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اقت�صاد

ال�سعودية ّ
تحتل المركز الأول
في الإنفاق على الت�س ّلح
} مرفان شيخموس
بين ما هو معلن وغير معلن ،وبين ما هو عادي وما هو مستغرب،
يبدو أنّ السعودية تدخل آفاق الغوص في عالم التسلح .ففي إحصائية
شملت عقدين من الزمن ،تبين أنّ السعودية تـُنفق ما مقداره  29في
المئة من ميزانيتها على التسلح ،وهي نسب ٌة مرتفعة جدا ً لم تصل إليها
الدول العظمى ،بما فيها الواليات المتحدة األميركية التي تنفق على
التسلح  11في المئة فقط.
وأوضح التقرير السنوي لعام  2014الذي أصدرته مجموعة «آي
المتخصصة في التسلح ،أنّ السعودية قد احتلت
إتش إس جينس»
ِّ
المركز األول عالميا ً من حيث إنفاقها على التسلح ،متقدمة بذلك على
الهند التي كانت في المقدمة عام  2013حيث بلغ حجم إنفاقها 5.5
مليار دوالر ،وذلك بحسب وكالة «فرانس برس» لألنباء.
وعليه بلغ حجم واردات السعودية من األسلحة  6.4مليار دوالر،
بزيادة قدرها  54في المئة عن عام .2013
وكانت أهم صفقات التسلح للسعودية خالل العام الماضي ،مع
الواليات المتحدة ،إذ تضمنت شراء  202صاروخ باتريوت ،وقطع
غيار لمعدات عسكرية بقيمة  1.75مليار دوالر ،إضافة إلى صفقة
أخرى لتطوير نظام أسطولها الجوي لإلنذار ،والتحكم بقيمة ملياري
دوالر.
وبالعودة إلى لغة األرقام والصفقات في تاريخ التسلح السعودي
خالل العشر سنوات الماضية ،فقد طلبت وزارة الدفاع والطيران
السعودية عام  2008ثالث طائرات صهريج ونقل متعدّدة األدوار
من طراز  A330 MRTTمن شركة  ،Airbus Militaryبحيث
ست
يصبح ع��دد الطائرات التي طلبتها السعودية من ه��ذا ال��ط��راز ّ
طائرات ،بعد أن كان قد ت ّم توقيع العقد السابق  ،وكان من المفترض
استالم السعودية الطائرة األولى عام  .2011وتعتبر طائرة A330
 MRTTأحدث طائرات الصهريج والنقل الجوي المتعدّدة األدوار.
كما وقعت السعودية عقدا ً ضخما ً مع شركة  EADSإلقامة طوق
أمني شامل حول كامل حدود المملكة بلغت قيمته مليار دوالر ،وهو
يعتبر استكماالً لعقد سابق في العام الماضي يهدف إلى إقامة حاجز
أمني على كامل الحدود الشمالية للبالد.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة «ك���وم���ي���رس���ان���ت» ال��م��وس��ك��وف��ي��ة ع���ن تقرير
س��ن��وي أع���دت���ه إدارة ش��رك��ة «أل���م���از أن���ت���اي» للمساهمين مفاده
أنّ ال��ش��رك��ة ي��م��ك��ن أن ت��واص��ل ت��ق��دم��ه��ا ب��ف��ض��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع أهم
م��س��ت��ورد ل�لأس��ل��ح��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ال��م��ي وه����و السعودية.
ولفت التقرير إلى أنّ شركة «ألماز -أنتاي» وضعت خطة إلنشاء مركز
صيانة لمنظومات الدفاع الجوي «س »-400و«أنتاي »-2500في بلد
«الزبون  »682أي السعودية وأحالتها إلى مؤسسة «روس أوبورون
أكسبورت» وكيل الدولة الروسية لتصدير األسلحة إل��ى الخارج.
وقد يكون معنى ما جاء في التقرير ،بحسب رأي «كوميرسانت» ،أنّ
«ألماز -أنتاي» كانت قد وردت منظومات من طراز «س »-400إلى
السعودية أو تستعد لتوريدها في أقرب وقت.
في  20شباط  2014توصلت بريطانيا والسعودية إلى اتفاق
جديد حول صفقة تسلح ضخمة ،تتضمن تزويد السعودية
بعشرات الطائرات القتالية المتطورة ،بعد توقف المفاوضات
بين الجانبين لفترة قاربت سبع سنوات.
وذك��رت شركة «بي أيه إي سيستمز» للصناعات العسكرية ،في
بيان ،أنّ الحكومتين البريطانية والسعودية اتفقتا على الشروط
الخاصة بزيادة سعر الصفقة ،والتي تأتي ضمن برنامج «سالم»
للتعاون الدفاعي بين البلدين.
وجرى التوقيع على الصفقة ،التي تحصل السعودية بموجبها على
 72مقاتلة من نوع «يوروفايتر تايفون» ،عام  ،2005لك ّن تنفيذها لم
يتم ،وتوقفت المفاوضات بين الجانبين عام  ،2007بسبب ارتفاع
أسعار المقاتلة األوروبية المتطورة.
وكانت السعودية رفضت  ،في السابق ،سداد أي زيادة في سعر
الصفقة ال��ذي ت�� ّم االتفاق عليه ،وال��ذي ُيقدر بنحو  4.5مليار جنيه
استرليني ،أي ما يعادل حوالي  5.4مليار دوالر.
وه��ذا م��ا يدفع إل��ى ال��ت��س��اؤل :م��ا ال��ه��دف م��ن الصفقة الفرنسية ـ
السعودية لتسليح الجيش اللبناني والتي بلغت قيمتها  3مليارات
دوالر ،والصفقات السابقة والمبالغ الهائلة التي تصرف عليها؟

«الريجي» تد�شّ ن بركة مياه في عيترون

�سقالوي :م�شاريع تنموية لع�شر
من بلدات التبغ في 2015

خالل تدشين البركة في عيترون
دشنت إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» ،بدعم من شركة «بريتش
أميركان توباكو» « »BATبركة مياه في بلدة عيترون ـ جنوب لبنان يستفيد
منها جميع مزارعي البلدة لري حقول التبغ.
وكشف رئيس ومدير ع��ام الريجي المهندس ناصيف سقالوي خالل
التدشين« ،أنّ مشاريع تنموية ستنفذ هذه السنة في عشر بلدات شماال ً جنوبا ً
وبقاعاً ،ضمن سلسلة مشاريع تنموية لقرى التبغ في لبنان ،أطلقتها الريجي
في تموز .« 2014
وحضر االحتفال بتدشين البركة مدير التبغ الورق المهندس عبدالمولى
المولى ،ومدير الزراعة والمشترى في الجنوب المهندس جعفر الحسيني،
وممثلو شركة «بريتش أميركان توباكو» طارق صفي الدين وجوزف دبل وعماد
حدارة ،إضافة إلى رئيس نقابة مزارعي التبغ في الجنوب حسن فقيه ،ورئيس
بلدية عيترون وأعضائها وفاعليات من البلدة.
وشكر سقالوي لرئيس البلدية وأعضائها والمجتمع المحلي تجاوبهم مع
المشروع ،مشدّدا ً على أنّ «اإلرادة ال يمكن أن تتحقق إال إذا توافرت الرعاية».
وأشاد بصمود أهل البلدة «في وجه التحديات التي م ّر بها الجنوب» ،مؤكدا ً أنّ
إدارة الحصر «تدعم المزارع بك ّل اإلمكانات المتاحة».
وألقى رئيس البلدية حيدر مواس كلم ًة أكد فيها أهمية زراع��ة التبغ في
الجنوب واصفا ً إياها بأنها «رافعة ودعم الستمرارية حياة المزارعين» ،ون ّوه
بـ«الدور التنموي الذي تؤديه الريجي من خالل دعم القرى الجنوبية وتقديم
مساعدات للمزارعين ،والتي ترجمت في بلدة عيترون إلى بركة مياه تغطي
حاجة حقول التبغ للمياه».
أما رئيس بلدية عيترون السابق سليم مراد ،فأشار إلى أنّ «زراعة التبغ التي
يدعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،هي من أسباب صمود أهل البلدة ،في
بلد قلّت فيه فرص العمل».
وأكد رئيس نقابة مزارعي التبغ في الجنوب حسن فقيه «صمود بلدات
الجنوب في وجه اإلرهاب والدمار» ،شاكرا ً للريجي «المساهمات التنموية التي
تقدمها من مكتبات وقنوات للري وبرك مياه وطرق زراعية ومنح مدرسية ألبناء
المزارعين ،إضاف ًة إلى إرسال المزارعين األوائل إلى تركيا لإلطالع على أحدث
تقنيات زراعة التبغ الشرقي».
وفي الختام ،قدمت البلدية دروعا ً تكريمية لسقالوي ولممثلي شركة «بريتش
أميركان توباكو».

�أبو فاعور  :مواد م�سرطنة في البهارات
ومياه غير مطابقة في المدار�س
أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور
أنّ «ال��وزارة تكتشف يوميا ً ضرورة
وض��ع خطوات تنظيمية وتكميلية
كي يكون التعامل في المستقبل أكثر
وضوحاً» ،الفتا إلى أنه «يتم إحصاء
ك ّل المؤسسات العاملة في الشأن
الغذائي في ك ّل األقضية ،ما سيشكل
ق��اع��دة للمعلومات ال��ت��ي ستعمل
على أساسها في شكل دوري وزارة
الصحة».
وق���ال أب��و ف��اع��ور خ�لال مؤتمر
صحافي ع��ق��ده ،بعد لقائه أطباء
األقضية والمراقبين في المناطق:
«ن��أس��ف ألنّ ال��دول��ة ليست لديها
ق��اع��دة معلومات ع��ن المؤسسات
العاملة ف��ي ال��ش��ان ال��غ��ذائ��ي ،وهو
ما تقوم به وزارة الصحة اليوم كي
ال تكون الحملة موجة عابرة لفترة
معينة أو حماسة معينة ،بل لتصبح
عمالً دوري��ا ً ودائما ً تقوم به ال��وزارة
والمفتشون».
ولفت إلى أنّ «ه��ذا العمل سيثمر
جدوال ً يعطى لك ّل المفتشين واألطباء
ل��ي��زوده��م ع���دد ال��م��ؤس��س��ات التي
هم مسؤولون عن الكشف عليها»،
مشدّدا ً على أنّ «الفحوص لن تكون
لمرة واحدة فقط بل دورية ودائمة،
كي تتأكد الوزارة من أنّ اإلصالحات
دائمة».
وأوض��ح أب��و فاعور أنّ «الحملة
تتوسع لمحاولة إيجاد حلول لما
يكتشف من فساد غ��ذائ��ي» ،وق��ال:
«الحظنا سابقا ً أنّ المشاكل تكثر
في ال��م��واد المصنعة ،وإح��دى هذه
المشاكل ال��ت��ي ت�� ّم اكتشافها هي
يمس صحة
البهارات .وهذا موضوع
ّ
المواطن ألننا في هذه الحالة ال نتكلم
عن م��ادة تدخل لماما ً في األك��ل ،بل
عن مادة تدخل في معظم المأكوالت
اللبنانية».
وأس����ف «ألنّ م���ا اك��ت��ش��ف في
البهارات ليس عابرا ً أو يحتوي على
أع��راض جانبية فقط ،بل إنه يض ّم
مواد سامة وبعضها مسرطنة تدخل

دعا حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وزير المال علي
حسن خليل إلى إتمام التعيينات في لجنة الرقابة على
المصارف «نظرا ً إلى أهميتها في االستقرار التسليفي»،
الفتا ً إلى عامل المصداقية في هذا الموضوع.
وأوض���ح سالمة ف��ي حديث تلفزيوني أنّ «العمل
سيستمر ،لكن من األفضل أن تكون الهيئات الناظمة
موجودة وشرعية ومعيّنة في الوقت المناسب».
وأكد أنّ «القطاع المصرفي سليم لجهة تبييض األموال
وتمويل اإلره��اب» ،رافضا ً «االتهامات المتداولة في هذا
اإلطار» ،ومشدّدا ً على أن «ال صحة لها إطالقاً» .وقال« :مَن
لديه معلومات فالقانون اللبناني واضح يجيز له أن يقدّم
معلوماته إلى هيئة التحقيق الخاصة التي يمكنها إجراء
التحقيق ،وأي مخالف للقانون اللبناني يعاقب تبعا ً
لذلك» .وأضاف« :إنّ جزءا ً من هذه األخبار ،الغاية منه
شنّ حرب نفسية على لبنان ألنّ قطاعه المالي والمصرفي

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الصحة
األج��س��ام» ،موضحا ً أنّ «البهارات
تحتوي على م���ادة فالتوكسين،
وهي مادة مسرطنة تسبب سرطان
الكبد» ،مؤكدا ً ضرورة إتالفها.
وأضاف« :قسم كبير من العينات
أث��ب��ت��ت ه��ذا األم���ر ،فالعينات إم��ا
تضمنت فالتوكسين وإم��ا خمائر
وفطريات تتطور إل��ى تلك المادة
السا ّمة ،لذلك ال يمكننا التعامل مع
هذا األمر من خالل فحوص روتينية
بل يجب اتخاذ إجراءات جذرية».
وفي هذا اإلطار ،طلب وزير الصحة
من وزير االقتصاد أالن حكيم «تدقيقا ً
أكبر في البهارات التي تدخل إلى
لبنان» ،مشيرا ً إلى «مباشرة وزارتي
الصحة واالق��ت��ص��اد ات��خ��اذ عينات
من البهار ال��ذي يصل إل��ى المرفأ،
وت��ش��دي��د ال��رق��اب��ة على المطاحن
التي تطحن البهارات» ،الفتا ً إلى أنّ
وزارة االقتصاد «ستباشر التشديد
وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ق��ص��ة استعمال
ال��ب��ه��ارات المغلفة وطريقة البيع
المغلفة ألنها الطريقة األسلم لعدم
احتوائها على الخمائر» .وقال« :ت ّم
تثبيت وجود مادة فالتوكسين في
شكل واض��ح ،كما عثر على بعض
الخمائر والفطريات في أصناف من

البزورات والصعتر ،باإلضافة إلى
البهارات».
وعن موضوع التس ّمم في الشمال،
لفت إلى أنّ السبب «يعود إلى الكعك
وال��ج��ب��ن��ة ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ف��رن،
ما دف��ع إل��ى إقفاله بناء على قرار
المدعي العام في الشمال ،وإقفال
محل الجبنة أيضاً».
وذك��ر أنه «ت�� ّم الكشف على مياه
العيون وثبت احتواؤها على مواد
م��ض�� ّرة ،ل��ذل��ك سيقفل المصنع»،
متطرقا ً الى إحدى القضايا الجديدة
وهي المياه في المدارس« ،إذ اكتشفت
ال��وزارة بعد الكشف عليها أنّ قسما ً
كبيرا ً من المياه التي تستعمل في
المدارس غير مطابقة ،لذلك ت ّم تعميم
تكثيف التفتيش عليها التخاذ القرار
المناسب لعالجها» ،مشيرا ً إلى اتفاق
مع وزي��ر التربية الياس بو صعب
«كي يكون هذا العالج عمالً مشتركا ً
بين الوزارتين من خالل الكشف على
المدارس».
وفي نشاطه ،عرض وزير الصحة
أوض���اع النازحين السوريين مع
ممثلة م��ف��وض��ي��ة األم���م المتحدة
لشؤون الالجئين في لبنان نينت
كيلي.

رعى الإعالن عن موعد افتتاح «هوريكا» وم�ؤتمر التذاكر الرقمية

فرعون :التما�سك الأمني ي�سمح
بمو�سم �سياحي جيد
أعلنت شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز» عن موعد
افتتاح معرض «هوريكا» السنوي في نسخته  22والذي
سينظم بين  20و 23نيسان المقبل في مجمع «البيال»،
وذل��ك خ�لال مؤتمر صحافي عقدته أم��س برعاية وزير
السياحة ميشال فرعون في فندق «فينيسيا».
وأشارت المديرة العامة لـ«هوسبيتاليتي سرفيسز»
جومانا سالمة إلى أنّ «هذا الملتقى أصبح ملتقى إقليميا ً
في ظ�� ّل مشاركة  350شركة ومؤسسة فيه ،ليرسخ
بالتالي بيروت عاصمة ال��ذوق وال��ت��ذوق والمعارض
والمؤتمرات».
ثم تحدثت ممثلة نقابة المطاعم والمقاهي والمالهي
والباتيسيري مايا بخعازي نيابة عن رئيس النقابة
طوني رام��ي ،فلفتت إلى أنّ «هذا الملتقى أصبح تقليدا ً
عريقا ً يتجدّد وهو مساحة للمبدعين من ك ّل أنحاء العالم
في سياحة الضيافة» ،مؤكدة «حرص اللبناني على أن
يكون لبنان مقصدا ً للسياحة».
وأشار نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط،
من جهته ،إلى «إقامة اليوم الوطني للصناعات الغذائية
في الملتقى كما في ك ّل سنة ،حيث سيجمع ك ّل ال��وزراء
المعنيين بسالمة الغذاء».
وأكد رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار األشقر،
بدوره ،استمرار «إرادة وتصميم القطاع الخاص وشركة
هوسيبتاليتي منذ  22سنة إلقامة هذ المعرض رغم
الحرب» .وسأل« :إلى متى نبقى نعلم أوالدنا ونصدرهم
إل��ى ال��خ��ارج حتى أصبح تصديرنا أكثر م��ن تصدير
الصناعة الوطنية؟ ولماذا ينجح اللبناني في ك ّل أنحاء
العالم وال ينجح في لبنان؟».
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس ،فأوضح
أنّ «القطاعين اللذين تضررا من تداعيات الحرب في
سورية هما التجارة والسياحة» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان صامد
بفضل قطاعه الخاص».
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في

أمس الحاجة إلى مثل
لبنان محمد شقير« :نحن اليوم في ّ
هذه النشاطات التي تخرجنا من دوامة االنتظار وتعطي
األمل لك ّل لبناني بأنّ لبنان ال يزال ق��ادرا ً على النهوض
وإكمال المسيرة».
وأش��ار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي
الجميل إلى أنّ «الصناعات الغذائية اللبنانية تعتبر الرقم
واحد في الصادرات اللبنانية وهي فخر اإلنتاج اللبناني
وتصدر إلى أميركا وفرنسا وغيرهما».
ورأى وزير السياحة ميشال فرعون أنّ «معرض هوريكا
أصبح محطة سنوية مهمة على صعيد القطاع السياحي
ومعلما ً سياحيا ً ألنه يجذب سياحا ً من المنطقة ويعكس
نموذج السياحة في لبنان من خالل سياحة المؤتمرات
والمعارض ،ويسلط الضوء على القيمة المضافة اللبنانية
وعلى الفن والحضارة والتراث واإلبداع».
وأضاف« :خالل الصيف نمت السياحة أكثر من  25في
المئة وفي نهاية السنة الماضية أكثر من  30في المئة ،وفي
كانون الثاني الماضي أكثر من  35في المئة ،ما يعني أنّ
مناعة لبنان ض ّد األزمات السياسية تبقى أكبر من المناعة
ض ّد التدهور األمني» .وأمل فرعون «استمرار التماسك
األمني في ك ّل لبنان بما يسمح لنا بموسم سياحي وحركة
إلى لبنان ،في ظ ّل تماسك المجتمع المدني في الدفاع
عن حدود الحضارة والتراث ورفض أي ظلم أو ظالم أو
ديكتاتورية».
وهنأ «هوريكا والقيمين عليه» ،مشيرا ً إلى «تطوير
السياحة الريفية من  5أو  6أو  7في المئة من القطاع
السياحي إلى  20في المئة» ،مشيرا ً إلى أنّ «القطاع العام
ووزارة السياحة تقومان بعمل معين إنما هوسبيتاليتي
تسمح بالوصول إلى الهدف المنشود».
كما رعى فرعون مؤتمرا ً بعنوان «التذاكر في العصر
الرقمي وإدارة المهرجانات السياحية» الذي نظمته شركة
« ،»ihjozوهي أول شبكة رقمية في لبنان لحجز التذاكر،
في فندق «هيلتون» -سن الفيل.

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير المالية علي حسن
خليل سفيرة االتحاد األوروبي أنجيلينا
إيخهورست ،يرافقها مسؤول برامج
الطاقة ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط،
وب��ح��ث معها ف��ي م��ش��اري��ع الطاقة
وسبل تمويلها ودور االتحاد األوروبي
واستعداده للمساعدة ،وخصوصا ً في
ما يتعلق بمحطات اإلنتاج في معمل
دير عمار.
كما عرض خليل مع السفير الفرنسي
باتريس باولي العالقات الثنائية بين
لبنان وفرنسا والمشاريع المشتركة
وأهمية اإلسراع في إنجاز قانون المياه
ال���ذي يناقش ف��ي اللجنة ال��وزاري��ة
المختصة.
{ بحث وزي��ر االقتصاد والتجارة
أالن حكيم في العالقات االقتصادية
والتجارية بين لبنان وأستراليا ،مع
السفير األسترالي غلين مايلز.
وع��رض حكيم الوضع االقتصادي
«ف��ي ظ�� ّل الظروف القائمة والمحيطة
بلبنان ،حيث قاوم االقتصاد اللبناني
وتم ّكن من الصمود وسجل نموا ً بنسبة
1.8في المئة ،م��ش��دّدا ً على «أهمية
المغتربين اللبنانيين ودوره���م في
االقتصاد الوطني».
ك��م��ا دع���ا إل���ى «ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية لتعزيز الثقة بلبنان
واستقراره».

�سالمة :لإتمام التعيينات
في لجنة الرقابة على الم�صارف
أساسي في الحياة اللبنانية».
ولفت سالمة إلى أنّ «التنسيق متواصل مع األميركيين
واألوروبيين وال��دول العربية ،لتأكيد أنّ لبنان ملتزم
بالسياسة ال��دول��ي��ة ت��ج��اه تبييض األم����وال وتمويل
اإلرهاب» .وشدّد على «ضرورة انتظام الحياة السياسية
في لبنان وعمل المؤسسات الدستورية وإقرار الموازنات،
بما فيها من مصلحة الوضع المالي واالقتصادي ،ورغم
ذلك ،تبقى الحالة المالية جيدة».
وعن وضع الليرة اللبنانية اليوم ،جزم سالمة أنها
«في وضع جيد وال يوجد تحويل إلى ال��دوالر» ،الفتا ً إلى
أنّ «في استطاعة لبنان أن يقترض بفوائد أفضل بكثير من
المص ّنفين من قبل المؤسسات الدولية بالعالمة االئتمانية
التي لدينا ،ودليل على ذلك النجاح الذي حققته الدولة
في إصدار مليارين و 200مليون دوالر أخيراً» .كما أكد أنّ
«الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ال تزال قائمة».

اتحاد الم�صارف العربية �أولم للجنة الرقابة

طربيه :لتح�صين القطاع في هذه الظروف ال�صعبة

طربيه وفتوح خالل الغداء التكريمي
أق��ام اتحاد المصارف العربية ،ممثالً برئيس اللجنة
التنفيذية لالتحاد ج��وزف طربيه واألمين العام وسام
فتوح ،حفل غداء في فندق «فينيسيا» على شرف رئيس
لجنة الرقابة على المصارف أسامه مكداشي وأعضاء
اللجنة أمين عواد ،منير ليان ،أحمد صفا وسامي العازار،
وفي حضور مستشار االتحاد بهيج الخطيب ،وأمين عام
لجنة الرقابة على المصارف حسن خليفة ،لمناسبة انتهاء
مدة والية اللجنة.
وأثنى طربيه على أداء اللجنة خالل فترة واليتها ،مؤكدا ً
أنها «تعتبر ،وبك ّل فخر ،من أفضل السلطات الرقابية ،إذ
قامت بواجباتها على أكمل وجه وفي أحلك الظروف بتوجيه
من سعادة حاكم مصرف لبنان األستاذ رياض سالمة».
واعتبر أنّ تكريم اللجنة هو «بمثابة تكريم للمهنة
المصرفية اللبنانية» ،متمنيا ً «التجديد لكافة أعضائها لكي
يستمروا في أداء رسالتهم الهادفة إلى حماية وتحصين
القطاع المصرفي اللبناني في هذه الظروف الصعبة ،ألنّ هذا
التجديد يعتبر تجديدا ً للثقة بالهيئات الرقابية اللبنانية».

وشكر مكداشي ،ب��دوره ،االتحاد على «هذه المباردة
اللطيفة» ،وع��رض تجربته في العمل العام من خالل
ترؤسه اللجنة خالل السنوات الخمس الماضية ،وركز
على «المهنية العالية التي ت ّم من خاللها التعاطي مع ك ّل
الملفات التي طرحت خالل هذه الفترة ،وما أبدته اللجنة
من موضوعية وشفافية في ممارسة مه ّماتها ووضع
مصلحة القطاع المصرفي ،وبالتالي االقتصاد الوطني،
فوق ك ّل اعتبار».
ورك��ز على «وج��وب تغيير المنهجية التي تعتمدها
اللجنة في تعاطيها مع المصارف ،لجهة ضرورة إعطاء
األولوية للمفهوم الجديد للرقابة المصرفية ،واالهتمام
بالشمول المالي وباالستقرار المالي على مستوى
الوطن».
وختم مكداشي مؤكدا ً «ضرورة االستمرار في التعاون
في ما بين السلطات الرقابية واالتحاد على مختلف الصعد
خدمة للمهنة المصرفية اللبنانية والعربية» ،مركزا ً على
«أهمية الدور الذي يلعبه االتحاد في هذا المضمار».

نقابة المحامين �أطلقت �صندوق التعا�ضد ال�صحّ ي
أطلقت نقابة المحامين ،بالتعاون
م��ع ش��رك��ة غ��ل��وب م��ي��د ،ص��ن��دوق
ال��ت��ع��اض��د ال��ص��ح��ي للمحامين
وعائالتهم ،في احتفال أقيم في بيت
المحامي ،في حضور وزيري اإلعالم
رمزي جريج واالقتصاد أالن حكيم،
النائب العام المالي القاضي علي
ابراهيم ،ونقباء محامين سابقين
واع��ض��اء مجلس ال��ن��ق��اب��ة ولجنة
التقاعد وحشد من المحامين.
وألقى النقيب أنطوان قليموس
كلمة مجلس نقابة المحامين في
بيروت ،بتكليف من النقيب جورج
ج��ري��ج ،ف��ق��ال« :إنّ ال��خ��ب��ر ال��ذي
نجتمع ال��ي��وم إلحيائه ه��و انتقال
النقابة من تحميل الغير مسؤولية
استشفاء المحامين ومن معهم ،إلى
االتكال على الذات إلدارة وتح ّمل هذا
الهم».
وأش��ار إل��ى «أنّ تفعيل صندوق
التعاضد في نقابة المحامين ،لجهة
اله ّم االستشفائي وتعيين مدير له
خبرتموه طويالً ،إلى جانب إنشاء
المركز الصحي وتعيين جهاز إلدارته
من الذين تعودوا التعاطي بالشأن
العام ،لهو أكبر دليل على أنّ النقابة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إن���ج���ازات أخ���رى،
وضعت مداميكها مجالس متعاقبة قد
خطت خطوات كبيرة نحو المأسسة
التي ت��واك��ب العصر بك ّل تقنياته
وتعقيداته وتطوره المستمر».
وأع��ل��ن «أنّ ال��وص��ول إل���ى ه��ذا
اإلنجاز ،تطلب قرارا ً مبدئيا ً من مجلس

خالل إطالق الصندوق
النقابة للسير نحو هذا الهدف».
وأشار إلى «األعمال التي بذلت من
أجل إنجاز المشروع ،وهي :تحضير
نظام للخدمات االستشفائية ،وضع
دفتر شروط ،تمهيدا ً لدعوة شركات
اإلدارة الطبية وإعادة التأمين للتقدم
بعروض إلدارة صندوق التعاضد،
تأهيل الشركات وانتقاء األكثر خبرة
وطاقة ،تمهيدا ً لدعوتهم إلى التقدم
بعروضهم ،دراس���ة ك�� ّل ال��ع��روض
وان��ت��ق��اء األف��ض��ل م��ن��ه��ا» .وق���ال:
«توصلنا ف��ي النتيجة إل��ى انتقاء
شركة  Globemedإلدارة الخدمات
االستشفائية في صندوق التعاضد
لدى النقابة ،واالنكباب على تنظيم
العقد تمهيدا ً لتوقيعه».

وأكد أنه «بإنجاز هذا المشروع
إلى جانب المركز الصحي في النقابة
يصبح اله ّم االستشفائي للمحامين
وع��ي��ال��ه��م وم���ن ه��م ع��ل��ى عاتقهم
بإشراف وعهدة النقابة ،وبالتالي
تكتمل شبكة األمان الصحي فيها»،
م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ اإلدارة ال��ذات��ي��ة
لهذا المشروع من شأنها أن تحقق
وف��راً ،وهذا الوفر سوف يكون نواة
الحتياط يستعمل لتقديم خدمات
إضافية للمحامين يصار إلى إعالنها
في حينه».
ثم شرح مدير صندوق التعاضد
ف��ي النقابة المحامي ج���ورج حنا
وممثل ش��رك��ة «غ��ل��وب م��ي��د» وليد
خالسو آلية عمل الصندوق.

قراران لوزير الزراعة
حول تنظيم قطاع الأعالف
خليل وإيخهورست
وتطرق البحث أي��ض��اً ،إل��ى األزم��ة
ال���س���وري���ة وآث����اره����ا االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقتصادية على لبنان ،حيث أبدى
مايلز إعجابه «بمقاومة االقتصاد
اللبناني» ،شارحا ً دور أستراليا على
صعيدالمشاركةفيمساعداتالنازحين
السوريينمنخاللالمؤسساتالدولية.
وركز الجانبان على ضرورة تفعيل دور
القطاع الخاص في كال البلدين« ،لما له
من انعكاسات إيجابية على الصعيد
التجاري واالستثماري».
وكان حكيم التقى المدير العام لمرفأ
طرابلس أحمد تامر ،وجرى عرض أفكار

ج��دي��دة ضمن التعاون بين ال���وزارة
وإدارة المرفأ.
{ عرض وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان المشاريع المم ّولة من الوكالة
الفرنسية للتنمية ،مع السفير الفرنسي
باتريس باولي ،في حضور المدير العام
للموارد المائية والكهربائية فادي قمير
ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية ليونيل
كافيريني.
كما جرى البحث في مشروع Code
 ،de l’eauحيث أكدت الوزارة العمل
على إن��ه��اء المشروع ف��ي أق��رب وقت
ممكن.

أصدر وزير الزراعة أكرم شهيّب قرارين ،األول يتعلق
بتنظيم قطاع صناعة وبيع األعالف المر ّكزة في لبنان،
والثاني يحدّد المواصفات الواجب توافرها في بعض
الحبوب العلفية والمواد العلفية األخرى.
ويتض ّمن القرار األول الذي يحمل الرقم  1/159تعريف
الموادالعلفيةاألولية«،ويحدّدالمزايداتالعلفية،المزايدات
العلفية المساعدة ،المزايدات الدوائية ،المركزات العلفية،
األعالف المركبة ،األعالف الدوائية ومراجع التحليل .كما
يحدّد المستندات المطلوبة لتسجيل الوسطاء في تجارة
األعالف وفئات مصانع األعالف الحيوانية والمستندات
والشروط المطلوبة للترخيص الصحي لمصانع األعالف
من معدات وتجهيزات وعمال ،إضافة إلى اإلنتاج ومراقبة
الجودة والتخزين ومسك السجالت واستعمال المزايدات
الدوائية ،وآلية الكشف ،وحفظ ملفات التسجيل ،وإنشاء
سجل تتبع لدى المستوردين وتسجيل المزايدات العلفية

واعتمادها واستيرادها».
أما القرار الثاني الذي يحمل الرقم « 1/160فيحدّد
مواصفات الحبوب العلفية ،ويتض ّمن تعريف الشوائب
والحبوب التالفة والشروط العامة الستيراد الحبوب
العلفية والمواصفات المطلوب توافرها في الحبوب وفي
مركبات الفوسفور والكالسيوم ،وفي كسب الصويا ودوار
الشمس وبذر القطن».
كما يقضي القرار «بإخضاع المواد العلفية المستوردة
عند وصولها إلى المعبر الحدودي اللبناني ،للتحليل
والكشف الحسي على إرساليات المواد العلفية النباتية
من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي .ويمنع هذا القرار
استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم
المخصصة
واألعالف من أصل حيواني والمزايدات العلفية
ّ
للدواجن والمجترات المحتوية على بروتينات حيوانية،
على أن يستثنى من هذا المنع مسحوق السمك».

