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اقت�صاد

بكيفا تطالب وزارة الداخلية بدعم العمل البلدي
والإفراج عن الم�ستحقات البلدية من المت�أخرات

تابلو توزيع التغذية بالتيار الكهربائي

نكد :كهرباء زحلة �ست�ؤ ّمن التيار
ب�سعر  150ليرة للكيلوات

مجلس بلدية بكيفا خلية نحل ال تهدأ

أحمد موسى
طالب رئيس بلدية بكيفا فاضل فياض الحكومة ،ووزارة
الداخلية والبلديات ،والمسؤولين كافة ،ب��ـ«دع��م العمل
البلدي ،وعدم حجز أموال البلديات لتقوم بعملها» ،مشيرا ً
إلى «اإلفراج عن المستحقات البلدية من المتأخرات ،وعائدات
الصندوق البلدي المستقل ،والهاتف الخليوي».
وفي حديث إلى «البناء» ،أشار فياض إلى أنّ «مجلسها
البلدي متماسك بهدف «إنماء البلدة ورفعتها» ،الفتا ً إلى أنّ
«البلدية انطلقت بإمكانات مادية قليلة ،وإرادة كبيرة لرفع
الحرمان عن البلدة» .وأضاف« :قامت البلدية بتوسعة العديد
من طرقات البلدة الداخلية ،وعملت على تعبيد بعضها ،فضالً
عن جدران الدعم والتجميل ،إضافة الى زرع األشجار على
جنبات الطرقات كحفاظ على البيئة ،ووفقا ً إلمكانات البلدية
المتواضعة» .وتابع« :ورث��ت البلدية تراكمات ومديونية
مالية من البلدية السابقة ،بفعل األشغال التي نفذتها ولم
تدفع المستحقات المالية ،التي بلغت نحو  45مليون ليرة
لبنانية».
وأشار فيّاض إلى أنّ «بكيفا تعاني تقنينا ً قاسيا ً كباقي
القرى المجاورة في قضاء راشيا ،وكانت أولوية البلدية
إيجاد الحل ،فكانت أن عملت ،وبالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،على شراء مو ّلد كهرباء لتغذية البلدة بالتيار
الكهربائي في ساعات التقنين ،خدم ًة ألهل البلدة وأبنائها
وطالبها ،بعد أن ت ّم شراء خطوط التغذية ( 11مليون ليرة)
مقدمة من النائب طالل إرسالن ،واتحاد بلديات جبل الشيخ
ننس كبلدية جيل
بمبلغ  27مليون ليرة» .وأض��اف« :لم
َ
الشباب والثقافة ،فعملنا على إع��ادة ترميم وتأهل «نادي
بكيفا الثقافي الخيري» بكلفة  33مليون ليرة على نفقة
البلدية ،من أجل تنشيط الثقافة والتربية والترفيه».
أما على صعيد الرياضة وتنشيطها ،فأشار إلى أنّ «البلدية
عملت على إعادة ترميم ملعب رياضي موقت وتأهيله ،وعلى
نصب تذكاري لشهداء القوى المسلحة اللبنانية ،عبارة عن
منحوتة صخرية للفنان اللبناني وائل عاصي ،تمثل رمز
ننس الواقع الصحي للبلدة،
القوة ،والتضحية ،والفداء .ولم
َ
فاستحدثنا بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،عياد ًة
لطب األسنان لتخفيف العناء والمسافة عن أبناء البلدة».
وت��اب��ع« :أم��ا التعليم ،فكانت حصته الكبرى ف��ي دعمنا
كمجلس بلدي ،إذ عملنا وبالتعاون والتنسيق مع مجلس
اإلنماء واإلعمار( ، )CDRعلى إنشاء مبنى جديد لمتوسطة

بكيفا الرسمية بتمويل من صندوق التنمية الكويتي».
وعن األعمال المستقبلية ،لفت فيّاض إلى أنّ «البلدة ال
ت��زال في حاجة الى الكثير من المشاريع ،ال سيّما جدران
دعم للطرقات الداخلية ضمن خطة السالمة العامة ،وأقنية
لتصريف مياه األمطار ،وإنشاء مكتبة عامة ،واستحداث
شبكة للصرف الصحي بعد دراس��ة عامة وشاملة أعدها
مهندسون ،وقدمتها البلدية إلى وزارة الطاقة بالتنسيق
مع مجلس اإلنماء واإلع��م��ار ( ،)CDRمتضمنة الدراسة
محطة تكرير مشتركة مع الجوار ،ال تزال تنتظر اإلفراج عنها
ومباشرة التنفيذ في األدراج» .وأضاف« :وكون البلدة تعتبر
منطقة جبلية ،فإنها في حاجة الى سيارة إسعاف مجهّزة
لنقل الحاالت الطارئة والمرضى إلى المستوصفات القريبة
ومستشفيات المنطقة» ،إضافة إلى «استحداث محطة كهرباء
خاصة لتشغيل البئر افرتوازي للبلدة ،وتشجير الطرقات
العامة والداخلية ،وترميم الحدائق العامة».
ولفت إلى «أننا تقدمنا كبلدية بطلب إلى قيادة الجيش
اللبناني ب��وض��ع ج��راف��ة بتصرف البلدية خ��دم��ة ألبناء
البلدة واستخدامها في شق الطرقات الزراعية ومشاعدة
المزارعين».

ف ّيا�ض :البلدة ال تزال
في حاجة الى الكثير
من الم�شاريع ،ال �س ّيما جدران
دعم للطرقات الداخلية
�ضمن خطة ال�سالمة العامة
وأشار عضو بلدية بكيفا حسن حجاز من جهته ،إلى أنّ
«بكيفا تعاني من مشكلة أساسية وهي تأمين المياه ،على
رغم حفر العديد من اآلبار لهذه الغاية» ،ومؤخرا ً تم حفر بئر
في خراج البلدة يحتوي على كمية مياه تكفي البلدة».
ولفت إلى أنّ «المشكلة تكمن في كيفية تأمين التكاليف
الالزمة لج ّر المياه من البئر حتى الخزان الرئيسي ،والتي
تفوق إمكانات البلدية .وفي إطار عمل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي آرت ـ غولد ،المم ّول من دولة إيطاليا ،تم شق طريق

طبارة ي�أ�سف لتراجع ت�صنيف لبنان
في �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال
أسف رئيس تجمع «يو.تي.سي»
العالمي للمحاسبين القانونيين،
اسامة طبارة لتصنيف البنك الدولي
ومؤسسة التمويل العالمية لبنان
بين المراتب االخيرة في ما يخص
سهولة ممارسة أنشطة األع��م��ال،
ولتراجعه نقطتين في ع��ام 2015
عن العام الجاري  .2014وأضاف:
«المؤسف المؤلم حلول لبنان أيضا ً
ف��ي المرتبة التاسعة على الئحة
تصنيف الدول العربية ،وهو مؤشر
ل��ل��درك ال���ذي انزلقنا ال��ي��ه إداري���اً،
وتنظيمياً ،واقتصادياً ،وبدأنا ندفع
ثمنه تصاعديا ً اليوم نتيجة هروب
رؤوس ال��م��ال ،ورج��ال األع��م��ال من
ال��ب��ل��د وع����زوف المستثمرين من
أجانب ،وعرب ،وحتى لبنانيين عن
االستثمار فيه ،والتوجه إلى الدول
القريبة والبعيدة لتوظيف أموالهم
حيث يجدون التحفيز حاليا ً وإغراءات
ضريبية ،وتسهيالت إدارية في مقابل

�أ�صحاب مولدات زحلة يخ�ضعون لت�سعيرة «الطاقة»

تعقيدات في المعامالت ،واالدارات،
وت��أخ��ي��ر ب���دل ال��ت��س��ه��ي��ل وع��رق��ل��ة
مقصودة تهدف للرشوة ،وحتى فرض
الخوة أحيانا ً في لبنان» .وتابع« :إنّ
الوقوف على األطالل والبكاء وصرير
األسنان ،أم��ور لم تعد تنفع وباتت
كلها للذكرى والعبرة ،فهل نعتبر
ونقدم على إصالح انفسنا بأنفسنا،
بدل التسليم للواقع القائم الذي من
شأنه أن يؤدي بنا إلى الخراب الكامل
والدمار اقتصادياً».
ورأى طبارة أنّ «عملية اإلصالح
وال����ن����ه����وض ت���س���ت���وج���ب خ��ط��ة
إن��ق��اذ استراتيجية متكاملة أمنيا ً
واقتصادياً ،تبدأ كاآلتي:
تعزيز االستقرار في البالد عبر
استكمال الخطة األمنية لتشمل كامل
التراب اللبناني ،بحيث ال يعود هناك
م��ن��اط��ق عصية ع��ل��ى المؤسسات
األمنية وبؤر ومربعات أمنية تشكل
ملجأ ومخبأ للمطلوبين ،والخاطفين،

والخارجين على ال��ق��ان��ون ،الذين
يعيثون في البالد خرابا ً ويحولون
دون قدوم المستثمرين ورجال المال
واألعمال إلى لبنان.
إص�ل�اح ال��ق��وان��ي��ن ال��ب��ال��ي��ة بما
ي��ؤدي إلى استقامة اإلدارة وتالفي
التعقيدات والروتين اإلداري القاتل
ال���ذي يفسح للموظفين بتأخير
المعامالت ،ويساهم تاليا ً في صرف
النظر عن االستثمار في لبنان بوجود
التحضيرات القائمة على المستويين
العربي والعالمي.
إعفاء الراغبين في تأسيس عمل
منتج في البالد من سلة ضريبية
تشكل أرض��ي��ة تحفزهم على ذلك
في ظ ّل المنافسة القائمة على قدم
وساق في العديد من الدول العربية
واألوروب��ي��ة المرتكزة إلى العولمة،
وعصري المواصالت ،واالتصاالت
المفتوحة والسريعة ،بعدما بات
العالم أشبه بمدينة واحدة».

زراع��ي ض��روري وإنشاء حديقة عامة ،إضافة إلى مشروع
مهم يعود بالمنفعة لكل منطقة راشيا ،وهو تحديث معصرة
الزيتون القديمة بالتعاون بين البلدية ووزارة الشؤون
االجتماعية قبل قدوم الموسم الذي يؤمن اكتفاء البلدة من
الزيت والزيتون» .وأضاف« :تعاني البلدة من مشكلة اخرى
منها كل قرى االط��راف وهي بعد الجامعات اللبنانية ،أما
القريبة منها فال تحوي كل االختصاصات ما سبب مشكلة
أكبر وهي النزوح إلى المدينة وتفريغ الريف من أبنائه».
وتابع« :أما المشكلة الحيوية األخرى التي كانت تعاني منها
بكيفا ،فتكمن في التقنين القاسي من الكهرباء الذي أرخى
بضالله عليها وكان الح ّل بشراء مولد كهرباء لتغطية حاجة
البلدة من العتمة ،وساعدنا في ذلك «النائب طالل إرسالن،
بتأمين البنية التحتية التقنية لمشروع كهرباء خاص للبلدة
يطاول  220وحدة سكنية».
عضو المجلس البلدي عماد دهام أشار إلى «أنّ «مشاركتي
كعضو منتخب في البلدية ليس طوعا ً مني وإنما «رغبة» من
أبناء بلدتي الذين طالبوا بوجودي فيها ،نظرا ً الى ما وجدوا
فيّا حاضرا ً في كل ما يخدم البلدة من دون تردد ،ومساهما ً
في تغير واقع البلدة المهمل إلى حال من اإلنماء المطرد».
وأضاف« :أما على المستوى االستراتيجي ،فإنّ بلدية بكيفا
وضمن مجلسها المتكاتف ،نقوم بالمساهمة والمشاركة
مع اتحاد بلديات جبل الشيخ والبلديات المعنية «بتنفيذ
مشاريع استراتيجية تربط المنطقة وقراها بعضها ببعض،
وه��ي مشاريع قيد اإلنجاز بمواصفات عالية ال��ج��ودة ،لو
وصرفت في مكانها الصحيح».
توافرت لها المقومات المالية ُ
ه��ذا غيض من فيض نشاطات بلدية بكيفا التي عاهد
مجلسها ال��ب��ل��دي أهلنا ب��أن ي��ك��ون «ع��ن��د حسن ظنهم»،
وأن «نستمر بالعطاء والعمل على خدمتهم مهما كانت
الصعوبات» ،آملين منهم «التعاون لما فيه خير ومصلحة
البلدة».
وكانت بلدية بكيفا في راشيا قد فازت بالتزكية بعدما
سحب المرشح عن االنتخابات البلدية في بلدة بكيفا  -قضاء
راشيا ،جالل أبوعسلي ترشحه ،ليصبح بذلك عدد المرشحين
الباقين تسعة مرشحين برئاسة فاضل فيّاض الذين فازوا
بالتزكية ،وألغيت حينها االنتخابات البلدية المقررة سابقا ً
في الثالث من آذار 2013الماضي.
أما من أبرز عائالت بكيفا :حجاز ،شروف ،برغشه ،درغام،
البراضعي ،العسل ،دهام ،الحلبي ،ابو بركة ،فياض ،بدو،
دانيل ،ابوعسلي ويونس.

عقد أص��ح��اب م��ول��دات الكهرباء
في زحلة والبقاع ،لقا ًء تشاوريا ً في
مدينة زحلة ،أعقبه مؤتمر صحافي،
ت��ح��دث خ�لال��ه ب��اس��م المجتمعين
طوني مينا ،وأعلن «أ ّننا تحت سقف
ال��ق��ان��ون ،حينما ت��ق� ّرر ال��دول��ة بيع
الكهرباء بالسعر الذي تحدّده».
وأض���اف مينا« :إيماننا بحرية
ال����رأي وال��ع��ي��ش السلمي ف��ي بلد
ديموقراطي ،حيث الجميع يترعرعون
تحت سقف القانون ،طالعتنا شكوى
ص��ادرة تحت اس��م «رئيس جمعية
تجار زحلة» تحمل تعابير والفاظا
ف��ي س��ط��وره��ا ،وات��ه��ام��ات مباشرة
بحق أصحاب المولدات زاعمين أنهم
يخالفون تسعيرة وزارة الطاقة».
وت��اب��ع« :ل��ذل��ك استدعينا م��ن قبل
رئيس مصلحة االقتصاد في زحلة،
حيث القينا ترحيبا ً واسعا ً ألقوالنا
واقتراحاتنا ومشاريعنا اإلنمائية
والحديثة ج��دا ً لتأمين الكهرباء،
وتغطية التقنين ألهالي زحلة والبقاع
 24/24وأخبار رئيس المصلحة
بتلبية حاجات الناس ،وحتى تأمين
الكهرباء مجانا ً للكثير من البقاعيين
والعائالت المستورة من دون ذكر
األسماء».
ولفت إلى «أننا تحت سقف القانون
حينما تقرر ال��دول��ة بيع الكهرباء
بالسعر الذي تحدده ،ونخضع لهذه
التسعيرة حتى إذا أنتجت ،»24/24
الفتا ً إلى أنّ «كابوس شركة كهرباء
زحلة بات عبئا ً ليس على المولدات
فقط ،ال بل على شريحة كبيرة من
المجتمع البقاعي ال��ذي يئس من
زيادتها لرسوم اشتراك وتأهيل».
وأش��ار إلى أنّ «سعر الكيلووات
ال����ذي ي��ص��در ع��ن ش��رك��ة ك��ه��رب��اء
لبنان بـ 35ليرة ،يصل إلى المواطن
بأسعار خيالية أي أكثر من 200
ليرة ،فكيف إذا سمحت لها الدولة

نكد

من جهته ،أ ّكد رئيس مجلس إدارة
شركة كهرباء زحلة أسعد نكد ،في
حديث لـ»الوكالة الوطنية لإلعالم»،
أنّ التيار الكهربائي «سيتأ ّمن في
ن��ط��اق استثمار الشركة ف��ي مهلة
أق��ص��اه��ا منتصف ك��ان��ون الثاني
 ،»2015الفتا ً إلى أنّ «شركة كهرباء
زحلة مص ّممة على إعطاء مشتركيها
الـ ،53000طاقة كهربائية ،24/24
ألنّ ه���ذا األم����ر ه���و ح���ق طبيعي
للمشتركين ،وعلى الشركة تأمين
الحقوق ألصحابها».
وردا ً على س��ؤال حول النازحين
السوريين ،لفت إلى أنّ «كل مخيمات
النازحين مشتركة قانونياً ،ويسددون
المبالغ المتوجبة عليهم».
وس����أل ع���ن «ت��وق��ي��ت وأه����داف
الحمالت التي ُش� ّن��ت م��ؤخ��را ً عليه
شخصيا ً وعلى المشروع بخاصة،
وأ ّن��ه كان أعلن منذ عام  2004نية
الشركة بتأمين الكهرباء» ،مؤكدا ً
أنّ المشروع إنمائي وأنّ «الهدف
األس��اس��ي ه��و تأمين ت��ي��ار منتظم
وفولتاج صحيح ،وتأمين تعرفة
أق��� ّل بنسبة  40ف��ي المئة على ما
يدفعه المواطن اليوم بين كهرباء
لبنان واشتراك المولدات الخاصة».
وأضاف« :هذا المشروع هو بقدرة 60
ميغاواط ،يؤ ّمن فرص عمل لحوالى
 50عائلة لبنانية ،وه��و مشروع
صديق للبيئة يوفر التلوث الناجم
عن  200مولد كهربائي خاص ،وهو
بالتالي سيؤمن حلقة اقتصادية

العام ي�صل �إلى  65.97مليار دوالر
الدين ّ
أظهرتإحصاءاتجمعيّةالمصارف
في لبنان ووزارة المال ،ارتفاعا ً في
إجمالي الدين العام بـ 114.76مليون
دوالر ،من  65.86مليار دوالر في شهر
آب ،إلى  65.97مليار دوالر خالل شهر
أيلول من عام .2014
وفي هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة إلى
أنّ
حصة القطاع المصرفي من الدين
ّ
العام اإلجمالي ،وصلت إلى 65.91
في المئة في نهاية شهر أيلول .2014

أ ّم��ا على الصعيد السنوي ،فزاد
الدين ال��ع��ا ّم اإلجمالي  3.58مليار
دوالر ،مقارن ًة بالمستوى الذي كان
عليه في نهاية شهر أيلول من عام
 ،2013والذي بلغ حينها  62.39مليار
حصة الدين الداخلي
دوالر ،وارتفعت ّ
إلى  60.60في المئة من إجمالي الدين
حصة الدين
العا ّم ،في حين تراجعت ّ
الخارجي إلى  39.40في المئة.
وفي التفاصيل ،زاد صافي الدين

الداخلي بنسبة  0.59في المئة على
صعيد شهري وبنسبة  11.12في
المئة على صعيد سنوي ،ليصل إلى
 39.98مليار دوالر مع نهاية الشهر
التاسع من العام .2014
م��ن جهة أخ���رى ،ت��راج��ع الدين
ال��خ��ارج��ي بنسبة  0.46ف��ي المئة
شهرياً ،وبنسبة  1.59في المئة على
صعيد س��ن��وي إل��ى  25.99مليار
دوالر.

م� ّؤ�شر �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالك ّية
يرتفع  1.24في المئة

منظمة التجارة العالمية تواجه
�أخطر �أزمة في تاريخها
أش����ار ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمنظمة
التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو
إل��ى أنّ «المنظمة مشلولة بسبب
تعطيل الهند اتفاقا ً تم التوصل إليه
في بالي نهاية  ،»2013محذرا ً من
«أنّ المنظمة تواجه أخطر أزمة منذ
تأسيسها».
وعبّر أزيفيدو الذي يتولى رئاسة
منظمة التجارة العالمية منذ أيلول
ال��ع��ام ال��م��اض��ي ،ع��ن أس��ف��ه لهذا
الوضع ،الفتا ً إلى أنّ «المفاوضات
المتعددة األط��راف داخ��ل المنظمة
مشلولة عمليا ً بسبب هذا المأزق».
وك��ان أع��ض��اء المنظمة الـ160
اتفقوا في كانون األول الماضي بما
فيهم الهند في إندونيسيا ،على نص
يهدف إلى تعديل وتبسيط قواعد
التجارة الدولية ،وفي شكل خاص
في ما يتعلق باإلجراءات الجمركية،
ولكن تم تعليق االتفاق بتاريخ 31
تموز الماضي عندما رفضت الهند

باإلنتاج  24/24كم سيصبح سعر
الكيلووات ال��واح��د؟» ،الفتا ً إلى أنّ
«شركة كهرباء زحلة تجمع 250
موظفاً ،لكن المولدات تجمع أكثر من
 5000مواطن بقاعي .وهذا بمثابة
إخبار للنيابة العامة».

متكاملة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،سيجذب
اس��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة إل���ى البقاع
وستنشأ معامل جديدة تؤمن فرص
عمل للبقاعيين ،وبالتالي ستكون
منطقة زحلة أول منطقة في لبنان
تحصل على تيار كهربائي 24/24
ساعة من دون أن تكلف الدولة فلسا ً
واحداً ،وهذا المشروع يأتي من ضمن
االمتياز الممنوح لشركة كهرباء زحلة
بتوليد الطاقة الكهربائية وموافق
عليه من قبل وزارة الطاقة ،والمجلس
النيابي كان قد اصدر قانونا ً منذ فترة
غير بعيدة يسمح باإلنتاج».
وش��رح نكد أنّ التعرفة الجديدة
«س��ت��ب��ق��ى ت��ع��رف��ة ك��ه��رب��اء لبنان
ال��م��ع��ت��م��دة ح��ال��ي �ا ً ي��ض��اف اليها
االستهالك من الطاقة المولدة من
ك��ه��رب��اء زح��ل��ة بكلفة  150ليرة
للكيلواط الواحد ومن دون اية قيمة
تصاعدية ،اي مهما بلغت الكمية
المستهلكة سيبقى سعر الكيلواط
 150ليرة .ال ضرورة لتركيب عدادات
اضافية ،وليس صحيحا ً أنّ المشترك
سيدفع ف��رق حسب ق��درة الساعة
(األم��ب��ي��راج) ،وع��ل��ى ه��ذا األس��اس
سيو ّفر المشترك نسبة تتراوح بين
 30و 70في المئة على مجموع قيمة
الفواتير التي يدفعها اليوم للشركة
والمولد معاً ،مع العلم أنّ المصانع
والمؤسسات الكبيرة ستستفيد من
أس��ع��ار خاصة تشجيعية للطاقة
الكهربائية المولدة».
ودع���ا إل��ى «تطبيق الالمركزية
الكهربائية بحيث ت��ق��وم شركات
خاصة بتوليد الكهرباء في مناطقها
بإشراف الدولة اللبنانية» ،ونصح
الدولة اللبنانية «بعدم استثمار اي
ليرة اضافية ف��ي قطاع الكهرباء،
فالقطاع كلف الدولة منذ فترة غير
بعيدة مبلغ  10مليارات دوالر اميركي
ولم يعط النتيجة المرجوة».

ّ
مؤشر أسعار السلع
سجل
وفقا ً إلح��ص��اءات جمعيّة المصارف في لبنانّ ،
االستهالكية ارتفاعا ً سنو ّيا ً بلغت نسبته  1.24في المئة في شهر أيلول من عام
 ،2014مقارن ًة مع زيادة بلغت  0.81في المئة في شهر آب ،وتط ّور بنسبة 1.54
في المئة في شهر ت ّموز.
في التفاصيل ،ارتفع ّ
مؤشر أسعار السلع االستهالكية إلى  152.09نقطة خالل
شهر أيلول  ،2014مقابل  150.22نقطة خالل الشهر نفسه من العام السابق .كذلك
ّ
تضخم األسعار
تظهر اإلحصاءات زياد ًة شهرية بنسبة  1.40في المئة في معيار
خالل شهر أيلول من عام .2014

مو�سكو وبكين ّ
توقعان مذكرة
توريد الغاز عبر «الم�سار الغربي»

المنظمة مشلولة بسبب تعطيل الهند
التوقيع على البروتوكول الذي تم
التوصل إليه في بالي ،وهي مرحلة
ضرورية لبدء فترة المصادقة عليه
من قبل الدول األعضاء».
وكانت الهند تراجعت عن التوقيع

أل ّنها ترغب بالحصول على ضمانات
في ما يتعلّق بالمساعدات المالية
الممنوحة إلى منتجيها الزراعيين،
وال���ت���ي ت��ع��ت��رض ع��ل��ي��ه��ا ال����دول
الغربية.

و ّقعت روسيا والصين أمس ،مذكرة تفاهم حول توريد الغاز الروسي إلى الصين
عبر «المسار الغربي» ،إضافة إلى  17وثيقة أخرى.
وتم توقيع المذكرة بين شركة الغاز الروسية «غازبروم» والمؤسسة الوطنية
الصينية للنفط « ،»CNPCفي حضور الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس
الصيني شي جين بينغ.
وأشار رئيس شركة «غازبروم» الروسية للطاقة ألكسي ميللر إلى أ ّنه «بموجب
هذه المذكرة ستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم».
ويهدف مشروع «المسار الغربي» إلى توريد الغاز الروسي من سيبيريا الغربية
إلى الصين مباشرة ،ومن المقرر أن يبدأ عمله في نهاية عام .2019
وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في شهر أيار الماضي ،عقدا ً طويل األمد لتزويد
الصين بالغاز الطبيعي الروسي عبر «المسار الشرقي» لمدة  30عاما ً بمقدار 38
مليار متر مكعب سنوياً ،تصل قيمته إلى  400مليار دوالر ،والذي يضمن ألكبر دولة
مستهلكة للطاقة في العالم مصدرا ً جديدا ً مهما ً للوقود النظيف.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البلدين ،تساهم الصين بموجبها مع
روسيا بنسبة  10في المئة في مشروع تطوير حقل النفط والغاز «فانكور» في شرق
سيبيريا .وتقدر احتياطات حقل «فانكور» بنحو  550مليون طن من النفط الخام،
بما يزيد على  100مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أنّ الرئيسين
الروسي والصيني ناقشا إمكانية إجراء الحسابات التجارية بين البلدين باليوان
مباشرة.

ّ
يتوقع هبوط �أ�سعار الذهب
ا�ستطالع
�إلى  1000دوالر مع نهاية العام
تو ّقع عدد كبير من المحلّلين والمتعاملين في استطالع أجرته «رويترز» ،أنّ
أسعار الذهب قد تنخفض إلى  1000دوالر لألوقية بحلول نهاية العام ،وذلك
للمرة األولى منذ عام  2009على رغم صعودها  3في المئة يوم الجمعة بفضل
مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة.
وقال نصف من شملهم االستطالع الذي جرى يومي األربعاء والخميس،
وعددهم  ،27أنّ أسعار الذهب ستنزل عن مستوى دعم رئيس عند  1100دوالر
لألوقية بحلول نهاية العام الحالي ،بل أنّ نسبة كبيرة تكهنت بنزول المعدن
األصفر إلى  1000دوالر ليسجل أق ّل مستوى في خمسة أعوام ،بينما توقع إثنان
فقط من المشاركين في االستطالع أن يرتفع متجاوزا ً مستوى  1200دوالر.
وقد تكون آفاق أسعار الفضة أشد قتامة إذ يتوقع معظم المشاركين في
االستطالع ان تنزل األسعار عشرة في المئة إلى  14دوالرا ً لألوقية وهو أدنى
مستوى في خمسة أعوام.
وأج��رى المسح قبل صعود الذهب في المعامالت الفورية يوم الجمعة
الماضي ،عقب هبوطه ألق ّل مستوى في أربعة أعوام ونصف عام قرب 1130
دوالراً ،فيما غطى مستثمرون مراكز مكشوفة عقب بيانات الوظائف األميركية
التي جاءت أقل من التوقعات.

