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حمليات

يونان يلتقي وفد ًا من منفذية الح�صن
ويثني على الدور المم ّيز لـ»القومي»

الق�صار وزا�سيبكين يبحثان ترتيبات
ّ
المنتدى االقت�صادي العربي ـ الرو�سي
استقبل الرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية عدنان القصار ،في مق ّر االتحاد السفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين ،في حضور األمين العام لالتحاد عماد شهاب.
ونظم المجتمعون ترتيبات الدورة الثانية عشرة لمجلس األعمال العربي
ـ الروسي المنوي عقده في بيروت بتاريخ  19و 20تشرين األول المقبل،
بمشاركة حاشدة من أصحاب األعمال من الجانبين العربي والروسي ،بهدف
تشجيع إقامة الشراكات والمشروعات المشتركة واللقاءات في شتى القطاعات
الحيوية للطرفين.
ون�� ّوه القصار ب��دور السفير ال��روس��ي في تعزيز العالقات بين روسيا
ولبنان ،مشيدا ً بـ«الدور التاريخي لروسيا واألهمية البالغة لتطوير العالقات
االقتصادية العربية الروسية» ،معتبرا ً أنّ «عقد هذه المناسبة في بيروت يمثل
محطة مفصلية لتحقيق قفزة نوعية جديدة لصالح الجانبين».
ورحب السفير الروسي ،بدوره ،بهذه المبادرة ،مؤكدا ً «اهتمام روسيا الشديد
وباألخص في إطار التحالفات
بتمتين العالقات االقتصادية الروسية العربية،
ّ
االقتصادية الضخمة التي تسعى روسيا إلى تحقيقها في المنطقة ومع الدول
اآلسيوية ،بما يعود بالنفع على الشعوب ويعزز دعائم السالم العالمي».

يونان متوسطا ً الوفد القومي
ق��ام منفذ ع��ام الحصن في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي غضفان عبود على رأس وفد من هيئة المنفذية
والقوميين ،بزيارة غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية
االنطاكية والرئيس األعلى في العالم والذي يقوم بجولة
رعوية إلى منطقة الحصن.
وقد نقل عبّود إلى غبطته تحيات رئيس الحزب النائب
أسعد حردان ،ووضعه في صورة مواقف الحزب ودوره في
ك ّل كيانات األمة ،وفي الشام خاصة ،حيث يقف الحزب الى
جانب الجيش السوري ض ّد قوى اإلرهاب والتطرف.
وأك��د عبّود أننا نخوض معركة ال��دف��اع عن سورية
ودوره��ا القومي ،ألنّ الحرب التي تخاض ض�� ّد سورية
تستهدف ضرب وحدة المجتمع من خالل تقويض الدور
القومي المقاوم الذي تمثله الشام.
وع��رض عبّود لما يقوم به الحزب في نطاق منفذية
الحصن م��ن أع��م��ال اجتماعية وم��س��اع��دات اقتصادية
للتخفيف عن كاهل أهلنا المهجرين والمحتاجين ،وذلك
دعما ً لصمودهم وتمسكهم بأرضهم.
وج��ه البطريرك يونان تحياته الى رئيس
من جهته ّ

الحزب النائب أسعد حردان وقيادة الحزب ،الفتا ً إلى أهمية
الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة بشكل عام والكنيسة
السريانية الكاثوليكية بشكل خ��اص من حيث تقديم
المساعدات ودعم صمود أهلنا وحثهم على محبة الوطن
والدفاع عنه ض ّد الهجمة الشرسة التي يتع ّرض لها.
وأثنى غبطته على الدور المميّز الذي يقوم به الحزب
السوري القومي االجتماعي وأبدى ك ّل االستعداد للتعاون
مع الحزب في ك ّل ما يحتاجه الوضع الحالي ،وبما يساهم
في دعم الصمود والمقاومة والتمسك باألرض.
وحيا شهداء الحزب القومي والجيش وك ّل الفصائل التي
ّ
تدافع عن الوطن.
وقد حضر اللقاء الخور اسقف فيليب بركات المدبّر
البطريركي الّبرشية حمص وحماة والنبك وتوابعها ،األب
افرام سمعان أمين سر البطريركية ،واألب حبيب مراد أمين
س ّر البطريركية الثاني .كما حضر اللقاء النقيب مدير ناحية
الناصرة.
هذا وواكب جولة البطريرك الرعوية في مختلف األماكن
التي زارها مجموعة من القوميين االجتماعيين في منفذيتي
حمص والحصن.

ت�شييع المنا�ضل القومي
متى زكا �أ�سعد في حبنمرة ـ الح�صن

شيّعت منفذية الحصن ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي المناضل القومي متى زكا أسعد في بلدته حبنمرة
بمأتم حزبي وشعبي حاشد.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الراحل عضو المجلس
األعلى في الحزب بشرى مسوح ،وكيل عميد الداخلية في الشام
اسبر حالق ،منفذ عام الحصن غضفان عبود وعدد من أعضاء
هيئة المنفذية ،منفذ عام الحسكة كبرئيل قبلو ،منفذ عام ريف
دمشق غسان خلوف ،ومدير مديرية حبنمرة فرج الله نفوج
وعدد من المسؤولين وجمع من القوميين والمواطنين.
وقد أقيم للراحل قداس في كنيسة البلدة ترأسه المطران
ايليا طعمة وعاونه لفيف من الكهنة .وألقى نجل الراحل وسام
أسعد كلمة موجزة عرض فيها تاريخ والده النضالي ،وشكر
الحضور على مشاركتهم للعائلة مصابها األليم.
بعد القداس وعلى وقع موسيقى الفرقة النحاسية في
المنفذية ُحمل النعش على ّ
أكف القوميين في موكب تقدّمه
حملة األكاليل باسم رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان
ورئيس وأعضاء المكتب السياسي في الشام ومنفذية الحصن
ومديرية حبنمرة ،ووري الجثمان الثرى في مدافن البلدة بعد
أداء التحية الحزبية له من قبل القوميين.
والجدير ذكره أنّ سيرة الرفيق الراحل النضالية حافلة
بالعطاء والتضحيات ،وهو من مواليد حبنمرة عام ،1928
انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في األول من آذار
من العام  1948بحضور حضرة الزعيم أنطون سعاده في

القصار مستقبالً زاسيبكين
ّ

�إقفال م�ست�شفى مي�س الجبل الحكومي
أقفل موظفو مستشفى ميس الجبل الحكومي المستشفى نهائياً ،بسبب عدم
قبض رواتبهم ومستحقاتهم منذ ستة أشهر.
وتج ّمع الموظفون أمام مدخل المستشفى حيث ألقى شادي مزرعاني كلمة
باسمهم قال فيها« :بعدما أرهقنا التعب وأضنانا الملل من الوعود غير المجدية
نقدم معاناتنا إلى القيمين على هذا الصرح العظيم الموجود على الحدود مع
العدو اإلسرائيلي مقدما ً الخدمات الصحية ألجل المنطقة ،لذا نطالب بقبض
جميع الرواتب والمستحقات إضافة إلى مفعولين رجعيين (غالء معيشة)،
ودفع منح مدرسية واستمرارية قبض الرواتب الشهرية في موعدها».
وطالب الموظفون وزيرا الصحة والمال بـ«وضع اليد على المستشفى وذلك
لسوء اإلدارة من البداية حتى اآلن ،وهي واقعة في عجز مالي يقدر بمليارين».
ثم توجه المعتصمون إلى البوابة الرئيسية وأقفلوها.

الموظفون أمام بوابة المستشفى المقفلة

عُ قد في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لقاء موسع ض ّم رئيس االتحاد عبد
المحسن الحسيني ومسؤول مكتب البلديات في إقليم جبل عامل علي ديب
والمهندس عدنان حنفور عن مجلس اإلنماء واإلعمار ،رئيس بلدية صور
المهندس حسن دبوق ،رئيس بلدية العباسية المهندس علي عزالدين وبيتر
خوري عن منظمة  un-habitatرئيس القسم الفني في اتحاد بلديات قضاء
صور المهندس جالل عبد علي ،ورئيس الدائرة اإلدارية مرتضى مهنا ورئيس
الدائرة المالية علي قاسم.
وعرض الحسيني المشاريع ذات األولوية التي ته ّم االتحاد ال سيما تطوير
وتحديث معمل فرز النفايات في عين بعال آمالً من مجلس اإلنماء واإلعمار
«المساهمة في ذلك إضافة إلى تأمين سيارات لجمع النفايات في القضاء ،ما
يساعد على تعزيز قدرات البلديات لتكون قادرة على تلبية حاجيات المواطنين
وتخفيف الضرر البيئي عنهم».
بعدها ،جرى عرض من قبل القسم الفني في اتحاد بلديات قضاء صور عن
معمل فرز النفايات في عين بعال وتحديد نقاط القوة والضعف فيه».
ثم كان نقاش بين المشاركين في اللقاء حول المشاريع ذات األولوية.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
في شركة شاتو موزار ش.م.ل
بتاريخ 2015/8/14
ان رئيس مجلس اإلدارة يدعو جميع المساهمين في شركة شاتو موزار
ش.م.ل لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من يوم الجمعة الواقع في  2015/8/14في مركز الشركة

ان رئيس مجلس اإلدارة يدعو جميع المساهمين في شركة تنمية الكرمة
ش.م.ل لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في تمام الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الجمعة ال��واق��ع ف��ي  2015/8/14ف��ي مركز الشركة
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(رانيا العشي)

لقاء حول تحديث معمل
فرز النفايات في عين بعال

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
في شركة تنمية الكرمة ش.م.ل
بتاريخ 2015/8/14

الرئيسي الكائن في بيروت ،شارع ب��ارودي -بناية سوبنكو ،يكون جدول
أعمالها التالي:
مناقشة ميزانية الشركة لعام  2014وتقرير مفوض المراقبة والتصويت
عليها
إبراء ذمة المجلس
إعطاء أعضاء مجلس اإلدارة حق التصرف وفقا للمادتين  158و  159من
قانون التجارة
تدوير الخسائر إلى السنة المالية الالحقة
تعيين مفوض مراقبة لعام 2015
أمور أخرى
بإمكان المساهمين لالطالع والحصول على نسخة الميزانية والتقرير لعام
 2014في مكاتب الشركة.
في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أع�لاه ،تتم الدعوة إلى
جلسة أخرى بمن حضر تعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2015/8/25في مركز الشركة الرئيسي المذكور أعاله.

ع��رض وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور أوض��اع
المستشفيات الخاصة مع وفد من أصحاب المستشفيات
برئاسة النقيب سليمان هارون ،في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية في المتحف.
وأشار أبو فاعور خالل مؤتمر صحافي إلى أنّ أصحاب
المستشفيات طرحوا مطالبهم وهواجسهم« ،وبعضها
مطالب وهواجس محقة كالديون المترتبة للمستشفيات في
ذمة الدولة اللبنانية وبعضها عالق منذ العام .»2001
وأكد أنه عرض في المقابل المالحظات والمشاكل التي
سجلتها وزارة الصحة و«التي ليست مشاكل نظرية أو وهمية
إنما هي نتيجة ما ت ّم التيقن منه من خالل الممارسة الفعلية
للعمل االستشفائي».
وق��ال« :هناك مشكلة عالقة بين المستشفيات والدولة
اللبنانية ،وإنني أتوقع مبادرة من نقابة المستشفيات ومن
المستشفيات من أجل تحسين الوضع .فإذا كان يجب البدء
بمسار إيجابي بين وزارة الصحة والمستشفيات ،فعلى هذه
األخيرة أن تبدأ بهذا المسار اإليجابي».
وأوضح أنه حدّد معايير أساسية للعمل بموجبها والسير
قدما ً بالمسار اإليجابي ،أبرزها:
«عدم ورود شكاوى أو انخفاض عددها من قبل المرضى
الذين يعانون على أبواب المستشفيات.
حسن معاملة المرضى في المستشفيات ،وتحديدا ًمرضى
وزارة الصحة ،فال يشعر ه��ؤالء بأنهم مرفوضون عندما

يعالجون على حساب الدولة.
االلتزام بالفواتير الصحيحة فال يعمد بعض المستشفيات
إلى تضخيم بعض الفواتير».
وق��ال« :أتوقع وأتمنى أن تكون المبادرة اإليجابية من
قبل نقابة المستشفيات ،وأنا مستعد لمقابلة هذه اإليجابية
بإيجابية مضاعفة ،على أن يكون الصدى الذي سأتلقاه من
المواطن اللبناني هو المعيار ،وإال فسيستمر الصدام بين
وزارة الصحة والمستشفيات».
ورأى النقيب هارون أنّ «المعيار الذي وضعه وزير الصحة
العامة مهم جداً ،كونه يتعلق بنسبة شكاوى المواطنين»،
معتبرا ً أنّ «أصحاب المستشفيات لفتوا النظر أوال ً إلى أنّ
المستشفيات تعمل بأقصى إمكاناتها ضمن اإلمكانات
المتاحة .وكما أنّ للدولة إمكانات وه��ي ليست إمكانات
المتناهية ،كذلك بالنسبة إل��ى المستشفيات التي تملك
إمكانات محدودة تعمل من ضمنها .لذا ،ستستمر شكاوى
المواطنين التي قد تكون محقة وقد ال تكون كذلك ،مهما كانت
الجهود المبذولة».
واعتبر «أنّ الوصول إلى هدف عدم وجود شكاوى على
اإلط�لاق هو أمر صعب ج��داً ،ولكننا ومن دون شك ،اتفقنا
مع الوزير أبو فاعور على أن تقوم المستشفيات من ضمن
اإلمكانات المتاحة ،بأقصى ما يمكن أن تقوم به ،على أن
يعمل وزير الصحة والوزارة في المقابل على تأمين الحقوق
المشروعةللمستشفيات».

غ�صن :ما�ضون في الدفاع
عن حقوق العمال ومحدودي الدخل

جانب من الحضور في الكنيسة
منزل الرفيق صبحي فرحات الكائن في باب توما.
والرفيق الراحل كان رئيسا ً لسالح اإلش��ارة في األرك��ان
العامة للجيش السوري من العام .1955 1948-
لعب أدوارا ً مهمة في خدمة القضية القومية ،وتع ّرض
لالعتقال والسجن قبل ان يخرج منه بحكم البراءة ،لكنه ُس ّرح
من الجيش.
توجه بعد ذلك إلى لبنان حيث أسندت إليه مهمة تشكيل
جهاز إشارة ،وقد د ّرب مجموعة من القوميين وكان لهذا الجهاز
الدور الفاعل في حسم العديد من المعارك.
في تشرين الثاني في العام  1958تز ّوج من الرفيقة ناديا
أمين مع ّوض ورزق من هذا الزواج بأربعة أبناء هم الرفقاء:
غادة وعصام ونظام ووسام.
ف��ي ال��ع��ام  1982انتقل إل��ى ال��ش��ام وه��ن��اك ساهم مع
مجموعة من القوميين في اع��ادة تنظيم منفذيات حمص -
حماة  -السلمية  -مصياف واالشراف على سير منفذية وادي
النضارى.
وثق الرفيق الراحل متى مسيرته الحزبية في مذكراته التي
حملت عنوان (الماضي المجهول  -وأيام التنسى).
توفي الرفيق متى اسعد في ليل  8-7تموز متمما ً واجباته
الحزبية.
وفي بيروت قدم نائب رئيس الحزب توفيق مهنا وعدد
كبير من المسؤولين المركزيين والقوميين التعازي بالرفيق
الراحل.

�أبو فاعور ّ
يحدد و�أ�صحاب الم�ست�شفيات
المعايير الأ�سا�سية للتعاون الإيجابي

الرئيسي الكائن في بيروت ،شارع ب��ارودي -بناية سوبنكو ،يكون جدول
أعمالها التالي:
مناقشة ميزانية الشركة لعام  2014وتقرير مفوض المراقبة والتصويت
عليها
إبراء ذمة المجلس
إعطاء أعضاء مجلس اإلدارة حق التصرف وفقا للمادتين  158و  159من
قانون التجارة
تدوير الخسائر إلى السنة المالية الالحقة
إعادة انتخاب مجلس اإلدارة الحالي لمدة مماثلة
تفويض مجلس اإلدارة الجديد بكامل الصالحيات
تعيين مفوض مراقبة لعام 2015
أمور أخرى
بإمكان المساهمين لالطالع والحصول على نسخة الميزانية والتقرير لعام
 2014في مكاتب الشركة.
في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أع�لاه ،تتم الدعوة إلى
جلسة أخرى بمن حضر تعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2015/8/25في مركز الشركة الرئيسي المذكور أعاله.
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غسان غصن إلى
أشار رئيس االتحاد العمالي العام ّ
«أنّ الكالم عن الشأن االجتماعي واالقتصادي ال يستقيم
من دون االلتفاف إلى ما يجري حولنا من أحداث دامية،
كما أن��ه ال يستقيم م��ن دون التوقف عند ه��ذا العبث
السياسي الذي يضرب الحياة السياسية والوطنية في
لبنان».
وق��ال غصن في كلمة ألقاها خ�لال اإلفطار السنوي
ل�لات��ح��اد ف��ي مطعم ال��س��اح��ة« :ب��ل��د م��ن دون رئيس
للجمهورية وهو رمز البالد وضمان وحدتها .بلد مجلسه
النيابي في شبه عطلة وهو مصدر لتشريع قوانين تؤمن
المصلحة العامة وتحقق مصالح المواطنين وتنصف
أصحاب الحقوق في سلسلة الرتب وال��روات��ب أو في
التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد أو
بقانون عادل لإليجارات وغيرها من القوانين الضرورية
والملحة التي ال تحتمل المماطلة والتأخير ببلد حكومته
متعدّدة الرؤوس تتنازع فيها المصالح الفئوية والطائفية
والحسابات الشخصية .بلد ترتفع نسبة العاطلين عن
العمل فيه إلى ما يزيد عن ربع قاطنيه جله من الشباب
خريجي الجامعات والمعاهد وتتسع فيه معدالت الفقر
لتصل إلى أعلى مستوياتها حيث بات يعيش أكثر من
مليون مواطن فيه بأق ّل من  4دوالرات يومياً ،في حين
ترتفع نسب غالء المعيشة بما يفوق  37في المئة من
نسب التضخم وبحيث أصبحنا نرى بعض من الفقراء
يعبثون في س�لال النفايات بحثا ً ع ّما يقيتهم ويس ّد
رمقهم ما يدفعنا إلى المطالبة بمعاودة اجتماع لجنة
مؤشر غالء المعيشة من أجل تعيين نسب تراجع القدرة
الشرائية وتصحيح األجور وفقا ً لما يراه االتحاد العمالي
العام».
وأضاف« :لقد وضعنا في رأس السلم مطالبنا وقضية
العمال المياومين والمتعاقدين والموظفين واألساتذة
والمعلمين واعتبرنا ه��ذا الوضع المخالف لقانوني
العمل والضمان االجتماعي في اإلدارات والمؤسسات
العامة وفي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نفسه
أمر ينبغي تصويبه وقد تعهدنا سابقا ،ونك ّرر اليوم

تعهد المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام بمتابعة
قضية المياومين حتى ضمهم إل��ى م�لاك مؤسساتها
أس��وة بالموظفين واألج���راء وم��لء الشواغر في كافة
مالكات الوزارة واإلدارة العامة والمحافظات والمناطق
والمؤسسات والمصالح المختلفة وذل��ك بكافة سبل
التحركات السلمية ـ الديمقراطية إلنهاء هذا الوضع
الوظيفي الشاذ».
ولفت إلى أنه «ت ّم طرح قضية تصحيح األجور عمالً
باالتفاق القائم مع الدولة والهيئات االقتصادية منذ
مطلع سنة  2012وال نزال نلقى مراوغة من أصحاب
العمل رغم االجتماعات المتكررة للجنة المؤشر لكن لن
يمنعنا ذلك من المثابرة من أجل الوصول إلى السلم
المتحرك لألجور».
وتابع غصن« :بالرغم من أنّ أسباب البطالة في لبنان
تكمن في بنيته االقتصادية الهشة حيث االقتصاد الريعي
يع ّزز على حساب االقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل
فإنّ ما زاد األمر سوءا ً هو تعرض اليد العاملة اللبنانية
للمزيد من المزاحمة من العمالة غير اللبنانية بسبب
استغالل أصحاب العمل لليد العاملة النازحة الرخيصة
األجر على حساب العمال اللبنانيين .لقد طالبنا وال نزال
بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي اإلدارة العامة
والمعلمين في القطاعين العام والخاص وكذلك لألسالك
العسكرية واألمنية وهو ّ
حق مشروع نص ّر على انتزاعه
بعيدا ً من محاولة تحميل وزر السلسلة على كاهل ذوي
الدخل المحدود من خالل زيادة ضريبة القيمة المضافة
( )TVAأو سواها من الرسوم والضرائب غير المباشرة،
ووج���وب تأمين أكالفها م��ن خ�لال اعتماد الضريبة
التصاعدية على األرباح والريوع».
وأك��د «أنّ االتحاد العمالي العام م��درك للصعوبات
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية غير أنه
ماض في تحمل مسؤوليته للدفاع عن حقوق العمال
وذوي الدخل المحدود وأنه لن يألو جهدا ً من أجل تحقيق
مطالبه العادلة والمحقة حرصا ً على األمن االجتماعي
الذي هو ضمان السلم األهلي».

وزير البيئة يطلع على برامج المحميات البحرية
التقى وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه في الوزارة،
مدير برامج المحميات البحرية والنظم الساحلية في
االتحاد العالمي لصون الطبيعة ـ المكتب اإلقليمي لغرب
آسيا زياد سماحة ،وبحث معه في سبل تفعيل التعاون
والتنسيق بين الوزارة واالتحاد وال سيما في البرامج التي
ينفذها االتحاد في لبنان في مجاالت التنوع البيولوجي
والمحميات الطبيعية والمياه وتغير المناخ ،وت ّم التوافق
على إعادة تفعيل دور الوزارة كعضو في االتحاد العالمي
لصون الطبيعة.
على صعيد آخر ،وبتنظيم من وزارة البيئة ،عُ قد اجتماع
برئاسة وزير البيئة ض ّم مندوبين من وزارات ومؤسسات
عامة بحثوا في احتماالت مساهمة قطاعاتهم في الجهود
الوطنية للتصدي لظاهرة تغير المناخ .وتأتي هذه المبادرة
المنفذة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
سياق التزام لبنان بقرار اتفاقية األم��م المتحدة بشأن
ينص على وجوب تحضير «مساهمة
تغير المناخ ،الذي
ّ
وطنية لمكافحة تغير المناخ» (المعروفة بـIntended
 )Nationally Determined Contributionمن
قبل ك ّل دولة موقعة لالتفاقية.
ولفت وزير البيئة إلى أنّ «المساهمة المحدّدة وطنيا ً
للبنان ستكون عادلة من خالل التذكير بأنّ حصة لبنان

موظفو الإدارة العامة:
لن ن�سكت عن اال�ستهتار بحقوقنا
أكدت رابطة موظفي اإلدارة العامة« ،ضرورة اإلسراع في إقرار سلسلة
رت��ب وروات��ب تؤمن الح ّد األدن��ى من العدالة بين مختلف القطاعات
الوظيفية ،وترفع الغبن عن العاملين في اإلدارة العامة ،والذين أصبحت
رواتبهم في أدنى سلم رواتب العاملين في القطاع العام وباتت تالمس
خط الفقر».
وج��اء في بيان بعد اجتماع للهيئة اإلداري���ة للرابطة« :بعد تزايد
الحديث عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ،نتمنى على المسؤولين
اإلس��راع في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بعيدا ً من تجاذباتهم
ومصالحهم الحزبية والسياسية والشخصية ،على أن تكون قضايا
الوطن والمواطنين هي الشغل الشاغل لهم ،وعلى رأس هذه القضايا إقرار
سلسلة الرتب والراوتب في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي ،والتي
ستؤدي إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع العام بمختلف أسالكهم ،بما
ينعكس إيجابا ً على تعزيز األمن واالستقرار في البلد .كما تؤدي في حال
إقرارها إلى تفعيل الدورة االقتصادية وزيادة النمو».
ورأت الرابطة «أنّ عدم إقرار السلسلة للسنة الرابعه على التوالي،
بعدما ق��ارب التضخم  150في المئة ،سيدفع الرابطة إل��ى خيارات
صعبة ،ال نتمنى أبدا ً الوصول إليها ،وإنها إذ تدعو المسؤولين إلى تح ّمل
مسؤولياتهم حرصا ً على اإلدارة ومصالح الناس والوطن ،فهي لن تبقى
مكتوفة األيدي أمام هذا االستهتار بحقوقها ،ألنه بسقوط اإلدارة التي
كانت وستبقى المساحة الوحيدة التي تتالقى فيها ك ّل مكونات المجتمع
اللبناني ينهار الوطن».

من االنبعاثات العالمية ضئيلة ،وطموحة لجهة تحقيق
مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية تع ّزز مسيرة التنمية
المستدامة الوطنية ،وواقعية أي تأخذ باالعتبار اإلمكانات
الوطنية».
ورأى أنّ «تحديد نوع ومدى االلتزام هو عملية مشتركة
بين عدد من المؤسسات ومجموعة واسعة من القطاعات
المعنية بتنفيذ هذه االلتزامات بحلول العام .»2030
وشدّد المجتمعون على «أهمية التزام لبنان بهذا القرار
الدولي ليس من أجل الحفاظ على صورة لبنان المميزة
على الصعيد ال��دول��ي في مجال تغير المناخ فحسب،
بل لالستفادة من هذه الفرصة لتنسيق الجهود البيئية
والتنموية على الصعيد الوطني عبر تأمين مقاربة شاملة
للسياسات والخطط الرسمية ،ولتجنب االزدواجية في
المبادرات والمشاريع بين السلطات».
واتفق المشاركون أيضاً ،على «وجوب األخذ باالعتبار
االمكانات االقتصادية والمؤسساتية الوطنية واألولويات
االجتماعية في المساهمة التي سيقدمها لبنان التفاقية
األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ،فالمسؤولية التي تقع
على لبنان والدول النامية األخرى في معالجة تغير المناخ
هي أقل من المسؤولية التي تقع على ال��دول المتطورة
المسؤولة تاريخيا ً عن هذه الظاهرة».

الشركة العقارية لالنماء والتسويق ش.م.ل.
دعوة الى جمعية عمومية عادية
سجل تجاري بعبدا رقم /2021089/
عمالً باحكام نظام الشركة يدعى مساهمو الشركة العقارية لالنماء
والتسويق ش.م.ل .الى جلسة الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في
مقر الشركة في منتجع الساتيليتي -فيطرون مبنى االدارة يوم السبت في
 2015/08/08الساعة الرابعة من بعد الظهر للبحث في األمور التالية:

اإلستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة حول أعمال 2014
االستماع الى تقرير مفوض المراقبة عن عام  2014وتعيين مفوض مراقبة
لعام 2015
الموافقة على أعمال وحسابات عام 2014
ابراء ذمة رئيس مجلس االدارة -المدير العام وأعضاء مجلس األدارة على
االعمال التي قاموا بها خالل عام 2014.
الموافقة على حساب المساهمين الدائن.
اعطاء التراخيص الى اعضاء مجلس االدارة وفقا ً للمادتين  158و159
أمور المسبح والعقار .1254
أمور مختلفة

رئيس مجلس االدارة
الدكتور هاروتيون ابراهيم زاديكيان

