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اقت�صاد

تابع �أو�ضاع الأطباء المقيمين في م�ست�شفى بيروت الحكومي

�أبو فاعور� :سنتوقف عن دفع الأتعاب
ما لم تقدم الجامعات م�ساهمات مالية

ً
ً
تح�ضيريا لإعداد
اجتماعا
مقبل تر�أ�س
م�شروع قانون جديد ل�سن التقاعد
ترأس نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اجتماعا ً في
مكتبه في ال��وزارة ،ض ّم أعضاء لجنة درس قوانين الخدمة العسكرية لجهة
إعداد مشروع قانون جديد لنظام سن التقاعد من الخدمة العسكرية في كافة
األجهزة األمنية التي تمثلت بكل من العميد الياس سمعان والمقدم شوقي عثمان
عن الجيش ،والمقدم سوسن كرنيب عن األمن الداخلي ،والرائد وسيم منذر عن
األمن العام ،والعميد أنطوان صليبا عن أمن الدولة ،والعقيد أيمن ابراهيم عن
الجمارك ،وذلك استنادا ً لمقررات المجلس األعلى للدفاع الذي كلّف وزير الدفاع
العمل على تأليفها.
وإثر انتهاء االجتماع قال مقبل« :إ ّنه االجتماع األول للجنة وت ّم خالله التداول
في شكل عام في االقتراحات المطروحة وطلبنا إليها متابعة االجتماعات
لصياغة مشروع القانون المطلوب في مهلة ثالثة أسابيع ،ليتسنى مجددا ً
التداول في ما ت ّم إع��داده على أن تتابع اللجنة اجتماعات دورية أسبوعية
توصالً إلقراره ضمن المهلة المحدّدة في مقررات مجلس الدفاع األعلى ليصار
إلى عرضه على مجلس الوزراء».

لجنة المال �أق ّرت م�شروع
ت�سديد �سلفات عام 2012

لجنة المال والموازنة مجتمع ًة برئاسة كنعان
أبو فاعور مجتمعا ً إلى العدوي والسيد حسين
ت����رأس وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة
وائ��ل أبو فاعور اجتماعا ً في مكتبه
ف��ي وزارة الصحة ،حضره رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين ،ورئ��ي��س الجامعة
العربية الدكتور عمرو جالل العدوي،
ورئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي
الدكتور فيصل شاتيال ،والمدير العام
للوزارة الدكتور وليد عمار ،وتناول
البحث أوض���اع األط��ب��اء المقيمين
الذين يتمرنون في المستشفى من
قبل ك � ّل م��ن الجامعتين اللبنانية
والعربية ،ويتقاضون ب��دل أتعاب
من المستشفى الذي ال يتقاضى في
المقابل ما يجب أن يتقاضاه مقابل
ذلك من الجامعتين.
وأك���د أب��و ف��اع��ور بعد اللقاء أنّ
«هذا الموضوع يشكل بابا ً من أبواب
العجز المالي في المستشفى ،والتي
يجب إقفالها تباعا ً من أجل تأمين
نهوض المستشفى» ،موضحا ً أنّ
«ثمة مساهمة من الجامعة اللبنانية
قدرها مليار ليرة لبنانية» ،الفتا ً إلى
أنّ «البحث تمحور حول إمكان زيادة

(داالتي ونهرا)

هذه المساهمة التي تقدمها الجامعة
إل���ى مستشفى ب��ي��روت الحكومي
من الموازنة التي تحصل عليها من
الدولة اللبنانية».
ولفت إلى أنه أبلغ رئيس الجامعة
العربية «عدم القدرة على االستمرار
بتدريب األطباء في مستشفى بيروت
الحكومي من دون أن تقوم الجامعة
بدفع المترتبات المالية عليها ،ال
سيما أنّ الجامعة تتقاضى أقساطا ً
م��ن ال��ط�لاب .وق���د أب���دى ال��دك��ت��ور
العدوي إيجابية حيال المسألة واعدا ً
بالرد في غضون أسبوع».
وأض����اف« :إنّ ه��ذه اإلج����راءات
ضرورية إلنقاذ المستشفى الذي ال
يستطيع تحمل أعباء الجامعات أيا ً
كانت ،وإذا لم تقدم مساهمات مالية
من قبلها ،ف��إنّ المستشفى سيكون
م��ض��ط��را ً للتوقف ع��ن دف��ع أتعاب
األطباء المقيمين الذين هم في النهاية
ط�لاب ل��دى الجامعات التي عليها
تح ّمل مسؤوليتهم».

استقباالت

وكان أبو فاعور استقبل وفدا ً من

مجمع نبيه بري لرعاية المعوقين،
ووف����دا ً م��ن م��ؤس��س��ات ح���زب الله
االجتماعية والصحية.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ط��ل��ب ال��وزي��ر
أبو فاعور من وزارة التربية اتخاذ
ّ
ب��ح��ق إح��دى
إج������راءات م��ن��اس��ب��ة
المدارس الخاصة لمخالفتها أحكام
قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية
 ،2008/47وذل��ك لكونها سمحت
ب��إع�لان��ات ت���روج لمنتجات بديلة
عن حليب األم ،وطلب من المديرية
العامة لألمن العام «اتخاذ التدابير
القانونية الالزمة التي تضمن تطبيق
ال��ق��ان��ون  ،2008/47وع���دم منح
الموافقة على إعالنات تروج لألغذية
البديلة لحليب األم ،ال على الطرقات
وال في وسائل اإلعالم والمطبوعات».
وفي إطار متصل ،طلب أبو فاعور
من مديرية حماية المستهلك في وزارة
االقتصاد والتجارة «اتخاذ ما يلزم
من إجراءات قانونية الزمة لمالحقة
شركات تجارية وسوبرماركت كبرى
لترويجهما أصنافا ً وقناني إرضاع
مخالفة للقانون .»2008/47

المتكررة للعمال:
«كهرباء لبنان» ا�ستغربت الإ�ضرابات
ّ

معظم المطالب �سبق تحقيقها
�أو اتخاذ قرارات ب�ش�أنها
استغربت مؤسسة كهرباء لبنان
اإلض��راب��ات المتك ّررة التي ين ّفذها
عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء
لبنان بسبب «التلكؤ ف��ي تحقيق
العديد من المطالب العالقة في أدراج
مؤسسة كهرباء لبنان» ،موضحة
أنّ معظم المطالب ال��م��ذك��ورة في
البيان الذي صدر عن نقابة العمال
والمستخدمين في المؤسسة «سبق
أنّ ت ّم تحقيقها أو اتخذت المؤسسة
ق���رارات ف��ي شأنها وه��ي موضوع
متابعة لدى وزارة المالية أو وزارة
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه أو ال��م��ؤس��س��ات
الرقابية المعنية أو مجلس النواب،
وه��ي بالتأكيد ليست «عالقة في
أدراج مؤسسة كهرباء لبنان كما
تدعي النقابة».
ولفتت المؤسسة في بيان ،إلى أنّ
مجلس إدارة المؤسسة واف��ق «في
قراره الرقم  2014/29-283تاريخ
 2014/6/19على فتح اعتماد من
احتياطي موازنة عام  2014لتغطية
فروقات طبيعة العمل (على أساس
 300أل��ف ل.ل .شهريا ً كحد أدنى
لألجور) من  2012/7/19ولغاية
 ،2014/12/31وأرسل القرار إلى
وزارت���ي الطاقة والمياه والمالية

للمصادقة عليه».
كما أشارت إلى أنها «أرسلت كتابا ً
بشأن الترفيعات من الفئة الثالثة
الرتبة األولى إلى الفئة الثانية الرتبة
الثانية من السلك الفني الرقم 4607
ت��اري��خ  2014/5/2إل��ى مجلس
ال��خ��دم��ة المدنية ب��واس��ط��ة وزارة
الطاقة والمياه التي طلبت إدخ��ال
بعض التعديالت عليها ،وقد ت ّم ذلك
ومن ثم أعيد إرسالها بموجب الكتاب
الرقم  5219تاريخ .»2014/5/20
وأك�������دت أنّ «ال���ت���رف���ي���ع���ات،
وبموجب المرسوم  13537تاريخ
 1998/11/19تحديد الوظائف
الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان هي
من صالحية المدير العام من حيث
اختيار الوقت المالئم إلجرائها وفقا ً
للتقييم والكفاءة ،وهي بالتالي ليست
مطلبا ً عمالياً».
أم��ا بالنسبة إل��ى ب��دل الطعام،
أوضحت المؤسسة أنه «ت ّم إرسال
كتاب إل��ى مجلس الخدمة المدنية
الرقم  5244تاريخ 2014/5/24
إلبداء الرأي حول تحديد الحقبة التي
يمنح خاللها تعويض كامل وجبة
الطعام أو تعويض نصف الوجبة،
حيث ستلتزم المؤسسة وإدارت��ه��ا

ب��رأي مجلس الخدمة المدنية فور
وروده إليها» .وأش��ارت« :إل��ى عدم
وج���ود أي ن��ظ��ام داخ��ل��ي لمؤسسة
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان م��ن��ذ إن��ش��ائ��ه��ا ع��ام
 ،1964واإلدارة الحالية هي الوحيدة
التي تعمل على إقرار هكذا نظام منذ
أكثر من  50عاماً».
وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��اع��ات
اإلضافية ،أوضحت المؤسسة أنها
س��ب��ق وط��ل��ب��ت «ف��ت��ح االع��ت��م��ادات
الخاصة بها لشهري تشرين الثاني
وكانون األول  2012بموجب قرار
مجلس اإلدارة الرقم 2014/5-43
تاريخ  2014/1/31وأرسل القرار
إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية،
فأجابت األخيرة بعدم الموافقة في
كتابها الرقم /139ص  16تاريخ
 2014/3/12وطلبت إج��راء عقد
مصالحة لدفع فرق قيمة الساعات
اإلضافية عن شهري تشرين األول
وكانون الثاني  .2012وقد ت ّم إنجاز
العقد ووافق عليه مجلس اإلدارة في
قراره الرقم  2014/29-278تاريخ
 2014/6/19وت ّم عرضه على هيئة
التشريع واالس��ت��ش��ارات في وزارة
العدل عبر وزارة الطاقة والمياه».

ن�شاطات اقت�صادية
{ التقى رئيس لجنة األش��غ��ال العامة النيابية
النائب محمد قباني ،في مكتبه في مجلس النواب،
سفير اليابان سيتشي أوتوسكا ثم بعثة االتحاد
األوروبي لمساندة المجلس النيابي وت ّم النقاش حول
أطر الرقابة البرلمانية كما تمارسها لجنة األشغال
النيابية.
واستقبل رئيس ومدير عام شركة «سن إديسون»
األميركية وهي أكبر شركة في العالم إلنتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية ،وبحث معه في مصادر الطاقة
الشمسية في لبنان.
{ زار وفد من وزارة الزراعة ض ّم مستشار الوزير أكرم
شهيب أنور ضو والمدير العام للوزارة لويس لحود،
المعهد العالي المتوسطي للزراعة  -مركز مونبيلييه
في فرنسا ،حيث تمت مناقشة التعاون الزراعي في
لقاءات مكثفة على مدى يومين ،وذلك تمهيدا ً إلطالق
المرحلة الثانية من مشروع  ENPARDالمتعلق
بتقوية ال��ق��درات وتفعيل برامج ومشاريع القطاع
الزراعي في لبنان.
وع��رض الوفد رؤيته لمجاالت العمل التي يجب
أن يلحظها المشروع في مرحلته الثانية والتي القت
تجاوبا ً من  CIHEAMوأبرزها« :إجراء دورات تدريب
لحراس األحراج تشمل التقنيات الحديثة المستعملة
في منع التعدي على الثروة الحرجية والحفاظ على
الغابات ،دعم قطاع زيت الزيتون بالتقنيات الحديثة
لمطابقة المواصفات وزيادة الصادرات ،تدريب مربي

النحل وإنشاء مختبر للفحوص على العسل ،دعم
مزارعي التفتح عبر تقديم أصناف جديدة وإنشاء
برادات ،تسهيل مستلزمات الحماية لألحراج والغابات
في مواقع المحميات الطبيعية وتأمين المستلزمات
والمساهمة في اإلرشاد الزراعي».
وت ّم التداول مع المعهد في «إمكان زيادة عدد المنح
لطالب كليات الزراعة في الجامعات العاملة في لبنان،
وسبل تفعيل عمل التعاونيات الزراعية وإمكان تقديم
المساعدات الالزمة في هذا اإلطار» .كما شملت زيارة
الوفد االط�لاع على عدد من المصانع والتعاونيات
الزراعية.
{ زار رئيس غرفة التجارة البرازيلية  -اللبنانية
في س��او باولو السيناتور ألفريدو قطيط ،ورئيس
«ن��ادي مونتي ليبانو» في برازيليا ونائب رئيس
الغرفة ناصر يوسف نصر ووف��د مرافق من سفارة
البرازيل في لبنان ،جمعية تجار بيروت حيث كان في
استقبالهم رئيس الجمعية نقوال شماس .وت ّم البحث
في سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين ،ال سيما
لجهة التحضير التفاق تجارة ح ّرة بين لبنان ودول
المركوسور ،من أجل تنشيط الصادرات اللبنانية إلى
البرازيل وتعزيزها ،والتفاق تعاون بين جمعية تجار
بيروت وجمعية تجار ساو باولو ،والتحضير لزيارة
وفد تجاري لبناني إلى البرازيل .واختتم االجتماع
باالتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين
الطرفين.

مقبل مترئسا ً االجتماع

محافظ الجنوب تر�أ�س اجتماع ًا �إنمائي ًا
ومحافظ النبطية لإعالن حالة طوارئ مائية
ترأس محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو اجتماعا ً لرؤساء بلديات قضاء
صيدا في السراي الحكومية ،جرى خالله البحث في شؤون وشجون كل بلدة
وقرية ولوضع خطة تعاون بين المحافظة والبلديات والعمل على منع كل
المخالفات التي تعيق اإلنماء في ك ّل بلدة وقرية ،والتشدّد في إيقاف عمليات
البناء ،إال بعد الحصول على اإلجراءات القانونية بإشراف التنظيم المدني.
وطالب ضو بتنفيذ قرارات مجلس األمن الفرعي الذي يتعلق بالمفرقعات
خارج اإلطار القانوني والتشدّد في الحفاظ على األمن من قبل الشرطة البلدية
بالتنسيق مع األجهزة العسكرية واألمنية والعمل على رفع المعاناة عن
المواطن بتأمين الكهرباء والمياه.

المولى

وفي سياق متصل ،ترأس محافظ النبطية القاضي محمود المولى ،في مكتبه
خصص للبحث في
في سراي النبطية الحكومية ،اجتماعا ً إنمائيا ً وخدماتياًّ ،
أزمتي المياه والكهرباء اللتين تعاني منهما مدينة النبطية ومنطقتها ،فضالً عن
إيجاد آلية لمراقبة األسعار على السلع والبضائع في شهر رمضان ولوضع ح ّد
لغالء األسعار.
وأش��ار المولى إلى أنّ «ضغط استهالك المياه في ظ ّل قلة المتساقطات،
وانعدام مصادر المياه أدى إلى خلق أزمة ،وإنّ حلها ال يكون بقطع الطرقات
وإشعال اإلطارات» ،داعيا ً إلى «إعالن حالة طوارئ نتيجة تلوث مياه الليطاني،
والمعالجة تبدأ من معرفة سبب التلوث لهذا النهر ال��ذي هو ملجأ ألهلنا
لالستجمام».
وأض��اف أنّ «النبطية تتغذى بالكهرباء من ص��ور ،وه��ذا األم��ر في حاجة
إلى ح ّل من خالل إصالح محول الزهراني الذي يعمل بنصف طاقته الـ 170
ميغاوات لتعود النبطية وتأخذ الكهرباء من معمل الزهراني».

«لبنان والمهجر» ّ
يقدم
� 4سيارات لقوى الأمن الداخلي

أق��� ّرت لجنة ال��م��ال وال��م��وازن��ة
مشروع القانون المتعلق بتسديد
سلفات الخزينة ال��ت��ي دف��ع��ت في
ع��ام  ،2012كما أق��� ّرت المشروع
المتعلق بفتح اعتماد إضافي لدفع
ال��روات��ب واألج���ور للقطاع ال��ع��ام،
والمشروع المتعلق بقرض إلنشاء
أبنية تربوية وتعليمية هو مشروع
ي��ن��ف��ذه م��ج��ل��س اإلن���م���اء واإلع��م��ار
وذل���ك ف��ي جلسة عقدتها صباح
أمس في المجلس النيابي برئاسة
ال��ن��ائ��ب إب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان ،ال��ذي
أش��ار إلى أنّ ن��واب كتلة المستقبل
رفضوا مناقشة المشاريع األخرى
والمتعلقة ب��ال��ق��روض ال��ت��ي ينفذ
مشاريعها مجلس اإلنماء واإلعمار
وم��ن��ه��ا م���ش���روع ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��رض
لمؤسسة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان .وق��ال:
«اشترطوا ربطه أيضا ً بالسياسة

(تموز)

وبـ 69مشروع قانون كانت حكومة
الرئيس السنيورة قد أحالتها أثناء
األزمة السياسية واألزمة الدستورية
واستقالة الوزراء آنذاك ،علما ً أنّ هذا
المشروع كان قد أحيل من الحكومة
السابقة وبالتالي ال مانع دستوريا ً
وال قانونيا ً لبحثه ومناقشته وبحث
أم��ره ،وقد حصل ذلك وت� ّم التوافق
المبدئي على ه��ذا ال��م��ش��روع على
رغ��م انسحاب ع��دد من ال��ن��واب من
كتلة المستقبل وقد ت ّم التوافق على
تأجيل إقراره لألسبوع المقبل فقط
بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء
ف���ي ه���ذا ال���م���وض���وع» .وأض����اف:
«أم���ا ال��م��ش��روع المتعلق بقرض
إلن��ش��اء أبنية تربوية وتعليمية،
وهو مشروع ينفذه مجلس اإلنماء
واإلعمار بقرض مقدم من الصندوق
الكويتي ،فقد ت ّم إقراره ألنه مشروع

حيوي ومهم ونحن في حاجة إلى
مدارس في لبنان ونعرف المجهود
الكبير ال��ذي تبذله وزارة التربية
ح��ول ه��ذا الموضوع وه��ذا الغرض
مهم ج��داً ،وبعد نقاشه بالتفصيل
ت�� ّم إق����راره بالتصويت على رغم
المعارضة المبدئية للبعض ،التي ال
عالقة لها في جوهر المشروع الذي
كان أحيل سابقا ً من حكومة الرئيس
فؤاد السنيورة ،ثم أحيل مجددا ً إلى
المجلس النيابي من حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي».
وأم��ل كنعان أن تبقى الخالفات
السياسية «خارج اللجان النيابية
وأن ال ت��ؤث��ر ع��ل��ى إق���رار مشاريع
حيويه ومهمة وضرورية كالكهرباء
والمشاريع التربوية والموضوع
المتعلق بالرواتب واألجور كموضوع
السلسلة وغيرها من األمور».

طاولة م�ستديرة لرجال الأعمال اللبنانيين والـIPEMED

زمكحل :لتقارب اقت�صادي
ور�ؤية م�شتركة لمنطقة المتو�سط
ّ
نظم تجمع رجال األعمال اللبنانيين
برئاسة فؤاد زمكحل طاولة مستديرة
بعنوان «م��ن أج��ل تكامل ،وتقارب
اقتصادي ورؤية مشتركة لمستقبل
منطقة البحر األبيض المتوسط»،
شارك فيها أعضاء الهيئة التنفيذية
لمعهد االس��ت��ب��ص��ار االق��ت��ص��ادي
ل��ع��ال��م ال��ب��ح��ر األب��ي��ض المتوسط
 :IPEMEDالمندوب العام جان
لوي غيغو ،المستشار الدولي جان
م��اري بيتاندر ومستشار المعهد
ميشيل غونيه.
وقال زمكحل« :إنّ أهدافنا المشتركة
وهي النمو ،وتطوير تبادلنا التجاري
واالقتصادي مع منطقة البحر األبيض
المتوسط ،ستؤدي بال ّ
شك إلى تطور
شامل للمنطقة بأسرها ،ونسعى إلى
توقيع بروتوكول شراكة مع تجمع
رجال األعمال اللبنانيين بغية تعزيز

تعاوننا ،وإن��ش��اء منطقة خاصة
بالبحر األبيض المتوسط متكاملة
ومتضامنة» .وأض���اف« :ال يمكننا
أن نأمل بمستقبل لتطوير منطقة
البحر األبيض المتوسط في غياب
تعاون مع ّزز وحوار صريح وتفاهم
متبادل بين جميع البلدان ضمن
هذه المنطقة ،وإنّ تحدياتنا للمنطقة
وأهدافنا المشتركة هي بناء عالم
أفضل واقتصاد مزدهر ونا ٍم لشعوبنا
في منطقة البحر األبيض المتوسط».
وأش���ار زمكحل إل��ى أنّ التكامل
االقتصادي يجب أن يكون «أولوية
بالنسبة ال��ى المنطقة ،ويجب أن
يكون هو المصدر الحقيقي ألعمال
بناءة وناجحة» ،الفتا ً إلى أنّ االندماج
يعتمد «ع��ل��ى تجمع وت��ض��اف��ر كل
بلدان هذه المنطقة ،وأعمال منتظمة
واض��ح��ة وملموسة ،خصوصا ً في

مجال التعاون المثمر والفعال بين
ب��ل��دان البحر األب��ي��ض المتوسط».
وق���ال« :ال ب�� ّد م��ن إش���راك مختلف
أدوات التبادل التجاري بين ضفتي
البحر األب��ي��ض المتوسط وإنشاء
منطقة مشتركة تقوم على التكامل
االقتصادي واالجتماعي والثقافي
والعلمي ،فضالً عن القيم المشتركة
بالنسبة للديموقراطية وحقوق
اإلنسان والتسامح والتعايش بين
مختلف الثقافات واألديان».
وأ ّكد زمكحل أنّ «تحقيق التنمية
في منطقة المتوسط يتطلب أيضا ً
إدراج القارة األفريقية التي ينبغي أن
تكون أولوية للجميع» .وقال« :ال شك
في أنّ رؤية مشتركة للمنطقة ستو ّلد
فرص عمل وثروة اقتصادية لبلداننا
وللمنطقة».

اليونان تراهن على مزيد
من المرونة المالية في �أوروبا
اللواء بصبوص مستقبالً وفدا ً من بنك لبنان والمهجر
قدّم بنك لبنان والمهجر أربع سيارات سياحية نوع Nissan Sunny
صنع  2014كهبة إلى قوى األمن الداخلي الستخدامها في قطعات قوى
األمن الداخلي.
وزار وفد من البنك ض ّم كالً من المدير العام للصيرفة بالتجزئة الياس
عرقنجي ،المدير العام المساعد جوسلين شهوان ومدير القروض
اإلسكانية شربل جاموس ،المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص في مكتبه في ثكنة المق ّر العام لتسليم الهبة ،في حضور رئيس
شعبة الشؤون اإلداري��ة العميد فارس ف��ارس ،رئيس فرع المؤسسات
اإلجتماعية العقيد يحيى شاتيال ورئيس فرع األعتدة واللوازم العقيد
فدى الغصين.
وث ّمن اللواء بصبوص للوفد هذه الزيارة ،شاكرا ً لهم هذه المبادرة التي
خصوا بها قوى األمن.
ّ

الأردن :عجز الموازنة العامة
يرتفع بن�سبة  11في المئة
محمد شريف الجيوسي
ارتفع العجز المالي األردني في الموازنة العامة للدولة خالل الثلث األول من
العام الحالي  2014بمقدار  308ماليين دينار مقابل عجز مالي بلغ 277.4
مليون دينار خالل الفترة ذاتها من العام الفائت  ،2013أي بارتفاع  11في
المئة.
ويأتي ارتفاع العجز بالتزامن مع ازدي��اد اإلي��رادات المحلية خالل الفترة
ذاتها ،بمبلغ  281.7دينار ،أي بنسبة  17.2في المئة عن ذات الفترة من العام
السابق .كما نمت الزيادات الضريبية للفترة ذاتها بمبلغ  24.1مليون دينار أي
بنسبة  19.7في المئة.
يذكر أنّ المنح الخارجية بلغت خالل الثلث األول من السنة الحالية 220.9
مليون دينار (نحو  330مليون دوالر).
والحظ مراقبون أ ّنه رغم ارتفاع اإليرادات المحلية والضريبية والمساعدات
الخارجية بنحو  288.7مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي (أي
بنسبة  15.6في المئة) إال أنّ العجز المالي في الموازنة العامة ازداد عن الفترة
ذاتها بنسبة  11في المئة.

تسعى اليونان التي تحاصرها
سياسة تقشف قاسية منذ أرب��ع
س��ن��وات ،إل���ى ال��ت��ح��رر م��ن القيود
المالية المفروضة عبر المراهنة
على تطبيق أكثر مرونة للمعاهدة
األوروبية لالستقرار.
وج��اءت ق��رارات قضائية عدة في
مصلحة الشكاوى التي تقدمت بها
بعض فئات الموظفين ض ّد تخفيض
روات��ب��ه��م وم��ع��اش��ات تقاعدهم في
 ،2012وق��د أدت إل��ى التصويت
على تعديالت قانونية تنص على
إعادة هذه الرواتب إلى المستويات
التي كانت عليها سابقاً .وبذلك كان
الجسم القضائي الذي يتمتع بنفوذ
ك��ب��ي��ر ،أول المستفيدين م��ن ذل��ك
وسيليه أع��ض��اء السلك العسكري
وعناصر الشرطة واإلطفاء ،كما أكدت
الحكومة االئتالفية التي تضم اليمين

واالش��ت��راك��ي��ي��ن ب��رئ��اس��ة المحافظ
أنطونيس ساماراس.
وتعاني المحاكم في الوقت الراهن
من تكدس أع��داد كبيرة من شكاوى
الجامعيين واألطباء والدبلوماسيين
أو ربات المنازل ،وهم على غرار كل
القطاع العام ،ضحايا التخفيضات
القاسية التي طاولت الرواتب والتي
فرضتها ترويكا الجهات الدائنة،
االتحاد األوروب���ي والبنك المركزي
األوروب���ي وص��ن��دوق النقد الدولي،
بهدف خفض النفقات العامة.
ووعد ساماراس الذي توقع نهوضا ً
اقتصاديا ً في نهاية  ،2014بتخفيف
الضرائب للتعويض «عن التضحيات
التي قدمها الشعب اليوناني» ،وكان
رئيس ال��وزراء اليوناني اعترف في
ختام قمة أوروبية في بروكسيل بأنّ
«هناك بعض المحادثات التي تجري

حول اإلج��راءات ومراجعة معاهدة
االستقرار وض���رورة التشديد على
النمو معاً».
ي��ذك��ر أنّ أثينا سلمت الرئاسة
ال��دوري��ة النصف سنوية لالتحاد
األوروبي إلى إيطاليا ،الدولة الواقعة
في جنوب أوروبا أيضا ً والتي تدعو
ه��ي األخ���رى إل��ى المزيد م��ن النمو
والقليل من التقشف.
وأع��رب رئيس ال���وزراء االيطالي
م���ات���ي���و رن������زي ع����ن اس���ت���ع���داده
«الستخدام هامش المرونة المتوافر
في معاهدة االس��ت��ق��رار» ،واعتبرت
إيطاليا أثناء القمة األوروبية ،أنها
سجلت نقاطا ً بحصولها من ألمانيا
التي تعتبر بمثابة شرطي االنضباط
المالي ،على توقيعها على بياض
على وثيقة تقبل بقراءة أكثر مرونة
للمعاهدة.

مدفيديف يتوقع �أزمة غاز وا�سعة
توقع رئيس ال��وزراء الروسي ديمتري مدفيديف أزمة
غاز واسعة النطاق في الخريف ،نظرا ً للنزاع بين روسيا
وأوكرانيا.
وكتب مدفيديف على صفحته على «الفايسبوك» أنّ
«أوكرانيا ال تدفع ثمن الغاز وديونها ضخمة» ،مضيفاً:
«إنهم يسحبون الغاز من خزانات تحت األرض وستحصل
في الخريف أزمة غاز واسعة النطاق».
وف��ي تعليقاته ال��ت��ي ن��ش��رت على م��وق��ع التواصل
االجتماعي ،اعتبر رئيس ال��وزراء الروسي أنّ الرئيس
األوكراني بترو بوروشنكو «ارتكب خطأ جسيماً» عندما
رفض تمديد العمل بوقف إطالق النار بين القوات الموالية
لكييف واالنفصاليين الموالين لروسيا في شرق البالد ليل
االثنين -الثلثاء الماضي.

ورأى مدفيديف أنّ «العودة إلى المفاوضات ستكون
أكثر صعوبة اآلن» ،بينما يجتمع وزراء خارجية روسيا
وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في برلين في محاولة إليجاد
سبيل للخروج من األزمة األوكرانية.
وإذ ذ ّك��ر باتفاق الشراكة مع االتحاد األوروب��ي الذي
وقعته أوكرانيا في  27حزيران ،رأى مدفيديف أنّ ذلك
ّ
«حق روسيا يتمثل في االنتقال
كان «حقا ً ألوكرانيا ،لكن
إلى طريقة جديدة من العمل معها وخصوصا ً عبر حماية
سوقها».
يذكر أنّ روسيا قطعت شحنات الغاز إلى أوكرانيا في
 16حزيران ،بعد فشل الجولة األخيرة من المفاوضات،
األمر الذي قد يؤثر في إمدادات أوروبا من هذه المادة في
غضون بضعة أشهر.

