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 دول »الربيع العربي« 
ستفقد 800 بليون دوالر سنة 2014

ف�ؤاد مخزومي: منذ الت�سعينيات 

اأعلنت �سيا�سة تنمية مت�ازنة

با�سيل و »ماتيليك«..

 ت�قيع عقد لإن�ساء 

وتق�ية 11 محطة

 اأنط�ان عرمان: 

الإنارة الحديثة ت�فر 80 % 

  الغاز ال�س�ري.. 

مفتاح الحرب وطريق الحرير

 �ساب�نجيان: 

م�ساعدات الأمم المتحدة للنازحين 

تدعم ال�سناعة اللبنانية 

 و�سام �سعد: 

النعزالية الحمقاء للع�لمة.. 

الف�ساد نم�ذجًا

 بغداد– اأربيل.. اأزمة ت�سدير نفط ال�سمال اإلى اأين؟

 �سليمان يفتتح 

المقر الرئي�سي 

لغرفة التجارة 

وال�سناعة والزراعة 

 في بيروت 

وجبل لبنان 
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مأزق سياحي
 هو لبنان يف موقعه وتاريخه واKBار√ وجماله ومقوماته ال�شياحية املتعددة من بحر وجبل واأنهار... 

l
غني

ومراكز �شياحية عدة ترفيهية ا�شتهر بع�شها ومنذ Rمن، وبع�شها جديد يحاول اأن يحتل موقعًا له وي�شي∞ 

خدمة �شياحية جديدة و‡يزة اىل القطا´ ال�شياحي الذي يت�ّرر كãرياً مع كل اأRمة حكومية اأو اأمنية.

اأي  من  وRارته  ميزانية  حتتل   ⁄  ،Êاللبنا لالEقت�شاد  القطا´  هذا  يقدمها  التي  الهامة  امل�شاهمة  ورغم 

حكومة مرتبة متقدمة من املواRنة العامة، ومتى ⁄ ت�شل اأرقامها اىل ن�شب معقولة Áكن اأن تكون دعامة 

.êارÿلت�شويق لبنان �شياحيًا من ا

ل لبنان على موا�شمه ال�شياحية وترتفع االأرقام تقديراً لعدد ال�شياì املرتقبني واملبال≠ التي 
ّ
ومع Pل∂ يعو

اEقت�شادي ماأمول، ويف كل مو�شم يجري ا◊ديå عن مئات اBال±  اEنتعا�ش  �شتنفق يف البلد ما ي�شهم يف 

ال�شاFحني وعن مئات املاليني من الدوالرات التي �شتنفق يف هذا املو�شم.

املتعاقبة  اللبنانية  ا◊كومات  تبديها  التي  اال�شتعدادات  فرغم  اBخر،  �شي  والوقاFع  �شي،  االأرق��ام  لكن 

الوافدين يف كل مو�شم �شياحي ولت�شهيل وتوفري دخول واEقامة مريحة لهم يف ربو´ لبنان،  ال�شتقبال 

ترتفع ت�شاوDالت عدة حول املغاالة يف االأرقام وال �شيما بعد كل خ�شة اأمنية اأو �شيا�شية، داخلية واEقليمية، 

ي�شا± اىل كل Pل∂ تراجع م�شتوى التقدÁات و�شع∞ البنى التحتية اÿدماتية، وهي العامل االأبرR من 

كلفة اÿدمة ومدى االEقبال عليها، ‡ا ي�شعب املهمة على املوD�ش�شات ال�شياحية، ويجعل خدماتها مو�شع 

تدقيق وfiا�شبة الن املناف�شة غري �شهلة لتفاوت املعطيات والظرو±.

 èا ⁄ تعالPEش�شات ال�شياحية والقيمني واملعنيني ال تكفي ا�Dشتعدادات وتعاون املو�Eيبقى االأهم اأن هذ√ اال

ويف  ال�شاملة  خططها  يف  ال�شياحة  »وRارات«  عددتها  وقد  القطا´.  هذا  يعانيها  التي  اجلمة  وقات 
ّ
املع

مقدمها امل�شكالت البيئة واKBارها ال�شلبية على ال�شياحة وجميع مقوماتها التي يتغّنى بها لبنان.

وقات هامًا ملا يعينه Pل∂ من وعي مل�شكالت 
ّ
واPEا كان اEنتبا√ وRارة (اأو وRارات) ال�شياحة اىل هذ√ املع

البلد وقطاعاته االBقت�شادية، تبقى العرة يف العالê والتطبيق لقوانني موجودة قبل ن�شوء هذ√ امل�شكالت 

اأو تناميها.

ماتها املنقو�شة معيقة. واPEا كان من ال�شحيí القول 
ّ
ال �ش∂ اأن ال�شياحة داعم لالEقت�شاد الوطني لكن مقو

اE ن الوجهة ال�شياحية العاملية تغريت، فاEن ال�شوDال يبقى هو: اأين موقع لبنان على اÿارطة اجلديدة يف 

ظل واقعة الراهن?
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أوروبا في اتفاقيات «غاز بروم» روسي و«نا بو كو» أميركي و«برشين بايب الين» إيراني

 الغاز السوري�� 
مفتاح الحرب وطريق الحرير

بقلم فارس سعد

 »ª«∏bE’ا  §Hôdا  ájDhر  ¥ÓWEا  òæe

 ™HرCا ëfو   πبb  ábÉ£dا  ä’É›  ‘

 kعددا  Éjور°S  â£N  ,(2009)  äواæ°S

 »àµب°T §Hôd á°Sوª∏Ÿا äوا£ÿا øe

hا’Cرد¿  اô©dا¥   ™e  §Øædاh  RÉ¨dا

اôjEا¿   πãe  ≥ªعC’ا  á«ª«∏bE’ا  ∫hدdاh

 â©bhh  .¿Éé«HرPCاh  öüeh  É«côJh

 ∫hدdعدد ا ™e ود≤©dا øe kعددا ≥°ûeد

 §Hôdا  ‘  Òبµdا  É¡عhöûe  πjوëàd

 ,§°SوàŸا ,ôªحC’ا :á°ùªÿور اëبdا ÚH

 ¤Eا  »Hô©dا  è«∏ÿاh ا’SC°ود   ,øjhõb

 áeRC’ا اÉéØfر   ¿Cا  ÒZ  ,¢Sوª∏e  ™bاh

.Òبµdا ´höûŸا اòg ∞bhCا ájور°ùdا

 ∂qµØf  ¿Cا  IAاô≤dا  √òg  ‘  ∫hÉëæ°S

 ´höûe  ‘  ∂qµØŸا  Ö qcôfh  Ö qcôŸا

اùd°ور…   –  »bاô©dا  –  ÊاôjE’ا  RÉ¨dا

 hCا ábدا°üdا Ö«HÉfCا §îH q»ª°S …òdاh

 Ú°TôH{ »°VÉŸع∏»¬ ‘ ا ≥∏WCا Éªc

 πãe ∫hدdا ¢†©H ΩÉªàgÉH zøj’ ÖjÉH

 ÜوæL  ∫hد  ΩÉªàgا اÉKCر   Éªc  ,¿Éæبd

 ´höûe  Èع  ∂dP  πch  ,kÉ°†jCا  ÉHhرhCا

hاô©dا¥  اôjEا¿   §Hôj  ¥Óªع  §N

ا¤   RÉ¨dا  ôjد°üàd  ¿Éæبdh  ájور°Sh

 Ée ا’ôWCا±,   ¥ÉØJا  Ö°ùحh  ¬à¡Lh

 πàµJ  ‘  »é«JاÎ°S’ا  §Hôdا د  q°ùéj

fوع¬.   øe دjôa اÉ°üàbد…   –  »°SÉ«°S

 Ωد£°Uا Ú«°VÉŸا ÚeÉ©dا ∫ÓN øµdh

 IدjدL á«æeCا  äÉjدëàH ´höûŸا اòg

 á≤£æŸا  ‘  á∏°UÉ◊ا  äاÒ¨àdا H©د 

 ájور°ùdا  ÚàحÉ°ùdا  ‘  kÉ°Uو°üN

.á«bاô©dاh
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خطوط الطاقة العالمية
 RاوŒ اEىل  املنطقة  يف   çا◊��د  êيحتا

بها  تغ�ش  ال��ت��ي  االBن��ي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��الت 

عنى 
o
ي الذي  االEعالمي  العمل  اEحداKيات 

(باملاكرو) �شيا�شة على ح�شاÜ (امليكرو) 

اأنه ⁄ يكن ا�شتهدا± ال�ر¥  اEال  �شيا�شة.. 

االأو�ش§ بهذا ا◊جم من ال�را´ الدو›.. 

العا⁄  يف   Rالغا على  ال�را´  من  ببعيد 

وال�ر¥ االأو�ش§.

الرFي�شة  الطاقة  مادة  فعليًا   Rالغا ي�شكل 

 åيف القرن الواحد والع�رين �شواء من حي

النف§  احتياطي  لرتاجع  الطاقي  البديل 

عامليًا اأم من حيå الطاقة النظيفة. ولهذا.. 

االحتياطي  مناطق  على  ال�شيطرة  ف��اEن 

اىل  بالن�شبة  تعتر  العا⁄  يف  (الغاRي) 

ال�را´  اأ�شا�ش  وا◊ديãة  القدÁة  القوى 

الدو› يف Œلياته االEقليمية.

اÿارطة  ق���راأت  ق��د  رو�شيا  اأن   í��وا���ش

االحتاد  ف�شقوط  جيداً..  الدر�ش  وتعلمت 

م��وارد   Üغيا ب�شبب  ك��ان  ال�شوفياتي 

 ïلت�ش �شيطرته..  عن  العاملية  الطاقة 

والطاقة..  امل��ال  ال�شناعية  البنى  اEىل 

لغة  اأن  تعلمت  ولذل∂  البقاء.  وبالتا› 

الطاقة االBتية اEىل القرن الواحد والع�رين 

.Rعلى االأقل هي لغة الغا

االحت��اد  �شقوط  بعد  الرو�ش  تلم�ش  لقد 

قد   íالت�شل على  ال�را´  اأن  ال�شوفياتي 

الطاقة  ع��وا⁄  عن   Üغيا و�ش§  اأنهكهم 

ال�رورية الأي دولة �شناعية.. فيما كان 

النف§  مناطق  يف  يتحركون  االأمريكيون 

ومن  النمو  من  مكنتهم  عدة  عقود  عر 

الدو›  ال�شيا�شي  القرار  على  ال�شيطرة 

بال مناRعات كبرية. ولهذا حترك الرو�ش 

 .(Rوالغا (النف§  الطاقة  مكامن  باŒا√ 

وعلى اعتبار اأن الق�شمة الدولية ال حتتمل 

ك��ã��رياً..  النف§  قطاعات  يف  املناف�شة 

ي�شبه  ما  اEىل  ال�شعي  على  مو�شكو  عملت 

اأو  اEنتاجها  مناطق  يف   Rالغا (احتكار) 

نقلها وت�شويقها على نطا¥ وا�شع. 

على هذا �شارعت مو�شكو اىل العمل على 

التاأ�شي�ش  االأول..  ا�شرتاتيجيني:  خطني 

يقوم  (�شنغهاي)  �شيني   – رو�شي  لقرن 

لكتلة  االقت�شادي  النمو  اأ�شا�ش  على 

على  وال�شيطرة  ناحية..  من  �شنغهاي 

وبناء  اأخ��رى..  ناحية  من   Rالغا منابع 

اأولهما  مل�روعني  اأ�ش�شت  فقد  عليه.. 

وKانيهما  اجلنوبي..  ال�شيل  م�رو´  هو 

يف  وPل��∂  ال�شما›..  ال�شيل  م�رو´  هو 

 Rغا اأمريكي القتنا�ش  مواجهة م�رو´ 

وهو  اأPرب��ي��ج��ان;   Rوغ��ا االأ���ش��ود  البحر 

م�رو´ نابوكو.

ال�شما›  �شقيه  يف  الرو�شي  امل�����رو´ 

عر  الطريق  يقطع  وال���ذي  واجل��ن��وب��ي 

التا›:

رو�شيا  م��ن  وÁ��ر  اجلنوبي:  ال�شيل  اأ - 

اEىل  ويتفر´  فبلغاريا  االأ�شود  البحر  اEىل 

هنغاريا  واEىل  اEيطاليا   Üفجنو اليونان 

فالنم�شا.

رو�شيا  من  وينتقل  ال�شما›:  ال�شيل   - Ü

اEىل  فاينرغ  ومن  مبا�رة..  اأملانيا  اEىل 

دون  م��ن  البلطيق  بحر  ع��ر  �شا�شنيتز 

خف∞  م��ا  وه��و  ببيالرو�شيا..  امل���رور 

ال�شغ§ االأمريكي عليها.

املفرو�ش اأن م�رو´ »نا بو كو« كان من 

املقرر اأن ي�شابق امل�روعني الرو�شيني.. 

امل�رو´  اأخرت  التقنية  االأو�شا´  اأن  اEال 

عام  مقرراً  كان  اأن  بعد   2017 عام  اEىل 

2014.. ما جعل ال�شبا¥ fi�شومًا مل�شلحة 
بالذات..ما  املرحلة  ه��ذ√  يف  رو�شيا.. 

رديفة  دعم  مناطق  عن   åالبح ي�شتدعي 

لكل من امل�روعني وتتمãل يف:

 
ّ
ت�ر ك��ان��ت  ال���ذي   Êي����راEاال  Rال��غ��ا  .1
رديفًا  يكون  اأن  على  املتحدة  الواليات 

 Rلغا  Rم��وا خ§  يف  ليمر  نابوكو   Rلغا

جورجيا (واEن اأمكن اأPربيجان) اEىل نقطة 
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يف   (Erzurum) اأر����روم   يف  التجمع 

تركيا.

(�شورية  املتو�ش§  �ر¥  منطقة   Rغا  .2
ولبنان و«اE�راFيل«).

اÿا›  الربع  من  املقبل   Rالغا خ§   .3
ال�شعودي الذي ال طريق له اEال �شورية.

له  طريق  ال  الذي  القطري   Rالغا خ§   .4
نحو اأوروبا اEال �شورية اأي�شًا والذي يجب 

منع مرور√ الأنه عتلة املناف�شة االأمريكية 

.Rل�شيطرة رو�شيا على ع�ر الغا

الصين على الخط
يف  ال�شيني   – الرو�شي  التعاون  ي�شكل 

لل�راكة  املوجهة  القوة  الطاقة  جمال 

الرو�شية..   – ال�شينية  اال�شرتاتيجية 

وهو ما يرا√ اÿراء دلياًل ا�شافيًا يق∞ 

وراء الفيتو امل�شرتك مل�شلحة �شورية يف 

جمل�ش االأمن.

الطاقة  يف  التعاون  عن  ف�شاًل  وهنال∂ 

يف  تتمãل  اأخ��رى  ا�شرتاتيجية   íم�شال

ال�شيني    – الرو�شي  امل�شرتك  الت�شور 

امل�شمى  االأم��ريك��ي  امل�����رو´  ملخاطر 

وا�شنطن  اأن  Pل��∂  ال�شاروخية  بالدر´ 

يف  اجلنوبية  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان  ت�رك 

خم��او±  تتقاطع  كما  امل�����رو´.  Pل��∂ 

مو�شكو وبكني من حترك وا�شنطن الEعادة 

املدعو  الو�شطى  اB�شيا  ا�شرتاتيجية  اEحياء 

ت��وج��ه م�رو´  (ط��ري��ق ا◊��ري��ر) وه��و 

طرحه  الذي  نف�شه  الكبري  الو�شطى  اB�شيا 

الرو�شي   Pالنفو لدحر   Üاالأ بو�ش   êجور

وال�شيني يف اB�شيا الو�شطى بالتعاون مع 

تركيا ◊�شم املوق∞ يف اأفغان�شتان عام 

هناك  (الناتوي)   Pالنفو وترتيب   2014
اأوRبك�شتان  لرغبة  املتزايدة  واالE�شارات 

للناتو يف هذا  امل�شي∞  بدور  القيام  يف 

الرو�شي  الرFي�ش  يقدر  وهنا  امل�رو´. 

يحب§  اأن  Áكن  ما  باأن  بوتني  فالدمري 

غزو الغرÜ ب�شكل اأ�شا�شي للروا¥ اÿلفي 

ات�شا´  ه��و  الو�شطى  الB���ش��ي��ا  ال��رو���ش��ي 

الف�شاء االقت�شادي الرو�شي امل�شرتك مع 

مع  بالتعاون  وبيالرو�شيا  كاRاخ�شتان 

بكني بالن�شبة اىل كاRاخ�شتان.

موقع إيران.. وأهدافها
يف   Rللغا  èمنت اأك��ر   ÊاK اEي��ران  تعتر 

 Ìحاليًا اأك èالعا⁄ بعد رو�شيا، وهي تنت

من  �شنويا  قدم مكعبة  تريليونات   4 من 

املوDكد  االحتياطي  ويبل≠   Rالغا حقول 

974 تريليون قدم مكعبة  الغاR نحو  من 

ا◊ا�ر  الوقت  يف  ترتب§  فهي  �شنويًا، 

 Rالغا ت�شدير  اأنابيب  خطوط  ب�شبكات 

اÿطوط،  من  عدد  خالل  من  االEقليمية 

 2577 بطول  تركيا   - اEي��ران  خ§  اأهمها 

بطول  باك�شتان   - اEي����ران  وخ��§  ك��م، 

تركمان�شتان   - اEي���ران  وخ��§  ك��م،   800
طريق  من  اأي�شا  وترتب§  كم،   30 بطول 

 Rالغا ت�شدير  بخ§  تركمان�شتان  خ§ 

اEىل  الذي Áتد من تركمان�شتان  ال�شيني 

داخ��ل  اEىل  وكاRاخ�شتان  اأوRبك�شتان 

 6800 اEىل  طوله  ي�شل  وال��ذي  ال�شني، 

احتياجات  من  كبرية  ن�شبة  ويوDمن  كم، 

اأن  كما  الطبيعي.   Rالغا من  »ال�شني« 

اEيران ترتب§ بخ§ القوقاR وخ§ الت�شدير 

وقد  تركيا،  خ§  طريق  من  اأوروب���ا  اEىل 

وقعت اتفاقية ت�شتطيع من خاللها اأن “د 

والذي  الهند  اEىل  باك�شتان   - اEيران  خ§ 

و1.8   1.5 بني  تكلفته  تقديرات   ìت��رتاو

الو�شول  لها  يوDمن   åحي دوالر،  مليار 

 Rالغا ا�شتهالك  اأ�شوا¥  اأهم  واحد من  اEىل 

الطبيعي يف اB�شيا، اE�شافة اEىل خ§ اأنابيب 

لنقل  اأنابيب  خ§  وهو  اأرمينيا   - اEي��ران 

الغاR يبل≠ طوله 140 كم، Áتد من تريز 

اأرمينيا،  يف  �شارداريان  اEىل  اEي��ران  يف 

700 ملم والطاقة الت�شميمية  وهو بقطر 

الق�شوى للخ§ تبل≠ 2.3 مليار مرت مكعب 

من الغاR �شنويًا.  

»االEيرانية  االتفاقية  يخ�ش  ما  يف  اأم��ا 

ا◊كومة  راأت  فقد  ال�شورية«  -العراقية- 

ال�ر¥  يف  اتفاقية  اأك��ر  اأنها  االEيرانية 

اPE ن�شت تل∂   ،ÊيراEاال Rاالأو�ش§ لنقل الغا

لنقل   Üاأنبو خ§  تد�شني  على  االتفاقية 

الغاR بتكلفة 10 مليار دوالر، ويبل≠ طوله 

5600 كيلومرت حيå يتم نقل 110 ماليني 
مرت مكعب من الغاR االEيراÊ يوميًا. وكانت 

املحادKات بني اEيران والعرا¥ و�شوريا قد 

بداأت منذ مطلع عام 2009 ب�شاأن ت�شدير 

وعبور الغاR االEيراÊ من اEيران اEىل العرا¥ 

ومن Kم اEىل �شوريا والدول االأوروبية.  

ال�شداقة  اأنابيب  خ§  اأن  القول  يتوجب 

ميزات  فيه  امل�شاركة  ال��دول  كل   íنÁ

�شيجعل  ال��ذي  االأم���ر  متعددة  وق���درات 

النفع  عن  عينيها  تغم�ش  ال  الدول  هذ√ 

امل�رو´.  هذا  وراء  من  �شتحققه  ال��ذي 

قدرة  من  يزيد  اأن   §ÿا هذا  وي�شتطيع 

مواجهة  يف   Êي��راEاال  Rالغا دبلوما�شية 

�شتكون   åبحي االEقليميني  املناف�شني 

االEيرانية   Êاالأما جعل  الالحقة  اÿطوة 

يف ت�شدير الغاR اEىل دول االحتاد االأوربي 

حقيقة واقعية.

ووقعت  اEي���ران  اتخذته  ال��ذي  فبالقرار 

هل يرسم خط أنابيب 

الصداقة خارطة النظام 

الدولي الجديد؟
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اEىل  ال��ع��را¥  عر   Rالغا لنقل  اتفاقياته 

�شوريا يف �شهر يوليو 2011 ت�شبí �شوريا 

 êن��ت��اEواال التجميع  منطقة  ب���وDرة  ه��ي 

بالت�شافر مع االحتياطي اللبناÊ.. وهو 

الأول   íفت
o
ي طاقي   – ا�شرتاتيجي  ف�شاء 

اEىل  العرا¥  اEىل  اEي��ران  من  جغرافيًا  مرة 

ما  وهو  اأوروبا.  وباŒا√  فلبنان  �شوريا 

بها   ìامل�شمو غري  املمنوعات  من  كان 

يف�ر  ال��ذي  االأم��ر  خلت،  طويلة  ل�شنني 

يف  ولبنان  �شوريا  على  ال�را´  حجم 

التي  لفرن�شا  دور   Rوب��رو املرحلة  هذ√ 

منطقة  املتو�ش§  ���ر¥  منطقة  تعتر 

وهو  “وت..  ال   íوم�شال تاريخية   Pنفو

الفرن�شي   Üالغيا ين�شجم مع طبيعة  دور 

اأن  الãانية ما يعني  منذ ا◊رÜ العاملية 

عا⁄  يف  دور  لها  يكون  اأن  تريد  فرن�شا 

بولي�شة  لنف�شها  اقتطعت   åحي  (Rالغا)

تاأمني �شحي بخ�شو�شه يف ليبيا وتريد 

بولي�شة تاأمني على ا◊ياة به يف كل من 

�شوريا ولبنان.

يف هذا الوقت.. ت�شعر تركيا انها �شت�شيع 

يف بحر �را´ الغاR ما دام م�رو´ نابوكو 

ال�شيل  وم�����روع��ا  م��ت��اأخ��را..  االأم��ريك��ي 

ي�شتبعدانها..  اجلنوبي  وال�شيل  ال�شما› 

فيما غاR �ر¥ املتو�ش§ قد بات بعيداً من 

نفوP نابوكو وبالتا› تركيا.

ال�شداقة«  اأنابيب  »خ��§  اEتفاقية  وتعد 

بالن�شبة  كبرية  ا�شرتاتيجية  اأهمية  Pات 

 Rللغا  íت�شم الأنها   Êي��راEاال اجلانب  اىل 

ال�شوري  ال�شاحل  اEىل  الطبيعي بالو�شول 

االأمر الذي ي�شمí لها بت�شدير√ اEىل اأ�شوا¥ 

جديدة، وهذا ما ي�شكل �ربة اقت�شادية 

االأمريكي  الرتكي-  القطري-  للمحور 

الذي ي�شعى اىل مد خ§ غاR عر فل�شطني 

تنفذ√  ال�����ش��وري��ة،  واالأرا����ش���ي  املحتلة 

التي  �ركة مابكو وتاأتي هذ√ االتفاقية 

جرى توقيعها يف اEيران يف �شيا¥ جملة 

 Rتفاهمات واتفاقيات دولية ملد خ§ للغا

الطبيعي االEيراÊ اEىل اأوروبا باالتفا¥ مع 

ال�ركة العمالقة الرو�شية غاRبروم، التي 

الطبيعي   Rللغا خ§  مد  اEمكانية  تدر�ش 

يف عمق املتو�ش§ يرب§ ال�شاحل ال�شوري 

االأوربية ليدعم امل�رو´  ال�شواحل  باأحد 

الرو�شي »ال�شيل ال�شما›«.

العراق والخط الغازي 
اأهدا± ا�شرتاتيجية  وللجمهورية العراقية 

اال�شرتاتيجي، وكونه   §ÿا ة عر هذا 
ّ
جم

اأن العرا¥ يحتل املرتبة الãالãة ع�رة بني 

 Rالغا التي تعتر منبعا الحتياطي  الدول 

Rالت  ما  املنابع  هذ√  اأن  اEال  العا⁄،  يف 

وخالل  ا�شتãمار،  دون  من  كبري  حد  اEىل 

ال�شنوات االأخرية خطت ا◊كومة العراقية 

 ،Rالغا وت�شدير   êنتاEا جمال  يف  خطوات 

 Rجراء مناق�شات لت�شليم حقول الغاEعر ا

اEىل �ركات دولية ومع Pل∂ ما تزال تواجه 

 ،Rمة مع ت�شاعد الطلب الداخلي على الغاRاأ

كما تتطلع بغداد اEىل ق�شايا اأخرى كحقها 

يف عبور الغاR االEيراÊ من خالل اأرا�شيها 

تتطلع  كما  اأوروب��ا،  حتى  اB�شيا   Üغر اEىل 

تركيا  م��ع  املناف�شة  اىل  امل�شتقبل  يف 

وت�شدير√   Rالغا ترانزيت  يف  دور  الأداء 

من طريق هذا اÿ§ اEىل غرÜ اB�شيا ومنها 

دد 
o

ح  èبرنام طبق  وقد  هذا  اأوروب��ا،  اEىل 

املرحلة  املقرر يف  م�شبقًا حيå كان من 

االأوىل اأن يتم ت�شغيل خ§ اأنابيب ال�شداقة 

منت�ش∞ العام 2013 لي�شل اEىل العا�شمة 
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على  خالله  من  العرا¥  و�شيح�شل  بغداد، 

20-25 مليون مرت مكعب من الغاR، وهي 
كمية Áكن اأن توDمن جزءا من احتياجات 

العرا¥ وخا�شة احتياجات املحطات يف 

هذا البلد.

سورية.. مفتاح المرور
 íيتاأرج  Rللغا العاملي  الرتتيب  ك��ان 

واPربيجيان  وتركمان�شتان  رو�شيا  بني 

وج��ورج��ي��ا واEي������ران وق���ط���ر.. وب��ات��ت 

الدرا�شات تتحدç عن ترتيب جديد يقر√ 

 åواقع املخزون اال�شرتاتيجي اجلديد حي

�شيبرييا:   Üغر حو�ش  (يف  رو�شيا:  اأوال 

قدم  تريليون   643 ب�  ر 
ّ
قد

o
ي باحتياطي 

م��ك��ع��ب) وK��ان��ي��ًا ال��رب��ع اÿ���ا› (426 

الكبري  تريليون قدم مكعب)+ حقل غوار 

تريليون   227) ال�شعودية  ���ر¥  �شمال 

قدم مكعب) .. و Kالãًا غاR البحر االأبي�ش 

مليارات  و5.9+  تريليون   345 املتو�ش§ 

مليار   +1.7 ال�شاFلة  الغاRات  من  برميل 

برميل من النف§ .. وجّل Pل∂ يف �شوريا.. 

ما  اأن  عن  اأخرى  درا�شات   çتتحد  åحي

رى يف البحر املتو�ش§ مركز√ يف �شوريا 
o
ي

واأن اكت�شا± حقل »قارة« Ãا يحقق 400 

ال∞ مرت مكعب يوميًا قد ح�شم اأمر واقع 

Kراء �شوريا بالطاقة و�شواًل اEىل اعطاFها 

حقول  ح��زام  وراب��ع��ًا  االأوىل..  املرتبة 

(حزام  العربي   èليÿا امتداد  على   Rالغا

العرا¥(212  اEىل  اEي���ران  من  Rاغ��رو���ش) 

تريليون قدم مكعب).

 êا�شتخرا  2009 عام  »ا�راFيل«  بدء  مع 

حو�ش  اأن  وا�شحًا  ب��ات   Rوالغا النف§ 

واأن  اللعبة  داخ��ل   íاأ�شب قد  املتو�ش§ 

�شوريا اEما اEىل هجوم عليها اأو اEىل �شالم 

يف املنطقة الأن ع�ر الطاقة النظيفة هو 

القرن الواحد والع�رين.

هو  ا◊و�ش  ه��ذا  اEن  املعلومات  تقول 

يوDكد   åحي  Rبالغا ال��ع��ا⁄  يف  االأK���رى 

الدولة  �شتكون  �شوريا  اأن  وا�شنطن  معهد 

االأغنى واأن ال�را´ بني تركيا وقر�ش 

على  اأنقرة  قدرة  عدم  اىل  نظراً  �شي�شتعر 

اأن  (رغ��م  نابوكو   Rلغا خ�شارتها  حتمل 

مو�شكو وقعت عقداً يف 2011/12/28 مع 

ال�شيل  من  جزء  لتمرير  فيه  اتفقتا  اأنقرة 

اجلنوبي عر اأرا�شيها).

اEن معرفة ال�ر الكامن يف الغاR ال�شوري 

 Rالغا على  اللعبة  حجم  اجلميع  فهم 
o
�شي

الأن من Áل∂ �شوريا Áل∂ ال�ر¥ االأو�ش§ 

(ح�شب  بيرتو�شيا   ìومفتا اB�شيا  وبوابة 

ا◊رير  طريق  واأول  الãانية)  كاترين 

(ح�شب ال�شني).. واالأهم من Áل∂ الدخول 

خ�شو�شًا  العا⁄  Áل∂   Rالغا اEىل  عرها 

اأن القرن ا◊ا› هو قرن الغاR. وبتوقيع 

عر   ÊيراEاال  Rالغا لتمرير  اتفاقا  دم�شق 

اEليها ومن Kم اىل البحر املتو�ش§  العرا¥ 

 íانفت قد  اجليو�شيا�شي  الف�شاء  يكون 

 Rغا على  اأغلق  قد  (ال��غ��اRي)  والف�شاء 

نابوكو �ريان ا◊ياة وقال: »اEن �شوريا 

هي مفتاì الزمن املقبل«.

امل��وارد  على  ال�شيطرة  اأن  وا�شحًا  بات 

املمر  هي  النظيفة  الطاقة  راأ�شها  وعلى 

العاملي  النظام  ت�شكيل  نحو  االأم��ã��ل 

وظهر   ..  1991 عام  منذ  التبلور   Ìاملتع

الغاR وعلى طر¥  ال�شيطرة على  ان  ًا 
ّ
جلي

Œلى  ما  وهذا  ال�را´  مركز  هي  نقله 

يف ال�را´ الذي يدور منذ 2014-2011 

على اأر�ش �شوريا.. اPE بدا اأن تقاطب القوى 

 Üاالأ�شبا بالتاأكيد  يتعدى  ال�را´  يف 

امليا√  م�شاألة  حتمًا   Rويتجاو الداخلية 

يف  لوج�شتية  ع�شكرية  قاعدة  اأو  الدافئة 

ميناء طرطو�ش ال�شوري.

يبقى السؤال: لماذا سوريا ؟
املنطقة  يف  علمانية   Ì���االأك البلد  Pل��∂ 

العا⁄  له يف  تعاي�شًا ال مãيل  ي�شهد  والذي 

االن��ت��م��اءات  Pات  املجتمع   í��Fرا��� ب��ني 

املتنوعة  واالKE��ن��ي��ة  والطاFفية  الدينية 

 Üالغر  Üيحار ومل��اPا  ال�شنني.  اBال±  منذ 

اأنحاء  كل  املتطرفة يف  الدينية  اجلماعات 

يدعمهم  بينما  اEرهابيني  ويدعوهم  العا⁄ 

�شبيل  يف  منا�شلني  ويدعوهم  �شوريا  يف 

ا◊رية?

اأ�شئلة Áكن اأن تت�شí اPEا اأخذنا يف االعتبار 

ال�شورية.  للرتاجيديا  االقت�شادي  البعد 

 Üالغر اأن  الفرتا�ش  الراهني  كل  وهناك 

الãقافية  ج���ذور√  تدمري  يف  Ã�شاهمته 

يعمل  اE‰ا  �شوريا  يف  الكامنة  والتاريخية 

الطاقة  احتياطات  وراء  م��دف��وع��ًا  Pل��∂ 

وبالذات الغاR امل�شدر اجلديد يف القرن 21.

امل�شاكل  ف��اEن  ه��ذ√  النظر  وجهة  وم��ن 

اجليو�شيا�شية املرتبطة با�شتخراê ونقل 

اهتمام  ب��وDرة  يف  هي   Rالغا وا�شتهالك 

الالعبني الكبار.

 Rال�را´ يدور حول هل �شتمر اأنابيب الغا

العر�ش  ÿطوط  وفقًا  اأوروب���ا  باŒا√ 

اEىل  بالعرا¥  مروراً  اEيران  من  اجلغرافية: 

�شواطÅ البحر االأبي�ش املتو�ش§ ال�شورية 

ÿطوط  وفقًا  االBخ��ر   §ÿا �شينت�ر  اأو 

ف���االأردن  فال�شعودية  قطر  م��ن  ال��ط��ول 

ف�شوريا اEىل تركيا ?.

لقد فهم الغرÜ اأن خ§ نابوكو املزود من 

قبل تركمان�شتان واأPربيجان عر تركيا 

للتوريدات  مواRنا  يكون  لن  اأوروب��ا  اEىل 

 Üللغر اجلنوبي  ال�شيل  ع��ر  الرو�شية 

م�شتمرة   Üالغر تبعية  �شتبقى  وبالتا› 

يعني  وما  الطاقة  مو�شو´  يف  لرو�شيا 

 Üالغر اأخ��ذ  ولهذا  االأ·.  لعبة  يف  Pل��∂ 

احتياطيات  اىل  التوجه  يف  ب��االE���را´ 

عتر  oت وهنا  ال�شخمة  الغاRية   èليÿا

�شوريا الالعب املركزي على هذا املحور .

مالت �شوريا نحو اÿيار االEيراÊ والرو�شي 

الغربية  العوا�شم  يف  القرار  اoتخذ  ولهذا 

�شوريا  يف  النظام  ا�شتبدال  من  البد  اأنه 

لي�شبí تابعًا للغرÜ و�شامنا مل�شا◊ه.

سوريا دولة ترانزيت بدل تركيا
 çاالأحدا اأن  املالحظة  ال�شعب  من  لي�ش 
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مع  متزامنة  بالتفجر  ب��داأت  �شوريا  يف 

التوقيع على مذكرة تفاهم يف 25 حزيران 

حول  االEيرانية  بو�شهر  مدينة  يف   2011
اEيران ب�شوريا  بناء خ§ الغاR الذي يرب§ 

عر العرا¥ بطول 1500 كم وبعد Pل∂ عر 

املرور  دون  من  اليونان  اEىل  البحر  قعر 

تزويد  امل�رو´ خيار   ßيلح برتكيا كما 

البحر  عر  ال�شورية   Åاملراف عر  اأوروبا 

�شوريا   íت�شب وبهذا  املتو�ش§  االأبي�ش 

من  ب��داًل   Rللغا عاملية  ترانزيت  دول��ة 

اأن موقعها قد تراجع  اأح�شت  التي  تركيا 

 Rللغا العا⁄  االأوىل يف  الرتانزيت  كدولة 

 2017 حتى  نابوكو  م�رو´  تاأجيل  بعد 

من  بدال   ÊيراEاال اÿيار  �شوريا  واعتماد 

القطري وما Rاد االأمر �شوءاً بالن�شبة اEىل 

الغرÜ االكت�شافات اجلديدة للغاR والنف§ 

اأعلن  والتي  وبحرها  برها  �شوريا  يف 

عنها يف اÜB 2011 والتي من املمكن اأن 

 Rىل م�شا± الدول املنتجة للغاEترفعها ا

على امل�شتوى العاملي! .

لماذا حمص والقصير؟
ومفتاحها  ال�را´  م�شار  حم�ش  تعتر 

املركزية  التقاطع  نقطة  الق�شري  منطقة 

�شا± 
o
لكال امل�روعني االEيراÊ والقطري وي

الكربوهيدرونية  االحتياطات  Pل��∂  اEىل 

كت�شفة يف fiيطها ولهذا لي�ش  oالواعدة امل

املدينة  هذ√  fiي§  ويف  اأن��ه  الغريب  من 

دارت املعارك الطاحنة وهنا تقرر م�شري 

�شوريا.

ال�شورية  االأرا�شي  من  املناطق  تل∂  اEن 

حيå “و�شعت ف�شاFل من املرتزقة الذين 

يلقون الدعم القطري والرتكي وال�شعودي 

تطابق مع امل�شار الذي يجب اأن يعر√ خ§ 

واEىل  »اE�راFيل«  ب�  م��روراً  القطري   Rالغا

مقارنة  اEن  تركيا،  واEىل  لبنان  طرابل�ش 

خريطة االأعمال القتالية مع خريطة م�شار 

االرتباط  اEىل  ت�شري  القطري  الغاRي   §ÿا

يف  والرغبة   íامل�شل الن�شاط  بني  الوKيق 

ال�شورية.  االأرا���ش��ي  ه��ذ√  على  ال�شيطرة 

ويف حال ‚اì م�روعهم تتحقق اأهدا± 

ا◊لفاء الغربيني لقطر:

1� التخل�ش من هيمنة رو�شيا على �شو¥ 
الغاR يف اأوروبا باEيجاد بديل قطري.

 Rبالغا ارتباطها  من  تركيا  حترير   �2
.ÊيراEاال

3� توفري اEمكانية ل� »اE�راFيل« لال�شتفادة 
اEىل  غاRها  لت�شدير  االأر�شي   §ÿا من 

اأوروبا بكلفة اأقل !

الخاتمة.
بيبي   Asia Times جريدة  fiلل  اأظهر 

ا�شكوبار يف مقالة اأن قطر عقدت �شفقة 

يدعم  وÃوجبها  امل�شلمني  االEخ��وان  مع 

�شالم  اتفاقية  مقابل  العاملي  انت�شارهم 

داخل قطر.

يف  امل�شلمني  لالEخوان  نظام  اEقامة  اEن 

االأردن و�شوريا وحتالفه مع اEخوان تركيا 

العاملية  ال�شو¥  القوى يف  �شيغري مواقع 

رو�شيا   íقطر �شد م�شال للغاR مل�شلحة 

�شد  وطبعًا  وال��ع��را¥  و�شوريا  واEي���ران 

امل�شالí ال�شينية اأي�شًا.

اEن ا◊رÜ يف �شوريا موجهة اأ�شا�شًا لدعم 

اEيران  اتفاقية   Üالقطري و�ر امل�رو´ 

– عرا¥ – �شوريا .
راد´  وال  الكبرية   íامل�شال لعبة  اEنها 

دنيئة  كانت  مهما  �شتخدمة  oامل للو�شاFل 

بدمها  الãمن  تدفع  التي  هي   Üفال�شعو

وب�شحايا اأبناFها.

إن معرفة السر الكامن 

في الغاز السوري 

سُيفهم الجميع حجم 

اللعبة على الغاز ألن من 

يملك سوريا يملك الشرق 

األوسط وبوابة آسيا 

ومفتاح بيتروسيا
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املبا�ر   êالنتا هي  اجلديدة  االأمريكية  االنعزالية  نزعة  هل 

للعوملة ا◊مقاء ?

هذا لي�ش �شوDال موDيد جلماعة ال�شغ§ التي حãت الواليات املتحدة 

على عدم معار�شة الفا�شية يف اأوروبا اأو دخول ا◊رÜ العاملية 

الãانية، واE‰ا ت�ريí لرمز املوD�ش�شة الليرالية والرت ليبمان يف 

عام 1967، قبل �شنة من اEعالن تاأييد√ للرFي�ش االأمريكي االأ�شبق 

ريت�شارد نيك�شون. 

ونيك�شون هو من ح�ش على ا�شتمرار  اأمريكا يف ما كانت تقوم به 

يف فيتنام اEىل النهاية يف عام 1968، يف حني طالب ال�شناتوران 

يوجني مكارKي وروبرت كيندي بالرتاجع واالن�شحاÜ ال�ريع. 

اليوم ، عادت النزعة االنعزالية اجلديدة التي ولدت من رحم تل∂ 

»العوملة ا◊مقاء« التي كتب عنها ليبمان اEىل الظهور.  وللمرة 

االأوىل منذ بدء ا�شتطالعات الراأي يف عام 1964، هذا هو ال�شعور 

ال�شاFد يف اأمريكا.

قد يحتفي البع�ش بãمار تل∂ ا◊رÜ  اأو  ا◊روÜ، لكن لننظر يف 

التكالي∞: 

هناك ع�ر �شنوات من النزي∞ مع مقتل  8000  اأمريكي و�شقوط  

وليبيا  العرا¥  وتفك∂  دوالر،   Êتريليو و�شيا´   íجري األ∞    40
عر حروÜ قبلية واأهلية وطاFفية، وو�شول اأفغان�شتان اEىل �شفري 

الهاوية، وانت�شار تنظيم القاعدة الذي ⁄ يعد يقت�ر وجود√ يف 

تورا بورا، بل ين�ش§ يف باك�شتان وليبيا والعرا¥ واليمن و�شوريا  

ولبنان. 

وبينما كانت اأمريكا عالقة يف تل∂ ا◊روÜ، كانت ال�شني تتغلب 

اأكر   ÊاK تبوFها  واليابان يف  واأملانيا  وفرن�شا  بريطانيا  على 

التجارية  فواF�شها  وبا�شتخدام  االأر�ش.  وجه  على  اقت�شاد 

ال�شنوية مع الواليات املتحدة التي ترتاوì ما بني  250 300-  

اأفريقيا  اأنحاء  مليار دوالر، كانت تطبق على املوارد يف جميع 

واأمريكا الالتينية واأ�شرتاليا واB�شيا. 

 التحدي الصيني 
واالBن، اأعلنت بكني مبداأ مونرو اÿا�ش بها لي�شمل بحري ال�شني 

للواليا  m حتد يف  فيهما،  اجلزر  وكل  ال�رقي،  وال�شني  اجلنوبي 

املتحدة يف الهيمنة على غرÜ املحي§ الهادي.

لننظر االBن يف ما كانت اأمريكا من�شغلة يف القيام به اأخرياً.

يف  نوالند  فيكتوريا  االأمريكي  اÿارجية  وRير  م�شاعدة  كانت 

الرFي�ش  با�شتقالة  يطالبون  الذين  املحتجني  حتر�ش  كيي∞، 

على  رو�شيا  تقود√  جمركيًا  احتاداً  اختار  حال  يف  املنتخب 

ح�شاÜ االحتاد االأوروبي.

هل با�شتطاعة اأي �شخ�ش اأن ي�رì ما عالقة الواليات املتحدة 

االأوكرانيون  �شيختار  الذي  االقت�شادي  االحتاد  ب�شكل  بال�شب§ 

االن�شمام اEليه من عدمه?

 Üاالأحزا تنه�ش  االأوروبي،  االحتاد  نحو  كيي∞  دفع  oت وفيما 

بالدها   êخراEال اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  وال�شعبوية  املحافظة 

منه، Ãا يف Pل∂ بريطانيا، حيå يطالب املحافظون باال�شتفتاء 

على املو�شو´.

وجون ماكني كان اأي�شًا يف كيي∞ يهدد بفر�ش عقوبات اPEا ما 

اليد عليه،  الرFي�ش من وا�شعي  قامت ا◊كومة باEخالء ميدانها 

بالطريقة نف�شها التي قامت ال�رطة االأمريكية باEخالء حديقة  » 

Rوكوتي « من حركة  » احتلوا وول �شرتيت «.

اEىل اأي مدى بدت اأمريكا منافقة يف نظر العا⁄.

كي∞ Áكن الأمة يف حال تنافر اأخالقي و�شلل �شيا�شي اأن تقود 

العا⁄ ? ال Áكنها Pل∂ وال�شعب ي�شعر Ãا الÁكن اأن ترا√ النخبة. 

والقرن االأمريكي وىل، واBن االأوان ال�شتعادة اجلمهورية. 

العدل  وRارة  وظ∞  oت ان  ا◊مقاء  العوملة  حتاول  كي∞  اأنظروا 

االأمريكية م�ر±  »جيبي مورغان ت�شي�ش »  يف  »وول �شرتيت » 

الرباك القيادة ال�شينية من خالل القول ان امل�ر± كان يوظ∞ 

اأعمال  اأبناء النخبة ا◊اكمة يف ال�شني، بهد± تاأمني » فر�ش 

قاFمة وfiتملة »  لدى ال�ركات  التي تديرها ا◊كومة ال�شينية! 

االنعزالية الحمقاء للعولمة �� 
الفساد نموذجًا

بقل��م وس�ام سع��د
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تختل∞  حد  اأي  اEىل  واقعيني.   ولنكن  خطري.  بجرم  اتهام  وهذا 

يف  ت�شميتهم  Œري  كما  ال�شينيني،  ال�شغار«   »االأمراء  ر�شوة  

بالتعاقد  حاليًا  اجلاري   « �شرتيت  »وول    èبرنام عن  اأمريكا، 

يفرت�ش  فيما  االأمريكية،  اÿزانة  وRارة  غادروا  م�شوDولني  مع 

وا�شنطن?  يف  الر�شمي   Rاجلها مع  ب�شال�شة  االأمور  لت�شيري  اأنه 

اأوباما،  باراك  االأمريكي  الرFي�ش  عهد  يف  خزانة  وRير  فاأول 

»واربر  اÿا�شة  االأ�شهم  �ركة  رFي�ش  االBن  هو   ،Ôãغاي تيموKي 

غبينكو�ش«، كما اأن مدير امليزانية الأوباما بيرت اأورRاغ، هو االBن 

.»Üول تنفيذي كبري يف  »�شيتي غروDم�شو

فساد متفش
اأي حد يختل∞ ماقام به م�ر±  »جيبي  اEىل  ويف هذااالEطار، 

مور غان« يف ال�شني، عمااعتادت على القيام به »وول �شرتيت«  

يعتر  وكي∞  النافذين?  االأمريكيني  ال�شيا�شيني  اأبناء  بتوظي∞ 

جرم »جيبي مورغان« املفرت�ش يف ال�شني، اأ�شواأ                 بكãري 

من �شيل االأموال التي ي�شبها هذا امل�ر± وكل م�ر± رFي�ش 

االنتخابية   ا◊مالت   �شناديق   يف   �شرتيت«    »وول  يف  اBخر 

لل�شيا�شيني  االأمريكيني،  ما  جعل  »وول �شرتيت« اأحدالداعمني 

الرFي�شيني للحزبني الدÁقراطي واجلمهوري?

لكن قانون »املمار�شات االأجنبية الفا�شدة« الذي Áكن Ãوجبه 

اتهام  »جيبي مورغان« �ريí جداً. وهو يحظر على ال�ركات 

للم�شوDولني  قيمة  Pي  �شيء  اأي   Ëاأوتقد دفعاالأموال  االأمريكية 

.»ÜداBقة خملة باالFاالأجانب بغر�ش  »تاأمني اأي ميزة غري ال

و⁄ يتمكن  »جيبي مورغان«  من الدفا´ عن نف�شه حتى بالقول 

fiددة  ميزة  اأي  على  يح�شل  اأو  معينة  �شفق  اأي  يعقد   ⁄ اEنه 

نتيجة لهذ√ التعيينات الوظيفية. وÃوجب القانون اأي�شًا، فاEنه 

لي�ش من ال�روري اأن تكون الهدية مرتبطة باأي منفعة خا�شة 

لل�ركة االأمريكية طاملا اأن الق�شد منها توليد ميزة ال يتمتع بها 

مناف�شو تل∂ ال�ركة.

ي�شبب  ال  االأمريكيني  امل�شوDولني  ف�شاد  فاEن  بذل∂،  وباملقارنة 

القلق. لناأخذ، على �شبيل املãال، برنامè االEقرا�ش ال�شخي ل�ركة  

اأ‚يلو«،  »اأ�شدقاء  الذي يطلق عليه   « »كونرتي وايد فاينن�شال 

والذي  موRيلو،  اأ‚يلو   ،èللرنام التنفيذي  املدير  با�شم 
ً
تيمنا 

اأعطى  قرو�شًا عقارية الأع�شاء نافذين يف الكونغر�ش وطاقمهم 

من املوظفني قبل انفجار فقاعة القرو�ش ال�شكنية، فاEنه ⁄ يجر 

توجيه اتهامات جناFية اأومدنية Pات �شلة بتل∂ القرو�ش اأبداً. 

قرار مخٍز
من  متحدين«  »مواطنني  املخزي   القرار   Pاتخا قبل  وحتى 

2010  م�شاويًا بني  جانب املحكمة االأمريكية العليا يف عام  

وكافاًل  الد�شتور،  يف  االأول  التعديل  Ãوجب  والب�ر  ال�ركات 

كبرية   ب�شورة  لل�ركات  ال�شيا�شي  االEنفا¥  لعمليات  ا◊ماية 

- قام اجلمهوريون املعينون يف املحكمة بكل ما يف و�شعهم 

الE�شعا± قوانني مكافحة الر�شوة يف الواليات املتحدة.

1999، ويف ق�شية  »الواليات املتحدة مقابل �شن- يف عام  

داÁوند غروورR«، وهي جمعية Œارية Rراعية، فاEن القا�شي 

مكافحة  قانون  ف�ر  ا◊كم،  حيãيات  يف  ن�شكاليا،   Êانتو

الر�شوة ب�شكل ف�شفا�ش للغاية، لي�شمí لل�ركات بتقدË هدايا 

للموظفني ا◊كوميني، ما ⁄ تكن تل∂ الهدايا مرتبطة ب�شيا�شات 

fiددة. 

ونحن  ال نلزم ال�ركات االأمريكية حتى بالك�ش∞ للم�شاهمني 

اEىل  ال�ركات  تل∂  جانب  من  املمنوحة  االأموال  عن  فيها 

اأ�شدرت  عندما  املا�شي،  العام  يف  االأمريكيني.   ال�شيا�شيني 

املãرية  الFحتها  االأمريكية  والبور�شات  املالية  االأورا¥  جلنة 

للجلبة، اأ�شارت اEىل اأنها قد تقرتì ر�شميًا قانونًا يلزم ال�ركات 

باالEف�شاì عن اEنفاقها ال�شيا�شي.  لكن الفكرة اختفت يف ظرو± 

اأي  دون  من  اأخرياً،  �شدرت  التي    2014 اأجندة   من  غام�شة 

تف�شري.

الفا�شدة  املحلية  للممار�شات  قانون  هناك  اليكون  ملاPا  Kم 

االأجنبية  باملمار�شات  اÿا�ش  القانون  هذا  جانب  اEىل  اأي�شًا، 

الفا�شدة? فالف�شاد هو نف�شه، والر�شوة هي نف�شها، يف اأي بلد اأو 

لغة يجري التعامل بها.

استجابة قياسية 
فكرة اقرتاì قانون يلزم ال�ركات باالEف�شا عن اEنفاقها ال�شيا�شي 

 Ìمن قبل جلنة االأورا¥ املالية والبور�شات االأمريكية، جذبت اأك

من  600  األ∞ تعليق معظمها اEيجابي، من اجلمهور، يف ا�شتجابة 

قيا�شية .

لكن الفكرة اختفت يف ظرو± غام�شة من اأجندة 2014 من دون 

قانونًا  الفا�شدة«   االأجنبية  »املمار�شات  قانون  ويعتر  تف�شري. 

ومالحقته  مورغان«   »جيبي  م�ر±   íف�ش وينبغي  مهمًا، 

لر�شوته م�شوDولني �شينيني.

الفا�شدة  املحلية  للممار�شات  قانون  هناك  يوجد  ال  ملاPا  لكن 

 ، اأمريكية  �ركا  �شبت  اأن  قبل  من   çيحد  ⁄ اأنه  Pل∂  اأي�شًا? 

باالE�شافة اEىل  »وول �شرتيت«، هذا الكم من االأموال يف العا�شمة 

االأمريكية، كما يف عوا�شم الواليات االأمريكية .

و⁄ ي�شبق من قبل اأن توىل هذا العدد الكبري من امل�شوDولني يف 

جماعات  و�ركات  التجارية،  ال�ركات  يف   ∞Fوظا وا�شنطن 

بعد   ،« �شرتيت  »وول  وداخل   التجارية،  واجلمعيات  ال�شغ§، 

مغادرتهم منا�شبهم مبا�رة. 
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رجل األعمال اللبناني فؤاد مخزومي� 
منذ التسعيينيات أعلنت سياسة تنمية متوازنة

لغاية االBن 3 مليارات دوالر وقد ت�شل اEىل 

من  الرقم،  كان  ومهما  دوالر.  مليارات   7
الوا�شí اأننا ندفع الãمن، واالأ�شواأ من هذا 

هو اأننا اPEا نظرنا اEىل اليد العاملة، فÔى اأن 

لدينا يف لبنان �شيئًا ا�شمه بطالة وبطالة 

ال�شغرية  املوD�ش�شات  فمعظم  مقنعة، 

الفردية لي�شت لديها دفاتر ح�شابات وكلها 

تتعامل نقداً...

الذي  الوحيد  القطا´  اEن  �ش∂  دون  ومن 

امل�����ريف،  ال��ق��ط��ا´  ه��و  يعمل  ي���زال  ال 

�شرتتفع   2014 وبتوقعات  �شوري،  الجىء 

�شكان  وع��دد  مليون،   2.2 اEىل   1.6 م��ن 

ن�شمة،  ال��∞  و100  ماليني   4 كله  لبنان 

 50% يتجاوRون  رين 
ّ
مهج لدينا  فيكون 

ي�شتوعبه  ‡ا   Ìاأك وهذا  البلد،  �شكان  من 

.Êالنظام اللبنا

االأرق�����ام ال��ت��ي ن��راه��ا وف���ق ال��ت��ق��اري��ر 

 Êاللبنا ل��الق��ت�����ش��اد  اÿ�����ش��ارة  ف��ي��ه��ا 

وبح�شب  ال�شوريني.  الناRحني  ب��وج��ود 

كلفتها  باتت  والدرا�شات  اال�شتطالعات 

وعما ت�شهد√ ال�شاحة اللبنانية من تداعيات 

اأي  يف  مبا�رة  توKDر  �شيا�شية  وŒاPبات 

قال  القطاعات،  كل  ويف  اقت�شادي  اE‰اء 

ب�شكل  منطقتنا  يف  »االقت�شاد  خمزومي: 

عام كان ‰و√ 4.7 يف املئة، والنمو عندنا 

ن�شبة  ولكن  املئة،  يف   3 حتت  لبنان  يف 

واقت�شادنا  املئة  يف   5 املعي�شي  الغالء 

يف تراجع فعلي. نزيد عليها اأرقامنا التي 

االE‰اFي  املتحدة  االأ·   èبرنام قدمها 

UNFDP، وتراوì بني 1.3 اEىل 1.6 مليون 

 øe k’Éح á«Hô©dا á≤£æŸا ¢û«©J

 äورgدJ PEد…, اÉ°üàbE’ا ¿É```«∏¨dا

 â©ØJارh  äÒ```¨Jh  äداÉ```°üàbا

 â¶aÉح Éª«a ,iô```NCا  äداÉ°üàbا

 ,‹ÉŸا Égواà°ùe ≈∏ع ∫hدdا ¢†©H

 ¥öûdا á```≤£æe د```©à°ùJ kÉ```°†jCا

 πãªàJ IدjدL äاÒ¨àŸ §```°ShC’ا

 ájدÉ°üàbا hCا á«°SÉ«°S äÉ```bÉØJÉH

.kÉeوªع ™°Vوdا ⁄É©e Ò¨J دb

 øe k’É```ح ¿Éæبd ¢```û«©j É```ª«a

اh ¿É```«∏¨dاÖ```bÎd, ‘ اÉ```¶àfر 

 ™«Hôdا{ ≈```ª°ùj Ée áª«Z AÓL

 øع ÜÉ≤ædا ∞```°ûµ«d ,z»```Hô©dا

 øe IدjدL á```jدÉ°üàbا π```«Nداe

 RÉ¨dا øع Ö«≤æàdا äÉ«∏ªع ∫ÓN

 ¿Cا ™```bوàŸا §```Øædاh »```©«ب£dا

.IÒبc É¡«a ¬à°üو¿ حµJ

ع```ò```g ø√ اÒ```¨àŸاb É```eh äد 

 çد– á∏ب≤Ÿا ΩÉ```jC’ا ¬«dEا ∫hDوJ

 ¤Eا »```ehõfl ادDو```a ¢```Sدæ¡Ÿا

 ø```ع ,zدÉ```°üàb’اh á```عÉæ°üdا{

 ä qÒZ »àdا ájدÉ°üàb’ا á°SÉ«°ùdا

à°ùJh ,⁄É©e©د ’Cعb ∫Éªد µjو¿ 

.¿Éæب∏d رÉgدRا É¡«a

إيداعات القطاع المصرفي 
159 مليار دوالر
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يريد  ملن  الدعم  من  نوعًا  اأعطينا  ف��اPEا 

 íفيبقى رب ،Üبناء م�شاريع �شكنية لل�شبا

اأرخ�ش  القاعدة  وت�شري  موجوداً  املقاول 

بكãري«. 

 الخطط اإلنمائية والنفطية
وا◊ركة  النفطية  ا◊��ال  ارت��ب��اط  وع��ن 

 êنتاEا êيحتا ß◊ية، قال: »ل�شوء اFاال‰ا

 من 
ً
النف§ من خم�ش اEىل �شبع �شنوات ابتداء

له.
ّ
اليوم، اPEا ا�شتطعنا اأن نفع

ول�شوء  عكار،  يف  م�شانعنا  لدينا  كانت 

اEدارة ا◊كومة يف دعم ال�شناعة اأغلقناها. 

نظرنا  واPEا  يزال موجوداً،  ال  املوقع  ولكن 

اEىل ما هو مقبل يف قطا´ النف§ والذي يقدر 

ب� 93 تريليون قدم مكعب من الغاR و 850 

اأقمنا  اPEا  النتيجة  األ∞ برميل، ويف  مليون 

مركزين للتدريب والتاأهيل مل�شاريع النف§ 

�ش 
ّ

اأم نخ�ش والغاR، �شواء عندنا يف عكار 

اأر�شًا يف اجلنوÜ لنوD�ش�ش عليها م�روعًا، 

اEليها  و�شنذهب  ت�شوية،  اEىل  Pهبنا  واPEا 

يحاور  �شار  االأعظم«  »ال�شيطان  دام  ما 

»fiور ال�ر«، فيما نحن نرف�ش ا◊وار مع 

من  املتقاتلني  من  ق�شم  اأراد  واPEا  بع�شنا، 

كل االطرا± الدخول اEىل ا◊ياة الطبيعية، 

فعلينا تاأهيلهم للدخول اEىل اللعبة املدنية، 

لذا ال بد من مركزين يف اجلنوÜ وال�شمال، 

اأكÌ �شع∞  كون هاتني املنطقتني فيهما 

اقت�شادي، ندربهم وعندها ن�شتطيع خدمة 

اPEا  �شنوات  ع�ر  قبل  ال�شنيورة  الرFي�ش 

 علينا بني 800 
ّ
رنا االأمالك البحرية فتدر

ّ
اأج

مليون ومليار دوالر �شنويًا من املوD�ش�شات 

التي ت�شتفيد من اأكÌ من 30 �شنة«.

اE�شافة اEىل االأمالك النهرية التي قررنا اأال 

ن�شتفيد منها. اليوم هناك الواجهة البحرية 

يف »�شوليدير« والتي ⁄ تكن �شمن اتفا¥ 

اأنها  العقارية، وما ح�شل  ال�ركة  ت�شكيل 

اأ‚زت، واأي �شيء خارê االتفا¥ االأ�شا�شي 

لنعتر  �راكة.  يكون  اأن  املفرت�ش  من 

ومن  االأر���ش  اأوج��د  من  امل�رو´ بني  اأم 

اأن نتو�شل  �شيبني عليها، ومن املفرت�ش 

من  ريع  للدولة  يكون  ان  هي  ت�شوية  اEىل 

هذ√ االأمالك.

عامل  ن��اأخ��ذ  ان  ب��دل  “نياتنا  وك��ان��ت 

بريوت،  من  معينة  مناطق  اEىل  اال�شتãمار 

 Êاأن هناك مناطق �شعبية يحتاجها اللبنا

بريوت،  يف  ال�شكن  ي�شتطيع  يعد   ⁄ الذي 

م�شاعدة،  امكانية  الدولة  لدى  يوجد  وال 

باأن تعطي من يريد البناء يف تل∂ املناطق 

ي�شكل  الذي  اال�شتãمار  عامل  اأو  معونات 

دخاًل لها يف كل االأحوال.

من  ال�شعبي  ال�شكن  ي�شجع  اأن  يجب  وهنا 

وح��دات  اEىل  نق�شمها  م��رتاً،   120 اEىل   80
وبهذ√  م��رتاً،   180 و  مرتاً   120 و  مرتاً   60
قد  التي  االأرا�شي  غالء  نتخطى  الطريقة 

ت�شطر املقاول لبناء �شقق م�شاحتها 500 

مرت لي�شمن ربحه منها.

فنحن لدينا اEيداعات ب� 159 مليار دوالر، 

 130  Üيقار تداوله  يجري  ال��ذي  ا◊جم 

ملياراً   40 االقت�شادي   œوالنا ملياراً، 

القطا´  ا�شتفدنا من  وهو رقم مهم، لكننا 

يوجد  كان  الأنه   2008 مرحلة  يف  املا› 

وعندما  املنطقة،  يف  اقت�شادية  دورة 

بقيت  ترتاجع   èليÿا يف  العقارات  بداأت 

هذا  ويف  تعمل،  املخمولة  امل�����ش��اري��ع 

 Êاللبنا امل�ريف  القطا´  و�شع  املنحى 

واملنطقة   èليÿا نطا¥   êخ��ار ن�شاطه 

العربية يف اأربيل واأفريقيا وغريهما، وهنا 

يظهر االEبدا´ اللبناÊ يف طريقة التعاطي 

يف هذا املو�شو´ حيå ا�شتفاد يف اأماكن 

Áكن اأن يكون فيها اE‰اء اأكÌ من لبنان«.

وعن اال�شتãمارات العربية واللبنانية قال: 

»امل�شتãمر الذي اعتاد االأرباì ال ي�شتطيع 

القطا´  يف  اEال  امل��ن��اط��ق  اEىل  ال��دخ��ول 

ا�شتãمار   Ì��اأك ي��زال  ال  كونه  ال��ع��ق��اري، 

�شيا�شي. فلبنان بلد �شغري واملناطق التي 

 Êاللبنا ويحب  fiدودة  حتتية  بنى  فيها 

تل∂  يف  ع��ق��اراً  اأراد  وم��ن  فيها،  ال�شكن 

املناطق عليه دفع Kمنه«.

 االقتصاد والالجئين
لبنان،  على  ال�شوري  الو�شع  تاأKري  وعن 

قال: »اÿطاBن اللذان ح�شال يف لبنان هما: 

تركيا  مع  ح�شل  كما  ا◊��دود  �شب§  عدم 

الالجئني  واالأردن، ودخولنا يف مو�شو´ 

غري  االأم��ور  عمومًا  الطاFفية...   Üبا من 

ن�شمع  التي  االأرق��ام  كانت  اPEا  م�شبوطة، 

اأن  اقت�شادنا  ي�شتطيع  فال  حقيقية  عنها 

لدينا  لي�ش  الأن��ه  االأ�شا�ش،  يف  يتحملها 

كهرباء اأو ماء اأو طر¥، ولدينا م�شاكل يف 

مدار�شنا وجامعاتنا وم�شت�شفياتنا.

نحن لدينا املوقع اجلغرايف وكانت لدينا 

 ß◊البيئة ا◊ا�شنة لليد العاملة، ول�شوء ا

واملذهبية،  الطاFفية  اBت��ون  يف  اأدخلونا 

و�شار راأ�ش املال ب�شبب اللون ال ي�شتطيع 

العمل يف مكان اBخر، ونراها يف مو�شو´ 

 Üنخر نحن  وال�شكن.  والبناء  العقارات 

يزال  ال   ß◊ا ◊�شن  لكن  باأيدينا،  بيتنا 

�شعر  على  fiافظًا  امل�����ريف  القطا´ 

�ر± اللرية«.

ظل  يف  البلد  الE‰��اء  االأن�شب  اÿطة  وعن 

الو�شول  »قبل  قال:  البرتول،  عن  التنقيب 

اأم��ام  مهدورة  K��روات  لدينا  البرتول  اEىل 

وقال  البحرية،  باالأمالك  وتتمãل  اأعيننا 

قبل البترول لدينا 

ثروات مهدورة
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fiاولة لتطوير املنطقة با�شتãناء ع�شام 

اEننا  فقلت  التطوير،   Üج��ر ال��ذي  فار�ش 

كاأبناء بريوت نعتر اأنف�شنا م�شوDولني عن 

لنبداأ√،  اال�شتãمار  ا�شتطعنا  اPا  لبنان  كل 

فهناك الكãري من اأهل ال�شمال ⁄ ي�شتãمروا 

يف منطقة عكار«. 

للتخفي∞  لبنان  اال‰اء يف  وعن م�شتقبل 

قال  ال��دول��ة،  على  املالية  االأع��ب��اء  م��ن 

دوالر  مليار   60 االBن  »عندنا  خمزومي: 

اأن  دينًا. راأ�ش مال جبان، واملواطن يريد 

ياأتي با�شتãماراته ويف النهاية لي�ش لديه 

�ش يف 
ّ
اأمل اأو قانون يحميه، فكل �شيء م�شي

البلد«. 

التسوية اإليرانية 
وال�شعب  ال�شيا�شة  بني  التواRن  اأمل  وعن 

اليجاد تواRن اقت�شادي قال: »لبنان مراBة 

قرار  لدينا  لي�ش  االقليمي،  الو�شع  تعك�ش 

جاء  »معلم«  لدينا  عمرنا  طوال  داخلي، 

الفرن�شي و بعد√ جاء امل�ري وبعد√ جاء 

الفل�شطيني واخرياً جاء ال�شوري وبعدهم ال 

 ḿ نعر± من �شياأتي، وكونه ⁄ يعد لدينا را

اقليمي ⁄ ‚رp االنتخابات، فبعدم الرعاية 

وفرط الطاF∞ اأو الدوحة لن ينجí �ريحة 

يطيلون  لهذا  االنتخابات  كبرية منهم يف 

الو�شع  با�شتعمال  ال�شيا�شية  حياتهم 

االقليمي لتطوير االأمور.

الأنه  مبدFي،  جني∞  يف  يح�شل  ما  وكل 

 1+5 يف  اEيران  مع  اتفا¥  اىل  تو�شلوا  اPEا 

باالتفا¥ النووي �شتكون اأول خطة التفا¥ 

االقليمية،  امللفات  كل  يف  مبا�رة  تفتى 

لذا نحن ‚ل�ش يف مرحلة االنتظار، ونحن 

كلبنانيني من اأجل م�شلحتنا نتمنى على 

الن  لتجميد√  ال�شار´  على  Áون  من  كل 

 Üخرا واأي  فق§،  للبنان  �شيكون   Üرا��ÿا

لو  االقليمية، حتى  التطورات  يوKDر يف  لن 

التي  االنفجارات  بع�ش  يف  الãمن  دفعنا 

نحن �شدها، حتى لو ا�شطررنا كلنا يجب 

اأنف�شنا با◊د االأدنى لكي  اأن نحافß على 

ال ننجر اEىل حرÜ اأهلية. 

ونحن يف لبنان لي�ش لدينا قيادة حكيمة 

ح�شل  واPEا  االعتدال،  �شمن  نف�شها  توحد 

لبنانيًا  اعتدااًل  �شني ووجد ويبني  اعتدال 

على م�شتوى كل الطواF∞، وعندها عندما 

ندخل اىل ا◊وار بعدة اأ�شوات، واعتقد هنا 

اأننا ن�شتطيع ال�شري اىل االأمام، حتى ا�شعار 

اBخر اأرى اأننا ال ‚ل�ش يف الوقت ال�شاFع«. 

هناك، والبطالة �شارت اأ�شعا± ما كانت 

Ã�شتوى  العي�ش  اأوالدن���ا  واع��ت��اد  عليه، 

�شاروا يرف�شون العمل مãل االB�شيويني يف 

اأماكن اأخرى. 

 êوعلينا يف البداية تغيري التفكري، ويحتا

يف  ال��دول��ة  دور  وهنا  للت�شويق،  االأم���ر 

�ريحة  �شنجد  الت�شويق،  على  امل�شاعدة 

كبرية م�شتعدة اأن حت�ر نف�شها لالأعمال 

املقبلة«. 

إنماء شمالي 
ا‰اء  واEع��ادة  امل�شتقبلية  اÿطوات  وعن 

Ãخط§  ل��ل��ب��دء  ال�����ش��م��ال  يف  م�شنعهم 

قال:  وال�شمال،   Üاجلنو بني  امل�شاريع 

ادارة  ول�شوء  عكار  يف  م�شانعنا  »لدينا 

الدولة للقطا´ ال�شناعي ا�شطررنا لالغال¥ 

م�شنعي   اBالت  ت��زال  فال  بديل.  يوجد  وال 

موجودة الأÊ �شحبتها بعد تعر�شه لعملية 

تخريب وحر¥ واأبقيت املوقع، ولو ⁄ اكن 

اأحب بلدي لبعت املوقع، واأنا ⁄ اأPهب اىل 

منطقة عكار الÊ انظر اىل الربí واÿ�شارة 

فق§، ولكن يف العام 1992 اعلنت �شيا�شة 

 Êنة، واعترت نف�شي كلبناRالتنمية املتوا

�ريحة  هناك  وكانت  االأم��ر،  بهذا  معنيًا 

اأي  ت�شلهم   ⁄ ال�شمال  يف  املجتمع  من 

كل �ركات النف§ التي �شتكون فيها. 

اأما بريوت، فاالأرا�شي �شارت فيها مكلفة 

وال ن�شتطيع ان�شاء م�رو´ �شناعي فيها، 

Ãئات  م�شاحات  فهناك  عكار  يف  بينما 

اىل  للو�شول  طريق  وفيه  اأمتار  االأل��و± 

االأمر  يزال  وال�شمال ال   Üاجلنو لذا  البحر، 

�شياحيًا  مرفقًا  ب��ريوت  وتبقى  منطقيًا. 

من  املقبلة  املرحلة  ففي  وم�����رف��ي��ًا، 

املفرت�ش ان تزدهر ال�شياحة. 

واأنا اف�شل اأن نوD�ش�ش امل�شاريع ال�شناعية 

تطوير  فيها  لي�ش  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 

التطوير  ال�شتعمال  مادة  لتكون  ونقويها 

النفطي والغاRي يف املنطقة«.

تدريب المتخصصين 
وعن حاجة لبنان اىل تاأهيل متخ�ش�شني 

فكرته:  خم��زوم��ي  ف���وDاد   í��اأو���ش وعلماء 

التي  التطوير  م�شاريع  على  »م��اBخ��ذي 

ح�شلت يف لبنان، باأننا طورنا ا◊جر و⁄ 

نطور الب�ر، كان من املفرت�ش اأن ن�شتãمر 

العام  فمنذ  التعليمية،  التحتية  البنية  يف 

 èليÿ1975 كانوا يحتاجون يف منطقة ا
اتفا¥  وبعد  وغريهم،  واطباء  ملهند�شني 

اجليل  من  جديدة  نوعية  طلبت   ∞Fالطا

اجلديد، نحن نتكلم عن االعالم واالت�شال 

وغريها،  االجتماعي  والتوا�شل  وال�شينما 

وهذ√ تقنيات ⁄ نكن نعّلمها يف مدار�شنا 

وتعلمها معظم اجليل باملمار�شة مع اأنها 

علم كامل، لو ا�شتãمرنا يف جامعاتنا مئة 

كل  لتطوير  الت�شعينات  يف  دوالر  مليون 

 èللخلي اأعطينا  لكنا  اجلامعات،  اأنظمة 

من  ي�شرتوها  اأن  بدل  االت�شاالت  تقنيات 

الهند وباك�شتان«.

خمزومي  موD�ش�شة  قيام  امكانية  وع��ن 

بهذ√  بداأنا  »نحن  قال:  التدريب  Ãبادرة 

اÿطوة.. فمنذ اأن بداأنا يف العام 1996 يف 

موD�ش�شة خمزومي بتدريب املهنيني، وقلنا 

 êاملاكيا على  النا�ش  تدريب  نريد  اننا 

والكمبيوتر،  اÿليوي   íوت�شلي والتزيني 

اEال  املجال?  هذا  يف  �شيعمل  من  لنا  قيل 

�شخ�ش  األ∞   280 جنا 
ّ
خر االBن  لغاية  اننا 

من موD�ش�شتنا. 

 ،2005 العام  منذ  تراجع  االقت�شاد  كون 

�شافر  واPا  عماًل،  يجد   êاملتخر يعد  و⁄ 

من  اأقل  يتقا�شى  �شار   èليÿا يف  للعمل 

واللبناÊ ⁄ يعتد  االB�شيوي،  ال�شابق ومãل 

اأن يعي�ش مãل االB�شيوي لهذا ⁄ يعد يعمل 

لو استثمرنا في 
جامعاتنا ألعطينا الخليج 

تقنيات االتصاالت
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انه:  اىل  االنتبا√  افرام  نعمت  ال�شناعيني«  رFي�ش »جمعية  لفت 

»نظرا اEىل حجم املع�شالت ا◊الية، الجمال لالEنقاP اEالعر خطة 

�شاملة تتطر¥ اEىل العجز املا› واأ�شبابه واEىل النمو االقت�شادي 

وحتفيز√ و“تني التعا�شد االجتماعي وحماية الفقري وال�شعي∞، 

وتدعيم  وتطويرها  القوانني   åحتدي �رورة  ي�شتوجب  وPل∂ 

التحتية  البنى   çوا�شتحدا واالEنتاجية  التناف�شية  القدرات 

االجتماعية     - االقت�شادية    اÿطة  نتيجة  فتكون  املنا�شبة، 

ال�شاملة تزايداً يف خلق فر�ش العمل وخلق قيمة م�شافة حقيقية 

تدعم املنظوم اللبنانية بقدراتها الذاتية«.

واعتر اأن   »ماهو مطروì اأمام اللبنانيني هو ا�شتغالل فر�شة 

يف  الفعلي  واالنطال¥  العام  ال�شلل  حلقة  لك�ر  نادرة  Pهبية 

الرFا�شي«.  اال�شتحقا¥  اE“ام  خالل  من  لبنان  خال�ش  م�رو´ 

وقال:  »هدر الوقت كلفته اأكرمن الف�شاد يف ظل تعطل كل اBليات 

الرFا�شي  اال�شتحقا¥  ي�شكل  اأن  اىل   íنطم ونحن  القرار،   Pاتخا

نقطة االنطال¥ نحو نظام منتè ي�شتوعب ال�شدمات ويفعل عمل 

املوD�ش�شات ويطلق النموعلى اأ�شا�ش الالمركزية اÿالقة«.

واأ�شارافرام اEىل »واقع بلوغ لبنان املرتبة 127   من اأ�شل 177 

�شنة واحدة حواىل  العام خالل  الدين  الف�شاد، وRيادة  دولة يف 

يف  �شدد√  يف  نحن  »ما  «،وقال:   اأمريكي  دوالر  مليارات   5.8
ونحن  ينز±  فاقت�شادنا  وكارKي،  ومقلق  اجلديد خمي∞  العام 

العام  3 مليارات و700  مليون دوالر ÿدمةالدين  ندفع حواىل 

وننفق على قطا´ الكهرباء حواىل مليارين و100 مليون دوالر. 

بوتري  املديونية  ت�شاعد  يف  تتمãل  لدينا  اأ�شا�شية  م�شكلة  وKمة 

العام  خالل  وال�شيما  العام،  االقت�شادي  النمو  من  بكãري  اأعلى 

2013، فقد ‰االدين العام بن�شبة اأكÌمن  7.5  يف املئة يف ال�شنة 

يف   1.5 دون  ما  اEىل  وتراجعه  االقت�شادي  النمو  انعدام  مقابل 

املئة.  وبات العجز يقرÜ من ن�شبة 50 يف املئة من قيمة املواRنة 

كاملة«.

اال�شتدانة،  يف  �شعبا  واقعًا  �شتواجه  »الدولة  اأن  وحذرمن 

وانكما�شا  جهة،  من  اأعلى،  فاFدة  معدالت   èشينت� الذي  االأمر 

وال�شيما  الركود  اEىل  و�شوال  العام  االقت�شاد  يف  اE�شافيا 

واأمام  الواقع،  هذا  واREاء  Kانية.  جهة  االنهيارالكبري،من  حال 

 2014 العام  يف  مواجهتها  علينا  التي  الكبرية  اال�شتحقاقات 

على  وطني  توافق   Üوغيا الهاFل  املوD�ش�شاتي  ال�شلل  ظل  ويف 

اال�شتحقا¥  ي�شكل  الو�شع،  هذا  ملواجهة  مو�شوعي   èمنه

الرFا�شي fiطة اأ�شا�شية قدتكون الوحيدة املتاحة اأمامنا لك�ر 

م�شاراتها  اىل  الدÁوقراطية  الدورة  واEعادة  العام  اجلمود  حلقة 

موD�ش�شات  وبناء   اجلوهرية  املعاجلات   Üبا  íوفت الطبيعية 

الدولة واEداراتها«.

 ال مجال لالنقاذ إال عبر خطة شاملة 
افرام� الدولة تواجه واقعًا صعبًا في االستدانة

الذهب  �شناعة  »معلمي  نقيب  اأكد 

بوغو�ش  لبنان«   يف  واملجوهرات 

وطني  حوار  »عقد  اأهمية  كورديان، 

بني  يجمع  �شناعي  اقت�شادي 

من  وال�شناعيني،  االقت�شاديني 

قت�شادية  حقيقية  �شورة  بلورة  اأجل 

وŒارية ي�شتطيع اللبنانيون خاللها 

االقت�شاد   هذا  من  تبقى  ما   Pانقا

الوطني«. 

ودعا رFي�ش اجلمهوري مي�شال�شليمان 

�شالم  “ام  املكل∞  ا◊كومة  ورFي�ش 

من  حكومة  ت�شكيل  اىل  وامل�شوDولني 

ال�شعيدين  على  البالد   Pانقا اأجل 

اأن  من  fiذر  واالقت�شادي،  االأمني 

وال�شناعي  االقت�شادي  »االنهيار 

ي�شبب م�شاكل كãرية  الأ�شحاÜ العمل 

مادية  خ�شاFر  اىل  ويوDدي  ال، 
ّ
والعم

عالقتهم  على  Pل∂  وينعك�ش  فادحة، 

االنتكا�شات  ب�شبب  املنطقة  دول  مع 

الفرتة  بني  حت�شل  التي  االأمنية 

واالأخرى«. 

ووجه كورديان يف ختام ت�ريحه، 

دعوة اىل »كل االقت�شاديني للوقو± 

اEىل  الãقة  اعادة  اأجل  �شفا واحدا من 

اللبناÊ، وتعزيز√ مع دول  االقت�شاد 

املنطقة«.

 نقيب معلمي الذهب �  لحوار اقتصادي – صناعي
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تعددت ن�شاطات وRير ال�شناعة فريè �شابو‚يان ال�شهرية، 

املتحدة  االأ·  ملنظمة  االقليمي  املمãل  مع  عر�ش   åحي

للتنمية ال�شناعية »يونيدو« كري�شتيانو با�شيني، الذي ت�شلم 

مهامه بداية هذا العام يف لبنان، الرامè القاFمة بني وRارة 

ال�شناعة واملنظمة الدولية ومراحل تنفيذها و�شبل تطويرها. 

الوRير  اأKارها  التي  الق�شية  اجلانبان  وتابع 

املتحدة  االأ·  Ã�شرتيات  واملتعلقة  �شابو‚يان 

Œار  من  تاأمينها  طر¥  اأو  اللبنانية  امل�شانع  من 

fiليًا.  ت�شنيعها  توافر  عدم  حال  يف  لبنانيني 

عن  ‡ãلون  فيه  ي�شارك  موD“ر  تنظيم  على  التوافق  وّ” 

يف  العاملة  املتحدة  لالأ·  التابعة  الدولية  املنظمات 

اللبنانيني  والتجار  ال�شناعيني  اEطال´  اEىل  يهد±  لبنان 

�شبيل  يف  دولية  هيئة  كّل  تعتمدها  التي  االBلية  على 

التي  املناق�شات  عن  االEعالن  وكيفية  م�شرتياتها  تاأمني 

معينة  اEجراءات  تتبع  منظمة  كّل  اأّن  �شيما  وال  Œريها 

خارجيني.  اأو  fiليني  دين 
ّ
مور من  اEما  حاجاتها  ن 

ّ
وتوDم

ات�شال  مركز  اEقامة  اأهمية  على  �شابو‚يان  الوRير  ورّكز 

االأ·  ومنظمات  اللبنانيني  ال�شناعيني  بني  التوا�شل  ن 
ّ
يوDم

م با�شيني لطرحه خ�شو�شًا اأّن 
ّ
املتحدة واأو�شí اأنه مل�ش تفه

لبنان  ت�شاعد   Êاللبنا  êنتاEاال من  املتحدة  االأ·  م�شرتيات 

وت�شاهم  والتجارية  ال�شناعية  �شاته 
ّ
موD�ش وتدعم  اقت�شاديًا 

اللبنانيون  لها 
ّ
يتحم التي  وال�شغوط  االأعباء  تخفي∞  يف 

 åحي لبنان  اEىل  ال�شوريني  الناRحني  تدفق  عن  والناجمة 

تتوفر لهم اأق�شى درجات الرعاية. 

وRير  مع  عمل  واجتما´  �شابو‚يان  الوRير  عقد  كما 
 åالبح موا�شلة  على  خالله   اتفقا   نقوالنحا�ش   التجارة 

من  االأولية  املواد  توفري  تراعي  مالFمة  �شيغة  اEيجاد  حتى 

اأ�شا�ش  على  ا◊ديد  ملعمل  اÿردة 

تتاأمن   åوبحي االأولوية،  اعطاFه 

للخزينة.   ا�شافية  موارد  اأي�شًا 

»االجتما´  اأن  اEىل  واأ�شار�شابو‚يان 

ي�شب يف اEطار اعطاء االأولوية لتاأمني 

االنتاجية،  موD�ش�شاتنا  ا�شتمرارية عمل 

لل�شناعة  ا◊ا�شنة  البيئة  وتوفري 

واملناف�شة  االغرا¥  من  وحمايتها 

اأن  اEىل  االنتبا√  الفتًا  غريامل�روعة«، 

»بع�ش ال�شناعات، Ãا جرى فيها من 

ت�شكل  كبرية،  ا�شتãمارات  توظيفات 

االقت�شادي  االأمن  ركاFز  من  ركيزة 

االأ�شا�شية للبنان، ما ي�شتدعي رعايتها 

و�شمان م�شتقبلها«. 

 íت�ري يف  �شابو‚يان  الوRير  كما 

اأهمية  هناك  يكون  اأن  »على  �شحفي 

االقت�شاد متواRنًا، فلبنان فيه خدمات 

وRراعة«،  �شناعة  وكذل∂  و�شياحة 

الفتًا اEىل ان »مواRنة وRارة ال�شناعة fiدودة جداً، 3 ماليني 

دوالر �شنويًا، وهذا ما دفع اEىل تقلي�ش عدد موّظفي الوRارة«. 

االEقت�شادي،  القطا´  على  �شلبية  »االأKار  ان  اEىل  واأ�شار 

من�شجمة  كانت  »ا◊كومة  ان  معتراً  ال�شياحة«،  ولتنمية 

الكãري  انها ‚حت وهناك  الوRراء، كما  التعاون بني  ومل�ش 

من املرا�شيم التي �شدرت«، طالبًا من امل�شتãمرين بالعقارات 

اأن »يبنوا مناطق �شناعية ويديرونها، فهي مربحة بدل بناء 

ل 
ّ
ال�شاليهات الفخمة يف فقرا وغريها، ودورنا كدولة ان ن�شه

مكانهم،  نحل  ان  دورنا  ولي�ش  وال�شناعيني،  للم�شتãمرين 

فدور ا◊كومة توفري فر�ش العمل وت�شهيل عمل امل�شتãمرين 

ولي�ش دورها بناء م�شاكن اأو معامل«. 

�شناعية  اE‚اRات  اأن  �شابو‚يان  اأكد  اأخرى  ناحية  من 
ال�شيا�شية  التجاPبات  2013، على رغم  كãرية حفل بها عام 

ال�شورية  االRمة  وتداعيات  الداخلية،  االمنية  واال�شطرابات 

والتي  عام،  ون�ش∞  عامني  نحو  منذ  ف�شوال  تتوا�شل  التي 

 çا◊واد نتيجة  و�رقا)،  (�شماال  الرية  ال�شادرات  قت 
ّ
عو

االمنية اÿطرة. 

وتوجه اىل جميع ال�شناعيني بالدعوة 

ايجاد  عر  جمددا  اBفاقهم  تو�شيع  اىل 

بعيدة  وا�شرتاتيجية  وا�شحة  روDية 

االمد جلبه امل�شتقبل، يف ظل التغريات 

اجليو�شيا�شية واالقت�شادية يف منطقة 

ال�ر¥ االو�ش§«. 

يف  �شناعية  فر�ش  Kمة  »اEن   :íواو�ش

التوجه  بغية  ا�شتغاللها  Áكن   2014
اىل ا�شوا¥ جديدة. لذا على ال�شناعيني 

امل�شتقبل  جلبه  وا�شحة  روDية  ايجاد 

اجليو�شيا�شية  التغريات  ظل  يف 

ان  علما  املنطقة.  يف  واالقت�شادية 

يف  ال�شناعية  املوD�ش�شات  من  عددا 

ظل  يف  ي�شمد  ان  ي�شتطع   ⁄  2013
التحديات القاFمة، لكن يف الوقت عينه 

فان موD�ش�شات اخرى ا�شتمرت. من هنا 

تكمن اهمية لبنان الذي يف�شí املجال 

امام الفر�ش اال�شتãمارية املنوعة«.

وزير الصناعة�� نشاطات في عدة اتجاهات وانجازات
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الطاقة  وRارة  وقعته  الذي  العقد  �شّكل 

االأعمال،  ت�ري∞  حكومة  يف  وامليا√ 

ا�شتãناFيًا،  حدKًا  »ماتيلي∂«،  �ركة  مع 

االقليمي  اال�شتقرار  عدم  ظل  يف  وPل∂ 

اأن  خ�شو�شًا  لبنان،  على  وانعكا�شاته 

مرة  والأول  اللبنانيني  �شيدعم  العقد  هذا 

منذ انتهاء ا◊رÜ الداخلية  ب� 20 �شاعة 

كهرباء يوميًا وب�شكل داFم مع نهاية هذا 

العام. 

واأهم النقاط التي ا�شاء عليها هذا العقد 

تتلخ�ش بالنقاط التالية:

بن�شبة  خف�ش  على  العقد  ح�شول   
18 % عن ال�شعر املتفق عليه

بدعم  ال�شوريني  قدمه  الذي  العر�ش   
لبنان ب� 4 �شاعات كهرباء

�شاعة   24 على  لبنان  �شيح�شل   
كهرباء من نهاية العام 2015.

توقيع العقد
حكومة  يف  وامليا√  الطاقة  وRير  وكان 

با�شيل قد وقع  االأعمال جران  ت�ري∞ 

عقداً  ال�شنية،   -  ìنبو دير  fiطة  يف 

مليون   37 بقيمة  »ماتيلي∂«  �ركة  مع 

كهرباء  fi 11طة  وتقوية  الEن�شاء  دوالر 

يف لبنان، بح�شور املدير العام ملوD�ش�شة 

النقل  مدير  حاي∂،  كمال  لبنان  كهرباء 

fiطة  مدير   ،íشال� ‚يب  املوD�ش�شة  يف 

دير نبوì �شمعان فر‚ية، رFي�ش جمل�ش 

�شغري،  �شامي  »ماتيلي∂«  �ركة  اEدارة 

كهرباء  موD�ش�شة  يف   íامل�شال ومديري 

.ìطة دير نبوfi لبنان وموظفي

حايك 
املحطة،  اأرجاء  يف  تفقدية  جولة  بعد 

قد موD“ر �شحايف م�شرتك، بداأ√ حاي∂ 
o
ع

�ركة  مع  اتفا¥  توقيع   
ّ
»�شيتم بالقول: 

 220 fiطات   6 الEن�شاء  »ماتيلي∂« 

fiطات  وتو�شيع  (تقوية    كيلوفولت 

عمار  دير  معمل  يف  العا› )  للتوتر  نقل 

وfiطة دير نبوì وfiطة الزو¥ وfiطة 

�شور  معمل  وfiطة   Êالزهرا معمل 

وfiطة ب�شاليم«. 

ولفت اEىل اأّن »هذا العقد هو اجلزء االأخري 

عليها  وافق  التي   Çالطوار خطة  من 

 ،2011 االأول  ت�رين  يف   Üالنوا جمل�ش 

والتي ت�شمل توليد 700 ميغاوات واEن�شاء 

ال�700  لت�ري∞  الالRمة  النقل  �شبكة 

ميغاوات«.

واالأ�شا�شي  النهاFي  اجلزء  »اEنه  وقال: 

للتمكن من ت�ري∞ هذ√ الطاقة، واأ“نى 

على »ماتيلي∂« التي فاRت بالعقد الEن�شاء 

اأ�ش«  اBي  »اEي  نظام  على  fiطات   
ّ
�شت

وّقع عقدًا مع «ماتيليك» إلنشاء وتقوية 11 محطة 

باسيل� الكهرباء 20 ساعة يوميًا مع نهاية الصيف 
ُصغّير� العقد يتضّمن ترميم بعض المحطات وتوسيعها

حايك� هذا العقد هو الجزء األخير من خطة الطوارئ

خالل الجولة في الشركة الوزير جبران باسيل
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بقيمة 37 مليون دوالر، اأن تقوم بواجبها 

تنهي  واأن  نعرفها،  كما  وجه  اأكمل  على 

خطة  من  االأ�شا�شي  اجلزء  هذا   ìبنجا

ع اليوم عقدها االأخري،  nوق
o
الطوارÇ التي ي

مفا�شلها  بكّل  اÿطة  تكتمل  وبذل∂ 

وتفا�شيلها«.

ُصغير 
العقد  »اأّن  اEىل  �شغري  لفت  جهته،  من 

املحطات  بع�ش  ترميم  اأي�شًا  ن 
ّ
يت�شم

�شنة   15 منذ  بداأنا  قد  وكنا  وتو�شيعها، 

ال�ركة  يف  لكننا  املحطة،  هذ√  بتو�شيع 

انقطعنا عن هذ√ امل�شاريع، واليوم ياأتي 

 ،êنتاEعمار وم�شاريع ومعامل اEعهد فيه ا

اEىل  نعود  باأن  كãرياً  م�رورون  ونحن 

لبنان لهذا الغر�ش«.

باسيل 
اخرتنا  »اأننا  با�شيل   íاأو�ش Pل∂  بعد 

مع  عقداأً  فيها  لنوقع   ìنبو دير  fiطة 

�ركة »ماتيلي∂« بقيمة 37 مليون دوالر، 

اأخرى،  وتقوية خم�ش  fi 6طات  الEن�شاء 

لبنان  يف  موقعًا   11 على  نعمل  اأننا  اأي 

يتعلق بالنقل«.

كهرباء  ملوD�ش�شة  »اأواًل  بال�شكر  وتوجه 

املخط§  لنا  ت 
ّ
واأعد �شبق  التي  لبنان، 

الق�شرية،  مرحلته  يف  للنقل  التوجيهي 

وال�شكر  منه.  االأخري  اجلزء  ننهي  واليوم 

�شرت  التي  »ماتيلي∂«  ل�ركة   Êاãال

اأطلقنا  الذي  امل�رو´  هذا  يف  معنا 

واأعدنا   ،2012 اأيلول  يف  مناق�شاته 

اأي  لنا  تقدم  الأنه ⁄  مرات،   5 املناق�شة 

نلزم  اأن  قانونًا،  لنا  ويحق  عرو�ش، 

اE‰ا ⁄ نقبل  الãالãة،  الرتا�شي من املرة 

وfiاولة  اأخرى  Ãحاولة  قمنا  اأن  بعد 

اÿام�شة  املرة  يف  وحتى  بعدها،  Kانية 

يكن هناك جمال  التي ⁄  املناق�شة  من 

اEال اأن نوقعها بهذا ال�شكل بح�شب القانون 

بن�شبة   خف�ش  ح�شل  Pل∂  وبرغم  طبعًا، 

طويلة  مفاو�شات  بعد  ال�شعر  على   %18
»ماتيلي∂«  وŒاوبت  ومتعبة،  وم�شنية 

من اأجل امل�شلحة العامة ولتاأمني �شبكة 

اE�شافية  اأ�شغال  لديها  وليكون  كهرباء، 

يف لبنان«.

واأ�شا±: »هذا امل�رو´ مهم جداً لتكتمل 

االEنتاê ونقل  ت�شمل  التي   Çالطوار خطة 

اليوم  امل�رو´  هذا  وبتوقيع  الطاقة، 

نكون قد اأنهينا كّل خطة الطوارÇ وتوقيع 

الكبرية املتعلقة بها،  االأ�شا�شية  االأعمال 

واEطالقها. وللتذكري فق§، فاEّن هذ√ اÿطة 

و200  األ∞  بكلفة  ميغاوات   700 كانت 

 êنتاEا �شمنهم  من  تقريبًا،  دوالر  مليون 

مع  واليوم  ودرا�شات،  وتوRيع  ونقل 

انتهينا  وتوقيعها،  كلها  االأ�شغال  انتهاء 

من  بداًل  ميغاوات   810 على  يزيد  Ãا 

700 ميغاوات، وبقي معنا اأكÌ من 100 
مليون دوالر«.

لل�شعب  مه 
ّ
نقد الذي  التقرير  وتابع: »هذا 

اللبناÊ، بعدما �شهد منذ 3 �شنوات نقا�ش 

 ل�شبعة اأ�شهر يف جمل�ش النواÜ حول 
ّ
امتد

واالأ�شعار،  و�شفافيته  املو�شو´،  هذا 

اE�شافية  كهرباء  للنا�ش،  مه 
ّ
نقد ما  وهذا 

بهذ√  الأنه  متوقعًا،  كان  ‡ا   Ìاأك ووفر 

باE�را±  كلها  ح�شلت  التي  املناق�شات 

ديوان  رقابة  وحتت  املناق�شات  اEدارة 

على  ح�شلنا  املال،  ووRارة  املحا�شبة 

املوا�شفات  باأف�شل  تناف�شية  اأ�شعار 

Pل∂  اEىل  واE�شافة  ال�ركات،  اأح�شن  ومع 

االأول،  للم�رو´  “ويل  على  ح�شلنا 

على  االأمر  ين�شحب  اأن  على  نعمل  واالBن 

بن�ش∞  التمويل  جلهة  الباقية  امل�شاريع 

الفاFدة التي تقرت�ش بها الدولة اللبنانية 

اأو  خا�شة  م�شار±  من  ال�شندات،  يف 

غريها. هذ√ النتيجة التي نحب اأي�شا اأن 

العقد  هذا  توقيع  مع  نهاFيًا  عنها  نعلن 

االأخري«.

جعلتنا  اليوم،  للمحطة  Rيارتنا  وقال: 

من  اللبنانية  الدولة  لدى  كم  نرى 

ت�شتطيع   mواأرا�ش واأ�شول  موجودات 

للقيام  فكرة  واأعطتنا  منها،  االEفادة 

Ã�شاريع اE�شافية لت�شتفيد منها كهرباء 

لبنان، وقد اخرتنا هذ√ املحطة ملوقعها 

عرها   
ّ
ن�شتجر fiطة  وهي  واأهميتها، 

اليوم  العداد  �شورية، و�شجل  كهرباء من 

ن�شبة ا�شتجرار �شفر«. 

من  ات�شاالت  داFمًا  »نتلقى  واأ�شا±: 

على  قادرون  باأنهم  يبلغونا  ال�شوريني 

اEعطاFنا كهرباء حتى 400 ميغاوات، اأي 

اأّن اللبنانيني اليوم قادرون على ا◊�شول 

على املزيد، Ãعدل اأربع �شاعات كهرباء 

هذ√  نعطيهم  ال  ونحن  يوميًا،  اE�شافية 

ال�شاعات االأربع ل�شببني: االأول قلة املال، 

االأموال  املال  وRارة  تعطينا  لو  ونتمنى 

املجال،  هذا  يف  للكهرباء  امل�شتحقة 

لعدم  الãاÊ هو خ§ املن�شورية  وال�شبب 

من  بع�شها.  مع  مرتابطة  �شبكة  وجود 

علة  ال�شببان  هذان  يكون  اأن  املوD�ش∞ 

حرمان اللبنانيني من 4 �شاعات كهرباء، 

يف مقابل مئات ماليني الدوالرات فواتري 

مولدات الكهرباء. 

عندنا  �شيكون  املقبل  ال�شي∞  ويف 

معمالن يوفران Rيادة 300 ميغاوات، اأي 

3 �شاعات كهرباء اE�شافية، عندها Áكننا 
القول اEن اBخر العام 2014 �شي�شجل م�شهد 

كهرباء خمتلفًا يف لبنان، اPE ي�شبí لدينا 

يوميًا  كهرباء  �شاعة   20 ال�  يفو¥  ما 

وب�شكل داFم، ومع انتهاء معمل دير عمار 

يف اBخر 2015 واأواFل العام 2016، يكون 

لدينا 24 �شاعة ب�شكل داFم.

الوزير باسيل والُصغّير أثناء توقيع العقد
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عام  مدير  اEدارة،  جمل�ش  رFي�ش  التقى 

اال�شتãمارات  لت�شجيع  العامة  املوD�ش�شة 

 Êيف لبنان »ايدال« املهند�ش نبيل عيتا

ال�شناعات   Üاأ�شحا نقابة  من  وفدا 

الب�شاط  منري  النقيب  برFا�شة  الغذاFية 

البحå يف اÿطوات امل�شتقبلية   ” åحي

واملعار�ش املحلية والدولية التي تنوي 

النقابة امل�شاركة فيها.

الرFا�شة  الب�شاط على توليه  وبعدما هّناأ 

الرFي�ش  اأدا√  الذي  الدور  على  واأKنى 

دور  تطوير  يف  ن�راوي   êجور ال�شابق 

النقابة، اأكد املهند�ش عيتاÊ خالل اللقاء 

من  هو  الغذاFية  ال�شناعات  قطا´  اأن 

ال�شناعات الواعدة يف لبنان وال�شيما اأنه 

Áتل∂ املقومات واجلهوRية للنمو. ولفت 

من  مبادرة  كل  تتلق∞  »ايدال«  اأن  اEىل 

اأن ت�شاهم يف تطوير هذا القطا´  �شاأنها 

على  التناف�شية  وقدرته  مكانته  وتعزيز 

اأن  وال�شيما  والدو›  املحلي  ال�شعيدين 

 Ìاأك بني  من  هي  الغذاFية  ال�شناعات 

واأكÌها  ت�شديرا  اللبنانية  ال�شناعات 

اال�شتمرار  واأعلن  العمل.  لفر�ش  خلقا 

مع  امل�شرتكة  االأهدا±  حتقيق  يف 

ال�شناعات  لهذ√   èالرتوي ومنها  النقابة 

وم�شاعدة  �شادراتها  وRيادة  وعوملتها 

منتجاتها على ولوê االأ�شوا¥ العاملية.

اأهمية  على  ناحيته،  من  الب�شاط،  و�شدد 

مãنيا  القطا´،  لهذا  الدولة  رعاية 

يف  »ايدال«  به  تقوم  الذي  الدور  على 

قام  oت التي  اللبنانية  االأجنحة  دعم 

دعم  اأن  واأكد  الدولية.  املعار�ش  يف 

يف  للم�شاركات  مظلة  ي�شكل  »ايدال« 

م�شريا  الدولية،  والن�شاطات  املعار�ش 

لتحقيق  داFمة  ور�شة  يف  النقابة  اأن  اEىل 

 êنتاEاال موا�شفات  وحت�شني  االأهدا± 

 êارÿا يف  االأ�شوا¥  من  املزيد   íوفت

ت�شهد√  الذي  واالEقبال   ìالنجا �شوء  يف 

 .êارÿية اللبنانية يف اFال�شناعات الغذا

و�شدد على وجوÜ و�شع روRنامة �شنوية 

اأكر عدد   Üاأجل ا�شتقطا باملعار�ش من 

‡كن من العار�شني اللبنانيني.

نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية عند «ايدال»

اأن  الطاقة وامليا√ جران با�شيل:  الوRير  اأعلن 

ينتظر√   Êاللبنا الر  يف  النف§  قطار  »انطال¥ 

كاEقرار  الطريق،  على  املحطات  من  الكãري 

واملرا�شيم«،  االE�شافية  وامل�شوحات  القانون 

اEىل اأن »الوترية يف الر Áكن اأن تكون  م�شرياً 

كلفة  واأقل  اأ�ر´  الر  الأن  البحر،  من  اأ�ر´ 

باالE�شافة اEىل تراكم اÿرات«، معلنًا اأن »عام 

2014 �شيكون واعداً كما وعدنا للعمل يف النف§ 
الري«.

النف§ الري،  اEنطال¥ قطار  اأكد با�شيل على   PEا

يف  البرتول  قانون  م�رو´  رفعه  اEىل  م�شريا 

االأول  التقرير  تلقيه  اEىل  اأخرى  جهة  من  ولفت   .Êاللبنا الر 

للم�شوحات الرية، والتي اأتت اEيجابية وواعدة جداً.

اأنه  معتراً  الر،  يف  للنف§   Ëقد قانون  وجود  عن  اأعلن  كما 

»كان من ال�روري و�شع ت�ريع حديå وع�ري ي�شتبدل هذا 

يف  دو›   Êقانو با�شت�شاري  »اال�شتعانة  اEىل  الفتًا  القانون«، 

هذا اÿ�شو�ش«. 

ال�شندو¥  اEىل  العاFدات  دخول  جلهة  القانون  اأهمية  واأكد 

»كي  وال�ركات  الدولة  بني  ال�راكة  مبداأ  وكذل∂  ال�شيادي، 

اللبنانية  الدولة  من  تو�شع  واأموال  اE�شتãمارات  حت�شل  ال 

تاأمني  اأجل  من  بال�ركات  االE�شتعانة  الدولة  باEمكان  ويكون 

االE�شتãمارات«، اE�شافة اEىل »اأهمية وجود �ركة برتول وطنية 

اÿرات  اأجل  من  اأ�شا�شية  فكرة  وهي  الر،  يف  تعمل  لبنانية 

الوطنية املحلية وتطوير ال�ركات الوطنية لتعمل هي اأي�شا يف 

نقل  �ركة  اEن�شاء  اEىل  باالE�شافة  هذا   ،êارÿا

 Rىل مرحلة نقل النف§ والغاEوطنية ما يدخلنا ا

نوعية  نقلة   Rيحر ما  وتكرير√  تخزينه  عر 

كبرية يف هذا املجال«. 

واأو�شí با�شيل مو�شو´ اال�شتمالكات، م�شريا 

القانون،  الفردية م�شونة يف  امللكية  »اأن  اEىل 

Œيز  الد�شتور  بح�شب  العامة  املنفعة  اE‰ا 

املوارد  امتالك  ح�رية  اللبنانية  للدولة 

من  اأن  معنا√  ما  اأي  وا�شتãمارها،  البرتولية 

بل  له  ملكا  لي�شت  فهي  اأر�شه  يف  نفطًا  لديه 

اBلية  اأكÌ من عادل مع  اللبنانية ببدل  للدولة 

االE�شغال املوDقت يف حال اأن الدولة ⁄ تعÌ على نف§ فتعاد اEليه 

االأر�ش ويكون قد ا�شتفاد من بدل االيجار ما يعني اأن البرتول 

لي�ش   Êاللبنا واملواطن  اللبنانية،  الدولة  مل∂  هو  الر  يف 

�ريكا للدولة يف هذ√ املوارد اE‰ا هو �شاحب عقار ياأخذ حق 

وباال�شتãمار  بامللكية  ا◊ق ا◊�ري  ويبقى  بالكامل  عقار√ 

واال�شتخراê للدولة اللبنانية«. 

 èFاأفادت اأن نتا واأعلن اأن »ال�ركة التي تقوم بامل�شí الري 

بعد  بتحاليل  و�شت�شتكمل  وواعدة  جيدة  خطني  اأول  م�شوحات 

 çمكان التحدEجها ليكون باالFمانية اأ�شابيع نح�شل على نتاK

اأن  على  ال�ركة  �شجع  االأمر  هذا  اE‰ا   ،Ìاأك ملمو�ش  هو  عما 

تبداأ بخطوط اE�شافية يف لبنان، وقد بداأت بعملها، وهذا ي�شكل 

موD�را كبريا لوجود كميات برتولية واعدة، وقد تكون Œارية 

من اأجل اال �شتãمار«.

انطالق عجلة التنقيب
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من  اجلديد  ال�شن∞  ا�شم  هو  »ماي�شرتو« 

 »Rشيدر�« اىل  �شين�شم  الذي  ال�شجاFر، 

منذ  »الريجي«  عاFلة  يف  الوحيد   êاالنتا

اجلديد،  ال�شن∞  اطال¥  ياأتي   .1990 العام 

بنكهتيه الكاملة و«الاليت«، يف ظل ا◊اجة 

 على معطيات ال�شو¥ ونظراً 
ً
التي برRت، بناء

اEىل الطلب الكãي∞ على انتاê »�شيدرR«، اىل 

تعزيز عن�ر املناف�شة يف ال�شو¥ من خالل 

املدير  اأكد  ما  وفق  جديدة«،  انوا´   êانتا

العام الEدارة ح�ر التب≠ والتنباك (الريجي) 

نا�شي∞ �شقالوي. 

و�شيبا´ ال�شن∞ اجلديد »ماي�شرتو« باأ�شعار 

كذل∂  للعلبة،  لرية   500 بنحو  مناف�شة، 

ووفق  للت�شدير.  مناف�شة  ا�شعار  �شتخ�ش�ش 

ال�شن∞  مبيعات  فاEن  �شقالوي  توقع  ما 

 10 اىل  �شت�شل  املحلية  ال�شو¥  يف  اجلديد 

اBال± �شندو¥ �شنويا (500 علبة لل�شندو¥)، 

اىل  �شت�شّدر  التي  الكميات  تكون  اأن  على 

اÿارê م�شاعفة.

واالنتاê اجلديد من »الريجي« لن يغري يف 

التدخني،  مكافحة  حيال  الدولة  �شيا�شة 

خالل  ال�شفدي،  fiمد  املال  وRير  اأكد   PEا

اطال¥ »ماي�شرتو« يف وRارة املال، اأنه “ت 

املئة  يف   50 ال�شجاFر  علبة  اأ�شعار  Rيادة 

ال�شنة، وهذا االرتفا´  خالل �شنتني ون�ش∞ 

�شي�شتمر، على امل ان تكون اجهزة اجلمارك 

فاعلة اكÌ واكÌ يف مكافحة التهريب«. 

التي  التدخني  مكافحة  �شيا�شة  ورغم 

على  عول  ال�شفدي  اأن  اEال  الدولة،  تعتمدها 

ال�شجاFر  مناف�شة  على  اجلديد   èاملنت قدرة 

االأ�شوا¥  يف  وخ�شو�شا  ة«، 
ّ
»بقو االخرى 

»بان   √Rاعتزا يبدي  فاEنه   Ìواأك العربية... 

الريجي ا�شتطاعت ان تطلق نوعًا جديداً من 

ال�شجاFر تناف�ش من خالله ال�شناعة التبغية 

 Pوا العربية«.  اال�شوا¥  غزت  التي  دبي  يف 

اأ�شار اEىل اأن »هذ√ اال�شنا± اجلديدة هي اواًل 

للت�شدير«، توقع »اأن يكون هذا املنتè قادراً 

العربية،  اال�شوا¥  يف  بقوة  املناف�شة  على 

ورÃا ينتقل يف ما بعد اEىل اال�شوا¥ الغربية«. 

اأن هذا  وحر�ش ال�شفدي على الت�شديد على 

التب≠  ان �شناعة  للتاأكيد  ر�شالة  املنتè هو 

يف لبنان متقدمة، وان »الريجي« خ�شو�شا 

الراأ�ش«،  هي �ركة متقدمة وموD�ش�شة ترفع 

اBماًل يف رفع »مداخيل الدولة من هذا املرفق 

من 850 مليار لرية �شنويًا حاليا اEىل 1600 

املقبلة.  الãالKة  االعوام  خالل  لرية  مليار 

اال�شادة  على  ال�شفدي  يحر�ش  وكعادته، 

باE‚اRات هذ√ املوD�ش�شة »يف Rيارتي االوىل 

ه�شت  oارة املال، دRللريجي عندما ت�شلمت و

ون�ش∞  �شنتني  مدى  وعلى  االدارة.  بو�شع 

عن  حكى 
o
ي ما  عك�ش  االEدارة  اأKبتت  ال�شنة، 

العامة...  املوD�ش�شات  عمل   ìا‚ ا�شتحالة 

ع 
ّ
فالريجي »اKبتت ‚احًا اكÌ فاأكÌ بتو�ش

اعمالها«. 

«مايسترو» إنتاج جديد ينضم إلى صناعة التبغ في لبنان

فادي الجميل� استراتيجية معالجة 

النفايات المنزلية تخلق فرص عمل
ال�شناعات   Üاأ�شحا نقيب  نا�شد 

فادي  الدكتور  والتغلي∞  الورقية 

اEقرار ا�شرتاتيجية  اجلميل امل�شوDولني، 

النفايات  ملعاجلة  �شاملة  وطنية 

املنزلية.

»�رورة  بيانه  يف  اجلميل  واأكد 

ب�شكل  اال�شرتاتيجية  هذ√  ترتكز  اأن 

عند  النفايات   Rفر على  اأ�شا�شي 

امل�شدر، وتدويرها واأ�شمدة ما اأمكن، ف�شاًل عن ت�شجيع م�شانع 

املخلفات  هذ√  ا�شتعمال  اEمكانها  يف  التي  القاFمة  التدوير 

»املواد  ان  اEىل  �شلع Pات قيمة م�شافة«، م�شرياً  اىل  وحتويلها 

املتبقية التي ال تفرÁ Rكن ا�شتعمالها يف اEنتاê الطاقة البديلة 

وفق تقنيات حديãة ومن �شمن النظم البيئية املعتمدة عامليًا«.

جميع  اال�شرتاتيجية  هذ√  ت�شمل  ان  »�رورة  على  �شدد   PEوا

املعنيني بهذا املو�شو´، خ�شو�شًا الوRارات املعنية والبلديات 

وفرRها  النفايات  جمع  املوجلة  وال�ركات  االهلي  واملجتمع 

هذ√  تنفيذ  �شاأن  »من  اأن  اجلميل  اأكد  التدوير«،  وم�شانع 

جديدة  عمل  فر�ش  خلق  التدوير،  قطا´  تقوية  اال�شرتاتيجية 

للبنانيني«.

دبوسي أشاد بجهود وزارة الصناعة 

في دعم القطاعات اإلنتاجية
لغر±  العام  االأمني  ب 

ّ
رح

وال�شناعة  التجارة 

لبنان  يف  والزراعة 

بجهود  دبو�شي  توفيق 

 èفري ال�شناعة  وRير 

الظرو±  هذ√  يف  االنتاجية  القطاعات  »لدعم  �شابو‚يان 

بالكãري  د 
ّ
املهد الوطني  االقت�شاد  منها   Êيعا التي  ال�شعبة 

من العواFق والتحديات«. 

املنظمات  مع  �شابو‚يان  اأبرمه  الذي  ب�«االتفا¥  واأ�شاد 

بتوفري  والقا�شي  لبنان،  يف  املتحدة  لالأ·  التابعة  الدولية 

م�شتلزماتها واحتياجات الناRحني ال�شوريني من ال�شناعيني 

اللبنانيني والتجار واملوردين اللبنانيني«، موDكداً »اأنه يلتقي 

االتفا¥  لهذا  االEيجابية  االKBار  يف  �شانو‚يان  الوRير  مع 

 êاالنتا تاأمني ت�ري∞   åاللبنانية من حي املوD�ش�شات  على 

ت�شاهم هذ√ اÿطوة  »اأن  القاFمة«. متمنيًا  االأعمال  وتو�شيع 

من  التخفي∞  ويف  الناRحني  اEخوتنا  معاناة  تخفي∞  يف 

ت�شاع∞  عن  الناجمة  واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شغوط 

الدولة  باأKقالها على  اقت�شادية تلقي  اأRمة  اأعدادهم يف ظل 

وال�شعب واملوD�ش�شات اللبنانية«. 
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السلع  منافسة  من  نت  ومتكّ انتاجها،  بجودة  متيّزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد»  «الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد، 
مؤسسة عباس املسكي للبالستيك، شركة الكار، ترابة سبلني،  جمال شمس الدين للمفروشات، فينو بالست،  مؤسسة 

اإلسكندر وشركة سليب هاي.

يف  للبال�شتي∂  امل�شكي  عبا�ش  موD�ش�شة  يف  العمل  انطلق 

العام 1972 يف منطقة طريق اجلديدة يف جمال التعبئة 

اأكيا�ش  اأنوا´  كافة  وطباعة  �شناعة  وحتديداً  والتغلي∞ 

ال�شيد عبا�ش  ال�شناعي. وPكر  تغلي∞  البال�شتي∂، ومواد 

امل�شكي �شاحب ومدير املوD�ش�شة يف لقاFه مع »ال�شناعة 

عام  منذ  تطور  Ãراحل  ت 
ّ
مر املوD�ش�شة  اأن  واالقت�شاد« 

يف  اجلديد  ن�شاطها  وبداأت  اأعمالها  عت 
ّ
و�ش  åحي  1980

منطقة بئر ح�شن وبادر عبا�ش امل�شكي اىل �راء وا�شترياد 

اBلة   25 من   Ìباأك تقدر  ومتطورة  وحديãة  عديدة  اBالت 

حديãة ومتطورة Ãوا�شفات خا�شة ت�شاهي االوروبية 

لتكفي متطلبات ال�شو¥.

»ال  امل�شكي:  قال  اEنتاجه  جودة  عن  �شوDال  على  ورداً 

وما  الوا�شعة  RباFننا  �شبكة  ولكن  منتوجاتنا  جودة   Ëتقو ي�شعني 

على  دليل  اللبنانية  مناطق  كل  وانت�شارهم يف  اطراء  من  يذكرونه 

جودة منتجاتنا. فزباFن املوD�ش�شة هم اأف�شل من يقوم بالدعاية لنا 

عر ن�رهم اأخباراً طيبة بني اأو�شاطهم وهذا ما ي�شاهم بتو�شع �شبكة 

RباFننا، وعلى الرغم من ما قد يقال عن اأن اأ�شعارنا مرتفعة  اأكÌ من 

غرينا يف ال�شو¥ يãبت اأن اجلودة وامل�شداقية هي اأي�شًا االأف�شل«.

وعن الت�شدير يقول امل�شكي: »ن�شّدر بع�ش منتجاتنا اىل دول عربية 

اأ�شل  من  لزباFن  وخ�شو�شًا  االBوروبية،  الدول  وبع�ش  واأفريقية 

لبناÊ اأو لبنانيني يزاولون اأعمالهم يف تل∂ البالد«.

ويقول رداً على �شوDال »كان لدينا رخ�شة �شناعية و�شهادة �شنوية من 

ا�شرتاتيجية ا◊كومات املتعاقبة وخ�شو�شًا  ال�شناعة ولكن  وRارة 

بالتطبيق  بداأت  الن�شبي  االأمن  وعودة  االأهلية   Üا◊ر اEنتهاء  منذ 

على ال�شناعيني وقطا´ ال�شناعي خ�شو�شًا لعرقلة واأعاقة الن�شاط 

ال�شناعي.

ال�شهادات  على  ا◊�شول  من  بحرماننا  ا◊كومات  هذ√  فبداأت 

الكبري،  والت�شديد   القيود  ب�شبب  الت�شدير  من  منعنا  ما  ال�شناعية 

علمًا اأننا ن�شتورد ب�شكل متوا�شل املواد االولية ونغذي خزينة الدولة 

Ãبال≠  ال باأ�ش بها، ون�شي∞ اىل امل�شاكل التي نعاÊ منها ال�راFب 

االأجتماعي  لل�شمان  وم�شتحقات  امل�شافة  وال�راFب  االأ�شا�شية 

وكلفة الطاقة املرتفعة«. 

للح�شول  ن�شعى  ا◊ا�ر  الوقت  يف  اEننا  القول  »خال�شة  واأ�شا±: 

الهواء  يف  الطريان  اأن  امل�شبق  علمنا  مع  �شناعية  رخ�شة  على 

مؤسسة عباس المسكي للبالستيك� 
زبائننا أفضل مسّوق النتاجنا في كل المناطق

اأننا تو�شعنا اأي�شًا  اأ�شهل من ا◊�شول على رخ�شة، رغم  بجناحني  

– العمرو�شية،  ال�شويفات  اىل منطقة �شناعية (م�شنفة) يف منطقة 

ولكن رغم Pل∂ ناأمل اأن عهد التغيري يكون قريبًا.

 êخار �شديدة  مناف�شة  نواجه  »نعم  قال:  املناف�شة  مواجهتهم  وعن 

لبنان وخ�شو�شًا من دول عربية جماورة التي تدعم قطا´ ال�شناعة 

فيها ما Áكنها من مناف�شتنا«.

ما  واأكرر  نف�شي  اأكرر  »لن  امل�شكي:  يقول  ك�شناعي،  مطالبه  وعن 

النا�ش وامل�شوDولني قبل غريهم، فالدولة يف واد وال�شعب يف  يقوله 

واد اBخر«. 
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 تاأ�ش�شت �ركة الكار املتخ�ش�شة بتعبئة امل�روبات الروحية يف 

العام 1950 على يد يو�ش∞ اأبو �شليمان Kم اEنتقلت اىل اEبنه فيكتور، 

اEن�شاء  املهنة من خالل  ولد√ جوR± على تطوير  الذي عمل مع 

مبنى جديد جمهز باأحدç االBالت واÿطوط املتطورة يف عملية 

تعبئة امل�روبات الروحية من نبيذ وعر¥ وغريهما... 

التطورات  �شببه  ان  فيكتور  Pكر  ال�شناعي  تباًطوDالنمو  وعن 

ب�شبب   Êاللبنا االEقت�شاد  على  القلق  اأجواء  تخيم   PEا ال�شيا�شية، 

اأKر على القطا´ ال�شناعي، كما  االجواء الداخلية واالقليمية، ما 

العاملي.  االEقت�شاد  على  امل�شيطر  للركود  كبريا  تاأKريا  هناك  اأن 

باال�شافة اىل االE�شطرابات التي اجتاحت املنطقة، واأدت اىل عدم 

االE�شقرار ال�شيا�شي الداخلي ف�شجلت حركة الت�شدير تراجعًا مهمًا.

التي  امل�شتعملة  الطاقة  كلفة  ارتفا´  عليها  »نزيد  واأ�شا±: 

 êنتاEرة يف معدالت االKDجمالية املوEعنا�ر الكلفة اال Rتعتر اأبر

ال�شناعي وكلفة اليد العاملة واملواد االأولية.

 PEا اأن نن�شى  غياÜ التنظيم ال�شناعي من قبل الدولة.  وال Áكن 

القطا´.وال تفر�ش Rيادات يف  اأن  تدعم هذا  من املفرت�ش بها 

ال�ربية فهي ترهق القطاعات املنتجة.كما يجب اأن توفر حماية 

اللبنانية  اEعفاء ال�شادرات  اEىل  جمركية لالEنتاê الوطني، وتعمد 

من ال�راFب والر�شوم. وترفع ال�راFب على الب�شاعة امل�شتوردة 

التي تغر¥ االأ�شوا¥ اPE اEنها بذل∂ حتمي  ال�شناعة من الزيادة يف 

االE�شترياد«.

املتبعة ح�شب  اال�شرتاŒية  تعديل  وطرì خططًا تطويرية منها: 

واال�شتعانة  ا◊اجة.  ح�شب  املعدات  وتطوير  االأ�شوا¥،  متطلبات 

Ã�شت�شارين اأجانب. و البحå عن اأ�شوا¥ جديدة.

العام  يف  �شبلني  ترابة  �ركة  تاأ�ش�شت 

 êانتا يف  متخ�ش�شة  وهي   1974
االE�شمنت على يد كل من كمال جنبالط 

 Êجمدال ون�شيم  ع�شا±  وتوفيق 

الدين، ويرتاأ�ش م�شوDلياتها  و‚يب علم 

 ìر� الذي  اللحام  طلعت  ال�شيد  حاليًا 

مراحل  واالقت�شاد«  ل�«ال�شناعة 

 ،êنتاEاال عملية  تطوير  وكيفية  العمل 

اEنتاê م�شنع �ركة »ترابة  مو�شحًا اأن 

�شبلني« يغطي حاجة االأ�شوا¥ اللبنانية 

والعربية. 

 PEا امل�شنع  يف  العمل  مراحل  د 
ّ
وعد

واحد  بخ§  االأوىل  املرحلة  انطلقت 

لالنتاê �شنة Ã 1984عدل 850 طن من 

اال�شمنت يف اليوم الواحد. ويف املرحلة 

للم�شنع  جديد  خ§  تركيب   ” الãانية 

Ãعدل   èينت و1997   1996 عامي  بني 

3000 طن من اال�شمنت يف اليوم الواحد. 
العام  يف  فكانت  الãالãة  املرحلة  اأما 

2013 حيå ” حتديå الفالتر، وا�شتبدال 
الفالتر القدÁة باأخرى حديãة. 

معدل  تطوير  على  العمل   Üبا ومن 

املوD�ش�شة  اأن  Pكر  وال�شناعة   êنتاEاال

التي  املدعومة  القرو�ش  من  ا�شتفادت 

لل�شناعة  دعمًا  لبنان  م�ر±  منحها 

اأن  من  Áنع   ⁄ هذا  اأن  اEال  اللبنانية. 

م�شاكل  للرتابة«  »�شبلني  �ركة  تواجه 

اللبنانية  ال�شناعية  القطاعات  ككل 

واأهمها انقطا´ التيار الكهرباFي ب�شكل 

 .êر على تكلفة االنتاKDم�شتمر ما يو

ال�شناعة  دعم  اأهمها  اقرتاحات   ìوطر

املحلية وامل�شاعدة على تخفي�ش ا�شعار 

الطاقة. 

ترابة سبلين� تغطي األسواق المحلية والعربية   

جوزيف أبوسليمان «شركة الكار»�  
األجواء الداخلية واإلقليمية أثرت على صناعتنا 
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�شاحب  الدين  �شم�ش  جمال  ال�شيد  يعتر 

الدين  �شم�ش  جمال  موD�ش�شة  ومدير 

من  جزء  القطا´  هذا  تطوير  اأن  للمفرو�شات 

تنمية ال�شناعة اللبنانية، وقال ل�«ال�شناعة 

منطقة  يف  التاأ�شي�ش  »منذ  اEنه:  واالقت�شاد« 

الكفاءات نعمل على اأن يكون اEنتاجنا �شاماًل 

يف جمال �شناعة املفرو�شات من �شالونات 

يف  فناد¥،ون�شتخدم  وفر�ش  نوم،  وغر± 

وPا  اÿ�شب  اأنوا´  جميع  ال�شناعة  هذ√ 

من  م�شتلزماتها  بقية  مع  العالية  واجلودة  املمتاRة  النوعية 

اأ�شفنè وقما�ش، ن�شي∞ اليها خرة ومهارة العمال يف ا�شتخدام 

 çاأحد  Ëاملفرو�شات وتقد لتطوير �شناعة  االBالت ا◊ديãة عماًل 

الت�شاميم«.

وعن ال�شعوبات التي تواجهها �شناعة املفرو�شات قال: »نواجه 

ال�شو¥   Ëتعو ب�شبب  الت�ري∞  �شع∞  من   Êونعا �شعوبات 

االقت�شادية  االأو�شا´  �شوء  اليها  ن�شي∞  خمتلفة،  ب�شناعات 

ل ال�شناعي 
ّ
التي اأKرت على املواطن ون�شبة �راFه، وهذا ما حم

حجما كبريا من االأعباء التي ت�شا± اىل امل�شاربة وامل�شاري∞، 

وال نن�شى اأهم م�شكلة تواجه ال�شناعي وهي انقطا´ الكهرباء ما 

.»êنتاEىل رفع كلفة االEدي اDشافية ويو�Eي�شبب عبئا وكلفة ا

وعن مطالبه قال: »نطلب من الدولة الكرÁة االEهتمام بال�شناعات 

اEىل  املفرو�شات،وامل�شارعة  �شناعة  وخا�شة  كافة  اللبنانية 

اEعطاFها االأولوية باأ�ر´ وقت ‡كن حتى ال ن�شل اىل وقت تقفل 

اال يكون بعيداً، حيå ينعك�ش Pل∂ Rيادة  فيه امل�شانع ونخا± 

املفرو�شات  الأن قطا´ �شناعة  العاملة  اليد  البطالة وهجرة  يف 

ويعتر من اأكر قطاعات ال�شناعة  يف لبنان«.

 جمال شمس الدين للمفروشات� نخاف على الصناعة

عملت �ركة »فينو بال�شت« منذ تاأ�شي�شها يف العام 1995 على 

ال�شو± يف قطا´  الدبية  اأحمد خليل يف منطقة  ال�شيد علي  يد 

التعبئة والتغلي∞، وعن م�شار العمل يف ال�ركة قال علي اأحمد 

ب�شناعة  �ركتنا  تخ�ش�شت  واالقت�شاد«  ل�«ال�شناعة  خليل 

ال�شحية والعادية وطباعة  النايلون والور¥ واملحارم  اأكيا�ش 

االأكيا�ش واملواد االأولية ل�شناعة االقالم والرولو«. 

وعن مراحل العمل يف ال�ركة قال: »طورنا عمل ال�ركة عر 

مراحل،  عدة  يف  جديدة  مواد  وا�شافة  انتاجية  خطوط  Rيادة 

املكننة  ع�ر  اىل  البداFي  الت�شنيع  مرحلة  من  انتقلنا   PEا

والكمبيوتر، ما اأتاì الفر�شة اأمام �شناعتنا لت�شتطيع اأن ترفع 

م�شتوى اجلودة، وتو�شع  نطا¥ توRيع هذ√ ال�شناعة«. 

ال�شناعية:  القرو�ش  املوD�ش�شة من  ا�شتفادة  واأ�شا± خليل عن 

»على الرغم من القرو�ش املي�رة املدعومة لل�شناعيني تبقى 

و�شناعتنا  عام  ب�شكل  ال�شناعة  تعرت�ش  عدة  م�شاكل  هناك 

ب�شكل هي خا�ش اأهمها: اأRمة الكهرباء التي توKDر على ا◊ركة 

با�شعار  توافرها  وعدم  املحروقات  وغالء  عامة،  ال�شناعية 

االEت�شاالت  انت�شار �شبكة  ال�شناعية، وعدم  للموD�ش�شات  خا�شة 

للموD�ش�شات،  وال  ال�شناعية  للمجمعات  والعادية  االلكرتونية 

اEليها  الدولة �شعيفة وغري موجودة،  ن�شي∞  اEت�شاالت  ف�شبكة 

من  والعديد  جمالنا  يف  املتخ�ش�شة  العاملة  اليد  توافر  قلة 

املجاالت ال�شناعية، ما Rاد من اأRمة ال�شناعة، اPE نعاÊ من اليد 

العاملة االأجنبية التي ال يوجد لديها �شد¥ وامانة داFمًا وهي 

 PEخ�شو�شًا اليد العاملة من ال�ر¥ االأدنى، ا ،Üتخذلنا بالهرو

البنغالد�شي مãاًل ونوDمن له اجاRة عمل واقامة،  العامل  ياأتي 

 Üمن العمل، لذا ال يوجد �شمان لر Üاملعامالت يهر Rوعند ا‚ا

العمل، ن�شي∞ اىل Pل∂ ال�شغوطات االقت�شادية«. 

علي أحمد خليل صاحب شركة «فينو بالست»� 
نعاني من أزمة يد عاملة متخصصة
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تاأ�ش�شت املوD�ش�شة التي تهتم ب�شناعة  ب�شناعة االBالت ال�شناعية  

 Êج�ر الليطا Üمنذ حواىل 30 عامًا يف منطقة ريا¥ البقا´ قر

ب�شناعة  تعنى  وهي  مظلوم  fiمد  حيدر  اأبو  ال�شناعي  يد  على 

باطون  اأحجار  ومكاب�ش  البالط  وجاليات  البالط  مكاب�ش 

وك�شارات اوخالطات لعل∞ الدجاê وا◊يوانات وعموم  اال�شغال 

.Üامليكانيكية من جواري�ش بح�ش وبرغل ومطاحن ك�ش∂ وحبو

رت املوD�ش�شة بعد فرتة من اأن�شاFها عر اEدخال معدات حديãة 
ّ
تطو

وتعمل  ال�شناعة،  يف  ر 
ّ
التطو لتواكب  جديدة   êنتاEا وخطوط 

Ãوا�شفات عالية اجلودة ح�شب الطلب واملقايي�ش املعرت± بها 

يت�شل  ما  وكل  واÿالطات  واملكاب�ش  االBالت  �شناعة  عا⁄  يف 

بهذ√ ال�شناعة.

مظلوم  حيدر  اأبو  مع  واالEقت�شاد«  »ال�شناعة  جملة  لقاء  ويف 

ب�شكل  ال�شناعة  تعانيها  التي  امل�شاكل  بع�ش  »اEن   :íاأو�ش

غري  االولية  املواد  غالء  اأهمها:  خا�ش،  ب�شكل  و�شناعتنا  عام 

املدعومة والتي يجب على ال�شلطات واملرجعيات املعنية دعمها 

ظل  يف  واال�شتمرارية  املناف�شة  Ãقدور√  ال�شناعي   íي�شب كي 

و�شع غري م�شتقر«.

غالء  من  اأي�شًا   Êنعا اأننا  امل�شاكل  اىل  »ن�شي∞  واأ�شا±: 

املحروقات والكهرباء والفيول وكلها تدخل يف �شلب ال�شناعة 

ال�شناعة  عن  امل�شوDولة  اجلهات  نطالب  مدعومة.  غري  وهي 

طويلة  والBجال  ومدعومة  مي�رة  قرو�ش  تاأمني  وال�شناعيني 

لل�شناعيني كي نحافß على وجودهم وعدم تفكريهم بالهجرة«.

« مؤسسة اإلسكندر» أبو حيدر مظلوم لصناعة اآلالت الصناعية

ل�شناعة  هاي«  »�شليب  �ركة  تاأ�ش�شت 

يف  الت�شعينيات  اأواFل  يف  الفر�شات 

على  عاليه  ق�شاء  القماطية  منطقة 

ال�ركة  وتقوم   ،Êال�شبال فخري  يد 

والبولي�شرت   èاال�شفن فر�شات  ب�شناعة 

وو�شاFد و◊∞ وم�شاند ورف�شات، وهي 

موا�شفات  على  �شناعتها  يف  تعتمد 

عالية  وجودة  الت�شنيع  يف  عاملية 

اال�شوا¥  يف  ا�شمها  على   ßحتاف كي 

مرور  بعد  ولكن  املناف�شة،  وت�شتطيع 

ب�شعة اأعوام على التاأ�شي�ش عمل ال�شيد 

اىل  امل�شنع  نقل  على  واأوالد√   Êشبال�

مبنى  اأن�شاأوا   åحي ال�شويفات  منطقة 

املعدات   çباأحد ز 
ّ
جمه لل�ركة  خا�ش 

 íلي�شب ا◊ديãة   êاالنتا وخطوط 

اال�شوا¥  كافة  تغطية  امل�شنع  Ãقدور 

املحلية واÿارجية. 

ويف لقاء ال�شيد fiمد فخري ال�شبالÊ مع 

جملة »ال�شناعة واالقت�شاد« حتدç عن 

بع�ش املعاناة التي تواجهها ال�شناعة 

اللبنانية ب�شكل عام و�شناعتهم ب�شكل 

خا�ش، وقال: »اEن ال�شناعة “ر بظرو± 

�شعبة ودقيقة ب�شبب االأو�شا´ االأمنية 

ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية  والتجاPبات 

على  الر�شوم  غالء  اىل  اE�شافة  البالد، 

املواد االأولية وتعرفة الكهرباء املرتفعة 

املناف�شة  اليها  ن�شي∞  املاRوت،  وغالء 

ال�شناعة  لها  تتعر�ش  التي  وامل�شاربة 

اللبنانية عامة و�شناعتنا ب�شكل خا�ش«. 

الكãري  نطلب  »ال  قال:  مطالبهم  وعن 

�شوى اعادة النظر Ãا حتتاجه ال�شناعة 

ترفع  كاأن  معنوي،  دعم  من  اللبنانية 

االأجنبية  الب�شاFع  على  ال�راFب 

موادنا  عن  الر�شوم  وتخف∞  املناف�شة، 

الدولة،  خزينة  يفيد  ما  وهذا  االأولية، 

اللبنانية  ال�شناعة  تخ�ش�ش  وكاأن 

باأ�شعار طاقة ت�شجيعية، باال�شافة اىل 

بالبنى  جمهزة  �شناعية  مدن  اEيجاد 

التحتية وغريها«. 

شركة سليب هاي لصناعة الفرشات� صناعتنا تواجه التنافس 
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يرى جاد جوR± كفوري �شاحب موD�ش�شة 

جوR± كفوري لل�شناعة والتجارة، التي 

والرخام  الغرانيت  اأ�شغال  جميع  تنفذ 

»ال�شناعة  مع  لقاFه  خالل  وا◊جر 

خالل  يتاأKر   ⁄ قطاعهم  اEن  االقت�شاد«، 

ال�شنتني االأخريتني برتاجع قطا´ البناء، 

فيه  الأموالهم  امل�شتãمرين  ت�شغيل  ب�شبب 

واملحافظة  املا›  الت�شخم  من  خوفًا 

القيام  و�شهولة  النقدية  القيمة  على 

متطلباتها،  بكل  ال�شكنية  بامل�شاريع 

خ�شو�شًا يف ما يتعلق ب�شناعة الغرانيت 

والرخام وا◊جر. 

واأ�شار كفوري اىل من ي�شاعد على اRدهار 

يف  املعتمدة  اجلودة  هي  القطا´،  هذا 

جمالية  يف  ي�شاهم  ما  ال�شناعة،  هذ√ 

البناء والديكور وحت�شني و�شعية البيئة. 

القطا´  هذا  لواقع  قراءتنا  »اEن  واأ�شا±: 

 Üاالأ�شبا بداعي  تطوير مفرت�ش  هي يف 

امل�شار اEليها اأعال√، لكن االE�شتمرارية يف 

امل�شتقبل تتوق∞ على مايلي:

الو�شع االأمني ال�شاFد حاليًا يف املنطقة، 

وغري املطمئن ما يعيق رغبة امل�شتãمرين 

يف ا�شتãمار اأموالهم �شمن القطا´.

املواد  على  اجلمركية  ال�راFب  اREدياد 

االأولية امل�شتورد√ وعدم وجود دعم من 

ال�شناعي  للقطا´  املخت�شة  الهيئات 

الكهرباء  دعم  وعدم  واالEنتاجي، 

هناك  يكون  اأن  واملتوجب  للم�شانع، 

الكهرباء واملحروقات،  تخفي�ش الأ�شعار 

 ،êنتاEلال جداً  عالية  الكلفة  يكون  وبهذا 

على  ال�راFب  غالء  اEليها  ب�شا± 

املوD�ش�شات االEنتاجية.

وقدم مقرتحات راأى فيها ت�شهيالً ل عملية 

االEنتاê والت�ري∞: »املقرتحات متعلقة 

القطاعات  كل  دعم  نحو  الدولة  بتوجه 

االEنتاجية وخلق اأ�شوا¥ خارجية وfiلية. 

وال�شناعيني  �شاهمت  قد  يكون  بهذا 

بتحري∂ العجلة االEقت�شادية يف هذا البلد 

والرخام  االأحجار  ت�شنيع  قطا´  ن 
ّ
كو

باقي  عن  اأهمية  يقل  ال  والغرانيت 

من  باتت   åحي االEنتاجية  القطاعات 

.èال�رورة لهذا املنت

جاد كفوري� قطاعنا هو األضمن لالستثمار

الدواج��ن  ومع��دات  اBالت  �شناع��ة  ت�ش��ري 

يف  مكان��ة  له��ا  لتك��ون  Kابت��ة  بخط��ى 

ال�شناع��ة اللبناني��ة، خا�ش��ة اأنه��ا تعتر 

على عالق��ة مبا�رة بالزراع��ة اللبنانية، 

اEال اأنه يف ظل ال�شيا�شة الزراعية يف لبنان 

فق��د تك��ون �شببًا يف تنمي��ة حاجة ال�شو¥ 

املحلية اىل هذا النو´ من ال�شناعات. 

وع��ن هذ√ ال�شناعة ق��ال جوRي∞ اأبو Rيد 

اأح��د اأ�شح��اÜ موD�ش�ش��ة جوRي��∞. �ش.اأبو 

Rي��د ل��� »ال�شناع��ة واالقت�ش��اد«: »تعتر 

موD�ش�شتن��ا م��ن املوD�ش�ش��ات الراFدة االوىل 

للدواج��ن  واملع��دات  االBالت  �شناع��ة  يف 

اأ�شنافه��ا م��ن خالط��ات  عل��ى خمتل��∞ 

لع��دة  (وجواري���ش  واالأ�شم��دة  لالع��ال± 

اأ�شتعم��االت كا◊ب��وÜ والزع��رت ونواق��ل 

وغريه��ا)  والتواب��ل  ونواع��ري  حلزوني��ة 

باال�شاف��ة اىل ت�شنيع ماكين��ات خا�شة 

اأن  باع��ال± الدواج��ن واملوا�ش��ي، وÃ��ا 

ه��ذ√ ال�شناع��ات ال�شادرة ع��ن موD�ش�شتنا 

تتمي��ز باEتقان وج��ودة عالي��ة. لذل∂ فاEن 

املناط��ق  كل  يف  متداول��ة  منتوجاتن��ا 

اللبنانية والدول العربية«.

واأ�ش��ا±: »اأن ه��ذ√ ال�شناع��ات متعلق��ة 

مبا���ر  ب�ش��كل 

كل  بن�ش��اط 

ومزار´  املداج��ن 

والتي هي  االأبقار 

�شب��ب رFي�ش��ي يف 

وRي��ادة  تفعي��ل 

له��ذا   êنت��اEاال

وتطوير√  القطا´، 

بدع��م من  يتعل��ق 

الهيئات املخت�شة 

من حيå غالء املواد االولية مãل املعادن 

على اخت��ال± اأنواعها واملح��ركات، التي 

هي حاجة رFي�شية يف منتوجاتنا، واأي�شًا 

غالء اليد العاملة وعدم حماية ال�شناعات 

املحلي��ة، كل هذا يوKD��ر على ت�ري∞ هذ√ 

املنتوجات اأو ال�شناعات«.

وع��ن اÿط��وات لتطوي��ر ه��ذ√ ال�شناع��ة: 

»اÿط��وات الت��ي �شنق��دم عليه��ا تتعل��ق 

املخت�ش��ة  بالهيئ��ات  االأوىل  بالدرج��ة 

بخل��ق اأ�شوا¥ جدي��دة وعنده��ا ي�شار اىل 

ت�شوي��ق االEنتاê وبهذا تت��م حركة العجلة 

االEقت�شادي��ة يف كل املجاالت التي تتعلق 

بهذا القطا´«.

سامر جوزيف أبو زيد� صناعتنا تحتاجها المداجن والمزارع



2014 •ÉÑ°T 135 Oó©dGASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 27

جوزيف سمير الخوري� مشكلة اليد العاملة تؤثر على تصريف انتاجنا
�شاحب  اÿوري  �شمري  جوRي∞  اأكد 

موD�ش�شة جوR± �شمري اÿوري لل�شناعات 

خالل   (INTER LOCK K) االB�شمنتية 

اأن  واالقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  لقاFه 

اأخذت  لبنان  يف  اال�شمنتية  ال�شناعات 

منحى ت�شهيل واتقان هذا العمل، ولذل∂ 

واملواطن  امل�شتهل∂  لدى  رواجا  القت 

اجلاهزة  ال�شناعات  اأن   åبحي  Êاللبنا

ت�شهل عملية البناء واال‰اء ب�شكل اأ�ر´ 

.Rيف اال‚ا

هذا  يف   êنتاEاال تراجع  »اأن   :íواأو�ش

القطا´ يعود الأ�شباÜ اأمنية واقت�شادية، 

ال�شبب  هو  البلد  يف  اال�شتقرار  فعدم 

ومن  القطا´،  هذا  تراجع  يف  الرFي�شي 

الطبيعي اأن تتاأKر ال�شناعات اال�شمنتية 

وحتري∂  ا‰اء  يف  اال�شا�ش  كونها 

العجلة االقت�شادية وامل�شاهمة الكرى 

التحتية  والبنى  االعمارية  ا◊ركة  يف 

يف هذا البلد«. 

وعن امل�شاكل التي يعاÊ منها القطا´ 

قال: »هناك العديدة من امل�شاكل التي 

ومنها   êنتاEاال يف  بالب§ء  ت�شببت  

والنظر  املوD�ش�شات  هذ√  دعم  عدم 

االأولية،  املواد  اأ�شعار  حتفي�ش  يف 

العاملة  اليد  يف  غالء  هناك  اأن  كما 

الت�ري∞  عملية  على  يوKDر  اللبنانية 

اEليها  ون�شي∞   ،Üاملطلو بامل�شتوى 

�شعوبة ا◊�شول على الرتخي�ش لهذ√ 

ال�شناعات«.

ال�شالفة   Üاال�شبا »لكل  قاFاًل:  وختم 

الوRارات  من  ونتمنى   ìنقرت الذكر 

قطا´  على  نظرة  تلقي  اأن  املخت�شة 

عملية  ي�شهل  ما  اال�شمنتية،  ال�شناعة 

التحري∂ والنهو�ش االقت�شادي«.

فادي قازان� الوزارات والهئيات المختصة ال تهتم بقطاعنا
تخطت �شناعة املعادن يف لبنان حدود املقبول من حاجة 

ال�شناعات  من  وباتت  العربية،  االأ�شوا¥  اىل  املحلية  ال�شو¥ 

املطلوبة خ�شو�شًا بعد العمل على تطوير االأجهزة واملعدات، 

قاRان  فادي  قال  واالقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  لقاFه  ويف 

»اEن   :DALTA MIETAL ميتال  دالتا  موD�ش�شة  �شاحب 

امللحة  وا◊اجات  ال�شناعات  اأ�شا�ش  هي   املعادن  �شناعة 

يف كل املجاالت ال�شناعية، والÁكن اال�شتغناء عنها كونها 

لبنان،  يف  االقت�شادية  الدورة  حتري∂  يف  اأ�شا�شي  عامل 

عاملية  موا�شفات  ح�شب  مّتقنة  �شناعة  تكون  اأن  �ريطة 

على  توKDر  ال   åبحي وغريها.  االأوروبية  بال�شناعات  اأ�شوة 

انعكا�شات �شلبية للو�شع االقت�شادي«. 

»اأهم  ال�شناعات:  تواجه هذ√  التي  امل�شاكل  قاRان  فّند  فيما 

املخت�شة  والهيئات  الوRارات  اهتمام  عدم  هو  امل�شاكل 

والنظر اىل دعم هذا القطا´، والبنى التحتية و�شبكة الكهرباء. 

 Üاأ�شحا لوجود  نفتقر   PEا اللبنانية  العاملة  اليد  باال�شافة 

الكفاءات يف املجاالت ال�شناعية، وهذا الغياÜ من املفرت�ش 

اأن يجعل الدولة تنظر اىل م�شتقبل �شبابها مهنيًا، لذل∂ يجب 

مهنيًا   Üال�شبا وتãقي∞  لتعليم  املهنيات  تفعيل  خطة  و�شع 

و�شناعيًا«.

لدى  يكون  اأن  االأف�شل  من  اأنه  »نرى  قال:  املقرتحات  وعن 

العامل  اأجر  �شع∞  وباأجر  �شناعية  خرة   Êاللبنا املواطن 

ومن  الوطن،  �شمن  املا›  التداول  يبقى  بهذا  االأجنبي، 

اأن ي�شاهم يف حت�شني و�شع امل�شانع واملواطنني  �شاأن Pل∂ 

اأغنية  الناحية االقت�شادية ونك∞ عن  اأ�شعا± ما ينتè من 

(يامهاجرين ارجعوا).
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ورشة عمل لمصرف لبنان� 
«الشركات المحلية في اقتصاد المعرفة»

نظم م�ر± لبنان يف الفرتة االأخرية، ور�شة عمل حتت عنوان: 

ملنا�شبة  املعرفة«  اEقت�شاد  يف  النا�شئة  ال�ركات  »ر�شملة 

�شدور التعميم الرقم 331 املتعلق بال�ركات النا�شئة والذي 

�شي�شï 500 مليون دوالر يف ال�شو¥ اللبنانية.

رFي�ش  تال√  لبنان،  م�ر±  ◊اكم  بكلمة  الور�شة  اE�شتهلت 

نقوال  االEت�شاالت  ووRير  با�شيل،  فرن�شوا  امل�شار±  جمعية 

�شحناوي، ووRير الدولة مروان خريالدين.

تكونت الور�شة من الفقرات االربع التالية:

االأوىل: حاور فيها خراء من م�ر± لبنان وهيئة االأ�شوا¥ 

القانونية  الناحية  من  مف�شل  ب�شكل  التعميم   ìل�ر املالية 

واملالية واالEدارية مع التعري∞ Ãفهوم اEقت�شاد املعرفة وال� 

.Exit Strategies وكيفية تاأمني ال Knowledge Economy
الãانية: نقل من خاللها خراء من ال� Ecosystem خرتهم يف 

هذا املجال وروDيتهم لالEفادة من التعميم املذكور باأكر قدر 

‡كن خ�شو�شا اأن ال� Financial Platform التي يخلقها هذا 

التعميم هي بحوا› 400 مليون دوالر.

ق�ش�ش  ولديهم   Startups اأن�شاأوا   Üشبا� مع  وقفة  الãالãة: 

التعميم  اأهمية  واقعها  من  نلتم�ش  املجال  هذا  يف  ‡يزة 

على  نتاFجه  اEرتداد  ومدى   Üلل�شبا يوDمنها  الذي  والفر�ش 

االEقت�شاد الوطني.

 Application Solution قدمت  �ركات  الرابعة:ا�شتعر�شت 

الطلب على   Ëبتداء من تقدEا  online العملية  لرب§   Systems
امل�ر± التجاري لغاية ا◊�شول على املوافقة من م�ر± 

وامل�شار±   Startups�ال بني  العمل  ت�شهل  بطريقة  لبنان 

يرتك  لبنان  م�ر±  اأن  اىل  االE�شارة  مع  لبنان،  وم�ر± 

 Ìختيار ال�ركة التي يرونها اأكEكامل ا◊رية للم�شار± يف ا

مالءمة لعملهم.

سالمة
قال �شالمة يف كلمته: »اEن م�ر± لبنان، ومنذ عامني، بادر 

ÿدمة  اE‚اRها،  من  “كن  التي  النقدية  املتانة  حتويل  اىل 

النمو االEقت�شادي واالE�شتقرار االEجتماعي. وراأى اEن هذا الدور 

ن�شهد√ يف امل�شار± املركزية يف العا⁄ حيå نرى موDخرا اأن 

املعيار االأ�شا�شي لالحتياطي الفدرا› االمريكي بالن�شبة اىل 

املفاهيم  اEن  اأمريكا.  البطالة يف  ن�شبة  النقدية هي  ال�شيا�شة 

ل.
ّ
والطر¥ التي تعمل بها امل�شار± املركزية على تبد

اأ�شا±: لبنان من الدول القليلة الباقية على قدرتها يف تاأمني 

∂ بهذا االأمر واEننا على 
ّ
“ويلها بقدراتها الذاتية ونحن نتم�ش

القدرات  لدينا  يكون  �شو±   ،2014 العام  خالل  باأنه،  Kقة 

واالE�شتقرار  التمويلي  االE�شتقرار  على  للمحافظة  امل�شتلزمة 

با�شعار الفواFد والعملة.

اأ�شا�شي  اأ�شا�شي وقطا´  اأن اقت�شاد املعرفة مو�شو´  واعتر 

للم�شتقبل بحيå يجعل لدينا يف لبنان �ركات جديدة تن�شاأ، 

لبلدنا قدرة تناف�شية ت�شاعدنا يف  ن فر�ش عمل، وتوفر 
ّ
توDم

التغلب على كل االأرقام ال�شلبية وال �شيما يف ن�شب الدين على 

الناœ املحلي اأو بالعجز يف القطا´ العام«.

باسيل
القطا´  اأن  »تعلمون  كلمته:  يف  با�شيل  قال  جهته،  من 

امل�ريف اللبناÊ ال ياألو جهدا يف “ويل االقت�شاد الوطني.

اأ�شا±: »واأخريا، اأ�شدر م�ر± لبنان التعميم الو�شي§ الرقم 

331 الذي ي�شمí للم�شار± واملوD�ش�شات املالية بامل�شاهمة، 
م�شاريع  ر�شملة  يف  اÿا�شة،  اأموالها  من  �شمن حدود 3 % 

يكون  لالأعمال  عة  pم�ر و�ركات  اأعمال  وحا�شنات  نا�شئة 

ن�شاطها متمحورا حول قطا´ املعرفة.

خير الدين
�شي�شاهم   331 »التعميم  ان  الدين  خري  اعتر  جهته  من 

م�شاهمة فاعلة يف تنمية ودعم املوD�ش�شات النا�شئة، ال�شغرية 

واملتو�شطة، والتي تعمل يف اقت�شاد املعرفة، وPل∂ من خالل 

اعمالها  لتطوير  ت�شتعمل  ال�ركات  لهذ√  ر�شاميل  تاأمني 

وRيادة انتاجيتها. ان ‰و هذ√ ال�ركات يف امل�شتقبل القريب 

�شي�شاهم اي�شا وب�شكل ا�شا�شي يف تطوير ا�شوا¥ را�ش املال« .

صحناوي
العامني  اأنه عمل »يف  فيها   íاأو�ش ل�شحناوي  كلمة  وكانت 

الفاFتني على حتديå البنى التحتية يف قطا´ االت�شاالت Ãا 

يتيí اEطال¥ عجلة االقت�شاد الرقمي«. وقال: »لقد حققنا ‚احا 

الفتا، و�شّن∞ االحتاد الدو› لالت�شاالت لبنان االكÌ دينامية 

واملعلوماتية«. االت�شاالت  قطا´  م�شتوى  على  العا⁄  يف 
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«المركزي» يمّدد التسهيالت الممنوحة للمصارف 
والمؤسسات المالية 

اأ�شدر »م�ر± لبنان املركزي« تعميمًا 

اEىل  موجهًا   ،349 الرقم  حمل  و�شيطًا 

وفيه  املالية،  واملوD�ش�شات  امل�شار± 

 11635 رقم  الو�شي§  القرار  ت�شمنه  ما 

من  اجلاري  االأول  كانون   16  ïتاري

 ïتعديل للقرار االأ�شا�شي رقم 6116 تاري

7 اPBار 1996، حول الت�شهيالت التي من 
لبنان«  »م�ر±  Áنحها  اأن  املمكن 

وهو  املالية،  واملوD�ش�شات  للم�شار± 

رقم  االأ�شا�شي  بالتعميم  املرفق  القرار 

.23
ما  اجلديد  التعديل  وفق  املركزي  يقرر 

ياأتي:

يلغى ن�ش مطلع املقطع   :¤hC’ا  IدÉŸا

من  مكرر«  التا�شعة  »املادة  من  Kالãًا 

 ïتاري  6116 رقم  اال�شا�شي  القرار 

التا›:  بالن�ش  وي�شتبدل   ،1996-3-7
الت�شليفات  هذ√  لبنان  م�ر±   íنÁ«

للم�شار± املعنية بفاFدة 1 %، حتت�شب 

وتدفع �شنويًا، وفقًا للحدود التالية«. 

 (3) البندين  ن�ش  يلغى   :á«fÉãdا  IدÉŸا

»املادة  من  »تا�شعًا«  املقطع  من  و(4) 

التا�شعة مكرر« من القرار االأ�شا�شي رقم 

وي�شتبدل   1996-3-7  ïتاري  6116
بالن�ش التا›: 

حتت�شب الفواFد املرتتبة على امل�شار± 

املعنية �شنويًا وتدفع يف اأول يوم عمل 

 (1) البند  الأحكام  خالفًا  �شنة  كل  من 

-31  ïبتاري حتت�شب  املقطع،  هذا  من 

 ï12-2013، وت�شدد دفعة واحدة بتاري
2-1-2014، الدفعات امل�شتحقة، خالل 
املعنية  امل�شار±  على   ،2013 العام 

لها  Áنحها  التي  الت�شليفات  ا�شل  من 

امل�شتحقة  والفواFد  لبنان«،  »م�ر± 

على هذ√ الت�شليفات خالل العام 2013.

البندين  ن�ش  يلغى   :áãdÉãdا  IدÉŸا

ع�ر«  »Kامن  املقطع  من  و(4)   (3)

القرار  من  مكرر«  التا�شعة  »املادة  من 

-3-7  ïتاري  6116 رقم  اال�شا�شي 

1996، وي�شتبدل بالن�ش التا›: 
حتت�شب الفواFد املرتتبة على امل�شار± 

املعنية �شنويًا وتدفع يف اأول يوم عمل 

 (1) البند  الأحكام  خالفًا  �شنة   كل  من 

-31  ïبتاري حتت�شب  املقطع،  هذا  من 

 ï12-2014، وت�شدد دفعة واحدة بتاري
2-1-2015، الدفعات امل�شتحقة، خالل 
املعنية  امل�شار±  على   ،2014 العام 

لها  Áنحها  التي  الت�شليفات  ا�شل  من 

امل�شتحقة  والفواFد  لبنان«،  »م�ر± 

على هذ√ الت�شليفات خالل العام 2014.

فور  القرار  بهذا  يعمل   :á©Hاôdا  IدÉŸا

�شدور√.

يف  القرار  هذا  ين�ر   :á°ùeÉÿا  IدÉŸا

اجلريدة الر�شمية.

 الوضÁع السياسي واألمني يؤثر على المصارف 
باسيل� خطة احترازية لجبه أي تطور

الدكتور  امل�شار±«  »جمعية  رFي�ش  اأكد 

االأمنية  »ا◊ال  اأن  با�شيل  فران�شوا 

 èاملت�شّن ال�شيا�شي  والو�شع  املتدهورة 

امل�ريف«،  القطا´  على  جداً  يوKDران 

تفكر  م�ر±  كل  »اEدارة  اأن  كا�شفًا 

الأن  م�شتقباًل،  العمل  كيفية  يف  مليًا 

وت�شطر  حتمًا  �شتتقل�ش  الواردات 

االحتياطات   Pاتخا اEىل  امل�شار± 

متعÌة  اأمنية  ظرو±  ظل  يف  الالRمة 

غاFبة  وا◊كومة  م�شلولة  الدولة   åوحي

والعدلية تتدخل فيها ال�شيا�شة والق�شاة 

يخ�شعون لل�شغ§ والتهديد وما �شابه«.

وقال با�شيل يف ت�ريí: »كل تل∂ الوقاFع جمتمعة توKDر على 

الو�شع امل�ريف، فالقطا´  الوطني ككل وكذل∂  االقت�شاد 

 ،Ìتع ما  اPEا  الذي  االقت�شادي  الو�شع  عن  مناأى  يف  لي�ش 

لي�شت  الأنها  حتمًا  امل�شار±  ف�شتتاأKر 

التجار  يف جزيرة مغلقة، وRباFنها من 

القطاعات  يف  والعاملني  وال�شناعيني 

اÿدماتية االأخرى«.

اال�شتقرار  اEىل  ال�شبيل  »كي∞  و�شاأل 

االأمني يف ظل عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي 

مة على ال�شاحة الداخلية، 
ّ
والبلبلة املخي

اEىل  حكومة  تاألي∞  عدم  جانب  اEىل 

اليوم«?

ت�شع  كافة  »امل�شار±  اأن  با�شيل  واأكد 

على  تطور  اأي  جلبه  احرتاRية  خطة 

ال�شاحة الداخلية«، الفتًا اEىل اأن »كل امل�شار± لديها ن�شبة 

اأن  �شيولة عالية جداً، وهي fiتاطة لكل طارÇ«، مو�شحًا 

ال�شيا�شي  الفراغ  »مواجهة  هو  العام،  لهذا  االأكر  التحدي 

وعدم اال�شتقرار االأمني«.
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مدراءامل�شرتيات«  »موD�ر   ß◊

قويًا  تباطوDا  بن∂«  »بلوم  ال�شادرعن 

اÿا�ش  القطا´  لدى  الرتاجع  معدل  يف 

اللبناÊ يف �شهر  كانون االأول املا�شي، 

من  وا�شحًا  »ظهر  هذا   اأن  اEىل  م�شرياً 

 BLOMر�Dمو« يف  ال�شعود   خالل  

 Êاã45.1 نقطة يف ت�رين ال PMI« من 
»موD�ر  مناأن  وبالرغم  نقطة.   49.0 اEىل 

املحايد   امل�شتوى  دون  ظل    »PMI«
50.0 نقطة – م�شرياً اEىل تدهور يف �شحة 
االBن  يق∞  اأنه   اEال  االقت�شادي  القطا´ 

تراجع  وترية  اEىل   ي�شري  م�شتوى،  عند 

متوا�شعة ». 

»هبوطًا  االأول  كانون  بيانات  واأظهرت 

االقت�شادي،   œالنا اEجما›  يف  طفيفًا 

ا◊اد  الرتاجع  من  “امًا  العك�ش   على 

امل�شجل يف ال�شهرال�شابق«. 

وقد Pكرت ال�ركات اأنه »على الرغم من 

اليزال  واالأمنية  ال�شيا�شية  ملخاو±  اأنا 

على  اأقل  اأKريها  كانت  ملحو®،  اأKر  لها 

�شهر  يف  عليه  كان  عما  العمل  ن�شاط 

�شع∞  ا�شتمر  Pل∂،  ومع   .Êاãال ت�رين 

.»êنتاEالطلب يف تقوي�ش اال

تراجعًا  اجلديدة  الطلبات  م�شتوى  و�شهد 

اال�شتبيان  فرتة  خالل  قوية  بوترية 

ما  اأقل  Ãدى  Pل∂  كان  واEن  االأخرية، 

كان عليه ال�شهر ال�شابق. وا�شتمر الو�شع 

ال�شيا�شي واالقت�شادي ال�شعب يف �شمال 

املحلي.  ال�شو¥  على  التاأKري  يف  البالد 

حد  اEىل  م�رقة  نقطة  هناك  كانت  كما 

الت�شدير،  طلبات  اŒا√  يف  ظهرت  ما 

التي �شهدت ا�شتقراراً بعد �شبعة اأ�شهر من 

الرتاجع امل�شتمر.

ال�شعيفة  االŒاهات  اأن   ßيلح كما 

اجلديدة  والطلبات   êنتاEاال يف  االأخرية 

اأبلغت  وقد  العمل.  �شو¥  على  انعك�شت 

يف  تراجع  عن  اللبنانية  ال�ركات 

اأ�شهر  Kمانية  يف  االأوىل  للمرة  التوظي∞ 

من جمع بيانات اال�شتبيان. وعلى الرغم 

 ∞Fالوظا فقدان  معدل  كان  Pل∂،  من 

بع�ش  ا�شتمرت   åحي فق§،  هام�شيًا 

ال�ركات يف Rيادة القدرة كي تتمكن من 

بدء ت�شغيل خطوط اEنتاê جديدة.

االأوىل  »للمرة  اأنه  املوD�ر  وك�ش∞ 

Rادت  الق�شري،  اال�شتبيان   ïتاري يف 

ال�ركات اللبنانية متو�ش§ اأ�شعار بيعها. 

جاء   êنتاEاال اأ�شعار  ت�شخم  معدل  اأن  اEال 

�شعيًفا نتيجة ت�شافر عاملني هما Rيادة 

تكالي∞ م�شتلزمات االEنتاê وطرì خطوط 

»�شهد  م�شيفا  نة«، 
ّ
وfi�ش جديدة   êنتاEا

خلفية  على  Rيادة  اأ�شعارالبيع  متو�ش§ 

العملة  اأ�شوا¥  يف  اليورو  �شعر  ارتفا´ 

�شهد  املقابل،  يف  االأول.  كانون  خالل 

طفيفًا  هبوطًا  واالأجور  االأ�شعار  متو�ش§ 

للمرة االأوىل يف تاريï اال�شتبيان«.

الدرا�شة،   èFنتا على  تعليقه  ويف 

يف   çاالأبحا داFرة  رFي�ش   íيو�ش

BLOMINVEST BANK  مروان خمايل 
اأنه »على الرغم من اأن قراءة موD�ر مدراء 

امل�شرتيات التي و�شلت اEىل 49 نقطة يف 

�شهر كانون االأول، وهي اأقل من 50 نقطة، 

اأو�شا´  اEجما›  تدهور  نهاية  التعني 

اأ�شهر،  ل�شتة  االBن  امتد  الذي  الت�شغيل 

قد  الركود  اأن  اEىل  ت�شري  Pل∂  مع  اEنها  اEال 

ان  م�شيفا  االنتهاء«،  على  تقريبًا  اأو�ش∂ 

»العديد من املوD�رات الفرعية لال�شتبيان 

اأ�شعار  Pل∂  يف  Ãا  نقطة   50 فو¥  �شجل 

وطلبات  املرتاكمة  واالأعمال  املنتجات 

الت�شدير اجلديدة. اE�شافة اEىل Pل∂، كانت 

ت�شري  بداأت  قد  الر�شمية  البيانات  بع�ش 

اEىل حت�شن يف الن�شاط االقت�شادي، اEال اأن 

ا�شرتداد االقت�شاد لعافيته قد يتاأKر �شلبًا 

باالأحداç االأمنية االأخرية«.

ي�شار اEىل اأن موD�ر مدراء امل�شرتيات هو 

اأ�شا�ش  على  احت�شابه  يتم  مركب،  موD�ر 

الطلبات  متو�ش§ خم�شة مكونات فرعية: 

يف   25)  êنتاEاملئة)،اال يف   30) اجلديدة 

املئة)،  مواعيد  يف   20) املئة)،التوظي∞ 

املئة)، خمزون  (15 يف  املوردين  ت�شليم 

امل�شرتيات (10 يف املئة).

مؤشر «بلوم بنك»� انكماش اقتصادي

 عالمة جديدة 
لÁ«االعتماد المصرفي»

اأطلق »بن∂ االعتماد امل�ريف« �شعار√ اجلديد وهويته 

  íاأ�شب اجلديد  ال�ركة  رمز  اأن   åبحي املوD�ش�شية، 

لتاأكيد  ومرنة،   ديناميكية  تف�شري  اEعادة  هو   ،»CB«

خدمة  على  ترّكز  التجارية  العالمة  ا�شرتاتيجية  اأن 

�شخ�شية اأ�شيلة. وك�ش∞ النقاÜ عن العالمة التجارية 

يف فر´ البن∂ اجلديد يف ال�شوديكو،) كانون الãاÊ (قبل 

تطبيقها تدريجيًا، عر �شبكة الفرو´ االأخرى.
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 ،2014 للعام  االأول  االأ�شبو´  يف  عود√«  »بن∂  ل�  تقرير   ß◊

االأ�شوا¥  اىل  بالن�شبة  اليقني  وعدم  ال�ش∂  حالتي  »ا�شتمرار 

التي يعي�شها  الركود  اأن »حال  املحلية واالقليمية«، مو�شحا 

 Pة على التوا›، مع اتخاãالãالقطا´ العقاري ا�شتمرت لل�شنة ال

واأظهراأن  والرتقب«.   االنتظار  و�شعية  ال�شو¥  يف  املعنيني 

»املبيعات ا◊قيقية خالل االأ�شهرال�11 االأوىل من العام 2013 

انخف�شت بن�شبة 2.4 يف املئة عن تل∂ امل�شجلة خالل الفرتة 

نف�شها من العام 2012، يف الوقت نف�شه Pكرت تقارير اأن ن�شبة 

ل 
ّ
ج

o
و�ش نف�شها«.  الفرتة  خالل  املئة  يف   5.4 انخف�شت  البيع 

ال�شو¥  يف  االأجانب  امل�شتãمرين  مبيعات  اأرقام  يف  تراجع 

العقارية، مع تراجع العدد االEجما› ملبيعات االأجانب بن�شبة 

اأما   .2013 العام  االأوىل من  االأ�شهرال�11  املئة خالل  8.4 يف 
ال�راFب على املمتلكات، فانخف�شت 5.3 يف املئة مرتاجعة 

من 540.2 مليون دوالر يف االأ�شهرال�11 االأوىل من 2012 اEىل 

511.3 مليون دوالر يف الفرتة Pاتها من العام 2013.
املا�شي   Êاãال ت�رين  »�شهر  اأن  التقرير   ß◊ املقابل،  يف 

م�شريا  امل�رفية«،  القطاعات  Ãجاميع  �شحيًا  ‰واً  �شهد 

اأن »االأ�شول ‰ت ب�1.3  ملياردوالر،و‰ت الوداFع ب�1.1  اEىل 

مدار  على  ملياردوالر  ب�0.3  فنمت  القرو�ش  اأما  ملياردوالر، 

ال�شهر، بالتا› عزRت االأداءالعام ◊ني تاريخه«. واأفاد باأنه 

يف »االأ�شهر ال�شابقة ‰ت موجودات البنوك على مدى 11 �شهراً 

مدفوعة  دوالر،  مليارات   10 بقيمة   2013 العام  من  االأوىل 

82 يف املئة من  التي “ãل  العمالء  ب�شكل رFي�شي من وداFع 

مليارات   8.1 الوداFع  و‰ت  مل�ريف«.  الن�شاطا  يف  الزيادة 

العام  نف�شها من  الفرتة  7.4 مليارات دوالر يف  دوالر،مقابل 

املا�شي.

 «عوده»� استمرار حال عدم اليقين

امل�شار±  من  عدد   Üان�شحا خر  طراأ 

الرتقب  من  حالة  لبنان  من  االجنبية 

ظل  يف  وراءها،   Üاال�شبا لك�ش∞ 

لبنان  بها  Áر  التي  الراهنة  االو�شا´ 

من جراء تاأKر√ باالو�شا´ االقليمية. 

هذ√  بع�ش   Üان�شحا حركة  وتاأتي 

االقت�شادية  املتغريات  مع  امل�شار± 

هذ√  كاأن  تظهر  باتت  حتى  العاملية، 

امل�شار± العاملية الكرى وكاأنها على 

العاملي  القرار  Ãراكز  مبا�ر  ات�شال 

على  قادرة  وهي  ما،   
ّ
حد اىل  القادرة، 

دول  اىل  بالن�شبة  امل�شتقبل  ا�شت�را± 

العا⁄ الãالå، ولبنان من �شمنها طبعًا.

ل 
n
الدو الفئة من  الرتكيز على هذ√   

ّ
ويتم

م�شتقبل  يف  القراءات  اّن  اعتبار  على 

التي ŒاوRت مفهوم  ال�شناعية،  الدول 

ا�شت�را±  على  يقت�ر  النامية،  الدول 

 ¥
ّ
الو�شع االقت�شادي، من دون اأن يتطر

الذي  االأمني  اأو  ال�شيا�شي  الو�شع  اىل 

انه  حني  يف  البلدان،  هذ√  وراء  �شار 

.åالãتنفرد به دول العا⁄ ال »Rامتيا«

عن  ت�شاوDالت  اأي�شًا  القرار  هذا   ìويطر

التوقيت املبا�ر بعد ان كانت قد ركزت 

يف  واملالية  االقت�شادية  ا�شا�شاتها 

ويف   ?Üاالن�شحا ياأتي  وفجاأة  لبنان، 

درا�شة ن�رت فّندت بع�ش االأ�شباÜ على 

النحو التا›:

ل ‰واً كبرياً بداأ 
ّ
 ي�شج

ّ
اأواًل- �شو¥ fiلي

عام 2004 مع 7.5 % �شنويًا، تراجع اىل 

2005 (عام اغتيال الرFي�ش  عام   0.7%
اىل  ارتفع  Kم  ا◊ريري)،  رفيق  ال�شهيد 

مع   Üا◊ر (عام   2006 عام   1.4%
ا�راFيل)، Kم بداأت م�شرية النمو: 8.4% 

2008، و9 %  عام 2007، و8.6 % عام 

اأن  2010، قبل  عام   % 2009، و7  عام 

ترتاحع اىل 1.5 % عام K ،2011م 1.55 

2013. هذا  عام   % 2012، و2  عام   %
�شّكل  و2010   2004 العامني  بني  النمو 

م�شاحة ‡يزة للعمل امل�ريف.

ل 
ّ
موDه  

ّ
م�رقي  

ّ
اEقليمي �شو¥   - Kانيًا 

�شوريا،  الطليعة  ويف  ال�ريع،  للنمو 

انها  اىل  ت�شري  التقديرات  كانت  والتي 

اأنوا´  لكّل   ÜPجا �شو¥  اىل  ل 
ّ
�شتتحو

االقت�شادي   ìاالنفتا مع  اال�شتãمارات 

اندال´  قبل  النظام  يّتبعه  بداأ  الذي 

ا◊رÜ اأواFل العام 2011.

ال�رية  Kالãًا - حفا® لبنان على مبداأ 

Áكن  كان  والتي  الن�شبية،  امل�رفية 

االقليمي  دور√  ا�شتعادة  يف  ت�شاهم  اأن 

كخّزان ماّ›، ولو ب�شورة جزFية.

رابعًا - و�شع املالية العامة التي �شهدت 

ت�شني∞  على  باملحافظة   íشم� نًا 
ّ
حت�ش

اFتماÊ مقبول، مع قدرة على االقرتا�ش 

من اال�شوا¥ العاملية باأ�شعار ال حت�شل 

عليها الدول التي حتمل الت�شني∞ نف�شه، 

امليزة  على  ايجابيًا  موD�راً  �شّكل  Ãا 

التفا�شلية التي “ّتع بها لبنان.

 êتدر هو  اBخر  �شبب  ا�شافة  وÁكن 

ارتفعت   ،(-B  ) الفئة  اىل  لبنان 

على  االأجنبية  امل�شار±  على  الكلفة 

اجلديدة  الدولية  املعايري  اّن  اعتبار 

اE�شافية  موDونات  حجز  عليها  تفر�ش 

لتغطية خماطر الت�شني∞، كما اأن هذ√ 

�راء  »لعبة«  يف  تدخل   ⁄ امل�شار± 

امل�شار±  غرار  على  خزينة،  �شندات 

االغراءات  ت  nتال�ش وبالتا›،  املحلية. 

امل�شار±  ع 
ّ
ت�شج اأن  Áكن  التي 

اأمامها  يعد  البقاء، و⁄  على  االأجنبية 

  .Üشوى االن�شحا�

ما مترتبات انسحاب المصارف العالمية من لبنان؟ 
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الدو›«  ل�«البن∂  جديد  تقرير  �شّن∞ 

ا 
ّ
اEقليمي التا�شعة  املرتبة  يف  لبنان 

 ،2014 للعام  االقت�شادي   
ّ
النمو جلهة 

 اEىل 2 
ّ
مع توّقعات اأن ت�شل ن�شبة النمو

يف املئة متخّطيًا بذل∂ كال من �شوريا 

 بحدود – 8.6 يف 
x
 اقت�شادي �شلبي

x
(‰و

املئة) واEيران (1 يف املئة). 

»االBفا¥  بعنوان:  وهو  التقرير  وتوّقع 

 Êاãال – كانون  ة 
ّ
العاملي االقت�شادية 

ال�شيا�شة  تطبيع  مع  – التعامل   2014
اأن  املرتفع«،  الدخل  Pات  البلدان  يف 

املئة  يف   2 مرتبة  على  لبنان   ßيحاف

ت�شري  توّقعات  مع   ،2015 العام  خالل 

اEىل  االقت�شادي   
ّ
النمو يف   mن

ّ
حت�ش اEىل 

بخم�ش  م 
ّ
يتقد اأن  قبل  املئة،  يف   2.7

ا 
v
‰و ل 

ّ
وي�شج  ،2016 العام  يف  مراتب 

ًا بن�شبة 4.2 يف املئة.
ّ
اقت�شادي

البن∂ الدو›  يف املقابل يتوّقع تقرير 

 çاالأبحا »وحدة  ن�ر√  اأعادت  الذي 

 »Êاالقت�شادية يف بن∂ االعتماد اللبنا

ي�شل  اأن  االأ�شبوعي،  تقريرها  �شمن 

اEىل  اجلاري   Üا◊�شا ر�شيد  العجز يف 

13.3 يف املئة و12.3 يف املئة و11.3 
االEجما›  املحلي   œالنا املئة من  يف 

و2016  و2015   2014 االأعوام  خالل 

 Êاللبنا االقت�شاد  اّن  اEال  بالتتا›. 

ة 
ّ
يبقى رهينة تداعيات ا◊رÜ امل�شتمر

التجارة  �شّلت حركة  والتي  �شوريا  يف 

ة وقطا´ ال�شياحة يف لبنان.
ّ
الري

من  البن∂  يرتقب  عاملي،  �شعيد  على 

االقت�شاد  ن 
ّ
يتح�ش اأن  تقرير√  خالل 

القليلة  ال�شنوات  خالل  ا 
ّ
ن�شبي العاملي 

 اEىل 3.2 
ّ
املقبلة، متوقعًا اأن ي�شل النمو

بذل∂  رافعًا   ،2014 العام  املئة يف  يف 

بحدود   
x
‰و لن�شبة  ال�شابقة  توّقعاته 

اأن  التقرير  يرتقب  كما  املئة.  يف   3
االEجما›  املحّلي   œالنا  

ّ
‰و يتعافى 

يف   3.4 اEىل  لي�شل  ًا 
ّ
تدريجي العاملي 

 اEىل 3.5 
ّ
املئة يف العام 2015، ومن Kم

يف املئة يف العام 2016.

 
ّ
 اEىل النمو

ّ
ن باالأخ�ش

ّ
يعزى هذا التح�ش

الدخل  Pات  الدول  يف  االقت�شادي 

�شيا�شاتها  التعديل يف  املرتفع نتيجًة 

ة 
ّ
�شبابي من  والتخفي∞  ة 

ّ
املالي

ة لديها، 
ّ
ال�شيا�شات االقت�شادية واملالي

 يف تل∂ الدول.
ّ

وتعايف القطا´ اÿا�ش

فمن  النا�شئة،  للدول  بالن�شبة  ا 
ّ
اأم

االقت�شادي  االأداء  يبقى  اأن  املتوّقع 

الفرتة  خالل  منخف�شًا  الدول  لهذ√ 

املقبلة اKEر طبيعة الدورة االقت�شادية.

ن�شبة  ت�شل  اأن  املتوّقع  من  اأّنه   ßيلح

مة 
ّ
 االقت�شادي لدى الدول املتقد

ّ
النمو

(دول منّظمة التعاون والتنمية ومنطقة 

ة 
ّ
االأمريكي املّتحدة  والواليات  اليورو 

واليابان وغريها) اEىل 2.2 يف املئة مع 

بن�شبة   
x
‰و مقابل   ،2014 العام  نهاية 

الدول  اEقت�شادات  يف  املئة  يف   5.3
ورو�شيا  واEندوني�شيا  (ال�شني  النامية 

واجلزاFر  وم�ر  واملك�شي∂  والراRيل 

والهند ونيجرييا وغريها). 

يف   Dالتباطو اEىل  التقرير  اأ�شار  اEقليميًا 

 êنتاEا االأداء االقت�شادي والرتاجع يف 

رة 
ّ
امل�شد الدول  من  العديد  لدى  النف§ 

ة ليبيا، عاRيًا Pل∂ اEىل 
ّ

للنف§، وبخا�ش

تل∂  يف  ة 
ّ
واالأمني ة 

ّ
ال�شيا�شي التوّترات 

التقرير  االEطار، ن�شب  املنطقة. يف هذا 

العديد  يف  االقت�شادي  االأداء  �شع∞ 

من دول منطقة ال�ر¥ االأو�ش§ و�شمال 

امل�شتوردة  الدول   
ّ

وباالأخ�ش اأفريقيا، 

ة 
ّ
ال�شيا�شي التوّترات  اEىل  للنف§، 

ة التي ت�شاعفت مع تفاقم 
ّ
واالEجتماعي

تدهور  اEىل  ى 
ّ
اأد ما  �شوريا،  يف  االأRمة 

اقت�شاد الدول املجاورة.

اأن  التقرير  يرتقب  االBخر،  املقلب  يف 

ال�شنوات  خالل  التوترات  وطاأة  تخّ∞ 

ن 
ّ
القليلة املقبلة، ما من �شاأنه اأن يح�ش

لي�شل  املنطقة  يف  االقت�شادي   
ّ
النمو

اEىل 2.8 يف املئة يف العام 2014 و3.3 

يف  و3.5   ،2015 العام  يف  املئة  يف 

املئة يف العام 2016.

الدو›  البن∂  توقعات  اأن  اEىل  ي�شار 

اجلزاFر  من:  كال  �شملت   ،2014 للعام 

(3.3 يف املئة)، م�ر (2.2 يف املئة)، 

يف   6.5) العرا¥  املئة)،  يف   1) ايران 

ليبيا  املئة)،  يف   3.1) االأردن  املئة)، 

(23 يف املئة)، املغرÜ (3.6 يف املئة)، 

املئة)،  يف   -8.6 �شلبي  (‰و  �شوريا 

تون�ش (2.5 يف املئة)، اليم ن (3.4 يف 

املئة).

النمو المتوقع 2 % في 2014 و �2015
«البنك الدولي» يصّنف لبنان التاسع إقليميًا
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اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جلنة  اأقامت 

اللبناÊ برعاية قاFد اجلي�ش اللبناÊ العماد جان قهوجي 

‡ãال بالعميد الركن ب�شام عيد، حفلة غداء تكرÁية لعاFالت 

الع�شكريني ال�شهداء، يف نادي الرتباء املركزي، الفيا�شية، 

ح�رته �شخ�شيات ع�شكرية واجتماعية واEعالمية و‡ãلون 

بن∂.
n
عن اEدارة فرن�ش

بالقراءة،  خا�شة  تãقيفية  حملة  اأطلق  قد  بن∂ 
n
فرن�ش وكان 

راء اليوم هم نخبة الغد« منذ كانون االأول  oحتت عنوان »ق

الفاFت، هدفها تعزيز م�شاهمة موظفيه الفردية يف معايدة 

وPل∂  العمرية،  مراحلهم  مع  تتالءم  بكتب  ال�شهداء  اأبناء 

هذ√   êتندر واE‰ا  ال�شنة.  وراأ�ش  االأعياد  مو�شم  حلول  مع 

يتخذها  التي  االجتماعية  امل�شوDولية  �شيا¥  يف  املبادرة 

حول  جوهرها  يف  تتمحور  والتي  عاتقه  على  امل�ر± 

اPEكاء روì امل�شاركة الفردية يف خدمة املجتمع. 

فاقت  حتى  كãيفة،  م�شاركة  امل�ر±  موظفو  �شجل  وقد 

االEدارة  لرتتاأي  املتوقع،  حجم  ر�شدها   ” التي  املبال≠ 

هذا  ال�شهداء.  عواFل  اEىل  وتقدÁها  الترعات  فاF�ش  جمع 

وقد بلغت قيمة الترعات 15،300،000 لرية لبنانية، فيما 

‡اKل  اE�شايف  Ãبل≠  بامل�شاهمة  امل�ر±  اEدارة  بادرت 

لبنانية  لرية    30،600،000 واأ�شبحت  القيمة  فت�شاعفت 

هدية رمزية ل460 طفال من اأطفال �شهداء اجلي�ش، تراوحت 

اأعمارهم ما بني ال�شفر و الãمانية ع�ر عاما. 

ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جمعية  رFي�شة  األقت  الغداء  وخالل 

�شددت  كلمة   èمدل قهوجي  جوانا  ال�شيدة   Êاللبنا اجلي�ش 

الع�شكرية  املوD�ش�شة  اEىل  بالن�شبة  الت�شحية  »اأن  على  فيها 

اللجنة ⁄  اأن »م�شرية  اEىل  اÁEان بلبنان،« م�شرية  هي فعل 

وت�شجيعها،  اجلي�ش  قيادة  دعم  لوال   ìبالنجا لتكلل  تكن 

واEدارة  موظفي  »جميع  بالذكر  وخ�شت  اللبنانيني«  ودعم 

اEىل  وتقدÁها  الترعات  بجمع  الطيبة  للمبادرة  بن∂ 
n
فرن�ش

 Üوكتا ولد  لكل  اعتماد  بطاقة  �شكل  على  ال�شهداء  اأبناء 

Kقايف لكل عاFلة.«

بن∂، 
n
من جهته حيا فيليب ا◊اê مديرعام م�شاعد يف فرن�ش

�شبيل  �شهداء يف  �شقطوا  الذين  الع�شكريني  امل�ر±  با�شم 

قيمة  يعرفون  باأنا�ش  اEال  تليق  ال  »ال�شهادة  قاFاًل:  لبنان 

ا◊ياة«. منوها بت�شحيات Rوجات ال�شهداء اللواتي »يقمن 

بدور االأم واالأÜ معا لرتبية اأجيال لبنان امل�شتقبلية«.

«فرنسبك» ينظم غداًء تكريميًا 
ألبناء شهداء الجيش اللبناني

فيليب الحاججوانا قهوجي مدلج
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عام  اأمني  �شادر  مكرم  الدكتور  راأى 

اEن  لبنان«  يف  امل�شار±  »جمعية 

العقدين  يف  رت 
ّ
طو اللبنانية  امل�شار± 

وا�شعة  خارجي  انت�شار  �شبكة  املا�شيني 

وباأ�شكال  ن�شاطها،  حجم  اEىل  قيا�شًا  جداً 

والفرو´  التمãيل  قانونية عديدة كمكاتب 

اÿارجية وامل�شار± ال�شقيقة اأو التابعة. 

“ãل  لبنانيًا  م�رفًا   16 حاليًا  وÁتل∂ 

القطا´  املئة من حجم  86 يف   Üيقار ما 

اأ�شواقًا  تواجداً يف اأكÌ من 30 بلداً تغطي 

والعرا¥  واالأردن  ك�شوريا  مهمًة  عربيًة 

وال�شعودية  واجلزاFر  وال�شودان  وم�ر 

و�شلطنة  وقطر  والبحرين  واالEمارات 

عمان. كما تغطي اأ�شواقًا اEقليمية Pات وRن 

اقت�شادي راجí كرتكيا. ناهي∂ باالنت�شار 

يف  القدË/اجلديد   Êاللبنا امل�ريف 

وفرن�شا  ب�شوي�را  ا 
ً
بدء االأوروبية  القارة 

واململكة املتحدة واأملانيا واللوك�شمبورغ 

رو�شيا  وبيال  برومانيا  مروراً  وموناكو 

واأرمينيا و�شواًل اEىل بلجيكا وقر�ش.

 êخار اأي�شًا  م�شارفنا  »تو�شعت  واأكد: 

االأمريكية  القارة  القارتني باŒا√  هاتني 

 ،êالعا  Åشاط�) اأفريقيا  وكذل∂  (كندا) 

واأخرياً  وال�شينغال)  الكونغو  نيجرييا، 

امل�شار±  �شبكة  وامتّدت  اأو�شرتاليا. 

اللبنانية يف الدول امل�شار اEليها اEىل العديد 

من املدن الرFي�شية فيها. وباتت م�شارفها 

البال≠  ال�شقيقة  اأو  ال�ريكة  اأو  التابعة 

عددها 39 م�رفًا “تل∂ عدداً من الفرو´ 

25 يف املئة  ال�240 فرعًا ما ãÁل  تخطى 

من فرو´ لبنان. اأما حجم ن�شاط م�شارفنا 

يف اÿارê في�شّكل 17 يف املئة من اEجما› 

ال�16  للم�شار±  املجمعة  امليزانيات 

العاملة يف االأ�شوا¥ اÿارجية«.

د� مكرم صادر� االنتشار المصرفي في الخارج مصدر قوة

اأكد مدير عام »وRارة املالية« اBالن بيفاÊ، اأن فر¥ املديرية 

“كّنت بنتيجة عمل ا�شتغر¥ عامًا ون�ش∞ عام، من حتديد 

للح�شابات   êروÿا مواRين  وبالتا›  الدخول-  مواRين 

املالية.

انعكا�شات  له  �شتكون   Rا‚Eاال اأن هذا  بيفاÊ، على  و�شدد 

 íشي�شب� اأنه  Pل∂  العامة،  املالية  و�شع  على  اEيجابية 

باالEمكان �شب§ االEنفا¥ والتاأكيد على �شفافيته ومردوديته.

وبني، اأن من �شاأن Pل∂ اأي�شًا ت�شهيل مراقبة اأعمال ال�شلطة 

امل�شاريع  على  االEنفا¥  فاعلية  من  والتاأكد  التنفيذية، 

عليها  يح�شل  التي  اÿدمات  نوعية  حت�شني  وبالتا› 

املواطن.

وقال: »“كّنا من حتديد مواRين الدخول- وبالتا› مواRين 

دخول  ميزان  منها  �شيما  وال  املالية  للح�شابات   êروÿا

1-1-1993، وهو امليزان   ïم�ر± لبنان بتاري Üح�شا

الذي حال ت�شفري√ يف Pل∂ التاريï دون امل�شادقة على 

�شحة ا◊�شابات ل�شنوات عدة، باالE�شافة طبعًا اEىل عوامل 

اأخرى حالت دون هذ√ امل�شادقة«.

بيفاني� انعكاسات إيجابية لموازين 

الحسابات المالية

طربيه� كل شيء يهتّز إّال القطاع المصرفي
الب�رية  املوارد  ملدراء  ال�شنوي  »امللتقى  بريوت  يف   íفتتEا

الذي  العربية«  واملالية  امل�رفية  املوD�ش�شات  يف  والتدريب 

العرÜ« يف فند¥ »هوليدي  الدو› للم�رفيني  نظمه »االحتاد 

اEن«، حتت عنوان: »اEدارة وتطوير املوارد الب�رية والتدريب يف 

اEدارة  جمل�ش  رFي�ش  خالله  اأكد  وحلول)«،  (م�شاكل  متغري  عا⁄ 

»�شمود  طربيه  جوRي∞   »Üالعر للم�رفيني  الدو›  »االحتاد 

القطا´ امل�ريف، على الرغم من حالة عدم اال�شتقرار واالأو�شا´ 

االأمنية والتفجريات التي ي�شهدها لبنان«، معتراً اأن »كل �شيء 

يف لبنان معر�ش لالهتزاR با�شتãناء القطا´ امل�ريف«. 

يف  م�شتمر  امل�ريف  »القطا´  اأن  اEىل  االنتبا√  طربية  ولفت 

»العام  اأن  نف�شه،  الوقت  موDكداً يف  الوطني«،  االقت�شاد  ت�شلي∞ 

2013 كان من اأ�شواأ االأعوام، يف ظل حكومة م�شتقيلة وعجز يف 
املنطقة  يف  املتوتر  االأمني  الو�شع  اEىل  اE�شافًة  اأخرى،  تاألي∞ 

الذي بدت تاأKرياته وا�شحة على لبنان«، م�شتدركًا: »على الرغم 

من Pل∂ حقق القطا´ امل�ريف ‰واً يف بنود√ كافة، وال�شيما 

يف الوداFع والت�شليفات«. 

امل�ريف،  قطاعه  يف  تكمن  لبنان  اقت�شاد  »قوة  وقال: 

 22 حوا›   
ّ
ت�شم التي  الب�رية  موارد√  القطا´  هذا  وعماد 

األ∞ موظ∞، يحمل 72 يف املئة منهم اخت�شا�شات جامعية 

داً على اأهمية »انت�شار األو± اللبنانيني العاملني 
ّ
عالية«، م�شد

عوا�شم  يف  واالأمريكية  واالأوروبية  العربية  امل�شار±  يف 

يف  عاملي  م�ر±  يخلو  ال  يكاد   åبحي الرFي�شية،  املال 

م�رفية  ن�شاطات  تدير  لبنانية،  كفاءات  من  العليا  اEداراته 

االأ�شوا¥  مع  التعاطي  وتاأمني  Kروات  واEدارة  وا�شتãمارية 

هذ√  وت�شكل  االأو�ش§.  ال�ر¥  اأ�شوا¥  خ�شو�شًا  اÿارجية، 

املجموعات من اللبنانيني �شبكات اأمان مالية للبنان، الأنها 

Ãا  اال�شرتاتيجي  بالعمق   Êاللبنا امل�ريف  القطا´  ترد± 

يعزR قدراته ويقوي الãقة به«. 
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�شّن∞  الطاقة،  اأنظمة  الأداء  تقوÁه  يف 

 World) العاملي  االقت�شادي  املنتدى 

املرتبة  يف  لبنان   (Economic Forum
ويف  العا⁄،  يف  دولة   124 بني   123
ويف  عربية،  دولة   16 بني   15 املركز 

الدخل  Pات  دولة   35 بني  االأخرية  املرتبة 

يف   íامل�ش �شملها  املرتفع  اEىل   §
ّ
املتو�ش

 Energy الطاقة  قطا´  هند�شة  اأداء  موD�ر 

 Architecture Performance Index
ل�شنة 2014. وكان قد حل يف املرتبة 103 

عامليًا، ويف املرتبة االأخرية بني 14 دولة 

 §
ّ
عربية وبني 26 دولة Pات الدخل املتو�ش

يف م�شí ال�2013.

الن�رة  يف  ورد  الذي  املوD�ر  م 
ّ
ويقو

بيبلو�ش  بن∂  ملجموعة  اال�شبوعية 

Lebanon This Week، اأداء انظمة الطاقة 
اأهدا±  KالKة  حتقيق  على  قدرتها  وفق 

العمل  االقت�شادي،  النمو  حتقيق  رFي�شية: 

بطريقة  االقت�شادي  النمو  حتقيق  على 

اEىل   êالولو وتوفري  بيئيًا،  م�شتدامة 

وي�شمل  اأمنها.  �شمان  مع  عامليًا  الطاقة 

مة 
ّ
مق�ش وهي   16 عددها  يبل≠  موD�رات 

اEىل KالKة موD�رات Kانوية: النمو والتنمية 

االقت�شادية، اال�شتدامة البئية، والولوê اEىل 

 èFنتا وت�شتند  اأمنها.  �شمان  مع  الطاقة 

م�شاهمة  مدى  اىل  دولة  كل  وت�شنيفات 

�شة 
ّ

املتخ�ش ا◊الية  املعمارية  هند�شتها 

يف جمال الطاقة على حتقيق هذ√ االأهدا±. 

وتراوì النتاèF بني �شفر وواحد، علمًا اأن 

ال�شفر يعك�ش النتيجة االأدنى والرقم واحد 

يعك�ش النتيجة االأعلى.

فق§.  اليمن  على  لبنان   ¥
ّ
تفو  عامليًا، 

يف  نقطة   0،39 من  نتيجته  وتراجعت 

ال�2014،  32^0 يف درا�شة  اEىل   2013 العام 

االأدنى،   åالãال االنخفا�ش  بذل∂  لت 
ّ
و�شج

بعد اليمن (%18،8-) وبروناي دار ال�شالم 

من  اأدنى  نتيجته  وكانت   .(-17،6%)

الدخل  Pات  والدول  العا⁄،  دول  معّدالت 

 0،52 بلغت  التي  املرتفع،  اEىل  املتو�ش§ 

نقطة لكلm منهما، ومن معّدل الدول العربية 

املقابل،  يف  تواليًا.  نقطة   0،42 بل≠  التي 

اÿليجي  التعاون  جمل�ش  دول  ح�شلت 

على معّدل 0،42 نقطة، فيما ح�شلت الدول 

التعاون  جمل�ش  اEىل  املنتمية  غري  العربية 

اÿليجي على معدل 0،43 نقطة .

و27  ا، 
ً
عاملي  89 املرتبة  يف  لبنان   وحّل 

بني الدول Pات الدخل املتو�ش§ اEىل املرتفع، 

ة يف 
ّ
ويف املرتبة ال�شابعة بني الدول العربي

موD�ر النمو والتنمية االقت�شادية. ويقي�ش 

هذا املوD�ر حجم دعم الهند�شة املعمارية 

للنمو  الطاقة  جمال  يف  �شة 
ّ

املتخ�ش

والتنمية االقت�شادية.

ا، و32 
ً
112 عاملي املرتبة  لبنان يف   وحّل 

بني الدول Pات الدخل املتو�ش§ اEىل املرتفع، 

موD�ر  على  ة 
ّ
العربي الدول  بني  والتا�شعة 

املوD�ر  هذا  ويعك�ش  البيئية.  اال�شتدامة 

اEىل اأي حد �شاهمت الهند�شة املعمارية يف 

ة 
ّ
جمال الطاقة يف خف�ش التاأKريات ال�شلبي

 negative) البيئية  للعوامل  اÿارجية 

 .(environmental externalities
على  وتقّدم  اEيران،  مع  تعادل  ا، 

ً
عاملي

وترينيداد  ومنغوليا،  والهر�ش∂،  البو�شنة 

و�شوريا،  اليمن،  عن  تاأّخر  فيما  وتوباغو، 

اEيران،  مع  اي�شًا  وتعادل  وتركمن�شتان. 

وتقدم على البو�شنة والهر�ش∂ والعرا¥ بني 

املرتفع،  اEىل  املتو�ش§  الدخل  Pات  الدول 

فيما تقدم على االEمارات العربية املتحدة، 

وقطر،  والعرا¥،  وال�شعودية،  والبحرين، 

والكويت و�شلطنة عمان يف العا⁄ العربي.

 اأخرياً، حّل لبنان يف املرتبة 117 عامليًا، 

اEىل  املتو�ش§  الدخل  Pات  الدول  بني  و34 

على  ة 
ّ
العربي الدول  بني  و15  املرتفع، 

موD�ر الولوê اEىل الطاقة مع �شمان اأمنها. 

ويقي�ش هذا املوD�ر ما اPEا كان الولوê اEىل 

الطاقة املنا�شبة ‡كناً لكل فئات املجتمع.  

تصنيف لبنان في المنتدى االقتصادي العالمي�

 المرتبة 123 في هندسة قطاع الطاقة

بحå وRير املال يف حكومة ت�ري∞ االأعمال fiمد ال�شفدي 

يف مكتبه يف الوRارة مع وRير الزراعة ح�شني ا◊اê ح�شن يف 

الزراعة  وRارة  حاجات  وتاأمني  الزراعية  امل�شاريع  دعم  �شبل 

الوRيران  وتطر¥    .2014 مواRنة   م�رو´  اEقرار  عدم  ظل  يف 

اىل اجراءات “ويل القرار الرقم 39 تاريï 25 1 2012 املتعلق 

من  لبنان  يف  املا�شية  وتربية  االأعال±  Rراعة  تطوير  بخطة 

والقرار   االأبقار من جهة  ي 
ّ
االأعال± ومرب خالل دعم مزارعي 

 ا◊ديãة 
ّ

الرقم 57 تاريï 29 8 2012 واملتعلق بدعم اأنظمة الري

رك �شغرية يف منطقة بعلب∂ الهرمل.  
o
ودعم  اEن�شاء ب

د ال�شفدي خالل االجتما´ على »اأهمية دعم الدولة للقطا´ 
ّ
و�شد

الزراعي وح�ّش املزارعني ومربي املا�شية على تو�شيع اأعمالهم 

ملا لذل∂ من اKBار اEيجابية على ال�شعيد الغذاFي«.

 الصفدي والحاج حسن يبحثان في خطط دعم مزارعي األعالف ومربي األبقار
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اأ�شعد  ال�شما›  لبنان  Œار  جمعية  رFي�ش  اعلن   
ا◊ريري يف بيان ان الطرابل�شيني ا�شتب�روا خرياً لدى 

�شماعهم خر ر�شد مئة مليون دوالر الE‰اء مدينتهم 

Áنون  وبداأوا  الãانية،  العا�شمة  اEنها  يوما  قيل  التي 

�رعان  ولكنهم  العي�ش.  ورغد  الرخاء  باأيام  النف�ش 

الذي كتبت  ت�شاوp اÿري  الوعود ⁄  اأن هذ√  اكت�شفوا  ما 

كالم  �شوى  تكن  و⁄   ،ìالريا  êاأدرا Pهبت  واأنها  به، 

 .»Ìلال�شتهالك االنتخابي لي�ش اأك

 عقدت اجلمعية العمومية ل�شندو¥ التقاعد يف نقابة 
برFا�شة  جل�شة  لبنان  يف  املجاRين  املحا�شبة  خراء 

جدول  بدرا�شة  البدء  اعلن   åحي  ،íشال� امني  النقيب 

للخبري  التقاعدي  الراتب  اجلمعية  وحددت  االعمال. 

ابتداء  دفعه  يبا�ر  ان  على  واقرته  ل.ل.  ب�750،000 

البيانات  على  �شادقت  كما   ،2014 اجلاري  العام  من 

ومواRنتي   2012  -  2011  -  2010 لل�شنوات  املالية 

تعديل  م�رو´  على  ووافقت   2014  -  2013 العامني 

ا◊كومة،  اىل  لرفعه  التقاعدي “هيدا  ال�شندو¥  نظام 

املدهون  وجمال  �شفري   êجور تعيني  اعادت  كما 

مدققي ح�شابات للعام 2013 فق§.

 طالب »Œمع مالكي االأبنية املوDجرة« يف لبنان 
قانون  م�رو´  باEقرار   Üالنوا جمل�ش  بيان،  يف 

االيجارات مع قانون االيجار التملكي بهد± تاأمني 

املالكني  اأوالد  اEليها  بحاجة  هم  التي  امل�شاكن 

م�شكن،  اEىل  بحاجة  مواطن  وكل  وامل�شتاأجرين، 

وحتري∂ العجلة االقت�شادية.

 نفى رFي�ش جلنة دعم حقو¥ امل�شتاأجرين انطوان 
كرم ما ورد يف بيان Œمع مالكي االأبنية املوDجرة يف 

لبنان حول التوافق على اEقرار م�رو´ االEيجارات، يف 

بيان �شدر عنه قال فيه:

ننفي  فاEننا  للعقول،  واحرتاما  ال�شدقية  على  »حفاظًا 

االأبنية  مالكي  Œمع  بيان  يف  ورد  ما  قاطعا  نفيا 

ا�شاليل  من  لبنان  املوDجرة يف 

على  التوافق  حول  واأكاPيب 

االEيجارات،  م�رو´  اEقرار 

باتا  رف�شا  رف�شه  موDكدين 

تهجريية  بنود  من  يحتويه  ملا 

تع�شفية«. 

موجز اقتصادي

يعي�شها  التي  ال�شعبة  االقت�شادية  االأو�شا´  “نع   ⁄

للتحكيم   Êاملركزاللبنا« االأمني،اعتماد   
ّ
الهم اEىل  لبنان،اE�شافة 

بريوت  يف  والزراعة  التجارةوال�شناعة  »غرفة  والو�شاطة«يف 

ا◊ل النزاعات من قبل »احتادغر± 
v
اEقليمي وجبل لبنان«،مركًزا 

 íاأ�شب PEالتجارة وال�شناعة للبحراالأبي�ش املتو�ش§« (اأ�شكامي). ا

لبنان »م�شوDواًلعن الو�شاطة والتحكيم ◊واىل 230 مليون ن�شمة 

يف حو�ش املتو�ش§«.

و�شكل موD“ر املركزاللبناÊ للتحكيم  والو�شاطة خطوة اEىل االأمام 

« يف مقر الغرفة، برعاية وRير العدل �شكيب قرطباوي ،ب�شي�ش 

اأمل ‡كنًا، بعد �شنةm مفعمة باÿيبات االقت�شادية املتالحقة.

العام  تفعيله،ويف  على  نعمل  �شنوات  اأربع  ومنذ  »نحن   : وقال 

2012 اأ�ش�شنا مركزالو�شاطة«.
من جهته �شددقرطباوي على  »اأهمية التحكيم الذي بات مالRمًا 

وقدانت�رت  منها،  الدولية  املهمة،وال�شيما  العقود  الأكÌية 

عن  لبنان  ي�شذ  و⁄  العا⁄،  اأنحاء  خمتل∞  يف  مراكزالتحكيم 

القاعدة«، متابعا  »اE�شافة اEىل التحكيم، نبداأ مرحلة جديدة، وهي 

.»Êش�شة الو�شاطة يف قامو�شنا القانو�Dدخال موEاولة اfi

الغرفة،  يف  االقت�شادية  اللجنة  ركزرFي�ش  نف�شه،  ال�شيا¥  ويف 

رFي�ش  »جلنة تطوير مركزالتحكيم والو�شاطة« �شالì ع�شريان، 

االأمناء  »جمل�ش  اأن  مو�شحا  واBفاقه،  املركز  هات 
ّ

توج على 

اىل  باالE�شافة  وي�شم  ال�شالحيات،  باأو�شع  يتمتع  يدير√،  الذي 

‡ãلني  و/اأو  الدوليني  االأعمال  رجال  كبار  بع�ش  اللبنانيني، 

وينفرد يف  والعلمي،  االEقليمي  بعد√  املركز  لياأخذ  الق�شاء،  عن 

اأ�شول  تطبيق  تراقب  عليا  حتكيمية  fiكمة  بوجود  املنطقة 

املحاكمات التحكيمية«.

 اعتماد «مركزالوساطة»لنزاعات حوض المتوسط

لبنان مسؤول عن التحكيم 

لÁ 230 مليون نسمة



2014 •ÉÑ°T 135 Oó©dG ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L38

ô¡°T ≈dEG ô¡°T øe

منطقة  يف  ال�شم�شية  الطاقة  على  خلوي  اEر�شال  fiطة  �شنت  oد

وامليا√  والّطاقة  االت�شاالت  وRيري  وح�شور  برعاية  اللقلو¥، 

الّتد�شني  احتفال  ح�ر  كما  با�شيل،  وجران  �شحناوي  نقوال 

ود وم�شوDولون يف »�ركة األفا«.
ّ
ياحة فادي عب

ّ
وRير ال�ش

اأّن »تعميم التكنولوجيا اÿ�راء جزء رFي�ش  واعتر �شحناوي 

ا�شرتاتيجية تطوير قطا´ االت�شاالت وحتديãه، انطالقًا من  يف 

اأن الوRارة ملتزمة تقدË اأحدç اÿدمات وفق االأنظمة واملعايري 

العاملية التي تتبعها ال�ركات الكرى، ومن بني هذ√ املعايري ما 

يرتكز على تخفي∞ التلوç واالنبعاKات ا◊رارية قدر االEمكان« 

اأما رFي�ش جمل�ش اEدارة »�ركة األفا« مروان ا◊اي∂ فاأ�شار اEىل اأّن 

ديق للبيئة لي�ش جديداً على ال�ركة، فمحّطة 
ّ

»هذا امل�رو´ ال�ش

الّلقلو¥ هي واحدة من Kالfi çّطات اEر�شال خلوي على الّطاقة 

ة كانت على جدول م�شاريعنا للعام 2013 وانتهينا من 
ّ
ال�ّشم�شي

العمل عليها«، الفتا اىل اأّنه »اE�شافة اEىل fiّطة الّلقلو¥، انتهينا 

ت�شغيلهما   ”ّ الّلتني  والعاقورة  تنورين  العمل على fiّطتي  من 

ا االنتهاء 
ّ
 قريبا جد

ّ
اأّنه »�شيتم اEىل  منذ حواىل ال�ّشهرين«، م�شرياً 

تني يف جبل لبنان وال�ّشمال، 
ّ
من تركيب وŒهيز fiّطتني اE�شافي

الفتا  ا◊ا›«،  العام  من  ل 
ّ
االأو الّن�ش∞  يف  ت�شغيلهما   

ّ
و�شيتم

االنتبا√ اEىل اأّن هذ√ املحّطات »ترفع جممو´ املحّطات العاملة 

ة على �شبكتنا اEىل ع�ر«.
ّ
على الّطاقة ال�شم�شي

اأّنها �شديقة للبيئة،  اEيجابيات هذ√ املحّطات  اأنه من  اEىل  ي�شار 

 Êاãية كRات غاKاأو انبعا اأو Pبذبات   èاأي �شجي فهي ال ت�شدر 

 Üاأ�شبا من  رFي�شيًا  �شببًا  ي�شّكل  اّلذي   ،CO2 الكربون  اأوك�شيد 

تقّل�ش  املحّطات  هذ√  اأّن  كما   .çوالتلو ا◊راري  االنحبا�ش 

اأعطال   çمكان حدوEا اEّن   åال�ّركة وامل�شتخدم، حي الكلفة على 

 5 الطاقة ملدة  الّلقلو¥  ا. وتوDمن fiّطة 
ّ
فيها احتمال �شئيل جد

اأيام عر البطاريات يف حال غياÜ اأ�شعة ال�شم�ش، حيå ت�شتمر 

عملية �شحن البطاريات بوا�شطة االألواì ال�شم�شية ب�ر± النظر 

م نظامها ليعمل حتى يف اأ�شعب 
ّ
عن االأحوال املناخية، اPE �شم

الظّرو±، خ�شو�شاً  يف ال�ّشتاء.

صحناوي وحايك وباسيل 
دشنوا محطة االرسال في اللقلوق 
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»موD�ش�شة  مياومو  منه  يتخو±  كان  ما   çحد  
كهرباء لبنان« الذين وقعوا عقودا مع »�ركات مقدمي 

العام  ال�شهري يف  اE�رابهم  بعد   ،çالãال  (sp) اÿدمات« 

62 موظفا  اPE ف�شخت احدى هذ√ ال�ركات عقود   ،2012
ومياومة  مياوم   400 حواىل  اأ�شل  من  لديها،  وموظفة 

الت�شوية  بعد  وPل∂  العام،  Pل∂  يف  عقودا  معهم  وقعت 

ال�شيا�شية التي ق�شت با�شتيعاÜ ال�ركات الãالç حواىل 

1600 مياوم وجابي اكراء، واأال تطرد اأحدا منهم، ريãما 
املياومني  تãبيت  قانون  م�رو´   Üالنوا جمل�ش   

ّ
يقر

وفق  لبنان«  كهرباء  »موD�ش�شة  مالك  يف  االكراء  وجباة 

املباراة املح�شورة.

 طماأن حاكم م�ر± لبنان ريا�ش �شالمة بعد لقاFه 
رFي�ش ا◊كومة ‚يب ميقاتي، اEىل »ا�شتقرار و�شع اللرية 

اللبنانية«، معلنًا اأن »لبنان �شهد يف العام R 2013يادة 

دوالر  مليار  ال�140   Üتقار اأ�شبحت  التي  الوداFع  يف 

اأمريكي«. وبحå ميقاتي مع �شالمة يف االأو�شا´ املالية 

وامل�رفية. كما عر�ش يف وقت الحق، مع رFي�ش جمل�ش 

اأو�شا´  ا◊وت،  fiمد  االأو�ش§«  ال�ر¥  »طريان  اEدارة 

ال�ركة.

 ا�شتقبل وRير ال�شياحة فادي عبود، رFي�ش »جمموعة 
يف  و�شعه  الذي  Rكي  اأبو  روDو±  واالأعمال«  االقت�شاد 

لال�شتãمار  ال�شنوي  املوD“ر  الEقامة  التح�شريات  اأجواء 

املقبل. ورحب عبود  اPBار  اأواFل  �شيعقد يف بريوت  الذي 

االقت�شادية  الظرو±  هذ√  ظل  »يف  املوD“ر  بانعقاد 

ال�شعبة«.

ملكافحة  العربية  »املنظمة  اEدارة  جمل�ش  عر�ش   
 èبهي ال�شابق  الوRير  برFا�شة  عقدت  جل�شة  يف  الف�شاد« 

طبارة، برنامè عمل املنظمة، وال �شيما الندوة ال�شنوية 

للعام 2014 التي تقيمها بعنوان »الف�شاد واعاقة التعبري 

من:  خراء  Ã�شاركة  العربية«،  البلدان  يف  والتطور 

لبنان، االأردن، الكويت، املغرÜ، العرا¥، م�ر وال�شودان. 

من  العديد  الندوة،  وتتناول 

املو�شوعات منها: تاأKري الف�شاد 

 - القانون  وحكم  الق�شاء  على 

االقت�شادي  القطا´  يف  الف�شاد 

يف  واالأمن  الف�شاد   - واملا› 

�شقيه الداخلي واÿارجي. 

موجز اقتصادي

ا�شدر املكتب االEعالمي لوRارة املالية بيانًا جاء فيه:

عن  خاطئة  معلومات  ت�شدر  ان   Üوامل�شتغر املوD�ش∞  »من 

او  تولوا  حاليني  او  �شابقني  م�شوDولني  من  العامة  املالية 

ان  اقت�شادية.  جمعيات  رFا�شة  او  وRارية  منا�شب  يتولون 

املكتب االعالمي وŒنبا لت�شليل الراأي العام يوDكد االBتي:

خالفًا لت�ريحات البع�ش فاEن م�شتوى ال�شيولة يف اÿزينة 

لدعوة  معنى  ال  عدة.  ا�شهر  منذ  تاريخيًا  االعلى  هو  العامة 

2014 فهذا  العام  الدولة عن  ا�شتحقاقات  ت�شديد  اىل  البع�ش 

االمر قاFم وفقًا ملا هو مر�شوم له. كذل∂ ال معنى للدعوة اىل 

التن�شيق بني وRارة املال وامل�ر± املركزي فهذا امر بديهي 

يقوم به الطرفان من باÜ التعاون يف اطار القوانني املعمول 

بها.

اما الدعوة اىل �شب§ انفا¥ الكهرباء فتدل على ان �شاحبها ⁄ 

يطلع على االرقام واملعلومات Pل∂ انه على الرغم من ا�شتقرار 

الطلب فاEن وRارة املال وبالتعاون مع  النف§ وRيادة  ا�شعار 

وRارة الطاقة “كنت من خف�ش االنفا¥ على الكهرباء بقيمة 

200 مليون دوالر يف العام 2013 ن�شبة اىل العام 2012.
ان املكتب االعالمي يف وRارة املال يدعو املعنيني اىل التاأكد 

من معلوماتهم واال�شتف�شار عن االرقام من م�شادرها ويلفت 

 2011 العام  منذ  القاFم  االقت�شادي  الرتدي  اىل  انتباههم 

لبنان  على  وانعكا�شاتها  �شوريا  يف  الداFرة   Üا◊ر نتيجة 

امنيا و�شيا�شيا واقت�شاديا. فهذا الو�شع ي�شتوجب الدقة يف 

التحليل ال اطال¥ ال�شعارات التي تفتقر اىل م�شمون �شليم.

يف  �شوري   ìRنا مليون  عن  يزيد  ما  وجود  من  الرغم  فعلى 

االقت�شادي  للن�شاط  ا◊اد  الرتاجع  من  الرغم  وعلى  لبنان 

يف  العجز  فاEن  االمنية  والهزات  ال�شيا�شية  االRمة  وتفاقم 

املالية العامة ل�شنة 2013 بقي هو تقريبا عما كان عليه يف 

Pاته موD�ر قوي على جدية وفعالية  2012 وهذا بحد  العام 

عمل وRارة املال وا◊كومة ب�شكل عام«.

 بيان المكتب اإلعالمي 

في وزارة المال  
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يف  والزراعة  وال�شناعة  التجارة  »غرفة  انتخابات  اأكدت 

هذا  خو�ش  يف  االEدارة  جمل�ش  حيوية  لبنان«  وجبل  بريوت 

حكومة  يف  والتجارة  االقت�شاد  وRير  من  بدعم  اال�شتحقا¥، 

اأكد عملية االنتخابات،  ت�ري∞ االأعمال نقوال نحا�ش الذي 

عملية  اكمال  تفر�ش  وقوانني  اأنظمة  اىل  بذل∂  م�شتنداً 

 .Üاالنتخا

يف  وبالتزكية،  كاملة  فاRت  قد  �شقري  fiمد  الFحة  وكانت 

انتخاÜ جمل�ش ادارة »غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف 

للغرفة  رFي�شًا  �شقري  ي�شتمر  وبالتا›  لبنان«،  وجبل  بريوت 

لوالية Kانية الربع �شنوات.

آخر المنسحبين عسيران
وتبدلت �شخونة االجواء التي تخللتها ات�شاالت كãيفة �شارك 

فيها اكÌ من قطب اقت�شادي يف الغرفة ومن خارجها، و‚م 

عنها ان�شحاÜ خمتل∞ االع�شاء الذين Rاد عددهم عن اكÌ من 

ع�شوا،   16 من  تزكية  الFحة  اىل  الو�شول  حتى  مر�شحًا،   34
ت�شكلت من: fiمد �شقري، غابي تامر، و�شام العري�ش، �ركي�ش 

ا�شماعيل،  علي  ا�شماعيل  فهد،  نبيل  ملع،  fiمد  بوداقيان، 

حطي§،  اأحمد  نحا�ش،  هادي  الوRان،  �شو�شن   ،Üشها� �شكيب 

جومانا �شالال، fiمود مطر، خليل داغر، ربيع نعمة اˆ افرام، 

 .Êه�شام عيتا

على  االقبال  يف  حما�شية  باأجواء  ال�شخونة  هذ√  تبدلت 

االقت�شادي،  للج�شم  الالFحة  “ãيل  قوة  الKEبات  االقرتا´، 

التعيني  طريق  من  اع�شاء  Kمانية  اليها  �شي�شا±  والتي 

Ãر�شوم ي�شدر عن جمل�ش الوRراء، ليكتمل عقد املجل�ش اىل 

24 ع�شوا.
وعلم اأن بع�ش االع�شاء الذين ⁄ ت�شملهم الFحة �شقري �شيجري 

 «ستكون المحرك لكل القضايا االقتصادية والمشاريع» 

شقير رئيسًا لÁ«غرفة بيروت» لوالية ثانية�
القطاع الخاص هو المحرك الوحيد للنمو

غرفتا طرابلس وزحلة؟

فتí ا�شتحقا¥ انتخابات جمل�ش ادارة غرفة بريوت املجال وا�شعًا الEمكان اEجراء انتخابات ملجل�شي اEدارة غرفة Rحلة والبقا´ وغرفة 

طرابل�ش وال�شمال والتي ⁄ Œرp منذ فرتة طويلة... يف هذا االطار، �شّكل املوD“ر ال�شحايف الذي عقد√ رFي�ش غرفة بريوت وجبل لبنان 

fiمد �شقري، منا�شبة بحå خاللها امني املال يف غرفة طرابل�ش وال�شمال توفيق دبو�شي مع وRير االقت�شاد والتجارة نقوال نحا�ش، 

يف اEمكان اEجراء انتخابات جديدة ملجل�ش اEدارة غرفة طرابل�ش. واأفادت م�شادر مطلعة، اأن نحا�ش وعد باEجراء االت�شاالت التمهيدية 

لذل∂.

وكما يف غرفة طرابل�ش كذل∂ يف غرفة Rحلة حيå اأجريت ات�شاالت مع نحا�ش للبحå يف اEمكان اEجراء انتخابات ملجل�ش اEدارتها 

ز الذي توDديه يف املنطقة من 
ّ
من اأجل تفعيل دورها ومهامها، خ�شو�شًا يف هذ√ الظرو± االقت�شادية ال�شعبة، ونظراً اEىل الدور املمي

خالل التوا�شل وتاأمني ال�شادرات الزراعية وال�شناعية اىل الدول العربية.

مãال،  ومنهم  املنتظر،  الوRاري  املر�شوم  خالل  من  تعيينهم 

املناف�شة،  من  املن�شحبني  اBخر  كان  الذي  ع�شريان   ìشال�

خالل املوD“ر ال�شحايف الذي عقد√ �شقري لالعالن عن الالFحة 

املذكورة، وPل∂ كما قال: »ان االن�شحاÜ هو ت�شهيل للتزكية، 

وان الالFحة “ãل قطاعات البلد كافة«.

أربعة أعضاء جدد
ويذكر اأنه دخل الFحة �شقري اأربعة اأع�شاء جدد ينتخبون الأول 

مرة اىل جمل�ش االEدارة، هم: �ركي�ش بوداقيان، ا�شماعيل علي 
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 Êاللبنا االغرتابي  للمجل�ش  ال�شابق  الرFي�ش  اأبدى   
لالعمال وع�شو جمل�ش امناء املنظمة العربية ملكافحة 

وRير  الEرجاء  ا�شتغرابه  طبارة  ا�شامة  الدكتور  الف�شاد 

الطاقة يف حكومة ت�ري∞ االعمال جران با�شيل دورة 

الرتاخي�ش للتنقيب عن النف§ للمرة الãالãة واىل العا�ر 

 Üمن ني�شان املقبل بحجة تردد بع�ش ال�ركات وان�شحا

بع�شها االBخر من املناق�شة.

يف  �شليمان  مي�شال  اجلمهورية  رFي�ش  اEطلع   
ال�شابق جهاد  الق�ر اجلمهوري يف بعبدا من الوRير 

اRعور ورجل االعمال �شعيد خوري ورFي�ش »جمموعة 

االقت�شاد واالعمال« روDو± ابو Rكي على التح�شريات 

لعقد منتدى بريوت لال�شتãمار، وهو املوD“ر ال�شنوي 

الذي ينعقد يف العا�شمة اللبنانية ويبحå يف فر�ش 

اال�شتãمار ويف كيفية امل�شاعدة يف النهو�ش بالو�شع 

االقت�شادي.

االE‰اء  جمل�ش  اEىل  كتابًا  الديب  جل  Œار  ه 
ّ

وج  
 Êاãال كانون  »يف21  اأنه  فيه  اأو�شحوا  واالEعمار، 

على  الديب  جل  ج�ر  تفكي∂  عملية  بداأت   2012
الوقت  Pل∂  ومنذ  بريوت،  للعا�شمة  ال�رقي  املدخل 

و�شالكو  خ�شو�شًا،  ال�شما›   Ïامل اأها›  يزال  ال 

الو�شول  اأRمة  من  يعانون  ال�شاحلية عمومًا،  الطريق 

عندما  امل�شيبة  تعاظمت  واأعمالهم.  مناRلهم  اEىل 

طاول االأمر باÜ معي�شة Œار جل الديب الذين باتت 

 
ّ
èنها، بعدما كانت املنطقة تعFباR الهم خالية منfi

املقاهي. كما تعطلت ا◊ياة  اد 
ّ
اì ورو

ّ
وال�شي ار 

ّ
بالزو

منطقة  الديب  جل  واأ�شبحت  لالأ�شوا¥  االقت�شادية 

.»Êبون لبناR اأو íFخالية من اأي �شا ،ìت�شكنها االأ�شبا

 بحå مدير عام اجلمارك �شفيق مرعي مع وفد من 
موظفي جمارك دولة النيجر يف �شبل التعاون امل�شرتك 

بني اEدارتي جمارك البلدين، ويف كيفية اEفادة جمارك 

دولة النيجر من خرات اجلمارك اللبنانية، و ال �شيما 

الرقابة  تفعيل  مو�شو´  يف 

على ا�شترياد ال�شيارات واأجهزة 

اÿلوي، واالأنظمة املعلوماتية 

املعتمدة لذل∂.

موجز اقتصادي

ا�شماعيل، هادي نحا�ش وخليل داغر.

االEدارة  كانت يف جمل�ش  كما  �شتبقى  املكتب  اأن هيئة  وعلم 

ال�شابق وتتاأل∞ من: fiمد �شقري، fiمد ملع، نبيل فهد وغابي 

تامر.اأما االأع�شاء الãمانية الذين �شينتظرون مر�شوم التعيني 

فهم: 4 من الطواF∞ اال�شالمية Ãن فيهم الدروR، واربعة من 

ا�شرتاكاتهم  امل�شددين  عدد  بل≠  فيما  امل�شيحية،   ∞Fالطوا

حوا› 14 األ∞ ع�شو.

إهداء الفوز الى كل «الهيئات»
وعند اEقفال ال�شناديق تكلم رFي�ش الغرفة fiمد �شقري بح�شور 

اع�شاء الالFحة، فاأهدى الفوR اىل »كل الهيئات االقت�شادية 

ورجال االعمال Ãختل∞ فئاتهم وقطاعاتهم«، مبديا “�شكه 

الوحيد  »الدافع  انه  وقال  ومزدهرا،  قويا  بلبنان  باالÁان 

للحفا® على قوة القطا´ اÿا�ش الذي كان ويبقى املحرك 

الوحيد للنمو وا◊ا�شن اال�شا�شي لليد العاملة اللبنانية«.

شقير يبحث و«تجار االشرفية» 
انعكاس االحداث على االسواق 

والزراعة  وال�شناعة  التجارة  غر±  احتاد  رFي�ش  ا�شتقبل 

يف لبنان رFي�ش غرفة بريوت وجبل لبنان fiمد �شقري يف 

مقر الغرفة رFي�ش جمعية Œار اال�رفية طوÊ عيد يرافقه 

م�شوDول العالقات العامة يف اجلمعية نبيل ال�شويري، وجرى 

 çيف االو�شا´ االقت�شادية ال�شعبة وانعكا�ش االحدا åالبح

االمنية والتفجريات على حركة اال�شوا¥.

◊قت  التي  الكبرية  »اÿ�شاFر  اىل  اللقاء  خالل  �شقري  ولفت 

 ،»2013 العام  يف  القطاعات  كل  يف  اÿا�شة  باملوD�ش�شات 

ال�شغرية  املوD�ش�شات  �شيما  وال  منها  كãري  دخول  »من  وحذر 

2014 يف نفق مظلم«، وقال: »هذا لي�ش  واملتو�شطة يف العام 

الت�ر±  ويجب  اجلميع  يعرفها  حقيقة  انها  كالم،  جمرد 

Ã�شوDولية على م�شتوى التحديات، وان اEدارة الظهر لهذا الو�شع 

االقت�شادي  االنهيار  اىل  و�شلنا  قد  فعليا  �شنكون  اننا  تعني 

واالنفجار االجتماعي«.

عيد
اأما عيد فعر�ش »ال�شعوبات التي يواجهها القطا´ التجاري، 

الت�شغيلية  الكلفة  وارتفا´  االعمال  حجم  تراجع  �شيما  وال 

ب�شكل كبري، االمر الذي ي�شع الكãري من املوD�ش�شات التجارية 

على �شفري االقفال«. 

خالل  التجارية  ا◊ركة  يف  كبري  »انخفا�ش  اىل  عيد  ولفت 

العام  يف  ا◊ا�شل  االنخفا�ش  اىل  ي�شا±   ،2013 العام 

الكãري  دفع  التجار  يواجهه  الذي   ¥Rاملاأ »ان  وقال   ،»2012
منهم اىل اعالن التنزيالت قبل عيد امليالد وهذا ⁄ يح�شل 

من قبل«.
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العالقات االقتصادية اللبنانية - السعودية
واالأعمال« ورFي�ش  االقت�شاد  ل�«جمموعة  التنفيذي  الرFي�ش  Rار 

اململكة  اأبوRكي  روDو±   »Êاللبنا ال�شعودي -  االأعمال  »جمل�ش 

االقت�شادية  العالقات  تعزيز  يف   åللبح ال�شعودية،  العربية 

الدكتور  وال�شناعة  التجارة  وRير  من:   xكل مع  البلدين،  بني 

توفيق الربيعة، وRير االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات fiمد 

جميل املال،  وRير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وRير التخطي§ 

جبارة  الدكتور  النقل  وRير  اجلا�ر،  fiمد  الدكتور  واالقت�شاد 

بن  الوليد  االأمري  القاب�شة«  اململكة  »�ركة  رFي�ش  �ري�ري، 

طالل.

ال�شعودية  اللبنانية -  االقت�شادية  العالقات  اللقاءات  وتناولت 

جمال  يف  اململكة  يف  املجموعة  بها  تقوم  التي  والن�شاطات 

الغر±  »جمل�ش  ومع  الربيعة  مع  االتفا¥  و”  املوD“رات. 

ال�شعودية«، على املبادرات االBيلة اEىل تعزيز التبادل اال�شتãماري 

تبداأ  اBليات ون�شاطات fiددة  البلدين، عر خلق  والتجاري بني 

اأقرÜ وق�ت، وتنظيم  الريا�ش يف   Êلبنا اقت�شادي  بزيارة وفد 

لقاءات متخ�ش�شة هناك.

ال�شعودية«  الزيارة كاًل من: رFي�ش »جمل�ش الغر±  كذل∂ �شملت 

عبداˆ املبطي، مدير عام »ال�شندو¥ ال�شعودي للتنمية« يو�ش∞ 

�شفري  ع�شريي،  عوا�ش  علي  لبنان  يف  ال�شعودية  �شفري  الب�شام، 

لبنان يف ال�شعودية عبد ال�شتار fiمد عي�شى، ورFي�ش »ال�ركة 

»املوD�ش�شة  عام  ومدير  املزيد،  ابراهيم  لال�شتãمار«  العربية 

باÿيور،  خالد  �شات)   Üعر) الف�شاFية«  لالت�شاالت  العربية 

و«جمل�ش العمل اللبناÊ يف الريا�ش«.

و627  األفًا   893 ال�شياحي  القطا´  خ�ر 

العام  مع  مقارنة   ،2013 العام  يف  RاFراً 

ن�شبته  وما   ،2010 االأ�شا�ش  ال�شياحي 

 ìال�شيا عدد  بل≠   PEا املئة.  يف   41.219
األفا و989  اBنذاك مليونني و167  االEجما› 

RاFرا، مقابل مليون و274 األفا وR 362اFرا 

يف 2013.

ما بدا الفتًا لالنتبا√ يف هذ√ االأرقام، هو 

 ìشارة الكرى تعود يف عدد ال�شيا�ÿاأن ا

 PEا خ�شو�شًا،  واÿليجيني  عمومًا   Üالعر

بل≠ عددهم االEجما› 894 األفا وR 724اFراً 

يف العام 2010، ليهب§ اEىل 402 األ∞ و80 

RاFراً يف العام املا�شي، اأي بن�شبة تراجع 

48.80 يف املئة.
وÁكن االE�شارة يف هذا ال�شيا¥، اEىل اأن ن�شبة 

الرتاجع املعترة التي تخطت ن�شبة تراجع 

 ìبال�شيا يتعلق  ما  هي   ،Üالعر  ìال�شيا

اEيران،  من  وحتديداً  اB�شيا  من  القادمني 

 ßيلح و2010،   2013 عامي  بني  فمقارنة 

يف   68.48 بلغت  هنا،  الرتاجع  ن�شبة  اأن 

 PEرا، اFاR 797املئة، اأي خ�شارة 255 األفا و

بل≠ عددهم االEجما› 373 األفا وR 460اFرا 

يف 2010، مقابل 117 األفًا وR 693اFرا يف 

 ìاأن ن�شبة تراجع ال�شيا ß2013. كذل∂ يلح
نف�شها،  الفرتة  يف  اأوروبا،  من  القادمني 

بلغت 19.04 يف املئة، بخ�شارة 104 اBال± 

 549 اPE بل≠ عددهم االEجما›  وR 657اFرا، 

األفا وR 481اFرا يف 2010، مقابل 433 األفا 

وR 990اFرا يف 2013.

واPE تفيد م�شادر معنية بالقطا´ ال�شياحي 

 Üالعر  ìال�شيا عدد  يف  »الرتاجع  باأن 

واالأوربيني بات مفهومًا العتبارات اأمنية 

و�شيا�شية، فاEن الالفت لالنتبا√ هو الرتاجع 

االEيرانيني«.   ìال�شيا عدد  يف  ال�شخم 

وترب§ امل�شادر هذا الرتاجع برتاكم العديد 

من االأمور، منها: »الو�شع االقت�شادي يف 

واالأمريكي،  االأوروبي  ا◊ظر  ب�شبب  اEيران 

على خلفية الرنامè النووي، الذي تزامن 

يعد   ⁄  PEا ال�شوري،  الو�شع  انفجار  مع 

االأماكن  Rيارة   ÊيراEاال الوافد  مقدور  يف 

ا بعد 
v
 لبنان بر

ّ
املقد�شة يف �شوريا، ومن Kم

اE“امها«.  

لبنان يخسر من سياحه العرب 48 % واإليرانيين 68 %

القطاع يفقد 893 ألف زائر في 2013 مقارنة مع 2010
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 UNDP `dاh ∫hÎبdا áÄ«g ÚH Iôcòe 
جران  الوRير  وح�شور  برعاية  وامليا√  الطاقة  وRارة  يف  ّقعت 

o
و

اEدارة  »هيئة  برFي�ش   ‡ãلة  الوRارة  بني  تفاهم  مذكرة   ، با�شيل 

االأ·   èل�«برنام املقيم  واملن�شق  حطي§،  نا�ر  البرتول«   قطا´ 

املتحدة االE‰اFي«  (UNDP)   روبرت واتكنز ، لو�شع اEطار العمل 

امل�شوDولية  �شمن  من  اE‰اFية   èبرام لتنفيذ  النفطية  لل�ركات 

االجتماعية لهذ√ ال�ركات.

»املفو�شية  ‡ãلة  مع  ال�شفدي،  fiمد  املال  وRير  عر�ش   
ال�شامية لالأ· املتحدة ل�شوDون الالجئني يف لبنان« نينيت كيلي 

امل�شاعدات  الEدخال  ت�شهيالت   Ëتقد ب�شاأن  املفو�شية  مطالب 

موDاRرة  ال�شفدي  من  كيلي  وطلبت  ال�شوريني.  الناRحني  اىل 

الر�شوم اجلمركية  اEعفاء هذ√ امل�شاعدات من  للعمل على  املنظمة 

واملعامالت االEدارية، وت�شهيل مرورها عر ا◊دود لدعم الناRحني 

وم�شاعدتهم. 

كما بحå وRير االقت�شاد والتجارة نقوال نحا�ش مع كيلي يف ما 

�شيما يف مركزها يف طرابل�ش.  لبنان، وال  املن�شقية يف  به  تقوم 

عددهم  بل≠  الذين  امل�شجلني  الناRحني  واقع  اEىل  اللقاء   ¥
ّ
وتطر

حواىل 870 األ∞ ناìR، وتبني اأن عددهم اليومي بداأ بالرتاجع.

التح�شيل  قيد  لبنان«،  وجبل  بريوت  ميا√  »موD�ش�شة  و�شعت   
جداول اE�شدارات العام 2014، داعيًة يف بيان »جميع امل�شرتكني 

اEىل  املذكور  العام  عن  عليهم  املرتتبة  امليا√  بدالت  ت�شديد  اEىل 

واأعلنت  لها«.  التابعني  التوRيع  دواFر  لدى  اأو  املخت�شني  اجلباة 

عن »االEعفاء من غرامات التاأخري على بدالت اال�شرتاكات العاFدة 

للعام 2013 وما قبله بن�شبة 90 يف املئة، �رط اأن يتم ت�شديدها 

هذا  مع   Üالتجاو »امل�شرتكني  من  اBملة   ،»،2014/12/31 قبل 

االEعالن وت�شديد املبال≠ املتوجبة عليهم من دون اأي تاأخري«. 

اتفا¥  العقاريني«  واال�شت�شاريني  الو�شطاء  »نقابة  وّقعت   
تعاون مع »معهد دبي العقاري«، لتعزيز التبادل املعريف واملهني. 

 االتفا¥ على تعاون النقابة واملعهد لتنظيم اأن�شطة تدريبية 
ّ

وين�ش

يف جمال التطوير العقاري والو�شاطة العقارية، حتديد ال�شيا�شات 

يف  امل�شورة  تبادل  العقارية،  االأ�شوا¥  تطوير  يف  ت�شاهم  التي 

يف  اال�شتãمار  فر�ش   Ëتقو جمال 

املتحدة،  العربية  واالEمارات  لبنان 

اEقامة ور�ش عمل واأن�شطة عن موا�شيع 

Pات اهتمام م�شرتك، واEتاحة الفر�شة 

الأع�شاء النقابة واملعهد لالطال´ على 

واقع ال�شو¥ العقارية يف كل من لبنان 

ودبي.

موجز اقتصادي
 2013 العام  البقا´ يف  الزراعية يف  ال�شادرات  ارتفع حجم 

بن�شبة 54 يف املئة قيا�شًا على العام 2012، ح�شب ما اأظهرت 

اEح�شاءات الغرفة، فيما بل≠ عدد �شهادات املن�شاأ التي اأ�شدرتها 

 2012/11/30 وحتى   2012/1/1 من  املمتدة  الفرتة  يف 

املن�شاأ  �شهادات  ان  حني  يف  �شهادة،  و126  اBال±  Kمانية 

 ïتاري وحتى   2012/1/1 من  املمتدة  الفرتة  يف  الزراعية 

2013/11/30 بلغت 10063 �شهادة ت�شدير Rراعية. 

الحاج حسن: سببان لالرتفاع
ارتفا´  اأن  ح�شن   êا◊ا ح�شني  الدكتور  الزراعة  وRير  وPكر 

الت�شدير الزراعي اللبناÊ يعود يف الدرجة االأوىل اEىل �شببني، 

على  ايجابًا  انعك�ش  الذي  ال�شورية  االأRمة  جوانب  اأولهما: 

اللبناÊ، فلم يجد مناف�شًا له يف  الزراعي  الت�شدير  مو�شو´ 

الدول العربية املجاورة، وحتديداً العرا¥ واالردن. 

بتنو´  يتعلق  الزراعي:  الت�شدير  الرتفا´   Êاãال ال�شبب 

امل�شتوردة  الدول  مروحة  وات�شا´  الزراعية،  ال�شادرات 

لالنتاê الزراعي اللبناÊ، اأكان عر الر اأو البحر وحتى اجلو، 

يف  لها  مكانًا  حتجز  باتت  اللبنانية،  الزراعية  فال�شادرات 

خمتل∞ االأ�شوا¥ الزراعية العربية والعاملية. 

 الصادرات الزراعية ترتفع  

54 % في 2013 

ارتفاع تصدير البطاطا

يردد املزارعون عبارة »تفرد« لبنان وقطاعه الزراعي بكل 

الدول العربية املجاورة التي كانت تعتمد �شابقا على ال�شو¥ 

حجم  ارتفع  فقد  الزراعي.  ا�شتريادها  جمال  يف  ال�شورية 

ت�شدير البطاطا البقاعية اأكÌ من 30 يف املئة عن العام 2012، 

وهذا الرقم يوDكد√ رFي�ش »نقابة مزارعي البطاطا يف البقا´« 

ملزارعي  مربحة  »�شنة  عن   çيتحد الذي  ال�شقر   êجور

البطاطا بالرغم من ارتفا´ اأكال± الت�شدير الري«.

كل  على  مفتوحًا   Êاللبنا الزراعي  الت�شدير  خ§  يزال  وال 

االŒاهات، وفق �شعيفان، الذي ينو√ باملتابعة امل�شتمرة لوRارة 

عقبة  اأية  يغفل   ⁄ الذي  ح�شن،   êا◊ا الوRير  ب�شخ�ش  الزراعة 

اعرت�شت م�شار القوافل الزراعية، عر االت�شاالت امل�شتمرة مع 

 Rلي الدول العربية كافة. يف ال�شنوات ال�شابقة ⁄ يكن يتجاوã‡

حجم الت�شدير الزراعي لدى �شعيفان اأكÌ من 800 طن، يف حني 

يبل≠ حجم ت�شدير√ الزراعي للعام 2013 اأكÌ من KالKة اBال± طن 

وهذا رقم قيا�شي وغري م�شبو¥ يف موD�ش�شته الزراعية. 

االرتفا´   Üاأ�شبا  êفر كابي  املزار´  يعزو  ال�شيا¥،  هذا  يف 

 ،Êالزراعي اللبنا êقة العربية والعاملية باالنتاãاىل عودة ال

الوRارة  اأجهزة  به  تقوم  الذي   ÜوDالدو العمل  ب�شبب  وهذا 

على  يعملون  الذين  ال�شحي  ا◊جر  على  القيمون  وال�شيما 

مراقبة داFمة و�شديدة لالEنتاê امل�شدر وامل�شتورد. 
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االأطفال الذين انتoهكت حقوقهم �شيكونون 

اEىل  �شكاوى   Ëتقد على  قريبًا  قادرين 

جلنة رFي�شية تابعة لالأ· املتحدة، بعدما 

وافق العدد املطلوÜ من البلدان، وهو 10 

◊قو¥  جديد   Êقانو �ش∂  على  بلدان، 

الطفل.

فيما ا�شبحت كو�شتاريكا عا�ر بلد يوافق 

التفاقية  االختياري  الروتوكول  على 

 Ëتقد باEجراء  املتعلق  الطفل،  حقو¥ 

الروتوكول  اأن  هذا  ويعني  البالغات، 

�شيبداأ �ريانه يف غ�شون KالKة اأ�شهر.

منذ  الروتوكول  هذا  لبنان  يوقع  و⁄ 

عام  �شباط  يف  املتحدة  االأ·  اعلنته  ان 

2012، علمًا ان التوقيع هو املرحلة االوىل 
التي يجب ان تليها موافقة الرملان على 

البلد  �شمن  نافذاً   íلي�شب الروتوكول 

املعني.

الروتوكول  على  وافقت  التي  والبلدان 

وبوليفيا  األبانيا  هي:  االختياري 

االأ�شود  واجلبل  واأملانيا  والغابون 

و�شلوفاكيا  وتايلند  واE�شبانيا  والرتغال 

وكو�شتاريكا.

ادارة  م�شت�شار  خمايل  ايلي  واأكدالدكتور 

اال�رة واملراأة والطفولة يف جامعة الدول 

العربية اأن املغرÜ هو البلد العربي الوحيد 

لبنان خارج الحماية الدولية لحقوق األطفال  

الذي وقع الروتوكول االختياري اجلديد. 

طويلة  فرتة  �شغل  الذي  خمايل  ودعا 

االعلى  للمجل�ش  العام  االمني  من�شب 

املوافقة  اىل  لبنان  يبادر  ان  للطفولة 

االختيارية  الروتوكوالت  جميع  على 

وان  الطفل،  حقو¥  باتفاقية  امللحقة 

�شكريتاريا  اىل  الدورية  بتقارير√  يتقدم 

للتو�شيات  تطبيقًا  بانتظام  االتفاقية 

الدورية  املراجعة  عن  �شدرت  التي 

ال�شاملة يف جمل�ش حقو¥ االن�شان.

قادرين  ‡ãلوهم  اأو  االأطفال  و�شيكون 

على تقدË �شكاوى اEىل جلنة حقو¥ الطفل، 

التي �شتقرر عندFذ ما اPEا كانت �شتنظر يف 

انتهاك،   çحدو يتبني  وحيãما  ا◊الة. 

�شتو�شي اللجنة باأن تتخذ الدولة املعنية 

االEجراءات الالRمة لت�شحيí الو�شع.

جلنة  اEىل  �شكاوى   Ëتقد Áكنهم  ال  لكن 

حكومتهم  كانت  اPEا  اEال  الطفل،  حقو¥ 

االختياري  الروتوكول  على  وافقت  قد 

املتعلق باEجراء تقدË البالغات.

مراعية  اEجراءات  االتفاقية  وت�شمنت 

لالأطفال و�شمانات لكفالة عدم التالعب 

ال�شكوى.   Ëلتقد ا�شتغالله  اأو  بالطفل 

 Pىل الدولة اتخاEاأن تطلب اللجنة ا Rويجو

تدابري موDقتة ◊ماية الطفل، اأو جمموعة 

انتقامية.  اأعمال   çاأو ملنع حدو االأطفال 

ويف نهاية اال�شتعرا�ش، �شتo�شدر اللجنة، 

انتهكت  املعنية  الدولة  اأن  تبني  اPEا 

اأن  يجب  fiددة  تو�شيات  االتفاقية، 

تنفذها الدولة.

اال·  يف  الطفل  حقو¥  جلنة  وتر�شد 

 18 من  املوDلفة  الهيئة  وهي  املتحدة، 

خبرياً م�شتقاًل، تنفيذ اتفاقية حقو¥ الطفل 

من قبل الدول االأطرا±. وهي تر�شد اأي�شًا 

تنفيذ بروتوكولني اختياريني لالتفاقية، 

النزاعات  يف  االأطفال  باE�راك  متعلقني 

االأطفال  وبغاء  االأطفال  وببيع  امل�شلحة، 

وا�شتغالل االأطفال يف املواد االEباحية.

 2002 �شباط  منذ  لبنان  توقيع  وبرغم 

الروتوكول املتعلق باالطفال والنزاعات 

امل�شلحة، ⁄ يوافق عليه املجل�ش النيابي، 

امل�شار  �شع∞  اEىل  يوD�ر  الذي  االأمر 

يف  االن�شان  بحقو¥  املتعلق  الت�ريعي 

لبنان.

ا◊كومة  تقدم  اأن  املفرت�ش  من  وكان 

التقرير   2011 عام  اواخر  يف  اللبنانية 

 ìي�ر والذي  االأطفال،  بو�شع  اÿا�ش 

اتفاقية حقو¥  املحرR يف تطبيق  التقدم 

◊قو¥  املتحدة  االأ·  جلنة  امام  الطفل 

الطفل يف جني∞.

ô¡°T ≈dEG ô¡°T øe
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البولندية-  املعامل  مع  بالتعاون   »bey trade poland international« �ركة  نظمت 

برعاية  بريوت  يف  �شحافيًا  موD“راً   »bey trade international« االأوروبي  ا الحتاد 

اللبنانية  ال�ركات  ‡ãلي  من  العديد  وح�ر√  حبل�ش،  ور�شا  ناجي  طار¥  ال�شيدان 

واالأوربية باال�شافة اىل ، للتعري∞ بالن�شاط اجلديد الذي تو› ال�ركة اهتمامها اجلديد 

فيه، من خالل تعاونها مع ال�ركات العاملة يف جما› التدفئة والتريد وا◊فا® على 

البيئة يف االأحتاد االأوروبي والتي تعنى بالتكنولوجيا ا◊ديãة واملتطور. 

± ال�شيد ر�شا حبل�ش خالل املوD“ر عن ال�ركات امل�شاركة وتخ�ش�شاتها وتنو´ 
ّ
وعر

انتاجاتها املنت�رة يف لبنان واأوروبا. 

م�شتوى  اعلى  على  وتنفيذها  املطلوبة  التي  امل�شاريع  لتنفيذ  خطة  املوD“ر  يف  واطلق 

اأن كان لهم Œربة  وبالتقنيات واملوا�شفات االأوروبية والعاملية يف هذا املجال، بعد 

االأمارات  دولة  واأبرRها  اي�شًا  العربية  والدول  لبنان  اأخرى يف  راFدة يف عدة جماالت 

العربية املتحدة.  

 «bey trade poland international»

لتطوير التعاون اللبناني- البولندي 

القّصار في «منتدى 

االستثمار» في نواكشوط

 �شارك رFي�ش »االحتاد العام لغر± التجارة 

وال�شناعة والزراعة للبالد العربية«، الوRير 

اأعمال »منتدى  ار يف 
ّ

ال�شابق عدنان الق�ش

الرFي�ش  برعاية  لال�شتãمار«،  موريتانيا 

و�شارك  العزيز،  عبد  ولد  د 
ّ
fiم  Êاملوريتا

والتنمية  االقت�شادية  ال�شوDون  وRير  فيه 

املوريتاÊ �شيدي ولد ببها ولد التا√، ووRير 

ورFي�ش  ا±، 
ّ
الع�ش اEبراهيم  ال�شعودي  املال 

والزراعة  وال�شناعة  التجارة  »غرفة 

fiمود،  fiمد  ولد  fiمدو  املوريتانية« 

وح�شد من امل�شتãمرين العرÜ واالأجانب.

»اأهمّية  االEطار،  هذا  يف  ار 
ّ

الق�ش  Rواأبر

العربي  امل�شتãمر  تعري∞  يف  املنتدى 

بها  تتمتع  التي  اال�شتãمارية  املزايا  على 

داعيًا  االأ�شعدة«،  جميع  على  موريتانيا 

 Üالعر وامل�شتãمرين  االأعمال  جمتمع 

االEمكانات  يف  معرفته  »تو�شيع  اEىل 

الكبرية  واال�شتãمارية  االقت�شادية 

موريتانيا«.  تختزنها  التي  واملتنوعة 

يتابع  »االحتاد  اأن  اEىل  االنتبا√  ولفت 

االE�شالحات  من  العديد  �شديد  باهتمام 

القليلة  ال�شنوات  خالل  جرت  التي  البّناءة 

لناحية  �شّيما  ال  موريتانيا،  يف  املا�شية 

اEقامة موD�ش�شات جديدة لرعاية اال�شتãمار، 

لل�راكة  جديدة  مل�روعات  املجال   íوفت

بني القطاعني العام واÿا�ش يف قطاعات 

اEطار  و�شّن  والنقل،  والكهرباء  امليا√ 

يرتكز  اال�شتãمار،  على  م�شجع  ت�ريعي 

اال�شتãمار  معامالت  وتب�شي§  ت�شهيل  على 

ال�شو¥  حترير  جانب  اEىل  حمايته،  وتعزيز 

العامة  املوD�ش�شات  بخ�شخ�شة  وال�رو´ 

امل�روعات  ودعم  اجلمركية  القيود  ورفع 

ال�شغرية واملتو�شطة، Ãا ي�شاهم يف خلق 

فر�ش عمل للطاقات الب�رية الواعدة«.

انتخابات «جمعّية تّجار عاليه» 
ت كاًل من: �شمري 

ّ
ة Œّار عاليه« بالتزكية، �شم

ّ
فاRت هيئة اEدارية جديدة ل�«جمعي

اأبو  ريا�ش  لل�ر،  اأمينًا  عبيد  �شاFد  للرFي�ش،  ناFبًا  العموري  ن�شيب  رFي�شًا،  �شهيب 

غاfi Âا�شبًا، وفرا�ش مطر، fiمد اجلردي، انور الري�ش، �شمر البنا، غ�شان �شعب، 

فوDاد مالعب، جمدي �شلمان، نزار �شالمي وطلعت اجلردي م�شت�شارين. واأّكد �شهيب 

يف اجلمعية عمومية اأن »ال�شعي الدوDوÜ الEيجاد غرفة Œارة و�شناعة وRراعة يف 

¥ اEىل مو�شو´ »املوD�ش�شات التجارية ال�شورية التي فتحت يف 
ّ
مدينة عاليه«. وتطر

داً على »�رورة اأن تكون م�شتوفية ال�روط القانونية«.
ّ
املدينة«، م�شد

الهيئة  من  جلنة  بت�شكيل  »مذّكراً«  اجلمعية«،  بها  قامت  التي  »الن�شاطات  و�رد 

وللعمل  وتنميتها  اجلمعية  لتطوير  درا�شات  و�شع  االأ�شا�شية  مهمتها  االEدارية 

التجاري عامة ملدينة عاليه، و�شن�شتعني بها لدرا�شة كيفية تنمية العمل التجاري 

خدمة للمدينة«.
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اللبنانيني  بذل  اأهمية  �شليمان  مي�شال  اجلمهورية  رFي�ش  اأكد 

جهدهم ◊ماية وحدتهم الوطنية اأمام التحديات التي يواجهونها، 

و�شدد على �رورة القيام باE�شالحات ملكافحة البطالة والفقر 

وتاأمني الرفاهية والتقدم للبنانيني.

جاء تاأكيد الرFي�ش �شليمان خالل رعايته افتتاì املقر الرFي�شي 

لغرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان، يف 

الرFي�ش  ال�شناFع يف بريوت وPل∂ بح�شور  مركزها يف منطقة 

املكل∞ تاألي∞ ا◊كومة “ام �شالم، الرFي�ش فوDاد ال�شنيورة، ناFب 

رFي�ش حكومة ت�ري∞ االأعمال �شمري مقبل، ووRراء: االقت�شاد 

والتجارة نقوال نحا�ش، ال�شياحة فادي عبود، الداخلية والبلديات 

واالعالم  �شابو‚يان،   èفري ال�شناعة  �ربل،  مروان  العميد 

ال�شابق  الوRير  الداعو¥،  وليد 

االقت�شادية  الهيئات  رFي�ش 

ال�شابق  الوRير  الق�شار،  عدنان 

الغرفة  رFي�ش  فرعون،   مي�شال 

املجل�ش  رFي�ش  �شقري،  fiمد 

روجيه  واالجتماعي  االقت�شادي 

العما›  االحتاد  رFي�ش  ن�شنا�ش، 

كبري  وح�شد  غ�شن،  غ�شان  العام 

الديبلوما�شي  ال�شل∂  اع�شاء  من 

واالمنية  الر�شمية  والفاعليات 

واالقت�شادية واالجتماعية.

وفور و�شوله اىل الغرفة اRاì الرFي�ش �شليمان و�شقري ال�شتار عن 

املدخل  يف  اال�شتقبال  قاعة  يف  و�شعت  با�شمه  تذكارية  لوحة 

الرFي�شي للمبنى، ومن Kم جال يرافقه �شقري على الطابق االول 

�شجل  يف  كلمة  دون  Kم  املنجزة،  االعمال  على  واطلع   Êاãوال

الغرفة الذهبي.

تداعيات األزمة السورية
من  جمموعة  اليوم  »نواجه  كلمته:  يف  �شليمان  الرFي�ش  وقال 

والتداعيات  ال�شوريني،  الالجئني  مع�شلة  ومنها  التحديات، 

اجلهود  تكãي∞  علينا  يتوجب  كذل∂  ال�شورية.  لالأRمة  ال�شلبية 

يف  ح�شلت  كالتي  االEرهابية،  التفجريات  ووق∞  االأمن  ل�شب§ 

حارة  يف  وتفجري   ،íشط� للوRير  اغتيال  من  الفاFت،  اال�شبو´ 

قتل  االبرياء، وfiاولة  املواطنني  بحياة ع�رات  اأوديا  حري∂، 

وتخفي∞   ،êرو�  Üلال  íFال�شا مكتبة  احرا¥  طريق  من  الكلمة 

»اEعالن  اEطار  يف  وPل∂  ال�شمل  وجمع  ال�شيا�شي،   Üطاÿا حدة 

 Üاملطلو اجلهد  بذلنا  هل  انف�شنا  ن�شاأل  ان  من  بد  وال  بعبدا«، 

◊ماية وحدتنا الوطنية? هل ت�رفنا Ã�شوDولية تواRي التكلي∞ 

الذي منحنا ايا√ املواطنون املوDيدون واملحاRبون? هل ندرك ان 

اال�شالء التي تتطاير يف ◊ظة انفجار وكاFنا من كان الفاعل، قد 

?ÜRاfi يد اوDتكون لعزيز او حبيب او مو

اأما التحدي الãالå، فهو �رورة القيام بور�شة اE�شالحية �شاملة، 

تهد± اEىل اEطال¥ روDية اقت�شادية خالقة، تتناغم مع الواقع وتعد 

مل�شتقبل حا�شن لتنمية م�شتدامة، تكافí البطالة والفقر وتوDمن 

الرفاهية والتقدم. اEن الطريق اEىل حتقيق هذ√ االأهدا±، “ر حكما 

على  الد�شتوري  بدورها  تقوم  مرتا�شة،  قوية  موD�ش�شات  عر 

باEنتاجية  اEنتاجياتها  الت�ريعي والتنفيذي، وتلتقي  ال�شعيدين 

اE�راكه  من  بد  ال  خا�ش،  قطا´ 

املالFمة،  ال�شيا�شات  و�شع  يف 

بعيدا من ال�شيا�شة، وي�شتحيل Pل∂ 

قادرة  حكومة  ت�شكيل  دون  من 

واEعادة  العام،  ال�شاأن  اEدارة  على 

ومواكبة  امل�شتãمرين،  طماأنة 

من  الد�شتورية،  اال�شتحقاقات 

للجمهورية،  رFي�ش   Üانتخا

ت�شكل  نيابية،  انتخابات  وتنظيم 

بها  يفرت�ش  حكومة،  اأKرها  على 

اEعادة بناء الãقة«. 

رئيس الجمهورية يفتتح غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان 

سليمان� حان الوقت لمجابهة التحديات 
نحاس� نريد إطالق حملة تجديد وتحديث
شقير� يتعرض اقتصادنا لحملة ممنهجة

الرئيس ميشال سليمان

الرئيس وشقير امام اللوحة التذكارية
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من  التحديات  هذ√  كل  ملجابهة  الوقت  »حان  �شليمان:  قال 

عنا�رها«،  بكامل  االEنتاجية  للمعادلة  �شليمة  اEدارة  خالل 

عجلة  لدفع  �شبيل  اأف�شل  تبقى  االEدارية  »الالمركزية  ان  موDكدا 

االقت�شاد املحلي، ت�شاهم يف امت�شا�ش بطالة ال�شباÜ، وتوفري 

باملحا�شبة  الالمركزية   íت�شم وقد  واملتواRن  امل�شتدام  االE‰اء 

م�شتوى  على  ا◊ال،  عليه  يبدو  وما  اأف�شل  ب�شورة  وامل�شاءلة، 

الدولة املركزية ككل«. 

كي  جهد،  اأي  نوفر  ال  »باأن  ا◊�شور:  �شليمان  الرFي�ش  وعاهد 

اأال  يف  اBمال  وا�شتقرار√،  واأمنه  املواطن  لهناء  االأولوية  نعطي 

م�شتقبله  وتعري�ش  اأحالمه  بخط∞   ،Êاللبنا ال�شعب   íي�شم

وم�شتقبل اأبناFه للخطر، من قبل من ي�شعى جلر√ نحو منزلقات 

الفتنة واالقتتال«.

شقير
تاريخي  يوم  هو  اليوم  »ان  كلمته:  يف  �شقري  fiمد  وقال 

لغرفتنا ولالقت�شاد الوطني. فللمرة االوىل يزور رFي�ش البالد 

غرفة بريوت وجبل لبنان منذ تاأ�شي�شها �شنة 1887. فوجودكم 

مدلوالت  له   ،çاملحد الغرفة  مركز  تد�شني  حفل  يف  بيننا، 

كبرية خ�شو�شا يف هذ√ االأيام. لقد مررنا وال Rلنا يف ظرو± 

الدعم  فخامتكم  يف  ‚د  كنا  مرة  كل  ويف  �شعبة  اقت�شادية 

تاأكيدا  اال  بيننا  اليوم  وجودكم  وما  ال�شمود.  على  والت�شجيع 

لهذا الدعم«.

اأ�شا±: »يتعر�ش اقت�شادنا ◊ملة ‡نهجة الأخذ√ نحو الهاوية. 

فباالE�شافة اىل الظرو± 

االEقليمية  والتحديات 

االمر  و�شل  ال�شاغطة. 

على  يتجراأ  ان  بالبع�ش 

رمز  الرFا�شة،  موقع 

وكرامته.  الوطن  وحدة 

اىل  داFما  كنتم  وكما 

الهيئات  فاEن  جانبنا، 

املقابل  يف  االقت�شادية 

وت�شع  جهودكم  تدعم 

 êامكانياتها بت�رفكم، خ�شو�شا بعد ان عقد” العزم على اخرا

البالد من التعطيل وال�شلل«.

عهد  يف  املحققة  واال‚اRات  امل�شاريع  �شقري  عر�ش  وبعدما 

جمل�ش ادارة الغرفة ا◊ا› وال �شيما حتديå مبنى الغرفة، قال 

»طموحنا اكر وناأمل ان نحقق املزيد اPا توفر لنا ا◊د االأدنى 

من اال�شتقرار االأمني وال�شيا�شي«. 

نحاس
وبعد �ري§ م�شور عن االقت�شاد اللبناÊ وخدمات الغرفة، األقى 

نحا�ش كلمة قال فيها: »هذا امل�رو´ الذي اأريد منه اEطال¥ حملة 

ملواكبة  الالRمة  االدوات  للغرفة  يكون  لكي   ،åوحتدي Œديد 

حركة التطور والع�رنة، التي ال بد منها من اأجل حتقيق اأهدا± 

يف  امل�شاهمة  اأجل  من  امل�رو´  اأوجدها  التي  املوD�ش�شة،  هذ√ 

تطوير وتنمية حركة التجارة، وال �شيما ت�شدير ال�شلع اللبنانية 

نحو اال�شوا¥ اÿارجية«. 

للمãابرة  عنوان  هو  الغرفة  مبنى   ìافتتا اEعادة  ان  اىل  ولفت 

وال�شمود ومقارعة ال�شداFد والتطلع اىل ما وراء االأفق امل�شدود«، 

الفينيق  طاFر  ا�شطورة  يج�شد  اÿا�ش  »القطا´  ان  اEىل  الفتا 

»املوD�رات  ان  نحا�ش  واكد  الرماد«.  من   åينبع ينف∂  ال  الذي 

االقت�شادية تتوافق على ان �شنة 2013، �شهدت ‰وا متوا�شعا 

بني 1،5 يف املئة و2 يف املئة بعيدا عن ال�شيناريوات الكارKية. 

اEيجابية،  موD�رات  هنال∂  اي�شا  ولكن  �شلبية،  موD�رات  هنال∂ 

يف املح�شلة نحن يف Rمن �شعب، ونظرا اEىل االو�شا´ ا◊الية 

العودة  بد من  العامة ال 

يف   6 يفو¥  ‰و  اىل 

متمنيا  �شنويا«،  املئة 

العتيدة  للحكومة 

الرFي�ش املكل∞  برFا�شة 

»حتظى  ان  �شالم  “ام 

بظرو± �شيا�شية “كنها 

اال�شتقرار  اEعادة  من 

الي  اال�شا�شية  الرافعة 

‰و مطرد«. 

شقير يقدم درع� تقديري� لسليمان  محمد شقير الوزير نقوال نحاس

الرئيس مع اعضاء الغرفة
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á∏HÉ≤e

 Astra مدير عام شركة
أنطوان عرمان� اإلنارة الحديثة توفر 80 بالمئة 

القطا´  يف  ا�شمها  معروفًا  بات  التي   Astra �ركة  ز 
ّ
Áي وعما 

�شناعة  ز 
ّ
Áي »م��ا  عرمان:  اأن��ط��وان  ق��ال  لبنان،  يف  ال�شناعي 

وهي  ن�شتعملها،  التي  املتطورة  التقنية  هي  غريها  عن  �ركتنا 

ال�شناعات  وت���واRي  اأوروب���ا،  يف  ال�شناعة  من   Ì��اأك متطورة 

االن��ارة  اأي   LED بوا�شطة  االن��ارة  نتعاطى  ونحن  االمريكية، 

اللمبة  داخل  يكون  العادية  االنارة  فمعظم   ،Rغا فيها  لي�ش  التي 

ا�شيئت عدة  الغاR يف اجلو، واPا  اPا وقعت وحتطمت يتناKر   Rغا

مرات يتبخر الغاR منها فال ت�شيء. هذا اÿطر لي�ش موجود بنظام 

االEنارة التي ن�شّنعها ت�شتمر لع�رات ال�شنني وال تخ∞ اEنارتها وال 

اأو  اأي ملبة منها، قد تتغري االE�شاءة مع تغيري فر�ش  Áكن تغيري 

ديكور املنزل، وت�شتمر خدمة اللمبة الأكÌ من ع�رين �شنة، وهي 

من اجليل اجلديد لالنارة«. 

وعن حاجة هذ√ التقنية اىل نظام خا�ش بها اأو�شí: »هي نظام 

موجود بحد Pاته، فكان ي�شتخدم منذ اأكÌ من 50 �شنة، وهو موجود 

يف التلفزيونات واالBالت الت�شجيل، ووجدوا اأن هذ√ التقنية Áكن 

فتعطي  معينة  مواد  معها  ا�شتخدموا  اPEا  االنارة  يف  ا�شتخدامها 

 .»Üال�شوء املطلو

اإلنارة الصحية
وعن ابتعادهم عما حتويه اللمبات العادية اأو التي ت�شمى توفريية 

من مواد �شامة، �رì عرمان ت�شنيع التقنية: »بداأت اأوروبا Ãنع 

ا�شتعمال ملبة الفلوري�شان العادية كما Áنعون اأ�شياء كãرية الأنها 

ت�ر بالبيئة، الفلوري�شان العادي فيه FRبق، ويف اأوروبا ياأخذون 

هذا النو´ من اللمبات اىل م�شانع خا�شة وي�شحبون منه الزFبق 

لكي ال يرمى يف الطبيعية، اأما يف لبنان يرمى يف الطبيعة ويكون 

Ãتناول يد االأطفال ليلعبوا به، واملعرو± اأن هذ√ املادة اPEا دخلت 

اىل ج�شم االن�شان ت�رÜ اجلهاR الع�شبي، لذا ين�شحون اPEا ك�رت 

اللمبة يف الغرفة يجب اEخراê االطفال منها وتهوFتها ملدة ال تقل 

عن ربع �شاعة.

ت�شل  كبرية  بطريقة  الطاقة  توفري  هو  اE�شاءتنا  Áيز  وما 

لن  لبنان  االEنارة يف  التقنية يف  واPEا عممت هذ√   ،%  80 اىل 

من   %  30 مãاًل  الكهرباء،  بواخر  ال�شتح�شارات  ي�شطروا 

م�رو± فرن�شا هو من االنارة، والنا�ش بالعادي ال ياأخذون 

باالعتبار م�رو± االنارة حتى لو كان لديهم ملبة يعترها 

الراد  فمحرك  الوقت،  كل  الكهرباء  ت�ر±  اأنها  اEال  توفريية 

ينطلق ع�ر دقاFق ونطفىء اEال اأن ما ت�ر± داFمًا هي اللبمة 

خ�شو�شًا يف املوالت واملكاتب واملحالت، وهذا ما قد يرفع 

ن�شبة امل�رو± لدى هذ√ املوD�ش�شات اىل 50 % لالنارة فق§«. 

 êا كان توفري الطاقة قد يو�شل لبنان اىل مرحلة ال يحتاPEوعما ا

»التقنيات  قال:  ال�شم�شية  الطاقة  ال�شتخدام  اأو  املولدات،  معها 

ال�شم�شية،  الطاقة  اىل  االEنارة  من  البع�ش  بع�شها  تكمل  ا◊ديãة 

ويف لبنان لدينا الطاقة الهواFية واملاFية مهمني اأكÌ من الطاقة 

Èà©J ا’ÉfEرøe I اÉæ°üdعäÉ اH »àdداàJ äC£ور 

 ,Iور£àe á«∏ªع §£N â°ù°Sا å«ëH ,¿Éæبd ‘

 á°UÉÿا äÉ°ù°SDوŸا ‘ kÉª¡e kاõ«ح òNCÉJ äCداHh

 AÉHô¡µdا IورJÉa ÒaوJh øWواŸا IÉ«ح π«¡°ùàd

 IدjدL Ö«dÉ°SCا ôjو£J رÉµ```àHا ∫ÓN øe ¬«∏ع

.IرÉfE’ا áعÉæ°U ‘

 ôjدe) ¿Éeôوا¿ ع£fCا í```°VhCا ∫ÉéŸا اòg ‘h

™e ¬FÉ≤d ‘ (Astra ácöT ΩÉع

 اÉæ°üdع```h áا’É°üàbدz اC¿ اπª©J ácöûd ع∏≈ 

 ¢SÉædا πc ¤ا áãjا◊د IرÉfE’ا áعÉæ°U π°üJ ¿Cا

 IورJÉa ø```e áÄŸÉH 80 á```ب°ùf ôaوJ É```¡fوc

 .AÉHô¡µdا
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ال�شم�شية الأنه لي�ش لدينا م�شاحات للطاقة ال�شم�شية، وهي ت�شتعمل 

الطاقة  لتوليد  عملية  لي�شت  ولكنها   ،êوال�شوفا امليا√  لت�شخني 

النها حتتاê جلهاR يحول ا�شعة ال�شم�ش اىل كهرباء، وهذا النظام 

بينما يف  لت�شجع �شناعتها،  اأوروبا  ي�شتخدم يف  غالm جداً، وهو 

20 �شنة  ال�شناعة، نحن نحتاê الأكÌ من  لبنان لي�ش لدينا هذ√ 

، وال يجوR اأن “ول  m±الأن عمر√ غري كا Rمن هذا اجلهاK لن�شتعيد

الدولة هذ√ ال�شناعة النها �شناعة اجنبية بل اأن “ول ال�شناعات 

ال�شناعة  لت�شجع   LED واEن��ارة  ال�شم�شية  الطاقة  مãل  اللبنانية 

الوطنية ولي�شت ال�شناعة ال�شينية والتجارة العاملية«. 

الصناعة والدولة 
اأي  ال�شناعة، قال: »ال ‚د  الدولة لتطوير هذ√  وعن ت�شجيع من 

ت�شجيع من الدولة اEال من وRارة ال�شناعة يف لبنان فهي مãالية يف 

تعاملها، وهي تقدم خدمات ‡تاRة لنا ك�شناعيني. ولكن بع�ش 

ال�شناعات  عليها  وتف�شل  �شناعتنا  ت�شجع  ال  االأخرى  الوRارات 

االجنبية مع اأن جودة ال�شناعة اللبنانية يف الكãري من املجاالت 

اهم من تل∂ ال�شناعات، و�شاأعطيكم مãاًل كل ال�شفارات االأجنبية 

يف لبنان حتاول اأن تبيعنا ب�شاFع بلدانها، ويكون ال�شفري ‡ãاًل 

Œاريًا ل�شناعاته، فعندما توجه �شاركوRي اىل ال�شني اأخذ معه 

لبنان كل �شفراFنا يبحãون عن  اربعني �شناعيًا، بينما نحن يف 

لبنان  ليجلبوا ب�شاFع اىل  التي يعملون فيها  الدول  وكاالت من 

وين�شون اأنهم �شفراء وي�شريون Œاراً. 

بكيفية  تهتم  ان   êارÿا يف  اللبنانية  ال�شفارات  كل  على  ويجب 

اأن يفكر ال�شفري بجذÜ الوكاالت،  ت�شويق ال�شناعة اللبنانية قبل 

وعر�شنا   êار��ÿا يف  لبنانية  �شفارة   40 بقرابة  ات�شلنا  نحن 

التي  البلدان  يف  ل��الEن��ارة  Œّ��ار  عن  معهم   åلنبح �شناعتنا 

اأ�شبو´  Áر  ال  اأنه  علمًا  علينا.  اأحد  يرد   ⁄ ولكن  فيها،  يعملون 

االيطالية  مãل  اأجنبية  �شفارة  من  Œاري  ملحق  بنا  ويت�شل  اEال 

ويطلبون  وغريهم،  والرتغال  وال�شني  واال�شبانية  والفرن�شية 

جمعنا ب�شناعيني اأجانب ونحن نتجاوÜ معهم، وال اأعر± ملاPا 

ال�شفارات اللبنانية ⁄ تتجاوÜ معنا وال مرة. 

ل�راء  يتوجهون  معنا،  تتعاون  فال  لبنان  يف  الطاقة  وRارة  اأما 

اللمبات الن  ال�شني، ومعظمهم ال يعر± كيفية �راء  ملبات من 

كل االعداد التي وRعوها احرتقت ب�رعة، لو ا�شرتوها من عندنا 

لكانت ال تزال تعمل ووفروا فيها اأكÌ بكãري من كلفة كهرباء«. 

كبرية  بتقنية  نعمل  »عندما  فقال:  االأولية  املواد  ا�شترياد  وعن 

ومعظمها  االأول��ي��ة،  امل��واد  من  الكãري  اىل   êنحتا ال  ومتطورة 

فن�شرتيها  االلكرتونية  املواد  واأما  املحلية،  ال�شو¥  من  ن�شرتيها 

بنا  اÿا�شة  اللبنانية  بالطريقة  ون�شغلها  عها 
ّ
اأمريكاو‚م من 

وهي طريقة م�شجلة يف امريكا واأوروبا«. 

بين مطار تونس ومطار بيروت 
تنفيذهم  وامكانية  تون�ش،  مطار  اEن��ارة  م�رو´  تنفيذهم  وعن 

عرمان  انطوان   íاأو�ش  Êاللبنا الر�شمي  امل�شتوى  على  م�شاريع 

Œربتنا  ح�شن  لنعطيهم  بريوت  Ãطار  االEت�شال  »نحاول  قاFاًل: 

 %  85 لتوفري  معهم  الو�شول  ا�شتطعنا   åحي تون�ش،  مطار  يف 

24 �شاعة  اأن املطار ي�شاء  من الطاقة امل�شتخدمة لالنارة، علمًا 

متوا�شلة. يف تون�ش قاموا Ãقارنة حيå ركبوا �شاعات كهرباء 

التي  ووج��دوا  العادية  باالنارة  واBخ��ر  بانارتنا  واح��د  بق�شمني 

األ∞ جهاR كهرباء.   15 % على   85 بن�شبة  قدمناها توفر كهرباء 

ويف لبنان ال نزال نتباحÃ å�رو´ املطار، ولكن ما عرفنا√ اأن 

اEن وRارة الطاقة  الدولة هي التي تدفع ماRوت املطار، لذا نقول 

ل فبداًل من اأن تدفع قرابة 30 مليون دوالر بال�شنة 
ّ
هي التي “و

Kمن املاRوت قد ينخف�ش املبل≠ اىل اأقل من 10 مليون«. 

وعن اأنوا´ االEنارة التي تقدمها ال�ركة قال عرمان: »االEنارة عا⁄ 

بحد Pاته، فما ن�شّنعه ي�شمل االEنارة الداخلية وال�شوار´، ونظامنا 

LED متطور خمتل∞ عن املوجود يف ال�شو¥، اPE ال تدوم الأكÌ من 
6 اأ�شهر ولي�شت عملية«. 

واجلديد الذي تطرحه ال�ركة: »االBالت التي تنظم برجمة اEنارتها 

على الكمبيوتر نحن ن�شتخدمها منذ �شنة 1990، ونعمل يف جمال 

�شنوات  خم�ش  منذ  ون�شتعمل  تقريبًا،  �شنوات  �شبع  منذ   LED
اأوروبا،  بعد يف  ت�شتعمل  و⁄  اأمريكا  ت�شتخدم يف  التي  التقنيات 

قها يف لبنان بالتزامن مع اأمريكا«. 
ّ
ونتابع كل التطورات ون�شو

السفارات اللبنانية في الخارج ال تهتم بتسويق 

الصناعة اللبنانية
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 (Mets Energy) المدير االستراتيجي للتسويق في  
جان كلود أبي صعب� طورنا صناعة المولدات وفق حاجات كل األسواق

واملولد الذي يعمل على الطاقة ال�شم�شية 

يعلو  التي  ل��ل��دول  البطارية  م��ع  واBخ���ر 

 Mets« ا�شتطاعت  الفيول.كما  �شعر  فيها 

Energy« اأن تطور املولدات التي ت�شتخدم 
يف ال�شحراء.

يحتاê مولد الكهرباء عادًة لل�شيانة كل 

اEال  �شاعة دوران،   200 اأو كل  اأ�شبو´ مرة 

اأن مولد ميت�ش ي�شتطيع الدوران 40 يومًا 

من دون توق∞ اأي عبارة عن األ∞ �شاعة 

ك�ش∞ 
o
ي اأو  غريRيته 

o
ي اأن  دون  من  دوران 

عليه، وهذا ما ي�شاعد ال�ركات املوجودة 

 åحي وال�شحراوية،  الناFية  املناطق  يف 

كل  مولداتها  �شيانة  عن  بغنى   íت�شب

اأ�شبو´ بل كل 40 يومًا.

اأما عن امل�شاكل التي تعرت�ش �شناعتهم، 

 Üف��ق��ال: »ك��ل��ف��ة ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة وغ��ي��ا

التزام  وع��دم  الت�شدير  على  التحفيزات 

 mحد على  واÿا�شة  العامة  املوD�ش�شات 

عة يف لبنان، 
ّ
�شواء، ب�راء املولدات املجم

لزم  oت املطروحة  املناق�شات  فاأكÌية 

عة يف اأوروبا، علمًا 
ّ
�راء املولدات املجم

يف  راF��دة  باتت  اللبنانية  ال�ركات  ان 

عا⁄ املولدات والطاقة«.

لتطوير  يقدمها  التي  املقرتحات  وع��ن 

ال�شناعة ما يجعل لبنان يف مرتبة الدول 

نكون  اأن  ال�روري  »من  قال:  امل�شنعة 

متخ�ش�شة  معار�ش  اأكÌيف  متواجدين 

يكمن  وهنا  العا⁄،  دول  كل  للطاقة ويف 

وغرفة  ال�شناعة  ووRارة  ال��دول��ة  دور 

التجارة وال�شناعة، ويجب اأن يكون لدينا 

كان  اEن  الت�شدير  على  حتفيز 

اأو باEعطاء  بت�شهيل املعامالت 

للم�شدرين،  �ريبية  حوافز 

االأوىل  هي  ال�شناعة  هذ√  الأن 

امل��واد  ج��دول  يف  الãانية  اأو 

وعلى  لبنان،  م��ن  امل�����ش��درة 

ت�شاعدنا  اأن  اأي�����ش��ًا  ال��دول��ة 

امل��ع��ار���ش  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

اجلاليات  توعية  على  وتعمل 

بهذ√  ل��اله��ت��م��ام  اللبنانية 

�شحيحة  ر�شالة  يف  ال�شناعة 

لتاأخذ ال�شناعة حقها«. 

اأن  امل�شانع  ت�شتطيع  ‡ا  اأكر  الكهرباء 

تقدم  يف  القطا´  ه��ذا  اأن  ون��رى  توDمنه، 

اللبنانية  ال�ركات  وباE�شتطاعة  كبري 

تلبية هذ√ ا◊اجات، لكن ال�شعوبات التي 

قد نواجهها هي يف تطوير هذ√ املولدات، 

تفر�ش  التي  ال���دول  بع�ش  هناك  مãاًل 

ي�شببه  ال��ذي   çالتلو مقدار  على  قوانني 

اأو  م�شفاة  ا�شتخدام  من  بد  ال  لذا  املولد، 

واEدارت��ه،   çالتلو تخفي∞  ان��وا´  من  نو´ 

لي�ش  اأفريقيا  اىل  ر 
ّ
ي�شد ال��ذي  فاملولد 

نف�شه الذي يدخل اىل اأوروبا التي تتطلب 

اأوغندا  باك�شتان،  مãاًل  اأعلى.  موا�شفات 

وجوبا، تطلب مولدات كهرباء تعمل على 

الطاقة ال�شم�شية باال�شافة اىل املاRوت«.

وعن ميزة مولدات �ركته قال: »لدينا كل 

املولدات التي تغطي كل حاجات ال�شو¥، 

الب�شي§  املولد  م 
ّ
نقد اأن  ن�شتطيع  مãاًل 

 »°SÉ°SCا  ™```bوÃ ¿Éæبd  õ«ªàj

 Iõ¡LC’اh ábÉ£dا á```عÉæ°U ‘

 ΩÉ«b ∫Ó```N øe ,á```q«FÉHô¡µdا

 IÒبc á```«عÉæ°U äراÉ```ªãà°Sا

hعدj```دÉæ°U ‘ Iع```ò```g áا 

 Èà©j íب°UCا å```«ëH ,´É£≤dا

 á©qæ°üŸا  á```∏«∏≤dا  ∫hدdا  øe

 ábÉ£dا äدا```dوeh äÉcô```ëŸ

.á«FÉHô¡µdا Iõ¡LC’اh

»ال�شناعة  التقت جملة  ه 
ّ

التوج هذا  حول 

واالقت�شاد« املدير اال�شرتاتيجي للت�شويق 

للمولدات   Mets Energy ���رك��ة  يف 

الذي  �شعب،  اأبي  كلود  جان  الكهرباFية 

حتدç بدايًة حول ظاهرة انت�شار �شناعة 

عدنا  »اPEا  وق���ال:  لبنان،  يف  امل��ول��دات 

فرتة  خالل  الكهرباء  توليد  بداأ   ïبالتاري

ي�شهد  لبنان  ك��ان   åحي االأهلية   Üا◊��ر

فبداأت  الكهرباء،  يف  م�شتمراً  انقطاعًا 

يف  عها 
ّ
وŒم املولدات  ت�شتورد  ال�ركة 

للطاقة  لبنان  حاجة  ف��اEن  ل��ذا  لبنان. 

هذا  جمال  يف  الدخول  اىل  النا�ش  دفعت 

اال�شتãمار.  

مناطق  كل  اأن  لهم  تبنّي  الوقت  هذا  ويف 

وباك�شتان  وافغان�شتان  واأفريقيا   èليÿا

 Êا اأن اللبناÃمن امل�شكلة نف�شها، و Êتعا

وتركيب  Œميع  يف  عالية  خ��رة  Áل∂ 

ت�شديرها  املولدات، “ّكن من 

اىل هذ√ الدول، وÃا اأن االأ�شوا¥ 

هذا  ع 
ّ
تو�ش كبرية،  التجارية 

قرابة  لدينا  القطا´ حتى بات 

هذا  يف  متخ�ش�شة  �ركة   40
يف  اEنتاجها   ´Rو��� oت امل��ج��ال، 

اÿليè العربي واأ�شيا واأفريقيا 

ال�شمالية والغربية وال�رقية«.

ال�شناعة  ه��ذ√  م�شتقبل  وع��ن 

ه��ا ح��اج��ة 
ّ
وام��ك��ان��ي��ة ���ش��د

ة، 
ّ
واÿارجي ة 

ّ
املحلي االأ�شوا¥ 

على  »الطلب  مو�شحًا:  ق��ال 
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رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة «سو�ي�مي »

ماجدة شاهين� نطالب بالرقابة على قطاع صناعة الباطون 
اأن  ي�شتطيع  ك��ان  واأي  ك��ان  ما  فكي∞ 

من  بعيداً  ب��اط��ون،  جمبل  يف  ي�شتãمر 

ويف  وال�شحية.  البيئية  املوا�شفات 

م�رو´  هناك  يكون  ا◊��ا���ر  ال��وق��ت 

 ´Rويو باطون  معمل  داخله  يف  يو�شع 

ال�شيقة  املنطقة  ويف   ،êار��ÿا اىل  منه 

كل  فيه  تتوفر  ال   åحي امل�����رو´  لهذا 

باطون«.  معمل  يف  املفرت�شة  ال�روط 

وعن كيفية ا◊ماية قالت: »لدينا نقابة 

ولكننا نحاول مع وRير ال�شناعة واملدير 

معامل  لتاأ�شي�ش  ���روط  و�شع  ال��ع��ام 

الباطون، ونحاول يف الوقت نف�شه العمل 

قطا´  لتح�شني  املهند�شني  نقابة  مع 

ل�روط  اBلية  وو�شع  الباطون  �شناعة 

ا◊�شول على رخ�شة ا�شتãمار فيه. نحن 

نريد ان يدخل امل�شتãمرون اىل هذا القطا´ 

بطريقة �شحيحة و�شمن �روط. ‚د يف 

الدول االأوروبية انت�شاراً ملجابل الباطون 

ويتم  وال�شحة  البيئة  �روط  فيه  تراعى 

ونحن  املطلوبة،  باملوا�شفات  التقيد 

باطون  جباالت  هناك  تكون  اأن  طلبنا 

يريد  اEن من  نقول  حديãة وجيدة، ونحن 

ولكن  ليدخل  القطا´  ه��ذا  اىل  الدخول 

ولي�ش  وحت�شينه  القطا´  هذا  مل�شلحة 

باال  ونطالب  والتجارة،  االأم��وال  جلمع 

بع�شهم  مãل  اجلميع  ال��دول��ة  حتا�شب 

اأن تكون هناك �روط  لكل  البع�ش، بل 

على  رقابة  هناك  وتكون  باطون  معمل 

 .»íاملجابل ب�شكل �شحي

Pكرنا  م��ا  ك��ل  اىل  »ن�شي∞  وت��اب��ع��ت: 

لبنان  يف  وه��ي  االأول��ي��ة  امل��واد  تاأمني 

بها  نطالب  التي  فال�روط  مراقبة،  غري 

 èيجب اأن تطبق على الك�شارات التي تنت

الدولة  تراقب  اأن  اأي  والرمل،  البح�ش 

املقالع ب�شكل �شحيí على النوعية، واPEا 

االأولية  املواد  لدينا مراقبة على  تكن   ⁄

هي  الأنها  نت�رر  قد  فنحن  املوجودة 

التي تعطينا املواد االأولية. 

ترخي�ش  يوجد  ال  اأنه  الكبرية  وامل�شكلة 

و����روط  م��وا���ش��ف��ات  �شمن  للمقالع 

من  ي�شلنا  م��ا  ن��راق��ب  ونحن  ورق��اب��ة، 

مواد اأولية، فنحن حا�شلون على �شهادة 

البلد  ين�ش§  ال��ذي  هو  البناء  قطا´  الأن 

بعد قطا´ امل�شار±، واPEا تراجع �شيوKDر 

ب�شكل كبري يف اقت�شاد لبنان، الأنه يحرك 

ا من املواد االأولية اىل 
ً
قطاعات عدة بدء

النقل واالBليات وكل �شيء«.

»ال  ماجدة:  قالت  العمل  م�شتقبل  وعن 

اPEا  اEال  اأن يكون لنا م�شتقبل جيد،  ننتظر 

اىل  القطا´  و�شع  فيعود  ا�شتقرار  ح�شل 

االRدهار، الأن لبنان ال يزال بحاجة اىل 

الكãري من اال�شتãمارات الكبرية، مãاًل ⁄ 

يحتاجها  التي  التحتية  البنى  من  ينفذ 

اال�شتقرار  عاد  فاPEا   ،20% �شوى  لبنان 

ا�شتãماراتها،  لتنفيذ  ال��دول��ة  �شتعود 

واالأمني  ال�شيا�شي  الو�شع  ا�شتقر  واPEا 

�شتنطلق عملية بناء ال�شدود، فلدينا عدد 

وهو  �شدود  لبناء  تنجز  الدرا�شات ⁄  من 

يحتاê اىل قطا´ الباطون ب�شكل مبا�ر 

القطاعات،  م��ن  ك��ب��ريا  ق�شما  وي�شغل 

اPEا  اأم��ا  باال�شتقرار.  متعلق  �شيء  فكل 

�شترتاجع  املنطقة  يف  الغليان  هذا  بقي 

هذ√  تفاعالت  و�شتظهر  اال�شتãمارات، 

االBن  ونحن  املقبلة،  ال�شنوات  يف  االأRمة 

بداأنا ن�شعر بذل∂ قلياًل و�شيتطور االأمر اPEا 

بقي االأمر على ما هو عليه«. 

تراجع المواصفات البيئية
قطا´  منها   Êيعا التي  امل�شاكل  وعن 

م�شاكل  »لدينا  �شاهني:  Pكرت  الباطون 

منظم،  غ��ري  قطاعنا  الأن  ج���داً  ك��ب��رية 

‰واً  اجلاهز  الباطون  �شناعة  �شجلت 

يف  امل�شانع  عدد  يف  وكبرياً  م�شطرداً 

ال�شو¥  اأن  اEال  االأخ��رية،  الع�ر  ال�شنوات 

ال�شنتني  يف  ت��راج��ع��ًا  �شهدت  املحلية 

االأخ���ريت���ني يف ق��ط��ا´ ال��ب��ن��اء م��ا اأK��ر 

مبا�رة على قطا´ �شناعة الباطون وما 

يتبعها، بهذا اÿ�شو�ش التقت »ال�شناعة 

واالقت�شاد« ماجدة �شاهني رFي�ش جمل�ش 

التي   »Soime »�ركة  عام  ومدير  اEدارة 

�شناعة   يف  ال��رتاج��ع   Üاأ���ش��ب��ا ���رح��ت 

الباطون  وارتباطه بحركة البناء وقالت: 

اEيطالية،  �ركة   »Soime« �ركة  »كانت 

�شبلني  ترابة  ا�شرتتها   2004 العام  ويف 

ت�شري  الباطون  و�شو¥  للباطون،  كمجبل 

من تل∂ الفرتة اىل االBن بالوترية نف�شها، 

لي�ش  القطا´  ه��ذا  يف  تراجع  ما  اأن  اEال 

ال�شنتني  ففي  للعمل،  الرخ�ش  بل  العمل 

 20 الرخ�ش  ن�شبة  تراجعت  االأخ��ريت��ني 

وال  الباطون  يوKDر يف جمال  وهذا ⁄   %
انتاجيتنا الأننا ال نزال نعمل بالرتاخي�ش 

التي كان فيها عمل وبيع قوي  القدÁة، 

 Üالعر امل�شتãمرين  على  نعتمد  وكنا 

كانوا  من  وهم  املغرتبني،  واللبنانيني 

يحركون جمال البناء، وبالتا› �شيرتاجع 

اال�شتãمار  يحبون  الذين  االأ�شخا�ش  عدد 

العقارات  جمال  يف  خ�شو�شًا  البلد  يف 

الكبرية (ال�شقق 400 مرت واأكÌ)، وبتوق∞ 

يف   Ì��اأك نتاأKر  اأن  نتوقع  الرتاخي�ش 

ت�ري∞  تراجع  ب�شبب  املقبلة  ال�شنوات 

اأعمال الباطون يف داخل البلد«. 

سبب تراجع االستثمارات
»كل  الرتاجع:  هذا   Üاأ�شبا عن  وتابعت 

فال  االأمني  الو�شع  ب�شبب  هو   çيحد ما 

 Üالعر من  العمل  اEىل  ليعود  يت�شجع  اأحد 

معظم  املغرتبني،واأوقفوا  واللبنانيني 

يف  االأو�شا´  ب�شبب  لي�ش  ا�شتãماراتهم 

االأو�شا´  ب�شبب  اأي�شًا  بل  فق§  لبنان 

اأي�شًا. واأقول  االأمنية يف البلدان العربية 

تراجع  فيها  �شيكون  املقبلة  ال�شنوات  اEن 

كبري، و�شتكون من ال�شنوات اÿطرة على 

البلد،  وبالتا› على و�شع  البناء،  و�شع 



NRMCA، وهناك  االيزو ولدينا �شهادة 

جمابل ال تراقب النوعية وهناك ور�ش ال 

تهمها النوعية الأنها ال تخ�شع للمراقبة، 

على  رقابة  للدولة  يكون  اأن  يجب  وهنا 

كل ور�شة ليعرفوا ما يو�شع من مواد  يف 

ظل وجود جمابل غري منظمة واأخرى ال 

حترتم االنظمة«. 

المنافسة الخطرة 
وعن مناف�شة املخالفني ملن يعمل وفق 

قوية  مناف�شة  هناك  »بالتاأكيد  القانون: 

لي�شت  �شغرية   جمابل  من  باملئة  مئة 

اأق��ل  كلفتها  الأن  نوعية  رق��اب��ة  لديها 

ف�شحة  يجد  كان  اأي  و�شار  كلفتنا،  من 

اىل  موادها  ل 
ّ
ويحم مقلع  اىل  يحولها 

خطراً  ي�شكل  ما  وهذا  والور�ش،  املعامل 

هناك  تكون  اأن  بد  ال  ل��ذا  البناء،  على 

والكل  الباطون  ومعامل  للمقالع  رخ�ش 

وموا�شفات  وقوانني  انظمة  وفق  ي�شري 

عمل  ي�شري  وه��ك��ذا  االأول���ي���ة،  ل��ل�����روط 

اجلميع ب�شكل منظم. 

�شعوبة  وج��دن��ا  ال��و���ش��ع  ه���ذا  ظ��ل  يف 

وكل  رقابة،  لدينا  الأن  ور���ش  با�شتالم 

قبل  تفح�ش  معملنا  اىل  تدخل  �شاحنة 

�ركات  هناك  بينما  حمولتها،  تفرغ  ان 

اأخرى حت�شل على موادها من اأي م�شدر 

وقد ال يكون لديها ترخي�ش، ولي�ش لديها 

مهند�شني  لدينا  نحن  بينما  مهند�شني، 

وخم��ت��رات ورق��اب��ة على ك��ل م��ا يدخل 

على  رقابة  نطلبه  ما  وكل  املعمل.  اىل 

موا�شفات  املواد االأولية وعلى الت�شنيع، 

ونقابة املهند�شني حتاول م�شاعدتنا يف 

و�شع الدرا�شة وال�روط التي ال تزال قيد 

الدر�ش«. 

حوار: عبداهلل حداد
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á∏HÉ≤e

 «Beauty Care» مدير عام شركة
لميا نصر الدين� شعارنا يصلح العطار ما افسده الدهر 

 .»êعلى طبيعته بالتدر

وعما حتويه منتجاتهم قالت ن�ر الدين: 

من  م�شتخرجة  كرÁاتنا  تركيبة  »ك��ل 

ن�شتخدم  مãاًل   (BIO) الطبيعية  امل��واد 

 êلعال جنكوبيلوبا  نبات  االأوليفرا،  نبتة 

بذور  وRي��ت  والبابو„  وال��ورد  ا◊��رو¥، 

الذرة وRيت بذور القمí وجزيئة النانو من 

البحرية  ال�شامونيت  �شمكة  ومن  اÿيار 

 êالكوالجني، باال�شافة اىل عال êن�شتخر

التدخني  �شد   êعال وهو   Anti Oxidant
من  فكل  اEيجابية،  نتيجة  اأعطى  وفعاًل 

كانت مدخنة اأو Œل�ش بني مدخنني تتعب 

بطريقة   êالعال ه��ذا  فت�شتعمل  ب�رتها 

�شريوم يف الليل وكرË يف النهار وما�ش∂ 

للب�رة  الن�شارة  يعطي  اال�شبو´  مرة يف 

ويجددها«. 

بع�شها  وت���اأK���ر  ال��ب�����رة  اأن����و´  وع���ن 

يتم   ⁄ »اPEا  قاFلة:  اأو�شحت  بالكرÁات 

تت�رر  ق��د   íشحي� ب�شكل  الت�شخي�ش 

تزور   êعال اأي   Ëتقد قبل  لهذا  الب�رة، 

وت�شخ�ش  منزلها  يف  ال�شيدة  خبريتنا 

ب�رتها ونحدد م�شكلتها وبعدها نعطيها 

 êوعال ب�رة  تنظي∞  لها  ونقدم   ،êالعال

يظهر  النه  مبا�رة  النتيجة  وتاأخذ  او› 

اأي حت�ش�ش اأو اأي تفاعالت تظهر خالل 24 

�شاعة، مع مراعاة ما قد يكون لدى املراأة 

مãاًل  معينة،  م��واد  Œ��ا√  ح�شا�شية  من 

املراأة التي لديها ح�شا�شية  Œا√ ال�شم∂ ال 

ت�شتطيع اأن ت�شتخدم الكوالجني. 

املحلية  اال�شوا¥  اىل  وندخل  اللبنانية، 

بعد نيل موادنا اىل ترخي�ش من معهد 

ما  بكل  نهتم  ال�شحة.   ووRارة   çالبحو

مãل:  عناية  من  واجل�شم  الب�رة  تطلبه 

والرتطيب،  وال�شد  للتنحي∞  كرÁات 

اأK��ن��اء  ي�شتعمل  للتنحي∞  بالن�شبة 

‡ار�شة الريا�شة ويعطي مفعوله بن�شبة 

اما  الغذاء.  يف  تنظيم  رافقه  اPا  جيدة 

خ�شو�شًا  عالية  بن�شبة   èيعال الرتهل 

بعد الوالدة، في�شاعد ج�شدها يف العودة 

Éæ°Uع```á ا÷øe âJÉH ∫É```ª اº```gC اÉæ°üdعäÉ اŸ£∏وá```H ع∏≈ اüd°©»د 

 á«عÉæ°üdواد اŸا ¿C’ ,ö```TÉبe »عÉªàLا ÒKCÉJ äاP É¡fوc …دÉ```°üàb’ا

 øe Òبc AõL É```¡LÉàëjh ádhداàŸواد اŸا º```gCا øe Èà©J á```«©«ب£dا

 âا راعò¡d ,‹É◊ا öü©dا ‘ (Aوا°S ع∏≈ حد ∫É```Lرh AÉ°ùf) ™ªàéŸا

 kÉª¡e kاõ«ح â£اعh ôeC’ا اòg zBeauty Care{ÜhôZ ÖdÉ£dا{ á```cöT

 .á«Ä«بdاh ájدÉ°üàb’ا πeوا©dا IÉاعôe ™e ,»©«ب£dع« اÉæ°üdا èjhÎ∏d

 É«Ÿ zدÉ°üàb’اh áعÉæ°üdا{ â```≤àdا ácöûdا äÉéàæe ≈∏ع ´Ó```WÓdh

 ∫hدdاh ¿Éæبd ‘ É¡WÉ°ûf øع âaqôع »àdا ácöûdا ΩÉع ôjدe øjدdا öüf

 :á«Hô©dا

»نحن �ركة »الطالب غروÜ« ل�شاحبها 

fi��م��د ب��ن ط��ال��ب، ل��دي��ن��ا ف����رو´ يف 

ال�شعودية الريا�ش جدة الدمام املدينة، 

واالأردن وكنا يف قطر و�رنا يف لبنان، 

موD�ش�شة   »Beauty Care« �ركة  ونحن 

العناية باجلمال، ون�شّنع كل ما يخ�ش 

�شوي�ري  واEنتاجنا  باجلمال،  العناية 

مئة يف املئة، ي�شّنع يف �شوي�را وير�شل 

الفرو´  على   ´Rيو  åحي ال�شعودية  اىل 

بعد الوالدة، في�شاعد ج�شدها يف العودة 
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 Üوكلو بيو-  تال  »بيوتال-  كرÁاتنا 

الذهب ونوفاتري«.

�شابقًا   DلوDاللو ا�شتخدام  يف  الفر¥  وعن 

والذهب حاليًا قالت: »قد تتح�ش�ش الب�رة 

الب�رة  اأن  اEال  ال�شيء،  بع�ش   DلوDاللو من 

اEن اÿاليا  الذهب، وقيل  لت 
ّ
ا◊�شا�شة تقب

مãاًل  ال��ذه��ب،  ب��ب��ودرة   èتعال ���ش��ارت 

 íFو�را �شريوم  عندنا  الذهب  جمموعة 

الذهب، مع كل جل�شة بعد تنظي∞ الب�رة 

الطاقة،  �شريوم  مع  الذهب   íFرا� ن�شع 

معني  بنم§   êالعال يكون  اأ�شبو´  اأول 

االأ�شبو´  يف  وي�شتبدل  بالرتطيب،  خا�ش 

الãاÊ فتو�شع �ريحة الذهب مع البيلين≠ 

ويو�شع �شريوم الطاقة ونغري الطريقة، يف 

هذا العالê هناك اأربع كرÁات«. 

 وعن ت�شنيعهم لكرÁات تنا�شب تغريات 

»كل  قالت:  العمرية،  املراحل  مع  الب�رة 

فالطفل  لتغيري،   êحتتا العمرية  املراحل 

املراهقة  �شن  ويف  العادية،  الب�رة  لديه 

وال  والتغيري  بالتفاعل  الهرمونات  تبداأ 

تكون  ق��د  الب�رة  نوعية  حت��دي��د  Áكن 

دهنية اأو جافة، ويف �شن 22 تبداأ الب�رة 

بتحديد نوعيتها، ويف �شن 30 تبداأ الب�رة 

بالتك�ر  يبداأ  الكوالجني  الأن  بالتطلب 

واال�شتني التي هي الطبقة الو�شطى وتكون 

 íاأن�ش اأكÌ، وبالن�شبة ›   êبحاجة للعال

 من 
ً
بالعناية بالب�رة من عمر 20 �شنة بدء

كرË الرتطيب النهاري وكرË العيون ملنع 

جميلة  بتجعيدة  امل��راأة  فتكر  التجعيد، 

يزيد عددها،  للرتطيب فال  الأنها خ�شعت 

تعب  عوامل  توDخر  االأول  من  العناية  الأن 

نخ�شع  نحن  اÿ�شو�ش  وبهذا  الب�رة. 

اÿبرية لدورات ومراحل متتالية، ومن ⁄ 

تكت�شب اÿرة واملعرفة ال Áكن اأن تتابع 

معنا«.

وعن عدم وجود خراء �شباÜ الن الرجل 

 Üشبا� يعيد  اEنه  القول  وÁكننا  اÿاليا، 

املراأة، نحن اليوم يف ع�ر الذهب«.

واأ�شافت: »ومع تطور �شناعتنا بات اليوم 

�شعارنا ي�شلí العطار ما اأف�شد√ الدهر

امل�شكلة   نحدد  الأننا  م��ا،   ḿ ن��و من   Ì��اأك

ب�رعة،  الب�رة  تتجعد  ف��ال  ونعاجلها 

اأ�شهل من  كونه  لعالجنا  الكãريات  وتلجاأ 

فيها  يكون  قد  التي  التجميل  عمليات 

هو  الب�رة  حقن  حتى  �شلبية،  تفاعالت 

م�شاكل  اىل  ون�شي∞  م��رح��ل��ي.    êلعال

املراأة  ورKت  اPEا  الوراKي،  العامل  الب�رة 

االنتفاñ حتت العني ال Áكن معاجلته اEال 

عر اجلراحة، واPEا كان ب�شبب عوامل التعب 

معاجلته  Áكن  الهرمونات  وتغيريات 

من  التجعيد  نلغي  اأن  ولكن  بالكرÁات، 

مكانه نهاFيًا فهذا م�شتحيل. فاالبتكارات 

ا◊ديãة تخف∞ وتعالè وتقلل من مظاهر 

تعب الب�رة«. 

قالت:  اأي�����ش��ًا  ال�شناعة  ل��ه��ذ√   êيحتا

»ب�راحة لي�ش لدينا �شبان الن خبرياتنا 

 êوR ا اأرادPEلهن، واRتزرن ال�شيدات يف منا

اأي امراأة اأن ياأخذ هو العالê من Rوجته، 

ولكن  والرجال،  للن�شاء  هو  عالجنا  الأن 

فق§،  للن�شاء  نقدمها  العناية  جل�شات 

تدريب  يف  �شعوبة  ‚د  قد  اأننا  خا�شة 

الن�شاء  من  العديد  اأن  نرى  لذا  الرجال، 

اأن  خا�شة  لرجالهن  الكرÁات   Íيطل

امل��راأة  ب�رة  بني  تختل∞  ال  الرتكيبات 

الطبيعة  عوامل  اأن  مع  الرجل،  وب�رة 

تتغري  التي  امل��راأة  ب�رة  على   Ìاأك توKDر 

وتقلبات  والدة  من  اجل�شدية  بتغرياتها 

الهرمونات. 

يف  ال�ركة  اطلقته  ال��ذي  اجل��دي��د  وع��ن 

»طرحنا  الدين:  ن�ر  مليا  قالت  االأ�شوا¥ 

الذهب  و�شريوم  الذهب،   Üكلو فرتة  منذ 

وت�شتطيع  والطاقة،  الذهب   íFرا� مع 

خ�شو�شًا  وحدها  ت�شتخدمه  اأن  امل��راأة 

باال�شافة  وقت،  لديها  لي�ش  التي  للمراأة 

تعتر  ال��ت��ي  ال��ذه��ب  جمموعة  اىل 

Áنع  كونه  للب�رة  عالجًا 

ويجدد  ال�شيخوخة 

Tel: 00961 1 397180
Sodico Square Bloc c. 7 Etage
Cel: 00961 70 454700
E-mail: giotalswuiss.com
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هــــــذا امللحـــــق

امللحق  هذا  من  الهدف  اأن 

خلق  يف  املــ�ــســاهــمــة  ــو  ه

مبا  وطني  ٌبعّد  ذات  ق�سية 

يتعلق بالتعريف عن املنتج 

 اللبناين ومنحه هوية خا�سة، 

ــه ملا  ــج ل ــروي ــم ال ومــن ث

م�سافة  قيمة  مــن  يحمله 

من  قالب  يف  عراقته  تظهر 

جانب  اإىل  والتميز  اجلــودة 

الأناقة والريادة والإبداع. 

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon
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�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذيةال�صناعات الكيميائية والبال�صتيك

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صةامل�صنوعات اخل�صبية

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االاآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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ògا  اUE°دار   Iôµa  ¬°SÉ°SCا ع∏≈   â«æH  …òdا  CبداŸا  øe  kÉbÓ£fا

 ÊÉæب∏dع« اÉæ°üdا êÉàf’ا ≥jو°ùJ ¤Eا kÉ°SÉ°SCد± اÉ¡dاh ≥ë∏Ÿا

.áØ∏c πbCاh πFÉ°Sوdا ´öSCÉH

عªدä اEدارI اá∏éŸ اôe ¤EاعIÉ اÉ≤æd• اπ«¡°ùàd á«dÉàd اdوU°و∫ 

:á«fÉæب∏dا á©∏°ùdا ¤Eا

دوليًا  املعتمد  القطاعي  الت�شني∞  خ��الل  م��ن  املنتجات  عر�ش   : kÉ«æ¡e  1
Ã H.S.Codeا ي�شهل على امل�شتفيد الو�شول اEىل ال�شلعة ال�شناعية ب�شهولة.

اأو�شع  اأكر عدد من القراء لهذا امللحق من خالل توRيعه يف   Üجذ  :kÉ«≤jو°ùJ   2
نطا¥ ‡كن على املوD�ش�شات واجلهات املعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�شة ” 

تكوينها عر اأختيار موD�ش�شات Pات ن�شاطات Œارية تتوافق مع وجهة املنتجات 

ال�شناعية اللبنانية امل�شمولة يف امللحق. وPل∂ اأما من خالل طبعه داخل املجلة 

اأو بطبع كميات اE�شافية منف�شلة توR´ وفق قاعدة املعلومات املكونة.

3 اáØ∏µd: تخفي�ش الكلفة على ال�شناعيني ب�شكل كبري جداً بحيå ت�شل اEىل الرمزية 
‡ا يحفز اأكر عدد منهم لعر�ش منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.

للمجلة  Êل����ك����رتوEاال امل���وق���ع  ع��ل��ى  امل��ل��ح��ق  ه����ذا  و���ش��ع   :kÉ`̀«`̀Lو`̀dو`̀æ`̀µ`̀J    4
املرات  األ��و±  ع�رات  اأ�شتعماله  ي�شاع∞  Ãا     www.sinaaiktisad.com
اBال±  على   kÉfÉ› امللحق  توRيع  اEىل  باالE�شافة  املطبوعة.   ïالن�ش اEىل  باالE�شافة 

املوD�ش�شات.

¿É```````````````````````````````````````æÑd ‘ ™æ°U¿É```````````````````````````````````````æÑd ‘ ™æ°U
OÉ``°üàb’Gh á``YÉæ°üdG á``∏› ≥``ë∏e

¿É```````````````````````````````````````æÑd ‘ ™æ°U
Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

¿É```````````````````````````````````````æÑd ‘ ™æ°U

¿ÉæÑd πÑL

´É≤ÑdG

∫Éª°ûdG

á«HƒæédG á«MÉ°†dG - ähô«H

ÜƒæédG

¿ÉæÑd »a ™æ°U ≥ë∏e

äÉcGôà°TE’G

 OGóM ˆGóÑY

ø«°ùëdG óÑY ¢SÉÑY

á∏bÉY »à°Sƒc

≥«bO ø°ùM

¬«≤a óªëe

»Ñgh ÖæjR

êÉëdG ∫’O ,QOÉf áfÉeƒL

ÖdÉW ∫Éæe - ¢S qQó oe É«e

≥WÉæªdG ƒHhóæeh ¿ƒ∏°SGôªdGäÉcGôà°TE’Gh äÉfÓYE’G

äÉeƒ∏©ªdG ÉJGO
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á«YÉæ°U äGQOÉ°U

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر العشرة األولى من 
العام 2013 بزيادة مبلغ 8Ö1 من نفس الفترة للعام 2012

á«YÉæ°U äGQOÉ°U

 øe ¤hC’ا Iöû©dا ô¡°TC’ا ∫ÓN á«fÉæب∏dا á«عÉæ°üdا äدراÉ°üdا áª«b ´وª› ¿Cا¤ ا äاAÉ°üا’ح √òg Ò°ûJ

 É¡æ«ع IÎØdا ∫ÓN Cو¿ د.ا«∏e 444 h رÉ«∏e 2 πHÉ≤e (Cد.ا) »µjôeCر ا’hو¿ د«∏e 642 h رÉ«∏e 2 ≠∏H 2013 ΩÉ©dا

 % 8.1 ¬àب°ùfh ´ÉØJرÉH …C2011, ا ΩÉ©dا øe É¡æ«ع IÎØdا ∫ÓN Cو¿  د.ا«∏e 761 h رÉ«∏e 2 h 2012 ΩÉ©dا øe

.2011 ΩÉ©dا ™e áfرÉ≤e % 4.3 ¬àب°ùfh ¢VÉØîfاh 2012 ΩÉ©dا ™e áfرÉ≤e

Œ Éªcدر ا’É°TEرI ا¤ اª› ¿Cو´ 

 ∫ÓN á«عÉæ°üdا äدراÉ°üdا áª«b

 ΩÉ©dا  øe  ¤hC’ا  Iöû©dا  ô¡°TC’ا

 ≠∏H  (ähRÉŸا  IدÉe  ¿hد)  2013
 πHÉ≤e Cو¿  د.ا«∏e 351 h رÉ«∏e 2
 ∫ÓN Cو¿  د.ا«∏e 417 h رÉ«∏e 2
 2012  ΩÉ©dا  øe  É¡æ«ع  IÎØdا

 %  2.7  ¬àب°ùfh  ¢VÉØîfCÉH  …Cا

.2012 ΩÉ©dا ™e áfرÉ≤e

مغني اخوان
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انخفاض بقيمة 9Ö6 الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر تشرين 

األول من العام 2013 بالمقارنة مع الشهر نفسه في 2012 
 ¬àª«b  Ée  2013  ∫hC’ا  øjöûJ  ‘ á«عÉæ°üdا  äدراÉ°üdا ª› ≠∏Hو´ 

e 218.7∏»و¿  د.اC (e 217.1∏»و¿ د.اC دh¿ اähRÉŸ) e 241.9 πHÉ≤e∏»و¿ 
 …C2011 ا ∫hC’ا øjöûJ ‘ Cو¿ د.ا«∏e 278.5 h 2012 ∫hB’ا øjöûJ ‘ Cد.ا

 øjöûJ ™e áfرÉ≤e % 9.6 ¬àب°ùfh  Cو¿ د.ا«∏e 23.2¬àª«bh ¢VÉØîfCÉH

 %  21.5  ¬àب°ùfh   Cد.ا e∏»و¿    59.8  ¬àª«bh  ¢VÉØîfCاh  2012  ∫hC’ا

2011 ∫hC’ا øjöûJ ™e áfرÉ≤e

أوًال : 
أهم المنتجات المصدرة 
حسب أقسام التعرفة 
الجمركية والصناعات 
الغذائية في المقدمة:

المرتبة األولى:

منتجات �شناعة االأغذية: اPE بلغت قيمتها 

37.5 مليون د.اأ خالل       ت�رين االأول 
2013

المرتبة الثانية: 

االBت واأجهزة ومعدات كهرباFية: اPE بلغت 

قيمتها 37.1 مليون  د.اأ

المرتبة الثالثة:

بلغت   PEا وم�شنوعاتها:  عادية  معادن   

قيمتها 35.2 مليون د.اأ

المرتبة الرابعة:

وبلغت  الكيماوية  ال�شناعات  منتجات 

قيمتها 30.6 مليون د.اأ

المرتبة الخامسة:

وبلغت  وم�شنوعاتهما  وكرتون  ور¥ 

قيمتها 16٫1 مليون د.اأ

اماكو غروب

شركة سبسبي
مؤسسة عمادز فود-الطاحونة البيضاء
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á«YÉæ°U äGQOÉ°U

ال�شناعية  ال�شادرات  اEح�شاءات  اأ�شارت 

اأن  اىل   2013 االأول  ت�رين  �شهر  خالل 

امل�شتوردة  الدول  الFحة  ت�شدرت  العرا¥ 

جاء  وقد  اللبنانية  ال�شناعية  للمنتجات 

ترتيب الدول كما يلي:

المرتبة األولى:

ت�شدرت العرا¥ هذ√ الالFحة، حيå بلغت 

 21.7 ال�شهر  هذا  اEليها  ال�شادرات  قيمة 

مليون د.ا اأي ما يواRي 9.9 % من القيمة 

االEجمالية لل�شادرات ال�شناعية .

المرتبة الثانية: 

هذ√  املتحدة  العربية  االEمارات  اأحتلت 

املرتبة حيå بلغت قيمة ال�شادرات اEليها 

21.3  مليون  د.اأ اأي ما يواRي 9.7 %.

المرتبة الثالثة: 

هذ√  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأحتلت 

املرتبة حيå بلغت قيمة ال�شادرات اEليها 

19  مليون  د.اأ اأي ما يواRي 8.7 %.

المرتبة الرابعة: 

�شوريا، حيå بلغت قيمة ال�شادرات اEليها 

هذا ال�شهر 18.7 مليون د.اأ

ثانيًا : 
أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول والعراق في المرتبة األولى واإلمارات ثانيًا:

دايري خوري

محامص االمين
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المرتبة األولى: 

ال�شهر  هذا  خالل  العربية  الدول  �شكلت 

ال�شناعية  لل�شادرات  الرFي�شية  ال�شو¥ 

االأجنبية،  الدول  اىل  ن�شبة  اللبنانية 

 120.1 اEليها  ال�شادرات  قيمة  بلغت  فقد 

من   %  54.9 ن�شبته  ما  اأي  د.اأ  مليون  

جممو´ ال�شادرات ال�شناعية.

المرتبة الثانية: 

اأحتلت الدول االأفريقية الغري عربية هذ√ 

املرتبة اPE اأ�شتوردت ما ن�شبته 16.5% 

المرتبة الثالثة: 

واأ�شتوردت  عربية  الغري  االB�شيوية  الدول 

ما ن�شبته 12.3%

المرتبة الرابعة: 

ن�شبته  ما  واأ�شتوردت  االأوروبية  الدول 

% 10.4
الدول  اىل  امل�شدرة  املنتجات   Rاأبر

العربية، والغذاFية اأواًل :

 24،2 بقيمة  االأغذية  �شناعة  منتجات 

مليون د.اأ

بقيمة  الكيماوية  ال�شناعات  منتجات 

22،3 مليون د.اأ
بقيمة  كهرباFية  ومعدات  واأجهزة  اBالت 

17،7 مليون د.اأ
ور¥ وكرتون وم�شنوعاتهما بقيمة 11،4 

مليون د.اأ

ثالثًاً : 
أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول والدول العربية في المرتبة األولى 

واألفريقية ثانيًا:

%
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á«YÉæ°U äGQOÉ°U

1- ال�شادرات ال�شناعية والتي كان اأهمها كما Pكرنا �شابقًا خالل �شهر ت�رين االأول 
العرا¥  وت�شدرت  د.اأ  مليون   37،5 قيمتها  بلغت  وقد  االأغذية  �شناعة  منتجات   ،2013
الFحة البلدان امل�شتوردة لهذا املنتè اPE اأ�شتوردت ما قيمة 6،6 مليون د.اأ ومن Kم اململكة 

العربية ال�شعودية بقيمة 4،9 مليون د.اأ ويليها �شوريا بقيمة 4،0 مليون د.اأ.

الدول  العرا¥ �شدارة  واأحتل  الكهرباFية  االBالت واالأجهزة واملعدات  تليها �شادرات   -2
امل�شتوردة لهذا املنتè بقيمة 4،9 مليون د.اأ ومن Kم �شوريا بقيمة 3،3 مليون د.اأ واململكة 

العربية ال�شعودية بقيمة 2،8 مليون د.اأ

امل�شتوردة  البلدان  العادية وم�شنوعاتها وت�شدرت تركيا الFحة  املعادن  تليها  Kم   -3
 4،8 د.اأ ومن Kم جمهورية كوريا بقيمة  8،1 مليون  اأ�شتوردت ما قيمته   PEا  èلهذا املنت

مليون د.اأ واالأردن بقيمة 2،7 مليون د.اأ

4- اأما املنتè الرابع وهو منتجات ال�شناعات الكيماوية وقد ت�شدرت االمارات العربية 
املتحدة الFحة البلدان امل�شتوردة لهذا املنتè اPE اأ�شتوردت ما قيمته 4،8 مليون د.اأ وتليها 

اجلزاFر  بقيمة 4،8 مليون د.اأ وKم اململكة العربية ال�شعودية بقيمة 3،1 مليون د.اأ

رابعًا : 
توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة إليها خالل شهر 

تشرين األول 2013: وصناعة األغذية في نفس الفترة والعراق أوًال.

رغم الظروف االستثمار 
الصناعي يرتفع:

واردات اآلالت والمعدات 
الصناعية

قيمة  جممو´  بل≠  اأخرى  جهة  من 

واملعدات  االBالت  من  الواردات 

الع�رة  االB�شهر  خالل  ال�شناعية 

 264،3 نحو   2013 العام  من  االBوىل 

د.اأ  مليون   239،4 مقابل  د.اأ  مليون 

 2012 العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

اأي باأرتفا´ ون�شبته 10،4%.

سيوم

شركة زياد بوعز

مياه صحة شركة تفنكجيان اخوان

كساره
Ksara Encrier A4 Ar.indd   1 2/5/08   10:28:29 AM
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

   ¿ÉæÑd - ähÒH - ¢ù∏µŸG - ÏŸG ájQƒ°üæe

961 (1) 685090 :¢ùcÉa     -  66 : Ü.¢U -  961 (1) 680680 : ∞JÉg

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

ÜhôN ¢ùHO - á«ª°ùª°S - IhÓM - Ωƒ≤∏M áMGQ - áæ«ëW

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
114720 :.Ü.¢U - 01/545331  : ¢ùcÉa - 01/273649 -545331: ∞JÉg - ähÒH

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

ABDUL KADER GHANDOUR & SONS S.A.L

ábó°U ácô°T 

äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ª∏dSadaka 
(ôjó°üJh OGÒà°SG) É¡YGƒfG ≈∏Y äÉæé©ŸGh á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

  961 01/542542-278248 :¿ƒØ∏J - ¿ÉæÑd ähÒH - ¢ù«°ùbG ´QÉ°T - óÑ©dG ôÄH

  961 01/543030 :¢ùcÉa

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

 961 1 475172 :∞JÉg - º°TÉg á£fi ÖfÉL ôjó¨dG á£jƒ– :∫hCG ´ôa

961 1 475173 :∞JÉg - ôjôØdG á°SQóe πHÉ≤e äBÉØµdG :ÊÉK ´ôa

á«bô°Th á«HôZ äÉjƒ∏M

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com
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 ÖæY ¥Qh  áLRÉW äÉÑ∏©e - äÉ«Hôe - ¢ù«Ñc - äÓ∏îe

¿ƒàjR âjR - ¿ƒàjR 

Ω.Ω.¢T á©«°†dG äÉLƒàæe ácô°T

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

 961 (6) 952838 : ∞JÉg - »dÉª°ûdG ¿ÉæÑd - É≤YôØc - IQƒµdG

  961 (3) 303842 : …ƒ«∏N - (6) 952828 : ¢ùcÉa

¿ÉæÑd - ¿ƒ«eG 12 : Ü.¢U

 E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

äGQÉ¡ÑdG ´GƒfCG ôîaCG

961 1 705277 03 771519 :∞JÉg - ¿ÉæÑd - ähô«H  - …ó∏ÑdG Ö©∏ªdG IójóédG ≥jôW
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العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  ٦٣٦١٠٥/ ٠٣ - ٠٨/٥٤٤٨٣٦ بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: ٠٣/٨٩٥٣٩٥ - ٠١/٨٣٤٢٢٢ - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - ٧١/٨٩٤٨٩٨

ôHÉL AÉæHG ôHÉL ¿ÉÑLGh ¿ÉÑdG

1951 òæe IOƒ÷G QGƒ°ûe



Ω.Ω.¢T ¿Gƒ`NG …hÉ``Ñ∏M á`cô`°T

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
(ôjó°üJh OGô«à°SG) äGQÉ¡ÑdGh ÜƒÑëdG ´GƒfG ™«ªL ∞«∏¨Jh Ö«°VƒJ

 áæLGÈdG êôH -  24/171 : Ü.¢U - »°ù«FôdG ¢ùjhôdG ´QÉ°T - ∂jôM IQÉM

  961 (1) 556059 : ¢ùcÉØ∏J - 961 (1) 556058 : ∞JÉg  

E-mail : helbawi@helbawibros.com 961 (3) 220896/95/93 : …ƒ∏N

∫.Ω.¢T IQhódG øMÉ£e 

 Dora Flour Mills SAL
±ÓYCGh Ö°ùc ,á«JÉÑf äƒjR / IQòdGh íª≤dG ó«ª°Sh ≥«bO 

961 (1) 252580 : ¢ùcÉa - 961  (1) 252577 :∞JÉg- OƒªM êôH - IQhódG

¿ÉæÑd - ähÒH  11-0630 : Ü.¢U

 info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

 Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

∫.Ω.¢T á«JÉÑædG äƒjõdG áYÉæ°üd Ω P

ZM Vegetable Oils Industries SAL
±ÓYCGh Ö°ùc ,á«JÉÑf äƒjR / IQòdGh íª≤dG ó«ª°Sh ≥«bO 

961 (1) 252580 : ¢ùcÉa - 961  (1) 252580 :∞JÉg- ¿Ghô°ùc - íÑ°üe ¥hP

¿ÉæÑd - ähÒH  11-0630 : Ü.¢U

info@zmvegetableoils.com

 Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

Ω.Ω.¢T ÜhôZ IÒÑZ-ìƒàØdG øMÉ£e

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

 ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ôjõZ IójóL - ¿Ghô°ùc - ¿ÉæÑd πÑL

961 (9) 925361 :¢ùcÉa - 961 (3) 643502 - 961 (9) 925965 : ∞JÉg

 E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

º«æZƒHCG óªMCGh º«gGôHEG ácô°T

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

  »Hô¨dG ´É≤ÑdG - √QÉæŸG

 É«°TGQ ΩÉY ≥jôW

  961 8 563190 :∞JÉg

  961 3 609001

961 8 563134/5 :¢ùcÉa

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com
website:www.manaradairy.com

¿ÉÑLC’Gh Ö«∏◊G äÉ≤à°ûe áYÉæ°U

Yougurt & Cheese Products

zƒµjOƒa{ Ω.Ω.¢T ø°ûjQƒHQƒc ∫ÉjÎ°SófG Oƒa

Food Industrial Corporation sarl (Fodico) 
äGQhõÑdGh ÍdG Ö«°VƒJh áÄÑ©Jh ¢ü«ª–

hÒàdG - äÉØjƒ°ûdG

  961 (3) 922461 : ∞JÉg

961 (5) 433535 : ¢ùcÉa

fadico@cyberia.net.lb
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 ¿ÉÑLC’Gh ¿ÉÑdCÓd ∫Éª°ûdG ácô°T

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Ö«∏◊G äÉ≤à°ûe áaÉch ¿ÉÑLCGh ¿ÉÑdCGMilk & Cheese & All Dairy Products

ΩÉ©dG ≥jô£dG - ÉJôZR - áWÉjôe

 +961 3 982420- +961 3 286422 :∞JÉg 
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SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON

WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM

THE CHICKEN YOU CAN TRUST
Ohó`M Ó`H á≤`K

IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ‹ƒØ«J ácô°TTivoli Co.
’ƒcƒ°T áXƒH ,á«HôZ äÉjƒ∏M ,ôcÉµ°S á«HôY äÉjƒ∏M áYÉæ°U

»°VÉ≤dG ô°ùL - ±ƒ°ûdG - ¿ÉæÑd πÑL

¬µ∏Ã - ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG

 961  (5) 340440 - 430560 :∞JÉg 

961 (5) 340440 : ¢ùcÉa 961  (3) 340440 

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream
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 961 3 215888- 961 5 600006 : ∞JÉg - ÉjÉ£Y óªMG ∂∏e IQÉ◊G - áªYÉædG 

ähÒH 14/5445 : Ü.¢U - 961 5 600346 : ¢ùcÉa

 www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 ¢ùcƒ∏a’ πeÉ©e 

á«YÉæ°üdG   

ÉjÉ£Y óªMG
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�شركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: 296176  )4( 866277-961 )3( 961

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿GƒNG Ωƒ∏°S 

Salloum Bros For Industry & Trading 

 ,ÖæYh ÜhôN ¢ùHO 

 Oƒ≤©e ÚJ

 Grapes Molasses 

 ¿hÎÑdG 

ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ÉJÉ©∏°S

961 (6) 642042 : ∞JÉg

961 (6) 740692 

 961 (3) 722077 : …ƒ∏N

961(6) 642042 : ¢ùcÉa

IOÉ©°S π«∏N ájÉæH ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG áéjôŸG - GóÑ©H - ¿ÉæÑd πÑL

961 (05) 483305 - (03) 478582 -268558 :∞JÉg

äÉæÑdG ∫õ¨d ÉfGƒg ™æ°üe

Hawana Cotton Candy Factory
Ghazel El Banat Sweets Industry  /  äÉæÑdG ∫õZ áYÉæ°U  

cotton-candy-factory@outlook.sa

ôcÉµ°ù∏d ÉÁQ á°ù°SDƒe

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

 961 (8) 506298 : ∞JÉg óeÉM á©ªL ájÉæH ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG ÉjÉÑ∏©J - ´É≤ÑdG - á∏MR

961  (3) 640775 - 961  (8) 506298 :¢ùcÉa

 ´öSC’G ≥jô£dG

»YÉæ°üdG ≥jƒ°ùà∏d

¿ÉæÑd ‘ ™````````æ°U



¿ÉæÑd – π«ÑL -Éà«à°ùe -á∏≤◊G Ió«°S ´QÉ°T

 961  (9) 796502 - 796144 : ∞JÉg

 961 (9) 796146 :¢ùcÉa

Ω.Ω.¢T …ôZCG ¿ƒ°ùæHhQ

 áª©£ªdG QÉ°†îdG ∫ƒà°T áYÉæ°U -á q«µ«à°SÓÑdG äƒ«ÑdG áYÉæ°U

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توDّم��ن روبن�شون اأغري ت�شميم،ت�شنيع 

 çوتركي��ب البي��وت البال�شتيكّية وف��ق اأحد

االأخ��رى  والبل��دان  لبن��ان  ف��ي  التقني��ات 

اأ�شترالي��ا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��را¥، 

وغيرها. كم��ا ت�شاهم في اEنتاê اأجود اأنوا´ 

ال�شت��ول المطعم��ة (البن��دورة والباPنج��ان 

والبطيï وال�شم��ام...) مما يكفل  للمزارعين 

توّف��ر  اأمã��ل.    لح�ش��اد  مãالي��ة  بداي��ة 

روبن�شون اأغري كافة الم�شتلزمات الزراعّية 

والبذورالمهجّن��ة    ال��ري  كم�شتلزم��ات 

واالأ�شمدة الكيماوي��ة والع�شوّية باالE�شافة 

اEلى االEر�ش��اد الزراعي لم�شاعدة المزار´ في  

الح�شول على اEنتاê اأف�شل ونوعّية ممّيزة. 

 IQÉéJh áYÉæ°U

∞«¶æàdG OGƒe

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

 ¢ù«°ù≤dG ´QÉ°T - ∂jôM IQÉM - GóÑ©H - ¿ÉæÑd πÑL :¿Gƒæ©dG

  961 (1) 279314 : ¢ùcÉa - 961 (1) 279314 - 961 (3)926830 : ∞JÉg

ƒc ≈àØdG
     ∞«¶æàdG OGƒe IQÉéJh áYÉæ°üd 

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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 ∫.Ω.¢T ø«éjQƒ`d 
äÉ``Ø¶æªdGh  äGQƒ``£©dGh π``«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 961 (8) 513202 - 513201 : ∞JÉg  - á«YÉæ°üdG á≤£æŸG  πjÉæ©J - ´É≤ÑdG  :¿Gƒæ©dG  

961 (3) 833621 : …ƒ∏N 961 (8) 513200 :  ¢ùcÉa 

 E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

  ΩÉ©dG ≥jô£dG  - áæ«àdG ÚY - ôjõæ÷G á«bÉ°S - ähÒH : ¿Gƒ``æ©dG 

01/810454 :¢ùcÉa - 03/284690 : …ƒ«∏N - 01/809454 :∞JÉg

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

¿ƒÑ«à°SÓH ácô°T Plastiban
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 Éª«°TôØc :πª©ŸG

 á«YÉæ°üdG á≤£æŸG

: ∞JÉg

961 (5) 436115/114 

:ÖàµŸG

∂jôM IQÉM

:¢ùcÉØ∏J

 961 (1)557523 

á°UÉÿGh á«YÉæ°üdG äÉfÉgódGh á«æHC’G äÉfÉgO ´GƒfG áaÉc IQÉŒh áYÉæ°U

 áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d ƒµjG ácô°T 

Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ªdGh

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com
www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

∂«à°SÓÑdG ´GƒfG áaÉc áYÉÑWh áYÉæ°U

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

961 (3) 849700 : …ƒ∏N 961 (1) 851409 : ∞JÉg - ¿ÉæÑd - ähÒH : ¿Gƒ``````æ©dG

E-mail : abbasmiski@gmail.com

∂«à°SÓÑ∏d .Ω.´ á°ù°SDƒe 

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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961 4 296904 :¢ùcÉa - 961 4 296901/2/3 :∞JÉg ,ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG ,ÏŸG

email: tony@ldi-lb.com

ÉeGQ ∂«à°SÓH á°ù°SDƒe 

 Plastic Rama Est.
¿Éaƒdƒ°ùdGh  ¿ƒ∏jÉædG ¢SÉ«cG ™«ªL áYÉÑWh áYÉæ°U 

¥ƒbôØc ≥jôW - ôªM’G ô¡°V - …OGƒdG É«°TGQ 

961 (8) 561111 : ¢ùcÉØ∏J - 961 (3) 233692 : ∞JÉg
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Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon.  T: +961 6 922 682
 Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250

Email:ziad.w@chammas.org



Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330
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 ¿ƒfÉc ƒ«f

¢ùµJ-äQƒØeƒc

New Cannon 
Comfort Tex

¢üYÉ› ájÉæH ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG ËôdG ´Éb - á∏MR - ´É≤ÑdG

961 (8) 812260 :¢ùcÉa - 961 (8) 812260 :∞JÉg

 E-mail:  comfort@terra.net.lb

É¡YGƒfCG ≈∏Y äGRô£e - ¢ùFGôY Iõ¡LCG - á«dõæe äÉ°VÉ«H

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

ø°†ÑdG º«MôdGóÑY AÉæHG ácô°T  ø°†ÑdG á`Yƒ`ª› 

Bodon Group
 Clothes  /  äÉLƒ°ùæŸGh á°ùÑd’G áYÉæ°U

á£ëŸG - AÉæ«ŸG - ¢ù∏HGôW

2574 : Ü.¢U - 961(6) 220114  : ¢ùcÉa - 961 (6) 600558 : ∞JÉg

www.boodongroup.com

¿GƒdC’Gh ´GƒfC’Gh ±Éæ°UC’G ™«ªL Oƒ∏÷G áZÉHO

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com

Ω.Ω.¢T IQÉ`é`àdGh á`YÉ`æ°ü∏d õ`Y ƒ`H OÉ`jR á`cô`°T
ZIAD BOU EZZ CO.FOR Ind.& Commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   (٥)٩٦١ ٦١٩٦٨١(٣)٩٦١ 
 خليوي: ٦٧١٢٦٥(٣)٩٦١- ص.ب. ٣٣-١٥٠٣
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb



Lingerie     á«∏NGO á°ùÑdG

 Qó«M »HG êôH - ähÒH

ÒÑ©dG ájÉæH -  ¿hó∏N øHG ´QÉ°T 

  961 (1) 315084-5 : ∞JÉg

961 (3) 045999

 961 (1) 315085 :¢ùcÉa  

14/6282 :.Ü.¢U

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

   IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d GOƒÁQ á°ù°SDƒe                  

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

ÊhÎµdG ójôH

∞JÉg

 á°ù°SDƒe

¢ùµ«°S ÊÉL

Jany Six

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¢ùµJƒæµJ 

 TECHNOTEX
 Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

 صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

¿ÉæÑd -á«YÉæ°üdG á≤£æŸG - ¿Ghô°ùc - ÉjQGO  

  961 (9) 233761 :¢ùcÉa - 961 (9) 231542  : ∞JÉg

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com
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HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585 India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598 China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859 E-mail :mhattab@gmail.com 

www.a3hattab.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.

961-1-890117
www.uniformslb.com



Snic@dm.net.lb    www.snic.net

 ¿OÉ©ªdG ¢ü≤d Plasma - Water-Jet äÉæ«cÉe áYÉæ°U

â«fGô¨dGh ΩÉNôdG »∏Lh ô°ûæd áØ∏àîe äÉæ«cÉeh

(∂«æ°S) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¢SÉëf ácô°T

 IOÉ©°S ÚY - ÏŸG

 á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  á«YÉæ°üdG áæjóŸG 

  961 (1) 878800-890696  : ∞JÉg

961 (1) 878801 :¢ùcÉa 

IójóL -90-1159 :.Ü.¢U

∫.Ω.¢T ájQÉéàdG á«æØdG ƒµØ«d ácô°T 

 Lifco Technical & Trading Co.
 ºYÉ£ŸG äGõ«¡Œh âcQÉe ôHƒ°ùdG ±ƒaQh äGOGÈdG áYÉæ°U 

ƒµØ«d Îæ°S - ΩÉ©dG ≥jô£dG - Ió∏N - äÉØjƒ°ûdG 

 961 (5) 800154: ¢ùcÉa  - 961 (5) 800152/3 : ∞JÉg

 lifco@cyberia.net.lb

 Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

ájQÉéàdG »Ñ∏◊G øjódG ìÓ°U á°ù°SDƒe

¥OÉæah ºYÉ£eh ïHÉ£e äGõ«¡Œ

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179  
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi@hotmail.com

IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d »Ñ°ùÑ°S ácô°T 

 Sabsaby For Industry & Trading Co.
á«fó©ŸG äGAÉ°ûf’G áaÉch ájQÉîH πLGôe

 ¿ÉæÑd   QÉªY ôjO  -¢ù∏HGôW

‹Éª°ûdG

961 (6) 461416 : ∞JÉg

  961 (6) 461415  

: ¢ùcÉa

961 (6) 461417 

: …ƒ∏N

961 (3) -666733 

961 (3) - 367673 -709745 

 E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com



QƒJÉjOGQ …ôjôM   

 ÚY - Gó«°U 

 ∂∏e ÖdódG

  …ôjô◊G óªfi

 : ∞JÉg

   961 (7) 723007

 961 (3) 247847

499 : Ü.¢U

 HARIRI 
RADIATOR

áaÉµd É¡JGQGƒ°ù°ùcGh äGQƒJÉjOGQ áYÉæ°U 

äGó©ªdGh äGódƒªdGh äGQÉ«°ùdG 

  +961(1) 455001 : ¢ùcÉah ∞JÉg - á«YÉæ°üdG ô°UÉf áæjóe »YGRh’G :¿Gƒæ©dG 

E.Mail: elissaco@live.com - +961(3)288344 : …ƒ∏N

 É°ù«dG ácô°T

IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d
äGQÉ¡ÑdGh øÑdG ¢üeÉëeh øMÉ£e áYÉæ°U

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠٢٥٣(٧)٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣(٧)٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

     .∫.Ω.¢T áªgÉ°ùªdG ÜhôZ ƒcÉeBG ácô°T 

 »ë°üdG ¥QƒdG πjƒëàd ä’BG áYÉæ°U

¬YGƒfCG ∞∏àîe ≈∏Y

  AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

 Ω.Ω.¢T á«dB’G ¿Gôa’G áYÉæ°üd  QƒaGôà°ùcG ácô°T 

Manufacturing of Bakery           á«dB’G ¿Gôa’G IQÉéJh áYÉæ°U 

 π«°SÉHh ¿ƒ«ª°S ∂∏e - ôjó¨dG ´QÉ°T -  Éª«°TôØc  : ¿Gƒ``æ©dG  

961 (5) 432856 : ¢ùcÉa  961 (5) 435433 : ∞JÉg

www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com

Beirut - Lebanon  
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

  Qƒa ¿ÉÑ«d

Liban Four 
á«dB’G ¿GôaC’G áYÉæ°U

  »°ùÑ«ÑdG ¥ôØe - hÒàdG ´QÉ°T - AGôeC’G äÉØjƒ°ûdG

  961 5 545933  :¢ùcÉa - 961 3 886979 :¿ƒØ∏J

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

á«FÉHô¡µdG Iõ¡L’Gh ä’B’G áYÉæ°U 81

 Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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 IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ìÉ«°üdG ∫É°û«e á°ù°SDƒe

Michel E. Sayah Industrial & Commercial E.s.t

 ≥jô£dG - πHôJ - ´É≤ÑdG

ìÉ«°üdG ∫É°û«e ∂∏e - ΩÉ©dG

:¿ƒØ∏J

961 (8) 955055 

:¢ùcÉa   

961 (8) 955009 

:…ƒ∏N

961 (3)631000 

∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdGh áYÉÑ£dGh ∂«à°SÓÑdG ™fÉ°üe õ«¡Œ

 E-mail : info@messayah.com - www.messayah.com

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

961 (70) 812842 :…ƒ«∏N - 961 (1) 550850 :¢ùcÉØ∏J - 961(1) 550950 :∞JÉg - ∂jôM IQÉM - ¿ÉæÑd

961 (5) 490111/222 :¢ùcÉØ∏J - á«°Shôª©dG - äÉØjƒ°ûdG :™æ°üŸG

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

∫.Ω.¢T IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d º«à°S ácô°T

Steam Company 
Industry & Commerce sal

  ájQGRÉ©dG ájÉæH - ähÒH :»°ù«FôdG ÖàµŸG - 1
 03266322 :¿ƒØ∏J - Ü 02 ∑ƒ∏H – 2•

 009611999511 - 009613514752
  009611999522 :¢ùcÉa

 á«£ÑædG  QƒØµdG á≤£æe :»°ù«FôdG ™æ°üŸG -2
¿ÉæÑd ÜƒæL

 :áfÉ«°üdG/™«ÑdG ó©H Ée ™æ°üe -3
 009611472582 :¿ƒØ∏J -  äGAÉØµdG – ähÒH

009611468475:¢ùcÉa

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

  …QGô◊G âjõdGh QÉîÑdG πLGôe áYÉæ°U

Manufacture of Steam Boilers and �ermal Oil Heaters 
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á«YÉæ°üdG áæjóŸG ´QÉ°T - ájô°TƒÑdG ¿ÉæÑd - ähÒH

+961 1 502823 :¢ùcÉa - +961 1 487468 - 497066 :¿ƒØ∏J

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:
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Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823
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Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
ájhÉª«µdGh á«FGò¨dG OGƒŸG áYÉæ°üd ä’BG

Machinery for food 
& chemical manufacturing

π«à°S ÉØdCGAlfa Steel

OÉà©e ÖjOCG ájÉæH - êÉLõdG πª©e Üôb ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - πjÉæ©J - á∏MR - ´É≤ÑdG

961 (3) 645094 - 980267 :∞JÉg

mohdـjoumaa@hotmail.com

∞«∏¨Jh áÄÑ©J ä’G áYÉæ°U



Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
 ¢ùHÉµe ,ÜƒÑ◊CG ´GƒfCG ™«ªL h äGô°ùµe h øH øMÉ£e ,äGô°ùµe h øH ¢üeÉfi

 áæ«cÉe  ,ÜƒÑ◊CG  Öjô©J  áæ«cÉe  äÉeGôa  ,…OƒeÉYh  »≤aCG  •ÓN  ,á«µ«dhQó«g

 .IQOƒÑdG h ÜƒÑ◊CG áÄÑ©J

High Speed Coffee Roaster
™jô°S øH ¢üªfi

Nut Roaster
‹BG äGQhõH ¢üªfi

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
á«≤aCG ¢û«cGƒ°T áæë£e

Hydraulic Bailing Press
    …OƒeÉY »µ«dhQó«g ¢ùÑµe

Velox äÉfGRÉ≤∏d ¢ùcƒ∏«a πeÉ©e ácô°T

É¡YGƒfCG ≈∏Y √É«e äÉfÉî°Sh äÉfGRÉb ™«æ°üJSteam Boilers-Heaters

ÜÉ¡°T ájÉæH Üô©dG ™eÉL ´QÉ°T áæLGÈdG êôH - GóÑ©H - ¿ÉæÑd πÑL

  961 (1) 472060 : ¢ùcÉa 961 (3) 375123 - 961 (1) 472042 : ∞JÉg 

veloxco@hotmail.com

Le Geant   âfÉ«L ƒd
Ö∏Yh äƒ°üdG ”Gƒch äGódƒŸG ´GƒfCG ™«ªL IQÉŒh ™«ªŒh ™«æ°üJ

 á∏°ûH ´QÉ°T Éà«à°ùe π«ÑL - ¿ÉæÑd πÑL

 961 (9) 795500 : ¢ùcÉa (3) 608012 - 961  (9) 795500 :∞JÉg

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz

á«FÉHô¡µdG Iõ¡L’Gh ä’B’G áYÉæ°U 84



Ω.Ω.¢T IQÉéà∏dh áYÉæ°ü∏d É°ù«L ácô°T

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
äÉØ«µª∏d AGƒg ôJÓa HVAC Air Filters

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

É°ù«L ájÉæH - á«YÉæ°üdG á≤£æŸG - ´ƒ°ûj áYQõe - ÏŸG

961 (4) 915419/20 - 961 (3) 282991 : ∞JÉg

QÉY ÚY 109:.Ü.¢U - 961 (4) 922433 : ¢ùcÉa

äÉjGƒ°ûdGh äGOGÈdG áYÉæ°üd »°ù∏HGôW á°ù°SDƒe

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

ácô°ûdG ≈æÑe ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ÊGôgõdG ôjO - á«£ÑædG

  961 (7) 530986 : ¢ùcÉa 961 (3) 829906 - 961 (7) 530986 : ∞JÉg 

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

á«YÉæ°üdG √O’hGh ójRƒHG ¢S ±RƒL á°ù°SDƒe

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills, 
conveying machines, Manual 
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests, 
drinkers & feeders

 ,áYÉ°†ÑdG π≤æd äGó©e,øMÉ£eh ¢ûjQGƒL ,ájOƒeÉY h á«≤aG äÉWÓN ,¢TôLh §∏N äGóMh

ÜQÉ°ûeh ∞dÉ©eh ¢†jÉÑe πãe áYQõŸG πNGO äGó©e ,øLGhódG íHòd ájhój äGó©e

á«YÉæ°üdG Ωƒ∏¶e á°ù°SDƒe

Ωƒ∏¶e âcQÉeôHƒ°S Üôb - ÓjCG »ÑædG ¥ôØe - í∏HCG - ´É≤ÑdG

961 (8) 950424 - 961 (3) 645456 - 168230 :∞JÉg

  ∞∏Y äÉWÓNh äGQÉ°ùc - ¿ƒWÉH ÖdGƒbh ¢ùHÉµe - ä’ÉÑL ™«æ°üJ

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Trade & Industry
GhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddarGhaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021 
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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Aluminum Joinery Works
واجهات املنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معد�

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القد�ة
٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩ هاتف :

â«°ûªY ≈°ù«Y ÒjQÉH πª©e

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  êÉ«°S ™«æ°üJh Ö«côJh õ«¡Œ

  ¿ÉæÑd πÑL

  â«°ûªY - π«ÑL

  ô¡°†dG »M

≈°ù«Y ájÉæH

 961 3 869469 :∞JÉg

  961 9  622069 

961 9 622069 :¢ùcÉa

 E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com

 ¬µ∏Ã - ÉjQGO ¥ôØe - áfƒ∏H - ¿Ghô°ùc - ¿ÉæÑd πÑL

¢SÉ«∏£fG 70704 :Ü.¢U - 961 (4) 717577 : ¢ùcÉa - 961 (3) 891900 - 4 712237 : ∞JÉg

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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Gerges Kfoury

¬µ∏Ã - ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - πHôJ -  á∏MR - ´É≤ÑdG

961 3 267828 :…ƒ«∏N - 961 8 955638  :∞JÉg

Aluminum Irrigation Pipes  /  …ô∏d Ωƒ«æŸCG Ö«HÉfCG áYÉæ°U

…QƒØc ¢ùLôL

¢TƒÑM ¢SÉ«dG ∂∏e - á«YÉæ°üdG áæjóŸG -ájô°TƒÑdG ó°S - ¿ÉæÑd  -  ähÒH

961 1 488611 :¢ùcÉØ∏J  - 961 1 497207 :∞JÉg

961 70  475222 - 961 3  666664 :…ƒ«∏N

 E-mail : ashkarian@hotmail.com

  ΩÉY ∂«fÉµ«eh ¿ƒWÉH ä’ÉÑL

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

 ájô°TƒÑdG ó°S - á«YÉæ°üdG áæjóŸG - ÏŸG

961 1 839860 :…ƒ«∏N - 961 1 480681 :∞JÉg

∑.ê.hCGO.G.K
 äGQƒ°SôdG ´GƒfCG ™«ªL áYÉæ°U ,¿OÉ©ŸG ´GƒfCG ™«ª÷ á«µ«JÉeƒJhCG áWGôN  

É¡YGƒfCGh É¡dÉµ°TCG ∞∏àîÃ

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

ÉÑWôb ≥jôW - ä’ÉM - π«ÑL

961 70 232968 - 961 71 757183 :∞JÉg

 www.machabois.com - machabois@hotmail.com



IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d …QƒØc á°ù°SDƒe

Kfoury For Industry & Trading Co.
…ô°üŸG ôé◊Gh â«fGô¨dGh ΩÉNôdG ´GƒfCG ™«ªL IQÉŒh áYÉæ°U

ÚJÉ°ùÑdG ´QÉ°T á«YÉæ°üdG áæjóŸG - ´É≤ÑdG - á∏MR

961 70 421444 - 961 3 315434 :∞JÉg

 E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      ¿ƒWÉÑdG ¢üëØd ôÑàîe - õgÉL ¿ƒWÉH πÑée

  ΩÉ©dG ≥jô£dG - ¿Gõ«e ƒHG - ÏŸG - ¿ÉæÑd πÑL : ¿Gƒ``æ©dG

 961 -4- 982633- :¢ùcÉa         961 -4-982633 : ∞JÉg
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

∫.Ω.¢T õgÉ÷G ¿ƒWÉÑ∏d áãjó◊G ™fÉ°üŸG ácô°T

 961 1 886811 -  1 885811 :∞JÉg - A ∑ƒ∏H - í«°ùŸG óÑY Îæ°S  - Ó≤JQÉe - ájô°TƒÑdG ó°S

961 3 710685 - 3 812490 :∞JÉg - áfƒM ôØc ≥jôW - øjõL - πª©ŸG

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

ô`````°üædG

Tiles & Marbel - ΩÉNQh •ÓH

á°ù°SDƒŸG ≈æÑe - ΩÉ©dG ≥jô£dG - ôªMC’G ô¡°V - É«°TGQ

961 (3) 271230 - 616006 - 961 (8) 590466 : ¢ùcÉØ∏J

sayfi.maurice@hotmail.com

á°ù°SDƒŸG ≈æÑe - ΩÉ©dG ≥jô£dG - ôªMC’G ô¡°V - É«°TGQ

961 (3) 271230 - 616006 - 961 (8) 590466 : ¢ùcÉØ∏J

sayfi.maurice@hotmail.com

ä’hÉ≤ŸGh áYÉæ°ü∏d √O’hCGh »Ø«°U ácô°T

Saifi & Sons Co. For Industry & Contracting
AÉæÑdG OGƒe ™«ªL ,»©«ÑW ôéM QÉ°ûæe ,AÉæHh ¥ôW ,áeÉY ä’hÉ≤e

 á«ªéæªdG äÉYÉæ°üdG 88

Bchamoon Industrial Area Facing MultiPlast Industries 
LEBANON Mob. (+961) 3 331182 - (+961) 3 311731 TeleFax. (+961) 5 801248 

E.mail: grcmesarl@gmail.com
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Hosrayel, Lebanon
Tel: 961 9 791325 - 961 3 317591

Fax: 961 9 790326 
P.O.Box: 99 Jbeil

ets_steelwire_lebanon@hotmail.com

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

Qóæµ°SE’G á°ù°SDƒe

 êÉLódG ∞∏©d äÉWÓN äGQÉ°ùc ,¿ƒWÉH QÉéMCG ¢ùHÉµe ,•ÓH äÉjÓLh ,•ÓH ¢ùHÉµe

ÜƒÑMh ∂°ûc øMÉ£e ,πZôHh ¢üëH ¢ûjQGƒL ,á«µ«fÉµ«ŸG ∫É¨°TC’G ΩƒªYh äÉfGƒ«◊Gh

∫ƒÑ∏dG Üôb - ÊÉ£«∏dG ô°ùL - ¥ÉjQ ΩÉY ≥jôW

961 (71) 858152 : ∞JÉg

Yaacoub El Asmar ôª°SC’G Üƒ≤©j á°ù°SDƒe
É«∏«Hƒª∏d äÉfÉgódG Ö°ûN øe QƒµjO - á«∏NGO á°Sóægh äÉ°ThôªØdG áYÉæ°U

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

ˆG ¥RQ ”ÉM ájÉæH AÉHô¡µdG ´QÉ°T ájô°TƒÑdG ó°S -ÏŸG - ¿ÉæÑd πÑL

  961 (1) 875514 : ¢ùcÉa 961 (3) 610751 - 961 (1) 875514 : ∞JÉg 

 Gô¡f π«ªL á°ù°SDƒe

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

øjódG â«H ≥jôW - ôª≤dG ôjO - ±ƒ°ûdG - ¿ÉæÑd πÑL :™æ°üŸG

961 5 510834 :¢ùcÉa - 961 5 511834 :∞JÉg - Gô¡f π«ªL ÊƒW ájÉæH

961 5 602834 :∞JÉg - ±ƒ°ûdG πNóe - QƒeGódG :¢Vô©dG ádÉ°U

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com





 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - تلفاكس : ٥١٢١٨٢ (٨) ٩٦١ خليوي : ٩١٠٩٥٢ (٣) ٩٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 (8) 512182 - Mobile: 961 (3) 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  â«fGôZ - ΩÉNQ - ôéM áYÉæ°U

 π`````````````````«°UC’G
â«fGô¨dGh »©«Ñ£dG ôéë∏d



بيروت: ٤١٨٢٥٤ - ٠٤/٤١٧٥٤٤- قب الياس: ٥٠٠٨٠١ - ٥٠٠٨٠٢ - ٠٨/٥٠٠٨٠٣- فاكس: ٠٨/٥٠٠٨٠٦
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äGQÉeE’G ádÉ°SQ

التي  االقت�شادي  النمو  اأرق���ام  باتت 

االEم��ارات  يف  القطاعات  جميع  ت�شهدها 

�شيمفونية ‚اì يتغنى بها العا⁄، ففي 

ق�شة  ال��دو›  االع��الم  يتناقل  ي��وم  كل 

با�شت�شافة معر�ش  االEمارات   Rفو  ìا‚

امل�شاريع  ويتناولون   ،2020 اEك�شبو 

امل�شتقبلية التي بداأ تنفيذها.

انتلجان�ش«  االEكونوم�شت  »وحدة  وقالت 

ن�شاط  ‰��و  اEن  لها:  حتليلي  تقرير  يف 

القطا´ اÿا�ش غري النفطي يف االEمارات، 

بل≠  امل�شرتيات،  مديري  ملوD�ر  وفقًا 

م�شتوى قيا�شيًا يف �شهر نوفمر، م�شجاًل 

اEط��ال¥  منذ  االأ����ر´  وه��و  نقطة،   58.1
ات�ش اE�ش بي �شي ل�شل�شة موD�رات مديري 

املوD�رات يف اأغط�ش 2009.

يف   œالنا يقي�ش  ال��ذي  للموD�ر  ووفقًا 

400 �ركة غري نفطية تعمل يف اÿدمات 
هامة،  ق��راءة  تعتر  فهذ√  وال�شناعة، 

اأن النمو يف االEمارات  اأظهرت  اEنها   åحي

امل�شرتيات  مديري  موD�ر  عتبة   Rيتجاو

الEت�����ش ا����ش ب��ي ���ش��ي اÿ��ا���ش��ة ب��دول 

االأوىل  وللمرة  �شجل  اأنه  كما  الريك�ش. 

‰واً تفو¥ على نظري√ يف ال�شعودية، اأكر 

اقت�شادات دول جمل�ش التعاون.

الرFي�شي  املغذي  اEن  الوحدة  تقرير  وقال 

ك��ان  االEم�����ارات  يف  امل��ط��رد  لل�شعود 

fiليًا.  اأو  خارجيًا  �شواء  املتزايد  الطلب 

اجلديدة  املحلية  الطلبات  اRده��رت  فقد 

وطلبات الت�شدير اEىل معدل قيا�شي خالل 

ال�شهر.

وت�شا± هذ√ البيانات اEىل براهني حديãة 

حتدKت عن Rخم قوي يف االقت�شاد. فعلى 

يف  االE�شغال  معدل  ارتفع  املãال،  �شبيل 

�شنوي  اأ�شا�ش  على   %  29 بنحو  اأبوظبي 

غري  دبي  Œ��ارة  ‰ت  فيما  اأكتوبر.  يف 

ال�شتة  االأ�شهر  يف   %  16 بحدود  النفطية 

من  Pاتها  الفرتة  عن  العام  من  االأوىل 

العام ال�شابق.

ب��اأن  توحي  مت�شافرة  العوامل  وه��ذ√ 

واأك��د  االنتعا�ش.  Pروة  بل≠  االقت�شاد 

امل�شتقبلية  النظرة  اأن  على  التقرير 

الãقة  االأع��م��ال  قطا´   íشتمن� امل�رقة 

لالقرتا�ش، والبنوك لالEقرا�ش.

قطاع االنشاءات
قطا´  اأن  ميد  جملة  ن�رته  تقرير  وPكر 

جني  يف  فعليًا  ب��داأ  بدبي  االن�����ش��اءات 

ا�شت�شافة  بعر�ش  االEم��ارة   Rفو مكا�شب 

الفتًا  العاملي.   2020 اEك�شبو  معر�ش 

الãقة،  من  مزيداً  ال�شو¥   Üاكت�شا اأن  اEىل 

اEىل تر�شية عقود بناء  اأدى يف املح�شلة 

م�شاريع » خالقة »، مع ترقب توقيع مزيد 

املقاولني  ت�شليم  �شوء  يف  العقود  من 

عرو�شًا مل�شاريع �شخمة اأخرى.

التوجه  ه��ذا  تقود  اEع��م��ار  اأن  واأ�شافت 

بجملة من امل�شاريع اجلديدة يف منطقة 

على  اأر���ش��ت   åحي دب���ي.  مدينة  و���ش��§ 

اإلعالم الدولي يرصد النمو عقب الفوز ب§«إكسبو 2020»

اقتصاد اإلمارات سيمفونية نجاح عالمية
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»�ركة املقاولني املتحدين« عقدا بقيمة 

700 مليون درهم، لبناء حي متح∞ دبي 
للفن املعا�ر، ودار االأوبرا.

 بدأ البناء
 �شمن امل�شاريع الكبرية التابعة الEعمار 

التي بداأ البناء فيها م�رو´ اÿريان، الذي 

بالتعاون  تطوير√  على  ال�ركة  تعك∞ 

من دبي القاب�شة. وكانت �ركة الب�شطي 

ومكتا√ املحلية قد بداأت العمل موDخرا يف 

�شتة اأبراê �شكنية يف امل�رو´، مع توقع 

تر�شية م�شاريع اأخرى يف امل�شتقبل.

اأخ��رى  �ركة  هي  نخيل  اEن  ميد  قالت 

اأر�شت عقودا منذ الفوR باEك�شبو. منها عقد 

م�رو´ اأكر بقيمة 2.5 مليار درهم لبناء 

اجلمريا.  نخلة  يف  م��ول  نخيل  م�رو´ 

 418 م�شاحته  تبل≠  الذي  املول  ويتكون 

ترفيه  مركز  ي�شم  والذي  مربع  األ∞ مرت 

ميد  طوابق.واأ�شافت  خم�شة  وŒزFة، 

�شخمة  عقوداً  ير�شون  اBخرين  عمالء  اأن 

�ركات  �شلمت  فقد  االEم��ارة،  يف  اأخ��رى 

عرو�شًا نهاية نوفمر لعقد بناء املرحلة 

التجاري  امل��رك��ز  م�����رو´  م��ن  االأوىل 

العاملي يف �شار´ ال�شيR ïايد.

 خطط فعالة للطاقة
 وكان تقرير ن�ر√ املنتدى االقت�شادي 

بعنوان »املوD�ر العاملي الأداء منظومات 

الطاقة 2014 » قد Pكر اأن االEمارات اأعدت 

تت�شمن  للطاقة،  فعالة  وطنية  خططًا 

التي تطبق املعايري  االEجراءات  من  عدداً 

النهاFي.  اال�شتخدام  للقطاعات  العالية 

واأكد التقرير الذي اأعد√ املنتدى بالتعاون 

جاءت  التي  االEم��ارات  اأن  اك�شنت�ر،  مع 

العاملي  امل�شتوى  على   88 املركز  يف 

العام.  امل��وD���ر  يف  نقطة   0.44 �شجلت 

والتطور  النمو  موD�ر  يف  نقطة   0.35 و 

و�شجلت   .79 املركز  fiتلة  االقت�شادي 

0.21 نقطة لتحتل املركز 118 يف موD�ر 
نقطة   0.77 �شجلت  كما   .ñاملنا ا�شتدامة 

يف اأمن الطاقة والو�شول اEليها.

طورت  االEم���ارات  اأن  التقرير  واأ���ش��ا± 

 ÊاK وا�شتنبطت تقنيات اللتقاط وتخزين

اأك�شيد الكربون. فقد عكفت �ركة اأبوظبي 

لطاقة امل�شتقبل (م�شدر) على ا�شتك�شا± 

الكربون  اللتقاط  �شبكة  ن�ر  امكانية 

الكربون  اك�شيد   Êاãل تخزين  وم�شاريع 

ا�شتعادة  تكنولوجيا  لتغذية  وا�شتخدامه 

الوقود املعزRة. 

 نصر تاريخي لدبي
 وقالت وكالة االأنباء ال�شينية (�شنيخوا)، 

يف  fi��ف��وراً  �شيبقى   2013 ع���ام  اEن 

تاريخي  ن�ر  عام  باعتبار√  ال��ذاك��رة، 

اEك�شبو  ا�شت�شافة  بعر�ش  بفوRها  لدبي، 

2020، يف وقت ت�شهد فيه مداً جارفًا على 
ال�شعد كافة، عقارية كانت، اأو �شياحية، 

اأو Kقافية.

 ïال�شي ال�شمو  �شاحب  مقولة  واأب���رRت 

رFي�ش  ناFب  مكتوم  اBل  را�شد  بن  fiمد 

الدولة رFي�ش جمل�ش الوRراء حاكم دبي، 

اEحياء  �شيعيد   ،2020 دب��ي  اEك�شبو  ب��اأن 

باعتبار√  االأو�ش§  لل�ر¥   Ëالقد ال��دور 

بوتقة للãقافة واالبدا´.

االE�شكان  �شو¥  اأن  »�شينخوا«  واأ�شافت 

يف دبي حققت اRدهاراً كبرياً يف 2013، 

و⁄ يكن �شو¥ االأ�شهم Ãناأى عن Pل∂. يف 

فناد¥  على  يتدفقون   ìال�شيا  ìرا حني 

.Üو�شو Üاملدينة ال�600 من كل حد

وك��ان��ت اأج��ه��زة اجل��م��ارك يف دب��ي قد 

التجارة  اأن  االأ�شبو´  نهاية  يف  اعلنت 

 1.1 بلغت   2011 يف  لالEمارة  اÿارجية 

ترليون درهم، قرابة 300 مليون دوالر، 

 272) دره��م  الرتليون  عتبة  متجاوRة 

ما  وه��و  االأوىل.  للمرة  دوالر)  مليون 

اقت�شادي  انتعا�ش  الأقوى  اEيذانا  اعتر 

لالEمارة منذ االأRمة املالية العاملية يف 

.2009

مجلة «أرابيان بيزنس» 
في نسختيها العربية واإلنكليزية�

الوليد بن طالل 

أكثر الشخصيات 
العربية تأثيراً

رFي�ش  طالل،  بن  الوليد  االأم��ري  حل 

اململكة  ���رك��ة  اEدارة  جم��ل�����ش 

القاب�شة، يف املرتبة االأوىل لقاFمة 

تاأKرياً  عربية  �شخ�شية   500 »اأقوى 

جملة  تن�رها  التي   »2013 ع��ام 

ن�شختيها  يف  بيزن�ش«  »اأراب��ي��ان 

العربية واالEنكليزية.

من  ال��ع��رب��ي��ة  الن�شخة  يف  وج���اء 

بن  الوليد  االأم��ري  » ا�شتمر  املجلة: 

قاFمة  �شدارة  يف  �شعود  اBل  طالل 

اأقوى ال�شخ�شيات العربية لهذا العام 

وPل∂ نتيجة طبيعية ◊�شور√ القوي 

عربيًا ودوليًا«.

عر± الوليد باهتمامه با�شتك�شا± 
o
وي

ما  املتاحة،  اال�شتãمارية  الفر�ش 

هذا  حقيقية.  عاملية  �شهرة  اأك�شبه 

عالقاته  و�شبكة  فكر√  �شاهم  وق��د 

القرار  ومتخذي  ال��ع��ا⁄  ق��ادة  م��ع 

ا�شمه  و�شع  يف  االأع��م��ال  ورج���ال 

و�ركة اململكة القاب�شة يف م�شا± 

ال�ركات العاملية. 

التجاري   ìالنجا اEىل  باالE�شافة 

واال�شتãماري فاEن االأمري ن�ش§ اأي�شًا 

والعمل  االجتماعية  امل�شاريع  يف 

. Êن�شاEريي واالÿا

وت�شل ن�شاطات موD�ش�شات الوليد بن 

بلداً   80 من   Ìاك اEىل  اÿريية  طالل 

ن�شاطاتها   ìوت���رتاو ال��ع��ا⁄،  ح��ول 

الطبيعية    çللكوار اال�شتجابة  بني 

املراأ√  “كني  اىل  املجتمع،  وتنمية 

التبادل  وت�شجيع   Üال�شبا ودع��م 

الãقايف.
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الدكتور  طرطو�ش  مرفاأ  �ركة  مدير  اأكد 

يوميًا  ي�شتقبل  املرفاأ  اأّن  خريب∂  غزوان 

Ãختل∞  لة 
ّ
fiم بواخر   6 اEىل   5 من 

املحلية  ال�شو¥  اEىل  الواردة  الب�شاFع 

وتل∂  اجلوار  دول  اEىل  الرتانزيت  اأو 

ال�شورية.  الب�شاFع  بت�شدير  تقوم  التي 

االEيرادات  اأّن  اEىل  (�شانا)  خريب∂  واأ�شار 

العام  خالل  لل�ركة  املحققة  االEنتاجية 

لرية  مليارات   3،  222 بلغت  املا�شي 

املالحية  ا◊ركة  اEجما›  بل≠  فيما 

الب�شاFع.  من  طن  ماليني   6،  320
التي  ال�شفن  عدد  اأّن  اEىل  خريب∂  ولفت 

بلغت  نف�شها  الفرتة  خالل  املرفاأ  ت 
ّ
اأم

 32،  267 ا◊اويات  وعدد  باخرة   966
الواردة  الب�شاFع  وكمية  حاوية  األ∞ 

على نظام الرتانزيت 242، 1 مليون طن. 

3Ã222 مليارات ليرة إيرادات مرفأ طرطوس في 2013 

دم�شق  �شناعة  غرفة  رFي�ش  دعا 

ال�شناعيني  حموي  با�شل  وريفها 

اال�شتفادة  اEىل  االأعمال   Üواأ�شحا

من القانون 28 لعام 2013 القا�شي 

باEعفاء اأ�شحاÜ االأعمال امل�شرتكني 

للتاأمينات  العامة  املوD�ش�شة  لدى 

الفواFد  جميع  من  االجتماعية 

والغرامات  االE�شافية  واملبال≠ 

تاأخرهم  ب�شبب  عليهم  املرتتبة 

امل�شتحقة.  االلتزامات  �شداد  عن 

اأهمية  اEىل  (�شانا)  حموي  واأ�شار 

بت�شديد  االأعمال   Üاأ�شحا قيام 

فواFد  من  عليهم  املرتتبة  املبال≠ 

ب�شبب  وغرامات  اE�شافية  ومبال≠ 

التزاماتهم  �شداد  عن  تاأخرهم 

عليها  ن�ش  التي  االEعفاءات  من  واال�شتفادة  امل�شتحقة 

نًا اأّن ال�شناعيني يرون يف هذا القانون م�شاندة 
ّ
القانون مبي

املرحلة.  هذ√  لتخطي  الوطني  العمل  يف  لال�شتمرار  لهم 

على  ون 
ّ
م�ر الوطنيني  ال�شناعيني  اأّن  حموي  واأكد 

االحتفا® Ãعاملهم ومن�شاBتهم واال�شتمرار باأعمالهم رغم 

ا◊ياة  مات 
ّ
مقو كّل  لها  �ش 

ّ
تتعر التي  الهجمة  ا�شتمرار 

ال�شناعة  لتعود  االأRمة  اأن تنح�ر هذ√  �شورية متمنيًا  يف 

ال�شورية لتنه�ش من جديد كقاطرة لنمو االقت�شاد الوطني.

رئيس «غرفة صناعة» دمشق وريفها قد يدعو 
المنتسبين لالستفادة من التسهيالت
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هل اتفقت بغداد واأنقرة حول حّل الأRمة ت�شدير النف§ الكردي  من  

اأم ⁄ تّتفقا? هل اتفقت بغداد مع اربيل على ت�شوية  العرا¥،  �شمال 

اÿال± الذي ن�شب بعد اEبرام االأخرية عقد ت�شدير نفطها م�شتقلة اEىل 

ة، اأم ال? 
ّ
االأ�شوا¥ العاملي

الواقع ي�شري اEىل اأن االتفا¥ الوحيد هو تعوË االأRمة وتاأجيلها اEىل ما 

بعد االنتخابات، وPل∂ يف ا�شتمرار لتعميق اللغة املختلفة �شيا�شيًا 

ني.  nواقت�شاديًا بني الطرف

يف  القرار  م�شادر  من   Ü
ّ
مقر عراقي  �شيا�شي   çحتّد الروDية  وبهذ√ 

بغداد اEىل »املونيتور«، عن نتاèF االأRمة التي بداأت مع اEعالن Rيارة 

 27 يف    ÊاRبار نيجرفان  العرا¥  كرد�شتان  اEقليم  حكومة  رFي�ش 

ت�رين الãاÊ /نوفمر املا�ش لتوقيع عقود نقل االEنتاê النفطي من 

االEقليم اEىل تركيا عر اأنبوÜ ” اEن�شاوD√ لهذا الغر�ش، وعن تزايد ردود 

ة يف رف�ش االتفا¥  واعتبار√ غري د�شتوري.
ّ
فعل ا◊كومة العراقي

ة قد اأو�شحت ل�»املونيتور«  يف 28 من 
ّ
وكانت وRارة النف§ العراقي

 åارة النف§ ليRة يف و
ّ
ال�شهر نف�شه وعلى ل�شان مدير الداFرة القانوني

اEقليم  يف  ة 
ّ
الطبيعي املوارد  وRارة  اأبلغت  النف§  »وRارة  اأن  ال�شاهر، 

اأخذ  دون  من  تركيا  مع  النفطي  اتفاقها  ة 
ّ
قانوني عدم  كرد�شتان 

وجهة نظر وRارة النف§«. 

اEقليم كرد�شتان  اEىل  اأر�شل  اأن  »التو�شيí الذي  ال�شاهر  اأ�شا±  وقد 

اأّكد تعار�ش اأي اتفا¥ نفطي مع الد�شتور ومع قانون املواRنة ومع 

ة«.
ّ
قانون االEدارة املالي

قد   Êال�شهر�شتا ح�شني  الطاقة  ل�شوDون  الوRراء  رFي�ش  ناFب  وكان 

ال�شكوت  وال Áكنها  البالد  Kروات  على  موD“نة  »ا◊كومة  اأن  اأعلن 

عن ت�شدير نف§ اEقليم كرد�شتان من دون موافقتها«.

املرمة  العقود  اأن  بالتاأكيد  الت�ريحات  تل∂  على  االEقليم  ورّد 

ة واأن ال�شهر�شتاÊ ال  Áكنه التدّخل لتحديد �شيا�شة االEقليم 
ّ
د�شتوري

ة. 
ّ
النفطي

االتفا¥  ن�شو�ش  تعلن   ⁄  PEا “امًا،  وا�شحة  تكن   ⁄  çاالأحدا لكن 

بالفعل وال تفا�شيله حتى االأول من كانون االأول / دي�شمر اجلاري 

Rيارة  يف  بغداد  اEىل   Rتانزيلد الرتكي  الطاقة  وRير  و�شل  عندما 

اEربيل،  يف  الطاقة  موD“ر  التا›  اليوم  يف  ح�شور√  �شبقت  عاجلة 

لتطمني بغداد حو ترتيبات االتفا¥ الكردي–الرتكي. 

يف   Êال�شهر�شتا ح�شني  الطاقة  ل�شوDون  الوRراء  رFي�ش  ناFب  وقال 

الãاÊ من كانون االأول / دي�شمر اجلاري، اEنه اأبرم اتفاقًا مع وRير 

على  ة 
ّ
االحتادي ا◊كومة  موافقة  بح�شول  يق�شي  الرتكي  الطاقة 

 Rيلد اأكد√  الذي  االأمر  العرا¥  يف  مكان  اأي  من  ة 
ّ
النفطي ال�شادرات 

اأي�شًا بالقول اEن »تركيا �شتطلب موافقة بغداد على الت�شدير التجاري 

ني بحãا 
n
للنف§ من منطقة كرد�شتان العرا¥«، م�شرياً اEىل اأن »اجلانب

ة ملّد خ§ اأنابيب لنقل النف§ اÿام من حقول نف§ 
ّ
اأي�شًا خطة حالي

الب�رة يف جنوÜ العرا¥ اEىل تركيا«. 

◊�شور  اأ ربيل  اEىل  بغداد  الرتكي  الوRير  غادر  نف�شه،  اليوم  ويف 

موD“ر الطاقة الذي نظمته حكومة اEقليم كرد�شتان Ã�شاركة �ركات 

ة فاعلة.  وقد لفت رFي�ش حكومة االEقليم يف بيان اEىل اأن عقود 
ّ
نفطي

 يف م�شلحة العرا¥. 
ّ
كرد�شتان اجلديدة ت�شب

بغداد  قبول  اEىل  واقعي  ب�شكل  ت�ر  اجلدال ⁄  كّل هذا  لة 
ّ

لكن fi�ش

 íاأو�ش فقد  لها.  اEىل رف�ش مطلق  اأي�شًا  ت�ر  العقود، وهي ⁄  بتل∂ 

ة 
ّ
ا◊كومي »االأجواء  اأن   »املونيتور«   ل�  العراقي  ا◊كومي  امل�شدر 

م�شحونة  كانت  ة، 
ّ
النفطي العقود  اأنباء  انت�شار  عقب  �شادت  التي 

الرتكي  الوRير  Rيارة  تبّدد√   ⁄ الغ�شب  وهذا  بغداد.   يف  وغا�شبة 

ة اأخرى«.  
ّ
واE‰ا ح�شابات �شيا�شي

ة داFمة حتكم عالقة بغداد باEربيل.  وكّل طر± 
ّ
يف الواقع، اEن اE�شكالي

ة تاريï من عدم الãقة بني 
ّ
ب يف Pل∂. وKم

ّ
يّتهم        االBخر  بالت�شب

عمومًا  العرا¥  اأكراد  �شعور  اEىل  �شفحاته  بع�ش  يف  يعود  ني  nالطرف

نالوها  التي  واملكا�شب    2003 العام   بعد  ة 
ّ
ال�شيا�شي التجربة  باأن 

عقود  بعد  امل�شتقبل  اEىل  لطماأنتهم  كافية  لي�شت  التجربة،  هذ√  مع 

من التعر�ش للظلم واال�شتبداد منقبل ا◊كومات املتعاقبة يف بغداد.

ني  nالت معّلقة بني الطرفR كة ماFومع االأخذ يف ا◊�شبان اأن ملفات �شا

تها وهي توKّDر حتما على تعميق 
ّ
مãل املناطق املتناR´ على عاFدي

ال�شكوك املتبادلة، فاEن واقع ا◊ال ي�شري اEىل اأن بغداد ⁄ تقّدم بعد 

العام  2003 اأدلة كافية على عدم رغبتها يف ابتال´ Œربة االEقليم 

ة �شّد√. 
ّ
وقد قامت اأحيانًا بالتلويí بالقو

�شاتي.   
ّ
موD�ش طابع  Pو  بعد  ة 

ّ
Kم لالأRمة،  ال�شيا�شي  العامل  من  واأبعد 

اليوم  تبدو  ة 
ّ
واالقت�شادي ة 

ّ
واال�شتãماري ة 

ّ
االEداري االEقليم  فتجربة 

ة الت ماRالت 
ّ
وكاأنها قطعت اأ�شواطًا يف ŒاوR العقبات البريوقراطي

ة اأن ترب§ هذ√ التجربة  
ّ
ل بغداد. ومع هذا، تريد ا◊كومة العراقي

ّ
تكب

بها مف�شليًا.

ني بلغتnني خمتلفتnني “امًا.  nاالقت�شادي بني الطرف åويجري ا◊دي

فاالأ�شلوÜ الذي قاد اEقليم كرد�شتان اEىل نقطة ت�شدير نفطه اليوم، مر 

يف االأ�شا�ش بقرارات مبكرة اّتخذت ب�شكل م�شتقل اأي�شًا للتعاقد مع 

ة قبل �شنوات وجرت باBليات خمتلفة عن تل∂ التي 
ّ
�ركات نف§ عاملي

ة �شمن جوالت تراخي�شها املتعّددة.  وتل∂ 
ّ
اأبرمتها ا◊كومة العراقي

 êدراEاالتفاقات بدورها ⁄ تنل قبول بغداد حتى اليوم، بدليل عدم ا

ة. 
ّ
ة �شمن املواRنة العراقي

ّ
ا�شتحقاقات ال�ركات النفطي

ة يف اEقليم كرد�شتان اB�شتيهو 
ّ
من جهته ، اأ�شار وRير املوارد الطبيعي

ة .  فقال خالل موD“ر الطاقة  (املذكور 
ّ
رامي �شمنًا اEىل تل∂ االE�شكالي

بغداد– أربيل�� أزمة تصدير نفط الشمال إلى أين؟ 
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اÿطة  م�شاريع   Rا‚Eا ن�شبة  و�شلت 

على  العرا¥  يف   2013 للعام  اÿم�شية 

املحلية  وا◊كومات  الوRارات  م�شتوى 

كموD�رات  باملئة   60 عن  مايزيد  اىل 

اولية، بح�شب وكيل وRارة التخطي§ رFي�ش 

اجلهاR املركزي لالح�شاء الدكتور مهدي 

العال¥.

التنمية  خطة  »ميزة  ان  العال¥:  وقال 

الوRارات  مع  ب�راكة  اعدت  انها  الوطنية 

خطة  تكن   ⁄ لذل∂  املحلية  وا◊كومات 

نظرية بعيدة عن حتليل الواقع«، موDكدا ان 

مل�شتوى  اÿتامي  التقرير  �شتنجز  وRارته 

ا◊ا›،  ال�شهر  خالل   2013 للعام  التنفيذ 

املنفذة  الن�شبة  حتديد  امكانية  طريق  عن 

على م�شتوى الوRارات واملحافظات.

خطة تنمية 
الواقع  بتحليل  الوRارة قامت  ان  وا�شا± 

التنموي قطاعيًا ومكانيًا ومن هذا الواقع 

” ا�شتقا¥ خطة التنمية الوطنية لالعوام  

كتب  ما  »اPا  انه  Pاكرا   ،2017  –  2013
لهذ√ اÿطة ان تنجí بن�شبة مرتفعة النه 

باملئة   100 بن�شبة  تطبيق  خطة  التوجد 

باملئة   70 عن  التنفيذ  ن�شبة  Rادت  فاPEا 

�شتنتهي  البلد  يف  البطالة  ن�شبة  فاأن 

ب�شكل  �شريتفع  االن�شان  رفا√  وم�شتوى 

يف  ا�شا�شية  جوانب  بذل∂  و�شرتتب§  كبري 

التنمية الب�رية والتعليم وال�شحة ودخل 

 ⁄ اÿطة  ان  اىل  العال¥  وا�شار  الفرد«. 

ت�شدر بقانون، وانها عبارة عن توجهات 

ان   Pا الوRراء،  جمل�ش  قبل  من  اقرت  وقد 

تنفيذ  على  بالقدرة  مرتب§  املو�شو´ 

اهدا±  خدمة  يف  ت�شب  التي  امل�شاريع 

من  انها  معترا  الوطنية،  التنمية  خطة 

بع�ش  كتجربة  بقانون  ت�شدر  ان  املمكن 

الدول التي تتبنى اÿط§ من خالل قانون 

ا◊ياة  تعقيدات  ان  اال  ملزمة،  لتكون 

حتول  وال�شيا�شية  والتنموية  االقت�شادية 

لت�شبب   ،Êقانو قالب  يف  �شبها  دون 

بح�شب  تطبيقها،  يف  Pل∂  بعد  معاناة 

يف  اأقر  قد  الوRراء  جمل�ش  ان  قوله.يذكر 

جل�شته ال� 20 يف �شهر ايار العام املا�شي 

اÿم�شية)  (اÿطة  الوطنية  التنمية  خطة 

لالعوام 2013 – 2017 التي قدمتها وRارة 

التخطي§، اP ت�شمل املحافظات والوRارات.

ودعا ا◊كومات املحلية والوRارات اىل ان 

تتعامل مع اÿطة بطريقة تكاملية لتوDدي 

هناك  ان  مبينا  منها،  املرجوة  االهدا± 

ن�شبة تنفيذ تزيد عن 60 باملئة من اÿطة 

من  تختل∞  لكنها   2013 ل�شنة  اÿم�شية 

وRارة اىل اخرى ومن fiافظة اىل اخرى، 

وPل∂ ح�شب املوD�رات االولية للوRارة.

 تحديات الموازنة 
وهل   2014 ا◊ا›  العام  مواRنة  عن  اما 

لتوRيع  اÿطة  هذ√  االعتبار  بنظر  اخذت 

التخ�شي�شات على �شوFها، او�شí العال¥ 

مرتبطة   (2014 (مواRنة  منطلقات  ان 

اÿطة  وهذ√  الوطنية،  التنمية  بخطة 

معترا  اال�شتãماري،  باجلانب  مرتبطة 

وهو  املو�شو´  هذا  يف  حتديًا  هناك  ان 

�شمن  الت�شغيلية  املواRنة  ن�شبة  ارتفا´ 

ال�شيما  ا◊ا›،  للعام  العامة  املواRنة 

العاملة  القوى  تناميا كبريا يف  ان هناك 

بالقطا´ العام وهذ√ ميزة احرجت و�شع 

لتغطية  املواRنة عند تخ�شي�ش غالبيتها 

حتقق  ان  املتوقع  واالجور.ومن  الرواتب 

للخطة  املطلوبة  االهدا±  اال�شتãمارات 

واملقدرة ب� 329 تريليون دينار من القطا´ 

ا◊كومي و 88 تريليون دينار من القطا´ 

للخطة  االجما›   œالنا ان   Pا اÿا�ش 

كما  �شنويا،  13باملئة  Ãعدل  �شريتفع 

�شتنخف�ش معدالت الفقر من 19باملئة يف 

العام 2012 اىل 16باملئة يف العام 2017.

اما االيرادات النفطية املتوقعة للدولة من 

العام 2013 اىل 2017 فهي 768.7 تريليون 

من   94.6 ن�شبته  ما  يعادل  Ãا  اي  دينار 

االيرادات  �شتكون  فيما  الدولة،  ايرادات 

43.5 تريليون دينار اي  غري النفطية هي 

ما يعادل 5.4 من اجما› ايرادات الدولة.

 812  ترليون دينار ستحققها خطة التنمية الوطنية

اBنفًا) يف الãاÊ من كانون االأول / دي�شمر اجلاري اEن االEقليم م�شتعد 

اليوم لت�شدير  300  األ∞ برميل يوميًا عر اÿ§ النفطي اجلديد مع 

تركيا واEنه �شيتمكن من ت�شدير مليون برميل يف العام  2015. 

ليحد  يكن   ⁄ اEليها  اأ�شار  التي  الطموحة  باالأرقام   íالت�ري وهذا 

التي اتخذها  االأكراد لوال اÿطوات املبكرة  ني 
ّ
ال�شيا�شي براأي كبار 

كن االEقليم 
ّ
ة ال�شابقة.  فمن الالفت اأن يتم

ّ
االEقليم يف تعاقداته النفطي

الذي ⁄ يكن يف العام 2003 من املناطق املتوّقع العãور فيها على 

ة كبرية موDكدة 
ّ
كميات كبرية من النف§ والذي ⁄ Áتل∂ حقواًل نفطي

برميل.   مليون  اEىل   2015 العام   ي�شل يف   êنتاEا م�شتوى  ، حتقيق 

حاجز    حتت   ìتراو ة 
ّ
العراقي النف§  وRارة  ماRالت   وقت  يف  وPل∂ 

برميل  ماليني    3.5 اEىل  رفعه  وتتوّقع   ، يوميًا  برميل  مليون   2.5
 خماRين 

ّ
اأ�شا�شًا وت�شم م�شتك�شفة  نف�شها ويف حقول  الفرتة  خالل 

ة هاFلة.
ّ
نفطي

وجهات النظر يف اEقليم كرد�شتان حول موق∞ بغداد من االتفاقات 

االأخرية ، ترّكزعلى مفهوم fiّدد هو  »حّل االأRمة«. فالعقود االأخرية 

انفكاك  لرحلة  حا�شمة  بداية  باأنها  وا�شع  مدى  على  فهمت  التي 

م�شوDولون  يعتر√   ، امل�شتقلة  الدولة  واEعالن  العرا¥  عن  االEقليم 

اأكراد حتّدKوا اEىل »املونيتور« ، م�شعى اEىل فر�ش حلول لاللتبا�شات 

ة املتوا�شلة مع بغداد منذ �شنوات حول املواRنة وا�شتحقاقات 
ّ
املالي

ة ومرتبات البي�شمركة وغريها. 
ّ
ال�ركات النفطي

وا�شتبعدنا  االعتبار  بعني  االأخرية  ة 
ّ
الكردي النظر  وجهة  اأخذنا  اPEا 

بالفعل  فر�ش  االقليم  فاEن   ، االأخرية  للعقود  االقت�شادي  الطابع 

على بغداد اBلياته اÿا�شة ◊ّل اأRماته املرتاكمة مع حكومة املركز، 

النف§  اأموال  و�شع  ي�شرياEل  تركيا  مع  االأخري  االتفا¥  اأن  خ�شو�شًا 

االتفا¥ مع بغداد  اأن ت�ر± بعد  يف م�ر± حكومي تركي على 

واEربيل.
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دول «الربيع العربي» 
ستفقد 800 بليون دوالر  سنة 2014

االأو�ش§ يف حدود 4.2  % خالل ال�شنة اجلارية، مع االE�شارة اEىل 

اأن اEمكانية تعوي�ش اÿ�شاFر عملية ‡كنة لكنها لن تكون �شهلة.

�شعبة  اأو�شاعًا  وتون�ش  وم�ر  ليبيا  من  كل  عا�شت  لقد 

ات�شمت باال�شطرابات ال�شيا�شية، كما طغت عليها االنفالتات 

االأمنية وتنامي موجة االغتياالت، ما كان له بال≠ االأKر على 

تاأKرت  التي  تون�ش  خا�شة  الدول  هذ√  يف  الروDية  �شبابية 

جعلها  ما  اقت�شادها،  اأداء  وتراجع  ا◊يوية  قطاعاتها  اغلب 

تعميق  يف  كبري  دور  لها  كان  حادة  اقت�شادية  باأRمة  “ر 

وهو  واملواطن،  املتتالية  ا◊كومات  بني  االجتماعية  الهوة 

الذي  املواRي  واالقت�شاد  التهريب  ظاهرة  لتفاقم   ´
ّ
�ر ما 

التون�شية،  ال�شو¥  معامالت  رقم  من   .%  50 نحو  ãÁل   íاأ�شب

بطر¥ غري  واجلزاFر  ليبيا  ا◊دود مع  يوميًا عر  تدخل   åحي

على  بيعها  يجري  املختلفة  ال�شلع  من  االأطنان  اBال±  �رعية 

نوا�شي الطرقات، واأمام املحال التجارية املنظمة والقانونية، 

املنظم  القطا´  ك�شاد  ت�شبب يف  ما  االأ�شبوعية،  االأ�شوا¥  ويف 

ويف تراجع املداخيل اجلباFية للدولة التي ال ت�شتفيد من �شيء 

التي ال “ر على  الب�شاFع  من هذ√ 

ن�شاطات  وهي  اجلمركية،  االأجهزة 

دول  غالبية  مع  تون�ش  تقت�شمها 

الربيع العربي واأ�شا�شًا ليبيا وم�ر، 

ب�شبب االنفالتات االأمنية.

الربيع  دول  غالبية  تاأKرت  كذل∂ 

 ،ìال�شيا اEقبال  برتاجع  العربي 

املهزوRة  ال�شيا�شية  االأو�شا´  ب�شبب 

قدم م�ر± هون≠ كون≠ و�شنغهاي »اEت�ش اE�ش بي �شي« معطيات 

 800 من   Ìاأك �شتفقد  باأنها  تفيد  العربي«،  »الربيع  دول  حول 

عودة  �شعوبة  اEىل  م�شرياً   ،2014 �شنة  نهاية  يف  دوالر  بليون 

معدالت النمو اEىل اال�شتقرار يف املدى القريب، وهو ما �شيلحق 

خ�شاFر كبرية باقت�شاديات هذ√ الدول.

 Ìجما› للدول ال�شبع االأكEاملحلي اال œالتقرير اأن النا íواأو�ش

راً خ�شو�شًا تون�ش وم�ر وليبيا و�شوريا واالأردن �شيكون 
ّ
ت�ر

يف نهاية �شنة 2014، اأقل بن�شبة 35  % ما كان �شي�شجله لو ⁄ 

حتدç تل∂ االنتفا�شات يف 2011، وارجع التقرير Pل∂ اEىل العجز 

الكبري يف امليزانيات على غرار تون�ش التي بل≠ عجز ميزانيتها 

وتوتر  ا◊كومات  دور  تراجع  جانب  اEىل   ،%   7.4  2013 ل�شنة 

الو�شع االأمني وŒاوR القانون، االأمر الذي اKر على اال�شتãمار 

وامل�شتãمرين.

ال�ر¥  عن  الدو›  النقد  �شندو¥  اأ�شدر√  تقرير  اBخر  واأ�شار 

الربيع  دول  اأغلب  اقت�شادات  اأن  اEىل  اأفريقيا  و�شمال  االأو�ش§ 

املقبلة،  ال�شنة  من  ابتداء  التعايف  اEىل  بالعودة  �شتبداأ  العربي 

ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عودة  واأن 

�شي�شمí بتعزيز �شادرات كل  جزFيًا 

وليبيا   Üواملغر واالأردن  م�ر  من 

وتون�ش واليمن، وهو ما بعå بع�ش 

االE�شارات االيجابية لهذ√ الدول، فاEن 

�شي«  بي  اE�ش  »اEت�ش  م�ر±  تقرير 

املحلي   œالنا ‰و  يكون  ان  توقع 

االEجما› يف �شمال اأفريقيا وال�ر¥ 
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والتهديدات االEرهابية، ما جعل املداخيل املتاأتية من هذا القطا´ 

االجتماعية  االنعكا�شات  عن  ف�شاًل  بدورها،  ترتاجع  ا◊يوي 

االأخرى.

ولعل تون�ش تاأKرت من اجلهتني حيå اأدت انعكا�شات الãورة اEىل 

باالأRمة  تاأKرت  املقابل  ويف  ا◊يوية،  قطاعاتها  اغلب  تراجع 

ال�شنوات  يف  االأوروبية  البلدان  بها  مرت  التي  االقت�شادية 

القارة االأوروبية،  ات�شمت برتاجع اال�شتهالك يف  االأخرية والتي 

ما اأKر يف �شادرات تون�ش نحو هذ√ البلدان خا�شة يف قطاعات 

تون�ش  مبادالت  باأن  علمًا  واالأحذية،   èوالن�شي ال�شيارات  كوابل 

رقم  من  املاFة  يف   80 نحو  “ãل  االأوروبي  االحتاد  بلدان  مع 

.êارÿمعامالتها مع ا

من جهة اأخرى Pكر تقرير امل�ر± االأ�شيوي القاب�ش اأن تاأKري 

 تعلق 
ً
�شواء العربية  ال�شيا�شية  للتحوالت  التداعيات االقت�شادية 

انعك�شت  �شوريا،  اأو  اليمن  اأو  ليبيا  اأو  م�ر  اأو  بتون�ش  االأمر 

الن�شاطات  من  العديد  فتوقفت  الدول،  هذ√   Üشعو� على  �شلبًا 

قدت مداخيل مهمة خا�شة يف القطا´ ال�شياحي  oاالقت�شادية وف

واال�شتãمارات االأجنبية. 

اEىل  �شي«  بي  اE�ش  »اEت�ش  تقرير  دعا  ال�شعوبات  هذ√   Rولتجاو

�رورة التعجيل بح�شم االأمور ال�شيا�شية، التي �شتكون �شببًا يف 

الوقت  يف  و“هد  االقت�شادي،  ا ال�شتقرار  اىل  التدريجية  العودة 

Pاته الطريق ال‚اR تنفيذ خط§ االE�شالì االقت�شادي وبراجمه، 

الرتكيز  مع  االقت�شادية  الن�شاطات  ملختل∞  واال�شتãمارات 

ال�شمانات  وتعزيز  ال�شغل  مواطن  خلق  على  خا�شة  �شورة  يف 

االجتماعية.

بف�شل   ،Åاملتباط التعايف  عملية  يف  اال�شتãناء  ليبيا،  وت�شكل 

اEىل  ليبيا  يف  النفطية  ال�شادرات  عادت   åحي النفطية  Kروتها 

�شابق عهدها قبل ا◊رÜ االأهلية، اأ�ر´ ‡ا كان متوقعًا، فاEنها 

اال�شتقرار  اEىل �رورة  املتوا�شلة  التنبيهات  ت�شلم من  اأي�شًا ⁄ 

االأمني، الذي �شينعك�ش باالEيجاÜ على بقية دول الربيع العربي 

وخا�شة تون�ش وم�ر. 

120 عارضًا في «البناء 
والتشييد» السعودي

    

تنظم �ركة معار�ش الظهران الدولية معر�ش البناء واالEن�شاء 

(بيلدك�ش) يف دورته ال�16، وPل∂ خالل الفرتة -16 20 فراير 

الظهران  ل�ركة معار�ش  التنفيذي  الرFي�ش   íواأو�ش املقبل، 

العام  هذا  املعر�ش  اأن  ا◊�شيني،  حمد  بن  fiمد  الدولية، 

بينها  ودوليًا  عار�شًا fiليًا   120 من   Ìاأك م�شاركة  �شي�شهد 

قطا´  يف  املميزة   Üالتجار اأهم  يقدمون  اEماراتية،  �ركات 

البناء واالEن�شاء، التي ت�شهم يف حتقيق قيمة م�شافة لل�شو¥ 

املحلي.

وقال: »يتميز املعر�ش الذي يعقد على مدى 5 اأيام Ã�شاركة 

 åات التجربة يف هذا املجال، حيP نوعية من عدد من الدول

وفرت م�شاحة داخلية تبل≠ 7200 مرت مربع لعر�ش منتجاتهم، 

فيما وفرت م�شاحة خارجية بلغت 30 األ∞ مرت مربع.

وبني اأن تدّفق حركة اال�شتãمار يف القطاعني العام واÿا�ش 

البناء  �شو¥  اEىل حد كبري يف دفع عجلة  اأ�شهم  قد  العام  هذا 

والت�شييد يف اململكة، �شيما على م�شتوى تطوير البنية التحتية 

االجتماعية والنقل، موDكداً اأن هذ√ الطفرة ت�شّكل فر�شة Pهبية 

للمقاولني وامل�شتãمرين على ال�شواء.

مكانة
االقت�شاد  يف  الãانية  املرتبة  والت�شييد  البناء  قطا´  يحتل 

 œالنا يف  م�شاهمته  بلغت   PEا النف§،  قطا´  بعد  ال�شعودي 

مقارنة   %  16.5 نحو   2012 عام  خالل  االEجما›  املحلي 

بن�شبة ‰و القطا´ اÿا�ش 11.5 % ون�شبة ‰و الناœ املحلي 

االEجما› باالأ�شعار اجلارية بل≠ 8.6%.

بحوث
 تتوقع درا�شات �شو¥ االEن�شاءات اململكة حتقيق م�شتويات ‰و 

تقارÜ 35  % خالل ال�شنوات الãالç املقبلة، يف ظل ارتفا´ 

اEىل  واملقررة  ا◊الية  امل�شاريع  ملجموعة  االEجمالية  القيمة 

 Rبرو التوقعات   Rيعز ‡ا  اأمريكي،  دوالر  مليار   732 نحو 

االEن�شاءات كاأ�ر´ القطاعات ‰واً يف اململكة بحلول 2015.
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 الجزائر تريد مضاعفة إنتاجها من الغاز 

اEن  ك�ش∞ وRير الطاقة واملناجم اجلزاFري يو�ش∞ يو�شفي 

بالد√ تطمí مل�شاعفة اEنتاجها من الغاR وRيادة اEنتاجها 

النفطي بن�شبة 50 %  يف ال�شنوات الع�ر املقبلة، م�شيفًا 

اأن النجاì يف حتقيق اكت�شافات كبرية اأKناء العام املا�شي 

�شي�شاعد فيتحقيق الهدفني املر�شومني.

وجاء ت�ريí يو�شفي لالPEاعة اجلزاFرية بعد عام بال�شب§ 

قتلى  خل∞  ال��ذي  اEمينا�ش  يف   Rالغا من�شاأة   çح��اد من 

وجرحى، وتعد املن�شاأة من اأبرR مراكز االEنتاê يف اجلزاFر، 

كما اأن اEنتاê البالد – وهي رابع منتè للغاR يف العا⁄ – 

عر± هبوطًا منذ اأن بل≠ Pروته عام  2005.

النف§  عن  التنقيب  ح�شيلة  اEن  اجلزاFري  امل�شوDول  وقال 

 ”  åحي للغاية،  مر�شية  كانت  املا�شي  العام   Rوالغا

اكت�شا±  32 بئراً جديدة للنف§ والغاR، وهو ما يفو¥ ح�شيلة 

2012  بãالç مرات، واأ�شار اEىل اأن هذ√ االكت�شافات  عام  

يف  اجلديدة �شرتفع اEنتاê بالد√ من النف§ بن�شبة  50 %  

الع�رية املقبلة، وتنتè اجلزاFر حاليًا  1.2 مليون برميل 

من النف§ يوميًا.

جديدة  جولة  �شتطلق  ال�شلطات  اأن  عن  يو�شفي  وك�ش∞ 

لرتاخي�ش النف§ والغاR يف االأ�شابيع املقبلة، وتخط§ لبناء 

خم�ش م�شا±m نفطية مل�شاعفة طاقتها االEنتاجية، لكنه ⁄ 

يقدم تفا�شيل عن املواعيد املحتملة لت�شييد تل∂ امل�شايف.

وتعد اجلزاFر Kالå اأكر مزود للغاR اEىل اأوروبا بعد رو�شيا 

االBبار  من  العديد  يف  يرتاجع  اEنتاجها  اأن  رغم   èويÔوال

القدÁة، وتعول البالد على ال�ركات االأجنبية لالEبقاء على 

 êنتاEوقد انخف�ش هذا اال ،Rالغا êنتاEامل�شتويات ا◊الية ال

2005  اEىل  88  مليار قدم مكعبة �شنويًا يف   من اأكÌ من 

مايفو¥ قلياًل Kمانني مليار قدم مكعبة يف  2012، ح�شب 

بيانات �ركة بي بي الريطانية.

صكوك
املغربية  ا◊كومة  واف��ق��ت 

لتنظيم  قانون  م�رو´  على 

ع��م��ل ال��ب��ن��وك االE���ش��الم��ي��ة 

واE�شدارات ال�شكوك، وهو ما 

ا◊�شول  اأمام  الطريق  Áهد 

من  نهاFية  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 

الرملان.

نداءات
ت��ع��ال��ت م��ن ج��دي��د ن���داءات 

ب��ع�����ش امل��ه��ت��م��ني ب�����ش��اأن 

وهي  ال�شودان  يف  ال��زراع��ة 

اÿرطوم  حكومة   åت�شتح

عاجلة  ح��ل��ول  اEي��ج��اد  على 

مل��واج��ه��ة ارت��ف��ا´ ف��ات��ورة 

.íا�شترياد القم

هبوط
اأكدت ليبيا اEن عاFدات البالد 

 2013 ال��ع��ام  يف  النف§  م��ن 

دوالر،  مليار  اأربعني  بلغت 

هبوطا من توقعات بو�شولها 

دوالر،  مليار  خم�شني  اEىل 

وPل∂ ب�شبب االحتجاجات.

تعزيز
البن∂  اأن  ب��ن��ك��ي��ون  ك�ش∞ 

املركزي ال�شوري ا�شرتى من 

مئات  املحلية  النقد  �شو¥ 

امل���الي���ني م���ن ال������دوالرات 

النقد  من  االحتياطي  ليقوي 

االأجنبي، يف اقت�شاد تع�ش∞ 

.Üبه ا◊ر

افتتاح
 ìافتتا ان  م�����ش��ادر  اأك���دت 

اجلديد  الدو›  الدوحة  مطار 

مليار   16 نحو  كل∞  ال���ذي 

 Êاãال الربع  �شيتم يف  دوالر 

من العام اجلاري، وهو الذي 

تاأجل افتتاحه عدة مرات منذ 

اأواخر عام 2012.

زيادة
ت�����ش��ع��ى دول�����ة االEم������ارات 

مواطنيها  ع��دد  Rي���ادة  اEىل 

العاملني يف القطا´ اÿا�ش 

العام  اEىل ع�ر مرات بحلول 

�شو¥  يف  و�شتتدخل   ،2021
ال�رورة  اقت�شت  اPEا  العمل 

لتحقيق الهد±.

تأجيل
وRارة  الãانية  للمرة  اأرجاأت 

دوليا   
ً
العراقية، عطاء النف§ 

النا�رية  ح��ق��ل  لتطوير 

م�شفاة  وب���ن���اء  ال��ن��ف��ط��ي 

ي��ون��ي��و/  19 اEىل  ج���دي���دة 

كان  بعدما  املقبل.  حزيران 

 Êاãال يناير/كانون   23 يف 

اجلاري.

خفض
الكويتية  ا◊��ك��وم��ة  تعتزم 

لل�شلع  دعمها  حجم  خف�ش 

توفرها  ال��ت��ي  واÿ���دم���ات 

جلنة  اأن  وقالت  للمواطنني، 

املو�شو´،  ت��در���ش  وRاري���ة 

واEىل اأن االأمر يتعلق ب�شمان 

و�شوله اEىل م�شتحقيه.

انتاج
واملناجم  الطاقة  وRير  قال 

يو�شفي  يو�ش∞  اجل��زاF��ري 

مل�شاعفة   íتطم ب��الد√  اEن 

وRي��ادة   Rالغا من  اEنتاجها 

اEنتاجها النفطي بن�شبة 50 % 

يف ال�شنوات الع�ر املقبلة.

ابتكار
ي��ب��ي��ع ط����الÜ ج��ام��ع��ي��ون 

امل��اأك��والت  وبع�ش  ال�شاي 

على  ال�����ش��ار´  يف  اÿفيفة 

مدينة  يف  ال��ب��ح��ر   Å��ش��اط���

عبد  ويقدم  ال�شعودية،  جدة 

ويقولون   ،Êال�شهرا الهادي 

يكفي  دخ����ال  ي��ح��ق��ق  اEن����ه 

مل�روفاتهم اليومية.

أسطول
اأك������دت اÿ���ط���وط اجل��وي��ة 

 20 “تل∂  اأن��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 

طاFرة حديãة، م�شريًة اEىل اأن 
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 تونس تعلق رفع أسعار الوقود
  

حكومته  اEن   ñفخفا اEليا�ش  التون�شي  املالية  وRير  قال 

علقت Rيادات يف اأ�شعار الوقود كانت مقررة �شهر  كانون  

الãاÊ، وPل∂ يف تراجع هو الãاÊ من نوعه اأKناء �شهر عن 

اEجراءات مقررة من اأجل تفادي اندال´ احتجاجات �شبيهة 

اEقرار  على  اعرتا�شا  اأيام  قبل  تون�ش  �شهدتها  التي  بتل∂ 

�ريبة جديدة على و�شاFل النقل Ãوجب مواRنة  2014.

ونقل عن وRير املالية التون�شي قوله اEن الزيادة يف اأ�شعار 

ومن  اجل��اري.   ال�شهر  بداية  تنفيذها  مقررا  كان  الوقود 

الزيادات  الوقود وŒميد  اأ�شعار  الزيادات يف  �شاأن تعليق 

والذي ناهز  التون�شية،  املواRنة  اأن يعمق عجز  ال�ريبية 

الداFنني  قلق  من  �شيزيد  كما   ،%  6.8 املا�شي  العام 

الدوليني الذين يطالبون تون�ش باE�شالحات جريئة مقابل 

منحها قرو�شا.

رFي�ش  اأم��ام  االأج��واء  قد Áهد  االEج��راءا  تعليق  اأن  ورغ��م 

 Üاملكل∞ مهدي جمعة، ويخف�ش من�شو التون�شي  الوRراء 

االحتجاجات االجتماعية فاEنه قديجعل حكومته املرتقبة 

تقل�ش  ظل  يف  االقت�شادي  ال�شع∞  ا�شتمرار  من   Êتعا

االEيرادات، وتعهد فخفاñ باأن تتخذ ا◊كومة كل االEجراءات 

ال�رورية لالEبقاء على العجز حتت ال�شيطرة.

الوقود   اأ�شعار  يف  الزيادات  توفر  اأن  املتوقع  من  وكان 

220  مليون دينار  (133 مليون دوالر)، اE�شافة اEىل �شبعني 
(42.3 مليون دوالر) من ال�راFب اجلديدة.   مليون دينار 

الطاقة  الأ�شعار  اأقل  دعمًا  التون�شية  ا◊كومة  اأقرت  وقد 

واملواد الغذاFية يف مواRنة  2014، اPE بل≠   4.3 مليارات 

خم�شة  بنحو  مقارنة  تقريبا)  دوالر  ملياري   2.6) دينار 

مليارات دينار  (KالKة مليارات دوالر)  يف مواRنة  2013. 

طاFرة   35 �شي�شم  اأ�شطولها 

العام  نهاية  االأنوا´  متعددة 

اجلاري مع قرÜ فتí خطوط 

جديدة لعدد من الدول. 

مطار
ال�شودانية  ال�شلطات  وقعت 

ال�ركات  اEح��دى  مع  اتفاقًا 

املرحلة  الEن�شاء  ال�شينية، 

اÿرطوم  مطار  من  الãانية 

مطار  اأكر   íلي�شب ال��دو›، 

االأف��ري��ق��ي��ة،  ال���ق���ارة  يف 

م�شافر  مليون   12 ي�شتوعب 

�شنويًا. 

محطات
الكهرباء  وRارة  وكيل  ق��ال 

امل�����ش��اع��د ل��ل��ت��خ��ط��ي��§ يف 

اEن  الكويت، م�شعان العتيبي، 

توليد  fiطات  اEن�شاء  كلفة 

ال��ك��ه��رب��اء وت��ق��ط��ري امل��ي��ا√ 

اجلديدة  االE�شكانية  للمدن 

تبل≠ 70 مليار دوالر.

فجوة
الغذاFي  االأم��ن  ق�شية  حتتل 

دول  يف  ق�����ش��وى  اأول���وي���ة 

اEط���ار  ����ش���واء يف   ،è��ل��ي��ÿا

اأو  التعاون  جمل�ش  منظومة 

يف  دول��ة،  كل  م�شتوى  على 

ل�شد  حلول  لو�شع  fiاولة 

الفجوة.

منجم
امل�شاحة  هيئة  اكت�شفت 

اجل���ي���ول���وج���ي���ة امل�������ري 

���ر¥  Ãنطقة  منجما   43
ال��ع��وي��ن��ات ب��ه��ا ك��م��ي��ات 

م�شددة  ال��ذه��ب،  م��ن  كبرية 

ع��ل��ى �����رورة ب���دء ال��دول��ة 

لال�شتفادة منها.

موعد
نهاية  االEم�������ارات  ح����ددت 

قانون  لتطبيق  موعداً  يناير 

»�ريبة الطر¥« عر خطوط 

الرية  منافذها  من  العبور 

االأوىل  اأنهت املرحلة  اأن  بعد 

من  االأول  يف  »االEج��راF��ي��ة« 

�شبتمر املا�شي. 

حلول
ق����ال ���ش��ف��ري ت��ون�����ش ل��دى 

يف  العام   ñاملنا رو�شيا،اEن 

تون�ش �شابقًا ⁄ يكن مالFما 

الEيجاد حلول �ريعة جلميع 

امل�����ش��ك��الت االق��ت�����ش��ادي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة، ك��ان��ت قد 

تبنتها الãورة التون�شية.

اتفاق
اأعلن اأمني عام وRارة الطاقة 

االردنية  املعدنية  وال��Ìوة 

االردن  ان  ا◊ياري  ف��ارو¥ 

خف�ش  على  اتفقا  وال��ع��را¥ 

ا�شعار النف§ امل�شدر للمملكة 

ال��ع��ام  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

ا◊ا›.

تراجع
ك�����ش��∞ اEح�������ش���اء ر���ش��م��ي 

اأع��داد  ت��راج��ع  ع��ن  م�ري 

البالد  اEىل  الوافدين   ìال�شيا

بن�شبة  املا�شي  نوفمر  يف 

% مقارنة بال�شهر نف�شه   39
الن�رة  بح�شب   ،2012 من 

ال�شهرية.

بيئة
ل�شوDون  الدولة  وRارة  اأطلقت 

وRارة  مع  بالتعاون  البيئة 

الزراعي   ìواال�شال الزراعة 

على  وطنية  ت�شجري  حملة 

ط��ري��ق دم�����ش��ق ب����ريوت يف 

fiافظة ري∞ دم�شق.

اغالق
انه  كويتية  م�شادر  ك�شفت 

اEدارة  تقوم  ان  املرتقب  من 

 15 باغال¥  ا◊��رة  املنطقة 

باملنطقة،  منتفعة  ���رك��ة 

وPل����∂ ب��ع��د ان��ت��ه��اء ف��رتة 

اEىل  وجهتها  التي  االEن��ذارات 

هذ√ اجلهات.
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باأنها »الذرا´ التجارية لوRارة جنوÜ ال�شودان للنف§ والتعدين«.

2006، عن معلومات  اأن ت�ريبات من�شوبة اىل ويكيليك�ش عام  اEال 

اÿارجية  وRارة  اEىل  اÿرطوم  يف  االأمريكية  ال�شفارة  بها  بعãت 

�ركة  يف  لل�شني  الكبرية  اال�شتãمارات  حجم  اأظهرت  االأمريكية 

و“ãل  للنف§«.  �شان≠  يان  »�شن�شي  ملجموعة  التابعة  بيت«،  »نايل 

�شان≠«  :يان  و�ركة  �شن�شي  اEقليم  حكومة  بني  �راكة  املجوعة 

امل�شاهمة املحدودة، املتمركزة يف هون≠ كون≠.

ووقعت �ركة »نايل بت«، اتفاقية مع جمموعة �شن�شي يف نوفمر 

وت�شغيل  وبناء  لت�شميم  جدوى  درا�شة  ال�شني  عد  oوت  .2005 عام 

الطبيعي   Rالغا  êنتاEبا تتخ�ش�ش   ،Üاجلنو يف  للبرتول  م�شفاة 

امل�شال.

استراتيجية الصين
كانت  ال�شني  اأن   2011 عام  ال�شودان   Üجنو اأخبار  وكالة  اأعلنت 

Rراعية  م�شاريع  »لدعم  اأمريكي  دوالر  مليون   25.6 Ãبل≠  تتر´ 

الذي  العام  Pات  وهو  امليا√«.  لتزود  وم�شاريع  و�شحية  وتعليمية 

اأعلنت فيه �شحافة جنوÜ ال�شودان اأن ا◊زÜ ال�شيوعي يف ال�شني 

كمبيوتر،   Rجها ب�120  ا◊اكم  ال�شعبي  التحرير  حركة   Üحز Rود 

 èال�شني برام Ëىل تقدEشارة ا�Eل∂ باالP و20 طابعة، والذي رد على

تدريبية للحزÜ يف ال�شني«.

ويف عام 2011 اأعلنت ال�شني اEقرا�شها جنوÜ ال�شودان 158 مليون 

دوالر اأمريكي، مقابل تطوير �ركة »ت�شاينا هاربر« الهند�شية مطار 

جوبا.

من  يجعل  قد  ال�شيني   Pالنفو فاEن  امل�شهد،  على  كلية  نظرة  ويف 

اأن  اEال  الغربية.  للدول  بالن�شبة  املنال  بعيد  هدفا  ال�شودان   Üجنو

بعباءة  م�شترتا  هناك  قدم   Åموط لنف�شه  يجد  اأن  ا�شتطا´   Üالغر

الحروب مدخل إلعادة ترتيب الخارطة الجيوسياسية للمنطقة

خطوات استراتيجية للقوى الكبرى في أفريقيا
رÃا  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرFي�ش  باأن  الظاهرية  االأدلة  توحي 

يف  ال�شينيني  مواجهة  يف  الفرن�شيني  مع  اال�شرتاك  من   Üيقرت

اأفريقيا.

وبح�شب م�شادر خا�شة يف ا◊كومة الفرن�شية، فقد اأو�شí الرFي�ش 

باأنه  وبريطانيا  فرن�شا  قادة  من  لكل  رFا�شته  م�شتهل  يف  اأوباما 

ب هو 
o

بينما ي�ش اEليهم،  االأفريقية امل�شطربة  الدول  �شيعهد بحماية 

ب�شبب  Pل∂  يكون  وقد  وال�شني.  بالد√  بني  العالقات  على  تركيز√ 

اEدراك اأوباما اأن اأفريقيا اأ�شبحت ãÃابة فناء خلفي لل�شني.

اأoقدم  »قد  يقول:  الكونغر�ش  اEىل  وجهها  ر�شالة  يف  اأوباما  وكتب 

على مزيد من اÿطوات م�شتقباًل ل�شمان حماية مواطني الواليات 

�شفارتنا يف  فيها  واملن�شاBت، Ãا  اأفريقيا،  والعاملني يف  املتحدة، 

اأمريكية  قوات  ن�ر  اEىل  اأي�شا  ر�شالته  واأ�شار يف  ال�شودان«.   Üجنو

ت�شم 46 رجاًل الEخالء الرعايا االأمريكيني املوجودين يف املنطقة.

والتي  العا⁄،  دولة يف   çاأحد القبلي يف  الداخلي  االقتتال  وي�شكل 

حاRت على ا�شتقاللها يف عام 2011، وهي جنوÜ ال�شودان، فر�شة 

اأن ال�شوDال الذي  اEال  الEعادة ترتيب اÿارطة اجليو�شيا�شية للمنطقة. 

يطرì نف�شه هو هل ي�شتحق االأمر كل Pل∂?

نحن ل�شنا يف Kمانينات القرن الع�رين. فاأمريكا ال�شمالية اأ�شبحت 

تقريبًا معتمدة على نف�شها كليًا من حيå اEنتاجها للطاقة، لذل∂ فاEن 

قيامها بحماية م�شادر الطاقة املحتملة حول العا⁄ ⁄ يعد عاماًل 

الرو�ش  اEىل  التي عهد بها  لها. و“امًا كما هي حال �شوريا  fiفزاً 

ال�شودان   Üجنو مãل  دواًل  فاEن  بها،  لالحتفا®  املطا±  نهاية  يف 

اأ�شبحت ال تتجاوR ورقة م�شاومة جيو�شيا�شية بالن�شبة اEىل وا�شنطن.

واPEا �شلمنا بهذا، فاEن حافزا كبريا يدفع الواليات املتحدة للتناف�ش 

اÿرات  من  باال�شتفادة  الراغبة  اجلديدة  الدول  ب�شاأن  ال�شني  مع 

الãالå هذ√  العا⁄  من  اأمريكا   êيدعم خرو قد  ما  اأن  اEال  الدفاعية. 

ال�شني  مãل  امليدان،  يف  اأخرى  عظمى  قوى  بوجود  يتمãل  االأيام 

اأخريا  املتحدة  الواليات  قيام  مقابل  قيمة  له  �شيئا  تقدم  ورو�شيا 

باملغادرة. وهو االأمر الذي يرو¥ لل�شني، يف حالة جنوÜ ال�شودان.

كنز نفطي
وتو�ش∞ املنطقة باأنها غنية بالنف§، كما تعتمد كلية تقريبا على 

ال�شني  “ل∂  ا◊قيقة،  ويف  اقت�شادها.  لتنمية  النف§  �شادرات 

معظم نف§ جنوÜ ال�شودان تقريبا. وبح�شب اEدارة معلومات الطاقة 

 Üوجنو ال�شودان  نف§  من   ،%  80 نحو  ت�شدير   ” فقد  االأمريكية، 

2012، و⁄ حت�شل الدول الغربية على اأي  ال�شودان اEىل ال�شني عام 

�شيء منه.

فاEن  النف§،  من  تاأتي  ال�شودان   Üجنو عواFد  من   ،%  99 كان  واPEا 

جممو´  من  ال�شني  و“تل∂  حرفية.  ب�شورة  البالد  “تل∂  ال�شني 

احتاد �ركات النف§ ال�شودانية، نحو 40 %، من �ركة النيل الكرى 

للبرتول، و41 %، من �ركة دار النف§. وت�ش∞ �ركة النيل للبرتول 

نف�شها  النف§،  �ركات  احتاد   êنتاEا من   ،%  42 والتي “ãل ن�شبة 
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م�شلحة  يف  ي�شب  وما  االEن�شانية.  وامل�شاعدات  االأمن 

يف  املت�شددين  بني  ا�شتباكات  وقو´  هو  اأي�شا   Üالغر

حملة  فرن�شا  تقود  الذين  الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية 

 Üمن جنو Üبالقر امل�شيحيني  بدعوى حماية  �شدهم 

ال�شودان.

مواجهة الحقائق
هناك دوافع اقت�شادية كامنة وراء اجلهود الرامية 

الدول  يف  والقبلية  الدينية  اال�شطرابات  تهدFة  اEىل 

االأفريقية. وال بد من وجود دوافع لالأمر، فال �شبب 

اBخر يدفع دولة مãل فرن�شا اىل اال�شتãمار ب�شكل كبري يف مكان 

يكمن  وهنا  ال�شني.  وكذل∂  النف§،   êحتتا اأوروبا  عنها.  بعيد 

ال�شبب وراء انغما�ش اجلانبني يف ال�راعات االأفريقية، بالرغم 

من اختال± ا�شرتاتيجيتهما.

بدعوى  تتدخل  كي  هناك  فر�شة  اأوروبا  تنتظر  حني  ويف 

امل�شاعدات االEن�شانية واالأمن، ت�شق ال�شني طريقها عر اال�شتãمار.

ولن تكرتç اأمريكا املكتفية من حيå الطاقة لكل هذ√ املخاو± 

ل�ركات  م�شتقبلية  من�شة  تاأمني  اأرادت  حال  يف  اEال  الواقعية، 

ورقة  امتالك  اأرادت  اأو  بها،  اÿا�شة  الع�شكرية  ال�شناعات 

تفاو�شية تلعبها �شد ال�شني يف م�رì االأحداç العاملية.

استراتيجية صينية تشجع نمو التجارة عبر 
اإلبتكار

على  تقوم  جديدة،  ا�شرتاتيجية  عن  ال�شني  اأعلنت 

ت�شجيع االبتكار يف العمليات التجارية ◊فز التجارة 

والنمو.

ودعا ناFب رFي�ش جمل�ش الدولة ال�شيني وان≠ يان≠ اEىل 

التخلي�ش  مãل  جماالت  يف  ا◊ãيãة  اجلهود  من  املزيد 

يجب  اEنه  يان≠  وقال  العمل.  كفاءة  لرفع  اجلمركي، 

والواردات،  ال�شادرات  هيكلة  اEعادة  دعم  ال�شني  على 

اEطار  يف  ال�شناعة   åوحتدي حتول  على  للم�شاعدة 

جهودها، للح�شول على ‡يزات جديدة يف التجارة اÿارجية.

 ìشال�Eربة يف 2011، للبدء يف اŒ وكانت ال�شني قد جعلت من ييوو

لالEمداد  مركز  من  املدينة  لتحويل  fiاولة  يف  �شامل  دو›  Œاري 

اEن  يان≠  وقال  لالأعمال.  �شاملة  لتوفري خدمات  اEىل fiور  بالب�شاFع 

التجارة اÿارجية لل�شني حققت تنمية �ريعة ومطردة يف 2013، االأمر 

الذي ⁄ يكن من ال�شهل حتقيقه نظراً اىل ا الأو�شا´ الدولية املتقلبة.

الهيكل  وجود  ظل  يف  موجودة،  العالقة  امل�شكالت  تزال  ال  لكن 

والتكنولوجيا  للعلم  املنخف�ش  وامل�شتوى  املنا�شب  غري  التجاري 

يف االEنتاê و�شع∞ الكفاءة. وهناك بع�ش ال�ركات الكبرية لكنها 

تفتقر اEىل التناف�شية واBفا¥ النمو امل�شتقر.

على  �شعبًا  عامًا  االأوروبي  االحتاد  اأنهى 

ت�شنيفه  يف  اأKر  ما  االقت�شادي،  ال�شعيد 

يف  جيدة  موD�رات   Rبرو وبرغم   ،ÊتماFاال

يب�ر  ما  العام  نهاية  يف  البلدان  بع�ش 

ه�شًا،  ماRال  النمو  اأن  اEال  الركود  بانتهاء 

اأعلى  عند  ظلت  البطالة  معدالت  اأن  كما 

م�شتوياتها. 

اليونان  يف  االأRمة  بتحول   2013 عام  وبداأ 

رافقتها  �شيا�شية  اEىل  بحتة  اقت�شادية  من 

باأن  وانتهت  عنيفة،  اجتماعية  احتجاجات 

االحتاد   »Rبور اأند  »�شتاندرد  وكالة  دت 
ّ
جر

االأوروبي من ت�شنيفه االFتماÊ املمتاR، وما 

بينهما اندلعت االأRمة امل�رفية يف قر�ش، 

وبقيت البطالة عند م�شتويات مرتفعة خا�شة 

 .Üيف �شفو± ال�شبا

نهاية  قبل  االأوروبي  االحتاد  “كن  وقد 

اتفا¥  اEىل  التو�شل  من  باأيام  ا◊ا›  العام 

يوDدي  قد  اتفا¥  امل�ريف،  االحتاد  الEن�شاء 

ال�شيا�شات  ان�شجام  جهود  يف  حا�شمًا  دوراً 

االقت�شادية واملالية وfiاوالت دول منطقة 

ن 
ّ

يح�ش كما  اقت�شادية،  حكومة  بناء  اليورو 

هذا االتفا¥ النظام امل�ريف االأوروبي.

تخطي  على  القدرة  اأوروبا  امتالك  وبرغم 

االأRمة، فاEن عوامل عدة قد يوDدي دوراً معطاًل 

البلدان  من  عدد  يف  االنتخابات   Üقر منها 

�شعبة،  قرارات   Pاتخا ي�شّعب  ما  االأوروبية 

ت�شودها  العاملي  االقت�شاد  اأو�شا´  اأن  كما 

اأجواء عدم اليقني، ما قد يوKDر �شلبًا على منطقة 

اليورو.

يف  الت�شخم  معدل  تراجع  �شاحبه  Pل∂  لكن 

التوقعات يف  اأ�ر´ من  بوترية  اليورو  منطقة 

اأيلول ونزل اEىل اأدنى م�شتوى منذ �شباط 2010، 

ما ي�شري اEىل اEمكانية ا�شتمرار ال�شيا�شة النقدية 

مل�شاعدة  االأوروبي  املركزي  للبن∂  املي�رة 

املنطقة على التعايف.

واأعلن مكتب االEح�شاء االأوروبي »يورو�شتات« 

دولة   17 يف  امل�شتهلكني  اأ�شعار  ت�شخم  اأن 

ت�شتخدم اليورو نزل اEىل 1.1 يف املئة يف اأيلول 

من 1.3 يف املئة يف اÜB بانخفا�ش طفي∞ عن 

توقعات ال�شو¥ عند 1.2 يف املئة.

اEىل  اأيلول  يف  الت�شخم  انخفا�ش  ويرجع 

على  املئة  يف   0.9 الطاقة  اأ�شعار  انخفا�ش 

اأ�شعار  Rيادة  تقل�شت  حني  يف  �شنوي  اأ�شا�ش 

والتب≠  الكحولية  وامل�روبات  الغذاFية  ال�شلع 

.ÜBىل 2.6 يف املئة من 3.2 يف املئة يف اEا

و�شهدت االقت�شادات االأ�شع∞ يف املنطقة التي 

تعاÊ معدالت بطالة قيا�شية وبرامè تق�ش∞ 

تعو¥ النمو انخفا�شًا حاداً يف معدل الت�شخم 

هذا العام يف حني �شجلت اليونان انكما�شًا.

اEىل  التجزFة  اأ�شعار  انخف�شت  اE�شبانيا  ويف 

 ÜBا اأعوام تقريبًا يف  اأربعة  اأدنى م�شتوى يف 

يف  املبيعات  �ريبة  رفع  اأKر  تال�شي  مع 

العام املا�شي يف حني اأظهرت بيانات اأخرى 

معنويات  حت�شن  على  موD�رات  اأي   Üغيا

امل�شتهلكني.

ويف اأملانيا اأكر اقت�شاد يف اأوروبا انخف�شت 

ن�شبة الت�شخم اEىل 1.4 يف املئة يف اأيلول وال 

ي�شتهدفها  التي  الن�شبة  عن  منخف�شة  تزال 

وال  املئة  اKنني يف  نحو  عند  املركزي  البن∂ 

“ãل اأي خطورة علي �شيا�شة التو�شع النقدي 

للبن∂.

التي  التاأمني  �ركات  باأن  اأفيد  Pل∂،  اEىل 

في�شانات  ب�شبب  فادحة  خ�شاFر  تكبدت 

‡اKلة  تعوي�شات  تدفع  اأوروبا،  يف  الربيع 

Kلجية  عوا�ش∞  �ربت  بعدما  اأخرى  مرة 

مناطق يف اأملانيا وفرن�شا خالل ال�شي∞.

ويقدر fiللون اأن تعوي�شات العوا�ش∞ التي 

 ÜBا  6 اEىل  حزيران   17 من  اأوروبا  �ربت 

�شت�شل اEىل نحو 3.5 باليني يورو.

2013 عام إقتصادي صعب على أوروبا
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معرض ديترويت يبشر بعودة 

صناعة السيارات 
 

ديرتويت  ملعر�ش  ا◊الية  الدورة  يف  املقدمة  العرو�ش  تب�ر 

لل�شيارات بعودة قوية ل�شناعة ال�شيارات والوقو± على قدميها 

مرة اأخرى بعد �شنوات من التعÌ. ورغم اأن ديرتويت ت�شت�شي∞ 

الدورة ا◊الية  فاEن  اأكÌ من مئة عام  ال�شيارات منذ  معار�ش 

الدولية ر�شميا.  ال�شفة  25  منذ ح�شوله على  الدورة رقم   هي 

وافتتí املعر�ش اأبوابه حيå ك�شفت �ركات �شناعة ال�شيارات 

�شيارات  كان  �شواء  جديداً  ط��راRاً    60 من    Ì��اأك عن  العاملية 

اختبارية التزال يف طور التطوير اأو �شيارات تامة ال�شنع دخلت 

مرحلة االEنتاê التجاري.

فورد  من  جديدة    (ÜBبيكا) خفيفة   �شاحنات  عن  الك�ش∞  و” 

 åالK ومن املقرر اأن تقدم كراي�شلر .Rال موتورÔومناف�شتها ج

من  اجلديد  اجليل  املتحدة  الواليات  يف  لل�شيارات   èمنت اأكر 

هوندا  تعر�ش  كما   .200 كراي�شلر   ال�شهرية  ال�شالون  �شيارتها 

موتور اليابانية �شيارتها املدجمة ال�شغرية اجلديدة فيت. 

االأملانية  فولك�شفاغن  ملجموعة  التابعة  اودي  �ركة  وتعر�ش 

‰وPجًا اختباريًا ل�شيارة كهرباFية جديدة. كما عر�ش جÔال 

.�شيكانيون.  وعلى  .اEم  با�شم جي  بيكاB جديدة  �شاحنة   Rموتور

هام�ش املعر�ش �شاركت ماري بارا الرFي�شة التنفيذية لل�ركة 

وهي اأول �شيدة تتوىل هذااملن�شب يف تاريï اأكر �ركة منتجة 

لل�شيارات يف اأمريكا ، يف عر�ش ال�شاحنة اجلديدة.

االأملانية  دبليو  اEم.  بي.  اأعلنت  اأي�شا  املعر�ش  هام�ش  وعلى 

fiافظتها على �شدارة �شو¥ ال�شيارات الفارهة يف العا⁄ خالل 

العام املا�شي. وRادت مبيعات ال�ركة التي تنتè �شيارات بي. اEم. 

دبليو ورولز روي�ش وميني خالل العام املا�شي بن�شبة  6.4 %  اEىل 

1.96 مليون �شيارة بف�شل الطلب القوي على �شياراتها يف ال�شني 
والواليات املتحدة. وقال مدير مبيعات ال�ركة اEيان روبرت�شون 

اEن ال�ركة ت�شتهد± Rيادة مبيعات العام ا◊ا›.

تمويل
لالEن�شاء   Üاالورو البن∂  قال 

“ويالت  ق��دم  اEن��ه  والتعمري 

 450 بقيمة  املا�شي  العام 

مليون   615) ي���ورو   مليون 

 Üوامل���غ���ر مل�����ر  دوالر) 

وتون�ش واالردن.

احتياط
ال�شيني   ال�شعب  بن∂  ق��ال 

(البن∂ املركزي) ان احتياطي 

 Ìالنقد االأجنبي لديه قفز باأك

500 مليار دوالر العام  من   

 ،%  15 اأوب��ح��وا›  املا�شي، 

  3.82 يعادل   ما  اEىل  لي�شل 

تريليون دوالر.

تحذير
االحت���اد  بريطانيا  ح���ذرت 

االوروبي باأنه يجب اأن يقوم 

�شيفقد  واEال   ìشال�Eا بعملية 

و�شيوDكد  بريطانيا،  ع�شوية 

االنحدار  �شيواجه  االحتاد  اأن 

يف حال رف�ش التغيري.

طلب
ت��وق��ع��ت ����رك���ة ال���ب���رتول 

ينمو  اأن  ال�شينية  الوطنية 

ال�شني  النف§ يف  الطلب على 

اأ�ر´  بوترية  ا◊��ا›  العام 

مع  باملقارنة   %  4 بحواىل 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، م��ع ب��دء 

ت�شغيل م�شا±m جديدة.

فائض
اليونانية  ا◊��ك��وم��ة  ق��ال��ت 

اEنها ب�شدد االEعال عن حتقيق 

فاF�ش اأو› يف ميزانية العام 

ال�روط  اأحد  وهو  املا�شي، 

على  للح�شول  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

قرو�ش  من  جديدة  دفعات 

االEنقاP الدولية.

تقليص
�شتقل�ش  اأنها  باري�ش  اأعلنت 

اEنفاقها العام بنحو  68  مليار 

بني  دوالر)  مليار   88) يورو 

عامي 2014 و 2017، متعهدا 

ال�ريبي  ال��ع��بء  بتخفي∞ 

على ال�ركات.

توقعات
توقعاته  الدو›  البن∂  رفع 

العاملي  االقت�شادي  للنمو 

اأع��وام  KالKة  يف  م��رة  الأول 

يف  النمو  وت��رية  حت�شن  مع 

االق��ت�����ش��ادات امل��ت��ق��دم��ة، 

وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��والي��ات 

املتحدة. 

مركز
�شناعة  جمموعة  حافظت 

جÔال  االأمريكية  ال�شيارات 

موتورR على املركز الãاÊ يف 

قاFمة  اأكر �ركات ال�شيارات 

يف العا⁄ من حيå املبيعات 

خالل العام املا�شي. 

انفاق
ارت���ف���ع م���وD����ر االEن���ف���ا¥ 

ال��والي��ات  يف  اال�شتهالكي 

املا�شي  ال�����ش��ه��ر  امل��ت��ح��دة 

ب��وت��رية ت��ف��و¥ ال��ت��وق��ع��ات، 

اEن  ال��ت��ج��ارة  وRارة  وق��ال��ت 

املبيعات Rادت 0.7 % ال�شهر 

املا�شي.

اتهام
اتهمت وا�شن§ بكني بانتهاك 

قواعد التجارة الدولية ب�شبب 

ف��ر���ش��ه��ا ر����ش���وم ا���ش��ت��رياد 

ال�شلب  منتجات  اأح��د  على 

التقنية،  ع���ا›  االأم���ريك���ي 

بال�شادرات  اأ���ر  م��ا  وه��و 

 .∞Fوالوظا

سوق
اأ�شبحت توتال الفرن�شية اأول 

تدخل  رFي�شية  نف§  �ركة 

���ش��و¥ ال��غ��اR ال�����ش��خ��ري يف 

على   ح�شولها  بعد  بريطانيا 

�شمال  يف   Rامتيا من    %  40
مليون    48 بقيمة  اEن��ك��ل��رتا 

دوالر.
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صادرات كوريا الجنوبية 559Ã6  م Ãد 

م�شتوى  املا�شي  العام  اجلنوبية خالل  كوريا  �شجلت �شادرات 

مليار دوالر، يف حني   559.6 اEىل   %  2.1 ارتفاعها  بعد  قيا�شيًا 

انخف�شت الواردات خالل الفرتة نف�شها بن�شبة 0.8 % اEىل 515.6 

ملياردوالر.

بن�شبتي  املا�شي  العام  ومكوناتها  ال�شيارات  �شادرات  وRادت 

Rادت  كما  ال�شابق.  بالعام  مقارنة  الرتتيب  على   % و6   %  4.5
واالأجهزة   %  13.3 بن�شبة  املو�شالت  اأ�شبا√  من  ال�شادرات 

االEلكرتونية املحمولة بن�شبة 11 %.

ويف املقابل، انخف�شت ال�شادرات من املنتجات النفطية بن�شبة 

اأوروبا  اEىل  ال�شادرات  وانخف�شت  املا�شي.  قبل  العام  % عن   6
اB�شيا (اB�شيان) واليابان وغريها، ولكن  ورابطة اأ· جنوÜ �ر¥ 

قيا�شيًا  رقما  �شجلت  املتحدة  والواليات  ال�شني  اEىل  ال�شادرات 

على االEطال¥.

و�شجلت كوريا اجلنوبية فاF�شًا Œاريًا قدر√ 44.1 مليار دوالر 

 ،2012 عام  فراير  منذ  التوا›  على   23 لل�شهر  املا�شي،  العام 

العجز  وارتفع  التوا›.  على  اÿام�شة  لل�شنة  Pل∂  اأي�شًا  وجاء 

مليار   93.9 اEىل  املا�شي  العام  يف  العربية  الدول  مع  التجاري 

دوالر، بينما انخف�ش العجز التجاري مع اليابان اEىل 25.3 مليار 

دوالر.

 62.8 ال�شني قدر√  و�شجلت كوريا اجلنوبية فاF�شًا Œاريًا مع 

 Üمليار دوالر والواليات املتحدة 20.5 مليار دوالر ودول جنو

واجلنوبية  الو�شطى  واالأمريكتني  دوالر  مليار   55.6 اB�شيا  �ر¥ 

18 مليار دوالر.
يف  اجلنوبية  الكورية  ال��واردات  اأ�شعار  �شجلت  اأخرى  جهة  من 

بانخفا�ش  متاأKرة  التوا›،  على  ال�16  لل�شهر  تراجعًا  دي�شمر 

اأ�شعار املواد اÿام فيما عدا النف§، وقوة �ر± العملة املحلية 

 ،(Üيونها) كرت وكالة االأنباء الكورية اجلنوبيةPمقابل الدوالر. و

اأنه وفقًا لبيانات البن∂ املركزي الكوري اجلنوبي، �شجلت اأ�شعار 

دي�شمر  يف   %  3.5 بن�شبة  انخفا�شًا  البالد  اEىل  ال��واردة  ال�شلع 

 %  4.9 مقارنة مع العام املا�شي، بعدما كانت تراجعت بن�شبة 

وهي  دبي،  خام  اأ�شعار  و�شهدت  نوفمر.  يف  �شنوي  نحو  على 

معيار لل�شو¥ يف كوريااجلنوبية، Rيادة بن�شبة 1 % على اأ�شا�ش 

�شنوي يف دي�شمر مقارنة مع تراجع بن�شبة 1.7 % يف نوفمر.

مسؤولية
الريطانية  ا◊كومة  اأك��دت 

م�شوDولية  �شتتحمل  اأن��ه��ا 

جميع ديونها يف حال �شوت 

مل�شلحة  االأ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ون 

املقبل.  اأيلول  يف  اال�شتقالل 

تفادي  يف  ا◊كومة  وتاأمل 

اأي ا�شطراÜ يف االأ�شوا¥.  

خطط
املركزي  البن∂   ßافfi اأك��د 

يف ك��اRاخ�����ش��ت��ان، ك��اي��رات 

بداأت  اأن بالد√  كاليمبيتو±، 

بتنفيذ خط§ �شاملة ترمي اEىل 

تنويع اقت�شادها خارê اEطار 

القطا´ النفطي.

توسيع
ك�ش∞ م�شوDول ياباÊ اأن بالد√ 

اأبدت رغبتها يف تو�شيع حجم 

 ìمار، من خالل ال�شماãاال�شت

ملزيد من ال�ركات بالدخول 

ا�شرتاتيجية  حت��ال��ف��ات  يف 

�راكة  م�شاريع  لتاأ�شي�ش 

�شخمة يف جمال الطاقة.

ذاكرة
اأعلنت �ركة  »اأبل«  االأمريكية 

طرì ن�شخة fiدKة من اأجهزة  

»اBيباد  4«، بحيå ت�شل �شعة 

اEىل    Rللجها الداخلية  الذاكرة 

128 جيغا بايت ، وهو اأ�شخم 
اأجهزة  تت�شمنه  Pاكرة  حجم 

الكمبيوتر اللوحية. 

أرباح
اأعاد فيلم  »FPب وول �شرتيت«  

امللتوية  الطر¥  الواجهة  اEىل 

كبار  بع�ش  ي�شلكها  قد  التي 

 ìاالأربا جلني    امل�شتãمرين 

ال��ط��اF��ل��ة ك��م��ا   ح���دç قبل 

يف  العاملية  املالية  االأRم��ة 

ق�شية الرهونات العقارية.

فوز
ق���ال���ت ����رك���ة  »ف��ي��ول��ي��ا 

الفرن�شية   اEن���ف���ريو‰���ون« 

ب��ال�����راك��ة م���ع ه��ي��ون��داي 

بعقد  فاRت  اEنها  لل�شناعات، 

ي��ورو  مليون   320 قيمته  

امليا√  لتحلية  fiطة  لبناء 

يف الكويت بحلول نهاية عام 

.2016

تحرير
اÿ��ارج��ي��ة  وRارة  اأع��ل��ن��ت 

االأمريكية ، اأن اEيران �شتح�شل 

  550 على  �شباط  مطلع  يف 

مليون دوالر كدفعة اأوىل من 

من  دوالر  مليار   4.2 اأ�شل 

االأموال االEيرانية املجمدة.

حظر
مãلما  اEندوني�شيا  ح��ظ��رت 

���ش��ادرات  ك��ل  متوقعا  ك��ان 

امل��ع��ادن اÿ���ام، ول��ك��ن من 

ل�ركتي   íت�شم اأن   íاملرج

موا�شلة  عديناأمريكيتينب 

.êارÿىل اEشحن النحا�ش ا�

استثمار
�شام�شون≠   جمموعة  ق��ال��ت 

،اأكر جمموعة اقت�شادية يف 

تعتزم  اEنها  اجلنوبية،  كوريا 

تريليون    50 رنحو   ا�شتãما 

دوالر)  مليار   47.2) وون  

خالل العام ا◊ا›.

موافقة
ح�شلت »مري�ش∂ اأويل« اEحدى 

وحدات �ركة النف§ وال�شحن  

موافقة  على  مري�ش∂«  »مولر 

العرا¥  حكومة كرد�شتان يف 

% يف   40 ���راء ح�شة   على 

منطقتي تنقيب.

تعويض
fiكمة  يف  م�����ش��وDول  ق���ال 

برلني  اEير  �ركة  اEن  اأملانية 

االأملانية  اجل��وي��ة  للخطوط 

تطالب بتعوي�شات التقل عن    

مليون   66) يورو   مليون   48
 ìدوالر) متعلقة بتاأخر افتتا

مطار برلني اجلديد.
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  فرص عمل 
لبنــان

عمال    Ets Techna موD�ش�شة  تطلب 

الومنيوم وP.V.C –  ال�شكن موDمن 

لالت�شال : 03/498936 – 07/810445

األرجنتين
�ركة اأرجنتينية تقدم خدمات ومنتجات 

الغذاFية  واملواد  الطاقة  جماالت  يف 

 ìالريا من  الطاقة  توليد  مãل  والتعدين، 

ا◊يوي  والوقود  والتوربينات  وامليا√ 

املتجددة،  الطاقة  م�شادر  من  وغريها 

واللحوم  والع�شاFر  امل�روبات   êواأنتا

النقل  واBليات  الغاليات  والفاكهة و�شنع 

مع  �راكات  اEقامة  اىل  تتطلع  و�شواها، 

يف  اأنتاجها  وت�شويق  لبنانيني  عمالء 

ال�شو¥ املحلية.

لالت�شال : 

Cipibic
Ruben Fabrizzio
 Website: www.cipibicargentina.org.ar

األرجنتين
يف  متخ�ش�شة  اأرجنتينية  �ركة 

ال�شناعات الغذاFية يف جماالت متعددة، 

والتو�شيب  االأولية  املواد  بينها  من 

ومعايري  والتريد  النقل  وŒهيزات 

توطيد  اىل  ت�شعى  وال�شالمة،  ال�شحة 

مهتمة  لبنانية  �ركات  مع  عالقاتها 

بالت�شويق ملنتجاتها يف ال�شو¥ املحلية. 

لالت�شال : 

Adepia - Luis Adur
Website: www.adepia.org 

أسبانيا
اE�شبانية املن�شاأ ت�شدر اللحوم اىل  �ركة 

ال�شو¥  دولة، تبحå يف  اأكÌ من KالKني 

اللبناÊ عن عمالء ملنتجاتها. 

لالت�شال : 

Costa Brava
Ernest Xargayo
Export Area Manager
Cell: 0034638718764
 Website: fcostabrava.com 

أسبانيا
ت�شدير  يف  ترغب  اأ�شبانية  �ركة 

النبيذ  منها  متخ�ش�شة  منتجات  جملة 

والتوابل  وال�شوكوال   Íوال واملربيات 

وRيت الزيتون وRيت دوار ال�شم�ش والنبيذ 

اÿا› من الكحول اىل ال�شو¥ اللبنانية. 

لالت�شال : 

 Alcante Exporta / Fimesco
Consulting
Tel: 0034965205523
0034667878240
 Email: alicanteexporta@gmail.com

أسكتلندا
االأRاميل  ت�شنع  ا�شكتلندية  �ركة 

املعدنية امل�شتخدمة يف روDو�ش ا◊فارات 

املخ�ش�شة لعمليات البناء والهدم وور�ش 

وكالء  عن   åتبح واملناجم،  الك�شارات 

وم�شتوردين يف لبنان. 

لالت�شال : 

Rockeater Tools
Stuart Meechan
Caldervale Group
Donrobin Road، Airdrie، ML68LS
Tel: 00441236763388
Fax: 00441236765259
Email: stuart.meechan@rockeater.co.uk
 Website: www.rockeater.co.uk

تركيـا
ريا�شية  اأدوات  ت�شنع  تركية  �ركة 

املالعب  Œهيز  واأدوات  ومنتجاتها 

خ�شو�شًا  اأنواعها،  على  الريا�شية 

مالعب كرة القدم، تبحå عن م�شتوردين 

وموRعني لهذ√ املنتجات يف لبنان. 

لالت�شال : 

Sporsan - Ekrem Akdemir
Tel: 00903128475050
Email: ftrade@sporsan.com.tr
Website: www.sporsan.com.tr
Address: Balikhi Sar Mah. Koyici. 
Serpmetrin. 784 Akyurt Ankara 

06750 

سريالنكا
ع�شاFرالفاكهة   èتنت �ريالنكية  �ركة 

م�شتورين  عن   åوتبح  ،Ëللتقد اجلاهزة 

حداً  ال�ركة  تفر�ش  اأن  على  لبنان،  يف 

اأدÊ للكميات امل�شتوردة. 

لالت�شال : 

Country Style Foods (Pvt) Ltd
Amadhi Alahakoom
Tel: 0094112925097
Fax: 0094112926062
 Email: amadhi@smak.lk
 smak@sltnet.lk
 Website: www.amadhi.lk

سريالنكا
تاأمني  �ركة �ريالنكية متخ�ش�شة يف 

املوارد الب�رية بكل املوا�شفات العلمية 

العمل  �شو¥  اليها   êحتتا التي  واملهنية 

اللبنانية. 

لالت�شال : 

Selco Continental (Pvt) Ltd.
P.S. Selvaratnam

املدير العام

Tel: 0094114334777
Fax: 0094114016730
Email: mail@selcohr.com
Website: www.selcohr.com 

الصيـن
�ركة �شينية ت�شدر ا◊بوÜ واملك�رات 

�ركاء  عن   åتبح والãوم،   ìوالتفا

لبنانيني اأو موRعني يف ال�شو¥ اللبنانية. 

لالت�شال : 

Ted Wang Rizhao Hengxin 

Industry & Trase cop. 

Cell: 00866332216775
Fax: 00866338391358
Email: jerryـwang@cnsuncorp.com  

Website: www.cnsuncorp.com  

الصيـن
�شناعة  يف  متخ�ش�شة  �شينية  �ركة 

وا�شطوانات   ìاألوا ق�شبان  من  ا◊ديد 
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 åتبح و�شواها،  ا◊ديد  و�شك∂  وال�شفن 

عن توريد منتجاتها اىل ال�شو¥ اللبنانية. 

لالت�شال : 

TPMC STEEL
Aimy
Tel: 008602258892192
Email: info@tpmcsteel.com

الصيـن
ت�شنيع  يف  متخ�ش�شة  �شينية  �ركة 

وكيل  اأو  �ري∂  عن   åتبح ال�شيارات، 

يق�شي  م�شرتك  م�رو´  الEقامة 

لبنان  يف  من�شاأة  باEقامة  امل�رو´ 

اأو  بالبنزين  العاملة  املركبات  لتجميع 

العادية  ال�شيارات  و ال�شيما  املاRوت، 

وال�شاحنات  الرباعي  الدفع  و�شيارات 

الزراعية والفانات وال�شاحنات ال�شغرية 

يجب  التي  ال�روط  بني  من  والبا�شات 

الوكيل املحتمل  اأو  ال�ري∂  توافرها يف 

دوالر،  مليون  يفو¥  راأ�شمال   Ëتقد

وتوفري من�شاأة Ã�شاحة KالKة االB± مرت 

مربع، تقوم فو¥ اأر�ش تتجاوR م�شاحتها 

ع�رة االB± مرت مربع. يف�شل اأن يتخلى 

ال�ري∂ بخرة �شابقة يف حقل ت�شنيع اأو 

ال�شينية  ال�ركة  تعد  ال�شيارات.  Œميع 

 åشاحبة خرة طويلة يف جمالها، حي�

تدير م�شانع لتجميع املركبات يف م�ر 

ونيبال وبلدان اأمريكا الالتينية. 

لالت�شال : 

China Big Science & Technology
Development (group) Corporation 

Ltd.

Weilin Wang
Tel: 00862367636237
Fax: 008613110143845
Email: wiwang186@21cn.com 

الصيـن
�شناعة  يف  متخ�ش�شة  �شينية  �ركة 

مولدات الديزل تبحå عن ت�شدير اأنتاجها 

اىل ال�شو¥ املحلية. 

لالت�شال : 

David & Partners Generator Ltd.
Ray Tchan
Tel: 008618918035196

الهـند
الهندية  ال�شو¥  يف  ال�ركة  هذ√  تعمل 

تقع  وت�شنيع.  وت�شدير  اأ�شترياد  ك�ركة 

كما  وتهتم  الهند  قلب  يف  ال�ركة  هذ√ 

واأعمال  والت�شدير  باال�شترياد  Pكرنا 

اأخرى �شناعية مãل :

مواد Rراعية وماأكوالت

البهارات،  الزيت،  بذور  اÿام،  القطن 

طعام ا◊يوانات، ملí، ماأكوالت جاهزة 

وغريها.

 جموهرات تقليدية

 ب�شاFع اأخرى خمتلفة

ترغب هذ√ ال�ركة باقامة عالقات ‡يزة 

Œارية مع �ركات وŒار لبنانيني الن 

ب�شاعتهم التي ت�شدر هي من النو´ اجليد 

وح�شب الطلب واأ�شعار جيدة ومقبولة.

لالت�شال : 

Finix Corporation
Office : 104 Rajbindu Estate، 

Tagore Road، opp. Galaxy Diesel، 
Bhaktinagar Rajkot – 360002، 

Gujavat، India.

Mobile: 0091 9898872084
Fax: 0091 281 2468309
Email: 
info@finixcorporation.com 

 nilesh.borsania@gmail.com 

Website: 

www.finixcorporation.com 

الهـند
�ركة هندية تعمل يف ت�شدير واأ�شترياد 

 íوالقم  Rاالر مãل  الزراعية  املنتجات 

واالRهار  والبهارات  املجففة  والفواكة 

وترغب  الطاRجة،  والفواكه  واÿ�شار 

يف اEقامة عالقات Œارية مع ال�ركات 

اللبنا‰ية املتخ�ش�شة يف هذا املجال. 

لالت�شال : 

Traders Brindavan
R. Mahesh
Tel: 00919900089497
Email: brindavantraders@gmail.com 

Website: www.brindavantraders.com 

Address: 124، Maruthi Layout، 
Extension AECS Layout، 60th 

Road، 3rd Cross. Brookfield، 

Bangalore 560037، Karnatake، India
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االمارات العربية / دبي
وامل�روبات  لالأغذية  خم�ش�ش  معر�ش 

واBالت  واÿدمات  الفندقية  والتجهيزات 

Œهيز وتغلي∞ املواد الغذاFية

(من تنظيم مركز دبي التجاري العاملي)

من 22 – 27 �شباط 2014

إيطاليا / ميالنو
ال�شياحة  معر�ش دو› خم�ش�ش لقطا´ 

وال�شفر

(من تنظيم �ركة فيريا ميالنو اأ�ش بي اأي)

من 13 – 15 �شباط 2014

إيطاليا / ميالنو
يف  االأRياء   çالأحد خم�ش�ش  معر�ش 

املالب�ش الن�شاFية 

(من تنظيم �ركة فيريا ميالنو اأ�ش بي اأي)

من 19 – 25 �شباط 2014

تركيا / أسطنبول
االأغذية  لتكنولوجيا  خم�ش�ش  معر�ش 

وامل�روبات والتعبئة والتغلي∞

للمعار�ش   Üتويا �ركة  تنظيم  (من 

واملوD“رات)

من 13 – 16 �شباط 2014

تركيا / أسطنبول
البناء  لتكنولوجيا  خم�ش�ش  معر�ش 

والفوالP واالEن�شاءات ال�شناعية

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض بيروت الدولي للطب 
والصيدلة

بريوت – بيال

(من تنظيم �ركة بروموتيم)

من 27 �شباط - 1 اPBار 2014

معرض إن شايب
بريوت – بيال

(من تنظيم �ركة اEي �شكوير)

من 7 – 10 اPBار 2014

معرض دريم
بريوت – بيال

(من تنظيم �ركة بروموفري)

من 19 – 22 اPBار 2014

معرض هوريكا
بريوت – بيال

(من تنظيم �ركة هو�شبيتاليتي �رفي�شي�ش)

من 1 – 4 ني�شان 2014

معرض بيروت الدولي لليخوت
بريوت – املرفاأ

(من تنظيم �ركة اأي اأ± بي)

من 14 – 18 اأيار 2014

فويار�شيلي∂  دÁو�ش  �ركة  تنظيم  (من 

األ تي دي)

من 13 – 15 �شباط 2014

تركيا / أسطنبول
معر�ش خم�ش�ش لل�شلع اال�شتهالكية.

(من تنظيم �ركة توياÜ للمعار�ش)

من 13 – 17 �شباط 2014

السعودية/ الرياض
للبال�شتي∂  ال�شعودي  املعر�ش 

دورته  يف  البرتوكيماوية  وال�شناعات 

 çاأحد يعر�ش   åحي ع�رة  ا◊ادية 

االEبتكارات العاملية من املعدات واالBالت 

واملواد اÿام واملنتجات ن�ش∞ النهاFية 

ال�شلة  Pات  واÿدمات  الغيار  وقطع 

ب�شناعة البال�شتي∂ والبرتوكيماويات

الريا�ش  معار�ش  �ركة  تنظيم  (من 

للموD“رات  الدو›  الريا�ش  مركز  يف 

واملعار�ش)

من 17 – 20 �شباط 2014

السعودية/ الرياض
معر�ش Œاري دو› للمعدات واالBالت.

(من تنظيم �ركة ا◊ارKي للمعار�ش)

من 9 – 12 �شباط 2014

السعودية/ الدمام
البناء  ومواد  لالبنية  خم�ش�ش  معر�ش 

واالBالت.

(من تنظيم �ركة معار�ش الظهران الدولية)

من 16 – 20 �شباط 2014

الصين / كوانغزو
لالE�شاءة  خم�ش�ش  Œاري  معر�ش 

واملعدات االلكرتونية

(من تنظيم يوبي اأم ترا�شت األ تي دي)

من 23 – 26 �شباط 2014

الصين / بيجينغ
معر�ش خم�ش�ش لالأKاç والديكور املنز›

املحدودة  اأد�شا›  �ركة  تنظيم  (من 

ÿدمات املعار�ش)

من 25 – 28 �شباط 2014

الصين / شنزن
واالملا�ش  للمجوهرات  Œاري  معر�ش 

من  وغريها   DلوDواللو واالأحجارالكرÁة 

الب�شاFع Pات ال�شلة باملجوهرات

(من تنظيم �ركة يوبي اأم ترا�شت األ تي دي)

من 26 �شباط / اPBار2014

فرنسا / باريس
معر�ش خم�ش�ش للمن�شوجات واالقم�شة 

واالك�ش�شوارات 

(من تنظيم �ركة مي�شي فرانكفورت جي 

اأم بي اأت�ش)

من 17 - 20 �شباط 2014


