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اأخبار نقابة املقاولني

نقابة املقاولني �شاركت يف امللتقى اللبناين ـــ القرب�شي يف غرفة بريوت:

 احللو دعا القبار�شة لل�شراكة يف اعمار �شوريا والعراق

ملتقى 

بالنقيب  مم��ث��ل��ة  امل��ق��اول��ني  ن��ق��اب��ة  ���ش��ارك��ت 

الإقت�شادي  امللتقى  يف  احلل�  م��ارون  املهند�ش 

اللبناين ��� القرب�شي الذي اإحت�شنته غرفة بريوت 

وجبل لبنان بالتزامن مع زيارة رئي�ش جمه�رية 

اىل  الر�شمية  ان�شتا�شيادي�ش  نيك��ش  قرب�ش 

من  ك��ل  ���ش��ّم  اقت�شادي  وف��د  راأ����ش  على  لبنان 

وزير  كا�ش�ليدي�ش،  ل�اني�ش  اخلارجية  وزي��ر 

ج�رج  وال�شياحة  وال�شناعة  والتجارة  الطاقة 

وال�شناعة  التجارة  غرفة  رئي�ش  لك�تريبي�ش، 

ب��ي��ل��ي��دي�����ش، رئ��ي�����ش هيئة  ف��ي��دي��ا���ش  يف ق��رب���ش 

انفا�شتيني�ت�ش،  كري�شت�دولي�ش  ال�شتثمار 

رئ��ي�����ش جم��ل�����ش الع���م���ال ال��ق��رب���ش��ي ال��ل��ب��ن��اين 

انط�ين حجي رو�ش��ش، وممثلني عن اكرث من 

)امل�شارف،  القطاعات  خمتلف  يف  م�ؤ�ش�شة   90

اخلدمات، املحا�شبة والتدقيق، ال�شت�شارات القان�نية، التكن�ل�جيا 

البحرية،  ال�شت�شارات  ال��ع��ق��ارات،  وتط�ير  البناء  وامل��ع��ل���م��ات، 

هند�شة الديك�ر.... 

واأكد الرئي�ش القرب�شي ان�شتا�شيادي�ش خالل اللقاء الإقت�شادي 

نق�ل  الف�شاد  مكافحة  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  ح�رشه  الذي  احلا�شد 

الهيئات  وروؤ���ش��اء  الر�شمية  الفعاليات  م��ن  كبري  وح�شد  ت�يني، 

القت�شادية واجلمعيات والنقابات القت�شادية واكرث من 250 رجل 

اعمال من البلدين، على اأن »ال�رشاكة بني القطاع اخلا�ش يف البلدين 

لت�طيدها  ت�شعى  وه��ي  القرب�شية،  احلك�مة  من  الدعم  كل  تلقى 

من  القت�شادية  العالقات  تفعيل  »اأهمية  على  و�شدد  وتفعيلها«، 

خالل زيادة ال�شتثمارات والتبادل التجاري«.

النم�  اأن  ق��ال��ه:«  ومم��ا  �شقري  حممد  الغرفة  رئي�ش  حت��دث  ث��م 

والزده��ار  التنمية  لتحقيق  جناحًا  الأك��رث  الطريق  ه�  القت�شادي 

خالل  م��ن  اقت�شاديًا  »ي�شتنزف  لبنان  ان  اىل  واأ���ش��ار  وال�����ش��الم«، 

ودعا  ال�ش�ريني«.  النازحني  من  الكبري  للعدد  القت�شادي  العبء 

و�شائر  اخل��دم��ات  ومقدمي  وامل�شتثمرين  والتجار  “ال�شناعيني 
لتعزيز  الفر�شة  هذه  اغتنام  اىل  البلدين،  يف  املهتمني  الأعمال  رجال 

التعاون وخلق �رشاكات عمل فعلية... خ�ش��شًا واأن”هناك الكثري 

�ش�يًا،  عليها  نعمل  ان  ميكن  املقبلة  وامل�شاريع  ال�اعدة  الفر�ش  من 

خالل  من  املطاف  نهاية  يف  �شتمر  التي  �ش�ريا  اعمار  اإع��ادة  ومنها 

لبنان، وتط�ير البنى التحتية يف لبنان بعد اقرار قان�ن ال�رشاكة بني 

القطاعني العام واخلا�ش، وكذلك م�شاريع النفط الغاز...”.

طرابل�ش  غرفة  رئي�ش  مع  �شقري  ق��دم  الكلمات  النتهاء  وبعد 

ت�فيق دب��شي ورئي�ش غرفة �شيدا حممد �شالح درع احتاد الغرف 

النقيب احللو يلقي كلمته فـي امللتقى

�شقري  ق��دم  كما  قرب�شي.  الرئي�ش  اىل  اللبنانية 

لل�شيف كتاب غرفة بريوت وجبل لبنان.

اإ�شتهلت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل،  جل�شات  ع��ق��دت  ث��م 

ب��ك��ل��م��ة ل����زي���ر ال��ط��اق��ة وال���ت���ج���ارة وال�����ش��ن��اع��ة 

وال�������ش���ي���اح���ة ال���ق���رب����ش���ي، ع����ن ال����ت����ع����اون يف 

جم�����ايل ال�������ش���ي���اح���ة وال���ن���ف���ط وال�����غ�����از، ف���اأك���د 

 وج�������د ف���ر����ش ك���ب���رية يف ه���ذي���ن ال��ق��ط��اع��ني.

يف  والغاز  البرول  هيئة  ع�ش�  حت��دث  وب��دوره 

واملياه  الطاقة  وزي��ر  ممثال  ذهبي  و�شام  لبنان 

م�شار  احلا�شل  التقدم  عن  خليل،  اب��ي  �شيزار 

واخل��ط���ات  لبنان  يف  وال��غ��از  النفط  ا�شتخراج 

التي قامت بها احلك�مة اللبنانية يف هذا الطار. 

اللبنانيني  ال�شناعيني  جمعية  رئي�ش  ت��اله  ث��م 

ف����ادي اجل��م��ي��ل ال����ذي ت��ن��اول ال��ن��ج��اح��ات التي 

حققها البلدين يف املجال ال�شناعي، داعيا اىل التعاون خللق تكامل يف 

�شناعات حمددة لزيادة قدرتها لتناف�شية يف ال�ش�اق العاملية، واىل 

اأجل الدخ�ل اىل الأ�ش�اق العربية والفريقية،  ال�شتفادة من لبنان 

 وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ق��رب���ش ل��ل��دخ���ل اىل ال����ش����اق الوروب����ي����ة...

رئي�ش”ايدال”  حتدث  ال�شتثمار  لفر�ش  املخ�ش�شة  اجلل�شة  ويف 

نبيل عيتاين الذي عر�ش امليزات ال�شتثمارية التي يتمتع بها لبنان، 

و�شدد على انه ل يزال من ابرز الدول يف املنطقة اجلاذبة لال�شتثمار 

لتحفيز  الق�ي  الت�جه  اىل  م�شريًا  املق�مات،  من  الكثري  اىل  ا�شتنادا 

ال�شتثمار يف قطاع املعرفة...

احللو 

اأما رئي�ش نقابة املقاولني املهند�ش مارون احلل�، فاأ�شار اىل اهتمام 

القرب�شية  احلك�مة  �شعي  ظل  يف  قرب�ش  يف  بال�شتثمار  اللبنانيني 

الالزمة،  واحل�افز  الت�شهيالت  ت�فري  عرب  ال�شتثمارات  لت�شجيع 

قطاعي  يف  بال�شتثمار  اللبنانيني  العمال  رج��ال  اهتمام  اىل  ولفت 

القرب�شية  ال�رشكات  احلل�  النقيب  ودعا  والبناء،  العقاري  التط�ير 

 مل�شاركة �رشكات املقاولت اللبنانية يف اإعادة اعمار �ش�ريا والعراق.

وفيما تناول رئي�ش جمل�ش العمال اللبناين القرب�شي ج�رج �شه�ان، 

تط�ر العالقات القت�شادية يف البلدين والن�شاط الذي يق�م به رجال 

عر�ش  لبنان،  يف  ال�شتثمار  وفر�ش  قرب�ش،  يف  اللبنانيني   العمال 

امليزات  رئي�ش جمل�ش العمال القرب�شي انط�ين حجي رو�ش��ش، 

على  �شيما  ل  القرب�شي،  القت�شاد  بها  يتمتع  ال��ت��ي  التفا�شلية 

الكثري  ي�فر  لال�شتثمار  ع�رشي  قان�ن  ظل  يف  ال�شتثمار  م�شت�ى 

من الت�شهيالت واحل�افز للم�شتثمرين.


