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اقت�صاد

لقاء لوزير المال مع ممثلي المنظمات ال�شبابية في الأحزاب

وفد من منفذية مرجعيون في «القومي» يزور معت�صمي الدفاع المدني

خليل :هناك هدر بمئات ماليين الدوالرات في الإنترنت

نقفور :مت�ضامنون معهم حتى �إقرار قانون التثبيت

اعتبر وزير المالية علي حسن خليل،
في لقاء مع ممثلين عن المنظمات
الشبابية في عدد من األحزاب« ،أننا
ال��ي��وم ف��ي أس��وأ مرحلة م��ن مراحل
حياتنا السياسية في لبنان ،فال يعقل
أن نجلس كقوى وتيارات منتظرين
دون أن نبتدع صيغا ً للحلول».
وق��ال« :إنّ رئيس مجلس النواب
نبيه بري طرح أكثر من فكرة يمكن لها
أن تحدث اختراقات في جدار األزمة،
لكننا لم نبرهن عن مسؤولية في ح ّل
أزمتنا ونعزي أنفسنا بأننا نلقي األمر
على الخارج حيث ال توافق في الخارج
وهذا أسوأ توصيف».
وس��أل« :إذا كنا كطبقة سياسية
غير قادرين على أن ننتخب رئيسا ً
للجمهورية ،هل نعمل على تعطيل
المجلس النيابي وال نقر مجموعة من
القوانين األساسية التي تهم حياة
ال��ن��اس؟ كيف نعطل عمل الحكومة
ون��ح��ن ن��ع��رف أن���ه ل��ي��س ل��دي��ن��ا أي
مؤسسة قائمة في البالد؟ وم��اذا إذا
سقطت ولم تعد قادرة على أن تعمل
أكثر من تسيير أعمال الناس؟ نحن
نعرف أنّ هناك آل��ي��ات خاطئة في
عملها لكن ال بدائل وعلينا أن نحافظ
على البالد».
ورأى «أن��ن��ا ال��ي��وم ف��ي حكومة
تصريف أعمال ،وحين يستطيع كل
منا أن يعطل ويضع فيتو ويقاربها
بأشكال مختلفة نكون في حكومة أق ّل
من تصريف أعمال».
وعن قانون االنتخابات النيابية،
ق��ال خليل« :علينا أال نرجع في أي
ظرف من الظروف إلى قانون الستين،
إذ ال يجوز بعد ك ّل ما شهدنا من أزمات

خليل مجتمعا ً إلى ممثلي المنظمات الشبابية في األحزاب
سياسية دلت على أنّ األس��اس فيها
قانون االنتخابات ،أن نعود ستين
عاما ً إلى الوراء».
أض���اف« :علينا أن نطور قانون
االنتخابات لنتطور نظامنا السياسي،
ونحن كجهة سياسية نضغط بكل
قوتنا ونلتقي مع حزب الله ونتكلم مع
التيار الوطني الحر وتيار المستقبل
للوصول إل��ى ق��ان��ون ال نسبية فيه
بالمطلق ،رغم أننا نرى فيها األمثل
وليس بالتأكيد قانون الستين ونعمل
على هذا األساس».
وتابع« :لم نسمع أحدا ً على طاولة
الحوار يقول إن��ه ض� ّد النسبية ،بل
سمعنا عن نسبة النسبية والدوائر،

وهذا أمر قابل للبحث».
وعن الربط بين النسبية والسالح،
اعتبر خليل «أن��ه ن��وع من استغباء
الرأي العام».
وإذا أب��دى وزي��ر المالية «بعض
التفاؤل حيال امكانية التوصل إلى
صيغة قانون» ،قال« :نتحاور في هذا
الشأن ،وليس لدينا خيارات عديدة.
نحن ملزمون أن نتفق ،فبعد رأس
السنة الجديدة نكون قد دخلنا فترة
االنتخابات ول��ن يكون هناك تمديد
للمجلس تحت أي ظرف من الظروف
وال يجب أن نك ّرر عملية التمديد التي
هي أسوأ الخيارات».
وسأل« :من المستفيد من الوضع

السيء ال��ذي نمر ب��ه» ،معتبرا ً «أنّ
اللبنانيين يمارسون عملية انتحار،
فكل الحلول هي تسووية وقائمة على
التوافق ،فال يمكن ألي جهة أن تفرض
ما تريده على اآلخ��ر فقدرنا التوافق
وعلينا أن نعمل عليه ،ونحن نسأل
لماذا نذهب دائما ً إلى التوافق بعدما
نكون قد أضعنا الفرص ودفعنا الثمن
من اقتصادنا وحياتنا؟ علينا جميعا ً
أن نعيد النظر وأن نتراجع خطوة إلى
الوراء وفي ذلك مكسب وطني أكثر مما
فيه خسارة على أح��د» ،مذكرا ً «بأنّ
الرئيس بري كان وال ي��زال ي��ردّد أنّ
قدرنا أن نكون سواء».
وعن االستحقاق الرئاسي والحديث

عن مبادرة ،قال خليل« :ال شيء إال
النقاش على طاولة الحوار وال شيئ
مشجعا ً في الموضوع الرئاسي»،
الفتا ً إلى «أنّ الخطر كبير اذا استمرينا
في هذه المراوحة».
وقال« :تبين أنّ لرئيس الجمهورية
دورا ً م��ح��وري�ا ً ف��ي انتظام العملية
الدستورية ،فهو ضابط ايقاع فعلي
في عمل المؤسسات وحارس حقيقي
النتظام عملها ،وعلينا أن نسرع في
انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أنّ
ذلك هو األسلم للبالد من ك ّل المبررات
السياسية والمبدئية التي يجري
الحديث عنها».
وف��ي م��وض��وع ال��م��وازن��ة ،كشف
انه «خالل الساعات المقبلة ستكون
م��وازن��ة ال��ع��ام  2017ف��ي تصرف
مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشها».
وق���ال« :طلبت م��ن مجلس ال���وزراء
تحديد جلسات نقاش لها لننتهي من
المراوحة التي نعيشها».
وك��ش��ف أن����ه «ط����رح م���ن ضمن
الموازنة سلسلة الرتب والرواتب»،
معتبرا ً أنها «خطوة جريئة وعلينا أن
نكون جريئين في مقاربتها».
وفي موضوع اإلنترنت ،لفت إلى
أنّ «الهدر كبير ج��دا ً بمئات ماليين
ال����دوالرات نتيجة عملية استمرت
لسنين ع��دي��دة ،وت��ب��ي��ن أنّ هناك
لصوصا ً وسارقين ويجب القبض
عليهم».
وك����ان خ��ل��ي��ل ت��ط��رق ف��ي ال��ل��ق��اء
الشبابي إلى سلسلة مواضيع حول
دور الشباب المحوري في تحريك
قضايا مجتمعية ووطنية ،كما تطرق
إلى أبعاد انتصار حرب تموز .2006

تحرك لأهالي المتن ال�شمالي والحراك المدني رف�ض ًا لفتح مكب برج ح ّمود
تج ّمع عدد من أهالي برج حمود
والمتن الشمالي ومجموعات من
الحراك المدني ،منها «بدنا نحاسب»،
أم��ام مكب ب��رج حمود ،رفضا ً لفتح
المكب ومن أجل فرض حلول بيئية
سليمة وصحية لمشكلة النفايات،
بعد أن انطلقوا من مستديرة الدورة
بمسيرة شبابية وشعبية ،رافعين
الف���ت���ات ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا« :ال لمطمر
الموت».
وأل��ق��ى كارنيك أصفهاني بيان
«تحرك برج حمود» ،وقال« :نحن هنا
اليوم لنرفع الصوت ،ونقول إنّ أهالي
برج حمود والمتن عانوا ألكثر من 20
سنة م��ن جبل النفايات ،ونرفض
اليوم أن ندفع م��رة ثانية ضريبة
الفساد .إنّ الروائح الكريهة تذكرنا
ك��ل ي��وم بالمخاطر على صحتنا
وصحة أوالدنا».
وت��وج��ه إل��ى بلدية ب��رج حمود
متسائالً« :كيف انتقلنا من الرفض
للمطمر وشعار برج حمود خط أحمر
إل��ى فتح المكب م��رة ثانية؟ وكيف
انتقلنا من ق��رار طمر ال��ع��وادم فقط
إلى طمر أكثر من ألف طن في اليوم

أهالي المنطقة يرفعون الفتات منددة بفتح مطمر الموت
من النفايات من دون فرز ،فيتحول
الموقف الموقت لمشروع جبل ثان.
وك��ل��ن��ا ن��ع��رف أن ال��م��وق��ت يصبح
دائماً».

أضاف« :من حق أهالي برج حمود
أن يلقوا أجوبة على هذه األسئلة،
ومن حقنا كأناس أن نعيش في بيئة
صحية ،وم��ن واج���ب الحكومة أن

تجد الحلول المناسبة للمواطنين.
صحتنا وصحة أوالدنا ليست لعبة،
وعلى األحزاب أن توقف االتجار بنا.
اليوم ليس فقط أهالي ب��رج حمود

من يتضررون من المكب ،بل ساحل
المتن ولبنان كله يتض ّرر .برج حمود
ليس مزبلة ،لبنان كله ليس مزبلة،
والشعب ليس لعبة بين أيديكم».
وط���ال���ب ال��ب��ل��دي��ة وال��ح��ك��وم��ة
بـ«معالجة فورية لجبل النفايات في
برج حمود ،وعدم نقل أي نفايات إلى
برج حمود ،خصوصا ً غير المفروزة،
وإقامة دورات تدريب وتوعية على
الفرز من المصدر ،إضافة إلى حماية
حقوق الصيادين وأن تكون األولوية
لصحة الناس».
وك��ان الفنان غسان الرحباني،
يرافقه ك ّل من رازي الحاج وجورج
عبود ،زار خيم االعتصام في برج
حمود.
وق���ال ال��رح��ب��ان��ي« :إنّ األم���ور ال
تتوقف على نقل النفايات بواسطة
شاحنات سوكلين ،فالمشكلة أال مكان
لوضع هذه النفايات ،ففي النهاية
شركة سوكلين هي أداة للنقل ،في
حين أنّ الحل مفقود ،والكالم لم يعد
ينفع».

اعت�صامان لنقابات قطاع النقل البري في الكوال والدورة:
لإعادة مراكز دفع الميكانيك �إلى الدولة
نفذت ات��ح��ادات ون��ق��اب��ات قطاع
النقل البري في لبنان اعتصاما ً في
منطقة ال��ك��وال ش��ارك فيه حشد من
السائقين العموميين ،وتولت القوى
األمنية اإلشراف على تنظيم السير.
وتحدث رئيس مصالح النقل في
لبنان بسام طليس ،الفتا ً إلى أنّ «هذا
االعتصام اليوم هو بداية التحرك
ال��ي��وم نحن م��وج��ودون ف��ي الكوال
والدورة وفي  5أيلول مراكز المعاينة
ستكون مقفلة ولن تفتح بعد  5أيلول
إال بعد إعادة األمور إلى نصابها.
وق��ال رئيس اتحاد نقابات النقل
البري في لبنان عبد األمير نجدة،
بدوره« :ابتداء من  1أيلول ستروننا
مقفلين ال��ش��وارع وم��راك��ز المعاينة
الميكانيكية في الجنوب وبيروت
وطرابلس وزحلة .وننصب الخيم في
هذه المراكز إلعطائنا حقوقنا كسائقين
عموميين .وقد بتنا غير قادرين على
أن ندفع في المعاينة الميكانيكية
للتاكسي  33أل��ف ليرة ،علما ً أننا
اتفقنا مع الياس المر عندما كان وزير
داخلية وبدأ بتطبيق هذه الخطة أنّ
السائق يدفع  7000ليرة ف��إذا بهم
أقدموا على رفعها إلى  19500ليرة

ث��م بعد عامين إل��ى  33500ليرة
واليوم يتحدثون عن أنّ الدفع سيكون
بالدوالر من  33إلى  38دوالرا ً على ك ّل
تاكسي وفان و 79على ك ّل شاحنة أو
أوتوبيس فوق الـ  24راكباً .فأمام هذا
الواقع ،نحن نرفض هذه الضرائب
ألن��ه��ا ض��رائ��ب غ��ي��ر م��ب��اش��رة على
السائقين العمومييم وعلى المواطنين
وندعو ك ّل المواطنين إلى عدم إجراء
معاينات ميكانيكية في هذه الفترة
وأنا كفيل بأننا نأتي بعفو عام في هذا
الموضوع».
وتاله رئيس «اتحاد الوالء لمصالح
النقل» أحمد الموسوي ،فقال« :اليوم
ال��دع��وة إل��ى السائقين العموميين
والى كل فئات الشعب اللبناني الذين
يملكون اآلليات الصغيرة والكبيرة بك ّل
الفئات منها ،فالمعاينة الميكانيكية
غير قانونية وال تمثل القانون بل هي
خ��وة على الشعب اللبناني .اليوم
وأمام المطالب الكبيرة لقطاع النقل،
أي ض��ري��ب��ة ت��ف��رض ع��ل��ى الشعب
اللبناني تحتاج إلى قانون في مجلس
النواب .هذه المعاينة الميكانيكية لن
تمر في مجلس النواب وال في مجلس
ال���وزراء ،بل هي بدعة من مكان ما

توقفت شركات استيراد النفط في
لبنان أمس ،عن تسليم ك ّل المشتقات
النفطية من غاز وبنزين وديزل أويل
وكاز طيران لمدة ساعة ،من العاشرة
والنصف قبل الظهر إل��ى الحادية
ع��ش��رة وال��ن��ص��ف« ،ت��ض��ام��ن �ا ً مع
أصحاب صهاريج نقل المحروقات
وق���ط���اع ال��ن��ق��ل ال���ب���ري ،وع����اودت
التسليمات بحسب البرنامج اليومي

ّ
زخور :ال يمكن تطبيق قانون الإيجارات
بمعزل عن الوزارات المعنية والحكومة
أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون
اإليجارات المحامي أديب زخور ،في بيان أمس ،أنه «خالفا ً
لقوانين اإليجارات االستثنائية السابقة أوجد المشترع في
قانون اإليجارات الجديد ركيزة أساسية ،متمثلة بوجود
وبضمانة الدولة في ح ّل مشكلة مزمنة عبر إيجاد الحلول
في كافة مواد قانون اإليجارات ،وذك بتدخل الدولة حكومة
ووزارات بكافة تفاصيل تطبيق قانون اإليجارات وإعطائها
صالحيات خاصة ،وذل��ك يتجلى في ك ّل م��واد القانون
المتعلق باألبنية السكنية ،بحيث ال يمكننا قراءة القانون
من دون وجود الحكومة والوزارات المعنية ،وذلك منذ بدء
مواد القانون حتى نهايته».
وأكد أنه «ال يمكننا أن نتخيل ،نظريا ً أو عملياً ،وبمختلف
المقاييس إمكانية تطبيق قانون اإليجارات من دون وجود

التمثيل الفعلي للدولة والوزارات المعنية من وزارة المالية
ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العدل ،خصوصا ً بعد
النص واإلصرار على تواجدها في كافة مراحل هذا القانون،
وإال نكون أمام ضرب وإلغاء لمنطق المؤسسات في الدولة
المتبقية».
وأك��د أن��ه «ال يمكن ،ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال ،إح�لال
القاضي المنفرد مكان الوزارات المعنية والحكومة ،لعدم
االختصاص المطلق ولخروج العمل اإلداري والوزاري عن
عمل القضاء وفقا ً للمادة  86أم.م ،كما لمبدأ أساسي وهو
مبدأ فصل السلطات بين السلطة القضائية وهي سلطة
الحكم والسلطة التنفيذية ،وال يمكن بتاتا ً أن تح ّل واحدة
مكان األخرى بكل أبعادها والمخالف للدستور وألبسط
القواعد القانونية.

الجمعيات الم�شاركة في حملة النظافة في �صور:
لوقف تدفق نفايات مخيم الر�شيدية �إلى البحر
عقدت الجمعيات األهلية المشاركة في الحملة األهلية
للنظافة في مدينة صور اجتماعها الدوري في مق ّر البلدية،
خصص لمناقشة العمل الذي ت ّم إنجازه في هذا المجال
وأهم النشاطات التي قامت بها الحملة .وحدّد المجتمعون
أب��رز المهام المفترض إنجازها في المرحلة المقبلة،
وال سيما منها متابعة ومعالجة انتشار النفايات في
بعض أحياء المدينة .وتوقفوا عند مشكلة نفايات مخيم
الرشيدية التي انتشرت مؤخرا عند الشاطئ وامتدت نحو
البحر بعد تسربها مع مياه الصرف الصحي.
وأصدر المجتمعون بيانا ً أعلنوا فيه أنه «بعد أن رصدت
الجمعيات األهلية المشاركة بالحملة األهلية للنظافة في
مدينة صور رمي نفايات مخيم الرشيدية عند الشاطئ
وتسربها مع المياه نحو البحر ،وبعد مضي وقت على عدة

أطلقت «تاتش» شركة االتصاالت
والبيانات المتنقلة األولى في لبنان
ب����إدارة «م��ج��م��وع��ة زي����ن» ،حزمة
جديدة لمشتركي الخطوط الثابتة
 ،Web & Talk Lightوالتي
تأتي ف��ي إط��ار ع��روض & Web
 Talkالمتن ّوعة.
وف��ي بيان للشركة ،تقدّم حزمة
« Web & Talk Lightميزات قيّمة
حيث يستفيد الزبون من  10ساعات

اتصاالت قامت بها بلدية صور مع الجهات المعنية داخل
المخيم ،وزي��ارة اللجنة المكلفة من قبل األون��روا لم تلق
أي تجاوب ،ومع ازدياد الوضع سوءا ً وانتشار النفايات
في البحر ،نناشد المعنيين في الدولة وسائر الجهات
مساعدتنا في هذا المجال».
وتمنوا على «وسائل اإلعالم التوجه إلى المخيم وإلى
الشاطئ المقابل لتسليط الضوء على هذه القضية وتدارك
هذه األزمة قبل الوصول إلى وضع كارثي يقضي على ك ّل
جهودنا وجهود أهالي المدينة الذين أبدوا تعاونا ً معنا في
حمالتنا» .وطالبوا «األونروا «بتحمل مسؤولياتها في ما
يتعلق بالمحافظة على نظافة الشاطئ واتخاذ اإلجراءات
الالزمة والضرورية لوقف تدفق نفايات المخيم نحو
البحر».

تخابر على اإلتصاالت المحلية1.5 ،
جيغابايت من اإلنترنت ،ومئة رسالة
نصية قصيرة محلية مقابل  49دوالرا ً
أميركيا ً فقط في الشهر».
وتعليقا ً على العرض الجديد ،قال
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
في «تاتش» نديم خاطر :إنّ Web
 & Talk Lightهي حزمة جديدة
تم تطويرها لتلبية حاجات الزبائن
وتوقعاتهم .يناسب ه��ذا العرض

الجديد المشتركين الذين يحبّذون
ال��ح��ص��ول على م��زي��د م��ن ساعات
التخابر ف��ي م���وازاة الحفاظ على
نسبة كافية من البيانات والرسائل
خصصة لهم.
النصية القصيرة ال ُم َّ
ونتوقع أن ينعكس ع��رض Web
 & Talk Lightإيجابا ً على الخط
الثابت ،فيلقى رواج���ا ً كبيرا ً بين
أوساط المشتركين الحاليين ويجذب
مشتركين جددا ً أيضاً.

طليس متحدثا ً خالل االعتصام في الدورة
م��ن دون أن ي��ؤث��ر ذل���ك ع��ل��ى طلب
السوق المحلية» ،بحسب ما جاء
في بيان تج ّمع الشركات المستوردة
للنفط.
ولفت البيان إلى «أنّ أي زيادات
على رس���وم المعاينة الميكانيكة
تحتاج إلى دراسة مع ّمقة قبل اتخاذ
أي قرار في شأنها تفاديا ً ألي تضخم

أو نتائج سلبية على القطاع» .وناشد
التج ّمع «المعنيين بهذا الموضوع،
ال��ت��واص��ل م���ع ن��ق��اب��ات أص��ح��اب
الصهاريج والنقل للتوصل إلى اتفاق
تالفيا ً ألي أعباء مالية إضافية على
المواطن ،في وق��ت يشهد االقتصاد
اللبناني ركودا ً لم يعرف له مثيل».

مياومو الكهرباء يقطعون الطريق �إلى ال�سراي «عوده» يطلق ّ
خط عمل جديد
بالتزامن مع انعقاد مجل�س الوزراء
لخدمة ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
قطع مياومو مؤسسة كهرباء لبنان الطريق الرئيسي أمام السراي الحكومية للمطالبة بح ّل ملفهم
محتجين
ون ّفذوا اعتصاما ً في وسط بيروت تزامنا ً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح أمس،
ّ
على التمديد لشركات مقدّمي الخدمات ومعترضين على إجراء امتحانات مجلس الخدمة المدنية
لهم .والحقا ً تج ّمع الميامون أمام مكتب مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك تزامنا ً مع اجتماع كان
يعقد في مكتبه للتفاوض في موضوع انتهاء العقود مع شركات مقدمي الخدمات التخاذ القرار
المناسب في هذا الشأن.
وأعلن المياومون عن مطالبهم معلنين انهم «لن يقبلوا بالتمديد لشركات مقدمي الخدمات التي
نهبت المال العام .وال بمهزلة االمتحانات في مجلس الخدمة المدنية .وأنهم مع دخول جميع
المياومين إلى مؤسسة كهرباء لبنان بصفة أجير» .وشدّدوا على أنّ «حساب المسؤولين آتٍ وأنّ
من حضروا اليوم سينصفهم التاريخ» .واعتبروا أنّ «الحكومة لن تستطيع معالجة أي ملف يتعلّق
بمشاكل وهموم الناس».

زار وفد من منفذية مرجعيون في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،عناصر الدفاع المدني المعتصمين منذ أكثر من
أسبوع في محاذاة السياج الحدودي عند نقطة كفركال ،وض ّم
الوفد المنفذ العام سامر نقفور ،عضو هيئة المنفذية جعفر
شيت ،مدير مديرية كفركال ع��ارف شيت ،والمدرب حسن
شيت.
وقدم الوفد وجبة غداء للمعتصمين ،وخالل الزيارة أكد
المنفذالعامنقفوروقوفالحزبإلىجانبمطالبالمعتصمين

المحقة ،وتضامنه معهم حتى إقرار قانون التثبيت ،معربا ً عن
استعداد المنفذية لتقديم ك ّل المساعدة لهم.
وكانت المنفذية قد أبدت لعناصر الدفاع المدني استعدادها
للوقوف إلى جانبهم منذ لحظة وصولهم إلى نقطة االعتصام،
كما تحرص مديرية كفر كال على زيارة خيمة االعتصام بشكل
دوري.
وتوجه المعتصمون ،من جهتهم ،بالشكر إلى أعضاء الوفد،
مقدّرين وقوف الحزب إلى جانب مطالبهم المحقة.

«تات�ش» تطلق Web & Talk Light

لن نقبل بها ولن نستمر إلى أن تقفل
وتعود إلى مالك الدولة».
وع��ل��ى أوت��وس��ت��راد ب��رج ح��م��ود ـ
ال����دورة ،نفذت ات��ح��ادات ونقابات
النقل البري اعتصاما ً طالبت فيه
بـ«التوقف ع��ن دف��ع ال��رس��وم على
المعاينة الميكانيكية وإع��ادة مراكز
دفع الميكانيك التي سيطرت عليها
الشركات إلى الدولة».
وك��ان��ت كلمات لطليس ورئيس
نقابة أص��ح��اب الشاحنات شفيق
القسيس ،ورئيس نقابة الصهاريج
ابراهيم سرعيني

شركات استيراد النفط
تتضامن

وجبة غداء للمعتصمين

أعلن بنك عوده ،خالل مؤتمر صحافي عُ قد في مقر «عوده بالزا» ـ باب ادريس ،عن إطالق ّ
خط
العمل الجديد المتعلّق بالخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومجموعة المنتجات
والخدمات الشاملة التي يض ّمها .وت ّم تصميم هذه الحلول الجديدة «لتلبية حاجات العمالء التسليفيّة
وغير التسليفيّة بشك ٍل أفضل ،بما فيها العمليات المصرفية التجارية وحلول التمويل الحتياجات
العمل اليومية ،ونمو حجم األعمال ،والمتطلبات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية» بحسب بيان
المصرف الذي أوضح أنّ «هذه الخدمات َم ِرنة ومص ّممة وفقا ً لمعايير الحاضر والتطورات المستقبليّة
المرت َقبة ،وتض ّم برامج العمليات المصرفية لألعمال ( )Transact Packagesالتي تتيح للعمالء
االفادة من شروط تفضيلية وبرامج مكافآت في إطار عالقة طويلة األمد مع المصرف .كما تشتمل
على برامج تسليفية تم ّكن العمالء من شراء البضائع والمواد األ ّولية والمعدات واآلليات ،وتوسيع أو
ترميم مكان عملهم ،وشراء حقوق االمتياز أو َ
الرخص ،واالستثمار في مشاريع مستقبلية.

ن�شاطات اقت�صادية
{ وقع رئيس غرفة الشمال توفيق
دبوسي مع «جمعية الحراك المدني في
الشمال» بمناسبة حصولها على العلم
والخبر مذكرة تفاهم ،ومثل الجمعية
رئيسها المهندس فادي عبيد ،بحضور
أعضاء الجمعية وعدد من المدعوين.
كما أق��ام��ت الجمعية ن��دوة حول
تجربة مدينة جبيل في توليد الطاقة
الكهربائية ،تحدث فيها إيلي باسيل
ب��ح��ض��ور دب��وس��ي ورئ��ي��س بلدية
طرابلس ورئيس إتحاد بلديات الفيحاء
المهندس أحمد قمر الدين ورؤس��اء
وأعضاء مجالس بلدية ومهندسين
ومسؤولين إداريين في كهرباء لبنان
وش��رك��ة قاديشا وجمعيات مدنية
ون��اش��ط��ي��ن م��ن مختلف المناطق
الشمالية.
{ أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة خ��دم��ات
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإلن���ش���اء ال��م��ت��ط��ورة
( )ACTSمؤتمر «تقنيات الخرسانة
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة» ،ب��ال��ت��ع��اون مع
معهد الخرسانة األميركي ونقابة

دبوسي متحدثا ً بعد توقيع المذكرة مع جمعية الحراك المدني في الشمال
المهندسين في لبنان ،صباح أمس
ف��ي ف��ن��دق هيلتون ب��ي��روت حبتور
جراند ،بحضور نقيب المهندسين في
بيروت خالد شهاب ،رئيس المجلس
البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني،

المستشار األلماني في مجال البناء
المستدام توبياس غ��ول��ر ،وحشد
من المقاولين واص��ح��اب الشركات
العمرانية والمهندسين وشخصيات
إعالمية واجتماعية.

