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اقت�صاد
ولوح بالت�صعيد �ضدّ المطمر
بحث �ش�ؤون ًا بيئية ّ

ا�ستبعد تراجع تحويالت المغتربين بفعل انخفا�ض �سعر النفط

غبريل :ال دينامية اقت�صادية عام � 2015إال بخ�ضة �إيجابية «اللقاء الكوراني» :نرف�ض تحويل الكورة �إلى مكب للنفايات
و�سنواجه خطر انبعاثات الدخان الم�سببة للوفيات

استبعد رئ��ي��س قسم األب��ح��اث االقتصادية
والمالية في بنك بيبلوس نسيب غبريل تراجع
تحويالت المغتربين إلى لبنان بفعل انخفاض
سعر برميل النفط عالمياً ،مؤكدا ً أنّ األخير سيترك
إيجابيات عديدة على لبنان واقتصاده.
وأشار غبريل في حديث لـ»المركزية» ،إلى أنّ
«انخفاض سعر النفط يعود بالفائدة على لبنان،
وال سيّما بالنسبة إل��ى المواطن ،إذ إنّ تراجع
سعر صفيحة البنزين في ك ّل المناطق اللبنانية،
خفف من الكلفة االستهالكية عليه ،وبالنسبة إلى
الموازنة العامة على المدى المتوسط ،سيتراجع
معدل تحويالت الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان
المخصصة لتغطية كلفة استيراد الفيول ،إضافة
ّ
إل��ى م��ي��زان المدفوعات ،نتيجة انخفاض كلفة
الفاتورة النفطية ،حيث تراجعت أسعار المشتقات
النفطية بنسبة  60في المئة.
وعن تأثير تراجع سعر النفط على تحويالت
المغتربين ،أشار إلى «الدراسة التي أعدّها عام
 2011حول تداعيات األزمة المالية العالمية على
تحويالت المغتربين في الشرق األوسط» ،فتبيّن
أنّ «لبنان لم يتأثر بهذه األزمة ،برغم هبوط ليس
أسعار النفط وحسب ،بل أيضا ً أسعار البورصات
والمواد األولية إضافة إلى الكساد االقتصادي.
من هنا ،ال أتوقع اليوم أن تكون هناك آثار سلبية
في المديين القصير والمتوسط على تحويالت
المغتربين إلى لبنان.
ولفت إل��ى أنّ «الخليج ال��ذي ال ي��زال وجهة
أساسية لالغتراب اللبناني ،تأثر باألزمة المالية
العالمية مسجالً تباطؤا ً في اقتصاداته ،وفي بعض
البلدان ألغي عدد كبير من المشاريع ،ما خفف من
ف��رص األع��م��ال ،وال��روات��ب ،وال��ع�لاوات ،لكننا لم
نلحظ تراجعا ً في تحويالت المغتربين إلى لبنان،
بل على العكس ،إذ كان لبنان من البلدان النادرة في

انخفاض سعر النفط يؤدي إلى تراجع معدل تحويالت الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان
العالم التي زادت فيها عائدات مغتربيها».
وأضاف« :منذ إعادة ارتفاع أسعار النفط عالمياً،
سجلت غالبية دول الخليج ،فوائض غير مسبوقة
باإلحتياطات بالعمالت األجنبية والصناديق
السيادية .كما أنّ تداعيات هبوط أسعار النفط
اليوم ،ال تشبه تداعيات األزم��ة المالية العالمية
على بلدان الخليج أو البلدان األخرى حيث التواجد
اللبناني .لذلك أرى أنّ هبوط أسعار النفط يؤثر
إيجابا ً على االقتصاد اللبناني».

انعدام الثقة

وفي المقلب اآلخر ،لفت غبريل إلى أنّ «الخروقات
األمنية وتداعيات األزم��ة السورية ال تزال ترخي

بظاللها على مستوى ثقة المستثمر والمستهلك،
ونالحظ ذلك جليا ً في تباطؤ النمو االقتصادي أو
شبه انعدامه ،إذ أن تقديراتنا للنمو عام 2014
يعادل أق ّل من  1في المئة ،أي  0.8في المئة ،كما
كان في عام .»2013
وفيما يخص التطورات األمنية التي حصلت
أول أم��س ،أش��ار غبريل إلى أ ّن��ه «يوجب ضرورة
المعالجة السياسية وليس فقط األمنية ،إذ إنّ
إعادة انتعاش االقتصاد يلزمها ح ّل سياسي بدءا ً
من انتخاب رئيس للجمهورية م��رورا ً بالملفات
األخرى .وال أرى دينامية اقتصادية في عام ،2015
إال إذا ط��رأت خضة سياسية إيجابية ،وأهمها
انتخاب رئيس».

�أرباح الم�صارف اللبنانية في �سورية
تنخف�ض �إلى  62.18مليون دوالر
تراجع أداء المصارف السورية ذات مساهمات
من مصارف لبنانية خالل االشهر التسعة االولى
من عام  ،2014في ظل استمرار التوترات االمنية
في البالد ،والمصارف اللبنانية العاملة في سورية
هي بنك ع��ودة سورية ،وبنك سورية والمهجر،
وبنك بيبلوس سورية ،وبنك بيمو السعودي -
الفرنسي ،وفرنسبنك سورية ،وبنك الشرق ،وبنك
سورية والخليج.
وأظهرت النتائج األولية للمصارف السورية
ال��ت��اب��ع��ة ل��م��ص��ارف لبنانية ،بحسب التقرير
األسبوعي لبنك االعتماد اللبناني ،تراجعا ً في
أرب��اح هذه االخيرة بنسبة  6.32في المئة على
صعيد سنوي إل��ى  10.02مليار ليرة سورية
( 62.18مليون دوالر أميركي) مع نهاية األشهر
التسعة األولى من عام  ،2014في مقابل 10.70
مليار ليرة سورية في خالل الفترة ذاتها من عام
 .2013وحقق فرنسبنك سورية أعلى ربحية بين
نظرائه ( 18.14مليون دوالر أميركي) ،تبعه بنك
عودة سورية ( 15.64مليون دوالر أميركي) ،وبنك

بيمو السعودي الفرنسي ( 14.82مليون دوالر
أميركي) ،وبنك سورية والمهجر ( 8.34مليون
دوالر أميركي) ،وبنك الشرق ( 5.25مليون دوالر
أميركي) ،وبنك بيبلوس سورية ( 3.87مليون
دوالر أميركي) ،وبنك سورية والخليج (خسارة
بقيمة  3.88مليون دوالر أميركي).
في المقابل ،وعند تحويل البيانات المالية إلى
الدوالر االميركي على أساس سعر الصرف المعتمد
في نهاية الفترة المالية المعنية ،وال��ذي يعكس
ت��ده��ورا ً في سعر الصرف في ظل االضطرابات
سجلت انكماشا ً
القائمة ،تكون المصارف المذكورة ّ
سنويا ً في أرباحها المجمعة بـ 16.01مليون دوالر
أميركي لغاية شهر أيلول من عام .2014

الموازنة المج ّمعة

اما على صعيد الموازنة المجمعة ،فارتفعت
موجودات المصارف السورية ذات مساهمات من
مصارف لبنانية بنسبة  15.09في المئة خالل
االشهر التسعة االولى من عام  2014إلى 460.71

مليار ليرة سورية ( 2.86مليار دوالر أميركي)
تش ّكل حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي منها
 30.41في المئة ،وبنك سورية والمهجر نسبة
 22.50في المئة ،وبنك ع��ودة سورية نسبة
 13.31ف��ي المئة ،وفرنسبنك س��وري��ة نسبة
 11.36في المئة ،وبنك بيبلوس سورية حصة
 9.80في المئة ،وبنك سورية والخليج نسبة
 8.16وبنك الشرق نسبة  4.45في المئة وعند
تحويل البيانات المالية إل��ى ال��دوالر االميركي
على أس��اس سعر ال��ص��رف المعتمد ف��ي نهاية
الفترة المالية المعنية ،تظهر الموازنة المج ّمعة
للمصارف المذكورة آنفاً ،ارتفاعا ً بنسبة  1.27في
المئة خالل األشهر التسعة األولى من عام .2014
وارتفعت األموال الخاصة المج ّمعة للمصارف
المذكورة بنسبة  26.30في المئة خالل األشهر
التسعة االول��ى من عام  2014إلى  48.91مليار
ليرة سورية ( 303.54مليون دوالر أميركي) في
مقابل  38.73مليار ليرة سورية في نهاية عام
.2013

احتياطات الذهب والعمالت الأجنبية
ترتفع �إلى  49.66مليار في ت�شرين الثاني
أظ��ه��رت م��وازن��ة مصرف لبنان،
بحسب تقرير بنك االعتماد اللبناني
األسبوعي ،تراجعا ً بقيمة 45.33
مليون دوالر في الموجودات بالعملة
األجنبية خ�لال النصف الثاني من
ش��ه��ر ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي  2014إل��ى
 38.73مليار دوالر ،في مقابل 38.77
مليار ،كما في منتصف شهر تشرين
الثاني ،أي ما يش ّكل  77.99في المئة
من إجمالي االحتياطات لدى البنك
المركزي.
م��ن جهة أخ���رى ،تبيّن م��وازن��ة
م��ص��رف لبنان ارت��ف��اع �ا ً ف��ي قيمة
احتياطاته من الذهب بـ279.90
مليون دوالر في خالل النصف الثاني
من تشرين الثاني الفائت إلى 10.93
مليار دوالر أميركي ( 22.01في
المئة من إجمالي االحتياطات لدى
مصرف لبنان) ،وذلك على أثر تعهّد
رئ��ي��س البنك ال��م��رك��زي األوروب���ي
اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستوى

التضخم.
أما على صعيد سنوي ،فارتفعت
االحتياطات بالعملة األجنبية لدى
م��ص��رف ل��ب��ن��ان بنسبة  9.11في
المئة ،مقارنة بالمستوى الذي كانت

عليه في نهاية تشرين الثاني من عام
 ،2013والبالغ حينها  35.49مليار
دوالر.
من جهة أخرى ،انكمشت محفظة
احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان

بـ 0.57مليار ( 4.98في المئة) عند
مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه
في نهاية تشرين الثاني من العام
السابق ،والبالغ  11.50مليار .وفي
هذا اإلطار ،ارتفع إجمالي االحتياطات
ل��دى مصرف لبنان (ذه��ب وعملة
أجنبية) بـ 2.66مليار دوالر على
صعيد سنوي ،إلى  49.66مليار ،كما
في نهاية تشرين الثاني  ،2014في
مقابل  46.99مليار في نهاية الشهر
الحادي عشر من العام المنصرم.
وسجلت م��وازن��ة مصرف لبنان
زي��ادة بنسبة  0.54في المئة خالل
النصف الثاني من تشرين الثاني
 ،2014إل��ى  86.82مليار دوالر،
وذلك إثر التحسن بنسبة  0.24في
المئة في محفظة األوراق المالية إلى
 13.92مليار ،واالرتفاع بنسبة 0.47
في المئة في إجمالي االحتياطات إلى
 49.66مليار على سبيل المثال ال
الحصر.

عقد اللقاء الكوراني اجتماعا ً في
مكتب منفذية ال��ك��ورة ف��ي ال��ح��زب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي في
أميون ،في حضور منفذ ع��ام الكورة
في «القومي» د .باخوس وهبة ،ممثل
تيار المردة رامي لطوف ،ممثل التيار
الوطني الحر ج��ورج عطالله ،ممثل
الحزب الشيوعي اللبناني د .مرسال
حاوي ،ممثل حركة امل بسام سالمة،
ممثل حزب الله الحاج محمد صالح،
إضافة إلى رئيس اتحاد بلديات الكورة
كريم بو كريم ورئيس بلدية اميون
غسان كرم.
وصدر عن اللقاء البيان التالي:
«إنّ األخطار البيئية الناجمة عن
المشاريع التي سنعددها حتمت هذا
االجتماع حرصا ً على السالمة العامة.
وال��م��ش��اري��ع ه���ي :م��ص��ن��ع تحويل
الجفت في قرية بزيزا ،مشروع قرن
قرية زكرون ،مطمر النفايات ،الصرف
الصحي ،واالنبعاثات الغازية السامة
لشركات الترابة.
وقد توافق المجتمعون على رفع
ه��ذا األم��ر إل��ى ال���وزارات المعنية من
أجل اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ
على حياة أبناء الكورة مع االشعار
لمستوى التحمل حتى اآلن لما جرى
فيها ،وال���ذي سيصل إل��ى تعبيرات
شعبية رافضة».
وف��ي حديث م��ع اإلعالميين ،أكد
رئيس بلدية أميون غسان كرم على
م��وق��ف المجتمعين الثابت برفض
تحويل ال��ك��ورة إل��ى مكب للنفايات،
مشددا ً على أ ّننا «لن نقبل على اإلطالق
بالمطمر المزمع إنشاؤه في شكا على
أرض تابعة لشركة الترابة الوطنية،
تحت أي ظ��رف م��ن ال��ظ��روف ،ألنه
يضر بمصالح أبناء ال��ك��ورة ويهدد
صحتهم».
وق��ال« :لن ننأى عن مواجهة خطر
ان��ب��ع��اث��ات دخ���ان ش��رك��ات ال��ت��راب��ة
المسببة للوفيات بنسب مرتفعة جداً،
ونرفض قيام ه��ذه الشركات بحرق
النفايات في أفرانها بهدف تخفيف كلفة
انتاجها .نحن واع��ون لهذه األخطار
ونرفض ك ّل ما هو خطر على البيئة،
وعلى اهالي الكورة».
وأض��اف« :صحيح أننا مسالمون،
لكن ،ال يجربنا اح��د ،فحين يهددنا
الخطر ال يمكننا اال ان نتعاطى بقساوة
تجاه االمور .ولن نقبل ان نكون مطية
ألي مشروع يقره مجلس ال���وزراء او

خالل االجتماع في مكتب القومي
يوافق عليه وزي��ر معين او اصحاب
رؤوس االم��وال الكورانيين وغيرهم.
فجميع االط��راف السياسية واألحزاب
وال��ب��ل��دي��ات مجمعة على رف��ض هذا
المشروع».
وتطرق إلى معمل بزيزا الذي «يتابع
عبر ال��وزارات المختصة» .وقال« :لن
نسكت ع��ن اي مشكلة بيئية تضر
بأبناء الكورة .فالكورة ليست مكسر
عصا ألحد».
وطالب كرم بإيقاف العمل بمشروع
المطمر ،وقال« :ان كانت الدولة عاجزة
عن إيجاد حل مع بعض الخارجين عن
القانون ،ال يعني ذلك انها قادرة على
تنفيذ مشاريع نرفضها في كورة العلم
والسلم والثقافة والمحبة».
وأعلن عن موقف ورده من شركة
الترابة انها «غير موافقة على المطمر».
ودعاها إلى «اإلعالن رسميا ً عن موقفها
هذا عبر االعالم».
وش���دد ع��ل��ى أنّ م��ش��روع المطمر
«لن ينفذ ألن الكورانيين لن يقبلوا به
وال يمكن ألي مشروع ان ينفذ رغما ً
عنهم» ،الفتا ً إلى أ ّنه «مع صرخة أهالي
العسكريين المطالبة باستعادتهم،
فهم اقفلوا الطرقات وشلوا البلد ،فكيف
بخطر يتهدد كل ابناء الكورة .إن الكورة

كلها مستعدة للنزول إل��ى الشوارع،
واقفال طرقات الكورة وغيرها للوقوف
بوجه الخطر».
ورأى رئيس االتحاد كريم بو كريم
أنّ «اللقاء يأتي في سياق التأكيد على
اننا جميعنا متفقون على رفض هذه
االخطار البيئية التي تهدد حياة جميع
ابناء الكورة كبارا ً وصغاراً».
واعتبر أنّ «تأثيرات هذه األخطار
ليست آن��ي��ة ،انما تؤثر ف��ي مستقبل
الكورة ولمدة مئة سنة وليس لسنة
او سنتين .ولقاؤنا في غاية األهمية
ويحظى ب��االج��م��اع عليه م��ن جميع
الجهات .ونحن بلديات واتحاد لدينا
موعد مع وزير البيئة محمد المشنوق
لنطرح امامه المشاكل التي بحثناها
في هذا اللقاء».
وش���دد ع��ل��ى «أن��ن��ا م��ا زل��ن��ا حتى
ال��س��اع��ة نلتزم بضبط النفس انما
بصعوبة .وفي المرحلة الالحقة سنلجأ
إلى الشعبوية ،ان لم تكن هناك من آذان
صاغية تسمع اوج��اع الكورة واهلها
وامراضهم .وهناك امور اخرى ال نرغب
بها وليست من طبيعتنا وال تشبهنا،
لكن قد نكون مرغمين على القيام بها».
وأشار ممثل تيار المردة لطوف إلى
أنّ «مطمر النفايات في شكا «يشكل

خ��ط��را ً كبيرا ً على أه��ل ال��ك��ورة ،وهو
ضرر عام .لذلك قررنا ان نقف ضد هذا
المشروع ال سيما انه طرح في مجلس
ال��وزراء ويتابع فيه وربما ينفذ بطرق
غير قانونية ،بخاصة ان هناك وزراء
اعترضوا في المجلس واقترحوا ربط
تنفيذه بموافقة رؤساء البلديات ،وهي
جميعها راف��ض��ة لتنفيذه ،كما نحن
نرفض تنفيذه نظرا ً الى اض��راره على
المنطقة».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «م��ش��روع الصرف
الصحي للكورة توقف تنفيذه في منطقة
ضهر العين وهذا التوقف يشكل ضررا ً
بيئيا ً على السكان .وطالب مجلس
اإلن��م��اء واإلع��م��ار ص��رف االع��ت��م��ادات
المالية لمتابعته ورف��ع ال��ض��رر عن
المنطقة».
ورك��ز على معمل الجفت في بزيزا
وه��و اي��ض �ا ً «يشكل ض���ررا ً بيئياً ،ال
سيما ان��ه غير مستحصل على كافة
التراخيص للعمل ،وضرره يتفاقم على
المنطقة» .وتمنى «ان يتحرك جميع
االهالي ،والتيارات السياسية رفضا ً
لهذه األض��رار واألخطار التي تمسهم
في صحتهم وحياتهم» .وأه��اب بهم
ان يكونوا جميعا ً «يدا ً واحدة في هذه
المواجهة».

نقيب المالكين :للتوافق ر�ضائي ًا مع الم�ست�أجرين
حول تطبيق القانون الجديد للإيجارات
ّ
نظمت نقابة مالكي العقارات واألبنية المؤجرة،
مؤتمرا ً عن تطبيق القانون الجديد لإليجارات في
قصر األونيسكو ،بمشاركة عدد كبير من المالكين،
حيث عُ ��رض شريط مصور عن مسيرة المالكين
القدامى في النضال من أجل استعادة حقهم بقانون
جديد لإليجارات.
وأش���ار نقيب خ��ب��راء التخمين شربل قرقماز
إل��ى «األص��ول المهنية المتبعة من قبل الخبراء
وفق المعايير المعروفة للتخمين» ،مؤكدا ً أنهم
«سيكونون على الحياد بين المالكين والمستأجرين،
ملتزمين بما ينص عليه القانون الجديد لإليجارات
ضمن المهل المدرجة في بنوده».
ورف��ض «م��ا يشاع ع��ن تحيز م��ن قبل بعض
الخبراء لمصلحة طرف دون آخر في التخمين»،
واض��ع�ا ً «النقابة بتصرف الجميع لمالحقة أي
متخلف عن االلتزام بالقانون والمعايير واألصول
الخاصة بالمهنة».
كما كشف ع��ن م��ف��اوض��ات ت��ج��ري م��ع نقابة

المالكين لتحديد البدل المناسب والموحد للتخمين
متفهما ً الوضع المادي الصعب لمعظم المالكين
القدامى.
ولفت رئيس نقابة مالكي العقارات واألبنية
المؤجرة جوزف زغيب من جهته ،إلى أنّ «النقابة
ماضية بتنفيذ القانون الجديد لإليجارات في
موعده المحدد بداية العام الجديد وفق القانون
الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  26حزيران
 ،2014ونص على التطبيق بعد  6أشهر من تاريخ
النشر».
وطلب من المالكين «مباشرة المفاوضات مع
المستأجرين لتنظيم عقود رضائية معهم وفق بنود
القانون الجديد قبل الوصول إلى تاريخ التطبيق».
وش��رح المستشار القانوني للنقابة المحامي
شربل شرفان للمالكين «آلية تنفيذ القانون ،إضافة
إلى البنود المهمة في مضمونه ،ومنها تحديد بدل
المثل على أس��اس نسبة  5في المئة من القيمة
البيعية للمأجور فيما لو كان خالياً ،وفي حال

حصول خ�لاف ح��ول التخمين يستعين المالك
بخبيرين أحدهما مهندس مدني أو معماري واآلخر
خبير في التخمين العقاري .وهنا يحق للمستأجر
قبول التخمين أو اللجوء إلى خبيرين آخرين ،وفي
حال حصل اختالف بين التقريرين يحق للمالك
والمستأجر اللجوء إلى القاضي المنفرد المدني من
أجل البت بالنزاع».
وتابع شرفان شرح آلية احتساب البدل على أن
يزاد بدل اإليجار تباعا ً بتاريخ نفاذ القانون بنسبة
 15في المئة من قيمة فارق الزيادة بين البدل
المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل عن كل
سنة من السنوات التمديدية األربع و 20في المئة
من قيمة الزيادة المشار إليها في السنتين الخامسة
والسادسة.
أم��ا في ما يخص تعويضات اإلخ�ل�اء ،فأعلن
شرفان عن احتسابها بما يوازي بدل إيجار أربع
سنوات للضرورة العائلية وست سنوات للهدم،
ووزع كتيب مفصل عن آلية التطبيق على الحضور.

وفد �أردني في غرفة تجارة ال�شمال:
لت�أمين ت�سهيالت للحركة التجارية بين البلدين
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة
والصناعة وال��زراع��ة ف��ي طرابلس
والشمال توفيق دب��وس��ي ،أم��س في
مكتبه ،وفدا ً أردنيا ً ضم محمود عواد
الخرابشة وفايز سبع العيش ،في
حضور عضوي مجلس إدارة غرفة
ط��راب��ل��س ول��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي محمد
عبدالرحمن عبيد ،وأحمد أمين المير.
ولفت دبوسي إلى «أهمية تطوير
ع�لاق��ات ال���ود واإلخ�����وة ال��ت��ي تشد
اللبنانيين إل��ى األردن��ي��ي��ن وتعزيز
ح��رك��ة المصالح المتبادلة ونمط
العيش المتقارب» ،مشددا ً بالتالي
على «أهمية تعميق تلك ال��رواب��ط،
وفي شكل خاص ،مع مدينة طرابلس
ومنطقة لبنان الشمالي ،حيث مواطن
ال��ق��وة االقتصادية وع��وام��ل الجذب
االستثماري م��ت��واف��رة على مختلف
المستويات».
وأش��ار إل��ى أنّ «طرابلس قد مرت
عليها ظروف استثنائية معروفة من
الجميع ،ولكنها بدأت تتعافى وحالها
في المرحلة الراهنة يقتضي الرعاية
اإلنمائية والمساعدة على النهوض من
كبوتها ،خصوصا ً في قسمها التاريخي
القديم ،وال يمكن أن يكون هناك برامج
تنموية واع���دة م��ن دون أم��ن وأم��ان
واستقرار ،وهذه من بديهيات األمور
والمتطلبات الوجيهة لتحقيق النهوض
االقتصادي والتقدم االجتماعي».

دبوسي متوسطا ً الوفد األردني
وأض�����اف« :إنّ م��ق��وم��ات ال��ق��وة
االقتصادية التي تمتلكها طرابلس
تجعلها م��دي��ن��ة واع����دة ف��ي النمو
االقتصادي الوطني ال��ع��ام ،ولديها
م��راف��ق وم��ؤس��س��ات خ��اص��ة وعامة
تشكل البنى التحتية لقواعد نهضتها
االق��ت��ص��ادي��ة ،ولدينا م��ث��اال ً إنمائيا ً
تطبيقيا ً يتمثل بتأهيل رصيف في مرفأ
طرابلس ،وال��ذي ب��ات على جاهزية
كاملة الستقبال الحاويات وتنشيط
حركة النقل التجاري البحري ،بعدما
تولت شركة «غولف تاينر» اإلمارتية
تأهيل الرصيف المذكور بطول 600
متر وعمق  15إلى  17متراً».

وتابع« :كما أنّ طرابلس تحتضن
في قسمها التاريخي مراكز ومعالم
أثرية تشجع على تنشيط حركتها
السياحية ،كذلك االستثمارات ،شرط
أن تنعم بديمومة االستقرار واألم��ن
واألمان ،ولدينا في التجربة األردنية
أمثولة متقدمة في التنمية والنجاح
ف��ي ب��رام��ج ال��ن��ه��وض االق��ت��ص��ادي،
ك��ن��م��وذج متقدم على ن��ط��اق بلدان
المشرق العربي».
ث��م ت��ح��دث ال��خ��راب��ش��ة ،فأعطى
لمحة موجزة عن الواقع االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي األردن�����ي خ��ص��وص�ا ً
والعربي عموما ً في المرحلة الراهنة،

مشيرا ً إلى أ ّنه «إذا كان هناك الكثير من
االختالالت في المجتمعات العربية،
فإ ّنها إلى زوال مهما اشتدت قساوة
الظروف التي نمر بها ،ألنّ  10أو 15
سنة في مسيرة عمر الشعوب ال تش ّكل
عائقا ً بنسبة كبيرة بمعيار الزمن».
وخلص المجتمعون إلى «ضرورة
تقديم التسهيالت الممكنة لرجال
األع��م��ال اللبنانيين خ��ص��وص�ا ً أن
أع��داده��م ال يستهان بها ،والبعض
ي��زور األردن بعاصمته ومحافظاته
مرتين أو أك��ث��ر ف��ي الشهر ال��واح��د
لمتابعة المصالح التجارية المتبادلة،
فضالً عن الروابط العائلية المتمثلة
ب��ال��م��ص��اه��رات ،وان اللبنانيين
كاألردنيين ينتمون بشكل متكامل إلى
البيئة الحضارية الواحدة والجغرافية
المتكاملة».
ووعد الوفد األردني الزائر بـ»درس
تلبية ك� ّل التسهيالت أم��ام إنسياب
الحركة التجارية بين البلدين إستيرادا ً
وتصديراً» ،مؤكدا ً أنّ «الدعوة مفتوحة
أمام اللبنانيين لزيارة األردن وتعميق
الروابط وتعزيز المصالح».
ك��م��ا ات��ف��ق الجميع ع��ل��ى توجيه
شكرهم الموصول إلى ملتقى طرابلس
«الذي لعب دورا ً حيويا ً في انعقاد هذا
اللقاء الذي يؤسس لعالقات متقدمة
بين الجانبين األردن��ي واللبناني في
المستقبل الواعد».

