام��ة ،ممن يثبت
ضلوعهم في الجرائم المنسوبة إليهم
بهذا الشان ،وإعالمنا بالنتيجة التخاذ
ال��ت��داب��ي��ر اآلي��ل��ة إل���ى ح��س��ن تطبيق
القانون في ك ّل ما يحافظ على حقوق
الدولة».

حكيم يبحث مع وزير الأبحاث ال�سوي�سري
الو�ضع االقت�صادي وت�أثيرات الأزمة ال�سورية
استقبل وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم قبل
ظهر أمس ،وزير الدولة لألبحاث واإلبداع في سويسرا مورو
دل امبريوديو على رأس وفد تقني ،وعلمي ،يرافقه السفير
السويسري في لبنان ،فرنسوا باراس ،وشرح له األوضاع
االقتصادية التي يمر بها لبنان .
وعرض حكيم «للوضع العام في البالد ،وانعكاساته

على الحركة االقتصادية بصورة عامة ،متطرقا ً إلى «سبل
التعاون في مجاالت األبحاث واالبتكار بين لبنان وسويسرا،
خصوصا ً في قطاعات اإللكترونيات والميكروتكنولوجيا،
وتفعيل وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
كما جرى عرض لألزمة السورية وتأثيرها على الوضع
في لبنان.

وزارة العمل ّ
تجدد التحذير
جهوز م�شاريع الموا�صفات لهند�سة
ال�صرف ال�صحي وتكنولوجيا المعلومات من ال�صرف الع�شوائي لم�ستخدمين لبنانيين

منتجات متنوعة في «كارافان بيروت» في واشنطن

أعلنت مؤسسة المقاييس والمواصفات جهوز مشاريع المواصفات
القياسية المتعلقة بقطاعي هندسة أنظمة مياه الصرف والمجاري
وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أنه يمكن للراغبين الحصول على نسخة من هذه المشاريع من
مكاتب المؤسسة الواقعة في سن الفيل ،بين مستديرتي الحايك والمكلس،
شارع سيتي راما ،مبنى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ،هاتف:
ّ
لالطالع وإب��داء المالحظات
 01-485927فاكس  ،01-485929وذلك
الخطية حولها قبل  ،2016/06/20ليصار إلى إصدارها بشكلها النهائي
كمواصفات قياسية وطنية.

أش��ارت وزارة العمل ،في بيان،
إلى أنها «تلقت عشرات الشكاوى
من مستخدمين لبنانيين صرفوا
من أعمالهم من دون سابق إنذار أو
أسباب مب ّررة وهي قيد المعالجة في
الوزارة وهي أتت بمعظمها مخالفة
لقانون العمل ،ال سيما المادة 50
منه التي أوجبت التشاور مع وزارة
العمل قبل اإلق���دام على ص��رف أي

عامل مهما كانت األسباب».
وعطفا ً على بياناتها السابقة بهذا
الخصوص ،جدّدت الوزارة «تذكير
أصحاب العمل بموقفها من عمليات
ال��ص��رف التعسفي والعشوائي»،
مؤكدة أنها «لن تألو جهدا ً بمكافحة
هذه الظاهرة بشتى الوسائل ،نظرا ً
لنتائجها السلبية على المجتمع
واألفراد العاملين وهم بمعظمهم من

الطبقات الفقيرة».
م��ن جهة ثانية ،تستمر وزارة
ال��ع��م��ل ف��ي ف���رض رق��اب��ة م��ش �دّدة
على أداء مكاتب استقدام العامالت
ف��ي ال��خ��دم��ة ال��م��ن��زل��ي��ة .وف���ي ه��ذا
اإلط��ار ،ت� ّم توقيف مكتبين وكلفت
وح���دات ال���وزارة المختصة بعدم
استقبال معامالت مكاتب أخ��رى
مخالفة».

