4

السنة الثامنة  /الثالثاء  14 /حزيران  / 2016العــدد 2102
Eighth year / Tuesday / 14 June 2016 / Issue No. 2102

اقت�صاد

�أبو فاعور وهارون يبحثان
�إدخال تعديالت على نظام اال�ست�شفاء
التقى وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور نقيب وأصحاب المستشفيات
الخاصة سليمان هارون ،في مكتبه
في الوزارة في بئر حسن ،وبحث في
مقترحات تقدمت بها وزارة الصحة
تهدف إلى إدخ��ال تعديالت جذرية
على نظام االستشفاء في لبنان.
وإثر اللقاء ،عقد أبو فاعور مؤتمرا ً
صحافيا ً أوضح فيه أنّ «الهدف من
المقترحات الجديدة أن يشمل نظام
االستشفاء فئات أوسع فضالً عن رفع
نسبة التغطية ،ما يفترض تعاونا ً
وشراكة مع المستشفيات».
وقال« :ما نحاول العمل عليه هو
ال��وص��ول إل��ى نظام استشفاء أكثر
اشتراكية ليس بالمعنى الحزبي إنما
بمعنى العدالة االجتماعية وبمعنى
شموله فئات أوسع من اللبنانيين،
ال سيما الفئات الضعيفة التي تحتاج
إلى رعاية الدولة ،ما يسهم في الدفع
إل��ى تحقيق مفهوم الدولة الراعية
التي تقوم بوظيفتها االجتماعية».
وأش��ار إلى أن «تحقيق هذا األمر
يتطلب رف��ع ال��ت��ع��رف��ات المعمول
بها حاليا ،خصوصا أنها تعرفات

أبو فاعور وهارون خالل المؤتمر الصحافي
قديمة جدا» ،معلنا ً أنه سيرسل «في
اليومين المقبلين كتابا ً بهذا المعنى
إلى األمانة العامة لمجلس ال��وزراء
يطلب رف���ع ال��ت��ع��رف��ات م��ع ع��رض
لكلفتها وتقديراتها الممكنة ،باعتبار
أنّ اإلنفاق الحاصل على االستشفاء
ليس اإلنفاق الذي يستطيع تأمين ك ّل
الواجبات» ،آمالً «اإلع�لان قريبا ً عن
تعديل نظام االستشفاء»

وأعلن هارون ،بدوره ،أنّ «التوافق
ت � ّم على تأمين التغطية اإلضافية
للمواطنين ،ال سيما األكثر حاجة».
وقال« :إنّ طرح الوزير أبو فاعور
ه��و ط��رح م��ت��وازن بمعنى أن��ه في
مقابل زيادة التقديمات للمواطنين،
يطرح زي��ادة التعرفات والموازنات
المخصصة لالستشفاء .وهذا الطرح
يضمن نجاح الخطوات».

زار الريا�ض لبحث �آفاق التعاون في مجال اال�ستثمار

زمكحل لرجال الأعمال اللبنانيين:
�أنتم �أعظم مواردنا وثرواتنا الوطنية
ق��ام رئيس تج ُّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل بزيارة
دامت  3أيام إلى العاصمة السعودية
ال��ري��اض ،وعقد اجتماعا ً مطوال ً مع
السفير اللبناني عبد الستار عيسى.
وش���دّد الجانبان على «ض��رورة
المحافظة على عالقات أخوية ممتازة
ض��م��ن ن��ط��اق االح���ت���رام وال��ت��ع��اون
المتبادل م��ع جميع دول المنطقة،
وعلى التبادل التجاري واالستثمار».
ورأى زمكحل «أن��ه ال يجب على
رج��ال األعمال اللبنانيين دف��ع ثمن
الخالفات السياسية المحلية وحتى
اإلقليمية أو الدولية منها ،وأن يكونوا
مجبرين على االختيار أو االنحياز إلى
بلد ما ض ّد آخر ،أو زعيم ضد آخر وقد
كانوا دائما ً وسيظلون منفتحين على
الجميع من دون استثناء ،متب ّنين
موقفا ً اقتصاديا ً محايدا ً من االنفتاح
والصداقة والشفافية المثالية» .وقال:
«من المه ّم بل من الجوهري الحفاظ
على ه��ذه ال��م��ي��زة ال��ت��ي ه��ي مفتاح
النجاح واالستقاللية التامة التي
لطالما تميّزوا بها والتي ساعدتهم
على النجاح في ك� ّل رك��ن من أرك��ان
العالم وفي جميع المجاالت».
وأعرب زمكحل وعيسى بعد اللقاء
عن رغبتهما في «أن يتب ّنى المسؤولون
اللبنانيون أيضا ً سياسة االنفتاح
واالحترام نفسها تجاه جميع البلدان
وزعماء المنطقة والعالم ،مع تج ّنب
أيّ ن��زاع أو ع���دوان ق��د يع ّكر صفاء
عالقاتنا مع الدول األخرى ويكون له
تأثير سلبي على اقتصادنا».
م��ن جهة أخ���رى ،التقى الدكتور
زم��ك��ح��ل ع����ددا ً م��ن رج���ال األع��م��ال
اللبنانيين المقيمين في السعودية،
م��ذ ّك��را ً «ب��أنّ المغتربين اللبنانيين
ك��ان��وا دائ��م��ا ً ي��ه��اج��رون م��ن لبنان
ألس��ب��اب اجتماعية واق��ت��ص��ادي��ة،
لتحسين مستوى معيشتهم وإعالة

غ�صن :الأجور ت�آكلت وال ّ
بد من ت�صحيحها
زار وفد من االتحاد العمالي العام ،برئاسة رئيسه األمين العام
لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ،رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية.
وقال غصن بعد اللقاء« :بحثنا مع دولة الرئيس في الملف
االقتصادي االجتماعي في ظ ّل هذه الظروف االقتصادية الصعبة،
خصوصا ً بالنسبة إل��ى العمال وذوي الدخل المحدود ،إذ ال
بد من أن نعيد مسألة األج��ور إلى موقعها األول ،باعتبار أنها
تآكلت على مدى السنوات الخمس الماضية ،وال بد من أن يعاد
تفعيل لجنة مؤشر الغالء المعيشي وتصحيح األجور وفقا ً لهذا
المؤشر ،فضالً عن الملف المتعلق بالضمان االجتماعي وزيادة
التغطية الصحية للمضمونين كافة ،خصوصا ً أنّ في المجلس
النيابي مشروع قانون يؤمن التغطية الصحية للمضمونين بعد
بلوغهم سن التقاعد .كما بحثنا مع الرئيس سالم في المسائل
المتعلقة بالنزوح السوري الى لبنان وتأثيره على اليد العاملة
اللبنانية».
كما زار الوفد وزير العمل سجعان قزي الذي أثنى على العالقة
الجيدة بين الوزارة واالتحاد .وقال« :كان مطلبي ،بالنسبة إلى
االتحاد احترام االستحقاقات االنتخابية من دون أي تدخل،
وقد استطعنا بذلك تحريك االنتخابات النقابية ،ألنّ ما يهمني
هو انتظام العمل وأن يقوم االتحاد العمالي ب��دوره في ملء
الساحات لكي ال يمأل غيره الفراغ .أما بخصوص الضمان فإننا
حققنا إنجازات مهمة ،خصوصا ً لجهة توسيع شريحة التغطية
الصحية ورف��ع نسبة التغطية ألدوي��ة األم��راض المستعصية
لتصبح مئة في المئة ،وكذلك الوصفة الطبية الموحدة والكثير
من األمور».
وق��ال غصن « :شكرنا معاليه على دعمه االتحاد وتأييده
انتخاب رئيسه لألمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات عمال
العرب وتمثيله دولة رئيس الحكومة في حفل االستقبال الذي
أُقيم لهذه الغاية حيث كانت له كلمة مؤثرة ومهمة جداً».
أضاف« :تطرقنا إلى موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية التي
تعاني نسبة بطالة عالية بفعل االنكماش االقتصادي ومنافسة
اليد العاملة األجنبية ،خصوصا ً من النازحين السوريين ،وانكفاء
المؤسسات الدولية عن تأمين الرعاية واإليواء لهم».
وعن رأي��ه في اإلج��راءات التي يتخذها وزي��ر العمل لحماية
اليد العاملة اللبنانية ،أكد غصن «أنّ االتحاد العمالي العام يقف
بشدة إلى جانب اإلج��راءات التي يقوم بها الوزير قزي في هذا
الخصوص ،إذ ال يجوز أن يحرم العامل اللبناني عمله وينافسه
فيه مواطن آخر غير لبناني ،ونحن ندعوه إلى اتخاذ المزيد من
االج��راءات بهذا الخصوص لقطع الطريق أمام استفادة بعض
أصحاب العمل من حاجة النازحين وتشغيلهم على حساب
العامل اللبناني».

لعمل دولي مشترك
في مواجهة الفقر والبطالة

السفير اللبناني في الرياض مستقبال زمكحل
أسرهم وليس ألسباب سياسية أو
طائفية أو غيرها» ،الفتا ً إل��ى أنهم
«عملوا دائما ً بإخالص وبنوا أعمالهم
بعرق جبينهم وتعبهم ومثابرتهم
ومثاليتهم ،وق��د استفادت البلدان
المضيفة أيضا ً من معرفتهم ومهنيتهم
على صعيد التطور والنمو».
وكشف زمكحل ،من خالل لقاءاته،
أنّ رجال األعمال اللبنانيين المقيمين
في الخليج «ي��م � ّرون فترة من عدم
اليقين وتغييرات كبيرة» ،الفتا ً إلى
«أنّ الحروب المجاورة وسعر النفط
وان��خ��ف��اض االستثمار وال��ت��وت��رات
اإلقليمية تثقل على االق��ت��ص��ادات
اإلقليمية التي تشهد تغيّرات وإعادة
هيكلة رئيسية».
وأش��ار إل��ى أنّ رج��ال األع��م��ال في
تلك المنطقة «ي��ق��وم��ون بمراجعة
استراتيجياتهم ألن��ه��م ل��م ي��ع��ودوا
قادرين على إدارة شركاتهم بالطريقة
نفسها ال��ت��ي ك��ان��وا ي ّتبعونها منذ
بضع سنوات ،إذ يمكن لنقاط القوة
التي كانت لديهم باألمس أن تتح ّول
بسرعة إل��ى نقاط ضعف» ،معتبرا ً
«أنّ من الضروري أن يكونوا حذرين

للغاية ولكن ،في الوقت ذاته ،مبتكرين
وخالقين للتم ّكن من المثابرة ضمن
هذه البيئة اإلقليمية الصعبة والغير
مستقرة وأن يكونوا دائ��م �ا ً يقظين
اللتقاط أي فرصة يمكن أن تظهر خالل
األزمات».
وأط��ل��ع زم��ك��ح��ل رج���ال األع��م��ال
اللبنانيين في السعودية على مبادرة
التج ُّمع الجديدة التي ت � ّم إطالقها
م� ّ
�ؤخ��راً ،وهي تشكيل «تجمع رجال
وس��ي��دات األع��م��ال اللبنانيين في
العالم» (  ،)RDCL Worldودعاهم
إل��ى االنضمام إليه ،مشيرا ً إل��ى أنه
سيكون «بمثابة منصة دولية لرجال
األعمال اللبنانيين في جميع أنحاء
العالم بهدف خلق التآزر والشراكات
وتبادل المعلومات والمعرفة والموارد
بينهم».
وف��ي الختام ،ش �دّد زمكحل على
«أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ج��س��ور ال��ت��واص��ل
وال��ت��ع��اون واالت���ص���ال م��ع رج��ال
األعمال اللبنانيين في جميع أنحاء
العالم والذين يمثلون ،في رأينا،
أعظم م��واردن��ا ،وميزاتنا وثروتنا
الوطنية».

�شقير يلتقي اتحاد تجار جبل لبنان:
لتوحيد الجهود دفاع ًا عن االقت�صاد الوطني
عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد
شقير ،اجتماعا ً مع اتحاد تجار جبل
لبنان برئاسة الشيخ نسيب الجميل،
ف��ي م��ق� ّر ال��غ��رف��ة ،ت�� ّم خ�لال��ه البحث
في االوض��اع االقتصادية ،خصوصا ً
تداعيات التفجير اإلرهابي قرب «بلوم
بنك» ،ومشاريع التعاون بين غرفة
بيروت وجبل لبنان واتحاد تجار جبل
لبنان التي من شأنها تدعيم صمود
التجار.
ث���م ن��اق��ش ال��م��ج��ت��م��ع��ون ج���دول
األعمال ،وتم االتفاق على مجموعة من
المواضيع والنقاط المطروحة والتي
تشكل إطار للعمل المشترك .وأصدروا
بياناً ،أكدوا فيه «ترسيخ الشراكة بين
اتحاد تجار جبل لبنان وغرفة بيروت
وجبل لبنان في إطار توحيد الجهود
للدفاع عن االقتصاد الوطني والقطاع
التجاري بشكل خاص ،وتحقيق مطالب
التجار».
وأعلنوا عن «تلزيم االعمال في المركز
االقتصادي التابع لغرفة بيروت وجبل
لبنان في جونية ،الذي يضم مقرا ًالتحاد
تجار جبل لبنان وع��دد من النقابات
االقتصادية وقاعة كبيرة لالجتماعات
مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة»،
موضحين أنّ «القطاع التجاري يمر في
ظروف بالغة الصعوبة ،والتراجع بات
ج��زءا ً يوميا ً من حياة األس��واق ،حيث
بلغت نسبت انخفاض الحركة نحو
 20في المئة خالل هذه الفترة من العام
 .2016علما ً أنّ هذا االنخفاض يضاف
إل��ى سلسلة خفوضات ف��ي الحركة
التجارية منذ العام .»2011
واع��ت��ب��روا أنّ «ارت��ف��اع التكاليف
التشغيلية وعدم أخذ الدولة في االعتبار

وفد من االتحاد العمالي العام في ال�سراي ووزارة العمل

شقير مجتمعا ً إلى التجار
ض��رورة خفض األعباء الضريبية عن
المؤسسات ،وكذلك انخفاض الطلب
والحركة بشكل غير مسبوق ،يضع
آالف المؤسسات التجارية الصغيرة
والمتوسطة الحجم في مهب اإلفالس
أو االفقال وإحداث نكسة اجتماعية غير
مسبوقة».
ول��ف��ت��وا إل���ى أنّ «اس��ت��م��رار أه��ل
السياسة ف��ي طريقة التعاطي مع
القضايا الحساسة التي كانت تتم في
السنوات السابقة ،ستؤدي حتما ً إلى
ادخال االقتصاد الوطني في المجهول،
لذلك المطلوب أكثر من أي وقت مضى
سلة إج��راءات متكاملة إلنقاذ القطاع
التجاري».
وإذدعوا«المجالسالبلديةالمنتخبة
إلى العمل لمصلحة تنمية المجتمعات
ال��م��ح��ل��ي��ة» ،ش����ددوا ع��ل��ى «ض���رورة
االهتمام باألسواق التجارية من خالل
تطوير بناها التحتية (مواقف ،أرصفة،
إنارة ،تشجير ،نظافة وغير ذلك) ألنها
تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو

المستدام في المدن والقرى والبلدات».
وعلق المجتمعون آم��اال ً كبيرة
ع��ل��ى «م���وس���م ال��ص��ي��ف لتحريك
العجلة السياحية والتجارية»،
متمنين على «ك ّل القوى السياسية
والمسؤولين األخذ في االعتبار هذه
الحاجة الماسة إل��ى إن��ق��اذ لبنان
اق��ت��ص��ادي �ا ً واج��ت��م��اع��ي �اً ،وإع��ط��اء
ص��ورة ايجابية عن البلد وتوفير
أفضل الظروف المالئمة لنجاح هذا
الموسم» ،مناشدين ك� ّل القيادات
السياسية «تحمل مسؤولياتهم
الوطنية واإلس��راع اليوم قبل الغد،
في انتخاب رئيس للجمهورية الذي
يشكل صمام األمان للبلد والضامن
لالستقرار والمحرك األساسي للنمو
واالزدهار».
واتفقوا على «مراجعة القوانين
التجارية المعمول بها في فرنسا لوضع
قانون تجاري عصري في لبنان لتنظيم
القطاع بشكل كامل بما في ذلك المراكز
التجارية الكبرى».

م��ن جهة أخ���رى ،وب��ع��د مشاركته ف��ي فعاليات ال���دورة
 105لمؤتمر العمل الدولي التي انعقدت في مدينة جنيف
السويسرية ،من  30أيار حتى  10حزيران ،في حضور 5000
شخصية من بينها ممثلون عن الحكومات ،ومنظمات أصحاب
العمل والعمال من  187دولة ،اعتبر األمين العام لالتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب غسان غصن أنّ هذه الدورة حققت ال ُمراد
منها في رصد بعض الملفات المحدّدة والتي تقررت مناقشتها
في هذا المؤتمر الدولي ،معربا ً عن قلقه من األرقام والمعلومات
التي جاءت في التقارير ،ووصفها بـ«المفزعة» ،خاصة حول
الفقر والبطالة وعمالة األطفال والملف الفلسطيني واالحتالل

قزي مستقبالً وفد االتحاد
«اإلسرائيلي» لألراضي العربية ،وقد أشارت هذه التقارير إلى
وجود  1.3مليون عامل فلسطيني داخل «إسرائيل» يعملون
في ظروف ال إنسانية و 168مليون طف ٍل عامل 85 ،مليون منهم
يعمل في أعما ٍل خطرة ،وحوالى  327مليون عامل يعيشون في
فقر مدقع».
ورأى غصن أن «ال مف ّر من العمل الدولي المشترك بين كافة
أطراف العمل الثالثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من أجل
مواجهة تلك الظواهر وآثارها» ،موضحا ً «أنّ هذا المؤتمر ناقش
سلسلة من القضايا الخاصة بعالم العمل وتتضمن سالسل
التوريد العالمية ،والعمل الالئق من أجل السالم واألمن والقدرة
على مواجهة الكوارث ،فضالً عن اآلثار المترتبة عن إعالن منظمة
العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،
والتعديالت الخاصة بقانون اتفاقية العمل البحري ،ومراجعة
تقرير المدير العام حول الفقر».
ولفت إلى «أنّ اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال الذي انعقد
على هامش المؤتمر كشف عن وجود  168مليون طف ٍل عامل في
العالمَ ،تحمل شتى سالسل التوريد بدءا ً بالزراعة والصناعات
التحويلية ومرورا ً بالخدمات وانتها ًء بالبناء مخاطر عمل األطفال
فيها» ،مثنيا ً «على قول غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل
الدولية أنه ليس مقبوال ً وجود  168مليون طف ٍل عامل 85 ،مليون
منهم يعمل في أعما ٍل خطرة» .وقال غصن« :عمل األطفال موجو ٌد
في عدة قطاعاتٍ بدءا ً بالزراعة 99 ،مليون ،وم��رورا ً بالتعدين
والصناعات التحويلية وانتها ًء بالسياحة ،وهو يُنتج سلعا ً
وخدماتٍ يستهلكها الماليين ك ّل يوم ،ويجب أن نعمل اآلن للقضاء
على عمل األطفال عن طريق تنفيذ أه��داف التنمية المستدامة
والعمل معا ً لجعل مستقبل العمل مستقبالً من دون عمل األطفال».
ثم تطرق غصن إلى «ظاهرة الفقر التي ج��اءت تفاصيلها في
تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حيث رصد حوالي
 327مليون عامل يعيشون في فقر مدقع و 967مليون شخص
يعيشون في فقر متوسط أو على حافة الفقر في الدول النامية

زعيتر يلتقي �سفير �ألمانيا
ويبحث مع زواره �ش�ؤون ًا �إنمائية

زعيتر مستقبالً سفير ألمانيا
استقبل وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،في مكتبه في الوزارة،
سفير ألمانيا مارتن هوث في زيارة تعارف ،وتناوال األوضاع الراهنة محليا ً
وإقليمياً.
وتابع زعيتر المطالب اإلنمائية لمنطقة حاصبيا والعرقوب مع النائب
قاسم هاشم الذي أكد أنّ زعيتر «وضع بعض المشاريع على جدول أعمال
الوزارة وفقا ً للضروريات وضمن إمكانات الوزارة».
ورأى هاشم أنّ «الظروف التي يمر فيها لبنان تحتم االنتباه ألنّ األخطار
ما زالت تستهدفنا من اإلرهاب بكل وجوهه ،وهذا يتطلب تحصين الوضع
الداخلي واالبتعاد عن التجييش لمصلحة لبنان ،ووضع حد للمصطادين
في الماء العكر ،وتفحير أمس تأكيد واضح على أنّ وطننا ما زال في دائرة
االستهداف».
ثم عقد وزير االشغال اجتماعا ً مع وفد نقابتي عمال ومستخدمي السكك
الحديد والنقل المشترك برئاسة ريمون فلفلي ،وتسلم منه مذكرة مطلبية
تتعلق ب��ـ«واق��ع المصلحة والعاملين فيها وانصاف العاملين المكلفين
وتثبيتهم ،واجراء تعديل على سلسلة الرتب والرواتب ودفع المكافآت المالية
المحسومة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالمصلحة لقاء تفرغ
المستخدمين فيها أسوة بمؤسسات مماثلة عمدت إلى هذا التعديل مطلع
 ،2012اضافة الى رفع مستوى الخدمات الطبية لألجراء والمستخدمين».
وأعلن الوزير زعيتر «االتفاق على تعيين لجنة لمتابعة المطالب وواقع
المصلحة والعاملين فيها» ،مبديا ً «اهتمامه بإيالء هذه المطالب في سبيل
إنصاف العمال».

نظريان :معلومات مغلوطة
نُ�شرت عن �سدّ جنة
أكد وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان أن ال عالقة بين مستشاره
المهندس جان جبران والشركتين المتعهدتين تنفيذ أشغال المرحلة
األولى والثانية من مشروع س ّد جنة.
وصدر عن المكتب اإلعالمي لنظريان بيان جاء فيه:
«عمدت بعض الوسائل اإلعالمية والتواصل االجتماعي إل��ى نشر
معلومات مغلوطة عن سد جنة ،وآخرها ما ذكر عن عالقة للمهندس جان
جبران بصفته مستشارا ً لوزير الطاقة والمياه بموضوع بناء السد ،والتي
تبعد ك ّل البعد عن الموضوعية والجدية ،ومن دون توخي الصحة في ما
قيل ونشر ،األمر الذي أوجب وضع األمور في نصابها وتصحيحها وتأكيد
عدم وجود أي عالقة بين المهندس جان جبران والشركتين المتعهدتين
تنفيذ أشغال المرحلة األولى والثانية ،مع اإلشارة إلى أنّ تلزيم المشروع
بمرحلتيه جاء نتيجة مناقصتين عموميتين أجرتهما مؤسسة مياه
بيروت وجبل لبنان ،استنادا ً إلى دفاتر شروط أعدها مكتب االستشاري
خطيب وعلمي باالشتراك مع الشركة الفرنسية  ،Arteliaوصار من ثم
إلى إطالع وموافقة جميع الشركات التي شاركت في تقديم العروض على
أساسها ،مما يؤكد شفافية وقانونية التلزيم ،كما أنّ ديوان المحاسبة
ّ
اطلع على نتائج المناقصة».

وذات االقتصادات الناشئة على حد سواء» ،مشيرا ً إلى أنّ التقرير
«كشف وجود ارتفاع في معدالت الفقر في الدول ذات االقتصادات
المتقدمة في الفترة ما بين عامي  2006و ،2011كما يكشف بين
صفحاته عن نسبة البطالة حيث حذرت منظمة العمل الدولية
في تقرير لها من أنّ استمرار ارتفاع معدالت البطالة عالميا ً وقولها
إنّ تواصل العمالة في ظروف غير مستقرة يؤثران بشدة على
أسواق العمل في العديد من اقتصادات الدول الناشئة والنامية».
وبحسب غصن ،توقع التقرير «توجه العمالة العالمية
والمنظور االجتماعي ( )WESOلعام  2016ارتفاع أع��داد
العاطلين عن العمل بمقدار  2,3مليون لتصل إلى  199,4مليون
بنهاية العام».
وفي ما يتعلق بوضع العمالة في األراضي العربية المحتلة،
خاصة فلسطين ،أشار غصن إلى «أنّ كل المعلومات ومعظم اآلراء
تقول ليس المعقول والمقبول أن نكون اآلن داخل القرن الواحد
والعشرين ،وال ن��زال نتحدث عن احتالل واغتصاب ألراض��ي
العرب» ،داعيا ً «المجتمع الدولي إلى «التدخل من أجل إنهاء تلك
الجريمة التي هي في ّ
حق البشرية واإلنسانية ،نظرا ً لما يفعله
االحتالل من قتل وحصار وفساد وإفساد».
وتابع« :يوجد في فلسطين طبقا ً ألفضل اإلحصاءات  320ألف
أسرة تعيش تحت خط الفقر ،ويوجد نسبة بطالة في غزة تصل
إلى  40في المئة وفي أوساط الشباب والخريجين أكثر من 55
في المئة وبين الشباب من سن  16سنة إلى  29سنة حوالي 73
في المئة .وفي المقابل يوجد اقتصاد ضعيف وهش ومحاصر
بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية ،حيث يعيش الشعب الفلسطيني
داخ��ل الوطن في حالة مستحدثة من االحتالل بشكل جديد،
فالواردات والصادرت والمعابر ،والوقود والكهرباء وبطاقات
الهوية وجوازات السفر والمواد الخام ،كلها بإمرة إسرائيل وال ّ
حق
للفلسطينيين في استخراج الغاز من الشواطئ ،وال البترول من
األرض حتى الماء الخارج من تحت األرض يشتريه الفلسطينيون
ويدفعون ثمنه إلسرائيل لكي يشربوه».

ت�شكيل لجنة من مندوبي الوزارات لتنفيذ
م�ساهمة لبنان لمكافحة تغ ّير المناخ
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق تشكيل لجنة تتألف
من مندوبين عن ال���وزارات المعنية لتنفيذ المساهمة
المحددة وطنيا ً لمكافحة تغير المناخ.
وجاء في بيان أص��دره المشنوق أمس« :التزاما ً من
لبنان بمكافحة تغير المناخ ،وافق مجلس ال��وزراء في
جلسته األخيرة المنعقدة بتاريخ  2016/6/9على
تشكيل لجنة تتألف من مندوبين عن وزارة الطاقة
والمياه (ممثل عن الطاقة المتجدّدة وممثل عن الطاقة
الحرارية) ،وزارة الزراعة ،وزارة المالية ،وزارة األشغال
العامة والنقل ،هيئة إدارة قطاع البترول ،رئاسة مجلس
ال��وزراء ،وزارة الخارجية والمغتربين ،ووزارة البيئة
لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ
حسب قرار مؤتمر الدول األطراف التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ.
وتكمن أهمية تنفيذ هذه المساهمة في السماح للبنان
بتحقيق جملة من المنافع االقتصادية واالجتماعية
والبيئية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة وذلك
عبر وسائل عديدة منها :زيادة كفاءة استخدام الموارد
الطبيعية والطاقة ،التقليل من التلوث من خالل تحديث

نظم االنتاج ،خلق فرص عمل جديدة وبناء القدرات،
ايجاد حلول لمشاكل السير والزحمة ،والتوسع في
برامج تنمية الغطاء الحرجي.
وك���ان لبنان ق��د أك��د خ�لال مشاركته ف��ي المؤتمر
الدولي لقمة المناخ في باريس (- 2015/11/30
 )2015/12/12التزامه العمل لمكافحة تغير المناخ
بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها وفق ما ورد
في التقرير الوطني حول المساهمة المحددة وطنيا،
حيث حدد لبنان مساهمته بتخفيض انبعاثات الغازات
الدفيئة بنسبة  15في المئة كهدف غير مشروط و30
ف��ي المئة كهدف م��ش��روط بدعم دول��ي بحلول العام
 ،2030وت��م التأكيد على أن ال��ه��دف غير المشروط
بالنسبة للبنان يفترض أمرين :استعادة لبنان وبأسرع
وقت ممكن لوضعه الطبيعي الذي كان سائدا قبل االزمة
االقليمية االخيرة وهذا حق مشروع للبنان ،وعدم نشوء
أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا على أوضاعه .كما كان
قد شارك دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ تمام سالم
في افتتاح حفل توقيع اتفاقية باريس لتغير المناخ في
نيسان .»2016

ندوة عن زراعة الورود
افتتحت وزارة الزراعة في فندق
رمادا بالزا ـ الروشة برعاية الوزير
أك��رم شهيب ،ن��دوة ع��ن المشاكل
الفنية التي تواجه زراع��ة ال��ورود
ف��ي لبنان وحلولها ،ف��ي حضور
حشد من مزارعي األزه��ار والورود
ونقابات وجمعيات زراعية.
ب��داي��ة ،تحدثت منسقة دائ��رة
األزه��ار ومشاتل الزينة في وزارة
الزراعة رنا حسن ،ثم ألقى شهيب
كلمة أك��د فيها «متابعة مشاكل
القطاع ال��زراع��ي وهمومه وتوفير
ال��ح��ل��ول رغ���م األوض�����اع االم��ن��ي��ة

واالقتصادية غير العادية التي تمر
بها البالد ،ورغم الحرائق الناجمة
ع��ن ع��وام��ل م��ت��ع��ددة ،ب��اإلض��اف��ة
إلى إغ�لاق الطرق البرية لتصدير
ال��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة وإغ����راق
األس��واق المحلية بالمنتجات من
دول متعددة ومن سورية والتهريب
عبرها ،رغ��م ك��ل ذل��ك تبقى إرادة
المواطن هي األقوى ،وهي أقوى من
ك ّل شيء».
وشدد شهيب على أهمية «تعزيز
ق��ط��اع ال���ورد ف��ي لبنان ال���ذي بدأ
بالتطور وسيستمر إذا تابعناه

ودعمناه وعملنا على تنميته وزيادة
إنتاجه الواعد» ،مؤكدا ً أنّ الوزارة
«ستعطيه األهمية وال���دور وهي
تعمل ل��زي��ادة ال��ص��ادرات وخفض
الواردات».
ولفت إلى أنّ «تطور قطاع الورد
يتطلب توفير خبرات خارجية ،إال
أننا اليوم في هذه الندوة سنستفيد
م��ن خ��ب��رات لبنانبة ج��ال��ت في
ال��ع��ال��م ووص��ل��ت إل���ى اإلك����وادور
وستعمل لنقل خبراتها ومعارفها
إلى المزارعين لالستفادة منها رغم
الصعاب».

ن�شاطات اقت�صادية
{ عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة أمس برئاسة رئيس
اللجنة النائب روبير غانم تابعت خاللها درس مشروع
القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان المحاسبة.
واستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارتي العدل والمالية،
كما الى رأي دي��وان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب.
وقد تركز النقاش في هذه الجلسة على مسألة االحالة
التي تتم من قبل دي��وان المحاسبة الى النيابة العامة
التمييزية وإلى الهيئة العليا للتأديب في المسائل الجزائية
والمسائل المسلكية .كما تناول النقاش مسألة الحسابات
الخاضعة للرقابة التي خضعت لنقاش مفصل ودقيق
خصوصا لجهة تقييم أداء البرامج والمشاريع التي تقوم
بها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ،اضافة الى بعض
األحكام األخرى.
وبنتيجة المداولة ،أق��رت اللجنة بعض المواد بعد
تعديلها .ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في
درس المشروع المذكور خالل جلسة يوم األربعاء المقبل.

{ أطلق وزي��ر السياحة ميشال فرعون مهرجانات
إهمج السياحية ،في حضور ممثل وزير الثقافة رئيس
المعهد العالي للموسيقى وليد مسلم ،المديرة العامة
لوزارة السياحة ندى سردوك ،رئيس بلدية إهمج نزيه أبو
سمعان.
وأل��ق��ى رئيس البلدية كلمة شكر فيها ف��رع��ون على
«نشاطه الكبير الذي يقوم به رغم الظروف الصعبة التي
تمر بها البالد ولدعمه وتشجيعه الدائم لكل المشاريع
السياحية وت��ط��وي��ره��ا ان على صعيد المهرجانات
السياحية أو البيئية».
وأكد أبو سمعان على أن «دور ممثل وزير الثقافة هو
تأكيد دعمه المتواصل لبلدة إهمج ومشاركته إنجازاتها
على الصعيد الثقافي أو السياحي».
واعتبر «أنّ مهرجان إهمج يساهم بشكل كبير في تطوير
السياحة الداخلية في منطقة جبيل وذلك بفضل أهالي
إهمج والمنطقة».

