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اقت�صاد

عقد م�ؤتمراً �صحافي ًا في وزارة الطاقة بح�ضور نظريان وقمير

كاديك :م�ستمرون في دعم لبنان
لمواجهة �أزمة الالجئين
عقد السيناتور الفرنسي أوليفييه
ك��ادي��ك ال��ذي ي��زور لبنان ويلتقي
عددا ً من مسؤوليه مؤتمرا ً صحافيا ً
ف��ي «م��رك��ز المعلومات والتدريب
على علوم المياه» في وزارة الطاقة
والمياه ،في حضور المدير العام
للموارد المائية والكهربائية فادي
قمير ،وال��م��دي��ر ال��ع��ام لالستثمار
غ��س��ان ب��ي��ض��ون ،وم��م��ث��ل��ة ح��زب
ال��وس��ط باتريسيا ال��ي��اس سميد،
وم��ه��ن��دس��ي��ن واخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن
وجيولوجيين ،وحشد من النخب
الفكرية ومهتمين.
بداية ،أشار قمير إلى أنّ «المؤتمر
يُعقد برعاية وزير الطاقة والمياه
آرت��ور نظريان على أرض ال��وزارة
وفي «مركز المعلومات والتدريب
على علوم المياه» الذي أنشئ بدعم
من السيناتور كاديك ومن فرنسا
المم ّولة ل��ه» ،ش��اك��را ً ك � ّل الجهود
ال��م��ب��ذول��ة «م���ن أج���ل ت��ع��زي��ز ه��ذا
القطاع وزي��ادة القدرات التدريبية
والتطبيقية في إط��ار المياه نظرا ً
ألهمية ه��ذا ال��م��ورد» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«الجهود ستتابع ف��ي ه��ذا اإلط��ار
ع��ب��ر م��ش��اري��ع ج���دي���دة م���ن أج��ل
الوصول إلى األفضل ،ما يساهم في
األمان والسالم في هذا البلد العزيز
لبنان».
وأكد أنه لن يألو جهدا ً «لمتابعة
العمل م��ن أج��ل ضمان المساعدة
للبنان على الصعد كافة خصوصا ً
المشاريع المائية منها».
ون ّوه كاديك ،من جهته ،بأهمية
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الصعد
«على الرغم من ِ
صغر مساحته»،
وق�����ال« :إن���ه���ا زي���ارت���ي ال��ث��ان��ي��ة

للبنان ،واجتمعت ال��ع��ام الفائت
مع الوزير نظريان والمدير العام
ل��ل��م��وارد وت��داول��ن��ا ف��ي م��وض��وع
«مركز المعلومات والتدريب على
علوم المياه» وه��ذا المشروع كان
مدعوما ً من وزي��ر البيئة الفرنسي
السابق ج��ان لويس بورلو ،لذلك
ك��ان م��ن ال��ض��روري أن ننشئ هذا
ال��م��رك��ز ف��ي لبنان وال��ش��رق نظرا ً
إلى أهميته الواسعة .وهو اآلن في
وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية
العامة للموارد .وقدمت المساعدة
من مكاني في فرنسا حتى أبصر
ه��ذا ال��م��ش��روع ال��ن��ور ،وه��و مركز
للمعلومات وللتدريب على علوم
المياه ،هام جدا ً وله دور كبير في
المنطقة من خ�لال الخبرات التي
يقدمها في هذا المجال .واكتشفت
اليوم أننا ساهمنا في مشروع فعال
عندما ساعدنا في تأمين التمويل
من الدولة الفرنسية ،ووجدنا أن
العمل ب��دأ ب��وج��ود منشآت فاعلة
على األرض».
ون��� ّوه ك��ادي��ك بجهود نظريان
وق���درة قمير «ال���ذي ساهم بشكل
فاعل في تطوير قطاع المياه في
لبنان وإن��م��ائ��ه» ،وق���ال :بوجود
مليون وستمئة ألف الجئ سوري
في هذا البلد الصغير لبنان ،خلل
اقتصادي واجتماعي ،ومقارنته
بعدد السكان في فرنسا البالغ نحو
 70مليونا ً هو كإدخال  35مليون
الجئ إلى فرنسا .من هذا المنطلق
علينا السعي إل��ى مساعدة لبنان
ودعمه ،وتقدير هذا البلد ال��ذي لم
يهادن أو يشترط مساعدته مقابل
استقباله لهذا ال��ع��دد المهول من

الالجئين على أرضه أو حتى لم يقفل
حدوده أمامهم ،على الرغم من ِ
صغر
مساحته الجغرافية وقدراته القليلة
التي ال تكفي حاجات أبنائه».
ورأى أنّ «مشكلة ل��ب��ن��ان هي
مشكلة ال��ع��ال��م بأكمله وأوروب���ا
ه��ي أي��ض�ا ً ف��ي ه��ذا ال���زورق ،حيث
أن اإلره���اب ال ي��ف � ّرق بين الشرق
أو الغرب ،وإن��ه بمساعدتنا لبنان
ن��ك��ون ف��ي ص��دد م��س��اع��دة أوروب���ا
أيضاً .وإذا نجحنا في مواجهة هذا
اإلرهاب نكون نجحنا في مواجهته
ف��ي ال��ع��ال��م بأكمله وف���ي أوروب���ا
أيضاً» ،قائالً :أوج��ه هذه الرسالة
خصيصا ً م��ن ه��ذا البلد المشرقي
الصغير بحجمه والكبير بفعله».
وع���ن ل��ق��ائ��ه ب��رئ��ي��س الحكومة
تمام سالم ،قال إنه اطلع منه على
مشكلة «اشتراط بعض الدول مقابل
مساعدتها للبنان ،تأمين المساعدة
أوال ً لالجئين السوريين ،فيما أن
اللبنانيين أنفسهم يُعانون من نقص
في الخدمات من المياه والكهرباء
والبنى التحتية وغيرها».
كما أع��رب ع��ن تقديره للجهود
المبذولة من قبل الجيش اللبناني
«خصوصا ً في مواجهة ما يسمى
ب��م��وج��ة «داع�����ش» و«ال��ن��ص��رة»
التكفيرية».
وأشار إلى أنه سيسعى إلى دعم
الجيش اللبناني ،ويعمل عبر رئيس
مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار
الرش��ي��ه إل��ى «دع���وة قائد الجيش
لزيارة فرنسا لإلفادة من خبرات
لبنان في هذا المجال ،بعدما سمع
منه أنّ «داعش» عاد إلى الوراء ولن
يربح».

�إطالق المنتدى االقت�صادي اللبناني ـ الفرن�سي من ق�صر ال�صنوبر

بون :عمق ال�صداقة بين البلدين
يعطي دفع ًا قوي ًا لأي عمل م�شترك

بون متوسطا ً تامر وفرميس خالل إطالق المنتدى
أُطلق من مق ّر السفارة الفرنسية
المنتدى االق��ت��ص��ادي اللبناني ـ
الفرنسي ذي البُعد االن��ت��ش��اري،
بعنوان «ل��ق��اءات عمل متقاطعة
بين فرنسا ـ لبنان ـ أفريقيا :قوة
الشراكة مع االنتشار اللبناني»،
الذي يُعقد في  20تشرين األول في
مقر غرفة تجارة وصناعة باريس
في العاصمة الفرنسية.
ولهذه الغاية ،عُ قد أمس في قصر
الصنوبر مؤتمر صحافي شارك فيه
سفير فرنسا في لبنان إيمانوييل
بون ،رئيس غرفة تجارة وصناعة
باريس ج��ان ب��ول فرميس ،رئيس
غرفة التجارة الفرنسية ـ اللبنانية
نائب رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل
لبنان غابي تامر ،في حضور النائب
الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد
عنداري ،المدير العام للمعهد العالي
لألعمال ( )ESAستيفان أتالي.
وب���ح���س���ب ب���ي���ان ص������ادر ع��ن
ال��م��ؤت��م��ري��نُ ،
«خ��ص��ص المؤتمر
إلط�لاق منتدى اقتصادي لبناني ـ
فرنسي ذات بُعد انتشاري ،تحت
ع��ن��وان «ل���ق���اءات ع��م��ل متقاطعة
بين فرنسا ـ لبنان ـ أفريقيا :قوة
الشراكة مع االنتشار اللبناني»،
الذي يُعقد في  20تشرين األول في
مقر غرفة تجارة وصناعة باريس
في العاصمة الفرنسية ،بهدف فتح
آف��اق م��ن التعاون بين الشركات
اللبنانية والفرنسية ال سيما في
أفريقيا».
وأض�����اف :ه���ذا الملتقى ال��ذي
َ
ينظم بالشراكة بين غرفة باريس
والغرفة الفرنسية ـ اللبنانية وغرفة
ب��ي��روت وجبل لبنان وبالتعاون
مع جمعية الصناعيين اللبنانيين
و«الجمعية اللبنانية لتراخيص
اإلمتياز» والمعهد العالي لألعمال
و ،Business Franceيحظى
بمساندة م��ص��رف لبنان وات��ح��اد
ال��غ��رف اللبنانية برئاسة محمد
شقير.
ب��داي��ة ،تحدث السفير ب��ون عن
عمق العالقة الفرنسية ـ اللبنانية
على مختلف المستويات ،وق��ال:
ال��م��ؤت��م��ر االق��ت��ص��ادي اللبناني ـ

الفرنسي الذي سيعقد في  20تشرين
األول في باريس ،يؤسس لمرحلة
جيدة من التعاون االقتصادي بين
البلدين ،ويفسح المجال للشركات
ف��ي البلدين م��ن تعزيز تعاونهما
المشترك في أفريقيا.
وش�دّد على أهمية هذا االجتماع
«ل��م��ع��رف��ة كيفية ال��ع��م��ل م��ع �ا ً في
أفريقيا» ،وأك��د أنّ «عمق الصداقة
بين البلدين يعطي دفعا ً قويا ً ألي
عمل مشترك ،ال سيما على المستوى
االق��ت��ص��ادي» .وق��ال« :ال��ي��وم نحن
أمام مشروع مشترك جديد سيعود
بالفائدة على القطاع الخاص في
البلدين ،وأهميته أننا نعمل بشكل
مشترك في اتجاه أفريقيا التي لنا
كما اللبنانيين ،وج��ود قوي وهام
فيها ،وهذا يم ّكننا من الدخول بقوة
إلى أسواقها».
وأض������اف« :ال���م���ش���روع ال��ي��وم
ال��ذي يعبّر عن تعاون اقتصادي
بين البلدين ،يؤكد أنّ العالقات
القوية بين البلدين المتجذرة على
المسويات التاريخية والثقافية
وال��س��ي��اس��ي��ة ،تتجسد ال��ي��وم في
المجال االقتصادي ،ما يشكل ركيزة
في هذا االطار للسير قدما ً في تعاوننا
على المستوى االقتصادي».
وخ���ت���م« :رس��ال��ت��ن��ا واض��ح��ة،
نهدف إلى مستقبل ناجح وأرب��اح
قوية .لدينا المهارات االقتصادية
وال��م��ع��رف��ة ف��ي أفريقيا وف��ي هذه
الحال يمكننا أن نكون أقوى معاً».
وت��ح��دث تامر فاعتبر أنّ «دور
ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ـ
اللبنانية يكمن في تعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري بين لبنان
وف��رن��س��ا وتشجيع اإلس��ت��ث��م��ارات
بين البلدين» .وقال :الصداقة التي
تجمع بين فرنسا ولبنان منذ مئات
السنين تشمل مجاالت ع��دة منها
السياسية والثقافية واالقتصادية،
وتتجلى دائما ً من خ�لال مبادرات
ملموسة منذ ق���رون .واتفقنا مع
شركائنا الفرنسيين ه��ذا العام،
وخ��ص��وص �ا ً م��ع صديقنا الكبير
وصديق لبنان رئيس غرفة باريس
جان بول فرميس على إضافة بُعد

ج��دي��د إل��ى ه��ذا ال��ت��ع��اون الثنائي
ليشمل ال��ش��رك��ات اللبنانية في
أفريقيا .وتابع :قررنا تنظيم منتدى
أعمال في باريس بتاريخ  20تشرين
االول  2016تحت عنوان «لقاءات
عمل متقاطعة بين فرنسا ـ لبنان ـ
أفريقيا :قوة الشراكة مع االنتشار
اللبناني» ،بالتعاون م��ع اتحاد
غ��رف التجارة اللبنانية ،جمعية
الصناعيين اللبنانيين ،الجمعية
اللبنانية لالمتيازات ،المعهد العالي
لألعمال و.Business France
وأوضح تامر أنّ «المنتدى يهدف
إل���ى تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى حجم
االنتشار المهني اللبناني في إفريقيا
وتعدّد نجاحاته كما يسمح بفتح
فرص شراكة جديدة في القطاعين
التجاري والصناعي في لبنان».
وق����ال :ال يقتصر دور غرفتي
ال��ت��ج��ارة اللبنانية ـ الفرنسية
وتجارة باريس فقط على الجانب
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ه��ذا ال��م��ن��ت��دى ،بل
تسعيان إلى لعب دور تفاعلي لدعم
هذا المشروع .ونتمنى على وسائل
اإلع�ل�ام اللبنانية والفرنسية ان
تلعب دورها في نشر التوعية حول
أهمية هذا المنتدى والمساهمة في
إنجاحه.
ولفت فرميس إلى أهمية الملتقى
الذي سيعقد في باريس ،مشيرا ً إلى
أنّ «األس��واق األفريقية واعدة ،وأنّ
الوجود اللبناني الفاعل في أفريقيا
وكذلك التاريخ الفرنسي فيها يعطي
دفعة قوية للنجاح في الدخول إلى
أسواق هذه الدول».
يؤسس
وأك��د أنّ «ه��ذا التعاون
ّ
ل��ل��ن��ج��اح وال��ت��وس��ع ف��ي ال��م��ج��ال
اإلقتصادي ،ما يزيد من االستثمارات
وخلق فرص العمل ،وبالتالي زيادة
نسب النمو االقتصادي».
وقال« :نحن اليوم وك ّل شركائنا
في هذا المشروع ،نضع كل إمكاناتنا
إلنجاحه ودفع مسيرة التعاون بين
ال��ش��رك��ات الفرنسية واللبنانية
وت��س��ه��ي��ل أم��وره��ا ل��ل��وص��ول إل��ى
األهداف المرجوة».

اتفاق تعاون بين «البيئة»
و»مركز العمل التط ُّوعي»
و ّقع وزير البيئة محمد المشنوق ،في مكتبه في الوزارة ،اتفاق تعاون مع
رئيس «جمعية مركز لبنان للعمل التطوعي» محمد علي الجَ نون من أجل نشر
الوعي واإلرشاد التط ّوعي والبيئي.
وقال المشنوق في المناسبة «ال يكفي أن تكون هناك أنشطة حكومية وأن
نعمل دائما ً مقابل أجر أو بدل أو فائدة معينة» .ون ّوه بشعار العمل التطوعي،
وتمنى في الموضوع البيئي «أن يتح ّول المجتمع المدني إلى «لوبي» حقيقي
الى جانب وزارة البيئة بالعمل وليس بالكالم ،فليس المطلوب الكالم التطوعي
بل التط ّوع العملي ،فلدينا  242حركة وجمعية بيئية في لبنان يصدرون بيانات
شهرية ولدينا بالتوازي  780مكبا ً عشوائيا ً في ك ّل البلدات ،لكن لو استطاع
يوسعون الضوء حيث هو وأن ينشره أكثر في بلدته لكان بلدنا بألف
هؤالء أن ّ
خير» .وسأل «كيف لم يُقفل أي من هذه المكبات وكيف تقبل بها القرى؟ نريد من
العمل التطوعي عمالً تغييريا ً وأال نكتفي ببيانات ،فاالفعال لها قيمة أكبر».
أما الجنون فقال ،من جهته« :هناك أن��اس كثر ال يعرفون من هو محمد
المشنوق الذي قبل أن يكون وزيرا ً للبيئة هو ناشط اجتماعي .نحن كمركز للعمل
التطوعي ،وصلنا إلى  1173متطوعا ً على كل األراضي اللبنانية وتوصلنا الى
تنفيذ  200نشاط في العام إضافة إلى حصولنا على منصب نائب األمين العام
في االتحاد العربي للعمل التطوعي التابع لجامعة الدول العربية ،ونحن في
صدد تنظيم مؤتمرات شبابية في فيينا وألمانيا بالتعاون مع األمم المتحدة،
ووقعنا بروتوكول تعاون مع االتحاد األفريقي في أديس بابا».

ارتفاع ال�سيولة وتراجع الودائع
في الأ�سبوع الأول من تموز
أظهرت إحصاءات الكتلة النقدية المجمعة في الفترة الممتدة من  1تموز
الجاري إلى  7منه ،زيادة في السيولة الجاهزة بالليرة ( 68ملياراً) وتراجعا ً في
الودائع االدخارية بالليرة ( 115مليارا) والودائع بالعمالت ( 161مليوناً) في
مقابل انخفاض محفظة سندات الخزينة المكتتبة في القطاع غير المصرفي.
وأفادت مديرية االحصاءات واألبحاث االقتصادية في مصرف لبنان بأنّ
الكتلة النقدية تطورت في الفترة المذكورة على الشكل اآلتي:
م  :1ازدادت السيولة الجاهزة بالليرة  M1بقيمة  68مليار ليرة خالل
األسبوع الممتد من  1إلى  7حزيران  ،2016نتيجة ارتفاع حجم النقد المتداول
بمبلغ  270مليار ليرة وانخفاض حجم الودائع تحت الطلب بمبلغ  202مليارا.
م  :2تراجعت الودائع االدخارية بالليرة  M1 – M2بمبلغ  115مليار ليرة
خالل هذا االسبوع ،فسجل بالتالي نمو الكتلة النقدية بالليرة  ،M2على مدار
سنة ،نسبة  5,07في المئة.
م  :3تقلصت الودائع بالعمالت األجنبية م 2-م 3ارتفاعا ً بمقدار  161مليون
دوالر .بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية م ،3على مدار سنة 4,65 ،في المئة.
م  :4سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع م 4نموا ً على مدار سنة بنسبة
 4,45في المئة .انخفضت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير
المصرفي بمبلغ  72مليار ليرة خالل األسبوع.
سوق القطع :بقي سعر الدوالر األميركي مستقرا ً في سوق بيروت في نهاية
األسبوع على  1507,5ليرة.

كهرباء لبنان ت�شكر القوى الأمنية
على تجاوبها بفتح �صناديق الم�ؤ�س�سة
ناشدت مؤسسة كهرباء لبنان «القوى األمنية العمل على فتح هذه الصناديق
وإعادة العمل في صالة الزبائن الى طبيعته ،وذلك حفاظا ً على مواردها وتأمينا ً
لحسن سير المرفق العام».
وأصدرت المؤسسة بيانا ً جاء فيه« :لليوم الثالث على التوالي ،يقفل بعض
العمال المياومين في المؤسسة ،الصناديق في صالة الزبائن في المبنى المركزي،
مانعين المواطنين من إتمام معامالتهم والموظفين من القيام بواجباتهم.
وحيث أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه يؤثر سلبا ً على مالية المؤسسة
وبالتالي على التزامها بالمتوجبات المستحقة تجاه مستخدميها وتجاه الغير،
األمر الذي قد يؤثر أيضا ً على أجور المياومين أنفسهم ،فإنّ المؤسسة تطلب من
هؤالء العمال عدم اللجوء إلى هذه الممارسات السلبية التي لن تساعدهم في
قضيتهم التي لطالما أبدت اإلدارة ك ّل التفهم لها ،وتحاورت معهم في شأنها أكثر
من مرة ،معربة عن استعدادها الدائم لمساعدتهم في تحقيق ما يصبون إليه تحت
سقف القانون واألنظمة.
كذلك تناشد المؤسسة القوى األمنية العمل على فتح هذه الصناديق وإعادة
العمل في صالة الزبائن إلى طبيعته ،وذلك حفاظا ً على مواردها وتأمينا ً لحسن
سير المرفق العام».
توجهت كهرباء لبنان في بيان الحق،
وعطفا ً على بيانها السابق الصادر ظهراًّ ،
بالشكر إلى القوى األمنية على تجاوبها وتعاونها ،مثنية على «الجهود التي تبذلها
في سبيل تأمين حسن سير هذا المرفق العام الحيوي».
كذلك ،جدّدت طلبها من المياومين «عدم اللجوء إلى الممارسات السلبية كإقفال
الصناديق أو غيرها من التصرفات التي ال تفيد قضيتهم بشيء .وهي تعاهدهم
مواصلة العمل قدر استطاعتها وضمن صالحياتها في سبيل تحقيق مطالبهم،
ودائما ً تحت سقف القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء».

تامر :الباخرتان التركيتان
ال تحمالن �أي مواد ممنوعة
أوضح مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ،في تصريح للوكالة الوطنية
لإلعالم «أنّ الشاحنات الـ 54التي كانت على متن الباخرتين اآلتيتين من تركيا
اشتبه بحمولتهما وت ّم إرسالها إلى بيروت وفحصها عبر آلة سكانر ،وتبين أنها
خالية من أي مواد ممنوعة خصوصا ً بعدما تحدثت بعض وسائل اإلعالم عن
وجود أسلحة ومواد خطيرة في داخلها» ،مشيرا ً إلى «أنّ ك ّل الشاحنات وصلت
إلى حرم المرفأ عند الساعة العاشرة من صباح أمس».
وأكد «أنّ الباخرتين أفرغتا حمولتهما بشكل طبيعي وغادرتا المرفأ من دون
أي عوائق قانونية» ،آمالً «من وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية توخي الحيطة
والحذر في نقل األخبار المتعلقة في مرفأ طرابلس واالتصال عند الضرورة
يخص المرفأ».
بالجهات المعنية في إدارة المرفأ عند نشر أي خبر
ّ
وتمنى تامر على «إدارة الجمارك السعي إلى تطوير معهداتها وتصليح
آلة السكانر الموجودة داخل حرم المرفأ» ،شاكرا ً «الجيش اللبناني واألجهزة
األمنية األخرى المولجة حماية أمن المرفأ على جهودها وسهرها في حفظ األمن
وتطبيق القوانين المرعية اإلجراء داخل حرم المرفأ».

ور�شة عمل للمركز اللبناني لحفظ الطاقة عن تقويم الأثر الت�شريعي

قباني :لتحقيق �أمن الإمداد الطاقوي
وتنويع م�صادر الإنتاج
نظم المركز اللبناني لحفظ الطاقة
ف��ي فندق «ك���راون ب�ل�ازا» ـ الحمرا
ورشة عمل عن «دراس��ة تقويم األثر
التشريعي الق��ت��راح قانون الطاقة
المتجددة وترشيد استهالك الطاقة»،
بالتعاون م��ع مكتب وزي��ر الدولة
لشؤون التنمية اإلداري���ة ،برعاية
رئيس لجنة األشغال والنقل والطاقة
ال��ن��ائ��ب محمد ق��ب��ان��ي وح��ض��وره
ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة
المهندس ب��ي��ار ال��خ��وري ،ممثلي
ال����وزارات واإلدارات والمؤسسات
العامة المعنية وممثلين للقطاع
الخاص.
بداية ،كلمة لنائب رئيس المركز
اللبناني لحفظ الطاقة ف��ي وزارة
الطاقة وال��م��ي��اه زي���اد ال��زي��ن ال��ذي
ق��ال« :إن��ن��ا نعمل على االف���ادة من
ن��ج��اح بعض ال���دول العربية في
إنشاء ال��وك��االت المرنة التي يناط
بها تنفيذ السياسات ومدى مالءمة
ه��ذه التجارب مع الواقع اللبناني
بتعقيداته ،واالتفاق على الخطوط
العريضة لمحاور القانون المزمع
الذي سيتبنى الخطة الوطنية لكفاية
الطاقة والخطة الوطنية للطاقة

المتجددة كأساس تقني لبناء مواد
القانون».
ثم كانت كلمة للنائب قباني الذي
اعتبر أنّ «موضوعات كفاية الطاقة
وال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة ليست الحل
الكامل لمشكلة قطاع الكهرباء في
لبنان الملتزم تحقيق  12في المئة
م��ن الطاقة المتجددة ف��ي االنتاج
الكهربائي والحراري للعام ،2020
وإذا كانت الطاقة تعني األم��ن فمن
الطبيعي أن نشدد على أهمية تحقيق
أمن اإلمداد الطاقوي وتنويع مصادر
اإلن��ت��اج بين البحث والتنقيب عن
النفط وال��غ��از واس��ت��غ�لال مصادر
الطاقة المتجددة وفي مقدمها الشمس
والرياح».
وأضاف« :إننا نراهن على إحداث
تغيير هيكلي وب��ن��ي��وي لمصلحة
تشجيع االس��ت��ث��م��ارات ف��ي الطاقة
المتجددة ،علما أن إش��راك القطاع
ال��خ��اص يحتاج إل��ى مجموعة من
التشريعات وال��ق��وان��ي��ن المحفزة
وتهيئة المناخ التشريعي لالستثمار،
وبما أن إرادت��ن��ا ال تحتمل مرحلة
انتظار طويلة األم��د إلنتاج قانون
عصري للطاقة المتجددة فإننا لم

ننتظر بلورة المشروع الذي تقدمت به
الحكومة على رغم جديته ،بل بادرنا
إلى وضع وصوغ نواة مشروع قانون
عصري للطاقة المتجددة وكفاية
الطاقة واألبنية الخضر تلته ورشة
عمل وجلسة مخصصة لمناقشة
التوصيات على أن يصار قريبا جدا
للتوأمة بين مشروع القانون واقتراح
القانون».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ع���رض المستشار
القانوني للمركز المحامي علي برو
وخبراء شركة OECD/SIGMA
«ماهية عملية درس تقويم األث��ر
ال��ت��ش��ري��ع��ي  RIAواإلي��ج��اب��ي��ات
الالحقة وفرضية التأثير السلبي على
المستخدمين النهائيين».
وقدمت الخبيرة الدكتورة سورينا
مرتضى ع��رض �ا ً مرئيا ً ع��ن «واق��ع
ال��ط��اق��ة ف��ي ل��ب��ن��ان» ،ت�ل�اه ع��رض
عن الشركاء المحتملين والدراسة
التحليلية للمهندس هيكل خليل.
وخ��ت��م��ت ال��ج��ل��س��ة ب���ح���وار عن
ال��م��راح��ل المقبلة وتبني توصية
بـ«ضرورة االنتهاء من إعداد المسودة
األولى القتراح القانون ومناقشتها مع
المعنيين في ورشة عمل موازية».

نقابة المعلمين تطالب ب�إنجاز معامالت ال�ضمان
و�إلغاء مر�سوم خف�ض ّ
الحد الأدنى للأجور
اجتمع وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب
نعمه محفوض ،أمس ،إلى وزير العمل سجعان قزي ،في
مكتبه في بناية اللعازرية ،ونقل اليه ،وفق محفوض،
«شكوى المضمونين في بعض المراكز التي تعاني نقصا في
عدد الموظفين ما أدى إلى تراكم الفواتير منذ العام .»2013
وأوض��ح محفوض «أنّ النقابة كانت قد توصلت مع
المدير العام للضمان األستاذ محمد كركي إلى حل موقت
يقضي بنقل المعامالت المتأخرة في بعض المراكز إلى
مراكز أخرى ،لكن هذا الح ّل لم يحل المشكلة جذريا ً فمثالً
فواتير المضمونين في طرابلس تعالج في مركز شحيم .
فقام معالي الوزير سجعان قزي باالتصال خالل االجتماع
بالمدير العام للضمان محمد كركي إليجاد ح ّل للموضوع،
وت ّم التوافق على إجراء مباراة مناطقية للموظفين حيث
هناك نقص في عدد الموظفين ،على أن تتم حتى تاريخه
االستعانةبموظفيالفاتورةاليوميةلالسراعفيالمعامالت.
شكر وفد النقابة معاليه على هذا الحل وتمنى أن يتم العمل
على ذلك في أسرع وقت لئال تضطر نقابة المعلمين وباقي
القطاعات المتضررة إلى اإلقدام على خطوات تصعيدية أمام
مراكز الضمان».
وبحسب محفوض ،استغرب الوفد «ص��دور المرسوم
 3761في الجريدة الرسمية والقاضي بخفض الح ّد األدنى
لألجور  4آالف ل.ل يومياً .ورفض التبرير المعطى بأنه
تصحيح لخطأ حسابي جاء بعد  4سنوات وتمنى على
معاليه الذي أوضح أنّ المرسوم أقر في الجلسة التي غاب
عنها بأن يتم الغاء هذا المرسوم الذي يلحق الضرر باإلجراء
وخصوصا ً أنّ األجير ال يعمل  26يوما ً إذ غاب عن مجلس

الوزراء أنّ هناك عطالً رسمية وإجازات سنوية ،والمستغرب
أن ال صوت لالتحاد العمالي العام في هذا الخصوص وال
رأي».
وتمنى وفد نقابة المعلمين على وزير العمل «المساهمة
في اقرار مشروع قانون إعطاء غالء المعيشة لمعلمي القطاع
الخاص الذين هم وحدهم لم يتقاضوا زيادة غالء المعيشة
منذ .»2012
وشرح محفوض للوزير قزي «كيف يتم ابتزاز معلمي
المدارس الخاصة في هذا الموضوع ،فبعض المدارس
رفضت إعطاء معلميها الزيادة ومنها من أعطاها بشرط
استعادتها في ح��ال لم يقر القانون ومنها من أعطاها
واستعادها للضغط على المعلمين» .ووع��د الوزير بأن
«يكون صوت المعلم وأن يطرح الموضوع مع الجهات
المختصة».
وف��ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع ،ط��رح م��وض��وع ق��ان��ون اف��ادة
المتقاعدين بعد عمر  64ع��ام�ا ً م��ن تقديمات الضمان
االجتماعي.
ولفت محوض إلى أنّ الوزير قزي «استغرب كيف تم
استثناء معلمي المدارس الخاصة بحجة أنهم ال يفيدون
من الضمان االجتماعي سوى من تقديمات المرض واألمومة
من دون تعويضات نهاية الخدمة ألنّ للمعلمين صندوق
نعويضات خاص بهم» .واعتبر أنّ «هذه الحجة غير مقبولة
ألنّ المعلم المتقاعد ال يفيد بعد التقاعد سوى من التقديمات
الصحية .ووعد بمتابعة الموضوع وطلب من النقابة «ملفا
متكامال بالمواضيع التي طرحت ليتابعها مع المراجع
المختصة».

دبو�سي يبحث مع وفد هولندي
دور القطاع الخا�ص في التنمية الم�ستدامة
التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق
دبوسي خبيرين من منظمة الخبراء الهولنديين في مجال
اإلدارة التطوعية وإعتماد النهج التعاوني لتحقيق التنمية
المستدامة السادة :كوين فان هيرغن المنسق في بلدان
منطقة الشرق األوسط وممثل المنظمة في لبنان مروان
نصر.
وق��د ش��رح الخبير نصر «ب��رن��ام��ج منظمة الخبراء
والمساعي التي تجهد المنظمة لتحقيق أث��ر إيجابي
للمستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي ،باإلستناد
إل��ى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ،في
احترام كلي للتنوع والعمل بنشاط على تعزيز المساواة
بين الجنسين ،والتمسك بأحدث معايير المسؤولية
االجتماعية للشركات ،وأنّ منظمته التي يمثلها في لبنان
تؤمن بالشراكة والتعاون لتعزيز التعاون المؤثر في
المجال اإلنمائي».
وأثنى دبوسي ،ب��دوره ،على «مهام منظمة الخبراء

الهولنديين في التنمية وعلى الدور المحفز لالنماء الذي
تلعبه في لبنان ،ال سيما برنامجها اآلي��ل إلى تشجيع
وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي
يتقاطع مع اهتمامات غرفة طرابلس ولبنان الشمالي
سواء على نطاق حاضنة األعمال «البيات» أو وحدة دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وأننا على استعداد
للبحث في صيغة الشراكة ليتم االنسجام مع التطلعات
المشتركة في تحفيز وتعزيز دور المؤسسات القطاع
الخاص في التنمية المستدامة» .
أضاف« :سيُصار إلى التواصل لالستفادة من القدرات
والخبرات التي تمتلها هذه المنظمة الهولندية الخبيرة في
شتى مجاالت تطوير مختلف المؤسسات والشركات وكفة
مكونات المجتمع االقتصادي من خالل الدائرة التجارية
والعالقات العامة في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي».

دورة تدريبية في الريجي لجهاز مكافحة التهريب

نقابة مكاتب النقل ت�شكو منعها
من المعاينة ب�سبب لون زجاج المركبات
وجه رئيس نقابة أصحاب األوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل
ّ
فيليب صقر ،كتابا ً مفتوحا ً إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق ،يتعلق بمنعهم من
المعاينة بسبب لون الزجاج الجانبي في مركباتهم.
وأوضح الكتاب أنّ «معظم السائقين العمومين الذين يملكون منذ القدم باصات
عمومية نوع دودج وإنترناسيونال وما شابه ويعملون عليها وتخضع للمعاينة
الميكانيكية سنويا ً وتسدّد رسوم الميكانيك عنها من دون أي اعتراض عليها ،منذ
بداية العام يعانون من رفض معاينة باصاتهم بحجة أنّ زجاج الجوانب ذات
اللون األزرق الفاتح ،مع العلم أنّ الزجاج األمامي والخلفي مطابق للمواصفات،
كما أنّ لون الزجاج موجود عند التصنيع» ،الفتا ً إلى أنه «وبعدما تلقينا شكاوى
عدة بهذا الخصوص من المتضررين قمنا بمراجعات عدة لكن من دون جدوى»،
مشيرا ً إلى أنّ «كلفة تغيير الزجاج يكلف صاحبها عند أصحاب الباصات القديمة
ثمن الباص كامالً».
وأكد أنّ الباصات في «حالة جيدة جدا ً من الناحية الميكانيكية وخضعت مرارا ً
للمعاينة ،وأصحابها من ذوي الدخل المحدود» ،معتبرا ً أنّ «حجز آلياتهم كونهم
رفضوا المعاينة بسبب لون الزجاج الجانبي تجن ويشكل ضررا ً كبيرا ً بحقهم».

المشاركون في الدورة
أقيمت في مق ّر إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
«الريجي» في الحدث دورة تدريبية لرؤساء فرق جهاز
مكافحة التهريب وعناصره ،بحضور خبراء أجانب من
شركة «إمبريال توباكو».
وتندرج هذه الدورة ،في إطار سعي «الريجي» إلى تنمية

قدراتها البشرية من ضمن خطتها للتنمية المستدامة التي
أطلقتها في عيدها الثمانين.
وفي نهاية الدورة ،التي أقيمت في قاعة التدريب المهني
والتقني في مقر «الريجي» ،ت � ّم توزيع ش��ه��ادات على
المشاركين.

