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اقت�صاد

توقيع اتفاقية قر�ض ومذكرة تفاهم
بين لبنان وال�صندوق الكويتي للتنمية

رئي�ض الغرفة الفرن�صية  -اللبنانية
زار �صالمة

اإطالق «دعم القدرة الإنتاجية للمجتمعات الم�ضيفة»

الحاج ح�صن :للنزوح ال�صوري اأثر كبير على االقت�صاد

استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سامه أمس ،الرئيس الجديد لغرفة
التجارة الفرنسية  -اللبنانية غابي تامر الذي عرض برنامج عمل الغرفة
واألعمال التي ستقوم بها خال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى تنمية العاقات
االقتصادية بين لبنان وفرنسا ومساعدة الشركات اللبنانية والفرنسية على
زيادة التعاون في ما بينها.
وأ ّكد تامر «إصراره على تفعيل عمل الغرفة استنادا ً على كل اإلنجازات التي
تحققت ،وأخذا ً في االعتبار متطلبات تنمية العاقات االقتصادية الثنائية بين
البلدين» ،مشيرا ً إلى أنّ «الجهد سينصب على تأمين وزي��ادة التواصل بين
الشركات اللبنانية ونظيراتها الفرنسية من أجل تعزيز التعاون بينها ضمن
نطاق البلدين ،أو بالنسبة للشرق األوسط ،أو االتحاد األوروبي» ،الفتا ً في هذا
السياق إلى أنّ «التعاون وخلق شراكات عمل لبنانية  -فرنسية إلعادة إعمار
سورية والعراق ستكون من ضمن أولوياتنا في هذه المرحلة».

جل�صتان للجنة المال االأ�صبوع المقبل

نظريان والجسر يو ّقعان إتفاقيّة القرض مع الصندوق الكويتي
تابع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية العربية
االقتصادية عبدالوهاب البدر خال زيارته لبنان ،سير
عمل المشاريع ودرس مشاريع جديدة مع المسؤولين
اللبنانيين ،ف��زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ،يرافقه الممثل المقيم للصندوق في لبنان
ن��واف ال��دب��وس ،وج��رى ع��رض المشاريع وم��ا يقدّمه
الصندوق للبنان.
وقال البدر بعد اللقاء« :عرضت لدولته المنحة المقدّمة
م��ن الصندوق ف��ي م��ا يتعلق بالتزام الكويت بقضية
الاجئين السوريين ،علما ً أنّ الصندوق الكويتي خصص
مبلغ خمسين مليون دوالر ،وهناك بعثة في لبنان حاليا ً
لمتابعة حصة لبنان من هذه المنحة ولاتفاق عليها
وتنفيذها».
كما زار البدر السراي الحكومية حيث ت ّم توقيع اتفاقية
قرض بين لبنان والصندوق بقيمة ستة مايين دينار

كويتي (ما يعادل حوالى  21مليون دوالر أميركي) لتمويل
مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها ،في
حضور رئيس الحكومة تمام سام ،حيث وقع وزير الطاقة
والمياه آرت��ور نظريان ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
نبيل الجسر عن الجانب اللبناني ،ووقع البدر عن الجانب
الكويتي.
وك��ان البدر زار مجلس اإلنماء واإلع��م��ار حيث جرى
عرض المشاريع القائمة المم ّولة من الصندوق.
كما ت ّم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب الكويتي ممثاً
بالبدر ،واللبناني ممثاً برئيس الهيئة العليا لاغاثة
بالنيابة اللواء محمد خير ،وتقضي بتخصيص مبلغ مئتي
ألف دوالر أميركي من قبل الصندوق الكويتي للتنمية،
للمساهمة في تمويل مشروع بناء ال��ق��درات النسائية
الحرفية في عكار .وسيوضع هذا المبلغ بتصرف الهيئة
العليا لإلغاثة.

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى جلسة ،تعقد
في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء  1تموز المقبل ،وذلك لدرس مشروع
قانون الوارد في المرسوم الرقم  111266تاريخ  2014/4/10المتعلق بفتح
االعتمادات اإلضافية الازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة
معطاة خال عام  2013وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات
خزينة خال العام ذاته.
كما دعا كنعان إلى جلسة تعقد ،عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس
 3تموز ،وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7430
الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض إضافي (الرقم  )745وإبرام اتفاقية القرض
اإلضافي لتمويل مشروع األبنية التعليمية في بيروت وتمويل اتفاقية القرض
الرقم ( )950المبرمة بموجب القانون الرقم  552تاريخ 2003/10/20
المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية ،ومشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  9905الرامي إلى طلب
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة
تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان اإلسرائيلي.

�صقير التقى رجال اأعمال طرابل�ض:
لتعيين مجل�ض اإدارة للمنطقة االقت�صادية

اتفاق تعاون بين «اإندفكو» وكلية الهند�ضة في «اللبنانية»

افرام :التطوير العلمي يف ّعل القدرة االإنتاجية
بهدف تعزيز البحوث العلمية
وال��ه��ن��دس��ي��ة وت��ط��وي��ر ال���ج���ودة
المخبرية ،و ّقعت مجموعة «إندفكو»
لإلنماء الصناعي اتفاق تعاون تقني
بعنوان «الصناعة جامعتنا» ،مع
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية،
في مركز رئاسة الجامعة في المتحف،
بحضور عميد كلية الهندسة رفيق
يونس ،وهيئات أكاديمية وتعليمية،
وممثلين عن المؤسسات االقتصادية
والصناعية.
وأع��رب الطرفان عن «تصميمهما
على تكثيف الجهود واعتماد شتى
الوسائل من أجل توثيق العاقات
وت��ب��ادل ال��م��ع��رف��ة وال��ت��ج��ارب في
مختلف ميادين االختبار والبحث
العلمي والتدريب واالستشارات في
القطاعات الهندسية والعلمية التي
تهم الطرفين ،ومن بينها :الهندسة
الكيميائية وأب��ح��اث��ه��ا ،الهندسة
الكهربائية ،الهندسة المدنية وعلوم
الطاقة والبيئة ،وغيرها.
أما أشكال العمل المشترك فتشمل

وضع الدراسات العامة والتجارب
الناتجة من استعمال آليات وأنماط
جديدة في تصرف الفريقين ،تبادل
المهندسين والعاملين ف��ي ميدان
االختبار بقصد التدريب والتأهيل أو
المشاركة في ندوات التعليم المستمر
التي ينظمها أح��د الطرفين ،تبادل
الدعم العملي وتحويل التكنولوجيا،
تقديم بحوث مشتركة في المحافل
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة
والتشارك في التوصيات والمساهمة
في ميدان تنظيم المهنة.
وأش��ار رئيس الجامعة الدكتور
عدنان السيد حسين إلى «العاقة
الحيوية بين كلية الهندسة وسوق
ال��ع��م��ل ،ودور األخ��ي��رة ف��ي تعزيز
اإلنتاجية على صعيد الوطن» ،وذ ّكر
«بما قدّمته الكلية للجامعة ولبنان»،
من ّوها ً «بنظافة االمتحانات فيها
وبتسجيل خريجيها أعلى الرتب في
الدول العربية وفي العالم».
وشدد السيد حسين على «احترام
إدارة كلية الهندسة أفضل معايير

الجودة األوروبية».
أما في ما يتعلق باالتفاق ،فقال:
«هذا االتفاق ممتد على خمس سنوات
قابلة للتجديد ،ونتمنى أن نستمر
ون��ت��ط��ور م��ن أج���ل تفعيل ال��ق��درة
اإلنتاجية للمؤسستين».
ب����دوره ،رأى رئ��ي��س «مجموعة
إندفكو» ومديرها التنفيذي نعمة
اف�����رام ،أنّ «ال��م��ه��ن��دس ه��و حجر
األساس والمقلع الذي نستخرج منه
الحجارة .من ه��ذا المنطلق ،أتينا
إلى النبع األساسي أي إلى الجامعة
اللبنانية المسؤولة عن استنباط
الطاقات وتحويلها إلى قيمة مضافة
اقتصادية ،أتينا حتى نحقق معا ً ويدا ً
بيد ،قفزة نوعية من شأنها أن تخلق
قيمة مضافة ل��ل��ب��ن��ان» .وأض���اف:
«إنّ التطوير العلمي في بلد يعاني
نقصا ً في البنى التحتية وآلية اتخاذ
ال��ق��رارات ،هو الماذ الوحيد الذي
يفعّ ل القدرة اإلنتاجية ،يصقل طاقات
ال��ف��رد اللبناني ،ويبشر ب��ب��راءات
االختراع وعامات التف ّوق».

دورة تدريبية في نقابة المهند�صين
عن ف�ض النزاعات في العقود االإن�صائية
أنهت رابطة المهندسين اإلنشائيين في نقابة المهندسين
في بيروت دورة تدريبية بعنوان «العقود والمطالبات
ووسائل فض النزاعات في العقود اإلنشائية» ،والتي
نظمتها برعاية نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب
واستمرت خمسة أيام (  )25 - 18حزيران في حضور
 180مشاركا ً من مهندسين ومحامين.
وت��م��ح��ورت ال��م��ح��اض��رات ح��ول ال��ع��ق��ود الهندسية
واإلنشائية وأهم السمات المميزة لها والتزامات أطراف
التعاقد فيها ،إض��اف��ة ال��ى ن��ب��ذة ع��ن االت��ح��اد ال��دول��ي
للمهندسين االستشاريين « »FIDICوأه��م العقود
النموذجية الصادرة عنه مع تعريف بكل عقد من هذه
العقود ألقاها عضو لجنة ترجمة عقود الفيديك إلى
العربية وعضو المكتب التنفيذي للهيئة العربية للتحكيم
الهندسي المهندس محمد سعيد فتحة.
أم��ا المحور الثاني ،فقد حاضرت فيه قاضي األم��ور
المستعجلة في بيروت الرئيسة زلفا الحسن ،وكان
بعنوان الوسائل البديلة لفض النزاعات في العقود
الهندسية واإلنشائية وال سيما مجلس فض النزاعات في
عقود الفيديك.

وأل��ق��ى المحامي غالب المحمصاني محاضرة عن
إج��راءات التحكيم ،ثم ألقى األمين العام لمركز التحكيم
اللبناني في غرفة التجارة والصناعة الدكتور محيي الدين
القيسي محاضرة عن أنواع التحكيم .ثم كان شرح مفصل
عن كل نوع وحسنات وعيوب كل منها.
واختتمت ال��دورة بمحاضرة قدمها قاضي الشرف في
محكمة التمييز الرئيس مهيب معماري عن أه��م سمات
التحكيم المحلي والدولي وأسباب بطان أو الطعن في
القرارات التحكيمية مع التطرق إلى قضايا ومسائل عملية.
وفي اختتام الدورة ،وزع نقيب المهندسين الشهادات
على المشاركين في حضور منظم الدورة المهندس توفيق
سنان ومدير مركز التدريب في نقابة المهندسين عيسى
دحبول والمحاضرين القضاة والمحامين في الدورة.
ووعد شهاب بتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات
والدورات التدريبة في شتى المجاالت الهندسية وما يدور
في فلكها من دورات في مجال اإلدارة والقانون من عقود
ومطالبات وفض النزاعات وغيرها من المواضيع ،لكي يتم
نشر الثقافة اإلدارية والقانونية بين المهندسين إلى جانب
العلوم الهندسية التي يحتاجونها في ممارستهم مهنتهم.

انتخابات نقابية
� تجري نقابة عمال الخياطة والغزل والنسيج في الجنوب
انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي ،وذل��ك ي��وم الجمعة
ال��واق��ع في  2014/7/18من الساعة الحادية عشرة ظهرا ً
ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر في مق ّر النقابة في النبطية،
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه االنتخابات ،تؤجل إلى
يوم الجمعة التالي الواقع فيه  2014/7/25في نفس المكان
والزمان.
الرئيس
أمين السر
قاسم حجازي
عايدة زيتون
� تجري نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة
النبطية انتخابات تكميلية لمجلسها التنفيذي ،وذلك يوم الجمعة
ال��واق��ع في  2014/7/18من الساعة الحادية عشرة ظهرا ً
ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر في مق ّر النقابة في النبطية،
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه االنتخابات ،تؤجل إلى
يوم الجمعة التالي الواقع فيه  2014/7/25في نفس المكان
والزمان.
أمين السر
خليل سامي

الرئيس
حسين مغربل

الحاج حسن وأوتسوكا خالل إطالق المشروع
أشار وزير الصناعة حسين الحاج
حسن إل��ى «األث���ر الكبير ل��أح��داث
ال��س��وري��ة وال��ن��زوح ال��س��وري على
واقع االقتصاد اللبناني» ،الفتا ً إلى أنّ
«الخسائر بلغت مليارات الدوالرات».
وخال إطاقه مشروع «دعم القدرة
اإلنتاجية للمجتمعات المضيفة
في لبنان» ،ال��ذي تم ّوله الحكومة
ّ
منظمة األم��م
ال��ي��اب��ان��ي��ة وت��ن � ّف��ذه
المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)
بالتعاون مع وزارة الصناعة ،أكد
الحاج حسن أنّ «القطاع الصناعي
وبأشكال وأحجام عديدة ،من ضمن
القطاعات المتأثرة».
ولفت إلى أنّ المشروع يهدف إلى
«مساعدة القطاع الصناعي بمبلغ
مخصص لتأهيل
 600أل��ف دوالر
ّ
وت��دري��ب وتجهيز بعض المعدات
للصناعيين والمساعدة على هيكلة
المصانع الصغيرة والمتوسطة في
منطقة البقاع لمواجهة هذه األزمة».
وأمل الحاج حسن «بأن يصار إلى

حل يتغلب على اإلرهاب الذي يضرب
في سورية والعراق ولبنان كما ضرب
في األيام الثاثة الماضية في بيروت
والضاحية والبقاع ،في بداية الموسم
السياحي» .وق��ال« :بالنسبة إلينا
كصناعيين لبنانيين ،طريقنا سورية،
والعراق أحد مقاصدنا .التحدي إذا ً
اقتصادي إلى جانب التحدي األمني
والسياسي» .وأض��اف« :يهمنا أوال ً
القضاء على اإلره���اب ،ولكننا نعبر
عن المشكلة االقتصادية المتمثلة
بانعكاس األحداث السورية والعراقية
على لبنان».
ورأى الممثل اإلقليمي لليونيدو
كريستيانو باسيني أنّ «المجتمعات
المضيفة في المناطق الريفية هي
فقيرة ،وغير ق��ادرة على التكيف مع
الحد األدن��ى من مستوى المعيشة.
وستعمل منظمة ال��ي��ون��ي��دو على
تحسين القدرة اإلنتاجية للصناعيين
وم��س��اع��دت��ه��م ف���ي ال���وص���ول إل��ى
أسواق متعددة من خال تأمين دعم

معيشتهم ،وتوفير الفرص االقتصادية
للصناعيين» .وق��ال« :إنّ هذا النوع
من المشاريع يمثل االستراتيجية
التي تبنتها اليونيدو حول التنمية
الصناعية الشاملة والمستدامة».
بدوره ،قال السفير الياباني سيشي
أوتسوكا«:نتفهمكثيرا ًالقلقمنالتأثير
االقتصادي  -االجتماعي السلبي الذي
يسببه النزوح السوري إل��ى لبنان،
وعلى أعضاء المجتمع الدولي بذل
الجهود القصوى من أجل التخفيف من
هذه التأثيرات على لبنان ،كونه يحتل
مركز استقرار لمجمل أنحاء المنطقة.
ويشكل تأمين ف��رص العمل ودع��م
وبناء القدرات فرصا ً كبيرة لتحسين
المعيشة في المناطق التي ترزح تحت
ضغطالنزوح».
ي��ذك��ر أنّ ال��م��ش��روع ي��ق��وم بدعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
سهل البقاع ضمن بعض القطاعات
ال سيما منها :الموبيليا ،النسيج،
الحديد ،واأللومنيوم.

ور�ضة عمل لـ«اإيدال» حول اأنظمة اإدارة �ضالمة الغذاء

متوسطا ً وفد رجال األعمال
شقير
ّ
استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في مقر الغرفة أمس ،وفدا ً من تجمع رجال
األعمال في طرابلس والشمال برئاسة عمر الحاب ،وتركز البحث على الخطوات
المطلوبة لتنشيط الحركة االقتصادية في المدينة في ضوء الزيارة التي قام بها
شقير إلى طرابلس في أيار الماضي.
وبحث شقير مع الوفد في ما تم تنفيذه من البنود التي اتفق عليها خال زيارته
إلى المدينة ،وأعاد التأكيد على ضرورة تعيين مجلس إدارة للمنطقة االقتصادية
في طرابلس ،من ّوها ً ب�«الخطة األمنية التي تم تنفيذها وما حققته من استقرار
أمني ،يجب أن يبنى عليه إلعادة تحريك العجلة االقتصادية في المدينة».
وش �دّد شقير على «ض��رورة التعاون مع وسائل اإلع��ام لعكس الصورة
اإليجابية التي تتمتع بها طرابلس ،بهدف إعادة جذب الزوار من باقي المناطق
اللبنانية والسياح العرب واألجانب إليها».
كما أبدى استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم لدعم التجمع في تحقيق
أهدافه« ،بما يصب في تنمية المدينة وازدهارها وتحقيق الرفاه لشعبها».

متفرقات
{ أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ،أنّ وفي إطار حرصها على تحسين عامل
االستثمار لشبكة التوتر المتوسط  11ك.ف ،.ستقوم اليوم «بعزل جزء من
مخرج كامل في محطة الغاز الرئيسية ،من الساعة التاسعة صباحا ً ولغاية
الساعة الثالثة من بعد الظهر».
وأوضحت المؤسسة في بيان ،أنّ «التيار الكهربائي سينقطع في الوقت
والتاريخ المذكورين أعاه عن الشوارع التالية :وديع نعيم ،شحاده ،غندور
السعد ،جرجي زيدان ،دوماني ،لبنان ،هوفان».
{ استنكر اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية
واللهو «العملية اإلرهابية التي وقعت في فندق «دي روي» مساء أول أمس،
معتبرا ً أنّ «ما جرى هو حلقة من سلسلة مشروع اإلرهاب الذي يستهدف
لبنان والمنطقة لزرع الفتنة ،وهو يطاول األمن الوطني اللبناني ،وأصبح
يتوحدوا بكل فئاتهم لتحصين الساحة الداخلية
الزما ً على اللبنانيين أن
ّ
في وجه كل هذه الفتن ومن خلفها ،ألنها ال تخدم إال الدولة الصهيونية ومَن
وراءها».
ولفت االتحاد في بيان ،إلى أنّ «هذه األعمال اإلرهابية داخل الفنادق في
لبنان ،لن تؤدي إال إلى زيادة العزيمة واإلصرار لدى الشعب اللبناني ،على
تأمين االستقرار واألمن الازمين خصوصا ً أننا في موسم االصطياف وعلى
أبواب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد».
كذلك حيا االتحاد «جهود الجيش اللبناني والقوى األمنية والعسكرية
في وضع ح ّد لهذا المسلسل اإلرهابي ،مع أمل عودة المغتربين اللبنانيين
المنتشرين في كل دول العالم».

ن�صاطات اقت�صادية
{ رعى وزير االتصاالت بطرس حرب في وزارة االتصاالت،
التوقيع على اتفاقية بين نقابة محامي الشمال وشركتي «ألفا»
و«تاتش» للهاتف الخليوي يتمكن بموجبها المحامون المنتسبون
الى النقابة في الشمال من الحصول على حسم يصل الى  35في
المئة على المكالمات الهاتفية على الشبكة الخليوية إضافة الى
تسهيات أخرى ،على غرار االتفاقية التي تم توقيعها مع نقابة
المحامين في بيروت.
حضر حفل التوقيع إضافة إلى حرب ،رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبدالمنعم يوسف ،رئيس هيئة
مالكي قطاع الخليوي جيلبر نجار ،مديرا شركتي «ألفا» و«تاتش»
مروان حايك ووسيم منصور ،وعن نقابة محامي الشمال النقيب
ميشال الخوري يحوطه عدد من أعضاء مجلس النقابة.
{ و ّقعت وزارتا البيئة والزراعة مذكرة تعاون ،قبل ظهر أمس
في مقر وزارة البيئة ،وقد وقع المذكرة وزير البيئة محمد المشنوق
والزراعة أكرم شهيب ،بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس
لحود وعدد من المسؤولين ورؤساء المصالح في الوزارتين.
وتأتي هذه المذكرة بين الوزارتين لتحديد األوليات في مجاالت
وسبل التعاون في ما بينهما والتي يمكن تلخيصها ،على سبيل

المثال ال الحصر ،بالمواضيع اآلتية :الحوكمة البيئية ،المحميات
الطبيعية ،الغابات ،الصيد البري ،المياه.
{ دشن وزير الزراعة أكرم شهيب والسفير اإليطالي جوزيبي
مورابيتو ،المختبر الوطني لزيت الزيتون في كفرشيما ،في إطار
مشروع ممول من الحكومة اإليطالية.
وقال شهيب« :نفتتح اليوم المختبر الوطني لزيت الزيتون
اللبناني ،حيث سيكون من الممكن إجراء جميع أنواع االختبارات
وفقا ً للمتطلبات والمعايير الدولية» .وأضاف« :تم إنجاز المختبر
من قبل وزارة الزراعة وشركائنا بفضل الهبة اإليطالية .ونحن
نتطلع إلى المزيد من التعاون لدعم هذا القطاع وصناعة زيت
الزيتون ،حتى نتمكن من القول بكل فخر أنه واحد من المنتجات
العالية الجودة واألكثر تنافسية».
وقال مورابيتو« :إنّ اإلنجاز الذي نحتفل به اليوم هو نتيجة
التزام طويل األم��د من التعاون اإليطالي في القطاع الزراعي
اللبناني والوجود المستمر لمعهد ب��اري في لبنان ،من خال
تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التنمية المحلية المتكاملة،
وتحسين جودة زيت الزيتون ،وكذلك البحوث العلمية البحرية
والثروة السمكية».

عيتاني :معايير ال�صالمة �صرورية
لتعزيز �صمعة المنتج اللبناني
ّ
نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االس��ت��ث��م��ارات في
لبنان «إي���دال» بالتعاون مع شركة المراقبةBUREAU
 VERITASلبنان ،في إط��ار برنامج تنمية الصادرات
الزراعية اللبنانية  ،AGRI PLUSورشة عمل حول «أنظمة
إدارة سامة الغذاء» في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في طرابلس.
وأشار رئيس الغرفة توفيق دبوسي إلى «أهمية موضوع
سامة الغذاء سواء على مستوى االستهاك المحلي أو على
مستوى التصدير وج��ودة المنتجات المصدرة» .وق��ال« :إنّ
الغرفة تواكب هذا الموضوع من خال عملية تطوير وتوسيع
المختبر التابع لها ،بحيث بات اليوم يجري أكثر من  14فحصا ً
في هذا الخصوص».
وأكد رئيس شركة  BUREAU VERITASلبنان جوزف
شتا ،على «أهمية شروط السامة في المنتجات الزراعية»،
مشيرا ً إلى أنها «سلسلة متكاملة تتطلب المراقبة الدقيقة في
كل المراحل ،وذل��ك بهدف زي��ادة تنافسية المنتج اللبناني
المصدر» .وأثنى على الحوافز اإلضافية التي تمنح لمراكز
التوضيب وللمنتجات الزراعية الحائزة على شهادات الجودة
العالمية».
بدوره ،أكد رئيس مجلس إدارة «إيدال» نبيل عيتاني ،على
أنّ «معايير السامة ضرورية لتعزيز سمعة المنتج اللبناني

وتمكينه من المنافسة على الصعيد العالمي وزي��ادة حجم
الصادرات ودخول أسواق جديدة» .وأشار إلى أنّ «برنامج
 ،AGRI PLUSومن خال المعايير الجديدة التي وضعها،
يساهم إلى ح ّد بعيد في تحقيق هذه السامة من خال تطوير
القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين والمصدرين».
واعتبر أنّ «تحسين نوعية المنتجات المصدرة وطريقة
توضيبها يتطلب تحسين مراكز التوضيب وحقول اإلنتاج
وتطبيق المعايير والمواصفات المتعارف عليها عالمياً».
كما أعلن أنّ المؤسسة «ستعمد سنويا ً إلى رفع المعايير
المفروضة على مراكز التوضيب ،وصوال ً إلى تطبيق معايير
الجودة على سلسلة اإلنتاج بأكملها من الحقل وص��وال ً إلى
التوضيب والنقل والتخزين».
وأض��اف عيتاني« :لغاية اليوم ،حصل  19مركزا ً على
شهادات الجودة العالمية ،في حين باشر أصحاب عدد من
المراكز األخ��رى باإلجراءات للحصول على هذه الشهادات.
وك��ان من نتائج ه��ذا التطوير في عمل البرنامج أن حققت
الصادرات عبره خال عام  2013زيادة قدرها  15في المئة
مسجلة  522ألف طن مقارنة مع  455ألف طن للعام .2012
وشكلت األسواق التقليدية المتمثلة بالدول العربية الوجهة
الرئيسية لصادرات الفاكهة والخضار ،إذ استحوذت على 99
في المئة من إجمالي الصادرات».

حطيط في ور�صة لقاءات الكوادر العليا:
ال�صوق االإقليمية للنفط والغاز بداأ يفلت منا
ح ّذر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول
في لبنان ناصر حطيط ،من أنّ «السوق
اإلقليمي الطبيعي للنفط والغاز اللذين
يتوقع أن يستخرجهما لبنان من
بحره ،بدأ يفلت من لبنان بسبب التأخر
في الموافقة على المراسيم ذات الصلة،
وبالتالي في البدء باالستثمار».
وف��ي كلمة ألقاها خ��ال ال��ورش��ة
الثالثة من برنامج اللقاءات العلمية
المخصصة للكوادر العليا في اإلدارة
اللبنانية ،وال��ذي ينظمه معهد باسل
فليحان المالي واالق��ت��ص��ادي ،قال
حطيط« :ف��ي ح��ال وق��ع��ت مراسيم
تقسيم ال��ب��ح��ر اللبناني إل���ى رق��ع
ومسودة االتفاقية التي تدير العاقة
بين الدولة اللبنانية والشركات اليوم،
فإنه بإمكاننا منح التلزيم في كانون
األول من عام  2014وأن نبدأ الحفر
قبل خريف عام  ،2015وعندها يتوقع
أن يمتد االستكشاف إلى عامي 2021
و ،2022وكلما تأخرنا في التوقيع
على هذه المراسيم فإنّ الوقت يفوتنا».
وأض��اف« :على هذا األس��اس ،يمكننا
تزويدها الغاز عام  .2021أما إذا وجدنا
نفطا ً فيمكننا تزويدها به عام 2019
وعندما يصبح بإمكاننا تزويد معامل
الكهرباء بالغاز فإنّ الدولة توفر حينها
ملياري دوالر سنويا ً كحد أدنى».
وش���دّد حطيط على أنّ «الفرص
التي تخلقها هذه الصناعة في لبنان
كبيرة .فلتطوير حقل بحري ،ستستثمر
الشركات من مليارين إلى  4مليارات
دوالر لفترة ثاث سنوات تقريباً .وذلك
سيخلق خال هذه الفترة من 1000
إلى  2000وظيفة ونصف المبلغ هذا
سيذهب مباشرة إلى شركات لبنانية
متوسطة وصغيرة».

حطيط والمشاركين في لقاء الكوادر
وأش��ار إلى أنّ « 80في المئة من
الموظفين يجب أن يكونوا لبنانيين
بموجب االتفاقيات الموضوعة مع
الشركات (وه��ي نسبة كبيرة ولكن
قبلت بها الشركات)».
وقد تناولت الورشة التي استمرت
ي��وم��ي��ن م���وض���وع «أزم�����ة ال��ط��اق��ة
ال��ع��ال��م��ي��ة» ،وأداره����ا ن��ائ��ب رئيس
المجلس األوروب��ي للهيئات المنظمة
لقطاع الطاقة ميشال تيوليار الذي
يتولى أيضا ً رئاسة تجمع الهيئات
المنظمة للطاقة في دول البحر األبيض
المتوسط .MedReg
وأوض����ح ت��ي��ول��ي��ار أنّ «سياسة
االتحاد في مجال الطاقة تهدف إلى
ضمان سير السوق الداخلية والتموين
اآلم���ن ،وت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة الطاقوية
وتطوير مصادر الطاقة المتجددة،
وترابط الشبكات وشفافية األسواق،
إضافة إلى توفير هيكليات التعاون

بين الهيئات المنظمة األوروبية».
وش �دّد على «الحاجة إل��ى تنظيم
قطاع الطاقة في المنطقة المتوسطية
وتعزيز التعاون بين دولها» ،مشيرا ً
«إلى أنّ تجمع الهيئات المنظمة للطاقة
ف��ي دول البحر األب��ي��ض المتوسط
 ،MedRegيعمل لمساعدة الهيئات
األع��ض��اء فيه على تعزيز قدراتها
المؤسسية واستقاليتها ،وتمكينها
م��ن ت��ب��ادل ال��م��ه��ارات وال��خ��ب��رات
والمعلومات ف��ي ش��أن الممارسات
التنظيمية الجيدة» .وأض��اف« :إنّ
التجمع يركز جهوده على أن تكون
لدى كل دول المنطقة هيئات منظمة
قوية ومستقلة وتتمتع بصاحيات
واض��ح��ة وب��م��وارد مالية وبشرية
كافية ،بحيث يمكنها أن تؤدي دورا ً
فاعاً في مراقبة أسواق الطاقة لجهة
فتح المنافسة وحل النزاعات وضمان
حقوق المستهلكين».

