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اقت�صاد

الق�صار ير�أ�س الوفد اللبناني الم�شارك في «بيروت �إلى بيجينغ»:
ّ
ن�أمل �أن ي�ضع حجر الأ�سا�س لتعاون كبير وناجح مع ال�صين
يترأس رئيس الهيئات االقتصادية
اللبنانية ال��وزي��ر السابق عدنان
القصار ،الوفد اللبناني المشارك
في فعاليات مشروع «بيروت إلى
بيجينغ» تحت عنوان «حزام واحد
طريق واحد :من لبنان إلى الصين»،
والذي تحتضنه العاصمة الصينية
بكين من  15إلى  29تموز الحالي،
بالتزامن مع ذكرى مرور  45عاما ً
على إقامة العالقات الديبلوماسية
ب��ي��ن ال��ص��ي��ن ول��ب��ن��ان ف��ي ال��ع��ام
.1972
وانطلقت فكرة مشروع «بيروت
إل��ى بيجينغ» ،عقب اللقاء ال��ذي
جمع القصار مع وزي��رة الثقافة في
جمهورية الصين الشعبية ورئيسة
جمعية ال��ص��داق��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة مع
الشعوب األجنبية لي كسياولين في
القاهرة مطلع العام الحالي ،على
هامش منحه «جائزة المساهمات
البارزة للصداقة الصينية ـ العربية»
من قبل الرئيس الصيني شي جين
بينغ.
وت���ه���دف ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ش��روع

إل��ى تعزيز العالقات االقتصادية
والتجارية واالستثمارية والسياحية
بين لبنان والصين ،وسعيا ً وراء
وضع الشركات اللبنانية موطىء
قدم في الصين التي تعتبر اليوم أهم
اقتصاد على مستوى العالم وأهم
شريك تجاري بالنسبة إلى العالم
العربي.
وس��وف يتخلل مشروع «بيروت
إل��ى بيجينغ» ،م��ه��رج��ان ال��ت��ذوق
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وم��ع��رض��ا ل��ل��ش��رك��ات،
وم��ؤت��م��را ل�لأع��م��ال ،إض��اف��ة إل��ى
برنامج ثقافي .وي��ش��ارك فيه أهم
وأكبر الشركات اللبنانية في كافة
القطاعات ،ومنها قطاعات :النبيذ،
زيت الزيتون ،المعلبات ،المكسرات،
األلبان واألجبان ،الشوكوال ،شركات
ق��ان��ون��ي��ة ،ش��رك��ات اس��ت��ش��اري��ة،
الصيرفة ،والنقل.
والالفت أنّ الصين أصدرت لهذه
المناسبة سلسلة طوابع تم التداول
بها في كافة أنحاء البالد ،إحداها
ت��ح��م��ل ص����ورة ال��ق��ص��ار كصديق
قديم للصين ،وأخرى تحمل صورة

للمطبخ والمأكوالت اللبنانية.
وم��ن المرتقب أن يلتقي القصار
خ�لال زي��ارت��ه إل��ى الصين ،رئيس
جمهورية الصين الشعبية شي جين
بينغ والزعيم الصيني وانغ زينغوي
الذي رأس وفد الصين المشارك في
فعاليات «مؤتمر األع��م��ال العربي
الصيني» الذي احتضنته العاصمة
اللبنانية بيروت العام المنصرم،
إضافة إلى وزيرة الثقافة الصينية
ورئيسة جمعية الصداقة الصينية
مع الشعوب األجنبية لي كسيولين
ووزي��ر خارجية جمهورية الصين
الشعبية ،ووزير التجارة الصيني،
ون���ائ���ب رئ��ي��س ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي
الصيني تشن يولو ،ورئيس المجلس
الصيني لتعزيز التجارة الدولية
جيانغ زينغوي ورئ��ي��س جامعة
،Renmin LI Yongqiang
إضافة إلى العديد من اللقاءات مع
رؤس��اء المصارف ورج��ال األعمال
والمستثمرين الصينيين.
وفي هذا اإلطار ،أشار القصار إلى
أنّ «زيارة الوفد اللبناني إلى الصين

هي في غاية األهمية في هذا التوقيت
بالذات وال ب ّد من استثمارها بالشكل
المطلوب نظرا ً ألنّ الشركات الصينية
تعتبر ال��ي��وم بين أه��م الشركات
العالمية ،وبالتالي ال ب ّد من تحفيزها
للمجيء إلى لبنان واالستثمار فيه،
وإق��ام��ة وش��راك��ة م��ع المجموعات
العقارية اللبنانية من أجل التعاون
معها على تنفيذ مشاريع الصين في
المنطقة ،بما يعود بالنفع الكبير على
االقتصاد اللبناني وعلى الشركات
اللبنانية واللبنانيين بشكل عام».
وق��ال« :إنّ العالقات اللبنانية ـ
الصينية ضاربة في الجذور وتمتد
إلى سنوات طويلة ،فهي ب��دأت في
العام  1955حيث ت � ّم توقيع أول
اتفاقية تجارية بين لبنان والصين
وق���د ك���ان ل��ي ش���رف ال��ع��م��ل على
تحقيقها ،وتوجت في العام 1972
بإقامة ع�لاق��ات ديبلوماسية بين
لبنان وجمهورية الصين الشعبية،
وهي مستمرة لغاية اليوم ونسعى
بحكم عالقاتنا المتينة التي كرستها
وشقيقي عادل مع الجانب الصيني،

إلى تسخيرها بأفضل السبل الممكنة
لمصلحة وطننا الحبيب».
أض��اف« :لست أبالغ إن قلت إنّ
الصين كانت أكبر مدرسة ال بل أهم
جامعة في حياتي وحياة شقيقي
ع����ادل ح��ي��ث ب��دأن��ا ال��ت��ع��ام��ل مع
الصين منذ أوائل الخمسينات ،وكنا
أول عربيين يتعامالن مع الصين
الشعبية وواك��ب��اه��ا ف��ي السنوات
األرب��ع األوائ��ل من عمرها ،ورأيناها
تنمو وت��زده��ر حتى أصبحت قوة
اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية عظمى في
عالمنا اليوم».
وختم« :أنا واثق بأنّ حزاما ً واحدا ً
وطريقا ً واح��دا ً إلى الصين :بيروت
إل���ى ب��ك��ي��ن» ،ض��م��ن استراتيجية
الرئيس الصيني سيضع معلما ً آخر
للصداقة مع الصين وكذلك للتبادل
الثقافي والتجاري بين بلدينا ،مع
تمنياتي بأن يضع «مشروع بيروت
إلى بيجينغ» حجر األساس لتعاون
كبير وناجح ،وشراكات ومشاريع
مشتركة قائمة على الثقة والمنفعة
المتبادلة».

«تجمع رجال الأعمال» و«الوكالة الجامعية للفرنكوفونية»
اتفاقية �شراكة بين
ُّ

زمكحل :قوة القطاع الخا�ص هي الركيزة الأ�سا�سية القت�صادنا
ومن واجبنا نقل خبرتنا ومعرفتنا �إلى الجيل الجديد
و ّق���ع ت��ج� ُّم��ع رج���ال األع��م��ال اللبنانيين
( )RDCLممثالً برئيسه الدكتور فؤاد زمكحل
والوكالة الجامعية للفرنكوفونية (،)AUF
الممثلة برئيسها ج��ان ب��ول دي غ��ودم��ار،
وبالتكليف بالرئيس اإلقليمي لمكتب الشرق
األوس���ط الدكتور هيرفي س��اب��وران اتفاقية
شراكة (مذكرة تفاهم) تهدف إلى تعزيزالتعاون
إلش��راك القطاع الخاص في لبنان مع طالب
الجامعات لمساعدتهم على االستعداد لعالم
األعمال وتعزيز روح المبادرة لديهم.
بعد التوقيع تحدث زمكحل قائالً« :نحن
واثقون ونذ ّكر بصوت عال وقوي بأنّ الركيزة
األساسية لبلدنا واقتصادنا هي قوة القطاع
الخاص وقدرته على الصمود أمام أي نوع من
الصعوبات ،وشجاعته أمام المخاطر المتعدّدة
التي تطارده ،ومثابرته في وجه عدم االستقرار
المحيط بنا وسرعته ،على عكس المواقف
حسه الدائم إليجاد الفرص
الصعبة ،وأخيرا ً ّ
المختبئة وراء األزمات».
أض��اف« :ف��ي وق��ت تقوم جميع اقتصادات
ال��ع��ال��م ب��ورش��ة إع����ادة ه��ي��ك��ل��ة ،وف���ي وق��ت
تفقد الموارد الطبيعية من قيمتها وسلطتها
النقدية ،ينشأ مكان عظيم للموارد البشرية
ولألفكار اإلبداعية ،ولرجال األعمال الشجعان،
وللشركات الصغرى الدينامية الجديدة التي
يتم تأسيسها ،فيتح ّول االقتصاد التقليدي
إلى اقتصاد المعرفة واإلب��داع .وهناك فرصة
كبيرة أمام رجال األعمال اللبنانيين لحفر مكان
لهم في عالم األعمال حيث ت��زداد التنافسية
والصعوبات .ل��ذا من المهم تشجيع طالبنا
الشباب على ابتكار أفكار جديدة  ،وتطوير نقاط
القوة لديهم ،والتميّز باستمرار والمثابرة ضمن
أي بيئة ،سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة».
وتابع زمكحل« :لطالما كان وسيظل دائما ً
رج��ال األعمال اللبنانيون مبدعين ومبتكرين
معترف بهم عالمياً ،فهم أول من يخوض مغامرة
اكتساب أس��واق وبلدان وق��ارات جديدة ،مهما
كانت المخاطر والصعوبات .ونحن كرجال أعمال
لبنانيين ،من واجبنا أن ننقل تجربتنا ومعرفتنا
إلى الجيل الجديد .وهدفنا هو تدريب وتشجيع
الطالب الشباب لدينا للقيام بمشاريع وخلق
القيمة وإنشاء مؤسسات صغرى يمكن أن تتطور
بسرعة لتصبح شركات صغيرة ومتوسطة
الحجم كونها المحرك الرئيسي القتصادنا ،إذ هي
من تولد العمل والقيمة والنمو».

زعيتر يتابع مع نواب وفاعليات �ش�ؤون ًا �إنمائية
ويلتقي لجنة مهرجانات بعلبك
تابع وزير األشغال العامة والنقل
غ����ازي زع��ي��ت��ر م��واض��ي��ع إنمائية
مناطقية مع عضوي تكتل «التغيير
واإلص��ل�اح» النائبين نبيل نقوال
وع��ب��اس ه��اش��م ،ث��م النائب قاسم
هاشم ،والنائب السابق حسن حب
الله وفاعليات بلدية.
وق���ال ق��اس��م ه��اش��م بعد اللقاء:
«بحثنا في القضايا اإلنمائية لمنطقة
ال��ع��رق��وب حاصبيا ،وت��داول��ن��ا في
اوضاع البالد االقتصادية والسياسية

واالمنية ،وشددنا على أهمية ملف
النفط والتطور االيجابي بشأنه،
ألن اللبنانيين يتطلعون اليوم الى
هذه الثروة الوطنية لتجاوز األزمة
االقتصادية والمالية».
أضاف« :إنّ رؤية رئيس المجلس
النيابي نبيه بري بشأن ملف النفط
منذ البداية كانت صائبة وفي مكانها
للحفاظ على حق لبنان من األطماع
اإلسرائيلية ،وهذا ما كان حذر منه
الجميع خ�لال السنتين األخيرتين

على المستوى المحلي وال��دول��ي
خالل لقاءاته مع وسطاء دوليين .لقد
كان الرئيس بري واضحا ً بأنّ لبنان
سيحافظ على حقه ال��ذي ال يمكن
التنازل عنه وأنه لن يسمح بأن تكون
هناك مزارع شبعا جديدة بحرية».
وت��س��ل��م زع��ي��ت��ر م��ن وف���د لجنة
مهرجانات بعلبك برئاسة نايلة دو
فريج دعوة بمناسبة الذكرى الستين
الف��ت��ت��اح وان���ط�ل�اق ال��م��ه��رج��ان��ات
بأضخم عرض بتاريخ فرقة كركال.

وزير البيئة :لم�ساندة جهودنا
في مكافحة تلوث الليطاني
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في سلسلة تغريدات
عبر «تويتر» صباح أم��س« ،أننا نواجه  25سنة من
المخالفات في الليطاني .نفايات المصانع والمداجن
والمسالخ والصرف الصحي والمبيدات والمرامل حولت
النهر إلى مجرور ،والكل صامت».
أض��اف »:وض��ع��ن��ا م��ش��روع ق��ان��ون لتنظيف مجرى
الليطاني م��ن المنبع إل��ى المصب وبحيرة القرعون
كلفته  880مليون دوالر ال يزال بانتظار انعقاد المجلس

النيابي» .وقال« :طالبنا البلديات بمنع التعديات ،وقوى
األمن والقضاء بالتدخل ،والقوى السياسية برفع الغطاء
عن المخالفين ولكن ذلك ما زال خجوالً ،ولن نيأس».
وأوض��ح أنّ «وزارة البيئة تتعاون مع ك ّل ال��وزارات
ونواب البقاع والجنوب والمجتمع المدني في موضوع
الليطاني».
وختم« :المطلوب مساندة جهودنا وال مجال للتهكم
هنا».

كرمته الجامعة الأميركية خالل احتفالها بعيد ت�أ�سي�سها
ّ

�أبو غزاله :مجموعتنا من �أهمّ ال�شركات العالمية
محمد الحاجم
بمناسبة الذكرى  150لتأسيسها،
أق��ام��ت ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة في
بيروت احتفاال ً تكريميا ً لخريجي
الجامعة م��ن ك��اف��ة أن��ح��اء العالم
في ذك��رى تخ ّرجهم الذهبي الـ50
وال��ف��ض��ي الـ 25ل��ص��ف��وف سنتي
 1966و ،1991في «أسمبلي هول»
في الجامعة ،أعقبه حفل استقبال
تخلله تكريم رجل األعمال الدكتور
طالل أبو غزاله.
وحضر الحفل الوزراء السابقون:
عبد الرحيم مراد ،كريم بقرادوني،
وناظم ال��خ��وري ،مديرة «الوكالة
الوطنية ل�لإع�لام» ل��ور سليمان،
رئيس الجامعة األميركية في بيروت
الدكتور فضلو خ��وري ،إضافة إلى
عدد من عمداء الجامعة وإدارييها
وحشد من الخريجين.
وأل��ق��ى أب��وغ��زال��ه كلمة رئيسية

خالل الحفل شكر فيها لبنان على
استضافته له كالجئ فلسطيني،
ومدرسة المقاصد اإلسالمية لسنوات
الدراسة الثانوية فيها ،والجامعة
األم��ي��رك��ي��ة «ألن��ه��ا علمتني أهمية
ال��ج��ودة ف��ي التعليم وأت��اح��ت لي
مقابلة زوجتي نهى عام .»1956
كما شكر الجامعة األميركية ألنها
أتاحت له الفرصة عام  1978إلقامة
كلية طالل أبو غزاله للدراسات في
األع��م��ال .وق���ال« :ش��ك��را ً للجامعة
النتخابي ف��ي مجلس أمنائها في
نيويورك عام .»1980
وتابع« :شكرا ً ألنتي عشت حياتي
علي
في ظ ّل نعمة المعاناة ،إذ كان ّ
أن أعاني ألك��ون الطالب المتف ّوق
في ك ّل صفوف دراستي بين عامين
 1948ـ  ،1960لكي أحصل على
منحة دراسية كاملة طيلة سنوات
ال���دراس���ة وألك����ون ال��ط��ال��ب األول
المتف ّوق بين الطالب الالجئين في

لبنان ألحظى بالمنحة الوحيدة
التي قدّمتها أونروا عام .»1956
وأردف« :ك��ان شعوري منذ عام
 1948ب��أنّ
علي أن أؤدي رسالة
ّ
تحققت في  21تشرين الثاني 2001
عندما انتخبتني األم���م المتحدة
رئيسا ً لفريق تقنية المعلومات
واالت���ص���االت ل��رس��م استراتيجية
العالم .وأريد أيضا ً أن أشكر ممثلي
ال����دول وال��م��ن��ظ��م��ات وال��ش��رك��ات
النتخابهم لي رئيسا ً عليهم ،رغم
علمهم بأنني فلسطيني ـ أردن��ي
عربي مسلم».
وختم« :شكرا ً للقادة واألصدقاء
واألف������راد داخ����ل م��ج��م��وع��ة ط�لال
أبوغزاله الدولية ،الذين ساعدوني
من أجل أن نصبح من بين أه ّم 20
شركة على مستوى العالم في مجال
الخدمات المهنية وبناء القدرات،
والشركة األكبر في العالم في مجال
حقوق الملكية الفكرية».

خالل توقيع االتفاقية
وخ��ت��م زمكحل معلنا ً أن��ه «سيتبع هذه
المبادرة شراكات واتفاقات أخ��رى لتشجيع
روح المبادرة وري��ادة األعمال إلع��داد الطالب
الشباب على عالم األعمال لخلق قنوات تواصل
منتظم والتآزر المثمر والب ّناء بين الشركات
والجامعات وحتى المدارس .تواصل متين بين
رجال األعمال والطالّب والرياديين».
ثم تحدث سابوران فقال« :مما ال شك فيه أنّ
للحدث الذي يجمعنا اليوم في مقر تجمع رجال
األعمال اللبنانيين قيمة رمزية عالية حيث
أنه يحقق رسميا ً بفضل توقيع هذا االتفاق،
التعاون الفعلي المنشود والمطلوب ال��ذي
يعمل على إبرامه منذ عدة أشهر ك ّل من الوكالة
الجامعية للفرنكوفونية وتجمع رجال األعمال
اللبنانيين».
وأض��اف« :تشهد األوس��اط األكاديمية في
السنوات األخيرة تغيرا ً جذرياً ،وبات عليها،
كعنصر فاعل ف��ي تحقيق التقدم والتطور،
مواجهة التحديات الجديدة والكبيرة التي
تواجه المجتمعات الحديثة في مجال التدريب

والبحوث .ففي عالم خاضع أكثر فأكثر لقواعد
المنافسة واحتياجات االبتكار ،يغدو تدريب
محترفين مؤهلين بإمكانهم التأقلم مع متطلبات
عالم العمل ،مهمة الجامعات األساسية ،مع
الحاجة األكيدة إلى إصالحات عميقة في أساليب
التدريب لكي تتناسب مكتسبات التعليم اآلتية
من التعليم األكاديمي بشكل أفضل مع متطلبات
االندماج المهني».
وتابع سابوران« :إنّ هذه القضايا الرئيسية
تمسنا جميعا ً بصفتنا أكاديميين ورج��ال
أعمال ولكنها أيضا ً تثير اهتمام المنظمات
التي نمثلها والوكالة الجامعية للفرنكوفونية
من خالل مكتبها اإلقليمي في الشرق األوسط،
ال��ذي يشعر بقلق خ��اص .وإن��ن��ي ،بصفتي
مدير مكتب  AUFوكأستاذ جامعي أيضاً،
مقتنع منذ فترة طويلة بالحاجة المطلقة إلى
بناء عالقات قوية ودائمة بين الجامعة وبيئة
األعمال ،ومن هذا المنطلق قامت  AUFفي
لبنان ببدء سلسلة م��ن المشاريع الكبرى
لدعم المؤسسات األعضاء لدينا ومرافقتها

في ه��ذا الطريق :إص�لاح ممارسات التعليم
من خالل المهارات ،خلق مساحات للعمل في
الجامعات ،تنظيم دورات تدريبية حول ريادة
األع��م��ال ،تنظيم مسابقات ل��رائ��دات األعمال
وكذلك حلقات طاولة مستديرة تجمع ما بين
األكاديميين ورج��ال األعمال .ومن خالل هذه
األنشطة تم ّكنت من تقدير االلتزام الكامل لتجمع
رج��ال األعمال اللبنانيين ورئيسه الدكتور
ف��ؤاد زمكحل ،معنا وإل��ى جانب الجامعات.
بالفعل ،كلما طلبنا منه مداخلة كان الرئيس
زمكحل يستجيب لطلبنا وعبره تجمع رجال
األعمال اللبنانيين .فقد ق �دّم خ�لال األح��داث
المختلفة المنظمة ك ّل خبرته في إطار األعمال،
على الصعيدين اإلقليمي والدولي« .النجاح
ال يأتي صدفة» هذا ما قاله مرة خالل إحدى
محاضراته لتالميذ الثانوية التي كنت حاضرا ً
فيها ،وأود أن أقول إنّ تعاوننا ليس صدفة بل
هو ناتج عن الثقة المتبادلة والمبنية على
هدف مشترك أال وهو إعطاء شبابنا حب التعلّم
والقيام بمشاريع عمل».

أبو غزالة يتسلم الدرع التكريمية من صعب وخوري

مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت و«ليبان بو�ست»

ا�ستغرب ما يتم تناقله عن فر�ض �ضرائب جديدة

�شقير� :أفرجوا عن القوانين والت�شريعات
التي تط ِّور �آليات عمل الدولة

اتحاد نقابات ال�سائقين العموميين:
نرف�ض العبث باال�ستقرار االجتماعي

عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان
محمد شقير وممثل شركة بريد لبنان
«ل��ي��ب��ان ب��وس��ت» ش���ادي مغامس
مؤتمرا ً صحافيا ً لإلعالن عن مذكرة
التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفة
و«ل��ي��ب��ان ب��وس��ت» وال��ت��ي تقضي
بتسهيل معامالت المنتسبين للغرفة
عبر تمكينهم م��ن إن��ج��از معامالت
االنتساب وتجديد االشتراك وغيرها
من خ�لال مكاتب ليبان بوست في
مختلف المناطق اللبنانية ،وذلك
ف��ي ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س الغرفة
محمد لمع ،رئيس جمعية المعارض
والمؤتمرات إيلي رزق ،المدير العام
للغرفة ربيع صبرا ،رئيس جمعية
تجار إقليم الخروب أحمد عالء الدين،
رئيس جمعية تجار الحدث أنطوان
عبود ،وحشد من المهتمين وفريقي
عمل الغرفة وشركة ليبان بوست.
ب��داي��ة ،ت��ح��دث شقير الف��ت �ا ً إلى
أنه «وف��ي ظل عدم وج��ود أي بارقة
أمل بإمكانية اتخاذ الدولة خطوات
إلنجاز المكننة الشاملة ،رأينا أنّ
هناك ضرورة ماسة للقيام بخطوات
تتعلق بتسهيل معامالت المنتسبين
للغرفة ،توفيرا ً للوقت وللتكلفة ،وها
هي الغرفة ماضية في هذا السياسة،
ونحن لن نبخل ال في الوقت وال في
الجهد للقيام بك ّل ما من شأنه مساندة
المؤسسات ومساعدتها لتمرير هذه

شقير ومغامس خالل توقيع المذكرة
المرحلة البالغة الصعوبة بأقل
خسائر ممكنة».
وأش���ار إل��ى «أن��ن��ا ومنذ سنوات
عملنا على ت��زوي��د الغرفة ببرامج
ال��ك��ت��رون��ي��ة لتحويلها إل���ى غرفة
إلكترونية ،م��ا يؤهلها إلن��ج��از ك ّل
المعامالت إلكترونياً ،وبشكل مباشر
بين المؤسسات والغرفة من دون

تدخل أي ط��رف ثالث ،لكن لألسف
إنّ عدم إقرار مجلس النواب مشروع
قانون التوقيع اإللكتروني ،أبقى هذه
البرامج معلقة ،وعلق معه أيضا ً
مصالح الناس واالقتصاد الوطني».
ونبه إلى أنّ «السنين تمر والعالم
يتقدم بسرعة ،فيما لبنان يسير
باالتجاه المعاكس .لألسف لدينا ك ّل

مقومات النجاح والريادة ،خصوصا ً
اإلنسان اللبناني ،لكنّ مشكلتنا تبقى
في السياسة ومع السياسيين».
وقال« :إذا كانت السياسة وجدت
لخدمة الشأن العام ،الشعب والدولة،
في لبنان علتنا في السياسة التي
تمنع قيام الدولة وتحد من تطورها
وتقضي على تطلعات شبابها».

وختم شقير« :إذا كانت خالفاتكم
تمنع انتخاب رئيس الجمهورية،
ّ
بحق الوطن،
وهذا في ح ّد ذاته جريمة
وإذا كانت تمنع من اتخاذ قرارات لها
طابع سياسي أو خالفي ،فبالله عليكم
أف��رج��وا عن القوانين والتشريعات
التي تطور آليات عمل الدولة وأولها
التوقيع اإللكتروني والمكننة الشاملة
إلدارت وأجهزة الدولة».
ثم تحدث مغامس فشكر شقير على
وضع ثقته بشركة ليبان بوست للقيام
«بهذه الخدمات للغرفة ومنتسبيها»،
مؤكدا ً أنّ «ك ّل طاقاتنا موضوعة في
تصرف الغرفة لتوفير أفضل الخدمات
لك ّل المتعاملين معها».
وق��ال« :على الرغم من أنّ لبنان
يمر في ظروف بالغة الصعوبة إال أنّ
شركتنا عملت على تطوير الخدمات
البريدية في لبنان لتسهيل حياة
اللبنانيين ،وتوفير الجهد والوقت
وعناء االنتظار في زحمة السير»،
مؤكدا ً أنّ ك ّل التقنيات الحديثة سيتم
وضعها في خدمة الغرفة.
وأعلن أنّ «ليبان بوست انتزعت
من أهم بلدين في عالم البريد وهما
فرنسا وبريطانيا ج��ائ��زة المرتبة
األول��ى عالميا ً عن فئة االبتكار في
المجال البريدي» .وقال« :سنترجم
هذه الجائزة بتوفير أفضل الخدمات
تنفيذا ً للمذكرة م��ع غرفة بيروت
وجبل لبنان».

استغرب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية
للنقل البري في لبنان ،في بيان« ،ما يتم تناقله عن فرض
ضرائب جديدة على السائقين العموميين بشكل خاص
وعلى أصحاب السيارات الخاصة من رسم على تجديد
رخصة السوق» ،متسائالً« :كم حدّد ثمن اللوحة الممغنطة
وال ندري إذا كان هناك إجراءات أخرى ،ما يزيد األعباء على
كاهل السائقين والمواطنين ،إضافة إلى األزمة المعيشية
الخانقة ،كما نسأل عن أصحاب الحظوة الذين فازوا أو
سيفوزون بهذه الرزقة».
وسأل أيضا ً عن «عدم استعادة شركات الميكانيك إلى
كنف الدولة ،وإلى متى يبقى المال العام سائب لمصلحة
حيتان المال والمحاصصة؟ ونذكر لعلها تنفع الذكرى

حول تطبيق قانون السير لتأمين الحماية آلليات قطاع
النقل العمومي بإنهاء كافة التعديات والتشدُّد بقمعها،
ونسأل المسؤولين متى سنلمس العدالة والمساواة
وقمع السيارات الخصوصية والمزورة والسائقين غير
اللبنانيين».
وأش��ار إلى أنّ «االتحاد يعلن رفضه لهكذا إج��راءات
وال��ع��ب��ث ب��أم��ن ال��م��واط��ن ،م��ا ي��ؤث��ر ع��ل��ى االس��ت��ق��رار
االجتماعي».
وختم« :نسأل معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق،
ه��ل ه��ن��اك ض��رائ��ب ج��دي��دة س� ُت��ف��رض على اللوحات
ال ُممغنطة أو رسوم على دفاتر السوق ودفاتر السيارات
المنفذة اآلن»؟

� :KVAإحراق �سيارة لل�شركة
وت�ضرر �أخرى في بعلبك
ُّ
أعلنت شركة  ،KVAفي بيان،
أنّ «مجهولين أقدموا فجر األحد
على إح��راق سيارة تابعة لمقدم
خ��دم��ات ال��ت��وزي��ع ل��دى مؤسسة
كهرباء لبنان في مدينة بيروت
اإلداري���ة والبقاع شركة ،KVA
وك��ان��ت ال��س��ي��ارة م��رك��ون��ة أم��ام
مكاتب الشركة في مدينة بعلبك،
م��ا أدى إل���ى ت��ض��رره��ا بالكامل
إضافة إل��ى تض ُّرر سيارة أخرى

للشركة كانت متوقفة بالقرب من
هذا المكان».
وأش���ار البيان إل��ى أنّ «شركة
 KVAعمدت ومنذ مباشرة مهامها
إلى تنفيذ موجبات عقدها وتحسين
مستوى خدمات التوزيع الكهربائية
للمواطنين ،بالتعاون مع مؤسسة
كهرباء بالرغم من جميع المعوقات
التي واجهت الشركة».
ولفت الى أنه «أمام هذا االعتداء

الخطير تجد الشركة نفسها مضطرة
إلى االعتذار عن عدم إمكانية تلبية
طلبات المواطنين ضمن نطاق
دائرة بعلبك ،وعن اضطرارها إلى
توقيف جميع خدماتها بشكل كامل
في الدائرة المذكورة حفاظا ً على
س�لام��ة العاملين لديها ،وتدعو
ال��ق��وى األم��ن��ي��ة والقضائية إلى
التحقيق من أجل جالء مالبسات
هذا الموضوع».

