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اقت�صاد

الحاج ح�سن وزعيتر والم�شنوق
يتابعون ملف الترابة في �شكا

ارتفاع �أ�سعار المحروقات كافة
ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 98و 95أوكتان والديزل أويل  300ليرة
لبنانية ،وارتفع سعر صفيحة المازوت  400ليرة لبنانية وقارورة الغاز 200
ليرة لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان حدّد
بموجبها الحد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل التالي:
ـ بنزين  98أوكتان  22900ليرة لبنانية.
ـ بنزين  95أوكتان  22300ليرة لبنانية.
ـ ديزل أويل للمركبات  13500ليرة لبنانية.
ـ مازوت أحمر  13500ليرة لبنانية.
ـ كاز  12600ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  12400ليرة لبنانية.
ـ قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  14900ليرة لبنانية .
ومن المتوقع أن تشهد هذه األسعار ارتفاعا ً طفيفا ً األسبوع المقبل ،خصوصا ً
أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي وصل إلى  50,36دوالر أميركي
أمس.

مح�ضر �ضبط في ّ
حق معمل النفايات
في �صيدا ب�سبب الروائح الكريهة
وزراء الصناعة والبيئة واألشغال خالل االجتماع
عقد وزراء الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن
واألش��غ��ال العامة والنقل غ��ازي زعيتر والبيئة محمد
المشنوق اجتماعا ً لمتابعة ملف مصانع الترابة في
منطقة شكا العقارية ،ش��ارك فيه المدير العام ل��وزارة
الصناعة داني جدعون ،المدير العام للتنظيم المدني
الياس الطويل ،رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس
كريم ابو كريم ،رئيس بلدية شكا فرج الله كفوري ،رئيس
لجنة متابعة اوضاع مصانع الترابة في شكا المهندس في
وزارة الصناعة شربل سلوم ،وممثلون لوزارات الصناعة
والبيئة ،االشغال العامة والنقل والصحة العامة ،ومعهد
البحوث الصناعية ومحافظة الشمال وخبراء بيئيون.
وبعد االجتماع ق��ال ال��وزي��ر الحاج حسن« :بحثنا
في موضوع المنطقة الصناعية في بلدة شكا ومعامل
الترابة والمقالع والكسارات فيها .وتطرقنا إلى سبل
تطوير هذه المنطقة ومعالجة القضايا البيئية الناجمة
عن المصانع وبعض الملفات البيئية المتعلقة بالتنيظم
المدني ونسب االستثمار بما يسمح بتطوير المصانع،

من جهة ،وبمعالجة اآلثار البيئية والتشدد في موضوع
المعايير البيئية وبرفع الضرر الناجم عن بعض عمليات
تخزين المواد االولية .وتحرص المصانع على االلتزام
ذلك ولكن تحتاج إلى تعديل في مراسيم االستثمار في
المنطقة ونسبها .واستطعنا اليوم التوصل إلى خالصات
ايجابية تضمن مصلحة ابناء المنطقة اوال كما مصلحة
البيئة والصناعة».
وأض��اف« :م��ن بين اإلج���راءات المطروحة ،السماح
ببناء مستودعات لتخزين المواد األولية ،وبناء شريط
ناقل بدل استخدام الشاحنات من المقلع إلى الكسارة
إلى المصنع ،وتطوير المصنع القائم عبر ادخال افران
جديدة ومطحنة جديدة بدل القائمة .ويحتاج أصحاب
المصانع لتنفيذ ه��ذه الخطوات إل��ى ترخيص جديد،
والترخيص يحتاج إلى تعديل نسب االستثمار .كل هذا
الموضوع مشترك بين ال��وزارات الثالث ،واتفقنا اليوم
على الخطوات العملية والمراحل المطلوبة لمعالجة هذه
األمور».

خبراء يناق�شون الر�ؤية الم�ستقبلية القت�صاد لبنان

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان بيان أعلنت خالله أنه «بناء على
شكاوى المواطنين في محيط معمل النفايات في صيدا بسبب الروائح الكريهة
المنتشرة بشكل دائم ،كشف مراقبو وزارة الصحة على المعمل ووجهوا إخطارا ً
إلدارته بضرورة معالجة الموضوع وتخفيف معاناة سكان المحيط .وبسبب
التمنع عن استالم اإلخطار ت ّم تسطير محضر ضبط في حق الشركة التي تدير
المعمل».

محا�ضرة عن زيت الزيتون في حا�صبيا
أقام برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنان ( )LIVCD-DAIالممول
من الوكالة األميركية للتنمية ،محاضرة في دار حاصبيا حول نوعية زيت
الزيتون وتأثير عمليات العصر على الجودة ،بدعوة من الجمعية التعاونية
العامة في حاصبيا.
شارك في المحاضرة ،مشايخ وفعاليات المنطقة ،ومزارعي الزيتون وأعضاء
التعاونية.
وتناول المحاضر المهندس حسين حطيط خبير سلسلة إنتاج الزيتون
مواضيع مختلفة حول مقاييس نوعية زيت الزيتون ،كما شرح مختلف طرق
العصر ،وإيجابيات وسلبيات كل منها».
وتطرق ال��ى «التطوير الحاصل في معاصر الزيتون عالميا ،وتقنيات
استخراج الزيت ،حيث ركز على كيفية اإلنتقال بقطاع إنتاج زيت الزيتون
من اإلدارة التقليدية إلى قطاع اقتصادي حديث ومنظم ،يقوم على إنتاج زيت
الزيتون البكر الممتاز وفق إستراتيجيات تسويق متطورة.

«ال�شم�س ببال�ش»...
حملة لـ «غرينبي�س المتو�سط»

جانب من الحضور في المؤتمر االقتصادي في فندق الحبتور
شكل المؤتمر االق��ت��ص��ادي ذو
الرؤية المستقبلية  ،2025والذي
عقد ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران في
فندق «هيلتون ميتروبوليتان»
ـ س��ن الفيل ،تظاهرة اقتصادية
مالية لمناقشة السياسات المالية
والعامة وإع��ادة هيكلة القطاعات
االقتصادية ،اضافة ال��ى إقتصاد
ال��م��ع��رف��ة واإلب��ت��ك��ار ،واألس����واق
المالية.
رع���ى ال��ح��ف��ل وزي���ر االت��ص��االت
بطرس حرب وشارك فيه نخبة من
خبراء االقتصاد واألعمال تقدمهم
مؤسس  Future Agendaتيم
ج��ون��ز ال���ذي ي��س��اه��م ف��ي اب��ح��اث
وت��ط��وي��ر ال��ش��رك��ات ال��م��ت��ع��ددة
ال��ج��ن��س��ي��ات ل��ن��اح��ي��ة خ��دم��ات��ه��ا
وسلعها ،لتتماشى مع المتطلبات
المستقبلية ل�لأس��واق العالمية،
وت��ح��دث ع��ن ال��رؤي��ة المستقبلية
ل��م��دي��ن��ة ب���ي���روت ،م���ش���دّدا ً على
«وجوب أن يتمتع لبنان بدور أكبر
للخدمات المالية ،وأن يكون مركزا ً
إقليميا ً رائدا ً في التعليم» ،ومشيرا ً
إلى إعطاء االنتشار اللبناني دورا ً
في اقتصاد المعرفة.
ن��ظ��م ال��ح��ف��ل م��رك��ز ال��ت��ط��وي��ر
اإلع�لام��ي Media Evolution
 Groupوم����وق����ع
MEG
أخ��ب��ار االق��ت��ص��اد والتكنولوجيا
 ،Business Echoesبالتعاون
مع  JHCلالستشارات .وحضره
وزراء ون��واب حاليون وسابقون
وس��ف��راء وه��ي��ئ��ات ديبلوماسية
وشخصيات اق��ت��ص��ادي��ة ورج��ال
اعمال وسياسيون واكاديميون،
وتميز الملتقى بمشاركة الفتة
من العنصر الشبابي والمجتمع
المدني.
وح���اض���ر االس��ت��رات��ي��ج��ي في
أس��واق البورصة العالمية جهاد
الحكيم ،داع��ي�ا ً إل��ى إع��ادة هيكلة
البرامج التربوية الحتضان اقتصاد
المعرفة ،وإق��رار الكوتا الشبابية
بنسبة  25في المئة من المقاعد في
المجلس النيابي.
وع���رض العميد ال��رك��ن الطيار
ط��ان��ي ش��ه��وان ل��ت��ص��ور الجيش
اللبناني للبيئة األمنية في حدود
العام  ،2025وخلص إلى أنّ «األمن
واالس��ت��ق��رار في لبنان يستلزمان
منظومة أمنية شاملة ومتكاملة،
يشكل األمن االقتصادي واالجتماعي
جزءا ً من ركائزها».

وش��دّد وزي��ر السياحة السابق
فادي عبود على أهمية التكنولوجيا
وتأثيرها في المستقبل االقتصادي
ألي ب��ل��د ،داع��ي��ا ً ع إل���ى مكافحة
االحتكار ال��ذي وصفه بأنه «شر
مطلق».
وت��ن��اول ال��وزي��ر السابق شربل
ن��ح��اس أث���ر ال��س��ي��اس��ات العامة
على االقتصاد اللبناني ،والفساد
المستشري في البالد ،داعيا ً إلى
مكافحته «م��ن أج��ل ال��وص��ول إلى
اقتصاد ذي قدرة تنافسية أكبر بين
دول المنطقة».
وأك��د رئيس هيئة إدارة قطاع
ال��ن��ف��ط وال��غ��از ف��ي ل��ب��ن��ان وس��ام
ال��ذه��ب��ي ،أنّ «ال��ب��دء باستخراج
النفط والغاز من الشواطئ اللبنانية
مرتبط ب��إق��رار المراسيم التي ال
ت��زال عالقة في أدراج التجاذبات
السياسية منذ عام  ،»2013واصفا
ه���ذا ال��ت��أخ��ي��ر ب��أن��ه «غ��ي��ر م��ب��رر،
خصوصا أن المنطقة تشهد تغيرات
على صعيد أسعار النفط».
ورأى المستشار ل���دى ات��ح��اد
المصارف العربية بهيج الخطيب،
أن��ه «ال ب��د م��ن أن تتحمل الطبقة
السياسية الحاكمة مسؤولياتها ،في
تخفيف االحتقان السياسي ،والقيام
بإصالحات بنيوية وهيكلية جدية
لوقف الفساد وال��ه��در وتصحيح
السياسة المالية ،خصوصا ً توزيع
الضرائب ،وإصالح الكهرباء وملف
النفايات والضمان االجتماعي».
أما نائب رئيس مجموعة «غراي»
اإلعالنية عمر نصر الدين ،فركز على
أهمية األف��ك��ار الخالقة في تغيير
طريقة تصرف الشعوب وتفكيرها
ومدى تأثير ذلك على إيجاد حلول
لالزمات االقتصادية.
وق��ال عضو مجلس إدارة هيئة
االس��واق المالية في لبنان فراس
صفي الدين« ،إنّ منصة التداول
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة س��ت��ك��ون ج����زءا ً من
ب��ورص��ة ب���ي���روت» ،م��ش��ددا ً على
أهمية األسواق المالية لتحقيق نمو
اقتصادي على المدى الطويل.
أما مستشار وزير المال منير راشد
فتطرق إلى اإلصالحات الضريبية
وباألخص سياسة ضريبة الدخل
والضرائب على السلع والخدمات،
واق��ت��رح إع���ادة هيكلتها للمرحلة
المقبلة لتصبح ه��دف��ا لتحقيقه
في  ،2025كذلك تكلم عن هيكلة
النفقات واألهمية الكبيرة لشريحة

األج���ور وال��روات��ب وال��ف��وائ��د على
الدين ،واقترح خفض التحويالت،
خصوصا ً لقطاع الكهرباء.
وك��ان��ت كلمة للنائب السابق
لحاكم مصرف لبنان ميغرديتش
بولدوكيان ،تطرق فيها إلى مخاطر
ال��ج��رائ��م اإللكترونية ،واعتبرها
«أك��ب��ر تهديد تواجهه المصارف
والمؤسسات المالية ال��ي��وم ،كما
انه ال يوجد نظام مصرفي في منأى
عن هذا الخطر» ،داعيا ً إلى «فرض
ق��وان��ي��ن وتطبيق ع��ق��وب��ات على
المجرمين».
واعتبر المدير التنفيذي السابق
ل��م��ص��رف «س��ت��ان��درد ت��ش��ارت��رد»
دان ال��ق��زي ،م��ن جهته ،أنّ «ح��ال
البلد االقتصادي مرتبط في شكل
أس��اس��ي ب��ح��ال س��وق ال��ع��ق��ارات،
متوقعا ً أن تنخفض األسعار بشكل
كبير في السنوات القليلة المقبلة،
لعوامل تعود إلى انخفاض النفط
وارتفاع أسعار الفوائد التي تعطيها
المصارف على العائدات بالمقارنة
بأرباح اإليجارات.
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ت��ج��م��ع رج��ال
األع��م��ال اللبنانيين ف��ؤاد زمكحل
أنّ «القطاع الخاص يعاني بشدة
جراء الوضع االقتصادي اللبناني
واإلقليمي» ،مشيرا ً إلى أنّ «مرونة
ه��ذا القطاع التي كانت تحتسب
كنقطة إيجابية عليه أصبحت تشكل
إحدى نقاط ضعفه الرئيسة».
رأى الخبير االقتصادي غسان
حاصباني ،من ناحيته ،أن��ه «لم
يعد في إمكان اللبنانيين االنتظار
أكثر للتحول الى االقتصاد الرقمي،
فيجب الدخول بهذه الثورة التي
فاتتهم بأي طريقة ممكنة».
أما مدير  Tech Hub UKفي
لبنان ن��دي��م زع���زع ،فتحدث عن
أهمية اقتصاد المعرفة في خلق
وظ��ائ��ف للشباب ،مشيرا ً إل��ى أنّ
لبنان هو بين أول عشرين بلدا ً في
العالم من حيث المبادرة الفردية.
وأدار الجلسات ال��ت��ي توزعت
على كامل اليوم اإلعالميون بسام
أب��و زي��د وج��وزي��ان رحمه وإيفون
صعيبي وموريس متى.
وسينتج من الملتقى إطالق كتاب
سيشكل خريطة طريق تضم خبرات
المشاركين في المؤتمر وأخرى من
خارجه.

أطلقت منظمة «غرينبيس المتوسط» حملة بعنوان «الشمس ببالش» ،خالل
مؤتمر صحافي عقدته أمس في فندق كراون بالزا ،في حضور حشد من الخبراء
البيئيين وممثلين عن المنظمة.
تخلل المؤتمر عرض لتقرير بعنوان «تحفيز الطاقة الشمسية في لبنان :خطوة
نحو  100طاقة كهربائية متجددة» ،وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية نظم
الطاقة الشمسية الخاصة كحل عملي ونظيف ومستدام ألزمة الكهرباء في لبنان.
وأوضحت مديرة برنامج العالم العربي في المنظمة غالية فياض« ،أنّ الحملة
تسعى إلى الترويج لح ّل بديل يكفل معالجة االنقطاع اليومي للكهرباء والناجم
عن عجز الحكومة عن تأمينها على مدار الساعة لتلبية أدنى متطلبات الحياة
األساسية ،في حين تتم االستعانة بمولدات الديزل للتعويض عن هذا االنقطاع
في التيار» ،مؤكدة أنّ هذه الحملة «تنطلق أيضا ً من الحاجة إلى التحول نحو
الطاقة المتجددة كوسيلة أساسية للتصدي لظاهرة تغير المناخ واالعتماد على
الوقود األحفوري».
وذكرت أنّ المنظمة تعمل منذ  45عاما ً في أكثر من  40دولة في مجال الحفاظ
على البيئة ،وهي منظمة مستقلة تعتمد على التمويل الفردي وليس على الدول أو
الحكومات أو أي شركة.
ولفت مسؤول حمالت العالم العربي في غرينبيس المتوسط جوليان
جريصاتي إلى «أنّ طقس لبنان ينعم عليه بأكثر من  300يوم مشمس في السنة،
وهذا يكفينا لسد احتياجاتنا على الصعيد الوطني ،إال أننا مع ذلك ال نستغل هذه
الفرصة».
اضاف« :يأتي التقرير كخطوة أولية نحو إحداث ثورة في قطاع الكهرباء تتمثل
في االعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة  100%بحلول العام  .2050يحتوي
التقرير على عرض وتحليل لوضع قطاع الكهرباء واإلمكانات المتاحة لمصادر
الطاقة المتجددة في لبنان ،إلى جانب اإلضاءة على الحواجز التي تحول دون
توسيع استخدامها ،واقتراح الخطوات الموصى بها في هذا الصدد».
وختم مؤكدا ً «أنّ سوق الطاقة الشمسية ينمو بوتيرة بطيئة إنما ثابتة ،ولكن ما
أعاق هذا النمو هي األفكار السائدة عن ارتفاع الكلفة».
وتحدث الخبير في الطاقة والمستشار في منظمة غرينبيس ن��ادر الحاج
شحادة ،من جهته ،عن نظم الطاقة الشمسية وفعاليتها ،وقال« :اليوم ،أصبح
سعر نظام الطاقة الشمسية أدنى مما كان عليه منذ  6سنوات بنسبة ،80%
فأصبح قادرا على منافسة المولدات الخاصة ،حتى أنه بات أرخص منها .حان
الوقت ليقوم الناس بأخذ زمام المبادرة بأنفسهم ،فالنظم الشمسية الخاصة تزود
الناس بالطاقة».

زراعة الكينوا تدخل �إلى لبنان
بعد عامين من التجارب
نظمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ،بالتعاون مع مصلحة
األبحاث العلمية الزراعية ،ورشة عمل بعنوان «اليوم الحقلي حول زراعة
الكينوا» ،في تل عمارة في البقاع ،حضرها ممثل «الفاو» في لبنان الدكتور
موريس سعادة ،المدير العام لمصلحة األبحاث الزراعية الدكتور ميشال افرام،
الفريق التقني من منظمة الفاو ومصلحة االبحاث وحشد من المزراعين من
المنطقة والجوار.
خالل الورشة ،ت ّم تدشين ماكينات متخصصة اولى من نوعها في لبنان،
أحضرت من البيرو لزرع بذار الكينوا وتنظيفها من مادة الصابونين ليصبح
المحصول صالحا لالستهالك وتم تجربتها أمام الحاضرين.
وعرضت نتائج الدراسة االجتماعية الثقافية والتجارب الحقلية لزراعة
الكينوا التي نفذت مدى عامين.
وكانت منظمة «الفاو» ،بناء على طلب من وزارات الزراعة ،قد مولت ونفذت
مشروعا ً بهدف إدخال زراعة الكينوا إلى لبنان ودول أخرى في منطقة الشرق
األدنى وشمال أفريقيا على مدار العامين المنصرمين .وفي اطار هذا المشروع،
تم تقديم  19نوعا من بذور الكينوا لمصلحة األبحاث العلمية الزراعية التي
اختبرت مدى مالءمتها في مناطق زراعية أيكولوجية مختلفة (صور وتل عمارة
وكفردان) خالل مواسم مختلفة.
وتعتبر الكينوا محصوال ً ناجحا ً في جميع الدول المشاركة في المشروع وال
سيما لبنان ومصر .إذ يعد تسويقها متقدما ً للغاية في ك ّل من لبنان ومصر،
بوجود عدد كبير من المستوردين المنخرطين في تجارة الكينوا ،باالضافة
الى المطاعم والشركات المحلية التي تستخدم الكينوا بشكل يومي ،فضال عن
مجموعة واسعة جدا من منتجات الكينوا المتوافرة في المتاجر المحلية.
الكينوا ،محصول حبوب مغذ لماليين السكان في جميع أنحاء جبال األنديز،
ويمكنها أيضا أداء دور مهم في القضاء على الجوع وسوء التغذية والفقر في
منطقة شمال أفريقيا والشرق األدنى .وهي الغذاء النباتي الوحيد الذي يحتوي
على جميع األحماض األمينية األساسية والعناصر النادرة والفيتامينات مع
قدرة واسعة على التكيف مع مختلف البيئات اإليكولوجية والمناخات .مع
مقاومة استثنائية للجفاف ورداءة التربة والملوحة العالية.

ووجه �إنذارات لم� ّؤ�س�سات
�أحال محا�ضر �ضبط �إلى الق�ضاء
ّ

حكيم يلتقي ال�سفير البرازيلي ويتابع
مراحل تطوير �أهراء الحبوب في مرف�أ بيروت
بحث وزي��ر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم
مع سفير البرازيل في لبنان خورخي جيرالدو القادري
العالقات االقتصادية وسبل التعاون لمساعدة لبنان في
عملية انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية .كما تطرق
البحث إل��ى ملف اتفاقية التجارة التفضيلية مع دول
«ميركوسور» ،وإمكانية زيارة الوزير حكيم للبرازيل قبل
نهاية العام الحالي.
كما استقبل وزير االقتصاد ،في حضور المدير العام
للحبوب والشمندر السكري حنا العميل ومدير اإلهراء
المهندس موسى خ���وري ،مجموعة م��ن األخصائيين
العالميين في مجال تخزين القمح حيث كان عرض مفصل
لمراحل تطوير وتحديث إهراء الحبوب في مرفأ بيروت.
وتناول البحث األولويات اآلتية:
 .1السالمة العامة والمخاطر التي تنتج عن عدم

تطوير وتحديث اإلهراء.
 .2تطوير سبل وآلية مراقبة الحبوب المخزنة داخل
الصوامع.
 .3إستحداث آلية تتبع لجميع أنواع الحبوب المفرغة
والمخزنة في اإلهراء.
وهذه األولويات هي ضمن المرحلة األولى من عملية
التطوير في اإلهراء.
من جهة أخرى ،أحال حكيم  5محاضر ضبط إلى القضاء
المختص تعود لعدم التقيد بالسعر الرسمي للمحروقات،
وعدم وجود أختام على صهاريج المحروقات ،إضافة إلى
موضوع األمن الغذائي ال سيما في المواد الغذائية المنتهية
الصالحية .وقد تم توجيه  8إنذارات لـ 8مؤسسات وفق
مهلة معينة لتسوية أوضاعها بحيث ستخضع مجددا ً
للمراقبة.

غ�صن :الحوار االجتماعي �أق�صر الطرق
للت�صدي لم�شكالتنا االقت�صادية
اعتبر األمين العام لالتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب رئيس االتحاد
ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام غ��س��ان غ��ص��ن أنّ
االقتصاد العالمي «ب��ات اليوم في
قبضة الشركات العابرة للقارات،
م��ا أف��ق��د الكثير م��ن ب��ل��دان العالم
ال��س��ي��ادة على أرض��ه��ا والسيطرة
على اقتصادِها ،وأدى إلى المزيد من
االضطرابات االجتماعية والمخاطر
األم��ن��ي��ة ،حيث ب��ات السلم األهلي
مهدّدا ً في ك ِل مكان».
وقال غصن في كلمة ألقاها خالل
مؤتمر العمل ال��دول��ي ف��ي جنيف:
أي وقتٍ
«نحن اليوم أش َّد إلحاحا ً من ِ
مضى ،للدعوة إلى ح��وار اجتماعي
ث�لاث��ي األط����راف ه��و أق��ص��ر الطرق
للتصدي لمشكالتنا االقتصادية درءا ً
النفجار اجتماعي ال ُتحمد عقباه».
أضاف« :إنّ عالما ً
يشيح النظر عن
ُ
ارتفاع معدالت البطالة ويطمر الرأس
عن رؤي��ة ازدي��اد نِسب الفقر ،عالما ً
ال يسعى إل��ى العدالة االجتماعية
وإعادة توزيع الثروة ،واقتصادا ً ينمو
على حساب التنمية االجتماعية،
جني
وس�لاس��ل ت��وري � ٍد تسعى إل��ى
ِ
وتكريس األم��وال على
الربح الوفير
ِ

حساب عرق العمال وتع ِبهِم ،عالما ً ال
يقي ُم وزنا ً للعمل الالئق واألجر العادل
ويُمارس أسوأ أشكال عمل األطفال،
عالما ً من دون معايير تضمن الحقوق
والحريات النقابية ،هو عالم ال يمكن
أن يُح ّقق العدل ويضمن االستقرار
وي���درك ال��س�لام ال���ذي تسعى إليه
منظمة العمل الدولية».
وتابع« :من هنا وانطالقا ً مما تقدّم،
نحن ف��ي االت��ح��اد ال��دول��ي لنقابات
العمال العرب الذي من صلبه االتحاد
العمالي العام في لبنان ،عقدنا العزم
البوصلة
ورصصنا الصف وص ّوبنا
َ
َ
وح �دّدن��ا األه���داف ،فأقمنا مؤتمرنا
الثالث عشر في منتصف أيار من هذا
العام في شرم الشيخ في مصر في
حضور كثيف ليشهدوا على شفافي ِة
انتخابات األمين العام وديمقراطيتها
وهي انطالقة جديدة لعالقات أراها
رصينة وق��وي��ة م��ع منظمات ذات
أهداف مشتركة وعلى رأسها منظمة
العمل الدولية واإللتفاف حول هذه
التوجه في السعي
األهداف الواضحة
ّ
من أجل العدالة االجتماعية والكرامة
اإلن��س��ان��ي��ة وف��ق معايير وم��ب��ادئ
منظمة العمل ال��دول��ي��ة وأه� َ
�داف��ه��ا

السامية وانتصارا ًللحقوق والحريات
النقابية وال��ح��ق ف��ي التنظيم على
أسس الديموقراطية واالستقالل»،
الف��ت �ا ً إل���ى «أنّ ال��ت��ع��اون م��ع ه��ذه
المنظمة الواسعة ال��رؤي��ة الغنية
باألفكار التي تخدم البشرية و ُتح ّقق
تعج به
العدالة والمساواة في عال ٍم
ُّ
المشكالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي انعكست على عالم
العمل فزادته ضيقا ً وألماً ،ما دفعنا
إلى استرجاع الدور الريادي لالتحاد
الدولي لنقابات العمال العرب من أجل
تحقيق تطلعاته الوطنية والقومية
ت�لاح��م ع��م��ا ِل� ِه ف��ي الكفاح
وتقوية
ُ
من أج��ل مواجهة األخطار المه ِدّدة
ألهدا ِفهِم وطموحا ِتهِم المستقبلية
ووضع الحجر األساس لوحدة األمة
العربية إنطالقا ً من وح��دة الحركة
النقابية».
وختم« :إنني من موقعي كأمين
عام لالتحاد الدولي لنقابات العمال
العرب ،أفتح ال��ذراع لك ّل الشركاء
االجتماعيين الذين تجمعنا معهم
قضايا وم��ب��ادئ وأه���داف مشتركة
تحت مظلة منظمة العمل الدولية ،من
أجل العدالة والسالم».

�صالح ي�شارك في «الملتقى االقت�صادي العربي ـ الألماني»
ويبحث تعزيز حجم ال�صادرات العربية
مثل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا
والجنوب محمد صالح اتحاد غرف التجارة والصناعة
وال��زراع��ة اللبنانية في اجتماع مجلس إدارة الغرفة
العربية ـ األلمانية الذي تناول عرض ومناقشة شؤون
الغرفة اإلدارية والمالية ومنها إمكان شراء مبنى لتحقيق
مشروع البيت العربي ،باإلضافة إلى تطوير العالقات
االقتصادية العربية األلمانية في المجاالت كافة.
وكان هذا االجتماع مناسبة اطلع خاللها المشاركون
على ال��دراس��ة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة
العربية ـ األلمانية عن التطورات االقتصادية في ألمانيا
وانعكاساتها على اقتصادات دول االت��ح��اد االوروب��ي
والدول العربية .وأوضحت الدراسة أنّ معدل النمو في
الربع األول من العام  2016قد زاد بنسبة  0،3في المئة
عن المعدل الذي سجله الربع األخير من عام  .2015أما
السبب المباشر لهذا النمو ،بحسب الدراسة ،فيعود إلى
تنامي االستهالك الداخلي نتيجة تراجع نسبة البطالة
وزيادة اإلنفاق الحكومي ،نتيجة الصرف على إيواء مئات
اآلالف من الالجئين وتأمين اندماجهم في ألمانيا .فيما
تأتي الصادرات في المرتبة الثانية بسبب ضعف الطلب
من الصين وروسيا والبرازيل ودول أخرى.
كما تطرقت ال��دراس��ة إل��ى م��ش��روع ات��ف��اق الشراكة
األطلسية وت��أرج��ح ال���رأي ال��ع��ام األوروب���ي واأللماني
بين مؤيد ومعارض له مع عرض سلبيات وايجابيات
توقيع االتفاق .وتناولت التحذيرات دول األطلسي من
انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي وتداعياته المالية
واالقتصادية والسياسية عليها.
وجاءت السيناريوهات والتوقعات االقتصادية للخبراء
والمراقبين على الشكل اآلتي :السيناريو األول يتمثل في

أن يجد االتحاد األوروبي وبريطانيا حالً مشتركا ً يخفف
بقدر اإلمكان الخسائر في كل من الطرفين كما حصل مع
النروج على سبيل المثال ،كأن تقبل بريطانيا بعد الخروج
االنضمام إلى المنطقة االقتصادية األوروبية  EWRالتي
هي سوق بينية ال تغير الكثيرمن االتفاقات التجارية داخل
االتحاد األوروبي.
 السيناريو الثاني ينطبق حاليا ً على سويسرا التيوقعت مع االتحاد اتفاقية تجارة حرة تسمح لها بدخول
السوق البينية األوروبية  ،لكن سيكون على بريطانيا
انتظار سنوات عديدة لوضع اتفاقية مماثلة مع دول
االتحاد األوروبي والقبول بعدد من الحمايات الجمركية.
 أما السيناريو الثالث فسيكون األخطر ألنّ عدم التفاهمبين الطرفين بعد خروج بريطانيا سيؤدي إلى االمتناع عن
عقد اتفاق تجارة حرة مع لندن ووقف دخول بضائعها إلى
السوق األوروبية المشتركة إال بعد دفع ضرائب عالية على
الحدود وهي بحاجة إلى السوق األوروبية الواسعة لبيع
انتاجها فيها أكثر من حاجة األوروبيين لسوقها.
وعلى هامش ه��ذا االجتماع  ،ش��ارك الرئيس محمد
صالح في أعمال «الملتقى االقتصادي العربي األلماني
التاسع عشر» الذي انعقد في برلين على مدى يومين،
بحضور 600مشارك يمثلون أهم الخبراء ورجال األعمال
من العرب واأللمان.
وأكد المشاركون ضرورة مواصلة التعاون االقتصادي
العربي ـ األلماني في المجاالت كافة.
وفي تصريح له بعد عودته من ألمانيا ،أكد الرئيس
محمد صالح أنّ اللقاءات بين الجانبين العربي واأللماني
قد تمحورت حول ض��رورة تعزيز حجم ص��ادرات الدول
العربية إلى ألمانيا.

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان مع السفير
البريطاني هيوغو شورتر سبل التعاون بين البلدين في
مجاالت الطاقة والمياه والكهرباء.
ـ أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور تحديث الموقع
اإللكتروني لوزارة الصحة ( )www.moph.gov.lbوالذي
يشتمل على إنجاز معامالت إلكترونية ونشر أسعار األدوية
مع مقارنة بأسعار األدوية ذات التركيبة المماثلة ،وذلك خالل
مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الصحة في بئر حسن،
في حضور رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدالني
ونقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون ونقيب أطباء
الشمال الدكتور عمر عياش ونقيب الصيادلة جورج صيلي
ونقيبة الممرضات والممرضين نهاد يزبك ضومط وممثل
عن وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية علي عطايا وممثلة
منظمة الصحة العالمية الدكتورة إليسار راضي والمدير
العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار ورؤساء المصالح
وممثلين عن شركة  InTouchالتي تولت تطوير الموقع.
{ التقى وزي��ر العمل سجعان قزي رئيس «الجمعية
اللبنانية لتقدّم العلوم» نائب رئيس جامعة الروح القدس
ـ الكسليك نعيم عويني ترافقه نائبة رئيس جامعة القديس
ي��وس��ف لألبحاث دوال سركيس ،اللذين أطلعاه على
تحضيرات الجمعية لمؤتمراتها وأنشطتها العلمية لعامي
.2017 – 2016
{ عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة أمس برئاسة رئيس

اللجنة النائب روبير غانم لدرس مشروع القانون الوارد في
المرسوم رقم  6458الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة وقد
تركز النقاش على عدة مسائل ،صالحيات مدعي عام الديوان
لجهة إحالة الملفات إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز
في المسائل الجزائية الخارجة عن صالحية الديوان وإلى
الهيئة العليا للتأديب في األمور المسلكية وما إذا كانت هذه
الصالحية األخيرة ال تنسجم مع القوانين المرعية األجراء.
وبنتيجة المناقشة والتداول ،أقرت اللجنة بعض المواد
معدلة ،ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس المشروع
المذكور في جلسة االثنين المقبل.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل،
جلسة برئاسة النائب سمير الجسر ،والمكلفة درس مشروع
قانون التجارة جلستها المقررة تابعت خالله درس أحكام
المشروع المذكور .وق��د تناول النقاش مسألة استمرار
الشخصية المعنوية عينها للشركات التي تبدل شكلها
القانوني أم تتبدل هذه الشخصية إلى جانب بعض األحكام
األخرى المتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية.
{ زار وفد من نادي سيدات األعمال والمهن في لبنان،
برئاسة كارمن زغيب ،رئيس غرفة طربلس ولبنان الشمالي
توفيق دبوسي ،شاكرا ً للغرفة احتضانها ورش��ة العمل
واللقاءات الثنائية التي نظمها النادي« ،والتي أظهرت
طرابلس بصورتها الجميلة باعتبارها مدينة العيش
المشترك واالقتصاد المتنامي في خدمة لبنان.

