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خ١االجزّبػٚ
ٞ اٌسشاٟضبع فٚخ ػشض ِخبطش األ٠ئبد االلزصبد١ٌٙفذ اٚ
ِخًٛ حى١خ اجشاءاد طبٌّب رؼثش رشى١ٌِخ اٌحبٛ ٌزأخز اٌحى:اٌمصّبس

Website

http://www.journaladdiyar.com Date

19/11/2013

Title
Website

http://www.albaladonline.com

الهٌئات" تدعو مٌقاتً الى حماٌة االقتصاد
19/11/2013
Page

Date

 اإلقتصبد اللبنبني المس الخطوط الحمر:»القصبر بعذ إجتمبع «الهيئبت

Title
Website

http://www.elshark.com

Date

19/11/2013

Title
Website

http://www.daralhayat.com

Date

19/11/2013

Title
Website

Page

Page

"ميقاتي استقبل "الهيئات
Page

ميقاتي استقبل "الهيئات" االقتصاد يواجه أياما صعبة
http://www.aljoumhouria.com

Date

19/11/2013

Page

Media Monitoring - Template 19 Nov______.doc
Page | 1 of 13
Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents
herein.

إقتصاد

تحرّ ك جدٌد للهٌئات االقتصادٌة ما بٌن السراٌا
وساحة النجمة واالتحاد العمالً مٌقاتً :لفصل
النزاع السٌاسً عن ضرورة التوافق على الحلول
اإلجتماعٌة

الهٌئات نقلت الى السراٌا هواجسها من التعطٌل
"النهار "
19تشرٌن الثانً 2013
لم ٌسع الهٌئات االقتصادٌة انتظار فرصة مناسبة النعاش اداء قطاعاتها الراكدة ،بل عادت مجددا الى
البحث عن متنفس عله ٌحرّك الوضع وٌضع حدا لـ"ستاتٌكو" الذي ٌبقً مراسٌم النفط عالقة او كل ما
ٌمسّ لقمة المواطن .فكان للهٌئات امس ٌوم طوٌل ،ابرز محطاته فً السراٌا ،حٌث اكد الرئٌس مٌقاتً
ضرورة فصل النزاع السٌاسً عن التوافق على الحلول االقتصادٌة واالجتماعٌة.
أولى محطات جولة الهٌئات كانت فً السراٌا امس ،حٌث دعا رئٌس حكومة تصرٌف االعمال نجٌب
مٌقاتً الى " فصل النزاع السٌاسً الحاد الذي ٌشهده لبنان عن ضرورة التوافق على القرارات والحلول
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة التً تعود بالفائدة على جمٌع المواطنٌن".
وخاطب وفد الهٌئات االقتصادٌة قائال "اننا واٌاكم فرٌق واحد من اجل مصلحة البلد والمواطنٌن.
والتعاون ضروري العتماد سٌاسات نابعة من إجماع وطنً راسخ إلٌجاد حلول فاعلة لقضٌة التدفق
المطرد للنازحٌن السورٌٌن ،وتوفٌر موارد كافٌة إلدارة هذا النزوح وتطوٌق نتائجه السلبٌة" ،موضحا
انه ٌت ّم البحث مع االمم المتحدة لمعالجة معضلة النزوح السوري لجهة إقامة مخٌمات للنازحٌن داخل
االراضً السورٌة ،اضافة الى اجراءات جدٌدة نتخذها لضبط الحدود مع سورٌا ومعالجة موضوع
النزوح".
ورأى ان االستقرار ال ٌزال مقبوال رغم الظروف المحٌطة ،معتبرا ان دورة االقتصاد ال تزال مقبولة
"وانا لست خائفا لهذه الناحٌة .فاإلقتصاد ٌواجه أٌاما صعبة نتٌجة تردي األوضاع السٌاسٌة واألمنٌة فً
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العالم العربً ككل وخصوصا وقع النزاع السوري على لبنان" .وإذ لفت الى "أن الحكومة تقوم بتصرٌف
االعمال ضمن الحدود المقبولة دستورٌا" ،دعا الى "تألٌف حكومة جدٌدة تكون مكتملة األوصاف".
وفً بٌان لها ،اعلنت الهٌئات انها نقلت هواجسها الى الرئٌس مٌقاتً "فً ضوء الركود الذي تشهده
القطاعات اإلنتاجٌة مع تزاٌد منسوب الخالفات السٌاسٌة" .وٌأتً اللقاء وفق القصار ،فً ظروف
استثنائٌة وصعبة" ،اذ ترخً األزمة السورٌة بثقلها على الوضع ،وهناك خشٌة من تزاٌد الضغوط فً
المرحلة المقبلة مما سٌضاعف حجم األعباء على االقتصاد وكاهل المواطن ،وخصوصا فً ظل تزاٌد
االنقسام السٌاسً الذي ارتفع منسوبه ،معولٌن على دوره الوطنً بوصل ما انقطع بٌن طرفً النزاع".
واكد استحالة بقاء الوضع دون حلول" ،وخصوصا أن ثمة أمورا أساسٌة تحتاج إلى معالجة كمراسٌم
النفط أو ما ٌمس بلقمة عٌش المواطن" ،داعٌا الرئٌس مٌقاتً الى اتخاذ الموقف الشجاع الذي ٌحمً
االقتصاد وٌحصنه وٌخفف األعباء الثقٌلة الملقاة على كاهل المواطن ،إذ ال ٌجوز فً ظل تعثر عملٌة
التألٌف استمرار الوضع ،ونحن هنا بعدما المس االقتصاد الخطوط الحمراء" .وامل من جمٌع المعنٌٌن
اتخاذ زمام المبادرة" ،وندعم اي خطوة ستتخذ فً سبٌل اخراج البالد واالقتصاد من الحال التً ٌمر
فٌها".
واورد البٌان الموضوعات التً طرحت فً االجتماعً وهً:
" ضرورة استعادة الدولة هٌبتها وإعطاء األمن األولوٌة فً طرابلس وكل المناطق.معالجة النزوح السوري بعدما تفاقم بما ٌفوق طاقة لبنان على التحملٌ .ضاف إلٌه ،المزاحمة التًتتعرض لها الٌد العاملة اللبنانٌة من جانب الٌد العاملة السورٌة.
 ضرورة إعطاء االنتاج اللبنانً األفضلٌة فً تلبٌة حاجات النازحٌن السورٌٌن.إعادة تفعٌل دورة الحٌاة المؤسساتٌة".Back to Top

اقحصبد
جبرٌخ انعدد  19/11/2013انعدد 12631

وفد «انهٍئبت» ٌُقم نًٍقبجً انًطبنب :نحًبٌة االقحصبد إذا نى جحشكم
انحكىية
األٚضبع اٌؼبِخ ػٍى اٌسبحخ اٌذاخٍٍخٚ ،ال سٍّب ِب ٌزصً ِٕٙب ثبٌٛضغ االلزصبدي ،ػشضٙب ٚفذ
"اٌٍٙئبد االلزصبدٌخ" ثشئبسخ اٌٛصٌش اٌسبثك ػذٔبْ اٌمصبسِ ،غ سئٍس حىِٛخ رصشٌف االػّبي
ٔجٍت ٍِمبرً فً اٌسشاٌب اٌحىٍِٛخ ،حٍش ٔمً اٌٛفذ ٘ٛاجس اٌٍٙئبد ٚاٌفؼبٌٍبد االلزصبدٌخ
فً ضٛء اٌشوٛد اٌزي رشٙذٖ اٌمطبػبد اإلٔزبجٍخ ِغ رضاٌذ ِٕسٛة اٌخالفبد اٌسٍبسٍخ ثٍٓ
اٌّىٔٛبد االسبسٍخ فً اٌجالد.
دػب ٍِمبرً خالي االجزّبع اٌى "فصً إٌضاع اٌسٍبسً اٌحبد اٌزي ٌشٙذٖ ٌجٕبْ حبٌٍبً ػٓ
ضشٚسح اٌزٛافك ػٍى اٌمشاساد ٚاٌحٍٛي االلزصبدٌخ ٚاالجزّبػٍخ اٌزً رؼٛد ثبٌفبئذح ػٍى جٍّغ
اٌّٛاطٍٕٓٚ ".أشبس اٌى "أْ االسزمشاس ال ٌضاي ِمجٛال ً فً ٌجٕبْ سغُ اٌظشٚف اٌّحٍطخ ثٕب،
ٚااللزصبد اٌٍجٕبًٔ ال رضاي دٚسرٗ ِمجٌٛخ ٚأب ٌسذ خبئفبً ِٓ ٘زٖ إٌبحٍخ"ٚ .لبي" :إْ االلزصبد
اٌٍجٕبًٔ ٌٛاجٗ أٌبِبً صؼجخ ٔزٍجخ رشدي األٚضبع اٌسٍبسٍخ ٚاألٍِٕخ فً اٌؼبٌُ اٌؼشثً وىً،
ٚخبصخ ٚلغ إٌضاع اٌسٛسي ػٍى ٌجٕبْ".
رحذس اٌمصبس ،فً ِسز ًٙاٌٍمبء ثبسُ اٌٛفذ ،شبوشاً ٌٍشئٍس ٍِمبرً إربحزٗ اٌفشصخ ٌٍٍٙئبد
ٌؼشض ِطبٌجٙب ٚاالسزّبع اٌى ِمزشحبرٙب فً ِب ٌخص اٌٛضغ االلزصبدي فً ظً اسزّشاس
حىِٛخ رصشٌف االػّبيِٚ ،ب ٌّىٓ فؼٍٗ ٌٍخشٚط ِٓ ٘زٖ األصِخ اٌزً أسخذ ثضمٍٙب ػٍى ِجًّ
األٚضبع فً اٌجالد.
ٌٚفذ اٌى أْ "اٌٍمبء ٌأرً فً ظشٚف اسزضٕبئٍخ ٚصؼجخ ،حٍش األصِخ اٌسٛسٌخ رشخً ثىبًِ
صمٍٙب ػٍى اٌٛضغ اٌذاخًٍٕ٘ٚ ،بن خشٍخ وجٍشح ِٓ أْ رزضاٌذ اٌضغٛط ػٍى ٌجٕبْ فً اٌّشحٍخ
اٌّمجٍخ ،ثّب سٍضبػف ِٓ حجُ األػجبء ػٍى االلزصبد ٚوبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ ثبٌزأوٍذ،
خصٛصبً فً ظً رضاٌذ االٔمسبَ اٌسٍبسً اٌزي اسرفغ ِٕسٛثٗ فً األٌبَ االخٍشح " .
ذ أْ ٔمٛي اِبِىُ ٚأزُ اٌحشٌص ْٛػٍى ِصٍحخ اٌجالد وّب سئٍس اٌجّٛٙسٌخ
ٚربثغ" :اصاء رٌه ،ال ث ّ
ٍِشبي سٍٍّبْ ٚوّب دٌٚخ سئٍس ِجٍس إٌٛاة األسزبر ٔجٍٗ ثشّي ،أٔٗ ال ٌجٛص أْ ٌجمى اٌٛضغ
ػٍى ِب ٘ ٛػٍٍٗ  ِٓٚد ْٚأي حٍٛي ،خصٛصبً أْ ٕ٘بن أِٛساً أسبسٍخ رحزبط إٌى ِؼبٌجخ
وّشاسٍُ إٌفظ ،أ ٚغٍش٘ب ِٓ األِٛس اٌزً رّس ٌمّخ ػٍش اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ ".
ٚدػب اٌمصبس ٍِمبرً اٌى ارخبر اٌّٛلف اٌشجبع اٌزي ِٓ شأٔٗ أْ ٌحًّ االلزصبد اٌٍجٕبًٔ
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ٌٚحصٕٗ ٌٚخفف ِٓ األػجبء اٌضمٍٍخ اٌٍّمبح ػٍى وبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ "ار ال ٌجٛص فً ظً
رؼضش ػٍٍّخ اٌزأٌٍف أْ رسزّش األِٛس ػٍى اٌٛضغ اٌزي ثبرذ ػٍٍٗ اٌٍٚ ،َٛإٕٔب ٕ٘ب ٚثؼذِب الِس
االلزصبد اٌخطٛط اٌحّشاءٔ ،أًِ ِٓ جٍّغ اٌّؼٍٍٕٓ ارخبر صِبَ اٌّجبدسح ٔٚحٓ داػّ ْٛألي خطٛح
سٛف رؤخز فً سجًٍ اخشاط اٌجالد ٚااللزصبد ِٓ اٌحبٌخ اٌزً ٌّش فٍٙب".
٘زا ٚلذ طشحذ خالي االجزّبع اٌّٛاضٍغ اٌزبٌٍخ :
•ضشٚسح اسزؼبدح اٌذٌٚخ ٌٍٙجزٙبٚ ،إػطبء ِٛضٛع األِٓ األٌٌٛٚخ فً طشاثٍس ٚإٌّبطك اٌٍجٕبٍٔخ
وبفخ.
•ِؼبٌجخ ِٛضٛع إٌضٚح اٌسٛسي ثؼذِب رفبلُ ػذد إٌبصحٍٓ ثشىً ٌفٛق طبلخ ٌجٕبْ ػٍى
رحٌٍّٗ .ضبف إٌى رٌه ِٛضٛع اٌّضاحّخ اٌزً رزؼشّض ٌٙب اٌٍذ اٌؼبٍِخ اٌٍجٕبٍٔخ ِٓ لجً اٌٍذ
اٌؼبٍِخ اٌسٛسٌخ.
•ضشٚسح إػطبء اإلٔزبط اٌٍجٕبًٔ األفضٍٍخ فً رٍجٍخ احزٍبجبد إٌبصحٍٓ اٌسٛسٌٍٓ .
•إػبدح رفؼًٍ دٚسح اٌحٍبح اٌّؤسسٍخ فً ٌجٕبْ .
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الهيئات" لميقاتي :نحن هنا بعدما المس االقتصاد الخطوط الحمر

انًسحقبم  -انثالثبء  19جشرٌٍ انثبًَ  - 2013انعدد - 4867

نقل وفد الييئات االقتصادية برئاسة عدنان القصار إلى رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي في

السرايا الحكومية ،ىواجسيا والفاعميات االقتصادية كافة ،وقالت الييئات لميقاتي "نحن ىنا بعدما المس
االقتصاد الخطوط الحمراء ،مبدية دعميا "ألي خطوة ستؤخذ في سبيل إخراج البالد واالقتصاد من الحال
التي يمر فييا في ضوء الركود الذي تشيده القطاعات اإلنتاجية مع تزايد منسوب الخالفات السياسية".
وتم خالل المقاء التداول بالعديد من القضايا ،ابرزىا :ضرورة استعادة الدولة ىيبتيا ،واعطاء موضوع
األمن األولوية في طرابمس والمناطق المبنانية كافة ،معالجة موضوع النزوح السوري بعدما تفاقم عدد

تتعرض ليا اليد العاممة المبنانية من قبل اليد
تحممو ،والمزاحمة التي ّ
النازحين بشكل يفوق طاقة لبنان عمى ّ
العاممة السورية ،وضرورة إعطاء االنتاج المبناني األفضمية في تمبية احتياجات النازحين السوريين ،واعادة
تفعيل دورة الحياة المؤسساتية في لبنان.

وتحدث القصار في بداية المقاء ،شكر فييا لمرئيس ميقاتي "إتاحتو الفرصة لمييئات لعرض مطالبيا
واالستماع الى مقترحاتيا في ما يخص الوضع االقتصادي في ظل استمرار حكومة تصريف االعمال ،وما
يمكن فعمو لمخروج من ىذه األزمة التي أرخت بثقميا عمى مجمل األوضاع في البالد" .ولفت الى أن

" المقاء يأتي في ظروف استثنائية وصعبة ،حيث األزمة السورية ترخي بكامل ثقميا عمى الوضع الداخمي،
وىناك خشية كبيرة من أن تتزايد الضغوط عمى لبنان في المرحمة المقبمة ،بما سيضاعف من حجم األعباء
عمى االقتصاد وكاىل المواطن المبناني بالتأكيد ،في ظل تزايد االنقسام السياسي الذي ارتفع منسوبو في

األيام االخيرة".
أضاف " إزاء ذلك ،ال بد أن نقول أمامكم ال يجوز أن يبقى الوضع عمى ما ىو عميو ومن دون أي حمول،
خصوصاً أن ىناك أمو اًر أساسية تحتاج إلى معالجة كمراسيم النفط أو غيرىا من األمور التي تمس لقمة

عيش المواطن المبناني" .ودعا القصار ميقاتي الى "اتخاذ الموقف الشجاع الذي من شأنو أن يحمي

ويحصنو ويخفف من األعباء الثقيمة الممقاة عمى كاىل المواطن المبناني ،إذ ال يجوز في
االقتصاد المبناني
ّ
ظل تعثر عممية التأليف أن تستمر األمور عمى ما ىي عميو اليوم" ،وقال :إننا ىنا ،وبعدما المس
االقتصاد الخطوط الحمراء ،نأمل من جميع المعنيين اتخاذ زمام المبادرة ،ونحن داعمون ألي خطوة

ستؤخذ في سبيل إخراج البالد واالقتصاد من الحال التي يمر فييا".
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انهٍئبت دعث يٍقبجً إنى حًبٌة االقحصبد
انقصّـبر :ال ٌجـىز بقبء انىضع يٍ دوٌ حهىل

انثالثبء 19,جشرٌٍ انثبًَ  2013انًىافق  16يحرو  1435هـ

اٌشئٍس ٍِمبرً ِجزّؼ ًب ثٛفذ اٌٍٙئبد االلزصبدٌخ

ٔمً ٚفذ اٌٍٙئبد االلزصبدٌخ ثشئبسخ اٌٛصٌش اٌسبثك ػذٔبْ اٌمصّبس إٌى سئٍس حىِٛخ رصشٌف
االػّبي ٔجٍت ٍِمبرً فً اٌسشايٛ٘ ،اجسٗ فً ضٛء اٌشوٛد اٌزي رشٙذٖ اٌمطبػبد
اإلٔزبجٍخ ِغ رضاٌذ ِٕسٛة اٌخالفبد اٌسٍبسٍخ ثٍٓ اٌّىّٔٛبد االسبسٍخ فً اٌجالد.
ٚأٌمى اٌمصّبس ثبسُ اٌٛفذ وٍّخ فً ثذاٌخ اٌٍمبء ،شىش فٍٙب ٌٍشئٍس ٍِمبرً «إربحزٗ اٌفشصخ
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ٌٍٍٙئبد ٌؼشض ِطبٌجٙب ٚاالسزّبع اٌى ِمزشحبرٙب فً ِب ٌخص اٌٛضغ االلزصبدي فً ظً
اسزّشاس حىِٛخ رصشٌف االػّبيِٚ ،ب ٌّىٓ فؼٍٗ ٌٍخشٚط ِٓ ٘زٖ األصِخ اٌزً أسخذ ثضمٍٙب
ػٍى ِجًّ األٚضبع فً اٌجالد».
ٌٚفذ اٌى أْ « اٌٍمبء ٌأرً فً ظشٚف اسزضٕبئٍخ ٚصؼجخ ،حٍش األصِخ اٌسٛسٌخ رشخً ثىبًِ
صمٍٙب ػٍى اٌٛضغ اٌذاخًٍٕ٘ٚ ،بن خشٍخ وجٍشح ِٓ أْ رزضاٌذ اٌضغٛط ػٍى ٌجٕبْ فً اٌّشحٍخ
اٌّمجٍخ ،ثّب سٍضبػف ِٓ حجُ األػجبء ػٍى االلزصبد ٚوبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ ثبٌزأوٍذ،
خصٛصبً فً ظً رضاٌذ االٔمسبَ اٌسٍبسً اٌزي اسرفغ ِٕسٛثٗ فً األٌبَ االخٍشح».
ٚربثغ :إصاء رٌه ،ال ثذ أْ ٔمٛي أِبِىُ ٚأزُ اٌحشٌص ْٛػٍى ِصٍحخ اٌجالد وّب سئٍس
اٌجّٛٙسٌخ اٌؼّبد ٍِشبي سٍٍّبْ ٚسئٍس ِجٍس إٌٛاة ٔجٍٗ ثشي ،ال ٌجٛص أْ ٌجمى اٌٛضغ
ػٍى ِب ٘ ٛػٍٍٗ  ِٓٚد ْٚأي حٍٛي ،خصٛصبً أْ ٕ٘بن أِٛساً أسبسٍخ رحزبط إٌى ِؼبٌجخ
وّشاسٍُ إٌفظ أ ٚغٍش٘ب ِٓ األِٛس اٌزً رّس ٌمّخ ػٍش اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ.
ٚدػب اٌمصّبس اٌشئٍس ٍِمبرً اٌى «ارخبر اٌّٛلف اٌشجبع اٌزي ِٓ شأٔٗ أْ ٌحًّ االلزصبد
اٌٍجٕبًٔ ٌٚحصّٕٗ ٌٚخفف ِٓ األػجبء اٌضمٍٍخ اٌٍّمبح ػٍى وبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبًٔ ،إر ال ٌجٛص
فً ظً رؼضش ػٍٍّخ اٌزأٌٍف أْ رسزّش األِٛس ػٍى ِب ً٘ ػٍٍٗ اٌٍٚ ،»َٛلبي :إٕٔب ٕ٘بٚ ،ثؼذِب
الِس االلزصبد اٌخطٛط اٌحّشاءٔ ،أًِ ِٓ جٍّغ اٌّؼٍٍٕٓ ارخبر صِبَ اٌّجبدسحٔٚ ،حٓ داػّْٛ
ألي خطٛح سزؤخز فً سجًٍ إخشاط اٌجالد ٚااللزصبد ِٓ اٌحبي اٌزً ٌّش فٍٙب.
ِحبٚس اٌجحش
ٚطُشحذ خالي االجزّبع اٌّٛاضٍغ اَرٍخ:
 ضشٚسح اسزؼبدح اٌذٌٚخ ٍ٘جزٙبٚ ،إػطبء ِٛضٛع األِٓ األٌٌٛٚخ فً طشاثٍس ٚإٌّبطك اٌٍجٕبٍٔخوبفخ.
 ِؼبٌجخ ِٛضٛع إٌضٚح اٌسٛسي ثؼذِب رفبلُ ػذد إٌبصحٍٓ ثشىً ٌفٛق طبلخ ٌجٕبْ ػٍىٌٍّٗ .ضبف إٌى رٌه اٌّضاحّخ اٌزً رزؼشّض ٌٙب اٌٍذ اٌؼبٍِخ اٌٍجٕبٍٔخ ِٓ لجً اٌٍذ اٌؼبٍِخ
رح ّ
اٌسٛسٌخ.
 ضشٚسح إػطبء االٔزبط اٌٍجٕبًٔ األفضٍٍخ فً رٍجٍخ احزٍبجبد إٌبصحٍٓ اٌسٛسٌٍٓ. إػبدح رفؼًٍ دٚسح اٌحٍبح اٌّؤسسبرٍخ فً ٌجٕبْ.ٚوبْ ٕ٘بن رمبسة فً ٚجٙبد إٌظش ٚارفبق ػٍى اٌّزبثؼخ.
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القصبر بعذ إجتمبع «الهيئبت» :اإلقتصبد اللبنبني المس الخطوط الحمر

دػب سئ١س اٌحىِٛخ ٔج١ت ِ١مبر ٟاٌ« ٝفصً إٌضاع اٌس١بس ٟاٌحبد اٌز٠ ٞشٙذٖ ٌجٕبْ حبٌ١ب ػٓ ضشٚسح
اٌزٛافك ػٍ ٝاٌمشاساد ٚاٌحٍٛي اإللزصبد٠خ ٚاإلجزّبػ١خ اٌز ٟرؼٛد ثبٌفبئذح ػٍ ٝجّ١غ اٌّٛاطٕ.»ٓ١
ٚسأ ٜف ٟخالي إسزمجبٌٗ ٚفذ اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ «أْ االسزمشاس ال ٠ضاي ِمجٛال فٌ ٟجٕبْ سغُ اٌظشٚف
اٌّح١طخ ثٕبٚ ،االلزصبد اٌٍجٕبٔ ٟال رضاي دٚسرٗ ِمجٌٛخ ٚأب ٌسذ خبئفب ٌٙزٖ إٌبح١خ»ٚ .لبي« :إْ اإللزصبد
اٌٍجٕبٔٛ٠ ٟاجٗ أ٠بِب صؼجخ ٔز١جخ رشد ٞاألٚضبع اٌس١بس١خ ٚاألِٕ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشث ٟوىً ٚخبصخ ٚلغ
إٌضاع اٌسٛس ٞػٌٍ ٝجٕبْ».
ٚإر ٌفذ اٌ« ٝأْ اٌحىِٛخ رم َٛثزصش٠ف االػّبي ضّٓ اٌحذٚد اٌّمجٌٛخ دسزٛس٠ب» ،دػب اٌ« ٝرشىً١
حىِٛخ جذ٠ذح رىِ ْٛىزٍّخ األٚصبف».
ٚوبْ ِ١مبر ٟإسزمجً ٚفذا ِٓ اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ ثشئبسخ اٌٛص٠ش اٌسبثك ػذٔبْ اٌمصبس ظٙش اِس فٟ
اٌسشا.ٞ
ٚجبء ف ٟث١بْ صبدس ػٓ اٌ١ٙئبد «أْ اٌجحث رٕبٚي األٚضبع اٌؼبِخ ػٍ ٝاٌسبحخ اٌذاخٍ١خ ،ال سّ١ب ِب
٠زصً ِٕٙب ثبٌٛضغ االلزصبد ،ٞح١ث ٔمً اٌٛفذ ٘ٛاجس اٌ١ٙئبد ٚاٌفبػٍ١بد االلزصبد٠خ ف ٟضٛء اٌشوٛد
اٌز ٞرشٙذٖ اٌمطبػبد اإلٔزبج١خ ِغ رضا٠ذ ِٕسٛة اٌخالفبد اٌس١بس١خ ث ٓ١اٌّىٔٛبد االسبس١خ ف ٟاٌجالد».
ٌٚفذ اٌمصبس اٌ ٝاْ اٌٍمبء «٠أر ٟف ٟظشٚف اسزثٕبئ١خ ٚصؼجخ ،ح١ث األصِخ اٌسٛس٠خ رشخ ٟثىبًِ ثمٍٙب
ػٍ ٝاٌٛضغ اٌذاخٍٕ٘ٚ ،ٟبن خش١خ وج١شح ِٓ أْ رزضا٠ذ اٌضغٛط ػٌٍ ٝجٕبْ ف ٟاٌّشحٍخ اٌّمجٍخ ،ثّب
س١ضبػف ِٓ حجُ األػجبء ػٍ ٝااللزصبد ٚوبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبٔ ٟثبٌزأو١ذ ،خصٛصب ف ٟظً رضا٠ذ
االٔمسبَ اٌس١بس ٟاٌز ٞاسرفغ ِٕسٛثٗ ف ٟاأل٠بَ االخ١شحِ ،ؼ ٓ١ٌٛػٍ ٝدٚسٖ اٌٛطٕ ٟثٛصً ِب إٔمطغ ثٓ١
طشف ٟإٌضاع».
ٚربثغ« :إصاء رٌه ،ال ثذ أْ ٔمٛي أِبِىُ ٚأزُ اٌحش٠ص ْٛػٍِ ٝصٍحخ اٌجالد ،وّب سئ١س اٌجّٛٙس٠خ
اٌؼّبد ِ١شبي سٍّ١بْٚ ،وّب سئ١س ِجٍس إٌٛاة ٔج ٗ١ثش ،ٞأٔٗ ال ٠جٛص أْ ٠جم ٝاٌٛضغ ػٍِ ٝب ِ٘ٓٚ ٛ
د ْٚأ ٞحٍٛيٚ ،خصٛصب أْ ٕ٘بن أِٛسا أسبس١خ رحزبج إٌِ ٝؼبٌجخ وّشاس ُ١إٌفظ ،أ ٚغ١ش٘ب ِٓ األِٛس
اٌز ٟرّس ثٍمّخ ػ١ش اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبٔ.»ٟ
ٚدػب اٌمصبس اٌشئ١س ِ١مبر ٟاٌ« ٝارخبر اٌّٛلف اٌشجبع اٌز ِٓ ٞشبٔٗ أْ ٠حّ ٟااللزصبد اٌٍجٕبٟٔ
٠ٚحصٕٗ ٠ٚخفف األػجبء اٌثمٍ١خ اٌٍّمبح ػٍ ٝوبً٘ اٌّٛاطٓ اٌٍجٕبٔ ،ٟإر ال ٠جٛص ف ٟظً رؼثش ػٍّ١خ
اٌزأٌ١ف أْ رسزّش األِٛس ػٍ ٝاٌٛضغ اٌز ٞثبرذ ػٍ ٗ١اٌٚ ،َٛ١إٕٔب ٕ٘ب ثؼذِب الِس االلزصبد اٌخطٛط
اٌحّشٔ ،أًِ ِٓ جّ١غ اٌّؼٕ ٓ١١ارخبر صِبَ اٌّجبدسحٔٚ ،حٓ ٔذػُ ا ٞخطٛح سٛف رزخز ف ٟسج ً١اخشاج
اٌجالد ٚااللزصبد ِٓ اٌحبي اٌزّ٠ ٟش فٙ١ب».
ٌٚفذ اٌج١بْ اٌ ٝأٔٗ طشحذ خالي االجزّبع اٌّٛاض١غ ا٢ر١خ:
«-ضشٚسح اسزؼبدح اٌذٌٚخ ٌ١ٙجزٙبٚ ،إػطبء ِٛضٛع األِٓ األ٠ٌٛٚخ ف ٟطشاثٍس ٚوبفخ إٌّبطك اٌٍجٕبٔ١خ.
 ِؼبٌجخ ِٛضٛع إٌضٚح اٌسٛس ٞثؼذِب رفبلُ ػذد إٌبصح ٓ١ثشىً ٠فٛق طبلخ ٌجٕبْ ػٍ ٝرحٍّٗ٠ .ضبفإٌ ٝرٌه ِٛضٛع اٌّضاحّخ اٌز ٟرزؼشض ٌٙب اٌ١ذ اٌؼبٍِخ اٌٍجٕبٔ١خ ِٓ لجً اٌ١ذ اٌؼبٍِخ اٌسٛس٠خ.
 ضشٚسح إػطبء االٔزبج اٌٍجٕبٔ ٟاألفضٍ١خ ف ٟرٍج١خ احز١بجبد إٌبصح ٓ١اٌسٛس.ٓ١٠ إػبدح رفؼ ً١دٚسح اٌح١بح اٌّؤسسبر١خ فٌ ٟجٕبْٚ .وبْ ٕ٘بن رطبثك فٚ ٟجٙبد إٌظش ٚارفبق ػٍ ٝاٌّزبثؼخMedia Monitoring - Template 19 Nov______.doc
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