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اقت�صاد

افتتاح ملتقى الأعمال الم�صري ـ اللبناني بم�شاركة ر�سمية واقت�صادية من البلدين:
لمحاربة الإرهاب باالقت�صاد وو�ضع برنامج عمل م�شترك لت�شجيع اال�ستثمار

تقرير
حرب النفط على المك�شوف
مرفان شيخموس
ما هو الدافع وراء قرار «أوبك» عدم خفض اإلنتاج
النفطي؟ وهل يعكس انخفاض أسعار النفط عالميا ً
واقعا ً جديدا ً في اإلمدادات النفطية؟
ال ت��زال العالقات السعودية  -اإليرانية محدّدا ً
رئيسا ً للصراع اإلقليمي ،وم��ر ّد ذل��ك أنّ الرياض
ش��رع��ت بنقل ال �ص��راع اإلق�ل�ي�م��ي م��ع ط �ه��ران إلى
أسواق النفط العالمية.
ص ّرح وزير النفط السعودي علي النعيمي أواخر
كانون األول من عام  ،2014بأنّ بالده لن تتنازل
عن برميل واح��د من إنتاجها ،وأنها ستستمر في
الحفاظ على حصتها في السوق وحصة باقي الدول
األع�ض��اء ف��ي المنظمة ،وستكون خصما ً شرساً،
ولن يهدأ بال المملكة حتى تعود السوق إلى التوازن
مجدّدا ً ويخرج ك ّل المنتجين غير األكفاء منها.
ه ��ذه ل�ي�س��ت ال �م��رة األول� ��ى ال �ت��ي ت �خ��وض فيها
السعودية و»أوب��ك» حربا ً نفطية ،لكنّها هذه المرة
حرب على المكشوف.
وب�غ� ّ
�ض النظر ع��ن ال�م��وق��ف الحقيقي للمملكة،
وتأثيرها في س��وق أسعار النفط ،يبدو أنّ الغرب
وروس �ي��ا ،وك��ذل��ك إي� ��ران ،لديهم قناعة ت��ام��ة بأنّ
ال �س �ع��ودي��ة ت� �م ��ارس ت �ج��اه �ه��م س �ي��اس��ة عقابية
اقتصادية.
بالنسبة إلى الغرب ،وبحسب صحيفة «تليغراف»،
يرى خبير النفط البريطاني أيان وود أنّ انخفاض
سعر النفط إل��ى أق��ل م��ن  50جنيه استرليني قد
يؤدي إلى وقف أعمال التنقيب في بحر الشمال ،ما
قد يضيع نحو  6مليارات برميل على بريطانيا ،أي
نحو ثلث االحتياطي ويعرض البالد لخسارة نحو
 200مليار جنيه استرليني.
أما بالنسبة إلى إيران وروسيا فاألمر سياسي،
نتيجة لموق َفيْهما من سورية وقضايا كثيرة في
المنطقة.
وفي السياق نفسه ،قال الرئيس اإليراني حسن

روح��ان��ي إنّ ال��دول التي تقف وراء انهيار أسعار
النفط ستندم على قرارها ،وإنّ السعودية والكويت
ستعانيان م��ن ت��راج��ع األس �ع��ار أك�ث��ر م�م��ا تعانيه
بالده.
وبما أنّ حصة السعودية هي  10مليون برميل
ي��وم�ي�اً ،ي��رى تقرير ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي أنّ من
المرجح أن تصل خسائرها إلى  21نقطة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي ،أي بخسارة تقدر بـ 150
مليار دوالر .وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته
لمنطقتي ال �ش��رق األوس� ��ط وآس �ي��ا ال��وس �ط��ى أنّ
االقتصادات التي تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على صادرات
النفط ومنها قطر والسعودية ستكون األكثر تض ّررا ً
من هبوط أسعار الخام أكثر من  50في المئة ،إذ
سجلت ال�م��ؤش��رات الخليجية ت ��داوالت ي��وم األحد
 14كانون األول ،تراجعات جماعية ،مع مواصلة
أسعار النفط تراجعها إل��ى مستويات متدنية ،في
حين تصدر إيران ما حجمه مليون ونصف المليون
برميل فقط يومياً ،واستطاعت أن تخفض اعتمادها
على الصادرات النفطية لتصبح  50في المئة.
عملت ال��والي��ات المتحدة األميركية والسعودية
ج��اه��دت �ي��ن ع �ل��ى زي � ��ادة ال��م��ع��روض ال �ن �ف �ط��ي في
األس ��واق العالمية ،وبالتالي التأثير السلبي في
االقتصاد الروسي مقابل تقديم التنازالت في الملف
األوك��ران��ي ،لك ّن ت��راج��ع أس�ع��ار النفط ف��ي السوق
العالمية سيمثل من جانب آخر تهديدا ً لتطوير النفط
األميركي الصخري الذي ينتج أكثر من  50في المئة
منه بالخسارة ،إضافة إلى إغالق العديد من الحقول
التي بلغت نحو  61حقالً إضافة إلى خسارة قدرها
 400مليار دوالر.
فهل ال�ح��رب النفطية لعبة م��دب��رة إلن�ه��اء الدور
السعودي بإنهاء قدرة المملكة المالية ومدخراتها
وتعديل الخريطة بين الشركات األميركية باألوزان
المالية ،عبر إفالس شركات النفط لحساب تكتالت
أخرى؟
تبقى االحتماالت مفتوحة على األوجه كافة...

زعيتر تفقد الأ�شغال على طريق �ضبية المنهارة:
علينا تح ّمل الم�س�ؤولية والمو�ضوع في عهدة الق�ضاء

الحاج حسن متوسطا ً عددا ً من المشاركين

جانب من الحضور
افتتح وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
أعمال «ملتقى األعمال المصري  -اللبناني»
الذي تنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال ،في
فندق فينيسيا في بيروت ،باالشتراك مع جمعية
الصداقة المصرية ـ اللبنانية لرجال األعمال
والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان «إيدال» وجامعة بيروت العربية ووزارة
االقتصاد والتجارة ،وبالتعاون مع السفارة
المصرية ف��ي لبنان وات��ح��ادات ال��غ��رف في
البلدين.
شارك في الملتقى أكثر من  250رجل أعمال
وعدد من كبار المسؤولين في البلدين يتقدمهم،
إض��اف��ة إل��ى ال��وزي��ر حكيم ،وزي���ر الصناعة
حسين الحاج حسن ،وزير السياحة ميشال
فرعون ،وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد
النور ،وزير االستثمار المصري أشرف سالمان،
السفير المصري محمد زاي��د ،رئيس االتحاد
العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل،
رئيس جمعية الصداقة المصرية -اللبنانية
لرجال األعمال فتح الله فوزي ،رئيس اتحاد
الصناعات المصرية محمد السويدي وحوالى
 60رجل أعمال مصرياً ،رئيس المؤسسة العامة
لتشجيع االستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل
عيتاني ،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد
شقير وع��دد من رؤس��اء الهيئات االقتصادية
اللبنانية.
بداية ،تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة
«االقتصاد واألعمال» رؤوف أبو زكي ،الفتا ً إلى
«أنّ المبادالت التجارية محدودة ،فالصادرات
اللبنانية إلى مصر تكاد تكون رمزية وألسباب
ال تتعلق بمصر فقط .أما الصادرات المصرية
إل��ى لبنان فعلى رغ��م م��ن كفتها الراجحة،
فإنها أخ��ذت تنكفئ خ�لال السنوات األخيرة
ألسباب يتعلق معظمها بالمنافسة في السوق
اللبنانية ،وهي تتطلب بالتالي ،جهودا ً مكثفة
من جانب المصدرين المصريين».
وأضاف« :إنّ المبادالت السياحية بخير وفي
اإلمكان مضاعفتها في مناخ أمني وسياسي
مالئم في البلدين وم��ع تسهيل التأشيرات،
التي لمسنا تأثيرات إلغائها بين لبنان وبلدان
أخرى».
وق��ال رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ
اللبنانية لرجال األعمال فتح الله فوزي« :إن
كانت األرق���ام تشير إل��ى أنّ لبنان يأتي في
المرتبة  15بين  150دولة مستثمرة في مصر
باستثمارات  3.7مليار دوالر ،فإننا نؤكد أنّ هذا
الرقم يؤكد ما يربطنا من عالقات طيبة ونطمح
أن ترتفع هذه االستثمارات في المرحلة المقبلة
بعد المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ ،آملين أن
تلقى مقترحاتنا وتوصياتنا صدى طيبا ً من قبل
المسؤولين في البلدين من أجل إزالة المعوقات
التي تواجه رجال األعمال والمستثمرين لزيادة

حجم التجارة واالستثمار ،وأن نعمل معا ً
كقطاع خ��اص وحكومة على تفعيل التكامل
باالستفادة م��ن الميزة النسبية ف��ي ك � ّل من
مصر ولبنان وإقامة مشاريع على أرض الواقع
تخدم مصالح البلدين .كما يمكن أيضا ً أن يمتد
التعاون للعمل في أفريقيا».
وأشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد
شقير إلى «أنّ لبنان حكومة وشعبا ً يتطلع على
الدوام إلى نسج أفضل العالقات مع مصر على
المستويات كافة .وانطالقا ً من ذلك فإنّ القطاع
الخاص اللبناني عمل بجهد ،وهو مستع ّد لبذل
مزيد لتنمية العالقات االقتصادية الثنائية
لكي ت��ك��ون على ق��در عالقاتهما السياسية
والتاريخية».
وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية
السويدي «أنّ السياسة االقتصادية المصرية
والقوانين التشريعية الجديدة المشجعة
لالستثمار تع ّزز النشاط االستثماري في مصر
التي تعتبر أرض �ا ً خصبة لنجاح المشاريع
الكبيرة ،كما أن��ه��ا ب��واب��ة لتصدير ع��دد من
الصناعات».
ولفت رئيس االتحاد العام للغرف التجارية
المصرية إلى «أنّ التحوالت السياسية في مصر
ب��دأت بتوليد مناخ أكثر حرية وديمقراطية،
تترجم إلى قدر أكبر من الحرية االقتصادية
ودرجة أعلى من الحوكمة والشفافية واإلفصاح
والتي تع ّد شرطا ً ضروريا ً الجتذاب المزيد من
االستثمارات وتحويل مصر إلى منطقة جاذبة
للمشروعات االقتصادية».

سالمان وعبد النور

ثم تحدث وزير االستثمار المصري أشرف
سالمان ،مشيرا ً إلى «أنّ االستثمارات اللبنانية
في مصر شهدت تطورا ً متناميا ً في السنوات
األخيرة ،حيث يحتل لبنان المركز الثالث عشر
ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر ،وذلك
بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر
الذي بلغ نحو  1.1مليار دوالر ،وهو ما يعكس
نشاط  1239شركة لبنانية».
وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير
عبد النور «أنّ محاربة اإلره��اب تحتاج إلى
التحرك على عدد من المستويات والمحاور،
وأؤكد هنا أنّ أحد أهم هذه المحاور هما محورا
االقتصاد والتعليم للقضاء على الفقر والجهل
والتعامل مع شبابنا على أنهم أهم مكون من
مكونات الثروة القومية» .وأض��اف« :إذا كنا
نقول أنّ التبادل التجاري المصري اللبناني
أقدم نشاط تجاري في التاريخ ،فإنّ األرقام
الحالية ال تعكس ذلك ،فإنّ قيمة المليار دوالر
التي وصل إليها التبادل التجاري عام 2011
ك��ح� ّد أق��ص��ى ال يعبر ع��ن ال��ف��رص الحقيقية
للتجارة بين البلدين ،وخصوصا ً أنّ قصص
نجاح الشركات اللبنانية في دول المهجر

زعيتر ونقوال خالل تفقد طريق ضبية
ت��ف��ق��د وزي����ر األش���غ���ال ال��ع��ام��ة
والنقل غازي زعيتر بعد ظهر أمس
أوت��وس��ت��راد ض��ب��ي��ة ،واط��ل��ع على
األع��م��ال التي تقوم بها الشركات
المكلفة من الوزارة على طريق ضبية
المنهارة ،بحضور عضو تكتل التغيير
واإلصالح النائب نبيل نقوال.
وقال زعيتر بعد الجولة« :تابعت
موضوع االنهيار منذ اللحظة األولى
للعاصفة التي ضربت لبنان ،وما
ن���راه ال��ي��وم على األرض ي��ؤك��د أنّ
األضرار جسيمة .نحن كوزارة أشغال
عامة ونقل ،باشرنا فورا ً باإلجراءات
ال�لازم��ة وبالسرعة الممكنة حتى
ال تقفل الطريق م��ن ج��ه��ة .وأشكر
للشركة التي تقوم باألعمال تلبيتها
الفورية على رغم الظروف الصعبة
ووض��ع��ه��ا ال��خ��راس��ان��ات إلع���ادة
الوضع إلى حاله إلى حين تلزيمه
بعد وضع الدراسة الفنية الالزمة
من االستشاريين المختصين وعلى
أس��اس��ه يتم التلزيم .المهم ليس
هناك خسائر في األرواح ،وعلينا
كحكومة تح ّمل المسؤولية ومعالجة
الموضوع ليس كما ه��و ،إنما إلى
األف��ض��ل وم��واج��ه��ة األم���ر ف��ي حال

حصول أي عاصفة».
وس��ئ��ل زعيتر ع��ن أس��ب��اب عدم
معالجة الموضوع سابقاً ،فأجاب:
«ال��م��ش��روع م��ل � ّزم منذ ع��ام 1999
وتآكل حائط الحماية بدأ عام ،2006
وأج��ري��ن��ا ات��ص��اال ً بمجلس اإلن��م��اء
واإلعمار ،فقيل لنا إنه يجهز ملفا ً من
أجل بناء حماية مدروسة وصالحة
لحماية األوتوستراد ،إنما لم تنفذ
ربما لعدم تأمين االعتمادات الالزمة.
هذا سابقاً ،إنما اآلن علينا العمل بك ّل
الوسائل ليكون ه��ذا العمل متينا ً
وال تتك ّرر التجربة ،وذلك من خالل
الكشف على الطرق والصيانة».
وأض��اف« :موضوع الطرق التي
لها عالقة ب��وزارة األشغال العامة
أو أي إدارة أخرى أو مجلس اإلنماء
واإلع��م��ار ،عندما تتسلمها وزارة
األشغال ،تكشف المديريات اإلقليمية
عليها ،ولكن انهيار أوتوستراد ضبية
ليس م��وض��وع صيانة ف��ق��ط ،إنما
هناك إخالل أو عدم استكمال للملف
المحضر من مجلس اإلنماء واإلعمار،
وأعتقد أنّ هذا هو أحد األسباب التي
أدت إلى ذلك».
وتابع زعيتر« :دعونا اليوم نحدّد

على من تقع المسؤوليات ،على وزارة
األشغال أو أي جهة كانت .منذ 15
شباط  2014وحتى اليوم لم يبلغني
أحد عن أي مشكلة ،وأنا لست فنيا ً
وال مهندسا ً والمختصون سيضعون
ت��ق��ري��ره��م ،وم��ن الممكن أن يكلف
القضاء لجنة م��ن االختصاصيين
والفنيين وهم يق ّررون ذلك .وفي ما
يتعلق ب���وزارة األش��غ��ال سألت إذا
كانت تمت صيانة ،فكان الجواب
ال لم يحصل أي صيانة .والشركة
التي تقوم باألعمال اليوم تعمل في
شكل موقت لفتح الطريق بعدها
يتم تلزيم ال��م��ش��روع ،وبعد فترة
سنة تتسلم الوزارة الصيانة ويبقى
المشروع بعهدة الملتزم لمدة سنة».
وقال« :المدعي العام المالي أجرى
معي اتصاال ً وأعطيته ك ّل المعلومات
التي في حوزتنا وباشر ف��ورا ً بما
يلزم».
وش��ك��ر ن��ق��وال ل��وزي��ر األش��غ��ال:
«تجاوبه السريع وإرسال مختصين
من ال��وزارة للكشف على الطريق».
وق��ال« :منذ اعامين  2006و2007
ه��ن��اك م��راج��ع��ات ع���دة م��ن ن��واب
المنطقة ومني شخصياً».

قزي �أحال م�شروع قانون تنظيم وزارته على مجل�س الوزراء
وطالب بتعديل قانون �ضمان �سائقي ال�سيارات العمومية
أحال وزير العمل سجعان قزي على األمانة العامة
لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلعادة تنظيم وزارة
العمل لجعلها إدارة عصرية فاعلة ومنتجة على أسس
حديثة متطورة تتماشى مع التغييرات االقتصادية
واالجتماعية الحاصلة في الداخل والخارج.
كما أحال على مجلس ال��وزراء القانون الرامي إلى
تعديل ال��م��ادة األول��ى من القانون المتعلق بضمان
سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم
بأنفسهم.
وواف��ق قزي على تعديل مقدار مساهمة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ف��ي تكاليف األدوي���ة
المخصصة لمعالجة أم���راض التصلب اللويحي
ّ
والتليف والضغط الرؤيين خارج وداخل المستشفى
بحيث يصبح  95في المئة بدال ً من  80في المئة .ويأتي
ذلك في إطار ترجمة التوصيات التي صدرت عن خلوة

الضمان التي انعقدت في  8و 9آب من العام الماضي.
وأح���ال وزي��ر العمل على مجلس ش��ورى الدولة
مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم ،في صورة موقتة،
للمستخدمين والعمال عن العام ال��دراس��ي -2014
.2015
وواف��ق على تعديل التعويض الشهري لرؤساء
وأعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة
لديها.
من جهة أخ��رى ،زار ق��زي الجامعة األميركية في
بيروت ،بدعوة من رئيسها الدكتور بيتر دورمن حيث
التقى إدارة الجامعة وعددا ً من األساتذة ،واطلع على
مشاريع الجامعة الرامية إلى تطوير األداء التعليمي
الجامعي والمحافظة على التواصل الثقافي والتربوي
من خالل خلق بيئة جامعة بين األساتذة اللبنانيين
واألجانب.

لجنة متابعة م�شاريع طرابل�س
�أعلنت رف�ضها م�شروع «مر�أب التل»
أعلنت «لجنة متابعة مشاريع طرابلس» رفضها «مشروع مرأب التل»
في طرحه الحالي المزمع إنشاؤه في ساحة عبد الناصر  -التل ،من مجلس
اإلنماء واإلعمار.
وعللت اللجنة خالل مؤتمر صحافي رفضها« :بأنّ المرأب سيك ّرس وجود
السيارات في وس��ط المدينة ويزيد من ح��دة االزدح���ام والتلوث ،في ظ ّل
غياب خطة تنظيمية للمرور عموما ً في المدينة ،إضافة إلى أنّ تكلفة بنائه
وتشغيله عالية نظرا ً إلى وجوده تحت األرض ،لما يحتاج إليه من حماية
من المياه الجوفية والتهوئة واإلن��ارة ،كما أنّ المشروع لم يلحظ وجود
الفانات والباصات ولم يضع آلية للتعامل مع السيارات العمومية والتكاليف
المفروضة عليهم».
وأبدت تخوفها من أن «تحول الظروف األمنية دون استخدامه على الوجه
األمثل حيث لن يجرؤ أحد على النزول طابقين لركن سيارته ،في ظ ّل غياب
خطة اجتماعية للتعامل مع المشردين والمتسولين والممارسات الالأخالقية
في المنطقة ما يؤهله ليكون بؤرة فساد».
وطالبت اللجنة «بإنشاء محطتي التسفير الشمالية والجنوبية وتفعيلهما
واستكمال مشروع الحزام الغربي ،إضافة إلى إطالق مشروع الحزام الغربي
بمرحلتيه والتي توصل مناطق القبة  -أبي سمراء  -الكورة والذي تبلغ قيمته
 125مليون دوالر» .كما طالبت «بوضع مخطط توجيهي كامل لمنطقة التل
ومحيطها التاريخي يلحظ ك ّل الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية
ويحافظ على معالمها التراثية مع تحويل وسط المدينة منطقة مشاة خالية
من السيارات أسوة بالمدن التاريخية والمتقدمة ،وإنشاء وتشغيل مرائب
بديلة عدة موجودة في المحيط بما يتالءم مع انسيابية السير وتمركز
المدارس والمطاعم».
ووزعت اللجنة بيانا ً مرفقا ً بتوقيعات عدد كبير من الهيئات والشخصيات
المنضمة وأعلنت استمرار تحركها ،وقد تحول المؤتمر إلى اعتصام في الموقع
نفسه ،فبحضور عدد من الفاعليات وممثلي الروابط واالتحادات والجمعيات
وأعضاء مجلس بلدي سابقين وحاليين.

تمديد وقف العمل الموقت
في �سوق ال�سمك خم�سة �أيام
أعلنت المؤسسة العامة لألسواق االستهالكية تمديد وقف العمل الموقت في
سوق السمك المركزي في الكرنتينا ،لمدة  5أيام إضافية ،بدءا ً من نهار االثنين
الواقع في  16شباط الجاري ،وذلك «نظرا ً إلى العواصف التي ضربت لبنان
خالل األسبوع الجاري وتأثيرها في األعمال التي بدأت في السوق يوم السبت
الماضي».
وأكدت المؤسسة «أنّ األعمال الجارية تنفذ وفق أعلى المعايير وبإشراف
المراقبين الصحيين الذين انتدبتهم وزارة الصحة العامة بموافقة رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم وسلطة الوصاية على المؤسسة ،وستدعو وسائل
اإلعالم إلى حضور إعادة االفتتاح في وقت يحدّد الحقاً».

(أكرم عبد الخالق)

من الممكن أن تكون فرصة لنفاذ المنتجات
المصرية ل��ه��ذه األس���واق وتحقيق مكاسب
للجميع ،وهذا ما ستتم مناقشته مع السادة
ال��وزراء اللبنانيين بقدر أكبر في جلسات هذا
ال��ي��وم .وف��ي مجال االستثمار ،يحتل لبنان
المركز  15من بين نحو  152دولة مستثمرة
في مصر ،وأنه إذا ت ّم ضم مشروعات الشركات
اللبنانية المغتربة ،فسيتقدم لبنان إلى المراكز
الـ  7األولى ،وهو ما يعكس اهتمام المستثمر
اللبناني بالسوق المصرية».

حكيم

واعتبر وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
أنّ الملتقى «يعكس رغبة الطرفين وحرصهما
على تعزيز العالقات القائمة بين البلدين
واندفاعهما نحو إيجاد فرص جديدة من شأنها
توطيد ال��رواب��ط واالس��ت��ف��ادة م��ن اإلمكانات
الكبيرة ال��م��ت��اح��ة» .وأض���اف« :ل��ق��د شهدت
ال��م��ب��ادالت التجارية بين الطرفين تراجعا
بنسبة  14في المئة بين عامي  2013و،2014
وبالتالي فإنني أشدّد وخصوصا ً في هذا الوقت
العصيب على ضرورة تفعيل العمل المشترك
وعقد لقاءات ثنائية بين رجال األعمال من أجل
تحديد الصعوبات في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياحية كافة وغيرها ،والعمل
على تذليل هذه العقبات».
وأكد «أنّ ما يساهم في إنجاح هذه المرحلة
هو االستقرار السياسي الذي يسود مصر في
الوقت الحاضر ،إذ نع ّول على هذا االستقرار
وعلى إرادة ك ّل من الجانبين لالستفادة من
الفرص القائمة والمتاحة لما يعود بالفائدة
علينا جميعاً».
وتابع حكيم« :تكمن مهمتنا األساسية اليوم
في تعزيز العالقات التي تجمع لبنان بمصر
وذل��ك من خ�لال وض��ع برنامج عمل مشترك
لدعم وتشجيع إقامة المشاريع االستثمارية
المتبادلة ،ال سيما ف��ي القطاعات ال��واع��دة
الصناعية والزراعية والمصرفية والخدماتية،
علما ً بأنّ االستثمارات اللبنانية تحتل المرتبة
ال���ـ  15داخ���ل ال��س��وق ال��م��ص��ري��ة بإجمالي
استثمارات تتجاوز الـ  3.7مليار دوالر في عدد
من المجاالت أبرزها في القطاعين المصرفي
والصناعي ،وتحفيز التجارة البينية والسياحة
بين البلدين».
وع��ل��ى ه��ام��ش المؤتمر عقد اجتماع بين
ال��وزي��ر حكيم ووزي���ر الصناعة وال��ت��ج��ارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري
ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والسفير
المصري في لبنان ورئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين ف��ادي الجميل ،إضافة إلى خبراء
ومسؤولين من الجانبين .وبحث المجتمعون
في سبل تطوير التجارة والصناعة بين لبنان
ومصر لتكون مصر مدخالً إلى تسويق اإلنتاج

اللبناني في بلدان أفريقيا .وشدّد حكيم على
أهمية تطوير قطاعي الصناعة والزراعة إلى
جانب قطاع الخدمات.

الحاج حسن

شارك وزير الصناعة حسين الحاج حسن
في الجلسة الثانية من الملتقى ،واستهل كلمته
التي حملت عنوان «التبادل التجاري بين
مصر ولبنان الفرص والتحديات» ،باإلشارة
إلى أنه «ال يجوز لصق صفة اإلره��اب بالفقر،
ف��اإلره��اب��ي��ون ليسوا كلهم ف��ق��راء وليس ك ّل
الفقراء إرهابيين».
وقال« :إنّ التكامل االقتصادي العربي ليس
مستحيالً .تحقق تكامل اقتصادي في أوروبا،
وبدأ بين سبع دول وتوسع إلى دول االتحاد
األوروب��ي واتفاقية شنغن ،لكنّ معظم الطبقة
السياسية الحاكمة في بلداننا ال تريد أن يكون
هناك تكامل اقتصادي ،وإن أراد بعض الحكام
ذلك ال يستطيع ألنّ اآلخ��ر ال يريد وألنّ قراره
ليس في يده بل في يد اإلدارة األميركية .أميركا
هي التي ال تريد تكامالً عربيا ً وال جامعة عربية
قوية ،بل تريدنا سوقا ً لها .وإال لماذا ال يتم
تنفيذ عشرات القرارات العربية المتخذة على
صعيد التكامل العربي؟».
وأض���اف« :أم��ا على صعيد العالقات بين
لبنان وم��ص��ر ،نؤكد أن��ه يمكن تطوير هذه
العالقات .ولكي ينمو االقتصاد في ك ّل من لبنان
ومصر لمصلحة الشعبين ،علينا أن نعمل معا ً
لتحقيق ذلك».
وإذ شدّد على رغبته بعالقات «شفافة بين
لبنان وم��ص��ر» ،اق��ت��رح« :زي���ادة ال��ص��ادرات
المصرية إلى لبنان بنسبة الضعفين شرط
أال يؤثر ذلك في الصناعات اللبنانية ،مقابل
أن تعلن مصر استعدادها لزيادة الصادرات
اللبنانية إليها بنسبة الضعفين» ،الفتا ً إلى
أنه «يمكن تطبيق إعطاء األولوية لمصر في
السوق اللبنانية مقابل إعطاء األولوية للبنان
في السوق المصرية».
ولفت إلى القدرات التجارية والتسويقية
الكبيرة في لبنان ومصر نحو أوروب��ا وآسيا
وأفريقيا ،قائالً« :نحن ال نطالب بأن تستوعب
مصر كامل اإلنتاج اللبناني ولكن نطلب من
مصر أن تساعدنا .والمطلوب العمل على
التكامل االقتصادي بين مصر ولبنان والبناء
على كون البلدين قريبين جغرافيا ً وأيضا ً على
المحبة بين الشعبين».
وكشف «أنّ االستثمار اللبناني في مصر بلغ
مستويات مهمة» ،آمالً «أن يستمر ويتوسع،
وخصوصا ً أنّ البيئة االستثمارية في مصر
مؤاتية» .وق��ال« :نأمل في المقابل أن يزداد
االس��ت��ث��م��ار ال��م��ص��ري ف��ي لبنان وأن يفعّ ل
لمصلحة الطرفين».

مذكرة تفاهم بين الهيئة المنظمة لالت�صاالت وCNAM
برعاية وزي��ر االت��ص��االت بطرس
ح��رب ،وف��ي حضور رئيس الجامعة
اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان
السيد حسين ،وقع ك ّل من رئيس الهيئة
المنظمة لالتصاالت باإلنابة عماد حب
الله ،ومدير المعهد العالي للعلوم
التطبيقية الياس الهاشم ،مذكرة تفاهم
لتعزيز التعاون العلمي والتقني بين
الهيئة والمعهد.
وأش���ار ح��ب الله إل��ى «أنّ توقيع
هذه المذكرة يشكل ام��ت��دادا ً للمذكرة
التي وقعت ع��ام  2012بين الهيئة
والجامعة اللبنانية» ،معتبرا ً «أنّ
ه���ذا االت���ف���اق ت��ش��ك��ل خ��ط��وة مهمة
للمؤسستين وتفتح أب���واب تعاون
واسعة بينهما لتأطير كفاءات وخبرات
الطرفين ،وذلك في مجاالت عدة أبرزها:
مساهمة الهيئة في دعم أبحاث الطالب
وم��ش��اري��ع ال��ت��خ��رج خ�لال أعوامهم
الدراسية ،عقد الهيئة لورشات عمل
ومؤتمرات تقنية وأكاديمية في حرم
المعهد وخ��ارج��ه بالتعاون الوثيق
م��ع المعهد ،دع��م ق���درات ال��دراس��ات
واألبحاث والتطوير في المعهد العالي
للعلوم التطبيقية واالق��ت��ص��ادي��ة
عبر تقديم الهيئة ،مجاناً ،عروضا ً
تقنية وغ��ي��ر تقنية (Seminars,
 )Conferencesفي حرم المعهد،
دع��م ق���درات البحث والتطوير عبر
استضافة ط�لاب وخريجي المعهد
ف��ي مقر الهيئة (Research and
 ،)Developmentعقد وتنظيم
دورات تدريبية ( )Trainingخاصة

خالل توقيع المذكرة
للهيئة ف��ي المواضيع ذات الصلة
بتحليالت السوق ،والتحليل الهندسي،
وتأثير اإلشعاعات في الصحة ،ووسائل
قياس اإلشعاعات الكهرومغناطيسية،
وتخطيط األشعة الكهرومغناطيسية،
ومراقبة حركة مرور البيانات ،وجودة
الخدمة ،وغيرها.
وك��ان��ت كلمة ل��رئ��ي��س الجامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
 CNAM-Libanش��دّد فيها على
أهمية تفعيل عالقات الجامعة اللبنانية
مع القطاعيين العام والخاص «بهدف
االرتقاء بدور المؤسسات ،ما سيعود
بالنفع على االقتصاد الوطني بشكل
ع��ام وف��رص عمل للشباب ف��ي شكل
خاص».
وتوجه بالشكر ل��وزارة االتصاالت
«لتعزيزها الـ  DSLالذي يربط فروع

الجامعة اللبنانية والذي مكن الطالب
من مضاعفة استفادتهم».
ورأى وزير االتصاالت أننا «في ك ّل
يوم نواجة تحديات التطور العمالقة
والسريعة في العالم ،ونحن في بلد
يشهد تاريخه أن��ه ك��ان في المراتب
األولى بين الدول المصنفة في العالم
الثالث ،وهو يشكل جسرا ً بين العالم
المتطور علميا ً وثقافيا ً وبين محيطه.
وم��ن ه��ذا المنطلق أنظر إل��ى السبب
ال��ذي دعانا إلى االجتماع اليوم بأن
يلعب لبنان هذا الدور ويؤهل أبناءه
ليكونوا على المستوى العالي من
الخبرات والعلوم التطبيقية التي
تؤهل الشباب اللبناني إليجاد فرص
عمل ،ويحافظ على كرامته فيبقى في
لبنان ب��دل البحث عن بلد يقيم فيه
بكرامة خارجه».

دامرجي :قانون الإيجارات الحالي ولد ميت ًا
اعتبر رئيس «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» في
بيروت وجيه دامرجي «أنّ قانون اإليجارات الحالي هو
تنص
قانون معطل ولد ميتاً ،والفقرة األولى من القانون
ّ
على صندوق دعم الفقراء ولجنة التخمين ،والمجلس
الدستوري قام مشكورا ً بالطعن بهاتين المادتين ،وأصبح
القانون معطالً نهائيا ً وغير قابل للتطبيق والتنفيذ».
وط��ال��ب دام��رج��ي المستأجرين «ب��ع��دم ال��رض��وخ
للضغوطات والوقوف في وجه ك ّل من يحاول أن يتعرض
لهم بالتهويل والترويع بالقانون إلخراجهم من منازلهم

م��ن قبل بعض المالكين» .وق���ال« :إن��ن��ا على ثقة ب��أنّ
المجلس النيابي سيقوم ،في غضون أيام قليلة ،بسحب
هذا القانون وإعادة درسه من جديد ،ليصبح قانونا ً عادال ً
يرضي الطرفين وبخاصة المستأجرين».
واختتم دام��رج��ي« :سيكون لنا موقف حاسم خالل
تحركنا في  27الجاري ،وسنعلن مواقف مهمة في حينها
ألنّ الحركة ستكون كبيرة وسيكون الصوت أقوى» ،داعيا ً
المستأجرين إل��ى «المشاركة في ه��ذا االعتصام الذي
ستكون فيه للمستأجرين مواقف مهمة وكبيرة».

