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 ���-د�����: 
�������ت ا�������� ا������ ���� �����ل ا�����ل                              � �'���"��, ا�+���� ا���*�� '����ر ا�)�� '��أت ���& %$�� ا���#"�! � �������ات أ��
وا��+���1"! ا���ب ا�;ي �-8�9 ����, ا��ول ا���'�, وا�5�د �7ف ا�01�رة ا�+#ر", وا��5�6�د ا�����م ���3ف ا��01�رة وا�$�-��,                       

ر��E أ����ل       1000وا�Bرا��, � �A@د ا���'���, وا���)+��, ا���'���, �?���ن ا6)���1�ر وا*��1�ن ا�$���درات و'�����رآ, أآ��� ��!                           
                     ,��F�'و &-��G#ا6%1$���د ا� &���و�+�����M' ،&��'�� ���1ف ���"��K���10� L ا������ل وا��+�����1"! ا�����ب � ��J ا���I1#رات ا�����Hة 

 .ا����ل وا��Qص ا6)��1�ر", ا��1#ا��ة �& )#ر", و� L 1O� J ا��+1#"�ت
                                  ,�-�S ا)���1�ر ,��F�' ET��� ,"ر"��, أن )�#ر#M�0ا� �� ا���#زراء ����E ا�+��� ر*�� 0� �وأآ� ا��M-�س ���5 ��& ��Iي ر*��
                            ,���������ه� �! ار��ادات ا�ز�, ا6%1$��د", وا������, ا�A' ا��ول !� ���T1�ز �! ا��� Y�;' �M��Q' �HBص ه��, و�?�#, وأ
                                   !�� ��5A � !"���1�+ر���ل ا����ل وا�� B�Qّ[ ��� ،
����ا�B�6 &1ال ���& '1[\��ا�M� ا�+� J � ,�A ا%1$���دات ا���"�� ��! دول ا�
��ت ا�5_�_��,، و)�#ر", وا]��ة ���! ه�;^                                      �I_ا� &���# �����ة و'���T1� ,A�(�-� ,�F#ن ه���ً� �@)���1�رات  ا��ول ا�1& �5_� ���6ت 

 .ا��ول دون �-�زع
���& )��#ر", و�[)���� و�_��� ا�����اآ�ت                         
Mة ا)����1�را������% K���(#� Jب إ�������ود���� ����Iي ر����ل ا������ل وا��+�����1"! ا�
                          �� O� ت وا���#ارد���%�I � &0�5# ا6)����1�ر ا6)��1ا���& إG�ر رؤ", ��'�, �8�01  ,���Oت ا�1-�#", وا����I_ا� &�ا6)��1�ر", 
                    ,��F�' Y�� 1�� ,"أن )��#ر J��1ً� إ����6 ،,����#��E��1T ا%1$���دي ��'��& %���در � ��J �#ا���M, ا���1T1@ت ا6%1$���د", ا��������, و����5"�ت ا�

 ا6)��1�ر وا�-��G�ت ا6)���1�ر", ���!                          ��� �d�-ت و���#_� !� �M�� ��#1" ��� ,_I-ت '�! دول ا���F�Aا� E?�ا)��1�ر", �! أ

�M� ا��30ا�& آ-_I, ا�$�ل و�#اEd '�! ا�_�رات ا��@ث%#� ��[. 
                           ��"#Iو� ,��� ا�#زراء إ�J �� ا�O;�8 ا�T5#�, �! ]#ا�B ����, و�A"�f, وإ��اءات إدار", و�+�M@ت �$� 0� �وأg�ر ر*�
ا�داء ا���0آ& و�j�+A ا��iاءات، و��7 ذ�Y �! ا�IO#ات ا�1& ' #رت '�F, ا)���1�ر", ��I1#رة ��& )�#ر", ��Y� 1 �_#���ت                                   

 .ا�0;ب ا6)��1�ري ود�
 ا��� �, ا6)��1�ر",
                                          J� � ,"ر#�( &�� , �d�5رات ا�#��I1ا� Jإ��� ,� '���, ا����ول ا� �! ا�����م �0�� '�اه�
 ا�1#"���0ي ����E ا�� و�! �kQ� 81M ���5 إ
                                Jإ�� ,���fة، إ���Hا���#ام ا� &����+1#ى ا�A-�, ا��151, ا��@*�, ��0;ب ا6)���1�رات وا���F�A, ا����1"��, وا�di@]�ت اiدار"��, 
                                  ,��A-وا�� ,��'���, �����ل ا�����ل وا����آ�ت ا� �0� �M� �#ا���E دا" ��� ،,��������م ���[\� ا6%1$��د ا�+�#ري '��ز��, ا�������, ا�

,� .�@)��1�ر �& ا�_I���ت آ�
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                              &����_��� أآ��� � �J دور )�#ر",  ,��'��� ا5�6�د ا���م ��3ف ا�01�رة وا�$-��, وا�Bرا�, � �A@د ا� 0� �أ�� ���ن ا�_$�ر ر*�
                          8 A_1�+ب '�6%1$���د ا�+�#ري و������� ا���اآ, ا6%1$�د", �K ا��j�5 ا���'& وا�����& و\_, ر��ل ا����ل وا��+���1"! ا��

�& �;ب ا6)��1�رات ا���'�, وا��و��, � .ودور^ آ_mI ر*�
#ن و����"��ت ا6)���1�ر ��& )�#ر", ه�&                               �% و�! ��8A %�ل ا���o آ��n��d E ر*�� ا��3�, اi)@��, � �01�رة وا�$�-��, إن 
                                   �M1�+(آ�ت رأس ا�����ل ا���3��� ا��1& أ��g !��� @ً"��' ن#�T1� در�A �! ا��?E ��'�ً�، دا���ً� إ��J إ���ء ��gآ�ت رأس ا�����ل ا��
                                             �ً��"�A� ،,��@�(iول ا�� �5 ��! ا���Qص ا6)���1�ر", ��& ا A��' ,��-��$�01�رة وا� � ,��@�(iا ,��ا��ول ا��-�A, ]�� '��أت ا��3

� ��gآ,        ��(]� &� 81A7ص )�#ر",   «ر����K               �50 ��#ن دو6ر "_�#م '��I31,            20'��أس ���ل     »  1���ون ��' �M����(رأ !�� ,�F���'
                                     Jف ا����آ, إ�����Mرأس ا�����ل، و� !�  &��_A1ا�� L�$-��' ر����ل ا�����ل ا�+�#ر"#ن E�QT1" ���1"! ور��ل أ���ل ��ب وأن+�
ا����5A ���! ا����Qص ا6)����1�ر", وا������و��ت ا��1�����ة ���i�دة إ��M%@G� وا������و��ت ا���1& '5����, إ���K���(#� J ودرا)��,                                       

�M�����1[ا. 
ورآBت آ �, ��M '! را�g اi'��اه�
 ا����"� ا�����م � ��)+�, ا���'��, �?��ن ا6)����1�ر وا*��1�ن ا�$���درات � J ا�di@]�ت                                     
�#ي                                        �M���(�T� اJ� � ,��'�0"i ا��+��1#ى ا�1-ا�F�' �M��Mg &1, ا6)��1�ر ا�+#ر", وا�I1#رات ا6%1$�د", ا���M, ا��k�__5� &1 وا

 .'�ET ��م
و�! ��8A د�� 7+�ن %@ع ر*�� ا�5�د �7ف ا�01�رة ا�+#ر", ر��ل ا����ل ا���ب إ�J ا17-�م ا��Qص ا6)��1�ر", ا��#1���ة                          
                               ,��d�Hر", و#�( &�� �G��-ا�� L� 1O� &��", و���7 ا�1_ ��"��, و �, وا�01�ر"��, ا�1_ �� ��Oت ا6%1$���د", وا������I_ا� &���& )#ر", 

�#ًا E%ا�. 

 ا�E�d�Q1 ا�$5Q, ا6%1$�د",

2007 ����	
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  التقاطهاوالحكومة تحاول» البحصة«الشيخ صالح يبق ... والمستثمرين الثالث عشربداية ساخنة لمؤتمر رجال األعمال

  التعليقات   |   صوت للمقال  |2010-03-04

شيخ                          بداية صالح       ساخنة للمؤتمر الثالث عشر لرجال األعمال والمستثمرين العرب أشعلها صاحب السمو ال  
لى إلقائهـا رغـم           الكامل رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة عند االفتتاح عبر كلمته التي                        حرص ع

 السورية ممثلة برئيسها الذي بـدأ كلمتــه              أوضاعه الصحية الحرجة ولم تكن هي الحرجة فقط إنما الحكومة                    
لتي ألهبـت                    بتوجيه التحية للشيخ مع محاولة تبرير ووعد            بمعالجة النقاط التي تطرق لها الشيخ في كلمتـه ا

 . وتارة أخرى بالضحكات التي ضجت بها القاعة أكثر من مرةالقاعة بالتصفيق تارة
 ألن تبدأ بحركة تصحيح للمسار االقتصادي في كل األنحاء وال تدور عجلتهـا                         حيث دعا الشيخ كامل سورية        

 وتساءل عـن       مؤكداً أنها تمتلك بنية مثلى وأساساً كامالً لتأسيس قواعد االستقرار االقتصادي                      في جهة واحدة   
 :نصيب سورية من السياحة قائالً

سام فـي           ) خذ وهات ( موظفين يسكنهم روتين        من الصعب تغيير البشر ليتحولوا من             إلى صناع يجيدون االبت
في مجـال                        وجه القادمين من المطار        قدوماً وإلى المطار مغادرة لتتكرر الزيارات وإن تعددت المغادرات، و

 المشـكلة    إلى أن قانون االستثمار في سورية من أفضل القوانين الصادرة بالدول العربيــة لكــن                             آخر أشار  
 جعلت رئيـس الحكومـة       بالتطبيق فهو معرقل ومعوق والكثير من القضايا التي تعرض لها الشيخ في كلمته                         

حول               يبادر عند اعتالء المنصة بتأكيد أن طموحات الشيخ تعتبر هاجساً                للحكومة السورية مبرراً أن عملية الت
 . لمعالجتهاوضعتها أمام عقبات ستبذل الحكومة كل الجهود
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ا��
�د و�����ت

����� ����
���ً� و����* �%�(�ة � �'ر��: ا��%�$.. ر"�ل ا!���ل ����� ��ص ا������ر �� ����� ا������ وا�
إ���6�3ت ��ه��4 ��3'ن �1'�0 ا��
�دي أ�-, 

 ..د���
����$ ا������ ا����= �>� ��"�ل ا!���ل وا��%� رآ:ت ا��9%� ا!و�8 ��

���� وا�
���� ا������ر�� �� ا�(����$ ا� ا��Aب �� �'�? ا����6 ��8 ا�<�ص
� ا��>�رآ'ن ا�%����ت��6 =�B ��و�� �� �'ر ��C)ا������ وا�� ���Dره� إ'


�د�� واF"�اءات�����دة ا���IJة C41ف ز إ�8 ا��>���Aت وا�('ا�6$ ا
����
 . ا������رات �� ا�(��ع ا�

��8 أرض  وز�� ا������ إن ����Aت آ���ة ���Lت و��ل ا�Cآ�'ر ���C ا��%�$
��Dل ا�%�'ات ا���NO ��رف ا�'ا�0 �� �'ر�
Q� =�B  �R�O ا����ح �

S<ح �'ق د����ا� Cآ�� أ�� ����
����� �Wوراق ا� و�Vآ�ت ا����U$ وا�
 �A,وCRرت �>���Aت �%�X �>�آ�ت ا���'�� وا���'�, ا�A(�ري ��1

��L
 .ة وا���'���وا������ر و���%�ت ا���'�, ا��� �%�C4ف ا��>�و��ت ا�
وا������  ا�'ز�� ا��%�$ إن �'ر�� �%�(�ة ����ً� ��49 أ��Aر ا�
�ف وأ�Dف

� وا�C�$ ا��'از�6 ا����A آ�� أ�46 � ��6�A �$ ا��C�'��6 ا��Jر"� ا����A و��'�,
YودCB �� م�Aدي أ�-, ا��
وأآC وز�� ا������ أه��� .(?�%�� ا���6C و����* ا����3 �$ ا��6�3�Fت وا��'ارد ا��� ��ه��4 ��3'ن �1'�0 ا��

S�%�� ورة�Dك و���1 ا��>�Aدي ا��
��� ل �\�دل ا�J\�اتا�%����ت ا������ و���3, ا�(����ت ا������ ا�NO $� ��1�A ا��A, ا
�1���\�ر ا�%����ت ا������ ا�(���� IO!�9رب ا���"�� �0 ا�دة �$ ا��>���[�ر ا����3, واB���"�ت وإ��6�3ت آ, دو�� �D$ إ وا

���ً� إ�8 دور �1�Aدي ا��
�����8  �رات و�Y��^Uا�(��ع ا����� ا����'ر وا�><�ف وا���ا�����9? ا�'اI" �� ��Dب ا����� ا
�>��Jا�� ��د�
��� . ا�(����ت ا


�دي و� وأ�Vر ا�Cآ�'ر ا��%�$ إ�8 دور ا�(��ع ا��Jص���'ا"�4 أ�\�ء ا��Q4 وا�-�وري و����3? �0 ا�Cور ا��3'�� �� ا��A, ا
 . �� ����_ �'��� ا�\��� ا��>����A وا�(�6'��6 واFدار�� و�%��:��ت ا��A, �? ا������

$� ������"�
�د�� وا���و��3'�'"�� ���'رة  ����_ ���Cة ����� "4�? ��ل ا�Cآ�'ر ��اد ��%8 ا�9'�6 وز�� ا�
���� إن ا������ ا
����
 ����_ ا6F��ج واFدارةا��� �CA ا��آ�:ة ا!����� ����'�� ا���3'�'"� و��%�$ أ �%���� �� ا�(����ت ا��`�%�� و���4 ا�

0�%�� ��b�\ت ا�(����� وا��>Rا�9'دة وا��'ا Qc6و ����A�1 ام:��� . �وا�����9ت ا�
���� وا��%'�NO $� Sل ا
ا�6��ج وا��%'�S  ا���'رات ا�Cو��� وا!������ وا����Aب �(���ت وأ�Dف ا�Cآ�'ر ا�9'�6 إن ا�
���� ا�%'ر�� ���d ��8 �'اآ\�

���Cدارة ا��Fو�� واCوا� ������$ NOل ��C�= وذ�* � C41ف ا�'R'ل إ�8 ���ع ����R أآ�� 6>�[ً� و����%�� ��8 ا��%�'ى ا
�4B�96 وط�V :�:A%�� و�����ر��4 ا�C� 0ور� ����
 . ا�

Cوأآ ����Aص ":ء آ\�� �$ ا��
� ا��A, آ�� أ�46 ا��� �OC, ��'�ً� � ا�'ز�� ا�9'�6 إن ا�
���� ه� �$ ا�(����ت ا�(�درة ��8 ا��

�د �$��� �� ا����<�A ور�60>�[�ت ذات ���� �-��� ��J<-� إ�8 ا��>�[�ت ذات ا�(��� ا��-� ا!داة ا!آ�� ������ ��8 ��'�, ا


�د�� ا!�Oى و���4 ا��(, وا���9رة����ت ا���' و����* ا�(����ت اCA� 0��%و و� �����6>�ءات وا�\�8 ا��ا����� وا��
�رف وا
����%�  ت ا�
�����إ�8 ��'ر ا�
���� ا�%'ر�� 1>(��4 ا��Aم وا��Jص �B= ا�����d ا�����9 وا����U$ و�'ق ا!وراق ا������ �>��ًا
 . ����4�N �� ا!�'اق اF������ وا�Cو���

$� �ًD�� �6'9'ر ا��آCم ا�C�و  C"'� =�B �����
 ����* ���%�ت ��\0 ��4 أآ�� �$ ��V �bآ� �8'زع ا����%�ت وا�>�آ�ت ا�
وا������ر ��? �$  ا�(��ع ا��Jص �$ أ", ��'�� هIا ا�(��ع ا�CA�C �$ ا��:ا�� ا�����%�� وا������ر�� ���ً� إ�8 إ���6�3 ا���Aون �0


�ف �'ر��  Qو�1$ ا�Cآ�'ر اد�_ ����� �Bآ. ا�����B وا�>�آ�ت ا�
����� ا����و�B ��8 ا������ر NOل ا�<�ص ا������ر���
���
وا�%����ت ا������  ��49 إCRار ا�('ا�6$ وا��>���Aت ا���آ:ي أن �'ر�� ���CA��1 d�C �$ اF"�اءات ��8 ا�
C�A ا����� وا��
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 . �Bآ� رؤوس ا!�'ال وا������رات ا���1�A وا!"�\�� وا��
���� ا��� ���Cت ��8 ��4%,

�دي آ�� أ^\�d ا���9رب � ���A ا��:�C �$ ا36>�ف وأوXD ����� أن �:�Cًا �$���ا�Cو�� �Wز��ت 1,  ا������ ا����� وا�6<��ح ا

Nز�� ���Q�c ا�(��ع ا��%���� و��C�� �R�O ���ا�S �0 ا�-'اk1 ا� ���A ا��:�C �$ ا�><���� وا�'D'ح وإ��Lء ا��C�)Aات �� و"?
 . وو"'د آ�در ��ه, وآ<'ء ��در ��8 ا�(��م YI41 ا����4 ا��
��� وا�����

���? إ��دة رأ� ا�Iي أ��د ��Q�c ا������ر �� �'ر�� و�4, ��8 ا��%���� �A��2007م  8ا��>���A ر�Q  و�<d ����� إ�8 ا����'م
ا>6��B? 1-'اk1 ���$ ا��(�ار ا�'0D ا����� وا��
��� و وأرB�1? وا�<'ا`C إ��O 8رج �'ر�� إ���D إ�8 ��9'�� �$ اF"�اءات ا���

��4�� o�Oا�� X�� 8�1ت ��1(�0 �>��ًا إ��%B X�>1 وا�%��ح ��)�)B ��C)6 ق'� S�Oو ��ر'� �� ����
ا�Cآ�'ر  وأ�Vر. ا!"�\� ا�
�ً� أن �� ���: CBFاث �'ق د�>W� Sوراق ا������ �\� را�_ ا�>Nح ر`�p�9� p إدارة �'ق د�>W� Sوراق ا������ إ�8 د�Q ا��3'��


�ح ا���3,�F�1 ه�C�)� - ا�%'ق� ����1>�آ�ت وا�><���� ا����(� ا� �)�A�ت ا����'�1 وا����'�A0��9 ا�������ب  �$ ���%��Rوأ
�)�A�و��� ا��Cا� ����A���1 C�)�إ�8 ا� ���Dا��(� ا Q4و���� Q4�')B 0�ا ا���9ل ا��>�رI41 . 

��>���Aت ا��� CRرت و��A, آ>��* �� ا������ و�CA ا����3ً� � وأوXD ا�>Nح أن �'ق د�>W� Sوراق ا������ C1أت آ���%� �%�(��
وإ��9د ��'ات  $أه��� ا�%'ق �� "Iب ا������رات وا��(��ب رؤوس ا!�'ال و����� ��OCات ا��'ا[�� و��
Cر �� �'ر�� �\��ً�

Q4أ�'ا� r�s'�� . 
$� �Dو�� ��ر'� �� �����
� �'��ه� ���DF�1 إ�8 ا���6�3ت ا������ر �� ��* ا��Cن وا�<�ص ا������ر�� ا�� و�Cم �C��و ا��Cن ا�

ا6F��ج وا���'ر ����\�ت ا��p��U و ����? �$ ��COت و8�1 ����� ��3$ ا��>�و��ت ا��(��� أو ا��� ��(�م ��S�)�� $� �4 آ, ��
  .و�
C�� ����4��9 إ�8 ا!�'اق اF������ وا�Cو���


�د ا�%'ري ا�:را�� و��Cث ���د �t�'ا�� ر`�p ا���د �tف ا�
���� ا�%'ر�� �$ اه��� �CAد �����ت���وا�
����  و�'ارد ا
�ت ا���' �B= ��'�� �('��ت ا����خ ا��9ذب ��N�� وا���CJ وا�%��0�C� �B ����� ا������CA� دة��ا�� وزC�%ر وا���?ا����  �B'�>ا��

���C�4ا`�� وا�����3`�� وا�ILت ا��%���9 وا�����
 . و����� �� ا�
�9�ت أو�6F 0��ج ��ص ا��A, و�� �t�'ا�� إ�8 ا�Cور ا��4م ��J\�ات ا�����4 وا�3'ادر ا�'[��� �� "Iب ا������ر و�'��� وأ�Vر� X

�ً����'���� �Cوره� �� ا��
C�� إ��D 8ورة ا���آ�: ��8 ا������ر �� ا�
����ت ا�� ����R �'ري 6'�� �1'اR<�ت ������ ������ 
X�و� ��ا�%'ر ����
 .أ�'اق "C�Cة ��


�ف �\��ن� Qآ�B _`�6 ي��R�A1 C��� 'ر�آCو��ض ا� �ر'� �� ����Aرف ا��\����6 ا��
 �9 �>��ًا إ�8 و"'د ا���آ:ي ��1�9 ا��
�A1�� اتCB�4 و�%��<���4 و�'"'دا��4 1>3, وB�1و�:داد أر ��ا�%'ق ا�%'ر �� ,�A� ��6��\� رف�
�� XDوا . 

����ر دو�ر وا!ر�1ح  2أ�� ا��%��<�ت �'d�R إ�8  ����رات دو�ر 7و��R�A1 $�1ي أن ��9'ع ودا`0 ��* ا�'CBات وR, ا�8 �6' 
 . ا!��Oة ات�>��ًا إ�8 ا�6<��ح وا���'ر ا�3\�� �� ا�(��ع ا��
��� ا�%'ري NOل ا�%�' ���2009'ن دو�ر �46�� ��م  42إ�8 

����� ا��� CRرت NOل وا�(�ارات ا����A(� ��1%���� ا��(C�� وا� �$ "4�? ��ل ���� ا!�Oس �$ ا����%� ا������ ا���1�A إن ا��>���Aت
d��� ��Dا�%�'ات ا��� ���4 �'ر�\�� ��ا�>���� ا� �����ا� ����� �� Yدور _A�� ص�J�1�9 �> ا���9ل ا��م ا�(��ع ا������ًا إ�8 ا

 . ا������ري ا�����_ ا�Iي و���? �'ر�� �Q4 ا�%���A �$ �\, ا��%�����$ ��<�ص ا������ر�� وا����خ
���ً� إ�8  �� وا���������� ��A, ��8 ��'�, ا��>�و��ت �� �J��r ا�(����ت و�R�O ا�\�8 ا���� وأآC ��8 ا���"� إ�8 و"'د ���%�ت

�0 ا�%'ق ا����� وا�8 دور  �1����اض وا������ر ا��\��V وا����A, ا���ق ا���'��ة ��>�آ�ت ا�\���B �$ ا���'�, �� �'ر�� وا�������
 . �� ���U$ ا��'اR, �1$ ا�>�آ�ت ا�\���B �$ ا���'�, و�1$ ا��49ت ا���'�� ا����%�ت ا������

XDوأو ��وا`�� ا�%'رCا� ����
�9�ت ا���Aون �� ا�� _�B ����R ���t p�`اآ�ت �0 ��رس ا�>�1�4 ر�V �����1  �����Aا�>�آ�ت ا�
�تxآ� ����ت ا������
�9 �1���<�دة �$ و"'د �b�1 ا���� �� ا�\�= وا���'�� وا���A�49:ات و����ت ا���(�ة وا���6 و�%�� ��ر�

 . ����%�� ���-$ ا�
���� و�����4 و��:ات
�b���1 �$ اB���"�ت ا�%'ق ا������ و�
Cر  90ا�%'ر�� ا��� ���L اآ�� �$  و�Cم ا�>�D�� �1�4 �$ ��'ر ا�
���� ا�Cوا`��

 . ز��دة ا������ر ��N�A� �4 دوا`�� �\��� �Dورة 64ا��R�� r ��, ��  25دو�� إ� ���D���U$  60ا�Cوا`�� إ�8  ا!��Rف
����R�9رة و� ���t p�`روق "'د �6`_ ر�� XD? أو�4" $� \Jذ��� ان و"'د ا����3 �$ ا��'اد ا!و��� و�'�� ا�Nت ا���ات �� ا���9


�06 ��4 �� �'ر�� و��X ا���`�4 ������9ت ا�
����� د�0� ����� �����A% ا����3 �$ ا�>�آ�ت ا�� �� ��0�9 ا����3 �$ ا�%'ر<� ��C�
�4�N��� . 

واF������ ا!��  �����ا������ ا�����d أن �
�0 ����9ت وأن ��(B S-'رًا ����:ًا �� ا!�'اق ا� و�1$ أن ه��ك ا����3 �$ ا�>�آ�ت
.ا������A ا�Iي ����_ د���4 �$ أ", ��'�� �Cرا��4 و����4��9 ودO'ل ا!�'اق
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 مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب يختتم أعماله بدمشق

  
يوصي بصياغة ميثاق شرف عربي بين رجال األعمال العرب لالستثمار فـي                    و

 ويؤكد على أهمية الفرص الجديدة لالستثمار فيها, سورية

دعا المؤتمر الثالث عشر لرجال األعمال والمستثمرين العرب في ختام أعماله في                  

دمشق إلى صياغة ميثاق شرف عربي بين رجال األعمال العرب لالستثمار فـي                      

مة         , سورية بما يسهم في نهضتها والتنمية المستدامة فيها                مشيرا إلى دور الحكو

يذ                        السورية في تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخـاص فـي مجـال تنف

مشروعات الخدمات العامة إلى جانب دورها في فتح آفاق االستثمار أمام القطاع                     

 .الخاص

 

مال السـوريين                                       وكان مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب اختتم أعماله اليوم الخميس بمشاركة نحو ألف من رجال األع

حيث سعى المؤتمر على مدى يومين إلى تعريف مجتمع األعمال والمستثمرين العرب على التطورات األخـيرة فــي                                , والعرب

 .االقتصاد الوطني وبيئة األعمال والفرص االستثمارية المتوافرة في سورية في شتى المجاالت

ناء بالتعليـم                           وأوصى المؤتمر أن إلى االهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءات العالية المهمة لعملية االستثمار واالعت

وبتنمية المهارات البشرية باعتبارها أساس التنمية الحديثة واالهتمام بالترويج للمنتجات العربية وابتكار امتيازات تجارية وعربية                               

 . واالهتمام بإقامة مراكز مختصة بالتسويق والبيع بالتجزئة وتكون جميع المنتجات فيها منتجات عربية

كما أوصى المؤتمر بضرورة التركيز على االستثمار في تنمية البنى التحتية الضرورية لتوفير األرضية العصرية لبيئة االستثمار                             

ية تطويـر                                   من ناح واتخاذ اإلصالح اإلداري نهجا مستمرا لتعزيز كفاءة اإلدارات العامة وتطوير العالقة بينها وبين المستثمر 

ية والبحريـة                                    الكفاءة والدعم اللوجستي وتحسين وتطوير بوابات العبور إلى ومن سورية من المرافق والمعابر الحدوديــة البر

 . والجوية

قادرة                                    كما دعا المؤتمر إلى تعزيز العالقات القطاعية التخصصية بين رجال األعمال السوريين والعرب إلقامة تكتالت قطاعية 

ية                                         ية للتنم على االستثمار والتطوير والمنافسة وتشجيع إقامة شركات المبادرة في الفرص الجديدة الواعدة وفي المجاالت الحيو

في المشـروعات                                    والتطوير وتسهيل عمليات االندماج بين الشركات السورية والعربية األخرى لتعزيز اإلمكانيات االستثمارية 

 .العربية المحلية والمشتركة

صادي                                    وأشار المؤتمر في بيانه الختامي إلى أن البيئة االستثمارية السورية تشهد تحسنا متسارعا في سياق عملية اإلصالح االقت

صناعة                   , ارتكازا على التحديث المستمر في البنية التشريعية والمؤسساتية                   مؤكدا أهمية الفرص الجديدة لالستثمار في قطاعات ال

 .والزراعة والسياحة والبناء والنقل والخدمات

صناعة                                        ولفت المشاركون إلى أهمية الفرص االستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والثروة المعدنيـة والكهربــاء والمــال وال

 . والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعقاري والنقل
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يشار إلى أن المؤتمر تناول االقتصاد السوري وبيئة االستثمار في سورية من وجهة نظر المستثمر العربي إضافة إلى التركيـز                                      

على فرص االستثمار في مجال الكهرباء وقطاع النفط والثروة المعدنية والمال والصناعة والسـياحة وتكنولوجيـا المعلومـات                                        

 .واالتصاالت والعقارات والنقل

سيريانيوز
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 بدء فعاليات مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب في سورية بمشاركة أكثر من ألف مستثمر

 
مؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب في سورية بمشاركة أكثر من ألف رجل أعمال ومستثمر                   انطلقت يوم األربعاء فعاليات  

 .في ظل توقعات بإعالن المؤتمر عن مشروعات في البنية التحتية, عربي
 

في االقتصـاد                                         يومين  وافتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية عبداهللا الدردري أعمال المؤتمر الذي يناقش على مدى 
ستثمار فـي                                     السوري وبيئة االستثمار واألعمال في سورية واالستثمار في سورية من وجهة نظر المستثمر العربي وفرص اال

 .الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والقطاع المالي، إضافة إلى عرض خريطة االستثمار في سورية

يف      " العراقة والفرص  .. االستثمار في سورية    "وتأتي فعاليات المؤتمر الذي يرعاه الرئيس بشار األسد تحت عنوان                      بهـدف تعر
مجتمع األعمال والمستثمرين العرب على التطورات األخيرة في االقتصاد الوطني وبيئة األعمال والفرص االستثمارية المتوافرة                                  

 .في سورية في شتى المجاالت

وكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بسام غراوي قال إن مستثمرين عرباً يملكون محافظ استثمار بماليين الدوالرات، لديهم شهية                           
 .لالستثمار في سورية

 .وتشير التوقعات إلى أن المؤتمر سيعلن خالل سير أعماله عن مشاريع ضخمة في سورية تتناول البنى التحتية

أهمهـا  , وشهدت سورية خالل السنوات األخيرة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة                       
ية              , الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا           2007لعام   ) 8(المرسوم التشريعي رقم       وإحداث هيئة االستثمار لتكون الجهة المعن

بتنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتنمية وتعزيز البيئة االستثمارية في سورية من خالل وضعها األسس والمعـايير المتعلقـة                                    
 .باالستثمار

إلى إظهار دور القطاع الخاص في الحياة االقتصادية وعملية النمو والتنميــة االقتصــادية                        , الذي يستمر يومين     , ويسعى المؤتمر   
واالجتماعية، باإلضافة إلى خلق وتطوير مجاالت تعاون وشراكات أعمال بين رجال األعمال والمستثمرين في سورية من جهة،                                  

 .ورجال األعمال في البلدان العربية من جهة أخرى

مليار  550وتسعى سورية إلى جذب االستثمارات األجنبية إلى األسواق المحلية لدعم احتياجاتها من االستثمارات التي تُقدر بنحو                           
 .مليار ليرة خالل العام الجاري،وفق تصريحات رسمية 300ليرة، حصة القطاع الخاص منها 

مشروعا عن عام      34مشروعاً محققة بذلك زيادة        250ووصل عدد المشاريع التي شملتها سورية حتى نهاية العام الماضي نحو                    
 .وفقاً لتصريحات رسمية, %30مشروعا لتكون بذلك نسبة الزيادة  216حيث كان عدد المشاريع المشمولة  2008

وسيتناول المؤتمر االقتصاد السوري وبيئة االستثمار في سورية من وجهة نظر المستثمر العربي إضافة إلى التركيز على فرص                                     
صاالت                                  مات واالت االستثمار في مجال الكهرباء وقطاع النفط والثروة المعدنية والمال والصناعة والسياحة وتكنولوجيـا المعلو

 .والعقارات والنقل

ويشارك في المؤتمر إدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية وإدارات الغرف العربية األجنبية المشـتركة،                                     
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صناديق                                         وعدد كبير من رجال األعمال والمستثمرين العرب يمثلون القطاعات االقتصادية والمالية واالجتماعية وبنوك التنمية و
 .التمويل واإلنماء العربية وهيئات تشجيع االستثمار في الدول العربية

هر أن سـورية             ) االسكوا(يشار إلى أن تقريرا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا                        ضي أظ نشر العام الما
مضـيفا  , 2007مقارنة بعام    2008عام   % 43شهدت زيادة غير مسبوقة في حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة بلغت                     

 . مليار دوالر 1.3أن االستثمارات األجنبية في سورية بلغت 

  

ويقوم على تنظيم المؤتمر جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة                                     
 .للبالد العربية والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

سيريانيوز
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ف ا�'� وا��ــ
ف ا� 'T�3ـ� ا��&
ا87-+�ـ�   - وه��Vت �9ـ��L ا�?ـ��34ر ا�


اءا��93
آ�X5إ�  ا� �"�UY�& ،����3د�� وا��'�Bب ". ا����3ت ا�

ون (�Xاء و�
+Z�4ت ا���+���1?�� ". ?1ر�� و .  و��43. ا�+
 


ي آ��3   K
 ���5د�! &�3               وا�)  ا�
��� ا��+� ?�-�9B! ا�3;�3
 �2 أ"�ـ�ر، و�ــ� ���3ـ! ر8ـ�ل              ا�
��� ا7?� ". ا����5 ا�"���[��، %)\ "�@� ا�ه��3م ا�
�ت�K� 2� ا�����9ا7(�3ل ا��93رآ1ن ��&
�\ (���3 ا��-��3 ". ?1ر�� وآ`�_ ا��-��3 ا��B'�د�� ا�X�� .  

� وا(�,از �
(��� ا�
��� ا7?�              �]
� �3��& 
�ون ا��B'ـ�دي                         وا"��0 ا�1ز�
 ا�)'�را�3�;3 ��� <��Xآ��ا �ه���3! ا�a� ،

ي ��3�;3K
&ــ.   �43* &��
��� ا� ا�

&.ود�K(�� !3)ع ا��Tص ا�`ي �1ل (��! �)��دة ا�93
وع ا������. ا��B'�دي .  ا�


&�ـ�                      ا����1
ي وا�)  ا2��7 ا��م ا��53(� ��9;ون ا��B'�د�� ا7?��ذ           (3ـ
و    ا��آ�1ر ���3 &ـ2 إ&ـ
اه�H ا����1ـ
ي آ�3ـ� ا��7ـ2 ا�ـ�م ����ــ� ا�ـ�ول ا�
 .  ا�3;�3
، و�15ر�� ر���5 و[���1 و#+��1? ، %)\ "�@� ����ت ا���2 ا��م و�3-���! ا��T3'� ���93رآ�2 ".

��&
 .  ". �e��T ا����3ت ا����3O� ��1ن ا�?��34ر وا���3ن ا�'�درات أ#�دت &��-@�O اdY*[�� ا���ر�� ". ?1ر��وc��B آ��3 (2 ا�3;?�5 ا�

ف ا����رة ا�15ر��  P آ�3 أ�)  ر��� ا���د        
�
"�ن ��3! ا�ـ�ا�H وا�ــ�ؤوب      ا�?��ذ �5Pن B*ع آ��3، �81! "�@� ا�  ا�
��� ا��آ�1ر &�9ر ا9��& �?7 وا�

�1
 ا��B'�د ا�15ري، #�آ
ا ا�9
آ�ء ".Kا7?��ذ (�%�ن ا�)'�ر�� 
�@H ا�1ز���g ."و ،H�I-ا��  . 

ف    # e�U ث��� Hi                      ر��ـ� ���ـ� 
 ا�ـ1زراء ا�5ـ1ري ا�ـ  ا�ـ
��� ا7?ـ�،             ا�3;�3
 ر��� ���� ا��
ف ا�51د�� ا�0��d j�9 آ��\، "81! ر?��� (ـ+

�  ا�?ــ��34ر وإdـ�ار Bـ1ا%�2 [��4ـ�                             ا#�د "�@� &�
آ� ا��'��0 ا��B'�دي ا��.         ��ات ( (
ا��g وإزا�ـ� ا��Bو
 �1اآـ� ���K+ــ�ت ا�53ـ�34
       أ%�,ه� ��ك ا�+�
 . وا[�����8!


 ا�`ي [))! ا��B'�د ا�15ري (�  آ\ ا���1�53ت، ". k\ ا�d*[�ت               وأ#�د �43\ ا�+-_ ا��و�. ". آ��3!      �+��.          &���)�م ا�  ا��B'�د�� ا�?ــ�
ا����� ا�
 .  ا�?��34ر وا7(�3ل?�هc3 ". ��)�> %)�� %1(�� آ+
ى ". �-�خ

 \3 �5�8ت ا�
9
 �5�8ت (3\        ) 
�5 ا�����Tـ�، (�ــ  ا�9ـ�\ ا��ــ��.              و()� ". إ�gر ا�3�;3  ا7و�ـ  &-ـ1ان ا��B'ـ�د       ا���5ـ� :  إ�ـ  �8%ــ� ا���5ــ� ا�"���[�ــ� وا���

          �?��
ا���5ــ� ا��4%�ـ�     . %��� ر��� ���� ا�1زراء ��9;ون ا��B'ـ�د�� ا�5ـ1ري ا7?ـ��ذ (+ـ� اn ا�ـ�ردري                  ا�15ري و&��V ا�?��34ر وا7(�3ل ". ?1ر�� &
             �?��
& .&

 ا�34�53
 ا�I% �@81ل ا�?��34ر ". ?1ر�� �2 و]              .d�) د وا����رة ا�15ر�� ا���5ة ���3ء�'�Bة ا�
 وا�
ا&ــ� [ـ1ل     ا���5ـ��ن ا�4��4ـ�    .  وز�

             ،��%�
&�ء و�KBع ا�-oX وا�4
وة ا�3@�
&�ء ا�15ري ا��آ�1ر ا[B �3'.، وز�ـ
 ا�-Xـo وا�ـ4
وة ا�3�%�ــ�                   "
ص ا�?��34ر ". �KBع ا�@�15ري      &
��?� وز�
 ا�  ا�
�� ا�5ـ1ري ا�ـ�آ�1ر ��3ــ� ا��5ــ�2                  ا����5 ا��5��T [1ل "ـ
ص ا�?ــ��34ر "ـ. ا�)Kـ�ع          . ا�3@-�س ?��Xن ا�*و    ا���5ــ� .  ا�3ـ��. &
��?ـ� وز�ـ
 ا���3

ا����5 ا��5&� [ــ1ل "ـ
ص ا�?ـ��34ر "ــ.      .  ا��%1.   "
ص ا�?��34ر ". ا�)�Kع ا�'-�(.، &
��?� وز�
 ا�'-�(� ا�15ري ا��آ�1ر (�5            ا��5د?� [1ل 
    
[1ل "ـ
ص           .  ا���5[� ا�15ري ا�3@-�س ?� ا�Pp n ا�)��         ا�)�Kع ا���5[. &
��?� وز�  �-  ا�?ـ��34ر "ـ. KBـ�ع ��-�81�1ـ� ا�3��1ـ�ت                ا���5ـ� ا���4

 ا�)�Kع ا�)�ري &
��?� وز�
 ا�?��ن    ا����5 ا���?� [1ل "
ص ا�?��34ر ".     .  وا��)�%� ا�15ري ا��آ�1ر (�3د ا�'�&1%.        وا��'��ت &
��?� وز�
 ا��'��ت     
�3
 ا�15ري ا7?��ذ (3
 P*و%�.
ة [1ل "
ص ا�?��34ر ". �KBع ا�-)\، &
��?� وز�
 ا�-)\ ا�15ري .وا��#�
ب ?���3ن &�را����5 ا� .  ا��آ�1ر �

��%��ت        �Y�& ��م         ا�1ا(�ة �*?��34ر ". ?1ر��، وأi-  (�  دور ا�����1 ا�15ر�� ". ��ـ
�� ا�9ــ
اآ�                 وا#�ر ا�+��ن ا�  ان ا�3;�3
 ر[ &�ـ2 ا�)Kــ�(�2 ا�
          �9
و(�ت ا����Tت ا����، إ�  %�8� `�X-� ص ". ���ل�Tـ�ص            وا�Tـ�ع ا�K(ـ�ق ا�?ــ��34ر أ�ـ�م ا�"p 0�" ." ـ�ة       .  دوره��� ا�ـ�. �ـH     و%ـdY�& r1ـ*[�ت ا�

��5[�                       إ[�ا�V�& 2�5��� �@i ا7(�3ل، &�3 �5@\ (�  ا�)�Kع ا��Tص ����ت                ا�?��34ر، "O* (2 اdY*[�ت ا��. 8
ت ". �KB(�ت ا��3ل وا�'ــ-�(� وا�
وا�gـL ا�3;�3ــ
 (�ــ      .  ا�?ـ��34رات ا��@ـ� (�ــ  أ?ــ�س ا��-�3ـ� ا�1�3از%ـ�           وا����3ت ا�3
#�� ��T'T'�، وا�+
ا�s ا�����ة ��-��3 ا�3-ـ�g> وا?ـ�)�Kب           

Lا�?��34ر�� ا�15ر�� ا��. �9@� ��5-�           ا��93ر� �V�+��& وأ#�د ،sو�
��� �Uو
 ���5ر(� ". ?��ق (���3 اdY*ح ا��B'�دي، ار���زا (�ـ  ا�����ـ:                 ا�3
 ." 
�� وا�3;?��5 وا��
u�Z ��3'�رف ا��d�T و#
آ�ت ا��2��a، إ�                     ا�3�53�

&�ــ� وا��و��ـ� ���
�ـ
 ا���ـ�رة وUـ�3ن                     ا�+-�� ا��9 �8%ـ� ا���B�Xـ�ت ا�


ص ا�����ة �*?��34ر ". �KB(�تا�?��34ر و[���3Xوأآ� أه��3 ا� ،�d�Tا�?��34رات ا� L��9ت و����Tا�'-�(� وا�,را(� وا���5[� وا�+-�ء وا�-)\ وا�  . 
 ا����d1ت 

 dوأو .�v�& 
 :  ا�3�;3

ب -1
&�� �-@�O@� و��Bد�@� ا�  ا��-��3 ا���3ا"��P��d ���4ق #
ف (
&. &�2 ر�8ل ا7(�3ل ا� .  وا���53ا�� �*?��34ر ". ا�+*د ا�

 ا���Xءات     -2"�3 �1& ��
�1
 ا�13ارد ا�+9K�& و&�-�3ـ� ا�3@ـ�رات               ا�ه��3م H��-�ء &ـ��� ه� أ?ـ�س          ا����ـ� ا�3@3ــ� ���3ـ� ا�?ـ��34ر، وا�(�  ا�+9ـ
�� &�(�+�ر

 . ا��-��3 ا�����4

&�� وا&���ر ا����زات ���ر�� (
&��، ا�ــ  �8%ـ� ا�ه�3ـ�م &��Byــ� �
اآـ,            ا�ه��3م &���
و�s ��3-���ت      -3�L                    ا� �15> وا�+�ـL &����,�ـ� و��ـ1ن 38 ���& �' �T� 

��&
  .ا�3-���ت "�@� �-���ت (
4- 

ور�� ��1"�Oآ�, (�  ا�?��34ر ". �-��3 ا�+-  ا������ ا�

�� �+��V ا�?��34را��' .  ا7ر��U ا�
�1
 ا�*�B &�-@� و&�2 ا�34�53
 ��@�ا��Tذ اdY*ح اYداري %@�� �3�5
ا -5Kو� ����1
 ا���Xءة وا��(H ا���5�81. &@�ف �,�, آ�Xءة اYدارات ا�K�  . 
�1
 &1ا&�ت ا�+1ر ا�  و�2 -6Kوا��2�5����1 و� ��

 ا���ود�� ا�+
�� وا�+�&� .  ?1ر�� �2 ا�3
ا"> وا�3
7- ,�,�  ا�?ـ��34ر وا���1Kـ
                     ا�*�Bت ا�)�K(�� ا��T''�� &�2 ر�8ل ا7(3ـ�ل ا�5ـ1ر��2 وأ#ـ)��@H ا�ــ
ب &@ـ�ف                 �  إ��Bـ� ا����ـ*ت ا�)�K(�ــ� ا�)ـ�درة (

 . وا�3-�"�5

ص ا�����ة ا�1ا(�ة و". ا����3ت ا�����1 -8Xآ�ت ا�3+�درة ". ا�
# ���Bإ L��9�
�1K��3 وا��-���  . 

&�ــ� اZ7ـ
ى &@ـ�ف �,�ـ, ا����%ـ�ت ا�?ــ��34ر�� "ـ. ا�93ــ
و(�ت                   �L��9 و�5@�\ (���3ت ا�%���ج &�2 ا�9
آ�ت ا�15ر��           -9
&�ـ�    و�L ا�9
آ�ت ا� ا�

 . ا�����3 وا��93
آ�
        oX-ع ا��KB ." ص ا�1ا(�ة
X��& ا��93رآ1ن �
&�ء، ا�)�Kع ا���3.، ا�)�Kع ا�'-�).، ا�K(ـ�ع                 ور[@� ا�5ـ��[.، KBـ�ع ��-�81�1ـ�        وا�4
وة ا�3�%��، �KBع ا�
  .ا�3���1ت وا��'��ت، ا�)�Kع ا�)�ري و�KBع ا�-)\

            
9�\ (�م، �cX ا�+��ن ا�  ان ا�3�;3& ��&

&��، ود(� إ�  ا�?ـ�3
ار &�`��ــ\           و(2 ا�?��34ر ". ا�+*د ا�HI ا��ول ا�� ." ��]*dYه�ت ا�����& � ر[
              ،�-�1"�
 آ\ ا��5@�*ت ا�33�& �+��K� ،ص�Tت ا��. �1ا8! ا�?��34ر ا��+(
���، وأن ��ـ1ن                ا�dو ��U1ن وا� �d1'Z &��-5+� إ�  ا�)1ا%�2 ا��. ��� أن �


&ـ. آ�ـ\، ��ـ+
ا أن                         ا��8@�د "�@� ". ?+�\ ا��5@�\ و��� �2 &�ب ا��)��، وآ`�_ إ�*ء ا7ه��3                 ا�3-�?+� ����15> وا��
و�s (�  �1�5ى ا�ــ2g1 ا�
�1
 ا�+-  ا������ �! �
دود ه��\ و��)> %���s &�ه
ة وآ+�
ةا�X%YقK�  �)  . 
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  ا�
��� ا�?� ز��رة

&�� ا��93رآ� ا�
��� &�9ر اZ H� ،�?7*�@�              و&� ا%�@�ء أ(�3ل ا�3;�3
، زار و"� &
��?� ا�1ز�
 (�%�ن            وLU ?��د�! "ـ.       ا�)'�ر، HU، رؤ?�ء و"1د ا��
ف ا�

3;�3
 و%��[! ا�+�ه
، وا�`ي �43\ &����9           �� ��&���Yـ. �ـ2 %1(ــ!                   ا187اء ا&
) 

 ا�`ي #�رك ". أ(��3ـ!، �3ـ� 8�ـ! أآــ+
 �;�3ـ�+� (ـ2   وأ(ـ
ب ا�1"ــ�   .  ا�
 ��Bد�ـ! ا����3ــ� وا��3
و�ـ� �53ـ�
ة اdYـ*ح ا��B'ـ�دي وا���1Kـ
 ا��-3ـ1ي                   اY(��ب وا�(�,از ��3 �53! �2 18دة ا�3-�خ ا�?ـ��34ري "ـ. ?ــ1ر��، �)ـ�را                  


وح ا�+-�ء وا�-@�O ا�����9d ." c5� .  وا��a�3)�واY%��زات ا�)��3 ا��. �H ��)�)@� وا%
 ا�1ز�
 ا�)'�ر 

 �-1ه� ب اdYـ*[�ت ا�ـ�. #ــ)c          ا(�,ازr &���)�ء، ا�`ي 8
ى �L ا�
��� ا7?� ". أ18اء �2 ا���Xوة وا�'
ا[�،                 ". ه`r ا�3-�?+� ا(
ب ا�1ز�
 ا�)'�ر (2       

�)@� ". ?1ر�� ����V�& 2�5 ا7(�3ل ود(H ا�)�Kع          g           13-���3 ا��-��3 وا�) ." rا ��ور,�,��%�ــ�ت وا�Xـ
ص ا�@���ـ�       آ�3 أ(
ب (�X� 2ؤ�ـ! ب      .  ا��Tص، ��Yا 

2 ��34
ه�     �
[+� &��1KTات ا��. ��T`ه�    . ا��. �3�                    �� 
&. وا�ـ��3.، �"�ـ� إ�ـ  أه3-�ن           ?1ر�� ���3> ا�9
اآ� ا��B'�د�� �L ا�o��3 ا� +� L�  ا�*Bـ�ت 

وف، ��3 �;آ� أن ?��?�Iا� L�38 2� 1ىBأ%@� أ c-ه
.  ?1ر�� ���r �+-�ن ه. ?��?� 1B ��&�iا�@� ا�%��Xح وا���ونا��. &

Page 2 of 2

3/5/2010http://www.alanwar-leb.com/printarticle.php?articleID=76048



  هـ 1431ر��� ا�ول  19ا���ا��  2010 5�ذار , ا�����

 

 ا���	ر �� ���
� ر�	ل ا��
	ل �� د���

�ا��	 ا����	ح��ر#	 �"	! � �	ن $ %$	&$  

                               �?ّ�= وز!) ا�4و�� ر;�:  �8: ا�-�#د ا��#م �78)ف ا��)��� 345#ن ا�1$#ر ا�,�0ات ا�ـ%. -%,ـ+ه# *ــ�ر!# �%���ـ� ا�(ـ)اآ� ا�&%$ــ#د!�  ـ� ا����ــ
F)وف،  �ـ# !Dآــ4 أن *�#*ـ� *ـ�ر!# -�ـ#A� B@ـ#ن هــ.                                     �� ا� �G =أ&�ى  ـ #I3أ J@ن ا�%. �)ه#@A� �  ت#&Kأه��� ا�� Lا��)�. وا��#��.، ��%# إ�

� *�#*� ?#�%� &�ا I# ا�O3%#ح وا�%�#ون

G#ل              4و �3)5#!� ا�);�: ا��Uري �(#ر ا�*KًT�  4 �);�: ا��  � �R��G#3 4. ا��0)ي 415 �. د (� �.                     (� () 5 Vـ�#Tا� (� -Dا��ـ#ري ا��
7)ف ا�%�ـ#رة وا�$ــ@#�5                 >5)ا&ـ� و�ـ)ص    : ا�*%�T#ر �. *ــ�ر!# <-��Z J#ر    > ا�5X#ل وا���T%U)!= ا��)ب       ، �%@�Fـ`  (ـ%)ك  ــ= ا�-�ـ#د ا��ـ#م �

�#رة                                   وا�cراKA8� �5د ا��)��� واX #�3 ا��# � ��# �� ا�4ول ا��)��� وا���U*D ا��)��� ��b#ن ا�*%�T#ر وإ;%�#ن ا�$#درات، �#�%�#ون  � ا-�#د a)ف ا�%
 � ا��Uر!�

�� ا��%4ا��ـ�                                                  �L ا�%@� I# ا KAد ا��)��ـ� �@bIـ%I# و&�#د- �= رGـ#ل ا�5Xـ#ل ا��ـ)ب �K*ـ%�T#ر �ـ. ا� واوLe ا��T�  �a#�$� (�-D#ق Z)ف 5)�ـ. �

 � وا��U%4ا �

    (�-Dا�� Leـ#رات                                       -آ�# اوIا�� �� *%�T#ر، وا�5%@ـ#ء �ـ#�%��8` و�%@� �� ا���Iــ� ����8ـ� ا� ا�ه%�#م �%�0!) ا���ارد ا�A()!� ��# !��) ا�ORــ#ءات ا��#�

�T!4�ره# أ*#س ا�%@��� ا�#A%5#� �!()Aا� � 

ا�ه%�#م �#�%)و!k ��8@%�#ت ا��)��� وا�%R#ر ا %�#زات -�#ر!� 5)���، ا�j3#G L ا�ه%�#م �i&# �  )اآ�U%�#� �$%,  c!� وا�c�%�#� ��A;� و-�Rن ��Gـ�                             

 � ا��@%�#ت ��I#  @%�#ت 5)���

 � ا�%)آ�L85 c ا�*%�T#ر �. -@��� ا�L@A ا�%�%�� ا�b)ور!� �%���) اXر��m ا��$)!� ��l�A ا�*%�T#ر

ا-,ــ#ذ اenــKح اnداري �I3ــ#  Uــ%�)ا �Iــ4ف -�c!ــc آOــ#ءة اnدارات ا��# ــ� و-�0!ــ) ا��K&ــ� ��@Iــ# و��ــ= ا��Uــ%I�� (�Tــ� -�0!ــ) ا�ORــ#ءة وا�54ــ`                            

.%U�G�8ا� � 

 � -��U= و-�0!) ��ا�#ت ا���Aر ا�L و = *�ر!#  = ا��)ا�� وا���#�) ا��4ود!� ا�A)!� وا�A�)!� وا���!�

L8 ا�*ـ%�T#ر وا�%�0!ـ)                                -�c!c ا��K&#ت ا�01#��5 ا�%,$$�� ��= رG#ل ا�5X#ل ا��Uر!�= وأI;#1Z` ا��)ب �4Iف إ&# � ا�%K%Rت ا�01#��5 ا�1#درة 5

�U�#@وا�� � 

            Bازc%ـً# 5ـ= ا5ـ�(�  ،�Aـ4ث ا�1$ـ#ر �ـ. ا��@#*ـ�ا�1$#ر و->                    �pـ#وة وا�$ـ)اO�ــ�اء  ــ= ا�Gأ .� G)ى  ـ� ا�ـ);�: اX*ـ4  ،  @�هـً#  >�#�18ـ#ء ا�ـ+ي 
وأ5)ب O- =5#ؤ�pKen#� �  s#ت ا�%. I1!(r J1Z# �. *�ر!# �%��l�� =�U ا�5X#ل، ود5` ا�01#ع ا�,#ص -�c!cًا �4ورB �. ��8�5 ا�%@��� وا�@��<

�#��.،                             � �#R n#3#ت وا�O)ص ا�I#;�8 ا�%. !���T- =R)ه#          �. وا� ورjp �#�,�0ات ا�%. -%,+ه# *�ر!# �%���� ا�()اآ� ا�&%$ـ#د!�  ــ� ا����ـ� ا��)
��%ً# إ�L أه��� ا��K&#ت  � �A@#ن ا�%. �)ه@J أI3# أ&�ى  = ���G ا�F)وف،  �# !Dآ4 أن *�#*� *�ر!# -�ـ#A� B@ــ#ن هـ. *�#*ـ� ?#�%ـ� &�ا Iــ#                                  

 ا�O3%#ح وا�%�#ون 

 

  

 ÃØÈÚ
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23977 ا���د - 77 ا���� - 2010 �ذار 05 ا�����  

 ا���	ح ���
� ر�	ل ا��
	ل �� د���

��ه	 : ا��ّ�	ر�� ��

# إ��	!	ت �$   

�ب             "أو��  �� � ا���!"� �'$ل ا&%�$ل وا��� ��� ر'$ل               " ا��+*�� ا�!$�( %),- .�-�0�ف % �$ق �5�4غ 2,!-
�"�ا�2          ��� وا������ ا��"�ا�6��� ا�"��,��$ ا��97�"7$ و8,$د*7�� ���,-��:د ا����. ا�;��"!�$ر 6��ب �:>���$ل ا����< ". ا&%��ور?

-$@*�$ه$ت اHI�2 .6 �,?:�J ا��ول ا���-,�، دا%,$ إ�� ا@>"��ار D,�E* .6 ا��C;$ت ا�". *4ا'A ا@>"!�$ر                     
��Lا�"�7,:ت ا��� Dآ �,64"- $ً;�$O2 ،ص$Qا�. 

  ���C%"      ب���� � ا���!"���$ل وا�����$ل ا&%��'�� ���(% )��� ا�!$����4ان " ا��+*���4ر $    "-���< .���"!�$ر 6��� : ا@>��ا8%
�ص ���."و6�6 ،                  ���T$2&وا ���,-��:د ا���;U� �����$%� وا�Vرا%��$رة وا�5��ف ا�"���X� م$���$د ا���Z*@ا A���ITو ،[��د2)

�$د          �Z*ا \���$درات -$�"��$ون 2��$ن ا�5��"!�$ر وإ["����$ن ا@>�9� ���,-��� ا����� وا��+>��,-���ول ا����� ا���2$�� ���ا��2$
�يOا�� .'$T ��Z2 �24LZا� _,]��ف ا�"�$رة ا��4ر �، 6. ر%$ � ا��[,_ ا��4ري �2!: -` . 

�$م                          ��� اه"� �ا ا,�5�$ر، 2)Cن ا�$T��% ��,-��ف ا���XU� م$��$د ا��Z*@ا _�U�2 _���� ر[,�� وز � ا��و��ا6""�b ا��+*�
U.                    "ا@>� ا�d$[] -ـ     2$L"وع ا����$دة ا��)�,C� A�,U% 4ّل�ا�"�$ون ا@8"5$دي ا���-. ود%�A ا�OC$ع ا�Q$ص ا�Eي  �

.-� ". ا@8"5$دي ا��
��             "وg5Uh ا�"�4,$ت ا��     ,-��ب �:>�"!�$ر 6�. ا�;�:د ا����4غ 2,!$ق 0�ف %�-. -,� ر'$ل ا&%�$ل ا��

�$ت                               �"��U� i و�"�� �، وا���4ارد ا�;) � ا�� 4O"- م$����97"7$ و8,$د*7$ ا�� ا�"��,� ا��"�ا��6 وا����"�ا�2، وا@ه"�
                     ����� ا�9�ور � �"64,�,"Z"ا� ���ا���-,� وا-"L$ر ا2",$زات *�$ر � %�-,�، وا�"�آ,�U% V ا@>"!�$ر 6. *��,�� ا�;

$ً�7 �2"��ًا �"�V V آd$ � اJدارات ا���2$T داريJح ا:�Jذ ا$Q*ا@>"!�$ر وا �k,;� � � .ا&رl,� ا��5
              ��� Eرآ�، ا�$���� ا��)�,-��ف ا����X4د ا����$ء و6��A رؤ>�C6ا��$ر  �5Cا� ����"D;C ا�4ز ��� ا>��[,_ ا@>���� ان ا���$ر ا��( 

 H7-$�%ا �% A� 4ا-� ".'4دة ا���$خ ا@>"!�$ري 6. >4ر $"-�$ ���o4 2� "ا%
� 7C$ 6. >4ر $ �",�Z� �k,- ا&%�$ل، ود%H ا�OC$ع ا�Q$ص *�V Vًا         q gC0 ."ت ا�$?:�J$- 5$رCوا0$د ا�

�$                       . ��ورU�% .6 o,� ا�"��,� وا���4        ;?�2 ،$��ه,�!* ��L�  ."� �ة ا,�;Lص ا����dت وا�$T$L2J$- Aؤ�$d* �% ب�وأ%
 .-$�4OQات ا�". *"EQه$ >4ر $ �"��,] ا�)�اآ� ا@8"5$د � 2\ ا��O,Z,� ا���-. وا��$��.
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ا����د

11533ا	��د��05/03/2010ر�� ا	��د

 
��ل ا����ل ا	��ب  13ا	���ر ����� ا	����� ا	ـ�	 

 ،	
ا�6;�60 ا�:��9 �� ���8ل ا�6�7ل «ا�++3 ر2 	 
*%	 ا01/�د ا�"�م �-�ف ا�+*�رة وا��)��� وا�&را�� �%$#د ا�"�! � ا��ز�� ����ن ا����ر �� د
�، أ
�ان» وا�6<+:�6�= ا�"�ب("! :»���رA �� �6ر:+A1و��ص: ا �Cا��« 	%*
 	 2�! #:6
 �A7ر ا��ر�� ا�"�! � ا�<�ر�� ا��آ+�ر !E6*ا� 	ر2  �����! Fوذ� ،

 . ا��زراء ا�<�ري 
/�6 ���8 ا�"�Iي
 �
"� ا��ول ا�"�! � «و�OP ا����ر إ�M أن ا�6;�60 ه�*� �

+�ك 
= ا01/�د ا�"�م �-�ف ا�+*�رة وا��)��� وا�&را�� �%$#د ا�"�! � وا7
��� ا�"� R S(+!


= ا��ول ا�"�! � و
=  1500وا�A;6<� ا�"�! � ��6Yن اA1+:�6ر وا2+�6ن ا���درات، !��+"�ون 
W ا0/�د �Vف ا�+*�رة ا�<�ر��، �Uرك � T زه�ء  � �ZU
�ن وC �دات ا�-�ف ا�"�! � ور�8ل وA �ات ا�6�7ل وا��6S(6ت وا01/�دات وه ]�ت  6Aري، وزراء ور�
RE إ\��� إ�M ر2 	 
*%	 ا��زراء ا�<��+� ،���رA
0* W اA1+:�6ر ا�"�! � ا���Z+6� وا�-�ف ا�"�! � ـ ا87)$ � ا�6+�آ� و_$�اء و
P^�ون ��ب �� ا�6*�1ت اC1+��د�� وا���6 �، !�[\��� إ�M ا�<�Pاء 

���رA �� � A�
� . »و
6:%� ا�$":�ت ا��!%
 � %6� a "P+� ت�"%I0 =
�/T%6 ر�8ل ا�6�7ل ا�6�رآ�ن  �
T ا�6;�60 
= أ�^�ر، وC�( A �6! � $^ا� �A7ا 	اه+�6م ا��2  T+6%ي �� آ�I"ا� aو��

�%
��ر��، وآF�b ا�+)6 � اC1+��د�� ا�"�! � ا�A �� � 6(+ا� . 
MA�
�*�ي آ%6� ا7
 = ا�"�م �*�
"� ا��ول ا�"�! � ��6و �
/�6 != إ!�اه R ا�+ ��
= . وأ��M ا7
 = ا�"�م ا�6<��� �%;ون اC1+��د a^� آ%�6ت Oوآ��

، ر2 	 ا0/�د �Vف ا�+*�رة ا�<�ر�� V<�ن C#ع، ر2 	 
*%	 ا�-�ف ا�<"�د�� 3��c آ�
a، و
a:6 »ا�A;6<� ا�"�! � ��6Yن اA1+:�6ر وا2+�6ن ا���درات«
 . ا�$)F ا��و��

�A7ر ا� . و!"� ا�+�Eء أ��6ل ا�6;�60، زار و�� !�A�2� ا����ر، \R رؤ�Aء و��د ا�-�ف ا�"�! � ا�6�رآ�، ا��2 	 !
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