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اقت�صاد

التغطية الكاملة لأدوية الأمرا�ض الم�ستع�صية

زعيتر ّ
يطلع على �أو�ضاع
مرف�أي بيروت وطرابل�س
بحث وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر مع رئيس اللجنة الموقتة إلدارة
واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ،في التقدّم الحاصل في حركة المرفأ.
واطلع من مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ،على أوضاع المرفأ االدارية واللوجستية
واإلج��راءات التي تم اتخاذها في شأن تسهيل حركة الحاويات التي بدأ المرفأ
باستقبالها منذ بداية آذار الماضي.

«فاو» تطلق من ال�سراي ا�ستراتيجية عملها في لبنان

�شه ِّيب :نتط َّلع �إلى حلول مبتكرة ب�شراكة
القطاعين العام والخا�ص والمجتمع المدني

رجال �أعمال وفعاليات اغترابية يزورون
مجمع بري وجامعة فيني�سيا في ال�صرفند

أبو فاعور وقزي وكركي
عقد وزي��را الصحة العامة وائل
أب��و ف��اع��ور والعمل سجعان قزي
اجتماعاً ،في مكتب وزي��ر الصحة
ف��ي بئر حسن ،م��ع رئيس مجلس
إدارة الضمان االجتماعي بالوكالة
غ��ازي يحيى ومدير عام الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي الدكتور
محمد كركي والمدير العام ل��وزارة
الصحة الدكتور وليد عمارُ ،خصص
للبحث في كيفية تأمين التغطية
المجانية الكاملة ألدوي��ة األم��راض
المستعصية ،بعدما ت ّم االتفاق في
اجتماع سابق على إقرار المبدأ.
إث��ر االج��ت��م��اع ،عقد أب��و فاعور
وقزي مؤتمرا ً صحافياً ،استهله قزي
بالتوضيح أنّ «الموضوع ال يزال
يحتاج إلى مراسيم ومعامالت يجب
إنجازها بين مجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي ومجلس
ال��وزراء» .وأكد وجود «موقف واحد
من أجل وضع ك ّل اآلليات التنفيذية
للسير بهذا المشروع الذي ال يمكن
إال أن يقر ألن أص��ح��اب األم���راض
المستعصية بحاجة إل��ى تغطية
كاملة فال يبقون يدفعون نسبة الـ5
في المئة من أسعار أدوي��ة باهظة
الثمن».
وأعلن قزي عن اتفاقه مع الوزير
أبو فاعور على اللقاء مجددا ً األسبوع
المقبل ف��ي ال��راب��ع والعشرين من
الشهر ال��ج��اري ،م��ع مجلس إدارة
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ف��ي جلسة
استثنائية تشرح فيها وزارة الصحة
وال��وزي��ر أب��و فاعور ك � ّل المعطيات
المحيطة بهذا المشروع الضروري
للناس.
وأعلن وزي��ر العمل أنّ التعاون
القائم بينه وبين أبو فاعور يجب أن
يكون مثاال ً للتعاون الوزاري ،وقال:

«إننا ال نسأل عن صالحياتنا بقدر
ما يهمنا تحقيق مصلحة الناس».
وشكر وزير الصحة على ما يقوم به
من مبادرات ،متمنيا ً «الوصول إلى
ق��رار سريع من خالل مجلس إدارة
الضمان باعتبار أنّ األم��ر ضروري
للرأي العام».
وأوض��ح أبو فاعور ،ب��دوره« ،أنّ
المسألة تتعلق بكيفية االستفادة
م��ن ال��وف��ر ال��ذي حصل ف��ي فاتورة
ال��دواء إلعفاء المواطنين من نسبة
الـ 5في المئة ومن بعض التكاليف
التي يتكبدونها نتيجة ما تحتاجه
المداواة من أمراضهم إلى استخدام
أدوية باهظة الثمن ،ال قدرة للمواطن
العادي على تأمينها ،إذ إنّ بعضها
يصل سعره إلى عشرة وأح��د عشر
وستة عشر مليون ليرة لبنانية.
وه��ذا يجعل نسبة الـ 5ف��ي المئة
مبلغا ً كبيراً».
وك��ش��ف وزي���ر ال��ص��ح��ة العامة
ع��ن «وج���ود ن��وع م��ن ال��خ�لاف بين
وج��ه��ة نظر ال��ص��ن��دوق وب��ي��ن رأي
وزارة الصحة» .وقال« :إنّ الضمان
اإلج��ت��م��اع��ي ي��دع��و إل���ى أن يكون
البحث في رفع التغطية بعد أن يتم
العمل أوال ً بما تم االتفاق عليه حول
أن يكون للضمان شباك في مركز
توزيع األدوي��ة في وزارة الصحة،
كي يستلم المواطن في ح��ال أراد
ذل��ك ،ال��دواء مباشرة .إال أنّ وزارة
الصحة ،تدعو إل��ى رف��ع التغطية
ف���ورا ،ألنّ ثمة وف���را ً حصل تقدره
وزارة الصحة بخمسة وخمسين
مليون دوالر سنوياً ،وما هو مطلوب
تأمينه من الضمان لتغطية األدوية
بشكل كلي كلفته ثمانية أو تسعة
ماليين دوالر».
ولفت أبو فاعور إلى «أنّ الضمان

ال يملك ت��أك��ي��دات ح��ول ه��ذا الرقم
المحقق ،فضالً عن أنّ العجز الكبير
في صندوق المرض واألمومة وعدم
قيام ال��دول��ة بتسديد متوجباتها،
يدفعان به إلى عدم المخاطرة».
وأكد أن «ليس على المواطن دفع
ثمن تقصير الدولة» ،الفتا ً إلى «أنّ
االجتماع المقبل مع مجلس إدارة
ال��ض��م��ان ي��ه��دف إل��ى تقديم شرح
تفصيلي لتسهيل ات��خ��اذ ال��ق��رار»،
متمنيا ً «انسحاب األجواء اإليجابية
التي سادت في اجتماع اليوم على
االجتماع المقبل».
ودع���ا إل��ى «ال��س��ي��ر على خطين
م��ت��وازي��ي��ن ،فيتم تغطية أدوي���ة
األمراض المستعصية بشكل كامل،
على أن يرسل الضمان مندوبا ً من
قبله فتصبح لديه شراكة في شراء
األدوية وتخفيض فاتورتها تخفيضا
إضافيا ،ألنّ التجربة التي باتت
وزارة الصحة تملكها في التفاوض
م��ع ش��رك��ات األدوي���ة س��ت��ؤدي إلى
توفير إضافي في سعر الدواء».
وردا ً على س���ؤال ع��ن السقوف
المالية للمستشفيات ،أوض��ح أبو
فاعور «أنّ ع��دم اإلنصاف في هذه
ال��س��ق��وف ه��و ت��اري��خ��ي ونتيجة
تراكمات قديمة ج���داً» .وق��ال« :إنّ
وزارة الصحة سعت العام الماضي
إل���ى ت��ع��وي��ض ب��ع��ض االخ��ت�لاالت
التي كانت حاصلة ،وستتابع األمر
ه��ذه السنة ،علما ً أنّ هناك نوعين
من االخ��ت�لاالت :األول اختالل بين
المناطق ،والثاني في طريقة تعاطي
الحكومة مع المستشفيات الخاصة
حيث ت��غ��دق عليها ال��م��ال وتدفع
بالتقطير للمستشفيات الحكومية
رغم أنّ  75في المئة من هذه األخيرة
بات منتجا ً ويحقق وفرا ً سنوياً».

وزير العمل يتابع مع جمعيات التجار
مزاحمة النازحين ال�سوريين لليد العاملة اللبنانية
استقبل وزير العمل سجعان قزي قبل ظهر أمس في
مكتبه وفدا ً كبيرا ً يمثل رؤساء جمعيات التجار في ك ّل
المناطق ،برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقوال
شماس .وحضر االجتماع المدير العام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي ،والمدير العام
للمؤسسة الوطنية لالستخدام جان أبي فاضل.
وأثار الوفد أمام قزي موضوعين :األول يتعلق بمزاحمة
النازحين السوريين لليد العاملة اللبنانية وألصحاب
العمل ،والثاني بانضمام التجار إلى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
وبعد اللقاء قال شماس« :ناقشنا موضوعين :األول
حماية اليد العاملة اللبنانية ،إذ يفترض أن تتحرك قبلنا
في هذا األمر النقابات العمالية ،إال أننا بدأنا نستشعر
الخطر بعدما رأينا وج��ود ن��وع من االنتشار الواسع
للمؤسسات السورية والعمال السوريين في لبنان بما
يؤثر على المنظومة االقتصادية لناحية االستهالك او
االستثمار او التوظيف ،وه��ذا سيشكل عاجالً أم آجالً
مشكلة كبيرة في البلد».
وكشف أنّ «المنظمات الدولية تعرض على أصحاب
العمل اللبنانيين توظيف النازحين السوريين لقاء

الحوافز واإلغ���راءات ،ونحن في جمعية تجار بيروت
ن��رف��ض ه��ذا ال��م��وض��وع ون��ش��د ع��ل��ى ي��د وزي���ر العمل
ألننا معا ً الحصن المنيع في حماية القوى العاملة
اللبنانية.
أما الموضوع الثاني فهو انضمام التجار إلى الضمان
اللبناني .فالتاجر اللبناني وأص��ح��اب المؤسسات
مكشوفون من ناحية الحماية االجتماعية ،ولذلك رفعنا
خصص للقطاع
إلى وزير العمل اقتراحا ً بإنشاء صندوق ُم ّ
التجاري ضمن الضمان االجتماعي ،وهذا الموضوع له
مشروعية معينة لكون التجار يمثلون ثلث االقتصاد
اللبناني ،وه��ذا الصندوق لديه التغطية الكافية ألنّ
القطاع التجاري بمجمله يدعم مؤسسة الضمان ،أي أنه
يعطيها أكثر مما يأخذ منها ،ولكن ذلك يؤمن الطمأنينة
االجتماعية وراحة البال للتجار.
وقد استبشرنا خيرا ً بوجود المدير العام للضمان
االجتماعي في االجتماع ،ولقينا االستجابة من وزير
العمل ومنه لهذا االق��ت��راح ،وأك��د الدكتور كركي أنه
سيتولى تحضير الدراسة األكتوارية لنقوم بدرسها بعد
انقضاء شهر رمضان ،لترفع بعد ذلك إلى مجلس إدارة
الضمان االجتماعي من أجل اتخاذ القرار».

ن�شاطات اقت�صادية

عريجي وفرعون خالل إطالق المهرجانات
{ أطلق وزي���را السياحة ميشال
ف��رع��ون وال��ث��ق��اف��ة رون����ي عريجي
مهرجانات «ليالي أرز تنورين» ،من
القاعة الزجاجية في وزارة السياحة،
في حضور وزي��ر االت��ص��االت بطرس
ح���رب ،م��دي��رة «ال��وك��ال��ة الوطنية
لإلعالم» لور سليمان صعب ،رئيسة
مهرجانات «ليالي أرز تنورين» مارلين
ح���رب ،رئ��ي��س لجنة «م��ه��رج��ان��ات
القبيات» سنتيا حبيش ،الفنانين

غ��دي وأس��ام��ة وم����روان الرحباني،
وداعمي المهرجانات رئيس المجلس
اإلق��ت��ص��ادي واإلج��ت��م��اع��ي روج��ي��ه
نسناس ،والسادة جاك صوان ،غابي
تامر ،وميشال تويني.
{ أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن
لجنة المال والموازنة برئاسة النائب
ياسين جابر ،درس اقتراح القانون
الرامي إلى إنشاء برنامج إلزالة الفقر
وال��ع��وز المدقع ف��ي لبنان «أف��ع��ال»

المقدم من النائب روبير فاضل».
{ استقبل رئيس ات��ح��اد الغرف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير ،ال��ي��وم ف��ي مقر
الغرفة ،وف��دا م��ن نقابة مستوردي
السيارات المستعملة في لبنان برئاسة
إيلي قزي .وتم البحث خالل اللقاء في
أوضاع القطاع والمشكالت المختلف
التي يتعرض لها والتي تنعكس سلبا ً
على أعماله.

نظمت الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين جولة لعدد كبير من رجال األعمال
والفعاليات االغترابية والقيادات األمنية والعسكرية والنقابية والمهنية ،في
مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند ،حيث كان في استقبالهم رئيسة
الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رندة عاصي بري وعدد من أعضاء
الهيئة اإلداري��ة ،وذلك في إطار تمتين عالقات التواصل والصداقة بين الجمعية
وقطاع رجال األعمال ،وفي هدف التعرف على الخدمات التي يؤمنها المجمع لذوي
االحتياجات الخاصة.
وجال الوفد على أقسام المجمع ،ال سيما أقسام التربية المختصة والعيادات
والعالج الفيزيائيّ ،
واطلع من المشرفين على التقديمات التي يؤمنها المجمع
وأقسامه لذوي االحتياجات الخاصة في مختلف المجاالت ،الصحية والتأهيلية
والتربوية والدمج االجتماعي.
ثم انتقل برفقة السيدة بري إلى جامعة فينيسيا في الصرفند ،حيث كان في
استقبالهم رئيس الجامعة البروفسور عماد زبيب الذي جال والوفد على كليات
الجامعة وأقسامها.
بعدها ،أولمت السيدة بري في دارتها في المصيلح على شرف الوفد الزائر.

«النقابي الم�ستقل» :لإعطاء الموظف
ّ
حق التر�شح لالنتخابات مع االحتفاظ بالوظيفة
ذكر «التيار النقابي المستقل» في بيان ،بأنه «تنقضي مرحلتان من االنتخابات
البلدية في محافظات بيروت والبقاع وجبل لبنان واألساتذة والمعلمون يعانون
األمرين أثناء تسلمهم صناديق االقتراع من جهة ،والتحاقهم بمدارسهم من دون
راحة من جهة أخرى .وال يليق بأساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه تلك الفوضى
العارمة في مراكز تسلم الصناديق ،وذلك اإلذالل واإلهانات التي توجه لهم من قبل
المسؤولين .إنّ ذلك هو أوضح دليل على تهالك مؤسسات الدولة تحت وقع الفساد
وبرضى المسؤولين المفسدين الذين ندينهم ألنهم فشلوا في القيام بواجباتهم.
وعلى الروابط أال تكتفي بشجب ما يحصل و«شكر» وزير الداخلية ،بل عليها أن
تتحرك دفاعا ً عن كرامة المعلمين واألساتذة وفي أسرع وقت ممكن».
ورأى أنّ إجراء االنتخابات البلدية «أسقط مقولة التمديد بديالً من االنتخاب»،
متوجها ً بالتحية
ً
«إلى الشعب اللبناني الذي عبر عن معارضته ،إما عزوفا عن االنتخاب وإما
مواجهة للوائح السلطة التي عجزت عن ح ّل أي مشكلة مطروحة من السلسلة الى
النفايات ،فلم تنجح إال في محاصصة الفساد ونهب مقدرات الدولة».
وأك��د التيار «تصاعد وعي المواطنين وتنامي الحركة الشعبية المعترضة
ورغبتها في التغيير والتخلص من نهج قوى السلطة» ،الفتا ً إلى «أنّ النتائج
النهائية لالنتخابات يعول عليها الستنهاض مشروع وطني مدني مواطني بدأت
ب��وادره تلوح .وندعو الى اعتماد النسبية في ك ّل االنتخابات النقابية والبلدية
والنيابية».
وختم البيان« :إنّ التيار النقابي المستقل يشجع ك ّل نقابي مستقل من المعلمين
واألساتذة ،ذكورا ً وإناثاً ،على ممارسة العمل البلدي ترشحا ً وانتخاباً ،والمطالبة
بحق الموظف والمعلم بالترشح مع االحتفاظ بالوظيفة .ويهنئ المرشحين
النقابين والمستقلين الناجحين .وبعدما دعا دولة رئيس المجلس النيابي اللجان
المشتركة لمناقشة قانون االنتخاب يوم الخميس في  19أيار  ،2016نسأل :لم ال
يناقشون السلسلة لجهة تعديلها لتعطي  % 121للجميع؟ وندعو هيئة التنسيق
إلى التحرك الفعال يوم انعقاد اللجان التشريعية».

عمال ت�شغيل الآبار و�شبكات المياه في بعلبك
ً
احتجاجا على عدم دمجهم بالمالك
يعت�صمون

الزاريني وشهيب والجاف وسعادة
أطلقت منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة ف��ي لبنان ـ الفاو،
برعاية رئيس الحكومة تمام سالم،
وثيقة «اإلطار االستراتيجي لمنظمة
ال��ف��او ف��ي لبنان ل�لأع��وام -2016
 ،»2019وذلك في السراي الحكومية
في بيروت ،بحضور وزي��ر الزراعة
ف��ي لبنان أك���رم شهيب ،المنسق
المقيم ل�لام��م المتحدة ف��ي لبنان
فيليب الزاريني ،ممثل منظمة «الفاو»
في لبنان موريس سعادة ،مستشار
السياسات األول ف��ي مكتب الفاو
اإلقليمي كايان الجاف ،باإلضافة
إل���ى ح��ش��د ك��ب��ي��ر ض���م ع�����ددا ً من
الفعاليات السياسية واالقتصادية
وممثلي الجهات المانحة والسفارات
ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات
األهلية والمجتمع المدني.
بداية لفت الزاريني إلى «الدعم
الذي تقدمه منظمات األمم المتحدة
الى لبنان ،من ضمنها منظمة الفاو،
ق��ائ�لاً« :ت��ؤك��د ه��ذه االستراتيجية
م����دى ال��ت��زام��ن��ا ك��م��ن��ظ��م��ات أم��م
متحدة بمضاعفة جهودنا من أجل

(داالتي ونهرا)
االستجابة لالحتياجات المتزايدة
في لبنان ودعم الحكومة في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية
والبيئية المستدامة».
وشدّد ممثل منظمة الفاو في لبنان
موريس سعادة ،بدوره ،أنّ «توقيع
هذه الوثيقة من قبل المنظمة ووزارة
ال���زراع���ة يعكس م���دى التزامهما
تجاه تنفيذ برنامج العمل وتحقيق
أهدافه ،ويعد اإلط��ار االستراتيجي
لمنظمة ال��ف��او األداة التي تتبعها
المنظمة في لبنان كي تقوم بدورها
بشكل أمثل وأكثر فعالية وبخاصة
كشريك استراتيجي يساهم ويدعم
أي برنامج وطني يُعنى بالقطاع
الزراعي واألم��ن الغذائي والثروات
الطبيعية».
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب،
من جهته ،ال��ذي ت��رأس ال��دورة 33
للمؤتمر اإلقليمي للشرق األدن��ى
لمنظمة ال��ف��او ال��ذي عقد قبل أي��ام
في العاصمة اإليطالية روما« :بين
إستراتيجية ال��وزراة وإستراتيجية
منظمة ال��ف��او ،نتطلع إل��ى حلول

مبتكرة يمكن الوصول اليها بشراكة
القطاعين العام والخاص والمجتمع
ال��م��دن��ي ،وإش��راك��ه��م��ا ف��ي السعي
لتحقيق األول���وي���ات ال��ت��ي تضع
لبنان على مسار تحقيق التنمية
المستدامة وبخاصة القضاء على
الجوع».
ويتمحور االط���ار االستراتيجي
ل�ل�أع���وام  2019-2016ح��ول
أولويتين للحكومة اللبنانية ،زيادة
ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة والمعيشية
التي تعود بالفائدة على االقتصادات
وال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ح��ل��ي��ة األك��ث��ر
ضعفا ً من خالل تعزيز قدرة صغار
المنتجين وتعزيز المهارات لمراقبة
الصحة الحيوانية والنباتية وإلدارة
سالمة األغذية وجودتها ،وتحسين
أداء القطاع ال��زراع��ي ال��ذي يسهم
ف��ي التنمية الريفية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية المستدامة من
خالل دعم اإلنتاج الزراعي المستدام
واالدارة المستدامة للثروة المائية
وال��ح��رج��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة ،وتطوير
سالسل اإلنتاج الزراعية.

طربيه يرجئ م�ؤتمره ال�صحافي ويبحث
مع وفد كندي تفعيل التمويل التجاري
أعلنت جمعية م��ص��ارف لبنان ف��ي بيان أم��س ،عن
«تأجيل المؤتمر الصحافي والغداء الذي كان سيعقده
رئيس الجمعية جوزف طربيه ظهر يوم الخميس في 19
الحالي ،إلى موعد آخر يُحدد الحقاً».
من جهة أخرى ،التقى طربيه وفدا ً اقتصاديا ً كنديا ً رفيعا ً
برئاسة عمدة مدينة مونرويال ـ كيبيك فيليب روي وبحث
معه كيفية تفعيل التمويل التجاري بين البلدين.
وض ّم الوفد المحامي والمستشار للعمدة جوزف دورة،
والمستشار والمف ّوض التجاري في السفارة الكندية في
مصر ولبنان السودان محمد علي ،والمف ّوضة التجارية
في السفارة الكندية في لبنان ناتالي نرسيسيان ،إلى وفد
لبناني ـ كندي ض ّم رؤساء شركات في مجاالت التكنولوجيا
والمواد الغذائية والتطوير العقاري وغيرها.

وتمحور اللقاء حول العالقات اللبنانية ـ الكندية عموماً،
والتجارية خصوصاً.
ورح��ب طربيه بالوفد ،م��ؤك��دا ً «جهوزية المصارف
ّ
اللبنانية لتمويل التجارة اللبنانية – الكندية ،خصوصا ً
أن الروابط التي تربط اللبنانيين والكنديين وثيقة ومتينة،
ألن اللبنانيين الموجودين في كندا ال يزالون على عالقات
وثيقة مع الوطن األم».
ودار النقاش أيضا ً حول أهمية القطاع الخاص في تفعيل
التبادل التجاري الذي ال يزال خجوال ً عموماً ،خصوصا ً
في ظل الحضور الفاعل للجالية اللبنانية في كندا في كل
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحيوية.
إضافة ال��ى دور غ��رف التجارة بالتعاون مع السفارة
الكندية من أجل تفعيل التبادل التجاري.

رئي�س غرفة باري�س الأولى يزور جمعية ال�صناعيين
نفذ عمال تشغيل وصيانة اآلبار وشبكات مياه الشفة في منطقة بعلبك والنبي
شيت وبعض قرى البقاع الشمالي اعتصاما ً أمام مصلحة البقاع في بعلبك منعوا
فيه موظفي المالك من ممارسة عملهم والدخول الى مبنى المؤسسة احتجاجا ً على
عدم النظر بمطالبهم ودمجهم بمالك المؤسسة واحتساب سنتين من الخدمة مع
اقتراب موعد تجديد عقد التشغيل آخر شهر حزيران المقبل.
وهدّد العمال باللجوء إلى التصعيد بالوسائل المشروعة مع ابقاء اجتماعاتهم
مفتوحة «من أجل التشاور واتخاذ القرارات الجامعة معولين على قرار الحكومة
بإنصافهم».

افتتاح مهنية ومعهد تقني في رحبة ـ عكار
افتتحت بلدة رحبة العكارية ،مهنية الغد ومعهد الجمال التقني ،باحتفال أقيم
في قاعة عصام فارس في القصر البلدي ،برعاية رئيس اتحاد بلديات الجومة
المهندس سجيع عطية وحضور عدد من الفاعليات والوجوه السياسية والبلدية
والتربيوية واالجتماعية والمخاتير وحشد من األهالي.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ،ثم كلمة ترحيب من عريف االحتفال داني ديب ،ثم
كلمة مدير المهنية الدكتور جمال األسعد ،الذي شكر فيها راعي االحتفال «الذي قدم
للجومة ولرحبة ما لم يقدمه أي من رجاالت عكار ماضيا ً وحاضراً».
وأكد عطية ،بدوره ،أنّ «هذا المشروع لكل منطقة الجومة ،وايضا لمنطقة الجرد،
البلديات في أوروبا تنشئ مشاغل حرفية صغيرة ،يتدرب فيها الطالب مدة تترواح
بين  3ـ  6أشهر ،لخلق فرص عمل للشباب الذين لم تتوفر لهم إمكانية العمل ،وقد
نقلنا هذا النموذج بأسلوب علمي ،وناجح ،ونحن في بلدية رحبة سنؤمن رعاية
خاصة لهذه المهنية» ،متمنيا ً على بلديات الجومة أن «تستفيد منها ،وأن تتعاون
مع إدارة المهنية إلطالق ندوات تشرح أهمية هذا النوع من التعليم ،والذي يشكل
نافذة لتنمية المنطقة أيضاً» ،شاكرا ً الدكتور جمال أسعد مدير المهنية وفريق العمل
على «المبادرة بهذه النقلة النوعية في المنطقة».

كهرباء لبنان :عزل محطة الب�سطة
لل�صيانة وخف�ض التغذية �ساعتين
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ،في بيان اليوم ،عن «عزل خاليا محطة البسطة
الرئيسية  150ك.ف .مداورة بدءا من تاريخ  2016/5/16ولغاية ،2016/6/11
وذل��ك من أجل إج��راء اعمال صيانة ضرورية من قبل خبير أجنبي من الشركة
الصانعة.
وبالتالي ،فإن التغذية الكهربائية ستنخفض طوال فترة العزل المذكورة أعاله
بمعدل ساعتين إضافيتين يوميا في المناطق التالية :رأس النبع ،البسطة ،البربير،
زقاق البالط ،الخندق الغميق ،بربور ،المصيطبة ،برج ابو حيدر ،الكوال ،وطى
المصيطبة ،مار الياس ،حوض الوالية ،األوزاع��ي ،برج البراجنة ،الرمل العالي،
التحويطة ،المريجة ،المعمورة ،حي السلم ،الغدير».

الجم ّيل :االتفاقيات التجارية مع �أوروبا
لم تكن على قدر الآمال والتوقعات
زار رئيس غرفة التجارة والصناعة
لمنطقة باريس إيل دو فرانس ،جان
ب��ول فيرمس جمعية الصناعيين
اللبنانيين ،حيث كان في استقباله
رئيس الجمعية فادي الجميل ،النائب
الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد
عنداري ،المدير العام للمعهد العالي
لالعمال ( )ESAستيفان ات��ال��ي،
ممثلي القطاعات الصناعية ،وبعض
أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وب��ح��ث المجتمعون ف��ي كيفية
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ي��ن القطاعين
الصناعيين اللبناني والفرنسي،
والعمل على تسهيل دخول المنتجات
اللبنانية الى فرنسا ورفع الصادرات
اللبنانية إليها.
ورحب الجميل ،في بداية اللقاء،
بزيارة رئيس غرفة فرنسا األولى إلى
لبنان ،الفتا ً إلى أنّ «هناك العديد من
فرص التعاون االقتصادي المتاحة
بين البلدين».
وق��ال« :يمكن للصناعي اللبناني
أن يكون شريكا ً فاعالً للصناعيين
الفرنسيين ،اس��ت��ن��ادا ً إل��ى خبرته
وق���درات���ه وم���زاي���اه» ،م��ق��ت��رح�ا ً أن
«يتعاون الطرفان في تفعيل االنتشار
الصناعي ،بحيث يبتكر اللبناني
المنتج الصناعي وينفذه ،على أن
تنطلق اإلدارة ال��ع��ام��ة للمشروع
وشبكات ال��ت��وزي��ع م��ن لبنان ،أما
الصناعات التي تحتاج إلى الكثير من
الطاقة فتصنع بتعاون مشترك مع
دول المنطقة مثل العراق وإيران».
ودع���ا إل��ى «م��راج��ع��ة االتفاقيات
التجارية مع أوروبا والبلدان العربية،
إذ تبين أنها لم تكن على قدر األمال
والتوقعات ،بحيث ان صادرات اوروبا
الى لبنان زادت من العام  2003حتى
العام  2014بنسبة  104في المئة.
في حين ارتفعت صادراتنا إلى أوروبا
بنسبة  31في المئة فقط».

وأوضح أنّ «اعتراضنا اليوم ليس
على نسبة ارتفاع ص��ادرات االتحاد
األوروبي إلى لبنان ،إنما ما نطالب به
هو السماح بزيادة نسبة صادراتنا
إلى فرنسا» ،مقترحا ً «العمل على رفع
الصادرات اللبنانية إلى فرنسا 200
مليون دوالر خالل ثالث سنوات ،فهذا
لن يؤثر سلبا ً في االقتصاد الفرنسي،
الذي يستورد من لبنان بما مجموعه
 590مليون دوالر ،لكنه في المقابل
ينعش االقتصاد اللبناني».
ث��م ع���رض ال��ج��م��ي��ل للمنتجات
اللبنانية الممكن تصديرها إلى
فرنسا ،و»التي يعد فيها الصناعي
اللبناني رائ�����داً» .وأط��ل��ع فيرمس
على أب���رز التحديات ال��ت��ي تواجه
الصناعات اللبنانية وتمنعها من
الدخول إلى فرنسا ،وطالب ببعض
المزايا التي تقدمها فرنسا لبلدان
متوسطية أخ��رى« ،منها على سبيل
المثال الصعوبات التي يواجهها
ق��ط��اع صناعات األل��ب��ان واألج��ب��ان
المتخصصة».
وقال« :إنّ إحدى الشركات اللبنانية
الفرنسية تعجز عن التصدير إلى
فرنسا ،بينما يمكن لشركات تونسية
تعمل في المجال نفسه أن تصدر إلى
األس��واق الفرنسية» ،داعيا ً فرنسا
إلى أن «تساعد لبنان على توسيع
انتشاره في األسواق األفريقية».
ودعا الجميل «إلى زيادة التعاون
ب��ي��ن ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي اللبناني
ونظيره الفرنسي ،عبر إقامة مصانع
مشتركة ف��ي لبنان للتصدير إلى
المنطقة ،كما ط��ال��ب بالمزيد من
التعاون مع الصناعات الفرنسية
للتحضير لصناعة لبنان الغد المبنية
على التكنولوجيا المتطورة».
ودع����ا ف��رم��س ،م��ن ج��ه��ت��ه ،إل��ى
«االس��ت��ف��ادة م��ن ع�لاق��ة ال��ص��داق��ة
واالخوة التي تربط لبنان وفرنسا من

أجل تقوية العالقات على المستوى
االقتصادي ،من خالل خلق دينامية
بين القطاع الخاص في البلدين».
وق���ال« :ي��ج��ب تحسين التبادل
االق��ت��ص��ادي م��ن ج��ان��ب الطرفين،
وأعلم أنّ هناك خلالً كبيرا ً في ميزان
ال���ص���ادرات اللبنانية إل��ى فرنسا
لمصلحة فرنسا يجب تحسينها ،كما
على فرنسا أن تدرك كيف تستثمر في
لبنان».
وأشار إلى أنّ «لبنان هو من أكثر
البلدان اآلمنة في المنطقة ،لذا نرى
أنه الوقت المناسب لالستثمار فيه،
ويرتقب أن يكون لديه دور كبير في
المرحلة المقبلة ف��ي عملية إع��ادة
إعمار سورية».
وق�����ال« :ب���رأي���ي إنّ ال��م��ص��ان��ع
اللبنانية ستكون في طليعة الدول
التي ستسهم في إعادة اإلعمار هذه
بشكل انفرادي وإما مع شركاء لها.
وانطالقا ً من ذلك ،نرى أنه من المهم
اليوم أن تتمكن فرنسا من االستثمار
ف��ي بيئة آم��ن��ة .وب��رأي��ي أنّ أغلبية
الشركات الراغبة باالستثمار تتطلع
أوال ً إل��ى م��دى توفر البيئة اآلمنة،
وم��دى توفر وس��ائ��ل التواصل مثل
اإلنترنت ،والمياه والطاقة».
ثم تطرق إلى العالقات التجارية
بين البلدين ،فأشار إلى «الشروط
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ض��ع��ه��ا االت��ح��اد
األوروب���ي على االس��ت��ي��راد» ،واع��دا ً
بـ»العمل مع الجهات المعنية من أجل
تسهيل انسياب السلع اللبنانية إلى
االتحاد األوروبي عموما ً وإلى فرنسا
خصوصاً».
ث����م دار ح������وار ب���ي���ن ف��رم��س
والصناعيين استمع خالله الضيف
إلى أبرز تحديات الصناعيين تجاه
األسواق الفرنسية ،خصوصاً ،ودول
االتحاد األوروبي عموماً ،وسبل تذليل
هذه العقبات.

