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برعاية وزير الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، أعلنت شركة توتال 
لبنان وشركة أي بي تي في 25 نيسان 2019 وفي خالل احتفال 
أقيم في فيال ليندا سرسق في األشرفيه قيام شراكة استراتيجّية 
بين الشركتْين في لبنان نتج عنها تأسيس شركة مساهمة بإسم 
»الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل« ُتعنى بتقديم الخدمات 
تهدف  الشراكة  هذه  النفطّية.  المواد  توريد  وبنشاط  اللوجستية 
النفطّية والخدمات ذات الصلة في  المنتجات  الى تحسين نوعّية 
السوق المحّلي كما سيكون لها مشاركة أساسّية في قطاع النفط 

والغاز.

توتال  أّن »شركة  الفـاريز  دانيال  السّيد  لبنان  توتال  عام  مدير  رأى 
لبنان ملتزمة بتأمين المنتجات األعلى جودة لزبائنها وهذه الشراكة 

ستوّطد توفير منتجاتنا الى الزبائن عبر شبكة توريد معّززة.«

لتأسيس القوى  جمعتا  تي  بي  أي  وشركة  لبنان  توتال   شركة 
أسهمها  تملك  التي  للمحروقات ش.م.ل«  اللوجستية  »الشركة 

كّل من الشركتْين بالتساوي.

إيجابًا على اإلقتصاد وقطاع  تنعكس  أن  الشراكة  ومن شأن هذه 
النفط والغاز بشكل خاّص علمًا أّنها تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات 

شراكات استراتيجية

والبيئة  والسالمة  الصّحة  معايير  جانب  إلى  المستوردة  النفطّية 
اللوجستّية، وهي  والنشاطات  التخزين  والجودة في مستودعات 

عناصر أساسّية في سلسلة توريد المواد النفطّية. 

بدوره أشار مدير العملّيات في الشرق االوسط وشرق آسيا في 
مجموعة توتال السّيد جان بابيه إلى أّن »مجموعة توتال متواجدة 
تي  بي  أي  مع  الشراكة  وهذه  عامًا.  الـ70  حوالى  منذ  لبنان  في 

تؤّكد اليوم مّرة جديدة على التزام توتال بلبنان وتطّوره.«

الدكتور  نائب رئيس مجلس اإلدارة في أي بي تي  أّكد  من جهته 
لبنان توتال  بين  االستراتيجّية  الشراكة  هذه  »أّن  عيسى   طوني 

كما  المشترك.  التعاون  من  طويلة  سنوات  تتّوج  تي  بي  وأي 
أضاف: »قد حققت أي بي تي نجاحًا ملفتًا خالل السنوات الماضية 
عالمّية  مجموعة  مع  بالتعاون  فخورة  وهي  اللبنانّي  السوق  في 
رائدة في مجال الطاقة مثل توتال لتطوير وتنمية األعمال التجارّية 
ش.م.ل  للمحروقات  اللوجستية  الشركة  أّن  واعتبر  المشتركة.« 
الممارسة  وفي  التجارّية  االستراتيجية  في  تقارب  ثمرة  هي 

المسؤولة لألعمال بين الشركتْين.
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كان عام ١٩٦٩، قبل خمسني عامًا، يوم ذاع خبر تفّوق ابن بلدة الدوير الجنوبية، 

البكالوريا وحــيــازتــه معّدل  الرسمية فــي قسم  الــشــهــادة  فــي  ــال،  رّمـ رّمـــال حسن 

٢٠/١٩٫٥. لم تِف وزارة التربية والتعليم، آنذاك، بوعدها بإعطائه منحة الستكمال 

 عدد من مشجعي العلم ومحبي عمل الخير مكان 
ّ

دراسته الجامعية. يومها، حل

ل بدراسة رّمال في فرنسا. بعد خمسة 
ّ
«الدولة»، فبادروا إلى جمع تبرعات للتكف

عشر عامًا، سيحصد الشاب الجنوبي لقب أصغر عالم في جيله، وسيصبح أحد 

التخّصص والتوجيه  لذلك، ُيقاس ُعمر «جمعية  الفيزياء في عصره.  أبرز علماء 

العلمي» بعمر انطالقة رحلة رّمال العلمية. ففي العام نفسه، ١٩٦٩، قّرر أصحاب 

املنح  مــع  الجمعية  رحلة  بــدايــة  فكانت  ومأسستها،  التجربة  تــكــرار  املــبــادرة  هــذه 

للطالب  الدراسية تحت شعار بات قاعدة لم تحد عنها منذ نصف قــرن: «املنحة 

األكثر تفوقًا واألشّد حاجة» في الوقت نفسه.

في األعوام العشرين األولى من عمرها، مانت غالبية املستفيدين من منح الجمعية 

بــعــد، مروحة  مــا  فــي  وّســعــت،  أن  لبثت  مــا  لكنها  الشيعة.  سلمني 
ُ
امل الــطــالب  مــن 

كانت  ــى 
ّ
أن الطالب  مختلف  لتشمل  التسعينيات  في  تقديماتها  من  ستفيدين 

ُ
امل

مناطقهم وطوائفهم. وأسقطت، تباعًا، من اسمها كلمة «الشيعية» عام ١٩٨٤ ثم 

صبح «جمعية التخّصص والتوجيه العلمي». ونظرًا إلى 
ُ
«اإلسالمية» عام ٢٠١٣ لت

 ١٩٨٨ أيــار   ٣٠ تاريخ   ٨٨/٤٨٥٧ رقــم  باملرسوم  الجمعية  فت 
ّ
ُصن عملها،  طبيعة 

«مؤسسة ذات منفعة عامة»، وُمنحت عام ١٩٩٤، ملناسبة ربع قرن على تأسيسها، 

وسام األرز الوطني من رتبة ضابط.

مع إتمام الجمعية هذا العام يوبيلها الذهبي، وصل عدد املستفيدين من منحها 

منذ تأسيسها إلى أكثر من ثالثة آالف طالب وطالبة «تخّرج معظمهم من أفضل 

الجامعات األساسية في لبنان، ومن جامعات فرنسا وأملانيا وإسبانيا وإيطاليا 

اختيارها حاجات  فــي  روعــيــت  مختلفة  اختصاصات  فــي  وســويــســرا،  وبلجيكا 

نائب  وفــق  العربي»،  والوطن  لبنان  في  والخاص  العام  القطاعني  في  العمل  ســوق 

الهيئة اإلداريـــة، مطلع كل عــام، سياسة  رئيس الجمعية علي إسماعيل. إذ تضع 

السوق،  يلبي حاجات  بما  التخصص  األولويات الختيار مجاالت  وتحّدد  للمنح، 

ــيــوم عــلــى «االخــتــصــاصــات املــالــيــة والــبــيــئــيــة والتكنولوجية  لــذلــك فـــإن الــتــركــيــز ال

بلغ سوق  بعدما  والهندسة،  الطب  منح  من  اإلمــكــان  قــدر  فنا 
ّ
خف فيما  والنفطية، 

العمل لهذين االختصاصني مرحلة اإلشباع».

د إسماعيل أن الجمعية «تحّولت على مّر السنوات إلى فرصة لكل راغب في 
ّ
يؤك

عمل الخير ومقصدًا لكل طالب متفّوق غير ميسور، من أي منطقة أتى وإلى أي 

ق بمعدل الطالب 
ّ
طائفة انتمى»، الفتًا إلى جملة من املعايير لقبول طلبات املنح تتعل

ما  وفــي  يختاره.  الــذي  واالختصاص  االجتماعي  ومستواه  وتفّوقه وشخصيته 

يتعلق بالتمويل، يؤكد إسماعيل أن الجمعية ال تتلقى أي تمويل قد يضعها في 

اصطفاف سياسي معني، «ونعتمد في الجمعية على تمويل ذاتي عبر اشتراكات 

األعـــضـــاء مــن أمــنــاء ومنتسبني وعــلــى تــبــّرعــات بــعــض املــتــمــّولــني. أمـــا خــارجــيــًا، 

آل نهيان ومن  الشيخ نهيان بن مبارك  الوحيد يأتي عبر تبرعات من  فالتمويل 

رجال أعمال كويتيني».

من  وتقّدمه  لبنان  نهضة  فــي  «املساهمة  على  للجمعية  األســاســي  النظام  ينص 

خالل جهود مشاريع إنمائية تقوم بها أو تساهم فيها بمختلف الوسائل والطرق 

ذلــك عبر  الــدراســيــة، بل «ترجمنا  املنح  لم تكتِف بمشاريع تقديم  لذلك  ــالئــمــة»، 
ُ
امل

خمس مؤسسات انبثقت من الجمعية»، بحسب إسماعيل.

األولى، «مؤسسة سنابل لرعاية اليتيم» التي تأسست عام ١٩٨٤ التزمت برنامج 

ل األيتام داخل أسرهم». وهو 
ّ
عمل اجتماعي - إنمائي تحت عنوان «مشروع تكف

يهدف إلى العناية بصغار األيتام حتى سّن الخامسة عشرة من دون سلخهم عن 

أسرهم ووضعهم في مياتم. وقد فاق عدد هؤالء، منذ عام ١٩٨٤، ثالثة عشر ألف 

يتيم يتوّزعون على مختلف املناطق.

سّن» التي تأّسست عام ١٩٩٥، وعملت على إنشاء دار 
ُ
الثانية، «مؤسسة رعاية امل

بلدة كفرفيال في  «واحــة علي حــجــازي»، في  ُسّميت  ني 
ّ
سن

ُ
بامل للعناية  نموذجية 

إقليم التفاح.

نشئت عام ٢٠١٠ وتهدف إلى 
ُ
الثالثة، «مؤسسة طموح للتنمية االجتماعية» التي أ

والتربوية  االجتماعية  الحقول  شتى  فــي  ُمستدامة  تنمية  تحقيق  فــي  ساهمة 
ُ
امل

 إلى تزويد بعض األندية 
ً
والثقافية كحمالت التشجير في مختلف املناطق، وصوال

الثقافية واملكتبات بكتب علمية وثقافية وأجهزة كمبيوتر وغيرها.

الـــذي أنــشــئ عــام ١٩٨٦ بــهــدف جمع شمل الخّريجني  الــرابــعــة، نـــادي الــخــّريــجــني 

الذين استفادوا من منح الجمعية. وقد ُحّددت أهداف النادي بتنظيم وتفعيل دور 

تحقيق  في  للجمعية  ودعمًا  ملصالحهم  تأمينًا  بينهم  فيما  والتعاون  الخّريجني 

أهدافها اإلنمائية.

إضافية  مساحة  إيجاد  بهدف   ٢٠٠١ عــام  نشئ 
ُ
أ الــذي  الثقافي  املنبر  الخامسة، 

للحوار الثقافي على مستوى الوطن.

٩

٨
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فاتحة الرشاكات االسرتاتيجية يف قطاع النفط اللبنا�

«توتال لبنان» و«أي � �» تطلقان رشكة متخصصة لتوريد املواد النفطية

أعلنت رشكتا «توتال لبنان» و«أي � �» رشاكة اسرتاتيجية بينه�، نتج عنها تأسيس رشكة مساهمة باسم «الرشكة اللوجيستية 

للمحروقات ش.م.ل» التي تعنى بتقديم الخدمات اللوجستية وتوريد املواد النفطية. 

جاء االعالن أمس يف احتفال يف فيال ليندا رسسق يف األرشفية، برعاية وزيرة الطاقة واملياه ندى بستا� خوري، وأكّد خالله املدير 

العام لـ«توتال لبنان»، دانيال الفاريز، «التزامنا بتأم¹ املنتجات األعىل جودة لزبائننا»، الفتاً اىل أن هذه الرشاكة «ستوطّد توف± 

منتجاتنا اىل الزبائن عرب شبكة توريد معّززة». 

تأ� هذه الرشاكة مع تهيؤ لبنان لحفر أول برئ استكشاف يف البلوك رقم ٤ قبل نهاية العام الجاري، وهي تش± إىل إمكانيات 

التعاون الكب±ة ب¹ الرشكات العاملّية واملحلّية يف مجال النفط والغاز، Êا يساهم يف تطوير هذا القطاع، وÉنح الرشكات اللبنانية 

خربات إضافية فيه. ك� أن من شأنها أن تنعكس إيجاباً عىل اإلقتصاد، وقطاع النفط والغاز خصوصاً.

مدير العملّيات يف الرشق االوسط ورشق آسيا يف مجموعة «توتال»، جان بابيه، لفت اىل أّن املجموعة «تعمل يف لبنان منذ نحو 

بلبنان وتطّوره». في� أشار نائب رئيس مجلس اإلدارة يف «أي � �»،  التزام توتال  ٧٠ عاماً. وهذه الرشاكة تؤكّد مرّة جديدة 

طو� عيىس، اىل أّن «هذه الرشاكة تتّوج سنوات طويلة من التعاون املشرتك». ووصف «الرشكة اللوجستية للمحروقات» بأنها 

«Ûرة تقارب يف االسرتاتيجية التجاريّة ويف امل�رسة املسؤولة لألع�ل ب¹ الرشكت¹ْ». وأشار إىل أن الرشاكة «تطلق دينامية جديدة 

يف السوق النفطي يف لبنان، ورÊا تكون البداية نحو رشاكات م�ثلة ضمن القطاع النفطي قادرة عىل ان تدفع يف اتجاه تطويره 

واالرتقاء به اىل مستويات متقدمة تواجه التحوالت الحالية واملستقبلية التي يشهدها». 

تطوير القطاع

Êوجب االتفاقية، ستكون «الرشكة اللوجيستية للمحروقات» مملوكة مناصفًة من كال الطرف¹ بنسبة ٥٠٪ لكل منه�، وسترتكز 

والوقاية  الح�ية  إجراءات  وتطوير  ومواصفاتها،  املحلّية  السوق  يف  النفطية  املنتجات  نوعية  تحس¹  عىل  ونشاطاتها  أهدافها 

والسالمة العامة يف مستودعات التخزين وسائر مكونّات البنية التحتية اللوجستية التي تستلزمها أع�ل است±اد املواد النفطية 

ونقلها وتوزيعها، ك� ستساهم يف تفعيل العمل يف القطاع النفطي يف لبنان.

مثال يحتذى به

أهمية الرشاكة ب¹ «توتال» و«أي � �» تكمن يف أنها تشّكل فاتحة أمل للرشكات اللبنانية الراغبة بالعمل يف مجال النفط والغاز والتعاون مع الرشكات العاملّية الثالث التي رست عليها مناقصة التنقيب عن النفط 

(من بينها «توتال»). فرشكة «أي � �» نجحت يف النمو من محطة محروقات صغ±ة إىل مجموعة ضخمة تضم أكå من ١٨٠ محطّة موزّعة يف مختلف املناطق اللبنانية، ما مكنها من خلق رشاكة مع الفرع املحّيل لـ 

.éتوتال» التي تعّد خامس مجموعة نفطية يف العا»

بحسب عيىس، فإن هذه الرشاكة تب¹ّ «بالدليل القاطع أنه Éكن االعت�د عىل الرشكات املحلّية يف أي سياسة نفطية رسمية تنتهجها الدولة اللبنانية»، ك� تظهر التزام «أي � �» باالستث�ر وتأم¹ فرص العمل للبناني¹ 

وأداء دور بّناء يف دعم االقتصاد الوطني.

الجمعة  ٢٦  نيسان  ٢٠١٩  العدد  ٣٧٤٥

الجمعة  ٢٦  نيسان  ٢٠١٩  العدد  ٣٧٤٥

ص والتوجيه العلمي»
ّ

«جمعية التخص

يج في رحلة الخمسين عامًا
ّ
 ثالثة آالف خر

مؤسسو الجمعية

نــبــيــه بــــري، جــمــيــل إبـــراهـــيـــم، بــشــر جـــابـــر، عــلــي إســمــاعــيــل، 

إحــســان شــــرارة، زيـــد األمــــني، عــلــي حــجــازي، حــاتــم صــبــاح، 

إبراهيم حالوي، عباس نحلة، خضر منصور، أسامة جابر، 
حسن الحاج.

منحة راشيل كوري

العليا  الــدراســات  أربـــع منح فــي  الجمعية  قــدمــت  عــام ٢٠٠٣، 

الــتــي استشهدت  الناشطة األمــيــركــيــة راشــيــل كـــوري  بــاســم 

عــنــد مــحــاولــتــهــا إيــقــاف جــرافــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة كانت 

كلت 
ُ

غــّزة. وش رفــح في قطاع  مباني مدنية في مدينة  تهدم 

لجنة ضمت الوزراء السابقني ميشال اده وعبد الرحيم مراد 

وغازي العريضي وعضو املجلس الدستوري محمد املجذوب 

وناشر  قبيسي  ابراهيم  السابق  اللبنانية  الجامعة  ورئيس 

جــريــدة «الــســفــيــر» طـــالل ســلــمــان ورئــيــس الــجــمــعــيــة جميل 

اختيار  على  عملت  اسماعيل،  علي  رئيسها  ونائب  ابراهيم 

أن تكون  العليا على  الـــدراســـات  فــي  لنيل منح  طــالب  اربــعــة 

القضية الفلسطينية محور األطروحات التي يعّدونها. كذلك 

الفني  لــإلبــداع  عــام ٢٠٠٥ عشر جــوائــز  الجمعية  خصصت 

تحت عنوان «راشيل كوري شهيدة اإلنسانية في فلسطني» 

ُمنحت للفائزين في مباراة للرسم بني طالب معهد الفنون في 

الجامعة اللبنانية.

علي اسماعيل: ال تتلقى الجمعية أي تمويل 

قد يضعها في اصطفاف سياسي معين

د األولويات في المنح التي تعطيها الجمعية
ّ
تحد

للتخصصات التي تلبي حاجات السوق (مروان بوحيدر)

تقرير

تقرير

إيلده الغصين

ــاء  ــنــ «لــــــقــــــد حـــــجـــــب هــــــــــذا املـــــــوقـــــــع بــ

وزارة  ــانــــي/  ــنــ ــبــ ــلــ الــ الــــقــــضــــاء  ألمـــــــر 

ــذا مــــا يـــظـــهـــر لـــدى  ــ االتـــــــصـــــــاالت»، هــ

 ،«This Is Lebanon» مـــوقـــع  زيــــــارة 

املــعــنــي بتوثيق حـــاالت اعــتــداء على 

ــال األجـــــانـــــب فــي  ــمــ ــعــ ــامــــالت والــ ــعــ الــ

«إغــالق  لــبــنــان. أمـــر قــضــاء العجلة بـــ

املـــــوقـــــع فـــــــــــورًا»، جــــــاء عـــلـــى خــلــفــّيــة 

اســتــدعــاء مــقــّدم مــن املــحــامــي ســيــزار 

 - (ابــن رئيس بلدية الجديدة  جبارة 

البوشرّية - السّد في املنت)، بعد نشر 

«الطائل سيزار  بعنوان  املوقع خبرًا 

جبارة رجل عنيف»، تضّمن شهادة 

في  مــنــزلــه  غــــادرت  فيليبنية  عــامــلــة 

إلـــى شهادتني  املــاضــي، إضــافــة  آذار 

لعاملتني أجنبّيتني عملتا سابقًا في 

 تعّرضن 
ّ
منزله. العامالت اّدعني أنهن

«الــتــعــنــيــف مــن قــبــل الــعــائــلــة وعــدم  لـــ

 املادية».
ّ
اتهن

ّ
دفع كامل مستحق

ــع الــــــذي أنـــشـــأه  األمــــــر بــحــجــب املــــوقــ

ــادرا لبنان  عــامــل أجنبي وزوجــتــه غـ

أيــام مؤسسة  غته قبل 
ّ
إلــى كندا، تبل

ــــرو»، وأول مـــن أمــــس كـــل من  ــيـ ــ «أوجـ

ــا» و«تــــــاتــــــش». اال أنـــــه اســتــمــر  ــ ــفـ ــ «ألـ

بــالــظــهــور لـــدى بــعــض املــســتــخــدمــني 

إلـــى حـــني انــتــقــالــه إلـــى نــطــاق جــديــد 

وصـــــــدر   .(info. إلـــــــــى   org. (مـــــــــن 

الـــقـــرار فـــي ١٨ الــــجــــاري، عـــن قــاضــي 

األمــــــور املــســتــعــجــلــة فـــي املــــنت رالـــف 

«إغــــالق مــوقــع  ـــ ــر بــ ــذي أمــ ــ كـــركـــبـــي، الـ

وتــكــلــيــف  فـــــــورًا،   This Is Lebanon

ــم املــوقــع  هــيــئــة أوجـــيـــرو بـــوضـــع اســ

خــانــة  تـــحـــت   «thisislebanon.org»

جــاء  الـــقـــرار   .««Blocked Websites»

مقّدم من جباره  استدعاء  على  بناء 

أبي  سمير  املحامي  وكيله  بواسطة 

رعد (١٥ نيسان ٢٠١٩) يطلب إغالق 

املـــــوقـــــع «كـــــونـــــه تـــــعـــــّرض لــشــخــصــه 

ــار  ــبــ ــر أخــ ــه مـــــن خـــــــالل نــــشــ ــ ــتـ ــ ــرامـ ــ وكـ

املستدعي  قيام  قة ومغلوطة عن 
ّ
ملف

باالعتداء بالضرب على (املستخدمة) 

الفليبينية لديه». واستند أيضًا إلى 

تــقــريــر الــخــبــيــر دافـــيـــد ســلــوم تــاريــخ 

٢٠١٩/٤/١٥ املعّني من املحكمة، تبّني 

مــن خالله وفــق الــقــرار الــذي حصلت 

عليه «األخبار»، «أن مؤسسي املوقع 

وزوجــتــه   Dipendra Uprety املـــدعـــو 

واملـــوقـــع  كـــنـــدا،  فـــي  يــعــيــشــان   Priya

 cloudeflare.com شــركــة  فــي  مــســّجــل 

يــمــت  «ال  ــع  ــوقــ املــ وأن  ــيــــة»،  ــيــــركــ األمــ

ــأي صـــلـــة ال ســيــمــا أن  ــ ــى لـــبـــنـــان بـ ــ إلـ

في  يعيشان  وال  أجنبيان  صاحبيه 

لبنان، وكل ما ينشر فيه غير مسند 

إلــى إثباتات، األمــر الــذي يرّجح عدم 

صحة املنشورات».

ــع الــقــّيــمــني  ــلـــت مــ ــار» تـــواصـ ــ ــبــ ــ «األخــ

عـــلـــى صــفــحــة الـــفـــايـــســـبـــوك الــتــابــعــة 

للموقع بشأن الحجب، فاعتبروا أنه 

للدولة  بالنسبة  للغاية  معيب  «أمــر 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إذ تــــبــــدو مـــرعـــوبـــة مــن 

أصـــوات عــامــالت املــنــازل األجنبيات 

. هــذا 
ّ
لــديــهــا وتــريــد خــنــق أصــواتــهــن

بما  لــالســتــمــرار  يشّجعنا  الــتــصــّرف 

أنه دفع الدولة إلى التحرك إلسكاتنا 

 مـــن االســـتـــمـــاع إلــيــنــا. مـــا نــريــد 
ً
بــــدال

الكفالة مشكلة  نظام  أن  إيصاله هو 

ــلــني 
ّ
رة بــاملــجــتــمــع مــــن املــشــغ

ّ
مـــتـــجـــذ

 إلى أعلى مستويات 
ً
واألســر وصــوال

الـــحـــكـــومـــة». وفــــي مـــا يـــخـــّص اتــهــام 

ــحــي االنــتــرنــت املــوقــع 
ّ
بــعــض مــتــصــف

 
ّ

ككل لبنان  اســم  «تـــزّج  بــأن تسميته 

فــي خــانــة الــعــنــصــرّيــة» وبــمــحــاولــتــه 

ــورة فــقــط  ــســ ــيــ ــائــــالت املــ ــعــ «فــــضــــح الــ

ــّيـــمـــون  ــقـ ــا»، يــــــــرّد الـ ـــ ــزازهـ ــ ــتــ ـــ بـــغـــيـــة ابـ

اآلراء  من  للعديد  «استمعنا  بالقول 

مــع مقيمني ومغتربني  االســـم  حــيــال 

لــبــنــانــيــني وعــــمــــال مــــنــــازل أجــــانــــب، 

على  لنشره  رّد  كتابة  بصدد  ونحن 

صــفــحــتــنــا خــصــوصــًا أن االتــهــامــات 

أنفسهم»،  املعتدين  مــن  عـــادة  تــردنــا 

والهدف وفقهم «ليس تشويه سمعة 

وتبعات  االنتهاكات  إنهاء  بل  لبنان 

نظام الكفالة».

املحامية في «املفكرة القانونّية» غيدا 

فرنجية اعتبرت أن القرار «يندرج في 

إطار التوّجه إلى منع عامالت املنازل 

 
ّ
مــن الكشف عــن االنــتــهــاكــات بحقهن

بعد  لبنان وحتى  فــي   
ّ
خــالل عملهن

مغادرته»، بما يساهم في «غياب أي 

محاسبة ألصحاب العمل املخالفني». 

«ال يسمح بحجب  الــقــانــون  أن  علمًا 

إلكترونية بشكل دائــم إال في  مواقع 

مثل  خطيرة  بجرائم  ارتباطها  حــال 
اإلرهاب».

ــر  ــديــ ــم املــ ــجــ ــفــــت مـــحـــمـــد نــ تـــقـــنـــيـــًا، لــ

ــــس»،  ــكـ ــ ــمـ ــ ــنــــظــــمــــة «سـ الــــتــــنــــفــــيــــذي ملــ

املــتــخــصــصــة بــالــحــقــوق والـــحـــريـــات 

ال  ــع  ــ ــ ــوقـ ــ ــ املـ ــــب  ــجــ ــ «حــ أن  الـــــرقـــــمـــــيـــــة، 

وأوضــح  املعلومة».  حجب  يستطيع 

أن «حــجــب املــواقــع هــو تقنيًا حجب 

عــنــوان «آي بـــي» (نـــطـــاق)، وهـــو أمــر 

ــيــه إذ انــتــقــل املـــوقـــع من 
ّ
يــمــكــن تــخــط

thisislebanon. إلى   thisislebanon.org

 Mirror) ــرآة»  ــ مــ «مـــوقـــع  لـــه  إذ   ،info

مــع مئات  الــحــال  كــمــا هــو   ،(website

املواقع املحجوبة في مصر وسواها 

والتي ال تــزال شغالة». وعن استناد 

املوقع  إلــى تسجيل  القضائي  الــقــرار 

ــى أن  ــ ــفـــت الــ ــة أمـــيـــركـــيـــة، لـ فــــي شــــركــ

«أغـــلـــب املـــواقـــع فـــي لــبــنــان مــوجــودة 

املــذكــورة أو سواها من  على الشركة 

 hosting) الــويــب شــركــات اســتــضــافــة 

provider) خارج لبنان، وهذه ليست 

تهمة بــل نــوع خدمة ال يؤثر فــي أي 

قــضــّيــة». وعـــن طــلــب املــحــكــمــة حــذف 

املقال عن صفحة «فايسبوك»، يشير 

نجم إلى أن «حجب أي رابط يتّم في 

حـــال خـــرق قــوانــني مــوقــع فايسبوك 

وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة ال يــمــكــن اعــتــبــار 

املقال خرقًا لتلك القوانني»، أما في ما 

يخّص حجب الصفحة الفايسبوكية 

الــفــايــســبــوك تنظر  ــإن إدارة  ، «فـ
ً
مــثــال

في ديناميكية الصفحة وهدفها وإذا 

كانت في هذه الحالة صفحة تفضح 

تأخذ  لــن  املــوقــع  إدارة  فــإن  املعتدين 

بــقــرار املــحــكــمــة الــلــبــنــانــيــة». الــلــجــوء 

إلـــى الــحــجــب الــكــامــل لــلــمــواقــع يــبــّني، 

مع  الفضفاض  «التعامل  نجم،  وفــق 

الحقوق الرقمية، لذا نطالب بشفافية 

أكــبــر وحــمــايــة املــســتــخــدمــني وحــريــة 

الــتــعــبــيــر»... واألهــــم «إجـــــراء تحقيق 

شــفــاف فـــي االتـــهـــامـــات املــوّجــهــة من 

 مــن اتــخــاذ قــرار 
ً
قــبــل الــعــامــالت بـــدال

قضائي بإسكات املوقع».

ات!
ّ
سكت العامالت األجنبي

ُ
قضاء العجلة ي

توقيف رئيس بلدية سبلين وزوجته ونائبه 

مواجهة اشتراكية ــ عونية في الجية

 من إسكات الموقع (مروان طحطح)
ً
األهم إجراء تحقيق شفاف في االتهامات بدال

محمد الجنون

أمس،  املالية،  العامة  النيابة  أمــرت 

ــلــــديــــة ســبــلــني  بـــتـــوقـــيـــف رئــــيــــس بــ

مــحــمــد خــالــد قــوبــر وزوجـــتـــه نــوال 

الــحــســيــنــي (أمــيــنــة الـــصـــنـــدوق في 

بجرم  قوبر  كمال  ونائبه  البلدية) 

ــامــــة، وأودعـــــــوا  ــتــــالس أمـــــــوال عــ اخــ

بيروت.  في  العدل  نظارة قصر  في 

وأوضـــــــــــح املـــــــّدعـــــــي الــــــعــــــام املــــالــــي 

إتصال  في  إبراهيم،  علي  القاضي 

 الــتــوقــيــف جــاء 
ّ
مـــع «األخــــبــــار»، أن

ــة الــتــحــقــيــقــات مــــن أجـــل  ــ «عـــلـــى ذمـ

التوسع فيها في األيام املقبلة».

وخــالل األيــام املاضية، دهــم مكتب 

ــيــــة مـــنـــزل  ــالــ ــم املــ ـــرائــ ــجـ مـــكـــافـــحـــة الــ

قوبر في سبلني مرات عّدة، وقالت 

مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى الــتــحــقــيــقــات 

أثناء  عــدة صــودرت   «مستندات 
ّ
إن

ــيـــف،  ــتـــوقـ ــات». وقـــبـــيـــل الـ ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ املــ

اســتــدعــى ابــراهــيــم أعــضــاء املجلس 

البلدي التسعة لإلدالء بشهاداتهم. 

«تمت مواجهة  ه 
ّ
أن املعلومات  وفي 

قـــوبـــر وزوجـــتـــه بــقــرائــن عــلــى هــدر 

في  الفساد،  وشبهات  الــعــام  للمال 

ــاء عــن  لـــة األعــــضــ حـــني تـــمـــت مـــســـاء

املستندات والفواتير املالية».

أبلغوا  البلدي  املجلس  في  أعضاء 

روا رئــيــس 
ّ
ــار» أنــــهــــم حــــــــذ ــ ــبــ ــ «األخــ

ــرًا، فـــــي الــــســــابــــق،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــلــــديــــة «كـ ــبــ الــ

وقلنا له إن ما يفعله غير قانوني 

فعاليات  أحــد  أكــد  فيما  وخــطــيــر». 

قوبر   
ّ
أن للملف  املــتــابــعــني  ســبــلــني 

ــة إلعـــــــــادة جــــــزء مــن  ــلـ ــهـ «أعـــــطـــــي مـ

األمـــــــــوال وتــــقــــديــــم اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 

املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لــتــســويــة املـــلـــف، 

أنـــــه اعـــتـــمـــد املـــمـــاطـــلـــة ورفــــض  إال 

ــن الـــنـــائـــب  ــ ــالــــة بــــإيــــعــــاٍز مـ ــقــ ــتــ االســ

كان  الــذي  ترو  الدين  السابق عالء 

مباشر». بشكٍل  يغطيه 

أسبوعني،  قبل  املختارة،  ترو  وزار 

عـــلـــى رأس وفــــد مــــن أبــــنــــاء الــبــلــدة 

لــلــقــاء الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــالط من 

ــلـــف ملــصــلــحــة  ــل الـــتـــدخـــل فــــي املـ ــ أجـ

قــوبــر. مــصــادر مــشــاركــة فــي اللقاء 

جــنــبــالط   
ّ
أن «األخـــــبـــــار»  لــــــ ــــــــدت 

ّ
أك

ــلـــى أن «املــــلــــف فــــي عـــهـــدة  شـــــــّدد عـ

في  مصادر  قالت  وفيما  القضاء». 

ق 
ّ
الــحــزب «ال يعل إن  «االشــتــراكــي» 

املالية  العامة  النيابة  خطوة  على 

ـــقـــل عن 
ُ
وال عــلــى عــمــل الـــقـــضـــاء»، ن

االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس 

الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبالط أنه 

ــدم الـــتـــدخـــل فــي  ــ ــــرو «عــ طـــلـــب مــــن تـ

موضوع سبلني بتاتًا»، والى البقاء 

ــفـــات املــفــتــوحــة  ــلـ ــل املـ بـــعـــيـــدًا عــــن كــ

للبلديات في املنطقة، بعدما وصل 

ــــرو ملــصــلــحــة رئــيــس  ــه تـــدخـــل تـ ــيـ الـ

بــلــديــة الــجــيــة جــــورج الـــقـــزي الـــذي 

مثل أخيرًا أمام املدعي العام املالي.

ــة  ــ ــك، أبــلــغــت مـــصـــادر وزاريـ ــ الــــى ذلـ

سيتحرك  «الــقــضــاء  أن  «األخـــبـــار» 

بــشــكــل حــاســم بــشــأن بــلــديــة الجية 

ــــوع املـــقـــبـــل، وقـــــد يــســتــدعــى  ــبـ ــ األسـ

القزي للمثول مجددًا أمام القاضي 

الـــى أن محافظ  ابــراهــيــم»، مــشــيــرة 

مــكــاوي يمتنع  لــبــنــان محمد  جــبــل 

عن إعطاء اإلذن ملالحقة القزي، رغم 

ورود طــلــبــات عــديــدة إلــيــه فــي هــذا 

«األخبار»  لـ أوضــح  مكاوي  الــشــأن. 

ــــه وردت إلــيــه «ورقــــة مــن املــدعــي 
ّ
أن

املالي إلعطاء اإلذن بمالحقة  العام 

الــجــيــة، لكن مــن دون  رئــيــس بلدية 

 «هذا ما 
ّ
أي معطيات»، موضحًا أن

حال دون إعطاء اإلذن الذي يحتاج 

وطلبنا  ومعطيات،  مستندات  إلــى 

من القضاء املختص تزويدنا بذلك 

ليبنى على الشيء مقتضاه». وأكد 

 ومــتــجــاوب 
ٌ
مـــكـــاوي أنــــه «مـــتـــعـــاون

ــدًا، الفــتــًا إلـــى «أن ال  ــ وال أغــطــي أحـ

مستندات مالية حول بلدية الجية، 

عـــلـــى عـــكـــس بـــلـــديـــة ســـبـــلـــني الـــتـــي 

واضحة،  معطيات  بشأنها  توفرت 

وأعطيت اإلذن بمالحقة رئيسها».

وفــيــمــا تــكــثــف الـــحـــراك الــســيــاســي 

ــزي، دخـــــــل نـــائـــب  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي الـ ــارضـ ــ ــعـ ــ ملـ

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــاريــو عــون 

على خط األحداث في الجية. عون 

«األخـــبـــار» أنــــه «صـــداقـــة  أوضــــح لــــ

الى  الفتًا  بالقزي،  تجمعه  قديمة» 

لعبة إلطاحة  كأنه  يبدو  «األمر  أن 

ــٍت غـــيـــر مــنــاســب،  ــ الـــبـــلـــديـــة فــــي وقــ

اآلن  ثابتًا حتى  بــأن ال شــيء  علمًا 

حــول مــا يــزعــم مــن مــلــفــات فــســاد». 

ــراك االشـــتـــراكـــي في   حــ
ّ
واعــتــبــر أن

الجية «ليس نزيهًا... كل ما  اتجاه 

 الحزب االشتراكي 
ّ
في األمر هو أن

غير ممثل في البلدية، ولهذا يريد 
تغييرها».

ماريو عون: «االشتراكي» 

يريد تطيير بلدية الجية 

ألنه غير ممثل فيها

القرار يساهم في 

غياب أي محاسبة

ألصحاب العمل 

المخالفين

مقالة

إخوتي  ألحد  فعلتموه  ما   
ّ

كل كم: 
َ
ل  

ُ
أقول  

َّ
ق

َ
«الح

ى ٢٥: ٤٠)
ّ
هؤالء الصغار، فلي قد فعلتموه» (مت

بيار أبي صعب

عه 
ّ
نتوق لإلشمئزاز،  املثيرة  السقطات  من  معّني  نوع  هناك 

دين  رجل  من  عه 
ّ
نتوق ال  نا 

ّ
لكن السياسة،  أهل  من   

ً
عادة

مرموق، يمتلك السلطة املعنوّية واالخالقّية. كتب األب كميل 

السورية،  العمالة  مبارك على تويتر: «كثيرون يشكون من 

هؤالء  أن  واملالحظ  واملطاعم،  السوبرماركت  في  واألغراب 

الذين يشكون يرتادون املطاعم بشكل كثيف. لهم أقول: إما 

كلوا وال تشتكوا، أو قاطعوا تلك املطاعم وشّجعوا أصحابكم 

مون 
ّ
تعل فباملقاطعة  األسباب،  موضحني  مقاطعتها  على 

كل  األبونا،  ارتكب  لقد  الوطنّية».  معنى  املطاعم  أصحاب 

املعصيات مجتمعة، في تغريدة واحدة: العنصرّية، ورهاب 

واللعب  الحقد،  على  والتحريض  الناس،  وتضليل  الغريب، 

 
ً
على الخوف، وتزوير الواقع، ومخاطبة األهواء والغرائز بدال

من القلب والعقل والضمير.

محرضًا  جة، 
ّ
متشن افتراضية  بعظة  األبونا  أتحفنا  لقد 

عن  املسؤولون  األسياد  فيما  الضحايا،  على  الضحايا 

واالقتصادية  السياسية  الكوارث  كل  عن  وبؤسنا،  قهرنا 

األب  بدمائنا.  املربحة  تجاراتهم  يواصلون  تسحقنا،  التي 

واملطاعم»!  السوبرماركت  في  «األغراب  طرد  يريد  مبارك 

اليمني العنصري في أوروبا لم يصلوا إلى هذا الحد.  عتاة 

الى  الناس  ندفع  أن  املسيح،  لتعاليم  غريب   
ٌ

تطبيق
َ
ل ه 

ّ
إن

األزمة،  الى جذور  التوّجه   من 
ً
بدال املتبادلة،  واألذّية  التكاره 

ومواجهة الخطر املشترك والبحث عن حلول منطقّية، عادلة 

للجميع… كل ذلك تحت سقف املصلحة الوطنية التي ليس 

فئاتهم  اختالف  على  الالجئون  بها.  فّرط  من  «األغراب» 

ليسوا  موّحدة،  نمطّية  صورة  إلى  اختزالها  يجوز  ال  التي 

خطرًا بحد ذاتهم. ليسوا أعداء، بل إخوة. عدونا هو الطبقة 

ى، وهي 
ّ

السياسية التي تركت البلد ينهار، والفوضى تتفش

املسؤولة عن كل أزماتنا ومشاكلنا! أباطرة النظام اللبناني 

الذين صنعوا هذه املعضلة، يواصلون تالعبهم بها ألغراض 

دنيئة. بعضهم، من أبواق املحور املهزوم في سوريا، يعمل 

يلعب  اآلخر،  وبعضهم  لالجئني.  اآلمنة  العودة  عرقلة  على 

واخفاء  شعبيته،  لرفع  والخوف  العنصرّية  مشاعر  على 

عجزه عن ادارة األزمة. كل سماسرة الجمهورّية مستفيدون 

من اللجوء السوري!

تحريضي،  دور  لعب  إلى  دين،  برجل  يدفع  الذي  ما  لكن 

اقصائي، على أساس فهم اختزالي ومغلوط للمعضلة؟ دعك 

اللبنانيني  تشجيع  في  «الوطنّية»  أين  األخالقي،  البعد  من 

مغلوب  مثلهم،  مستضعفني  لهم  إخوة  ضد  العنف  على 

الذي  التراجيدي  املصير  منهم  أي  يختر  لم  أمرهم،  على 

جعله مشّردًا يرى فيه اآلخرون عالة عليهم وعبئًا؟ بل ما 

الحكمة االقتصادية من تحميل «الالجئني» ظلمًا مسؤولية 

أزماتنا؟ علمًا أن جزءًا مهّمًا منهم يخدم االقتصاد، ويلّبي 

حاجات ملّحة في قطاعات مختلفة. أما املشاكل الضاغطة، 

ل سياسي، على أساس تخطيط ومعطيات 
ّ
فتحتاج الى تدخ

ر األب مبارك أن هذه «العمالة السورّية» التي 
ّ
ورؤيا. هل نذك

يحّرض عليها، أعادت بناء بيروت، أو باألحرى استعبدها 

الثروات  ملراكمة  انسانّية،  غير  عمل  ظروف  في  األغنياء 

واالستثمارات العقارّية؟

ليس في الدفاع عن كرامة أهلنا السوريني في لبنان، ورفض 

يختلف  ال  سذاجة.  أو  طوبواوّية  أي  فداء،  كبش  تحويلهم 

اثنان على أن لبنان يواجه مشكلة عظمى، هي الحرب التي 

تخاض ضد شعوب املنطقة، وكانت سوريا احدى تجلياتها 

الكارثّية، ومعضلة اللجوء السوري إلى لبنان جزء أساسي، 

متفاقم، منها. من هذه الزاوية ينظر الى األمور يا أبونا، وليس 

وبالدعوة  الفقراء،  على  وبالتحريض  الخوف،  على  باللعب 

ها قضية صعبة 
ّ
الى مقاطعة املطاعم التي فيها «أغراب»! إن

وخطيرة، ال أحد يدعو الى التقليل من أهميتها أو التعامي 

عنها. فقط ندعو الى عدم استغاللها بقلة مسؤولية، وعدم 

إطالق العنان لطاعون العنصرّية ورهاب الغريب! ندعو الى 

التفريق بني املوقف السياسي الجذري الرافض للسياسات 

حربها  في  كورقة  الالجئني  استعمال  في  األميركية 

عودتهم  تعجيل  (أي  املنطقة  شعوب  على  االستعمارّية 

اآلمنة إلى ديارهم بكل الوسائل)، وضرورة تنظيم وجودهم 

املجتمع  وحماية  لحمايتهم  لبنان،  في  أهلهم  بني  املوقت 

ومعطيات  عادلة،  عقالنّية  قواعد  ب 
ّ
يتطل هذا  املضيف. 

دخلهم في الدورة االقتصادية 
ُ
علمّية، وسياسات واضحة ت

التي تحتاجهم، وتحمي اللبنانيني من املنافسة املتوحشة.

ي 
ّ

العقلّية املذعورة التي عّبر عنها األب مبارك، تهدد بالتفش

نحاربها  أن  ويجب  والبيئات،  واألوساط  املناطق  كل  في 

كالطاعون. إن خطاب رهاب الغريب لن يحل أي مشكلة من 

رًا. 
ّ
وتوت وخوفًا  بشاعة  سيزيدنا  بل  لبنان،  في  مشاكلنا 

العنصري،  لبنان  الذي نكره».  «لبنان  الـ  فهو يعّبر عن ذاك 

املتعالي  نفسه،  كاره  املنفصم،  لبنان  املذعور.  الشوفيني، 

واالستعمار.  االستغالل  قوى  مع  املتماهي  بيئته،  عن 

ى بصورته فوق مستنقع التخلف 
ّ
لبنان املستلب الذي يتغن

والهمجّية والتعّصب. هذا ليس لبناننا، وال يجب أن يكون.

ة» 
ّ
عن األبونا و«الوطني

ورهاب «األغراب»

TOTAL & IPT

TOTAL & IPT

من اإلعالم



أي بي تي تحتفل بعيد العّمال في جمعة عائلية تحت شعار “ األّول عالبال”

شراكات استراتيجية

 كعادتها في كّل عام، احتفلت عائلة أي بي تي بعيد العّمال في 
عالبال”،  “األّول  شعار  تحت  أّيار   4 السبت  يوم  الشركة  مبنى 
رئيس  نائب  السّيد ميشال عيسى،  اإلدارة  رئيس مجلس  بحضور 
زخيا  السّيد  التجاري  المدير  الدكتور طوني عيسى،  مجلس اإلدارة 
وتأتي هذه  والموظفين.  المدراء  عدد من  الى  باإلضافة  عيسى 
العادة السنوّية مناسبة لإلحتفال باإلنجازات التي حققتها الشركة 
خالل العام وللتنويه على العمل الدؤوب الذي قام به الموظفون 

ولشكرهم على إنتمائهم ووالئهم للشركة.

خالل  الشركة  حققتها  التي  اإلنجازات  عن  تحّدث  عيسى  الدكتور 
هذا العام متوقفًا عند تصنيف أي بي تي من قبل مجّلة فوربس 
الشرق األوسط، من بين الشركات الـ35 الرائدة في لبنان، والمحّطة 
في  الواقعة  نوعها  من  االولى  للبيئة  والصديقة  المستدامة 
البلد  يواجهها  التي  اإلقتصادية  التحديات  عرض  كذلك  عمشيت. 
النفطي معبرًا عن ثقته بقدرة الشركة  ككل وتأثيرها على القطاع 

على مواجهتها بنجاح.

التي  الشركة  انجازات  عّدد  روحانا  البير  السيد  المالي  المدير 
حصدتها عبر السنوات. ثّم توّجه الى العاملين في الشركة قائاًل: 
التي  العواميد  أنتم  زبائنها،  الذي تطّل به على  أنتم وجه الشركة 
تحمل وتسند أساسات وسياسات الشركة، ولذلك أعطتكم اإلدارة 

أ. أنطوني رزق، محاضر تحفيزي د. طوني عيسى، نائب رئيس مجلس اإلدارة أ. البير روحانا المدير المالي

مستويات  أفضل  لتوفير  جاهدًة  وتعمل  اهتمامها  من  كبيرًا  جزء 
العناية واإلحتضان الممكنة. تخلل اإلحتفال كلمة تحفيزية للمتحّدث 
الموظف في المساهمة في  أنطوني رزق شدد فيها على دور 

تحقيق رؤية وأهداف الشركة.

الذين حققوا تقدمًا في  46 من موظفيها  كما كافأت أي بي تي 
عملهم واختار مجلس اإلدارة فكرة من االفكار التي كان الموظفون 
قد اقترحوها على اإلدارة بهدف التقدم باتجاه تحقيق رؤية الشركة. 

الموظفون  المكّرمون

كذلك انتخب الموظفون، موظف العام من بين زمالئهم فنال جائزة 
من  عدد  تكريم  بعد  تي  بي  أي  عائلة  واجتمعت  ومعنوية.  مادية 
المدراء لقطع قالب الحلوى وشرب نخب المناسبة على مائدة الغذاء.

نشاطات أي بي تي 

5 4

النشاط  في  متخّصصة  مساهمة  لبنانّية  شركة  تأسيس  تعلنان  تي  بي  وأي  لبنان  توتال 
اللوجستي وتوريد المواد النفطّية: »الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل« - تتّمة
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أي بي تي تحتفل بعيد العّمال في جمعة عائلية تحت شعار “ األّول عالبال”

نشاطات أي بي تي 

صورة جامعة لفريق عمل أي بي تي

نشاطات أي بي تي 
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شبكة محطات أي بي تي

محطات جديدة تنضم الى عائلة أي بي تي

محطة سابا - أنفه )الكوره(

محطة بوضاهر - زغرتا )زغرتا(

محطة الدورة - الدورة )بيروت( - بإدارة الشركة

89

بطاقات أي بي تي النفطّية

إنماء  في  ومساهمتها  اإلجتماعية  مسؤوليتها  إطار  في 
بنائب  ممثلًة  تي  بي  أي  شركة  وّقعت  المحّلي،  المجتمع 
رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طوني عيسى إتفاقية تعاون 
مع رابطة مختاري قضاء حبيل برئيسها السيد ميشال جبران 
في حفل أقيم في 12 نيسان في فندق بيبلوس سور مير 
قضاء  مختاري  رابطة  والء  “بطاقة  إطالق  خالله  في  جرى 
األستاذة   جبيل  قائمقام  حضره  نوعها  من  االولى  جبيل” 

نتالي مرعي خوري باإلضافة الى عدد من مختاري القضاء.

وتهدف أي بي تي من خالل هذه البطاقة الى دعم المختار 
في عمله االختياري االنمائي في قريته، والمساعدة في 

تأمين مستلزماته الصحية والحياتية. 

أي من  عبر شراء  النقاط  جمع  المختار  البطاقة  وتخّول هذه 
خدمات أي بي تي لدعم الصندوق التعاوني لرابطة مختاري 

قضاء جبيل.

أي بي تي تدعم مختاري قضاء جبيل
في بطاقة فريدة من نوعها

أ. ميشال جبران، رئيس رابطة مختاري قضاء حبيل - أ. نتالي مرعي خوري، قائمقام جبيل - د. طوني عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة أي بي تي



بطاقات أي بي تي النفطّية

الشركة سائقي  تي، خّصت  بي  بأي  الخاص  الوالء  برنامج  ضمن 
التاكسي ببطاقة تخّولهم جمع النقاط للحصول على خدمات مّجانية 
من محطاتها المنتشرة على جميع األراضي اللبنانية. بطاقة والء 
التاكسي من أي بي تي تخّول حاملها جمع النقاط عبر تمريرها بعد 
تعبئة البنزين، غسيل السيارة، غيار الزيت، أو غيرها من الخدمات. 

ثّم إستبدال هذه النقاط بخدمات مّجانية.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بشخص  تي  بي  أي  شركة  سّلمت 
البربارة ممثلًة برئيسها السيد رالف  الدكتور طوني عيسى بلدية 
نادر عائدات بطاقة والء البربارة دعمًا لبناء الكنيسة والنادي الرياضي 
في المنطقة. وذلك ضمن لقاء أقيم في مبنى البلدية في 5 آذار 
البلدية،  من  وأعضاء  مخايل  ميشال  السيد  البربارة  مختار  بحضور 

ومن لجنة الكنيسة والنادي.

بطاقة والء البربارة كانت قد أطلقت في صيف 2017 تحت شعار 
كنيسة  بناء  دعم  في  المساهمة  بهدف  البربارة”  أجل  من  “معًا 
البربارة وناديها الرياضي. وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية 

اإلجتماعية ألي بي تي ودعمها المستمر للمبادرات اإلنمائية.

بطاقة والء التاكسي من أي بي تي 

أي بي تي تدعم بلدية البربارة

1011

أ. رالف نادر, رئيس بلدية البربارة - د. طوني عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة أي بي تي

الطلب  تعبئة  التاكسي  سائق  على  البطاقة  هذه  على  للحصول 
على أي من محطات أي بي تي التي هي بإدارة الشركة وإرفاقه 
بنسخة عن رخصة السوق العمومية. ويعود إلستالم البطاقة فور 

تبليغه بقبول الطلب.

CARD NAME HOLDER

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( وبرعاية وزارة 
النسخة   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  ينّظم  والمياه  الطاقة 
الثانية من جوائز الوعي حول الطاقة )EAA( بعد النجاح الباهر الذي 

حققته النسخة األولى.

مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( وبرنامج االمم المّتحدة اإلنمائي 
“جوائز  من  الثانية  النسخة  تنظيم  خالل  من  يهدفان   )UNDP(
المنّفذة  والمبادرات  المشاريع  مكافأة  إلى  الطاقة”  حول  الوعي 
الطاقة وترشيد استخداماتها وفي حلول  في مجال كفاءة وحفظ 
الطاقة البديلة والمتجّددة، بهدف المساهمة في اعتماد التنمية 
المستدامة في صلب نشاط المؤّسسات والهيئات الداخلة ضمن 

القطاعين الخاص والعام.

نذّكر بأن الفئات المؤهلة للمشاركة هي: القطاع الخاص، القطاع 
البلديات.  وأخيرا”   ،)startups( الناشئة  المؤسسات  األكاديمي، 
والطلبات تشمل المؤّسات التي نفذت مشروعًا ناجحا” في مجال: 

- الطاقة المتجددة
- كفاءة الطاقة والمحافظة عليها

- التخفيف من التغير المناخي
- اإلبتكار في الطاقة

- في أّي من هذه العناوين مجتمعة.

المهلة االخيرة لتقديم الطلبات هي 15 حزيران 2019.

جوائز الوعي حول الطاقة بنسختها الثانية:
فرصة لمستقبل أخضر

مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية

تعاون لخلق فرص عمل للشباب اللبناني

قدرات شبابه  ودعم  المجتمع  تنمية  على  الدائم  عملها  إطار  في 
ممثلًة  المحّلية  للتنمية   )MIF( عيسى  ميشال  مؤسسة  وّقعت 
جمعية  مع  تعاون  اتفاقية  عيسى  طوني  الدكتور  برئيسها 
أمنائها  مجلس  برئيس  ممثلة   )YED( للتنمية  الشبابية  الطاقات 
النائب سيمون أبي رميا ورئيسها السّيد هاني عماد، موضوعها 
الموقع  خالل  من  للشباب  عمل  فرص  خلق  في  المساهمة 

. stayinginleb.com اإللكتروني

منصة  الى  اإللكتروني  الموقع  تحويل  الى  التعاون  هذا  يهدف 
ذكية وفعالة تعتمدها المؤسسات والشركات إلختيار الكفاءات من 
العمل  أرباب  على  وتسّهل  االختصاصات  كل  العمل في  طالبي 
مع  متناسبة  عمل  فرص  إيجاد  السواء  على  الوظائف  وطالبي 
في  توقيعها  تم  اإلتفاقية  العمل.  سوق  في  الفعلية  الحاجات 

السادس من نيسان في المبنى الرئيسي لشركة أي بي تي. 

YED أ. هاني عماد, رئيس جمعية
MIF د. طوني عيسى, رئيس مؤسسة

YED النائب سيمون أبي رميا, رئيس مجلس أمناء جمعية
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info@iptgroup.com.lb     iptgroup.com.lb

IPT Headquarters, Amchit Highway  T/F: +961 9 624 111/5    HOTLINE: +961 71 624 111

لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
لطلب خدمة معاودة االتصال.

االلكتروني. الموقع  عبر  لطلب شراء 
للحصول على معلومات، تقارير وإحصاءات حول تطّور أسعار النفط في لبنان والعالم.

دائمًا بهدف تأمين أفضل وأسرع خدمة للزبائن 
يسّر  أي بي تي اإلعالن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر لخدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

iptgroup.com.lb

71 624 111


