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حمليات

التح�ضيرات واللوائح تتوا�صل في الجنوب والنبطية وان�سحابات بعد المهلة

الداود :ر�شى وتهديد النا�س بوظائفهم والحرمان من الدواء في انتخابات را�شيا
م��ع ب��دء ال��ع� ّد العكسي لالنتخابات البلدية
واالختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية
المق ّررة يوم األح��د المقبل ،تكثفت التحضيرات
اإلدارية المتعلقة بهذا االستحقاق مع تواصل إعالن
اللوائح التي ستخوض االنتخابات.
وفي هذا اإلطار ،يتابع محافظ الجنوب منصور
ضو على مدار الساعة ك ّل التفاصيل ،بعدما كانت
أمانة س ّر المحافظة تسلمت صناديق االقتراع وك ّل
مستلزمات رؤساء األقالم ،تمهيدا ً لتسليمهم إياها
يوم السبت المقبل .ويبلغ عدد صناديق االقتراع
والمخصصة لصيدا وقراها
التي تسلمتها المحافظة
ّ
 557صندوقاً.
وبحسب محافظة الجنوب ،ستجري االنتخابات
في صيدا وقراها في  53بلدة كاآلتي:
 47بلدية يتنافس فيها  950مرشحاً ،و53
مجلسا ً اختياريا يتنافس فيها  231مرشحا ً
على منصب مختار و 88مرشحا ً على عضوية
المجالس.
وفي مدينة صيدا وحدها ،يتنافس  53مرشحا ً
على المقاعد الـ 21للمجلس البلدي ،و 47مرشحا ً
على مقاعد المخاتير الـ 23الذين يتوزعون على 13
ح ّيا ً في المدينة.
وال ت���زال ُت��س��ج��ل بشكل ي��وم��ي انسحابات
لمرشحين من خارج المهلة القانونية أي من دون
استرجاع قيمة التأمين ،في وقت مدّدت فيه أمانة
سر المحافظة حتى مساء اليوم الخميس باب
الترشيحات لعضوية المجالس االختيارية في
 35بلدة في قرى القضاء بسبب النقص في عدد
المرشحين المتقدمين لها.
وفيما يتعلق باللوائح واالنسحابات ،أعلن
المرشح لالنتخابات البلدية في بلدة صير الغربية
حسين معتوق «عزوفه عن خ��وض االنتخابات
البلدية بسبب االستئثارات والوجاهات والتنافس
نحو الالمصلحة في البلدة ،التي لم يتحقق فيها
الوفاق االنتخابي حتى اليوم بين حركة أمل وحزب
الله».
 أعلن في بلدة القنطرة عن تشكيل «الئحةالتنمية والوفاء» لالنتخابات البلدية ،وتألفت من
 12عضوا ً هم :عبد الحميد محمد الغازي ،محمد
حسين النعيم ،أحمد عبد الله حجازي ،علي أحمد
ياسين حسن ،محمد علي ك��رك��ي ،حسن رشيد
غصين ،حسين علي ذيب ،حسين علي بشارة ،علي
محمود عطوي ،حسن على عماشة ،رجا حسين
الحسين وأحمد عبد األمير رحال.
 أوضحت قيادة حركة الشعب في محافظتيالجنوب والنبطية في بيان ،أنها توصلت «عبر
اللقاءات المشتركة التي أجرتها مع العائالت
والفاعليات واألح���زاب وال��ق��وى ،إل��ى جملة من
التوجهات وال��ق��رارات التي تنسجم مع واق��ع ك ّل
ُّ
مدينة أو قرية ،وت � ّم النجاح في بعض األماكن
في التوصل إلى ترشيح أو دعم رف��اق وأصدقاء
ولوائح ،والفشل في أماكن أخرى ،حيث ترك للرفاق
واألصدقاء تقدير األوضاع وحرية الخيار».
وأعلنت دعمها ترشيح ومساندة المرشحين
واللوائح اآلتية:
- 1الئحة صوت الناس في مدينة صيدا.
- 2الئحة البازورية بمجمل أعضائها.
 - 3كامل صفا والئحة عائالت الكفور التي
ينتمي إليها.
- 4الئحة أبناء القنطرة المستقلين المكونة من:
مايا محمد مالكاني  -سليم علي صبرا  -حسين
عبد صغير.
 - 5حسن عامر في البيسارية.
 - 6حسن قرعوني -سمير بواب -خضر عكنان
ودينا حالوة في مدينة صور.

الخنسا وأعضاء مجلس بلدية الغبيري أمام ضريح بدر الدين
 - 7فادي ديب في أنصار.
 - 8علي حاوي (أبو جورج) في صريفا.
 - 9سعادة سليم في الصرفند.
 - 10كافة لوائح قوى اليسار والتقدميين.
 - 11المرشحون الذين ينتمون إلى األحزاب
والهيئات التقدمية واليسارية.
 - 12كافة األص��دق��اء ،أف��راد ول��وائ��ح ،أينما
ترشحوا.
 13وباركت الحركة ألزهار اسماعيل التي فازت
بالتزكية في بلدية الزلوطية.
 أُعلنت ف��ي بلدة القليعة الئحة «القليعةالحرة» مكتملة برئاسة حنا إدمون ضاهر ،وتضم
إليه خمسة عشر عضواً ،بينهم عضوان نسائيان،
وثالثة مخاتير .وتضم إلى ضاهر :فرح حنا فرح-
جوزيف مخايل سعيد -داود يوسف زيدوني -رزق
الله مارون الفحيلي -سمعان فارس رزق -جان
جرجس سالمه -داود خليل ابو حمد -طوني جميل
مارون -كليم نبيل الحاج -برنس بو رحال -رودني
بولس ابو سمرا -منال خيرالله بولس -دافيد ميالد
مقلد و دانيياال جوزف نهرا.
ولمركز المختار كأل من :أمين أنطوان سعيد-
يوسف يعقوب سالمة و ذيب كامل الحاصباني.
 أكد «تجمع شبيبة عين قنيا» «بكافة أعضائهف��ي الهيئتين اإلداري���ة وال��ع��ام��ة» إص���راره على
«عدم الدخول في هذه المرحلة الحساسة مع أي
مرشح لمنصب بلدي أو اختياري بالدعم أو تبني
الترشيح» .واعتبر في بيان ،أنّ ذلك يأتي انطالقا ً
من قناعاته بأنّ عمل الجمعية «يبدأ بعد انتهاء
االنتخابات وصدور النتائج».
ولفت إلى أنه سيسعى «إلى التواصل والتفاهم
مع المجلس البلدي كامالً رئيسا وأعضاء» ،مؤكدا ً
«العمل سويا ً ويدا ً واحدة من أجل النهوض بالعمل
اإلنمائي وتحقيق األفضل لبلدتنا عين قنيا».
وأك��د التجمع أنّ «أي عضو من أعضاء تجمع
شبيبة عين قنيا يخوض االنتخابات البلدية كما
يشاء ،أم��ا من حيث الدعم أو الترشح يكون من
منطلق شخصي بحت ال يمت بأي صلة للتجمع».

الشمال

وبالتوازي استمرت الترشيحات إلى المجالس
البلدية واالختيارية في زغرتا.
وقد سجلت دوائ��ر قائمقامية زغرتا أمس 580
مرشحا ً يتنافسون على  336مقعدا ً بلدياً ،وحوالى
 132مرشحا ً للمقاعد االختيارية يتنافسون على 76
مقعدا ً إختيارياً ،و 48مرشحا ً لعضوية المختارين.

الئحة الشوير وعين السنديانة تتقبل التهانئ

وتتابع قائمقام زغرتا إيمان الرافعي األعمال
اإلداري��ة المتعلقة بآلية الترشيح تسهيالً ألمور
المواطنين ،وي��ذك��ر أنّ ب��اب الترشيحات أقفل
منتصف ليل أمس.

مواقف وتهانئ

 ذ ّك���ر المكتب اإلع�لام��ي ل����وزارة الداخليةوالبلديات ،في بيان« ،المختارين الفائزين في
االنتخابات االختيارية ف��ي المحافظات حيث
أجريت االنتخابات ،وكذلك تلك التي ستجرى فيها
خالل األحدين المقبلين ،بأنّ عليهم ،وقبل ممارسة
مهامهم ،أن يقسموا اليمين أمام القاضي المنفرد
الجزائي ،بمن فيهم المختارون الذين أعيد انتخابهم
الجدد
لوالية جديدة .أما في ما يتعلق بالمختارين ُ
فعليهم ،باإلضافة إل��ى قسم اليمين ،مراجعة
المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية في
الوزارة ،لتزويدهم باألختام الجديدة.
م��ع اإلش����ارة إل���ى أن���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ك��� ّل من
المختارين وأعضاء المجالس البلدية ،الفائزين
في االنتخابات ،تقديم تصريح عن الثروة ،عمالً
بأحكام القانون الرقم  154بتاريخ 1999/12/27
(اإلث���راء غير المشروع) ،بمن فيهم المختارون
وأعضاء المجالس البلدية الذين أعيد انتخابهم
لوالية جديدة».
 تقبلت الئ��ح��ة ال��ش��وي��ر وع��ي��ن السنديانة«اإلن��ج��از -ق��وة» برئاسة ال��ي��اس أدي��ب صوايا
التهانئ لمناسبة فوزها كاملة في االنتخابات
البلدية واالختيارية في ضهور الشوير ،في حضور
وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
والوزير السابق فادي عبود والمندوب السياسي
لجبل لبنان الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي نجيب خنيصر ورئيس بلدية الشوير
وعين السنديانة السابق حبيب مجاعص وفاعليات
البلدة ورؤساء بلديات ومخاتير البلدات المجاورة
وشخصيات حزبية ودينية واجتماعية ورؤساء
جمعيات واندية ،وحشد كبير من أهالي ضهور
الشوير وعين السنديانة والمناطق المجاورة.
 عقد النائب السابق فيصل ال���داود مؤتمرا ًصحافيا ً في مكتب حركة النضال العربي -راشيا
حضره فاعليات ومشايخ من بلدة راشيا ،تحدث
فيه عن «مخالفات ورشاوى وشراء الذمم وضغوط
سياسية على الناخبين».
واستنكر الداود بشدة «ما رافق عملية االنتخابات
البلدية في راشيا ال��وادي من تسييس بإعطائها
طابعا ً حزبيا ً بقيادة (رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي

االشتراكي النائب) وليد جنبالط ووزي��ر الصحة
وائل ابو فاعور حيث اعتبرها معركته الشخصية».
واعتبر أنّ «العملية االنتخابية في راشيا حصلت
فيها مخالفات قانونية كالرشى وشراء األصوات
وتهديد الناس بوظائفهم ولقمة عيشهم أو حرمانهم
من ال��دواء والعالج الذي هو حق لك ّل مواطن من
وزارة الصحة من دون منة أو صدقة ورفع مستوى
الكيد العدائية في الخطاب السياسي لتحريض
الناس على التصويت السياسي».
وسأل الداود «المعنيين في الدولة ومن يراقبون
صحة العمليات االنتخابية»« :ب��أي ح� ّ
�ق وبأي
مسوغ وألي سبب يجول مندوبون من السفارة
األميركية على أقالم االقتراع في راشيا؟».
وأك��د «فتح الملفات من فائض التعيينات في
مكاتب وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة
العامة وغيرهما من الوزارات من دون وجود حاجة
للتعيين وال قانونية له».
وق��ال« :كذلك سنفتح ملفات مستشفى راشيا
الحكومي والمهنية والمخالفات القانونية والفساد
الحاصل في هذه المؤسسات كما سنفتح ملفات
شراء األراض��ي وهدر المال العام التحاد بلديات
جبل الشيخ وبلدية راشيا وغيرها من المخالفات

التي ارتكبت .وما آلت اليه هذه المرافق العامة من
تسيّب وتحاصص وإهمال وفوضى وسرقات».
 زار عضو المكتب السياسي في حزب الله محمدسعيد الخنسا ورئيس بلدية الغبيري الجديد معن
الخليل ومعهما أعضاء المجلس البلدي السابق
والمنتخب ،ضريح الشهيد مصطفى ب��در الدين
(السيد ذو الفقار).
وب��ع��د وض��ع األك��ل��ي��ل على ال��ض��ري��ح ،تحدث
الخنسا ،فقال« :إنّ دماء الشهداء ستبقى منارتنا
في طريق العمل البلدي وخدمة أهلنا ،باألمس
جرت االنتخابات تحت سقف تمسك أبناء بلدتنا
بخيارات المقاومة ،وب��دورن��ا نؤكد أنّ المجلس
الجديد سيواصل في المسار نفسه خدمة ألهلنا
ووف���اء لشهدائنا األب���رار ال��ذي��ن صنعوا مجدنا
وجعلونا نعيش بعزة وك��رام��ة ،مستمرون في
مقاومة الصهاينة والتكفيريين والحرمان».
من جهته ،أك��د الخليل «مواصلة السعي إلى
جعل الغبيري منارة حضارية» ،الفتا ً «إلى ضرورة
التعاون مع الجميع لتحقيق اإلنماء واالرتقاء»،
ومعلنا ً «تسمية دورة المجلس البلدي الجديد باسم
الشهيد مصطفى بدر الدين».
بعد ذل��ك ،توجه الجميع إلى دارة آل الشهيد،

فقدموا التبريكات ،مؤكدين لعائلته «االستمرار على
خط الشهيد ونهجه المبارك».
 أعلنت منسقية المتن الشمالي ف��ي حزب«ال��ق��وات» ،في بيان ،أنّ تحالف «التيار الوطني
الحر» و«القوات» مدعوما ً من العائالت المتنية فاز
بحوالى اثنين وثالثين مجلس بلدي وعدد كبير من
المخاتير.
أض��اف��ت« :أم��ا بالنسبة للبلديات التي فازت
بالتزكية ،فحضور ال��ق��وات والتيار فيها كبير
وواض��ح (الجديدة  -الدكوانة  -المنصورية -
برمانا  -بتغرين  -قرنة شهوان)».
 استقبل رئيس حزب الكتائب النائب ساميالجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي،
رئ��ي��س بلدية جونيه ج���وان حبيش وأع��ض��اء
المجلس البلدي المنتخب ،وقد ش��ارك في اللقاء
نائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ ،عضو
المكتب السياسي سامي خويري ورئيس إقليم
كسروان الكتائبي شاكر سالمة.
وبعد اللقاء قال حبيش« :أتينا لشكر النائب
سامي الجميل على الدعم والتعاون الذي حصل في
مرحلة االنتخابات األخيرة في جونيه والذي كان
استحقاقا ً محليا ً عائليا ً وإنمائياً ،وعلى هذا األساس
كان التعاون مع الكتائب اللبنانية ،وال يحاول
أحد أن يعطي أبعادا ً أخ��رى للتعاون وللنتيجة
في جونيه ،وسنحاول من اليوم وللسنوات الست
المقبلة متابعة هذا التعاون مع الحزب».
وعن التعاون مع األعضاء الذين خرقوا الالئحة،
أشار حبيش إلى «أنّ التعاون جد طبيعي ،فنحن
كلنا أبناء المدينة ونحن منفتحون على ك ّل من يود
التعاون ،والعالقات الشخصية معهم جيدة ونأمل
منهم أن يعطوا المثل األفضل لمدينتنا».
أصدر إقليم المتن في حزب الكتائب اللبنانيةبيانا ً ج��اء فيه« :تناولت بعض وسائل اإلع�لام
أخ��ب��ارا ً غير دقيقة عن موقف ح��زب الكتائب من
انتخابات بلدية أنطلياس وتحالفه مع إحدى
الالئحتين المتنافستين ،في هذا اإلطار يه ّم إقليم
المتن الكتائبي توضيح أنّ الحزب لم يكن متحالفا
وداع��م �ا ً لالئحة األح���زاب في وج��ه الئحة رئيس
البلدية الحالي األستاذ إيلي أبو جودة بل ترك األمر
للكتائبيين لتقرير ما يرونه مناسباً ،وقد تبين أنّ
معظمهم قد انتخب إلى جانب الئحة أبو جودة التي
ض ّمت رفيقين لهم وقد كتب لها النجاح».

قراءة مغايرة لـ«منازلة» دير القمر البلديّة
وخلط �أوراق قد يحمل جورج يزبك للرئا�سة
لم تك ّرس «المنازلة» االنتخابية البلدية الحامية التي شهدتها بلدة
دير القمر ،معقل «الشمعونية» ،حيث تواجهت الئحتان األولى «دير القمر
بلدتي» ،مدعومة من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ،والثانية
«القرار لدير القمر» مدعومة من حزب «الوطنيين األحرار» والوزير السابق
المحامي ناجي البستاني ،الفوز الساحق أليّ طرف ،فصحيح أنّ فريق
«تفاهم معراب» حصد  12مقعدا ً بلدياً ،إال أنّ الجهة التي وقفت في وجهه
تم ّكنت من الخرق بـ 6أعضاء.
وفي معرض قراءتها لنتائج «معركة» دير القمر ،رأت أوساط مق ّربة من
الئحة األحرار ـ البستاني عبر «المركزية» أنّ «االنتخابات البلدية في دير
القمر أسفرت عن فوز  12عضوا ً من الئحة دير القمر بلدتي وهم :جورج يزبك،
إيلي رنو ،جهاد شلهوب ،ملحم مستو ،جورج حنا ،غسان بو سابا ،حبيب
بو صادر ،أنطوان سعد ،سمعان بويز ،أنطوان فرح ،بيار الجردي ،فادي
شنيارا ،وستة أعضاء من الئحة «القرار لدير القمر» هم :فادي حنين ،وليد
البستاني ،نديم عساف ،وسام موسى ،عادل أبو رجيلي وجورج الجردي».

وتابعت« :في تحليل موضوعي لهذه النتائج ،يتضح أنّ المكونات في
المجلس البلدي الجديد هي مجموعة قوامها األعضاء الستة من الئحة
«القرار لدير القمر» ،باإلضافة إلى ثالثة أعضاء للقوات اللبنانية وعضوين
للتيار الوطني الحر وعضوين للحزب االشتراكي وخمسة من العائالت،
وكانوا ضمن ائتالف األحزاب الذي تشكلت على أساسه الئحة «دير القمر
بلدتي» لخوض االستحقاق االنتخابي ،وقد ال يستم ّر في إطار عمل المجلس
البلدي».
وتوقفت األوساط «عند خسارة المحامي بيار عدوان الذي ح ّل في المرتبة
الثامنة والعشرين بين المرشحين ،وهو شقيق النائب جورج عدوان ،كما
عند فشل اثنين من أقرب مناصري هذا األخير».
وأشارت إلى «النتيجة المم ّيزة للمرشح جورج يزبك الذي له حضور دائم
في دير القمر ومحبة وتقدير من عموم أهاليها ،وقد نال حوالي ألفي صوتا ً
بفارق كبير عن رفاقه في الئحة «دير القمر بلدتي» ما يؤهّ له لرئاسة المجلس
البلدي الجديد» ،وفق األوساط نفسها.

«فران�شايز» تطلق حملة «لو �شو ما �صار» في «بيفك�س »2016

افتتاح ملتقى ر�ؤ�ساء �إدارة المخاطر في الم�صارف العربية

خليل :لإبعاد القطاع الم�صرفي عن النقا�ش ال�سيا�سي العلني

فتوح :حري�صون على تطبيق الت�شريعات الدولية

افتتحت «الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز» LFA
«منتدى بيروت السادس لـ«الفرانشايز» BIFEX 2016
بعنوان «نحو اقتصاد ديناميكي» برعاية رئيس الحكومة
تمام س�لام ممثالً بوزير المال علي حسن خليل ،وحضور
ال��ورزاء آالن حكيم وسجعان قزي وميشال فرعون ومحمد
المشنوق ،رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في
لبنان محمد شقير ،رئيس جمعية «الفرانشايز» شارل عربيد،
عدد من النواب الحاليين والسابقين ،وزراء سابقون ،أركان
الهيئات االقتصادية ،سفراء ورؤس��اء بعثات ديبلوماسية،
منظمات دولية وغير حكومية ،رؤس��اء بلديات ،حشد من
الفاعليات االقتصادية واالجتماعية ورجال األعمال والمبادرين
والمستثمرين اللبنانيين والعرب ،وخبراء دوليون في عالم
«الفرانشايز».
وأطلق عربيد في جلسة االفتتاح حملة «لو شو ما صار»
التي تشكل «مبادرة وفعل إيمان وتعبيرا ً عن التزام المواطن
اللبناني باالستمرار في العمل واإلنتاج برغم التحديات» ،ودعا
جميع اللبنانيين إلى «تبني هذه المبادرة التي ستنطلق ككرة
ثلج وتتفاعل مع مبدأ وقناعة وتشبث اللبناني بأرضه».
وعُ رض شريط وثائقي تض ّمن شهادات رجال ونساء يمثلون
مختلف قطاعات اإلنتاج في لبنان ،ويشددون على التزامهم
العمل والبقاء في لبنان «لو شو ما صار».
وبعدما ق �دّم االحتفال رئيس «ن��ادي الصحافة» الزميل
بسام أبو زيد ،ألقى عربيد كلمة أشار خاللها إلى «أنّ القطاع
الخاص برهن أنه رافعة االقتصاد الوطني في األزمات الحادة
والمصيرية».
ثم تحدث شقير معتبرا ً «أنّ قطاع العالمات التجارية هو
هذه الصورة الجميلة عن لبنان وطريقة عيش اللبناني ومدى
تعلقه بإرادة الحياة وحب الحياة ،في مقابل ك ّل ما نراه من
تخريب ممنهج لطاقاتنا ومكامن قوتنا ولمختلف مرتكزات
ومق ّومات بلدنا ،ال سيما االقتصادية واالجتماعية والبيئة
والخدماتية على اختالفها».
ودعا حكيم ،من جهته ،إلى «بناء استراتيجيات تسويق
متخصصة مبنية على فهم جيد للتحديات والفرص السائدة
في القطاع حيث يكون من شأن ذلك المحافظة على مستوى
االستهالك الراهن وإنما بطريقة أذكى».
كما أكد ض��رورة «تعزيز دور قطاع الفرانشايز الذي بات
يشكل حوالي  4في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وهو
قطاع حيوي يمثل أهمية بالغة في جذب االستثمارات األجنبية
ويساهم بشكل كبير في تنشيط المنافسة في سوق البيع
بالتجزئة».
ودع���ا ق���زي ،ب���دوره ،إل��ى التفكير «ف��ي كيفية مساعدة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار وتراخيص االمتياز
في خفض األعباء والرسوم عنهم والسماح بتعزيز الوظائف
الموقتة» .وق��ال« :اليوم هناك صعوبة في التزام الوظائف
الثابتة ألنّ اقتصادنا يعاني )...( .اليوم نحن في أزمة كبيرة
ومن المفترض أن نؤ ّمن هذا النوع من الوظائف بسبب نسبة
البطالة العالية في لبنان كما نواجه منافسة من اليد العاملة
السورية .بقدر ما نساعدهم ،علينا كلبنانيين أن نحافظ على
اليد العاملة اللبنانية وعلى أرباب العمل اللبنانيين».
ثم ألقى خليل كلمة الرئيس تمام سالم ،وقال« :إنّ القاعدة

المتحدثون خالل إطالق الحملة في بيال
والالزمة في العمل الوطني على أي مستوى هي أنّ السياسة
تصنع أمنا ً ولكن في لبنان مع األسف يوجد لدينا أمن وال يوجد
لدينا حياة وعمل سياسياً .لكن علينا أن نقدّر هذا الجانب في
منطقة تتع ّرض إلى خ��روق واسعة وإل��ى معارك أدّت إلى
إعادة النظر في كل النسيج والسياسي للمنطقة باستثناء
لبنان .هذا األمر يح ّملنا مسؤولية إضافية ،كيف نستطيع
أن نحافظ على هذا األمر ونخرق ،وندير أزماتنا السياسية
بأق ّل كلفة ممكنة لننتقل إلى مرحلة من االستقرار السياسي.
مؤشرا ً
ّ
أنجزنا في لبنان االنتخابات البلدية ،وهذا األمر أعطى
جديا ً إلى القدرة على إنجاز استحقاق االنتخابات الرئاسية
واالنتخابات النيابية مستقبالً ،وهذا األمر يجب أن يكون من
أولى الطبقة السياسية والقوى السياسية في لبنان وأن تعمل
عليه .اليوم ،وبعد قليل هناك انعقاد لطاولة الحوار ومشروع
سيطرحه الرئيس نبيه بري نأمل أن يش ّكل نافذة وفرصة على
القوى السياسية أن تلتقطها من أجل البحث عن مسار جديد
يفتح آمال اللبنانيين نحو إيجاد ح ّل ألزماتهم السياسية بدأ
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى إع��ادة إحياء دور
مؤسساتنا السياسية ككل .يكفينا أمالً أنّ هناك طاولة حوار
تجتمع ولكن األهم من هذه الطاولة هي أن نستطيع تحقيق
بعض من األهداف التي ُر ِ
سمت لهذه الطاولة».
وأكد «أنّ لبنان الذي كان دوما ً جزءا ً من النظام العالمي
على أكثر من مستوى ،لن يخرج عن التزاماته بالقانون
الدولي والقوانين التي ّ
تنظم عالقاته مع العالم على المستوى
السياسي واالقتصادي والمالي .ولبنان هذا الحريص على
أن يكون ج��زءا ً من هذه المنظومة حريص على االلتزام ،في
الوقت نفسه ،على االلتزام بقوانينه المرعيّة اإلجراء .وعلى هذا
األساس أخاطب كل المعنيّين في الشأن االقتصادي والمالي في
لبنان ،أن ُنبعد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي

العلني والدخول في بحث هذه المسألة على العلن وإدخالها
في اصطفافات سياسية ،وأن يبقى النقاش كما أردناه نقاشا ً
هادئا ً مسؤوال ً يؤ ّمن مصالح اللبنانيين كل اللبنانيين في كل
فئاتهم وأحزابهم وتياراتهم بعيدا ً من أي تأثير سلبي .قمنا
بتحركات كثيرة خالل األيام الماضية برعاية رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم الذي ُكلِّف من مجلس الوزراء معالجة هذا
األمر ومتابعته».
وعبّر خليل عن ارتياحه «للبيان الذي أصدره حاكم المصرف
المركزي رياض سالمة والذي أوضح فيه بعض نقاط االلتباس
التي ربّما فتحت نقاشا ً على المستوى اإلع�لام��ي» ،مجددا ً
تأكيد «أنّ المطلوب حصر هذا األمر بما يحقق مصلحة الوطن
والمواطنين ومصلحة استقرار واقعنا المصرفي والمالي».
بعد ذل��ك ،ب��دأت وقائع الجلسة األول��ى بعنوان «البيع
بالتجزئة للصناعة الغذائية :ثقافة وطريقة عيش» ،أدارها
عضو «الجمعية اللبنانية لتراخيص االم��ت��ي��از» ميشال
فرنيني.
وتحدث وزير الثقافة ريمون عريجي ،مشيرا ً إلى «أنّ وزارة
الثقافة تمنح أولوية قصوى لالعتراف والمحافظة على اإلرث
الوطني اللبناني ألننا على دراية ووعي بأن عالم اليوم الذي
يتجه أكثر فأكثر نحو الالمباالة في ظل العولمة من ناحية،
ونحو الخشية من الزوال بسبب الحروب من ناحية ثانية».
ثم كانت كلمة للسفير اإليطالي في لبنان ماسيمو مارو ّتي
ال��ذي لفت إل��ى أنّ لبنان وإيطاليا «يتشاطران الكثير من
ً
ارتباطا
الجوامع المشتركة في أسلوب العيش ،الذي يرتبط
وثي ًقا بالطعام والثقافة».
وختامًا ألقى مؤسس سلسلة  EATALYالعالمية أوسكار
فارينيتي محاضرة حول كيفية النجاح في تأسيس العالمات
التجارية في حقل الغذاء والمطاعم وبيع المنتجات الغذائية.

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة
على المصارف في لبنان ،فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء
إدارة المخاطر في المصارف العربية» في دورته السادسة،
في فندق «موفنبيك» ،بمشاركة فاعليات الملتقى وعدد من
الخبراء من لبنان والعالم العربي تقدمهم موظفو السلطات
الرقابية ورؤس��اء وم��دراء المخاطر في المصارف وم��دراء
التدقيق الداخلي ورؤس��اء إدارة الرقابة المالية ،إضافة
إلى مسؤولين وخبراء دوليين من لجنة «ب��ازل» ومؤسسة
«موديز» العالمية.
ب��داي��ة ،ألقى المستشار ف��ي ات��ح��اد المصارف العربية
مدير التدريب في االتحاد بهيج الخطيب كلمة رحب فيها
بالمشاركين« ،ال سيما العرب منهم الذين حضروا من مصر،
تونس ،السودان ،ليبيا ،العراق ،األردن وسورية».
وشدّد على «أهمية موضوع الملتقى الذي سيمتد على مدى
يومين ،حيث سيسلط الضوء على المستجدات األخيرة في
مقررات بازل والتوجهات التي تعتمدها السلطات الرقابية
العربية لمقاربة هذه المقررات والعمل بموجبها».
وقال األمين العام التحاد المصارف العربية وسام حسن
فتوح ،ب���دوره« :تحرص المصارف العربية ك� ّل الحرص
على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات «ب��ازل»،
وتوصيات «مجموعة العمل المالي  ،»FATF -وتوصيات
مجلس االستقرار المالي « ،»FSBوغيرها من التوصيات
والتشريعات ،وهذا التشدد من قبل المصارف العربية في
اإلمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها،
وإدراكها لخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها».
أضاف« :لقد توسع أخيرا ً انتشار ظاهرة تجنب المخاطر
الرتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا ً
من االلتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي
تفرضها السلطات الرقابية ،والبنوك المراسلة مثل التشدّد
بالحصول على المعلومات الواجبة من الزبائن أو العمالء
أو القطاعات .والح ّل الموضوعي في هذا المجال ،يتطلب

تشددا ً أكثر في الرقابة الداخلية ،والتوسع في المعلومات
والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «اعرف عميلك»،
وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي
والسلطات الرقابية والقضائية واألمنية».
وأشاد بـ«صالبة المصارف اللبنانية التي تواجه أخطارا ً
كبرى نتيجة تزايد األخطار الجيوسياسية المتنامية ،فهي
تعمدت حماية ألعمالها إلى التشدد بقضايا االمتثال وإدارة
المخاطر ،ضمن سياسة حكيمة ،يقودها مصرف لبنان،
وجمعية مصارف لبنان ،أثبتت قدرتها على حماية المصارف
اللبنانية من كافة األخطار المحتملة».
وكانت الكلمة االفتتاحية الرسمية الثانية في الملتقى
للجنة الرقابة على المصارف في لبنان ألقاها رئيس وحدة
تقييم إدارة المخاطر في اللجنة ربيع نعمه الذي ركز على
الجهود التي قامت وتقوم بها لجنة الرقابة على المصارف في
لبنان من أجل «تعزيز االستفادة من تطبيق المعايير الدولية
في تحسين البنية الداخلية الدارة المخاطر في كل مصرف
عامل في لبنان وفقا ً لحجمه ومستوى المخاطر التي يتعرض
لها ودرجة تعقد عملياته».
وأوضح أنّ «لجنة الرقابة ومصرف لبنان عمال على :تعزيز
كمية ونوعية رساميل المصارف ،تعزيز مخزون المدونات
والمخصصات على القروض والتسليفات ،وتطبيق المعيار
ّ
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ولفت إلى أنّ «المسؤولية النهائية عن تحديد المستوى
المقبول من المخاطر تبقى على عاتق مجلس إدارة المصرف،
الذي تقع عليه مسؤولية تحديد هامش المخاطرة المقبول
وفقا لنموذج العمل المعتمد ولالستراتيجية الموضوعة».
وق��ال« :صحيح أنّ المخاطرة ج��زء متأصل من طبيعة
النشاط المصرفي ،وال يمكن تحقيق األرباح دون مخاطرة،
لكن السؤال الذي يتوجب على مجلس اإلدارة اإلجابة عليه
هو :أي مستوى من المخاطرة يمثل الح ّد األقصى من القدرة
على العمل؟ من يأتي دور مدراء واختصاصيي المخاطر».

�سوكلين و�سوكومي :االنتهاء من رفع
النفايات المتراكمة و�إقفال مطمر الناعمة
ص����در ع���ن ش��رك��ت��ي «س��وك��ل��ي��ن»
و»سوكومي» البيان اآلتي« :مع انتهاء
مهلة الشهرين التي حددها قرار مجلس
ال��وزراء رقم ( )1تاريخ  12آذار ،2016
وال��ذي بموجبه كلفت شركتا سوكلين
وس��وك��وم��ي رف��ع ون��ق��ل وط��م��ر كميات
النفايات التي تراكمت في محافظتي
بيروت وجبل لبنان خالل األزم��ة التي
امتدت منذ تاريخ إقفال مطمر الناعمة
الصحي بتاريخ  18تموز  2015وحتى

تاريخ إع��ادة فتحه في  19آذار ،2016
تعلن شركتا سوكلين وسوكومي عن
إنجازهما لألعمال الموكولة إليهما من رفع
ونقل وطمر كامل هذه النفايات وضمن
المهل المحددة من الحكومة اللبنانية.
باإلضافة إلى كل ذلك ،وتنفيذا للعقود
الموقعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة
بمجلس اإلنماء واإلع��م��ار ،تؤكد شركة
سوكومي أنّ األع��م��ال في موقع مطمر
الناعمة الصحي ،بعد تاريخ  18أيار

 ،2016ستقتصر على أعمال الصيانة
الضرورية التي تتطلبها مرحلة ما بعد
اإلق��ف��ال ،إض��اف��ة إل��ى األع��م��ال التقنية
الفنية المتعلقة برفع قدرة توليد الطاقة
الكهربائية من  0.5ميغاواط الى نحو
 7ميغاواط ،وكذلك األعمال الهندسية
المدنية المتعلقة بمرحلة التغطية
النهائية وتحويل الموقع الى مساحات
خضراء بحسب ما نصت عليه العقود
الموقعة مع الحكومة اللبنانية».

