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اقت�صاد

ر�أ�س اجتماع ًا لمتعهدي تنظيف �شبكة ت�صريف المياه

زعيتر :لتنفيذ الأعمال
بال�شكل المطلوب وال�سرعة الممكنة
ترأس وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعا ً
لمتعهدي تنظيف شبكة تصريف المياه ،ف��ي حضور
اللجان المكلفة من قبل الوزارة مراقبة األعمال ،تناول فيه
التحضيرات لموسم الشتاء ومشكلة النفايات المتراكمة
واإلج��راءات الالزمة التي ستتخذ بشأن تنظيف المجاري
في المناطق والطرقات الواقعة ضمن نطاق عمل وزارة
األشغال العامة والنقل ،والمناطق والطرقات الواقعة ضمن
نطاق البلديات ووضعية األنهر.
وش��دّد زعيتر على «تنفيذ األعمال بالشكل المطلوب
والسرعة الممكنة والمتابعة وتكثيف األشغال ،حسب
خطة الوزارة لموسم الشتاء المقبل» ،موضحا ً أنّ «الوزارة
قد قامت بالعديد من الخطوات لتحسين الوضع إال أنّ «هذا
العام يختلف عن األع��وام السابقة بسبب أزمة النفايات
وتراكمها في األنهار وعلى الطرقات».
وجدّد تأكيد أنه «يجب إيجاد ح ّل لهذه المعضلة بجهد
المعنيين والبلديات من دون استثناء وإنجاز الموضوع
قبل فصل ال��ش��ت��اء» ،مطالبا ً الجميع ب��ـ«ال��وق��وف أم��ام
مسؤوليته الوطنية والتحرك على ك ّل المستويات لح ّل
هذه الكارثة البيئة» .وأكد أنّ «وزارة األشغال على أهبة
االستعداد للتعاون مع الجميع ألنه عند هطول األمطار
ستصب كلها باتجاه المناطق المنخفضة الساحلية ما

سيؤدي إلى فيضانات».
وتناول زعيتر ش��ؤون وزارت��ه واألوض���اع العامة في
البالد وطاولة الحوار في مجلس النواب مع عدد من الزوار،
الفتا ً إلى أن «ال سبيل للخالص إال بالحوار وأنّ أي خروج
عن الحوار يعني الخروج إلى الشارع ،وأي خ��روج عن
مؤسسات الدولة هو خروج إلى الفوضى» .وقال« :ال أعتقد
أنّ هناك مصلحة ألحد في ذلك ،لذلك المطلوب إدراك مخاطر
هذه المرحلة وإبعادها عن لبنان وهذا األمر ال يمكن اتمامه
إال باالحتكام إلى الحوار ومؤسسات الدولة».
من جهة ثانية ،تناول زعيتر مع النائب قاسم هاشم
الشأن اإلنمائي المناطقي والمستجدات والحوار.
وشدّد هاشم على «ضرورة اإلسراع بعودة المؤسسات
إلى عملها وفاعليتها في مقاربة القضايا واألزمات المعيشية
الحياتية ،التي دفعت اللبنانيين إلى أن يكونوا جزءا ً من
الحراك الذي حمل همومهم ومطالبهم المحقة والمشروعة
والذي فضح عجز بعض المسؤولين عن الملفات األساسية
الحياتية ،في إيجاد الحلول لتثبيت الشباب في وطنهم بدل
الوقوف على أبواب السفارات والهجرة إلى الخارج».
وق��ال« :لذلك ،نرى أنّ الحوار ض��رورة ملحة إلخراج
لبنان من دائرة األزمات التي قد تلحق بنا في ظ ّل العواصف
المحيطة بنا».

الم�شاركون في برنامج الكوادر العليا في الإدارة
يزورون «الريجي» ويطلعون على �إنجازاتها

تراجع �أ�سعار الم�شتقات النفطية
تراجعت اليوم أسعار المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية بمعدل 400
ليرة لبنانية لصفيحة البنزين  98أوكتان و 300ليرة لبنانية لصفيحة البنزين
 95و  100ليرة لبنانية لصفيحة الديزل أويل ،فيما ارتفع سعر قارورة الغاز
واستقر سعر صفيحة كل من المازوت األحمر والكاز.
جاء ذلك في قرارات أصدرها أمس ،وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت كاآلتي:
 بنزين  98أوكتان  23100ليرة لبنانية بنزين  95أوكتان  22500ليرة لبنانية مازوت أحمر  13900ليرة لبنانية ديزل أويل للمركبات  14100ليرة لبنانية كاز  15400ليرة لبنانية قارورة الغاز زنة عشرة كيلوغرامات  11600ليرة لبنانية قارورة الغاز زنة  12,5كيلوغراما ً  14000ليرة لبنانيةومن المتوقع أن تستقر هذه األسعار األسبوع المقبل ،وفقا ً لتطور أسعار
برميل النفط الخام البرنت األميركي الذي وصل أمس إلى حدود  47دوالرا ً
أميركياً.

�إنماء طرابل�س ترحِّ ب
بمبادرة ميقاتي وال�صفدي
رحبت «جمعية إنماء طرابلس والميناء» بـ«المبادرة التي طرحها الرئيس
ّ
نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي حول مشروع استرجاع امتياز «شركة
كهرباء قاديشا» وإعادتها الى طرابلس ،كشركة مساهمة تنتج الكهرباء للمدينة
بمعدل  24ساعة على  24بشكل تستطيع طرابلس أن تنهض بنفسها كهربائيا ً
وتكون كمدينة زحلة».
وتمنت الجمعية ،في بيان بعد اجتماعها برئاسة روبير ألفرد حبيب« ،تعميم
تلك التجربة التي أثبتت نجاحها ،على اعتبار أنّ مشكلة الكهرباء في لبنان
مزمنة وال نرى في األفق أي حلحلة على صعيد التغذية الطبيعية للتيار،
وطرابلس بحاجة كما المناطق اللبنانية كافة إلى الكهرباء ،وبالتالي فإنّ تعميم
تجربة زحلة يساعد الفيحاء على النهوض اإلنمائي واالقتصادي والسياحي،
وخصوصا ً لجهة تحريك عجلة الدورة اإلقتصادية ما يساعد في إيجاد فرص
عمل للطرابلسيين على خلفية نهوض العديد من المؤسسات والمعامل التي
تأثرت بفعل انقطاع التيار».
ودعت الجمعية جميع المسؤولين إلى «التعالي عن الخالفات ،ودعم هذا
المشروع لما فيه مصلحة طرابلس».م

مدير عام معمل �سبلين:
تركيب الفلتر نهاية العام

سقالوي متحدثا ً أمام المشاركين
استضافت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
«الريجي» وفدا ً من المشاركين في برنامج اللقاءات العلمية
المخصصة للكوادر العليا في اإلدارة اللبنانية الذي يوفره
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بالشراكة مع
المدرسة الوطنية الفرنسية ل�لإدارة « »ENAبمشاركة
 29قياديا ً من  18إدارة ومؤسسة عامة من لبنان.
وش��م��ل ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة ال��م��ي��دان��ي��ة ع���رض فيلم
«إنفوغرافيك» عن «الريجي» يلخص أرق��ام وإنجازات
الريجي في دقيقتين ،تلته جلسة تعارف بين المشاركين
ومسؤولي «الريجي» ،ثم جولة في أهم اقسام اإلدارة وهي
قاعة التدريب ومحطة التوليد الكهربائي وقسم األرشيف
ومصنع الفبركة والمستودع المركزي.
وألقى رئيس اإلدارة مديرها العام المهندس ناصيف
سقالوي كلمة لفت فيها إلى أنّ «مسيرة الريجي موجات
تتالحق بين األم��س واليوم» .وق��ال« :نحن في الريجي
أصحاب مبادىء ونجمع بين المسؤولية األخالقية وبين
المبادرة والفعل».
وأض��اف« :في عملنا وحياتنا وسياستنا يبقى دائما ً
حاضرا ً في ذهننا فقر المزارعين وأوضاعهم الصعبة في

الجنوب والشمال والبقاع».
وأك��د أنّ نجاح «الريجي» «ل��م يتم بطريقة عفوية
وتلقائية إنما نتيجة قصد وجهد وتوجيه وقبل أي شيء
عنصر بشري يسمو إلى التفوق والتميز» ،مشدّدا ً على
أنّ لدى «الريجي إرادة تحقق اإلنجازات بسعي دؤوب
وخطوات واثقة».
وقال« :نحن فريق يعمل على برامجه ويجري حساباته
وتصوراته واستعداداته ويرسم مشاهد التنفيذ بالجهد
والتعب واإلرادة .نشعر في عائلة الريجي أننا بقياس
وطن صغير بمساحته كبير بأحالمه».
وقالت رئيسة مصلحة العالقات العامة نهال سليم،
من جهتها« :الريجي تفتخر ب��أنّ المعهد جعلها محطة
دائمة وثابتة في ال��زي��ارات الميدانية للمشاركين في
لقاءات الكوادر العليا ،كونها نموذجا إلدارة عامة رائدة
ومتميزة».
أضافت« :نحن نعتز بشراكتنا وتعاوننا التدريبي
المثمر مع المعهد سعيا ً إلى تعزيز قدرات العاملين في
اإلدارة ،ألنّ الريجي تطمح دائما ً إلى تطوير نفسها ،وإلى
مزيد من اإلنجازات».

بلدية رياق ـ حو�ش حاال تكرم نكد

نكد يتسلم درعا ً تقديرية
كرمت بلدية رياق حوش حاال مدير عام شركة كهرباء
زحلة أسعد نكد ،بحضور رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة
عمر الخطيب ورئيس بلدية علي النهري أحمد المذبوح
ورئيس بلدية ح��ارة الفيكاني علي السرغاني في دار
البلدية في رياق ،وحشد من المخاتير وأعضاء المجالس
البلدية.
وألقى رئيس بلدية رياق حوش حاال جان معكرون كلمة
أشاد فيها بنكد ثم قدم له ،باسمه وباسم المجلس البلدي،

رمز وشعار البلدة تقديرا ً له وعربون وفاء.
ورد نكد بكلمة اعتبر فيها أن��ه «ل��وال ثقة الزحليين
والبقاعيين وأهالي البلدات ووق��وف رؤس��اء البلديات
والمخاتير إل��ى جانب «كهرباء زحلة» لما تحقق هذه
المشروع» ،وقال« :نحن نعدكم بأننا سنكون دائما ً نحو
األفضل لتبقى هذه الثقة بيننا».
وفي الختام ،قدم رئيس بلدية رياق درعا ً تكريميا لنكد
باسم البلديات المشاركة.

عمال ال�شركة تقدموا ب�شكوى لوزارة العمل بعد �صرفهم

�سوكلين� :سنلتزم ب�أي قرار ي�صدر عن الجهات الر�سمية
أعلنت وزارة العمل أمس أنّ مجموعة من موظفي وعمال
شركة «سوكلين» تقدمت إليها بشكوى ،تبلغها فيها إقدام
إدارة الشركة على صرف أكثر من مئة موظف بحجة أنهم
تظاهروا واعتدوا على ممتلكات الشركة ومنعوا الشاحنات
من العمل.
وتضمنت الشكوى مطالبة المصروفين إدارة سوكلين
بإعادة النظر بقرار الصرف وإال فإنّ المصروفين يطالبون
بتعويضات إضافية تبلغ أربعين شهراً .وقد أحالت رئيسة

دائرة التحقيق في الوزارة الشكوى إلى اللجنة المختصة
لمتابعة هذا الموضوع بشكل صارم وعادل.
وفي المقابل ،أص��درت شركة «سوكلين» بيانا ً جاء
فيه« :تؤكد شركة سوكلين أنها كانت وستبقى حريصة
على حقوق جميع العاملين لديها كما دأب��ت على ذلك
طوال السنوات الماضية .كما تعود الشركة لتؤكد أنها
ستلتزم بأي قرار يصدر عن الجهات الحكومية أو الرسمية
المعنية».

أكد المدير العام لـ «شركة ترابة سبلين» طلعت اللحام خالل ندوة صحفية،
أنّ «عملية تجميع وتركيب فلتر الخط الثاني في مصنع الترابة سوف ينجز
بشكل نهائي ما بين تشرين األول وكانون األول المقبلين».
وأكد أنّ «عملية تصنيع الفلتر انتهت وأصبح في طور التجميع والتركيب،
وأنّ عمل المصنع سيكون مع بداية العام الجديد  2016ما يعادل صفر غبار».
وشدّد اللحام على أنّ «الشركة تحرص في عملها على استعمال المعدات
الجديدة والمتطورة لتحسين العمل بهدف الحفاظ على البيئة السليمة ،وأنّ
المصنع يخضع للمراقبة الدورية من قبل وزارت��ي الصناعة والبيئة ،وأنّ
االنبعاثات التي تصدر عنه ليست سامة بل هي غبار ناتج عن خلل في عمل
الفلتر القديم من جراء انقطاع أو تغيير في التيار الكهربائي» ،مؤكدا ً «أنّ تلك
االنبعاثات هي ضمن المواصفقات والمعايير المحلية والدولية».
وأض��اف« :يوجد في الشركة خطي إنتاج لالسمنت ،األول ينتج ألف طن
يومياً ،والثاني ينتج  3000طن يومياً ،أي بمعدل حوالي مليون وأربعمئة ألف
طن من االسمنت سنويا ً إذا أخذنا بعين االعتبار األعطال والصيانة» ،والخط
األول بدأ باإلنتاج في العام  ،1987وأما الخط الثاني ركب ما بين عامي 1998
و ،»1999مؤكدا ً «أنّ الشركة ومنذ البدء باإلنتاج والعمل وهي تطبق المعايير
المحلية والدولية في عدة مجاالت ،أوال ً لجهة نوعية اإلسمنت المنتج ،باإلضافة
إلى التقيد بالسالمة والصحة والبيئة» ،وأشار إلى «وجود  65فلتر في شركة
سبلين بين الخط األول والخط الثاني».

مجل�س الأعمال اللبناني ـ ال�صيني
يلتقي هيئة اال�ستثمار في الأردن
التقى وفد من مجلس األعمال اللبناني ـ الصيني ض ّم رئيس المجلس الدكتور
علي المصري ،رئيس الوفد السعودي ناصر آل فرحان ،رئيس جمعية تجار
الحدث أنطوان عبود ،رئيس جمعية تجار الدكوانة جوزيف شرفان ،محامي
عام المجلس جان أبي حبيب ووف��دا ً من سيدات ورج��ال األعمال اللبنانيين
والسعوديين ،في مقر هيئة االستثمار في األردن  -عمان ،أمين عام هيئة
االستثمار موفق أبو عاقوله ومستشاري الهيئة.
وأشار الوفد إلى أنّ اللقاء بدأ بالتعريف عن فرص االستثمار والمزايا المتاحة
لرجال وسيدات األعمال الراغبين باالستثمار في األردن ،ثم كانت مداخالت
للوفد لالستفسار عن عدة أمور تهم المستثمر ،وأعلن أنّ اللقاء تكلل بالنجاح
حيث أبدى أكثر من سيدة ورجل أعمال عن رغبتهم في االستثمار في األردن.
بعدها ،جال الوفد برفقة رئيس هيئة االستثمار في مبنى الهيئة ،للتعرف
على أقسامه وكيفية العمل فيه.
وشكر رئيس هيئة االستثمار مجلس األعمال اللبناني ـ الصيني على هذه
البادرة ،واضعا ً ك ّل خدمات الهيئة في متناول جميع الراغبين باالستثمار في
األردن ،من خالل مجلس األعمال اللبناني ـ الصيني في العديد من المجاالت
المتوفرة.

«دعوة الى جمعية عمومية غير عادية»
«لمساهمي بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل».
« إن مجلس إدارة بنك الشرق األوس��ط وأفريقيا ش.م.ل
يدعو حضرات المساهمين ال��ى حضور الجمعية العمومية
غير العادية التي تحدد موعد انعقادها الساعة العاشرة من
صباح يوم األثنين الواقع فيه التاسع عشر من شهر تشرين
األول سنة  ،2015وذلك في مركز الشركة الكائن في الجناح ،
شارع عدنان الحكيم  ،بناية حجيج  ،للتداول واتخاذ القرارات
المناسبة في المواضيع التالية :
زي��ادة رأسمال المصرف من ماية وست وخمسين مليار
ليرة لبنانية الى ماية وست وثمانون مليار ليرة لبنانية.
تحديد شروط تحقيق هذه الزيادة .
تعديل ما يجب تعديله من مواد النظام األساسي تبعا ً لزيادة
رأس المال .
امور طارئة اخرى
فعلى الراغبين بحضور الجمعية التقيد بأحكام القانون
والنظام االساسي .
«مجلس اإلدارة»

لجنة المتابعة للم�ست�أجرين :لعدم جعل القوى الأمنية
�أداة لحماية م�صالح المالكين وال�شركات العقارية
جدّدت لجنة المتابعة للمؤتمر
ال��وط��ن��ي للمستأجرين ولجنة
الدفاع عن حقوق المستأجرين،
مطالبتها «ب��إق��رار خطة سكنية
تؤمن ّ
حق السكن لك ّل اللبنانيين،
ع��ل��ى أن تتضمن ق��ان��ون��ا ً ع���ادال ً
ومتوازنا ً لإليجارات القديمة بشكل
ي��رف��ع الغبن ع��ن ال��م��ال��ك القديم
ّ
ح��ق السكن واالستقرار
ويحمي
ل��ل��م��س��ت��أج��ر وع��ائ��ل��ت��ه ويضمن
ح��ق��وق��ه��م ال��م��ك��ت��س��ب��ة» .وي��ؤك��د
المجتمعون «رف��ض��ه��م القاطع
للقانون األس��ود لما انطوى عليه
من مخاطر كارثية تصيب الوطن
والمواطنين تهجيرا ً وت��ش��ري��دا ً
وف��رزا ً طائفيا ً وطبقيا ً ودم��ارا ً لما
تبقى من عيش مشترك».
كما جدّدت خالل اجتماعها في
مقر االتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين تأييدها «لمبادرة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الذي اقترح سحب القانون األسود
م��ن ال��ت��داول وال��ت��م��دي��د للقانون
 16092مع بعض التعديالت إلى
حين إق��رار قانون عادل ومتوازن
في إطار خطة سكنية».
وأك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون رف��ض��ه��م
«اس���ت���م���رار م����ح����اوالت بعض
المالكين جعل القانون المعطل
نافذا ً بقوة األم��ر الواقع وج��ددوا
تمسكهم ب��رف��ض وإدان�����ة ق��رار
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة تكليف ال��ق��وى
األمنية م��ؤازرة الخبراء واقتحام
منازل المستأجرين عنوة ،خالفا ً
للقانون واعتقال المعترضين كما
حصل مع أحد المستأجرين الذي
أوقف لمدة أسبوع ،ما يجعل من
القوى األمنية أداة لحماية مصالح
الشركات العقارية والمصارف
والمالكين الجدد واالع��ت��داء على
ح��ق��وق المستأجرين وح��رم��ات
منازلهم ،كما أنهم يسألون وزير

ال��ع��دل ال���ذي أع��ل��ن ع��دم قابلية
القانون للتطبيق :ل��م��اذا ل��م يف
بتعهداته التي ك ّررها أكثر من مرة
إللغاء قرار النائب العام التمييزي
ووقف العمل به».
كما أعلنوا «استمرار معركتهم
في الدفاع عن ح ّ
��ق عائالتهم في
السكن وح��م��اي��ة ك��ام��ل حقوقهم
المكتسبة وإصرارهم على رفض
القانون األس��ود وك�� ّل المترتبات
الناجمة عن محاوالت جعله نافذا ً
بقوة األمر الواقع سواء عبر تقارير
خبراء أو أحكام استنسابية ،وهم
لذلك يوجهون الدعوة إلى جميع
ال��م��س��ت��أج��ري��ن وع��ائ�لات��ه��م على
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ك��اف��ة التحركات
التي يتم الدعوة لها ،وإبراز قضية
ال��س��ك��ن وح��ق��وق المستأجرين
إلى جانب حقوق اللبنانيين في
الصحة والتعليم والبيئة النظيفة
ومواجهة الفساد السياسي ألهل
الحكم بشتى أشكاله والتصدي
لكل النتائج الكارثية لسياسات
التوحش الرأسمالي والخصخصة
والصراعات لتقاسم المغانم».
وف��ي المقابل ،أص���درت نقابة
مالكي العقارات واألبنية المؤجرة
بيانا اليوم قالت فيه:
«تعليقا ً على البيان الصادر عمن
يدعي تمثيل المستأجرين بعنوان
«لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني
للمستأجرين ولجنة ال��دف��اع عن
حقوق المستأجرين» ،يهم نقابة
المالكين التوضيح أنّ «االزدواجية
ف���ي ال���م���واق���ف ب���ات���ت واض��ح��ة
ل��دى اللجان ال��ت��ي ت��دع��ي تمثيل
المستأجرين والتي نتهمها علنا
بالمشاركة في فساد اإلي��ج��ارات
القديمة ،وه��ي لجان تهدف إلى
تأمين مصالح المسؤولين فيها،
الذين تارة يظهرون عداء للنظام
القائم بجميع رموزه وأحزابه وكتله

النيابية ويدعون إلى المشاركة في
التحركات االحتجاجية ض ّد النظام
ال��ق��ائ��م ،وت����ارة أخ���رى يلجأون
إل���ى رؤس�����اء ال��ك��ت��ل واألح�����زاب
للمطالبة بوقف تطبيق القانون
النافذ لإليجارات بين المالكين
والمستأجرين .وه��ي ازدواج��ي��ة
غير مستغربة لدينا وبخاصة
أنها تأتي من خلفيات أشخاص
ال��غ��اي��ة ت��ب��رر الوسيلة عندهم،
وهي تمديد اإلقامة المجانية في
بيوت المالكين وتوريثها وتقاضي
تعويضات الفدية».
واض��اف البيان« :يهم النقابة
أنّ تذكر ب��أنّ أول��ى مظاهر التمرد
ضد الفساد ج��اءت في تحركات
المالكين ال��ق��دام��ى ض��د القانون
القديم ل�لإي��ج��ارات ،وض�� ّد الظلم
الذي لحق بهم ،وأفاد منه نافذون
ف��ي ال���دول���ة م��ن ن����واب ووزراء
أقاموا على حساب المالكين ،وقد
ج��اء القانون الجديد لإليجارات
نتيجة لسلسلة من االحتجاجات
المتواصلة التي قام بها المالكون
لشرح واقع الظلم الذي لحق بهم
ألكثر من  40عاما ً متواصلة».
ولفت البيان إلى أنّ «المجلس
الدستوري رد الطعن بالقانون
وأب��ط��ل مادتين وف��ق��رة م��ن م��ادة
ثالثة وهو إبطال جزئي يؤكد نفاذ
قانون اإلي��ج��ارات ما ع��دا المواد
المبطلة ( 7و  13والفقرة
ب  4 -م��ن ال��م��ادة  ،)18وقد
باشرت المحاكم تطبيق القانون
وص��درت أحكام قضائية بموجب
م��واده عن محاكم االستئناف في
بيروت ،وان كل كالم آخر ينسب إلى
أي مرجعية سياسية بما يخالف
ذل��ك ه��و ك�لام بعيد م��ن الحقيقة
ي��ه��دف أصحابه إل��ى التشويش
ع��ل��ى م��س��ي��رة تطبيق ال��ق��ان��ون
الجديد النافذ لإليجارات».

دبو�سي :لتعميق العالقات االقت�صادية مع رو�سيا
أك��د رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق
دبوسي أنّ «نتائج زيارته إلى روسيا ستظهر تباعا ً في
المرحلة المقبلة» ،مشيرا ً إلى أنه «ناقش خالل الزيارة مع
المسؤولين هناك ،العديد من مذكرات التفاهم ،بهدف توثيق
العالقات اللبنانية الروسية ،وإفساح المجاالت واسعة،
أمام الصادرات اللبنانية ،من زراعية وصناعات غذائية،
لدخول األسواق االستهالكية في روسيا االتحادية».
وكان دبوسي اختتم زياته إلى روسيا بلقاء تكريمي
أقامه على شرفه سفير لبنان في روسيا االتحادية شوقي
بو نصار ،في حضور أعضاء الوفد االقتصادي اللبناني
المرافق ،وكبار موظفي السفارة ،وعدد من المستشارين
ورجال أعمال.
وثمن «الدور المساعد والفاعل واإليجابي البناء ،الذي
يقوم به السفير بو نصار من خالل الجهود المشكورة التي
يبذلها وكبار أركان السفارة ،واإلحاطة الكريمة بجهود غرفة
طرابلس ولبنان الشمالي ،سواء أكان الذي تمثل باالهتمام
االستثنائي التي أحيطت به بعثة سيدات الغرفة في شهر

آب المنصرم ،أو ما نشهده من اهتمام مستمر في مالزمة
سعادته وأركان سفارتنا ،للمباحثات التي أجريناها منذ
مطلع شهر أيلول من العام الجاري ،وكل ذلك في جو من
التعاون المحكم ،للعمل معا ً على توثيق الروابط وتعميق
العالقات االقتصادية البينية وتطويرها».
واعتبر أنّ «السفير من المدركين لضرورة تحسين ورفع
مستوى حركة التبادل التجاري ،وخصوصا ً في المجاالت
الزراعية والصناعات الغذائية ،وتشجيع األطراف الروسية
واللبنانية والعربية على إقامة الشراكات والمشاريع
المشتركة ،وتوفير المناخات اإليجابية لعقد لقاءات في
شتى القطاعات الحيوية».
وختم دبوسي بالتأكيد على «التمسك بتوطيد دعائم
عالقاتنا م��ع الجانب ال��روس��ي ،وخ��ص��وص��ا ً كما يذكر
السفير بو نصار في أكثر من مناسبة في إطار التحالفات
االقتصادية الضخمة التي تسعى روسيا لتحقيقها في
المنطقة وم��ع ال��دول اآلسيوية ،بما يعود بالنفع على
الشعوب ويع ِّزز دعائم السالم العالمي».

ندوة حول الآثار ال�سيا�سية واالقت�صادية
لتراجع �أ�سعار النفط في ال�شرق الأو�سط
نظم المركز اللبناني للدراسات
ومعهد إدارة ال��م��وارد الطبيعية
يوما ً طويال في فندق «موفنبيك»
ل��م��ن��اق��ش��ة «اآلث�����ار ال��س��ي��اس��ي��ة
واإلقتصادية لتراجع أسعار النفط
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط» بمشاركة
خبراء محليين وعرب وأجانب.
ب��داي��ة ،ت��ح��دث م��دي��ر المركز
سامي عطاالله وأشار «إلى أهمية
النفط لبعض البلدان التي نشأت
على أساس وجوده فيها ،من هنا
تكمن أهميته» ،وتساءل« :ما هي
أس��ب��اب انخفاض أس��ع��ار النفط
وهل هي سياسية أم اقتصادية،
أو بسبب اكتشاف النفط الصخري
في أميركا؟ وهل ستستمر األسعار
باالنخفاض»؟
ولفت «إلى تداعيات انخفاض
«أسعار النفط على االقتصاد الكلي
في هذه الدول وعلى االستثمارات
فيها ،وعلى تحقيق أرباحها ودور
شركات النفط العالمية» ،موضحا ً
«أنّ التأثير النخفاض أسعار النفط
قد يتفاوت بين بلد عربي وآخر،
وأيضا ً بالنسبة إلى المصدّرين».
ثم تحدثت سفيرة النروج لين
لند «ع��ن ال��م��رون��ة ال��ت��ي شهدها
االق��ت��ص��اد ال��ن��روج��ي بعد تدهور
أسعار النفط ،وعن التزامها بإدارة
الموارد الطبيعية بشكل شفاف».
وقالت»:هذه المرة تراجعت أسعار
النفط واستمرت أكثر من سابقاتها،
مما دفعنا إل��ى التفكير بحماية
االقتصاد من تقلب األسعار».
ورأت أنّ «المنطقة هنا قد تشهد
تغيرات في قطاع الغاز» ،مطالبة
«ب��إح��داث ت��غ��ي��رات بنيوية في
هيكلية هذاالقطاع ،وباالنتقال من
االعتماد على قطاع النفط لوحده
الى قطاعات تجارية أخرى».
وذك��رت ب��أنّ «النروج عمد إلى
إج����راء ت��غ��ي��ي��رات نتيجة تدني
اس��ع��ار ال��ن��ف��ط ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
وجود احتياط ومخزون لدينا ،مما
يساعدنا في إيجاد بعض الحلول
ومنها الصندوق السيادي عندنا
وه��و األكبر في العالم ،مع إب��داء
خشيته من تعرض هذا المخزون

ال��ى التقلص ،ولكن سيكون ذلك
ضمن خطة مدروسة لحماية بيئتنا
وفي إشراك مجتمعنا المدني».
ثم تحدث عضو البرلمان العراقي
والرئيس السابق للجنة النفط في
البرلمان العراقي الدكتور عدنان
الجنابي ،مذكرا ً «ب��أنّ الباحثين
يتفقون على ان ال��دول المصدرة
للنفط هي دول��ة ريعية ،وال يتم
عبر عملية اقتصادية متداولة ،كما
أنّ من خصائص هذه الريعية أنّ
قيمة النفط الخارجي تذهب إلى
الحكومات ،في حين أنّ مساهمة
االقتصاد المحلي في هكذا اقتصاد
أم��ر ث��ان��وي .وق��د أدى االقتصاد
الريعي إل��ى ترهل اقتصاد هذه
ال����دول ،واس��ت��ب��داد ف��ي الحكم،
وإهمال ال��زراع��ة والصناعة ،كما
أدت إلى انتقالها كعدوى إلى الدول
شبه الريعية مثل المغرب وتونس
وسورية».
وانتقد التركيز على دول النفط
المهيمنة على النفط كمورد وحيد
وإهمالها تنويع االقتصاد فيها
وسأل :هل يمكن بعض هذه الدول
النفطية الريعية تجنب آثار تدهور
أسعار النفط؟ نستبعد ذلك بسبب
صعوبة االن��ت��ق��ال م��ن االقتصاد
الريعي إل��ى تنويع اإلقتصاد»،
م��ؤك��دا ً «أه��م��ي��ة دور الصناديق
السيادية في هذه البلدان لكن ال
يمكنه أن يلعب دورا ً تنمويا ً بسبب
وج��ود أم��وال ه��ذه الصناديق في
ال��خ��ارج» ،داع��ي��ا ً «إل��ى بناء عقد
اج��ت��م��اع��ي ج��دي��د ب��ي��ن ال��ح��اك��م
والمحكوم ،وفي تبادل الخدمات
بينهما».
وأعرب عن أمله بانتقال االقتصاد
في دول نفطية مثل العراق وليبيا
بعد استقرار األمن فيهما من دول
الريع الى دول الجباية» ،متوقعا ً
«صعوبات ذلك في دول الخليج
وآثار سلبية النهيار أسعار النفط
وس��ي��ك��ون على شكل تسونامي
شامل وطويل األم��د في المنطقة
العربية» ،مشدّدا ً «على ضرورة
إجراءات في اإلصالح اإلداري وفي
العالقة مع المجتمع».

وأشار «إلى التنافس المستقبلي
بين إن��ت��اج النفط الصخري في
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة
والنفط في بالدنا العربية» ،ودعا
«إلى االستمرار في زيادة اإلنتاج
والحفاظ على األسعار في النفط»،
مؤكدا ً «أنّ تداعيات هبوط أسعار
ال��ن��ف��ط س��ت��ك��ون ط��وي��ل��ة األم���د»،
م��ط��ال��ب��ا ً دول الخليج وال��ش��رق
األوسط «بالدفاع عن سوق النفط
وليس سوق األسعار».
ث��م تحدث رئيس معهد إدارة
ال��م��وارد الطبيعية ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية دايتال كوفمان
وق����ال« :إنّ االق��ت��ص��اد ف��ي إط��ار
العولمة بالغ األهمية بين الدول
واألقاليم والمؤسسات» ،معلنا ً أن
«المكتب اإلقليمي للمعهد موجود
في بيروت ألهميتها».
وأش��ار «إل��ى وج��ود الكثير من
ال��ت��ح��دي��ات ف��ي منطقة ال��ش��رق
األوس������ط» ،الف���ت���ا ً «إل����ى أهمية
االق��ت��ص��اد ال��ري��ع��ي ف��ي ال��ش��رق
األوس���ط وأم��ي��رك��ا الالتينية ،ما
أدى إلى عدم إنجاز تقدم في فترة
ارتفاع أسعار النفط في الحقبات
الماضية» ،متحدثا ً عن «تراجع
المساواة في هذه الدول ،والعنف
السياسي وع��دم التوزيع العادل
للموارد الطبيعية مما ت��رك أثره
في السياسة واالقتصاد وإه��دار
الفرص».
وتحدث عن التحديات الحالية
في الشرق األوس��ط وأبرزها عدم
الشفافية والمساءلة ،وقال« :إننا
في مرحلة جديدة إزاء انخفاض
أسعار النفط والكثير من النتائج
السياسية ،وعلينا أن نقوم ببعض
اإلصالحات ،نتمنى أن تكون هذه
ال��ع��اص��ف��ة س��ب��ب ف��ي مواجهتها
بإجراءات جديدة».
وأمل «أن تكون أمام دول الشرق
األوسط فرص مستقبلية لإلصالح
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ل���درء غضب
الناس».

