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اقت�صاد

افتتاح «المنتدى العربي الخام�س لل�صناعات ال�صحية»

الحاج ح�سن :لو�ضع ت�شريعات متكاملة
ل�سوق �إقليمي واحد

وزير الصناعة يتسلّم درعا ً تقديرية
اف��ت��ت��ح وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
ال��ح��اج ح��س��ن« ،المنتدى العربي
الخامس للصناعات الصحية» في
فندق لو رويال ـ ضبية ،في حضور
المدير العام لوزارة الصحة الدكتور
ول��ي��د ع��م��ار م��م��ث�لاً وزي����ر الصحة
العامة وائل أبو فاعور ،العميد الركن
سعدالله الحمد ممثالً قائد الجيش،
رئيس نقابة أصحاب المستشفيات
الخاصة سليمان ه���ارون ،رئيس
نقابة مستوردي األدوي��ة وأصحاب
المستودعات في لبنان أرمان فارس،
وأصحاب مصانع الدواء في لبنان،
وأطباء وصيادلة وعاملين في الطقاع
ال��دوائ��ي والصحي لبنان وع��دد من
الدول العربية.
وفي كلمة ألقاها خالل االفتتاح،
أش��ار الحاج حسن إلى «أنّ القطاع
الصحي أساسي في حياة اإلنسان»،
الفتا ً إل��ى «أنّ أي قطاع اقتصادي
يحتاج إل��ى متابعة مستمرة على
صعيد تحديث التشريعات وتعديلها،
وخ��ص��وص�ا ً ف��ي الصحة واألدوي���ة
والمت ّممات الغذائية» .وش �دّد على
ض��رورة وض��ع تشريعات متكاملة
تتعلق بسوق إقليمي واحد».
وق����ال« :ن��ت��ح��دث ع��ن اتفاقية
التيسير العربية ،ولكن ك � ّل دول��ة
عربية لديها تشريعاتها وإجراءاتها
الخاصة ،وأحيانا ً بما يتناقض مع
اتفاقية التيسير .نحن في لبنان ال
نضع أي عراقيل أم��ام تسجيل أي
دواء اجنبي في لبنان ،وتتم العملية
بسهولة تناول كوب ماء .لكنّ تسجيل
دواء لبناني في الدول العربية صعب
كالنحت في الصخر ،وج ّل ما نطالب
به هو المعاملة بالمثل وأن نكون
سواسية».
وس����أل« :ل���م���اذا ش����راء ال����دواء
األجنبي على حساب نفقة الدولة
األجنبية ،في حين ال تقبل بعض
ال��م��ؤس��س��ات الصحية ف��ي لبنان
التعامل مع أدوية لبنانية مسجلة
في وزارة الصحة»؟

وأضاف« :من هنا أهمية التشديد
أيضا ً على الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،فال أحد من الوزراء
يستهدف القطاع الخاص ،وال يجب
أن يشعر ال��ق��ط��اع ال��خ��اص بأنه
مستهدف .علينا أن نكون في عالقة
ش��راك��ة متكاملة ب��ع��ي��دا ً م��ن فكرة
اإللغاء.
وأك��د أنّ «المستوى الطبي في
لبنان أكثر من جيد ،ولكنّ القطاع
يحتاج إلى هيكلة جديدة .وهذا األمر
يقع على مسؤولية الدولة والحكومة.
فالخطط االستراتيجية الطويلة األمد
مسؤولية القطاع ال��ع��ام ،في إطار
الحوار مع القطاع الخاص ،تمهيدا ً
للتوصل إلى رؤية واح��دة ،وتحديد
أه���داف م��ح �دّدة ضمن مهل زمنية
معروفة ،تساعد الحكومة في عملية
حسم الخيارات ودفعها إلى األمام».

ع ّمار

وال��ق��ى ع � ّم��ار كلمة ال��وزي��ر أب��و
فاعور ،الفتا ً إلى أنّ «المستحضرات
الصيدالنية تشكل جزءا ً هاما ً من كلفة
الخدمات الصحية في العالم العربي،
وقد تجاوزت نسبة اإلنفاق عليها في
لبنان األربعين في المئة من إجمالي
اإلن��ف��اق على الصحة ،وه��ي تشكل
نصف ما تنفقه األس��ر من موازنتها
على الصحة».
وأشار إلى «أنّ اإلنفاق على الصحة
يتزايد في جميع دول العالم بسبب
زي��ادة الطلب المرتبط بالتحوالت
الديموغرافية والوبائية من جهة،
وبتطور التكنولوجيا المكلفة من
جهة أخرى ،وإنّ تأمين التكنولوجيا
ال��م��ت��ط��ورة للمواطنين ه��و خيار
المجتمع وعلى الدولة أي مجموع
المواطنين تح ّمل األع��ب��اء المالية
لهذا الخيار .أما شعارات توفير آخر
المستجدات الدوائية للمواطن من
دون تأمين التكاليف الالزمة فهي
تقع ضمن المزايدات الشعبوية التي
ال طائل منها».

وأض��اف« :وتبقى وزارة الصحة
العامة مسؤولة في ك ّل األح��وال عن
ضبط اإلن��ف��اق وترشيده ومراقبة
األس���ع���ار وت��خ��ف��ي��ض ال��ك��ل��ف��ة ق��در
اإلم��ك��ان» ،الفتا ً إل��ى «أنّ الصناعة
الدوائية هي في تطور مستمر في
العالم العربي ولقد استطاعت معظم
الدول العربية بناء قدراتها التنظيمية
ف��ي م��ج��االت التسجيل والمراقبة
ل��س��وق ال����دواء .ول��ق��د حقق لبنان
إنجازات عدة خالل العام المنصرم
لجهة تعزيز ق��درات وزارة الصحة
في تسجيل الدواء ،واعتماد الشفافية
التامة في العمل اإلداري ،وتطوير
أدوات ضمان جودة المستحضرات
الصيدالنية .وكان آخر هذه اإلنجازات
تطوير اإلمكانات الرقابية ألصول
التصنيع الجيد وال��ب��دء بتطبيق
الدليل اإلرش���ادي ألص��ول التخزين
والتوزيع الجيد لألدوية ،والمباشرة
بنظام إعادة تسجيل األدوية بوضع
أسس ترصد اآلثار الجانبية للمواد
الصيدالنية».

فارس

وأش��ار ف��ارس ،من ناحيته ،إلى
والملح أن نجلس
أنّ «من الضروري
ّ
إلى طاولة تجمع األفرقاء المعنيين
للتداول في ما نشهده من تطورات
وتحوالت مستمرة في مجال الصحة
وال��دواء ،في ظ ّل أوض��اع اقتصادية
صعبة وتحديات متعدّدة أبرزها
ضرورة التوفيق في ما بين القدرة على
االبتكار وإيجاد العالجات الحديثة
وال��ف��اع��ل��ة م��ن ج��ه��ة ،والمحافظة
على ال��ج��ودة وض��م��ان ال��ج��ودة من
جهة ثانية ،والتمسك بسلسلة غير
منقطعة من المسؤوليات من المنتج
إلى المواطن من جهة ثالثة ،وضبط
الكلفة من جهة رابعة».
ث��م ج���ال ال��وزي��ر ال��ح��اج حسن
وال��ح��ض��ور على أن��ح��اء المعرض
ال��م��راف��ق ل��ل��م��ن��ت��دى ،وم��ن��ح درع���ا ً
تكريمية.

هيئة التن�سيق �أكدت قرارها
الإ�ضراب والتظاهر في � 6أيار
أكدت هيئة التنسيق النقابية قرارها
ب��اإلض��راب والتظاهر في  6أي��ار في
بيروت ،ودعت بعد اجتماع تقويمي
إلض��راب  23نيسان واالعتصامات
التي رافقته ،إل��ى «اعتبار األول من
أيار يوما ً تضامنيا ً لبنانيا ً مع أصحاب
الدخل المحدود».
وأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي ب��ي��ان إث��ر
االجتماع أنه «لم يعد س��را ً أنّ هيئة
التنسيق النقابية وألسباب مختلفة،
تتعرض لهجمة غير مسبوقة من
أط����راف م��ت��ع��دّدة .ف��أه��ل السلطة
يريدونها ضعيفة حتى ال تشكل خطرا ً
شعبيا ً عليهم بعد فشلهم الذريع
في جميع الميادين ،وكذلك بعض
قصيري النظر من الهيئات االقتصادية
الذين تضخمت ثرواتهم سرطانيا ً إما
نتيجة فساد أو هدر ،وإما نتيجة تراكم
الفوائد الناتجة عن الدين العام .لكنّ
المستغرب أن يبادر إلى الهجوم على
الهيئة ،بعض الذين كان من المفترض
أن يكونوا إلى جانبها بل وفي قلب
نضاالتها وذلك من أجل زيادة الضغط
على المسؤولين لتحقيق مطالبها».
وأض��اف��ت« :إنّ القاعدة النقابية
بغالبيتها العظمى تدرك هذه الحقيقة،
لذلك ورغم مرارتها من الذي وصلت
إل��ي��ه وألس��ب��اب م��ت��ع �دّدة ،ف��ي عدم
تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب ،فإنها تمحض
مجدّدا ً قيادة الهيئة الثقة وتشاركها

اإلضرابات واالعتصامات ،وقد كانت
مناسبة  23نيسان جلية وواضحة في
هذا االتجاه .وستكون هذه القاعدة عند
مسؤوليتها وتلبي النداء بالمشاركة
في تظاهرة السادس من أيار ،وتطالب
بعقد جلسة تشريعية إلقرار سلسلة
تمس
بعيدا ً عما س ّمي بنودا ً إصالحيةّ ،
معاشات التقاعد والدوام والتقديمات
االجتماعية والصحية».
وإذ أكدت الهيئة «لك ّل المصطادين
في الماء العكر أنها لن تسمح بشرذمة
صفوفها ،وإن تباينت في نظرتها إلى
التوصيف الوظيفي لهذا القطاع أو
ذاك ،انطالقا ً من وعيها وإدراكها أنّ
مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس
أكثر من تصحيح للرواتب واألج��ور
المج ّمدة منذ العام  ،»1996طالبت
ب��ـ«زي��ادة  75في المئة على روات��ب
العام  ،1996باعتبار أنّ الزيادات
المستحقة حتى  2012-2-1هي
 121في المئة كح ّد أدنى ،تحقق منها
 45في المئة سابقاً».
وأش�����ارت إل���ى أن��ه��ا «ت��ع��ي أنّ
مماحكات أهل السلطة ،بعد إقرارهم
ج��م��ي��ع�ا ً ب��ح� ّ
�ق ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات
الوظيفية بالسلسلة ت��ه��دف إلى
التسويف والمماطلة وتأخير دفع
الحقوق ألصحابها» ،مشدّدة على
م��وق��ف��ه��ا «ال���داع���ي إل���ى اإلض����راب
والتظاهر في بيروت يوم األربعاء 6
أيار لتقول للعالم أجمع أنّ أصحاب

جائزة «غلوبال فاينن�س» لبنك البركة �سورية

ميالة :دليل على متانة القطاع الم�صرفي
ال��دخ��ل ال��م��ح��دود ف��ي ل��ب��ن��ان من
معلمين وأساتذة وموظفين إداريين
وعسكريين وأمنيين ومتعاقدين
ومتقاعدين وأج��راء ومياومين ،هم
الشهداء األحياء ،وشهادتهم جاءت
نتيجة إمعان أهل السلطة في عدم
إقرار حقوقهم».
ولفتت إلى أنها «تدرك أنّ من يريد
عدم إقرار الحقوق يدفع بالقواعد إلى
اليأس واإلحباط ،والر ّد القاطع عليه
يكون بالمشاركة الكثيفة والواسعة
والشاملة في إضراب وتظاهرة  6أيار
المقبل» ،داعية جميع مكوناتها إلى
«التحضير الواسع منذ هذه اللحظة
للمشاركة الكثيفة وذل��ك بانعقاد
الجمعيات العمومية على مستوى ك ّل
وحدة نقابية ،ومجالس مندوبين على
مستوى األقضية والمحافظات».
وبمناسبة عيد العمال يوم الجمعة
المقبل ،تمنت الهيئة لجميع «عمال
لبنانولك ّلصاحبدخلمحدودموفور
الصحةواالستقراراالجتماعي»،داعية
إل��ى «اعتبار ه��ذا اليوم يوما ً وطنيا ً
للتضامن مع أصحاب الدخل المحدود
المسحوقين بزيادة الضرائب وارتفاع
األسعار وتدني الرواتب ،وذلك بتنظيم
لقاءات تضيء على ما يعانيه صاحب
هذا الدخل على الصعد كافة :ظروف
العمل والراتب والمسكن والمدرسة
والطبابة واالستشفاء والنقل والماء
والكهرباء».

اجتماع في وزارة الزراعة
ّ
المتجددة
للبحث في ا�ستخدام الطاقة
عقد في وزارة الزراعة أمس ،اجتماع لمشروع استخدام
الطاقة المتجددة في الزراعة  ،Greneco Projectحضره
مستشار وزير الزراعة نبيل أبو غانم ،العميد السابق لكلية
الزراعة الدكتور تيسير حمية ،مديرة المشروع المهندسة
ماجدة مشيك وممثلون عن وزارة البيئة ،وزارة اإلعالم،
نقابة المهندسين ،غرفة الصناعة والتجارة ،وممثلون عن
القطاعين العام والخاص.
وتطرق البحث خالل اللقاء إلى آلية العمل للصفحة
المخصصة لتبادل المعلومات بين المعنيين،
اإللكترونية
ّ
مع اقتراب اإلع�لان عن بروتوكول المشروع في حضور
الجهات المانحة.
ورحبت مشيك بالحضور وقدمت عرضا ً لما ت ّم إنجازه،
في إطار المشروع وأهمية تبادل المعلومات عبر البوابة.

وعرضت المهندسة رندا سرحال لعمل بوابة المعلومات
وآلية إدخال المعلومات واالستفادة منها.
وأكد أبو غانم «أهمية االستفادة القصوى من بوابة
المعلومات لالنتقال ب��ال��م��ش��روع م��ن مرحلة تبادل
المعلومات والتجارب حول الطاقة المتجدّدة إلى الترويج
لفكرة استخدامها وتشجيع المزارع لالستفادة منها مع
سعي الوزارة إلى توفير القروض الميسرة لهذا الهدف».
وعرض حمية ،من جهته« ،لإلمكانيات المتوفرة لدى
الجامعة اللبنانية وال سيما مشاريع التخرج للطالب في
مجال الطاقة المتجدّدة» ،الفتا ً إلى «أهمية االنطالق بعد
تجميع المعلومات وتبادلها عبر بوابة المعلومات إلى
مرحلة إطالق ودعم برامج مجال االستخدام النموذجي
لمشاريع الطاقة المتجدّدة في لبنان».

سقالوي متحدثا ً خالل التكريم
ك��� ّرم رئ��ي��س مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك
«الريجي» مديرها العام المهندس ناصيف سقالوي
الخبراء الذين شاركوا في أعمال شراء محصول 2014
التبغ والتنباك في ك � ّل اللجان العاملة في الجنوب
والشمال والبقاع ،باحتفال تكريمي في مركز اإلدارة في
الحدث ،في حضور أعضاء لجنة اإلدارة المهندسين
جورج حبيقة والدكتور عاصم سلمان ومحمود سنجقدار
ومازن عبود وممثلي سلطة الوصاية ومديرين.
وأثنى سقالوي في كلمته على جهود الجهاز الفني
والمشرفين عليه الذين أنجزوا أعمال ش��راء محصول
 2014الشراء في فترة قياسية لم تتجاوز شهرا ً ونصف
شهر جرى خاللها استالم نحو ثمانية آالف طنّ من التبغ
من نحو  23ألف مزارع من المناطق اللبنانية كافة بلغت
قيمتها أكثر من  94مليار ليرة.
ولفت سقالوي إلى أنّ تكريم الخبراء «يعود إلى كونهم
في الصف األمامي وعلى تماس وتواصل مع نحو 25
ألف عائلة ،وهم تاليا ً الفئة األكثر تواصالً مع المجتمعات
المحلية في قرى زراعة التبغ».
وشدّد على أهمية أن ينقل هؤالء «الصورة اإليجابية
ع��ن الريجي م��ن حيث كونها باتت م��ن أه��م المرافق

االقتصادية في لبنان من حيث الوزن والكفاية واألداء
واإلتقان» ،معتبرا ً أنّ خبراء الشراء هم «سفراء الريجي
لدى المجتمعات المحلية ،ومن هنا أهمية أن يكون أداؤهم
محسوبا ً ومدروسا ً وأسلوب تعاطيهم على مستوى عا ٍل
من الكفاية واالتزان واألخالق».
وأشار إلى عدد من اإلنجازات التي تحققت في األعوام
األخيرة ومنها «زي��ادة عدد الخبراء ومعظمهم في سن
الشباب ،بحيث أصبح الكادر البشري يغطي حاجات
اإلدارة لعشرات السنوات ،ويتمتع بمستوى ع��ا ٍل من
التدريب» ،مذكرا ً بأنّ «من بين اإلنجازات التي تحققت
تعزيز المكننة وتوطين حسابات المزارعين وتسريع
عملية االستالم» .كما أبرز أهمية «دور الريجي في تنمية
البلدات ،انطالقا ً من مسؤوليتها المجتمعية».
وتحدث مدير إدارة التبغ الورق عبد المولى المولى،
فأكد أنّ «الخبراء ح��راس سمعة الريجي ،والمصاعب
التي قد يواجهونها تهون أمام حبهم إلدارتهم» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ك ّل منطقة أصبح فيها العدد الذي يكفيها من
الخبراء».
وفي الختام قدم سقالوي باسم اإلدارة هدايا تقديرية
إلى المحتفى بهم.

«�أوبك» تحقق �أعلى فائ�ض
منذ ع�شر �سنوات
أظهرت بيانات وتقارير لوكاالت كبرى معنية بالطاقة أنّ كبار مصدري
النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يضخون أكثر من
المطلوب بنحو مليوني برميل يومياً ،وهو أكبر فائض خالل ما ال يق ّل عن عشر
سنوات.
وأظهرت البيانات والتقارير أنّ أوبك أنتجت  30.27مليون برميل يوميا ً في
الربع األول من العام الحالي .وأفادت إدارة معلومات الطاقة األميركية بأنّ
من المتوقع أن تزيد «أوبك» اإلنتاج بدرجة أكبر إلى حوالي  30.36مليون
برميل يوميا ً في الربع الثاني.
ويقول محللون إنّ األعضاء الرئيسيين في «أوب��ك» ومنهم السعودية
والعراق والكويت واإلم��ارات زادوا اإلنتاج في الشهور األخيرة في محاولة
لتعزيز حصصهم في السوق قبيل الرفع المحتمل للعقوبات االقتصادية
المفروضة على إي��ران ،لكنّ الطلب على نفط «أوب��ك» أق � ّل بكثير من هذا
المستوى.
وتقول جهات رئيسية معنية بالتوقعات الخاصة بقطاع النفط ومنها
«أوبك» ووكالة الطاقة الدولية إنّ الطلب على نفط أوبك بلغ  28.34مليون
برميل يوميا ً في المتوسط في كانون الثاني ـ آذار ومن المتوقع أن يرتفع قليالً
إلى  28.37مليون برميل يوميا ً في الربع التالي.
ويترك ذلك في السوق فائضا ً قدره  1.92مليون برميل يوميا ً في الربع األول
و 1.99مليون برميل يوميا ً في الربع الثاني وهو أعلى فائض في المعروض
منذ عشر سنوات على األقل ودفع مخزونات الخام في مناطق كثيرة من العالم
إلى مستويات قياسية عالية.
وبلغت مخزونات النفط الخام األميركية أعلى مستوى لها على اإلطالق
 489مليون برميل في األسبوع الذي انتهى في  17من نيسان وفق ما أظهرته
بيانات إدارة معلومات الطاقة.

تنازالت يونانية للدائنين
في �ش�أن الإ�صالحات االقت�صادية

كرم الخبراء الذين �أنجزوا عملية ال�شراء
ّ

�سقالوي« :الريجي» ت�س ّلمت
� 8آالف ّ
طن من التبغ في 2014

اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي أدي��ب ميالة أنّ منح جائزة مجلة
«غلوبال فاينانس» األميركية إلى بنك البركة سورية ،كأفضل بنك إسالمي في
سورية لعام  ،2015ما هو «إال دليل على قوة ومتانة القطاع المصرفي فيها بعد
أربع سنوات من األزمة والتحديات والصعوبات التي يواجهها في ظ ّل ضغوط
اقتصادية وظروف غير اعتيادية».
ون ّوه ميالة ،في تصريح« ،بأداء بنك البركة المتميز خالل سنوات عمله في
سورية حيث حقق ارتفاعا ً في حجم موجوداته وربحا ً هو األعلى بين المصارف
اإلسالمية العاملة فيها بنهاية العام الماضي ،فضالً عن أنّ محفظة التمويالت
للمصرف تعتبر من أجود محافظ المصارف اإلسالمية في سورية».
وأشار إلى «أنّ المصرف الذي يمارس نشاطاته من خالل مق ّره الرئيسي
وفروعه التي أصبح عددها تسعة ومكتب أطلق في شهر أيلول الماضي أصدر
تقريرا ً حول مسؤوليته االجتماعية وذلك لدعم جميع فئات المجتمع السوري،
إضافة إلى قيامه بتنشيط صندوق الزكاة للعمالء الراغبين بتسديد زكاة
أموالهم عبر المصرف إلى جانب تمكنه من تلبية متطلبات ورغبات المتعاملين
في جودة المنتجات واألداء وااللتزام بتحقيق متطلبات أيزو.»9001-2008
وكانت مجلة «غلوبال فاينانس» األميركية منحت بنك البركة سورية
جائزة أفضل بنك إسالمي في سورية لعام  ،2015وذلك خالل إعالنها في 7
نيسان الجاري عن جوائزها السنوية ألفضل المؤسسات المالية اإلسالمية
في العالم والتي تعتمد في تصنيفها على مجموعة من المعايير منها في شكل
رئيسي :المعايير الكمية في نمو الموجودات والربحية والتوسع الجغرافي
والعالقات االستراتيجية والتوسع في حجم األعمال وإطالق منتجات جديدة
ورضا الزبائن ،إضافة إلى رأي المحللين الماليين المختصين في مجال العمل
المصرفي اإلسالمي.
يشار إلى أنّ بنك البركة سورية هو أحد مصارف مجموعة البركة وقد تأسس
في كانون األول  2009وبدأ مزاولة أنشطته التجارية عام  2010وأدرجت
أسهمه في سوق دمشق المالية أواخر العام الماضي.

 31منتج ًا لبناني ًا �شاركوا في معر�ض «هوريكا»
ش���ارك  31م��ن��ت��ج�ا ً وت��ع��اون��ي��ة
لبنانيين ،ف��ي م��ع��رض «هوريكا
 »2015ال��ذي أقيم ط��وال أسبوع
ف��ي «ال��ب��ي��ال» بدعم م��ن «مشروع
برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية
في لبنان»  LIVCDالممول من
الوكالة األميركية للتنمية الدولية
.USAID
وأف������اد ب���ي���ان ل��ل��وك��ال��ة «أنّ
ال��ت��ع��اون��ي��ات وم��ن��ت��ج��ي ال��م��واد
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ص��غ��ار وم��ت��وس��ط��ي
ال��ح��ج��م ،ومنتجي زي��ت الزيتون
والعسل ق��دم��وا منتجاتهم خالل
جلسات ت��ذوق يومية ف��ي منصة
 ،»LIVCDم��ش��ي��را ً إل���ى «أنّ
ه��ذه ال��م��ب��ادرة ه��ي ج��زء م��ن هدف
 LIVCDلدعم المجتمعات الريفية
ومساعدة الشركات الصغيرة على
توليد المزيد من العائدات».
وأش��ار مدير األع��م��ال التجارية
ال��زراع��ي��ة ف��ي  LIVCDن��اص��ر
لمع إل��ى أنّ «المنتجات الزراعية

يخص اإلصالحات التي
قدمت اليونان اليوم بعض التنازالت فيما
ّ
يشترطها الدائنون الدوليون مقابل منح أثينا المزيد من أموال اإلنقاذ،
وذلك في وقت توشك السيولة المتوفرة لدى السلطات اليونانية على
النفاد .وقال مسؤولون في منطقة اليورو إنّ المفاوضات مع البلد المثقل
بديونه «يجب أن يتم تسريعها إلب��رام اتفاق بحلول نهاية حزيران
المقبل.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب مباحثات مع
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إنّ بالده تريد إبرام اتفاق نهاية الشهر
الجاري ،فيما صرحت ميركل بأنه يجب بذل ك ّل جهد ممكن للحيلولة دون
نفاد السيولة من اليونان ،وهو ما اعتبر مؤشرا ً على رغبة أكثر دول منطقة
اليورو نفوذا ً في إبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس ،قبيل اجتماع
وزراء مالية منطقة اليورو لبحث الملف اليوناني ،أنّ بالده موافقة على
بعض ش��روط الدائنين ،غير أنه أصر على ض��رورة أن تتوقف منطقة
اليورو عن «االستمرار في مقاربة تبين فشلها» ،وذل��ك في إش��ارة إلى
سياسات التقشف.
وأض��اف فاروفاكيس أنّ الخالفات بين أثينا ودائنيها في منطقة
اليورو يمكن التغلب عليها ،مشيرا ً إلى أنّ حكومته منفتحة على تنفيذ
بعض عمليات الخصخصة ،وإنشاء جهاز مستقل عن الحكومة لجباية
الضرائب ،غير أنه رفض تطبيق أي تخفيضات جديدة في أجور الموظفين
أو معاشات المتقاعدين.
ومن شأن هذه التنازالت اليونانية أن تخفف التوترات التي شهدتها
األشهر الثالثة الماضية ،والتي اتسمت بمباحثات غير مثمرة بينها وبين
مسؤولي منطقة اليورو من أجل إعادة التفاوض على حزمة إنقاذ جديدة
للبالد لتح ّل مكان الحزمة السابقة التي تناهز قيمتها  240مليار يورو
( 260مليار دوالر).
وصرح وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير بأنّ نهاية حزيران المقبل
ستكون موعدا ً نهائيا ً إلبرام اتفاق في شأن حزمة جديدة إلنقاذ اليونان،
وهو الموعد نفسه الذي تنتهي فيه الحزمة الحالية.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية
في شركة سياحة واشتاء المزار ش.م.ل.
اللبنانية ،بما ف��ي ذل��ك األغ��ذي��ة
المصنعة ،لها إمكانات قوية لتكون
ق��ادرة على المنافسة في األس��واق
اإلقليمية والدولية» ،الفتا ً إلى «أنّ
برنامج  LIVCDيقدم المساعدة

التقنية لنشر تقنيات التصنيع
ال���زراع���ي وال��م��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة
المبتكرة إلى جانب بناء القدرات
من خالل دورات تدريبية مخصصة
واالستثمارات الدافعة».

«جهاد البناء» توا�صل حملة
تح�صين الما�شية في بعلبك
أعلنت جمعية «مؤسسة جهاد البناء اإلنمائية» في
بيان ،مواصلة حملتها «لتحصين الماشية ض ّد مرض
التسمم الدموي والمعوي والباستوريلال ،بالتعاون مع
وزارة الزراعة وبتمويل من اتحادات البلديات في البقاع»،
مشيرة إلى أنّ «ثالث محطاتها في الموسم األول من هذا
العام في اتحاد بلديات غربي بعلبك واتحاد بلديات شرقي
بعلبك ،وجرى إطالق الحملة في أطراف بلدة شمسطار،
في حضور رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك زاهي الزين،
رئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن ومدير مركز
بعلبك في وزارة الزراعة المهندس حسام سليمان.
وأشاد الزين بـ«التعاون القائم بين االتحاد وجمعية
يحصن سنويا ً حوالي
جهاد البناء في هذا المجال ،حيث
ّ
 17000رأس ماشية ضمن نطاق االتحاد» ،شاكرا ً «جهاد

البناء» ووزارة الزراعة.
وأشار الحاج حسن ،من جهته ،إلى «الجهود التي تبذلها
جهاد البناء واالتحاد والبلدية لتلبية حاجات الناس،
وخصوصا ً في مجال االهتمام بالثروة الحيوانية».
أما مدير مديرية البقاع في مؤسسة «جهاد البناء» خالد
ياغي ،فشكر لوزارة الزراعة تقديم اللقاحات ولالتحادات
البلدية تمويل ه��ذه الحملة ،داعيا ً «المربين الذين لم
يستفيدوا بعد من حمالت التحصين إلى التواصل مع مراكز
جهاد البناء أو وزارة الزراعة أو االتحادات والبلديات».
وفي بلدة النبي شيت البقاعية في االتحاد الشرقي ،ت ّم
إطالق الحملة ،في حضور رئيس البلدية جعفر الموسوي
ومدير اتحاد بلديات شرقي بعلبك اللذين أش��ادا بدور
«جهاد البناء الرائد في خدمة أهالي المنطقة».

يتشرف مجلس ادارة شركة سياحة واشتاء المزار ش.م.ل .بدعوة
ال��س��ادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية المدعوة
لإلنعقادعند الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة في  2015/5/29في
الضبية ،بناية المباني ،الطابق السابع ،وذلك للبحث واتخاذ القرارات
في جدول األعمال التالي:
" - 1اإلستماع الى تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن أعمال
الشركة خالل اسنة المالية (الموقوفة في .)2014/05/31
" - 2االستماع إلى تقريري مفوض المراقبة العام والخاص عن أعمال
الشركة خالل السنة المالية (الموقوفة في .)2014/05/31
 - "3مناقشة ميزانية الشركة والحسابات العائدة للسنة المالية
(الموقوفة في  )2014/05/31واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - "4إب��راء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن االعمال التي قاموا بها خالل
السنة المالية المذكورة.
 - 5انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة.
 - "6اعطاء أعضاء مجلس اإلدارة التراخيص المنصوص عنها في
المادتين (158و )159من قانون التجارة.
" - 7تعيين مفوض مراقبة اساسي للشركة للسنة المالية  2015وتحديد
أتعابه.
 - 8أمور طارئة.
على المساهم الذي ال يستطيع الحضور ويرغب بتوكيل مساهم آخر
للحضور عنه تحرير وكالة رسمية أو عادية له .على الوكيل ابراز وكالته
الى هيئة مكتب الجمعية فور تشكيلها عند بدء االجتماع تحت طائلة
رفض الحضور.
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
رزق اسكندر رزق
				

