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اقت�صاد

افتتاح اليوم الوطني لل�صناعات الغذائية في البيال :زعيتر والم�شنوق وقعا مذكرة تعاون
�سالمة الغذاء ال تتعار�ض مع نمو االقت�صاد وال�سياحة حول التخطيط العمراني وحماية البيئة

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن «اليوم
الوطني للصناعات الغذائية» ال��ذي تنظمه نقابة
أصحاب الصناعات الغذائية ،في البيال ،تزامنا ً مع
تنظيم معرض «هوريكا» ،في حضور :وزيري الزراعة
أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور ،مدير
برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة علي برو
ممثالً وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم ،ومديرون
عامون في ال��وزارات والمؤسسات العامة المعنية،
ورؤساء الهيئات االقتصادية والتجمعات الصناعية
والنقابات القطاعية والتعاونيات الزراعية والتجار
والمستوردون والصناعيون.

البساط

وألقى رئيس النقابة المهندس منير البساط كلمة
قال فيها« :درجت العادة على تنظيم اليوم الوطني
للصناعات الغذائية تزامنا ً مع اقامة معرض هوريكا
السنوي ال��ذي نعتبره مناسبة لعرض اإلنجازات
والمشاريع المستقبلية والتحديات التي تواجهنا.
ولكنّ الصورة هذا العام مختلفة بعض الشيء عما
سبق في الماضي ،فقد بدأنا نستشعر مشاكل كبيرة
تح ّد من نمو قطاع الصناعات الغذائية ،فبعدما كان
يسجل القطاع نموا ً تصاعديا ً بنسبة تتراوح بين 10
و  15في المئة ،سجلت المؤشرات عن الفصل األول
من ه��ذا العام تراجعا ً بسيطا ً مقارنة مع السنين
الماضية».
وت��ط��رق ال��ب��س��اط إل��ى مشاكل تصريف اإلن��ت��اج
الناجمة عن إغالق الحدود البرية« ،األمر الذي أدى إلى
إقفال بعض المصانع خطوط إنتاجها» ،موجها ً تحية
إلى جميع ال��وزراء المعنيين بهذا الملف «لتعاونهم
وتفهمهم» ،وناشدهم «العمل أكثر من أجل التخفيف
من وط��أة الكارثة التي قد تصيب القطاع اإلنتاجي
الصناعي والزراعي».

فادي الجم ّيل

وتحدث رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي
الجميل ،منوها ً بجهود الصناعيين «الذين لم ييأسوا
م��ن األوض���اع المتفاقمة» ،م��ش �دّدا ً على «مواصلة
النجاحات رغم الصعوبات الكبيرة واليومية التي
تعترض تحقيق المزيد من التفوق واإلبداع».
ورك���ز ف��ي مداخلته على «أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بين
القطاعين العام والخاص من أجل اجتياز هذه المرحلة
بأق ّل الخسائر» ،وحيا «جهود ال���وزراء المعنيين
بالملفات االقتصادية الذين يولون الشأن الصناعي
ك ّل رعاية واهتمام».

شهيب

ورأى الوزير شهيب ،من جهته« ،أننا نمر بمرحلة
غير طبيعية ،إن كان بسبب عوامل الطبيعة أو بسبب
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية ،وارتباط
الشلل أيضا ً بعدم وجود قدرة على التشريع أو إجراء
تعديالت على تشريعات قائمة ،وعلى صعيد عدم

اتخاذ القرارات بسبب حال اإلدارة اللبنانية .ورغم ك ّل
الظروف المحيطة ببلدنا ،ما زال لدينا موقع مقبول
إلنتاجنا في العديد من الدول التي نصدر إليها».
واعتبر «أنّ التحدي األك��ب��ر ه��و كيفية تصدير
منتجاتنا في حال استمرار إقفال المعابر البرية»،
وقال« :على الدولة أن تلتزم بدفع فرق النقل البري
كي نبقى قادرين على المنافسة ،وإال فقدنا أسواقنا
التي بنيت بقدرات صناعية متفوقة وبتعب وجهود
المزارعين اللبنانيين .وسنتابع الملف في مجلس
الورزاء يوم الخميس المقبل .وهدفنا المحافظة على
أسواقنا الخارجية ،ويمكن تحقيق ذل��ك من خالل
التعاون الجاد بين الجميع».

الحاج حسن

وت��ح��دث ال��وزي��ر ال��ح��اج حسن ع��ن ثالثة ملفات:
االس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر وال��ن��ق��ل ،س�لام��ة ال��غ��ذاء،
والمواصفات والتطوير .وقال« :بالنسبة إلى الملف
األول ،وتأثر حركة االستيراد والتصدير ،فإنه مرتبط
بتدابير وزارة المالية في المرافىء وبإقفال معبر
نصيب على الحدود السورية ـ األردنية.
وتطرق إلى ملف سالمة الغذاء ،مؤكدا ً أنه «ليس
باألمر الجديد» ،رافضا ً «اعتبار القطاع الصناعي
مستهدفا ً بالحملة» .ودعا إلى «المعالجة الموضوعية
والعلمية عبر مواصلة التدريب والتطوير وااللتزام
بالمواصفات وتطبيق القوانين المرعية» ،مشدّدا ً على
«أنّ مصلحة ك ّل صاحب مصنع أن يكون إنتاجه وفق
أعلى المعايير الصحية والبيئية».
وأوضح الحاج حسن «أنّ نمو االقتصاد يحتاج إلى
التطوير ،وإذا لم يحصل التقدم ،فإنّ التراجع حتمي،
والتطور يحتاج إلى األبحاث والعلوم والتكنولوجيا
وارت��ق��اب المخاطر والمصاعب والمعرفة والدمج
والتسويق كي نطور عمل المؤسسة».

أبو فاعور

وأكد أبو فاعور «أنّ نجاح حملة سالمة الغذاء هو
هدف مركزي» ،داعيا ً إلى «عدم الوقوع في وهم أنّ
سالمة الغذاء تتعارض أو تتضارب مع االقتصاد
والسياحة» ،مشدّدا ً على «أنّ الحملة لم تؤثر سلبا ً ال
على االقتصاد وال على السياحة ،وعلى أنّ األولوية
التي يضعها هي سالمة وصحة المواطن».
وقال« :إنّ الحملة لم تكن أبدا ً على حساب ضرب
الصناعة الوطنية ،بل حققت نجاحات تمثلت بتراجع
نسبة الفحوصات غير المطابقة إلى ما بين  12و 15
في المئة ،كما أنّ صاحب المؤسسة أصبح يقوم تلقائيا ً
بالفحوص المخبرية للتأكد من التزامه المواصفات
والمعايير».
وأكد «أن ال استهداف ألحد بل إنّ الهدف هو حماية
سالمة المواطن» ،مرحبا ً بفكرة «رفع مستوى التنسيق
على مستوى الكشوفات بين ال����وزارات المعنية
والقطاعات المعنية» ،رافضا ً «أي تهمة بإقفال أي
مؤسسة من دون حق».

معر�ض هند�سي في «اللبنانية»
للتقريب بين الطالب و�سوق العمل
افتتح بعد ظهر أمس»المعرض
ال��ه��ن��دس��ي» األول ال���ذي ينظمه
«ال��ت��ج��م��ع اإلس�لام��ي الهندسي»
ومجلس ال��ط�لاب ـ ال��ف��رع الثالث
في الجامعة اللبنانية في الحدث،
برعاية وحضور وزي��ر الصناعة
ح��س��ي��ن ال���ح���اج ح��س��ن ورئ��ي��س
الجامعة الدكتور ع��دن��ان السيد
حسين ،ممثالً بمدير كلية الهندسة
الدكتور خالد الطويل ،وفي حضور
م��دي��ر معهد ال��ب��ح��وث الصناعية
الدكتور سعد الفرن ،قيادة الجيش
ممثلة بمديرية الهندسة والقوات
ال��ب��ح��ري��ة ،أص���ح���اب ال��ش��رك��ات
والمؤسسات الصناعية المشاركة،
ومهندسين وأساتذة وطالب.
وأل��ق��ى رئ��ي��س التجمع السيد
علي ال���زور كلمة ش��دّد فيها على
دور الجامعة اللبنانية ،الفتا ً إلى
«أنّ ال��ه��دف م��ن إق��ام��ة المعرض
ال��ص��ن��اع��ي ه��و األخ���ذ ب��ي��د زم�لاء
المستقبل والعمل على مساعدتهم
والتقريب بينهم وبين سوق العمل
من خالل دعوة أكثر من  40شركة
ومؤسسة صناعية لعرض أفكارها
ومشاريعها ومنتجاتها ،والسعي
إلى تواصل هذه الشركات مع أكبر
عدد ممكن عن الطالب ،وخصوصا ً
ط�لاب المرحلة األخ��ي��رة ،وفتح
مجاالت عمل لهذه الشريحة ،إضافة
إل��ى ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات والتقنيات
المعتمدة ف��ي ال��ع��م��ل الصناعي
لتعزيز مهنة الهندسة».
وأل��ق��ى ال��ط��وي��ل ك��ل��م��ة رئيس
الجامعة ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا النوع
م��ن ال��ن��ش��اط��ات ي��س��م��ح للطالب
بالخروج قليالً من اإلطار األكاديمي
وال��ن��ظ��ري إل���ى اإلط����ار العملي،
فيسمح لهم م��ن ناحية بعرض

إنجازاتهم العملية ،وم��ن ناحية
أخرى بالتعرف إلى أن��واع عديدة
من المنتجات واألعمال الهندسية
على أرض ال��واق��ع ،ضمن إطارها
الصناعي والتجاري».
وأض���اف« :ه��ذا المعرض يوفر
أي���ض���ا ً ف��رص��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ط�لاب،
وكذلك للصناعيين وأرب��اب العمل
الهندسي في لبنان على السواء،
للتالقي ضمن إطار مناسب للتبادل
والتعرف إلى الطاقات واإلمكانات
المتوافرة عند الطرفين ،بما يسمح
بتحقيق الغاية المنشودة ،أال وهي
فتح آف��اق مستقبلية لطموحات
طالبنا وآمالهم بتحديد خياراتهم
المهنية ما بعد الخارج».
ول���ف���ت ال����ح����اج ح���س���ن ،م��ن
ج��ه��ت��ه ،إل���ى «أنّ إق��ام��ة معرض
للشركات الهندسية بالتعاون
م��ع كلية الهندسة ف��ي الجامعة
اللبنانية والتجمع المهني ممثالً
بالتجمع اإلس�لام��ي للمهندسين
وطالب الكلية هو مشروع ينبغي
ال��ش��ك��ر ع��ل��ي��ه وال��ت��ش��ج��ي��ع على
إق��ام��ة أنشطة مماثلة ف��ي كليات
الهندسة في الجامعات المختلفة
واالختصاصات المختلفة ،ألنه باب
إلى المعرفة والعلم والطالب الذين
يتعرفون على م��ا س��وف يصبح
مهنتهم وعالمهم وهم على مقاعد
الدراسة يزودهم معرفة بالمهنة
قبل ممارستها وي��زي��ده��م علماً،
والهدف الثاني من المعرض هو أن
تتعرف الشركات على المهندسين
المستقبليين وعلى كفاءاتهم».
وأض���اف« :ال��ه��دف ال��ث��ال��ث هو
م��ع��رف��ة ال��ط��ل��ب ف��ي س��وق العمل
ف��ي م��وض��وع الهندسة ودراس���ة
التخطيط ال�لازم لمعرفة حاجات

س��وق العمل المحلي ،وف��ي هذا
اإلطار فإنّ وزارة الصناعة معنية
بهذا األم��ر وكذلك وزارت���ي العمل
والتربية والتعليم العالي وكذلك
رئ��اس��ة مجلس ال����وزراء ووزارة
المالية من مه ّماتهم إجراء دراسات
مفصلة لتوجيه العمل الهندسي
بالتعاون مع الشركات الصناعية
لينعكس ذل��ك على س��وق العمل
وعلى أي دراس��ات هندسية يجب
التوجه للترغيب في اختصاصات
غير موجودة وإيجاد اختصاصات
م��ط��ل��وب��ة م���ن خ��ل�ال س��ي��اس��ات
اقتصادية معنية وهذا أمر أساسي
وحيوي وضروري».
وأكد الحاج حسن «أنّ الجامعة
اللبنانية هي جامعة الوطن وهي
ت��ض��م ك��� ّل أب��ن��اء ال���وط���ن ،وكلنا
نحرص على أن تبقى كذلك وتؤدي
وظيفتها ف��ي شكل ك��ام��ل ومهما
اش��ت��دت ال��خ�لاف��ات السياسية».
وق����ال« :فلنلتق ع��ل��ى تطويرها
ب��ك� ّل المستويات وال��وس��ائ��ل وال
سيما لجهة المناهج والمستويات
التعليمية وم��ع��ال��ج��ة ال��ش��وائ��ب
ولنعلم جميعا ً أنّ الجامعة اللبنانية
ه��ي المؤسسة األم ف��ي التعليم
العالي في لبنان ،فالدولة لديها
الجامعة اللبنانية أوالً ،وال يمكن
للجامعات الخاصة التي نحترم أن
تح ّل مكان الجامعة اللبنانية إلداء
ال���دور الوطني الجامع وال يمكن
أن ت��ؤدي ال��دور في استيعاب هذا
العدد الكبير من الطالب وبأقساط
زهيدة جداً».
وفي الختام ،جال الحضور على
المعرض الهندسي ال��ذي يستمر
حتى  24الحالي.

وقع وزيرا البيئة واألشغال العامة
وال��ن��ق��ل محمد ال��م��ش��ن��وق وغ���ازي
زعيتر أم���س ،م��ذك��رة ت��ع��اون بين
الوزارتين لتنسيق أهدافهما «ذات
الطابع البيئي ،وتحديد األولويات
ف��ي م��ج��االت وس��ب��ل ال��ت��ع��اون في
قضايا الحوكمة البيئية والتخطيط
العمراني وتنظيم األراضي ،وتنظيم
اس��ت��ث��م��ار ال���ش���واط���ىء ،وتفعيل
ال��ت��ع��اون ضمن المجلس الوطني
للمقالع وال��ك��س��ارات ،ودع��م إق��رار
مشروع قانون حماية نوعية الهواء
وتخفيف التلوث من جراء النقل البري
والبحري ،والتعاون في المشاريع
المتعلقة بتغير المناخ ومعالجة
المخلفات النفطية ج��راء العدوان
اإلسرائيلي ،وال��ت��ع��اون ف��ي مجال
حماية البيئة البحرية ومكافحة
التلوث والتنسيق في مجال إشغال
األمالك العامة البحرية».
وخالل حفل التوقيع الذي شارك
ف��ي��ه م��دي��ر اإلدارة المشتركة في
وزارة األش��غ��ال منير صبح وع��دد
من مستشاري وزير البيئة ورؤساء
المصالح ،قال المشنوق« :نحاول في
هذا اللقاء شرح القضايا المشتركة
بيننا وبين وزارة األشغال في مذكرة
التعاون .فهناك الحوكمة والتخطيط
العمراني والتنظيم المدني حيث
هناك دور ل��وزارة البيئة ،من خالل
تقييم األث��ر البيئي ،وهناك محافر
الرمل والمقالع ،إضافة إلى نوعية
الهواء وك ّل ما يتبع ذلك».
وأكد «حرص مجلس ال��وزراء على
دع��م وزي��ر األش��غ��ال العامة ف��ي ك ّل
ما يتعلق خصوصا ً بالطرقات التي
نحتاج إليها في لبنان ،وكذلك عندما
واجهتوزارةاألشغالعناصرالطبيعة
التي أدت إل��ى انهيار ط��رق وضرب
ش��واط��ىء» ،آم�لاً «م��ن خ�لال مذكرة
التعاون هذه ،أن نعزز ك ّل هذه األمور
وأن نجد تكامالً بين الوزارتين».

ولفت زعيتر ،من جهته ،إلى «أنّ
ه��ذا التعاون هو من أج��ل مصلحة
اإلن���س���ان وال��م��واط��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي،
وتحسين ه��ذه البيئة العمرانية
أو ال��ط��رق أو معالجة ال��م��رام��ل،
وه��ذه المذكرة توقع ألول مرة بين
الوزارتين لإلصرار على تنفيذ ك ّل
ال��ق��رارات والمراسيم التي تتعلق
بعملهما».
وح���ول تطبيق ق��ان��ون السير
ال����ذي ب���دأ س��ري��ان��ه أم����س ،سئل
الوزير المشنوق عن كيفية تخفيف
التلوث الناتج ع��ن ق��ط��اع النقل،
ف��ق��ال« :ن��ح��رص ع��ل��ى أن يتطور
موضوع ضبط أوض��اع السير في
لبنان إلى حيث يمكن للمواطن أن
يصل إل��ى ما يقصده على الطريق
ضمن السالمة العامة والتخفيف
م��ن ال��ت��ل��وث ال��ح��اص��ل ،ون��ري��د أن
نخفض نسبة الرصاص الموجود
ف��ي النفط أو البنزين وال��م��ازوت،
وخصوصا ً المازوت األحمر لنصل
إلى  pdm 10كما هو موجود في ك ّل
أوروب��ا ،ونحن اآلن نلوث كثيرا ً من

خالل هذه المحروقات .وإن لم نصل
إلى المعدالت األوروربية ،سيؤدي
ذلك إلى خطر على السائقين بسبب
تنشقهم هذه العوادم».
وأكد وزير األشغال ،من ناحيته،
أنّ «تطبيق قانون السير تحديداً ،ال
يرتبط مباشرة بموضوع الطرقات،
ل��ك��نّ ه��ذا ال يعني إع��ف��اء ال���وزارة
والحكومة من مسؤولياتها بصيانة
الطرق الدولية الرئيسية ،غير أنّ
األمر األهم هو موضوع اإلشارات ،وقد
ت ّم تلزيم هذه اإلشارات وبدأ تنفيذها
على الطرقات الدولية بالتنسيق مع
قوى األمن الداخلي وك ّل المعنيين،
وق���د أخ����ذت ه���ذه ال��م��س��أل��ة على
مسؤوليتي فوراً ،وستكون اإلشارات
ج��اه��زة خ�لال يومين كما أعتقد،
ألنّ المتعهد بدأ العمل باإلشارات
المطلوبة وفقا ً لبنود قانون السير،
إض��اف��ة إل��ى صيانة اإلن���ارة التي
تعتبر مثل صيانة الطرقات ،ونحن
نلزمها س��ن��وي �ا ً ل��ش��رك��ات يجري
اختيارها وف��ق�ا ً ل�لأص��ول المرعية
اإلجراء لصيانة اإلنارة».

ال�سفير الم�صري زار غرفة طرابل�س:
لتحديث التبادل التجاري بين البلدان العربية
زار السفير المصري في لبنان
محمد بدر الدين زايد غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي ،وعقد مباحثات مع
رئيس الغرفة توفيق دبوسي ،ثم
عقدا والوفد المرافق لقاء موسعا ً مع
رجال األعمال في طرابلس.
وأكد دبوسي «أهمية العمل على
توثيق الروابط بين مصر ولبنان في
المجاالت كافة» ،الفتا ً الى «أنّ لبنان
تربطه عالقات ممتازة مع أشقائه
ال��ع��رب ،إال أنّ العالقات الثنانية
المصرية ـ اللبنانية تبقى لها نكهة
خاصة ومختلفة ،بفعل ال��رواب��ط
التاريخية الممتدة التي تجمع بين
البلدين».
وق���ال« :نتوسم ف��ي ه��ذا اللقاء
ج�لاء أم��ور كثيرة أم��ام المصدرين
اللبنانيين ،وخصوصا ً الزراعيين
م��ن��ه��م ،ف���ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ال��ت��ي
يواجهون فيها ظروفا ً قاسية ناتجة
ع��ن ح���االت استثنائية تشهدها
ب��واب��ات العبور البرية ف��ي بلدان
الجوار العربي».
وأش��ار السفير زاي��د ،من جهته،
إلى «العالقات الوطيدة بين مصر
ولبنان» ،الفتا ً إل��ى «أنّ علينا أن

نقرأ ت��ح��والت العصر بشكل جيد
ألنّ العالقات الدولية ،وال سيما في
وجهها االقتصادي ،باتت متغيرة من
دون أن يغرب عن بالنا أهمية العمل
على تطوير العالقات االقتصادية
وتحديث عالقات التبادل التجاري
بين البلدان العربية الشقيقة ،ألنّ
العالقات العربية البينية في ك ّل
المجاالت يجب أن تبنى على أسس
التفاهم والتكامل ،وأن تتم دراستها
في شكل علمي دقيق ومختلف عن
ال��م��اض��ي ك��ل��ي�اً ،م��ن حيث األس��س
والمنهج» .وشدّد زايد «على ضرورة
تطوير العالقات االقتصادية البينية
العربية وتعميقها وتعزيز حركتها،
بالتزامن مع انفتاحنا على الدول
األخرى خارج المجموعة العربية،
ومنها الصين على سبيل المثال ال
الحصر ،وأن تتعزز حركة التفاعالت
اإليجابية ف��ي ال��ع�لاق��ات العربية
العربية والتي نراها خطوة مهمة
في سبيل إقامة بنى تحتية قوية
من العالقات التكاملية في المجاالت
المختلفة والمتعددة».
ثم دار حوار بين السفير المصري
والحاضرين من تجار ومصدرين

ومستوردين زراع��ي��ي��ن ،واستأثر
ملف «الشاحنات والسائقين وحركة
النقل الترانزيت التجاري البري»
على جانب كبير من الحوار.
وأع��ل��ن السفير ال��م��ص��ري «أنّ
المسألة ال يمكن معالجتها ،خصوصا ً
بالنسبة إل��ى سائقي الشاحنات
ال��م��ب��ردة وخالفها م��ن الشاحنات
األخرى ،من دون توفر الئحة فعلية
ب��أس��م��اء ال��ن��اق��ل��ي��ن والشاحنين
والسائقين المعتمدين من شركات أو
مؤسسات مسجلة أصوالً ،وذلك وفقا ً
للوائح صحيحة وحقيقية ،وأن تكون
هذه اللوائح ممهورة بتوقيع النقابة
التي ينتمي إليها هذا السائق وأن
تكون مصدقة من السلطات الرسمية
أي من الوزارات المعنية لكي يصار
إلى القيام بما يمكن القيام به حيال
هذه المسألة التي سنوليها العناية
الكاملة بالتشاور مع سلطات بلدنا
ذات االختصاص والصالحية».
ورفع دبوسي مذكرة إلى الحكومة
المصرية عبر السفير زايد ،تضمنت
محاور أساسية من شأنها أن تلعب
دورا ً حيويا ً في تعزيز العالقات بين
مصر ولبنان في ك ّل المجاالت.

�إقبال وا�سع على الجناح ال�سوري
في معر�ض «هوريكا»
أكد اتحاد المصدرين السوريين أنّ الجناح السوري في معرض هوريكا
 2015للصناعات الغذائية وخدمات الضيافة والتعبئة والتغليف الذي انطلقت
فعالياته يوم االثنين الماضي في بيروت يلقى إقباال ً متميزاً.
وأوضح أمين س ّر االتحاد مازن حمور في تصريح« ،أنّ مشاركة سورية في
المعرض أتاحت الفرصة للصناعيين السوريين لعرض منتجاتهم الغذائية
بشقيها الزراعي والحيواني والتواصل مع العارضين من دول أخرى بهدف
الترويج المناسب للمنتجات السورية التي تالقي استحسانا ً لدى األسواق
الخارجية».
وأشار حمور إلى «أنّ االتحاد عازم على المشاركة في المعارض القادمة
وزيادة حجم المشاركة السورية في ضوء التقييمات التي يجريها االتحاد لكل
معرض».
وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد المصدرين للقطاع الزراعي إياد محمد ،من
جهته« ،أنّ الجناح السوري الذي يضم شركات متميزة في مجال الصناعات
الغذائية يلقى إقباال ً متميزا ً لكونها تحظى بسمعة طيبة وانتشار واسع من
خالل منتجاتها الغذائية عالية الجودة وسعرها المنافس وامتالكها العديد من
العالمات التجارية المشهورة داخل وخارج سورية».
وقال محمد« :إنّ الصناعات السورية بمختلف قطاعاتها بما فيها الغذائية،
بدأت تستعيد مكانتها في األسواق الداخلية والخارجية ،وإنّ االتحاد يسعى
بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى تعزيز شعار
«صنع في سورية» وإع��ادة التألق إليه في المرحلة الحالية ومرحلة إعادة
اإلعمار».

�أثينا ت�أمل التو�صل �إلى اتفاق
حول نقل الغاز مع مو�سكو
أعلنت أثينا أنها تأمل التوصل مع موسكو قريبا ً إلى اتفاق حول أنبوب يحمل
الغاز الروسي إلى أوروبا ويعبر أراضي اليونان ،الفتة إلى أنها أجرت مباحثات
وصفتها بالبناءة مع عمالق الغاز الروسي شركة غازبروم ،حيث زار رئيسها
التنفيذي ألكسيس ميلر الثالثاء العاصمة اليونانية.
وسبق لليونان أن أبدت اهتماما ً بأنبوب الغاز المذكور خالل مباحثات جرت
الشهر الماضي بين رئيس ال��وزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس
الروسي فالديمير بوتين في موسكو ،وأعربت أثينا عن أملها بأن تحصل من
روسيا على مدفوعات مسبقة متعلقة بمشروع األنبوب ،استنادا ً إلى األرباح
المستقبلية التي ستجنيها موسكو من نشاط األنبوب.
ولم يدل رئيس شركة الغاز الروسية بأي تعليق للصحافة حول موضوع
المدفوعات المسبقة عقب اجتماعه مع تسيبراس.
وتعيش اليونان حاليا ً ضائقة مالية حادة في ظ ّل مساعيها إلى التوصل
إلى اتفاق مالي مع االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ
جديدة تتيح حصول أثينا على المزيد من المساعدات المالية من دائنيها.
وكانت روسيا نفت السبت الماضي تقارير إعالمية ألمانية أوردت أنّ مشروع
أنبوب الغاز قد يدر على اليونان مبلغ خمسة مليارات يورو ( 5.3مليارات
دوالر) ،وهي أموال كفيلة بإنقاذ خزينة البالد شبه الفارغة.
وقال وزير الطاقة اليوناني باناجيوتيس الفازانيس إنّ مشروع األنبوب
مصلحة كبيرة لبالده ويندرج ضمن أولوياتها.
وبعدما تخلت روسيا العام الماضي عن خطط تنفيذ مشروع أنبوب ساوث
ستريم لنقل غازها إلى أوروبا ،تنكب حاليا ً على بحث خطط بديلة لمد أنبوب
عبر تركيا ويصل الحقا ً إلى اليونان عبر البحر األسود ،وذلك بالنظر إلى اعتزام
موسكو وقف تصدير غازها عبر أوكرانيا بحلول العام .2019
وذكر ميلر أنّ مشروع األنبوب مع تركيا قد ينجز بواسطة تحالف شركات
روسية أوروبية ،مضيفا ً أنّ غازبروم ستضخ عبر األنبوب  47مليار متر مكعب
عبر اليونان.

تحرك فنزويلي ـ قطري داخل �أوبك»
لدعم �أ�سعار النفط
أعلنت مصادر حكومية فنزويلية أنّ وزير النفط أسدروبال تشافيز ترأس
وفدا ً فنزويليا ً إلى قطر لالجتماع مع مسؤولين قطريين أمس ،بعدما أجرى
محادثات مماثلة في إيران والسعودية في تحرك داخل منظمة أوبك بحثا ً عن
وسائل لدعم أسعار النفط.
وتع ّد فنزويال التي تعاني من الركود االقتصادي من بين أعضاء أوبك األش ّد
تضررا ً من هبوط أسعار النفط ،ولم تتمكن حتى اآلن من اقناع السعودية
وحلفائها الخليجيين بخفض اإلنتاج وتدرس خيارات متعددة لتعزيز موقفها
ومن بينها مقترح بمزج خامها الثقيل مع خامات أوبك األخف.
وقال تشافيز عبر تويتر «عقدنا اجتماع عمل ممتازا ً مع وزير الطاقة والصناعة
القطري محمد بن صالح السادة».
ويصحب تشافيز في جولته وزير المالية رودولفو ماركو ،ووزيرة الخارجية
ديلسي رودريجيز وهو ما يوضح األهمية التي يوليها الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو لتلك الجولة.
وقابل الوفد الفنزويلي أيضا ً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .وأعلنت
وزارة الطاقة الفنزويلية في بيان « أنّ الوزير تشافيز أكد أنّ فنزويال وقطر لديهما
روابط استراتيجية مهمة ويدرسان مشروعات استثمارية عديدة لرجال أعمال
قطريين في حزام أورينوكو النفطي».
وتعقد فنزويال آماال ً في مستقبل صناعتها النفطية على الخام الثقيل من
منطقة أورينوكو التي تحوز الجزء األكبر من احتياطياتها البالغة نحو 300
مليار برميل.
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة موضوعات متعلقة بمقترح فنزويال لخلق
إجماع في أوبك على حماية السوق من المخاطر الخارجية التي سببت قدرا ً
كبيرا ً من عدم االستقرار في األسعار على مدى األشهر الماضية ،كما ت ّم االتفاق
على ضرورة دعم منظمة أوبك باعتبارها الوسيلة المثلى للحوار والتعاون
واستقرار مستويات أسعار الخام.
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في الخامس من يونيو حزيران .وكانت إيران
ومسؤول ليبي في أوبك طالبا المنظمة بالنظر في خفض اإلنتاج بينما قالت
الكويت إنّ السياسة لن تتغير.

زيادة مخزونات النفط الأميركية
مع تراجع �أن�شطة الم�صافي

غ�صن �شارك في م�ؤتمر العمل العربي في الكويت:
للتوافق على عقد اجتماعي بين �شركاء الإنتاج
ش��ارك رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان غسان
غصن في الدورة الثانية واألربعين لمؤتمر العمل العربي في
الكويت من  25 - 18نيسان الحالي.
وأكد في كلمة ألقاها خالل المؤتمر أنّ «الحوار الحقيقي
بين النسيج الوطني الذي تتشكل منه مجتمعاتنا وكذلك
الحوار بين أقطار أمتنا العربية يقتضي أن يقوم على أساس
االحترام والتكافؤ والمساواة والعدالة ،وهو وحده المخرج
من هذا المنزلق الخطير ،منطلقين من إيمان راسخ بأنّ العدو
الذي يقاتلنا في أرضنا وديننا ووجودنا هو إسرائيل وأنّ
أدوات الصهيونية قوى اإلرهاب والتكفير الظالمية تسعى
إلى تشتيت إرادتنا وطاقاتنا واشغالنا في حروب عبثية
واقتتال مذهبي وجرنا إلى صراعات جانبية تقودنا إلى هذا
الدرك الخطير الذي وصلنا إليه».
وأشار غصن إلى تفاقم معدالت البطالة في لبنان ،وقال:
«إذا كانت أسباب البطالة في بلدنا قد نشأت بسبب بنية
النظام االقتصادي اللبناني الهشة القائمة على الريوع

وعلى قطاع الخدمات وه��ي قطاعات غير مولدة لفرص
العمل ،فإنّ ما جرى من حرب على الشقيقة سورية منذ أكثر
من أربع سنوات وما تسببت به تلك الحرب من مآس ومن
نزوح كثيف بلغ إلى لبنان وحده أكثر من مليون ونصف
المليون مواطن سوري ،مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة
بسبب استغالل اليد العاملة السورية الرخيصة بدل العمال
اللبنانيين وحرمانهم من أي ضمانات وتأمينات اجتماعية،
فكانت الحصيلة استغالل مزدوج للعامل اللبناني والسوري
في آن معاً».
وأيد «ما جاء في تقرير المدير العام بأنّ التوافق على عقد
اجتماعي جديد في إطار الحوار الثالثي المتكافئ بين شركاء
اإلنتاج أصبح أمرا ً ضروريا ً أكثر من أي وقت مضى ،وذلك
بجميع االعتبارات التي أوردها التقرير ،وبوجه خاص وجوب
تكامل النمو االقتصادي مع التنمية االجتماعية .بحيث يتأمن
التوازن االجتماعي وهو المعبر األساس للعدالة االجتماعية
التي تحقق االستقرار االجتماعي والسلم األهلي».

أظهرت بيانات حكومية أنّ مخزونات النفط الخام التجارية في الواليات
المتحدة األميركية قفزت األسبوع الماضي حوالي ضعف ما توقعه المحللون،
إذ خفضت المصافي إنتاجها بعد أن وصل إلى مستوى قياسي موسمي مرتفع
بينما تراجعت مخزونات البنزين على غير المتوقع وزادت مخزونات نواتج
التقطير.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األميركية إلى أنّ مخزونات الخام
زادت  5.32مليون برميل في األسبوع الماضي وكانت توقعات المحللين تشير
إلى زيادة قدرها  2.9مليون برميل.
وكانت هذه الزيادة األسبوعية الخامسة عشرة على التوالي لمخزونات
الخام ورفعت المخزونات التجارية األميركية إلى مستوى قياسي.
وارتفعت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود اآلجلة في كاشينج
بأوكالهوما  738ألف برميل وهي ثاني أصغر زيادة للمخزونات في مستودع
كاشينج هذا العام.
وأظهرت البيانات أنّ واردات الواليات المتحدة من النفط الخام ارتفعت
األسبوع الماضي بمقدار  617ألف برميل يوميا ً إلى  7.26مليون برميل.
وانتعشت أسعار العقود اآلجلة للنفط األمريكي عقب ص��دور بيانات
المخزونات لتغير اتجاهها نحو الصعود.
وأظهر التقرير أنّ إنتاج المصافي هبط  230ألف برميل يوميا ً بعد أن وصل
إلى مستوى قياسي مرتفع .وبلغ اإلنتاج  15.98مليون برميل يوميا ً وهو
يعادل اآلن ما كان عليه قبل عام.
وانخفض معدل تشغيل المصافي  1.1نقطة مئوية إلى  91.2في المئة من
طاقتها اإلنتاجية.
ونزلت مخزونات البنزين  2.1مليون برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين
بهبوط قدره  700ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة والديزل  395ألف
برميل مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها  1.2مليون برميل.

