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اقت�صاد

م�ؤتمر رجال الأعمال العرب وال�صينيين يختتم �أعماله:
لتذليل ال�صعوبات والمعوقات التي تواجه التعاون التجاري واال�ستثماري
مح ّمد حم ّية
اختتمت فعاليات ال��دورة السادسة لمؤتمر
رج��ال األع��م��ال ال��ع��رب والصينيين وال���دورة
الرابعة لندوة االستثمار ،التي عقدت يومي
 26و 27أيار الجاري تحت عنوان «بناء حزام
اقتصادي لطريق الحرير».
واستهل اليوم الثاني واألخير للمؤتمر ،بعقد
ورشة عمل أدارتها المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إي���دال» ،ح��ول مناخ
االستثمار في لبنان.
وك��ان��ت كلمة لرئيس المؤسسة العامة
لتشجيع االستثمارات في لبنان نبيل عيتاني،
شدّد فيها على أنّ «العالقات التي تجمع لبنان
والصين ليست جديدة ،حيث كان لبنان أول
بلد عربي يوقع اتفاقية مع جمهورية الصين
الشعبية منذ  60عاماً» ،الفتا ً إلى أنّ «فرص
االستفادة من الحزام االقتصادي لطريق الحرير
كبيرة» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان يتطلع إلى دور
مركزي في المسار االقتصادي لطريق الحرير
بفضل موقعه المميز كنقطة وصل مع العالم
العربي والقارة األفريقية وكمركز محوري بين
الغرب ودول المشرق».
كما عقدت جلسة عمل بعنوان «لبنان :آفاق
واعدة لالستثمار في إطار الحزام االقتصادي
لطريق الحرير» ،أداره��ا عيتاني وش��ارك فيها
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس نبيل
الجسر ،مدير عام «فرنسبنك» نديم القصار،
رئيس ومدير عام هيئة استثمار وإدارة مرفأ
ب��ي��روت حسن ق��ري��ط��م ،عضو مجلس إدارة
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين منير البساط،
أمين عام المجلس األعلى للخصخصة في لبنان
زي��اد حايك ،وعضو مجلس إدارة هيئة إدارة
قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي.
كما عقدت حلقات حوارية جرى تخصيصها
ل��ل��ق��اءات ثنائية بين رج��ال األع��م��ال العرب
والصينيين ،حول القطاعات التالية :التجارة،
الصناعة ،الزراعة واألمن الغذائي ،المصارف،
السياحة ،الطاقة والطاقة المتجددة ،البنى
التحتية بما فيها قطاع النقل (السكك الحديدية
وال��ط��رق وال��م��وان��ىء وال��ط��ي��ران واالت��ص��االت
والكهرباء).
وقد توصل المشاركون إلى رؤى مشتركة
واس��ع��ة النطاق ،واتفقوا على إق��ام��ة قنوات
متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين
الشركات .وثمن الجانبان الصيني والعربي،
في بيان ،عاليا ً النمو المستمر ال��ذي حققه
التبادل التجاري بين الصين والدول العربية
ف��ي ع��ام  ،2014رغ��م ال��ت��ح��دي��ات العالمية
واإلقليمية .وأكد «أهمية بذل الجهود المشتركة
من أجل تعزيز الشراكة التجارية واالقتصادية
الصينية العربية بهدف بناء حزام اقتصادي

الحاج ح�سن:
اال�ستراتيجيات
والبرامج الوا�ضحة هي
التي تو�صلنا �إلى و�ضع
اقت�صادي متكافئ مع
ال�صين
لطريق الحرير الجديد» ،مشيدا ً بهذه المبادرة
«التي ستحيي طريق الحرير القديم وتنقله إلى
مستوى حداثة القرن الحادي والعشرين على
المستويين البري والبحري».
كما أكدوا «التزامهم بطريق الحرير الجديد
الذي ينتظر أن تندفع وتتطور معه العالقات
االستراتيجية بين الصين والعالم العربي الى
مستويات تاريخية ج��دي��دة ،وم��ن شأنها أن
تنعكس على الجميع زيادات غير مسبوقة في
معدالت النمو ،كما ستخلق إمكانات ال متناهية
من فرص العمل الجديدة».
وش������ددوا ع��ل��ى «ب����ذل ال��ج��ه��ود لتذليل
الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعاون
التجاري واالستثماري» ،داعين إلى «تبادل
التسهيالت الالزمة للقطاع الخاص العربي
والصيني» .كما أش��ادوا بـ «الجهود الرسمية
المشتركة التي نجحت في إنجاز مجموعة من
االتفاقيات بين ال��دول العربية والصين خالل
العامين الماضيين ،وكذلك بانضمام عدد من
الدول العربية إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في
البنى التحتية».
ودع����ا ال��م��ش��ارك��ون إل���ى «وض����ع أس��س
التعاون االستراتيجي في المجال الزراعي،
بهدف تشجيع االستثمار المتبادل والمشترك
والتجارة المتبادلة ،وإلنشاء شركات مشتركة
في المجاالت الحيوية لألمن الغذائي ،وإنشاء
المناطق الزراعية الخاصة ال��ح��رة ،وتقديم
التسهيالت لتبادل المنتجات لك ّل من الجانبين،
مع توفير آلية مشتركة للتمويل ،إلى جانب
التعاون في البحوث ونقل التكنولوجيا لتطوير
وت��ب��ادل األص��ن��اف وتنمية ال��م��وارد المائية
والسمكية ،ولتنمية الطاقات البشرية ،وتطوير

البنى التحتية الريفية ،وتنظيم ال��زي��ارات
المتبادلة وعقد اللقاءات ،وإقامة برامج مشتركة
في تنمية األرياف والح ّد من الفقر وتعزيز دور
المرأة الريفية ،وتحسين نظم إدارة الموارد».
وات��ف��ق الجانبان ،ف��ي البيان ،على «عقد
الدورة السابعة لمؤتمر رجال األعمال والدورة
الخامسة لندوة االستثمار لمنتدى التعاون
العربي الصيني في الصين في عام .2017

الحاج حسن

وعلى هامش المؤتمر كان لـ«البناء» لقاءات
مع المشاركين الذين تحدثوا عن أهمية المؤتمر
وع��ن نقاط الضعف في العالقات اللبنانية
الصينية ،والعربية الصينية ،وفي هذا السياق،
اعتبر وزي��ر الصناعة حسين ال��ح��اج حسن
أنّ «العالقات غير متكافئة ليس بين لبنان
والصين فقط ،بل بين الدول العربية مجتمعة
والصين ،وه��ذا سببه غياب االستراتيجيات
الواضحة لدى الحكومة اللبنانية والحكومة
العربية مجتمعة بالعالقات مع الصين» .وقال:
«العالقات االقتصادية واالستثمارات والتجارة
في اتجاه واحد عملياً ،لبنان والدول العربية
يستوردون من الصين أكثر بكثير مما يصدرون،
كما أنّ االستثمارات الصينية في لبنان والدول
العربية أكثر بكثير من االستثمارات اللبنانية
وال��ع��رب��ي��ة ف��ي ال��ص��ي��ن ،وه���ذا سببه غياب
استراتيجية ومشروع واضح ويتضح ذلك من
خالل القرارات السياسية ،وليس فقط من خالل
دور القطاع الخاص الذي يسعى إلى تحقيق
مصلحته أوالً».
وأض��اف الحاج حسن« :أم��ا نقل المعرفة
م��ن الصين إل��ى البلدان العربية فهو أيضا ً
غير م��وج��ود ،رغ��م توقيع اتفاقيات عديدة
في ه��ذا الشأن ولكنها لم تطبق ألنّ الجانب
العربي لم يلجأ إل��ى تطبيقها» ،مشيرا ً إلى
«أنّ االستراتيجيات والبرامج الواضحة هي
التي توصلنا إلى وضع اقتصادي متكافئ مع
الصين».
وأكد على «أهمية هذا المؤتمر وإيجابياته
في االت��ج��اه وااللتفات نحو الصين والشرق
اآلسيوي واإلضاءة على نقاط الضعف السلبية
التي نعمل على إزالتها».

شقير

أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
وال��زراع��ة ،رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان
محمد شقير ،فلفت في حديث لـ«البناء» إلى أنّ
«انعقاد المؤتمر في لبنان ،يعتبر في ح ّد ذاته،
أكبر رسالة إلى المجتمع الدولي بأنّ لبنان،
رغم الظروف التي يمر بها يبقى مركز المؤتمرات
وم��رك��ز ال��ل��ق��اء ال��ع��رب��ي الصيني وال��ع��رب��ي
الغربي».
وأض��اف« :أكثر من  200مؤسسة صينية
أت��ت إل��ى لبنان ،رغ��م الظروف التي يمر بها،
ونحن متفائلون ،كقطاع خ��اص ،بالمستقبل
وخصوصا ً في مجال التنقيب عن النفط والغاز
في البحر المتوسط ،ومن خالل إع��ادة إعمار
سورية التي ستمر حتما ً عبر لبنان».
وأوض��ح شقير في تعليق على ك�لام وزير
الصناعة أنّ «لبنان يستورد مليارين ونصف من
الصين ويصدر  60مليون دوالر ولكن ال يمكن
أن نصل إلى تعادل في الميزان التجاري بين
لبنان والصين ،وال بين الصين والدول العربية،
ألنّ الصين أكبر دول العالم في االقتصاد وفي
الصناعة» .وفي الوقت نفسه ،لفت إلى «أنّ
لبنان يعمل على تنشيط الصناعة ،كصناعة
النبيذ وزيت الزيتون وصناعات أخرى» ،مؤكدا ً
«أنّ التعادل مع الصين من المستحيالت».
وعن أهمية هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات

المشابهة في التوجه إلى الشرق اآلسيوي نظرا ً
إلى ما يمثله من ثق ٍل اقتصادي على الساحة
الدولية ،ذ ّكر شقير بأنّ «لبنان تربطه عالقات
مع الصين عمرها  60سنة بدأها الوزير عدنان
القصار والذي له أيا ٍد بيضاء في فتح السوق
الصيني على العالم العربي ،كما أنّ العديد من
المؤسسات اللبنانية لديها مراكز في الصين
وتصدر إل��ى لبنان والمنطقة كلها ،ورغ��م أنّ
عدد سكان لبنان واقعيا ً هو  4ماليين نسمة،
إال أنّ حجم انتشارهم في العالم هو عمليا ً 15
مليوناً».

تج ّمع رجال وسيدات األعمال
اللبناني ـ الصيني

وتحدث لـ «البناء» أيضا ً رئيس تجمع رجال
وسيدات األعمال اللبناني ـ الصيني علي محمود
العبدالله الذي اعتبر أنّ «هذا المؤتمر هو فرصة
كبيرة ليس فقط للبنان بل للوطن العربي من
خالل االتفاقات التي ستوقع والتي ستعمل على
نمو العالقات العربية الصينية في شك ٍل عام».
ودع��ا العبدالله العرب إل��ى االستثمار في
لبنان  ،قائالً« :الصين جاءت إلى لبنان بوفو ٍد
رسمية واقتصادية رفيعة المستوى فكيف
بأشقائنا ال��ع��رب»؟ م��ؤك��دا ً أنّ «ل��دى لبنان
مساحة كبيرة من االستقرار واألمان والثقة ،ال
سيما على أبواب الصيف وموسم السياحة وهو
يستقبل ك ّل أشقائه العرب».
وعن دور التجمع في تعزيز أواصر العالقات،
أج��اب« :أول��ى ب��وادر المؤتمر توقيع اتفاقات
مشتركة لتعزيز الصادرات اللبنانية والعربية
إلى الخارج ،ما يساعد جميع رج��ال األعمال
اللبنانيين والعرب ويعطيهم المعلومات الكاملة
المفيدة لكي يوسعوا أعمالهم».
وأشار العبدالله إلى أنّ «الحركة االقتصادية
العالمية قد تحولت من الشرق إل��ى الغرب،
والدليل على ذلك أنّ الناتج القومي الصيني
أصبح  17.6تريليون دوالر ،ما يعني أنه قد
تجاوز نسبة النمو في الواليات المتحدة وقد
أصبح االق��ت��ص��اد العالمي األول م��ن ناحية
التصدير واإلنتاج القومي والمحلي ،لذلك هناك
فرص هائلة لجميع الدول العربية التي عليها أن
حصة في هذا الطريق
تعزز قدراتها لتكون لها ّ
وهذا الحزام الذي هو الخطة المستقبلية للعصر
االقتصادي المقبل».

الوفد السوري

كانت سورية الحاضرة في ك � ّل الميادين
حاضرة بقوة في ه��ذا المؤتمر ،عبر وف��د من
رج���ال األع��م��ال وال��م��ص��رف��ي��ي��ن ال��س��وري��ي��ن،
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال رئيس غرفة تجارة
م��ح��اف��ظ��ة ري����ف دم��ش��ق أس���ام���ة مصطفى
لـ«البناء إنّ «المؤتمر له دور هام في فتح أفق
تجارية جديدة بالنسبة إل��ى رج��ال األعمال
العرب».
وأض��اف « :شاركنا من سورية في المؤتمر
بوف ٍد من رجال األعمال ألنّ العالقات السياسية
واالقتصادية بين سورية والصين مميزة ولها
تاريخ قديم ،فالصين سيدة العالم بالنسبة إلى
قطاع األعمال ،وكما نرى ،فقد ض ّم المؤتمر أكثر
من  120من كبرى الشركات الصينية ورجال
األعمال المميزين ،باإلضافة إلى البنوك ،وإنّ
مشاركة الوفد السوري في هذا المؤتمر مهمة
جدا ً لفتح طريق سهل للتجارة وفتح االعتمادات
المصرفية ،فالعالقات ال��س��وري��ة الصينية
والعربية الصينية تنمو في شك ٍل جيد».
وتابع مصطفى« :ال ّ
شك في أنّ هذا المؤتمر
يعزز نظرية الدولة السورية من وق��ت بعيد
بالتوجه شرقاً ،على المستويين السياسي

الدفعة الثانية من ال�شاحنات العالقة
ت�صل �إلى مرف�أ بيروت
وصلت إلى مرفأ بيروت صباح أمس ،باخرة محملة بـ
مخصصة للنقل الخارجي و 3سيارات كان
 134شاحنة
ّ
تعذر على سائقيها العودة إلى لبنان بسبب إقفال معبر
نصيب والتي كانت عالقة في األردن والسعودية وهي
الدفعة الثانية.
وأش��رف أمين عام الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد
خير على تسليم الشاحنات والبرادات إلى أصحابها ،في
حضور مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي ونقيب
الشاحنات اللبنانية شفيق القصيص.
وق��ال خير« :الحمدلله على السالمة لك ّل السائقين
وأصحاب الشاحنات وإن شاء الله ال تتكرر هذه القضية
وتبقى حدود لبنان مفتوحة أمام كل دول العالم».
وأضاف« :حملني السائقون وأصحاب الشاحنات الشكر
الكبير للرئيس تمام سالم الذي بدوره شكر ك ّل الدول التي
ساعدت على ح ّل هذه القضية ،وخصوصا ً المملكة العربية

السعودية والمملكة األردنية الهاشمية ،ألنهما تجاوبتا معنا
بك ّل إخالص وتجاوزتا بعض القوانين الجمركية واإلدارية
واألمنية من أجل تسهيل نقل الشاحنات والسائقين والعودة
إلى لبنان».
وأشار إلى أنه يبقى  24شاحنة في األردن و«في أقرب
وقت تكون في لبنان».
وختم »:في المرحلة الثانية سوف نساعد في الدعم
بالنقل البحري وس��وف يصدر ق��رار في ه��ذا الشأن عن
مجلس الوزراء».
وهنأ القيسي ،ب��دوره ،سائقي ومالكي الشاحنات في
الدفعة الثانية بالسالمة ،شاكرا ً «رئيس مجلس الوزراء
ومجلس ال��وزراء مجتمعا ً على القرار الجريء التي اتخذ
من أجل وضع اإلجراءات الالزمة ورصد االعتمادات المالية
المناسبة إلحضار جميع الشاحنات وسائقي ومالكي
الشاحنات العالقين في السعودية ودول الخليج واألردن».

واالق��ت��ص��ادي ،ال سيما عالقاتها التاريخية
والمتينة مع روسيا والصين وإيران ما يشكل
بديالً عن الدول الغربية التي تحاول الهيمنة
االقتصادية والسياسية على الشعوب».
وأش��ار مصطفى إلى أنّ «ما يميز جمهورية
الصين الشعبية هو قراءتها لألزمة السورية في
شك ٍل صحيح ،فموقفها منذ البداية كان واضحا ً
وصريحا ً وكان مع الشعب السوري ،والفيتو
الصيني في مجلس األمن هو قراءة صحية لما
يجري في سورية من هجمة شرسة تنال من
اقتصاد الشعب وبنية العيش المنسجم الذي
كان وما زال يمثل نموذجا ً للتعايش في المنطقة
والعالم».
وإذ ن���وه ب��ال��م��وق��ف الصيني م��ن األزم���ة
السورية ،لفت إلى «أنّ العالقات التجارية هي
أيضا ً عالقات مفتوحة في شك ٍل كامل ولدينا
م��س��ت��وردات م��ن الصين ف��ي مجال التقنيات
واآلالت والمعدات الصناعية ،والتبادل يتطور
بين البلدين».
وشدّد مصطفى على أهمية دور رجال األعمال
السوريين في تعزيز صمود الشعب السوري
في وجه الهجمة االقتصادية كما العسكرية

رئي�س غرفة ريف
دم�شق :الفيتو
ال�صيني في مجل�س
الأمن قراءة �صحيحة
للهجمة ال�شر�سة التي
تنال من اقت�صادنا
و�شعبنا
والسياسية على سورية ،وقال« :رجال األعمال
هم جزء من النسيج الوطني السوري والمواطن
عندما ي��داف��ع ع��ن تجارته ي��داف��ع ع��ن وطنه
ووج��وده ،البقاء هو لمن يصمد ويعمل ويعمر
بلده وليس للذين يتركون وطنهم ويرحلون في
الظروف الصعبة ،لذلك يجب أن نحافظ على
بلدنا اقتصاديا ً وتجاريا ً واجتماعياً».

األردن

وأكد النائب األول لرئيس غرفة تجارة الزرقاء
في األردن عماد محمود أبو البندورة في حديثه
لـ «البناء» أنّ «المصلحة العربية والتعاون
يخص الشراكة االقتصادية
العربي ،في ما
ّ
مع الصين غير متوازن بسبب وج��ود أنظمة
وقوانين خاصة بك ّل بل ٍد عربي يعمل بها وغياب
وحدة الصف والكلمة العربيين لكي نستطيع أن
ننتج وننافس ،فالصين تستفيد من دولنا أكثر
مما نستفيد منها ،نحن مجرد مستهلكين».
وأوضح أنّ «هذه المؤتمرات تخدم العرب،
ونحن كصناعيين وتجاريين نجتمع مع بعضنا
ونبحث المعوقات التي تعترضنا خالل التبادل
التجاري ونتعاون لتسهيل أمورنا التجارية
والصناعية».
وردا ً على سؤال حول ما يجري في سورية
وتأثيره على األردن اقتصادياً ،أجاب« :كتجار
ورجال أعمال أردنيين نعتبر أنّ ما يجري في
سورية أث��ر في شك ٍل كبير على التجارة بين
األردن وسورية» ،متمنيا ً «أن تنتهي األزمة في
سورية وتعود األوضاع كما كانت ،ألنّ الشعبين
السوري واألردني يكمالن بعضهما وهما شعبان
صديقان ،وبالتالي فإنّ اقتصادا ً سوريا ً جيدا ً
يعني اقتصادا ً أردنيا ً جيداً».

ندوة عن المعايير اللبنانية ل�سالمة الغذاء في AUST

الحاج ح�سن :لتطوير الت�شريعات وتحديثها
افتتح وزي��ر الصناعة الدكتور
حسين الحاج حسن ،قبل ظهر اليوم،
ندوة عن «مفهوم المعايير اللبنانية
لصحة الغذاء وسالمته» نظمها قسم
إدارة الفنادق والمرافق السياحية
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا ( )AUSTفي حرم
الجامعة في األشرفية ،في حضور
رئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر
ونائب الرئيسة رياض صقر وحشد
من العمداء والمديرين واألساتذة
والطالب.
وألقى رئيس مصلحة الخدمات
في مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية («ليبنور») محمد شمص
كلمة أكد فيها «أنّ المؤسسة جزء ال
يتجزأ من البنية التحتية للجودة
والتي تتضمن االعتماد والتقييس
وتقويم المطابقة وإصدار الشهادات
ف��ي أنظمة إدارة ال��ج��ودة وسالمة
الغذاء».
وبعد كلمة لرئيسة قسم الفنادق
والمرافق السياحية في الجامعة
ال��دك��ت��ورة فضيلة م��رع��وش ،ألقى
صقر كلمة لفت فيها إلى «أنّ أي خلل
في سالمة الغذاء في لبنان ينعكس
سلبا ً مباشرة على صحة المواطنين،
ف��ي ال��درج��ة األول���ى ،وعلى مجيء
السائحين إليه وال ب ّد من معالجة
هذه الظاهرة الصحية ومن تنظيم
إدارة ه��ذا ال��ق��ط��اع إدارة ال��ج��ودة
الشاملة وتأطير حوكمته في هيئة
وطنية لسالمة الغذاء التي يجب أن
تعطى األولوية في األهمية».
ثم تحدث الحاج حسن الفتا ً إلى
أنّ في العالم« ،الكثير من المؤسسات
التي تعنى بسالمة ال��غ��ذاء ،أهمها

صقر تسلم الحاج حسن درع الجامعة
 Codexوالـ  ISOومنظمة الصحة
النباتية ،وإنّ مشكلة سالمة الغذاء
مشكلة عالمية ليست محصورة في
لبنان فقط ،وأخطر األم���راض كان
مصدرها ال��دول األوروب��ي��ة» .وقال:
«لكنّ مشكلتنا كلبنانيين أننا نطرح
دائما ً كأننا الوحيدون الذين يعانون
ال��م��ش��اك��ل» .ورأى «أنّ المطلوب
منا أن نعالج المشاكل من دون أن
نخرب االقتصاد ،وم��ا نشاهده من
فضائح على التلفزيون ونقرأ عنه في
الصحف هو االستثناء».
وأكد أنّ «التشريعات ال تنقصنا
وال يوجد تضارب في الصالحيات،
وإنما هناك حاجة دائمة إلى تطوير
هذه التشريعات وتحديثها».
وف��ي م��ا يتعلق بالمواصفات،
أك��د الحاج حسن «وج��ود منظومة
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ص��در ع���ن «ل��ي��ب��ن��ور»

وال��غ��ال��ب��ي��ة ال��س��اح��ق��ة م��ن��ه��ا هي
مواصفات متطابقة مع المواصفات
ال��دول��ي��ة ،وال��م��واص��ف��ات المتعلقة
بسالمة الغذاء مواصفات الزامية
تسمى قواعد فنية».
واض���اف« :أم���ا م��ا ينقصنا فهو
االس��ت��م��رار ف��ي ه��ذا العمل وتوفير
مستلزمات العمل لئال يحدث الفراغ
ع��ل��ى م��س��ت��وى ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات
واستمرارها ،وكي ال يحصل أيضا ً
ال��م��زي��د م��ن ال���ف���راغ ف��ي األح��ك��ام
القضائية .والمطلوب أيضا ً تدريب
العاملين في المؤسسات الغذائية كي
يصبحوا مؤهلين وذوي خبرة ودراية
وعلم ،وص��وال ً إلى نيل المؤسسات
اللبنانية شهادة  ، Haccpمع العلم
أنّ المصانع الجديدة قد نالتها».
وختاماً ،منحت صقر الوزير الحاج
حسن درع الجامعة التقديرية.

�أبو فاعور �أعلن عن قرار جديد لتنظيم
عمل الم�ستو�صفات والمختبرات الطبية
عقد وزي���ر الصحة العامة وائ���ل أب��و ف��اع��ور لقاء
موسعاً ،هو الثاني مع أطباء األقضية والمراقبين في
ك ّل المناطق ،في مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف،
في حضور المدير العام الدكتور وليد عمار ،أعلن خالله
عن قرار جديد يتعلق بتنظيم العمل في المستوصفات
والمختبرات الطبية ،كما ت ّم البحث في جملة من المسائل
المتعلقة بالسير قدما ً في حملة تنقية القطاع الصحي
والطبي وتنظيم الحضانات ومسار سالمة الغذاء.
وإثر اللقاء ،عقد أبو فاعور مؤتمرا ً صحافيا ً أكد فيه
«أنّ حملة سالمة الغذاء باتت سياسة دائمة ،ال تقدم
فقط للمواطن اللبناني الخدمة التي يستحقها والمتعلقة
بسالمة ال��غ��ذاء وال���دواء وم��ا إل��ى ذل��ك ،بل إنها تعيد
االعتبار إلى مفهوم الدولة وتعيد ترميم هذا المفهوم في
ذهن المواطنين اللبنانيين».
وأكد أنّ «اإلصالح في لبنان لم يعد رفاهية بل أصبح
قدرا ً ملزما ً « ،مبديا ً ارتياحه «لكون المواطن بات قادرا ً
بعد حملة سالمة الغذاء على االعتقاد أنّ له دولة تسعى
وتحاول أن تحميه في الكثير من القضايا التي كانت
تشكل خطرا داهما ً عليه».
ورأى أنّ «أهم ما تحقق يتمثل في تراجع أصحاب
المصالح أم��ام الدولة .فال اعتراضات كبرى كما في
السابق على ما تقوم به وزارة الصحة ،بل هناك إجماع
وطني وسياسي ،وقد بدأت األحكام القضائية بالصدور،
وبعضها قاس جداً ،ويصل إلى غرامة تفوق  40و50
مليون ليرة لبنانية .وف��ي ض��وء ذل��ك ،ب��ات أصحاب
المصالح الذين كانوا يتحصنون بالسياسة والمال،
متعاونين ،ولو على مضض ،مع حملة وزارة الصحة».
وأوضح أبو فاعور أ ّنه عرض مع األطباء المراقبين
مسائل متصلة بحملة تنقية القطاع الصحي والطبي
في لبنان« ،وتبين بنتيجة الجهود األخيرة أنّ هناك 62
حضانة جديدة مرخصة ،يمكن ألي رب عائلة أن يضع

أطفاله فيها وهو مطمئن».
وأض��اف« :ت � ّم لفت األطباء المراقبين إلى ضرورة
االهتمام بالمسابح من حيث التأكد من نظافة مياهها
وج��ودة الطعام ال��ذي يقدم فيها» ،داع��ي�ا ً المراقبين
إلى إعداد الئحة بالمدارس التي تحتاج إلى فيلترات،
وخصوصا ً ال��م��دارس الموجودة في المناطق األكثر
فقراً».
وفي شأن القرار الجديد المتعلق بالمستوصفات
والمختبرات الطبية ،أشار إلى «أنّ في لبنان  359مختبرا ً
مرخصاً ،و 32مركزا ً مرخصا ً لجمع العينات ،إال أنّ الواقع
ال ينطبق على هذه األرقام الرسمية مع انتشار المختبرات
الطبية والمستوصفات المخالفة وغير المرخصة».
«ينص في مادته األولى
وأوض��ح أنّ القرار الجديد
ّ
على إقفال المختبرات الطبية غير الحائزة ترخيصا ً
قانونياً ،وفي مادته الثانية على إقفال المختبرات الطبية
المرخصة والتي ال يتواجد فيها الطبيب أو الصيدلي
الحائز على إج��ازة إدارة مختبر طبي .وتنص المادة
الثالثة على إقفال مراكز جمع العينات في المناطق غير
الحائزة على الترخيص القانوني ،فيما تنص الرابعة
على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة
لمختبرات طبية مرخصة والتي تحتوي على أجهزة أو
معدات للتحاليل الطبية وتقوم بفحوص مخبرية ،أي أن
أي مركز جمع عينات يمارس عمل مختبر سيتم إقفاله.
فتنص على إقفال مراكز جمع العينات
أما الخامسة
ّ
المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي ليس
فيها فني مخبري مجاز .وفي المادة السادسة يمنع على
المراكز الصحية أي المستوصفات العاملة خارج إطار
شبكة الرعاية الصحية األولية التي تتعاقد معها وزارة
الصحة العامة ،كما يمنع على جميع المستوصفات
الخيرية إجراء تحاليل مخبرية غير تلك المسموح بها
والمتعلقة بسبعة فحوصات ال أكثر».

ن�شاطات اقت�صادية

فتوح مجتمعا ً إلى الوفد الصيني

ارتفاع �أ�سعار الم�شتقات النفطية
ارتفعت أمس أسعار المشتقات النفطية بمعدل  200ليرة لبنانية
لصفيحة البنزين  98و 95أوكتان والديزل أويل والكاز ،و 400ليرة
لقارورة الغاز ،في حين استقر سعر صفيحة المازوت األحمر.
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان،
ح �دّد بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في
األسواق اللبنانية ،كاآلتي:
 بنزين  98أوكتان  27100ليرة. بنزين  95أوكتان  26500ليرة. ديزل أويل للمركبات  17700ليرة. مازوت أحمر  17500ليرة. كاز  18100ليرة. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  13200ليرة. قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما  15900ليرة.ومن المتوقع أن تستقر هذه األسعار االسبوع المقبل ،وخصوصا ً
أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت االميركي تراجع إلى  65دوالرا ً
أميركياً.

{ رع���ى وزي���ر االت���ص���االت ب��ط��رس ح���رب افتتاح
المؤتمر التقني لمنطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا الذي
تنظمه شركة «ه��واوي» للتكنولوجيا الرائدة في مجال
االتصاالت والمعلوماتية ،والذي تشارك فيه ستة بلدان
هي :لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس
واألردن والمغرب ،في فندق «هيلتون متروبوليتان» -
سن الفيل.
{ التقى رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
روجيه نسناس المدير العام لمنظمة العمل العربية
فايز المطيري في مقر المجلس ،في حضور نائب رئيس
المجلس سعدالدين حميدي صقر.
ورحب نسناس بالمدير العام الجديد للمنظمة ،مؤكدا ً
ّ
الوقوف إلى جانبه في مهمته الجديدة .وقال« :نع ّول
على المدير العام لمنظمة العمل العربية في مسؤولياته
االقتصادية واالجتماعية ،في ظل األوضاع االقتصادية
واالجتماعية في الدول العربية التي تتطلب تضافر جهود
الجميع ومشاركة المجتمع المدني».
{ استقبل األمين العام التحاد المصارف العربية
وسام فتوح وف��دا ً من حكومة مقاطعة نينجا الشعبية
الصينية برئاسة نائب حاكم المقاطعة وانغ هيشان في

مقر األمانة العامة لالتحاد .وبحثا في تعزيز وتطوير
العالقات المصرفية العربية -الصينية.
وأب���دى هيشان رغبة ب�لاده ف��ي «تعزيز التعاون
المصرفي العربي -الصيني وإستضافة حوار مصرفي
عربي -صيني ،وفتح ف��روع للمصارف العربية في
مقاطعة نينجيا الصينية».
وأك��د فتوح ،من جهته ،أهمية العالقات المصرفية
والتجارية بين الصين والبالد العربية .وأبدى استعداد
االتحاد «لك ّل أنواع التعاون» .واتفق الجانبان على «عقد
مؤتمر الحوار المصرفي العربي -الصيني بالتعاون
مع البنك المركزي الصيني وجمعية المصارف خالل
شهر ايلول  ،2016بحيث يتناول تنسيق العالقات
المصرفية العربية ـ الصينية والتشريعات التي
تحكمها ،والتسهيالت القانونية المحفزة لفتح فروع
للمصارف العربية بالصين .ويتناول أوجه التعاون في
التجارة والتعاون المصرفي والمالي ،والتبادل الثقافي
والحضاري بين الصين والبالد العربية».
واتفق الجانبان على «البدء في اإلعداد لهذا المؤتمر،
وتوقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال».

