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السبت، تموز 15، 2017

القائمة

أدخل كلمة البحث ...��



الرئیسیة الملحق السیاسي الملحق االقتصادي الملحق الفني الملحق الریاضي فیدیو خاص ملحق متفّرقات مولود الیوم واألبراج عناوین الصحف
مقاالت وتقاریر أخبار دولیة العالم العربي انت المصدر صور غرائب وعجائب العالناتكم إتصل بنا

أدخل كلمة البحث ...��

أضف تعلیقك

مقاالت مشابھة

الحاج حسن: الصناعة قاطرة االقتصاد وسنستمر في تطویرھا
قبل 1 ساعة

 

رعى رئیس الجمھوریة العماد میشال عون ممثال بوزیر الصناعة حسین الحاج حسن، افتتاح مصنع میلینیوم للمنتوجات الورقیة في المنطقة الصناعیة في بلدة الحصون
قضاء جبیل، في حضور النائب ولید الخوري ممثال رئیس مجلس النواب نبیھ بري، النائب عباس ھاشم، النائب السابق محمود عواد، قائمقام جبیل نجوى سویدان فرح،
مفتي بالد جبیل وكسروان الشیخ عبد االمیر شمس الدین، امام المسلمین في جبیل الشیخ غسان اللقیس، المدیر العام المن الدولة اللواء انطوان صلیبا، رئیس دائرة جبل

لبنان في االمن العام العمید ولید عون ممثال اللواء عباس ابراھیم، عضو المجلس السیاسي في حزب “القوات اللبنانیة” شوقي الدكاش، رئیس مكتب جبیل الرائد ربیع
الیاس،، رئیس جمعیة الصناعیین فادي الجمیل، رئیس تجمع صناعیي قضاء جبیل جورج خیراهللا، االمین العام االسبق لحزب الكتلة الوطنیة جان الحواط، المسؤول

التنظیمي لحركة “امل” في جبیل وكسروان المقدم علي خیر الدین، رئیس مكتب امن جبیل في الجیش اللبناني العقید شارل نھرا، امر فصیلة جبیل في قوى االمن
الداخلي الرائد كارلوس حاماتي، حسن المقداد ممثال رئیس المنطقة الخامسة في “حزب اهللا” حسین زعیتر، مسؤول كسروان وجبیل في الحزب علي برو وصاحب

المشروع ربیع خلیل عواد وافراد العائلة، وعدد من رؤساء البلدیات والمخاتیر الحالیین والسابقین وفاعلیات قضائیة وعسكریة وصناعیة ونقابیة وحشد من المدعوین.

والقى الوزیر الحاج حسن كلمة استھلھا بتوجیھ التھنئة الصحاب المصنع سائال اهللا المزید من التقدم واالزدھار والتفوق لجمیع اللبنانیین والصناعیین وابناء بالد جبیل
والى افتتاح المزید من المشاریع الصناعیة والزراعیة والتجاریة واالقتصادیة.

وقال: “نحن في وزارة الصناعة وجمعیة الصناعیین نعتبر ان الصناعة ھي قاطرة االقتصاد ولذلك سنستمر في سیاستنا الھادفة الى تطویر القطاع الصناعي من خالل
ركائز خمسة وھي: الركیزة االولى ھي زیادة الصادرات الى مختلف الشركاء التجاریین من الدول، كاشفا عن زیارة سیقوم بھا مع وزیري الخارجیة واالقتصاد

والتجارة یومي االثنین والثالثاء المقبلین الى االتحاد االوروبي لتحقیق الھدف المنشود وھو زیادة صادراتنا الى االتحاد االوروبي التي تبلغ حالیا 300 ملیون دوالر
فقط بینما الصادرات االوروبیة الى لبنان تبلغ 8 ملیارات دوالر وھدفنا زیادة صادراتنا لتبلغ حدود الملیار دوالر ونأمل ان نوفق في تحقیق ھذا الھدف”.

وتابع: “الركیزة الثانیة ھي حمایة االنتاج الوطني من تزاید الواردات ومن االغراق من المستوردات من الخارج حیث بلغ عجز المیزان التجاري في العالم 2016 ستة
عشر ملیار دوالر امیركي بین الصادرات والواردات وھذا االمر غیر مقبول باي معیار كان على االطالق، ولدینا سیاسة ھادفة وواضحة لخفض ھذا العجز”.

وقال: “الركیزة الثالثة ھي خفض كلفة االنتاج عبر اجراءات عدیدة، بعضھا تحقق على سبیل المثال خفض الضریبة على الصادرات 50 بالمئة والشروع بانجاز
مناطق صناعیة في لبنان وادخال الطاقة البدیلة، لكن نحن من خالل الخطة التي وضعت ویتم مناقشتھا وتطبیقھا في ھذه الفترة، وفي موضوع الكھرباء نقول بكل

وضوح وھذا ما وافق علیھ رئیس الحكومة ووزیر الطاقة، انھ یجب ان نحقق للصناعة ھدفین معا االول تعرفة كھربائیة مدعومة وخاصة توازي التعریفات في الدول
العربیة الشریكة للبنان النھ اذا كنا نرید منافسة الدول العربیة علینا تأمین الكھرباء بالسعر ذاتھ في ھذه الدول، والھدف الثاني ھو تحویل انتاج الطاقة الكھربائیة في

لبنان على الغاز وھو ھدف یجب ان نستمر بالعمل علیھ حتى تحقیقھ من اجل الصناعة والزراعة والسیاحة واالقتصاد وموازنة الدولة وحتى جیوب المواطنین”.

واضاف: “الركیزة الرابعة ھي رفع مستوى وكفاءة االنتاج وجودتھ ومن ھنا اقول نحن الصناعیین اللبنانیین لدینا اعلى مستویات الصناعة جودة وكفاءة ونوعیة في
العالم واذا كان لبنان قد شھد ثغرات في آداء بعض الصناعیین فقولوا لي اي أمر في لبنان من دون ثغرات، فمن واجبي كوزیر للصناعة ان اشدد دائما على امر ھو

حقیقة ولیس ادعاء، اننا في الصناعة اللبنانیة لدینا اعلى مستویات الجودة ویجب ان نعمل على رفع ھذا المستوى ایضا”.

وتابع: “الركیزة الخامسة ھي ولوج عالم الحداثة في صناعاتنا واصدار صناعات جدیدة تعتمد على التكنولوجیا وتطویر الصناعة من اجل اسواق جدیدة وقیمة مضافة
مختلفة، صحیح ان مساحة بلدنا صغیرة ولكن علینا الحفاظ على صناعتنا والدفاع عنھا وان نبحث في الوقت عینھ عن صناعات جدیدة، ولدینا في لبنان عدد كبیر من

المصانع التي تعتبر محدثة في عالم الصناعة”.

وختم: “باسم فخامة رئیس الجمھوریة العماد میشال عون وباسمي وباسم وزارة الصناعة وجمعیة الصناعیین مبروك ھذا االنجاز والى المزید من المصانع اللبنانیة
وفرص عمل جدیدة وتكبیر لحجم االقتصاد وتخفیض لكل المؤشرات السلبیة وزیادة وارتفاع في كل المؤشرات االیجابیة”.

العودة إلى أعلى 

یلفت موقع ملحق إلى أّنھ لیس مسؤوًال عن التعلیقات التي ترده ویأمل من القّراء الكرام الحفاظ على احترام األصول واللیاقات في التعبیر

اتحاد نقابات العمال والمستخدمین:
لالعتصام الثالثاء من اجل تصحیح

االجور
اصدر االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمین في لبنان FENASO بیانا “رفضا
لتحمیل الفقراء فاتورة المحاصصة الجدیدة ودفاعا عن لقمة العیش، ومن أجل تصحیح
األجور ورفع الحد األدنى إلى 1200000 ل.ل”، جاء فیھ: “من جدید یعود التحالف

الحاكم لقوى السلطة للعب األدوار فیما بینھم ولتحمیل الفقراء وذوي الدخل المحدود فاتورة تقاسم الحصص وتوزیع المغانم فیما بینھم من خالل التوجھ لرفع
الضرائب ... تتّمة »

زعیتر رعى توزیع مختبر إنتاج
الكربتوالموس في البقاع

  رعى وزیر الزراعة غازي زعیتر توزیع مختبر إنتاج األعداء الطبیعیة لمزارعي
الكرمة في البقاع، حشرة الكریبتوالموس، في مصلحة األبحاث الزراعیة في تل العمارة

في ریاق. بعد عرض شریط وثائقي عن الحشرة، شدد زعیتر على “تغطیة قدرات
واحتیاجات المزارعین في إنتاج األعداء المفترسة للحشرات الضارة التي تضرب االشجار
ودوالي كروم العنب”. وكشف من خالل لقاء مع ممثل منظمة االغذیة والزراعة ... تتّمة »

النفط یصعد وینھي األسبوع على
مكاسب

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة مدعومة بانخفاض المخزونات األمیركیة وتباطؤ طفیف
في إنتاج الخام األمیركي ومؤشرات على زیادة الطلب الصیني لكن التداوالت كانت متقلبة

في ظل استمرار قوة المعروض العالمي. وارتفع خام القیاس العالمي مزیج برنت في
العقود اآلجلة 49 سنتا أو 1.01 بالمئة لیبلغ عند التسویة 48.91 دوالر للبرمیل. وزاد

خام غرب تكساس الوسیط األمیركي 46 سنتا أو ما ... تتّمة »
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عّبر عن رأیك

أدخل بریدك االلكتروني لالشتراك مجانًا في أخبار ملحق
 البريد اإللكتروني

مراسل “ملحق”: زحمة سیر خانقة على طریق المطار باالتجاھین
قبل 16 ساعة

خاص- مصانع صواریخ لـ”حزب اهللا” تحّرك ذھنیة “إسرائیل” القتالیة
11 تموز

2017 ,

, 7:08م

المزید

رسالة من سالم زھران إلى عقاب صقر.. واألخیر یرد!

عقاب صقر: حزب اهللا یضع أحماًال إلغراق سفینة عون والحریري

المزید

قائد في المقاومة: الشرق األوسط الجدید ُدفن في الموصل
قبل 9 ساعات

معركة القلمون 3 بانتظار ساعة الصفر
قبل 10 ساعات

المزید

أي من ھذه المسلسالت الرمضانیة تتابعون ؟
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سامي الجمیل: لن تقف المجزرة اال برفع الغطاء
samygemayel@ عن مطلقي النار
https://t.co/mMRPWnSuJQ

علي حسن خلیل: ندعو الى اعالن حالة طوارىء
alihasankhalil@ من أجل البقاع

https://t.co/3PWsFAliwQ

ملحق

أخبار ملحق تتضمن خدمات إخباریة متنوعة..موقع ملحق ھو موقع اخباري شامل، ینقل كافة األحداث بمھنیة
عالیة، یتمیز بالدقة والموضوعیة في كافة المجاالت االسیاسیة، اإلقتصادیة، الفنیة،الریاضیة. یتیح للمستخدمین

قراءة أبرز المقاالت ، التحلیالت والتقاریر الخاصة، والمصورة التي من شأنھا نقل الحقیقة كما ھي. یشرف على
الموقع فریق متخصص في مجال اإلعالم، یعتمد على مصادر واسعة تجعلھ األسرع واألفضل في نقل الخبر من

أرض الواقع.
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