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اقت�صاد

تقاطعات بين بوتين «الأورا�سي» ...وجينغ بينغ «طريق الحرير»

زار بري و�سالم ووقع بروتوكول تعاون مع وزارة االقت�صاد

�سباق ال�سيطرة على �سوق الطاقة العالمية

�أبراموف :ب�إمكان لبنان الإفادة من االتحاد الجمركي
بين رو�سيا وكازاخ�ستان و�أرمينيا

فارس سعد
بالتزامن مع الحراك الذي يبديه
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في
حديقته الخلفية ـ أوراسيا ،تسلمت
روسيا اعتبارا ً من أول نيسان ولمدة
عام كامل رئاسة مجموعة «بريكس»
لالقتصادات الناشئة التي تض ّم إلى
جانبها ،البرازيل والهند والصين
وج��ن��وب أفريقيا ،وم��ا يعنيه هذا
التسلّم من الدور الحيوي لموسكو في
المرحلة المقبلة من حرب السيطرة
على مصادر الطاقة ،وج��اء االتفاق
ال��ن��ووي بين إي��ران وال���دول الست،
ليضيف إلى هذا المحور الدور الجديد
ال���ي ستطلع ب��ه ط��ه��ران كوسيط
لوجيستي ومركز لتخزين وم��رور
الطاقة ،خاصة أن إي��ران تشكل في
احتياطاتها من النفط والغاز  14في
المئة و 36في المئة من احتياطيات
ال��ش��رق األوس����ط ،و 9.3ف��ي المئة
و 13.1ف��ي المئة م��ن احتياطيات
العالم على التوالي.
وي��ت��ق��اط��ع ال��م��ش��روع ال��روس��ي
األوراس��ي مع المشروع الصيني في
تأسيس البنك اآلسيوي الذي يهدف
إلى تمويل «طريق الحرير الجديد»
ال���ذي ي��ص��ل ش���رق آس��ي��ا وج��ن��وب
شرقها بعضها ببعض وبأوروبا ،برا ً
عبر وسط آسيا ،وبحرا ً عبر سلسلة
من الموانئ انطالقا ً من شرق وجنوب
آسيا ،ولهذا نشاهد الهجمة الغربية
لالنضمام إل��ى ه��ذا البنك كألمانيا
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ،وقد
أنض ّمت أوستراليا وتركيا ومصر
وحتى ك��وري��ا الجنوبية وت��اي��وان
إل��ى قائمة حلفاء واشنطن الذين
طلبوا االنضمام إلى البنك اآلسيوي.
وفي هذا السياق كان توقع الرئيس
الصيني شي جينغ بينع في التاسع
وال��ع��ش��ري��ن م��ن آذار ال��م��اض��ي أن
تتجاوز التجارة مع الدول المشاركة
في خط بكين إلنشاء «طريق الحرير
الجديد»  2.5ترليون دوالر خالل
عشرة أعوام.
ف���ي ك��ت��اب��ه «رق���ع���ة ال��ش��ط��رن��ج
الكبرى -السيطرة األميركية وما
يترتب عليها جيواستراتيجياً»،
يرى زبيغنيو بريجنسكي المستشار
السابق لألمن القومي األميركي أيام
الرئيس جيمي كارتر بين عام1977
و ،1981يرى أن أوراسيا ( أوروبا -
آسيا) تشكل مكمن التحدي السياسي
واالقتصادي للسيادة األميركية على
العالم ،وأن قوة أوراسيا تفوق بشكل
كاسح قوة أميركا.
وي��ع��ل��ن بريجنسكي أنّ أفضل
روس��ي��ا بالنسبة لألميركيين هي
روس��ي��ا غ��ي��ر ال��م��وج��ودة ،روس��ي��ا
المحطمة التي يستغلها جيرانها.

ولفهم ما قاله بريجنسكي فمن
الضروري النظر إلى األمور من منظار
الجغرافيا السياسية .فأوراسيا
تمتد من حدود أوروبا الغربية على
ال��م��ح��ي��ط األط��ل��س��ي ح��ت��ى ضفاف
الصين وروسيا على المحيط الهادئ
في ال��ش��رق .وتضم أوراس��ي��ا ثالثة
أرب���اع م��ص��ادر الطاقة ف��ي العالم،
وهي أكبر قارات العالم ،وفيها معظم
ثرواته وفيها ست دول ضخمة من
الناحية االقتصادية والعسكرية،
والدولتان األكثر سكانا ً هما الصين
والهند ،والدولة األكبر مساحة وهي
روسيا  17.1مليون كلم.2
ولكن األوراس��ي��ا ليست جغرافيا
وحسب ،لقد باتت ايدولوجيا ً تجتاح
روسيا ،وص��ارت « موضة» فكرية
تجمع حولها الحالمين بتحدي
الهيمنة األميركية في العالم ،والذين
لم ينسوا قط اإلمبراطورية القيصرية،
وأم��ج��اد االت��ح��اد السوفياتي القوة
الثانية المناوئة للقوة األميركية ،وهو
ما أعلنه بوتين في األول من تشرين
األول عام « 2000أن روسيا هي دولة
أوراسية» وهذا التعبير على إيجازه
يحمل برنامجا ً سياسيا ً واقتصاديا ً
وثقافيا ً واجتماعيا ً لسياسة بوتين
ولمستقبل روسيا .ويرى بوتين أن
في هذا االتحاد تكامالً لصيقا ً على
أساس قيمي وسياسي واقتصادي،
ويقترح وحدة عابرة وقوية للقوميات
م��ن شأنها أن تصبح أح��د أقطاب
العالم المعاصر .وهنا بيت القصيد،
أن يصبح قطبا ً م��ؤث��را ً ف��ي العالم
المعاصر ،واالتحاد األوراس��ي ليس
أي قطب ،إن��ه قطب كاسح للهيمنة

األميركية في العالم.

سباق السيطرة
على مصادر الطاقة

منذ اللحظات األولى لتفكك اإلتحاد
السوفياتي رأت الواليات المتحدة أن
من الضروري إقناع روسيا ،وبعض
دول االتحاد السابق بعدم جدوى
الطموح لالضطالع ب��دور سياسي
كبير ،وك��ان ال��ه��دف الرئيس لهذه
الرؤية هو روسيا «الدولة الوحيدة
في العالم التي يمكنها تدمير الواليات
المتحدة» .ومنذ ذل��ك الوقت تعمل
واشنطن على اقتحام الفضـاء المباشر
لروسيا بإغراء دول االتحـاد السابق
لإلنضمام لدول االتحـاد األوروب��ي،
أو لحلف «الناتو» ،وقد أشار إلى ذلك
مجلس األم��ن الروسي في الخامس
والعشرين من آذار الماضي ،والذي
أعلن خالله «أن الواليات المتحدة
ال ت��زال متمسكة بتطلعها إلى إبقاء
هيمنتها في العالم ،وع��زل روسيا
سياسيا واقتصاديا».
تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم
من حيث المساحة ()17.075.400
كلم 2وهي تمتد من أوروبا غربا ً وحتى
المحيط الهادئ شرقاً ،وتغطي شمال
قارة آسيا كلها مع أجزاء من القطب
الشمالي ،ويمثل الجزء األوروبي من
روسيا أكثر من ثلث مساحة أوروبا
( 3.9مليون كلم10.4 /2مليون
كلم،)2
ل��روس��ي��ا م��ص��ال��ح ف��ي محيطها
القريب ،خصوصا ً تلك ال��دول التي
كانت تدور في فلك االتحاد السوفياتي،
ول��ن تقبل بتدخل اآلخ��ري��ن في هذا

الم�ست�أجرون تظاهروا رف�ض ًا للقانون الجديد:
مبادرة بري هي ّ
الحد الأدنى الذي نقبل به
نظمت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين
ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان تظاهرة
انطلقت من ساحة البربير باتجاه ساحة رياض الصلح،
ّ
لحق
احتجاجا ً على القانون الجديد لإليجار و»حماية
السكن وصون ضمانات االستقرار االجتماعي».
وأل��ق��ى كاسترو عبد ال��ل��ه كلمة ق��ال فيها« :نحن
المستأجرين القدامى ،جئنا إلى ساحة رياض الصلح
لنقول إنكم لن تستطيعوا تهجيرنا من منازلنا وأنكم
تسعون إلى حرب أهلية جديدة بهذا القانون األسود
الجائر».
ولفت إلى أنّ «مبادرة الرئيس نبيه بري هي الح ّد
األدن���ى ال���ذي يقبل ب��ه ال��م��س��ت��أج��رون ،ون��ح��ن نرفع
ال��ص��وت أم���ام ال��س��راي والمجلس ألنّ هدفهم ليس
تهجير المستأجر .أما إذا استمر هذا القانون الجائر
فسيكون لنا موقف آخر ،ونحن مص ّرون على التحركات
السلمية شرط أال يحاولوا فرض أم��ور تؤذينا وتضر

بمصالح المستأجر».
وختم« :جئنا إل��ى هنا ليس من أج��ل التحدي بل
لرفع الصوت من أجل وضع قانون عادل ومنصف ،ألنّ
هذا القانون يضع الناس في مواجهة بعضها البعض،
مما يشكل خطرا ً على المجتمع ويؤدي إلى فرز طائفي
ومذهبي».
أما عضو لجنة المتابعة زكي طه ،فقال« :هذا القانون
األسود يخدم الشركات العقارية والمصارف ويسعى
إلى التهجير ،فمن لم يتهجر من الحرب األهلية يهجره
ه��ذا القانون الظالم لمعظم الفقراء ال��ذي��ن يدفعون
الضرائب للدولة ،ونطالب الرئيس بري بسحب هذا
القانون من مجلس النواب».
من جهته ،أشار أديب زخور باسم لجنة المحامين،
إلى أنّ «هذا القانون غير قابل للتطبيق ألنّ المجلس
الدستوري أبطله ،وه��ذا األم��ر أك��د عليه وزي��ر العدل
ورئيس المجلس الدستوري».

تجمع رجال الأعمال اللبنانيين
يدعم جمعية ONE LEBANON
استقبل رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين الدكتور
فؤاد زمكحل وأعضاء مجلس اإلدارة رئيسة جمعية ONE
 LEBANONالسوبرانو تانيا قسيس التي قامت
بزيارة إلى مكتب التجمع برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية
للجمعية.
وقال زمكحل بعد اللقاء« :لدينا إيمان قوي في تضافر
الجهود التي تبذلها مختلف الجمعيات وفي قوتها بتغيير
عقلية المواطنين وتطوير بالدنا ،ونحن مقتنعون بأنه
يجب أن يلعب ك ّل من القطاع الخاص والمجتمع المدني
دورا ً رئيسيا ً في عملية إع��ادة الهيكلة الرئيسية التي

يحتاجها بلدنا .هدفنا النهائي هو العمل معا ً في اتجاه
واحد وبناء أسس متينة من أجل مستقبل أفضل .بالفعل،
من واجبنا ومسؤوليتنا االجتماعية محاولة توحيد
اللبنانيين حول االقتصاد وري��ادة األعمال ولكن أيضا ً
حول الثقافة والموسيقى» .وتضامنا ً منه مع قضية هذه
الجمعية التي تلعب دورا ً رئيسيا ً بالنسبة إلى الجيل
الجديد ،والتي تدعم في الوقت نفسه الفنانين ،دعا زمكحل
جميع أعضاء تجمع رجال العمال اللبنانيين إلى دعم هذه
المبادرة التي سيعود جزء من عائداتها إلى أطفال شهداء
الجيش اللبناني في شكل واسع.

المحيط ،ال��ذي تعتبره «فضاءها
الحيوي» ،وخط دفاع أول عن أمنها،
وميدان مصالحها .وفي هذا السياق
ف��إنّ قضيتي نشر الصواريخ على
أراضي هذه الدول ،وم ّد أنابيب النفط
عبر أراضيها ،هما أساس في حفظ
أمن روسيا ومصالحها االقتصادية
ونفوذها السياسي المباشر.
تتمتع منطقة آس��ي��ا الوسطى
وال��ق��وق��از بموقع استراتيجي هام
وث���روات طبيعية كبيرة ،جعلتها
مركزا ً للتنافس الدولي واإلقليميي
بعد ان��ه��ي��ار االت��ح��اد السوفياتي.
وتكتسب الطاقة أهميتها كمحرك
لالقتصاديات الغربية التي تعاني
م��ن أزم��ة اقتصادية طاحنة .ومن
هنا فإنّ السيطرة على الغاز وعلى
خ��ط��وط ن��ق��ل ال��غ��از ي��ع�� ّد أول��وي��ة
للواليات المتحدة وروسيا.
ولكن كيف نقرأ األهداف الروسية
واألميركية في السباق القائم في
منطقة أوراسيا:

األهداف الروسية

أوالً ،اس��ت��ع��ادة دور روس��ي��ا في
المنطقة :تعتبر روس��ي��ا المنطقة
حديقتها الخلفية ،ومنطقة نفوذها
الحصري .حيث خضعت المنطقة
للسيطرة الروسية منذ القرن التاسع
ع��ش��ر .وق��د خ��رج��ت أذرب��ي��ج��ان من
الحظيرة الروسية عام  ،1994بينما
ش��ه��دت قرغزيستان ص��راع��ا ً على
النفوذ بين الواليات المتحدة وروسيا
أس��ف��ر ع��ن ف���وز روس��ي��ا وتصفية
القاعدة األميركية في ع��ام ،2010
بينما ش��ددت روس��ي��ا م��ن قبضتها

على طاجيكستان ،ودعمت عالقاتها
م��ع ك��ازاخ��س��ت��ان وتركمانستان،
وتأرجحت عالقتها مع أوزباكستان.
ويزداد الصراع حدة مع اقتراب موعد
انسحاب قوات الناتو من أفغانستان،
واستعداد روسيا لملء الفراغ.
ثانياً ،ضمان السيطرة على سوق
الطاقة األوروبي :تم ّد روسيا أوروبا
بـ 25ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن احتياجاتها
من الغاز .وتسعى أوروب��ا لتنويع
وارداتها الغازية بعيدا ً عن روسيا،
ل���ذا ل��ج��أت إل���ى غ���از ون��ف��ط آسيا
الوسطى كبديل ومنافس .وتبدّى
ه��ذا في الدعم المطلق ال��ذي يبديه
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
لخط (نابوكو) ،ليكون الغاز اآلذري
ه��و ال��م��ن��اف��س ل��ل��غ��از ال��روس��ي في
أوروبا الوسطى والشرقية مع خطط
لتوصيله إلي��ط��ال��ي��ا .ك��م��ا ي��ح��اول
االتحاد األوروبي إقناع تركمانستان
وك��ازاخ��س��ت��ان ب��االن��ض��م��ام لخط
نابوكو .من هنا كانت االستراتيجية
الروسية لمواجهة االلتفاف األوروبي
ع��ب��ر ال��ت��ع��اون م��ع ك��ازاخ��س��ت��ان،
والسيطرة شبه المطلقة لشركة
«غ��ازب��روم» على غ��از تركمانستان
عبر خط األنابيب المشترك ،حيث
تقوم روسيا بإعادة تصدير الغاز
التركماني ألوروبا عبر خطوط الغاز
الروسية .فمواجهة مشاريع األنابيب
الغربية بمشاريع مضادة هو جوهر
السياسة الروسية لتأكيد هيمنتها
على سوق الغاز األوروبي .ومن هنا
يجب النظر إل��ى االت��ف��اق ال��روس��ي
التركي لم ّد أوروب��ا بمصادر الطاقة
عبر شركة «غازبروم».
ويظهر مشروع مخطط تنمية قطاع
الغاز الروسي حتى عام  2035أن
حجم استثمارات شركة «غازبروم»
قد يصل ما بين عامي  2015و2035
إل��ى  26.803تريليون روب���ل (ما
يقارب  456مليار دوالر).
وم��ن األم���ور ال��دال��ة أن الطاقة
اإلجمالية لخطوط الغاز الروسية
األوروبية اآلن تبلغ  250مليار متر
مكعب سنوياً ،تخطط موسكو لرفعها
إلى  380مليار متر مكعّ ب ،بينما تبلغ
التوريدات الروسية  150مليار متر
مكعب فقط.

األهداف األميركية

أم��ا األه����داف األم��ي��رك��ي��ة فيمكن
ح��ص��ره��ا ب��اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تنويع
والسيطرة على مصادر الطاقة بعيدا ً
عن الخليج العربي والشرق األوسط،
ثم في مرحلة ثانية تقليل االعتماد
على النفط الخارجي ،خاصة بعد
اكتشاف الغاز الصخري وبكميات
كبيرة في الواليات المتحدة.

ارتفاع �أ�سعار البنزين والمازوت
وانخفا�ض �سعر قارورة الغاز
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بمعدل  300ليرة لبنانية لصفيحة
البنزين  98و 95أوكتان والديزل أويل والمازوت األحمر والكاز ،فيما
تراجع سعر قارورة الغاز  200ليرة.
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األس��واق
اللبنانية على النحو اآلتي:
 بنزين  98أوكتان  25400ليرة. بنزين  95أوكتان  24800ليرة. ديزل أويل للمركبات  16000ليرة. مازوت أحمر  15700ليرة. كاز  16600ليرة. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  12100ليرة. قارورة غاز زنة  12.5كيلوغراما ً  14500ليرة.ومن المتوقع أن تستمر األسعار في االرتفاع االسبوع المقبل ،وخصوصا ً
أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي يتراوح بين  64و 65دوالراً.

المكاتب الع ّمالية للأحزاب :لإقرار
موازنة تعيد �إلى الدولة دورها
على أبواب تبني الخيارات في موازنة العام  ،2015رأت المكاتب
العمالية لألحزاب والقوى الوطنية أنّ على الحكومة «التزام مصالح
المواطن في خيارات الموارد واالنفاق فال مجال لسياسات ضريبية
جديدة تطال ح ّ
��ق المواطن في الخدمات العامة» ،داعية إل��ى إق��رار
«م��وازن��ة تعيد الدولة إل��ى دوره��ا وواجبها في الرعاية االجتماعية
واإلنماء المتوازن ودعم القطاعات اإلنتاجية ال سيما القطاع الزراعي
والصناعي ما يخفف أزمة البطالة التي بلغت أعلى المعدالت عالميا ً
ويحد من الهجرة».
ورأت في بيان بعد اجتماعها في المكتب العمالي لحركة أمل في
بيروت «أنّ األجور المجمدة منذ سنوات مسؤولة في شكل مباشر عن
االنكماش االقتصادي ،وإنّ تصحيحها يجب أن يكون مساويا ً للنسب
التي بلغها التضخم  37في المئة وذلك حسب االتفاق الموقع في القصر
الجمهوري عند آخر زيادة لألجور بين أصحاب العمل واالتحاد العمالي
العام ،وخصوصا ً أنّ هذا األمر من شأنه أن ينشط الدورة االقتصادية
إنتاجا ً وتوزيعا ً ويضع قطار المعالجة على السكة السليمة وضرورة
اإلس��راع في إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب ما يؤمن مطالب موظفي
القطاع العام واألسالك األمنية والمعلمين».
وأكدت المكاتب العمالية «على ضرورة تحصين الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي وتطويره بما يتناسب مع حاجات العمال والعمل
على رفده بالموارد البشرية وذلك حسب قرارات آخر خلوة تم عقدها
للضمان بحيث أق��رت النقص في ال��م��وارد البشرية بنسبة  40في
المئة وضم شرائح جديدة إلى تقديماته ومنها المزارعون ،البلديات
وصيادو األس��م��اك ،وإص��دار ق��رار البدء بتنفيذ تقديمات عناية طب
األسنان ووضعه موضع التنفيذ ،ضرورة مبادرة الحكومة إلى تسديد
المستحقات المتوجبة للصندوق على الدولة وكذلك استكمال ما أطلقه
االتحاد العمالي العام في موضوع التغطية الصحية للمضمونين الذين
بلغوا سن التقاعد وتأمين المعاش التقاعدي الالئق بهم».
ودعا المجتمعون «الحكومة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة تضع حالً
جذريا ً لمشكلة المستأجرين وإعادة النظر في قانون اإليجار الذي أوجد
شرخا ً بين المستأجر والمالك عبر إقامة مشاريع إسكانية ممولة تساعد
العمال وذوي الدخل المحدود».

وقع وزي��ر االقتصاد والتجارة أالن حكيم مع مف ّوض
العالقات الروسية  -اللبنانية رئيس الوكالة الفدرالية
لشؤون التنظيم التقني والمترولوجيا ألكسي أبراموف،
ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون لتفعيل ال��ع�لاق��ات االقتصادية
واالجتماعية في حفل أقيم صباح أمس في مق ّر المجلس
االقتصادي واالجتماعي ،حضره رئيس المجلس روجيه
نسناس ،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ،رئيس
مجلس األعمال اللبناني  -الروسي جاك ص��راف ،رئيس
غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي ،السفير الروسي
في لبنان ألكسندر زاسبيكين ،وممثلون عن الوزارات.
وقبل حفل التوقيع ،عُ قد اجتماع في مكتب نسناس رأسه
الوزير حكيم في حضور أبراموف وزاسبيكين إلى جانب
نسناس ،جرى خالله البحث في المواضيع التي تناولتها
اللجنة المشتركة من الجانبين اللبناني والروسي في
اجتماعاتها المنعقدة في اليومين الماضيين.

نسناس

ون��� ّوه نسناس باختيار م��ق�� ّر المجلس االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي لعقد االجتماع الثالث للجنة الحكومية
اللبنانية للتجارة والتعاون االقتصادي ،الفتا ً إلى أنّ اللقاء
«يحمل أهمية خاصة ويش ّكل خطوة في توطيد العالقات
بين بلدينا ،ما يعكس عمق االهتمام الدولي بلبنان ،كما
يجسد حرص لبنان على االنفتاح والتعاون مع األشقاء
ّ
واألسرة الدولية».
وحيا نسناس رئيس الغرفة المدنية في روسيا اإلتحادية
المؤسسة الموازية للمجلس االقتصادي واالجتماعي أفغيني
فيليكوف الذي يرأس اليوم «الجمعية العالمية للمجالس
االقتصادية واإلجتماعية» .وقال« :في هذا المجلس يلتقي
القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،ليتحاوروا
ويقترحوا جميعا ً ومعاً ،الحلول والمعالجات .وبهذا تتأمن
المشاركة الجامعة ،وااللتزام الشامل ،ما يجعل أي مشروع
للمعالجة مشروع الوطن كله».

أبراموف

ثم تحدث أبراموف مشيرا ً إلى «أنّ التعاون بين بلدينا
يجب أن يتم في مختلف المجاالت عبر تنظيم الملفات لك ّل
القطاعات ،علما ً أنّ هناك قطاعات محدّدة يمكن العمل عليها
ألنّ لها تأثيراتها المتبادلة بين البلدين ،وتتعلق بتنويع
البضائع المصدّرة إل��ى لبنان أو إل��ى روسيا ،وبالتالي
زيادة التبادل التجاري بين هذين البلدين ومنها المنتجات
الزراعية والحبوب».
وأوض���ح أنّ «ث��م��ة أف��ق��ا ً للتعاون ف��ي م��ج��ال األدوي���ة
والمستحضرات الطبية ،كما لدى روسيا اهتمام خاص وكبير
في مجال البنى التحتية لبعض المشاريع التي تطرحها
الحكومة اللبنانية ،سيتمكن لبنان من استغالل الخامات
الطبيعية في المجال البحري والعمل بما يسمى المحطات
الكهربائية المائية وكذلك قطاع النقل ،فالشركات الروسية
التي تتعاطى النفط والغاز ،تمتلك األهلية والقدرات الالزمة
للمساعدة في التنقيب عن النفط والغاز «.
وأشار إلى أنّ «التعاون بين لبنان وروسيا قد يكون في
قطاعات كثيرة منها القطاع المصرفي والثقافي والصحة
والتعليم ول��دى روسيا االتحادية رغبة في العمل بهذه
المجاالت مع الدولة اللبنانية» ،مشدّدا ً على «أهمية االتحاد
الجمركي بين روسيا وكزاخستان وأرمينيا التي يمكن
اإلف��ادة منها في العالقة مع لبنان في ش��أن التعريفات
الجمركية».
وأب��دى أبراموف ثقته بالقطاع االقتصادي في لبنان
وروس��ي��ا وال��دوائ��ر االقتصادية ورج���ال االع��م��ال ف��ي كال
البلدين ،داعيا ً رجال االعمال اللبنانيين إلى «المشاركة في
معرض اإلستثمارات في روسيا في تموز المقبل».

حكيم

أما وزير االقتصاد آالن حكيم ،فقد أكد «أنّ العالقات التي
تربط بين لبنان وروسيا هي أكثر من مجرد تحقيق مصالح
ومنافع اقتصادية ،إنما تعبير عن صداقة متينة نشأت بين
البلدين منذ القدم وتعاطف وو ّد متبادل واحترام عميق
وثقافة مشتركة .وعليه ،يكتسب االجتماع الثالث للجنة
الحكومية اللبنانية  -الروسية أهمية كبيرة ،وخصوصا ً
أنّ لبنان يتطلع بحماسة إلى استغالل كل فرصة يكون
من شأنها المحافظة على الروابط القائمة بين البلدين
وتطويرها بما يساهم في تقوية التبادل التجاري بين
روسيا ولبنان ورفع حجم االستثمارات في كال البلدين،
وتعزيز عالقاتنا في مجال الثقافة والتربية والتعليم
والصحة وغيرها من المجاالت».
ولفت حكيم إلى أنّ النقاشات التي حصلت على مدى
اليومين السابقين ،أسفرت عن نتائج إيجابية تتلخص بما
يأتي:
 «أوالً :ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعوتنويع التجارة ف��ي السلع وال��خ��دم��ات لكي تتناسب
المؤشرات المحققة واإلمكانات الموجودة لدى اقتصادَي
البلدين ،إلى جانب أهمية تحسين التعاون الب ّناء بين رجال
األعمال في روسيا ولبنان ،كما تكثيف نشاطات مجالس
األعمال الوطنية الثنائية.
 ثانياً :البحث في سبل تحسين ول��وج ال��ص��ادراتاللبنانية إلى السوق الروسية.
 ثالثاً :أهمية تعزيز حجم االستثمارات بين روسياولبنان ال سيما في قطاعات الطاقة الكهربائية والمياه
والنقل والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.
 رابعاً :التأكيد على ضرورة البناء على مذكرة التفاهمبين وزارت��ي الطاقة المتعلقة بالتعاون في مجال النفط
والغاز .والالفت هو الدور البارز الذي لعبه القطاع الخاص
في هذه اللقاءات حيث أعربت العديد من الشركات الروسية
عن رغبتها في بحث إمكان المشاركة في مشاريع تحديث
منشآت الطاقة الكهربائية وبناء منشآت جديدة ،والمشاركة
في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وغيرها.
 خامساً :العمل على درس مشاريع االتفاقات المتعلقةبالمواصالت الجوية والبرية والبحرية بين البلدين.
 سادساً :االتفاق على أهمية تنمية التبادل التجاريالزراعي البيني وضرورة البدء بالمباحثات بين وزارتي
ال��زراع��ة ،بهدف تسهيل تبادل المعلومات ح��ول السلع
والمواد والمعدات الزراعية ،كما تشجيع إقامة المعارض
والمشروعات االستثمارية الزراعية المشتركة.
 سابعاً :التشديد على أهمية إقامة مناطق صناعية فيلبنان وتنمية االستثمارات الصناعية ،ال سيما الخضراء
منها ،وكذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات التي تستخدم
الطاقة المتجدّدة أو البديلة.
 ثامناً :استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدةالصحية التقنية المتقدمة إلى الجانب اللبناني والتعاون
لتوفير الظروف الصحية الضرورية للسكان في لبنان
وتعزيز الحوار المباشر بين المؤسسات والمستشفيات في
كال البلدين.
 تاسعاً :أهمية التعاون بين الجانبين في مجال التعليمال سيما لناحية تطوير الحركة األكاديمية وإقامة صالت
مباشرة بين المؤسسات التعليمية في روسيا ،هذا إلى
جانب ضرورة تشجيع العمل إلعداد اتفاقية اعتراف متبادل
بالشهادات التعليمية والتصنيف األكاديمي.
بعد ذل��ك ،انتقل أب��رام��وف إل��ى ال��س��راي يرافقه وفد
اقتصادي روسي والسفير زاسبيكين ،حيث استقبله رئيس
الحكومة تمام سالم ،في حضور حكيم وصراف ،ونسناس.
كما زار أب��رام��وف وزاسبيكين رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة وجرى عرض العالقات الثنائية
والتعاون من البلدين.

مواد غير مطابقة في مرف�أ بيروت
ودهم مالحم ومطاعم في �صيدا وعاليه والبترون
طلب وزي��ر الصحة العامة وائل
أبو فاعور من وزراء الزراعة أكرم
شهيّب ،والمال علي حسن خليل،
واالق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة أالن حكيم
«اإلي��ع��از لمن يلزم بحجز كميات
من المواد الغذائية في مرفأ بيروت
من العدس وال��ب��نّ األخضر الخام
وال��س��م��س��م ال��م��ق��ش��ور وال��ت��ي أخ��ذ
منها مراقبو وزارة الصحة عيّنات
لفحص  Aflatoxineوالفحص
الجرثومي ،وتبيّن أنها غير مطابقة
للمواصفات».
وطلب أب��و فاعور من ال���وزارات
ال��م��ذك��ورة «إع�����ادة أخ���ذ ع��يّ��ن��ات
جديدة وفحصها للتأكد من سالمتها
ومطابقتها للمواصفات المطلوبة
ق��ب��ل ال��س��م��اح ل��ه��ا ب��ال��دخ��ول إل��ى
األسواق اللبنانية».
وأش�����ار ب��ي��ان «ال��ص��ح��ة» إل��ى
«أنّ المراقبين الصحيين أخ��ذوا
أي��ض��ا ً عيّنات م��ن ال���ر ّز االيطالي،
ال��ذرة البرازيلية ،والشاي المعلب
وأخضعوها لفحص Aflatoxine
والفحص الجرثومي.
وفي إطار استمرار حملة سالمة
الغذاء ،دهم مراقبو وزارة الصحة

«س��وب��رم��ارك��ت عبيد» ف��ي عاليه
وس��ط��روا ف��ي حقها محضر ضبط
بسبب عدم تطبيق الشروط الصحية
المطلوبة ،وضبطوا لديها كميات من
اللحوم من دون تاريخ صالحية.
وت�� ّم توجيه إن��ذار إل��ى «ملحمة
علي ص��ل��وخ» ف��ي القماطية ،بنا ًء
ع��ل��ى ش��ك��وى ،ب��وج��وب تحسين
شروط النظافة والتوقف عن عرض
ال��ل��ح��وم خ���ارج الملحمةُ ،
وط��ل��ب
منه استحصال ش��ه��ادات صحية
للعاملين ل��دي��ه واع��ت��م��اد اللباس
الموحد.
ّ
كما داه���م ال��م��راق��ب��ون ع���ددا ً من
المالحم وم��ح��ال بيع ال��ف��روج في
ووج��ه��وا إن���ذارا ً إل��ى «محل
صيدا،
ّ
ف����روج م��ح��م��د ح��س��ن ال��ص��وص»
بوجوب تحسين الشروط الصحية
والنظافة ،وإن��ذارا ً إلى «محل فروج
محمد علي ش��ام��ي��ة» بسبب عدم
النظافة وطلبوا منه إع��ادة ترتيب
مسار ذبح الدجاج.
وت�� ّم توجيه إخطار إلى «ملحمة
الديماسي» بضرورة وضع واجهة
زج��اج��ي��ة وب����راد ل��ح��ف��ظ ال��ل��ح��وم
وإخطار إلى «محل هشام البطش»

لبيع ال��ف��روج ب��ض��رورة تحسين
شروط النظافة واستبدال البراميل
مخصصة للمواد الغذائية
بأخرى
ّ
أي .food grade
وف���ي ال���ب���ت���رون ،ده���م م��راق��ب��و
وزارة الصحة المطاعم في منطقة
كفرحلدا ،بساتين العصي وبيت
ش�لاال ،وت�� ّم توجيه إن��ذارات خطية
ألصحابها ل��ع��دم وج���ود ش��ه��ادات
صحية وتراخيص ،باإلضافة الى
وج��ود شهادات منتهية الصالحية
ومخالفات تتعارض مع المواصفات
الصحية المطلوبة.
كما قاموا بجولة تفتيشية على
ملحمتي قزحيا حنا حرب في تنورين
وض��وم��ي��ط ف��ي ب��س��ات��ي��ن العصي
حيث تبين أنّ األولى تعمل بموجب
ترخيص وشهادة صحية صالحة،
وت ّم إبالغ صاحبها بضرورة تركيب
فلتر مياه والتعاقد مع طبيب بيطري
للكشف على المواشي قبل ذبحها.
أما ملحمة ضوميط فهي مطابقة
لك ّل المواصفات الصحية المطلوبة،
إال أن��ه ت�� ّم توجيه مالحظة للقيام
ببعض أعمال الصيانة والترميم في
البناء.

