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خليل من مرف�أ بيروت :لن ن�سمح ب�أن يكون
الرئي�س الأ�سد يُ�صدر قانون ًا بت�سوية الديون المتعثرة لدى الم�صارف
ومجل�س ال�شعب يق ّر قوانين لدعم الإنتاج والم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة لبنان ممر ًا هادئ ًا للمخدرات
أص��در الرئيس ال��س��وري بشار
األس��د أمس القانون رقم  26لعام
 2015القاضي بتسوية الديون
المتعثرة لدى المصارف العامة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أك���د وزي��ر
المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل
في تصريح لـ «سانا» أنّ القانون
يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة
لدى المصارف العامة لكونها من
أكثر المواضيع المصرفية تعقيدا ً
وحساسية ،ال سيما في ظ ّل ظروف
األزمة الراهنة.
وق��ال وزي��ر المالية إنّ القانون
رقم  26هو قانون التسويات الدائم
ل��ك � ّل ال���ق���روض ول��ك��ل ال��م��ص��ارف
العامة ولك ّل المقترضين المتعثرين
الراغبين بالجدولة وسينهي العمل
بأحكام المرسوم التشريعي رقم
 213لعام  2006المتعلق بتسوية
ال��دي��ون ل��دى ال��م��ص��ارف العامة
والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل
إضفاء بعض المرونة على ضوابط
عملية جدولة هذه الديون ومراعاة
األسباب التي أدت إلى التعثر في
سدادها.
وأوض��ح اسماعيل أنّ القانون
الجديد يحدد مدة تسوية الديون
تبعا آلج��ال��ه��ا وإخ��ض��اع ال��دي��ون
التي تتم تسويتها لمعدالت فائدة
تتناسب مع نتائج إع��ادة التقييم
وتراعي األوضاع الخاصة بطبيعة
كل دين.
أق ّر مجلس الشعب السوري في
جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس
المجلس محمد جهاد اللحام مشروع
القانون المتضمن إحداث هيئة دعم
تنمية اإلنتاج المحلي والصادرات
ترتبط ب��وزارة االقتصاد والتجارة
الخارجية لتح ّل محل «هيئة تنمية
وت��روي��ج ال���ص���ادرات» المحدثة
بموجب المرسوم التشريعي رقم 6
لعام  2009وأصبح قانوناً.
وتهدف الهيئة ،بحسب مشروع
القانون ،إلى دعم وتنمية وتحسين
اإلن��ت��اج ال��م��ح��ل��ي وال��م��وج��ه إل��ى
لتصدير وت��ع��زي��ز تنافسيته بما
ي��خ��دم أه���داف النمو االق��ت��ص��ادي
الكلي ،إضافة إل��ى دع��م نشاطات
ات����ح����ادات ال���غ���رف ال��ص��ن��اع��ي��ة
والتجارية والزراعية والسياحية
واتحادات المصدرين والحرفيين
والفالحين.
ويقع على عاتق الهيئة مه ّمات
وض��ع الخطط وال��ب��رام��ج لتنفيذ
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر
اإلنتاج المحلي وتعزيز الصادرات
والتعاون مع المؤسسات الوطنية
والمنظمات الدولية وإدارة البرامج
ال��م��ق��دم��ة م��ن ص��ن��ادي��ق وهيئات
التمويل على المستويين المحلي
وال��دول��ي ف��ي المجاالت المتعلقة
ب��إع��ادة اإلع��م��ار وتنمية وتطوير

خليل يعاين كمية المخدرات التي ضبطتها الجمارك

مجلس الشعب مجتمعا ً برئاسة اللحام
اإلنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة
التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح وزير االقتصاد والتجارة
الخارجية همام جزائري أنّ إحداث
الهيئة جاء نتيجة الظروف الراهنة
ورغبة في تعميق وتطوير البنية
االرت���ك���ازي���ة ال��ت��ن��م��وي��ة ل�لإن��ت��اج
ال���زراع���ي وال��ص��ن��اع��ي وال��خ��دم��ي
وت��ح��ق��ي��ق األه�����داف االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية الحكومية ،الفتا ً إلى
أنّ أحد موارد صندوق الدعم التابع
للهيئة يتضمن رسم ثالثة باأللف
من قيمة المستوردات التي يزيد
رسمها الجمركي على  1في المئة.
ول��ف��ت ع��ض��و المجلس طريف
ق��وط��رش ،م��ن جهته ،إل��ى أهمية
ت��رك��ي��ز ال���دع���م ع��ل��ى ال��م��ش��اري��ع
االقتصادية ذات المنتجات عالية
الجودة وربط الدعم بالجودة.
كما أقر المجلس مشروع القانون
المتضمن إح����داث ه��ي��ئ��ة تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ترتبط ب��وزارة االقتصاد والتجارة
الخارجية لتحل محل الهيئة العامة
للتشغيل وتنمية ال��م��ش��روع��ات
بما لها م��ن حقوق وم��ا عليها من
التزامات وتؤول إليها جميع أموالها
المنقولة وغير المنقولة المستثمرة
وال��م��ش��غ��ول��ة م��ن قبلها وأص��ب��ح
قانوناً.
وت���ه���دف ال��ه��ي��ئ��ة إل����ى وض��ع
دل���ي���ل ت��ع��ري��ف��ي ل��ل��م��ش��روع��ات
الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه
المشروعات وف��ق حجم النشاط

والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليالً
وطنيا ً الستهدافها ببرامج الدعم
والتسهيالت اإلداري��ة والتمويلية
بالتنسيق مع الجهات المعنية،
إض���اف���ة إل����ى رس����م ال��س��ي��اس��ات
والبرامج لتشجيع ري��ادة األعمال
وتطوير قطاع المشروعات بما يعزز
مساهمتها في االقتصاد الوطني
ويتالءم مع خطط التنمية.
وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ك���ذل���ك على
التنسيق ال��ف��ع��ال ب��ي��ن الجهات
العامة وال��خ��اص��ة واأله��ل��ي��ة ذات
الصلة بتنمية ال��م��ش��روع��ات بما
يحقق تكامل عاملها ويساعدها على
تحقيق أهدافها ،ورب��ط المشروع
الصغير والمتوسط بالموءسسات
المعنية بتنمية قطاع المشروعات
لتسهيل استفادته من خدمات هذه
المؤسسات ،إضافة إلى إيجاد بيئة
تمكينية بما يسهم بتنمية قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وانتقالها إلى القطاع المنظم.
وتسعى الهيئة إلى تسهيل نفاذ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إلى الخدمات المالية والمساهمة
في تنظيم وضبط سوق تمويل هذه
المشروعات بالتنسيق مع المصرف
المركزي ورص��د أداء المشروعات
وح��ج��م م��س��اه��م��ت��ه��ا ف��ي ال��ن��ات��ج
والتشغيل والتصدير ،إضافة إلى
التدريب والتأهيل وتنمية القدرات
للموارد البشرية العاملة في هذا
المجال.
وأوضح وزير االقتصاد والتجارة

الخارجية أنّ النهوض بواقع قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتطلب تحفيزها على االستثمار في
قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة
للتكيف م��ع ت��ح��دي��ات االص�ل�اح
الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو
واستكمال المنظومة المؤسساتية
الضرورية لتمكين هذه المشروعات
من التوسع في اإلنتاج والتشغيل
وت��رم��ي��م س�لاس��ل ال��ق��ي��م��ة ورف��ع
قدراتها التنافسية.
وأك����د ال���وزي���ر ال���ج���زائ���ري أنّ
ال��ه��ي��ئ��ة ت��ه��ت��م ب��ض��ب��ط وتنظيم
آل��ي��ات التمويل وال��دع��م وتوفير
السبل الممكنة إلح��داث نمو كمي
ونوعي في سلة السلع والخدمات
المنتجة في قطاعي المشروعات
ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة وتعزيز
ال��ت��راب��ط��ات األم��ام��ي��ة والخلفية
فيما بين المشروعات بما يضمن
استدامتها ويعزز مساهمتها في
النمو االقتصادي وتشجيع ريادة
األع��م��ال ودم���ج ال��م��ش��روع��ات في
القطاع المنظم.
كما أقر المجلس مشروع القانون
المتضمن إعفاء أصحاب األعمال
المشتركين لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من الغرامات
وال��ف��وائ��د المنصوص عليها في
ق��ان��ون التأمينات إذا م��ا س���دّدوا
االلتزامات المترتبة عليهم خالل
عام وأصبح قانوناً.
ويستفيد م��ن أح��ك��ام القانون
أص���ح���اب األع���م���ال ال���ذي���ن سبق

أن س����ددوا أو ال��ذي��ن ي��س��دِّدون
االشتراكات المستحقة عليهم كاملة
خالل مدة اإلعفاء المحددة بموجب
أح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون على أن يتم
تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ
اإلضافية المترتبة على المطالبات
الشهرية المستحقة عليهم اعتبارا ً
م��ن ت��اري��خ ص���دور ه���ذا ال��ق��ان��ون
ولغاية السداد وقبل التسوية.
كما يستفيد من القانون أصحاب
األع��م��ال المتسببون ب��إص��اب��ات
ال��ع��م��ل ال��م��ت��أخ��رون ع��ن تسديد
س �دّدت خالل
تكاليف اإلصابة إذا ُ
فترة اإلع��ف��اء ،وأص��ح��اب األعمال
ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا بطلبات لتقسيط
االشتراكات المتراكمة للمؤسسة
العامة للتامينات االجتماعية بعد
تسديدهم آخر قسط مستحق عليهم
خالل فترة اإلعفاء ويبقون ملتزمين
ب��ت��س��دي��د ال��م��ط��ال��ب��ات ال��ش��ه��ري��ة
المترتبة على عمالهم.
ويشمل القانون أيضا ً أصحاب
المعاشات والمستحقين عنهم الذين
تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية دون وجه
حق إذا سددت خالل فترة االعفاء،
والعمال القائمين على رأس عملهم
المستفيدين من ض ّم الخدمة أو رفع
النسبة أو ر ّد التعويض للمتأخرين
عن سداد المبالغ المترتبة عليهم
تقسيطا ً أو نقداً ،بما فيها التعويض
المقبوض دون وجه حق اذا سددت
خالل فترة االعفاء.

بعد �أن �سجلت موازنتها عجزاً قدره  87مليار دوالر
ال�صين تتوقع نمو ا�ستهالكها
ال�سعودية ترفع �أ�سعار الوقود والمياه والكهرباء من الطاقة في 2016
ضمن إطار إصالحات تهدف إلى الح ّد من الضغوط على
الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظ ّل
هبوط أسعار النفط ،ق ّررت الحكومة السعودية رفع األسعار
المحلية للوقود والمياه والكهرباء.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أنها تعتزم تعديل
منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على
مدى خمس سنوات.
وتتسم هذه الخطوة بالحساسية من الناحية السياسية
إذ اعتادت المملكة اإلبقاء على األسعار المحلية عند واحد
من أدنى المستويات في العالم في إطار اإلنفاق على الرعاية
االجتماعية.
وتهدف التعديالت إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة
والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر واالستخدام
غير الرشيد والتقليل من اآلث��ار السلبية على المواطنين
متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع األعمال.
ورأت مصادر رسمية أنّ دعم البنزين يشكل أكبر بند
للخسارة بتكلفة قدرها  23مليار دوالر وبنسبة  3.2بالمئة
من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك ألنه يمثل نسبة كبيرة من
إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء
والغاز ،الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات،
في إطار إصالحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية
العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.
وزاد سعر البنزين  95أوكتان إلى  0.90ريال (0.24
دوالر) للتر من  0.60ريال وإن كان ال يزال منخفضا ً جدا ً
بالمعايير العالمية كما ارتفع سعر البنزين  91أوكتان إلى
 0.75ريال للتر من  0.45ريال.
وجرى رفع سعر الميثان إلى  1.25دوالر لك ّل مليون وحدة
حرارية بريطانية واإليثان إلى  1.75دوالر من  75سنتا ً لك ّل
منهما والذي كان واحدا ً من أدنى األسعار في العالم.

وزير المالية السعودي

وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود اعتبارا من يوم أمس،
فيما سيطبق قرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه في مطلع
كانون الثاني المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام
 2016بعجز قدره  326.2مليار ريال ،ما يعادل حوالي 87
مليار دوالر.
وتتوقع حكومة الرياض أن تبلغ اإليرادات  513.8مليار
ريال (حوالي  137مليار دوالر) ،مقابل نفقات تصل إلى
 840مليار ريال (حوالي  224مليار دوالر) ،ما يعني عجزا
مقداره  326.2مليار ريال.
وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر االق��ت��راض في
السوق الداخلية والخارجية ،حيث أعلنت وزارة المالية
السعودية «أنّ تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي
أفضل خيارات التمويل المتاحة ،ومنها االقتراض المحلي
والخارجي ،وبما ال يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع
المصرفي».
وترأس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اجتماعا ً
لمجلس الوزراء للكشف عن ميزانية  2016وأعلن التوجيه
بإطالق برنامج إصالحات اقتصادية.
وق���ال الملك سلمان إنّ األول��وي��ة ه��ي الستكمال ك ّل
المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.
وأض��اف« :اقتصادنا يملك من المقومات واإلمكانات ما
يمكنه من مواجهة التحديات  ...ميزانية  2016تمثل برنامج
عمل متكامال وشامال لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس
متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين
العام والخاص».
وت��واج��ه السعودية ،التي تشكل ع��ائ��دات النفط في
ميزانيتها حصة األسد ،تحديات اقتصادية في ظل هبوط
أس��ع��ار النفط بنحو  70ف��ي المئة منذ منتصف العام
الماضي.

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنّ الصين أكبر مستهلك
للطاقة في العالم تتوقع نمو استهالكها من الطاقة في .2016
وبحسب الوكالة قال نور بكري رئيس مصلحة الدولة للطاقة إنّ الطلب
الصيني المتوقع على النفط الخام سيصل إلى  550مليون طن ( 11مليون
برميل يومياً) والطلب المتوقع على الغاز الطبيعي سيصل إلى  205مليارات
متر مكعب.
وسيزيد استهالك الكهرباء إلى  5.7تريليون كيلوات/ساعة وسيبلغ حجم
استهالك الفحم  3.96مليار طن.
وأض��اف :إنّ الوقود غير األحفوري سيشكل أيضا ً  13.2في المئة من
االحتياجات األولية للطاقة في  2016ارتفاعا ً من  12في المئة هذا العام في
حين سيتقلص الفحم إلى أقل من  62.6في المئة من  64.4في المئة.
وستشكل الطاقة المتجدة  1.7تريليون كيلوات/ساعة في  2016منها
أكثر من  20جيجاوات من طاقة الرياح و 15جيجاوات من الطاقة الشمسية
المضافة باستخدام األلواح الضوئية.
ولفت إل��ى أنّ النمو اإلجمالي في حجم استهالك الطاقة ه��ذا العام هو
األضعف منذ  1998عند  0.9في المئة.
وسيبلغ حجم واردات الصين من النفط هذا العام  330مليون طن (6.6
مليون برميل يومياً) ومن الغاز الطبيعي  60مليار متر مكعب وستصل قدرات
توليد الكهرباء إلى  1.47مليار كيلوات بزيادة  7.5في المئة.
وبشكل أساسي ستتوقف الصين عن الموافقة على مشروعات التنقيب عن
الفحم لثالث سنوات اعتبارا من مارس آذار كما تسعى إلى غلق أكثر من ألف
منجم ،بحسب نور بكري الذي توقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام إلى 220
مليون طن ( 4.4مليون برميل يوميا) حتى مع اقتراب األسعار العالمية من
أدنى مستوياتها في  11عاماً .ومن المتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بما
في ذلك الغاز الصخري والميثان المستخرج من الفحم إلى  140مليار متر
مكعب.

رو�سيا تدعم �صناعة ال�سيارات
بـ 20مليار روبل
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أمس أنّ حكومة
بالده ستنفق  20مليار روبل ( 275مليون دوالر) لدعم صناعة السيارات في
النصف األول من .2016
وقال مانتوروف في مقابلة مع تلفزيون روسيا  24إنّ الحكومة ستمدد
اإلج��راءات القائمة نظرا ً إلى تض ُّرر مبيعات السيارات جراء الهبوط الحاد
للروبل والتباطؤ االقتصادي الناتج عن هبوط أسعار النفط والعقوبات
الغربية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.
وتشمل اإلجراءات برنامجا ً لشراء السيارات يقدم خصومات لألشخاص
الذين يبيعون سياراتهم القديمة وخطة لتخريد السيارات إلى جانب دعم
قروض السيارات وتأجيرها.
وقال مانتوروف« :اتخذ رئيس الوزراء القرار لتمديد برنامج دعم الطلب
إلى العام المقبل .إلى اآلن القرار اتخذ للنصف األول من العام بنحو  20مليار
روبل».
وطبقت بعض تلك اإلجراءات في  2013وجرى تعزيز الخطة خالل عامي
 2014و.2015
وتكبدت مبيعات السيارات الجديدة أكبر خسائرها هذا العام في تشرين
الثاني إذ هبطت  42.7بالمئة على أساس سنوي ،وفقا ً لرابطة الشركات
األوروبية.

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ «الجمارك في مرفأ
بيروت ضبطت حوالى  3أطنان من المخدرات كناية عن
ألواح من الحشيشة وأكياس معبأة بحبوب الكبتاغون
موضبة ضمن ط��اوالت خاصة بالحضانات المدرسية
ومجهزة للسفر إلى مصر».
وتفقد خليل مكان ضبط المخدرات في العنبر رقم 19
حيث تابع ميدانيا العملية في حضور رئيس المجلس
األعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك
شفيق مرعي والعقيد ن��زار الجردي وع��دد من ضباط
اإلدارة الجمركية.
وق��ال خليل« :نشهد اليوم على جريمة كبيرة بحق
لبنان وبحق البلد الذي أعدت هذه المضبوطات للتصدير
اليه ،بضبط كمية تصل إلى حدود  3أطنان من حشيشة
الكيف ومن مئات األل��وف من حبوب الكبتاغون ،وهو
إنجاز للجمارك اللبنانية بجميع إدارات��ه��ا ومجلسها
والهيئات العاملة فيها من جهاز المكافحة الذين بذلوا
جهدا ً كبيرا ً في المواكبة والمتابعة خالل األيام الماضية،
وصوال ً إلى كشف هذه العملية ،التي ربما تكون واحدة
من أكبر العمليات إن لم تكن األكبر على هذا الصعيد،
خصوصا ً أنها موضبة بطريقة متقنة عبر إيهام للشحنة
وكأنها طاوالت لحضانات األطفال أعدت بطريقة عالية من
الحرفية ،وأخطر ما فيها هو محاولة التهرب عن المسار
التي قد تكون ستصل اليه البضاعة من خالل نقلها إلى
مصر كمرحلة أولى وفق تقديرات ادارة الجمارك ،تمهيدا ً
لنقلها إلى دول أخرى».
أضاف« :هذا أسلوب اعتمد نتيجة إج��راءات التشدد
التي اعتمدت سواء في عملية االستيراد أو التصدير».
وأشار إلى أنّ «عملية اليوم إنجاز يصب في دور لبنان
وسمعته في مكافحة المخدرات ،والتي حققت هذا العام

الكثير من االنجازات من خالل أكثر من عملية ضبط .فقبل
أي��ام سمعتم عن عملية استيراد لكمية من الهيرويين
والكوكايين عن طريق البرازيل وبطريقة مموهة أيضا ً
حين نقلت بواسطة دولة أفريقية».
وش��دد على أن «م��ا يهمنا أن نؤكده هو أن كل هذه
العمليات من مكافحة وضبط ستبقى مستمرة ،وأنّ إدارة
الجمارك تبذل جهدا ً وستستمر على هذا الصعيد .ولبنان
يعتبر نفسه جزءا ً من هذه المعركة التي تشبه معركته
ض ّد اإلره��اب ،وال تق ّل خطورة وأهمية عنها باعتبارها
تستهدف االستقرار االجتماعي وأمن الناس وحياتهم
وحياة الشباب الذين يتعرضون لمثل هذه العمليات».
ولفت إلى أنّ «المهم هو أن أدوات هذه العملية أصبحت
معروفة ،ونتابع االمر مع القضاء المختص ،سواء الجهة
المصدرة أو المستوردة والشركات المعنية بالموضوع.
فنحن على ت��واص��ل م��ع النيابة ال��ع��ام��ة التمييزية
ال��ت��ي ب��دوره��ا أوع���زت بضبط ه��ذه العملية وات��خ��اذ
اإلج���راءات القانونية ،وبالتالي ف��إنّ األم��ر سيستكمل
بالطريقة التي توصلنا إل��ى نتائج كاملة وحقيقية،
ليس فقط في هذه العملية إنما أيضا ً في ك ّل العمليات
المشابهة».
وختم خليل« :لن نسمح بأن يكون لبنان ممرا ً هادئا ً
للمخدرات ،ولن نسمح بأن يتحول لبنان إلى بلد مشبوه
بعمليات كهذه .فإذا كان يفترض أن األمور سائبة على
هذا الصعيد ،فهذا األمر غير دقيق ،ولن نسمح باستمراره
وبقائه في الطريقة التي هو عليها .وإننا في مطلع العام
المقبل على موعد مع جردة لمجموعة من األمور المرتبطة
بعمل الجمارك في ما يتعلق بضبط المخدرات ،وأمور
أخرى تدفع في اتجاه تحسين األداء أكثر في المرحلة
المقبلة».

م َّثل دربا�س في المنتدى الوزاري العربي الأول للإ�سكان

روني لحود :الم�سكن الالئق ي�ش ّكل
معبر ًا �إلى التنمية الم�ستدامة
شارك رئيس مجلس اإلدارة المدير
ال��ع��ام للمؤسسة ال��ع��ام��ة لإلسكان
رون���ي ل��ح��ود م��م��ث�لاً وزي���ر ال��ش��ؤون
االجتماعة النقيب رشيد درب��اس في
أع��م��ال «ال��م��ن��ت��دى ال����وزاري العربي
األول لإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة» الذي عقد األسبوع الماضي
في القاهرة ،وذلك تحت شعار «مكافحة
الفقر وعودة النازحين والالجئين إلى
بلدانهم واستثمار الموارد الطبيعية
والبشرية العربية لتحقيق التنمية
المستدامة وحماية التراث اإلنساني
الذي تحتفظ به بعض المدن العربية
ال��م��ه��دد بفعل العمليات اإلره��اب��ي��ة
والحروب الداخلية».
وحضر المنتدى  14وزي��را ً عربيا ً
يمثلون بلدانهم و 550مشاركا ً من
 18دولة عربية على مدى ثالثة أيام
�ص��ص��ت للبحث ف��ي س��ب��ل تعزيز
ُخ� ّ
التعاون بين الدول العربية والمنظمات
المتخصصة ،وان��ت��ه��ى إل��ى «إع�لان
ال��ق��اه��رة» ح��ول اإلس��ك��ان والتنمية
الحضرية المستدامة.
وأفاد لحود فور عودته إلى بيروت،
بأنّ المؤتمر «كان حافالً بالمناقشات
ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ف��ن��ي��ة م��ن��ه��ا وال��ت��ق��ن��ي��ة
واإلداري���ة» ،من ّوها ً بما أق � ّره ال��وزراء
العرب في «إع�لان القاهرة» وال سيما
لجهة اإلج����راءات ال��واج��ب اتخاذها
لمواجهة الفقر واإلره���اب والالجئين
في عالم عربي تفوق ثرواته الطبيعية
والمادية مختلف القارات».
وش �دّد خالل الموتمر على «أهمية
توفير المسكن الالئق للمواطن وتعزيز
االستقرار االجتماعي الذي يش ّكل معبرا ً
إل��ى التنمية اإلجتماعية واإلنسانية
والحضارية المستدامة .كما مواجهة
ح��رك��ات ال��ن��زوح ال��ت��ي تسببت بها
الحروب الداخلية» ،ودعا إلى «مواجهة
آثارها على الالجئين انفسهم والدول
المضيفة والعمل بكل الوسائل على
إعادتهم إل��ى بلدانهم ،تقديرا ً لحجم
المخاطر الكبيرة التي ستنعكس آجالً
أم عاجالً على مختلف الدول العربية
ولبنان واحد منها».
واس���ت���ض���اف���ت م��ص��ر ال��م��ن��ت��دى
بتنظيم من وزارة اإلسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية ،بالتعاون مع
جامعة الدول العربية ممثلة بمجلس
وزراء اإلس��ك��ان والتعمير ال��ع��رب،
وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية وبالتنسيق مع منظمة المدن
العربية والمعهد العربي إلنماء المدن.
وبعد سلسلة من الجلسات العامة
التقنية والفنية ال��ت��ي ش���ارك فيها
الخبراء والمتخصصون من المنظمات
اإلقليمية وال��ب��ل��دان كافة على مدى
يومين ،ت ّوجت بانعقاد المؤتمر الخاص
بالوزراء العرب تحت عنوان «العمران
العربي...من تحديات الحاضر إلى
آف���اق المستقبل» وذل���ك م��ن ضمن
التحضيرات الجارية للمؤتمر الثالث
لألمم المتحدة عن اإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة ال��ذي يُعقد في
مدينة كيتو في اإلكوادور العام المقبل.
واف��ت��ت��ح وزي���ر اإلس��ك��ان المصري
مصطفى كمال مدبولي المنتدى ،معددا ً
«التحديات السياسية واإلقتصادية
واألمنية والثقافية واإلجتماعية التي
ت��واج��ه مهمتنا ال��ت��ن��م��وي��ة» ،م��ؤك��دا ً
«ال��س��ع��ي ال��دائ��م إل���ى تحقيق آم��ال
المواطنين ال��ع��رب ب��رف��ع مستواهم
المعيشي ال��ى المستوى الحضاري
الالئق» ،مشددا ً على «تعزيز التعاون
العلمي والتقني المشترك بين مك ّونات
المنتدى والمشاركين فيه لتحقيق هذه
األهداف».
وبعد حفل االفتتاح الذي شهد كلمات
لممثلي الدول والمنظمات المشاركة في
المنتدى ،عقدت  16جلسة تقنية وفنية
وعلمية وهندسية ت��م��ح��ورت حول
ظروف توفير جودة الحياة واالندماج
االجتماعي ومواجهة الفقر بالعدالة
والتنمية اإلج��ت��م��اع��ي��ة والتخطيط
لإلفادة من الثروات والموارد البشرية
العربية الكبيرة واستثمارها بهدف
نشر المشاريع العمرانية وتوفير البنى
التحتية والخدمات األساسية ومواجهة
المخاطر الناجمة عن الحروب الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��غ � ّي��رات المناخية
والبيئية .وتوفير التشريعات الفنية
والهندسية واإلق��ت��ص��ادي��ة والمالية
واإلداري��ة لتسهيل النهضة المطلوبة
في العالم العربي.

وفي أعقاب الجلسات التقنية ،انعقد
المؤتمر الوزاري العربي في اليوم الثالث
للمنتدى في حضور ال���وزراء العرب
وممثليهم الذين ناقشوا التوصيات
الصادرة عن المنتدى وتبنوا معظمها
ف��ي إط��ار م��ا سمي «إع�ل�ان القاهرة»
الهادف الى «مواجهة الفقر والسعي
ال���ى تنمية المجتمعات البشرية
الحضرية العربية واإلس��ت��ع��دادات
الجارية للمشاركة في المؤتمر الثالث
لألمم المتحدة عن اإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة ،واس��ت��ع��دادا ً
لتنفيذ «أجندة العام  »2030الهادفة
الى جعل المدن العربية والمستوطنات
البشرية شاملة وآمنة للجميع وقادرة
على المواجهة المستدامة ،لظروف
الحياة ومقتضيات العيش الكريم في
أفضل الظروف الممكنة .وكل ذلك وفق
استراتيجية عربية شاملة لإلسكان
والتنمية الحضرية ،توفر المسكن
ال�لائ��ق ل��ل��م��واط��ن وت��ل��غ��ي المناطق
العشوائية ف��ي محيط ال��م��دن وعلى
أبوابها نتيجة الفقر وع��دم المساواة
وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
كما أق� ّر المجتمعون بنودا ً خاصة
لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة
آثار العدوان اإلسرائيلي على األراضي
العربية المحتلة ورفض تهويد القدس.
وم��واج��ه��ة آث���ار ال��ه��ج��رات البشرية
القسرية الداخلية منها والدولية إضافة
ال��ى ال��ه��ج��رات الجماعية للنازحين
والالجئين نتيجة الحروب الداخلية
ونتيجة العمليات اإلرهابية التي تركت
آثارا ً كبيرة في المدن العربية ومواجهة
آثارها على الالجئين أنفسهم وعلى
المجتمعات المضيفة».
وأق��� ّر اإلع�ل�ان ب��ض��رورة تعزيز ك ّل
أشكال البحوث الفنية واالستراتيجية
ال��م��ش��ت��رك��ة ف���ي م���ج���االت اإلس��ك��ان
والتنمية الحضرية وتعزيز التعاون
بين المؤسسات اإلقليمية والوطنية
وإقرار اآلليات القانونية والدستورية
والمالية التي تسهل هذه اإلج��راءات
على المستويات الداخلية واإلقليمية
والدولية.

َت ْل ُ
ف �أجبان فا�سدة في حلبا
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أتلف مراقبو وزارة الصحة العامة كميات من األجبان المنتهية
ووجهوا إنذارا ً للمؤسسة ،كما أعلنت الوزارة
الصالحية في سوبر ماركت «أوكسيليا» في حلبا ـ عكار،
ّ
في بيانها.

