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اقت�صاد

جمعية الم�صارف تطالب ال�سلطات الر�سمية الأميركية ب�أن يرتكز
�أي �إجراء يتخذ في مجال مكافحة تبيي�ض الأموال على القواعد القانونية
أعلنت جمعية المصارف ،في بيان أمس،
أنه «في إطار الزيارات الدورية التي تنظمها
الجمعية إل��ى العواصم المالية ف��ي أوروب��ا
وال��والي��ات المتحدة األميركية بغية تقوية
العالقات مع المصارف المراسلة للمصارف
اللبنانية ،والتواصل مع السلطات الرسمية
والمراجع المالية والنقدية االجنبية ،زار وفد
من مجلس إدارة جمعية المصارف األسبوع
الماضي ن��ي��وي��ورك وواش��ن��ط��ن ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية.
ترأس الوفد رئيس الجمعية الدكتور جوزف
طربيه وضم في عضويته نائب رئيس الجمعية
سعد أزهري وأعضاء مجلس اإلدارة :الدكتور
تنال الصباح ،نديم القصار ،محمد علي بيهم،
ش��ه��دان جبيلي ،سمعان باسيل وم��وري��س
اسكندر إضافة إلى األمين العام الدكتور مكرم
صادر.
وقد شارك الوفد في المؤتمر الذي نظمه اتحاد
المصارف العربية ،برعاية بنك االحتياطي
الفيدرالي في نيويورك وافتتحه نائب الرئيس
التنفيذي لالحتياطي الفدرالي توماس باكستر
رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التنفيذية التحاد
المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه.
واش��ار البيان إلى «أنّ الحضور المصرفي
اللبناني كان الفتاً ،كما كان حضور كثيف من
البنك المركزي ولجنة الرقابة والمصارف
مقارنة مع حضور المصرفيين من سائر الدول
العربية .وكانت للمصرفيين اللبنانيين مشاركة
فعالة وملحوظة ما أسهم في إعادة تأكيد مكانة
لبنان الوازنة ودور مصارفه الرائد والمستمر
في نشر وترسيخ المعايير الدولية للصناعة
المصرفية .وس��ج��ل ك��ذل��ك ال��ح��ض��ور المميز
في المؤتمر لممثلين من المصارف األميركية
األساسية ومن بعض اإلدارات».
وع��ق��د ال��وف��د المصرفي اللبناني ل��ق��اءات
مع مسؤولين تنفيذيين وم��ع م��دراء االلتزام

والتحقق في المصارف األميركية المراسلة ـ بنك
أوف نيويورك ،سيتي بنك ،جي.بي.مورغن،
ستاندرد تشارترد بنك.
وت ّم التأكيد خالل االجتماعات على صوابية
النموذج المصرفي اللبناني الذي يقيم توازنا ً
إيجابيا بين العمل التجاري وجدية تطبيق
القواعد المصرفية المتعارف عليها دوليا .وأثنى
المسؤولون المصرفيون األميركيون الذين
التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية
في تعاملها مع المصارف المراسلة األميركية
وعلى متانة العالقة واستمراريتها ونجاحها.
ف��ي السياق نفسه ،زار ال��وف��د المصرفي
اللبناني واشنطن حيث عقد اجتماعات عمل
مع بعض كبار المسؤولين في وزارة الخزانة
االميركية ووزارة الخارجية المعنيين بالشأن
المصرفي والمالي .وقد التقى الوفد رئيس لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي

إد رويس ،إضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي
الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة
اإلرهاب في الكونغرس األميركي وبعضهم من
أصل لبناني.
وأك��د المسؤولون األميركيون خ�لال هذه
اللقاءات دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في
المنطقة .وأكدوا كذلك أهمية القطاع المصرفي
اللبناني كونه يشكل م��ع الجيش اللبناني
عنصري استقرار للبلد ،ومن المهم المحافظة
عليهما مع تقديم ك � ّل الدعم ال�لازم على هذا
الصعيد.
واشار البيان إلى أنّ الرسميين أشادوا بدور
القطاع المصرفي الرائد لجهة حسن احترامه
للقواعد المصرفية العالمية ،ومنها خصوصا ً
تلك المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب.
من جانبه ،تمنى الوفد المصرفي اللبناني

على مختلف هذه الجهات األميركية الرسمية
أوال ً أن يكون أي إجراء يتخذ في مجال مكافحة
تبييض األموال مرتكزا ً إلى القواعد القانونية
لجهة احترام ّ
حق المراجعة والدفاع وسالمة
األدل��ة ،وأن ال يكون ثانيا ً ألي إج��راء ممكن أن
يتخذ أي تأثير سلبي على القطاع وعلى البلد
تأكيدا ً للموقف الرسمي األميركي الحريص
على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع
المصرفي .وقوبل ه��ذا الطرح بإيجابية من
الجهات الرسمية األميركية.
يذكر أنّ رئيس ونائب رئيس وأمين عام
الجمعية قاموا بزيارة السفارة اللبنانية في
واشنطن حيث التقوا القائم بأعمال السفارة
فأطلعوها على مجريات زيارة الوفد المصرفي
وأطلعتهم بالمقابل على أج���واء العاصمة
واشنطن.
وحمل وف��د جمعية المصارف في زياراته
مجموعة القوانين المالية األربعة الهامة التي
أقرها المجلس النيابي اللبناني ،والتي جاءت
لتعكس التزام الدولة اللبنانية إضافة إلى
المصارف بقواعد العمل وبالمعايير المصرفية
والمالية العالمية المرعية اإلجراء وخصوصا
األميركية منها ،ك��ون معظم عمليات القطاع
المصرفي اللبناني مع الخارج وتمويل تجارة
لبنان الخارجية وتحويالت اللبنانيين تتم
بالدوالر األميركي وعبر حسابات المراسلة مع
المصارف في نيويورك.
واكدت الجمعية ،في ختام بيانها ،أنّ هذه
الزيارة الدورية ساهمت ،كما سابقاتها ،في
تعزيز مكانة لبنان قطاعا ً مصرفيا ً ومصرفا ً
مركزيا ً في المنظومة المصرفية العالمية ،رغم
ك ّل التحديات اإلقليمية والدولية المحيطة في
المنطقة .وكانت مناسبة أكد خاللها المسؤولون
األميركيون في الكونغرس واإلدارة كما في
المصارف المراسلة االطمئنان والحرص على
مكانة لبنان وسالمة العمل المصرفي فيه».

مجل�س محافظي الم�صارف المركزية وم�ؤ�س�سات النقد
يدعم تعزيـز ال�شمـول المالـي فـي الدول العربية
أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية حرصه على «استمرار إيالء قضايا تحسين الشمول
المالي والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة ،األولوية
واألهمية الكبرى في إطار السياسات االقتصادية المتخذة».
وأص��در المجلس بيانا ً جاء فيه« :إدراك��ا ً لألهمية الكبرى
التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول إلى التمويل
والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو االقتصادي الشامل
والمستدام وتعزيز االستقرار االقتصادي والمالي ،فإن مجلس
محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكد
حرصه على استمرار إي�لاء قضايا تحسين الشمول المالي
وال��وص��ول ال��ى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة ،األولوية
واألهمية الكبرى في اط��ار السياسات االقتصادية المتخذة،
يجدد المجلس في هذا الصدد ،تأكيده ودعوته إلى المضي قدما ً
في تطوير التشريعات واألنظمة واألطر الرقابية التي تساعد
على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع
اإلبتكار في هذا المجال ،ومتابعة مساعي اإلرتقاء بأنظمة البنية
التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي ،وتشجيع تطور
وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية .كما يولي المجلس

في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات
المالية ،حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية
في المعامالت المالية والمصرفية ،بما يرسخ الثقة في النظام
المالي م��ن جهة ،وي��خ��دم م��ن جهة أخ��رى أغ���راض التوعية
والتثقيف».
وأك���د المجلس «أهمية تعزيز ال��ت��ع��اون والتنسيق على
المستويين اإلقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم
الشمول المالي ،بما يق ّوي من فرص الحوار وتبادل التجارب
والخبرات في شأن السياسات المناسبة».
ورحب «بالجهود التي يقوم بها فريق العمل اإلقليمي لتعزيز
ّ
الشمول المالي في الدول العربية المنبثق منه ،والذي يتولى
صندوق النقد العربي أمانته الفنية» ،مث ّمنا ً «جهود الفريق في
المساهمة في تطوير السياسات واإلج��راءات المتعلقة بتعزيز
الشمول المالي ،ودرس سبل اإلرتقاء بمؤشرات الشمول المالي
في المنطقة العربية ،وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة
أخ��رى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية
مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية».

الجمعية العربية لل�ضمان تختتم
ور�شة الدرا�سات االكتوارية اليوم
تابعت الجمعية العربية للضمان االجتماعي ورشة
العمل ح��ول «ال��دراس��ات االكتوارية في خدمة الضمان
االجتماعي» ،لليوم الثاني على التوالي ،في حضور رئيس
الجمعية الدكتور محمد كركي ،حيث تضمن جلستي عمل،
األولى تحت عنوان «مدى تأثير التغيرات الديموغرافية
واالقتصادية على أنظمة الضمان االجتماعي وترأسها الوير
السابق الدكتور شربل نحاس الذي أشار إلى «أنّ أنظمة
الضمان تدخل ضمن ثالث مجموعات ،األولى تغطي حوادث
العمل والمرض ،والثانية توزيعية كالتعويضات العائلية،
أما الثالثة فهي إدارة المخاطر عبر الزمن ( نظام التقاعد )
ويقوم على نوعين من نظم التمويل،الترسملي الذي يتكون
معياره األساسي من المردود الحقيقي للتوظيفات والذي
يرتبط باألوضاع االقتصادية المحلية والدولية ،والتمويل
التوزيعي الذي يقوم معياره على التمويل من قبل الفئة
العاملة للفئة المتقاعدة ،والذي يتأثر بالبنية الديموغرافية
وبنسبة النمو اللتين تؤثران بشكل مباشر على اإليرادات».

وحاضر أيضا ً الخبير االقتصادي الدكتور إيلي يشوعي
حول أنظمة الضمان والعوامل االقتصادية التي تؤثر عليها
وق��دم س��رد تاريخي لنشوء أنظمة الضمان في العالم،
وتطرق إلى أهم المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية التي
تؤثر على أنظمة الضمان (الخصوبة ،النمو االقتصادي،
ال��ب��ط��ال��ة )..ب��اإلض��اف��ة إل��ى أهمية التغير السلوكي،
الديموغرافي واالقتصادي للشعوب.
كما قدم الخبير االكتواري سميح جحا ورقة عمل حول
تأثير التغيرات الديموغرافية على المالءة المالية ألنطمة
الضمان االجتماعي من خ�لال أمثلة عملية ،وق��دم عدة
سيناريوهات عن تأثير الفرضيات على ديمومة النظام.
أما الجلسة الثانية فترأسها رئيس الجمعية العربية
الدكتور محمد كركي قدمت خاللها الدكتورة منال الدق
ورقة عمل حول « الموازنة العمومية المبنية على المبادىء
االكتوارية « ،على أن تختتم ورشة العمل اليوم بجلسة
ختامية تعلن فيها عن التقرير الختامي والتوصيات.

م�شروع تطوير الممار�سات الزراعية
لم�صلحة الأبحاث وم� ّؤ�س�سة ال�صفدي
تنفذ مؤسسة الصفدي بالتعاون
مع مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
( )LARIـ العبدة ،مشروع «دعم
التدخالت الرئيسية لتطوير سلسلة
القيمة والمتعلقة ب��ال��م��م��ارس��ات
الزراعية الجيدة للبطاطا والخضار
الورقية» ،بتمويل من منظمة العمل
ال��دول��ي��ة  ILOوض��م��ن برنامجها
«تمكين التكيف الوظيفي وحماية
شروط العمل الالئق في المجتمعات
الريفية المتض ّررة من أزمة الالجئين

ال��س��وري��ي��ن ف��ي ش��م��ال ل��ب��ن��ان» من
أج��ل تحسين ال��ظ��روف االقتصادية
واالجتماعية للبنانيين المتض ّررين
من األزم��ة السورية في شمال لبنان
وت��أم��ي��ن ف���رص ع��م��ل م��ن��ت��ج��ة من
خ�لال التنمية االقتصادية المحلية
والمنشآت المستدامة.
يستهدف ال��م��ش��روع ح��وال��ي 60
مزارعا ً من مختلف المناطق العكارية،
ينتمون إلى  4تعاونيات زراعية هي:
الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية

ف��ي سهل ال��رم��ول ـ ع��ك��ار ،الجمعية
التعاونية ل��م��زارع��ي البطاطا في
عكار ،جمعية تعاونية حلبا لإلنماء
الزراعية والجمعية التعاونية للتنمية
الريفية في مجدال ـ عكار ،كما يستفيد
منه مزارعو منطقة عكار بشكل عام.
وقد ت ّم اختيار هذه التعاونيات،
كونها ناشطة ف��ي م��ج��ال البطاطا
والخضار الورقية في المنطقة ،من
قبل اللجنة االستشارية الخاصة
بالبرنامج والتي تضم ع��دة شركاء
محليين ومن بينهم مؤسسة الصفدي.
وأش���ار م��دي��ر ال��م��ش��روع م��ن قبل
مؤسسة الصفدي أنور درنيقة ،إلى أنّ
«هذه اللجنة تشكلت من عدة شركاء
محليين ومن بينهم مؤسسة الصفدي،
وال��م��ش��روع ي��ه��دف إل���ى تخفيض
تكاليف اإلنتاج ،التوزيع والتسويق
م��ن خ�لال التعاونيات المستهدفة
بما في ذل��ك توفير خدمات اإلرش��اد
والتدريب التقني ،وإدخ��ال أصناف
زراعية جديدة تتناسب مع األسواق
المحلية واألوروبية من خالل حقول
تجريبية ،باإلضافة إلى التدريب على
الممارسات الزراعية الجيدة».

رحب «بك ّل الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول
كما ّ
الى الخدمات المالية» ،مؤكدا ً «أهمية تعاون المجتمع الدولي
من خالل األط��ر والمؤسسات والتج ّمعات الدولية المختصة
وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،للمساهمة في
تحقيق شمولية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات
المجتمع بحلول عام  ) 2020Universal Access( 2020في
هذا السياق ،وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول
المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا
وسياسات وبرامج ،فإن المجلس سيخصص يوما ً عربيا ً للشمول
المالي».
وختم المجلس بيانه بتأكيد «التزامه بمواصلة العمل لتوفير
البيئة المالئمة لتحقيق أه��داف شمولية الخدمات المالية في
ال��دول العربية .كذلك يُعرب المجلس في هذه المناسبة عن
تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل اإلقليمي
لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معهم»،
داعيا ً «إلى متابعة الجهود وتكثيفها وتوفير الخبرات الفنية
التوجهات
وبناء القدرات على المستوى العربي ،بما يخدم
ّ
االستراتيجية للشمول المالي».

�إطالق م�شروع فرز النفايات
في  20مركز ًا للإ�سعاف والطوارئ
ت ّم إطالق مشروع فرز النفايات في  20مركز لإلسعاف والطوارىء ،بدعم
من «بنك البحر المتوسط» وبهبة مقدمة منه للسنة الثالثة على التوالي ،في
حفل أقيم في المركز الرئيسي لفرق اإلسعاف والطوارىء ،في حضور مندوب
«بنك البحر المتوسط» الياس ماضي ،رئيسة فرق اإلسعاف والطوارىء روزي
بولس ،نائب مدير اإلسعاف ألكسي نعمة وعدد من أعضاء اللجنة المحلية في
أنطلياس ،إضافة إلى مسؤولين ومتطوعين في فرق اإلسعاف والطوارىء.
وقد شكرت بولس «بنك البحر المتوسط» على الدعم المتواصل الذي يمنحه
للصليب األحمر عامة ولفرق اإلسعاف والطوارئ خصوصاً.
والمراكز المشمولة بالمشروع هي :سبيرز ،التباريس ،فرن الشباك ،المريجه،
جونيه ،انطلياس ،قرنة شهوان ،بيت مري ،جل الديب ،جبيل ،فالوغا ،بولونيا،
زحلة ،قب الياس ،بعبدا ،عاليه ،الدامور ،الشويفات ،البترون ،وإدارة وعمليات
اإلسعاف والطوارئ في الحازمية.

«العزم البيئي» ينظم محا�ضرة
حول �إدارة النفايات ال�صلبة

نظم «منتدى العزم البيئي» لمناسبة «يوم األرض» ،محاضرة بعنوان:
منسق المنتدى نجيب سنجر ،وذلك في مق ّر
«إدارة النفايات الصلبة» ،ألقاها ّ
منتديات وقطاعات العزم في طرابلس.
استه ّل سنجر كالمه بتعريف المخلفات ،فأشار إلى «وجود تصنيفات متعددة
في هذا الصدد ،سواء من حيث النوع أو درجة الخطورة».
وعن إدارة المخلفات ،لفت إلى أنها «تم ّر بخمس مراحل ،ب��دءا ً باإلنتاج
والتولد ،التخزين ،التجميع ،النقل ،والتصريف» ،منبها ً إلى أنّ «اإلدارة السليمة
ينبغي أن تم ّر بهذه المراحل جميعها».
وع��رض سنجر رسما ً توضيحيا ً لعملية ف��رز النفايات ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«التصريف يتنوع بين تخفيض النفايات ،إعادة استعمالها ،تدويرها ،وتحويلها
إلى طاقة» ،مؤكدا ً «الحاجة إلى مختلف هذه الطرق ،ولكن بنسب مختلفة ،مع
االبتعاد والتقليل قدر اإلمكان من الطمر».
وأبرز سنجر «إحصاءات تقريبية حول التعامل مع النفايات الصلبة في
لبنان» ،مالحظا ً «االعتماد شبه الكامل على المطامر والمكبات العشوائية ،مع
وجود تجارب ناجحة في العديد من القرى والبلدات ،لناحية الفرز من المصدر،
وبالتالي إعادة االستعمال والتدوير».
وقدم عرضا ً «لمشكلة المخلفات الصلبة في طرابلس ،سواء لجهة المكب أو
معمل الفرز».

لجنة المال تتابع ملف النفايات

كنعان :نطالب بجل�سة عامة لمناق�شته

كنعان مترئسا ً جلسة اللجنة في مجلس النواب
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ،قبل ظهر
أمس ،في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان ،وحضور وزير المالية علي حسن خليل،
وزير البيئة محمد المشنوق ،مقرر اللجنة النائب فادي
الهبر والنواب :ياسين جابر ،احمد فتفت ،جمال الجراح،
عباس هاشم ،كاظم الخير ،عبدالمجيد صالح وعاطف
مجدالني.
كما حضر الجلسة مستشارا وزير البيئة الدكتورة منال
مسلم وغسان صياح ،األمين العام السابق لمجلس الوزراء
الدكتور سهيل بوجي ،رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجسر ،رئيس إدارة البرامج في مجلس اإلنماء واإلعمار
الدكتور ابراهيم شحرور.
وق��ال كنعان« :توافقنا في الجلسة على مسألتين:
األولى ما يتعلق بالمساءلة والتقارير وما سنطلبه ،واآلن
عبر وسائل اإلعالم أن يكون هناك جلسة عامة للمجلس
النيابي تخصص للمحاسبة والمساءلة والمراقبة
تخضع لها الحكومة ،وتاليا ً متابعة القضاء واستيضاح
األمين العام السابق لمجلس الوزراء وإعطاء المستندات
التي طلبناها منه وأخيرا ً واألهم هي الخطة المستقبلية،
ونحن حصلنا على محضر وهو يحمل الرقم  90سنة
 2016والمتعلق بقرار مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة
أي في مرحلة االربع سنوات المقبلة ،وقد استوقفنا في
هذا القرار عدة أم��ور ،وسألنا عنها .أوال ً هنالك حوافز
ستعطى لبلديات معنية والمحيطة بالمطامر ،وهي
المطامر التي تحددت في برج حمود ،وكما ورد بالقرار
عقاريا ً الجديدة البوشرية ،وسألنا عن هذا االم��ر ،قيل
لنا إنّ العقار المالصق مثالً لمطمر ب��رج حمود ولكن
عقاريا ً هو تابع لهذه البلدة ،والشويفات وبرج البراجنة

والمنطقة الخدماتية الثانية الشوف وعاليه تدفع من
حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها
من الصندوق البلدي المستقل ،وقد حددوا لهذه السنة
مبلغ ثمانية ماليين دوالر قابلة للتمديد بقرار من مجلس
الوزراء ،وحددوا ً عن ك ّل طن من النفايات المتراكمة التي
تصل إل��ى معمل الناعمة تحسب أيضا ً من الصندوق
البلدي بحدود ستة دوالرات اميركية واوضوحها بقرار
ثان أيضا ً تذهب إلى البلديات المحيطة هذه الحوافز.
نحن بالنسبة لنا جيدة ولكن يجب أن ال تكون دائمة وال
انتقالية إنما موقتة والقرار األساسي لتكليف مجلس
اإلنماء واإلعمار من جديد القيام بمناقصات عن المناطق
في بيروت وجبل لبنان ما عدا جبيل بالتساوي لألعمال
التالية بشكل متصل أال وه��و الكنس والجمع ،الفرز
والمعاينة ،الطمر الصحي ،انشاء وتطوير معامل الفرز
والمطامر الصحية ،واإلن��ش��اءات الصحية والدراسات
واإلشراف على األعمال».
أضاف« :وفي المقابل سنتابع هذا الملف في القضاء
المختص متابعة جدية وبضغط جدي وفعلي حتى ال
يلفلف ويتكسر وسيكون ذلك احدى مسؤولياتنا وتاليا ً
سنتابع تنفيذ الخطط التي وضعها مجلس الوزراء والتي
تجد حالً دائما ً وجذريا ً لمشكلة النفايات في لبنان ،وأنا
أبلغت المعنيين في هذا الموضوع بأننا سنتابعها دوريا ً
في لجنة المال والموازنة حتى ال نعود نرى تلك الكارثة
التي شاهدناها في الماضي ،وأخيرا ً هذا األمر نضعه برسم
ك ّل الكتل السياسية ،ويفترض أن توفر اإلرادة السياسية
لدى ك ّل الكتل حتى ننقذ بلدنا وننقذ مجتمعنا إذ ال يجوز
أن يستمر هذا التكاذب وتغطية مثل هذه الكوارث ولذا
يفترض أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم».

�أبو فاعور يطلب �إقفال عيادة في الدورة
طلب وزي��ر الصحة العامة وائل
أب��و فاعور من محافظ جبل لبنان
فؤاد فليفل اإليعاز لمن يلزم بإقفال
ع��ي��ادة أخصائي المعدة الدكتور
داني طنوس في مج ّمع العيادات في
«بناية باغوس» في الدورة ،بالشمع
األح��م��ر« ،بسبب قيامه بعمليات
«فيلر» و«بوتوكس» بإشراف طبيبة

األش��ع��ة غريس م��ال��ك ،واللذين ت ّم
ضبطهما خ�لال كشف فريق وزارة
الصحة على العيادة يجريان الفيلر
إلحدى السيدات ،ما يخالف قانون
مزاولة مهنة الطب المعطاة لهما من
قبل ال����وزارة وش���روط مهنة الطب
التجميلي في لبنان» ،بحسب بيان
الوزارة.

كما أح��ال أب��و فاعور الملف إلى
نقيب األط��ب��اء أن��ط��وان البستاني،
طالبا ً اإليعاز لمن يلزم بالتحقق في
األمر واتخاذ اإلج��راءات الالزمة في
ّ
حق الطبيبين المخالفين المذكورين
اح��ت��رام �ا ً لمهنة ال��ط��ب ف��ي لبنان
وح��ف��اظ �ا ً على صحة اللبنانيين
وسالمتهم».

الوفد اللبناني يلتقي الم�ست�شار االقت�صادي
للرئي�س البلغاري ونائب وزير ال�سياحة
أجرى الوفد االقتصادي اللبناني برئاسة نائب رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد في اليوم الثاني من
زيارته إلى بلغاريا ،سلسلة نشاطات ولقاءات مع المعنيين
بالملف االقتصادي البلغاري ،كان أبرزها االجتماع مع
المستشار االقتصادي لرئيس جمهورية بلغاريا أفغيني
أنجيلوف ،ونائب وزي��ر السياحة البلغاري نيكولينا
أنجيلكوفا ،وتم خالل االجتماعين البحث بشكل مع ّمق في
سبل تعزيز التعاون االقتصادي والسياحي بين البلدين.
وف��ي االج��ت��م��اع م��ع المستشار االق��ت��ص��ادي لرئيس
رح���ب ب��داي��ة أنجيلوف بالوفد
جمهورية ب��ل��غ��اري��اّ ،
االقتصادي اللبنانية ،م��ؤك��دا ً «اهتمام ب�لاده بتطوير
التعاون االقتصادي مع لبنان الذي يتمتع بميزات كثيرة
أبرزها قطاعه الخاص الذي لديه خبرات كبيرة ويحوز
على ثقة من خالل النجاحات التي حققها حول العالم».
وعرض رؤية بالده «للتحول االقتصادي التي تنفذها
بالده ال سيما االنخراط اكثر في اقتصاد السوق واالندماج
في السوق األوروبية ،كما طرح االمكانات الكبيرة المتاحة
في هذا اإلطار إلفادة الشركات اللبنانية من هذه العملية».
وأكد فهد ،من جهته ،أنّ «القطاع الخاص اللبناني يتطلع
بإيجابية إلقامة تعاون مثمر مع نظيره البلغاري ،الذي
يساهم إلى ح ّد بعيد في تنمية العالقات االقتصادية بين
البلدين .وشدّد خالل اللقاء على ضرورة تحديد الفرص
والقطاعات التي يمكن العمل عليها في المستقبل ،مبديا ً
استعداد القطاع الخاص لإلسهام بإيجابية في الورشة
االقتصادية التي تقوم بها بلغاريا ،وقال «هذا ليس غريبا ً
عن القطاع الخاص ال��ذي له بصمات اقتصادية هامة
حول العالم» .ودعا فهد في الوقت نفسه القطاع الخاص
البغاري «إلى االستثمار في لبنان مع الكثير من القطاعات
الواعدة ،وكذلك اعتماد لبنان كمركز للشركات البلغارية
للدخول إلى أسواق المنطقة».
أما رئيس مجلس األعمال اللبناني ـ البلغاري أحمد عالء

الدين فشدّد على «ض��رورة زي��ادة التواصل بين القطاع
الخاص في البلدين ،لوضع رؤية مشتركة حول الفرص
المتاحة إن كان في لبنان أو بلغاريا أو خارجهما للعمل
عليها بشكل مشترك في المستقبل» .وأك��د أنّ مجلس
األعمال اللبناني ـ البلغاري «سيعمل في المستقبل على
زيادة التواصل وتنظيم وفود اقتصادية في االتجاهين
لعقد لقاءات بين رجال االعمال في البلدين لتحديد مجاالت
التعاون الثنائي».
بعد ذلك ،توجه الوفد إلى وزارة السياحة البلغارية،
حيث عقد اجتماعا مع نائبة وزي��ر السياحة نيكولينا
أنجيلكوفا ،في حضور كبار الموظفين في ال��وزارة ،وت ّم
خالل االجتماع البحث في سبل تنمية التعاون السياحي
بين البلدين.
وبعدما رحبت أنجيلكوفا بالوفد اللبناني ،أكدت وجود
مجاالت كبيرة للتعاون السياحي بين البلدين ،خصوصا ً
أنّ بلغاريا تتمتع بشهرة سياحية مرموقة وكذلك لبنان،
مشيرة إلى إمكان إقامة مشاريع سياحية باستثمارت
بلغاريا ـ لبنانية مشتركة في البلدين.
وأب��دت أنجيلكوفا استعدادها التخاذ ك� ّل الخطوات
الممكنة لتشجيع مواطنيها لزيارة لبنان.
ون ّوه فهد باألفكار التي طرحتها انجيلكوفا ،مشيرا ً إلى
«ض��رورة العمل على فتح خط طيران مباشر بين لبنان
وبلغارايا لتسهيل االنتقال بين البلدين» ،معتبرا ً أنّ «هذا
األمر اساسي لتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون
االقتصادي والسياحي» .وتمنى على أنجيلكوفا «تسهيل
إعطاء التأشيرات للبنانيين الى بلغاريا».
أما عالء الدين فلفت إلى «وج��ود فرص كبيرة القامة
تعاون سياحي بين البلدين ،إن بالنسبة إلى الزيارات
السياحية ،أو االستثمار في مشاريع سياحية» ،مشيرا ً الى
ان «هناك عددا ً من رجال األعمال اللبنانيين لديهم الرغبة
في إقامة مثل هذه المشاريع».

ن�شاطات اقت�صادية
{ التقى وزي���ر ال��زراع��ة أك��رم
شهيب وف����دا ً م��ن م��زارع��ي عكار
وال���م���ن���ي���ة وال���ض���ن���ي���ة وج��ب��ي��ل
والبترون.
كما استقبل شهيب رئيس بلدية
النبي شيت جعفر الموسوي.
{ ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة
المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل
جلستها المقررة تابعت خاللها
درس اقتراح القانون الرامي إلى
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد ،ناقشت خاللها األحكام
المتعلقة مع المه ّمات والصالحيات
الخاصة باالدّعاء من قبل الهيئة كما

صالحياتها االستقصائية وعالقتها
مع بعض الجهات لهذه الغاية إلى
جانب بعض األحكام األخرى.
{ تابعت لجنة األشغال العامة
والنقل والطاقة والمياه خالل جلسة
عقدتها أمس برئاسة رئيس اللجنة
النائب محمد قباني أزمة السير.
ـ ع��رض رئيس غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي مع
عضو مجلس اإلدارة محمود عبد
الكريم للواقع االقتصادي الشمالي
ولشؤون الغرفة شماالً.
{ أق�������ام م���ج���ل���س األع����م����ال
اللبناني ـ الهولندي مأدبة غداء

تكريما ً لرئيس مجموعة بيبلوس
المصرفية الدكتور فرنسوا باسيل
في مطعم «لو مايون» ،حضرها إلى
رئيس المجلس محمد خالد سنو
واألعضاء ،وزير االقتصاد والتجارة
آالن ح��ك��ي��م وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد
المشنوق ،سفيرة هولندا هيستر
س��م��س��ون ،م��ح��اف��ظ ب��ي��روت زي��اد
شبيب ،ومحافظ جبل لبنان فؤاد
فليفل ،رئيس جمعة تجار بيروت
نقوال شماس وحشد من الفاعليات
السياسية ،االقتصادية ،المصرفية،
التجارية ،الديبلوماسية ورجال
األعمال.

