6

السنة السادسة  /اجلمعة  5 /أيلول  / 2014العــدد 1577
Sixth year / Friday / 5 September 2014 / Issue No. 1577

اقت�صاد

�أزمة الكهرباء م�ستمرة ولبنان يتراجع  10مراكز في تقرير التناف�سية العالمية

افتتاح ور�شة «لأجل �صحافة بترولية متخ�ص�صة في لبنان»

حطيط :نخلق قطاع ًا من ال�صفر
يجذب اال�ستثمار وفر�ص العمل

الحايك و�ضع ما يح�صل بر�سم رئي�سي مجل�س النواب والحكومة
ولبنان ينخف�ض �إلى المركز الـ 113بين  144اقت�صاد ًا

المياومون المعتصمون داخل المؤسسة
وض���ع رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة
المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان
المهندس كمال الحايك ما يحصل
في المؤسسة برسم رئيسي مجلس
النواب وال��وزراء ووزي��ري الداخلية
والعدل ،منبّها ً من خطورة الوضع
وان��ت��ق��ال��ه ال���ى س��ائ��ر المؤسسات
واإلدارات ال��ع��ام��ة ف��ي ح��ل استمر
التعاطي معه برخاوة ،مع استمرار
إق��ف��ال المبنى ال��م��رك��زي لمؤسسة
كهرباء لبنان في كورنيش النهر من
قبل المياومين الذين أسفوا بشدة لما
آلت إليه األم��ور في مؤسسة كهرباء
لبنان والناتجة من المذكرة الصادرة
عن مجلس االدارة والمدير العام.
وما زال التيار الكهربائي غائبا ً في
الكثير من المناطق كمدينة بعلبك
حيث ينقطع التيار منذ ثالثة أيام ،عن
 8قرى بقاعية وهي دورس ،حزين،
الطيبة الطريق العام ،حوش بردى،
عقن ال��س��وداء ،الحمدية ،مجدلون
واالنصار.

الحايك

أ ّك��د رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال
ال��ح��اي��ك أنّ «سقفنا ه��و ال��ق��ان��ون
ومجلس الخدمة المدنية ،وكل شيء
ضمن هذا اإلطار قابل للحوار والبحث
أما خارجه فهو غير مقبول» .وتمنى
على المستخدمين عدم مقابلة اإلساءة
واإله��ان��ات التي يتعرضون لها من
قبل المياومين المعتصمين بالمثل
«فقسم كبير م��ن ه��ؤالء سيكونون
زمالءنا في المستقبل وعلينا أن نكون
دائما ً القدوة؛ نحن أم الصبي في هذه
المؤسسة وسنبقى كذلك».
ك�لام الحايك ج��اء بعد محاولته
الدخول أمس ،إلى المبنى المركزي
ل��م��ؤس��س��ة ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان في
كورنيش النهر ،مع مجلس اإلدارة
والمستخدمين الذين لبوا بكثافة
طلب مجلس اإلدارة بالحضور إلى
ال��م��ؤس��س��ة ،وم��ن��ع��وا م��ن ال��دخ��ول
إليها من قبل المياومين المعتصمين
داخلها ،حيث بدت األبواب كلها مقفلة
بالسالسل المعدنية والحدائد كما
عمد المياومون الى حرق الدواليب
فور وصول الحايك إلى المؤسسة.
وت��وج��ه الحايك إل��ى ال��زم�لاء في
مؤسسة كهرباء لبنان ،مشيرا ً الى
المعتصمين ،وقال« :على رغم ك ّل ما
يحصل ،هؤالء هم إخوتنا وزمالؤنا
المستقبليون وي��ج��ب أن نحافظ
عليهم وعلى كرامتهم كما نحافظ على
كرامتنا .أنا أرفض أي عمل أو كلمة أو
إهانة تصدر من أي مستخدم تجاه
أي مياوم ولو تص ّرف اليوم بطريقة
خاطئة علينا أال نخطئ ،بالنتيجة
هم أوالدنا وعلينا استيعابهم فقسم
كبير منهم سيصبحون زمالء لنا في
مؤسسة كهرباء لبنان وعلينا من
اليوم أن نبني عالقة مفيدة معهم
ق���در ال��م��س��ت��ط��اع» .وأض����اف« :أن��ا
شخصيا ً أغفر لهم ك � ّل ما يقولونه
في حقي وأتمنى على المستخدمين
أن يغفروا لهم أيضاً» .نحن لم نأتِ
إلى مؤسسة كهرباء لبنان لنتحدى
أح��دا ً وال لندخل بالقوة ،بل للقيام
بواجباتنا التي حددتها المراسيم
ولنخدم الشعب اللبناني ونقوم
بالتصليحات الالزمة في العاصمة
بيروت وخارجها ولنقوم بالفوترة
والجباية وك � ّل اإلج���راءات اإلداري��ة

حايك لدى وصوله إلى المبنى المركزي
التي تفرضها المهمات المحددة لنا،
ولكن لألسف وكما ت��رون ،لم نتمكن
من الدخول ولم تعد مؤسسة كهرباء
لبنان فقط رهينة لبعض عمال غب
الطلب وجباة اإلك��راء ،بل كل الوطن
وكل المواطنين اللبنانيين في بيروت
وجميع المناطق اللبنانية هم رهينة
لهذه المجموعة التي تخالف القوانين
وتواصل التصرف بطريقة خاطئة
وال��ت��ي نتمنى أن تتصرف بطريقة
سليمة مستقبالً» .وت��اب��ع« :اليوم
المجتمع اللبناني كله ب��ات رهينة
للوضع ال��ش��اذ القائم ف��ي مؤسسة
كهرباء لبنان فهل هذا الوضع مقبول؟
وأنا أضعه برسم دولة رئيس مجلس
النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء
ومجلسي النواب وال���وزراء وجميع
الفاعليات األمنية والقضائية وأخص
بالذكر معالي وزير الداخلية ومعالي
وزير العدل .هل ما نراه اليوم في حرم
مؤسسة عامة مقبول ،هل هذه هي
اإلدارة العامة التي نبنيها ألوالدن��ا
للسنوات المقبلة ،هل منعنا نحن
مجلس اإلدارة والموظفين من الدخول
وبقاؤنا خارجا ً هو مقبول؟».
وأردف قائالً« :أود أن أعتذر من
المواطن اللبناني ألنّ ه��ذا الوضع
يؤثر فيه بالدرجة األولى ،ليس فقط
لتصليح األعطال وانما لجهة الفواتير
التي ستتراكم عليه في الفترة المقبلة
في ظل عدم القدرة على إصدارها ألن
المطبعة موجودة في الطابق الثالث
ف��ي المبنى ال��م��رك��زي وب��ال��ت��ال��ي ال
نستطيع طبع الفواتير».
وإذ رأى أنّ «التعطيل الحاصل
اليوم في المؤسسة أكبر من مجرد
عطل ألن مؤسسة بكاملها باتت
مشلولة ورهينة لبعض عمال غب
الطلب وجباة اإلكراء» ،وجه« :تحية
من القلب الى كل المستخدمين وإلى
عمال المتعهد أو ما يعرف بالمياومين
العاملين في معامل اإلنتاج ومحطات
التحويل وفي دوائ��ر الشمال وجبل
لبنان وبعض ال��دوائ��ر األخ���رى في
سائر المناطق الذين يقومون بواجبهم
بكل أمانة».
وأشار إلى أ ّنه «طلبنا من النيابة

ال��ع��ام��ة التمييزية وم���ن وزرات���ي
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ع���دل م��ع��ال��ج��ة ه��ذا
الوضع ،فإقفال مرفق عام يحاسب
عليه القانون وهذا األمر من مسؤولية
معالي وزير الداخلية ومعالي وزير
العدل ،وعندما ُتفتح جميع أب��واب
المؤسسة وفقا ً للقانون يكون قد ط ّبق
ونحن تحت سقف القانون في كل
خطوة نقوم بها .وتابع« :ه��ذا األمر
هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
والتعطيل الحاصل في المؤسسة
اليوم هو أكبر بكثير من أي عطل وهو
ظاهر أمامكم ،فمن غير المقبول أن
تبقى مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس
إدارتها ومستخدميها رهينة لبعض
ع��م��ال غ��ب ال��ط��ل��ب وج��ب��اة اإلك���راء
وليس كلهم ،فهم يعملون في كثير من
الدوائر».
وع����ن وج�����ود غ���ط���اء س��ي��اس��ي
للمعتصمين ،لفت إلى أ ّنه «إذا كان
هناك غطاء سياسي يمنع تطبيق
ال��ق��ان��ون ف�لا ش��أن لنا ب��ذل��ك ،نحن
معنيون بتطبيق القانون والعمل
بموجبه ،نحن إدارة ال نتعاطى الشأن
السياسي ولكن ،هناك قانون وقد
أبلغنا وزيري الداخلية والعدل وهو
لغاية اليوم لم يطبّق ،وما يحصل هو
مسؤولية القضاء والقوى األمنية».
ولدى سؤاله :هل ستدخلون الى
المؤسسة ،أجاب حايك :نحن جئنا
بنية ال��دخ��ول ال��ى مكاتبنا لتأدية
واجبنا المتمثل بخدمة المواطنين
وليس لندخل بالقوة ،وقد منعنا من
الدخول ونحن نضع ذل��ك بتصرف
ال��رأي العام اللبناني وليس لدينا
نتهجر ونعود ال��ى معمل
س��وى أن
ّ
ال��ذوق إلداء مهامنا قدر استطاعتنا
من هناك» .ونبه الى أن «هذا الوضع
ال��ش��اذ س��ي��ؤذي ال��دول��ة اللبنانية
بكاملها في حال لم يعالج واستمر
التعاطي معه برخاوة بحيث سينتقل
ال��ى س��ائ��ر ال��م��ؤس��س��ات واإلدارات
العامة التي يوجد فيها مياومون».
وأ ّك����د ع��ل��ى المستخدمين ع��دم
ال���رد ع��ل��ى اإله���ان���ات ال��ت��ي تصدر
عن المياومين «المحتلّين للمبنى
المركزي» بمثلها ،مشدداً« :نحن قلبنا

فقيه :لفتح حوار بين
الم�ؤ�س�سة ولجنة المياومين
اعتبر نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه في ندوة
عقدها في مكتب نقابة مزارعي التبغ في النبطية ،أنّ «وضع الكهرباء
ازداد سوءا ً بسبب التصرف غير المب ّرر لمدير عام مؤسسة كهرباء
لبنان كمال الحايك بإصداره المذكرة االستفزازية بتحديد الشغور
في المؤسسة ،ما يتنافى مع مواقف سابقة تحدد الشغور بضعفي
ما أعلنه في مذكرته األخيرة» .وذ ّك��ر «ب��أنّ االتحاد العمالي العام
لطالما رفع الصوت مع المياومين وعمال غب الطلب وعمال الفاتورة
والمتعهد من مسميات تعتبر احتياال ً على القانون لعدم تثبيت
هؤالء حيث يعملون ومنحهم االستقرار لعائالتهم وتقديم الضمانات
الصحية والتعليم لهم».
وأهاب فقيه« :بإدارة مؤسسة كهرباء النبطية ولجنة المياومين
فتح حوار ينتج حالً يرضي الجميع ويكون مرجعيته القانون الذي
اص��دره مجلس النواب والقاضي بضرورة إج��راء مباراة محصورة
وتثبيتهم حيث يعملون».
كما دعا إلى «تحمل الجميع مسؤولياتهم إلعادة التغذية بالتيار
الكهربائي وفق حاجة الناس ومتطلّباتهم وحقهم وهذا ما كنا نأمله من
وعود الحايك».

تعزيز روح ال�شراكة بين القطاعين
العام والخا�ص والتكامل االقت�صادي
استقبل رئيس غرفة طرابلس
والشمال توفيق دب��وس��ي رئيس
بلدية زغرتا  -إهدن شهوان الغزال
م���ع���وض ،ف���ي ح��ض��ور ع��ض��وي
م��ج��ل��س إدارة غ��رف��ة ط��راب��ل��س
والشمال أن��ط��وان مرعب ونخيل
يمين ونائب مدير حاضنة األعمال
“البيات” نصري معوض.
وت��رك��ز ال��ل��ق��اء ع��ل��ى “األسس
والمنطلقات التي من شأنها تعزيز
وح��دة دورة الحياة االقتصادية
واالجتماعية في محافظة لبنان
الشمالي والبحث ف��ي مرتكزات
ال��ش��راك��ة ب��ي��ن القطاعين ال��ع��ام
والخاص ألنّ مقومات القوة لتحقيق
النهوض االقتصادي متوافرة في

المحافظة بك ّل مكوناتها ومواردها
وطاقاتها ،وأنّ مستلزمات إنمائها
تستدعي تضافر طاقات ك ّل أبناء
ال��ش��م��ال ل��ت��ج��اوز ح���ال ال��رك��ود
واالنكماش التي تعانيها”.
وش����دّد دب��وس��ي خ�ل�ال اللقاء
على “أهمية التعاضد بين أبناء
الشمال وأنّ طرابلس وك ّل أقضية
ال��ج��وار تحتضن مختلف أن��واع
المشاريع والبنى التحتية من
مرافق وقطاعات ومؤسسات والتي
تشكل قوة جذب حقيقية لك ّل حركة
االستثمار الواعد وأنها تشكل رافعة
فعلية لالقتصاد الوطني”.
م��ن جهته ،أيّ��د معوض “سلة
األف��ك��ار ال��ت��ي ي��ب��ل��وره��ا الرئيس

دب��وس��ي ع��ل��ى ن��ط��اق المجتمع
اإلق��ت��ص��ادي وأن���ه وم���ن موقعه
كرئيس بلدية حريص على التكامل
وال��ت��ع��اض��د وأن األق��رب��ي��ن أول��ى
بالتآلف والتكاتف”.
ثم جال الجميع على “مختلف
ال��م��ش��اري��ع ال���ت���ي ت��س��ه��ر على
تنفيذها حاضنة األعمال بالنسبة
الى المشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة وم��دى ال��دور المتقدم
ال���ذي تحققه «ال��ب��ي��ات» ف��ي هذا
المجال ،إضافة الى اإلط�لاع على
الدور المتعاظم الذي يؤديه مختبر
م��راق��ب��ة ال��ج��ودة لجهة السالمة
الغذائية».

(ت ّموز)

كبير ونحن أم الصبي وسنبقى كذلك
مهما كانت اإلهانات».

لجنة مياومي
الكهرباء

من جهتها ،طلبت لجنة العمال
المياومين وجباة االك��راء في بيان
األمس« ،توضيحا ً من سعادة المدير
ال��ع��ام ع��ن ال��ك�لام ال���ذي ص���در عن
أح��د أع��ض��اء مجلس اإلدارة وال��ذي
ص��رح فيه أنّ العمال والجباة هم
غير مياومين ،م��ا يناقض قانون
اعلى سلطة تشريعية في لبنان أال
وهو مجلس النواب ،وكذلك يناقض
المذكرة التي رفعها سعادة المدير
ال��ع��ام بتثبيت ال���ع���دد ،م��وض��وع
ال��ن��زاع ،وال���ذي أرس���ل ب���دوره الى
مجلس الخدمة المدنية والذي وافق
عليه ،مع العلم وبتأكيد من مجلس
الخدمة ان القانون لم يطلق بصورته
الصحيحة».
وأف���اد البيان أنّ «المدير العام
اشار الى تحميل المياومين والجباة
م��س��ؤول��ي��ة ع���دم ج��ب��اي��ة ال��ف��وات��ي��ر
وتصليح االع��ط��ال ،علما ً ان العمال
ال��م��ي��اوم��ي��ن وال��ج��ب��اة ل��م يتوقفوا
حتى الساعة عن اداء واجبهم تجاه
المناطق اللبنانية كافة».
وأعلنت اللجنة ،أ ّنه «وبناء عليه
ف��إن اللجنة ت��دع��و س��ع��ادة المدير
العام الى حوار هادئ ومتزن بعيدا ً
م��ن ع��رض ال��ع��ض�لات ف��ي ال��ش��ارع
واالس���ت���ف���زازات ال��ت��ي ال تغني وال
تثمن من ج��وع ،وه��ي منفتحة على
اي اقتراح من شأنه ان ينهي االزمة
وينصف العمال كافة».
وتوجهت الى «كل الزمالء الموظفين
ونقابتهم الكريمة بتحية شكر وتقدير
على المواقف الجريئة التي تعطي
للمياومين والجباة حقهم ،وهي تعتذر
عن أي إساءة أو خطأ حدث في شكل
انفعالي غير مقدر وتعتبره امرا ً غير
مقصود .وتعود اللجنة وتكرر انها
مستعدة وفي اي وقت للحوار من دون
اي قيد او شرط».

تقرير
التنافسية العالمية

تراجع تصنيف لبنان  10درجات
مقارنة بالعام المنصرم في تقرير
التنافسية العالمية ال��ذي أص��دره
المنتدى االقتصادي العالمي أمس،
إذ ت��راج��ع م��ن المرتبة الـ 103بين
 144إقتصادا ً في التقرير السابق إلى
المركز الـ 113بين  144دولة.
وحلّت سويسرا أولى في الترتيب
ال��ع��ام لتقرير التنافسية العالمية
للسنة السادسة على التوالي ،فيما
حافظت س��ن��غ��اف��ورة على مركزها
في المرتبة الثانية ،تلتها الواليات
المتحدة االميركية ثم فنلندا فإلمانيا
التي حلت خامسة.
وأف����اد ب��ي��ان أص��درت��ه مجموعة
«ب��ادر» (برنامج الشباب المبادر)،
التي أتاحت الشراكة المستم ّرة بينها
وبين المنتدى االقتصادي العالمي
إدراج لبنان للسنة الخامسة على
التوالي في هذا التقرير ،ب��أنّ لبنان
حصل على ع�لام��ة  3.68م��ن أصل
سبع نقاط ،وح ّل في المرتبة ،113
بعد السنغال ،ومتقدما ً على ساحل
العاج.
وأضاف البيان« :تقدّم لبنان عربيا ً

على ثالث دول فقط هي مصر ()119
وموريتانيا ( )141واليمن (،)142
لكنه حل بعد الدول العربية األخرى».
وحلّت اإلم��ارات العربية المتحدة
أولى عربياً ،إذ حازت المركز الثاني
عشر في الترتيب العام ،تلتها قطر
في المركز السادس عشر ،فالمملكة
العربية السعودية في المركز االربع
والعشرين.
وح��� ّل لبنان ف��ي المركز الـ127
في ما يتعلق بالمتطلبات األساسية
ل��ل��ت��ن��اف��س��ي��ة ،وه���ي ت��ش��م��ل مؤشر
المؤسسات ،وقد صنف فيه لبنان في
المركز الـ ،139ومؤشر البنية التحتية
التي نال عنها المركز الـ ،122في حين
حل في المرتبة الـ 143عالميا ً في
تصنيف البيئة االقتصادية الكلية.
وفي المقابل ،حاز لبنان على المركز
الـ 30عالميا ً في ما يتعلق بالصحة
والتعليم اإلبتدائي ،وهو المؤشر الذي
نال عنه تصنيفه أالفضل.
أما بالنسبة إلى مؤشر «مع ِززات
ال��ك��ف��اءة» ،فح ّل لبنان ف��ي المرتبة
الـ .85وفي التفاصيل ،حصل لبنان
على المرتبة الـ 67في مجال التعليم
العالي ،وحل في المرتبة الـ 71في
م��ج��ال ك��ف��اءة أس���واق ال��س��ل��ع ،وفي
المركز الـ 123في ما يتعلق بكفاءة
سوق العمل ،وفي المركز  102في ما
يتصل بتطور السوق المالية ،وفي
المركز الـ 86ف��ي مجال الجاهزية
التكنولوجية ،وفي المرتبة الـ 76في
ما يتصل بحجم السوق.
كما ح ّل لبنان في المرتبة الـ101
في ما يتعلق باإلبتكار والتطور العلمي
والتكنولوجي .وفي التفاصيل ،صنف
لبنان الـ 75ف��ي م��ا يتعلق بتطور
ال��ش��رك��ات المحلّية ،وف��ي المرتبة
الـ 119في ما يتعلق باإلبتكار.
وكانت «ب��ادر» أج��رت ،بالتعاون
مع المنتدى ،المسح السنوي آلراء
مسؤولي الشركات ( )EOSفي لبنان
لعام  ،2014والذي يتم على أساسه
تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية
العالمية.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أش���ار رئيس
«ب��ادر» النائب روبير فاضل إلى أنّ
تراجع لبنان بـ 10مراكز في تصنيف
تقرير التنافسية العالمية عن العام
الماضي ،إنما يُش ّكل صورة واضحة
عن مدى انعكاس الوضع السياسي
واألم��ن��ي على االق��ت��ص��اد اللبناني
والنمو العام في لبنان ،وذل��ك على
الصعد كافة» .ومن الضروري تضافر
الجهود من أجل تأمين بيئة مناسبة
للعمل جديا ً لإلجابة عن التحديات
التي يطرحها التقرير.
وش���دد على ال���دور ال���ذي تلعبه
«بادر» في «تحفيز وخلق بيئة ريادة
االعمال في لبنان التي من شأنها أن
ُتك ّرس المبادرات الفردية ،واإلبتكار،
وت��ؤ ّم��ن البيئة الحاضنة لتشجيع
إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة
الحجم ،ما يدفع في اتجاه تعزيز
تنافسية اإلقتصاد اللبناني ويساهم
في خلق فرص عمل».
وك���ان لبنان أدرج ف��ي التقرير
للمرة األول��ى في ع��ام  ،2010وح ّل
في المركز  92عالميا ً من بين 139
بلداً ،ثم ص ّنف في المركز الـ 89بين
 142دولة في عام  ،2011غير أنه
تراجع عام  2012إلى المركز  91بين
 144دولة ،والى المركز  103في عام
.2013

نقابة �أطباء الأ�سنان في طرابل�س
ناق�شت رفع المعا�ش التقاعدي
عقد مجلس نقابة أطباء األسنان في لبنان  -طرابلس جمعية عمومية
استثنائية في مقر النقابة بحث فيها دراسة ومناقشة رفع المعاش التقاعدي
لطبيب األسنان.
وترأست االجتماع النقيب راحيل الدويهي فعرضت توصية لجنة صندوق
التقاعد ومجلس النقابة وبينت باألرقام حجم الموارد والمصاريف واإلمكانات
المتاحة ليصار إلى إقرار المشروع في الجمعية العمومية العادية في تشرين
الثاني المقبل ،وبعد مناقشات مستفيضة فوض الحضور مجلس النقابة
بوضع الصيغة التي يرونها مناسبة.

أسعار المعادن
أمس

الثالثاء

األربعاء

ذهب

1276.60

1268.16

1272.30

فضة

19.39

19.17

19.20

بالتينيوم

1415.70

1408.49

1408.49

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول
ناصر حطيط أننا «نخلق القطاع من الصفر ،حيث البنى
التحتية غائبة تماماً» ،الفتا ً إلى أ ّنه «علينا القيام بعملنا
بشفافية ووضوح وبساطة وعدم تعقيد األمور ،لكن الناقل
في ما بين إدارة القطاع والرأي العام ،هو الصحافة».
ك�لام حطيط ج��اء خ�لال افتتاح ورش��ة عمل بعنوان
«ألجل صحافة بترولية متخصصة في لبنان» ،نظمتها
«هيئة إدارة قطاع البترول» صباح أمس ،للصحافيين
االقتصاديين في مق ّر المجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأشار إلى «الدور اآلخر الذي تلعبه الصحافة في كيفية
تثبيت اهتمام الشركات الـ 47في لبنان في ظ ّل ما يعانيه
من مشكالت أمنية وسياسية ،وكيفية جذب عدد إضافي
من الشركات لتعزيز المنافسة في ما بينها ،وإقناعها بأنّ
لبنان سيكون أفضل من قبرص واليونان وكرواتيا .كلما
جذبنا شركات كلما عززنا اإلستثمارات وزدن��ا بالتالي
وظائف العمل» .كما لفت إلى أنّ الهيئة «قامت بعمل مكثف
من تأهيل  46شركة عالمية للتنقيب في المياه اللبنانية،
من بينها  12شركة مشغلة ،و 7منها يطلق عليها إسم
 ،Super Majorوتحضير دورة المزايدة األولى ،وإرسال
مرسومين إلى مجلس الوزراء».
وإذ أعلن آسفا ً أنّ «الدول المجاورة سبقتنا في التنقيب،
بينما أرجأ لبنان المزايدة للمرة الخامسة» ،شرح حطيط
أهمية قطاع النفط عموما ً والغاز خصوصاً« ،فالقطاع
يجلب معه االستثمار وال ينتظر اإلنتاج بعد سبع سنوات،
وبالتالي اإلستثمار يخلق الشركات الصغيرة التي تخلق
بدورها فرص عمل ستغيّر اإلقتصاد والمجتمع معاً».
وأشار المسؤول عن العالقات العامة في الهيئة أنطوان
داغر ،إلى أنّ «هذه الورشة بمثابة الحلقة االولى ضمن
سلسلة من األنشطة تهدف بالدرجة األول��ى إلى تعزيز
مستوى الصحافة النفطية في لبنان وتشجيع التخصص
الصحافي في هذا القطاع ،إضافة إلى تمكين المشاركين من

الوصول إلى درجة عالية من االحترافية للقيام بتغطيات
من شأنها تعزيز وعي الرأي العام ولعب دور محوري في
تطوير القطاع ،ويأتي ذلك في ظ ّل تزايد االهتمام المحلي
والعالمي بتطورات قطاع البترول في لبنان.

الجلسات

أدارت حلقات النقاش أنتيا بيت رئيسة تحرير مجلة
وموقع  Petrolium Economistالبريطاني والعالمي،
وبيل فارين برايس الرئيس التنفيذي لشركة  PPIوالخبير
العالمي المتخصص في قطاع النفط والغاز الذي لفت
إلى أنّ «لبنان متقدّم في قطاع النفط وهو سابق لعصره
في هذا المجال ،لكن المشكلة هنا سياسية» ،موضحا ً
أنّ «التأخير طبيعي في ملف النفط والغاز» ،معتبرا ً أنّ
«التنقيب في لبنان ال يزال في مراحله األولى «لذلك يجب
ورجح أن تزداد أهمية قطاع النقل في
تأطير توقعاتنا».
ّ
الدول النامية .وأضاف« :إنّ مساحة لبنان صغيرة ،وهذا
أمر إيجابي ،ألنّ هذا القطاع سيُحدث تغييرا ً في كثير من
المجاالت االقتصادية فيه ،كالنقل وغيره».
أما بيت فأشارت إلى دور الصحافة وموقعها المميز
في هذا القطاع «ألننا نراسل في ما يتعلق بنهوض لبنان
على صعيد الغاز والنفط» ،مشددة على «مسؤولية تثقيف
القارئ والمستمع ،والمهمة األساسية في نقل المعلومات
عن هذا القطاع» .وأوضحت ردا ً على سؤال أن «البيانات
الزلزالية ال ُتنشر خ�لال مرحلة استقطاب العروض»،
وقالت« :حين تبدأ الشركات العالمية بالعمل في المياه
اللبنانية فستز ّود الصحافة بكل المعلومات» .ولفتت
إلى أنّ «القطاع عالمي ،والمنظور العالمي يؤثر في كل ما
يجري في لبنان .كما أنه يعمل على أمد طويل ،فالتراخيص
تتطلب  5إلى  10سنوات ،وتحديد الـ «بلوكات» ،والتطوير
فاإلنتاج .فهو قطاع متعدّد األجيال».
هذا وتختتم الورشة أعمالها ظهر اليوم.

�شقير عر�ض والتوري تطوير
العالقات االقت�صادية بين لبنان وايطاليا
أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير
إلى أنّ «قوة لبنان هي بوجود أكثر من  15مليون لبناني
منتشرين حول العالم ،وأ ّنه يشكل البوابة االقتصادية
للمنطقة وأفريقيا».
كالم شقير جاء خالل استقباله رئيس لجنة الدفاع في
مجلس الشيوخ االيطالي السيناتور نيكوال التوري يرافقه
سفير ايطاليا في لبنان جوزيبي مورابيتو .وتركز البحث
خالل اللقاء على تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين
والخطوات واالج��راءات العملية المطلوبة لتحقيق هذا
الهدف.
ودعا شقير الجانب االيطالي إلى «االستفادة من هذه
الميزات التفاضلية» .مشيرا ً إلى «عالقات اقتصادية قوية
بين لبنان وايطاليا».
كما لفت إل��ى أ ّن��ه «ه��ن��اك إمكانية كبيرة لتعزيزها
وتنميتها في ظ ّل وجود فرص كثيرة على مستوى إقامة
شراكات بين رجال األعمال اللبنانيين ونظرائهم اإليطاليين
في شتى المجاالت ،واعتماد لبنان من قبل الشركات
االيطالية كمركز لتسويق منتجاتها في المنطقة وافريقيا،
وكذلك مساعدة السلطات االيطالية المؤسسات اللبنانية
على ادخال منتجاتها إلى األسواق االيطالية واالوروبية،

خصوصا ً أنّ منتجاتنا ليست بكميات كبيرة إنما تتمتع
بمواصفات عالية».
من جهته ،أكد السيناتور التوري «األهمية التي توليها
السلطات في ب�لاده لتطوير العالقات االقتصادية مع
لبنان لدعمه وتقوية موقعه المميز الذي يحتله في قلب
المنطقة» ،الفتا ً إلى «العمل معا ً من أجل تحقيق ك ّل ما
يع ّزز العالقات االقتصادية الثنائية» .ووعد ببذل كل ما في
وسعه «لتسهيل ادخال المنتجات اللبنانية الى ايطاليا».
كما أب��دى استعداده «لوضع االبتكارات االيطالية في
مجال التكنولوجيا في متناول لبنان لمساعدته في تطوير
اقتصاده ولتحقيق المزيد من النمو».
وأشار التوري إلى انّ «الحكومة االيطالية تعمل على
جذب االستثمارات األجنبية في هذه المرحلة ال سيما في
مجالي السياحة والصناعة» ،وق��ال« :مهتمون بجذب
رجال االعمال اللبنانيين لالستثمار في ايطاليا».
واتفق الجانبان على عقد لقاء تحضيري في لبنان حول
موسع يعقد في ايطاليا
هذا الموضوع ،تليه إقامة مؤتمر
ّ
يحضره كبار القيادات االقتصادية ورج��ال األعمال في
البلدين بالتزامن مع اكسبو ميالنو  .2015وقدم شقير
كتاب الغرفة إلى التوري ،فيما قدم األخير ميدالية مجلس
الشيوخ إلى شقير.

شقير مستقبالً التوري والوفد المرافق

«ليبان بو�ست» بد�أت بتوفير
خدمة �إنجاز المعامالت من ال�سيارة
دش�� ّن��ت «ل��ي��ب��ان ب��وس��ت» في
مكتبها في الدامور خدمة الزبائن
م��ن س��ي��ارات��ه��م ،drive thru
وأعلنت أنّ هذه الخدمة «ستشمل
تباعا ً مكاتب أخرى».
وأوضحت «ليبان بوست» في
بيان أنّ الخدمة الجديدة «توفر على
المواطنين عناء رك��ن سياراتهم،
و ُت��ج � ِن � ُب��ه��م ك��ذل��ك دف���ع تعرفة
المواقف ،و ُتقلّص أكثر فأكثر فترة
الوقت التي يقضيها المواطنون من
وصولهم إلى مكتب «ليبان بوست»
ومغادرتهم إي��اه ،فينجزون بذلك
معامالتهم من شبّاك السيارة الى
شبّاك الخدمة».
وأشارت «ليبان بوست» إلى أنّ
«خدمة المواطنين من سياراتهم
تأتي ضمن سلة خدمات أطلقتها
الشركة سابقاً ،كان من بينها خدمة
المنازل والمكاتب والمؤسسات»،
م��ش��دد ًة على أنّ «ه��ذه الخدمات
التي ت��ن��درج ف��ي إط��ار التحديث،
و ّفرت على المواطنين عناء التنقل
فذهبت اليهم في بيوتهم ومراكز
عملهم».

