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حمليات

الراعي التقى هوالند في الإليزيه
وحا�ضر في مجل�س ال�شيوخ
ال��ت��ق��ى ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي قبل ظهر
أم���س الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند في قصر اإلليزيه ،حيث تابعا
المواضيع التي كانت عُ رضت في
لقائهما األخير في بيروت ،وأبرزها:
 أوالً ،ف��راغ س��دة الرئاسة منذسنتين ما يقتضي أس��اس��ا ً البحث
بعمق في أسبابه.
 ث��ان��ي��اً ،األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ةواالجتماعية الخانقة التي يشكل
الفراغ والشلل المؤسساتي أحد أبرز
أسبابها.
 ث��ال��ث��اً ،ت��داع��ي��ات ال��ح��روبوالنزاعات في دول الجوار على لبنان
سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً.
 راب���ع���اً ،ع���بء ال���ن���زوح علىالنازحين أنفسهم وعلى اللبنانيين
ودور فرنسا ف��ي م��س��اع��دة لبنان
ف��ي ه��ذا اإلط���ار .وطلب ال��راع��ي من
الرئيس الفرنسي مضاعفة الجهود
على المستوى التربوي واالجتماعي
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى الملف
السياسي واألمني.
واستم ّر اللقاء قرابة الساعة ،وبدأ
بخلوة ثنائية دامت أكثر من نصف
ساعة جرى بعدها لقاء عام شارك
فيه من الجانب اللبناني ،إضافة
إلى كبار مستشاري الرئيس هوالند،
القائم بأعمال السفارة اللبنانية في
باريس غدي خوري ،راعي أبرشية
باريس المطران مارون ناصر الجميل
ومدير مكتب اإلع�لام والبروتوكول
وليد غياض.
ت��وج��ه ال��راع��ي إل��ى
ب��ع��د ذل���ك،
ّ
مجلس النواب وكان في استقباله
رئيس المجلس كلود بارتولون.

الراعي مجتمعا ً إلى بوكوفا
ثم التقى المديرة العامة لليونسكو
أري��ن��ا ب��وك��وف��ا ،ف��ي ح��ض��ور سفير
لبنان ل��دى اليونسكو خليل كرم،
ال��م��ط��ران م���ارون ن��اص��ر الجميل،
المستشارة اللبنانية في اليونسكو
ميليا جبور.
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة استكماال ً
لزيارة الراعي السابقة لليونسكو
قبل نحو سنة ،حيث ألقى كلمة أمام
المجلس التنفيذي الق��ت ترحيبا ً
من جميع المشاركين ،ق��ارب فيها
ت���ح���دّي���ات ال��ح��ض��ور المسيحي
ف��ي ال��ش��رق ،وال����دور ال���ذي يجب
ان تلعبه اليونسكو ف��ي تشجيع
العيش المشترك وح���وار األدي��ان
والحضارات.
وأط��ل��ع ال���راع���ي ب��وك��وف��ا على
الترتيبات التي قامت بها البطريركية
المارونية ووزارة الثقافة اللبنانية
ونواب وبلديات جبة بشري بالنسبة

إلى وادي قنوبين ،بالتعاون مع مركز
التراث العالمي في اليونسكو.
وفي نهاية اللقاء ،ت ّم تبادل الهدايا
التذكارية ،ثم أولم السفير كرم على
ش��رف البطريرك وال��وف��د المرافق
والحضور.
والتقى الراعي أيضا ً رئيس مجلس
ال��ش��ي��وخ ج��ي��رار الرش��ي��ه ب��ع��د أن
حاضر عن أوضاع مسيحيي الشرق
في قاعة «بوفران» في مبنى رئاسة
مجلس الشيوخ الفرنسي ،بحضور
نائبة رئيس المجلس باريزا خياري
وع��دد من أعضاء مجلس الشيوخ
والوفد المرافق للراعي.
ويُرتقب أن يلتقي الراعي اليوم
وزير الخارجية جان مارك إيرولت،
ثم يجتمع إلى البطاركة الكاثوليك
في مق ّر البطاركة ،ويلبي مسا ًء دعوة
للعشاء في السفارة الفرنسية ،على
أن يعود إلى بيروت غدا ً األربعاء.

الم�شنوق اطلع من اتحاد المقعدين
على ال�صعوبات االنتخابية

ر�أ�س المال ومفهوم العمل الم�ستدام
} سالم الربضي*
ت��ط��رح ال��ت��غ��يّ��رات ال��ع��ال��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د االقتصادي
والسياسي تساؤالت عدة حول العديد من المفاهيم والنقاشات
الدائرة حول واقع العمال العالمي ،في وقت لم يعد باإلمكان
اعتماد ال��م��ق��ارب��ات التقليدية ف��ي تحليل ودراس����ة الظواهر
الجديدة في عالمنا المعاصر .إذ أنّ التعامل مع التنمية من قبل
االقتصاديين ،على أساس أنّ ال عالقة لها باألفكار السياسية
وفلسفة الحكم ،وكأنها ليست أكثر من تمرين في االقتصاد
التطبيقي ،أم��ر في غاية الخطورة .فقد ح��ان الوقت كي يت ّم
الجمع بين النظريات السياسية واالقتصادية ،وذلك ليس فقط
العتبار الطرق التي يصبح فيها المجتمع أكثر إنتاجاً ،ولكن
العتبار جودة المجتمعات التي من المفروض ،أن تصبح أكثر
إنتاجا ً لتنمية البشر ،بدالً من تنمية األشياء.
إذ ال ب ّد من اإلش��ارة إلى إشكالية جدلية العالقة بين عالم
العمل والتنمية المستدامة ورأس ال��م��ال .فثمة أسئلة ال ب ّد
من التفاعل معها ومحاولة تقديم األجوبة عليها أبرزها :هل
سيقود التطور االقتصادي إلى رفاهية مجتمعية جوهرها
االرتقاء بمبادئ المواطنية والعدل االجتماعي؟ وما هو أفق
مفهوم التنمية المستدامة :أف��ق اإلن��س��ان ال��ف��رد أم التكافل
المجتمعي؟
لم يعد مجديا ً النظر إلى االقتصاد من باب الزيادة الرقمية
لإلنتاج القومي أو الدخل الفردي فحسب ،بل ال ب ّد من بناء
أساس مادي علمي وتقاني ،قرين فكر وثقافة جديدين ،تكون
دعامته قائمة على االستثمار في رأس مال القدرة البشرية،
ب��دالً من رأس المال البشري ،وذل��ك كهدف وأس��اس للتنمية
المستدامة .فعلى سبيل المثال ،النظرة إلى المستقبل الزراعي،
هي نظرة تقع الزراعة فيها تحت سيطرة الشركات الزراعية
لكبيرة ،وتقوم على تفريغ األراض��ي من الفالحين ،أي أنها
عملية اإلل��غ��اء التدريجي لنمط اإلن��ت��اج ال��زراع��ي .فالمزارع

يخسر حاليا ًهويته االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،كمنتج
وكعامل ،ليتحول إلى مجرد مستهلك .إذ يبدو أنّ انقراض طبقة
العمال الفالحين ،كان هو التغيير االجتماعي األكثر دراماتيكية
وشمولية في النصف الثاني من القرن العشرين.
ومن هنا ،تأتي أهمية التم ُّعن في كيفية مساهمة العمل في
تعزيز التنمية المستدامة ،في ظ�� ّل تغيّرات متسارعة تطال
عالم العمل ،وذلك انطالقا ً من مفهوم واسع للعمل ،ال يقتصر
على الوظيفة ،بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل
المستدام .إذ أنّ ما بين العمل والتنمية ليس صلة تلقائية،
توسع
فالعمل يسهم ف��ي تعزيز التنمية البشرية عندما
ّ
السياسات ف��رص العمل المنتج ،وتصون حقوق العاملين
وسالمتهم ورفاهيتهم .وهذا كله يتطلب وجوب بناء فضاءات
إنسانية ،العتماد عقد اجتماعي جديد ،ق��ادر على مواجهة
التحديات العالمية المرتبطة بجدلية التفاوت ما بين مراكمة
ثروة رأس المال ومراكمة فقر العمال .فإذا أخذ بعين االعتبار
أنّ النسبة الكبرى م��ن المواطنين ه��م ف�لاح��ون أو عمال أو
موظفين يعملون بأجر ،يمكن القول إنّ االقتصاد لم يعد يعمل
لمصلحة المجتمع المستدام .وبناء على ذل��ك ،من البديهي،
أن تؤدي اله ّوة بين ُمالّك الثروة من ناحية ،ودخول العمال
من ناحية أخ��رى ،إلى تزايد الشكوك حول سالمة المجتمع
ووحدته.
يشهد النظام االجتماعي العالمي حالياً ،أزم��ة ذات أبعاد
مختلفة :بعد اق��ت��ص��ادي قائم على ال��رك��ود ،وبعد سياسي
يتصل بهيكل وموازين عالقات القوة .فلم يعد مقبوالً ًالتعاطي
مع هذا الواقع المتأزم ألسواق العمل ،من منطلق أيديولوجي
يعبّر عن مجرد موقف الرفض ،من دون وجود برنامج عملي.
فأكثر ما يقلق قوى السوق هو أن يضطروا إلى تحديد موقفهم
من مشروع عالمي اجتماعي .فمثالً ،يمكن اعتبار مقترحات
الدول النامية في منظمة التجارة العالمية ،تسمى بالنموذج

ن�سنا�س يتر�أ�س اجتماع «�أك�سا»:
واثقون بم�ستقبل لبنان االقت�صادي
عقد مجلس إدارة شركة أكسا الشرق األوسط اجتماعه في بيروت ،برئاسة
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام روجيه نسناس ،وفي حضور أعضاء مجلس
اإلدارة جاد عريس ،رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة أكسا العالمية في منطقة
الشرق األوسط وأفريقيا فريديريك فليجو نائب الرئيس ،فنسان بلوشي المدير
المالي ،إيلي نسناس المدير العام ،موريس هانموغلو وجوليان ماكنزي وكذلك
جوزف نسناس.
وتحدث العريس في المناسبة ،فقال« :جئنا إلى لبنان للمشاركة في مجلس
إدارة شركة أكسا الشرق األوسط ولتأكيد ثقتنا في مستقبل لبنان االقتصادي
وفرص التنمية العديدة المتاحة ،ونحن ننوه بالجهود التي قامت بها شركة
أكسا الشرق األوسط ونتائج أعمالها المثمرة ،وقد شكل اجتماع المجلس فرصة
إلعادة تأكيد ثقتنا بشركائنا في لبنان ،وبفريق اإلدارة وجميع العاملين في
شركة أكسا الشرق األوسط ولدينا كامل الثقة بقدرة أكسا الشرق األوسط في
تطويرعملها على المدى الطويل».
وشكر روجيه نسناس ،من جانبه« ،مجموعة أكسا لثقتها بلبنان ومستقبله
االقتصادي وعلى دعمها المستمر الذي ساهم في تسريع عملية تطوير الشركة
عبر اعتمادها التكنولوجيا القائمة وعلى تبادل الخبرات».

«الموارد» يعلن ا�ستراتيجيّته لعام 2016

المشنوق مع وفد المقعدين
استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
وف��دا ً من «ات��ح��اد المقعدين اللبنانيّين» ،برئاسة
سيلفانا اللقيس ،وتناول البحث ضرورة «إيجاد خطة
مستدامة مشتركة بالعمل مع ال���وزارات واإلدارات
المعنيّة ،وبالتعاون مع المجتمع المدني ،تعنى بذوي
االحتياجات الخاصة ،وتساعد على دخولهم إلى
مراكز االقتراع والمؤسسات والمدارس الرسمية بشكل
عام».
وتم ّنى المشنوق على ذوي االحتياجات الخاصة
«االتصال على الخط الساخن  ،1766وإبالغ الوزارة
عن مراكز اقتراعهم في الجوالت المتبقيّة ليُصار إلى
التواصل مع القوى األمنية لمساعدتهم».
وشكرت اللقيس «ق��وى األم��ن الداخلي وعناصره
الذين كانوا متعاونين إلى أقصى الدرجات بمساعدة
المعوقين» ،متم ّنية «ألاّ تتك ّرس طريقة حمل المع ّوق
لالقتراع ألنّ هذه المسألة يجب ألاّ تحصل ،لما تش ّكل
من سلبيات».
وأض��اف��ت« :نتفهم اضطرار القوى األمنية لحمل
المع ّوقين ،وهم تعبوا كثيرا ،لكن ال نفضل هذا الخيار
بل أن تكون المراكز مجهزة وأن تكون هناك إمكانية
لنصل إلى مكان االقتراع من دون عوائق».
ولفتت إلى «أنّ الوفد يمثل حملة «حقي  -البلدية

لكل الناس» في اتحاد المقعدين اللبنانيين ،بعد
المرحلة األولى من العملية االنتخابية ،وضعنا الوزير
المشنوق في صورة المصاعب والعوائق التي واجهت
الناخبين المعوقين ،وتحدثنا عن المراحل المقبلة في
بقية المحافظات».
وقالت« :تحدثنا عن خطة من مرحلتين ،األولى
تتعلق باألسابيع المقبلة ،إذ تناولنا بعض المعايير
التي يمكن لوزارة الداخلية أن تضيفها على الترتيبات
ب��ش��أن ان��ت��خ��اب ال��م��ع�� ّوق ،ف��ي منطقة جبل لبنان
وبقية المناطق .كما تحدثنا عن خطة ثانية طويلة
األم��د هدفها تجهيز مراكز اقتراع خاصة الستقبال
ذوي االحتياجات الخاصة ،ك��ي يتمكنوا م��ن ركن
سياراتهم قرب مراكز االقتراع وأن يمارسوا حقهم
في التصويت من خالل الوصول إلى العازل من دون
معوقات .وتحدثنا عن المع ّوقين الصم وعن ضرورة
تبسيط المعلومات والتوضيح لهم ،وبحثنا رصد
مخصصة لتجهيز مراكز االنتخابات التي هي
ميزانية
ّ
بمعظمها مدارس ،ونكون بذلك قد قدمنا حالً لمشكلتي
االق��ت��راع وال��م��دارس ،ألن��ه ليس مقبوال ً أال ّ يستطيع
المع ّوق ممارسة حقه االنتخابي باستقاللية وكرامة،
فعملية المساعدة التي يقوم بها البعض تؤثر على
قرار المقترع و ُتفقده االستقاللية».

مخزومي عر�ض الأو�ضاع مع �سفراء:
متم�سك بوحدته
ال�شعب اللبناني �أثبت �أنه ّ
أج���رى رئ��ي��س «ح���زب ال��ح��وار
الوطني» ف��ؤاد مخزومي سلسلة
لقاءات في «بيت البحر» ،شملت
السفير اللبناني في تونس بسام
النعماني ،والمدير اإلقليمي للبنك
الدولي فريد بلحاج .كذلك استقبل
السفير األم��ي��رك��ي ال��س��اب��ق لدى
العراق زلماي خليل زاده إلى مأدبة
عشاء .والتقى أيضا ً رئيس مدرسة
«إنترناشونال كولدج» دون برغمن
ورئيس المدرسة للتنمية وشؤون
المتخرجين مفيد بيضون.
وتناول مخزومي خالل لقاءاته
األوض��اع اللبنانية ،ربطا ً بأحداث
المنطقة وت��ط��ورات��ه��ا ،خصوصا ً
لجهة ال��ت��س��وي��ات ال ُمرتقبة في
الملف السوري ،وأوضاع النازحين
وض��رورة دعم لبنان لجهة اإليفاء
بالتعهدات لمواجهة أزمة النازحين
وإن��ع��اش الوضعين االقتصادي
واالجتماعي بك ّل السبل الممكنة.
وش��دّد على «أهمية التوصل إلى
حلول سياسية لألزمة السورية مع
الحفاظ على وحدة الشعب السوري
ووحدة أراضيه».

مخزومي وبرغمن
وأك��د أنّ «لبنان أثبت ق��درة على
ممارسة الديموقراطية عبر إجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية»،
ً
آم�ل�ا «أن ت��ك��ون ه��ذه االنتخابات
مقدّمة للتوافق على إن��ه��اء أزم��ة
الفراغ الرئاسي ،وإجراء االنتخابات
النيابية».

ولفت إلى أنّ «الشعب اللبناني
متمسك بوحدته الوطنية
أثبت أنه
ّ
وت�� ّواق إل��ى التغيير عبر صناديق
االقتراع».
وكان مخزومي شارك في معرض
«ك��ام��ل م��روة ال��ذك��رى الخمسون:
حياته في صور» في أسواق بيروت.

احتفاال ً بنجاحه وتط ّورهّ ،
نظم بنك الموارد حفل غدائه السنوي في فندق
موفنبيك في بيروت ،في حضور رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام مروان
ّ
وموظفي المصرف.
خيرالدين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،وإدارة
وقد أصبح الغداء السنوي لبنك الموارد تقليدا ً يتطلّع إليه طاقم العمل ك ّل
عام ،لتكريم جهود الموظفين ولإلعالن عن استراتيجية المصرف المستقبلية.
ُملقيا ً الضوء على نجاحات عام  2015و ُمعلنا ً عن استراتيجية عام ،2016
ّ
الموظفين على جهودهم من خالل توزيع جوائز تقديرا ً لاللتزام
ه ّنأ خيرالدين
والمهنية اللذين أظهروهما خالل العام .وقد ساهمت جهود فريق العمل في
تحقيق نم ًٍو كبي ٍر على صعيد المؤشرات األساسية للمصرف.
وتعليقا ً على استراتيجية عام  ،2016أشار خيرالدين إلى أنّ بنك الموارد
يسعى إلى تفعيل موارده لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ،تلبّي احتياجات
الزبائن المتط ّورة ،خالل مراحل حياتهم المختلفة.
وشدّد خيرالدين على مساهمة بنك الموارد في نشاطات اجتماعية عديدة،
ُتثبت التزام المصرف تجاه مختلف فئات المجتمع وخصوصا ً الشبابُ ،محدّدا ً
موقعه الرائد كونه المصرف األول في لبنان الذي دعم الشركات الناشئة عبر
إط�لاق  ،YOUTHincمبادرة تهدف إلى االستثمار في شركات ناشئة ،
لتطوير اقتصاد المعرفة بنا ًء على تعميم مصرف لبنان رقم .331
ويعمد بنك الموارد إلى افتتاح فرع جديد له في منطقة أنطلياس سيكون أحد
أهم فروع المصرف نظرا ً لموقعه االستراتيجي وحداثة تصميمه ووفرة المواقف
المخصصة للزبائن.

رقم  4والتي تهدف إلى الفوز بتنازالت تمنح عمالها حرية
تنقل أكبر لعرض خدماتهم في أسواق الدول المتقدمة ،خطوة
في االتجاه الصحيح ،لتحقيق الكثير من المكاسب العمالية.
فعلى عكس الكالم البليغ السائد حول جنوح الرأسمالية ،فإنّ
ما نشهده أمام أعيننا ،هو محاولة والدة نظام توازن بين رأس
المال وعالم العمل ،حتى لو كنا لم نتجاوز بعد ال تساؤالتنا
وال شكوكنا.
وفي هذا اإلط��ار ،هنالك حركات نقابية واجتماعية فاعلة
وذات ن��ف��وذ ع��ال��م��ي ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��� ّل م��ا ي��ش��وب��ه��ا من
التباسات .وه��ي اآلن تقوم بمعارضة ح���ادة ،ض�� ّد حتمية
سيطرة الرأسمالية المطلقة ،وتحاول تقديم رؤي��ة واضحة
إلعادة التنظيم االجتماعي واالقتصادي الضروري ،من أجل
خلق حالة من االستقالل النسبي ،عن قوى رأس المال ،لتكون
قادرة على التغيير ،ولتؤكد أنّ العمال والفالحين والموظفين،
م��ا زال���وا يشكلون العمود الفقري للمنظومة االقتصادية
العالمية.
منسق
وم���ع أن���ه ،ل��م يتبلور بعد أي ب��دي��ل استراتيجي ّ
ومتكامل ،يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي الفكري المسيطر
حالياً ،إال أنّ هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائما ً أوسع
بكثير ،من ذلك ال ُمتاح لالقتصاد .وقد يكون هذا التص ّور بادرة
أم��ل ،حيث إنّ مصير المجتمع هو بين أي��دي أبنائه ،وقانون
الجاذبية االقتصادية يفعل فعله الطبيعي ،على صعيد النموذج
االجتماعي ،فهو يكيّفه ولكنه ال يحدّده .ونحن اآلن نعيش
عصر اقتصاد المعرفة ،لك ّن مجتمع اقتصاد المعرفة ما زال
أرضا ً مجهولة ،يمكن بناؤها على أساس منطق إنساني متين.
ولتكن أولى تلك األسس المتينة قائمة على محاولة اإلجابة
على التساؤل المنطقي التالي :لماذا هناك الكثير من األفكار
عن كيفية توزيع الدخل وليس عن كيفية توليد الدخل؟
* باحث ومؤلف في العالقات الدولية ـ إسبانيا

«الريجي» تحتفل بعيدي العمال وت�أ�سي�سها الثمانين

�سقالوي :ر�ؤيتنا الم�ستقبلية
�أن نكون من �شركات التبغ الم�ستدامة عالمي ًا
ش���دّد رئ��ي��س إدارة حصر التبغ
والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها
العام المهندس ناصيف سقالوي،
خالل احتفال اقامته اإلدارة ونقابة
موظفيها وعمالها بمناسبة عيد
العمال والعيد الثمانين لتأسيسها،
على أنّ «الريجي» تطمح من خالل
خطتها للتنمية ال��م��س��ت��دام��ة ،إلى
أن تكون في المرحلة المقبلة «من
شركات التبغ المستدامة عالمياً»،
مجدّدا ً التزامها االستمرار في «خدمة
البلد واقتصاده».
حضر االحتفال أعضاء لجنة اإلدارة
المهندسان ج���ورج حبيقة وم��ازن
عبود والدكتور عصام سلمان وممثلو
سلطة الوصاية ،إضافة إلى مديري
«الريجي» ورؤساء المصالح فيها.
ووص��ف سقالوي في كلمة ألقاها
خالل االحتفال «الريجي» بأنها اليوم
«من أهم المؤسسات العامة في البلد»،
ورأى أنّ ثمرة عملها الريجي «على
م��دى السنوات المنصرمة مشرفة،
إن من خالل اإلص�لاح والمكننة التي
تحققت على الصعيد الزراعي ،أو من
خالل اإلنتاج الحديث والمميز الذي
حققته على صعيد الصناعة الوطنية،
أو من خالل الجودة التي حققتها على
الصعيد التجاري».
أضاف« :نحن اليوم السباقون في
القطاع العام على المستوى اإلداري
في تنمية ال��م��وارد البشرية وإدارة
الجودة».
وأكد أنّ «الريجي قطعت على نفسها
عهدا ً جديدا ً وهو أن تحسن مستوى
عيش ك ّل فرد من أفرادها وتخدم البلد
واقتصاده أكثر بعد من خالل خطة

الرئيس السابق لنقابة الموظفين يتسلم درعا ً تقديرية
جديدة ستستمر على مدى السنوات
المقبلة» ،مشدّدا ً على أنّ «االحترافية
مطلوبة من الريجي عى ك ّل الصعد ألنّ
من يصل إلى هذه الدرجة ال يمكنه أن
يتراجع أي خطوة».
وش���رح باختصار استراتيجية
«الريجي» للتنمية المستدامة ،فقال:
«خ�لال المرحلة المقبلة ،رؤيتنا أن
نكون من شركات التبغ المستدامة
عالمياً ،ولكي نحقق ه��ذا الطموح
س��ن��رك��ز عملنا ع��ى خ��م��س رك��ائ��ز
أساسية».
وأوضح أنّ أولى هذه الركائز هي
«الجودة في األداء» ،مشيرا ً إلى أنّ
«الريجي سنطبق إدارة الجودة على
ّ
بالشق اإلداري
أعمالها وق��د ب��دأت
والصناعي والمشتريات والمبيعات
وه���ذا م��ا سيسهل إج����راءات العمل
ويخفف كلفة اإلنتاج واإلهدار».
وق��ال إنّ «الركيزة الثانية تنمية
المجتمع المحلي ،وستستكمل الريجي

في هذا اإلطار المشاريع التنموية التي
بدأتها قبل سنتين مع البلديات زلكن
ضمن منهجية مدروسة».
وأوض��ح أنّ الركيزة الثالثة هي
«قضايا المستهلك» ،مشدّدا ً على أنّ
«مسؤولية الريجي أن تقدم للمستهلك
منتجا ً أصليا ً ال م��زورا ً وال مهرباً ،من
خالل مكافحة التهريب وتطبيق نظام
إدارة الصحة والسالمة في معاملها
وع��ل��ى منتجاتها» .وأش���ار إل��ى أنّ
الركيزة الرابعة هي «احترام حقوق
اإلنسان» ،كاشفا ً أنّ «الريجي ستعمل
على مكافحة عمالة األطفال ،باإلضافة
إل��ى بناء ق���درات موظفيها وتوفير
بيئة عمل منتجة» .وأفاد بأنّ الركيزة
الخامسة هي «حماية البيئة» ،وقال
في هذا الصدد« :سنعمل على خفض
التلوث الناتج عن معاملنا ،باإلضافة
إلى ترشيد استهالك الطاقة وإدارة
النفايات ،وتطبيق معايير الزراعة
المستدامة».

وفد اقت�صادي كندي في غرفة بيروت

�شقير :لبنان بوابة �أ�سا�سية لل�شركات
باتجاه منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
خير الدين متحدثا ً خالل العشاء السنوي

مياومو الكهرباء :لعدم المماطلة
في تحديد امتحانات الفئة الخام�سة
حذرت لجنة العمال المياومين وجباة اإلكراء في مؤسسة كهرباء لبنان ،من
«المماطلة في موضوع تحديد امتحانات الفئة الخامسة وتوسيع شغورها».
وأوضحت في بيان «لما كنا قد حذرنا سابقا ً من المماطلة بموضوع تحديد
امتحانات الفئة الخامسة وتوسيع شغورها وعدم التهرب من االتفاق السياسي
الذي ت ّم على أثره إنهاء االعتصام األخير والذي استمر ألكثر من أربعة أشهر
حيث نص على إدخال كافة المياومين الناجحين ومنهم فائض الـ  1/4و 2/4
في مالك مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك وعدنا باستحداث مراكز عمل جديدة
وملء الشواغر التي حصلت نتيجة تقاعد عدد كبير من المستخدمين لبلوغهم
السن القانوني وكذلك وعد المدير العام باستحداث فئة جابي ممتاز والتي لم
نعد نسمع عنها شيئا ولكن لألسف بتنا نتفاجأ في اآلونة الخيرة بأمور فيها
الكثير من الريبة والشك ومنها العمل على إدخال دفعة جديدة من عمال غب
الطلب «ترايكوم».
أضاف البيان« :لغاية اليوم نحرم من الكثير من المراكز لعدم وجود شواغر
وإذ نتفاجأ بإدخال عدد جديد من عمال غب الطلب «ترايكوم» فهل هذه شواغر
غب طلب سياسية أله��داف انتخابية وهل يستوي منطق عدم وجود مراكز
شاغرة للمياومين والجباة الذين أفنوا عمرهم في خدمة المؤسسة بينما تخلق
غب طلب جدد؟».
مراكز لعمال ّ
وختم البيان« :بناء عليه تعلن اللجنة أمام هذا الواقع بأنها لن تقف مكتوفة
األيدي وهي بح ّل من أي اتفاق سابق حيث سقطت ك ّل المحرمات أمام مستقبلنا
ومستقبل عيالنا ولقمة عيشنا وان لم تعد األم��ور إلى نصابها ويعمل على
تدارك األمر ويصار إلى تنفيذ اإلتفاق السياسي األنف الذكر فسيكون لنا مواقف
تصعيدية تبدأ باالعتصام وال تنتهي بإقفال أبواب المؤسسة».

زار وف��د اقتصادي كندي رفيع
ب��رئ��اس��ة ع��م��دة مدينة م��ون��روي��ال
ـ كيبيك فيليب روي أم��س غرفة
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
ب��ي��روت وج��ب��ل ل��ب��ن��ان ،وك���ان في
استقباله رئ��ي��س ات��ح��اد ال��غ��رف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير.
وعقد لهذه الغايةاجتماع عمل
مع الفاعليات االقتصادية اللبنانية،
ش���ارك فيه م��ن ال��ج��ان��ب الكندي،
ال��ى روي ،رئ��ي��س غرفةالتجارة
ف��ي��س��ان��ل��وران��م��ون��روي��ال ـ كيبيك
وليم حبيب ،رئيس غرفة التجارة
وال��ص��ن��اع��ة ال��ك��ن��دي��ة ـ اللبنانية
يوسف بطرس ،رئيس غرفة التجارة
اللبنانية في نوفا سكوتيا نورمان
نحاس ،نائب رئيس غرفة التجارة
والصناعة الكندية ـ اللبنانية محمد
بدر الدين ،مستشار محافظ مدينة
مون روي��ال ـ كيبيك ج��وزف دوره،
رئيس شركة  B2iوالمدير العام
لشركة  Radiantف��ادي ج��وزف،
رئ��ي��س ش��رك��ة Chez wafiInc
واف�����ي ع��ي��س��ى ،رئ���ي���س ش��رك��ة
 Aliments Merciجوني ضو،
أم��ا عن الجانب اللبناني ،فحضر
نائب رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل
لبنان نبيل فهد ،رئيس الجمعية
اللبنانية لتراخيص االمتياز شارل
عربيد ،رئيس جمعية المعارض
والمؤتمرات إيلي رزق ،رئيس مجلس
االق��ت��ص��ادي��ي��ن اللبنانيين سمير
رحال ،رئيس تجمع رجال األعمال

من اجتماع الوفد الكندي في غرفة بيروت
اللبنانيين الكنديين ،نائب رئيس
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي
في لبنان خالد نزهة واألمين العام
للنقابة عارف سعادة ،رئيس نقابة
ت��ج��ار م��ال ال��ق��ب��ان أرس�ل�ان سنو،
وحشد من رجال األعمال.
وألقى شقير كلمة تحدث فيها عن
«العالقات المميزة التي تربط لبنان
بكندا وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ظ��ل وج��ود
جالية لبنانية كبيرة وفاعلة في هذا
البلد» ،مشددا ً على «ضرورة اإلفادة
من ه��ذه الجالية لزيادة التعاون
االقتصادي بين بلدينا ،خصوصا ً
أنها ال تزال متواضعة على مختلف
المستويات».
ودعا رجال األعمال الكنديين إلى
«بناء ش��راك��ات عمل مع نظرائهم
اللبنانيين في هذا اإلطار» ،مؤكدا ً أنّ

«الفرصة اليوم مناسبة جدا ً للقيام
بهذه الخطوة».
ولفت إلى «دور أساسي للبنان
في إعادة إعمار العراق» ،موضحا ً
أنّ «الحضور اللبناني في العراق
يأتي في الدرجة الثانية بعد تركيا،
بحيث يبلغ عدد اللبنانيين العاملين
في هذا البلد أكثر من  25ألفاً».
وأك���د أم���ام ال��وف��د أنّ «ل��ب��ن��ان
يشكل ب��واب��ة أس��اس��ي��ة بالنسبة
إل��ى الشركات الكندية ف��ي اتجاه
منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا،
ل��ذل��ك ف��ي اإلم��ك��ان االع��ت��م��اد على
لتسويق المنتجات الكندية في هذه
المناطق».
ثم قدم شقير كتاب الغرفة إلى
رئيس الوفد الكندي ورؤساء الغرف
التجارية المشاركة.

