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اقت�صاد

�أعلن برنامج ت�صنيف الجودة للمطاعم

�أبو فاعور� :إجراء رقابي يعزز الثقة بال�سياحة
أعلن وزير الصحة العامة وائل
أب��و ف��اع��ور أن��ه «ال��ت��زام �ا ً بتحويل
حملة س�لام��ة ال��غ��ذاء إل���ى حملة
مؤسساتية مستمرة ،سيتم البدء
وب��االت��ف��اق م��ع ن��ق��اب��ات أص��ح��اب
المطاعم والفنادق واتحاد نقابات
المؤسسات السياحية على البدء
بتطبيق برنامج تصنيف الجودة
في المطاعم اللبنانية» ،وذلك خالل
مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في
ال���وزارة إث��ر اجتماع ضمه ونقيب
أصحاب الفنادق بيار األشقر ونقيب
أص��ح��اب المطاعم ط��ون��ي ال��رام��ي
واألمين العام التحاد المؤسسات
السياحية البحرية ج��ان بيروتي
ومن نقابة أصحاب المطاعم خالد
نزهة وعارف سعادة.
واسته ّل أبو فاعور كالمه بالتأكيد
على أنّ «المواطن اللبناني مل وتعب
ويئس من الحمالت الموسمية التي
تختفي مع اختفاء الحماس أو بعد
حصول تسويات سياسية معينة
أو إذا طرأت أحداث سياسية طغت
على ما سبقها وفرضت أولويات
جديدة» .وق��ال« :أم��ا حملة سالمة
الغذاء فنريدها حملة مؤسساتية
مستمرة غير موسمية ،ونضمن من
خالل جملة إج��راءات وضع األسس
التي تكفل عدم التراجع عما تحقق
حتى اآلن .وف��ي ه��ذا اإلط���ار يأتي
برنامج تصنيف الجودة في المطاعم
اللبنانية الذي نعلن عنه اليوم بعدما
ت ّم االتفاق في شأن التوصل إليه مع
النقابات المعنية ،ويهدف إلى تأكيد
الصورة اإليجابية للمطاعم اللبنانية
وتحفيز المؤسسات العاملة في
الشأن الغذائي وال سيما المطاعم
لتقديم الصورة الفضلى عن المطاعم
والسياحة الخدمة في لبنان ورفع
ج����ودة ال���غ���ذاء وت��خ��ف��ي��ف ح��االت
التسمم وتحسين الخدمة».
ولفت إلى «أنّ برنامج تصنيف
الجودة يهدف من جهة إلى إعطاء
الثقة للمواطن اللبناني والمقيم
وللسائح األجنبي ،ومن جهة ثانية
إلى إعطاء الحافز للمطعم اللبناني
لتحسين أوضاعه .فهو ليس إجراء
عقابيا ً بل إنه إجراء رقابي ،كما أنه
ليس إج��راء إنتقاميا ً بل هو إجراء
تحفيزي».
وأوض�����ح أنّ ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج
«يتضمن الئحة مواصفات وضعتها
وزارة الصحة لتطبيقها في المطاعم
اللبنانية» ،مشيرا ً إلى «أنّ تطبيق

هذا البرنامج سيبدأ في العاصمة
ب��ي��روت ح��ي��ث ت��م إح��ص��اء 931
مؤسسة ،بعدما ت ّم فصل فريق من
أحد عشر مراقبا ً سيقومون بزيارة
المطاعم ف��ي ب��ي��روت على مراحل
ثالثة .وتتضمن المرحلة األولى كشفا ً
أوليا ً وتدوين مالحظات يتم تبليغها
للمطعم المعني ،على أن يحصل بعد
ذلك الكشف الثاني لتدوين ما حصل
من تحسينات وتبليغ المالحظات
الجديدة ،ويعتبر بعد ذلك الكشف
الثالث هو الكشف النهائي».
وأعلن «أنّ المدة الفاصلة بين
الكشف األول وال��ك��ش��ف النهائي
ستستغرق ث�لاث��ة أش��ه��ر لتغليب
الجانب التحفيزي للبرنامج وإعطاء
المجال للمطعم المعني في تحسين
وضعه ،على أن يصدر في نهاية
الكشف تصنيف المطعم ،علما ً أن
ال عالقة لهذا التصنيف بالتصنيف
اآلخر الصادر عن وزارة السياحة،
بل هو مرتبط بسالمة الغذاء فقط.
ويعتمد التصنيف على الئحة معايير
منها أماكن تحضير الطعام وكيفية
استالمه وتقديمه وأداء الموظفين
والتنظيف والتطهير وأماكن المرافق
الصحية وغ���رف تبديل المالبس
وفحوصات األك��ل والمياه إل��خ...
بحيث توضع عالمة على ك � ّل بند
من هذه البنود ،فإذا حصل المطعم
بنتيجة الكشف النهائي على ما
ي��ت��راوح بين  80ف��ي المئة و90
ف��ي المئة م��ن العالمات المطابقة
للمواصفات ،يعطى شهادة سيلفر.
أما إذا تمكن من تجاوز نسبة الـ90
في المئة فيعطى شهادة بالتينوم.

أما من ال يستطيع أن يبلغ عتبة الـ
 80في المئة فلن تعط له شهادة».
وت��اب��ع« :م��ن المفترض تعليق
الشهادة على مدخل المطعم فيراها
المواطن أو المقيم أو السائح ويق ّرر
ما إذا كان سيلج إلى المطعم أم ال».
وأوض���ح أنّ «أه��م م��ا ف��ي الئحة
المواصفات أنها وضعت بالتشاور
وال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن وزارة الصحة
والنقابات المعنية ،واالت��ج��اه هو
إصالحي بالتأكيد» ،آمالً أن «يسهم
هذا األمر في تحسين جودة الغذاء
وخدمة المطاعم والصورة السياحية
ل��ل��ب��ن��ان ،وخ��ص��وص �ا ً أنّ المهلة
المعطاة والمحدّدة بين ثالثة أشهر
بين الكشف األول والنهائي تعطي
فرصة لصاحب المؤسسة لتحسين
أوضاعه».
وختم أب��و ف��اع��ور ب��اإلع�لان عن
قرار جديد ت ّم اتخاذه بالتفاهم مع
النقابات المعنية ،ويقضي بـ«الطلب
من جميع المؤسسات الغذائية التي
تتعاطى بتحضير أوتقديم الطعام
ّ
وبغض النظر عن عدد أفرادها ،بما
في ذلك المطاعم الكبيرة والصغيرة
وال��س��ن��اك��ات واألك��ش��اك وغيرها،
ان��ت��داب م��وظ��ف واح���د على األق�� ّل
ثابت لديها لكي يخضع لتدريبات
في سالمة الغذاء في شكل دوري،
دورة واحدة على األقل سنوياً ،على
أن يحصل على توثيق بحضور هذه
الدورات .ويتم تدريب الموظفين في
أي شركة أو مؤسسة معتمدة لذلك
بما فيها غرفة التجارة والصناعة».
وقال« :إنّ تطبيق هذا القرار سيبدأ
في األول من أيلول المقبل».

طربيه رئي�س ًا لجمعية الم�صارف بالتزكية

الق�صار :القطاع الم�صرفي
ّ
خط الدفاع الأول عن االقت�صاد

المجلس الجديد لجمعية المصارف
انتخبت جمعية م��ص��ارف لبنان أم���س ،بالتزكية،
مجلسا ً إداريا ً جديداً ،أجرى على األثر انتخاب هيئة مكتب
مجلس اإلدارة ،فجاء جوزف طربيه رئيساً ،سعد أزهري
نائبا ً للرئيس ،فريدي باز أمينا ً للسر وتنال الصباح أمينا ً
للصندوق.
وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية
التأمت ،ظهر أمس.
وفي مستهل الجلسة ،ألقى رئيس الجمعية الدكتور
فرنسوا باسيل كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس اإلدارة
الحالي.
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2014
ووافقت عليه .وبعد االطالع والموافقة على تقرير مفوضي
المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة  ،2014أبرأت ذمة
مجلس اإلدارة الحالي .ثم ناقشت وأق ّرت الموازنة التقديرية
لسنة .2016
وعلى األث��ر ،انتقلت الجمعية العمومية إلى انتخاب
مجلس إدارة جديد من  12عضوا ًلمدة سنتين .ففاز بالتزكية
المرشحون:
القصارـ فرنسبنك لألعمال ش.م.ل.
 - 1نديم عادل
ّ
 - 2سعد نعمان أزهري ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
 - 3عبد الر ّزاق عاشورـ فينيسيا بنك ش.م.ل
 - 4سمعان فرنسوا باسيل ـ بنك بيبلوس ش.م.ل.
 - 5أنطون صحناوي -بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل.
 - 6محمد الحريري ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل.
 - 7سليم جورج صفير ـ بنك بيروت ش.م.ل.
 - 8مروان خير الدين ـ بنك الموارد ش.م.ل.
 - 9الدكتور تنال الصباح ـ البنك اللبناني السويسري
ش.م.ل.
 - 10الدكتور جوزف طربيه ـ االعتماد اللبناني ش.م.ل.
 - 11الدكتور فريدي بازـ بنك عوده ش.م.ل.
 - 12وليد فريد روف��اي��ل ـ البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل.
وعقب انتخاب هيئة مكتب مجلس اإلدارة ،تحدث الرئيس
المنتخب ،شاكرا ً الرئيس السابق «على ما ك ّرسه من جهد
ووق��ت للجمعية وعلى ما تحقق في واليته من منجزات

تصب في مصلحة القطاع» .ثم شكر أعضاء المجلس على
«الثقة التي أولوه إياها» ،مرحبا ً «بالعضوين الجديدين
اللذين انضما إلى المجلس سمعان باسيل والدكتور فريدي
باز» ،ومؤكدا ً أنّ «الجمعية هي ركن أساسي من الهيئات
االقتصادية اللبنانية تمثل قطاعا ً حيويا ً يؤدّي دورا ً ناشطا ً
وفعاال ً في دعم االقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص».
وش �دّد على «استمرار التعاون الوثيق مع السلطات
النقدية ،ال سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها
المنطقة ،وفي ظ ّل تطورات متسارعة تشهدها األوضاع
المالية والمصرفية في بلدان م��ج��اورة ،وعلى ض��رورة
دعم سياسة الحفاظ على االستقرار النقدي التي ينتهجها
المصرف المركزي ،في الداخل ،ومتابعة التواصل والتعاون
مع المرجعيات المالية اإلقليمية والدولية ،في الخارج».
وقد هنأ رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية عدنان
القصار أعضاء جمعية المصارف على «مواقفهم وحرصهم
ووحدة الصف التي تجلت باألجواء التوافقية التي ساهمت
في تجنيب الجمعية معركة انتخابية ،لتبقى كما نريدها
محصنة ومحمية ،لمصلحة القطاع المصرفي اللبناني
الذي يشكل صمام األمان وخط الدفاع األول عن االقتصاد
اللبناني».
وث ّمن القصار «الجهود المحمودة التي قام بها الصديق
واألخ الدكتور فرنسوا باسيل طوال فترة واليته على رأس
جمعية المصارف ،وندرك جيدا ً الصعوبات البالغة التي
واجهها بصبر وحكمة خالل تلك الفترة مع زمالئه ،والجهود
الجبارة التي وظفها لتخطي المطبات نيابة عنا جميعا،
ونتمنى له دوام الصحة والعافية لمتابعة جهوده لخدمة
الجمعية ،س��واء بشكل مباشر أم من خالل نجله السيد
سمعان فرانسوا باسيل الذي نتطلع للترحيب به بحرارة
في أسرة الجمعية».
وتمنى لـ«مجلس إدارة الجمعية الجديد التوفيق في
مه ّماته ،وإنني على يقين أن الدكتور جوزيف طربيه سيكون
على قدر المسؤولية ،انطالقا ً من موقعه المصرفي البارز،
إلى جانب ال��دور الوطني المميز الذي يقوم به على عدة
مستويات ،داعيا ً الله أن يوفقنا ويعيننا لمزيد من العمل
لنهضة القطاع المصرفي اللبناني وخدمة بلدنا لبنان».

حكيم يدعو �إلى معالجة �أزمة
الت�صدير عبر هيئة الإغاثة
التقى وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،في حضور المدير العام
للحبوب والشمندر السكري حنا العميل ،رئيس تعاونية الشمندر السكري
ج��ورج ال��ه��راوي ،وبحث معه موضوع دعم زراع��ة الشمندر السكري،
وأوضاع القطاع الزراعي في شكل عام والمشاكل التي يصادفها وال سيما
تصدير المنتجات الزراعية.
وك ّرر حكيم تشديده على أنّ «معالجة أزمة التصدير الزراعي عبر النقل
البحري هي في اعتماد الهيئة العليا لإلغاثة كح ّل سريع».
وقال الهراوي ،من جهته« :نطلق اليوم الصرخة الثانية لدعم زراعة
الشمندر السكري وسط وضع مأساوي يعيشه القطاع الزراعي وهو تصدير
المنتجات الزراعية التي أعلن وزير الزراعة عن تخصيص  21مليون دوالر
اميركي لدعم التصدير البحري كأجور نقل تذهب إلى غير اللبنانيين ،في
حين أنّ زراعة الشمندر السكري هي ضمانة وصمام أمان للمزارعين ،إذ
تنتج وتصنع وتستهلك في الداخل أي أنّ الدعم يبقى داخلياً».
وأض��اف« :لذلك طالبنا بإطالق موسم  2016 - 2015النه لم يعد
أمامنا للبدء بقبول طلبات المزارعين إال  90يوما ً إلنصاف المزارعين وإنقاذ
الموسم» .ولفت إلى أنّ الوزير حكيم «أبدى تفهمه للموضوع وطلب من
المدير العام إعداد الملف الالزم ليصار إلى طرحه في أول جلسة لمجلس
الوزراء ،فما هو مخصص لدعم النقل البحري لتصدير المنتجات الزراعية
يكفي لدعم زراعة الشمندر السكري لثالثة مواسم».
وكان الوزير حكيم استقبل مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
لبنان لوكا راندا ،وبحث معه في المشروع القائم مع وزارة االقتصاد وسبل
التعاون المستقبلي في هذا اإلطار.

 IAPHتمنح مرف�أ بيروت
جائزة �أف�ضل نظام معلوماتي
ح��از م��رف��أ ب��ي��روت ال��ج��ائ��زة الذهبية كأفضل ن��ظ��ام معلوماتي
حديث للمرافئ ،التي تمنحها المنظمة العالمية للمرافئ والموانئ
( )International Association of Ports &Harbours - IAPH
خ�لال مؤتمرها السنوي ال��ذي انعقد في هامبورغ ـ ألمانيا ،بتاريخ
.2015/6/4
وأعلن مرفأ بيروت في بيان اليوم ،أنه شارك ،وهو عضو أساسي في
المنظمة ،في مؤتمر سيدني بأستراليا في العام  ،2014وعندها تم تحديد
مواضيع المسابقة للعام  2015بثالثة ،وتنافس عليها عدد من المرافئ
على الشكل التالي:
نظام تكنولوجيا المعلومات IT Awardعدد المرافئ.13 :نظام االت��ص��االت  Port Communications Awardعددالمرافئ.8 :
نظام البيئة  Port Environment Awardعدد المرافئ.7 :وأوضح البيان أنّ المرفأ اختار أن يدخل المنافسة عن نظام تكنولوجيا
المعلومات ( ،)ITوقد تقدم بملف كامل يصف فيه انجازاته في مجال
المعلوماتية التي ترافقت مع إنجازاته العمالنية والتي أدت إلى مضاعفة
حركته ث�لاث م��رات في م��دة لم تتجاوز الخمس سنوات (ارتفع عدد
الحاويات المتداولة من  400الف الى اكثر من مليون حاوية نمطية)،
كما وضع أمام زبائنه نظاما معلوماتيا ً حديثا ً استبدل فيه ك ّل العمليات
اليدوية بعمليات آلية تجري من خالل موقعه على اإلنترنت ،ودون عناء
الحضور إلى شباك اإلدارة.
وتسلم ممثلو المرفأ الجائزة الذهبية في هامبورغ ،خالل المؤتمر في
حضور  950مندوبا ً من بلدان العالم كافة ،مع اإلشارة إلى أنّ الجائزة
الفضية قد ذهبت إلى مرفأ برشلونة في إسبانيا (،)Portic Barcelona
والجائزة البرونزية إلى مرفأ ( )JadeWeserPortفي ألمانيا.

ندوة عن �إ�شكالية المنطقة
االقت�صادية الحرة في البترون
عقدت في النادي األهلي في بقسميا ـ البترون ندوة بعنوان «إشكالية
مشروع المنطقة االقتصادية الحرة في قضاء البترون» تحدث فيها
البروفسور يوسف المصري والقاضي الدكتور الياس الشيخاني في
حضور فاعليات ،وقضاة ،ورؤس��اء بلديات ومخاتير وممثلي أحزاب
وتيارات سياسية وعدد من أهالي البلدة والقرى المجاورة ومهتمين.
بداية قارن المصري بين «قوانين المناطق الحرة في العالم والقانون
اللبناني» ،وعرف بـ«المناطق االقتصادية الحرة والهدف من إنشائها»،
الفتا ً إلى أنّ «إدارة هذه المناطق ستكون خارج مراقبة الوزارات المعنية
وستكون دولة داخل الدولة».
وتساءل عن «مصادر األموال التي ستضخ في المشروع» ،ورأى أنه
مشروع «فاشل ألسباب واضحة وال مستقبل ناجحا ً له».
وحذر من أن «تصبح هذه المناطق ممرات للبضائع المقلدة والمتاجرة
بمنتجات غير شرعية يستخدم مردودها لشراء أسلحة وتمويل اإلرهاب».
ودعا األهالي إلى «تشكيل س ّد منيع دفاعا ً عن منطقتهم».
وتحدث الشيخاني عن «المستفيدين والمتض ّررين من المشروع»،
وقال« :إنّ المنطقة االقتصادية الخاصة ،عموما ً ليست سوى اقتطاع قسم
من أرض الدولة وإخضاعها لنظام خاص بهدف تنمية االقتصاد الوطني
عبر جلب رؤوس األموال االجنبية وازدياد حركة التصدير وتوفير فرص
عمل .إذا ً في المبدأ ،إنّ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة هو عمل جيد ذو
أهداف وطنية نبيلة».
ورأى أنّ «المستفيدين هم أصحاب السلطة السياسية والعقارات وفئة
صناعيين ورجال االعمال ،والمتضررون هم الدولة والبلديات ،واألضرار
معنوية ومادية ،وسكان منطقة البترون الوسطى وسيتض ّررون بقدر
الضرر الالحق بالدولة».
وأضاف« :إنّ منافع المشروع قليلة جدا ً في حين أنّ األضرار ستكون
جسيمة على الخزينة والسكان ،ومن حقنا أن نعيش في قرانا ضمن بيئة
نظيفة وأجواء ريفية هادئة وظروف معيشية مريحة».
ودعا إلى «العدول عن المشروع غير الموفق وإلى اقتراح مشاريع
أخرى».

اتفاقية قر�ض بين مجل�س
الإنماء والإعمار وAFD
ت ّم بعد ظهر أمس ،توقيع اتفاقية قرض بين لبنان ممثال بمجلس
اإلنماء واإلعمار ،والوكالة الفرنسية للتنمية  ،AFDبقيمة  30مليون
يورو (ما يعادل  34,035مليون دوالر) ،في حضور ممثل عن مصرف
لبنان باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ القرض وممثل عن
االتحاد األوروبي وممثل عن وزارة الطاقة والمياه ـ المركز اللبناني لحفط
الطاقة.
وقع االتفاقية ك ّل من السفير الفرنسي باتريس باولي ومدير الوكالة
الفرنسية للتنمية في لبنان ليونيل كافريني عن الجانب الفرنسي ،وعن
الجانب اللبناني رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس نبيل الجسر.
وتهدف االتفاقية إلى تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال
توفير الطاقة والطاقة المتجددة من خالل قروض ميسرة حيث يتولى
مصرف لبنان إدارة تنفيذ القرض مع المصارف التجارية ،وحيث يوفر
المركز اللبناني لحفظ الطاقة المساعدة الفنية الالزمة لتنفيذ المشاريع.
وتحدث باولي فأعرب عن سعادته بتوقيع االتفاقية ،مؤكدا ً «األهمية
االقتصادية والبيئية للمشروع ،حيث يهدف إلى المساهمة في برنامج
تخفيض استهالك الطاقة بنسبة  20في المئة وتخفيض انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون بحجم  300ألف طن» ،الفتا ً إلى أنّ «المشروع الممول
من الوكالة الفرنسية للتنمية يساهم في تحسين التنافسية في االقتصاد
اللبناني وحماية البيئة من خالل دعم تمويل استثمارات القطاع الخاص
في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجدّدة».
وأوضح أنّ «الكلفة اإلجمالية للبرنامج تبلغ  150مليون يورو يساهم
في تمويله ك ّل من البنك األوروبي للتثمير واالتحاد األوروبي ،إضافة إلى
المصارف التجارية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص المستفيدة».

تجمع رجال الأعمال ينظم غداء حواري ًا مع ال�سفير الرو�سي
ّ

زا�سيبكين :رغم الظروف ال�صعبة نوا�صل
جهودنا من �أجل تطوير العالقات الثنائية

زاسيبكين متحدثا ً خالل الغداء الحواري
أق��ام رئيس تجمع رج��ال األعمال اللبنانيين الدكتور
فؤاد زمكحل وأعضاء الهيئة اإلدارية ،لقاء غداء حواري مع
السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين ،في مطعم «ليزا» في
األشرفية.
حضر اللقاء رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
روجيه نسناس ،قنصل روسيا جاك صراف ،قنصل فنلندا
ظافر شاوي ،رئيس نقابة األشغال العامة والبناء الشيخ
فؤاد الخازن ،رئيس غرفة التجارة اللبنانية األميركية
سليم زعني ،رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار،
رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجبل لبنان رافي دبانة ،وعدد من
كبار رجال األعمال اللبنانيين وأعضاء الهيئة اإلدارية في
التجمع.
استه ّل الغداء بكلمة لزمكحل رحب فيها بزاسيبكين،
الفتا ً إلى أنّ لبنان «يم ّر لألسف بإحدى أصعب الفترات
من تاريخه االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألمني.
بالفعل ،منذ أكثر من  4سنوات لم يتجاوز النمو نسبة 1.5
في المئة ،وقد وصلت البطالة إلى معدالت مثيرة للقلق مع
أكثر من  23في المئة من القوى العاملة (معدل البطالة
 35في المئة بين الخريجين الشباب) في حين يشهد
االستثمار الداخلي والخارجي من سنة إلى أخرى انخفاضا
بنسبة أكثر من  40في المئة ،تدفع األس��ر والشركات
واالقتصاد الوطني ثمنا ً كبيرا ً من جراء التوترات الداخلية
التي ال يمكن تفسيرها وفهمها وبسبب العديد من التوترات
اإلقليمية والدولية المعقدة التي أصابتهم بالصميم .يتعقد
وضعنا يوما بعد يوم ،ونحن ال نرى مخرجا ً من هذا النفق
وال بصيص ضوء أو أمل في األفق».
وأضاف« :من ناحية أخرى ،تؤثر الحرب في سورية في
شكل كبير على اقتصادنا ،واستقرارنا االجتماعي وأمننا
وبلدنا .تقوم التوترات والتجاوزات اليومية على حدودنا
التي يدافع عنها ببسالة إخوتنا في الجيش اللبناني،
بتلويث بيئة األع��م��ال وتجميد االستثمارات الخاصة
الداخلية والخارجية مع زيادة المخاطر السيادية وكذلك
مخاطرالبلد وفق وكاالت التصنيف الدولية».
واكد انه «لم يعد بإمكان لبنان تحمل مشكلة الالجئين
السوريين التي تجاوزت بشدة قدرتنا على مساعدة
المحتاجين مهما كان أصلهم وجنسيتهم ،على الرغم من
إرادتنا اإلنسانية الصادقة».

وق��ال« :إننا نعتمد عليكم لتمرير رسالتنا وتنبيه
سلطاتكم على هذا األمر كما ونعتمد على بلدكم لمساعدتنا
في مواجهة هذه المشكلة المأساوية على المدى القصير،
والمتوسط والبعيد».
وشكر زمكحل للسفير زاسبكين الدعم «للمساعدة على
نمو التبادل التجاري واالقتصادي بين بلدينا وخاصة
لتعزيز التصدير اللبناني إلى بلدكم» ،الفتا ً إلى أنه «من
مسؤولية رجال األعمال اللبنانيين اتباع معايير الجودة
واالمتثال خاصة بكم ،وعلى كل رجل أعمال لبناني أن
يتابع بكل إستقاللية ما باشر به فريقكم منذ أشهر عدة
من أجل االنفتاح على سوقكم ذات اإلمكانات الكبيرة في ما
يخص منتجاتنا ،وخدماتنا وخبراتنا».
ثم ألقى زاسيبكين كلمة قال فيها« :في ظ ّل الظروف
الدولية واإلقليمية الصعبة ال نزال نبذل الجهود المتواصلة
من أجل التطوير الالحق للعالقات الروسية اللبنانية
الودية .ومن المهم الحفاظ على الدافع اإليجابي للتعاون
بين بلدينا الذي شهدناه خالل عشر سنوات ماضية».
وأوض��ح أنّ «التبادل التجاري ي��زداد ،وف��ي نيسان
ال��م��اض��ي ع��ق��دت جلسة اللجنة الحكومية الروسية
اللبنانية ،وت ّم نقاش أفق التعامل الثنائي في مجاالت
الطاقة والتجارة والنقل والصناعة والتعليم والمصارف
وأعمال في الجرف البحري .وكذلك تشمل مجاالت التعاون
مشاريع بناء س��دود وبحيرات اصطناعية ومحطات
كهرمائية وكهروحرارية ونسعى إلى تطوير التعامل في
مجال الصيدلة».
وقال« :يعمل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان ومجلس األعمال الروسي اللبناني من أجل
تعزيز وتوسيع اتصاالت بين رجال األعمال في البلدين.
ويشارك الممثلون اللبنانيون في اجتماعات مختلفة في
روسيا وبينها منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي.
وستجري في  19و 20تشرين األول المقبل الجلسة الثانية
عشرة لمجلس األعمال الروسي العربي بمشاركة رجال
األعمال ال��روس ومعظم ال��دول العربية .ومن المخطط
انعقاد المنتدى المصرفي الروسي العربي وإجراء اللقاءات
المعنية لدوائر األعمال الروسية والعربية .ونعتبر هذه
الجلسة فرصة جيدة لتنشيط التعاون بين رجال األعمال
الروس واللبنانيين».

لجنة تنفيذ القوانين بحثت ملف حماية الم�ستهلك
والإدارة تابعت در�س تنظيم ديوان المحا�سبة
عقدت اللجنة المكلفة تنفيذ القوانين جلسة ظهر أمس
في المجلس النيابي ،برئاسة النائب ياسين جابر وحضور
النواب :فريد الخازن ،محمد قباني ،وسامر سعادة.
كما حضر الجلسة :وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم،
ممثل وزي��ر اإلع�لام القاضي وهيب دوره ،ممثل مجلس
الخدمة المدنية ـ رئيس إدارة الموظفين أنطوان جبران،
مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة عليا عباس وممثل
وزارة العدل القاضي نبال محيو.
بعد الجلسة ،أشار النائب جابر إلى أنّ اللجنة بحثت
«موضوع متابعة تنفيذ وإص��دار مراسيم قانون حماية
المستهلك الصادر منذ عشر سنوات تقريبا ً وحتى اليوم لم
يطبق بسبب عدم إصدار المراسيم التطبيقية .واألمر الجيد
اليوم ،وبعدما كان قد أبلغنا وزير االقتصاد أنّ المراسيم
عالقة في وزارة اإلع�لام وفي مجلس الخدمة المدنية.
وعلى التو قمنا باالتصال بهما ودعونا إلى هذا االجتماع».
وأضاف« :األخبار الجيدة التي وصلتنا اليوم هي أنّ وزير
اإلعالم وقع على المرسوم ووافق مجلس الخدمة المدنية
وتم االتفاق على ح ّل مع وزارة االقتصاد مما يعني أنه خالل
أيام قليلة ستحول المراسيم إلى رئاسة مجلس الوزراء
إلدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء والتي نأمل أن
يستأنف هذا المجلس اجتماعاته .وقد ت ّمت الدعوة اليوم
إلى جلسة لمجلس ال��وزراء الخميس المقبل ،ونأمل أن
يتحمل الجميع مسؤولياتهم وأن يتم عقد جلسات متتالية
لمعالجة مواضيع كثيرة وملحة ومن بينها هذا األمر».

وردا ً على س��ؤال ،أجاب جابر« :سيكون لدينا جلسة
يوم الخميس المقبل مع وزارة الصناعة للبحث في قانون
مهم جدا ً صادر ولم يطبق ويتعلق بالمواصفات ،وتعرفون
الضجة القائمة حول موضوع المواصفات وغيرها ،وكل
ذلك بسبب غياب المراسيم التي تنظم تلك األمور وتتابع
الجهد المبذول في موضوع المواصفات وستتابع إصدار
هذه المراسيم».
وحول النتيجة لعمل لجنة متابعة تنفيذ القوانين ،قال:
«المبدأ يقول أنّ كل قانون يصدر يجب أن يطبق وإال تكون
سلطة مجلس النواب خياال ً وليست حقيقة .ونحن مصرون
كمجلس نيابي متابعة تنفيذ هذه القوانين ومراقبة عمل
السلطة التنفيذية».
من جهة أخرى ،عقدت لجنة اإلدارة والعدل النيابية
جلسة برئاسة النائب روبير غانم تابعت خاللها درس
مشروع القانون ال��وارد في المرسوم رقم  9458تاريخ
 ،2012/12/4الرامي إلى تنظيم دي��وان المحاسبة،
فاستمعت إلى رأي وزارة العدل وديوان المحاسبة حول
بعض األحكام ،وقد تركز النقاش حول موضوع المجلس
التأديبي التابع للديوان وهيكليته وصالحيات الديوان في
الرقابة المسبقة ،باإلضافة إلى بعض األحكام األخرى.
وبنتيجة المداولة بين أعضاء اللجنة ح��ول المواد
التي تم بحثها ،تق ّرر تعديل عدد من المواد المقترحة في
المشروع .وقد رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها
في جلسة يوم االثنين المقبل.

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير المالية علي حسن خليل ،في مكتبه ،في
الوزارة ،السفير الفرنسي باتريس باولي الذي بحث معه
في العالقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ،وفي المشاريع
المشتركة ،وانعكاسات تأخير اقرار المراسيم في مجلس
الوزراء للمشاريع المق ّررة من الصندوق الدولي لدعم لبنان
ومدى تأثير ذلك على موضوع تأمين تمويل إضافي.
{ ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��ف��ي��ر ال���ك���وت دي���ف���وار جيلبير
دوهدجاهوندي وجرى بحث في العالقات بين البلدين
وأوض��اع اللبنانيين هناك ووض��ع االتفاقيات الموقعة
سابقا ً موضع التنفيذ.
{ عقد وزي��ر االش��غ��ال العامة والنقل غ��ازي زعيتر
سلسلة اجتماعات تناولت األوضاع السياسية واإلنمائية
واإلدارية.
كما التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن وبحث
معه في األوضاع الراهنة في المنطقة وفي الشأن اإلنمائي
والمشاريع الموجودة على جدول أعمال الوزارة.
وأجرى زعيتر جولة أفق عامة ،حول الشؤون اإلنمائية
المناطقية مع الوزير السابق يوسف سالمة ،ثم مع النائب
نعمة الله أبي نصر ،وعدد من رؤساء البلديات وفاعليات
المناطق.

وعرض مع مؤسس األكاديمية الدولية للقيادة المهندس
بيار المعلوف ورئيس مجلس إدارة «معلوف غروب»
جورج المعلوف نظام السير وكيفية تركيب شارات السير
على الطرق الدولية ووضعها بالطرق الصحيحة ،وت ّم
االتفاق على إرسال فريق عمل من المهندسين في الوزارة
إلى األكاديمية لتركيب الشارات التي سيتم وضعها على
الطريق لالطالع على األسس الدولية المعنية بموضوع
إشارات السير وسبل وضعها بالطريقة الصحيحة ،على
أن ي��زور الوزير األكاديمية الحقا ً لالطالع على نموذج
المدينة المصغرة لألكاديمية وكيفية تعليم نظام السير
وتدريب األوالد على كيفية تطبيق نظام قانون السير.
{ ‑سلم وفد من مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي
في حركة «أمل» ،دعوة لرئيس غرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في الشمال توفيق دبوسي لحضور إفطاره
غ��روب يوم السبت في  11تموز المقبل ،برعاية رئيس
مجلس النواب نبيه بري .وقد ض ّم الوفد سامر عاصي،
مصطفى فواز ،حيدر األخ��رس ،مصطفى قبالن ،رضوان
عمرو ،طبيبي األسنان حسن علول وفيصل مروة ،وعضو
نقابة األطباء مؤنس كالكش.

