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اقت�صاد

وزير ال�صناعة يتلقى دعوة ر�سمية من نظيره الإيراني لزيارة طهران

الحاج ح�سن :ن�أمل رفع ما تب ّقى من عقوبات ظالمة على بع�ض الدول
خ�سروتاج :ن�سعى �إلى تر�سيخ العالقات الم�شتركة
استقبل وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن ،نائب وزي��ر التجارة
والصناعة والمعادن في الجمهورية
اإلس�ل�ام���ي���ة اإلي���ران���ي���ة مجتبى
خ��س��روت��اج والسفير اإلي��ران��ي في
لبنان محمد فتحعلي ووفد اقتصادي
إيراني.
وسلم المسؤول اإليراني الحاج
حسن دعوة رسمية من وزير التجارة
والصناعة وال��م��ع��ادن نعمت زادة
لزيارة طهران ،فوعد بتلبيتها على
رأس وف��د م��ن الصناعيين ورج��ال
األعمال والمستثمرين .وجرى البحث
في اإلع��داد لجدول األعمال تمهيدا ً
إلنجاح ال��زي��ارة وتطوير العالقات
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ج��ارة البينية
واالس��ت��ث��م��ارات المتبادلة وف��رص
التطور للشعبين اللبناني واإليراني.
وأع��رب خسرو ت��اج عن س��روره
ب��زي��ارة ل��ب��ن��ان .وق���ال « :نحن في
إي��ران ،حققنا العديد من اإلنجازات
خالل الـ  37عاما ً من الثورة على
ص��ع��ي��د االس��ت��ث��م��ارات واالك��ت��ف��اء
الذاتي والتطوير الصناعي والزراعي
ومشاريع الطاقة .وأنتم في لبنان
تتمتعون ب��ق��درات كبيرة وخبرات
دولية في المعرفة والمهارات واإلنتاج
والتصدير والتسويق وال��ت��ج��ارة
واالستثمار والتمويل والخدمات
المصرفية .وم��ن المهم مشاركة
وتبادل هذه الخبرات والمعلومات
والتكنولوجيا بين بلدينا لتوسيع
أطر التعاون .ونترقب مجيء وزير
الصناعة والوفد المرافق إلى طهران
ق��ري��ب �ا ً للتباحث ف��ي ه���ذه األم���ور
وترسيخ العالقات المشتركة».
ث��م ت��ح��دث ال��ح��اج حسن فقال:
«أبلغت السيد خسرو ت��اج شكري
على الدعوة الكريمة ،متمنيا ً عليه
نقل وعدي إلى الوزير زادة بتلبيتها
ع��ل��ى رأس وف���د م��ن الصناعيين
وال��م��س��ت��ث��م��ري��ن وال��م��ق��اول��ي��ن
والعاملين ف��ي ق��ط��اع الفرانشايز
وال��ت��أم��ي��ن وال��م��ص��ارف وال��ت��ج��ارة
ب��ه��دف تطوير وتمتين العالقات
واالس��ت��ث��م��ار ال��م��ت��ب��ادل وال��ت��ج��ارة
البينية واالستثمارات المتبادلة بما
يضمن رفاهية وازده���ار الشعبين
الصديقين .وط��رح��ن��ا المواضيع

الحاج حسن مجتمعا ً إلى الوفد اإليراني
المشتركة التي ينبغي معالجتها من
أجل دفع المفاوضات الجارية حول
اتفاقية المنطقة التجارية الحرة
بين البلدين إلى األم��ام .كما توقفنا
عند اإلنجازات الكبيرة التي حققتها
إي��ران في االقتصاد والتكنولوجيا
والصناعة وال��زراع��ة رغ��م الحصار
ال��ذي ف��رض عليها طيلة السنوات
الماضية .لقد رف��ع ج��زء كبير من
العقوبات عن الجمهورية اإلسالمية.
ونأمل أن يرفع ما تبقى من عقوبات
ظالمة مفروضة من بعض ال��دول.
ولقد شهدنا في األشهر الماضية إقباال ً
كبيرا ً على إيران من الدول الغربية
واألوروب��ي��ة والعربية واإلسالمية
ط��ام��ح��ة إل���ى االس��ت��ث��م��ار وتعزيز
التبادل في ما بينها .ينبغي للبنان
إذا أن يبادر على هذا الصعيد ،وأال
يبقى منتظرا ً على رصيف المحطة
يتفرج على ال��دول التي سبقته إلى
إي���ران ،وح��ج��زت مكانا ً وح��ي��زا ً لها
ف��ي ال��س��وق اإلي��ران��ي��ة التي تعتبر
أيضا ً مدخالً إلى أس��واق دول آسيا
الوسطى .وعلى لبنان أن يضطلع
بدور طليعي وريادي ويكون مدخالً
للمنتجات اإليرانية إلى دول المنطقة

(داالتي ونهرا)
وأفريقيا وبعض ال���دول العربية.
من هذا المنطلق ،نرى أهمية تطوير
عالقاتنا واستثمارها بهذا االتجاه،
على أمل أن تحقق زيارتنا المرتقبة
الفائدة المشتركة لبلدينا وشعبينا».
مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة
وك�����ان ال���وزي���ر ال���ح���اج حسن
ج���دد خ�ل�ال م��ش��ارك��ت��ه ف��ي مؤتمر
الديبلوماسية الفاعلة موقفه الرافض
«النضمام لبنان إلى منظمة التجارة
العالمية (  ،) WTOإال ف��ي حال
الحصول على تعهد لبناني ودولي
واضح وثابت يضمن مصلحة لبنان
االقتصادية ويحافظ على قطاعاته
اإلن��ت��اج��ي��ة الصناعية وال��زراع��ي��ة
ويعزز قدراته التصديرية».
وسأل عن «سبب إلحاح المنظمة
وبعض المسؤولين اللبنانيين على
انضمام لبنان إليها على الرغم من
مخالفته نصوصها لناحية العمل
بنظام حمايات يشمل المهن الحرة
وب��ع��ض ال��ص��ن��اع��ات وال���وك���االت
الحصرية».
وق��ال »:إنّ السياسات الماضية
التي كانت وال تزال تحمي المنظومة
التجارية في لبنان ،وأصحابها قلة

�شبيب :الأمالك البحرية غير قابلة للبيع
اعتبر محافظ مدينة بيروت زياد شبيب أنه «ت ّم تضليل
الرأي العام حول عقارات الرملة البيضاء بشكل أصبحت
معه المفاهيم األساسية البديهية غير واضحة وملتبسة».
ولفت شبيب في حديث إذاعي إلى «أنّ شاطىء الرملة
البيضاء هو ملك ع��ام بطبيعته ،وكنت أول من أشرت
إلى أحكام قانون األمالك العمومية لسنة  1925في هذا
الصدد ،فهذه األمالك تشمل شاطئ البحر حتى أبعد نقطة
تصل إليها األمواج في الشتاء ،عندما أثيرت قضية إغالق
المسبح الشعبي منذ حوالى السنة .لقد اتخذ المجلس
البلدي الحالي ق��رارا ً بشراء العقارات الثالثة المتاخمة
للشاطئ ،والتي هي بطبيعتها أيضا شاطئ رملي ،وقرر
السعر أيضاً» ،مشيرا ً إلى «أنّ عملية الشراء تم ّر عمليا ً
بمرحلتين :األول��ى أمام السلطة التقريرية أي المجلس
البلدي ،وهي لم تكتمل بعد ألنّ ق��رار المجلس خاضع
لموافقة سلطة الرقابة اإلدارية أو سلطة الوصاية المتمثلة
بوزير الداخلية وال قيمة لقرار المجلس البلدي ما لم يقترن

بهذه الموافقة .ثم يجب أن يوافق ديوان المحاسبة على
عقد النفقة أي على مبدأ الشراء والسعر أيضاً .وبعد
اكتمال ذلك ،يصبح الملف أمام المحافظ كرئيس للسلطة
التنفيذية في بلدية بيروت ،وعندها أتخذ القرار الذي
يمليه علي ضميري».
وعما طلبه منه وزي��ر األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،قال شبيب« :إنّ األمالك العامة غير قابلة للبيع،
وه��ذا بديهي ،ولكنّ دور وزارة األشغال ما زال ناقصا
ويحتاج إلى استكمال ،وذلك عبر المباشرة فورا بتحديد
حدود األم�لاك العامة البحرية في الرملة البيضاء ،وقد
وضع قانون  1925آلية تحديد هذه الحدود».
ودعا المعنيين إلى «التحقق من كيفية نشوء سندات
الملكية والصحائف العينية للعقارات موضوع الشراء،
ومعرفة متى وكيف أصبحت أمالكا ً خاصة ألنّ قانون
 1925لم يعط حقوقا ً مكتسبة على األمالك العامة ،إال اذا
كانت ناشئة قبل سنة .»1925

نقابة المقاولين :مفرج لم يكن مهم ًال
وق�ضيته من اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري
عقد مجلس إدارة نقابة مقاولي
األش��غ��ال العامة والبناء اللبنانية
اجتماعا ً برئاسة النقيب المهندس
م����ارون ال��ح��ل��و ،وب��ح��ث ف��ي قضية
توقيف المهندس كابي جون مفرج،
الملتزم تنفيذ إصالح وصالت التمدّد
في جسر كازينو لبنان وذلك بتاريخ
 2016/4/20من قبل النيابة العامة
المالية.
وأص��در المجلس بيانا ً أش��ار فيه
إل��ى أن��ه «اطلع على وقائع القضية
وح��ي��ث��ي��ات��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ق��ام
بدراستها المستشار القانوني للنقابة
بتكليف من المجلس فتبين له ما يلي:
لجهة الوقائع:
ـ إنّ المتعهد المهندس كابي مفرج،
قام بك ّل اإلج���راءات االحترازية التي
يفرضها عقد االلتزام وأصول التنفيذ،
ول��م يكن مهمالً أو مقصرا ً أو مخطئا ً

بالنسبة لموجباته التعاقدية أو
القانونية.
ـ إنّ واق��ع ما حصل ال يرتب على
المتعهد أي مسؤولية ،على األق�� ّل
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ج��زائ��ي��ة ،علما أن��ه
وف��ي ح��ال ك��ان خاضعا ً ألي مساءلة
ف��إنّ ه��ذا ال��واق��ع يضعه في مواجهة
قانونية م��ع صاحبة األش��غ��ال أي
وزارة األشغال العامة والنقل خارج
أي ن��ط��اق م�لاح��ق��ة ج��زائ��ي��ة ،كما
حصل.
لجهة القانون:
ـ إنّ األش��غ��ال التي ك��ان يقوم بها
المقاول المهندس كابي مفرج هي من
األش��غ��ال العامة وبالتالي فهي من
اختصاص القضاء اإلداري ،وليست
م��ن اختصاص القضاء الجزائي أو
المالي.
ـ إنّ األش��غ��ال التي ك��ان يقوم بها

المقاول المذكور ل��م ينتج عنها أي
أضرار بحق الغير.
ـ على ك ّل متض ّرر من أشغال عامة
مالحقة الدولة ال المتعهد ،وبالتالي
م��راج��ع��ة اإلدارة ال��ع��ام��ة صاحبة
األشغال ،أي وزارة األشغال العامة.
ـ ال أث��ر ألي من العناصر المكونة
للجرم الذي ت ّم اإلدع��اء بموجبه على
المقاول المهندس كابي ج��ون مفرج
بهدر المال العام.
وناشد المجلس «المسؤولين في
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ،وف��ي س��راي��ا سير
األق��ض��ي��ة ،ال��م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون مع
المقاولين ومع نقابتهم بما يؤدي إلى
حسن تنفيذ عقود المقاوالت المنظمة
مع إدارات الدولة ،بهدف تأمين السالمة
العامة وعدم إزعاج المواطنين ،وفقا
لما تقتضيه القوانين والتعليمات
النافذة والمرعية اإلجراء».

حملة بيئية لحماية نهر الحا�صباني من التلوث
انطلقت في منطقة الحاصباني ،حملة بيئية تحت
شعار خدمة المجتمع ـ خطوتنا خضراء ،بهدف حماية نهر
الحاصباني وحوضه من التلوث بزيبار الزيتون والمياه
المبتذلة ،وذلك بالتعاون مع مكتب النائب انور الخليل،
حيث قامت مجموعة شبابية بغرس كمية كبيرة من اشجار
البولونيا على طول مجرى الصرف الصحي انطالقا ً من
الطرف الشمالي لبلدة حاصبيا وصوال ً حتى مجرى نهر
الحاصباني .وقد ساهم في عملية غرس األشجار المقدمة
من مكتب النائب أنور الخليل ،كالً من :الكشاف اللبناني،
منظمة الشباب التقدمي ،الصليب األحمر اللبناني ،اللجنة
الطالبية في معهد حاصبيا الفني ،نادي ألوان في ثانوية
حاصبيا الرسمية،الكشاف التقدمي.
بعد النشيد الوطني  ،تحدثت مهى الخماسي ،الفتة إلى

«أنّ هذه الخطوة هي جزء من مشروع بيئي كبير يحتاجه
نهر وحوض الحاصباني في ظ ّل تسرب كميات كبيرة الى
مجراه من زيبار زيتون ومياه مبتذلة ،وهذا يتطلب جهدا
كبيرا ً وتعاونا ً مع كافة الجهات المعنية وخاصة البلدية
ووزارات البيئة وال��زراع��ة والصحة لنصل إل��ى مجرى
حاصباني نظيف من أي تلوث».
وأشارت عال صياغة ،إلى «أنّ اختيار شجرة البولونيا،
ليس صدفة بل كان بعد دراسة معمقة لقدرة هذه الشجرة
واهميتها البيئية ،فهي شجرة تتميز بمواصفاتها الجمالية،
وتشكل مصدرا ً إلنتاج الخشب الصناعي ،وتساهم في
معالجة المياه ،وتمنع انجراف التربة ،كما وتشكل مصدرا ً
أساسيا ً لرعي النحل وزي��ادة إنتاج العسل ،وتستخدم
اوراقها في تحضير علف للحيوانات».

من اللبنانيين ،على حساب السواد
األعظم منهم العاملين في الصناعة
وال��زراع��ة ،هي التي أدّت إلى إفقار
الشعب اللبناني أكثر ،وقضت على
االف فرص العمل ،وسببت البطالة،
ودف��ع��ت ب��ال��ش��ب��اب ال���ى ال��ه��ج��رة.
ولذلك أرفض المبدأ الذي يعطي حق
الحماية للتجار من دون منح حق
الحماية للصناعيين والمزارعين».
وفند «التجربتين المتعثرتين
اللتين يمر بهما لبنان مع اتفاقية
الشراكة م��ع أوروب���ا وم��ع اتفاقية
التيسير العربية ،فهما ل��م يفتحا
أس��واق ه��ذه ال��دول أم��ام المنتجات
اللبنانية بحسب ال��وع��ود التي
أطلقت عند التوقيع ،فيما انفتحت
ال���س���وق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن دون أي
عائق أمام انسياب السلع العربية
واألوروبية».
وأض���اف« :لما ت��ط��ورت صناعة
المعرفة والمعلوماتية في لبنان،
وضعوا القيود على تصديرها بحجة
ع��دم لحظها ف��ي اتفاقية الشراكة
وال��ت��ب��ادل ال��ح��ر ،ورف��ع��وا ال��رس��وم
ف��وق  40ف��ي المئة عليها» .وأك��د
«أننا ملتزمون المواصفات الدولية

في التصنيع ،وعلى الرغم من ذلك
يفرضون على المصدر اللبناني
عشرات الفحوص المخبرية للتثبت
من النوعية والجودة».
وعزا «عدم لجوء لبنان إلى مبدأ
المعاملة بالمثل لكونه بلدا ضعيفا
ال تتجرأ فئة من المسؤولين فيه على
اتخاذ تدابير ردعية قد ينجم عنها
تضرر أصحاب المصالح الخاصة
الذين يلجأون إلى ممارسة ضغوط
داخلية وخارجية ت��ؤدي في نهاية
المطاف إلى التراجع عنها».
وأوض��ح أن��ه «م��اض في سياسة
الدعم والحماية عبر ف��رض رسوم
نوعية ف��ي سبيل حماية انتاجنا
الوطني ومنع تعرضه للمنافسة غير
المشروعة وغير المتكافئة ،أسوة
بما تلجأ إليه غالبية دول العالم من
تحديد الكميات في التبادل وعوائق
تجارية تحت تسميات متنوعة وفي
طليعتها التذرع بشهادة المنشأ».
وانتقد «الدعوات الخارجية إلى
تأمين فرص العمل لالجئين في وقت
يغلقون أسواقهم أم��ام المنتجات
التي تصنع بأيد لبنانية ،فتتراجع
ال��ق��درة االنتاجية ف��ي مؤسساتنا
العاملة بدل تكبير حجم االقتصاد
الوطني والتشجيع على االستثمارات
الجديدة في المشاريع الصناعية
والزراعية».واكد ان «على المجتمع
الدولي مسؤولية زي��ادة مساعداته
للبنان ال��ت��ي ل��م ت��ص��ل ح��ت��ى اآلن
الى نسبة  10%من الخسائر التي
لحقت باالقتصاد اللبناني منذ العام
 ،2011وأن يفتح أسواقه بالشكل
المالئم لزيادة صادراتنا من  4الى
 6مليار دوالر وتخفيض وارداتنا
بالنسبة ذاتها ،األمر الذي يؤدي الى
انتعاش االقتصاد الوطني وتأمين
فرص العمل».
وإذ ه��ن��أ وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين على تنظيم هذا المؤتمر،
وتمنى ل��ه ال��ن��ج��اح ،ش���دّد ال��وزي��ر
ال��ح��اج ح��س��ن ع��ل��ى « أه��م��ي��ة دور
الديبلوماسية اللبنانية وتفاعلها
مع االنتشار اللبناني في العالم،
واستنفاد ه��ذه الطاقات إلشراكها
في ورش��ة اخ��راج لبنان من أزمته
االقتصادية واالجتماعية».

ندوة للوبي االقت�صادي العالمي
عن التجارة واال�ستثمار في �إندوني�سيا
نظم اللوبي االقتصادي العالمي ندوة اقتصادية عن «التجارة واالستثمار
في أندونيسيا» ،في فندق متروبوليتان ـ هيلتون سنّ الفيل ،برعاية سفير
إندونيسيا أحمد خ��ازن خميدي وحضوره وع��دد كبير من أرك��ان السفارة.
كما حضر أيمن حمد ممثالً وزير المالية علي حسن خليل وعدد من القناصل،
والممثلون التجاريون في السفارات ،رئيس اللوبي الدكتور علي المصري
ونائبه الدكتور عبيد فرح وعدد من رجال األعمال.
استهلت الندوة بالنشيدين الوطنيين اللبناني واألندونيسي ثم كلمة
لرئيس اللوبي االقتصادي الدكتور المصري رحب فيها بالحضور ،شاكرا ً دولة
اندونيسيا وسفيرها في لبنان لدعم اللوبي ولتعاونه في تعزيز العالقات
اللبنانية ـ اإلندونيسية في المجال االقتصادي وفي زيادة حجم التبادل التجاري
بين البلدين ،داعيا ً رجال األعمال إلى المشاركة في أكبر معرض يشارك فيه
اللوبي في إندونيسيا في شهر تشرين األول المقبل حيث ستعرض مختلف
األعمال الحرفية ،السيارات ،معدات النقل الثقيل ،اإللكترونيات ،الكهربائيات،
األثاث إضافة إلى العديد من الصناعات والمنتجات.
ثم تحدث السفير اإلندونيسي فأكد أنّ نشاط رجال األعمال اللبنانيين ال يتوقف
رغم ك ّل الظروف الصعبة إن في لبنان وإن في الخارج ،حيث هناك نماذج ناجحة
في ك ّل أقطار العالم .ودعا رجال األعمال إلى السفر إلى إندونيسيا واالستثمار فيها،
حيث هناك فرص حقيقية ومع اقتصاد هو األكبر واألنشطة في جنوب شرق آسيا.
وع���رض م��دي��ر ال��م��رك��ز اإلن��دون��ي��س��ي ل��ت��روي��ج االس��ت��ث��م��ار آم���وس برايتنو
وث��ائ��ق��ي �ا ً ي��ش��رح أس���س االق��ت��ص��اد األن��دون��ي��س��ي ف���ي ك��� ّل ال��م��ج��االت.
بعده ألقت مديرة مكتب وزارة االقتصاد األندونيسي جسما ليندا ساوي كلمة
توجهت فيها ألعضاء اللوبي مشجعة على التوجه إلى إندونيسيا واالستثمار
فيها.

«مياه بيروت» ت�ضع جداول
�إ�صدارات  2016قيد التح�صيل
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان «أنها وضعت قيد التحصيل
جداول إصدارات العام  ،2016وهي تدعو جميع المشتركين إلى تسديد بدالت
المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور إلى الجباة المختصين او لدى دوائر
التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة أون الين
لتحويل األموال (.)OMT
علما ً بأنّ المؤسسة اعتمدت اعتبارا ً من تاريخ  2016/2/1طريقة دفع
إضافية لتحصيل الفواتير لمن يرغب من المشتركين عبر شركة نتكومرس التي
تدير عمليات ومعامالت الدفع اآلمنة بواسطة بطاقات االئتمان عبر األنترنت،
على موقع المؤسسة  ،lb.gov.ebml.wwwفيزا من خالل مصرف االعتماد
اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خالل مصرف فرنسبنك ش.م.ل.

�أطلق ور�شة عمل حول «برنامج  40مليون �شجرة»

�شهيب :ليلتزم مر�شحو البلديات بوعودهم البيئية

خالل إطالق الورشة في فندق رامادا بالزا
أطلق وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب ورش��ة عمل «أوجه
التعاون بين وزارة ال��زراع��ة ومنظمة ال��ف��او ،في إطار
«برنامج  40مليون شجرة» في فندق رمادا بالزا ـ الروشة
ـ بيروت .حضر الحفل إلى شهيب ،كبير مسؤولي الغابات
في المكتب اإلقليمي للشرق األدنى في منظمة الفاو الدكتور
عبد الحميد حامد ،ممثل منظمة الفاو في لبنان الدكتور
موريس سعادة ،ومدير التنمية الريفية والموارد الطبيعية
في وزارة ال��زراع��ة الدكتور ش��ادي مهنا ،مدير الثروة
الزراعية في وزارة الزراعة المهندس محمد أبو زيد وعدد
كبير من ممثلي الوزارات واإلدارات الرسمية والمنظمات
األهلية.
إفتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني اللبناني ،وبعد
تعريف وتقديم من مساعدة ممثل الفاو في لبنان سوالنج
سعادة ،تحدث مدير التنمية الريفية والموارد الطبيعية
في وزارة الزراعة ،فقدم عرضا ً لما قامت به مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية من خطوات على طريق تنفيذ
مشروع زراعة  40مليون شجرة ،وما يتم حاليا ً بالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -الفاو ومع
االتحاد األوروبي الذي وضع آلية ومنهجية الختيار أماكن
التحريج.
وأكد حامد ،من جهته ،أنّ المنظمة «تقف إلى جانب
لبنان في خطته الطموحة لزراعة  40مليون شجرة ورفع
نسبة الغابات من  13في المئة إل��ى  20في المئة في
ظ ّل شح الموارد الشجرية في إقليم الشرق األدنى الذي ال
تتعدى مساحة الغابات فيه  6في المئة 95 ،في المئة منها
في  9دول فيما  10دول لديها  5في المئة فقط».
ولفت إلى أنّ «التحديات كبيرة ولمواجهتها نحتاج
إلى تطوير الوعي وزي��ادة حجم المعلومات والبيانات
واإلح��ص��اءات ح��ول مساحات الغابات وتطوير آليات
الرصد ،باإلضافة إل��ى اإلرادة السياسية التي تتشكل
بالوعي والمعلومات وتؤدي التنمية».
وشدّد على «الدور األساسي للفاو في مساعدة الدول في
مجال تبادل الخبرات ،ال سيما أنّ دول شمال أفريقيا أصبح
لديها خبرة واسعة في التعامل مع الغابات» ،مؤكدا ً أنّ
«العمل مستمر الستقطاب الموارد» .ورأى أنّ «لبنان بدأ
بتجربة ووضع أمامه هدفا ً واضحا ً وبدأ الخطوات الجادة
لتحقيق هذا الهدف المطلوب».
واعتبر سعادة ،بدوره ،أنّ «مشروع برنامج زراعة 40
مليون شجرة الذي اطلق في العام  2012وضع خريطة
طريق لالرادة السياسية لضمان إعادة التشجير وتنفيذ
البرنامج ،وأمن الغطاء لتعبئة الموارد المتوفرة باالعتماد
على ال���وزارات المعنية والبلديات والمنظمات األهلية
بقيادة وزارة الزراعة».
أما شهيب فأكد أنّ «مشروع الـ  40مليون شجرة يحتاج
إلى جهود كبيرة ويتطلب تعاونا ً سياسيا ً وشعبيا ً كامالً
للوصول بالخطة الموضوعة إلى بر األمان ،لنزرع ونحمي

ونصون ويبقى األخضر».
واعتبر أنّ «مشروع الـ  40مليون شجرة هو مشروع
واع��د اطلق في العام  2012في وق��ت تستمر عمليات
التحريج عبر مبادرات فردية أو شركات أو مصارف أو
منظمات أهلية وغير حكومية وبلديات» .ولفت إلى أنّ
«النجاح يتطلب قرارا ً سياسياً ،أي الدولة ودورها ،وفي
الحكومة الحالية ورغم الصعوبات فإنّ رئيس الحكومة
تمام سالم أكد على دعم الخطة ،وأكد على العمل لتوفير
الخبرات الالزمة وزيادة قدرات وزارة الزراعة وأعلن أنّ
العمل يتم حاليا ً عبر مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
على إنشاء بنك لمختلف البذور ودراستها».
وش �دّد شهيب على «أهمية إنشاء محميات بموجب
قوانين» ،ودعا إلى «توفير التجانس بين مناطق التحريج
وتطوير موارد الغابات وبين القرى» .وقال« :صحيح أنّ
حراس األحراج لديهم دور في حماية الغابات إال أنّ البيئة
السكانية في القرى المحيطة هي األساس الذي يجب أن
يحتضن الغابات ويعمل على حمايتها ويمنع التعدي
عنه».
ون ّوه بدور اإلعالم «ال سيما اإلعالم اإليجابي ،باالضافة
إلى دور المنظمات الدولية ومنظمة الفاو والدول المانحة
لتوفير اإلمكانات المطلوبة».
ودعا مرشحي البلديات إلى «االلتزام بوعودهم البيئية
التي يقطعونها خالل الحمالت االنتخابية» .وقال« :بعض
البلديات تقوم بمشاريع تحريج لكنّ المتابعة هي
األهم وهو ما يتطلب إشراك المجتمع األهلي في مشاريع
التحريج .وعرض لتجربة وزارة الزراعة مع شركة طيران
الشرق األوسط  MEAالتي قامت بحملة لتحريج  70الف
شجرة في إطار نشاطاتها في الذكرى  70لتأسيسها ،وت ّم
التركيز على زراعة اشجار األرز في إطار المحميات».
ولفت إلى «ضغط ملف النفايات الصلبة على الغابات
وزيادة الحرائق في لبنان».
وق���ال« :ه��و ملف ن��ك��اد ننتهي م��ن��ه .وه��ن��اك اتساع
الفروقات في درج��ات الحرارة بين الليل والنهار وبين
الساحل والجبل والداخل وهي فروقات اصبحت كبيرة.
لذلك ،فإنّ مشروع الـ  40مليون شجرة هو إطار يمكن أن
يسمح بعودة المناخ إلى ما كان عليه».
وختم شهيب بالتنويه بالتعاون القائم م��ع الفاو
«الشريك األساسي لوزارة الزرعة في تنفيذ مشروع الـ 40
مليون شجرة ،كما كان في مشروع سالمة الغذاء ومشروع
مكافحة حشرة الصندل على الصنوبر ،وغيرها من
المشاريع» .وقال« :نعول على الفاو للتعاون في معالجة
ملف انفلونزا الطيور ومساعدة المزارعين بعد ان نجحنا
في ع��زل البؤرة المصابة والقضاء على المرض ومنع
انتشاره عبر تطبيق الخطة الموضوعة سابقا ً بنجاح
بالتعاون مع الوزارات المعنية والجيش والقوى األمنية
واألهالي والبلدية».

حكيم عر�ض وزا�سيبكين �سبل تعزيز التعاون
استقبل وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم،
بعد ظهر أمس ،سفير روسيا ألكسندر زاسيبكين يرافقه
وفد من مجلس رج��ال األعمال اللبنانيين ـ الروسيين
برئاسة جاك صراف عن الجانب اللبناني ،وألكسندر
غ��وغ��والف عن الجانب ال��روس��ي ،في حضور ممثلين
لشركات كبيرة في القطاع المصرفي والنفطي والثقافي
واإللكترونيات ووكالة االستثمارات ،وت ّ��م البحث في
إمكان تطوير مشاريع مشتركة في هذه القطاعات.
ووج���ه السفير ال��روس��ي دع��وة إل��ى حكيم لحضور
ّ

معرض تجاري اقتصادي في روسيا يعقد في تموز
المقبل .كما اقترح زاسيبكين دعوة اللجنة االقتصادية
المشتركة بين روس��ي��ا ولبنان إل��ى االنعقاد للبحث
ف��ي ال��ت��ط��ورات ال��م��س��ت��ج��دة ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ع�لاق��ات
المشتركة.
وش��دّد حكيم على «أهمية تطبيق االتفاقيات بين
البلدين ،وضرورة تطوير اتفاقيات جديدة ترعى التطور
والحداثة ،ال سيما في قطاع الخدمات المالية والمصرفية
وفي قطاع النفط والغاز».

ن�شاطات اقت�صادية

انتخابات نقابية
ق ّرر مجلس نقابة موظفي وعمال شركة الترابة اللبنانية ـ شكا /الهري
إجراء انتخابات تكملية لسنة أعضاء جدد بدال ً من األعضاء الذين انتهت
عضويتهم وهم :أنطون أنطون ،أندراوس الميسي ،عدنان حجازي ،نتلي
بطرس ،سعيد المكاري وبكري عبد الخالق ،وفتح باب الترشيح لعضوية
مجلس النقابة.
فعلى الراغبين بترشيح أنفسهم التقدم من أمانة الس ّر بطلباتهم مرفقة
بخالصة السجل العدلي ال تعود مدتها ألكثر من شهر وصورة عن الهوية أو
إخراج قيد ،على أن يُقفل باب الترشيح نهائيا ً في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم الثالثاء الواقع في .2016/5/10
تجري االنتخابات يوم الجمعة الموافق في  2016/5/13من الساعة
التاسعة صباحا ً لغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر في مكتب النقابة
الكائن في شركة الترابة اللبنانية شكا /الهري .على أنه في حال لم يكتمل
النصاب في الجلسة األولى تؤجل إلى جلسة ثانية تعقد نهار الجمعة في
 2016/5/20ويكون النصاب القانوني متوفرا ً بمن حضر وشكراً.
أمين الس ّر سيمون ّ
غطاس
الرئيس أنطون أنطون

خالل افتتاح ملتقي مديري التدقيق الداخلي
{ نظم االتحاد الدولي للمصرفيين
العرب وجمعية المدققين الداخليين،
قبل ظهر أم��س ،الملتقى السنوي
لمديري التدقيق الداخلي ،في فندق
«موفنبيك» ،في حضور ممثل األمين
ال��ع��ام الت��ح��اد ال��م��ص��ارف العربية
واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وس��ام فتوح الدكتور زكريا حمود،
ن��ائ��ب ح��اك��م م��ص��رف لبنان سعد
ع��ن��داري ،رئيس جمعية المدققين
الداخليين مالك قسطة وال��رؤس��اء

السابقين للجمعية وأعضاء مجلس
االدارة وممثلين عن عشر دول عربية
وخبراء أجانب وعرب.
{ استقبل رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد ال��س��ع��ودي وف��دا ً
إس��ب��ان��ي��ا ً م��ش��ت��رك �ا ً م���ن ح��ك��وم��ة
كاتالونيا ممثلة بمدير التعاون
الدولي مانيل فيال ،رئيسة صندوق
التمويل وال��ت��ع��اون رئيسة بلدية
الغاريغا اإلسبانية م��اري تيكسل
بودو ومساعدتها سيلفيا أياال ومدير

التعاون الدولي في بلدية برشلونة
دايفيد ليستر ،في حضور أعضاء
المجلس البلدي المهندسين علي دالي
بلطة ومصطفى حجازي ومحمود
شريتح ،وممثل اتحاد المؤسسات
اإلغ��اث��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة للنازحين
السوريين ط��ارق ال��ب��زري ،وج��رى
ع���رض ل��ل��ع�لاق��ات المشتركة بين
بلديتي صيدا وبرشلونة في ضوء
اتفاقية التوأمة التي ت ّم توقيعها في
نيسان العام الفائت.

