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اقت�صاد

�أعلن برنامج اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب

وزير االقت�صاد ال�سوري يجتمع بـ«�إدارة اال�ستثمار»

خولي :ال�سيا�سة النفطية الحالية �ستفقد لبنان ثروته

�أورفلي :تب�سيط �إجراءات عمل الهيئة

أشار رئيس اتحاد نقابات العاملين
في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان
مارون خولي إلى أنّ «لبنان بالتوجه
الحالي للسياسة النفطية ،سيفقد
ثروته وسيرهنها للشركات األجنبية
والتي ستتحكم فيها».
وخالل إطالق برنامج اتحاد نقابات
العاملين في قطاع الغاز والتنقيب
في لبنان ،في مؤتمر صحافي عقد
ظهر أمس في مق ّر االتحاد العمالي
ال��ع��ام ،ف��ي ح��ض��ور م��وس��ى فغالي
ممثالً وزي��ر العمل سجعان ق��زي،
رئيس االتحاد العمالي العام غسان
ّ
منظمة لبنان لألمم
غصن ،رئيس
المتحدة سمير الضاهر ،وع��دد من
النقابيين واالتحادات العمالية ،قال
الخولي« :لن تنقل الشركات األجنبية
تجربتها إل��ى ك��ادرات��ن��ا الوطنية
نتيجة لغياب ال��ش��رك��ة الوطنية
اللبنانية التي تساهم وحدها ،في
حال إنشائها ،في عملية التنمية من
خالل تطوير كفاءة الكادر الوطني
لتحقيق أهداف توسيع االستكشاف
ورفع االحتياطيات ومستوى اإلنتاج
واالستغالل األمثل للموارد البترولية
وفق األسس والمعايير العالمية».
ث�� ّم أع��ل��ن ف��ي ب��ي��ان ع��ن برنامج
االتحاد الذي تض ّمن الرؤية والرسالة
وثالثة محاور ،ارتكز األ ّول على العامل
ومشاركته في صنع القرار في نقابته
وصنع التنمية في مجتمعه ووطنه،
واالرتقاء بالعمال المؤهلين للعمل
في قطاع التنقيب إلى المستويات
العلمية والمهنية المناسبة وإلى
التدريب المستمر لمواكبة التطورات
العلمية والفنية.
أ ّم���ا ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي ال���ذي حمل
ع��ن��وان ال��م��ح��ور ال��وط��ن��ي ،فطالب
بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين
التي ص��درت منذ ع��ام  ،2010على
أساس تضمينها مواد تسمح للدولة

بأمس الحاجة إليها؟
متى يبدأ التنقيب لتوليد طاقة ...لبنان
ّ
بمشاركة فعلية في عملية التنقيب
تبدأ بإنشاء «شركة وطنية للبترول
تكون فيها الدولة شريكا ً كامالً بك ّل
األنشطة المتعلّقة بالتنقيب عن الغاز
والنفط بدال ً من أن يقتصر دورها على
جباية األتاوات والرسوم والضرائب
من الشركات األجنبية من دون أن
يكون لها أي وزن أو حضور في عملية
التنقيب ،على أن تكون هذه الشركة
الوطنية مملوكة لمصلحة الدولة
اللبنانية التي من المفترض أن تسيطر
على امتالك وإدارة نصف إنتاج البالد
من النفط وذلك للحفاظ على اإلنتاج
والثروة الوطنية ولتشغيل الكادرات
اللبنانية وتأهيلها».
ك��م��ا ت��ض� ّم��ن ال��م��ح��ور المطالبة
«بإعادة النظر بهيكلية هيئة إدارة
قطاع البترول وصالحياتها ومدى

استقالليتها عن وصاية وزير الطاقة
وحجم السلطات الممنوحة للهيئة
وال��ت��ي تحصر فيها ك�� ّل ال��ق��رارات
الخاصة بالتنقيب ومشتقاته من
دون أي مشاركة فيها أو رقابة لها
حتى م��ن قبل المجلس النيابي».
وطالب «بعدم تثبيت نسبة األتاوة
على إنتاج الغاز والمحدّدة بـ 4في
المئة ف��ي المرسومين الصادرين
طيلة فترة االستثمار الممتدة على
 30عاماً» ،موضحا ً أنّ «تحديدها
بـ 4في المئة فقط من حجم اإلنتاج
يش ّكل عملية نهب مقوننة لعشرات
المليارات علما ً أنّ مختلف البلدان
المنتجة للنفط تبلغ معدلها 13
ف���ي ال��م��ئ��ة ح��ت��ى أن��ه��ا ت��ص��ل في
بعض الحاالت إلى  20في المئة».
وأض��اف« :إنّ تحديد نسبة الـ 4في

«تات�ش» و«�ألفا» تطلقان حملة دعم للجي�ش
دع��ت شركة «ت��ات��ش»  touchرائ��دة االت��ص��االت
الخليوية في لبنان ،ب��إدارة مجموعة زي��ن ،جميع
مشتركيها إل��ى «المساهمة في حملة التبرع التي
أطلقتها بقرار من وزارة االتصاالت دعما ً لمؤسسة
الجيش ،وذلك من خالل بعث رسائل نصية قصيرة
 SMSعلى الرمز  .1106وتندرج هذه الخطوة ضمن
نهجها الراسخ في دع��م مؤسسة الجيش اللبناني
التي تش ّكل ركيزة االستقرار األمني واالقتصادي في
البلد».
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام للشركة وسيم منصور« :إننا نضع
موضوع دع��م الجيش اللبناني في قمة أولوياتنا،
لكونه المؤسسة الوطنية الجامعة والضامنة الستقرار
هذا البلد ومناعة اقتصاده ،وال سيما في ضوء ك ّل
التضحيات التي يقدمها لكل اللبنانيين لضمان أمنهم

وعيشهم بطمأنينة ،وتلك ليست سوى بادرة بسيطة
قياسا ً بتضحيات الجيش اللبناني الباسلة».

ألفا

بدورها ،أطلقت شركة «ألفا» ،ب��إدارة أوراسكوم
لالتصاالت ،حملة تبرع للجيش عبر الرسائل النصية
القصيرة  SMSعلى الرمز  1106بعنوان «رسالتك
القصيرة بتدعم رسالتنا الطويلة» .وتساهم ك ّل رسالة
نصية قصيرة بدوالر واحد للجيش.
وأكدت الشركة في بيان ،أنها «على ثقة بتجاوب
مشتركيها م��ع ه��ذه الحملة ،وتدعوهم إل��ى أوس��ع
مشاركة فيها تعبيرا ً عن دعمهم الجيش ومهماته
الوطنية في ه��ذه المرحلة المفصلية التي يمر بها
وطننا لبنان» .وجدّدت ألفا «التزامها دعم المؤسسة
العسكرية ووقوفها الكامل إلى جانبها».

ن�شاطات اقت�صادية
{ عقد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،في
السراي الحكومية ،اجتماعا ً مع منسق األمم المتحدة
في لبنان روس ماونتن وممثلة المفوضية العليا
لالجئين نينيت كيلي لبحث الوضع في عرسال وما
يمكن أن تقدمه األمم المتحدة لمعالجة آثار المعارك
فيها .وجرى في االجتماع بحث في تشكيل خلية أزمة
لبنانية  -دولية لمعالجة الوضع اإلنساني والصحي
في عرسال.
وأع��رب المسؤوالن الدوليان عن استعداد األمم
المتحدة لكافة أشكال التعاون مع الحكومة اللبنانية
في هذا المجال.
{ عقدت جلسة عمل موسعة في مقر غرفة التجارة
والصناعة وال��زراع��ة في صيدا والجنوب ،ومجلس
رج��ال األع��م��ال اللبناني الصيني ف��ي مق ّر الغرفة،
تناولت آف��اق التعاون االقتصادي والتجاري بين
لبنان وال��ص��ي��ن ،ف��ي حضور رئيس الغرفة محمد
صالح ،وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس
رجال األعمال اللبناني الصيني علي المصري وعدد
من أعضاء المجلس.

وش���دّد صالح خ�لال اللقاء على «أهمية تطوير
العالقات االقتصادية بين لبنان والصين» ،مبدياً:
«اس��ت��ع��داد الغرفة لتقديم ك��ل التسهيالت لرجال
األع��م��ال اللبنانيين والصينيين لالرتقاء وتعزيز
التبادل التجاري بين لبنان والصين ،لما فيه مصلحة
البلدين الصديقين».
من جهته ،قدم المصري شرحا ً وافيا ً لخطة عمل
مجلس رجال األعمال اللبناني الصيني في المرحلة
المقبلة لتطوير التبادل التجاري بين لبنان والصين.
{ استقبل محافظ بيروت زي��اد شبيب ،وف��دا ً من
مخاتير الرميل وبحث معهم في شؤون تعني منطقتهم
وحاجات األهالي وسبل تعزيز العمل التنموي في
الرميل.
كما استقبل مدير الصندوق االقتصادي االجتماعي
للتنمية التابع لمجلس اإلنماء واإلعمار هيثم عمرو ،في
حضور مستشار المحافظ عصام قصقص ،ونوقشت
خ�لال اللقاء قضايا تنموية أب��رزه��ا إط�ل�اق مسح
اقتصادي  -اجتماعي لعدد من المناطق المحتاجة في
بيروت.

انقطاع التيار
عن بيروت �سببه
ال�ضغط على
المحوالت
بعد أن شهدت مناطق عدة من
بيروت انقطاعا ً شبه متواصل في
التيار الكهربائي ،أفادت الشركة
المتعهدة « KVAأنّ انقطاع
التيار الكهربائي ع��ن المدينة
في غير توقيت التقنين المعلن
سابقاً ،مرده إلى تقنين معتمد من
مؤسسة كهرباء لبنان».
وأوض����ح المكتب اإلع�لام��ي
لمؤسسة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان «أن
ال تغيير ف��ي برنامج التقنيين
المعتمد وهو ثالث ساعات يوميا ً
نهارا ً في العاصمة ،وق��د تكون
هناك أسباب تقنية وضغط على
ال��م��ح��والت ،م��ا اس��ت��دع��ى قطع
التيار لبعض الوقت لتخفيف
الضغط عن المحوالت».
علما ً أنّ البرنامج ال��ذي كان
معتمدا ً في السابق في بيروت
اإلدارية هو  21ساعة كهرباء من
أصل  24بحسب توصية مجلس
الوزراء.

المئة فقط على إنتاج الغاز وهي
األدنى في العالم ،أمر مرفوض وغير
مقبول أو مب ّرر اقتصاديا ً بدليل أنّ
البلدان المجاورة تط َّبق في شكل عام
نسبة الـ 12.5في المئة وهي تحمل
الطبيعة والتضاريس الجيولوجية
نفسها ،أما ادع��اء التخفيض بحجة
عدم االستقرار السياسي في لبنان
ك�لام باطل وحجة قديمة ال تصلح
الستعمالها حتى في البلدان األفريقية
فكيف في لبنان؟»
وطالب البيان «بإنشاء الصندوق
ال��س��ي��ادي للنفط ال���ذي م��ن شأنه
أن يجعل م��ن ت��ل��ك االحتياطيات
واالستثمارات ادخارا ً وطنيا ً مستقالً،
ع��ن ال��م��ص��روف��ات الحكومية ،وأن
يكون حاكم مصرف لبنان مسؤوال ً
عن حسن إدارت���ه وأن يخصص له

مجلس إدارة مستقل ،وهنا تكون
األهمية القصوى لتوفير ج��زء من
دخ��ل البترول في صندوق سيادي
هو «صندوق االدخ��ار الوطني» كما
هو معمول به في دول أخرى منتجة
للنفط ،ألنّ خ��ط��وة ب��ن��اء م��دخ��رات
كافية لمواجهة المخاطر المستقبلية،
فرصة قد ال تتك ّرر مستقبالً» .ودعا إلى
«إنشاء وزارة للنفط ،إذ ال يجوز أن
تتم إدارة قطاع حيوي واستراتيجي
وث����روة ب��ح��ج��م م��ئ��ات ال��م��ل��ي��ارات
واس��ت��ث��م��ارات ب��ع��ش��رات م��ل��ي��ارات
الدوالرات األميركية ،عبر مديرية نفط
يتيمة ،إال إذا كان المقصود تغييب هذا
القطاع عن إدارته الرسمية ،وبالتالي
ترك مفاصله متفلتة من رقابة الدولة
وأج��ه��زت��ه��ا خ��دم��ة لتلك الشركات
األجنبية العمالقة لتعمل على قاعدة
ال حسيب وال رقيب».
وأشار البيان خالل المحور النقابي
واألخير إلى أنّ «اختيار مقر االتحاد
العمالي العام وفي حضور قيادته
وباقي القيادات العمالية إلطالقنا
برنامج اتحادنا ،يحمل عنوانا ً وحيدا ً
وه��و حرصنا على وح���دة الحركة
النقابية بكل أجنحتها ،ألنّ وحدة
االت��ح��اد العمالي أصبحت اليوم
أس��اس�ا ً إلع��ادة تفعيل دور الحركة
النقابية ف��ي م��واج��ه��ة التهميش
ال��ذي تتعرض له الفئات العمالية
والشعبية في ك ّل المجاالت ،وال سيّما
في قطاع استراتيجي وحيوي مرتبط
بمستقبل لبنان وأبنائه» ،الفتا ً إلى
أنّ «تفعيل حضور اتحادنا في قطاع
الغاز والتنقيب يحتاج إلى خلفية
ثابتة وقوية ،لتثبت مبادئه وتساعده
على تنفيذ مطالبه التي هي ّ
حق لعمال
لبنان وأبنائهم في ثروة نفطية تخرج
لبنان من أزماته المالية وتنعكس
على االقتصاد والمجتمع اللبناني
بمزيد من الرفاهية والتقدم».

الذهب ي�ستقر
عند  1306.20دوالر
احتفظ الذهب بمكاسبه التي ح ّققها أول من أمس ليستق ّر أمس ،فوق 1300
دوالر لألوقية بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ،مع زيادة
جاذبية المعدن النفيس كمالذ آمن بفعل المخاوف من تح ّرك عسكري روسي
ض ّد أوكرانيا ور ّد فعل موسكو على العقوبات الغربية.
واستقر سعر الذهب في المعامالت الفورية دون تغير يذكر عند 1306.20
دوالر لألوقية (األون��ص��ة) بحلول الساعة  06:24بتوقيت غرينتش بعد
ارتفاعه  1.4في المئة يوم األربعاء.
وبلغ سعر المعدن األصفر  1309.60دوالر لألوقية في الجلسة السابقة
مسجالً أعلى مستوياته منذ  29تموز.
واستقر سعر الذهب في العقود األميركية عند  1307.50دوالر لألوقية بعد
صعوده  1.8في المئة في الجلسة السابقة.
وزاد سعر الفضة في المعامالت الفورية  0.05في المئة إلى  20.02دوالر
لألوقية ،وارتفع البالتين  0.85في المئة إلى  1466.3دوالر بينما صعد
البالديوم  0.79في المئة إلى  854دوالرا ً لألوقية.

فاو :انخفا�ض �أ�سعار
الغذاء العالمية في تموز
أكدت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (فاو) أمس ،أنّ أسعار
الغذاء العالمية تراجعت للشهر السادس على التوالي في تموز الماضي،
بفعل انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية واأللبان مما
عوض ارتفاع أسعار اللحوم والسكر.
وسجل مؤشر الفاو الذي يقيس تغيرات األسعار الشهرية لسلة من الحبوب
والبذور الزيتية واأللبان واللحوم والسكر  203.9نقطة في المتوسط في تموز
بانخفاض  4.4نقطة أو  2.1في المئة عن حزيران ،وهذا الرقم أقل بـ  3.5نقطة
أو  1.7في المئة عن تموز .2013
وأشارت الفاو إلى أنّ مؤشر أسعار الحبوب بلغ  185.4نقطة في المتوسط
في تموز بانخفاض  10.7نقطة أو  5.5في المئة من حزيران ونحو 36.9
نقطة عن مستواه قبل عام ،وهو ما يرجع في األساس إلى توقعات اإلنتاج
الممتازة في الكثير من البلدان المنتجة الرئيسية وتوقعات بوفرة اإلمدادات
القابلة للتصدير.
ورفعت الفاو توقعاتها إلنتاج الحبوب العالمي  18مليون طن إلى 2.489
مليار طن .وعدلت المنظمة تقديراتها لمخزونات الحبوب العالمية في نهاية
موسم  2015إلى  604.1مليون طن بزيادة خمسة في المئة عن التقدير
السابق البالغ  576مليون طن.

�سام�سونغ تقود �سوق
الهواتف الذكية في �أميركا
كشفت شركة أبحاث األس��واق « »Counterpointعن تقريرها للربع
الثاني من العام الحالي حول سوق الهواتف الذكية داخل الواليات المتحدة
األميركية حيث استمرت «سامسونغ» بقيادة السوق.
وال تزال «سامسونغ» تملك الحصة السوقية األكبر في أميركا حيث تسيطر
على  36في المئة من سوق الهواتف الذكية .وارتفع الطلب على «غاالكسي
أس  »5داخل أميركا بنحو  50في المئة أكثر مقارنة بسابقه «أس .»4
واستفادت سامسونغ من جهودها التسويقية المكثفة داخل أميركا حيث
ارتفعت مبيعات جهازها األخير مقارن ًة بالسوق العالمي حيث تراجعت
عائدات ومبيعات الشركة بشكل عام بخاصة في الهند والصين.
ومع أنّ الربع الثاني كان ربع «سامسونغ» بامتياز ،إال أنّ الربع الرابع
سيكون ربع «آبل» هذه المرة مع إطالق هاتفها القادم «آيفون  »6في  9أيلول
كما هو متوقع ليتوافر بعدها في األسواق مع موسم العطالت .وهبطت مبيعات
اآليفون الحالية  5في المئة داخل أميركا وذلك ألنّ غالبية المستهلكين بدأوا
بتأجيل مشترياتهم لـ»آيفون» القادم.
وبالنسبة لشركة «إل جي» ،فقد ارتفعت شحناتها من الهواتف الذكية في
أميركا  19في المئة مدفوعا ً بنجاح هاتف «جي  »3بمواصفاته القوية.
كما نمت شحنات هواتف سلسلة «لوميا» من «مايكروسوفت»  66في المئة
وهو ثاني أسرع معدل نمو هذا الربع.
ويشير التقرير إل��ى أنّ «مايكروسوفت» ف��ي حاجة إل��ى جهاز عالي
المواصفات لمنافسة «أس  »5من «سامسونغ» و»ج��ي  »3من «إل جي»
و»آيفون  »6من «آبل».
وال تزال حصة «ويندوز فون» ضئيلة مقارنة باألندرويد و» »iOSحيث
تحتاج «مايكروسوفت» لشركات أخرى مصنعة تتبنى النظام.
أما « ،»HTCفقد ارتفعت شحناتها من الهواتف الذكية  25في المئة
بمعدل سنوي أيضاً.

تركز اجتماع مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية
أمس ،حول القضايا التي تعترض النشاط االستثماري
وإجراءات تبسيطها ومشروع الربط الشبكي والموازنة
االستثمارية.
وأكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة
تسيير األعمال خضر أورفلي خالل االجتماع أنه ستكون
هناك عملية «تبسيط واسعة لإلجراءات ضمن إطار
عمل الهيئة وسيستمر دعم وتشجيع االستثمارات ،لما
تلعبه من دور كبير في توليد فرص العمل ،بخاصة أنّ
الخريطة االستثمارية في سورية خريطة واعدة» ،الفتا ً
إلى أهمية العمل «وفق مبدأ التنمية الشمولية والتركيز
على التشاركية».
وأوض��ح أورف��ل��ي ض��رورة «أن تلعب المشروعات
االستثمارية القادمة دورا ً مهما ً في مرحلة إعادة اإلعمار
والبناء» ،مشيرا ً إلى أعمال التخريب التي لحقت بالبنى
التحتية والمشروعات االستثمارية القائمة على يد
التنظيمات اإلرهابية المسلحة.
من جهتها ،أش��ارت مديرة الهيئة المهندسة هالة
غزال إلى أنّ «العمل يتركز حاليا ً حول إيجاد حلول

للمشكالت التي تعترض عمل المشروعات االستثمارية
المنتجة» ،الفتة إلى أنّ الهيئة «ماضية في مشروع
الربط الشبكي س��واء مع فروعها في المحافظات أو
الوزارات التي لها عالقة بالنافذة الواحدة على اعتبار
أنه مشروع استراتيجي يهدف إلى تبسيط اإلجراءات
وتقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية».
ون��اق��ش أع��ض��اء مجلس إدارة الهيئة ع���ددا ً من
الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة من مذكرات تفاهم
موقعة مستعرضين المشروعات التي ت ّم تشغيلها
مؤخرا ً ونوعيتها والتسهيالت المقدمة لها».
يذكر أنّ اجتماع هيئة االستثمار السورية جاء في
إطار تطوير وتحسين المناخ االستثماري في سورية
وتنفيذ سياسات االستثمار الوطنية ،من خالل تبسيط
اإلج����راءات أم��ام المستثمرين عبر خ��دم��ات النافذة
ال��واح��دة وإع���داد الخريطة االستثمارية السورية
وتتبع تنفيذ المشروعات بهدف تذليل العقبات التي
تعترضها والترويج لبيئة االستثمار في سورية داخليا ً
وخارجياً.

ندوة حول «االقت�صاد ال�سوري من المحنة �إلى النهو�ض»

الحم�ش :هناك ترابط بين النمو والعدالة االجتماعية
أك����د ع��ض��و ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��وم
االق��ت��ص��ادي��ة منير الحمش أهمية
وضع نموذج سوري وطني للتنمية
واإلع��م��ار في إط��ار رؤي��ة مستقبلية
يتضمن تحقيق أه����داف التنمية
االقتصادية واالجتماعية إضافة إلى
أه��داف أخ��رى تتعلق ب��إع��ادة بناء
المجتمع واإلنسان ومعالجة الخلل
الذي حدث في العالقات االجتماعية
والقيم اإلنسانية.
وخ��ل�ال م��ح��اض��رة ل��ه ب��ع��ن��وان
«ن��م��وذج وطني للتنمية واإلع��م��ار
االقتصاد السوري من المحنة والكبوة
إلى النهوض والتنمية» ،ضمن حلقة
نقاشية نظمتها جمعية العلوم
االق��ت��ص��ادي��ة أم���س ل��ف��ت الحمش،
إل��ى «ال��ت��راب��ط ال��وث��ي��ق بين النمو
االق��ت��ص��ادي وال��ع��دال��ة االجتماعية
كشرط لفاعلية االستدامة بما يساهم
في زي��ادة حقيقية بالناتج المحلي
اإلج��م��ال��ي وبالتالي رف��ع مستوى
معيشة المواطنين وتأمين حاجاتهم
األساسية إضافة الى البعد البيئي
لالستدامة».
وأش��ار إل��ى أنّ «الجهد التنموي
متعدد األب��ع��اد والشامل يجب أن
يتوجه نحو القضاء على التخلف من
وجوهه المختلفة وبخاصة الجهل

والفقر والبطالة إلى جانب التخلف
ال��ث��ق��اف��ي وال��م��ع��ل��وم��ات��ي وال��وع��ي
اإلنساني والفجوة التكنولوجية،
ويتناول مختلف القطاعات بأبعادها
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ف��ض�لاً ع��ن إع����ادة ب��ن��اء ال��ص��روح
االقتصادية وإع���ادة إع��م��ار البنية
التحتية والمساكن وتنفيذ برنامج
صحي واجتماعي يعيد الحيوية
ال��ج��س��دي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة ل�لإن��س��ان
السوري».
ورأى الحمش أنّ «التنمية مسألة
وطنية تاريخية حضارية ال يمكن
تحقيقها على النحو المطلوب إال
باالعتماد على ال���ذات ،األم��ر ال��ذي
يقتضي حشد الموارد المتاحة في
المجتمع وتوجيهها نحو األه��داف
التنموية م��ا يستوجب االهتمام
بالقدرة التنظيمية للمجتمع والوقوف
على م��دى كفاءة المنشآت القائمة
س��واء كانت حكومية أم خاصة في
إط��ار عالقة تكاملية هادفة إلى زجّ
جميع ق���درات المجتمع ف��ي مسار
التنمية باالعتماد الرئيسي على
القوى الذاتية في تحقيق البرنامج
التنموي بما ي��راع��ي الخصوصية
البنيوية لالقتصاد السوري».
وش����دّد ع��ل��ى «ال����دور األس��اس��ي

ل��ل��دول��ة ف��ي التخطيط وال��ت��رك��ي��ز
على ال��ق��درات وال��ط��اق��ات وال��م��وارد
الوطنية والبشرية وتنميتها وضبط
االستهالك واالس��ت��ي��راد والسيطرة
على الفائض والنهوض بالقدرات
العلمية التكنولوجية والمشاركة
الشعبية الواسعة في اتخاذ القرارات
وتنفيذها ،وكذلك في تحقيق التوزيع
ال��ع��ادل ل��ل��ث��روة وال��دخ��ل وإق��ام��ة
ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة م��ع العالم
ال��خ��ارج��ي ان��ط�لاق �ا ً م��ن المصالح
الوطنية».
ولفت المشاركون إلى «ظهور عدد
من االختالالت في الهياكل اإلنتاجية
والموارد البشرية والطبيعية نتيجة
االزمة في سورية األمر الذي يفترض
دراسة واقعية للتعرف الى مواضع
الضعف والقوة واألبعاد االقتصادية
واالجتماعية واإلنسانية عبر حوار
ش��ام��ل ي��ح �دّد اإلط����ار ال��ق��ادر على
حشد الجهود كافة وإنهاض القوى
المجتمعية من أجل عملية التنمية
الشاملة والمستدامة» .كما أك��دوا
«أهمية البحث عن م��وارد حقيقية
إلعادة اإلعمار وتحقيق تراكم داخلي
لك ّل القطاعات المنتجة وتوفير قيم
مضافة مع إشراك المجتمع األهلي في
رسم السياسات والرقابة الداخلية».

التجارة مع �أفريقيا تدعم � 250ألف وظيفة في �أميركا
أش��ارت وزي��رة التجارة األميركية
بينى ب��رت��زك��ر إل���ى أنّ «ال���والي���ات
المتحدة تنوي زيادة مكاتبها التجارية
الخارجية في أفريقيا ،عبر فتح مكاتب
جديدة في أنغوال وإثيوبيا وموزمبيق
وتنزانيا ،وتوسيع هذه المكاتب في
غانا وكينيا وليبيا والمغرب وإعادة
فتح مكتب للتجارة الخارجية في
البنك األفريقي للتنمية بعد غياب
ثالث سنوات» ،الفت ًة إلى أنّ «حركة
التجارة مع أفريقيا تدعم  250ألف
وظيفة بأميركا».
وق��ال برتزكر ف��ي تصريح أم��س:
«إنّ وزارة التجارة وبالتعاون مع
وكالة التجارة والتنمية األميركية
أعلنت أنها ستقوم بإرسال  10بعثات
تجارية جديدة ألفريقيا واستقبال 10
بعثات تجارية بالمقابل قادمة منها
بحلول ع��ام  .»2020وأوض��ح��ت أنّ
«االستثمار في أفريقيا سيعمل على
خلق فرص عمل في مدينة تشارلوت
من والية كارولينا الشمالية ويوسع
عملية تجهيز الطاقة في غانا بسبب
عقد بقيمة  175مليون دوالر و ّقعته
شركة «إس إي دبليو دبليو للطاقة»
األميركية لتحديث محطة أكرا لتوليد
الكهرباء».
ولفتت الوزيرة األميركية إلى أنّ
االستثمار في أفريقيا «سيدعم العمل
ويحسن
في والية كاليفورنيا األميركية
ّ
الوضع الصحي للمرضى في نيجيريا
بسبب مذكرة التفاهم التي و ّقعتها
مؤسسة ال��م��واد الكيماوية البيئية
األميركية مع نيجيريا لبناء معهد
السرطان في إيبادان» .وأشارت إلى أنّ
«عقدا ً بقيمة  300مليون دوالر و ّقعته
شركة بروكتر وجامبل لالستثمار
األميركية في مصانع جديدة في مدينة

الغ���وس بنيجيريا سيزيد م��ن عدد
الوظائف في سينسناتي».
كما أ ّك��دت برتزكر أهمية تحسين
األوض���اع ال��ت��ج��ارة بين القارتين،
وق��ال��ت« :إنّ عالقاتنا االقتصادية

والتجارية هي طريق ذات اتجاهين،
وال��ب��ض��ائ��ع وال��خ��دم��ات ال��م��ص�دّرة
من الواليات المتحدة إلى األس��واق
األفريقية ت��دع��م وظ��ائ��ف هنا على
أرض الوطن».

