مؤتمر صحافي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة
بيروت في 1322-30-21

برعاية الرئيس الحريري ودعم وزارة الداخمية وقيادتي الجيش وقوى األمن

إطالق الدورة الثالثة من معرض األمن في الشرق األوسط «»SMES

األمنية المنظّمة لمعرض األمن في الشرق األوسط « »SMESمؤتم اًر صحفياً في غرفة التجا ةر
عقدت شركة الخدمات اإلستراتيجية و ّ
والصناعة والزراعة في بيروت ،الساعة الواحدة من بعد ظير الخميس في  21آذار  ،1322وذلك لإلعالن عن المعرض الذي سيقام
برعاية دولة الرئيس سعد الحريري ودعم رسمي من و ازرة الداخمية وقيادتي الجيش وقوى األمن الداخمي ،وعن مؤتمر األمن
مجمع البيال خالل الفترة بين  8و 23أيمول  .1322ىذا ويتوقع ان تشارك في المؤتمر
ومكافحة اإلرىاب الذي سيواكبو ،وذلك في ّ
أكثر من  223جية عارضة أميركية وأوروبية وعربية من أكثر من  12دولة ،وستعقد خاللو مؤتمرات حول مواضيع مختمفة
مثل التعاون الصناعي الدفاعي ،مكافحة الجرائم المالية واألمن السيبراني.
كممة محمد شقير
تحدث في المؤتمر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت السيد محمد شقير ،الذي أكد أن ال إقتصاد وال إزدىار وال
نمو مستدام من دون أمن ،وأن إقامة معرض لألمن عمى مستوى الشرق األوسط في بيروت يعيد لمبنان دوره اإلقميمي في مجال

المعارض والمؤتمرات .وأضاف شقير ان تعزيز الصناعات الدفاعية في العالم العربي وخصوصا في لبنان ،يفتح آفاقاً جديدة
وواعدة لمقطاع الصناعي المبناني ،في صناعات ليا اسواق كبيرة في المنطقة ،ويوفر أرضية مناسبة لخمق شراكة فعمية بين
القطاعين العام والخاص لتنمية ىذه الصناعات في لبنان.
كممة رياض قهوجي
تمى ذلك كممة الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات اإلستراتيجية واألمنية السيد رياض قيوجي ،الذي أكد ان معرض سميس
 SMES 2015ىو إمتداد لدورتي  1332و  ،1322والذي ألغيت نسختو عام  1320بسبب األوضاع التي شيدىا لبنان.
وأعمن ان المعرض سينطمق بمؤتمر تحت رعاية قائد الجيش العماد جان قيوجي ،يكون ضيف الشرف فيو الرئيس السابق
المحمية في العالم
الدفاعية
ميشال سميمان ،وسيتناول موضوعين رئيسيين ىما مكافحة اإلرىاب وسبل تطوير وتعزيز الصناعات
ّ
ّ
العربي.
الدولية ،نتيجة القرار الدولي بتزويد الجيش المبناني
الدفاعية
قيوجي توقّع أن يشيد المعرض ىذا العام إقباالً قوياً من الشركات
ّ
ّ
والمؤسسات األمنية بما تحتاجو لمحاربة اإلرىاب ،ولتوفّر السيولة عبر اليبة السعودية لمبنان .وأضاف ان معرض سميس
ييدف لخمق فرص التواصل بين الشركات الدولية والقطاع الخاص في لبنان والعالم العربي ،بيدف نقل التكنولوجيا وانشاء
المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص بغية
تمبي حاجات الجيوش العر ّبية ،ولضرورة تشجيع التعاون بين
مصانع في المنطقة ّ
ّ
المحمية.
الدفاعية
تطوير الصناعات
ّ
ّ
الميم لمبنان والمنطقة ،وكذلك
وفي الختام شكر قيوجي المؤسسات اإلعالمية طالبا دعميا في تسميط األضواء عمى الحدث
ّ
المستمر ،وغرفة التجارة والصناعة عمى إستضافتيا لممؤتمر آمال أن
المبنانية لدعميا
األمنية والعسكرّية
قيادات المؤسسات
ّ
ّ
ّ
تشجع خطوتيا القطاع الخاص المبناني عمى إيالء المعرض اإلىتمام المطموب.
ّ

وفي الختام دار نقاش طرحت خاللو أسئمة ركزت عمى دور القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام ،وعن دور الطالب في
الجامعات وقدرتيم عمى الخمق والتحول الى شركاء في مجال الصناعات الدفاعية.
الدورتين السابقتين من SMES
أقيمت الدورة األولى من معرض  SMESفي 11-13نيسان  ،1332برعاية رئيس الجميورية السابق العماد
ميشال سميمان ،وبدعم من قيادة الجيش المبناني ومديرية قوى األمن الداخمي؛ وشارك فييا أكثر من  82شركة
أمنية ودفاعية من  22دولة.
وعقدت الدورة الثانية من معرض سميس  1322تحت رعاية رئيس مجمس الوزراء السابق الرئيس نجيب
ميقاتي ،وبدعم كل من مديرية قوى االمن الداخمي وقيادة الجيش.

