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اقت�صاد

�سالمة ي�شارك في اجتماع المجموعة الإقليمية
لل�شرق الأو�سط لدى مجل�س اال�ستقرار المالي

مهرجان ال�سياحة والثقافة الرو�سية في «الإ�سالمية»

زا�سيبكين :نحر�ص على اال�ستفادة
من الثروات التاريخية ّ
لكل ال�شعوب
نظمت كلية العلوم السياحية
في الجامعة اإلسالمية في لبنان
والمركز الثقافي الروسي مهرجان
الثقافة الروسية «أه�لاً وسهالً في
روسيا» ،برعاية رئيس الجامعة
الدكتور حسن الشلبي والسفير
الروسي ألكسندر زاسيبكين ،في
ق��اع��ة االح��ت��ف��االت ف��ي الجامعة
حضرها المدير ال��ع��ام للمجلس
الشيعي نزيه جمول ممثالً رئيس
المجلس الشيخ عبد األمير قبالن
ومدير المركز الثقافي في بيروت
خيرات أحمدوف ونائب الرئيس
للشؤون البحث العلمي الدكتور
أح��م��د حطيط وأرك����ان ال��س��ف��ارة
الروسية وعمداء وأساتذة وطالب
الجامعة ومهتمون.
ب��ع��د ال��ن��ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي
وال��روس��ي ،ق��دم��ت ف��رق��ة ال��ك��ورال
الروسي «لوبافا» عرضا ً من وحي
المناسبة ثم ت ّم عرض فيلم وثائقي
عن السياحة في روسيا وتقديم من
قبل مدير ش��ؤون الطالب الدكتور
غادي مقلد.
بعدها ،ألقى مدير كلية العلوم
السياحية الدكتور جاك سموري
كلمة ترحيبية أش���ار فيها إل��ى
«أنّ كلية السياحة في الجامعة
اإلس�لام��ي��ة أرادت أن ت��ك��ون لها
إط�لال��ة مشرقة على ت���راث عالم
عريق ،هو عالم روسيا االتحادية،
حيث السياحة تحلق عاليا ً لتجذب
إل��ي��ه��ا م�لاي��ي��ن ال��س��ي��اح سنويا.
فالجامعة اإلس�لام��ي��ة وان��ط�لاق��ا ً
م��ن قيمها ال��س��ام��ي��ة وسياستها
المنفتحة على مختلف الحضارات
والثقافات ،تتشرف بإقامة معرض
ثقافي سياحي روس���ي ،يتم فيه
استعراض م��ا تضمه روس��ي��ا من
مناطق جميلة وم��راك��ز سياحية
رائعة جاذبة للسياح من أنحاء
العالم كافة ،إضافة إلى ما تختزنه
م��ن ط��اق��ات أكاديمية تتمثل في
ص��روح��ه��ا العلمية والجامعية
العامرة حيث االختصاصات على
تنوعها».
اض���اف« :هدفنا المشترك هو
تسليط الضوء على حضور روسيا
ال��ق��وي وال��راج��ح على الخارطة
السياحية العالمية ،لما تملك من
إرث ح��ض��اري راس���خ وم��ق��وم��ات
سياحية ج��ذاب��ة تحاكي رغبات

خالل اجتماع المجموعة في الرياض

زاسيبكين والشلبي وج ّمول
الثقافات العالمية على أنواعها،
فروسيا تتمتع بأنماط سياحية
متعددة ،منها السياحة التاريخية
المبنية على حضارة موغلة في
القدم حيث تضم  24موقعا تراثيا
عالميا ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اليونسكو،
وال��س��ي��اح��ة الطبيعية لما تنعم
به هذه البالد الواسعة من تنوع
إيكولوجي فريد ومميز ،إضافة إلى
السياحات الرياضية والجبلية
والريفية والمائية والفنية والثقافية
وسياحة المناسبات واألع��م��ال،
وال��س��ي��اح��ة ال��ع�لاج��ي��ة وسياحة
االس��ت��ج��م��ام ل�لأط��ف��ال وال��ش��ب��اب
إلى ما هنالك من نشاطات بيئية
وترفيهية وحضارية».
وأك���د زاس��ي��ب��ك��ي��ن ،م��ن جهته،
«أنّ الشعب الروسي يسعى دائما ً
إل��ى تطوير عالقات الصداقة مع
اللبنانيين وتربطنا صالت وثيقة
عبر التاريخ في مجاالت عديدة».
وق���ال« :م��ن ال��م��ع��روف أنّ كثيرا ً
من الطالب اللبنانيين درس��وا في

م��دارس موسكو ،كما تعلم اآلالف
من الطالب اللبنانيين في جامعات
االتحاد السوفياتي وروسيا ،ونعزز
التعاون التربوي».
أض���اف« :م��ن المهم ج��دا ً طرح
ال��م��ب��ادرات المحلية للتعارف
وال��ت��ع��اون ل��ن��ت��ش��ارك ف��ي إع��م��ار
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ورف�����ع ال��م��س��ت��وى
ال��ح��ض��اري للمجتمع وال��ح��ف��اظ
ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة ،وأت��م��ن��ى
االستفادة من االط�لاع على صور
عن روسيا والحضور الروسي في
لبنان والعالم ،ويصبح هذا خطوة
اخ���رى نحو ال��ت��ق��ارب وال��ت��ع��اون
كما نتطلع نحو توسيع العالقات
المباشرة بين الجامعات الروسية
واللبنانية والقيام بزيارات ذات
أهداف سياحية وتربوية» ،معربا ً
عن تمنياته بأن تتطور السياحة
في ظروف السالم واألمن».
وختم زاسيبكين« :أنتم تعرفون
ال��ج��ه��ود ال��روس��ي��ة ال��م��ب��ذول��ة في
المنطقة لتخرج بأسرع وق��ت من

ور�شة عمل عن «الدرا�سات االكتوارية في خدمة ال�ضمان االجتماعي»

قزي :لو توفرت الحماية االجتماعية ّ
لكل فئات
المجتمعات العربية لما و�صلت �إلى ما و�صلت �إليه
افتتحت الجمعية العربية للضمان االجتماعي
أعمال ورشة العمل التي تنظمها لثالثة أيام في فندق
«ف��ور بونتس» ـ ف��ردان عن «ال��دراس��ات االكتوارية
في خدمة الضمان االجتماعي» ،برعاية وزير العمل
سجعان قزي وقد مثلته مفوضة الحكومة جومانة
ح��ي��م��ور ،ف��ي ح��ض��ور رئ��ي��س المجلس االق��ت��ص��ادي
االجتماعي روجيه نسناس ،رئيس المكتب التنفيذي
للجمعية المدير العام للضمان االجتماعي الدكتور
محمد كركي ،ممثل منظمة العمل العربية حمدي أحمد،
رئيس االت��ح��اد العمالي العام غسان غصن ،نائب
رئيس غرفة الصناعة والزراعة والتجارة في بيروت
وجبل لبنان محمد لمع وحشد من رؤساء االتحادات
النقابية ومؤسسات الضمان االجتماعي والتأمينات
االجتماعية في العالم العربي.
بعد االفتتاح بالنشيد الوطني ،قدمت للورشة
مديرة العالقات العامة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي جمال بري التي أشارت إلى «أنّ التطورات
الكبرى التي تشهدها مجتمعاتنا والتعقيدات والمشاكل
العميقة التي ترافقها تستوجب من الدول إنشاء مراكز
أبحاث عصرية وإيالء الدراسات ،خصوصا ً االكتوارية
التي تعنى بموضوعات وقطاعات حيوية وأساسية
ف��ي مجتمعاتنا االه��ت��م��ام ال��ك��اف��ي لتشكل م��دخ�لاً
علميا ً لفهم تلك المشاكل ووض��ع الخطط المناسبة
لها».
ثم تحدث احمد الفتا ً إل��ى «أنّ سياسات الضمان
االجتماعي ليست منعزلة عن سائر السياسات فجميع
السياسات االجتماعية هي ،في نهاية المطاف ،جزء من
سياسات التنمية الوطنية التي ال تتوقف عند مستوى
محدد بل إنها عملية مستمرة وتسعى إلى تحقيق رؤية
مجتمعية عن الطريقة التي ينبغي للناس أن يعيشوا
ويعملوا بها ،وكذلك يجب أن تتماشى نظم الضمان
االجتماعي مع األهداف العامة للتنمية المستدامة عبر
نظام فاعل وشامل يصل إلى الجميع بفاعلية وكفاية
واستمرار».
وأضاف« :إنّ ك ّل قوانين التأمينات والمعاشات في
العالم ومنها بالدنا العربية تنص على إجراء فحص
اكتواري للمراكز المالية ألنظمة التامينات والمعاشات
بصفة دورية تراوح بين  3إلى  5سنوات ،وبالتالي
ينبغي على ك�� ّل القائمين على أنظمة التأمينات
والمسؤولين في الحكومات عدم إقرار أي مزايا تأمينية
أو اتخاذ ق��رارات تتعلق بها إال بعد إج��راء دراس��ات
اكتوارية ومعالجة متطلبات تلك المزايا والقرارات
ال��م��زم��ع ات��خ��اذه��ا ،وينبغي أن ت��ك��ون ال��دراس��ات
االكتوارية تستهدف التوازن على المدى الطويل جداً،
من خمسين إل��ى مئة ع��ام مثالً للحفاظ على حقوق
األجيال العتيدة ،وكسب ثقة المؤمن عليهم االمر الذي
سيؤدي إلى استقرار نشاط التأمينات والمعاشات،
وسينعكس ذلك على الوضع واالستقرار االقتصادي
في الوطن ككل».
وألقى كركي كلمة أش��ار فيها إل��ى «أنّ الدراسات
األكتوارية هي نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل،
وتعتمد على مبدأ تخمين األخطار من طريق استخدام
ال��ط��رق الحسابية واإلح��ص��ائ��ي��ة ف��ي تقدير «حجم
األخطار» في مجال الصناعات المالية والتأمين ،من
طريق دراس��ات وأبحاث علمية في هذا المجال .ومن
أشهر التطبيقات على هذه الدراسات جداول الحياة

والوفاة المستخدمة في شركات التأمين ،باإلضافة
إلى العديد من المواضيع التي تتركز على المستقبل
ومنها:
الحساب واإلحصاء ،االحتماالت ،االقتصاد ،برمجة
الحاسوب والتمويل .وقد ازداد اإلقبال على هذا النوع
من الدراسات في السنوات االخيرة وال سيما من قبل
قطاع التأمين ،ومؤسسات الضمان اإلجتماعي ،
والشركات المالية ،وصناديق التقاعد والمعاشات،
والشركات االستثمارية».
ولفت إلى «أنّ أهم المخاطر التي تواجهها أنظمة
الضمان االجتماعي ه��ي توفير الديمومة المالية
لها ،ومن هنا تبرز أهمية ال��دراس��ات االكتوارية في
ضمان استمرار هذه األنظمة عبر المساهمة في اتخاذ
ال��ق��رارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة
وبيانات وإحصاءات وتقييمات يؤمنها هذا النوع من
الدراسات».
وأوضح أنّ هذه الورشة «تهدف إلى إلقاء الضوء
على التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في العالم
العربي ،وضمان االستدامة المالية ألنظمة الضمان
االجتماعي .وتهدف أيضا ً إلى التعرف الى المبادئ
والمعايير ال��ص��ادرة ع��ن المنظمات ال��دول��ي��ة حول
ال��دراس��ات األك��ت��واري��ة وم��دى إم��ك��ان تطبيقها على
أنظمة التقاعد ف��ي العالم العربي ،باإلضافة إلى
إلقاء الضوء على أهمية دور الميزانية األكتوارية في
تحقيق االستدامة المالية ،والح ّد من األخطار المالية
المستقبلية ،وتحقيق أعلى عائد استثمار من المحفظة
المالية».
ثم تحدثت حيمور مؤكدة أنّ وزارة العمل واكبت
الجمعية «منذ انطالقتها األول��ى ،بحيث افتتح مركز
الجمعية ف��ي ب��ي��روت برعاية معالي وزي���ر العمل
سجعان قزي ،الذي رعى جميع أنشطة الجمعية التي
تمت خالل االع��وان  .2016 - 2014وهذا دليل على
األهمية التي توليها ال��وزارة للجمعية ونشاطها في
مجال توفير الحماية االجتماعية والعمل على توفير
التواصل والتعاون بين مؤسسات الحماية االجتماعية
في الدول العربية».
وأض��اف��ت« :ال ش��ك أنّ ق��ي��ام مؤسسات الحماية
االجتماعية بممارسة نشاطها ،يحتاج ،في الدرجة
األول��ى ،إلى توفير الموارد المالية ،والتي ترتكز أوال ً
وأخيرا ً على الدراسات األكتوارية ،حاضرا ً ومستقبالً.
هذه الدراسات تدل على أهمية إدارة الضمان ،والتي
ترتكز ،ب��ال��درج��ة األول���ى على ال��دراس��ات العلمية
والمستقبلية».
وختمت« :ينبغي تأكيد أهمية مؤسسات الضمان
االجتماعي ف��ي توفير السلم األه��ل��ي عبر العدالة
والحماية االجتماعية .والعديد م��ن األزم���ات التي
يشهدها العالم العربي سببها عدم توفير هذه الحماية
االجتماعية ،في الدرجة األولى .فلو كانت هذه الحماية
تطاول ،بعدالة ك ّل فئات المجتمعات العربية ،لما كنا
وصلنا إل��ى ما وصلت إليه ح��ال ال��دول العربية من
عدم االستقرار ،مع تأكيد دور الجمعية في العمل على
محاربة البطالة التي أصبحت في معدالت مرتفعة
حالياً ،نتيجة لألوضاع الراهنة ،سواء في لبنان ،أو
في اي دولة عربية أخرى».

ه��ذه المرحلة المأساوية وإيجاد
حلول سياسية سلمية لألزمة التي
انفجرت في الشرق األوسط ،ونحن
سنواصل هذه الجهود لنصل إلى
المستقبل االفضل ونحرص لتكون
السياحة س��واء في روسيا أو في
لبنان أو مناطق ش��رق أوسطية،
ونحرص من خ�لال التعرف على
ح��ض��ارة بعضنا البعض م��ن أن
نستفيد من الثروات التاريخية لك ّل
الشعوب».
وأعرب رئيس الجامعة الشلبي
ع��ن سعادته وس��ع��ادة الجامعة
باقامة معرضين روسيين خالل
فترة قصيرة يمثل ك��ل منهما ما
ف��ي ه��ذا البلد العظيم م��ن رم��وز
ثقافية عالية وصناعات مزدهرة
وتقدم على ك ّل الصعد ،مشيرا ً إلى
التراث والتاريخ الروسيين في هذا
البلد العظيم .وأعرب عن «اعتزاز
الجامعة ألن تكون مكانا ً مختارا ً
من السفارة الروسية إلقامة هذه
النشاطات وإب��راز مظاهر العظمة

ال��روس��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً «أنّ الجامعة
مهيئة ألي تعاون ،ألنّ هذا االختيار
يمثل تكريما ً لها ويعطيها فرصة
ذهبية لهذا التعاون».
وق�����ال« :ال ع��ج��ب أن تحظى
ال��ج��ام��ع��ة االس�لام��ي��ة ف��ي لبنان
ب��اه��ت��م��ام المعنيين ف��ي روس��ي��ا
العزيزة باختيار ه��ذه الجامعة
ل��ك�� ّل ه���ذا ال��ت��ع��اون ،ال��ت��ي تظهر
محبة اإلخ���وة ال����روس ،ال سيما
ال��س��ف��ي��ر زاس��ي��ب��ك��ي��ن وال��م��رك��ز
الثقافي الروسي» .وشكر السفارة
وأركانها على «ه��ذا الفضل الذي
ستظل الجامعة تذكره بالتقدير
واالعتزاز» ،واعدا ً بأن تكون «مهيئة
ومستعدة لك ّل أوج��ه التعاون»،
م���ن���وه���ا ً «ب���ال���ع�ل�اق���ات ال��ط��ي��ب��ة
والمزدهرة بين البلدين والشعبين
الصديقين» ،ومعربا ً عن «التقدير
وال��م��ح��ب��ة ال��ت��ي يكنهما الشعب
اللبناني لروسيا وجامعاتها».
وفي الختام ،ت ّم افتتاح المعرض
الذي يستمر حتى  28الحالي.

ع��ق��دت المجموعة االستشارية
اإلقليمية للشرق األوس���ط وشمال
أفريقيا لدى مجلس االستقرار المالي
اجتماعها التاسع في الرياض .وقد
ش��ارك حاكم مصرف لبنان رياض
س�لام��ة ف���ي ه���ذا االج��ت��م��اع ال���ذي
استضافته مؤسسة النقد العربي
السعودي ،مترئسا ً وف��دا ً ضم نائب
الحاكم الدكتور محمد بعاصيري
ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
سمير حمود.
وت��� ّم إط�ل�اع أع��ض��اء المجموعة
على خطة عمل المجلس .كما تركز
ال��ن��ق��اش ع��ل��ى ق��ض��اي��ا االس��ت��ق��رار
اإلق��ل��ي��م��ي وال��م��خ��اط��ر ح��ي��ث ج��رى
عرض آخر المستجدات في التطورات
االقتصادية والمالية الكلية العالمية.
وق��د ناقش أعضاء المجموعة آخر
المبادرات المتعلقة بخدمات البنوك
المراسلة واآلثار المترتبة على البنوك
واألن��ظ��م��ة المصرفية ف��ي المنطقة

م��ن ج���راء االن��خ��ف��اض ف��ي خدمات
البنوك المراسلة التي تقدمها البنوك
الدولية ( .)De-Riskingكما ت ّمت
مناقشة التحديات في تنفيذ معايير
اإلنقاذ بمشاركة داخلية Bail-in
.clauses
وأثار حاكم مصرف لبنان موضوع
ال��ت��ق��ل��ب��ات ف��ي أس����واق ال��س��ن��دات
وتأثيرها على ذوي الدخل المحدود
وض���رورة وض��ع إج���راءات لحماية
مداخيلهم ،كما تم تسليط الضوء على
الخبرات في مجال حماية المستهلك
والشمول المالي وأثره على االستقرار
ال��م��ال��ي .وق��د ت�� ّم��ت أي��ض��ا ً مناقشة
التجارب في مجال استخدام «معرف
الكيان القانوني» Legal Entity
.)Identifier (LEI
وق��د أن��ش��ىء مجلس االس��ت��ق��رار
المالي ،وه��و الهيئة الدولية التي
تراقب وتقدم توصيات حول النظام
المالي العالمي ،عام  2009بهدف

تعزيز االستقرار المالي العالمي من
خالل التنسيق بين السلطات المالية
وهيئات وض��ع المعايير الدولية
لجهة تطوير السياسات التنظيمية
واإلشرافية وغيرها للقطاع المالي.
وف��ي ال��ع��ام  ،2010أن��ش��أ مجلس
االستقرار المالي ستة مجموعات
استشارية إقليمية بغية جمع شمل
السلطات االعضاء وغير األعضاء في
المجلس بهدف تبادل اآلراء حول
نقاط الضعف التي تؤثر على األنظمة
المالية والمبادرات لتعزيز االستقرار
المالي .ومن ضمن هذه المجموعات
تلك الخاصة بمنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا والتي تشمل حاليا ً
السلطات المالية والرقابية في كل
من لبنان والجزائر والبحرين ومصر
واالردن والكويت والمغرب وعمان
وقطر والمملكة العربية السعودية
وتونس وتركيا واإلم��ارات العربية
المتحدة.

وفد اقت�صادي لبناني في بلغاريا
لبحث فر�ص اال�ستثمار وتعزيز التعاون

«الطاقة»� :صيانة المن�ش�آت
تتم بموافقة الأجهزة ال ّرقابية
أصدر المكتب االعالمي لوزارة الطاقة والمياه بياناً ،أشار فيه إلى أنّ «س ّد
شبروح يحتوي بتاريخ اليوم حوالي  5,100,000متر مكعب وما يزال
يمتلىء من مياه نبع اللبن».
أض����اف« :إنّ ع��م��ل��ي��ات ال��ص��ي��ان��ة ت��ت��م ك��ل��م��ا دع���ت ال��ح��اج��ة كباقي
ال��م��ن��ش��آت ،وت���ل���زم وف����ق األص�����ول ال��م��ع��ت��م��دة وب��م��واف��ق��ة األج���ه���زة
الرقابية».
وت���س���اءل« :أك��ث��ي��ر ،أن ي��ك��رم��وا وه���م أح��ي��اء م��ن يستبقون األح���داث
وي��ع��دون ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج ل��رف��ع ظ��م��أ ال��ن��اس واس��ت��ب��اق وم��واج��ه��ة
االنحباس ال��ح��راري قبل ع��دة س��ن��وات ،حيث أن مياهنا تذهب ه��درا الى
البحر؟».
ودع��ا «وسائل اإلع�لام كافة إلى توخي الدقة وإعطاء الخبر اليقين من
مصدره ،مع تحميلها تبعات األخبار الكاذبة مع اتخاذ صفة االدّعاء الشخصي
على كل من يثبت تورطه بإشاعة أخبار ملفقة تثير الرعب والخوف ونشر
البلبلة لدى المواطنين».

تجار اللحوم :لإعالن
حالة طوارئ اقت�صادية
دعت جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن واألسماك المجلدة
والمبردة في بيان ،الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها حيال أزمات هذا القطاع
المتفاقمة» ،مشدّدة على ض��رورة دعمه «من خالل إيجاد آليات تسهيلية
لعمليات االستيراد».
وتمنت الجمعية أن «يُ��ص��ار إل��ى إع�ل�ان ح��ال��ة ط���وارىء اقتصادية،
م��ن شأنها ب��ل��ورة خ��ط��وات ،تساهم ف��ي تفريج األوض����اع االجتماعية
وت��ض��ح ح����دا ً ل��م��ض�لات ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ،ووق����ف ش��ل��ل ال��ع��دي��د من
المؤسسات ،ما يساهم في تفاقم البطالة بظل المزاحمة غير اللبنانية
وتداعياتها».
تخصص الحكومة جلسة ،تناقش خاللها ما آلت
وطالبت الجمعية «أن
ّ
إليه األوضاع االقتصادية ،وأن تتح ّمل مسؤولياتها ،بدل أن تبقى في موقع
المتفرج ،ال سيما أنّ المشاكل االقتصادية واالجتماعية تتفاقم ،ما سيؤدي إلى
انفجار اجتماعي كبير البالد بغنى عنه».

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية �سنوية
المسجلة في السجل التجاري في
إنّ رئيس مجلس إدارة شركة فيتارا ش.م.ل.
ّ
بيروت برقم ،2011/1014263
بنا ًء لنص المواد  37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30و 38من النظام األساسي
للشركة،
ق ّرر دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية لالنعقاد في تمام الساعة الخامسة
من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في  12أيار  2016في بيروت – الرملة البيضاء –
شارع سلوى نصار – بناء الرمال – طابق ،11
على جدول أعمال الجمعية:
 1ـ مناقشة تقرير الخبير جورج زخور.
 2ـ ا ّتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المدير العام المساعد ورئيس مجلس اإلدارة
السابق بسبب األوضاع التي وصلت إليها الشركة.
 3ـ بحث أوضاع الشركة المالية واإلدارية والقانونية.
المتوجبة إلى العمال والمساهمين والمو ّردين وموجودات
 4ـ موضوع المبالغ
ّ
الشركة.
 5ـ أمور طارئة.
إذا لم تنعقد الجمعية في دورتها األولىُ ،تدعى الجمعية لالنعقاد في دورتها الثانية
في الزمان والمكان نفسه في تمام الساعة السابعة مساءً ،ويكون النصاب قانونيا ً بمن
حضر.

واالحترام
حبيب جعفر

من لقاءات الوفد اللبناني في بلغاريا
أجرى الوفد االقتصادي اللبناني برئاسة نائب رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ،خالل اليوم األول من
زيارته لبلغاريا ،سلسلة نشاطات ولقاءات مع المعنيين
بالملف االقتصادي البلغاري ،ركزت جميعها على سبل
تنمية العالقات االقتصادية واالرتقاء بها إلى مستويات
جديدة تعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما.
وض�� ّم الوفد ال��ذي ي��زور بلغاريا بتنظيم من مجلس
األعمال اللبناني ـ البلغاري برئاسة أحمد محيي الدين
عالء الدين ،إلى فهد وعالء الدين ،رئيس المؤسسة العامة
لتشجيع االستثمار في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني ،المدير
العام لغرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا ،وأعضاء
مجلس األعمال اللبناني ـ البلغاري :سركيس بودكيان
ومحمود صيداني وريان كواتلي ،وأنطوان عبود ،رئيس
نقابة منشئي وتجار األبنية في لبنان إيلي صوما ،نائب
رئيس الجمعية أحمد ممتاز ،عضو مجلس إدارة جمعية
تجار بيروت باسم ب��واب ،نائب رئيس جمعية تجار
الشوف هشام األشقر ،ورج��ال األعمال :ف��ادي درويش
ومرسيل داود ،وعماد بكري.
بداية التقى فهد يرافقه عيتاني وعالءالدين وصبرا،
نائب وزي��ر االقتصاد البلغاري ليوبين بيتروف ،في
حضور القائم بأعمال السفارة البلغارية في لبنان ،وجرى
عرض مفصل للفرص المتاحة والتي يمكن العمل عليها
في المستقبل بشكل مشترك ،والخطوات واإلج���راءات
والمطلوبة من الطرفين في هذا اإلطار».
وأك��د فهد خالل اللقاء «أهمية لبنان االقتصادية في
المنطقة وال���دور الكبير ال��ذي يلعبه القطاع الخاص
اللبناني في لبنان ومختلف دول العالم» ،كما عرض
الميزات التفاضلية التي يتمتع بها االقتصاد اللبناني
لجهة االنفتاح وتنوع القطاعات والحوافز الضريبية وغير
ذلك» ،مؤكدا ً «ضرورة زيادة التواصل وتعزيز التعاون
بين القطاع الخاص في البلدين من خالل مجلس األعمال
اللبناني ـ البلغاري للوصول إلى النتائج المرجوة».
أم��ا نائب وزي��ر االقتصاد البلغاري ،فأبدى اهتمام
بالده بتنمية عالقاتها االقتصادية مع لبنان ،مؤكدا ً أنّ
«وجود الوفد اللبناني في بلغاريا يؤكد الرغبة األكيدة
في تطوير التعاون االقتصادي بين البلدين على مختلف
المستويات».
وأبدى استعداده التخاذ «ك ّل الخطوات ال ُممكنة التي من
شأنها التقدم على هذا المسار».
بعد ذلك ،عقد الملتقى االقتصادي اللبناني ـ البلغاري
في مقر غرفة تجارة وصناعة بلغاريا ،بمشاركة الوفد
اللبناني ونائب وزير االقتصاد البلغاري وقيادة غرفة
بلغاريا ،وعشرات كبريات الشركات البلغارية من مختلف
القطاعات.
بداية ألقى نائب وزير االقتصاد البلغاري كلمة رحب
في مستهلها بالوفد اللبناني ،آمالً أن «تشكل هذه الزيارة
خطوة أساسية لتعزيز التعاون االقتصادي الثنائي بين
القطاع الخاص في البلدين».
وأب���دى بيتروف إعجابه بحيوية القطاع الخاص
اللبناني والنجاحات التي حققها حول العالم ،مؤكدا ً

وجود «فرص كثيرة سواء كان في بلغاريا أو في لبنان أو
خارجهما ،يمكن العمل عليهما بشكل مشترك باالستفادة
من المزايا التفاضلية لكل طرف».
وإذ أشار بيتروف إلى اهتمام بالده بجذب االستثمارات،
أكد «االهتمام بشكل خاص باالستثمارات اللبنانية» ،الفتا ً
إلى استعداد غرفة بلغاريا لتقديم ك ّل التسهيالت والدعم
والحوافز الضريبية للمستثمرين اللبنانيين.
وأكد أنّ «بلغاريا تشكل مركزا ً ممتازا ً لولوج المنتجات
اللبنانية إلى أوروبا».
وألقى فهد كلمة أكد فيها اهتمام غرفة بيروت وجبل
لبنان بفتح آفاق جديدة لالقتصاد الوطني في الخارج،
معتبرا ً أنّ «تشكيل مجلس االعمال اللبناني ـ البلغاري
شكل نقلة نوعية في اتجاه تطوير العالقات االقتصادية
بين البلدين إلى مستويات جديدة».
ولفت إلى أنّ «العالقات االقتصادية بين لبنان بلغاريا
ال تزال ضعيفة» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان صدر عام  2015ما
قيمته  7،3ماليين دوالر إلى بلغاريا ،مقابل  90،4ماليين
دوالر صدرتها بلغاريا إلى لبنان في العام المذكور».
وأكد أنّ «هناك الكثير من المجاالت والفرص التي يمكن
أن تشكل محط اهتمام مشترك من قبل القطاع الخاص في
البلدين .وال ب ّد من وضع زيادة التبادل التجاري في صلب
األولويات ،وال سيما لجهة تعديل الميزان التجاري الذي
يميل كثيرا ً لمصلحة بلغاريا ،مع التنويه بأنّ لدى لبنان
الكثير من المنتجات العالية الجودة والمطلوبة عالمياً».
وشدّد فهد على أنّ «لبنان بما يتمع به من دور اقتصادي
منصة مناسبة للشركات
ري��ادي في المنطقة ،يشكل
ّ
البلغارية ل��دخ��ول أس���واق ال��ش��رق األوس���ط والخليج
وأفريقيا».
وألقى عالء الدين كلمة أكد فيها سعي مجلس األعمال
اللبناني ـ البلغاري إلى تعزيز الشراكة التجارية وإقامة
عالقات اقتصادية متوازنة في مختلف المجاالت الصناعية
والتجارية والزراعية بين البلدين.
وشدّد على ضرورة زيادة التواصل بين رجال األعمال
في البلدين من خالل تبادل الزيارات للوفود االقتصادية
«مثل زيارتنا اليوم لبلغاريا ،لتعريف رجال األعمال إلى
فرص األعمال وأماكن االستثمار» .وأش��ار إلى ضرورة
«السعي إلى إزالة ك ّل العقابات التي تعيق تطوير التعاون
االقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين» ،الفتا ً إلى أنّ
«هذا الملتقى يشكل فرصة حقيقية إلقامة شراكات عمل
بين الشركات اللبنانية ونظيرتها البلغارية».
وبعد كلمات لعدد من الفاعليات االقتصادية البلغارية
والقائم بأعمال السفارة البلغارية في لبنان ،قدم عيتاني
عرضا ً مفصالً عن فرص االستثمار في لبنان وعن قانون
تشجيع االستثمار في لبنان من خالل «إي��دال» ،مؤكدا ً
أن «لبنان ال يزال من أهم المناطق حول العالم األنسب
لالستثمار».
وبعد تبادل الهدايا التذكارية ،عقدت لقاءات عمل ثنائية
بين رجال األعمال اللبنانيين المشاركين في الوفد ورجال
األعمال البلغاريين ت ّم خاللها البحث في إمكان إقامة
شراكات عمل في العديد من القطاعات.

