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حمليات

اجتماع الفاعليات االقت�صادية في بكركي

ي�شوعي :على الدول المانحة
�شراء م�ساعداتها للنازحين من لبنان
عقدت الفاعليات االقتصادية اجتماعها الشهري أمس،
في الصرح البطريركي في بكركي ،متابعة لالجتماعات
االقتصادية ،برئاسة النائب البطريركي العام المطران
سمير مظلوم ،لتغيب البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي ،بداعي السفر.
بعد اللقاء ،أوض��ح الخبير االقتصادي الدكتور إيلي
يشوعي أنه خالل االجتماع «عرضت الهيئة توصيات
القطاع الصناعي من قبل رئيس جمعية الصناعيين ،وقد
برز النموذج األلماني بمرونته على صعيد أسواق العمل
والعطاءات اإلجتماعية .والنموذج الصيني القائم على
التصنيع والنموذج السويسري ال��ذي من دون م��وارد
طبيعية بنى صناعة قوية .وه��ذه النماذج هي بمثابة
مراجع وتجارب أساسية ،يجب أن تستلهم منها السلطة
التنفيذية في لبنان ،أفكارا وبرامجا للصناعة اللبنانية.
هذا وقد تم تسجيل تراجع للصادرات الصناعية واستيرادا ً
لآلالت الصناعية».
وأض��اف« :لقد عرضت فكرة إع��ادة النظر في النظام
التربوي في لبنان لجهة تخريج مهنيين وتقنيين منتجين
صناعيا ً أكثر من أكاديميين عاطلين عن العمل .وبالتوازي،
كانت شكوى من مسألة النازحين التي ب��دأت مشكلة
إنسانية ومن ثم تطورت لتصبح مشكلة أمنية فاقتصادية،

ألنّ هناك مصانع يتم نقلها من سورية إلى لبنان ،والكثير
من العمال السوريين يأخذون مكان العمال اللبنانيين ،كما
أن مؤسسات الدولة ،كالبنك الدولي يشجع على توظيف
سوريين ويعد بتقديم حوافز للشركات اللبنانية التي
تلبي هذا التمني».
تابع يشوعي« :وق��د تم عرض ج��دول ضخ السيولة
بنسبة  3في المئة من الناتج البناني ،ألنّ التوجه اليوم
لم يعد لالستيراد ،إنما لتشجيع االستثمارات المحلية.
وهناك كالم عن مساعدة المصانع التي تستعمل طاقة
مكثفة والتي تمثل كلفتها أكثر من ثلث سعر مبيعاتها».
وأش��ار إل��ى أن��ه «ك��ان تشديد أيضا ً على أن تحصل
الصناعات على ش��ه��ادات  ،ISOوبالتالي تمن على
دول أوروبا أن تزيد نسب استيرادها من لبنان؛ ففرنسا
تستورد من العالم ما يساوي  540ميليار دوالر ،أما من
لبنان فتستورد فقط  60مليون دوالر ،وأن تخفض كلفة
الشحن وكلفة الرأسمال التشغيلي ،وأن تبسط أيضا
المعامالت وأن تعمل الحكومة على مسألة مناقصات
النفط والغاز ،وكما طلب من ال��دول الواهبة أن تشتري
مساعداتها العينية للنازحين السوريين من لبنان ،وال من
خارجه ،ألنّ المليون ونصف نازح في لبنان هم عبء على
اإلقتصاد اللبناني ،ما يوازي  25مليون نازح في فرنسا».

غ�صن� :سنم�ضي ُق ُدم ًا للدفاع عن حقوق العمال
وتحقيق تطلعاتهم وزيادة تقديماتهم
أك���د أم��ي��ن ع���ام االت��ح��اد ال��دول��ي
لنقابات العمال العرب رئيس االتحاد
العمالي ال��ع��ام غ��س��ان غصن «أنّ
االت��ح��اد سيمضي ُق �دُم �ا ً للدفاع عن
حقوق العمال وتحقيق تطلعاتهم
وزيادة تقديماتهم االجتماعية».
وف��ي كلمة أل��ق��اه��ا خ�لال اإلف��ط��ار
ال��رم��ض��ان��ي ال���س���ن���وي للمجلس
التنفيذي ،ف��ي مطعم ال��س��اح��ة في
ب���ي���روت ،ق���ال غ��ص��ن« :ب��ك�� ّل أس��ف
تمضي األم���ور م��ن س��يء إل��ى أس��وأ
ب��دءا من تداعي السلطة السياسية
بدءا ً من رأس الهرم بانتخاب رئيس
للجمهورية وال��ذي يستمر الشغور
فيه دون أفق وباب ضوء مرورا ً بشلل
التشريع بسبب تعطيل النصاب في
المجلس النيابي وص��وال ً إل��ى تعثر
وتبعثر الحكومة وتضارب المصالح
ال��ف��ئ��وي��ة وح��س��اب��ات المحاصصة
وتقاسم المغانم ويترافق كل ذلك مع
المزيد من الفساد وه��در المال العام
في كل مرافق الدولة من كهرباء وبهذه
المناسبة ال بد من التوقف عما يجري
في الشركة وما تتعرض له واالعتداء
على الحقوق والحريات النقابية إلى
االتصاالت والخدمات العامة ،وصوال
إل��ى أزم��ات النفايات وتلوث البيئة
وتحكم االحتكارات بتفاصيل الحياة
اليومية للمواطنين».
وت���وق���ف ع��ن��د أزم����ة ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين «وتكاثر أع��داد العاطلين
عن العمل مع ما تنشره الصحف عن
عمليات ص��رف تعسفي وجماعي
بالمئات ال بل ب��اآلالف ومع استمرار
تآكل األج���ور واالم��ت��ن��اع ع��ن تطبيق
االتفاق العائد إلى تصحيحها الدوري

منذ مطلع العام  ،»2012وقال« :ك ّل
ذلك يضعنا كاتحاد عمالي عام أمام
تحد التخاذ ق��رارات عملية بالتحرك
واالنقضاض على هذا الواقع المرير
رغم ك ّل المخاطر السياسية واألمنية،
حيث ال خطر أدهى من العوز والبطالة
واستجداء ال��دواء ولقمة العيش وال
ط��ري��ق أس��ه��ل م��ن دف���ع ال��ن��اس إل��ى
ارتكاب الجرائم االجتماعية واألخالقية
ع��ل��ى اخ��ت�لاف��ه��ا ف��ض�لاً ع��ن تأمين
البيئة الحاضنة للتطرف والكراهية
واإلرهاب».
وأضاف« :عاهدناكم دائما ً كاتحاد
عمالي عام ونجدد العهد أمامكم في
هذه األمسية الرمضانية المباركة بأن
نمضي قدما ً للدفاع عن حقوق العمال
وتحقيق تطلعاتهم وزيادة تقديماتهم
االجتماعية .ومن هنا ،يثمن االتحاد
العمالي العام في لبنان القرار الذي
اتخذه أعضاء مجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ال سيما
ممثلي العمال بمشاركة أطراف اإلنتاج
ممثلي الدولة وأصحاب العمل واإلعداد
الجيد لدراسات المدير العام لديمومة
هذه التقديمات السخية ،وهو الموقف
ال��وط��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي ب��إق��رار رفع
مساهمة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي  -فرع المرض واألمومة
تغطية كلفة العناية الطبية لألمراض
المستعصية ،السرطانية والتصلب
اللويحي والتليف الكبدي والضغط
الرئوي».
وت��اب��ع« :ت��ص��ادف ه��ذه المناسبة
الكريمة مع انتخابي أمينا ً عاما لالتحاد
الدولي لنقابات العمال العرب ،وهو
تكليف أعتز ب��ه ليس بسبب أهمية

الموقع وحساسيته في هذه الظروف،
وليس ألنها المرة األولى التي ينتخب
فيها في المشرق العربي ومن لبنان
لهذا الموقع القيادي األول في الحركة
النقابية العربية ،إنما للثقة التي أوالها
القادة النقابيون العرب للبنان والتحاده
العمالي ال��ع��ام ولتجربته النقابية
الديموقراطية الرائدة وإيمانه بالحرية
والتنوع وتداول المسؤولية .كما أنني
أوجه تحية خاصة وصادقة لزمالئي
في المجلس التنفيذي لالتحاد وهيئة
مكتبه ترشيحي ودعمي الذي بدونه ما
كان للبنان هذا الموقع الرائد».
ول��ف��ت إل��ى «أنّ االت��ح��اد ال��دول��ي
لنقابات العمال العرب دورا ً تاريخيا ً
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ق��وم��ي وف���ي دع��م
االتحادات الوطنية في ك ّل بلد عربي
وه��ذا االت��ح��اد ال��ذي يقع على عاتقه
ال��ي��وم مهمات اس��ت��ع��ادة ه��ذا ال��دور
ال��ري��ادي للعمال العرب في الوحدة
والتنظيم والعمل الفاعل ،فضالً عن
تحد من نوع آخر في مواجهة اإلرهاب
والتكفير ومواجهة الكيان الصهيوني
الغاصب لفلسطين وكافة مشاريع
الهيمنة اإلم��ب��ري��ال��ي��ة السياسية
واالقتصادية».
وخ��ت��م« :ع��ه��دي لكم أيها الزمالء
أعضاء المجلس التنفيذي أن أكون
أمينا على ه��ذه المبادئ وأن أسعى
ما استطعت لتحقيقها بمساعدتكم
ودعمكم كما بمساعدة ودع��م األخوة
األشقاء قيادات وأعضاء االتحادات
النقابية العربية من الشقيقة مصر
واألخوة في العراق وسورية وجميع
االت���ح���ادات العمالية العربية في
المشرق والمغرب العربي وأفريقيا».

تو�ضيح من «الإنماء والإعمار»
حول مناق�صات خطة النفايات
تعقيبا ً على ما يجري تداوله في وسائل اإلعالم حول
مناقصات خطة النفايات ،أوضح مجلس إدارة مجلس
اإلنماء واإلعمار «أنّ قرار الترسية لمناقصة مطمر الغدير
جرى اتخاذه بتاريخ  27أي��ار .وقد كانت هذه الترسية
مبدئية بانتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود
واستندت إلى مقارنة أدنى األسعار مع الكلفة التقديرية
التي أعدها المكتب االستشاري ألشغال مطمر الغدير.
وقد جرى تأجيل توقيع العقد مع الفائز من قبل رئيس
المجلس ،بالتوافق مع جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك
بانتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود الذي حصل
يوم الثالثاء في  21حزيران .وبالفعل ،فإنّ العقد العائد

الشغال مطمر الغدير لم يوقع من قبل رئيس المجلس
بالرغم من مرور  25يوما ً على قرار الترسية المبدئية.
ومن ثم انعقد مجلس اإلدارة يوم الخميس في  23حزيران،
أي بعد  48ساعة على فتح أسعار مناقصة مطمر برج
حمود ،وألغى ق��رار الترسية المبدئية العائد لمناقصة
مطمر الغدير المتخذ في  27أيار بعد أن تبين أنّ السعر
األدنى في مناقصة برج حمود جاء لمصلحة اإلدارة أكثر
من السعر األدنى في مناقصة الغدير .هذا القرار األخير
اتخذه مجلس اإلدارة باإلجماع بناء على االتفاق المنوه
عنه أعاله وال عالقة لهذا القرار بكل ما نشر في وسائل
اإلعالم حول دوافعه».

نقابات عمال البناء والأخ�شاب :لو�ضع ّ
حد
لال�ستغالل المزدوج للعامل اللبناني وغير اللبناني
عقد المجلس التنفيذي التحاد
ن��ق��اب��ات ع��م��ال ال��ب��ن��اء واألخ��ش��اب
جلسة برئاسة مرسل مرسل ناقش
فيها القضايا المطروحة على جدول
أع��م��ال��ه ،وت��وق��ف ف��ي ب��ي��ان «أم���ام
استمرار نهج السلطة وسياستها
الطائفية المذهبية واتساع عمليات
ال��ف��س��اد وال����رش����وة وال��ص��ف��ق��ات
وفضائح االتجار بالبشر والتصاالت
واالن��ت��رن��ت وال��ن��ف��اي��ات واس��ت��م��رار
ميوعة وتهرب الحكومة في كشف
المجرمين وس��ارق��ي أم��وال األم�لاك
البحرية والنهرية واالتصاالت التي
تقدر بمليارات ال��دوالرات والتي هي
من حق المواطنين وتكفي لتغطية
سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح
األج���ور وتأمين الكهرباء والمياه
والتعليم والسكن والتغطية الصحية
الشاملة».
وت��وق��ف المجلس أم��ام «عمليات
ال��ص��رف التعسفي م��ن العمل التي

ي��ق��وم ب��ه��ا ب��ع��ض أص��ح��اب العمل
والمؤسسات حيث يستبدلون عمالهم
بعمال غير لبنانيين» ،ف��دان «ه��ذا
العمل الالأخالقي» ،وأك��د «مطالبته
وزارة العمل وسائر األجهزة األمنية
والقانونية بالتشدد في حماية العمال
اللبنانيين وال���زام أص��ح��اب العمل
بتطبيق كل الحقوق التي نص عليها
قانوني العمل والضمان االجتماعي
على ك��ل ال��ع��م��ال اللبنانيين وغير
اللبنانيين ل��وض��ع ح��د لالستغالل
ال���م���زدوج للعامل اللبناني وغير
اللبناني من قبل أصحاب العمل».
كما تطرق إل��ى «م��وض��وع عمال
ورش البناء وحقهم ف��ي الضمان
االجتماعي وطالب إدارة الضمان
ب��إل��زام أصحاب العمل بالتصريح
عن كل عمالهم وعن أجورهم الفعلية
وضرورة دفع التعويضات العائلية
للمضمونين مباشرة م��ن الضمان
االجتماعي وبنسبة  75في المئة

من الحد األدن��ى لألجور كما كانت
بالسابق» ،منوها ً بـ «موقف وزيري
الصحة والعمل لجهة تغطية الضمان
االجتماعي لألمراض المستعصية
بنسبة  100في المئة للمضمونين».
وتناول «الفراغ الرئاسي وتعطيل
الهيئات الدستورية وضرورة ملئها
ع��ل��ى ض���وء االن��ت��خ��اب��ات البلدية
وأهمية وض��ع قانون لالنتخابات
النيابية على قاعدة النسبية وخارج
القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية
واح��دة ،منوها ً بـ «الحراك الشعبي
ال��ذي كان عمالنا ج��زءا ً منه ودوره
الهام في كسر ومواجهة المحادل
الطائفية والمذهبية في االنتخابات
البلدية» ،الفتا ً إلى «ضرورة استمرار
ه���ذا ال��ح��راك الشعبي وت��وح��ي��ده
وتوسيعه ودعوة العمال للمشاركة
ف��ي��ه م��ن أج���ل ال���دف���اع ع��ن حقوق
وم��ص��ال��ح الشعب اللبناني على
مختلف الصعد».

اجتماع في وزارة المال لبحث قرار
�إقفال الحدود �أمام المنتجات ال�سورية
عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع ضمه ووزيري الزراعة أكرم
شهيب والصناعة حسين الحاج حسن ورئيس المجلس األعلى للجمارك العميد
نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي ،خصص لمراجعة اإلجراءات
التي اتخذتها وزارة الزراعة في خصوص إقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية
السورية .وكان تشديد على «ضبط التهريب والتزام القوانين واالتفاقات
المرعية المعقودة بين لبنان وسوريا لحماية إنتاج كل منهما».

بحث مع ال�سفير التون�سي �سبل زيادة التبادل التجاري

الجم ّيل :القطاع ال�صناعي �أظهر
�صمود ًا الفت ًا رغم ال�صعوبات

«كهرباء لبنان» ت�ستنكر
التعر�ض لم�ستخدمي الم�ؤ�س�سة
ُّ
استنكرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ،في بيان« ،ما
تعرض له رئيس دائ��رة الشياح المهندس جهاد شعيب للتوقيف في مخفر
المريجة بناء على إخبار بخصوص سرقة كابالت من محطات الضاحية
الجنوبية ،مع العلم أنّ المهندس جهاد شعيب هو رئيس دائ��رة وغني عن
التعريف نزاهته ونظافة كفه ،ومن يقوم بالتنفيذ هم شركات مقدمي الخدمات
ويقتصر دور مالك المؤسسة على مراقبة تنفيذ األعمال».
وجدّدت النقابة تأكيد استنكارها وشجبها «لما يتعرض له مستخدموها
جراء فشل شركات مقدمي الخدمات» ،مذكرين الجميع بأنّ النقابة قالت مرارا ً
وتكرارا ً إنّ «فشل الشركات سيدفع ثمنه عمال ومستخدمو المؤسسة».
كذلك ،ج �دّدت مطالبتها «بإنهاء عقود هذه الشركات وإع��ادة األم��ور الى
نصابها الصحيح».
وفي السياق ،أعلنت نقابة موظفي وعمال أوجيرو ،في بيان« ،وقوفها
وتأييدها لمطالب نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ،وتستنكر
الحملة التي تتعرض لها من قبل إدارة المؤسسة».
وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ،في بيان،
«تأييده وتضامنه ووقوفه صفا ً واحدا ً وجنبا ً إلى جنب مع نقابة عمال كهرباء
لبنان.
واستنكر المجلس ما «تتعرض له النقابة من تهديد وترغيب وإدارة الظهر
للمطالب المحقة من اإلدارة ،مع تأكيده على حرية العمل النقابي ،وصوال ً إلى
اإلضراب أو االعتصام لتحقيق المطالب».

دبو�سي يُه ّنئ نقيب الأطباء
في طرابل�س وال�شمال
هنأ رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ،الدكتور عمر عياش
لمناسبة استالمه مهماته نقيبا ً لألطباء في طرابلس والشمال ،في حضور مديرة
النقابة رنا شعراني ناجي» ،معربا ً عن تمنياته «أن تتكلل مسيرة نقابة األطباء
بالنجاح الدائم» ،الفتا الى «أننا كقطاع خاص يهمنا أن تكون عالقاتنا بالمهن
الحرة عالقات عضوية ،ألنّ حركة النمو االقتصادي مرتبطة باألنشطة المهنية
الحرة ،واألطباء يلعبون دورا ً حيويا ً في دورة الحركة االقتصادية واالجتماعية،
وكلما تع ّززت قدرات الجسم الطبي ،وتعالت كفاءات مكوناته ،كلما انعكست
إيجابا ً على مختلف الصعد».
وتابع دبوسي »:نحن من خالل هذه الزيارة جئنا لنؤكد وقوف غرفتنا إلى
جانب تطلعات نقابة األطباء ،مبدين حرصنا على التعاضد والتواصل والحفاظ
على كرامة الطبيب في وطننا».
وث ّمن النقيب عياش ،من جهته« ،ال��دور غير المسبوق الذي تلعبه غرفة
طرابلس ولبنان الشمالي ،تجاه كافة مكونات المجتمع المدني وتجاه نقابة
أطباء األسنان وهي جزء ال يتجزأ من نقابة األطباء» ،الفتا ً إلى «المؤتمرات
والندوات وورش العمل العلمية والطبية التي نظمتها نقابتنا واستضافتها
غرفة طرابلس ،وهذا ما يع ّزز لقاءاتنا المستمرة على مختلف المستويات،
ولدينا رغبة كما قال الرئيس دبوسي بأن تكون لدينا حركة تنمية مداها األوسع
قيام فنادق وسياحة استشفائية ومؤسسات حيوية وخدمية ،تشكل بمجموعها
بنية أساسية لركائز اقتصادنا الوطني ،كما نريد طرابلس مدينة اقتصادية
وجاذبة ومميزة ،بفعل موقعها االستراتيجي ،وبفعل إرادة التعاون والتعاضد
والتطلع نحو المستقبل الواعد».

«ال�صحة»� :إقفال ح�ضانة ومعامل و�أفران
ومالحم غير م�ستوفية لل�شروط
ق ّرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إقفال دار حضانة petit monde
غير المرخصة في بئر العبد ولعدم توافر الشروط المطلوبة لديها.
من جهة أخرى ،أفادت وزارة الصحة في بيان صادر عن مكتب أبو فاعور ،أنه
«في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،قام مراقبو وزارة الصحة بتوقيف ثالث
آليات ،تابعة لمعمل البان واجبان الوديان في علما قضاء زغرتا ،تستعمل في
نقل األجبان واأللبان من دون تبريد وال تستوفي الشروط الفنية الخاصة بنقل
المواد الغذائية ،وت ّم حجز السيارات من قبل قوى األمن الداخلي.
وتم إقفال معمل  le rodainألصحابه محمد عاكوم وحسين عاكوم في الحدث
ـ سان تيريز بالشمع األحمر لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة.
وقام المراقبون الصحيون بتوقيف فرن مخابز اإليمان لصاحبه وائل خليل
في حمانا عن العمل لحين استيفائه الشروط المطلوبة وتلفوا لديه كمية من
الطحين والعجين.
وت ّم توقيف محمصة أبو فاضل في برمانا عن العمل لحين استيفائها الشروط
الصحية المطلوبة.
وتم إقفال حلويات عمار لصاحبه محمد ياسر الشاطر في منطقة العبدة ـ
عكار لعدم استيفائه الشروط الصحية ،وتوقيف فرن الراعي لصاحبه بالل عيد
في الميناء عن العمل لحين استيفائه الشروط.
وقام المراقبون الصحيون في البقاع الغربي بإقفال ملحمة زكريا قديراني في
المرج لعدم تنفيذ الشروط الصحية المطلوبة رغم توجيه أكثر من إنذار إليه.
كما ت ّم تلف كمية من المواد الغذائية المنتهية الصالحية من كافيه رواق في
عاليه وتم تسطير محضر ضبط في حق صاحبه جاد المدقة».

حملة نظافة
عند مدخل مدينة �صور ال�شمالي
نظم اتحاد بلديات قضاء صور وبلديتا العباسية وصور حملة نظافة على
المدخل الشمالي للمدينة ،إبتداء من مفرق بلدة الشبريحا مرورا ً بمنطقة مفرق
العباسية وجل البحر وصور الذي يشكل ممرا ً أساسيا ً لقرى القضاء ،حيث
عملت فرق التنظيف واليات البلديات بجرف األتربة ورفع النفايات وكنس
الشوارع بمواكبة من رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني
ورئيس بلدية العباسية خليل حرشي ونائب رئيس بلدية صور صالح صبراوي
يرافقهم اعضاء من المجالس البلدية.
وثمن الحسيني الخطة التي من شأنها تحسين الوضع البيئي في المنطقة
الممتدة من الشبريحا الى مدينة صور ،آمالً من المواطنين االلتزام بالنظافة
العامة من أجل بيئة أفضل ومشهد على الطريق العام يليق بهم ،داعيا ً إلى أن
تكون الحملة أسبوعية.
واعتبر رئيس بلدية صور صالح صبراوي ،من ناحيته ،أنّ المداخل المشتركة
بين بلدية صور العباسية تحتم علينا أن نقوم بحملة نظافة من أجل التخلص
من المشاهد التي تشوه مدخل المدينة ،فكان التعاون والتجاوب مع الفكرة من
قبل بلدية العباسية مشكورة ،داعيا ً إلى االستدامة ،آمالً أن «يُصار إلى إزالة
اللوحات اإلعالنية التي أيضا ً تتسبب بتلوث بصري».
شكر رئيس بلدية العباسية حرشي شكر ،بدوره ،اتحاد بلديات قضاء صور
وبلدية صور على المبادرة التي تساهم في تحسين الظروف البيئية للمنطقة
وتجميل مدخل المدينة من أجل أن يكون لدينا بيئة سليمة ونظافة من أجل
صحة أبنائنا وأوالدنا ،متمنيا ً من سكان المنطقة التعاون في الحفاظ الدائم
على النظافة العامة.

الجميل مستقبالً بودالي في جمعية الصناعيين
استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي
الجميل في مقر الجمعية ،سفير تونس كريم بودالي وبحث
معه في سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين ،ال سيما
تسهيل إدخال المنتجات الصناعية اللبنانية الى االسواق
التونسية.
وخ�لال اللقاء ،ق��دم الجميل ع��رض�ا ً ع��ن الصناعات
اللبنانية والجودة والمواصفات العالية التي تتمتع بها،
«وهذا ما مكنها من دخول األسواق العالمية األكثر تطلباً».
وقال« :رغم المشكالت واألحداث التي تحيط ببلدنا ،وال
سيما إغالق المنافذ البرية أمام صادراتنا الصناعية ،أظهر
القطاع الصناعي صمودا ً الفتاً ،وهذا دليل قوة ،بحيث
أنّ صادراتنا لم تنهر بل أظهرت مدى تشبث الصناعيين
ببلدهم وقدرتهم على االستمرار رغ��م ك� ّل التحديات».
وأكد أنّ «قدرات القطاع الصناعي اللبناني ستتع ّزز مع
استخراج الغاز في لبنان وإطالق ورشة إعمار سورية».
وتطرق الجميل إلى الميزان التجاري بين البلدين «الذي
يميل كثيرا ً لمصلحة تونس» ،داعيا ً إلى «معالجة هذا األمر

عبر إزال��ة بعض المعوقات وتسهيل دخ��ول المنتجات
والخدمات اللبنانية الى االسواق التونسية ،في إطار من
االنفتاح والتعاون االقتصادي بين البلدين الذي يعكس
مدى أهمية العالقات التاريخية بينهما».
واق��ت��رح السفير التونسي ،من جهته ،إع��داد رؤية
مستقبلية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة
كل المشكالت القائمة .وق��ال« :الجميع يعلم أن لبنان
سيكون القاعدة إلع��ادة إعمار سوريا ،وتونس قاعدة
إلع���ادة إع��م��ار ليبيا ،وه���ذان م��ش��روع��ان كبيران ج��دا،
سيشغالن القطاعات االقتصادية المختلفة في البلدين،
ال سيما القطاع الصناعي» ،مشيرا ً إلى أنّ «تونس أعدت
خطة خمسية للتنمية ،ونحن نرى في ذلك فرصة مناسبة
لدخول الصناعيين اللبنانيين إلى السوق التونسية».
وأب��دى الجميل اهتماما ً بذلك ،مقترحا ً أن يقوم وفد
من الصناعيين اللبنانيين بزيارة تونس لالطالع على
السوق عن كثب وخلق شراكات بين القطاع الصناعي في
البلدين.

نقابة المهند�سين في طرابل�س
ت�س َّل ْ
مت �شهادة الجودة ISO

خالل تسليم الشهادات
احتفلت نقابة المهندسين بطرابلس
باستالمها ش��ه��ادة ال��ج��ودة 2015
 ، ISO -9001في حضور الدكتور
مصطفى الحلوة ممثالً النائب محمد
الصفدي ،نقيب المهندسين ماريوس
بعيني ،ال��دك��ت��ور خالد ال��ول��ي نائب
رئيس بلدية طرابلس ،المدير اإلقليمي
ل  DQSLEBANONإدوار غريسوم
وروبير جالم مدير LEADERSHIP
 ،SYSTEMSوالممثلة اإلدارية لنظام
الجودة في النقابة هند غندور ومنايا
األيوبي ،وحشد من المهندسين.
وب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي ،قدمت
المحامية منايا األي��وب��ي لالحتفال،
ثم تحدث نقيب المهندسين ماريوس
بعيني فأشار «إلى بدء مسيرة النجاح
في اإلنجازات التي تحققت عبر التعاقد
مع شركة  PWCالتي تصنف ضمن
أهم خمس شركات تدقيق عالمية ،من
أجل تدقيق مالي وإداري محترف وفقا
للمعايير العالمية ،بما يتالءم مع حجم
النقابة ويواكب التطور ،ويعزز الحماية
والشفافية».
ثم تحدث إدوارد غريسوم المدير
اإلق��ل��ي��م��ي ل��ـ DQS LEBANON
فعرف بخدمات الشركة ،وهي ألمانية
وتتواجد عبر  28مكتبا في العالم،
مشيرا «إل���ى ن��ب��ذة ع��ن خدماتها في

إدارة الجودة ،واإلستدامة والمسؤولية
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات وال��ص��ح��ة
والسالمة التشغيلية ،وإدارة المخاطر،
وسالمة الغذاء ،والنظافة ،إضافة إلى
خدمات في قطاعات أخرى ،مثل الصحة
العامة والمعدات الطبية والتجميل
والسيارات» .
وشرح «مفهوم المصطلح» »ISO
والرموز المرتبطة ،مشددا ً «على تلك
التي تهم المهندس ومكاتب المهندسين،
وأوضح «أن هذا المصطلح هو إختصار
للمنظمة ال��دول��ي��ة للمعايير ،وهي
كيان مستقل وغير حكومي ،ويتشكل
أعضاؤها من منظمات وطنية للمعايير
يمثلون أكثر من  162دولة».
وتحدثت الممثلة اإلداري���ة لنظام
الجودة في النقابة هند غندور ف»عددت
أب��رز أه���داف ال��ج��ودة ومبادئها وعن
الرؤية قالت« :تركز النقابة على رضى
جمهور المهندسين المنتسبين لآلرتقاء
إلى بيت مهندس ودي ومعاصر ،يواكب
أفضل معايير التكنولوجيا ،ويسهم
في تحقيق أه��داف النقابة ،في تعزيز
دور الموظفين ،بإستقبال المهندسين
وإش��ع��اره��م بجو العائلة م��ن خالل
التدريبات وقياس إنطباعات رضى
المهندسين» .
وت��ن��اول��ت «الهيكلية والتوصيف

ال��وظ��ي��ف��ي ون��ظ��ام إدارة العمليات
التنفيذية ومؤشرات األداء األساسية،
وكيفية قياس رضى المهندسين وما
يتعلق بخطة العمل لتسوية المخاطر.
وت����ح����دث روب����ي����ر ج��ل��ام م��دي��ر
LEADERSHIP
SYSTEMS
ف»تناول كيفية عمل نظام «اإليزو» في
العالم وتطبيقاته في نقابة المهندسين
على الصعد اإلدارية والوظيفية إستنادا
على آراء المهندسين ،ورؤيتهم في
كيفية ت��ط��وي��ر ال��ن��ق��اب��ة ،وم���ن خ�لال
المالءمة بين متطلبات «اإليزو» وكيفية
العمل في النقابة» .
وق��ال« :لقد أجرينا ع��دة تعديالت
وتابعناكافةاألمورلمطابقتهابمتطلبات
النظام ومن ثم بدأنا نتلمس التجاوب
بفضل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ق��ام بها نقيب
وأعضاء مجلس النقابة والمهندسون،
وما قمنا به هو الطريقة الفعالة لكي
نصل إلى النتائج الملموسة ،والحصول
على ال��ش��ه��ادة خ�لال ستة أش��ه��ر من
المتابعة والتنفيذ ،سيما وأن األساس
بالنسبة لنا هم كيفية إفادة المهندسين
والموظفين من ه��ذا النظام في ضوء
اإلنجازات التي جرت».
ثم تسلم النقيب بعيني من المدير
اإلقليمي إدوار غريسوم شهادةالجودة
.ISO -9001 2015

الجمعيات الأهلية :لن ن�سمح بتحويل
�شاطئ الرملة البي�ضاء ملكية خا�صة
أعلنت الجمعيات األهلية في بيروت والضواحي «رفضها
أي عملية سطو على شاطىء الرملة البيضاء ،ألنه ملك عام
ولن نسمح بتحويله ملكية خاصة» ،منوهة بموقف الرئيس
نبيه بري والوزير غازي زعيتر من هذا الموضوع.
وشدّدت ،في بيان صادر عن لجنة المتابعة ،على «أنّ
الملكية العامة تعود لجميع اللبنانيين فهي الستعمال
الجميع وال تباع وال تشترى وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمن،
كما نص على ذلك قانون تحديد األمالك العمومية الصادر
في  10حزيران  1925وال يزال نافذاً .وشاطىء البحر هو
ملك عام بتصرف جميع المواطنين من دون إستثناء أو
تمييز مثله مثل الطريق العام والحديقة العامة».
ولفتت إلى «أنّ المرسوم رقم  4810الصادر في 24
حزيران  1966بعنوان نظام إشغال األمالك العامة البحرية،
حدّد األسس المفروضة في حال السماح بإشغال الشاطىء
البحري وإستثماره ،ومنها أن يكون االستثمار عمالً
استثنائيا ً وإشغاال ً موقتا ً وله مبررات سياحية أو صناعية
وذو صفة عامة أي أن يبقى المشروع بتصرف العموم ،وأال
يشكل االستثمار المطلوب عائقا ً لوحدة الشاطىء ،وإنّ بيع

أي جزء من المشروع أو تخصيصه الستعمال حصري ينفي
الصفة العامة عنه وبالتالي ينتفي مبرر وجوده».
أضافت« :إنّ هذه القوانين تعرضت لالستباحة من
قبل سوليدير والزيتونة باي ودالية الروشة واإليدن روك،
وحاليا ً يأتي دور شاطىء الرملة البيضاء ،وهي تعديات
غير قانونية وغير شرعية تهدف الى حرمان أهالي بيروت
وسكانها والفئات الفقيرة من متنفسهم البحري الوحيد من
خالل تدمير واجهة بيروت البحرية وبيعها».
وأشارت إلى أنّ «تصريح محافظ بيروت بضمان عدم
إغ�لاق المسبح الشعبي ال يكفي ،بل عليه ضمان عدم
استباحة القوانين والملكية العامة ومالحقة كل من تورط
في بيع جزء من شاطىء الرملة البيضاء».
ون ّوهت بموقف الرئيس نبيه بري والوزير غازي زعيتر
من هذه القضية ،وطالبت النيابة العامة المالية «بوضع
يدها على الملف» ،معلنة «أننا سنتحرك بكل الوسائل
واألساليب القانونية والديمقراطية لمنع سرقة شاطىء
الرملة البيضاء كما سرقت عقارات أهل بيروت في وسطهم
التجاري».

