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اقت�صاد

�أحالم �أردوغان ال�سيا�سية
تت�ضح ب�إنجازته االقت�صادية
} مرفان شيخموس
يبدو أنّ أحالم أردوغان السياسية وطموحه
إلعادة إحياء مشروع السلطنة العثمانية ،ولكن
بقيادته اإلخ��وان��ي��ة «ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية»،
ق��� ّوض���ت إن���ج���ازت���ه االق��ت��ص��ادي��ة خ��ل�ال العقد
الماضي ،ثالثة أض�لاع رئيسة يمكن أن تبرز
النظرة ف��ي مثلث االقتصاد السياسي التركي
وأسباب تراجعه خالل السنة الماضية.
م���ن أب����رز ت��ل��ك األس����ب����اب ،وف����ق ال��ع��دي��د من
المحللين االقتصاديين والمراقبين السياسين
للشأن التركي :ارتباك السياسة الداخلية ودفع
الثمن ال��ب��اه��ظ ف��ي السياسة الخارجية لتركيا
نتيجة لتدخالت «ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية» في
ال��ش��ؤون ال��داخ��ل��ي��ة للعديد م��ن ال���دول ودعمها
لجماعة «اإلخ����وان المسلمين» على المستوى
ال��ع��ال��م��ي ،م��ص��ر وت���ون���س ول��ي��ب��ي��ا ،والتدخل
ف��ي األزم����ة ال��س��وري��ة وإن���ش���اء غ���رف عمليات
للمجموعات اإلره��اب��ي��ة على األراض���ي التركية
والتالعب بالمواقف السياسة مع ال��ع��راق ،ك ّل
ه��ذه األم���ور تسببت بخسارة تركيا ،مليارات
الدوالرات والفرص االستثمارية كما أنها أبطأت
عمليات تصدير السلع التركية خ�لال العامين
الماضيين.
ول��ع�� ّل فضائح ال��رش��اوى ال��ت��ي ط��اول��ت كبار
المسؤولين في حكومة أردوغ��ان وفي مقدمهم
نجل أردوغ����ان بفضيحة بنك «خ��ل��ق» ،أظهرت
ال��وج��ه الحقيقي لحكومة «ال��ع��دال��ة والتنمية».
ووفق مؤشر الفساد الدولي الصادر عن منظمة
الشفافية الدولية ،تراجعت تركيا إل��ى المركز
 64عالمياً ،ضمن  175دولة ،ما دفع مؤسسة
«س���ت���ان���درد أن����د ب�����ورز» إل����ى ت��ح��وي��ل نظرتها
اإليجابية إل��ى سلبية تجاه االقتصاد التركي،
فيما كان تحول الصراع مع حركة فتح غولن من
سياسي إل��ى ص��راع اقتصادي بفرض حكومة
«ال��ع��دال��ة والتنمية» وصايتها على بنك «آسيا
االسالمي» سببا ً في تدفق مليارات الدوالرات
ع��ام  ،2014تتأكد م��ن ج��دي��د ال��ن��ظ��رة الفاسدة
«للعدالة والتنمية».
أم���ا االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��م��ال��ي��ة خ�ل�ال األشهر
القليلة الماضية ،فقد أدت إلى تراجع كبير في
النشاط االقتصادي ،وخصوصا ً على مستوى
��رج��ح ال��ع��دي��د م��ن المحللين
ق��ط��اع اإلن���ت���اج ،وي ّ
االقتصاديين أسباب تلك االحتجاجات بالرغبة
ال��ع��م��ال��ي��ة ف��ي تحسين ظ���روف ال��ع��م��ل وزي���ادة
األج������ور ،ول��ك��ن ي��ك��م��ن ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي في
س��ي��اس��ات الخصخصة ال��خ��اط��ئ��ة ال��ت��ي اتبعها
«ال��ع��دال��ة والتنمية» لتحقيق النمو االقتصادي
السريع.
لكن ال يمكن إخ��ف��اء اإلن��ج��ازات االقتصادية

التركية التي تحققت خ�لال ثالثة عشرة عاما ً
وك���ان���ت أس�����اس ال���ن���ج���اح ال��س��ي��اس��ي للعدالة
والتنمية.
فما هي أب��رز اإلن��ج��ازات االقتصادية للعدالة
والتنمية بقيادة أردوغان؟
وف��ق مؤسسة «س��ت��ا» ل��ل��دراس��ات السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ت��رك��ي��ا ،بلغت
نسبة التضخم عام  55 2002في المئة ،لكنها
أخ����ذت ت��ت��راج��ع ح��ت��ى ب��ل��غ��ت أق����ل م���ن  10في
المئة مع بداية  .2014كذلك ارتفع معدل دخل
السنوي للفرد من  3500دوالر في السنة إلى
حوالى  11ألفا ً ع��ام  .2014واستطاعت تركيا
إيفاء مجمل ديونها لصندوق النقد الدولي عام
.2013
وشجع النمو المتواصل لالقتصاد الحكومة
ع��ل��ى وض����ع ه����دف ط���م���وح أن ت��ص��ب��ح تركيا
ب��ي��ن أك��ب��ر  10اق���ت���ص���ادات ف���ي ال��ع��ال��م بحلول
ع���ام  ،2023ل��ك�� ّن اع���ت���راف ص��ن��اع السياسة
االقتصادية في تركيا بأنّ المستقبل االقتصادي
التركي يتصف بالضبابية وع��دم الوضوح في
ظ�� ّل حكم أردوغ���ان ل��م يسمح بإيجاد مناخات
آم��ن��ة ل�لاس��ت��ث��م��ارات ،وس��ب��ب ف��ي ت��راج��ع النمو
والتضخم وعجز الميزان ال��ج��اري وانخفاض
قيمة الليرة خالل العامين الماضيين ،وباألخص
موقف أردوغ��ان من حاكم المصرف المركزي
ونعته بالخائن لعدم خفض أسعار الفائدة في
شكل يناسب سياسة أردوغ���ان مسببة تراجع
ال��ل��ي��رة التركية ف��ي شكل ف��اض��ح أم���ام ال���دوالر
األميركي وليزداد قلق األسواق المالية التركية
بإخفاق «العدالة والتنمية» بالفوز باالنتخابات
ولتسجل األصول التركية أدا ًء أضعف وتتراجع
ف��ي شكل ملحوظ م��ا زاد ال��وض��ع االقتصادي
المتراجع في تركيا سوءاً.
وب���ذل���ك ي��ك��ون االق���ت���ص���اد ال��ت��رك��ي بوضعه
الراهن من ارتفاع معدالت البطالة والتي بلغت
 11.2وت��راج��ع نسبة النمو إل��ى أق��ل من  3في
المئة عام  2014بعد أن بلغ أكثر من  9في المئة
عام  2010وفقدان الليرة التركية ألكثر من 40
في المئة من قيمتها مؤشرات ،تؤكد تصريحات
وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي أنّ بالده
لن تصبح ضمن أكبر  10اقتصادات في العالم
بحلول عام .2023
االق��ت��ص��اد التركي – يتعرض ال��ي��وم لضغط
متزايد :تراجع النمو في شكل ح��اد من تسعة
في المئة في  2010و 2011إلى أق�� ّل من ثالثة
في المئة عام  ،201وثقة المستهلكين في أدنى
مستوياتها منذ خمس سنوات ،ومعدل البطالة
ارتفع إلى  11في المئة ،وفقدت الليرة نحو 40
في المئة من قيمتها في مقابل الدوالر منذ أيار
.2013

م�ؤتمر اال�ستثمار والت�شاركية يتابع �أعماله
بعر�ض مجاالت وفر�ص اال�ستثمار في �سورية

وزارة ال�صناعة :لعدم التداول
ببيانات قبل الت�أكد من �صحتها
عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعين في مكتبه في
وزارة الصناعة ،األول مع لجنة متابعة أصحاب محطات تكرير المياه
والثاني مع رئيس اتحاد بلديات الكورة وعدد من رؤس��اء بلديات
الكورة وفاعلياتها.
وأكدت وزارة الصناعة ،في بيان توضيحي عن االجتماعين« ،أنّ
ما صدر من بيانات إعالمية تتعلق بمضمون هذين االجتماعين ال
عالقة لها بها من بعيد أو قريب ،وهي بيانات ص��ادرة عن الجهات
المذكورة التي استقبلها وزير الصناعة لمعالجة الملفات التي تهم
هذه الجهات».
وأضاف البيان« :في االجتماع األول المتعلق بالمياه ،يؤكد وزير
الصناعة أنّ التنسيق قائم وتام مع معالي وزير الصحة على هذا
الصعيد ،ولقد طلب من الوفد إصدار بيان شكر إلى وزير الصحة ،وت ّم
ذلك .أما في االجتماع مع وفد الكورة ،فقد جرى التطرق إلى موضوعي
معامل الترابة وجفت الزيتون في المنطقة .وت ّم التوافق على تأليف
لجنتين للمتابعة ،دون أي ذكر لموضوع زي��ادة اإلنتاج في معمل
الترابة».
وختم البيان« :في هذه المناسبة ،وإذ ترفض وزارة الصناعة
اتخاذها منبرا ً للتهجم على أحد ،فهي تؤكد على أنّ مكتبها اإلعالمي هو
وحده المسؤول عن تعميم مواقف الوزير ،وخصوصا ً في االجتماعات
التي تعقد في وزارة الصناعة .وتتمنى على وسائل اإلعالم عدم التداول
في بيانات تتضمن مواقف منسوبة إلى وزير الصناعة من دون التأكد
من صحتها ودقتها .وتبدي الوزارة االستعداد لتزويد اإلعالميين بك ّل
ما يغني أخبارهم وتحقيقاتهم بالوقائع والمعلومات الصحيحة».

ّ
للت�شدد في تطبيق
�شبيب:
نظام عمل المطاعم والحانات
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قرارا ً كلف بموجبه
قيادة شرطة بيروت «التشدّد في تطبيق نظام عمل المطاعم والحانات
والمالهي والمقاهي واألندية الليلية والمراقص ،وعدم السماح بالتجمع
على األرصفة واألدراج واستعمالها لوضع الطاوالت والكراسي ومنع
اإلخالل باآلداب العامة ضمن نطاق مدينة بيروت ،وتحديدا ً في شارع
مار مخايل ومنطقتي بدارو والصيفي».

لقاء في غرفة زحلة لبحث
م�شكلة ت�صريف الإنتاج الزراعي
عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع أمس،
لقاء موسع للنقابات والقطاعات الزراعية لبحث مشكلة اإلنتاج
الزراعي ومسألة تصريفه بالتصدير بحراً ،بعد تعذر التصدير البري
بسبب قطع الطرق الرئيسية إلى األردن عبر سورية.
ترأس االجتماع نائب رئيس الغرفة منير التنين وحضره ورئيس
نقابة مزراعي البطاطا في البقاع جورج الصقر وحشد من المزارعين.
بداية ،عرض رئيس تجمع ومزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي
لالتصاالت مع ال��وزراء المختصين لتأمين دعم الدولة لخط النقل
البحري الفتا ً إلى أنّ كل المسؤولين باتوا مقتنعين بذلك .وقال:
«مطلوب أن نبقى صفا ً واحداً ،لتحقيق هذه الغاية».
وع��رض رؤس��اء النقابات وع��دد من المزارعين مشكلة اإلنتاج
اللبناني بكافة مواسمه ،مشيرين إلى ضرورة «السرعة في ح ّل مشكلة
الكساد والتصدير بحرا ً وبراً».
ثم ألقى نائب رئيس الغرفة منير التنين كلمة رأى فيها «أنّ اللقاء
الذي عقده وزير الزراعة أكرم شهيب في حضور بعض النواب تحت
شعار «دعم الشحن البحري لإلنتاج الزراعي»« ،جاء متأخرا ً كثيرا ً
وبعد  65يوما ً على إقفال الطريق البري».
وتوجه إلى وزير الزراعة بالقول« :إنّ الحلول موجودة والتذرع
بالتعطيل الحكومي هو إدانة للوزير نفسه».

فرعون وزعيتر يطلقان «كا�سكادا مول»:
لتوفير التنمية الم�ستدامة ودعم الم�ستثمرين

خالل حفل اإلطالق في فندق فورسيزنز
أعلنت مجموعة Inter Mall
 Groupعن إطالق «كاسكادا مول»
ضمن «مجمع كاسكادا فيلج» في
فندق  Four Seasonsفي حضور
وزيري األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر والسياحة ميشال فرعون،
رئيس مجلس إدارة مجموعة Inter
 Mall Groupم��وري��س طربية
وفاعليات.
بداية ،أش��ار طربيه إل��ى أنّ هذه
المبادرة «تهدف إلى التوفير ،وألول
مرة في منطقة البقاع التي تضم أكثر
من  600ألف نسمة ،مقصدا ً متعدّد
االستخدامات ،يخدم تطلعات سكان
المنطقة إلى معايير معيشية عصرية
ضمن مجمع متطور ت ّم تطويره وفقا ً
ألعلى المعايير المتبعة علمياً ،إضافة
إلى خلق فرص العمل المباشرة التي
تفوق  3000وظيفة» ،الفتا ً إلى أنّ
الشركة تسعى «إل��ى االستفادة من
إنجاز مشروع األوتوستراد العربي
الذي يسهم في تأمين سهولة االنتقال
ب��ي��ن ال��م��ن��اط��ق وي��خ��ل��ق ح��رك��ة في
البقاع».
ولفت زعيتر ،من جهته ،إلى «أنّ
تأمين التنمية المستدامة شرط
حيوي لتوطيد الثقة ،فلبنان ومنذ
نشأته بلد ديمقراطي والديمقراطية
والحرية عامالن ضروريان للبناء

الداخلي وع��ام�لان مساعدان على
م��واك��ب��ة ال��ع��ول��م��ة وال���ت���ط���ورات
المتالحقة ،ألنّ تعزيز الديمقراطية
يتطلب تعزيز التنمية وكما يقتضي
وضع قانون انتخاب نيابي يضمن
صحة التمثيل الشعبي كذلك يقتضي
وضع خطة تنموية تتضمن تأمين
البنى التحتية ف��ي شكل م��ت��وازن
بما يتيح للجميع ال��م��ش��ارك��ة في
البناء وإنجاز المشاريع االقتصادية
وال��ت��ج��اري��ة وك��م��ا ال تستطيع فئة
أن تستأثر وح��ده��ا ب���إدارة لبنان
كذلك ال يقوم بناء لبنان االقتصادي
واالجتماعي واإلنمائي على قطاع
دون غيره أو على فريق دون سواه».
وأوض����ح «أنّ وزارة األش��غ��ال
العامة والنقل لها دور أساس في دعم
القطاع الخاص ومواكبته في مسيرة
اإلنعاش االقتصادي عبر االستثمار
ف��ي ال��م��ش��اري��ع ال��ح��ي��وي��ة ،إن عبر
تأمين البنى التحتية وال سيما شبكة
الطرق أو لناحية التنظيم المدني
عبر المخططات التوجيهية لمختلف
المناطق وما له من تأثير على دعم
التنمية المستدامة».
وقال فرعون« :يسعدني ويشرفني
أن نطلق سوية مشروع Cascada
 Mallال��ذي يرمز ف��ي ه��ذه األي��ام
إلى روحية اإليمان والتحدي الذي

يتميز بها اللبناني في لبنان وفي
عالم االغتراب اللبنانيون المبدعون
وال��ن��اش��ط��ون وال��ذي��ن ي��ت��ج��اوزون
بصبرهم ومثابرتهم الصعوبات
أكانت سياسية أو إداري���ة أو حتى
أمنية ولهؤالء المبادرين ،ال يكفي أن
نهنئهم إنما يجب علينا جميعا ً أن
نسهل أعمالهم ونجاح استثماراتهم
ألنّ التوجه الدولي في الدول النامية
والناجحة يبقى ف��ي دع��م القطاع
العام للقطاع الخاص ،وهذا ينطبق
على لبنان الذي يتميز بقطاع خاص
اق��ت��ص��ادي ن��اج��ح ومجتمع مدني
يبرهن يوما بعد ي��وم ع��ن طاقاته
الفريدة في هذه المنطقة وفي شكل
خاص في المجال السياحي والفني
وكل ما يرتبط بحضارتنا وثقافتنا
وتراثنا العريق».
وأض�����اف»:ن�����ح�����ن إذ ن��ه��ن��ئ
ال��ب��ق��اع والبقاعيين على افتتاح
 ،CASCADA MALLنؤكد على
أهمية تطوير جميع المناطق اللبنانية
نظرا ً إلى الكثير من الفرص الموجودة
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د االق��ت��ص��ادي
والصناعي والزراعي بما فيها تطوير
السياحة الريفية التي بدأت تبصر
النور ضمن برامج وخرائط وحركة
استثنائية م��ن المجتمع المحلي
والمنظمات غير الحكومية».

زمكحل يزور غرفة �صيدا :مه ّمتنا
بناء ج�سور توا�صل مع جميع المناطق

رابطة موظفي الإدارة من طرابل�س:
ل�سل�سلة عادلة ترفع الغبن

تابع مؤتمر االستثمار والتشاركية األول إلعادة إعمار
سورية أعماله أمس بعرض لعدد من األوراق المقدمة من
المشاركين تناولت مجاالت وفرص االستثمار في سورية.
وكشفت مدير ع��ام هيئة االستثمار السورية هالة
غزال عن وجود  140فرصة استثمار حقيقية مدروسة
مع ال��وزارات والجهات ذات العالقة تتمحور حول األمن
الغذائي والطاقي والدوائي ومستلزمات إع��ادة اإلعمار
داعية المستثمرين إلى االطالع على هذه الفرص لدراستها
بهدف اغتنامها ومنها تصنيع الخميرة واألجبان واأللبان
وزراع��ة ال��وردة الشامية وصناعة األط��راف الصناعية
وتدوير مخلفات الهدم وتصنيع مستلزمات الري وتربية
الماعز.
وأش��ارت إل��ى أنّ الهيئة تعمل على الترويج إلع��داد
الخارطة االستثمارية بالتركيز على قطاعات االستثمار
الحقيقية والفرص االستثمارية الموزعة حسب القطاعات
«ذات األولوية االقتصادية واإلنتاجية وحسب التوزع
الجغرافي» مؤكدة أنّ ك ّل الجهات العامة والخاصة شركاء
في العملية االستثمارية.
واستعرض مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس
أكرم الحسن ،من جهته ،واقع المدن الصناعية باعتبارها
إحدى الركائز األساسية والمهمة في االقتصاد الوطني،
موضحا ً «أنّ حجم االستثمار في المدن الصناعية األربع
قبل األزمة وصل إلى  450مليار ليرة وأمن ما يزيد على
 114ألف فرصة».
ولفت الحسن إل��ى أن��ه «على ال��رغ��م م��ن منعكسات
األزمة على االستثمار في شكل عام والصناعة على وجه
الخصوص ،إال أنّ المدن الصناعية ما زالت وجهة االستثمار
الحقيقية» ،داعيا ً المستثمرين المشاركين في المؤتمر إلى
زيارة المدن الصناعية واالطالع على الفرص االستثمارية
فيها والبنية التحتية المؤهلة لالستثمار فيها.
وأعلن مدير عام سوق دمشق لألوراق المالية الدكتور
مأمون حمدان أنّ السوق «استمرت في العمل خالل األزمة
ولم تتوقف وبقي التداول على أسهم معظم الشركات
المدرجة في السوق» ،متمنيا ً على المستثمرين «االستثمار
ف��ي أس��ه��م ال��ش��رك��ات ال��م��درج��ة وتأسيس ش��رك��ات في
المجاالت الصناعية وقطاعات اإلنتاج الحقيقية».
وأوض��ح حمدان «أنّ س��وق دمشق احتل على مدى

عامين متتاليين المرتبة األول��ى في أداء المؤشر على
مستوى البورصات العربية» ،مؤكدا ً أنّ «أنظمة السوق
ال تمنع المضاربة لكن في حدود ألنّ سوق دمشق ما زالت
ناشئة».
وأشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازر
باشي ،من جهته ،إلى ما تسعى إليه الجمعية لتنظيم
مهنة المحاسبة وتفتيش الحسابات ورفع مستوى مهنة
المحاسبة والمراجعة وتحسين أساليب العمل المحاسبي
والمراجعة وإرسائه على قواعد صحيحة وأصول سليمة
ومواكبة التطور من خالل مجموعة من القوانين الناظمة
للعمل المحاسبي والتأكد من صحة البيانات المالية
للشركات وخلوها من األخطاء.
وعرض المهندس أنس ال��رداوي من شركة «أساس»
المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز ما تقدمه
الشركة من خدمات متنوعة في هذا المجال من الدراسات
الهندسية إلى توريد المواد واإلدارة والتنفيذ مع األخذ
بعين االعتبار الخدمات التي تقدمها في مجال صيانة قطاع
النفط والغاز ،باإلضافة إلى المشاريع البتروكيميائية،
الفتا ً إلى ما لدى الشركة من كوادر مؤهلة وخبرات فنية
لتقوم بالمه ّمات واألعمال المذكورة خالل وقت قصير.
وأوض����ح ي��س��ار اس��ك��ن��در م��ن م��ج��م��وع��ة «هيلتي»
المتخصصة في مجال البناء والتشييد وصيانة المباني
ما يمكن أن تقدمه المجموعة في مرحلة إعادة اإلعمار من
خالل إزالة األجزاء المتضررة من األبنية من دون الحاجة
إل��ى هدمها وتدعيم األبنية بالطرق المختلفة لتكون
المنشات آمنة إضافة إل��ى التشييد السريع للمساكن
الالزمة إلي��واء المهجرين واع��ادة ترميم األبنية األثرية
المتضررة إل��ى جانب أعمال الثقب وال��ه��دم والتثبيت
المباشر واألنظمة الماسية وأنظمة رغويات منع انتشار
الحريق وأعمال التركيب والقياس وكل ما يتعلق باالبتكار
والجودة الشاملة.
وأش��ار ف��واز الشامي مدير ع��ام شركة «ييلديا» إلى
أنّ أهم ما يمكن لشركته أن تقدمه هو دراس��ات الجدوى
االقتصادية للمشاريع في مختلف المجاالت والقطاعات
إلى جانب دراسة التصميمات الهندسية بهدف االستفادة
من ك ّل المساحات وتخفيف الكلف بهدف تحقيق أفضل
تسويق للمنتجات.

زار وفد من الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة ،مق ّر مالية
طرابلس والتقى حشدا ً من الموظفين ،في حضور مندوبين من اإلدارات
الرسمية والمؤسسات البلدية.
حليس
ب��داي��ة ،أش��ار عضو الهيئة اإلداري���ة للرابطة هاني حليس إلى
«االتصاالت التي تقوم بها الرابطة والجهود التي تبذلها من أجل
متابعة حقوق الموظفين».
ثم تحدث رئيس الرابطة محمود حيدر ،معددا ً «النضاالت التي
أخذت بعدا ً اجتماعيا ً ونقابياً» ،شارحا ً «تحول الرابطة من رابطة
خريجي المعهد العالي لإلدارة إلى رابطة موظفي اإلدارة العامة».
وأشار إلى أنّ «اإلدارة الرسمية بقيت الوحيدة التي ترفع شعار
الوحدة الوطنية في ظل التشرذم الطائفي والمناطقي في البالد»،
متطرقا إلى «وجوب تفعيل العمل النقابي ومجابهة المرحلة القادمة
لناحية تفعيل التحركات والمطالب ومواجهة مصاعب المرحلة
القادمة».
واعتبر المجتمعون أنّ «رابطة موظفي اإلدارة العامة هي الممثل
للموظفين وصوتهم في لبنان» .وأكدوا «متابعة التحرك وصوال ً إلى
تحقيق سلسلة عادلة ترفع الغبن عن الموظف اإلداري».

نقابة م�ستخدمي مياه الجنوب:
غب الطلب
لإن�صاف عمال ّ
توجهت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
ولجنة المتابعة لشؤون عمال غب الطلب ،في بيان أم��س ،إلى
المعنيين ذكرتهم فيه بأنّ «الهيكلية اإلدارية التي وعدنا بها المعنيون
في المؤسسة ال زالت منذ سنوات نائمة في أدراج المؤسسة لغاية في
نفس يعقوب وعمال غب الطلب ال زالوا ينتظرون رفعها إلى الوزارة
المعنية ويكظمون الغيظ حتى إنصافهم وتثبيتهم عبر إجراء مباراة
محصورة».
وح��ذرت من أنّ «مرحلة االستنكار ورف��ع الصوت بالبيانات
سنتجاوزها لالنتقال الى مرحلة تصعيدية ال نرغب في اللجوء إليها
ألننا حريصون على تأمين المياه ألبناء جنوبنا الغالي ولكن إلى
متى التسويف»؟ وأضاف البيان« :ولكن إذا اضطررنا فإننا نحذر
يمس أبناء
بأنّ مجابهة التسويف لن تكون إال بالتصعيد الذي لن
ّ
الجنوب الغالي الذين لن نقطع المياه عنهم ولن نسمح بأن يحرمهم
أحد من المياه بل إنّ التصعيد سيطال من يعنيهم األمر وغدا ً لناظره
قريب».
وفي سياق متصل ،عقد اجتماع في مركز «معروف سعد الثقافي»
في صيدا في حضور حشد من أعضاء اللجان الشعبية في مختلف
أحياء مدينة صيدا ،بدعوة من الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي
الناصري ،وفي حضور أمين عام التنظيم أسامة سعد ،للبحث في
«مشكلة المياه في المدينة.
واستهجن المجتمعون في بيان «تجاهل نواب المدينة والبلدية
لهذه المشكلة األساسية شديدة التأثير على حياة المواطنين
اليومية» .ودع��ا «اللجان الشعبية في األحياء وسائر الهيئات
والمواطنين إلى االستعداد للتحرك مجددا ً في حال تكرار انقطاع
المياه ،أو زيادة التقنين في الكهرباء ،أو أي مشكلة حياتية أخرى».

من االجتماع في غرفة صيدا
قام رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانين الدكتور فؤاد
زمكحل يرافقه أعضاء مجلس اإلدارة السادة ،إيلي عون،
ج��ورج تابت ،فريد ال��دح��داح ،ج��ان حليس ،وأنطوان
صاصي ،بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
صيدا والجنوب ،حيث استقبلهم رئيس الغرفة محمد
صالح وأعضاء الهيئة اإلدارية عمر دندشلي ،سمير قطب،
عمر الحلبي ،جمال جوني ،ابراهيم طيراني ،علي صفي
الدين ،د .سامي عزالدين ،ورئيس جمعية تجار صيدا علي
الشريف.
بداية تحدث زمكحل قائالً « :يجمع تجمع رجال األعمال
اللبنانيين وبكل فخر رج��ال أعمال من جميع المناطق
اللبنانية ومختلف القطاعات اإلنتاجية .مهمتنا وواجبنا
زيارة وبناء جسور تواصل مع جميع المناطق اللبنانية
وك��اف��ة رج��ال األع��م��ال اللبنانيين لبناء معا ً شراكات
استراتيجية ،ومشاريع مشتركة مثمرة ،ولتطوير التبادالت
التجارية بين المناطق ،وال��ش��رك��ات ،وبين أصحاب
المشاريع والمستثمرين من أجل خلق الفرص باستمرار
وتحقيق النمو المستدام على المستوى الوطني» .
وبعد أن تطرق إلى مميزات مدينة صيدا االقتصادية
عبر التاريخ ،أكد زمكحل أنّ «من المهم أن تستفيد ك ّل
منطقة لبنانية من نقاط القوى لديها وأن تتخصص في
المجاالت حيث يمكن أن تكون أكثر إبداعا ً وتنافسية.

من المهم أن يقوم الحرفيون والمنتجون والصناعيون
والتجار في ك ّل المناطق اللبنانية بتطوير المنتجات
المل ّمين بها والتي تسمح لهم بالتميّز واالستفادة من
فوائدها مع االرتكاز على على عوامل النجاح الرئيسية
الخاصة بهم وبمنطقتهم .يجب أن نبني معا ً أسس النمو
المنتظم الحقيقي ونشره في كافة المناطق اللبنانية وفي
جميع المجاالت المنتجة».
«نرحب بكم في غرفة التجارة والصناعة
وقال صالح:
ّ
وال��زراع��ة في صيدا والجنوب .ونقدّر زيارتكم لتمتين
العالقات بينكم وبين كافة الهيئات اإلقتصادية في
مختلف المناطق اللبنانية .إنّ زيارتكم إلى الجنوب عزيزة
علينا وهي تتيح لنا فرصة لتبادل وجهات النظر واآلراء
بين الغرفة والتج ّمع حول القضايا االقتصادية العالقة
والمستجدة».
وأض���اف« :إننا في الغرفة نلتقي تماما ً مع أه��داف
تجمعكم ،ونعتبر أنفسنا أمناء على ترجمة هذه األهداف
ومسؤولين عن تنفيذها .وبما أنّ لدينا نظرة مشتركة حول
الميزات األساسية لالقتصاد اللبناني ،علينا العمل سويا ً
وفي شكل دائم ومستمر في المحافظة عليها لما لها من
انعكاس إيجابي في تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة
االقتصادية ،وخصوصا ً أنّ الدول اليوم تراهن على حركة
هذا القطاع ومبادراته لضمان ازدهار وإنماء االقتصاد».

ن�شاطات اقت�صادية
{ تبلغ وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم من سفير
كوريا شوي يونغ إيل الذي زاره في مكتبه في الوزارة أمس،
قرار حكومة بالده تقديم مساعدة بقيمة مليون دوالر أميركي
للنازحينالسوريين.ثماستقبلحكيمسفيراإلماراتالعربية
المتحدة الجديد حمد سعيد سلطان عبدالله الشامسي وت ّم
التداول في أهمية العالقات بين البلدين وض��رورة إنشاء
مجلس لرجال األعمال اللبنانيين اإلماراتيين.
ووجه الشامسي دعوة إلى الوزير حكيم لزيارة اإلمارات
ولقاء نظيره اإلماراتي بعد فترة األعياد.
وتابع الوزير حكيم لقاءاته مع السفراء المعتمدين في
لبنان لحثهم على المساهمة في دعم المجتمعات اللبنانية
الحاضنة للنزوح السوري ،وناشد الدول المانحة للتجاوب

مع نداءات الحكومة اللبنانية في هذا اإلطار.
{ أحالت وزارة العمل أمس ،أحد أصحاب العمل في منطقة
الجنوب إلى النيابة العامة للتحقيق ،بعد أن تبين لدى دائرة
التفتيش أنّ (ط.أ) لم يدفع للعاملة البنغالدشية التي تعمل
في منزله رواتبها رغم االتصاالت التي أجريت معه ،كما أنه
لم يسلم العاملة المذكورة المستندات المتعلقة بها.
كما أحالت الوزارة إلى النيابة العامة (ع.ع) في منطقة
جبل لبنان ،الستخدامه عاملة في منزله من دون أوراق
ثبوتية ومن دون معرفة كيفية وصولها إلى منزله وبأية
وسيلة.
وطلبت الوزارة اتخاذ أقصى العقوبات في ّ
حق األشخاص
المخالفين.

