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اقت�صاد

عمدة �ش�ؤون البيئة �أكدت �أنّ الوعي والمعرفة هما �أ�سا�س المواجهة

اختتام دورة لمهند�سي وزارة ال�صناعة بالتعاون مع UNDP

«القومي» في يوم البيئة العالمي :بالدنا تتعر�ض للأخطار الحاج ح�سن :م�صانعنا الغذائية ت�ضاهي مثيالتها العالمية
نتيجة الأطماع بمواردها وتراثها الح�ضاري
لمناسبة يوم البيئة العالمي أصدرت عمدة شؤون
البيئة في الحزب السوري القومي االجتماعي البيان
التالي:
يحتفل العالم ك ّل عام في الخامس من حزيران بيوم
البيئة العالمي وتشكل المناسبة منصة لتبيان األخطار
التي تهدّد البيئة ،ولنشر الوعي البيئي بشكل أوسع
وأشمل ،وللدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ
على البيئة ،من قبل حكومات ال��دول والمؤسسات
والهيئات المعنية والشعوب على ح ّد سواء.
«سبعة مليارات حلم على كوكب واحد؛ فلنستهلك
بعناية» هو شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام،
بهدف التدليل على دور ومسؤولية األفراد كافة لوضع
تنمية اقتصادية سالمة ومستدامة وتحسين نوعية
الحياة للجميع ،آخذين في االعتبار التدهور البيئي
الحا ّد والحاجة إلى حماية احتياجات األجيال القادمة
م��ن م���وارد طبيعية أساسية .وي��أت��ي ذل��ك م��ن خالل
االستعمال المعتدل للموارد الطبيعية كالطاقة والمياه
وغيرها ،والتقليل من كميات الهدر في الطعام .فبالرغم
من الجهود الحثيثة للحفاظ على الموارد الطبيعية ،ال
تزال أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدام واحدة
من األسباب لتدهور البيئة العالمية ،وال يزال االنسان
يستهلك كميات من الموارد الطبيعية أكثر مما تستطيع
األرض تأمينه بشكل مستدام ،لذلك ،يجب التأكيد على
ضرورة:
ـ نشر الوعي البيئي بشكل أوس��ع وأشمل ،وإيالء
التنشئة البيئية االهتمام الالزم وترسيخ هذا الوعي
لدى األجيالل الجديدة ،ما من شأنه أن يح ّل جزءا ً من
المشكلة.
ـ تح ّمل دول العالم وخصوصا ً ال��دول الصناعية
مسؤوليتها في اتخاذ الخطوات الضرورية للمحافظة
على البيئة والح ّد من استخدام الموارد الطبيعية.
هذا على المستوى العالمي .أما في بالدنا (الهالل
السوري الخصيب) ،فباالضافة إلى التحدّيات الكبيرة

نتيجة المشاكل واألخطار البيئية العديدة ،تضاف إليها
الكوارث الناتجة من الحروب االرهابية والتي تتجاوز
النطاقين االق��ت��ص��ادي والسياسي اللذين ينحصر
فيهما غالبا ً تحديد الخسائر .فالتدخالت واالحتالالت
العسكرية والحروب ونهب الثروات الطبيعية واألولية
التي يمارسها الغرب االستعماري ض ّد بالدنا ،ليست
أق ّل تأثيرا ً وخطرا ً ووحشية على بيئتنا من استهدافها
بالسياسة واالق��ت��ص��اد .وق��د ش��ه��دت كيانات األم��ة
السورية وال ت��زال تشهد ،من العراق إل��ى فلسطين،
وال��ش��ام ولبنان ،ح��روب�ا ً وأع��م��اال ً إرهابية ونزاعات
كبيرة .وإذا كانت أسباب هذه الحروب كثيرة ومتن ّوعة،
ف��إنّ هدفها األول ال��ذي ال يُخفى يبقى محصورا ً في
االستيالء على الموارد الطبيعية الغنية ،من مياه ونفط
وغاز وتن ّوع بيولوجي وغيرها.
إنّ العدو اليهودي يستخدم في حروبه ،كما حدث في
اعتداءاته على لبنان وفلسطين المحتلة ،شتى صنوف
األسلحة ،التي ل ّوثت التربة والحقول الزراعية وتسبّبت
بانتشار األمراض القاتلة ،واقتلعت األشجار إضافة إلى
سرقة المياه .وفي العراق وسورية التي تواجه حربا ً
ُسجل للمجموعات اإلرهابية المسلحة الرقم
كونية ،ي ّ
القياسي في استهداف الكثير من المواقع الطبيعية
واألثرية ،ومنها انتهاكات التدمير والتخريب والسرقة
وتهريب القطع األثرية ،وسرقة المياه وقطع األشجار
وغيرها العديد من االنتهاكات.
إنّ نهب الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومياه وتدمير
ونهب اآلثار ،له تأثير بالغ على البيئة ،ليس لناحية ما
تحتاجه عملية إعادة الترميم من عناصر وموارد ،بل لما
يشكل ذلك من تأثير مباشر على نفس اإلنسان ،فباعث
النهضة السورية القومية االجتماعية أنطون سعاده،
يضيء على ارتباط اإلنسان ببيئته ويؤكد أن «ال بشر
حيث ال أرض وال جماعة حيث ال بيئة وال تاريخ حيث
ال جماعة» ،ولذلك فإنّ ك ّل ما يتهدّد بالدنا هو تهديد
لإلنسان والبيئة في آن معاً.

وزير البيئة :لتقدي�س �أر�ضنا وطبيعتنا
دعا وزير البيئة محمد المشنوق «إلى تقديس أرضنا
وطبيعتنا في لبنان» .وقال في بيان بمناسبة اليوم
العالمي للبيئة« :في هذا اليوم ،نحن مدعوون لنربي
أطفالنا وأجيالنا الجديدة على سلوكيات تدافع عن
البيئة وليس على ممارسات خاطئة في حق الطبيعة».
وأضاف« :لقد تنبهت الجمعية العامة لألمم المتحدة
وخصصت في
إلى الموضوع البيئي منذ عام 1972
ّ
ذكرى افتتاح مؤتمر استوكهولم للبيئة اإلنسانية يوما ً
عالميا ً للبيئة في  5حزيران من ك ّل عام ،ونحن في لبنان
ندعو جميع الفاعليات إلى مواكبة النشاطات البيئية
بعنوان رئيسي وهو الحفاظ على وطن األرز وما تبقى
من تراث لبنان األخضر .ويسعدنا أن نرعى المهرجان
األخضر ال��ذي يبدأ اليوم ويستمر لثالثة أي��ام  ،وهذا
مهرجان صديق للبيئة يشارك فيه عدد من الجمعيات
والناشطين من المجتمع المدني وتتخلله حمالت توعية
وأنشطة لمختلف األعمار ومنها النشاطات الترفيهية
ل�لأوالد .ويلقي هذا المهرجان الضوء على المشكالت
البيئية التي نواجهها واألهم أنه يلقي الضوء على كيفية
مواجهتها .فلك ّل منا دوره في إحداث فرق في ما يتعلق
بالعناية بهذا الكوكب ،فلنقم بخطوات بسيطة في هذا
اليوم لنساهم في الحفاظ على كوكبنا».
وت��اب��ع« :أم���ا وق���د رك���ب ل��ب��ن��ان ق��ط��ار االس��ت��ه�لاك
واإلنتاج المستدامين ،وإدخ��ال هذا المفهوم في صلب
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يتم
اإلع��داد لها من قبل رئاسة مجلس ال��وزراء بالتنسيق
مع وزارة البيئة ،فإنّ هذه المبادرة تأتي لتكمل أمنيات
وزارة البيئة الـ  22التي أطلقتها الوزارة في  16تشرين
الثاني من العام  2014بمناسبة يوم البيئة الوطني،

كل ذلك تحت شعار «بيئتي وطني» ،هذا الشعار الذي
أطلقناه لدى تسلمنا مهام وزارة البيئة في شباط من
العام الفائت .وفي نشاطه ،استقبل الوزير المشنوق وفدا ً
من المكتب السياسي لحزب الخضر اللبناني برئاسة
ندى زعرور وعضوية ك ّل من توفيق سوق ،ماري تريز
سيف مرهج ،ونزار دندش .وقد عرض الوفد مع وزير
البيئة المشاكل البيئية كافة التي تواجه لبنان في يوم
البيئة العالمي وخصوصا ً ضرورة مطالبة لبنان الدائمة
بتنفيذ قرار األمم المتحدة الرقم  21269الصادر تحت
البند السادس بتاريخ  19كانون االول  2014القاضي
بتعويض إسرائيل على لبنان بمبلغ  856مليون دوالر
اميركي ،والذي شكل انتصارا ً للبيئة وللقانون الدولي
والديبلوماسية اللبنانية.
ثم التقى وزير البيئة مدير مركز األبحاث االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والبيئية للشرق األوس��ط
باتريك رينو ال��ذي ك��ان يشغل منصب سفير االتحاد
األوروبي في لبنان وجرى التداول في شؤون البيئة في
لبنان.
من جهته ،ع��رض الوزير المشنوق لخطة التنمية
المستدامة التي تعمل عليها وزارة البيئة بالتعاون
مع رئاسة مجلس ال��وزراء .وتحدث عن أثر النازحين
السوريين على الوضع البيئي في لبنان ،طالبا ً دعم
االتحاد األوروبي في هذا المجال والمساعدة في تطبيق
الخطة المستدامة.
كما استقبل المشنوق سفير المناخ في فرنسا ستيفان
كومبرتز على رأس وفد حيث جرى نقاش في قضايا
تغير المناخ وتأثيراتها على البيئة في لبنان والعالم
وسبل التصدي لهذه المشكلة.

جمعية ال�صناعيين رحبت بقرار وزير المال
رحب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل بالقرار
ّ
الذي أصدرته وزارة المال« ،بعد طول انتظار ،والقاضي
بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من
المتوجبة عليها».
 50في المئة من الضريبة
ّ
وأثنى الجميل في بيان على «إرفاق القرار بمفعول
رجعي يعود إلى  22نيسان .»2014
وشكر الجميّل «ك ّل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة
الصناعة وعملوا على إقرار هذا القانون بدءا ً من الوزير
الراحل بيار الجميل الذي أدرجه ضمن برنامج عمله،

الحاج حسن وراندا وعرموني خالل توزيع الشهادات
أعلنت وزارة الصناعة في بيان
أنها و«ف��ي إط��ار جهودها لتحسين
ال��م��ص��ان��ع ال��غ��ذائ��ي��ة ،تسعى إل��ى
وضع معايير خاصة بك ّل قطاع من
قطاعات الصناعات الغذائية يقتضي
على مراقبيها القيام بالكشف على
أساسها وعلى المصنعين مراعاتها،
وذل����ك إن��ط�لاق��ا ً م��ن ال��ص�لاح��ي��ات
ال��م��ع��ط��اة ل��ه��ا ب��م��وج��ب النصوص
القانونية ،من ترخيص للمؤسسات
الصناعية والرقابة عليها ومراقبة
جودة إنتاجها».
وأض��اف البيان« :ت ّم التوافق مع
برنامج األمم المتحدة للتنمية UNDP
على دعم قدرات وزارة الصناعة من
خالل برنامجها  TOKTENالذي يرمي
إلى نقل المعرفة من الخارج بواسطة
الخبراء اللبنانيين المغتربين ،حيث
قامت  UNDPبتعيين الدكتور فادي
عرموني لمقاربة القطاعين التاليين:
اللحوم ،الخبز والحلويات ،بما في
ذل��ك أخ��ذ عينات من المصانع ذات
ال��ص��ل��ة .إس��ت��م��رت مهمة ال��دك��ت��ور
عرموني مع وزارة الصناعة ما يقارب
األسبوعين ،وق��ام ب��زي��ارة ميدانية
لعدد من المصانع ذات الصلة ،مع
ممثلة وزارة الصناعة المهندسة لينا
عاصي ،وممثلة  UNDPأريان ألماس،
م��دي��رة برنامج  ،TOKTENوذل��ك
بهدف وضع دليل خاص بالصناعات
ذات الصلة .كما قام الدكتور عرموني
بتدريب مراقبي وزارة الصناعة على
م��دى يومين ف��ي مواضيع تتعلق
بالمخاطر البيولوجية ،الكيميائية
والفيزيقية ،تقييم المخاطر ،طرق
أخ��ذ العينات ونقلها ،الكشف على
المنتج تبعا ً لخصائصه».
وفي نهاية التدريب ،رعى وزير

الصناعة حسين الحاج حسن توزيع
الشهادات في قاعة المحاضرات في
الوزارة ،في حضور ممثل  UNDPفي
لبنان لوكا رندا والمدير العام لوزارة
الصناعة داني جدعون.
وق���ال ع��رم��ون��ي« :ل��ق��د اكتشفت
م��دى التزام المصانع الغذائية في
لبنان بأعلى المعايير العالمية،
وهي تضاهي أهم المصانع العالمية
من حيث الجودة .وأقول هذا الكالم
وف���ق���ا ً ل��خ��ب��رات��ي وج���والت���ي على
مصانع الغذاء في الكثير من البلدان
ومنها الواليات المتحدة ،والصين،
والمكسيك ،واوروبا .كما أنوه بقدرات
المهندسين ف��ي وزارة الصناعة
الذين لمست لديهم االح��ت��راف في
العمل واالندفاع والتفاني واالهتمام
بتطوير قطاع الصناعات الغذائية في
لبنان».
ولفت ران��دا إلى أنّ برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي «نفذ الكثير من
المهمات التدريبية المماثلة وال سيما
مع الوزارات والمؤسسات العامة منذ
انطالقته قبل سنوات» .وقال« :نحن
اليوم مسرورون بالتعاون مع وزارة
الصناعة التي عرضت علينا القيام
بهذه المهمة حتى قبل الشائعات
التي سادت حول سالمة الغذاء في
لبنان ،وهذا أكبر دليل على اهتمامها
ومتابعتها لهذا القطاع م��ن خالل
دورها على صعيد حماية المواطنين
وضمان صحتهم من خالل حصولهم
على أف��ض��ل المنتجات الغذائية.
وسجلنا االن��ط��ب��اع ب���أنّ المصانع
اللبنانية جيدة جدا ً كما أنّ فريق عمل
وزارة الصناعة هو فريق عمل منتج
ومندفع».
وألقى الحاج حسن كلمة شكر فيها

 UNDPعلى تعاونها ،ونوه بالمهمة
التي ت��واله��ا الدكتور عرموني في
لبنان .وقال« :أكبر شهادة لمصانع
الغذاء في لبنان ولفريق عمل وزارة
الصناعة ه��و م��ا تفضل ب��ه ك��ل من
السيدين عرموني ورن��دا من إشادة
واعتراف بجودة المصانع وبفاعلية
ك��وادر وزارة الصناعة .وبالحقيقة
ه��ذه ه��ي ص��ورة لبنان الحقيقية،
وليس ص��ورة الفساد التي يعطيها
البعض .وه��ذه هي ص��ورة مصانع
الغذاء في لبنان التي ال يرتجع من
منتجاتها أكثر من  1في المئة ،وهي
تدخل إلى أسواق العالم كافة العربية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ،ك��م��ا يأكل
اللبنانيون من الصناعات اللبنانية.
ولكن ما يحصل أحيانا ً من مخالفات
ف��ه��ي أع��م��ال استثنائية وتحصل
أيضا ً في سائر دول العالم .فباألمس
القريب ،سحبت كبريات شركات
الغذاء العالمية آالف األصناف من
األسواق».
وأضاف« :أنوه بصناعتنا الغذائية
وب��ك��وادر وزارة الصناعة االداري���ة
والفنية الذين ال يقل مستواهم عن
مستوى ال��ك��وادر العالمية .سنظ ّل
نحتاج إلى خبرات عالمية لمواكبة
العلوم الحديثة وآخ��ر المبتكرات
العالمية .نحن ف��ي لبنان نسجل
نسبة أق��ل م��ن االخ��ت��راع��ات بسبب
التمويل المنخفض للبحث العلمي،
ولكن انظروا إلى ما يحققه اللبنانيون
من نجاحات متفوقة في ك ّل الميادين
في ك ّل دول العالم .إذا ،لدينا نقاط
مضيئة رغم ك ّل ما يجري في المنطقة
من أحداث».
وتم توزيع الشهادات على الذين
تابعوا الدورة.

لقاء حزبي ـ �إنمائي عند «القومي» في حا�صبيا
عقد لقاء األحزاب والقوى السياسية ورؤساء اتحادات
البلديات اجتماعهم الدوري في مكتب منفذية حاصبيا
في الحزب السوري القومي االجتماعي بحضور المنفذ
العام لبيب سليقا وأعضاء في هيئة المنفذية ،كما حضر
رئيس دائرة حاصبيا مرجعيون في الحزب الديمقراطي
اللبناني الدكتور وسام شروف ،وكيل داخلية حاصبيا
مرجعيون في الحزب التقدمي االشتراكي شفيق علوان،
ممثل عن هيئة أبناء العرقوب مرهج نجم ،عن الجماعة
االسالمية وسيم سويد ،عن تيار المستقبل ن��زار ابو
صالح ،عن تيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية
رياض خليفة ،رئيس بلدية كفرشوبا د .قاسم القادري،
رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ،رئيس
اتحاد بلديات الحاصباني منير جبر ،رئيس بلدية

كوكبا كامل القلعاني ،ممثل عن منتدى التنمية سامي
الصفدي ،المختاران امين زويهد وسالم غازية.
وكانت كلمة ترحيب لسليقا أكد فيها أهمية التالقي
والتواصل لما فيه مصلحة أبناء هذه المنطقة التي
تتميّز بوحدتها االجتماعية وتماسكها وتعلق أبنائها
بأرضهم.
وأك��د المجتمعون أهمية المحافظة على االستقرار
ومنع ايّ خلل يسيء إلى أبناء المنطقة ،كما أكدوا الوقوف
خلف الجيش اللبنانية والقوى األمنية للمحافظة على
السلم األهلي ،ومواجهة كافة األخطار.
كما ت��ط� ّرق المجتمعون إل��ى مسائل إنمائية ته ّم
المنطقة ،وت ّم االتفاق على أن يُصار الى متابعتها مع
اإلدارات المعنية.

كذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب الذين
أق��روا مشروع القانون ،وشكر أيضا ً وزي��ر الصناعة
حسين الحاج حسن الذي بذل جهدا ً مشتركا ً مع وزارة
المال من أجل وضعه قيد التنفيذ».
وأك��د الجميّل أنّ «ه��ذا القرار يعطي دفعا ً معنويا ً
للصناعة اللبنانية ع��م��وم�اً ،ويشجع الصناعيين
خ��ص��وص �ا ً ع��ل��ى إج����راء ال��م��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات
ف��ي ال��ق��ط��اع» ،آم�لاً ف��ي «استكمال تنفيذ ك � ّل مطالب
الصناعيين».

ن�شاطات اقت�صادية
{ أك��دت رئيسة البعثة الدائمة
للبنان لدى منظمات األمم المتحدة
في جنيف السفيرة نجال عساكر،
في كلمة لبنان ألقتها نيابة عن وزير
العمل سجعان قزي ،في الدورة 104
لـ«مؤتمر العمل ال��دول��ي» المنعقد
في جنيف ،أنّ «الحكومة اللبنانية
تستمر في دأبها على تعزيز احترام
قوانين العمل ومراعاة االتفاقيات
الدولية والعربية المتعلقة بشؤون
العمل والعمال ،وخصوصا ً لجهة
توفيرالحماية االجتماعية التي تنال
أهمية كبيرة من اهتمامات وزارة
العمل».
{ ش��ارك��ت ال��م��ؤس��س��ة العامة
لتشجيع االس��ت��ث��م��ارات ف��ي لبنان
«إي�����دال» ممثلة ب��رئ��ي��س مجلس
إدارت��ه��ا المهندس نبيل عيتاني،
في «المنتدى االقتصادي العربي
اليوناني» الرابع الذي نظمته الغرفة
العربية اليونانية للتجارة والتنمية
في أثينا في  3و 4الحالي.
وك��ان��ت لعيتاني مداخلة خالل
ج��ل��س��ة ع���ن «ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة -
ال��م��ن��اخ االس���ت���ث���م���اري :ال��ف��رص
والعقبات» ،تحدث فيها عن المناخ
االس��ت��ث��م��اري ف��ي ال����دول العربية
والتدفقات االستثمارية ال���واردة
إليها ،داعيا ً إلى «استغالل مقوماتها

حكيم ت�سلم مذكرة بمطالب مربي الدجاج
وبحث مع ماونتن �أو�ضاع النازحين

شقير وسفير اإلمارات
التنافسية وتوحيد الجهود من أجل
ان��ت��ه��اج س��ي��اس��ات ووض���ع خطط
واستراتيجيات ،ت��واك��ب المرحلة
وتساهم في خلق المزيد من فرص
ال��ع��م��ل وف���ي زي����ادة ن��س��ب النمو
االقتصادي».
{ زار رئيس اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان رئيس

غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير
السفير اإلماراتي الجديد حمد سعيد
الشامسي مهنئا بمنصبه الجديد»،
مؤكدا ً «أنه مع وجود الشامسي على
رأس ال��س��ف��ارة ستحقق العالقات
بين البلدين الشقيقين نقلة نوعية
على مختلف المستويات ال سيما
االقتصادية».

بحث وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم في حضور
المدير العام عليا عباس ،مع وفد نقابة مربّي الدواجن
برئاسة موسى عريجي ،في أوضاع قطاع إنتاج الفروج
والمصاعب التي يواجهها.
وسلم ال��وف��د حكيم م��ذك��رة تتض ّمن مطالب النقابة
األساسية والتي من شأنها أن تساعد مربّي الدواجن على
االستمرار في ظ ّل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر
بها البالد.
إثر االجتماع ،أوضح رئيس النقابة موسى عريجي أنّ
الوزير حكيم أبدى تفهما ً للمطالب التي تطرحها النقابة،
وق��ال :طلب منا تسمية لجنة من النقابة لالجتماع مع
المدير العام للبحث في المطالب بندا ً بندا ً إلعداد الملف
الالزم لكل بند من هذه المطالب ليصار الى معالجتها مع
الجهات المختصة».
وشكر الوزير حكيم «على تفهمه أوضاع مربّي الدواجن
واستعداده الدائم للتجاوب مع مطالب النقابة المحقة».
كما استقبل حكيم المنسق الخاص لألمم المتحدة
ب��اإلن��اب��ة ف��ي لبنان روس م��اون��ت��ن ،وب��ح��ث معه في
المساعدات الخاصة بالمجتمعات الحاضنة للنازحين
ال��س��وري��ي��ن وأه��م��ي��ة إي��ج��اد ح�� ّل للوضع االجتماعي

االقتصادي للسوريين نظرا ً إلى تأثيره على االستقرار
األمني واإلجتماعي في لبنان.
ور ّك���ز حكيم على ض���رورة ح�� ّل المسائل المتعلقة
بالمساعدات من المانحين الدوليين وايجاد آلية شفافة
وسريعة الستعمال األموال وال سيما مشاريع البنك الدولي
العالقة في المجلس النيابي نظرا ً إلى أهميتها التنموية.
كما ت��ط��رق البحث ال��ى أهمية «ص��ن��دوق النهوض
اللبناني» ال��ذي م � ّول أكثر من ثالثين مشروعا ً ولديه
اإلمكانات واآللية والشفافية الستيعاب الكثير من هذه
المساعدات لدعم المجتمعات الحاضنة األكثر فقراً ،وتمت
مناقشة الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها الوزير حكيم
برفقة ماونتن إلى شمال لبنان ال سيما منطقة عكار لتف ّقد
المشاريع المنفذة من المساعدات المقدمة من الحكومة
األلمانية في إطار الصندوق اللبناني للنهوض .كذلك جرى
البحث في الدور الكبير الذي تلعبه دول الخليج في تمويل
هذه المشاريع ،إضافة الى بقية هيئات المجتمع الدولي
األوروبي واألميركي واآلسيوي.
وستقوم وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع األمم
المتحدة ،بحملة مع المانحين الدوليين لتنفيذ وعودهم
والتزاماتهم.

�أبو فاعور رعى م�ؤتمر
اتحاد ال�صيادلة العرب
برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور ،نظم اتحاد الصيادلة العرب وجامعة
بيروت العربية برعاية مؤتمرا ً علميا ً أمس بعنوان «االستعمال المالئم للدواء
ضمانة لمجتمع آمن» في مق ّر الجامعة ،حضره رئيس مصلحة الصيادلة في
وزارة الصحة كوليت رعيدي ممثلة الوزير أبو فاعور ،وزير البيئة األردني
طاهر الشخشير ،خالد علوان ممثالً وزير العدل أشرف ريفي وعدد من أعضاء
اتحاد الصيادلة ونقباء المهن الحرة وممثلي المؤسسات واألجهزة العسكرية
واألمنية.
بداية ،تحدث عميد كلية الصيدلة عبد الله اللوقاني الفتا ً إلى أنّ علوم الصيدلة
ومجاالت تطبيقها وممارستها في السنوات األخيرة شهدت «تطورا ً ملحوظا ً كما
تغيرت أيضا ً متطلبات التخرج وصفات المتخرجين ،فلم تعد المعلومات التي
يحتفظ بها الخريج عن الدواء هي المتطلب الوحيد للتميز في األداء المهني ،بل
يستلزم األمر حاليا ً ضرورة تنمية قدرات التواصل للصيادلة الخريجين مع
المرضى وأعضاء الفريق الطبي وأن يكونوا قادرين على استرجاع المعلومات
من مصادرها المختلفة.
ثم تحدث رئيس الجامعة عمر جالل العدوي الفتا ً إلى أنّ المؤتمر «يشكل
محفالً علميا ً رحبا ً لتالقي األفكار في أحد القطاعات الحيوية ،وهو قطاع الدواء،
حيث يسهم الصيدلي بدور أساسي في الرعاية الصحية ،مع بقية أفراد الفريق
الطبي ،وخصوصا ً مع تنوع وسائل العالج واألهمية االقتصادية للدواء».
أما نقيب الصيادلة ربيع حسونة فقد دعا إلى «رفع ك ّل الضغوط عن كاهل
الصيادلة حتى يتسنى لهم ان يتفرغوا فقط إلدارة عالج المرضى» ،وإلى
«تعميم استراتيجية فصل رسم خدمة الصيدلي عن ك ّل المؤثرات االقتصادية
واالجتماعية في وطننا العربي».

�إعالنات ر�سمية
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب شريط كونسرتينا
لزوم سرية بيروت اإلقليمية األولى.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/7/22
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة ل��زوم نقطة حراسة
رئيس الجمهورية األسبق أمين الجميل.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/7/22وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة مختلفة لزوم مبنى سجن
بعلبك.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/7/14
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :مختلفة لزوم الغرفة المخصصة
لتجهيزات شبكات االت��ص��االت في مبنى
سراي زحلة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/7/14وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب واجهة ألمينيوم
لزوم الشرفة في مبنى فصيلة الحدث.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/7/9
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب غرفتين مسبقتي
الصنع على سطح مبنى قيادة الشرطة
القضائية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
ال��ح��ض��ور ال���ى مصلحة االب��ن��ي��ة -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/7/9وذلك في
ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/06/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1097

شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)
رأسمالها /1,088,000/د.أ.محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور –الكرنتينا-بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 624

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
يتشرف مجلس إدارة شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ) الذي
انعقد بتاريخ  2015/6/5بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى
حضور جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ستعقد في تمام الساعة
الثالثة من ظهر يوم األربعاء الواقع فيه  2015/6/24في مركز الشركة
في بيروت –المدور-الكرنتينا وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
اإلستماع إلى تقريري اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية 2013
اإلستماع إلى تقريري مفوض المراقبة األساسي حول حسابات
وأعمال الشركة للسنة المالية 2013
اإلطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ
 2013/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة
المالية 2013
منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين 158
و 159من قانون التجارة
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية 2014
تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام 2014
أمور أخرى مختلفة
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة المديرة العامة
مي حكمت طنوس

