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اقت�صاد

معر�ض «�سيريا مود» يختتم فعالياته في «بيال» وم�شاركة الفتة ل�صناعيي حلب

�سائح م�صري يق�ضي غرق ًا في جعيتا

علي عبد الكريم� :سورية الغد �ستكون �أقوى
ب�إرادة و�صمود ّ
كل �أبنائها المخل�صين

فرعون :المغارة مقفلة حتى انتهاء التحقيقات

اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة
التخصصي
السابعة من المعرض
ُّ
لأللبسة ومستلزماتها «سيريا
مود» الذي نظمته رابطة المصدرين
السوريين لأللبسة والنسيج ،في
مجمع «بيال» ـ بيروت ،بالتعاون
م��ع ات��ح��اد المصدرين السوريين
وهيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي
والصادرات وغرفة صناعة دمشق
وريفها بمشاركة أكثر من مئة شركة
سورية.
والق��ى المعرض إقباال ً جيدا ً من
زوار قادمين من دول عربية مختلفة
أكدوا أنّ منتجات األلبسة السورية
تحظى ب���رواج كبير ف��ي األس���واق
العربية وتنافس المنتج األجنبي
بالجودة والسعر.
وي��م��ت��د ال��م��ع��رض ال����ذي ب��دأت
فعالياته في العشرين من الشهر
الحالي على مساحة  3000متر
م��رب��ع وش���ارك���ت ف��ي��ه ن��ح��و 100
متخصصة باأللبسة
شركة سورية
ِّ
والنسيج وذلك في مركز المعارض
الدولي البيال كما أقيم على هامشه
معرض للصناعات الجلدية والزهور
ونباتات الزينة.
ويع ُّد «سيريا مود» من المعارض
ال��ن��اج��ح��ة ف���ي ت��س��وي��ق المنتج
السوري في مجال صناعة األزي��اء
والصناعات النسيجية ومستلزمات
اإلنتاج واألقمشة عن طريق إب��رام
العقود الخارجية كما يدعم مشاركيه
من خالل مشاركتهم في المعارض
الخارجية والمساهمة معهم بجزء
مهم من تكلفتها.
وك��ان السفير السوري علي عبد
الكريم علي زار المعرض ،معتبرا ً
أنه «يؤكد حيوية الشعب السوري
التي جسدها الصناعي ،رغم الحرب
المدمرة التي تواجهها سورية منذ

السفير السوري يجول في المعرض
خمس س��ن��وات م��ن خ�لال تمسكه
بمهنته».
ول��ف��ت إل���ى «ال���ج���ودة العالية
ال��ت��ي تتميز بها صناعة األلبسة
السورية والتي أثبتت أنها ق��ادرة
على االستمرار وال��ت��ط��ور» ،منوها ً
بـ«اإلقبال الذي يزداد في ك ّل دورة من
دورات المعرض والذي يعكس مدى
جودة المنتج السوري التي تستقطب
ال��زوار وتدلل على تعافي الصناعة
ال��س��وري��ة وق��درت��ه��ا على مواجهة
التحديات وتذليل الصعاب» ،مؤكدا ً
«أنّ سورية الغد ستكون أقوى بإرادة
وصمود ك ّل أبنائها المخلصين».
وكانت فعاليات الدورة السابعة
م��ن ال��م��ع��رض افتتحت األرب��ع��اء
الماضي بمشاركة أكثر م��ن 100
متخصصة باأللبسة
شركة سورية
ِّ

والنسيج في مركز المعارض الدولي
«البيال».
وحظي المعرض المقام في مركز
المعارض الدولي في بيروت إقباال ً
الفتا ً لتجار من العراق ولبنان واألردن
وليبيا ودول عربية أخرى لالطالع
ع��ل��ى ج���ودة ون��وع��ي��ة الصناعات
النسيجية السورية وتوقيع العقود
مع الصناعيين السوريين استعدادا ً
لفصلي الربيع والصيف القادمين.
وخ�ل�ال فعاليات ال��ي��وم الثاني
للمعرض أش���اد ال��م��ش��ارك��ون فيه
بالتنظيم المتقن م��ن قبل اتحاد
المصدرين ورابطة مصدري النسيج
في سورية وال��ذي أت��اح لهم توقيع
عقود مع رجال أعمال من دول عربية
ومكنهم من تسويق منتجاتهم األمر
الذي يبشر بعودة المنتج السوري

إلى دائرة االهتمام.
وم��ن بين ال��م��ش��ارك��ات الملفتة
ف��ي المعرض كانت تلك الخاصة
بالصناعيين القادمين م��ن حلب
الذين نوهوا بدعم اتحاد المصدرين
للمشاركين من حلب بتحمل أكثر
من  30بالمئة من قيمة المشاركة
ف��ي ال��م��ع��رض وذل���ك لتشجيعهم
على النهوض من جديد ،نظرا ً لما
عانوه من صعوبات نتيجة األعمال
اإلرهابية والتخريبية التي لحقت
بمصانعهم.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ع��رض أقيم
م��ع��رض��ان واح���د لنباتات الزينة
وأزه����ار ال��ق��ط��ف وآخ��ر للصناعات
الجلدية مشكلين لفتة مميزة القت
إعجاب الزوار للمعرض.

بلدية بيروت ت�سعى لتذليل عقبات «م�سلخ ال�شويفات»
الصايغ
يوسف ّ
في سياق خطواتها الهادفة إلى إقامة مسلخ في
الشويفات يكون بديالً عن مسلخ بيروت المعروف
بمسلخ الكرنتينا ،كلّفت بلدية بيروت في اجتماعها
األخير مكتب نقيب المهندسين خالد شهاب وضع
الدراسات الهندسية إلنشاء المسلخ الحديث على
العقارات التي استملكتها البلدية في الشويفات ،مع
تبيان إمكانية استخدام الهنغار والمباني القائمة
في العقارات لتلك الغاية ،باإلضافة إلى وضع دفتر
الشروط والمواصفات واإلشراف على تنفيذ األعمال.
ه��ذه الخطوة الق��ت اع��ت��راض أهالي الشويفات
وفعالياتها السياسية واالجتماعية الذين وقفوا إلى
جانب البلدية في رفضها لخطوة إقامة المسلخ في
المدينة.
وبحسب ما يشرح المسؤول اإلعالمي لبلدية
الشويفات جاد حيدر لـ «البناء» ،فإنّ بلدية بيروت
«لم تتواصل مع بلدية الشويفات أو تبلغها بقرارها
القاضي بإنشاء المسلخ على األرض التي قامت
بشرائها قبل عدة أشهر ،من دون معرفة األسباب
الحقيقية التي دفعت ببلدية بيروت إلى تم ُّلك مساحة
األرض في الشويفات ،وعلمنا من وسائل اإلعالم نية
بلدية بيروت إنشاء المسلخ في مدينتنا».
وأك��د حيدر «أنّ ق��رار رفض إقامة المسلخ يلقى
إجماعا ً سياسيا ً وشعبيا ً على غ��رار اإلجماع الذي
حصل إبان قرار إنشاء مطمر للنفايات عند شاطىء
كوستابرافا قبل عدة أشهر ،ولهذه الغاية عقدت بلدية
مدينة الشويفات وهيئات المجتمع المدني وأحزاب
المدينة اجتماعا ً في مق ّر البلدية ،حضره إلى جانب
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�لان ،رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي،
وممثلون عن أحزاب :القومي ،الديمقراطي ،الشيوعي
واالش��ت��راك��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ممثلي الجمعيات
األهلية واألندية الرياضية في المدينة ،حيث أكد
أرسالن والمجتمعون رفضهم ،باإلجماع ،قرار إنشاء
المسلخ».
وأض��اف« :أكد المجتمعون ضرورة قيام البلدية
بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة الداخلية والبلديات،
لتأكيد اعتراضها إلى جانب جميع المشاركين في
االج��ت��م��اع ،على إق��ام��ة مسلخ ف��ي النطاق البلدي
للمدينة ،وشدّد الجميع على أنّ الشويفات مدينة قدمت
الكثير للوطن وأهله ،وال يكون ر ّد الجميل عبر إنشاء
مطمر للنفايات أو مسلخ في نطاقها البلدي ،آملين من
الدولة والسلطات الرسمية المختصة ،استبدال هذين
المشروعين بمشاريع إنمائية يستفيد منها أبناء
مدينة باتت تض ُّم أكثر من  650ألف نسمة».

معالجة على أعلى المستويات

في المقابل ،أشار رئيس بلدية بيروت الدكتور بالل
حمد في حديث لـ «البناء» إلى أنه سيتم التنسيق
مع رئيس وأعضاء بلدية الشويفات «الذين نكنُّ
لهم ك ّل االحترام ،كما سنشرح لهم الهدف من إقامة
المشروع هناك ،حيث توجد المزارع وك ّل المواشي
التي تصل إلى المرفأ يتم نقلها إلى الشويفات تمهيدا ً
لنقلها وذبحها في المسلخ ،وعليه جاءت هذه الخطوة
بإقامة المسلخ في المكان حيث توجد المواشي».
ولفت حمد إلى «أنّ المسالخ الحديثة تختلف من
حيث التجهيزات والتقنيات عن تلك القديمة التي
تخلق المشاكل للمناطق المجاورة لها وبالتالي من
الممكن إقامة مستشفى بجانب المسلخ ،ونحن من
خالل هذا المشروع نهدف إلى تسليمها إلى شركات
خاصة من خالل المناقصات بحيث تتولى تشغيل
وإدارة هذه المنشآت ،حسب المعايير الدولية».
أما في ما يتعلق بالمسلخ الحالي ،أشار رئيس
بلدية بيروت إلى أنه «يوجد على أرض تعود ملكيتها
للدولة اللبنانية ،وقبل الحرب كان هناك مخطط
إلقامة مسلخ على عقار قريب من مكان وجود المسلخ
الموقت حالياً ،لكنّ هذا العقار دخل إليه المتقاتلون
وت ّم تدمير تجهيزاته وحاليا ً يتواجد فيه الجيش،
لذلك ت ّمت إقامة هذا المسلخ بشكل موقت على هذا
العقار الذي قدمته الدولة لبلدية بيروت».
وح��ول م��ا يتم ت��داول��ه ع��ن وج��ود خطط إلقامة

حيدر

حمد

مسلخ بيروت الموقت
ُمج َّمع رياضي مكان المسلخ الحالي ،أكد حمد «أنّ
ّ
الحق في إقامة أي مشروع على العقار
الدولة لها
الذي تعود ملكيته إليها» ،آمالً «أن تتم إقامة مشروع
يخدم المواطن بالدرجة األول��ى وق��د تكون إحدى
المشاريع حديقة عامة أو مالعب رياضية .المهم
أن يكون للمنفعة العامة ،وحاليا ً ال توجد أي خطط
ونحن أنهينا عملية ترميم المسلخ بمعايير عالية ،وال
تزال لدينا معالجة بقايا الذبائح والموضوع يُعالج
عند محافظ بيروت ،بانتظار االنتقال إلى المسلخ
الحديث».

مشروع رياضي في الكرنتينا

في شهر آذار من العام الماضي ،وافقت بلدية بيروت
على شراء أرض في منطقة األمراء ـ الشويفات لبناء
مسلخ للعاصمة بيروت ،بهدف ح ّل مشكلة المسلخ
الموجود في منطقة المد ّور ـ الكرنتينا الذي ت ّم إقفاله
لعدم استيفائه الشروط الصحية ،بحسب التقارير
ال��ص��ادرة عن وزارات الصحة وال��زراع��ة والبيئة،
باإلضافة إلى المنظمة العالمية لألغذية «فاو» ،والتي
أكدت أنّ مسلخ بيروت ،والذي يعمل بشكل موقت منذ
عشرين عاماً ،ال يستوفي الشروط الصحية المطلوبة،
كما وصف وزير الصحة وائل أبو فاعور مسلخ بيروت
بأنه «مسلخ للبشر قبل الحيوانات ،فهو ال يستوفي
فقط الشروط الصحية بل الشروط الشرعية أيضاً».
في سياق متصل ،تفيد معلومات ب��أنّ الهدف
من وراء خطوة نقل المسلخ من الكرنتينا ال تعود
ألسباب صحية وبيئية فقط ،بل هناك حديث عن
وجود عدد من المشاريع لتأهيل منطقة الكرنتينا من
بينها مخطط إلنشاء مركز رياضي ،بدعم من بعض
أعضاء بلدية بيروت ،كما تشير إلى أنّ انتقال المسلخ
من الكرنتينا سينعكس ارتفاعا ً في أسعار العقارات
واألم�لاك المحيطة به بحيث ستصبح هدفا ً لتجار
العقارات.

شبيب َّ
تدخل لمواجهة التهديدات
باالستقالة

في تشرين الثاني من العام  2014ت� ّم إقفال
مسلخ بيروت ،بموجب ق��رار ص��ادر عن محافظ
بيروت زياد شبيب ،إلى حين االنتهاء من أعمال
التأهيل والترميم ،كما ت ّم تكليف مصلحتي الهندسة
والمسالخ في البلدية اقتراح مواقع بديلة إلقامة
مسلخ حديث ،فوقع االختيار على مدينة الشويفات
حيث توجد معظم مزارع األبقار ،كما أنه على مقربة
القصابين العاملين في
من مكان إقامة غالبية
ّ
المسلخ  ،لكنّ وضع المسالخ الحالية في مدنية
الشويفات ليس أفضل ح��اال ً من باقي المسالخ
الموجودة في باقي المناطق اللبنانية ،حيث طلب
وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والزراعة أكرم
شهيب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
في تشرين الثاني الماضي اإليعاز لمن يلزم بإقفال
 6م��زارع ومسالخ في الشويفات ،بعدما تبين
بنتيجة الكشف عليها أنها غير مستوفية للشروط
الصحية المطلوبة.
ف��ي سياق متصل ،ب��رز رف��ض بعض أعضاء
بلدية بيروت إلعادة فتح المسلخ بعد انتهاء مدة
التأهيل ُمهدِّدين بتقديم استقاالتهم ،ما استدعى
ُّ
تدخل المحافظ شبيب الذي أكد لهم أنّ المسلخ
الجديد لن يكون في منطقة الكرنتينا ،خصوصا ً
أنهم يعارضون إقامة المسلخ الحديث في موقعه
الحالي ،وهو األم��ر ال��ذي دفعهم خالل السنوات
الماضية إلى تأخير ق��رار تأهيل المسلخ بسبب
تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى عدم نقله من مكانه
الحالي ،لكنّ هناك من يشير إلى العالقة بين رفض
بعض األعضاء إقامة المسلخ والمشروع الرياضي ـ
السياحي ال ُمق َّرر إقامته بدال ً من المسلخ.

سقط سائح مصري في مياه مغارة
جعيتا ،خالل قيامه بجولة سياحية
داخلها ضمن مجموعة م��ن السياح
المصريين .وسقط السائح في مياه
المغارة السفلية وعلقت جثته بين
مهرب للمياه ،وعملت وح��دة اإلنقاذ
ال��ب��ح��ري ف��ي ال���دف���اع ال��م��دن��ي على
انتشاله ،في حين عمل الدليل السياحي
على إخ��راج بقية السياح المصريين
الذين كانوا برفقة السائح من المغارة.
وأصدرت شركة «ماباس» مستثمرة
المرفق بيانا ً ح��ول ال��ح��ادث��ة ،أك��دت
فيه أنه بعد ظهر يوم السبت «وأثناء
وج���ود مجموعة سياحية مصرية
كبيرة ،مرافقة من ستة أدالء سياحيين
مصريين وأرب��ع��ة أدالء سياحيين
لبنانيين ،في المغارة السفلية لمرفق
جعيتا السياحي ،حصلت حالة تدافع
بين أفراد هذه المجموعة قبل الصعود
ف��ي ال���زورق حيث سقط أح��ده��م في
المياه وجرفته وعلق بالسد».
وأعلنت المديرية العامة للدفاع
المدني ،أنّ وح��دة اإلن��ق��اذ البحري،
تمكنت وبعد عناء دام لساعة ونصف
م��ن ال��وق��ت ،م��ن انتشال جثة سائح
م��ص��ري الجنسية م��ن داخ���ل الجزء
السفلي العائم بالمياه ضمن مغارة
جعيتا السياحية ،موضحة أنّ السائح
كان «على متن زورق صغير أو ما يعرف
بال  zodiaqueيقوم باكتشاف الجزء
السفلي م��ن م��غ��ارة جعيتا المغمور
بالمياه برفقة مجموعة من مواطنيه
وح��دث أن سقط من ال���زورق وجرفه
التيار المائي إلى ما يالمس الثمانية
أم��ت��ار م��ن العمق .وق��د حضرت فرق
اإلنقاذ البحري في الدفاع المدني على
الفور وعملت وسط ظروف قاسية على
انتشال الجثة من المياه التي كانت
حرارتها متدنية ج��داً .ومن ثم عملت
فرق اإلسعاف في الدفاع المدني على
نقل الجثة الى مستشفى سيدة لبنان
في جونية».
ونعت السفارة المصرية ،في بيان،
«ب��ب��ال��غ األس���ف وال��ح��زن ،المواطن

فرعون متحدثا ً بعد تفقده مكان الحادث
المصري ال��ذي لقي حتفه في ظروف
تثير الكثير م��ن ال��ت��س��اؤالت ح��ول
اإلجراءات المتبعة في مغارة جعيتا».
وأه��اب��ت «بالجهات اإلع�لام��ي��ة عدم
التسرع في نشر أي معلومات تضر
بسالمة التحقيق وتطبيق العدالة»،
مؤكدة ثقتها بـ«عدالة القضاء اللبناني
وحرصها على مصالح وأرواح الشعبين
المصري واللبناني الشقيقين».
وفي المقابل ،نفى مسؤول المجموعة
السياحية المصرية تامر عيسى ،ما
ت��ردّد عن «أنّ تدافعا ً أدى إلى سقوط
السائح المصري مينا أش��رف وديع،
وغرقه في مغارة جعيتا السفلى».
وروى عيسى لـ«الوكالة الوطنية
لإلعالم» ،تفاصيل ما حصل ،قائالً« :كنا
في المغارة مجموعة كبيرة من السياح،
على متن زورق ،وك��ان ال��ش��اب مينا
واقفا ً لوحده ،وعندما حاول االستناد
إلى الحديد جاء اندفاعه نحو الفراغ
الموجود بين الحديد وسقط في المياه،
ما أدى إلى غرقه ووفاته ،خصوصا ً انه
لم يتم تزويدنا بسترات نجاة».
وق��د تفقد وزي��ر السياحة ميشال

فرعون قبل ظهر أمس مغارة جعيتا
بعد ال��ح��ادث ،يرافقه قائد الشرطة
السياحية العميد ج��ان غ��ري��ب ،في
حضور ال��وزي��ر السابق زي��اد ب��ارود،
رئ��ي��س بلدية جعيتا سمير ب���ارود،
قائد سرية درك جونيه العقيد جوني
داغر وعدد من المسؤولين في شركة
«ماباس».
بعد الجولة التي شملت المكان
حيث سقط السائح المصري ،الفتا ً إلى
أنّ الجزء المخصص للعائالت والزوار
والسياح «يخضع لضوابط دقيقة من
شركة ماباس ،إضافة إلى مسؤولية
الدولة في الحماية البيئية للمغارة».
وأض���اف« :عندما استلمنا وزارة
السياحة منذ سنتين كان هناك كالم
وجدل حول إدارة المغارة وقد طلبنا
االستعانة بخبراء دوليين لتقديم
تقرير شامل حول المغارة ،وقد حسم
وقتها الجدل .أما اليوم فهناك حادث
أل��ي��م وم��أس��اوي ألن��ن��ا فقدنا سائحا ً
مصريا ً عمره  33عاما ً بظروف غير
طبيعية ولهذا السبب هناك تحقيق
قضائي ننتظر نتائجه ،وف��ي الوقت

عينه سنقوم بإجراء تحقيق للبحث
في إمكانية تطبيق إج��راءات إضافية،
وطلبنا إقفال المغارة السفلى إلى حين
انتهاء التحقيق ،ومن جهة أخرى إلى
حين انتهاء التحقيق الخاص المتعلق
بوزارة السياحة».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن مسؤولية
الشركة المستثمرة وإمكان إعادة النظر
بأوضاع الشركة ككل قال فرعون« :كان
هناك جدل حول الشركة عندما تسلمت
ال��وزارة ،ونحن طلبنا بكل شفافية من
خبراء تحقيق اإلج��راءات البيئية من
أج��ل الحفاظ على جمال ه��ذا المرفق
السياحي .نحن تهمنا السالمة العامة
في ك� ّل المرافق السياحية ،لكننا لن
نستبق التحقيقات ونتائجها ولن نعيد
فتح المغارة السفلى إال بعد معالجة ك ّل
الثغرات».
وأعلن فرعون أنّ «المغارة السفلى
مقفلة لحين انتهاء التحقيقات وتقوم
وزارة السياحة بك ّل األم��ور مع العلم
أنّ ال��ش��رك��ة حريصة على السائح
والعائالت أكثر من أي فريق آخر».

وزارة ال�صناعة تطلق غد ًا م�شروع الدرا�سات الأولية
لإن�شاء  3مناطق �صناعية جديدة في البقاع وال�شوف
برعاية رئيس الحكومة تمام سالم ،تطلق وزارة
الصناعة من السراي الحكومية عند الرابعة من
بعد ظهر يوم غد الثالثاء في  26الحالي ،مشروع
ال��دراس��ات األول��ي��ة إلن��ش��اء  3مناطق صناعية
جديدة ،اثنتان منها في البقاع (بعلبك ـ تربل/
قوسايا) ملك بلديات المناطق المجاورة وواحدة
في الشوف (جون /بكيفا) ملك الرهبنة المخلصية
للروم الكاثوليك بمساحة اجمالية تقارب مليونين
ومئتي ألف متر مربع.
وتأتي ه��ذه الخطوة «نتيجة المشاكل التي
واجهتها وتواجهها وزارة الصناعة اثناء عملها
لقوننة أوضاع المصانع اللبنانية وضبط عملها
وتنميتها ودعمها ،إن لجهة التوزع العشوائي
للمصانع منذ فترة الحرب أو لجهة قدم المناطق
الصناعية الحالية والمناطق المصنفة صناعية
(حوالى  120منطقة) ،وتداخل السكن مع المصانع
بما يؤثر سلبا ً على الطرفين كما على البيئة وغالء
أسعار االراضي ،خاصة أنّ ك ّل المناطق الصناعية
القائمة والمناطق المصنفة صناعية تعود ملكيتها
للقطاع الخاص األمر الذي يشكل بالتالي عراقيل
أمام االستثمار وأمام انتقال المصانع القائمة في
مناطق غير صناعية لتنظيمها».
وكانت وزارة الصناعة قامت اعتبارا ً من العام
 2011بالتواصل مع البلديات واألوق��اف التي
تملك أراض يمكن استثمارها صناعيا ً «بحيث
تكون حالً لما ذكر أعاله وتستفيد الجهة المالكة من
استثمار أرضها كما يستفيد الصناعيون من أراض
رخيصة ومستأجرة ،بدال ً من التملك وتكون الوزارة
مستفيدة لجهة قوننة أوضاع الصناعة الوطنية
وخلق فرص عمل جديدة ومعالجة مشكلة صرف
النفايات الصناعية على انواعها».
يشكل حديث وتصنيف المناطق الصناعية
بحسب أنواع الصناعات حفاظا ً على حسن عملية
االنتاج وسالمة المنتجات.

وبحسب بيان صادر عن ال��وزارة ،فمنذ العام
« 2011تجاوب اتحاد بلديات شرق زحلة مع وزارة
الصناعة إال أنه ت ّم اختيار بلدتي تربل وقوسايا
وفقا ً لمعايير مناسبة ويجري العمل على تصنيفها
صناعية منذ أشهر بالتعاون بين وزارة الصناعة
والمجلس األعلى للتنظيم المدني (حوالى مليون
و 400الف متر مربع للبلدتين).
كما ،تجاوبت الرهبانية المخلصية للروم
الكاثوليك وقدمت في البداية أرضا ً بمساحة مليون
ومئتي ألف متر ضمن نطاق بلدية جون الشوف إال
أنّ البلدية تأخرت بالبتّ فتمت االستعاضة عنها
بأرض قريبة بين جون وبكيفا أيضا ً هي لملكية
الرهبنة المخلصية للروم الكاثوليك بدأ العمل على
تصنيفها صناعياً.
ثم ت ّم التواصل مع بلدية بعلبك التي تمتلك
أرض��ا ً صناعية بمساحة حوالى  500أل��ف متر
مربع منها حوالى  70ألف يقوم عليها مصنع فرز
النفايات للمنطقة».
ولفت البيان إلى «أنّ وزارة الصناعة منذ اوائل
العام  2012وبالتعاطي اإليجابي مع الحكومة
اإليطالية عبر مكتب التعاون اإليطالي في بيروت
استطاعت حجز مبلغ  7ماليين يورو كان الطرفان
يعمالن ف��ي حينه على استعماله ف��ي مشروع
قروض ميسرة للصناعيين ،إال أنّ توفر االموال لدى
المصارف ولدى مصرف لبنان لمثل هذه األمور دفع
بالوزارة وبالمكتب اإليطالي إلى تخصيص المبلغ
إلقامة المرحلة األولى من مشروع إنشاء المناطق
الصناعية الجديدة.
في موازاة ذلك ،عملت وزارة الصناعة مع منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بما لدى
األخيرة من خبرات على مستوى العالم في هذا
المجال لتأمين األموال الالزمة لوضع الدراسات
األول��ي��ة المطلوبة إلن��ش��اء المناطق الصناعية
الثالث واثمرت الجهود الحصول على تمويل بقيمة

 500ألف يورو أيضا ً من الجانب اإليطالي إلنجاز
الدراسات المذكورة.
وت ّم التوقيع أواخر العام  2015على اتفاقيتين
مع «يونيدو» واحدة للدراسات وواحدة للبرنامج
الوطني للتنمية الصناعية .»2018-2016
أما الخطوة األولى ،في هذا اإلطار ،بعد إطالق
المشروع غدا ً الثالثاء  26كانون الثاني ،2016
بحسب البيان« ،فهي التحضير للمناقصات من
أجل تولي القيام بالدراسات المطلوبة وقد بدأت
التحضيرات لدى وزارة الصناعة واليونيدو للبدء
باإلجراءات التنفيذية كما تستكمل إجراءات تأمين
أموال إضافية لإلنشاءات والبنى التحتية واألجواء
مشجعة».
وختم البيان بأنّ مشروع المناطق الصناعية
الجديدة «سيكون له األث��ر الكبير على التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة للكل ول��ي��س ف��ق��ط ع��ل��ى الجانب
الصناعي كما سيحرك العجلة االقتصادية
ف��ي البلد .فالتنمية المناطقية وف��رص العمل
الجديدة (المباشرة في الصناعة والمواكبة لها
من إيجارات ونقل ومطاعم ومؤسسات ومحالت
مصنفة وسوبر م��ارك��ات )...وحركة التحويالت
وال��ق��روض المصرفية واالس��ت��ث��م��ارات المحلية
واألجنبية واألعمال التأمينية والحركة العمرانية
والمواد األولية الالزمة واألبحاث والتواصل مع
الجامعات إلخ  ...كلها تشكل دافعا ً مهما ً لتحريك
االقتصاد الوطني رغم الصعوبات» ،مؤكدا ً «أنّ
وزارة الصناعة ال تألو جهدا ً للنهوض بهذا القطاع
اإلنتاجي وال��ذي عبرت عنه بوضوح في رؤيتها
التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان( .لبنان
الصناعة  )2025-2015التي أعلنتها خالل
االحتفال باليوم الوطني للصناعة اللبنانية في 2
حزيران من العام الماضي».

جابر يلتقي جمعية تجار النبطية:
�سنقف �إلى جانبكم للنجاح في مه ّماتكم
استقبل النائب ياسين جابر ،في منزله في
النبطية ،رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد
جابر الذي عرض معه سير االنتخابات وفوز الهيئة
اإلدارية بالتزكية واتفاقها على توزيع المهمات حبيا ً
على أعضائها ،وسلمه خطة عمل الجمعية للعام
 2016ومنها فتح باب االنتساب في الجمعية أمام
كافة التجار ،ولم الشمل لتكون الجمعية الحاضنة
والمظلة لتجار محافظة النبطية.
ور ّد النائب جابر مهنئا ً الرئيس الجديد وأعضاء
جمعية تجار محافظة النبطية على انتخابهم،
متمنيا ً «تكثيف الجهود م��ن أج��ل تنشيط عمل
الجمعية وم��د جسور ال��ت��ع��اون م��ع الجمعيات
التجارية اللبنانية وأن يكونوا فريق عمل واحد
ويتعاونوا مع غ��رف التجارة اللبنانية وباقي
الجمعيات التجارية في لبنان».
وأضاف« :سنقف إلى جانبكم في فتح العالقات
بينكم وبين المؤسسات االقتصادية والتجارية في
لبنان ،وسنساعدكم للنجاح في مهماتكم كي تكونوا
صورة مشرقة عن النبطية ومحافظتها في التعاون
والتآلف واالنسجام في تعزيز العالقات التجارية
بينكم وبين الجمعيات التجارية في لبنان».
وق��ال رئيس النادي األهلي في النبطية محمد
بيطار ،بدوره ،بعد لقائه جهاد جابر« :لن نرضى
بعد اليوم بتغييب جمعية تجار النبطية عن حمل
هموم التجار وتلبية مطالبهم وتحقيق أمانييهم في

الوصول إلى نبطية أفضل ،تحمل هموم األهل في
التنمية والتحرير والمقاومة على ذات الطريق الذي
أرس��اه اإلم��ام القائد السيد موسى الصدر والذي
يحمل أمانته دولة الرئيس االستاذ نبيه بري مع
االوفياء في الدفاع عن هذا الوطن».
كما ،التقى النائب جابر بيطار وعضو نقابة

شعراء الزجل في لبنان الشاعر موسى جعفر،
المسؤول اإلع�لام��ي في حركة «أم��ل» بالمنطقة
األول��ى في إقليم الجنوب حسن معتوق ،رئيس
مكتب مصلحة الليطاني في النبطية حسن جابر
ورؤساء بلديات ومخاتير ،وعرض معهم األوضاع
الخدماتية واإلنمائية.

