
االقتصادالوطني عىل اإلصالحات ترصد تأثير دراسة أطلق

الكفايات وتوظيف وتقليص الدين زيادة االستثمار األعمال": ع رجال "تجمّ
جامعة مع بالتعاون االعــمــال" رجــال ع  "تجمّ اطلق 
ترصدالتأثيرات دراسة (اليسوعية) يوسف القديس
في الوطني، االقتصاد على  لالصالحات  االيجابية
رئــيــس الــتــجــمــع كميل مــؤتــمــر صــحــافــي شـــارك فــيــه
رينه االب يوسف القديس جامعة ورئيس منسى 
كزافييه "أليانز" لشركة العام والمدير شاموسي،
الدكتور وهــم الــدراســة. ي معدّ الــى دنيس، اضافة
العلوم االقتصادية كلية وعميدة انطوان مهنا، روك
الدكتور الكلية في التجمع وممثال مجدالني،  ايرفا

أعمال. ورجال واكيم وانطوان نصر سمير
تتيح ان االصــــالحــــات عــلــى الــــدراســــة دت  وشــــــدّ
الــديــن حــجــم وتــقــلــيــص زيـــــادة االســتــثــمــار الـــخـــاص
وفصل الكفايات توظيف أمام الباب وتفتح العام،

اإلصــالحــات مــركــزيــة عــبــر الــســيــاســة عــن االقــتــصــاد
الــخــطــوات في تنسيق عبر وذلــك الصين، فــي  كما 
السياسي الحوار تركيز يتم أن على الـــوزارات، كل 
مهنية وحــدة عبر بينما ينفذ فقط، اإلصــالح حــول
بغية تحقيق دولية، مؤسسات بإشراف متخصصة 

المعتمدة عالميًا. والمعايير الشفافية والمحاسبة
بتفاعل ــق

ّ
تــتــعــل الـــدراســـة الـــى ان ولــفــت مــنــســى 

او بــد منها ال اصــالحــيــة حـــال مــع االقــتــصــاد ايــجــابــيــا
الــســيــئ غــيــر الـــوضـــع "الن بــجــمــود وانـــتـــظـــار ســلــبــي
اجـــراءات الــى تطلعنا دون يــحــول اال الــســائــد يجب
ضرورة مؤكدًا االقتصادية"، البيئة في ات هزّ بنا تجنّ
الحركة ديمومة  ر

ّ
نوف "كــي معينة أرقــام استهداف

االقتصادية".

منها؟، أو قسمًا االصالحات، نفذنا لو وسأل ماذا
وقــــال "اردنــــا مـــن بـــنـــودهـــا؟. ومـــــاذا لـــو لـــم نــنــفــذ أيـــًا
كل عــن اإلجـــابـــات ضـــوء فــي اســتــشــراف المستقبل

االسئلة". هذه
بانجاز الجامعة اعتزاز عن شاموسي االب واعــرب

ع. التجمّ مع بالتعاون الدراسة
٧٠ بلدا  في "اليانز" "وجود ان الى دنيس واشار
"الــتــي الــتــحــديــات تــجــاه يمنحها مــســؤولــيــة خــاصــة
المناخي والتغير االقــتــصــاد تــطــور حــيــال تواجهها 
شركته امــتــنــان عــن مــعــربــا وشــيــخــوخــة الــشــعــوب"،
االقتصاد عن الدراسة  هذه بتمويل المساهمة  من
مــجــاالت فـــي كــثــيــرة وخــصــوصــا ان لــهــا مــســاهــمــات

وفنية وبيئية. اقتصادية وثقافية

رجال تجمع رئيس وبدا أهدافها يشرح الدراسة عمل فريق
ومهتمون. شاموسي واألب منسى األعمال كميل

صايغ) (ميشال
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