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عون لل�سيارفة :حافظواعلى م�سلحة الوطن و�سمعته

الرئيس عون متوسط ًا وفد نقابة الصيارفة (تصوير :داالتي ونهرا)
طلب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ميشال
عون من الصيارفة في خال آدائهم لعملهم،
«احملافظة على مصلحة الوطن وعدم االضرار
بسمعته املالية واالقتصادية والسياحية»،
مشددا على ان «لبنان يعتمد االقتصاد احلر
ال����ذي ت���رع���اه ال��ق��وان��ني واالن��ظ��م��ة املرعية
االجراء».
واك��د «ض��رورة االع��ان عن اسعار الصرف
لدى الصيارفة» ،مقترحا عليهم «االتفاق على
مسودة اخاقية سلوكية لتأمني التزام جميع
ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ذه امل��ه��ن��ة ب��االص��ول والقواعد
املرعية ،بالتنسيق مع مصرف لبنان وجلنة
الرقابة على املصارف».
كام الرئيس عون جاء في خال استقباله
امس في حضور وزي��ر الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي وامل��دي��ر العام
لرئاسة اجلمهورية الدكتور انطوان شقير،
وف��دا من نقابة الصرافني في لبنان برئاسة
محمود م��راد ال��ذي شكر رئيس اجلمهورية
ع��ل��ى «م��ع��اجل��ة اوض������اع ال��ص��ي��ارف��ة خال
الظروف االستثنائية التي مروا بها االسبوع
امل��اض��ي ،في ظل ازم��ة ال���دوالر التي ك��ادت ان
تدفعهم الى اعان االضراب بسبب املاحقات
التي تعرضوا لها».
وش����رح ال��ن��ق��ي��ب م����راد واع���ض���اء النقابة
الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان،
مؤكدين التزامهم «القوانني للمحافظة على
قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف
الدوالر في مقابل الليرة اللبنانية او العمات
االخ���رى» ،مشددين على «االنتظام في العمل
نتيجة توافر السيولة في محات الصيرفة في
لبنان».
ب��ع��د ال��ل��ق��اء ،حت���دث ن��ائ��ب رئ��ي��س النقابة

ال��ص��ي��رف��ي اي���ل���ي س�����رور ف���ق���ال« :اك�����د لنا
رئيساجلمهورية خ���ال ال��ل��ق��اء ،ان النظام
االقتصادي اللبناني يعتمد االقتصاد احلر
ويخضع بالتالي لنظرية ال��ع��رض والطلب.
واك��دن��ا م��ن جهتنا ان ال��ص��ي��ارف��ة ف��ي لبنان
ي��ل��ت��زم��ون ب��ك��ل ال��ق��وان��ني امل��رع��ي��ة االج����راء،
وحريصون على سمعة البلد املالية وان يبقى
قدوة بني الدول احمليطة عبر النظام الليبرالي
ال��ذي يتمتع به .وش��دد فخامته على متابعته
الشخصية لطريقة التعاطي م��ع الصيارفة
ب��ش��ك��ل ي��ل��ي��ق ب��ه��م وب��ت��اري��خ��ه��م ف���ي مزاولة
مهنتهم».
واكد ان السيولة متوفرة في االس��واق كما
الدوالر االميركي وشركات الشحن تنقل يوميا
مبالغ كبيرة ج��دا م��ن ال�����دوالرات ،ف��ا داعي
للهلع».
واوض����ح إن س��ع��ر ص���رف ال�����دوالر بشكل
م��ب��اش��ر ي��خ��ت��ل��ف ع���ن س���ع���ره ف���ي املصرف،
والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز
لسوق املصارف».
واك��دان��ن��ا لسنا «س���وق س����وداء» ب��ل سوق
رديف للمصارف ،ونطالب بأن نبقى خاضعني
ل��رق��اب��ة م��ص��رف ل��ب��ن��ان وجل��ن��ة ال��رق��اب��ة على
املصارف وليس لرقابة االجهزة االمنية».
واستقبل رئيس اجلمهورية  ،في حضور
ال��س��ف��ي��ر خ��ل��ي��ل ك�����رم ،ع��ض��و «االك���ادمي���ي���ة
الفرنسية» السفير دان��ي��ال رون���دو ملناسبة
وج��وده في بيروت حلضور املؤمتر العلمي
حول «التراث» في جامعة اليسوعية ،وعرض
معه العاقات اللبنانية  -الفرنسية ،وهنأه
بانتخابه عضوا ف��ي االك��ادمي��ي��ة الفرنسية،
مستذكرا «م��واق��ف��ه ال��داع��م��ة ل��س��ي��ادة لبنان
واستقاله وحريته ،ال سيما في االعوام 1988

و  1989و ،1990اضافة ال��ى ال��دور الثقافي
ال���ذي يلعبه ف��ي م��ج��االت ع���دة ،ال سيما تلك
املتعلقة باحلضور اللبناني في العالم».
وخ��ال اللقاء ،منح الرئيس ع��ون السفير
روندو وسام االرز الوطني من رتبة كومندور
تقديرا لعطاءاته ومواقفه جتاه لبنان.
واع�����رب رون�����دو ع���ن رغ��ب��ت��ه «ف���ي تعميق
التعاون مع لبنان» ،بعد انتخابه عضوا في
االكادميية الفرنسية ،موجها الدعوة لرئيس
اجلمهورية حلضور احتفال دخوله الرسمي
الى االكادميية في ايار .2020
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ع����ون ،رئ��ي��س��ة معهد
العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية
في ليون ماريون مارشال  -لوبن مع وفد ضم،
ال��ب��روف��س��ور ادوار ه��وس��ون ،تيبو مونييه،
ال��ب��روف��س��ورة نعمة ع���ازوري وال��دك��ت��ورة ليا
يحشوشي ،في حضور وزي��ر الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية سليم جريصاتي.
واطلعت مارشال  -لوبن الرئيس عون على
الهدف من زيارتها وهو «البحث في التعاون
م��ع اجل��ام��ع��ات ال��ك��ب��رى ف��ي ل��ب��ن��ان وتبادل
اخلبرات واملعرفة».
واستقبل الرئيس عون وفد الهيئة االدارية
اجلديدة لنادي «الراسينغ» في بيروت برئاسة
غبريال جونيور غبريال فرنيني .وسلم الوفد
الرئيس ع��ون القميص االب��ي��ض ال��رق��م  1في
النادي عربون تقدير ل��دوره ،ال سيما انه كان
من مشجعي نادي «الراسينغ» في عز عطاءاته.
وفي قصر بعبدا ،الدكتور نقوال بدوي الذي
اهدى رئيس اجلهورية كتابه بعنوان «مسيرة
شهيد» الذي يروي مسيرة حياة االرشمندريت
الشهيد نقوال ب��دوي ملناسبة الذكرى ال30 -
الستشهاده.

