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اقت�صاد

لقاء لأ�صحاب متنزهات �ضفاف الليطاني

ِّ
والتعدي
خري�س� :سنحافظ على النهر من التلوِّث
كما حافظنا عليه �إبان االجتياح «الإ�سرائيلي»

«الريجي» تكرِّ م موظف ًا ابتكر جهاز ًا
لتوفير الطاقة الكهربائية
أعلنت إدارة حصر التبع والتنباك اللبنانية «الريجي» أنها كرمت ،في إطار
برنامجها لألفكار اإلبداعية ،موظفا ً ابتكر جهازا ً لتوفير الطاقة الكهربائية ،ساهم
استخدامه في خفض فاتورة الكهرباء والح ّد من استهالك المازوت للمولدات،
وفي زيادة القدرة االستيعابية للشبكة الكهربائية في مصنع «الريجي» بما بين
 20و 40في المئة.
وأشارت «الريجي» في بيان إلى أنّ رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف
سقالوي كرم األجير عبد السالم كريمي إلنجازه مشروع الجهاز ،ومنحه مكافأة
مالية.
وأوضحت «الريجي» أنّ جهاز توفير الطاقة ال��ذي يحمل اسم Power
 ،Factor Correctionهو عبارة عن تعديل لرفع الكفاءة والفاعلية في
النظام الكهربائي ،ما بين األجهزة الكهربائية الحثية ومصدر الكهرباء .ويتم
ذلك بامتصاص الطاقة االرتكاسية العكسية ( )KVARمن األجهزة الكهربائية
واألسالك وتخزينها في المكثفات الموجودة في الجهاز.
وش��رح البيان أنّ «استخدام هذا الجهاز أدى إلى زي��ادة إضافية للقدرة
االستيعابية للشبكة الكهربائية في المصنع بنسبة  20في المئة كحد أدنى
و 40في المئة كح ّد أقصى ،وإلى استقرارية جهد الشبكة ،وتخفيض الطاقة
االرتكاسية  KVARإلى أكثر من  90في المئة ،وتاليا ً تتدنى فاتورة الكهرباء
واألهم ينخفض استهالك المازوت للمولدات بسبب تخفيض الطاقة الظاهرة
.»Apparent Power KVA
وساهم الجهاز كذلك في تحسين معامل القدرة ( PFال يقل عن  )0,98لتقليل
الفاقد واالستفادة الكاملة من المعدات.

خريس متحدثا ً خالل اللقاء

ن�شجع رجال الأعمال على ابتكار
زمكحلَّ :
�أفكار جديدة وتطوير نقاط القوة

زمكحل مجتمعا ً إلى الوفد في مق ّر تجمع رجال األعمال

نفذ أصحاب المتنزهات السياحية عند ضفاف نهر
الليطاني في منطقة القاسمية ،لقاء أوضحوا خالله حقيقة
ما يتم تداوله من تلوث للمياه عند متنزهاتهم والتي ال
تصل إليها مياه القرعون إنما المياه الموجودة هناك هي
مياه ينابيع طبيعية وسليمة.
وشارك في الوقفة النائب علي خريس ورئيس بلدية
بدياس صدر داوود ،باإلضافة إلى العشرات من أصحاب
المتنزهات.
بداية ،ألقى النائب خريس كلمة أشار فيها إلى ضرورة
المحافظة على الليطاني ومياهه :وقال« :سنحافظ عليه
من التلوث والتعدي كما حافظنا عليه إب��ان االجتياح
اإلسرائيلي ،حين أطلق حينها على اجتياحه عملية
الليطاني نظرا ً لما له من أهمية ولما يشكله من مصدر
حيوي وأساسي ألهالي الجنوب إن على مستوى الري أو
المستوى البيئي والسياحي» ،مشيرا ً إلى «أنّ ما يحصل
ّ
بحق لبنان وبحق
اليوم من تلوث لهذا النهر يعتبر جريمة
أهالي الجنوب وأيضا ً بحق اإلنسانية بشكل عام».
أض���اف« :إب���ان ه��ذه الجريمة التي تحصل والتي
تنعكس سلبا ً على حياة الجميع من جهة ري المزروعات
والخضروات التي يتناولها الجميع ،ندعو الحكومة إلى
تشكيل لجنة وزاري��ة طارئة لمعاينة الضرر الحاصل
ميدانيا وتقوم بواجباتها وإتخاذ اجراءات سريعة للح ّد

من الضرر الحاصل بيئيا ً وبشريا ً وسياحياً» ،مشدّدا ً
على «ض��رورة محاسبة ومعاقبة ك ّل الضالعين بهذه
القضية».
وأكد رئيس بلدية بدياس المهندس صدر داوود «أنّ
منطقة القاسمية بجمالها الطبيعي ومتنزهاتها المنتشرة
على ضفتي الليطاني يشكلون متنفسا ً سياحيا ً للناس
وأله��ال��ي المنطقة وحتى خارجها وه��ي تشكل محمية
طبيعية وينابيع طبيعية تذهب مياهها في عرض البحر».
وقال« :ما نشهده اليوم من تلوث شكل ضررا ً فادحا ً على
أصحاب المتنزهات الذين يعتاشون وعائالتهم من هذا
القطاع» ،داعيا ً باسم بلديات المنطقة وأصحاب المنتزهات
مختصة لدراسة الوضع ووضع
الدولة إلى تشكيل لجنة
ّ
الحلول والمحافظة على المنطقة وينابيعها لتبقى المنطقة
محافظة على بيئتها وجمالها».
واعتبر حسين غملوش ال��ذي تحدث باسم أصحاب
المتنزهات «أنّ منطقة القاسمية ال تصلها المياه من
القرعون واعتماد هذه المنطقة على مياه الينابيع المتفجرة
على ضفتي الليطاني والتي تتواجد بالعشرات ،ما يعني
أنّ المياه سليمة وخالية من أي تلوث» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه
األزمة حدت من ارتياد السواح للمنطقة األمر الذي يشكل
كارثة على أصحابها» ،داعيا ً الدولة إلى العمل واالستفادة
من مياه هذه الينابيع التي تذهب سدى.

رئي�س بلدية بعلبك يتفقد الأ�ضرار في مقهى «الأنانا�س» بر�أ�س العين

اللقي�س :ما جرى كان حادث ًا فردي ًا
وال خلفيات طائفية �أو مذهبية �أو �سيا�سية

النازحون في الطيبة ـ بعلبك
يحتجّ ون على نق�ص الم�ساعدات
نفذ النازحون السوريون في مخيمات النزوح في الطيبة ـ بعلبك ،اعتصاما ً
بالتعاون مع جمعية «الخير والبركة الخيرية» لمدة نصف ساعة ،احتجاجا ً
على االستثناءات والنقص في تقديم المساعدات الصحية والغذائية
والصعوبات في الحصول على اإلقامات والتجديد وارتفاع الكلفة.
واستنكر المحتجون «أي خلل أمني أو تخريبي يصدر عن النازحين»،
وألقيت كلمتان لرئيس الجمعية حسن مظلوم ومصطفى عثمان باسم
النازحين فأكدا «التقيد بالقوانين وااللتزام باألمن اللبناني ،وعدم اإلخالل
به» ،وطالبا «المؤسسات المانحة بالقيام بواجبها تجاه جميع النازحين،
والنظر إليهم نظرة واحدة من دون استثناءات».

مزارعو التفاح في البقاع ال�شمالي
يعت�صمون احتجاج ًا على تد ّني الأ�سعار
نفذ مزارعو التفاح في اللبوة والنبي عثمان في البقاع الشمالي اعتصاما ً ت ّم
فيه قطع طريق بعلبك ـ الهرمل احتجاجا ً على تدني سعر صندوق التفاح إلى
ثالثة آالف ليرة ،وعدم تصريف اإلنتاج واحتكار التجار.

بلديات وادي خالد :ال عالقة لنا
بم�شروع تعبيد الطرقات في المنطقة
اللقيس وأعضاء المجلس البلدي خالل تفقد األضرار
تفقد رئيس بلدية بعلبك العميد
حسين اللقيس ،األض���رار المادية
في مقهى األناناس قرب متنزه رأس
العين في بعلبك نتيجة إطالق النار
إث��ر ح���ادث ف���ردي ،وراف��ق��ه عضوا
المجلس البلدي رئيس لجنة الشرطة
البلدية النقيب محمد طه ورئيس
لجنة السياحة محمد عواضة.
وقال اللقيس إثر الجولة« :نحن
نأسف كثيرا ً للحادث ال��ذي حصل
ليل أمس ،والمجلس البلدي يستنكر
مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى
المواطنين وللمدينة وللمستثمرين
وللسياح ،وإن كانت حوادث فردية،
لكنها مزعجة وندينها بشدة .وفي
الوقت نفسه نطمئن الناس بأنها
ح���وادث ف��ردي��ة ليس لها أي طابع
طائفي أو مذهبي أو حزبي أو سياسي،
وهذا الواقع يخفف من وطأة األحداث
م��ا دام ليس ل��ه خلفيات ،ويعالج
ضمن إط��اره المحدود من دون أي
تداعيات الحقة».

التقى وفداً من منظمة الم�س�ؤولين التنفيذيين الماليين

وأض��اف« :نشكر األجهزة األمنية
من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة
التي سارعت إلى المتابعة والمالحقة
للذين قاموا باألعمال المستنكرة ،وقد
اتصل بنا مشكورا قائد اللواء العميد
فادي داوود وأطلعنا على اإلجراءات
التي قام بها الجيش والقوى األمنية
سواء بالنسبة إلى حادث إطالق النار
في المقهى أو في ال��ح��ادث الفردي
اآلخر في الشراونة الذي قتل بنتيجته
مواطن سوري وجرح مواطن آخر».
ووجه التحية إلى القوى األمنية
ّ
كافة «ال��ت��ي نلحظ نشاطها خالل
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة ،ون��أم��ل متابعة
اإلج���راءات األمنية بشكل متواصل
لمالحقة ك ّل المخلين باألمن الذين
يعرضون حياة الناس للخطر ،ونأمل
أن يكون الوضع األمني في تحسن
دائم».
وخ��ت��م مطالبا ً األه���ل بـ«توعية
أبنائهم على مساوئ إط�لاق النار
وض��رورة التزام األنظمة والقوانين

ال��م��رع��ي��ة اإلج�������راء ،ف��ال��ع��ائ�لات
البعلبكية تجمع كلها على رفض هذه
التصرفات التي تلحق األذى بحياة
ومصالح الناس».
ووجه صاحب مقهى «األناناس»
ّ
ال��دك��ت��ور ف���ادي قانصوه «التحية
والتقدير ال��ى رئيس بلدية بعلبك
العميد حسين اللقيس الذي له تاريخ
نعتز به بالوطنية وبمحبته ألهله
ومدينته ومنطقته ووطنه لبنان ،وهو
حريص على األمن والسلم األهلي».
وأضاف« :إطالق النار في المقهى
حصل على خلفية طلب نرجيلة،
وإننا نعتبر شهر السالح الفردي على
عامل ظاهرة غير سليمة ،وأستغرب
إط�لاق النار على بيوت المواطنين
اآلمنين ومنها منزلي ،ولكن حتى
لو أخطأ أحد المواطنين ينبغي أن
نتحمل بعضنا البعض ونعمل على
تصويب األمور وجمع القلوب ،فنحن
أه��ل ،والبلد ف��ي حاجة إل��ى إع��ادة
تموضع في اتجاه حضري أكثر».

«عوده» يعلن ا�سم الفائز في مباراة
Grow My Business
عقد في «بنك عوده» بالزا ـ باب إدريس ظهر أمس ،مؤتمرا ً
صحافيا ً لإلعالن عن اسم الفريق الفائز في الجولة الخامسة
من مباراة « ،»Grow My Businessالتي أطلقتها جمعية
تجار بيروت عام  ،2011بالتعاون مع MIT Enterprise
 Forumللعالم العربي وباالشتراك مع بنك عوده ش م ل.
وشدّد المدير العام للبنان ـ بنك عوده مارك عوده ،على
«التزام المصرف االستثمار في المواهب الناشئة التي هي
خير دليل على أنّ المهارات والكفاءات مفتاح النجاح»،
مؤكدا ً «اهتمام بنك عوده بالمبادرات المتعلقة بالشركات
الصغيرة والمتوسطة التي هي المحرك األساس لالقتصاد
اللبناني ،مما دفعه إلى ابتكار خط أعمال جديد خاص بهذه
المؤسسات ،وتطوير برامج محددة لها ،سوف يتم إطالقها
قريبا».
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس فأوضح
أنه «منذ إطالق هذه المباراة ،كان الهدف إعطاء الشركات
الصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة ملموسة وتحسين

معايير القطاع التجاري المهنية ،والمساهمة المستدامة
في نمو االقتصاد الوطني».
خ��ت��ام��اً ،رأت ع��ض��و م��ج��ل��س اإلدارة ف���ي MIT
 Enterprise Forumللعالم العربي سالم يموت ممثلة
رئيسة المنتدى هال فاضل أنّ «ه��ذا اليوم هو تكريس
خمس سنوات من التعاون الناجح بين جمعية تجار
بيروت MIT Enterprise Forum ،للعالم العربي،
وبنك عوده ،في عملنا القاضي بتعزيز مستوى الشركات
اللبنانية على الصعيد اإلقليمي ،وفي بعض األحيان على
الصعيد العالمي ،في وقت يواجهون تحديات عدة في
السوق المحلية».
أخيراً ،أعلن اسم الفريق الفائز في مباراة هذه السنة،
وهو شركة  Smarke SALالتي قدم بنك عوده ألعضائها
جائزة نقدية بقيمة  50مليون ليرة لبنانية .أما المشروع
الذي نالت عنه الجائزة فهو ابتكار مفتاح ذكي يقفل ويفتح
بواسطة الهاتف الجوال.

ر ّد اتحاد بلديات وادي خالد ،في بيان تاله رئيس االتحاد الدكتور فادي
األسعد ،على اتهامات حول تقاضي رش��وة من الشركة المتعهدة تعبيد
الطرقات في المنطقة ،فاعتبر «أنّ هذه االتهامات ساقها أحد األشخاص
منتحالً صفة (ابناء وادي خالد) امتأل قلبه بالحقد والكراهية ليقول إنّ اتحاد
بلديات وادي خالد وبلدياتها تتقاضى رشوة من الشركة المتعهدة تعبيد
الطرقات في المنطقة ومن االستشاري الهندسي».
وقال األسعد »:إننا إذ ننفي هذا األمر جملة وتفصيالً ،فإنّ الك ّل يعلم أن ال
عالقة ال لالتحاد وال لبلديات المنطقة بهذا المشروع الحيوي والهام لمنطقتنا
والذي ينفذ بموجب دفتر شروط واضح والهيئة العليا لإلغاثة هي من تراقب
عمله وتحرص على اتمامه بالمواصفات الملحوظة في دفتر الشروط الذي
وضعته الهيئة ممولة المشروع».
وشكر األسعد الهيئة بشخص رئيسها اللواء محمد الخير لوقوفه بجانب
وادي خالد ،موضحا ً «أننا كاتحاد وكبلديات من حقنا ومن واجبنا مراقبة
عمل الشركة المتعهدة وهي إلى اآلن تقوم بواجبها الكامل بشكل متقن وفق
دفتر الشروط ،مع تسجيلنا لبعض األخطاء ،حيث ال يوجد عمل من دون خطأ
صغير ،كنا قد لفتتا النظر اليه وتعهدت الشركة بإعادة تصحيحه».
وختم« :من هنا نود أن ننوه بالجهد الكبير الذي بذله اللواء محمد الخير
والهيئة العليا لإلغاثة وشركة «روش» متعهدة التنفيذ ونؤكد أننا ماضون
بنهضة منطقتنا وال يستطيع أي حاقد عن ثنينا عن العمل لصالح أهلنا
ومنطقتنا التي عانت من الحرمان لوقت طويل .وإننا نتطلع للهيئة العليا
لإلغاثة لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة تحتاجها وادي خالد».

فيا�ض :لوقف العمل بقرار تجديد
�آلية عمل ال�سيارات العمومية في المطار
طالب رئيس االتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان
مروان فياض في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر االتحاد ،في حضور
عدد من النقابيين وأعضاء االتحاد« ،وزير األشغال العامة بوقف العمل
بالقرار  1/576المتعلق بتجديد آلية عمل السيارات العمومية في مطار
بيروت الدولي».
وتوجه إلى المسؤولين بالقول« :ندعوكم نحن السائقين وعلى حسابنا
وفي سياراتنا الكهلة أن ترافقونا بتوصيلة إلى المطار هذا هو منانا ألنّ
المسؤول قرر المقرر ونحن ننفذ األمر» ،مشددا ً على أنّ «التصنيف ممنوع
والمحاصصة ممنوعة تحت أي حجة أتت .لقد أخرجوا تمثيلية خالفات
ليصلوا إلى مبتغاهم .لقد ميزوا بين سائق وآخ��ر وبين لوحة سيارة
وأخرى» ،سائالً« :أي قانون يحرم دخول سائق تاكسي إلى مواقف المطار
أو إلى مدخل المطار ،أي مادة في قانون السير تسطر المحاضر وتسرق
السائقين».
واعتبر أنّ «األوامر تطبق إنتقائيا بحيث تسمح لحوالي  200سيارة
بالعمل وتحرم بغير حق لقمة العيش لحوالي  33ألف لوحة سيارة أجرة
وتاكسي» ،وقال« :نحن مع تطبيق خطة نقل شاملة توضع على الطاولة
وتتشارك فيها القوى العاملة وكل االتحادات وال تحرم منطقة أو فئة أو
طائفة أو اتحاد من المشاركة وإبداء الرأي» ،مؤكدا ً وجود البديل ،الفتا ً إلى
أنّ «هذا البلد للجميع وليس محصورا ً بفئة واحدة فإن بقيتم على ما أنتم
تفعلون فأنتم تضربون العيش الوطني بممارسة التمييز والتفرقة».
وختم داعيا ً الى وقف «الظلم عن سائق التاكسي فالرجوع عن الخطأ
فضيلة فال تسمعوا لبعض المسؤولين ألنهم أصحاب مصالح خاصة.
اسمعوا ص��وت الشعب فهو ق��ادم وصوته سيدوي ونحن على العهد
باقون».

اجتمع رئيس تج ُّمع رجال األعمال
اللبنانيين ال��دك��ت��ور ف��ؤاد زمكحل
وأعضاء مجلس اإلدارة إلى ممثلي
منظمة ال��م��س��ؤول��ي��ن التنفيذيين
الماليين اللبنانيين « »LIFEوهم:
رئيس مجلس اإلدارة م��ارك مالك،
منسقة الركيزة «»LIFE Promote
زينة مهنا ،والمدير العام لمبادرة
ريادة األعمال «لبنان لرجال األعمال»
( )LFEعبدالله جبور.
وأكد الطرفان أنهما يوليان االهتمام
�ص المسؤولية
نفسه ف��ي م��ا ي��خ� ّ
االجتماعية للشركات (( CSRوزيادة
قدرة اللبنانيين على النمو والتطور
عن طريق زيادة مهاراتهم الريادية
ورغبتهم في المشاركة بنجاح في
سوق العمل .كما أك��دا سعيهما إلى
التعاون من أجل تعزيز روح ريادة
األع��م��ال وال��ق��درة على العمل لدى
رجال األعمال في لبنان.
وت��ح��دث زم��ك��ح��ل ف��ق��ال« :نحن
واثقون ون��ود أن ُنذ ِّكر بصوت عا ٍل
وقوي بأنّ الركيزة األساسية لبلدنا
واقتصادنا هي قوة القطاع الخاص
لدينا وق��درت��ه على الصمود بوجه

ك� ّل الصعوبات ،مهما ك��ان نوعها،
وشجاعته أمام المخاطر المتعدِّدة
التي ت��ط��ارده ،ومثابرته ف��ي وجه
عدم االستقرار المحيط بنا وسرعته
في عكس المواقف الصعبة ،وحسه
ال��ق��وي وال���دائ���م إلي��ج��اد ال��ف��رص
المختبئة في األزمات».
أض����اف« :ف���ي وق���ت ت��م � ّر جميع
اقتصادات العالم بفترة إعادة هيكلة
كاملة ،وحيث تفقد الموارد الطبيعية
من قيمتها وقوتها النقدية ،يُفتح
المجال واس��ع �ا ً ل��ل��م��وارد البشرية
ولألفكار اإلبداعية ولرجال األعمال
ال��ش��ج��ع��ان ،وك���ذل���ك ل��ل��ش��رك��ات
الصغرى الدينامية الجديدة التي
يتم إنشاؤها ،فيح ّل اقتصاد المعرفة
واإلب��داع مكان االقتصاد التقليدي،
ما يعني أنّ هناك فرصة كبيرة أمام
رجال األعمال اللبنانيين لحفر مكان
لهم ضمن عالم األعمال الذي يزداد
تنافسية وصعوبة .ل��ذا من المهم
أن نشجع رجال األعمال لدينا على
ابتكار أفكار جديدة وتطوير نقاط
القوة لديهم وخلق الفرق باستمرار
لتمييز أنفسهم وعلى المثابرة في أي

بيئة ُوج��دوا فيها أكانت مستقرة أم
غير مستقرة».
وختم زمكحل« :لطالما كان رجل
األع��م��ال اللبناني وسيظل مبدعا ً
ومبتكرا ً معترفا ً به عالميا ً ورائ��دا ً
يتمتع بروح المغامرة لكسب أسواق
وبلدان وق��ارات جديدة ،مهما كانت
المخاطر والصعوبات».
وق���دم ق��ام ك�� ّل م��ن م��ال��ك وجبور
عرضا ً
مفصالً حول المنظمة وقدّما
ّ
مختلف المشاريع التي قامت بها
خالل السنوات األخيرة ،فضالً عن
مشاريعها وأولوياتها الحالية.
وأعلن جبور على وجه الخصوص،
إنشاء LFEلمركز خدمات وم��وارد
خاص برجال األعمال اللبنانيين،
ه��دف��ه تحسين ن��وع��ي��ة ال��ش��رك��ات
الناشئة في لبنان وجعل المغتربين
اللبنانيين ينخرطون ف��ي النظام
البيئي لريادة األعمال في البلد.
م��ن ث��م دار ن��ق��اش ب��ي��ن منظمة
المسؤولين التنفيذيين الماليين
اللبنانيين وتج ُّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين حول سبل التعاون بين
المنظمتين.

�شقير وجمعية تجار ال�شوف يبحثان �سبل التعاون
استقبل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة
بيروت وجبل لبنان محمد شقير في مقر الغرفة أمس،
وفدا ً من جمعية تجار الشوف برئاسة إيلي نخلة وت ّم
البحث في التعاون المشترك لدعم مسيرة الجمعية
وإنماء منطقة الشوف اقتصاديا ً وتجارياً.
بداية ،رحب شقير بالوفد ،وأكد «سياسة غرفة بيروت
وجبل لبنان في دعم ومساندة الجمعيات والنقابات
التجارية واالقتصادية بهدف تقوية صمود القطاع
الخاص والمؤسسات في ك � ّل المناطق والقطاعات،
والعمل على تطوير أساليب وآليات العمل بما يتناسب
مع حاجات العصر لتقوية تنافسية وإنتاجية االقتصاد
الوطني».
وأكد «أهمية منطقة الشوف ،ال سيما على المستوى
السياحي» ،الفتا ً «إلى أنّ الغرفة كانت من أهم الداعمين
لمشروع الشوف األصيل ال��ذي يركز على أهمية هذه
المنطقة على مختلف المستويات وتسويقها في الداخل
والخارج».
وأسف «لعدم استفادة لبنان والشوف من األوضاع
غير المستقرة في المنطقة ،الستقطاب السياح ال سيما
األشقاء الخليجيين بفعل ممارسات ومواقف غير مسؤولة
من بعض القوى السياسية».
وعن الوضع االقتصادي والتجاري في هذه المرحلة،
ل��ف��ت شقير «إل���ى أن���ه رغ���م ازدح����ام ال��س��ي��ر الخانق
ال��ذي تشهده مختلف الطرق في العاصمة ومداخلها
وضواحيها ،إال أنّ الحركة التجارية ال تزال ضعيفة جداً،
وأنّ الصعوبات وصلت إلى الشركات الكبيرة ،وهذا أمر
غير مريح وال يبشر بالخير».
وأشار إلى أنّ «الخروج من هذه المرحلة التي تعتبر
األصعب اقتصاديا ً على اإلطالق ،تتطلب صدمة إيجابية
من العيار الثقيل ،وتتمثل بظهور إرادة جدية لدى أهل

السياسة للعبور إلى الدولة من خالل انتخاب رئيس
الجمهورية وإعادة تشكيل السلطات السياسية».
وإذ أب��دى قلقه من حصول أم��ور غير متوقعة تزيد
من المشكالت االقتصادية وتزيد من منسوب إقفال
المؤسسات وتردي الوضع االجتماعي ،إال أنه طمأن إلى
وضع القطاع المصرفي «القوي والممتاز» ،وإلى وضع
الليرة واالستقرار النقدي.
وأعلن عن «إط�لاق دورة للتدريب على سالمة الغذاء
في الشوف سيقيمها المركز اللبناني لسالمة الغذاء التابع
التحاد الغرف اللبنانية في  25تموز الحالي ،على أن تنظم
دورات أخرى في الشوف بحسب الحاجة» ،داعيا ً جمعية
تجار الشوف إلى «التعاون مع فاعاليات المنطقة من أجل
إحصاء المؤسسات الراغبة في المشاركة في المعرض
المصاحب ألسبوع لبنان في مسقط بين  23و 26تشرين
األول المقبل ،ال��ذي يشكل فرصة حقيقية لفتح أسواق
جديدة للمنتجات والخدمات اللبنانية في الخارج».
وشكر نخلة لشقير وقوفه الدائم إلى جانب جمعية تجار
الشوف والمؤسسات في المنطقة ،وأكد «أنّ الخطوات
التي تقوم بها غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة شقير
هي خطوات غير مسبوقة وتعبر عن إرادة ومسؤولية
وطنية نحن بحاجة ماسة إليها للحفاظ على اقتصادنا
الوطني ومؤسساتنا ،في ظ ّل هذه الظروف الصعبة التي
نمر فيها ،وكذلك من أجل تقوية اقتصادنا الوطني».
وبعدما ن�� ّوه نخلة بإهمية اط�لاق الغرفة دورات
للتدريب على سالمة ال��غ��ذاء في ال��ش��وف ،وكذلك في
اإلفساح في المجال للمؤسسات في الشوف للمشاركة في
أسبوع لبنان في مسقط ،وجه دعوة إلى شقير «لزيارة
الشوف وإقامة حفل تكريمي على شرفه في المنطقة
تقديرا ً لألعمال المهمة التي يقوم بها خدمة لالقتصاد
الوطني بشكل عام ولمنطقة الشوف بشكل خاص».

ال�سفارة الألمانية ت�سلُّم �شاحنات نفايات
لبلديات في البقاع بدعم من «يوني�سف»
سلمت السفارة األلمانية عددا ً
م��ن الشاحنات لجمع النفايات
لثماني ب��ل��دي��ات ف��ي محافظتي
ال��ب��ق��اع وبعلبك ال��ه��رم��ل ،ضمن
مشروع بلغت قيمته 576,000
دوالر ،هو ج��زء من مشروع أكبر
تبلغ قيمته  1.8م��ل��ي��ون دوالر
أميركي لتحسين إدارة النفايات
الصلبة في لبنان بتمويل من وزارة
التعاون االقتصادي والتنمية في
حكومة ألمانيا اإلتحادية وبدعم
من منظمة يونيسف.
وج���رى اح��ت��ف��ال التسيلم في
حضور وفد من السفارة األلمانية
ومنظمة األم��م المتحدة للطفولة
«يونيسف» ورؤس��اء بلديات من
المنطقة.
وأع����رب ن��ائ��ب م��م��ث��ل منظمة
«يونيسف» في لبنان لوتشيانو
كاليستيني ،في كلمة عن شكره
العميق لحكومة ألمانيا االتحادية
ورؤس����اء ال��ب��ل��دي��ات الحاضرين
ل��ش��راك��ت��ه��م ودع��م��ه��م المستمر
لليونيسف .وق��ال« :إنّ شراكتنا
ال��ق��وي��ة م��ع الحكومة األلمانية
والبلديات المحلية ساعدتنا على
توفير الخدمات األساسية للمياه
والصرف الصحي بهدف تخفيف
أزم���ة النفايات ال��ت��ي ت��ؤث��ر على
صحة األطفال ورفاههم».
باإلضافة إل��ى شاحنات جمع

خالل تسليم الشاحنات للبلديات
النفايات ،يوفر مشروع الدعم إلدارة
النفايات الصلبة في البلديات الـ25
األكثر حاجة متمثال بـ  1200حاوية
نفايات 13 ،شاحنة ضاغطة ،و12
شاحنة قالبة تساعد على الجمع
والتخلص من القمامة باإلضافة
إلى معدات أخرى.
وق��ال القائم باألعمال الموقت
ف��ي ال��س��ف��ارة األلمانية كارستن
م��اي��ر-وي��ف��ه��اوس��ن« :ت��ق��ع ه��ذه
المساعدة في إط��ار مشروع أكبر
للمياه والصرف الصحي وإدارة
النفايات لمساعدة المجتمعات
األكثر تضررا ً من األزمة السورية.

إنّ ال��دع��م المتواصل التي تقوم
ب��ه ح��ك��وم��ة أل��م��ان��ي��ا للبلديات
وال�لاج��ئ��ي��ن سيتعدى ال���ـ 300
مليون دوالر أميركي ه��ذا العام،
وس���وف يشمل التعليم والبنى
التحتية والمساعدات الغذائية
واإلنسانية على نطاق واسع».
وت ّم توفير هذا الدعم من خالل
م���ش���اورات م��ع ال��ب��ل��دي��ات وذل��ك
بهدف تمكين المجتمعات المحلية
على تحديد احتياجاتها وتزويدها
بالمعدات الالزمة لتحسين قدرتها
ع��ل��ى ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات الصلبة
وإدارتها.

