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التقى ممثلي ال�شركات ورجال الأعمال الم�شاركين في معر�ض دم�شق الدولي

خمي�س� :سنرتكز خالل المرحلة المقبلة على بنية ت�شريعية متطورة
تت�ضمن قانون ًا جديد ًا لال�ستثمار يحوي بيئة جاذبة ب�ضمانات وقانون ًا للت�شاركية
التقى رئ��ي��س ال����وزراء ال��س��وري المهندس عماد
خميس أمس عددا ً من ممثلي الشركات ورجال األعمال
المشاركين في الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي
من الدول العربية واألجنبية ويمثلون القطاعين العام
والخاص.
وت ّم خالل اللقاء تبادل اآلراء حول مجريات معرض
دمشق ال��دول��ي واألف��ك��ار والمقترحات لمعالجة أي
عقبات تتعلق بالتحويالت المالية والشحن والرسوم
ونقل المنتجات والبضائع والمواد األولية من سورية
إلى الدول األخرى باإلضافة إلى التنافسية في تصدير
المنتجات.
وقدم رئيس مجلس ال��وزراء استراتيجية الحكومة
لتنشيط دورة االقتصاد والعمل االستثماري في سورية
خالل المرحلة القادمة باالرتكاز على بنية تشريعية
متطورة تتضمن قانونا ً جديدا ً لالستثمار يحوي بيئة
استثمارية جاذبة بضمانات للمستثمرين وقانونا ً
للتشاركية ورؤية متطورة للمعارض ودعم الصادرات
عبر تسهيالت مالية ومصرفية ومحفزات إنتاجية.
ولفت خميس إلى أنّ الحكومة طرحت أكبر خمسين
مشروعا ً للبنية التحتية في سورية للتشاركية كما
يتم العمل على تطوير اإلج��راءات التنفيذية المتمثلة
بتبسيط اإلجراءات وإعادة مؤسسات القطاعين العام
والخاص إلى العمل.
وأوض��ح خميس أنّ إع��ادة اط�لاق معرض دمشق
الدولي شكلت النواة األساسية إلعادة البناء واإلعمار
واإلنتاج ،مشيرا ً إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون
مع الدول الصديقة في المجال االقتصادي واالستثماري
وتنظيم المعارض والملتقيات بين رج��ال األعمال
وتطوير الهيكلية اإلداري��ة من خالل المشروع الوطني
لإلصالح اإلداري.
حضر االجتماع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس اتحاد المصدرين وأمين سر اتحاد غرف التجارة
ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.

كرتلّي يوقع مذكرة تفاهم
مع الشركة السودانية للمناطق الحرة

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،وق��ع��ت ال��م��ؤس��س��ة العامة
للمعارض واألس��واق الدولية أمس مذكرة تفاهم مع
الشركة السودانية للمناطق واألس��واق الحرة وذلك
خالل فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ .60
وتهدف المذكرة إل��ى تنشيط العالقات التجارية
واالقتصادية بين الجانبين واستمرار التعاون بينهما
على أس��اس المنفعة المتبادلة وال سيما ما يتعلق
بالمشاركة في المعارض التجارية الدولية التي يقيمها
كل من الطرفين إضافة إلى معارض المنتجات الوطنية
في كال البلدين.
وفي تصريح للصحافيين بين مدير المؤسسة العامة
للمعارض الدولية ف��ارس كرتلي أن��ه بحسب مذكرة
التفاهم يتم تبادل الخبرات على صعيد إقامة المعارض
العامة والمتخصصة ،الفتا إلى أن السودان سوق مهمة
للتجارة السورية كما توجد مواد تجارية متوفرة في
السودان تحتاجها السوق السورية.
وأوض��ح كرتلي أن العالقة بين سورية والسودان
قديمة ج��دا ً وس��وري��ة شاركت في معرض الخرطوم

الدولي في كانون الثاني الماضي وتستعد للمشاركة
بشكل أوسع في دورته القادمة.
وف��ي تصريح مماثل أش���ار م��دي��ر اإلدارة العامة
ل��ل��م��ع��ارض وال��م��ؤت��م��رات وال��س��ي��اح��ة ف��ي الشركة
السودانية للمناطق واألسواق الحرة في السودان عمر
إبراهيم عمر الحاج إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم
لجهة تأطير العمل في مجال المشاركة بالمعارض
وتنشيط الصادرات الزراعية التي تشتهر بها السودان
وزيادة التبادل التجاري الذي لم يتوقف رغم الحرب
على سورية فضالً عن توسيع أفق التدريب والتأهيل
بين الجانبين.
ون ّوه عمر الحاج بأهمية مشاركة السودان في معرض
دمشق الدولي الذي تميز هذا العام بزيادة المشاركات
الدولية والتنظيم الجيد والعدد الكبير للزوار معتبرا ً أن
رفع أعالم  48دولة في ساحة المعرض يحمل رسالة
للعالم كله بعودة السالم واالستقرار إلى سورية.

هيئة االستثمار السورية
وممثلو الشركات الهندية
واستعرض مدير عام هيئة االستثمار السورية مدين
دياب خالل لقائه اليوم وفدا من رجال األعمال وممثلي
الشركات الهندية برئاسة جانيش كومار كويتا رئيس
اتحاد المؤسسات الهندية للتصدير الفرص االستثمارية
في سورية والسيما خالل مرحلة إعادة اإلعمار.
وأكد دياب خالل اللقاء أنّ سورية تملك العديد من
المزايا اإليجابية لالستثمار نتيجة تنوع االقتصاد
الوطني وقطاعاته ألنها تعد من أهم األسواق الواعدة
بعد انتهاء الحرب عليها بما تمتلكه من الطاقات الكامنة
وال��م��وارد المتنوعة وألنها بوابة نفاذ إل��ى األس��واق
في المنطقة ،مشيرا إلى المزايا التي تمنح للمستثمر
ال��خ��ارج��ي ومنها إمكانية ادخ���ال معداته الخاصة
بالمشروع وإخراجها إضافة إلى االعفاءات الجمركية.
وقدم دياب للوفد فيلما توضيحيا ً يمثل لمحة عن
هيئة االستثمار ومهامها والمناخ والخارطة االستثمارية
في سورية ويبين التوجه االستراتيجي للهيئة وكيفية
تبسيط االج��راءات أم��ام المستثمرين وميزات قانون
االستثمار.
بدوره ،أشار رئيس الوفد الهندي إلى أهمية تقديم
المزيد من التسهيالت للمستثمرين الراغبين باالستثمار
والسيما من ناحية اإلج��راءات الفتا إلى أن الشركات
الهندية للمقاوالت والهندسة وف��ي مجاالت الطاقة
الشمسية قادرة على المشاركة في إعادة اإلعمار.
من جهتها ،أوضحت معاون وزير االقتصاد لشؤون
التنمية االقتصادية والعالقات االقتصادية الدولية رانيا
أحمد أنّ القطاعات التي يمثلها الوفد كبيرة ومتنوعة
في مجاالت الطاقة والطاقة المتجدّدة ،داعية الوفد إلى
زي��ارة أجنحة معرض دمشق الدولي الخاصة بهيئة
االستثمار السورية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
للتعرف أكثر إلى الفرص االستثمارية في سورية.
وأشارت أحمد إلى وجود أرضية مالئمة إلقامة جميع
أشكال المشاريع وهي المناطق الحرة بالمدن الصناعية
وخاصة مدينة حسياء الصناعية لما لها من مزايا وما
تمتلكه من موقع جغرافي مهم.
ويضم الوفد الهندي رجال أعمال ومديرين ووكالء

ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين
في فندق «�شيراتون ـ دم�شق» اليوم
بمشاركة أكثر من  300من رجال األعمال السوريين في الوطن والمغتربات والعرب واألجانب يمثلون أكثر من
عشرين دولة ينعقد اليوم ملتقى رجال األعمال العرب والمغتربين في فندق الشيراتون بدمشق وذلك بالتزامن
مع الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي.
ويركز المشاركون في أعمال الملتقى الذي تنظمه مجموعة أورفه لي لالستشارات على مدى يومين على طرق
مساهمة رجال األعمال العرب والمغتربين في إعمار سورية بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات
الصلة فضال عن الكثير من المشاريع المطروحة لالستثمار.
ويهدف الملتقى إلتاحة اللقاء بين المغتربين والمقيمين من أصحاب األعمال ما يوفر فرصة لتبادل الخبرات
وتعزيز العالقات االقتصادية واالجتماعية ومساهمة المغتربين في االستثمار في سورية.

خميس يلتقي وفد رجال األعمال وممثلي الشركات
شركات وخبراء يعملون في مجال الطاقة والطاقة
المتجددة وصناعة الكابالت والصناعة ال��ج��رارات
وآليات ثقيلة وشركات نفطية وأخرى خاصة في إعادة
تأهيل وصيانة المعامل من جديد وشركات تصنيع
أنظمة اطفاء.

تكريم الدول واألجنحة المشاركة
وكانت إدارة المؤسسة العامة للمعارض واألسواق
الدولية كرمت الدول واألجنحة المشاركة في معرض
دمشق الدولي بدورته الـ /60/وذلك خالل حفل أقيم
في مركز رجال األعمال بمدينة المعارض.
و شمل التكريم عددا ً من الدول المشاركة منهم “الصين
روسيا البرازيل اندونيسيا افريقيا السودان اليمن البنان
العراق ايران مصر وسلطنة عمان والباكستان إضافة
للعديد من الشركات السورية الرائدة.
وأك��د وزي��ر االقتصاد سامر خليل ،في تصريح ،أنّ
تميز ال��دورة الحالي لمعرض دمشق ال��دول��ي أعطى
رغبة كبيرة من قبل المؤسسة لتكريم جميع المشاركين
على مستوى الدول وعلى مستوى الشركات المشاركة
بمساحات كبيرة والتي جعلت الدورة الـ  60األكبر على
مستوى المنطقة.
من جانبه ،أوضح وزير الصناعة مازن يوسف بأن
معرض دمشق الدولي ظاهرة اقتصادية وتاريخية
تعود بقوة الى أرض مدينة المعارض بعد حرب دامت
لـ  7سنوات ،مشيرا ً إلى أنّ تكريم الشركات وال��دول
المشاركة واجب علينا ،تعبيرا ً عن وقوفهم الى جانب
سورية ومشاركتهم دون تخوف.
ون ّوه يوسف بأنّ الجميع اليوم يستهدف األسواق
السورية واالستثمارات المتاحة إلعادة األعمار ،ما يدل
على ذلك هو كمية األقبال من قبل الشركات األجنبية
والعربية والمحلية التي ترغب بالتسويق واالطالع
على كافة المنتجات السورية.
ويواصل معرض دمشق الدولي استقبال زواره منذ
فترة بعد الظهر حتى الحادية عشرة ليالً ،باإلضافة
إلى النشاطات الترفيهية والحفالت الغنائية والعروض
الفنية.
(سانا ـ وكاالت)


الناجحون ل�صالح الطيران المدني:
لعدم �إقحامنا في التجاذبات ال�سيا�سية
دعا الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية
العامة للطيران المدني إلى عدم إقحامهم في التجاذبات والحسابات
السياسية الراهنة.
وأصدرت لجنة متابعة مرسوم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة
المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للطيران
المدني -الفئة الرابعة ،والتي صدرت نتائجها في  22آب  ،2017بيانا ً
جاء فيه« :بعد معاناة مستمرة منذ سنة ونيف ،ومتابعة حثيثة لمرسوم
تعييننا في مختلف الوزارات وإدارات الدولة ،وبعد حصول المرسوم على
توقيع الرئيس الحريري في أيار الماضي ،وصل مرسوم تعييننا إلى قصر
بعبدا ،وهو ال يزال ينتظر التوقيع النهائي من قبل الرئيس العماد ميشال
عون كي نتعين في الوظائف ،التي نجحنا بها بكفاءتنا.
وفي هذا اإلطار لفتنا الكالم الصادر عن مستشارة فخامة الرئيس ميشال
عون السيدة ميراي عون الهاشم في مقابلتها التلفزيونية اليوم األحد 9
أيلول  ،2018في معرض جوابها عن السبب وراء عدم توقيع مرسومنا
حتى الساعة ،من خالل إشارتها إلى التأخير الحاصل في سير مراسيم
معينة في وزارات أو أمكنة أخرى ،باإلضافة إلى تشديدها على التعددية
في لبنان».
أضافت« :يهمنا في هذا اإلطار التأكيد على أن ما أشارت إليه السيدة
ميراي ع��ون الهاشم هو مطلبنا ،ونحن نتمنى رف��ع الظلم عن جميع
الناجحين في مجلس الخدمة المدنية واإلفراج عن مراسيمهم وتسهيل
سيرها ،وصوال إلى تعيين من نجح في المراكز التي إستحقها عن جدارة
وكفاءة ،وتحرير الوظيفة العامة من المحسوبيات والواسطة والحسابات
الطائفية ،وهذا بالذات ما دأب فخامة الرئيس ميشال عون على المطالبة به
طوال سنوات نضاله السياسي ،كما أننا نشير إلى أن مرسومنا ال يحتاج

إلى انتظار تأليف حكومة ،بما أنه نال تواقيع الوزراء المختصين ورئيس
الحكومة قبل االنتخابات النيابية األخيرة ،ولم يعد يحتاج سوى إلى
توقيع فخامة الرئيس».
وتابعت مؤكدة «االلتزام بالتعايش الذي يميز لبنان ،وهذا بالذات ما
نعيشه اليوم كناجحين مسيحيين ومسلمين ،من خالل نضالنا المستمر
للوصول إلى نهاية سعيدة لمرسومنا ،لكننا في الوقت عينه ،نشدد على
ضرورة أن تلعب الكفاءة الدور األساس في التعيينات في الدولة ،علما أننا
خضعنا لمباراة مفتوحة ،وقد جاءت نسب النجاح بين الطوائف متجانسة
مع نسبة عدد المتقدمين إلى المباراة ،فاذا كان هناك من خلل طائفي في
بعض األحيان في نسب الطوائف لدى الناجحين ،نتمنى االطالع على
أع��داد المتقدمين إلى الوظائف والتي بالرغم من مهلة تمديد الطلبات
التي أعلنها مجلس الخدمة المدنية في وظائف المديرية العامة للطيران
المدني ،بقيت النسب غير متجانسة ،وهذا شأن ال ذنب لنا به ال من قريب
وال من بعيد».
وتوجهت إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي نكن له كل
محبة واحترام ،والذي نعتبره أبا وطنيا لنا ولكل الشباب في هذا الوطن،
بالتمني أن يعمل على حل موضوعنا العالق في قصر بعبدا ،باإلضافة
إلى جميع الملفات األخرى العالقة ،وفخامة الرئيس رجل عدالة وحق وقد
عودنا على إيالء كل ذي حق حقه ،بمعزل عن اي حسابات أخرى ،عسى أال
يشعر أي لبناني بالظلم أو بعدم المساواة ،ونحن ال نتمنى سوى أن ينال
كل صاحب حق حقه»».
كما أملت «عدم إقحامنا في التجاذبات والحسابات السياسية الراهنة
فال شأن لنا بها ،وكل ما يهمنا هو انصافنا كناجحين وتعييننا في الوظائف
التي نجحنا بها».

مدين مجتمعا ً إلى الوفد الهندي

كرتلي والحاج يوقعان مذكرة التفاهم

المو�سوي يعتر�ض على طريقة
اعتماد توزيع الطاقة الكهربائية
أشار النائب نواف الموسوي في تصريح
أم��س ،إل��ى أن��ه بعد تفاقم أزم��ة التغذية
الكهربائية لمدينة صور والقضاء في األيام
األخيرة.
ت ّم التواصل مع وزير الطاقة سيزار أبي
خليل ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان
كمال حايك ،وتبين وجود أعطال في معملي
دير عمار والذوق ما أدى إلى نقص التغذية
عن الجنوب بنتيجة إعادة توزيع الطاقة.
وق���ال ال��م��وس��وي ف��ي ت��ص��ري��ح أم��س:

«ب��ال��رغ��م م��ن وع��ده��م��ا ب���إع���ادة األم���ور
إل��ى نصابها مساء الغد ،إال أننا نسجل
اعتراضنا على طريقة اعتماد توزيع الطاقة
الكهربائية ،ألننا نسأل لماذا لم يحدث األمر
نفسه مع الجنوب عند حدوث أعطال في
معمل الزهراني الذي يغذي الجنوب وقد
عانينا من زيادة ساعات القطع؟ ولماذا ال
يتم تركيب الترانسات المناسبة في صور
لكي تتحمل الطاقة المناسبة؟ ولماذا صور
والجنوب عليهم أن يتحملوا أعباء الوحدة

الوطنية كهربائيا م��ن س��اع��ات التغذية
لديهم ،والتي هي باألساس منقوصة وال
تصل إلى الخمسين بالماية إال بصعوبة
وبعد مراجعات يومية؟».
وختم« :لذلك ،نقول إنّ الناس الذين قدموا
الغالي والنفيس من أجل لبنان وكرامته لن
يقبلوا بأن يتم تجاهل مصالحهم ،والقفز
فوق حقوقهم ،وزيادة أعباء الحياة عليهم،
وإال سنضطر إلى اتخاذ الخطوات المناسبة
لحماية أهلنا ومصالحهم».

«المال» تتابع در�س م�شروع البطاقة ال�صحية

زعيتر يلتقي رئي�س جمعية تجار ال�شمال
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال غازي زعيتر
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري ،وبحث معه
األوضاع االقتصادية.
وبعد اللقاء ،قال الحريري»:بحثنا مع معالي الوزير زعيتر
شؤونا اقتصادية والسيما منها األوضاع الزراعية ومشاكل التجار
والمزارعين في تصريف االن��ت��اج في ظل إقفال بعض المعابر
الحدودية».
وأثنى الحريري «على الدور الذي يقوم به زعيتر في سبيل تسهيل
شؤون المزارعين وتصريف انتاجهم» ،مبديا ً «أمله في أن تثمر
المساعي التي يبذلها في هذا اإلطار لفتح أسواق جديدة لتصريف
الحمضيات والتفاح».

كنعان مترئسا ً اجتماع لجنة المال

زعيتر مستقبالً الحريري

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة
النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس وإقرار
مشروع البطاقة الصحية ،في حضور وزير
الصحة في حكومة تصريف األعمال غسان
حاصباني ،وزي��رة ال��دول��ة لشؤون التنمية
اإلدارية عناية عزالدين ،والنواب :سليم عون،
سليم سعادة ،إدي ابي اللمع ،عاصم عراجي،
أي��وب حميد ،طوني فرنجية ،جهاد الصمد،
نواف الموسوي ،هنري حلو ،ياسين جابر،

بالل عبدالله ،طارق المرعبي ،أنور الخليل،
وليد البعريني ،حسن فضل الله وعلي عمار.
وتابعت اللجنة مناقشة اقتراح القانون،
واستمعت إل��ى ش��رح مستفيض م��ن وزي��ر
الصحة ع��ن ال��دراس��ة االكتوارية-المالية
التي أعدتها ال��وزارة ،شملت النواحي المالية
وكلفة الفاتورة الصحية اللبنانية وعالقتها
بالصناديق الضامنة كافة ،بما فيها الصندوق
ال��وط��ن��ي للضمان االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��ره من

الصناديق.
وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أنّ «هدف
اللجنة تأمين الخدمة الصحية ألربعة ماليين
لبناني ،بالتعاون بين المراجع المعنية ،من
وزارة وصندوق ضمان وسواها من الجهات
الرسمية» .وقال« :استمعنا إلى وزير الصحة
عن الكلفة ومقترحات التمويل ،وسنتابع
البحث االسبوع المقبل لتحقيق هذا المشروع
قبل أي أمر آخر».

