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ّ
«بريكس» تدشن مجلس أعمالها
وتأجيل االتفاق على املصرف اإلنمائي
شهدت اجتماعات مجموعة دول البريكس في جنوب
أفريقيا صعوبات أمام االتفاق على بعض املشاريع ،مثل
انشاء مصرف للتنمية ،لكنها نجحت في تأسيس مجلس
أعمالها الذي يعزز العالقات التجارية بينها

زوما وزوجته توبيكا يرحبان بالرئيس الصيني في دوربان أمس (أ ف ب)
اخ� �ت� �ت� �م ��ت ال � � � ��دول ال� �ن ��اش� �ئ ��ة ال �خ �م��س
ف ��ي م �ج �م��وع��ة ب��ري �ك��س ،أم � ��س ،قمتها
ال�خ��ام�س��ة ف��ي م��دي�ن��ة دورب� ��ان الجنوب
أفريقية .وفيما ظ�ه��رت صعوبات أم��ام
إن �ش��اء م �ص��رف ان �م��ائ��ي ،دش �ن��ت ال ��دول
األع �ض��اء مجلس أع�م��ال ب��ري�ك��س ،وهو
م��ؤس �س��ة ه ��ام ��ة م ��ن امل �ت��وق��ع ان ت �ق��ود
اس �ت �ث �م��ارات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ب�ين دول
املجموعة .ودشن رئيس جنوب افريقيا
ج��اك��وب زوم ��ا ،امل�ج�ل��س خ�ل�ال اجتماع
ع�ل��ى ال�ف�ط��ور ل �ل��دول ال�خ�م��س األع�ض��اء
ف��ي املجموعة ،وه��ي ال�ب��رازي��ل وروس�ي��ا
وال� �ه� �ن ��د وال � �ص�ي��ن وج � �ن� ��وب اف��ري �ق �ي��ا.
وأضاف زوما «انتهز الفرصة نيابة عن
أع �ض��اء ب��ري�ك��س ألع�ل��ن ت��دش�ين مجلس
األعمال اليوم (أمس) لكم جزيل الشكر».
وأضاف «نحن مقتنعون بأننا نستطيع
ع��ن ط��ري��ق امل�ش��ارك��ة ال�ه��ادف��ة التفاوض
ع �ل��ى ان � �م ��اط ج ��دي ��دة م ��ن االت �ف��اق �ي��ات
التنموية ذات ال�ن�ف��ع امل�ش�ت��رك م��ع دول
ب��ري�ك��س» .وك��ان��ت جنوب افريقيا تأمل
ك� �ث� �ي� �رًا ف � ��ي ت��أس �ي��س
امل � � �ص� � ��رف اإلن � �م� ��ائ� ��ي
امل � �ف � �ت� ��رض أن ي �م ��ول
ج � � ��زءًا م� ��ن ح��اج��ات �ه��ا
ال � �ه ��ائ � �ل ��ة ف � ��ي ال �ب �ن��ى
التحتية في منطقتها.
وه� � ��ي م � � �ب � ��ادرة أع �ل��ن
ع �ن �ه��ا ال� �ع ��ام امل��اض��ي
في القمة السابقة التي
ُعقدت في الهند.
ل� �ك ��ن ال� ��رئ � �ي� ��س زوم � ��ا
اك �ت �ف��ى ب� ��اإلع�ل��ان ع��ن
اط� � �ل� ��اق امل � �ف � ��اوض � ��ات
رس�م�ي��ًا ول �ي��س ان�ش��اء
املصرف كما كان يأمل
البعض .وق��ال أم��ام ضيوفه «قررنا بدء
املفاوضات الرسمية لتأسيس مصرف
جديد للتنمية تابع ملجموعة بريكس
مخصص لحاجاتنا الذاتية في البنى
التحتية وهي كبيرة ،نحو  4500مليار
دوالر للسنوات الخمس املقبلة ،ولكن
اي �ض��ًا ل�ل�ت�ع��اون م��ع األس � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة
األخرى والبلدان النامية في املستقبل».
ً
وتابع قائال «اننا مرتاحون لكون انشاء
مصرف جديد للتنمية قابل للحياة»،
م �ض �ي �ف��ًا أن ال � � ��دول ال �خ �م��س س�ت�ج��ري
ت �ق �ي �ي �م��ًا مل ��ا آل � ��ت ال� �ي ��ه األم � � ��ور ف ��ي ه��ذا
الخصوص على هامش قمة العشرين
امل��رت �ق��ب ع�ق��ده��ا ف��ي س ��ان ب�ط��رس�ب��ورغ
(روس � �ي� ��ا) ف ��ي أي� �ل ��ول امل �ق �ب��ل .وت �ح��دث
زوما ايضًا عن كابل تحت البحر بطول
 28400ك�ي�ل��وم�ت��ر ل�لان�ت��رن��ت ي��رب��ط بني
دول امل�ج�م��وع��ة و«ي��زي��ل التبعية تجاه
نقاط االتصال في البلدان املتطورة».
أم� � ��ا وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ال � ��روس � ��ي أن� �ط ��ون
سلوانوف ،فرأى ،من ناحيته أنه ال يزال
ع�ل��ى ال� ��دول ان ت�ت�ف��ق ع�ل��ى امل�ب�ل��غ ال�ت��ي
تريد كل منها املساهمة به في رأسمال
امل�ص��رف وع�ل��ى ت��وزي��ع األص ��وات .وق��ال
امل �م �ث��ل ال ��روس ��ي ألف��ري �ق �ي��ا ،م�ي�خ��ائ�ي��ل
مارغيلوف« ،نعتقد ان��ه يتعني تحقيق

امل �ش ��اري ��ع االن �م��ائ �ي��ة خ �ط��وة خ �ط��وة»،
مضيفًا أن «مصرف البريكس يجب ان
ي�ك��ون مصرفًا تنمويًا ،واع�ت�ق��د ان��ه من
االفضل الحديث عن مشاريع .وبعد ذلك
سنتحدث عن املبالغ الضرورية».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال� ��روس� ��ي
ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن إن «ب��ري �ك��س تحتل
موقعًا فريدًا في االقتصاد العاملي وهي
أك �ب��ر س ��وق ف��ي ال �ع��ال��م .ل ��دى دول �ن��ا 40
في املئة من سكان العالم .دول بريكس
ل��دي�ه��ا م� ��وارد طبيعية ك�ب�ي��رة وق��واع��د
صناعية جيدة اإلعداد وأفراد حاصلون
على ت��دري��ب ج�ي��د ..نحن نولد نحو 30
في املئة من الربح االجمالي في العالم».
ب��دوره ،ق��ال الرئيس الصيني شي جني
بينغ «م��ن امل�ه��م للغاية ل��زع�م��اء أع�م��ال
ب��ري�ك��س ان ي�ج�ت�م�ع��وا وي�ب�ح�ث��وا سبل
ال� �ت� �ع ��اون .أود ان اش �ي ��د ب ��االن� �ج ��ازات
ال�ه��ائ�ل��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا م�ن�ت��دى األع �م��ال
هذا منذ انشائه وأود ان اهنئكم بإنشاء
م �ج �ل��س األع � �م� ��ال .ال� �ت� �ع ��اون ال �ت �ج��اري
ب� � �ي � ��ن دول ب � ��ري� � �ك � ��س
ي � ��واج � ��ه ف� ��رص� ��ًا ف ��ري ��دة
ف ��ي االس� � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة
والدول املتقدمة».
م � � ��ن ج � �ه � �ت � �ه� ��اّ ،
رح � �ب� ��ت
رئ�ي�س��ة ال �ب��رازي��ل ديلما
روس �ي��ف ع��ن «ب �س �ع��ادة
ك�ب�ي��رة» ب��إن�ش��اء مجلس
أع�م��ال بريكس ،معتبرة
أن «ان �ش��اء ه��ذا املجلس
يكمل جهود حكوماتنا.
ت ��دف� �ق ��ات� �ن ��ا ال� �ت� �ج ��اري ��ة
م � ��ع ال � �ع ��ال ��م ك� �ك ��ل ن�م��ت
 482ف ��ي امل� �ئ ��ة» .وت�م�ث��ل
دول ب��ري �ك��س مجتمعة
ُ
خمس الناتج املحلي اإلجمالي العاملي،
لكنها تجد صعوبة ف��ي تحويل ثقلها
االق � �ت � �ص� ��ادي إل � ��ى ق � ��وة س �ي��اس �ي��ة ف��ي
ال �س��اح��ة ال ��دول �ي ��ة .وي ��أت ��ي ن �ج��اح دول
امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ان� �ش ��اء م �ج �ل��س أع �م��ال
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي فشلت فيه ف��ي االتفاق
على تفاصيل تتعلق بالتمويل واملكان
ال� � �خ � ��اص ب � �م � �ص ��رف ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ت ��زم ��ع
املجموعة ان�ش��اءه .وسيجتمع املجلس
مرتني في العام وستكون رئاسته دورية
كل عام بالتوافق مع القيادة السياسية.
وطموح البريكس هو انشاء مؤسسات
او اج� � �ه � ��زة ت� �س� �م ��ح ل� � �ل � ��دول ال �خ �م��س
بالتخلص م��ن هيمنة ال ��دول الغربية.
واملصرف االنمائي من شأنه ان يسمح
ل �ه��ا ب��االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي
واحتياطي ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي من
العمالت الصعبة.
غ �ي��ر أن ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � � ��دول ال �ن��اش �ئ��ة
تخشى من ان تؤدي مؤسسات بريكس
ال ��ى ت��رس�ي��خ ه�ي�م�ن��ة ال�ص�ي�ن�ي�ين ال��ذي��ن
يتنامى وجودهم .إلى ذل��ك ،التقى قادة
البريكس بعد ظهر أم��س نحو خمسة
عشر من القادة األفارقة في أحد الفنادق
الفخمة في شمال دوربان.
(أ ف ب ،رويترز)

خشية من أن
تؤدي مؤسسات
بريكس الى ترسيخ
هيمنة الصينيين

مبوب
◄ وفيات ►

مفقود

آل فضل الله وأهالي كفركال
ينعون إليكم رحيل العالمة
السيد محسن فضل الله
حيث ووري جثمانه الطاهر في النجف
األش��رف تقبل التعازي في بلدته كفركال
اليوم الخميس وغدًا الجمعة من الساعة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة وح� �ت ��ى ال � �س ��ادس ��ة ع� �ص� �رًا ف��ي
حسينية البرجاوي ــ بئر حسن
ُ
س��ت �ق��ام ذك� ��رى م� ��رور أس �ب��وع ف��ي ب�ل��دت��ه
كفركال ،األحد العاشرة صباحًا.
ولكم األجر والثواب.

فقد ج��واز سفر برازيلي باسم أم��ل علي
م�ص�ط�ف��ى ،ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم 76/467673

ابنة الفقيدة ساره فيليب طراد
شقيقتاها تانيا زوج��ة السفير السابق
روبير عرب وعائلتها
نائلة رينه معوض وعائلتها
عائلة عمها املرحوم فريد
عائلة عمها املرحوم قيصر
عائلة عمها املرحوم إميل
عائلة عمها املرحوم ندرا
عائلة عمتها املرحومة روز بربر عيسى
الخوري
ع��ائ�ل��ة ع�م�ت�ه��ا امل��رح��وم��ة أدال خ�ي��ر ال�ل��ه
عيسى الخوري
عائلة عمتها امل��رح��وم��ة فكتوريا يونس
راموس (في املهجر)
وع�م��وم ع��ائ�لات :ط��راد ،عيسى ال�خ��وري،
رح� �م ��ه ،روك ،ع � ��رب ،م� �ع ��وض ،وي �غ��ان��د،
ج �م �ه��وري ،ق�ص��رم�ل�ل��ي ،رام� ��وس وع�م��وم
ع��ائ�لات ب�ش��ري وزغ��رت��ا وأن�س�ب��اؤه��م في
ال��وط��ن وامل�ه�ج��ر ي�ن�ع��ون إل�ي�ك��م فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
دانيال نجيب عيسى الخوري
أرملة املرحوم فيليب طراد
املنتقلة إل��ى رحمته تعالى ي��وم االثنني
الواقع فيه  25آذار ّ 2013
متممة واجباتها
الدينية.
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة
 28و 29ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون ك��ات��درائ�ي��ة
م ��ار ج��رج��س امل��ارون �ي��ة _ وس ��ط ب�ي��روت
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.

ُ
فقدت أوراق إقامة سيريالنكية باسم
Horaphal Pedige Chamapika Shirani
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
03/889597

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

عماد عجاج شويري وعائلته
هدى شويري دمبكلي وأوالدها
ينعون بمزيد م��ن األس��ى امل��أس��وف عليه
املرحوم
إسكندر عجاج شويري
تقام الصالة لراحة نفسه اليوم الخميس
 28ال�ج��اري الساعة ال��واح��دة بعد الظهر
في كاتدرائية القديس بولس _ حريصا.
تقبل ال�ت�ع��ازي ب�ع��د ال �ص�لاة ف��ي ص��ال��ون
الكاتدرائية.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.

اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم صيدلية
ب �ن��اء ل�ل�ط�ل��ب ت ��اري ��خ  2013/3/26ت�ق��رر
ت�ع��دي��ل اس��م ال�ص�ي��دل�ي��ة امل �ع��روف��ة ب��اس��م:
«صيدلية فينوس ـ
 »PHARMACY VENUSاملسجلة تحت
رقم  2013/4003775البقاع لتصبح:
«صيدلية نزيه ـ »PHARMACY NAZIH
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر
امني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
ط �ل �ب��ت رم ��زي ��ة م �خ �ي �ب��ر اي � ��وب ب�ص�ف�ت�ه��ا
وك �ي �ل��ة ع ��ن ح �س�ين ع �ل��ي س �ل �ي �م��ان اي ��وب
س �ن��د ت �م �ل �ي��ك ب � ��دل ع ��ن ض ��ائ ��ع ل�ل�م��وك��ل
ح �س�ي�ن ع �ل��ي اي � ��وب امل � �ع� ��روف ب ح�س�ين
علي سليمان اي��وب بالعقار رقم  634من
منطقة يحفوفا العقارية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي

مؤسسة صحافية وإعالمية
تطلب للعمل:

مديرة تسويق
وموظفة ادارية
لغة إنكليزية
وخبرة ضرورية

ذكرى أسبوع
إنا لله وإنا إليه راجعون
ت� � � �ص � � ��ادف ن � � �ه� � ��ار األح� � � � � ��د ال� � � ��واق� � � ��ع ف��ي
 2013/3/31ذك� ��رى م� ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف على شبابه
املرحوم الحاج محمد أحمد السيد أمني
أشقاؤه :علي ،املرحوم حسني ،حسن،
عبد الله ،عباس
ولداه :أحمد وحسني
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة األل�ي�م��ة تتلى آي ��ات من
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م وم�ج�ل��س ع ��زاء ع��ن روح��ه
الطاهرة وذل��ك في تمام الساعة الحادية
عشرة صباحًا (حسب التوقيت الصيفي)
ف ��ي ح�س�ي�ن�ي��ة ب �ل��دت��ه ال �ع��دي �س��ة ـ ق �ض��اء
مرجعيون
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلس � �ف � ��ون :آل أم �ي��ن وال �س �ي ��د وب�ع�ل�ب�ك��ي
وعموم أهالي العديسة.

اعالن
ب�م��وج��ب ع�ق��د ت �ف��رغ ع��ن ح�ص��ص ت��اري��خ
 2012/11/23لشركة إي�م��ادك��و للتجارة
واملقاوالت  IMKمحمد العاصي وشريكه
ت�ف��رغ الشريك محمد العاصي ع��ن كامل
ح �ص �ت��ه ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة مل �ص �ل �ح��ة ال �س �ي��د
وس��ام توفيق ط��اف��ش ال��ذي اص�ب��ح يوقع
ع��ن ال�ش��رك��ة م�ن�ف��ردًا وت�ع��دل اس��م الشركة
ل�ي�ص�ب��ح إي �م��ادك��و ل �ل �ت �ج��ارة وامل� �ق ��اوالت
 IMKوسام طافش وشريكه والشركة من
نوع توصية بسيطة ومسجلة في السجل
التجاري في صيدا برقم  /5001097عام
ومركزها العباسية العقار  3117ورقمها
املالي 1403147
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى احمد شبو

في المكتبات

الرجاء إرس��ال السيرة الذاتية
على العنوان التالي
hrecruitment8@gmail.com

