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تراكمت  التي  الكثيفة  والثلوج  االمطار  معه  مصطحباً  شباط  شهر  علينا  أطل 
بشكل كبير وادت الى اقفال األسواق التجارية واملدارس وغيرها مما شّل احلركة في 
املنطقة. ومما" زاد الطني بله"، هو احلال الذي تشهده مدينة زحلة في هذة املرحلة، 

مرحلة اجلمود والتي تطرح عالمات استفهام كثيرة...
رغم تزين واجهات احملال التجارية باضخم احلسومات التي تراوحت بني 50 و70 باملئة 

اال ان النتيجة كانت حركة شرائية خجولة والسبب؟!
اعرب بعض اصحاب الشأن في املدينة لـ»أصداء« عن امتعاضهم من الوضع املزري 
التنزيالت  كل  رغم  كبيراً  تراجٍعاً  تشهد  املدينة  في  التجارية  احلركة  ان  معتبرين 
الكبيرة التي يقوم بها اصحاب املؤسسات، مما يكّبدهم الكثير من اخلسائر ، في ظل 

تفاقم املشكالت السياسية واحلوادث األمنية...
"أصداء" جالت على األسواق التجارية في املدينة٬ والتقت رئيس جمعية ّتار زحلة 
إيلي شلهوب والبعض من اصحاب املؤسسات التجارية املتنوعة وناقشت معهم 

االسباب واحللول لالزمة التي تشهدها االسواق التجارية في زحلة...

حسومات طائلة، 
اسـواق فـارغة،
 وزبائن غائبة!!!

حتقيق اعداد نيكول صدقة

شلهوب:  ايلي  السيد  زحلة  تار  جمعية  رئيس 
حزيران  من  ابتداًء  حالها   بأبهى  ستتزين  »زحلة 
القادم واملتسوقني على موعد مع املفاجآت واجلوائز 

التي ال تعد وال حتصى«

اوضح شلهوب لـ "أصداء" ان القطاع التجاري في املدينة يتأثر سلباً كباقي 
البالد  بها  متر  التي  واألمنية  السياسية  باألوضاع  االقتصادية  القطاعات 
وشدد  على ان زحلة ليست معزولة عن لبنان  ورغم ذلك تبقى افضل من 
غيرها من املدن  رغم تراجع نسبة أعمالها أكثر من 30 و40 في املئة،والتاجر 
الزحلي يسعى جاهدأً للحفاظ على مؤسسته وعلى بلده ويقوم مببادرات 
افضل  بتقدمي  وخارجها  زحلة  من  املتسوق  الستقطاب  تشجيعية  كبيرة 
انواع السلع بأرخص األثمان تصل احياناً الى الرأسمال...واوضح ان التجار 

والصناعيني في زحلة لديهم تفاؤل كبير لعدة اسباب ابرزها:
البقاع. في  االمنية عملياً  تنفيذ اخلطة  -بدء 

اإلقتصادية. العجلة  احملروقات مما يحرك  -خفض اسعار 
زحلة  ابناء  على  يوّفر  24/24 مما  الطاقة  بانتاج  زحلة  -بدء شركة كهرباء 
على  ايجاباً  ينعكس  مما  لبنانية شهرياً  ليرة  وضواحيها بحدود 6 مليارات 

حركة األسواق.. وتقريباً بعد شهر نبدأ مبشاهدة بوادرها ..
واعلن الرئيس شلهوب لـ "أصداء" بأن جمعية تار زحلة بصدد طرح فكرة 
بالتعاون مع احد املصارف وهي من خالل بطاقات تؤخذ من املصرف  مميزة 
عام  ملدة  باتقسيط  حاجياته  كل  شراءة  املتسوق  يستطيع  خاللها  ومن 

وبفائدة متدنية ال تتعدى لـ %2.
كما ان اجلمعية ستقوم مبشاريع كبيرة للسوق التجاري في الربيع القادم 
فسيحظى من خاللها املتسوق في زحلة على جوائز قيمة وعلى سحوبات 
لربح سيارة في كل شهر،باإلضافة الى آالف اجلوائز التي ستتوزع يومياً عبر 

احملال التجارية.

حيت  قبل  من  مثله  تشهد  لم  نوعياً  تغييراً  زحلة  ستشهد  التجميلية  الناحية  ومن 
ستفترش املدينة باألزهار وهذا مببادرة من جمهية التجار، 

، حافظوا  قاله:" زحلة هي مدينتكم  ومما  زحلة  اهله في  الى  كما وجه شلهوب رسالة 
عليها  وشّجعوا مؤسساتها وتارها ودعا السواح اجمليء الى زحلة واالستفادة من اخلدمات 

املميزة التي تقدمها املدينة على كافة االصعدة.

البقاع. في  االمنية عملياً  تنفيذ اخلطة  -بدء 
اإلقتصادية. العجلة  احملروقات مما يحرك  -خفض اسعار 

الطاقة 24/24". بانتاج  -بدء شركة كهرباء زحلة 

..."التجار 
والصناعيون 
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