4

السنة الثامنة  /اخلميس  5 /أيار  / 2016العــدد 2070
Eighth year / Thursday / 5 May 2016 / Issue No. 2070

اقت�صاد

افتتاح معر�ض فر�ص العمل ال�سنوي الحادي ع�شر في «اللبنانية ـ الدولية»

قزي :على الجامعات مواكبة الخريجين في بحثهم عن فر�ص العمل
مراد :بناء الإن�سان هو الأهم
افتتحت الجامعة اللبنانية الدولية
معرض فرص العمل السنوي الحادي
عشر في حرمها في بيروت ،برعاية
وزي��ر العمل سجعان قزي وحضور
رئيس الجامعة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،حيث استضافت العديد
م��ن م��ن��دوب��ي ال��ش��رك��ات اللبنانية
للتواصل م��ع ال��ط�لاب والخريجين
وعرض فرص العمل عليهم.
ب��داي��ة ك��ل��م��ة جمعية خريجي
الجامعة اللبنانية الدولية القتها
خريجة الجامعة في فنون التواصل
الصحافية مالك جعفر التي تحدثت
عن تجربتها في مجال العمل ،مشيرة
إل��ى أنّ «ال��ط��ال��ب يجب ان يسعى
للحصول على وظيفة احالمه».
ثم تحدث مراد ،داعيا ً وزير العمل
إلى «زيارة الصروح التعليمية التي
سماها امبراطوية في البقاع» .وقال:
«بنينا ه��ذه ال��ص��روح التربوية من
أبنية ومالعب ومسارح وكان سهالً
علينا لكن األهم هو بناء اإلنسان من
خاللها فبناء الحجر أسهل من بناء
البشر .سئلت في إح��دى المقابالت
عن سبب تخريج هذا الكم الكبير من
الشباب وف��ي النهاية إل��ى البطالة
فأجبت بطالة مع شهادة أفضل من
البطالة ب���دون ش��ه��ادة ت���ؤدي إلى
االنحراف والتطرف».
أضاف« :آن األوان لكي نفكر في ح ّل
جذري لألزمات المتتالية في لبنان
وهذا الح ّل هو في إشراك كافة القوى
السياسية واالجتماعية واألهلية
ف���ي م��ؤت��م��ر ح����وار ي��ت��م��خ��ض عنه
قانون انتخاب على أساس النسبية
لدائرة واحدة أو عدة دوائر موسعة،
وأن��ه يجب أن نحافظ على الوجود
المسيحي في لبنان وإعطاء بعض
الصالحيات لرئيس الجمهورية بحيث
ال يكون ملكا ً بدون تاج أو رئيسا ً بدون

قزي ومراد يجوالن في المعرض
صالحيات مع الحفاظ على التوزيع
الطائفي وعلى النسب».
أم��ا ق��زي ف��دع��ا إل��ى «ال��ت��ع�دّدي��ة
والالمركزية في بنيان الدولة كما هو
الحال في الجامعات التي تنشىء
ف��روع��ا وك��ل��ي��ات لها ف��ي المناطق،
ليكون لبنان على صورة اللبنانيين،
فلبنان اآلن ال يشبه اللبنانيين ،وال
اللبنانيون يشبهون لبنان الحقيقي».
وق��ال« :نريد لبنان ال��ذي تبنيه
الجامعات أكثر من لبنان الذي يخرج
من المؤتمرات التأسيسية وهيئات
الحوار في لبنان والخارج ،نريد لبنان
الجامعات ال لبنان الجبهات .حين
نتوجه إلى الشباب والشابات ندخل
الى المستقبل من دون استخدام أية
وسيلة نقل ،ولبنان من دون مستقبل
ال يستطيع أن يكون لبنان».
وأض���اف« :لبنان ال يستطيع أن

يبقى يقوم يخ ّرج أجياال ً في اتجاهين:
إما باتجاه الحرب أو باتجاه الهجرة.
ن��ري��د تخريج ال��ش��ب��اب وال��ش��اب��ات
باتجاه االستقرار ال��ذي هو االتجاه
الصحيح الذي يجب أن يعمل عليه
ك ّل المسؤولين في البلد».
وأسف «كيف أنّ الناس في مكان،
والطبقة السياسية في مكان آخر».
وق��ال« :الطبقة الحالية ليس لديها
قضية ،وأساسا ً العالم منقسم إلى
فريقين :أصحاب قضية وأصحاب
مصالح ،فإذا لم نؤمن بقضية ال يمكن
أن نناضل وننجح .واإلنسان بحكم
طموحات خاطئة وأم��ج��اد م��زورة
انتقل م��ن ثقافة ال��س�لام إل��ى ثقافة
الحرب ،ومن ثقافة االعتدال الى ثقافة
التطرف».
وتابع« :إننا نعيش في مجتمع
مهدّد باإلرهاب واالنقسام وك ّل هذه

الم�شنوق يعلن عن هبة �أوروبية بقيمة  13مليون دوالر
لدعم مبادرات الإدارة المتكاملة للنفايات

المشنوق مترئسا ً اجتماع المجلس الوطني للبيئة
ترأس وزير البيئة محمد المشنوق ،بعد ظهر أمس،
اجتماع المجلس الوطني للبيئة ال��دوري ،في حضور
ممثلي الوزارات واالدارات المختصة ،وجرى عرض القرار
األخير لمجلس الوزراء في شأن «معالجة أزمة النفايات
الصلبة كمرحلة انتقالية لمدة  4سنوات وإنشاء مركز
موقت للطمر الصحي في برج حمود  -الجديدة وآخر في
مصب نهر الغدير واعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين
وإعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع
في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية».
وأطلع وزير البيئة أعضاء المجلس على «هبة االتحاد
األوروبي بقيمة  13مليون دوالر لدعم المبادرات المتعلقة
باإلدارة المتكاملة للنفايات» ،متمنيا ً «عشية االنتخابات
البلدية أن تؤدي البلديات المنتخبة الدور المنوط بها على
صعيد االهتمام بالشؤون البيئية الالزمة وفي طليعتها

مسألة النظافة ومساعدة المواطنين على فرز النفايات من
المصدر ومكافحة التلوث وحماية الموارد الطبيعية».
وكانت وزارة البيئة «تماشيا ً مع ق���رارات مجلس
ال��وزراء في شأن اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة،
وتحديدا ً ما له عالقة بتشجيع الالمركزية اإلدارية في هذا
المجال» ،أعلنت عن «هبة من االتحاد األوروبي بقيمة 13
مليون يورو لدعم المبادرات المتعلقة باإلدارة المتكاملة
للنفايات».
من جهة أخ��رى ،و«ب��ه��دف تحديث قاعدة البيانات
المتعلقة بالمكبات العشوائية» ،أعلنت وزارة البيئة عن
«مناقصة تجريها بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة
اإلنمائي لتحديث المخطط التوجيهي ال��ذي نشرته
عام  2011حول توزيع المكبات العشوائية في لبنان
وخصائصها والطرق األمثل إلعادة تأهيلها.

لقاء اقت�صادي لبناني ـ برازيلي في غرفة بيروت:
لزيادة التبادل التجاري وفتح �آفاق اال�ستثمار
نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان ومجلس األعمال
اللبناني ـ البرازيلي لقاء اقتصاديا ً لبنانيا ً ـ برازيليا ً
موسعا ً في مقر الغرفة في بيروت ،ضم وفدا ً من رجال
ّ
األعمال من االغتراب اللبناني في البرازيل وحشد من
الفاعليات االقتصادية اللبنانية ،تمحور حول تطوير
العالقات االقتصادية باالستفادة من الجالية اللبنانية
الكبيرة في البرازيل والتعاون القائم بين القطاع الخاص
في البلدين ،بحضور جان طويلة ممثال وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ،سفير البرازيل في لبنان جورج
جيرالدو ق��ادري ،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ،الوزير السابق
محمد رحال ،رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل،
نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل
فهد ،رئيس مجلس األعمال اللبناني البرازيلي ربيع
افرام ،نائب رئيس المجلس أمينه العام نسيب الجميل،
رئيس غرفة التجارة البرازيلية اللبنانية الفريدو قطيط
ممثال بنائبه متري مفرج ،أعضاء المجلسين ،رئيس
نقابة تجار مال القبان ارس�لان سنو وحشد كبير من
الفعاليات االقتصادية.
وسبق اللقاء ،اجتماع موسع لمجلس األع��م��ال في
البلدين برئاسة ربيع افرام والفريدو قطيط ممثالً بنائبه
متري مفرج ،وبمشاركة قادري وشقير.
افتتح اللقاء بكلمة لشقير ،لفت خاللها إلى أنّ «البرازيل
هي سابع اقتصاد في العالم لذلك هي وجهة مجدية
لألعمال» ،مشدّدا ً على «أهمية وجود الجالية اللبنانية

واالع��ت��م��اد عليها لترسيخ نمط ج��دي��د م��ن التعاون
االقتصادي».
وأعلن أفرام أن مجلس األعمال «سيعقد ندوة اقتصادية
علمية عمالنية ( )Economic Forumفي أيلول المقبل
عن الفرص االقتصادية المتاحة اليوم ما بين لبنان
والبرازيل وكيفية االستفادة منها» .كما أعلن عن «تنظيم
زيارة لوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى البرازيل ما بين
 16و 26من شهر تشرين الثاني القادم برئاسة شقير
وبمشاركة السفير البرازيلي وأعضاء المجلس وفاعليات.
ث��م تحدث مفرج ع��ن «أهمية الجالية اللبنانية في
البرازيل التي كان لها الفضل في وضع األس��س لتنمية
العالقات االقتصادية بين لبنان والبرازيل».
وألقى طويلة كلمة وزير االقتصاد فأشار إلى «الجهد
الذي تقوم به الوزارة لتوسيع آفاق االقتصاد اللبناني في
الخارج من خالل الديبلوماسية االقتصادية».
وتحدث سفير البرازيل في لبنان ،فنوه بـ«العالقات
التاريخية التي تربط لبنان والبرازيل» ،داعيا ًإلى «تطويرها
أيضا ً في مجاالت االقتصاد والتجارة واالستثمار» ،معتبرا ً
أنّ «مجلس األعمال في البلدين سيعمد إلى وضع رؤية
لتعزيز االستثمار والتجارة بين البلدين».
ولفت إلى «أنّ الحكومة البرازيلية تعتبر أنّ الجالية
اللبنانية في البرازيل تلعب دورا ًمهما ً في انعاش االقتصاد»،
مؤكدا ً أنّ «هذه الجالية ستشكل الركيزة االساسية لتنمية
التعاون االقتصادي إلى مراحل جديدة».

المشاكل متأتية من كون أنّ لبنان
تنخره أمراض الطائفية والمذهبية،
وال��خ��روج م��ن ه��ذه المشكلة تكون
باالستفادة من تجارب ك ّل الشعوب
في العالم التي مرت بنفس الظروف
التي م ّررنا بها خرجت من أزماتها،
وانتقلت إلى السالم من خالل خلق
مجتمع مدني أو العلمنة .وإذا كان
وقع العلمنة غير مقبول في بعض
البيئات في لبنان فيجب أن نعرف
أنّ العلمنة ال تعني إلغاء الدين ،بل
فصل الدين عن الدولة ،مع ما يعني
ذلك من محافظة على القيم الروحية
واإلنسانية .حتى الثورة الفرنسية
ال��ت��ي ت��ن��ك��رت ل��ل��ق��ي��م المسيحية
واعتمدت قيما ً أخرى عادت إلى القيم
الروحية بعد سنوات».
وت��م��ن��ى ق���زي ع��ل��ى ال���ط�ل�اب أن
«ي��ؤم��ن��وا ب���أنّ لبنان ب��ل��ده��م ،ومن

خالله يجدون ف��رص عمل» ،وق��ال:
«أن��ا أناضل على رأس وزارة العمل
للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية
ومنع المنافسة االجنبية من دون أن
يعني ذلك عدم االستعانة بالخبرات
األج��ن��ب��ي��ة .ن��ح��ن ف��ي ب��ل��د منفتح
وبحاجة إلى خبرات الجميع ،ولكن
حيث يكون هناك لبناني يستطيع أن
يمأل وظيفة جريمة أن نعطيها لغيره
أيا ً تكن جنسيته ووضعيته».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «ه��ن��اك اجتياحا ً
واس��ع�ا ً وأصبح مبرمجا ً ومدعوما ً
لك ّل قطاعات العمل في لبنان ،وطرد
لبنانيين م��ن مؤسسات واالت��ي��ان
بأجانب للعمل» .وقال« :لقد أطلقت
ف��ي إح��دى الجامعات ن��داء تمنيت
فيه على اللبنانيين أال يتسوقوا من
المؤسسات التي ال توظف لبنانيين،
ألنّ هناك مؤسسات ال يعمل فيها أي
لبناني».
وكشف أنّ «نسبة إعطاء إجازات
العمل انخفضت نحو 57في المئة،
فنسبة البطالة كانت  32في المئة
أواخ��ر العام  2014وأصبحت 25
في المئة ،وهذا أمر خطير خصوصا ً
عندما نعلم أنّ من بين هذه النسبة
 36في المئة من الشباب والشابات
خريجي المعاهد والجامعات».
وأوض�����ح أنّ «ه���ن���اك م��ل��ي��ون �ا ً
وسبعمئة ألف سوري في لبنان من
أصلهم يوجد أكثر من نصف مليون
يعملون من دون إجازات عمل ،وسبب
ذلك ألنهم ال يتقدمون هم وأصحاب
العمل إل��ى ال���وزارة للحصول على
إجازة عمل وليس ألنّ الوزارة ال تريد
إعطاء إجازات عمل».
ودع���ا ال��ج��ام��ع��ات ال��ى «مواكبة
الطالب الخريجين في بحثهم عن أول
فرصة عمل لهم».

جمعية ال�صناعيين تطالب الحكومة
بمبادرة لدعم الأكالف الت�صديرية
دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل الحكومة إلى
«تمديد فترة العمل بسلفة الـ 21مليار ليرة التي سبق أن أقرتها لدعم تصدير المنتجات
الزراعية والصناعية بحرا ً إلى الدول العربية ،بعدما انتهت فترة الدعم والمحددة بـ7
أشهر في منتصف نيسان الماضي» .كما طالبها بـ«مبادرة أوسع وأشمل لدعم االكالف
التصديرية بالمطلق ،لتطال ك ّل البلدان التي نصدر اليها وعدم حصرها بالدول التي
توقف التصدير البري اليها ،ال سيما دول الخليج والعراق واألردن».
وأوضح الجميل في بيان ،أنّ طلبه هذا يأتي «بعد التراجع المستمر الذي تشهده
الصادرات الصناعية نتيجة األوضاع المتردّية ،خصوصا ً بعد إقفال المعابر البرية
عبر سورية ،ومع تراكم األكالف التشغيلية على الصناعيين وامتداد فترة األزمة
التي دخلت عامها الخامس ،وذلك للحفاظ على طاقات القطاع الصناعي اللبناني
وقدراته».
وكشف أنّ «القطاع الصناعي خسر تراكميا ً منذ العام  2012حتى اليوم  30في
المئة من حجم صادراته» ،مؤكدا ً أنّ «الصناعة الوطنية ،ومن خالل توفير الدعم
وبتكلفة قليلة ،بإمكانها استرداد خسارتها نتيجة انخفاض التصدير والبالغة مليار
دوالر» .وقال« :هذه المبادرة كفيلة بتحريك عجلة االقتصاد ،وإعادة الحياة إلى
مصانعنا وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب».
وشدّد على أنّ «للصناعيين اللبنانيين القدرة اليوم على رفع حجم صادراتهم،
إذا تمكنوا من الحصول على تسهيالت او دعم حكومي في أكالف الشحن» .وقال:
«على سبيل المثال ،نحن جاهزون لرفع نسبة صادراتنا إلى العراق والتي كانت قد
وصلت إلى  12في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية بنمو سنوي وصل إلى الـ30
في المئة».
وذكر الجميل أنّ «التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في الفترة االخيرة ،ال
سيما بعد إغالق معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن» ،آمالً أن «تق ّر الحكومة
مبادرة دعم األكالف التصديرية بالمطلق القادرة على رفع مستوى الصادرات إلى
سابق عهده ،مع ضرورة األخذ باالعتبار أن تق ّر الحكومة دعم القروض الممنوحة
للرأسمال التشغيلي للصناعات المعدة للتصدير».

ارتفاع �أ�سعار الم�شتقات النفطية
ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه  98و 95أوكتان  300ليرة لبنانية،
وارتفع سعر صفيحتي المازوت والديزل أويل 400ليرة وزاد سعر قارورة الغاز
 300ليرة لبنانية.
جاء ذلك ،في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان حدّد بموجبها
الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية ،التي أصبحت
على الشكل التالي:
ـ بنزين  98أوكتان  22000ليرة لبنانية.
ـ بنزين  95أوكتان  21400ليرة لبنانية.
ـ ديزل أويل للمركبات  11800ليرة لبنانية.
ـ مازوت أحمر  11700ليرة لبنانية.
ـ كاز  11700ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  12400ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  14900ليرة لبنانية.
ومن المتوقع ،أن تشهد هذه األسعار ارتفاعا ً األسبوع المقبل  ،خصوصا ً أنّ سعر
برميل النفط الخام البرنت األميركي يراوح بين 46و 45دوالرا ً أميركيا ً أمس.

محا�ضرة عن ا�ستراتيجية زراعة
الأفوكادو في غرفة �صيدا
نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ،محاضرة في
مقرها ،عن «استراتيجية زراعة األفوكادو» ،في إطار البرامج التي تعتمدها الغرفة
لتطوير القطاعات اإلنتاجية ،خصوصا ً القطاع الزراعي ،بالتعاون مع برنامج تنمية
القطاعات اإلنتاجية في لبنان « »LIVCDالممول من الوكالة األميركية للتنمية
الدولية « ،»USAIDفي حضور عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي
عسيران ،رئيس الغرفة محمد صالح ،ممثل ال» »USAIDجورج فرن ،ممثل برنامج
القطاعات اإلنتاجية في لبنان فرانك أوبريان وحشد من المزارعين وممثلي قطاعات
اإلنتاج في الجنوب.
وألقى رئيس الغرفة كلمة أوضح فيها أنّ «هذا البرنامج يندرج في سياق عملية
تطوير قطاع الزراعة ويلبي حاجة ملحة تتمثل بتحسين قدرات المزارعين على
اعتماد الزراعات البديلة ،كاألفوكادو ،كدورة إنتاج مع الحمضيات ،بعد تغيير جزء من
المساحة المزروعة من بعض أنواع الليمون (فالنسيا أو شموطي) تدريجياً ،على أن
تعتمد زراعة األفوكادو» ،مشيرا ًإلى أنّ «كلفة إنتاج األفوكادو متدنية وقيمته الغذائية
عالية وأسعاره مرتفعة .ويمكن تصريف الفائض من اإلنتاج من خالل استخدامه في
صناعة مستحضرات التجميل أو تصديره إلى الخارج» ،شاكرا ً «الجهات التي قدمت
الدعم لهذا المشروع ،خصوصا ً الوكالة االميركية للتنمية الدولية».
بدوره ،شرح جورج فرن «الجدوى االقتصادية لزراعة األفوكادو في لبنان وكيفية
تطويرها».

حكيم يلتقي وفد ًا اقت�صادي ًا �إيراني ًا
التقى وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم وف��دا ً
اقتصاديا ً إيرانيا ً برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مشتبي خسروتاج
والسفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي ،وجرى في
خالل اللقاء البحث في سبل تعزيز وتطوير العالقات
اإلقتصادية في إطار اللجان المشتركة بين لبنان وإيران
وفقا لما تم مناقشته خالل زيارة الوفد اللبناني برئاسة
الوزير حكيم في شهر شباط الماضي.
كما التقى حكيم وفدا ً من جمعية شركات الضمان في

لبنان برئاسة ماكس زكار وبحث معه في شؤون قطاع
التأمين في لبنان.
ووجه الوفد دعوة لحكيم للمشاركة في مؤتمر «غايف»
الذي سيقام في بيروت بين  24و 26أيار الجاري بمشاركة
عالمية واسعة.
وأبدى الوزير حكيم ترحيبه بهذه الدعوة ،مؤكدا ً على
«التعاون الوثيق بين ال���وزارة والجمعية إلنجاح هذا
المؤتمر لما له من إنعكاسات إيجابية على الصعيدين
االقتصادي واالستثماري في لبنان».

دبو�سي يبحث مع كاغ �سبل تفعيل ال�شراكة
ويلتقي وفد ًا لبناني ًا ـ �أ�سترالي ًا
زارت المنسقة ال��خ��اص��ة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي
توفيق دبوسي ،وبحثت معه «كيفية
ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة ف��ي تقاسم
األفكار وال��رؤى بين األم��م المتحدة
وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي،
تجاه المشاريع اإلنمائية التي من
شأنها تفعيل المرافق الحيوية في
ط��راب��ل��س» ،ف��ي حضور المستشار
أغوب قيومجيان.
وزود دب���وس���ي ك���اغ ب��ـ«ك��اف��ة
المعطيات الواقعية ال��ت��ي تشكل
ن��ق��اط ق���وة إلط��ل�اق ورش����ة إن��م��اء
ط��راب��ل��س وت��أه��ي��ل مختلف بناها
التحتية ومشاريعها لتقوم بالدور
الذي ستلعبه حكما ً على المستويين
اللبناني والعربي ،وتأتي في الدرجة
األولى المنطقة االقتصادية الخاصة،
كمشروع استثماري واع��د ،ويشهد
ورش��ة ردم��ي��ات لمساحات واسعة
للمنطقة البحرية القريبة من مرفأ
طرابلس ،وتبقى الخدمات التحتية،
وه��ي ال��م��رت��ك��زات ال��م��س��اع��دة على
إنجاز المرحلة األولى األساسية في
المشروع ،والتي لم يتم تلزيمها لغاية
اآلن تحتاج إل��ى مبلغ إستثماري
يقارب  25مليون دوالرا ً أميركياً».
وأك��دت ك��اغ ،من جهتها« ،رغبة
األم���م المتحدة ف��ي أن ت��رى حركة
واسعة في تفعيل المرافق الحيوية
في طرابلس ،بغية توفير فرص عمل
للشباب» ،معتبرة أنّ «المدينة لها

دبوسي مستقبالً كاغ في غرفة طرابلس
أهمية تاريخية كبيرة ،وتمتلك فرص
متعددة بإتجاه التنمية االقتصادية،
بالرغم من أننا ننظر إلى المناطق
اللبنانية نظرة واح��دة متساوية،
ونتطلع إل��ى خطة للتنمية خالل
األرب��ع أو الخمس سنوات المقبلة،
واألم��م المتحدة موجودة في لبنان
منذ سنين عدة ،للعمل فيه بالتعاون
مع الحكومة والمساهمة في تنفيذ
مشاريع إنمائية يستفيد منها ك ّل
الشعب اللبناني ،ل��ك��نّ المشكلة
القائمة ف��ي لبنان ه��و التأخر في
انتخاب رئيس للجمهورية طالما
طالبت االمم المتحدة بانتخابه بشكل
عاجل ،ليتكمن المسؤولون فيه من

اتخاذ القرارات المفيدة لشعبهم».
ث��م زارت ك��اغ مختلف مشاريع
الغرفة ،حيث استمعت إلى شروح
ت��ن��اول ال��م��ه � ّم��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها
حاضنة األعمال ـ البيات ،ومختبرات
م��راق��ب��ة ال��ج��ودة وم��رك��ز التعليم
المستمر ألطباء االسنان ،مثنية على
«ال��دور المميز ال��ذي تقوم به غرفة
طرابلس تجاه المجتمع االقتصادي
اللبناني».
وك���ان دب��وس��ي التقى وف���دا ً من
سيدات ورجال أعمال من اللبنانيين
المقيمين ف��ي أوستراليا ،برئاسة
رئيس الغرفة اللبنانية ـ األسترالية
فادي الذوقي.

�شبيب يوافق على طلب زعيتر
منع بيع الأمالك العامة البحرية
وافق محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على
«طلب وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر الرامي
إلى منع بيع األمالك العامة البحرية الكائنة على شاطىء
الرملة البيضاء ،الذي سمع به عبر وسائل اإلعالم ولم يتلقاه
رسمياً ،وذلك باعتبار أنّ األمالك العامة ال ُتباع وال تكتسب
مليكتها بمرور الزمن بحسب المادة األولى من قانون االمالك
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وطلب شبيب إل��ى وزارة االش��غ��ال والنقل المبادرة
بالسرعة الالزمة ،إلى تحديد حدود األمالك العامة المذكورة
وفقا ً ألحكام الفصل الثاني من القانون المذكور ،والمباشرة
بهذه العملية عبر تشكيل اللجنة التي يرأسها مهندس من
وزارة األشغال ومندوب من وزارة المالية وعضو بلدي».

ن�شاطات اقت�صادية
{ أعلن وزي��ر السياحة ميشال
فرعون عن برنامج المنتدى السياحي
اللبناني ال��دول��ي ال��ذي سيعقد في
 30ايار الحالي ووضع مزار سيدة
المنيطرة في مغدوشة على الخارطة
السياحية العالمية في  29منه ،خالل
مؤتمر الصحافي عقده ف��ي وزارة
السياحة في حضور المدير العام
للسياحة ن��دى ال��س��ردوك ،مطران
الروم الملكيين الكاثوليك في صيدا
إيلي ح��داد ،األمين العام لـ«جمعية
على خطى المسيح» ف��ي الجنوب
سمير سركيس.
{ عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
ع��ن لجنة اإلدارة وال��ع��دل برئاسة
النائب سمير الجسر والمكلفة درس
مشروع القانون الرامي إلى تعديل
ق��ان��ون ال��ت��ج��ارة ال��ب��ري��ة جلستها
المقررة من بعد ظهر أم��س ،تابعت
خاللها درس المشروع المذكور.
وق��د ت��رك��ز ال��ن��ق��اش ،ح��ول مدى
المسؤولية التي تقع على الشركة
ال��م��ح��ددة ال��م��س��ؤول��ي��ة ف��ي م��ا لو
أُجيز لهذه الشركة أن تكون شركة
مدنية ،ال سيما لجهة الخطأ المهني
واستمعت إلى عدة آراء حول األمر
ومنها رأي نقابة خبراء المحاسبة
ووزارة التجارة واالقتصاد.

شهاب متحدثا ً خالل تكريم مدير التنظيم المدني في زحلة
كما تناول النقاش إمكانية إقرار
أح���ك���ام خ��اص��ة ب��ه��ذه ال��ش��رك��ات
المدنية خارج إطار األحكام المتعلقة
بالشركات التجارية وق��د اطلعت
اللجنة ع��ل��ى ال��ق��وان��ي��ن المقارنة
المتعلقة بهذه األحكام.
من ناحية ثانية  ،تناولت النقاط
التي تميز بين الشركات المهنية
والشركات المدنية.
{ كرمت نقابة المهندسين في
بيروت مدير التنظيم المدني السابق

فرعون متحدثا ً خالل إعالن برنامج المنتدي السياحي الدولي

في زحلة روجيه الحاج شاهين ،في
احتفال أُقيم في زحلة في حضور
رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين
النقيب خالد شهاب وأعضاء مجلس
النقابة وفعاليات.
وألقى شهاب كلمة أشار فيها إلى
أنّ الهندسة «هي الحرية في المبادرة
والنمو بال حدود ،هي ليست تجارة
وهي ليست مال وم��ادة ،هي بصمة
بلمسة وسواعد تغيِّر معالمها إلى
األجمل إن أعطينا المهنة حقها».

