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ن منطقة التقى وزير المالية علي حسن خليل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤو
 ً  الشرق االوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ووفداً مرافقا

 بعد اللقاء قال بلحاج:
ً جداً  ً تطرقنا لعدة مواضيع خص .لقاؤنا مع وزير المالية اليوم كان ايجابيا موضوع  وصا

تستوجب بعض اإلصالحات التي بدأت بها تصادية في لبنان وهي حالة دقيقة االق الحالة
 الحكومة بثقة واضحة.

كما تكلمنا عن تمويالت البنك الدولي والتعاون بين البنك الدولي ولبنان بحيث أن العالقة 
هي عالقة عريقة ومتجذرة يجب أن يبنى عليها لنصل إلى سقف من التمويالت  همابين

  ن المجدي للمضي قدماً.والتعاو
  الحكومة؟ تشكيل س: هل أنتم قلقون من تأخير

ج: التأخير في الحكومة مقلق لكل مواطن لبناني ولكل حلفاء لبنان خاصة على المستوى 
االقتصادي واإلصالحات خاصة، لكن لدينا ثقة بعد لقاءاتنا اليوم مع رئيس الجمهورية  

ً ر المالية، أن هناك اطمئنانورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزي بأن تشكيل  ا
  الحكومة سيحل في أقرب وقت.

  س: تأثير ملف النازحين؟
ج: وقع النازحين السوريين على االقتصاد اللبناني ثقيل منذ سنوات، ولكن هناك بصيصاً 

  .ما نرجوهلألمل ويمكن لهذا األمر أن يكون له حالً في أقرب وقت ممكن وهذا
 

ارة لشكر زيتحاد العمالي العام على رأس وفد في اال التقى رئيسقد  الوزير خليلوكان 
صالح وزير المالية على تضامنه ووقوفه مع االتحاد في معركة تطبيق السلسلة للم

 المستقلة والمستشفيات.
ا األمر لقد أنجزنا إلى اليوم الكهرباء، مصالح المياه والمستشفيات وهذ : وقال األسمر

أن  يعود الفضل فيه إلى تعاون وزير المالية ونحن نشكره ونقول أنه من المفروض
شخاص ننطلق إلى آفاق  أوسع باتجاه تشكيل حكومة فعلياً في لبنان من االكفّاء واأل

ويجب وجود  ا الكثير من المشاكل يجب معالجتهاالمناسبين في األمكنة المناسبة ألن لدين
تصادي إلى جانب الطبقة العاملة في لبنان التي تعاني األمّرين من الوضع االقمسؤول 

ات الحكومية، الصعب. إني باسم اتحاد المصالح المستقلة ، واالتحادين، وباسم المستشفي



 

 

لى ي العام عربون شكر عأتقدم بالشكر من وزير المالية وأقدم له درع التحاد العمال
 جهوده وجهود فريق عمله الكامل في وزارة المالية إلنجاز هذه السلسلة. 
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