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اقت�صاد

وزير ال�صناعة :لال�ستعداد لم�شاركة
لبنانية قوية في �إعادة �إعمار �سورية

برعاية وحضور وزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،نظمت غرفة
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
بيروت وجبل لبنان ل��ق��اءات عمل
ثنائية بين رج��ال أعمال لبنانيين
وأع��ض��اء الوفد الرسمي والخاص
من مقاطعة كاتالونيا اإلسبانية
الذي يزور لبنان بدعوة من وزارة
الصناعة ،في فندق جفينورـ روتانا،
ف��ي ح��ض��ور رئ��ي��س ال��غ��رف��ة محمد
شقير والملحق التجاري في سفارة
إسبانيا ف��ي لبنان ورج���ال أعمال
لبنانيين.
وف���ي خ��ت��ام اج��ت��م��اع��ات العمل
خصصت للتعارف بين رجال
التي
ّ
األعمال في كال البلدين واكتشاف
م��ج��االت ال��ت��ع��اون ،ع��ق��د اجتماع
مشترك تحدث خالله رئيس الوفد
الكتالوني جوزيف فرناندو فقال:
«نشهد اليوم على عالقات وثيقة
لمصلحة بلدينا .وأش��ك��ر ال��وزي��ر
الحاج حسن ورئيس غرفة بيروت
على تنظيم ه��ذا ال��ل��ق��اء .كما أنقل
تحيات وزي��ر الصناعة وال��زراع��ة
في كتالونيا ال��ذي تعذر حضوره،
ولكننا محظوظون بوجوده ووجود
الوزير الحاج حسن وعلى التزامهما
بقضايا اإلنتاج وتعزيز العالقات
بين البلدين .ونحن مهتمون بتطوير
العالقات على مختلف األصعدة ،وفي
مجاالت اإلنتاج المتنوعة وال سيما
في مجال صناعة اللحوم ،ولدينا
أفضل المؤسسات التي تعنى بهذا
المجال والتي تتمتع بأعلى معايير
الجودة وسالمة الغذاء والتتبع من
المزرعة وصوال ً إلى المستهلك».

وبعد أن تطرق شقير إلى «التاريخ
ال��طوي��ل م��ن ال��ت��ج��ارة والثقافة،
والصداقة بين برشلونة وبيروت»،
قال« :على الرغم من تدهور الوضع
اإلقليمي وتأثيره في جميع الدول
المحيطة ،إال أنّ لبنان ال يزال يشكل
مكانا ً مناسبا ً للفرص واالستثمار».
ولفت إلى «استعداد غرفة بيروت
وجبل لبنان للقيام بك ّل م��ا يلزم
لتعزيز العالقات مع القطاع الخاص
ف��ي ك��ت��ال��ون��ي��ا لتنمية ال��ع�لاق��ات
االقتصادية الثنائية على مختلف
المستويات».
وأكد الحاج حسن «أهمية تشجيع
التجارة بين لبنان وإسبانيا ،وعلى
تشجيع االستثمار المشترك في
كال البلدين ،وعلى تشجيع رجال
األعمال اإلسبان على اعتبار لبنان
ق��اع��دة لهم ينطلقون عبرها إلى
ال���دول العربية ال��م��ج��اورة وإل��ى
أفريقيا ودول آسيا».
وب���ع���دم���ا ع����دد م���زاي���ا ل��ب��ن��ان
االقتصادية والحوافز التي تستقطب
االستثمار ،لفت إلى «أهمية االنتشار
اللبناني في العالم ودوره المساهم
في تأمين التواصل الفاعل بين لبنان
ودول العالم ،بما يعود بالفائدة على
االقتصاد اللبناني من جهة ،وعلى
شركاء لبنان التجاريين أيضاً».
ولفت إل��ى «وج���وب االستعداد
للمشاركة اللبنانية ال��ق��وي��ة في
م���ش���روع إع�����ادة إع���م���ار س��وري��ة
والعراق ودول المنطقة التي تعصف
بها النزاعات ،على أم��ل أن يصار
إلى اقتناع بأن ال ح ّل عسكريا ً في
سورية ،بل ح ّل سياسي ،وبالعمل

على تسريعه ضنا ً ب��األرواح التي
تسقط».
وفي مكتبه في وزارة الصناعة،
رعى الحاج حسن توقيع بروتوكول
ت����ع����اون ب���ي���ن رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة
ال��ص��ن��اع��ي��ي��ن اللبنانيين ف��ادي
الجميل ورئيس «مؤسسة التميز
للتعلم والريادة» طعان شعيب في
حضور المدير العام للوزارة داني
جدعون.
ويقضي البروتوكول «بتقديم
المؤسسة الخدمات االستشارية
وال��ت��دري��ب��ي��ة اآلي��ل��ة إل���ى تمكين
الصناعيين اللبنانيين من تطبيق
متطلبات ال��م��واص��ف��ات القياسية
الدولية بدءا ً من أيزو  9001بالتكامل
م��ع أن��ظ��م��ة إدارة ال��م��خ��اط��ر على
الصحة والسالمة واألم��ان والبيئة
في سلسلة اإلمداد والتوريد».
ينص على تصميم وزارة
كما
ّ
الصناعة وجمعية الصناعيين
ومؤسسة التميز للتعلم والريادة
على التعاون المشترك م��ن أجل
تمكين الصناعيين اللبنانيين من
مواكبة التطورات والمستجدات
العالمية بهدف تعزيز قدراتهم
تمهيدا ً إلرساء سياسات تنموية».
ورع���ى وزي���ر الصناعة أي��ض �اً،
مسابقة Lebanon Student
 StarPack 2015التي نظمها
«ال��م��رك��ز ال��ل��ب��ن��ان��ي للتغليف»
 LibanPackللسنة السادسة
على ال��ت��وال��ي ،ب��دع��م م��ن جمعية
الصناعيين اللبنانيين ،ومنظمة
األم��م المتحدة للتنمية الصناعية
«يونيدو».

م�ؤتمر معايير المحا�سبة الدولية
يو�صي بدعم توجيهات وزير المالية
أوص��ى مؤتمر تطبيق معايير المحاسبة الدولية
الذي انعقد على مدى ثالثة أيام برعاية وزير المالية
علي حسن خليل وبالتعاون مع البنك الدولي بـ «دعم
توجيهات وزير المالية لجاهزية اإلدارات العامة اللتقاط
فرصة تطوير أنظمتها بما يتالءم مع المعايير المعتمدة
عالمياً ،والذي يأتي ضمن رؤيته لتطوير عمل مؤسسات
القطاع العام».
كما دعا إلى «وضع رؤية شاملة مترافقة مع برنامج
عمل يتضمن كافة اإلج����راءات وال��خ��ط��وات المطلوبة
وال��ج��دول الزمني والمرحلة االنتقالية لتطبيق هذه
المعايير ،وإلى تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة تضم
ممثلين عن ك ّل من وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة
خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ونقابة المحامين
والبنك الدولي ،باإلضافة إلى أخصائيين دوليين في هذا
لوضع خطة العمل اإلجرائية الهادفة إلى تحضير
المجال،
ِ

األرضية المناسبة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام ،والتي تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر،
إع��داد مقترحات مشاريع القوانين ال�لازم��ة ،وتحديد
الموارد وااللتزامات المطلوبة لتطبيق هذه المعايير
وضع مهل زمنية لكافة اإلج��راءات
للبدء بتطبيقها مع
ِ
والمقترحات المدرجة ضمن خطة العمل هذه».
كما أوص��ى بـ«العمل على تأمينِ ال��م��وارد البشرية
المهنية والتجهيزات والبرامج المعلوماتية الالزمة للبدء
بتطبيق المعايير موضوع المؤتمر ،وااللتزام المبدئي
من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق هذه
المعايير».
وفي الختام ،شكر المؤتمرون وزير المالية لرعايته
المؤتمر ،ووزارة المالية ونقابة خ��ب��راء المحاسبة
المجازين في لبنان والبنك الدولي ومجلس المعايير
الدولية للمحاسبة للقطاع العام.

ن�شاطات اقت�صادية
{ رع��ى وزي���ر األش��غ��ال العامة
والنقل غازي زعيتر توسيع وتأهيل
طريق الغابات ـ أفقاـ المنيطرة ـ مجدل
العاقورة ،خالل جولة تفقدية على
بعض ق��رى ج��رود جبيل ،حيث بدأ
جولته من بلدة الغابات حيث أقيم له
احتفال شعبي من قبل أبناء البلدة.
ث��م ان��ت��ق��ل وال��وف��د ال��م��راف��ق في
جولة شملت بلدتي قرطبا ومجدل
ال��ع��اق��ورة ،وأق��ي��م حفل غ���داء على
ش��رف��ه ف��ي أف��ق��ا ح��ض��ره النائبان
عباس الهاشم ونبيل نقوال ،النائب
والوزير السابق فريد هيكل الخازن،
وفاعليات حزبية وع��دد من رؤساء
بلديات ومخاتير المنطقة.
كما دشن زعيتر مستديرة فيطرون،
ف��ي ح��ض��ور ال��ن��ائ��ب ف��ري��د ال��ي��اس
الخازن ،شوقي الدكاش ممثالً رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير
جعجع النائبين السابقين فريد هيكل
الخازن ومنصور البون.
{ افتتح وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم مؤتمر Lebanon HR
 Summitعن إدارة الموارد البشرية
في المؤسسات ،الذي تنظمه شركة
«كاريرز» للمرة الثانية ،ويشارك فيه
ممثلون لنحو مئة شركة لبنانية،
يطلعون على مدى يومين ،من 18
خبيرا ً لبنانيا ً وأجنبيا ً على أحدث
التقنيات وأه���م االستراتيجيات
المعتمدة عالميا ً في ه��ذا المجال،
ضمن أكثر من  14ندوة وأربع دورات
تدريبية ،إضافة إلى حلقتي نقاش.

زار وزير السياحة ميشال فرعون
القلعة األثرية في طرابلس يرافقه
وفد من الوزارة.
وفي جبيل ،عقد فرعون ورئيس
بلدية المدينة زياد الحواط مؤتمرا ً
صحافيا ً في المركز الثقافي البلدي،
افتتحا خ�لال��ه ال��م��وس��م الصيفي
باإلعالن رسميا ً عن اختيار مدينة
جبيل عاصمة للسياحة العربية
للعام  2016من قبل المنظمة العربية
للسياحة ،وإطالق فعاليات مهرجان
النبيذ بيبلوس باألبيض والزهري.
{ رعى وزير الزراعة أكرم شهيب
ممثال ً بأكرم مهنا وبالتعاون مع بلدية
عيناتا حفل افتتاح مركز الدراسات
الحرجية ضمن أنشطة التحريج
الممولة من االتحاد األوروبي في إطار
برنامج التنمية الزراعية والريفية
في مركز بلدية عيناتا .وذلك ضمن
م��ش��روع مخطط إداري تشاركي
الستدانة وتنمية الغابات والريف
في لبنان الذي ينفذه مركز الدراسات
الحرجية بالتعاون مع بلديات عيناتا
دير األحمر برقا ،الذي أطلقته الوزارة
وف��ق برنامج غ��رس أربعين مليون
شجرة وتأمين الدعم الفني والتقني
للمناطق األكثر تأثرا ً بفعل التصحر
وتنمية ال��ق��درات المحلية الريفية
بإشراك البلديات وأف��راد المجتمع
في إدارة مساحات الغابات والموارد
االقتصادية المتعلقة بها حيث يقوم
المشروع ب��زرع أغ��راس حرجية في
البلديات الثالث المشاركة.

واصل مؤتمر العمل الدولي أعماله
في جنيف ،بمشاركة أطراف اإلنتاج
الثالثة في لبنان.
وألقى رئيس ال��دي��وان في وزارة
العمل علي فياض ،كلمة في اجتماع
دول آسيا والمحيط الهادي تناول
فيها «أوضاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في لبنان ،ودوره��ا في
االقتصاد الوطني ،كما تناول وضع
الحماية االجتماعية ،ألنّ حكومة
لبنان تعمل على توسيع هذه الحماية
لتطال شرائح جديدة».
كما ت��ط��رق إل��ى «ت��ض��رر العمال
والمزارعين في األراضي المحتلة من
جنوب لبنان ،وخصوصا ً في ظ ّل
وجود مئات آالف القنابل العنقودية
ال��ت��ي تقتل وت��ج��رح ال��ع��ش��رات من
العمال وال��م��زارع��ي��ن واألط��ف��ال في
جنوب لبنان ،وه��ذا م��ا يؤثر على
مستقبل العمل».
{ أج��رى «ات��ح��اد العاملين في
القطاع الصحي في لبنان» االنتخابات
التكميلية لمجلسه التنفيذي ،وبعدها
ت ّم توزيع المه ّمات على الشكل اآلتي:
توفيق المدهون رئيساً ،فادي أندريا
نائبا ً للرئيس ،جوزيف يوسف أمينا
عاماً ،سعد الدين حميدي صقر نائب
األمين العام ،روبير هندي نائب أمينا ً
عاما ً ثانياً ،محمود المسلماني أمين
صندوق ،حبيب الشدياق محاسباً،
بدرية المدلل منسقة شؤون المرأة
 ،حسام أسطا ،حسن ح��رب ،فادي
حبيب ،بطرس كرم مستشارون.

م�ؤتمر اال�ستثمار والت�شاركية لإعادة �إعمار �سورية يختتم �أعماله:
لتطوير وتحديث الت�شريعات بما يتنا�سب والأزمة الراهنة
أوص���ى ال��م��ش��ارك��ون ف��ي مؤتمر
االستثمار والتشاركية األول إلعادة
إع��م��ار س��وري��ة ف��ي خ��ت��ام أعماله
أمس بتحديث وتطوير التشريعات
والقوانين النافذة في مجال االستثمار
بما يتناسب واألزمة الراهنة التي تمر
بها سورية ،وبما يشجع المستثمرين
داخل الوطن وفي دول االغتراب على
المساهمة في البناء والتطوير في
المرحلة المقبلة.
ودع���ا ال��م��ش��ارك��ون إل��ى «تقديم
التسهيالت ال�لازم��ة للمستثمرين
في ك � ّل المجاالت وتطوير الموارد
البشرية وتأهيل الكوادر الفنية وفق
المعايير الدولية وتعزيز التواصل
مع الجاليات السورية بالمغترب
والتأكيد على دورهم بالمساهمة في
البناء وتشجيعهم على االستثمار
داخل الوطن».
وأش��اروا إلى «أهمية تعزيز دور
البعثات الديبلوماسية بالخارج
للتواصل مع رج��ال األعمال وذوي
ال���ك���ف���اءات وت��ش��ج��ي��ع المبدعين
والمخترعين واستثمار إبداعاتهم في
المرحلة القادمة وتعريفهم بفرص
االستثمار وتشجيعهم على االستثمار
في الوطن وتشكيل لجنة لمتابعه
التوصيات مع الجهات المختصة».
وأكد المؤتمرون ض��رورة «وضع
آل��ي��ات تنفيذية ف��ي كيفية تحويل
وتدوير ومعالجة النفايات الصلبة
والمخلفات بك ّل أصنافها المنزلية
والصناعية واإلن��ش��ائ��ي��ة وكيفية
االس��ت��ف��ادة منها ف��ي إع���ادة اإلعمار
وإنتاج الطاقة النظيفة وذلك ضمن
آل��ي��ة ال��رب��ط بين البيئة والتنمية
البشرية المستدامة».
مجاالت وفرص استثمار جديدة
وع��رض المشاركون في المؤتمر
خ�لال فعاليات يومه الثاني ع��ددا ً
من األوراق المقدمة من المشاركين
تناولت مجاالت و فرصا ً ومشاريع
استثمارية جديدة وحلوال ً للمشكالت
التي تعترض العمل االستثماري
و القضايا الخدمية والقانونية
المرتبطة بها.
وأشار المدير العام لهيئة التطوير
واالستثمار العقاري الدكتور المهندس
أحمد الحمصي إلى ما لدى الهيئة من

مشاريع تطوير عقاري لتحقيق إمداد
قطاع اإلسكان والتعمير بما يلزم من
األراض��ي المعدة للبناء والخدمات
والمرافق ال�لازم��ة لها وإق��ام��ة مدن
وض��واح سكنية متكاملة ومعالجة
مناطق السكن العشوائي وتأمين
االحتياجات اإلسكانية لذوي الدخل
المحدود بشروط ميسرة.
وأوض����ح أنّ ال��ه��ي��ئ��ة «وض��ع��ت
 23منطقة ت��ط��وي��ر ع��ق��اري على
ب��رام��ج��ه��ا التخطيطية م��ع تصور
تفصيلي للخدمات ال��م��راف��ق��ة لها
وف���ق أس���س التخطيط العمراني
والتنمية المستدامة» ،معلنا ً أنه
«ت��م منح تراخيص ل��ـ  44م��ط��ورا ً
عقاريا ً مؤهالً للقيام بالمهمة منهم
ش���رك���ات وم���ؤس���س���ات ح��ك��وم��ي��ة
وشركات مساهمة مغفلة ومحدودة
المسؤولية».
ولفت إل��ى «أنّ أول��وي��ات الهيئة
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة تتمثل في
مشروع إعادة اإلعمار وتأمين السكن
«اإلسعافي لألسر المهجرة وإع��ادة
ت��أه��ي��ل وت��ش��ي��ي��د ال��ب��ن��ى التحتية
التي استهدفت من قبل التنظيمات

بطاقات ت�أمين �صحية من «ب�سمة»
لعائالت محتاجة في الطريق الجديدة
أقامت مجموعة «بسمة» الدولية بالتعاون مع جمعية «الواقع» حفل توزيع
بطاقات تأمين صحية لك ّل العائالت المحتاجة في مركز الجمعية في طريق
الجديدة في حضور المديرة العامة لـ«بسمة» غولشان صالغام ،رئيس جمعية
«الواقع» مصطفى بانبوك واعضاء المجموعة والجمعية وحشد من الشخصيات.
بداية ،شكر بانبوك «مجموعة «بسمة» الدولية على المشاريع اإلنسانية
والطبية التي تقدّمها للمواطن.
وأشارت غولشان ،بدورها ،إلى أنّ «هناك مشاريع إنمائية عديدة حيث بدأنا في
بناء مركز صحي وثقافي كبير في منطقة حاصبيا يقدم ك ّل الخدمات االجتماعية
والثقافية واإلنسانية في المستقبل .وتعمل المؤسسة على إعطاء منح جامعية
لك ّل الشباب من العائالت المحتاجة حيث تواصلنا مع عدد من الجامعات في
قبرص وتركيا من أجل مساعدة الشباب في االستمرار في الدراسة الجامعية».
وختمت« :اليوم مجموعة «بسمة» مع جمعية «الواقع» تقدم هذه البطاقة
الصحية للعائالت المحتاجة ألنّ هذه البطاقة تحمي اإلنسان ،وخصوصا ً بعد
وفاة عدة أطفال امام المستشفيات ورأينا من واجبنا أن نسعى إلى تنفيذ هذا
المشروع وتقديم البطاقة الصحية اليوم في بيروت وغدا ً في عكار وكل المناطق
اللبنانية ألننا نعتبر أنّ العمل االجتماعي ليس له حدود ،وخصوصا ً في التعاون
الذي نقيمه مع جمعية «جيل المستقبل» و«الجمعية الخيرية الكردية» واشكر
جمعية «الواقع» وفريق العمل في مجموعة «بسمة» الدولية على تنفيذ هذا
المشروع».

�إعادة ال�سماح بتداول
لبنة «ديري الرهبان»
أصدر وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم قرارا ً رقمه /1/129أ.ت يتعلق
بإعادة السماح بالتداول بصنف لبنة .وجاء في القرار اآلتي « :يعاد السماح
بالتداول في األسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العالمة التجارية
«مؤسسة ديري الرهبان» الكائنة في زغرتا ،بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية
لعينة من اللبنة التي ت ّم أخذها من إنتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة
القياسية للبنة الرقم .23:1999

اإلرهابية إضافة إلى إحداث مناطق
تطوير ع��ق��اري ج��دي��دة وف��ق أسس
فنية وتنموية حديثة ومتطورة
على مساحة سورية» ،مؤكدا ً سعي
الهيئة إلى «تعزيز أعمال التطوير
العقاري وتشجيع االستثمار وتفعيل
دور القطاع الخاص الوطني وتطوير
القطاع العام وج��ذب االستثمارات
العربية واألج��ن��ب��ي��ة ،وخصوصا ً
المغتربين السوريين».
وقدم المهندس السوري المقيم في
الكويت محمد سميح مطر ورقة عمل
تضمنت ع��ددا ً من األفكار لمشاريع
استثمارية كتجهيز البنية التحتية
الالزمة التي تستند إليها المشاريع
والتخطيط الهندسي والمعماري
ووض���ع خطط ج��اه��زة للبدء فور
اس��ت��ق��رار األوض�����اع ف��ي س��وري��ة،
مؤكدا ً الحاجة إلى «تطوير وتعديل
بعض القوانين المتعلقة باالستثمار
والجمارك وال��ت��وري��دات الخارجية
والتموين واالستعانة باألصدقاء
ف��ي إي���ران وال��ه��ن��د وال��ص��ي��ن الذين
يملكون مستوى عاليا ً من التحضير
الهندسي للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار

واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم
إلى جانب تدريب العمالة السورية
على أنظمة البناء الحديثة واستخدام
الوحدات السكنية السريعة إليواء
المهجرين» ،الفتا ً إل��ى «أنّ البناء
يكون إما ببناء البنية التحتية للمدن
الحديثة أو ترميم البنى القائمة».
وأش���ار المحامي محمد وسيم
كريم الدين رئيس مجلس إدارة مركز
الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري
إلى «تطور التحكيم في العقد األخير
باعتباره وسيلة لفض المنازعات وال
سيما في عالم التجارة واالستثمار
نتيجة لما توفره منظومة التحكيم
من ميزات للمتقاضين منها السرعة
في الحكم بالقضايا وتأمين سرية
ب��ي��ان��ات ال��ق��ض��اي��ا والمتقاضين
وحرية اختيار أطراف النزاع لهيئة
التحكيم وقانون التحكيم وإجراءاته
ما جعل التحكيم األسلوب القانوني
المفضل لدى كبرى الشركات ورجال
األع��م��ال ،وخ��ص��وص�ا ً على صعيد
التجارة الدولية لما يوفره من حياد
واستقالل المحكمين ومرونة نظام
التحكيم».

وأكد المحامي نذير سنان ضرورة
«استناد المستثمر في أي مشروع
إلى أسس قانونية لضمان حقوقه
وقيامه بواجباته» ،الف��ت�ا ً إل��ى ما
يؤكد عليه المؤتمر لتشجيع رأس
المال السوري والعربي واألجنبي
وت��ط��وي��ر ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
وخ��ص��وص �ا ً ف��ي م��ج��ال ال��ع��ق��ارات
وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون ب��ي��ن المطور
العقاري والمستثمر إلنجاز األعمال
وفق أفضل الشروط».
ويهدف المؤتمر إلى جذب رؤوس
األم��وال المهاجرة وإع��ادة توطينها
وعرض المزايا التنافسية المقدمة
م��ن ال���دول المشاركة ف��ي المؤتمر
وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة
والتنسيق بين أصحاب المشروعات
ال��م��ت��م��ي��زة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى أس��س
اقتصادية مدروسة مع الراغبين من
أصحاب رؤوس األم��وال الباحثين
عن فرص استثمار جادة ذات عائد
اقتصادي مضمون.
ورك��زت محاور المؤتمر على دور
الصناعة وال��ت��ج��ارة واالستثمار
العربي وال��دول��ي من خ�لال الغرف
الصناعية والتجارية لدفع عملية
التنمية االقتصادية الشاملة إلعادة
إعمار الصناعة الوطنية وقضايا النفط
والنقل في المنطقة وتطوير الشراكة
بين القطاعين العام والخاص في
الصحة والتعليم والحلول المقدمة
من الحكومة للمعوقات التي تعترض
االستثمار والمستثمر والمشروعات
الصغيرة ودعمها لمواجهة التحديات
ودور األج��ه��زة المصرفية في خلق
بنية أساسية م��ن أج��ل االستثمار
والمستثمرين والتنمية العقارية
والسياحية على أسس علمية حديثة
تراعي نظم البيئة.
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت
قبل يومين ف��ي ف��ن��دق ال��ش��ام في
دمشق والذي نظمته «لجنة سيدات
األع���م���ال ال��ص��ن��اع��ي��ات ف��ي غرفة
صناعة دمشق وريفها» ومؤسسة
«بصمة شباب سورية» و«الجمعية
ال��س��وري��ة للبحوث وال��دراس��ات»
بمشاركة س��ي��دات ورج���ال أعمال
من سورية ودول االغتراب والدول
الصديقة.

و�صول �آخر دفعة من ال�شاحنات �إلى مرف�أ بيروت

وصلت إل��ى مرفأ بيروت صباح
أم��س ،باخرة «شاكر واح��د» وهي
محملة بـ 24ش��اح��ن��ة مخصصة
للنقل الخارجي قادمة من األردن،
وهي الدفعة األخيرة من الشاحنات
وال��ب��رادات ال��ت��ي ك��ان��ت عالقة في
األردن والسعودية والكويت وقطر
واإلم�������ارات ب��س��ب��ب إق���ف���ال معبر
نصيب.
وأشرف األمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء الركن محمد خير على
عملية تسليم الشاحنات والبرادات

إلى أصحابها .وقال خير« :انتهت
ه��ذه المرحلة الصعبة اليوم بعد
ثالث مراحل بإحضار الشاحنات.
في المرحلة األولى وصل عدد كبير
من الشاحنات والبرادات إلى مرفأ
ط��راب��ل��س .وف��ي المرحلة الثانية
وص��ل��ت  134ش��اح��ن��ة إل���ى مرفأ
بيروت والمرحلة الرابعة هي اليوم
وهي عبارة عن  24شاحنة وصلت
إلى مرفأ بيروت ،قادمة من األردن
وب��ذل��ك نكون ق��د أحضرنا حوالي
 300شاحنة ك��ان��وا مشتتين في

بعض مناطق الدول العربية».
وأض��اف« :ف��ي المرحلة المقبلة
هناك دعم للنقل البحري والمشروع
م��ع��روض على مجلس ال����وزراء».
وقال« :نتمنى فتح الحدود اللبنانية
مع كافة الدول العربية والصديقة
حتى يعود ويستمر األسطول البري
االقتصادي ويظ ّل بخير وسالمة.
ونشكر ك � ّل م��ن ساهم وعمل على
إنجاح ه��ذه المهمة اإلنسانية في
إحضار الشاحنات والسائقين إلى
وطنهم».

�شقير يتفقد مخازن قاروط

تمديد مهلة ت�صاريح
محطات تكرير المياه
ق��رر وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور «تمديد مهلة تقديم طلبات
االستحصال على تصاريح صحية موقتة لمحطات معالجة وتكرير وتعبئة
مياه الشرب حتى  ،2015\7\12إفساحا ً في المجال أمام أصحاب الشركات
غير المرخصة الستيفاء الشروط والحصول على التراخيص».

كهرباء لبنان :عزل
محطة الب�سطة اليوم
أعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» ،في بيان ،عزل محطة البسطة الرئيسية 66
ك.ف .اليوم من الثامنة صباحا ً ولغاية الواحدة بعد الظهر ،وذلك من أجل أعمال
صيانة ضرورية على المح ّوالت والخاليا في المحطة.
وأوضحت أنّ التيار الكهربائي سوف ينقطع في الوقت والتاريخ المذكورين
أعاله عن المناطق التي تتغ ّذى من محطتي البسطة والمطار التي ستتأثر
بعملية العزل ،وهي:
برج أبو حيدر ،وكورنيش المزرعة ـ محيط جامع عبد الناصر ،وطريق
الجديدة ـ الملعب البلدي ـ الجامعة العربية ،الصناوي ـ حي اللجا ،وزقاق
البالط ـ البطريركية ـ حوض الوالية ،والبسطة التحتا ،والباشورة ،والبسطة
الفوقا ،وخندق الغميق ،النويري ،والبربير ،ورأس النبع ،وشارع محمد الحوت،
وشارع عمر الخطاب ،وكوكودي ،واألوزاعي جهة خلدة ،وأول مستشفى الرسول
األعظم ،وتحويطة الغدير ،والرمل العالي ،وحارة حريك الشارع العريض،
والكفاءات ،وال��رادوف ،ومعمورة المريجة ،وبرج البراجنة ،وقسم من حي
السلم.

تفقد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في
لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير يرافقه
نائب رئيس الغرفة محمد لمع ،مخازن قاروط التي احترقت
بالكامل ،والتقى رئيس مجلس إدارة «شركة قاروط» عاطوف
قاروط ومدير عام الشركة حيدر قاروط ،في حضور رئيس
جمعية تجار الحدث أنطوان عبود وعدد من أعضاء الجمعية.
واطلع شقير برفقة صاحب المؤسسة على األضرار الكبيرة
التي لحقت بالمخازن ،حيث التهم الحريق البضائع المكدسة
في المستودعات.
وبعد الجولة الميدانية ،تحدث شقير فأبدى تعاطفه
وتضامنه مع اصحاب المؤسسة ،م��ؤك��دا ً «ال��وق��وف إلى
جانبهم للتغلب على هذا المصاب األليم» .وقال« :نفتخر بمثل

هذه المؤسسة الذائعة الصيت ،التي يعرف بها ك ّل لبناني،
وأنا متأكد أنّ مثل هكذا مؤسسة وكذلك بوجود أشخاص
على رأسها مثل عاطوف وحيدر قاروط المعروفين بتفانيهما
وعملهما ال��دؤوب ،فإنها ستعود إلى النهوض قريباً ،بإذن
الله».
وشكر قاروط ،من جهته ،لشقير «هذه الوقفة إلى جانبنا».
وقال« :أكثر ما نحتاج إليه هو هذا التضامن المعنوي وهذه
الوقفة إلى جانبنا».
وأض����اف« :البلد يختنق وه��و ف��ي ح��اج��ة إل��ى ال��روح
االقتصادية لكي ينهض .بنينا هذا الصرح االقتصادي بعرق
جبيننا ،ونحن سنعود وننهض به من جديد وسنكون على
موعد هنا بعد سنة بإذن الله».

