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اقت�صاد

مثل �سالم في م�ؤتمر الجمعية الطبية الفرن�سية اللبنانية
هيئة الموا�صفات والمقايي�س ال�سورية
حكيم :قطاع ّ
ال�صحة في لبنان �أثبت جدارته ت�ؤ�س�س لجنة ت�شريعية لمنح �شهادات «الحالل»
ورغم ّ
كل الظروف ال نزال في ال�صدارة
أشار وزير االقتصاد آالن حكيم إلى أنّ «قطاع الصحة
مهم جدا ً بالنسبة إلى االقتصاد البناني» ،الفتا ً إلى أنّ هذا
القطاع «أثبت جدارته على األصعدة المحلية واإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،إذ أصبح المكان المقصود بامتياز بهدف
الطبابة».
وخالل رعايته المؤتمر السنوي الخامس الذي عقدته
الجمعية الطبية الفرنسية  -اللبنانية في فندق هيلتون
حبتور ،ممثالً رئيس الحكومة ت ّمام س�لام ،ن�� ّوه حكيم
بـ«السياحة الطبية المتطورة والمتميزة في لبنان»،
الفتا ً إلى «قدرة قطاع الصحة على التأقلم رغم التغيرات
العديدة التي طرأت عليه كالحروب أو النقص في التمويل
أو بروز المنافسة اإلقليمية أو النقص في الموارد أو هجرة
األدمغة ليبقى رغم ك ّل الظروف في الصدارة».
كما أشاد حكيم بـ«نوعية التدريب العالية التي يتمتع
بها لبنان من خالل انفتاحه وتعاونه مع المؤسسات
المحلية والعالمية ليتقدم ويتطور بطريقة دائمة» مسلطا ً
الضوء على «انعكاسات األزمة السورية ونزوح الالجئين
السوريين على لبنان» ،مؤكدا ً في هذا اإلط��ار« ،ضرورة
تأمين ممارسات طبية آمنة».
وقد ترأس جلسة االفتتاح وزير خارجية فرنسا السابق

برنارد كوشنير بصفته أحد مؤسسي جمعية «أطباء بال
ح��دود» العالمية ،الذي تحدث عن مشكلة الالجئين في
لبنان من الناحية الصحية واالجتماعية.
كما تحدث نائب رئيس الجمعية الطبية الفرنسية كميل
طويل.
ثم كانت كلمة لألمين العام للجمعية رئيس نقابة أطباء
لبنان أنطوان بستاني الذي أشار إلى أنّ «عالم الثقافة
والعلوم بين فرنسا ولبنان احت ّل وال يزال يحت ّل المكانة
نفسها فيتقاسم البلدان المبادئ اإلنسانية ذاتها ويتحدان
في سبيل حرية الشعوب واألخوة بين سكان هذا الكوكب
الذي أصبح بمثابة بلدة كبيرة».
وأوضح أنّ «هذه المبادئ غير مشابهة بالسياسة أو
باألمور الروحية ،إذ إنها ثابتة ومبنية على أهداف علمية»،
وقال« :إنّ الحروب والمعارك الدامية تغطي األرض ،لكنها
ليست جميعا ً حروبا ً عسكرية».
وأشار بستاني إلى «الحروب التي يخوضها األطباء
ض�� ّد األم���راض واألوب��ئ��ة وال��ف��ي��روس��ات والميكروبات
والمعاناة البشرية على الصعيد الجسدي والنفسي»،
مث ّمنا ً «المؤتمرات التي تعقد في هذا اإلطار لدرس وح ّل
هذه المشاكل».

ال�شح
اجتماع في بعلبك لمناق�شة مو�ضوع ّ
وفرعون يتفقد �أعمال تنظيف مجرى نبع ال�صفا

ناقش المشاركون في االجتماع
األول���ي لتأسيس اللجنة الوطنية
ال��خ��اص��ة ب��ت��ش��ري��ع��ات مصطلح
المنتجات «ال��ح�لال» سبل إح��داث
هيئة وطنية مشرفة على جهات منح
ش��ه��ادات الحالل وبخاصة في ظ ّل
التطور الكبير لهذا النوع من التجارة
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة وم��ع دخ��ول
منتجات إلى السوق المحلية تحمل
ختم الحالل من دون وج��ود جهة أو
مرجعية محلية تؤكد أو تنفي هذه
الصفة عن هذه المنتجات.
وأوض����ح ال��م��دي��ر ال��ع��ام لهيئة
ال��م��واص��ف��ات والمقاييس العربية
السورية وفيق الجردي في تصريح،
أنّ «االهتمام الواسع في السنوات
األخ��ي��رة بموضوع ال��غ��ذاء الحالل
في سورية دف��ع هيئة المواصفات
إل��ى الدعوة لتأسيس لجنة وطنية
ل���وض���ع ال���ض���واب���ط ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
واإلج���راءات الناظمة لمنح شهادات
ال��ح�لال واإلش���راف وال��رق��اب��ة عليها
لمناقشة كيفية ضمان الحصول على
المنتجات ال��ح�لال ومنحها شعارا ً
خ��اص��ا ً بها وأس���س ض��م��ان تزويد
المستهلكين بمنتج غذائي حالل إلى
جانب المواضيع المتعلقة بمهمات
ودور اللجنة وممثلي الجهات فيها
وصالحياتها».
وذكر الجردي أنّ الهيئة دعت إلى
االجتماع ممثلين عن جهات معينة
لوضع أسس ومهمات الجهة المشرفة
على منح شهادات الحالل« ،نظرا ً الى
ع��دم وج��ود جهة ف��ي س��وري��ة تقوم
ب��اإلش��راف على ال��ج��ه��ات المانحة
لشهادات الحالل أو جهات وطنية

تمنح هذه الشهادات».
وأش��ار إل��ى أنّ هيئة المواصفات
انضمت إل��ى لجنة منظمة التعاون
اإلس�لام��ي المكلفة إع��داد مواصفات
خاصة بالغذاء الحالل تحيط بكل
جوانبه ونواحيه وتضمن الحصول
ع��ل��ى منتج ن��ه��ائ��ي ح�ل�ال وت��وح��د
االشتراطات الخاصة به بين الدول
األعضاء لتسهيل التبادل التجاري
بينها.
ولفت الجردي إلى أنّ هذه اللجنة
«أنهت أعمالها عام  2009وأصدرت
ث�ل�اث م��واص��ف��ات ص��دق��ت عليها
دول منظمة المؤتمر وه��ي المبادئ
التوجيهية والتعليمات الخاصة
بالغذاء الحالل والتعليمات الخاصة
بالجهات المانحة لشهادات مطابقة
الحالل واإلرش���ادات الخاصة بجهة
اع��ت��م��اد ال��ح�لال ال��ت��ي تعتمد منح
شهادات مطابقة الحالل» ،موضحا ً
أنّ الهيئة «باشرت ترجمة المواصفات
ال��ث�لاث ال��ت��ي ص��دق��ت عليها ال��دول
األعضاء ومن بينها سورية ،إضافة
إلى إعدادها باللغة العربية لتكون
نواة يتم على أساسها تشكيل جهات
وطنية لمنح شهادات الحالل سواء
حكومية أو خاصة إلى جانب جهة
حكومية رقابية على ه��ذه الجهات
تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها
إضافة إل��ى تقييمها وإص���دار شعار
حالل وطني».
وأك����د ال���ج���ردي س��ع��ي الهيئة
إل��ى «تعميم ال��م��ب��ادئ التوجيهية
والتعليمات الخاصة بالغذاء الحالل
على الجهات ذات العالقة من أجل
ال���ردود والتعليقات وأي تعديالت

ترغب بها هذه الجهات بما يتالءم مع
الظروف الوطنية على أن تعتمدها
خالل الشهرين القادمين حيث كانت
الهيئة قد أصدرت التعليمات الخاصة
بالجهات المانحة لشهادات مطابقة
ال��ح�لال كمواصفة قياسية سورية
ب��رق��م  2010/3570واإلرش����ادات
الخاصة بجهة اعتماد الحالل التي
ّ
تعتمد جهات منح شهادات مطابقة
الحالل ت ّم إصدارها كمواصفة قياسية
س���وري���ة ب��رق��م .»2011/3624
وأض�����اف« :م���ع ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ع��ام
ستكون هيئة المواصفات والمقاييس
السورية قد قامت بإعداد وتجهيز كل
ما يلزم نظريا ً للبدء بتشكيل جهة
وطنية ممثلة بأعضاء من كل الجهات
الحكومية ذات العالقة تعمل على
اعتماد شعار وطني للحالل إضافة إلى
تشكيل واعتماد جهات لمنح شهادات
الحالل وجهة حكومية رقابية على
جهات منح شهادات الحالل وتمنحها
الترخيص للمباشرة بعملها» ،مؤكدا ً
أنّ ذلك «يتطلب المشاركة الفعالة من
كل الجهات الحكومية والخاصة ذات
العالقة والمهتمة بموضوع الحالل».
وح������ ّذر ال��م��دي��ر ال���ع���ام لهيئة
المواصفات والمقاييس من أنّ «قيام
شركة خاصة بمنح شهادات الحالل
من دون أن يكون هناك تطبيق فعلي
الش��ت��راط��ات ال��ح�لال ف��ي المنشآت
ال��راغ��ب��ة بالحصول على ش��ه��ادات
مطابقة ال��ح�لال وم��ن دون إش��راف
حكومي رقابي على هذه الشركة أو
الشركات األخرى الراغبة بالعمل في
هذا المجال ،سيؤدي إلى ظهور مشاكل
في المستقبل».

البريك�س ت�سعى لإن�شاء م�صرفها
ّ
للحد من هيمنة البنك الدولي
فرعون متحدّثا ً خالل المؤتمر الصحافي
ع��ق��دت جمعية «ح��م��اي��ة البيئة
والتراث» ،اجتماعا ً في مدينة بعلبك،
ش���ح مياه
ن��اق��ش��ت ف��ي��ه م��وض��وع
ّ
وجفاف نبع رأس العين ال��ذي هو
أصل نشوء مدينة بعلبك التاريخية،
ودع��ت جميع الجهات المسؤولية
م��ن مجلس ب��ل��دي ووزارة البيئة
والداخلية للتحرك لدرء هذا الخطر
البيئي المميت.
واقترحت الجمعية إلغاء اآلب��ار
التي حفرت في المياه الجوفية التي
أقيمت ف��وق نبع رأس العين (نبع
نبتون الروماني) المؤثر على مصادر
المياه ،منها اآلب���ار  16و 17ألنها
السبب الرئيسي في جفاف النبع.
كما دع��ت مصلحة م��ي��اه بعلبك -
البقاع إلى انشاء آبار أخرى على عل ٍو
منخفض بعيدة من نبع رأس العين
لتأمين مياه الشفة.
وناشدت الجمعية أهالي بعلبك
إلى وقفة حاسمة لتتشاور في هذا
ال��م��وض��وع البيئي ال��ك��ارث��ي على
المنطقة .وطالبت بحوار مفتوح بين

ك ّل الهيئات والجمعيات مع الجهات
المسؤولة إليجاد الح ّل السليم لهذا
الموضوع.

فرعون

وف��ي سياق متصل ،أعلن وزي��ر
السياحة ميشال فرعون ،خالل تف ّقده
أعمال تنظيف مجرى ومحيط نبع
الصفا ،أ ّن��ه «سيطلق استراتيجية
وطنية للسياحة الريفية لخمس
سنوات ،تأخذ في االعتبار الواقع
ال��س��ي��اح��ي ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي
وسياحة المغتربين وه��ي ستكون
حلقة متكاملة تأخذ واق��ع القطاع
السياحي من جوانبه كافة ،لتكون
حلقة متكاملة تهدف إل��ى تشجيع
ال��س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة
والريفية».
وتنظم هذا النشاط جمعية «درب
الجبل ال��ل��ب��ن��ان��ي» ،ب��رع��اي��ة وزي��ر
السياحة وبالتعاون مع بلدية عين
زحلتا  -نبع الصفا ومحمية أرز
ال��ش��وف ،وه��و يأتي ضمن سلسلة

من نشاطات التنظيف التي ّ
تنظمها
الجمعية في مختلف القرى الواقعة
قرب مسار ال��درب ،في إطار برنامج
التوعية حول أهمية الموارد المائية
على درب الجبل اللبناني المنفذ
م��ن الجمعية بتمويل م��ن الوكالة
األميركية للتنمية الدولية.
وت��ف�� ّق��د ف��رع��ون ينابيع المياه
والمطاعم القائمة على قناة المياه
وه��ي ال��ج��زي��رة ،دي��ارن��ا ،الشالالت
واليمين حيث عقد مؤتمرا ً صحافياً،
شدّد خالله على أنّ «السياحة البيئية
في هذه المنطقة مهمة جدا ً وخصوصا ً
في هذه البلدة التي فيها ينابيع تؤمن
المياه للكثير من القرى» ،ولفت إلى
«أهمية الينابيع في دعم السياحة
البيئية م��ن خ�لال المحافظة على
نوعيتها وت��رش��ي��د استهالكها في
القطاع السياحي» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«لبنان الحياة تبدأ بالمياه ،ونرى
اليوم أزم��ة مياه ناتجة من كارثة
طبيعية لذلك نعمل على معالجتها
مع ك ّل المعنيين في هذا البلد».

تح�سن �سوق اليوروبوند اللبنانية
ّ
بعد � 3أ�سابيع من التراجع
بعد  3أسابيع من التراجع ،تمكنت سوق اليوروبوند
اللبنانية من التحسن ،حيث أقفل مؤشر بنك لبنان والمهجر
للسندات المالية ( )BBIمتقدما ً بنسبة  0.03في المئة إلى
 108.05نقطة.
كما ارتفع ك ّل من عائد سندات اليوروبوند الـ 5والـ10
سنوات نقطة أساس واحدة إلى  5.13في المئة و 6.23في
المئة ،على التوالي .وبالمقارنة مع األسواق الناشئة تف ّوق
مؤشر جي بي مورغان للسندات المالية في األسواق الناشئة
على المؤشر اللبناني الذي تقدم بنسبة  0.60في المئة إلى
 687.92نقطة.
وفي الواليات المتحدة ،تخ ّوف المستثمرون من تداعيات
األزم��ة المصرفية في البرتغال بعد فشل بنك «إسبيريتو
سانتو انترناشيونال» ،أحد أكبر المصارف في البالد ،سداد
ديونه القصيرة األجل ،فازداد الطلب على سندات الخزينة
األميركية األم��ر ال��ذي أدى إل��ى انخفاض عوائد سندات
الخزينة استحقاق  5سنوات  8نقاط أساس إلى  1.66في

المئة وعوائد الـ 10سنوات بـ 10نقاط أساس إلى  2.55في
المئة.
توسع الفارق بين السندات اللبنانية والسندات
من هناّ ،
األميركية استحقاق  5سنوات و 10سنوات بـ 7نقاط أساس
و 9نقاط أساس إلى  347نقطة أساس و 368نقطة أساس،
على التوالي.
وتوسع هامش تداول التأمين على المخاطر المحتملة
ّ
للقصور االئتماني لحاملي السندات اللبنانية بعدل  9نقاط
أس��اس إلى  365-335نقطة أس��اس .أما في السعودية
ودبي ،فت ّم التداول عند  54-49نقطة أساس و161-151
نقطة أساس في مقابل مستويات األسبوع الماضي عند -48
 56نقطة أساس و 162-155نقطة أساس ،على التوالي.
توسع هامش البرازيل من -145
وفي الدول الناشئةّ ،
 147نقطة أساس إلى  149-147نقطة أساس ،فيما تقلص
هامش تركيا من  183-177نقطة أساس األسبوع الماضي
إلى  179-176نقطة أساس هذا األسبوع.

مالكو العقارات :توقيع الطعن ي�ؤ ّمن
الغطاء ال�شرعي لم�صادرة البيوت
اعتبرت نقابة مالكي العقارات واألبنية المؤجرة أنّ
توقيع النواب على مراجعة الطعن بالقانون الجديد
لإليجارات« ،يعني االنحياز التام إل��ى جانب اإلقامة
المجانية في بيوت المالكين إلى أجل غير معروف ومنعهم
من تحصيل الحد األدن��ى من المدخول ال��م��ادي ال�لازم
ّ
والمحق لتأمين العيش الكريم لهم ولعائالتهم».
ورأت في بيان ،بعد اجتماع عقدته للبحث في التط ّورات
بعد تقديم الطعن في القانون الجديد لإليجارات أمام
المجلس ال��دس��ت��وري ،في التوقيع «إمعانا ً في الظلم
وتماديا ً في تأمين الغطاء النيابي والتشريعي لمصادرة
البيوت ومنع المالك من تحقيق رغبته في التصرف بملكه،
والوقوف في وجه أي ح ّل تشريعي إلع��ادة التوازن في
العالقة بين المالكين والمستأجرين».
وحول تعرض المحامي أديب زخور للضرب على يد
أحد المالكين في الوقفة االحتجاجية التي ن ّفذتها النقابة

أمام المجلس الدستوري يوم الجمعة الماضي ،أوضحت
النقابة «أنّ اإلشكال البسيط حصل خالل وصول المحامي
زخور إلى المجلس الدستوري وقد انتهى في حينه ،ومن
المعيب تضخيمه إعالميا ً لغايات واضحة ومعروفة».
وأك���دت أنّ تجمع المالكين «ل��م يكن موجها ً على
اإلط�ل�اق ض�� ّد أع��ض��اء المجلس ال��دس��ت��وري المشهود
لهم بالنزاهة واالستقامة والذين نكن لهم كل االحترام
والتقدير ،لك ّنه تنبيه للنواب إلى خطورة الطعن بالقانون
الجديد لإليجارات ،ألنه يشكل انحيازا ً كامالً للظلم ض ّد
المظلومين».
وذ ّك���رت النقابة ف��ي بيانها «ب���أنّ م��واق��ف التهويل
والتهديد لطالما أتت من طرف التجمعات التي تدّعي
تمثيل المستأجرين عبر التلويح الدائم بالقيام بردات فعل
عدوانية لمنع إقرار قانون جديد لإليجارات وعدم مغادرة
البيوت».

تسعى ال��دول الناشئة الكبرى األعضاء في مجموعة
بريكس ه��ذا األسبوع لتأسيس مصرفها ليكون موازيا ً
للمؤسسات الدولية ،وذل��ك أثناء انعقاد قمتها السنوية
السادسة في البرازيل التي ستهدف أيضا ً إل��ى تعزيز
العالقات مع أميركا الالتينية.
فبعد فورة الحماسة لمونديال كرة القدم ،ستستضيف
الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ق��ادة روسيا والهند
والصين وجنوب أفريقيا غدا ً في فورتاليزا واألربعاء في
برازيليا حيث من المق ّرر أن ينعقد لقاء غير مسبوق مع عدد
من قادة دول أميركيا الجنوبية.
وتأمل البريكس ،التي تم ّثل أكثر من  40في المئة من
سكان العالم ونحو ُخمس ثروات الكوكب ،في التفاهم على
إنشاء نظامها المالي الخاص بغية الح ّد من هيمنة البنك
الدولي أو صندوق النقد الدولي ،حيث تعتبر تلك الدول
نفسها غير ممثلة في المؤسستين بالشكل الكافي.
وأعلن وكيل وزارة الخارجية البرازيلية جوزيه الفريدو
تسجل فتح دورة جديدة
غراتسا أنّ «قمة فورتاليزا
ّ
للمجموعة التي تترسخ كمؤسسة مع إنشاء أداتين ماليتين
هما بنك للتنمية واتفاق على تشكيل (صندوق) احتياط».
مخصصلتمويلأشغالتتعلّقبالبنى
والمصرفالجديد
ّ
التحتية ويفترض أن يكون برأسمال  50مليار دوالر تو ّفره
الدول األعضاء في شكل متسا ٍو في غضون سبع سنوات
بحسب مصادر في الحكومة البرازيلية ،فيما تحدّثت روسيا
عن رأسمال تأسيسي بقيمة  10مليارات.
ويبقى أخيراً ،االتفاق على مكان مق ّر المصرف الذي يثير
توترات تكاد تكون غير مخفية .وقد أ ّكد مسؤول في الكرملين
مؤخرا ً أنّ «المقر سيكون في شنغهاي ،التي تعتبر مع
نيودلهي أكثر المواقع احتماالً ،فيما أ ّكدت حكومة جنوب
أفريقيا من جهتها مجدّدا ً هذا المطلب.
أ ّما االتفاق على االحتياطي فمن شأنه أن يسمح بتوفير
مبلغ مئة مليار دوالر ،تقدّم  41منها الصين ،و 18روسيا
والبرازيل والهند و 5جنوب أفريقيا .والهدف منه هو حماية
اقتصاداتها من تقلّبات أسواق الصرف أو في حال أزمة في
ميزان المدفوعات.

وفي هذا السياق ،أوضح أندريه برفيتو الخبير االقتصادي
لدى مكتب االستشارات البرازيلي غرادوال أنفستيمنتوس
لوكالة فرانس برس أنّ «دول البريكس تريد توفير بدائل ،أي
نوع من السياسة المالية الشاملة التي تكون أكثر انسجاما ً
مع وقائع البلدان الناشئة.
وبمعزل عن الموضوع المتكرر المتعلق بالهيمنة المالية
الغربية ،يفتح اجتماع فورتاليزا وبرازيليا آفاقا ً أخرى مع
ماراتون من اللقاءات الثنائية.
يسجل
ويجد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ال��ذي
ّ
عودته إلى المسرح الدبلوماسي منذ إبعاده عن مجموعة
الثماني بسبب األزمة األوكرانية ،في ذلك فرصة لقطع عزلة
موسكو من خالل جولة أوسع في أميركا الالتينية ،بدأت
بكوبا وتقوده إلى االرجنتين قبل أن يختتمها في البرازيل.
يلتق الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد
من جهته ،لم
ِ
يلتق رئيس
نظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما ،كما لم
ِ
ال��وزراء الهندي الجديد نارندرا مودي القومي الهندوسي
الذي سيقوم بأ ّول ظهور دولي كبير.
إل��ى ذل��ك ،تعتزم مجموعة البريكس أخ��ي��را ً االهتمام
يسجل
بالدينامية االقتصادية ألميركا الالتينية في وقت
ّ
نم ّوها الخاص إشارات تباطؤ خاصة في البرازيل وروسيا
اللتين تقترب تو ّقعاتهما للنمو من  1في المئة لهذه السنة.
وعلّق برفيتو على ذلك بقوله« :ربما هي لم تعد تمثل
أم��ج��ادا ً غابرة لكنّ البريكس تجمع أمرين هامين :إ ّنها
اقتصاديات ّ
منظمة وبحجم ضخم».
وعن اغتنام البريكس القمة للتفكير في توسيع نطاق
عضويتها لتشمل دوال ً جديدة ،أشارت الرئيسة البرازيلية
ديلما روسيف أمام الصحافيين إلى «أنّ ذلك ليس مطروحا ً
على جدول األعمال».
وسيعقد بعد القمة في العاصمة البرازيلية منتدى غير
مسبوق «الصين-أميركا الالتينية» مع مجموعة دول أميركا
الالتينية ومنطقة الكاريبي (سيالك).
وث ّمة مؤشر جديد على اهتمام بكين بهذه المنطقة حيث
بلغت استثماراتها العام الماضي  16.5مليار دوالر من أصل
 90مليارا ً من استثماراتها الخارجية.

لجنة المال تدر�س غد ًا م�شاريع قوانين
خا�صة بنبع جعيتا وجامعة طرابل�س
تعقد لجنة المال والموازنة جلسة عند العاشرة والنصف من قبل
ظهر الغد برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة درس مشروع القانون
ال��وارد بالمرسوم الرقم  6587وال��رام��ي إل��ى اإلج��ازة للحكومة إب��رام
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس اإلنماء واإلعمار
والبنك اإلسالمي للتنمية في شأن تعديل اتفاقية االستصناع بين حكومة
الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات
كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في إط��ار مشروع
الجامعة اللبنانية في طرابلس.
وستناقش اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6588
الرامي إلى اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثل ًة بمجلس اإلنماء واإلعمار والبنك اإلسالمي للتنمية في شأن تعديل
اتفاقية االستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك االسالمي
للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون
الجميلة) في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
كما ستناقش مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  8703الرامي
إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثل ًة
بمجلس اإلنماء واإلعمار و( )KFWفرانكفورت (مشروع «حماية مصادر
مياه نبع جعيتا»  -المرحلة الثانية).

محافظ بعلبك يلتقي لجنة المهرجانات

خالل الجولة في قلعة بعلبك

وسام درويش
التقى محافظ بعلبك بشير خضر في مكتبه في السراي ،رئيسة لجنة
مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي فريج ،بحضور رئيس بلدية بعلبك
حمد حسن وأعضاء لجنة المهرجانات .وت ّم خالل اللقاء بحث سبل نجاح
المهرجانات وتوفير األمن مع السلطات المحلية واألمنية بالتعاون مع
الجيش اللبناني.
وشدّد خضر على أهمية نجاح المهرجانات في ظ ّل نجاح الخطة األمنية
والوضع األمني الجيد .وقال« :سيكون اإلقبال ّجيدا ً كي تعود بعلبك إلى
دوره��ا التاريخي والريادي ،وهي جاهزة الستقبال ك ّل اللبنانيين في
ظ ّل الوضع األمني الممتاز ،بنا ًء على ما أُنجز على الصعيدين األمني
والوطني».
ولفتت دي فريج إلى أنّ «التحضيرات مستم ّرة في المعابد الستكمال
بناء المدارج ،وقد أخذنا ضمانات أمنية من الجيش والقوى األمنية للحفاظ
ونشجع اللبنانيين
على األمن .وننتظر االفتتاح في  30تموز الجاري،
ّ
على الحضور ،ك ّل وفق ذوقه الفني .وقد أصبح المسرح األساسي جاهزاً،
وستنطلق التدريبات مطلع األسبوع المقبل على مد ّرجات تتسع لـ3000
شخص».
ب���دوره ،أك��د حسن قيام بلدية بعلبك بجميع االت��ص��االت إلنجاح
المهرجانات .وقال« :التقينا قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي وعد
بالحفاظ على أمن المهرجانات ،وأكد التنسيق بين القوى األمنية كافة».
وتمنى حسن «ليالي ناشطة سياحيا ً من أجل عودة المدينة والقلعة
إلى تاريخهما العريق» .واختتم اللقاء بجولة على المد ّرجات.
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�ضعف االقت�صاد العالمي يجعل حجم الت�ضخم
في م�ستويات متدنية غير اعتيادية
ح��اف��ظ ال��ت��ض ّ
��خ��م ال��ع��ال��م��ي على
مستويات متد ّنية ج�� ّدا ً في شكل غير
اع��ت��ي��ادي خ�ل�ال ال��س��ن��وات الخمس
الماضية بسبب عاملين ،أ ّولهما ضعف
االقتصاد العالمي ،وثانيهما عدم حدوث
أي��ة ك��ارث��ة طبيعية تؤثر ف��ي أسعار
السلع الغذائية.
فمنذ األزم���ة المالية ع��ام ،2008
ض��اع��ف��ت ال��م��ص��ارف ال��م��رك��زي��ة في
االقتصادات األربعة الكبرى (الواليات
المتحدة ،والصين ،وأوروبا ،واليابان)
ك ّميات النقد المتو ّفر ف��ي االقتصاد
بثالثة أض��ع��اف .وبحسب النظرية
االقتصادية ،عندما يت ّم ضخ كميات
جديدة من األم��وال ،ينتج منه ارتفاع
في األسعار ح��ول العالم .ولكن على
ّ
التضخم يحافظ
عكس ذل��ك ،ما زال
على مستوى متدنٍ  .وأظهرت بيانات
الصين في آخر شهر حزيران الماضي
عن تباطؤ اقتصادي ،حيث ارتفعت
األس��ع��ار بنسبة  2.3ف��ي المئة على
أساس سنوي في شهر حزيران ،مقارن ًة
بارتفاع بلغ  2.5في المئة على أساس
سجلته في شهر أيار.
سنوي ّ
وتعتبر الهيئات الصينية أنّ النسبة
ّ
للتضخم هي  3.5في المئة،
المناسبة
وم��ع ذل��ك ،ك��ان هناك ارت��ف��اع طفيف
بنسبة  2.5في المئة في األسعار خالل
فترة عام .ومن ناحيتها ،شهدت الهند،
التضخم فيها قويا ً
ّ
التي ك��ان معدّل
بنسبة  10في المئة في عام ،2011
ّ
تضخم بلغت  5.5في المئة فقط
نسبة
لهذا اليوم من ع��ام  .2014وتعيش
التوجه ذاته أيضاً ،إذ ارتفعت
أوروب��ا
ّ
األس��ع��ار بنسبة  0.5ف��ي المئة في

شهر حزيران في  18بلدا ً من االتحاد
األوروب����ي ،وه��ي النسبة ذات��ه��ا التي
ارتفعت بها األسعار في الشهر الذي
سبق ،وأدنى نسبة لها في أربع سنوات.
ويهدف البنك المركزي األوروب��ي إلى
الحفاظ على مستوى التضخم دون
معدّل  2في المئة لمدّة معيّنة ،ولكن في
متوسط
العام المنتهي في حزيران ومع
ّ
ّ
التضخم الذي بلغ  0.9في المئة في هذه
الفترة ،يشهد البنك المركزي األوروبي
مخاطر انكماش.
وتم ّر دول مجلس التعاون الخليجي
ب��ه��ذه ال��ح��ال��ة أي��ض��اً ،حيث أظهرت
م��ؤش��رات شهر أي��ار الماضي أنّ نم ّو
األسعار خالل فترة عام كان ضعيفا ً
ويترواح ما بين  2في المئة و 3في المئة
( 2.1في المئة لإلمارات ،و 2.7في المئة
للسعودية ،و 2.9في المئة للكويت).
وال��ع��ام��ل األ ّول ال���ذي ي��دف��ع إلى
ّ
التضخم هو ضعف
هذا الضعف في
االقتصاد العالمي ،فعلى رغم التحاليل
والتو ّقعات التي تشير إلى عودة النم ّو
االق��ت��ص��ادي خ�لال السنوات القليلة
الماضية ،لم ينتعش االقتصاد العالمي
وهو من غير المتو ّقع أن يحدث قريبا ً
ألنّ عالمات التراجع ما زالت كثيرة،
مثل م��ع��دّالت البطالة العالية التي
عدّت نسبة  11في المئة في أوروب��ا،
ومعدّل مشاركة القوى العاملة الذي
يبقى األكثر تد ّنيا ً في تاريخ الواليات
المتحدة ،وأي��ض��ا ً سياسة تضييق
االئتمان في الصين التي دفعت العديد
م��ن ال��م��ص��ان��ع إل���ى التشغيل تحت
مستوى إمكاناتها.
التوجه في شكل واضح
ويَظهر هذا
ّ

ّ
التضخم األس��اس��ي ال��ذي
ف��ي م��ع��دّل
يقيس مباشرة النشاط المحلي في بلد
ّ
التضخم األساسي
معيّن ،إذ ارتفع معدل
في أوروبا بنسبة  0.8في المئة فقط،
وبنسبة  1.9في المئة فقط في الواليات
المتحدة .أ ّما الصين ،التي من المفترض
أن تشهد معدال ً قويا ً
ّ
للتضخم األساسي،
بما أنها من االقتصاديات الناشئة ،بلغ
معدلها للتضخم األساسي  1.7في المئة
فقط .وال تزال الفجوة في اإلنتاج كبيرة
في هذه االقتصادات ،كما هنالك موارد
كثيرة ال يت ّم استخدامها (كالعمالة
والمصانع والمكائن والرأسمال).
أ ّم��ا العامل الثاني ال��ذي يدفع إلى
ّ
التضخم ،فهو االحتمالية
تد ّني مستوى
ال��ن��ادرة التي حصلت في ظ�� ّل ضعف
االقتصاد العالمي ،حيث عاد ًة ما تخلق
أسعار السلع الغذائية والطاقة لولبية
تضخمية .كما تكون أيضا ً الكوارث
الطبيعية كالجفاف والفيضانات في
ال��دول المنتجة للغذاء ،دافعا ً لزيادة
��ص في
التضخم ح��ول العالم وب��األخ ّ
األس��واق الناشئة حيث تش ّكل السلع
��ص��ة األك��ب��ر ف��ي سلّة
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ح ّ
التضخم .ولكنّ اإلنتاج الجيّد واألجواء
الخالية م��ن ال��ك��وارث الطبيعية قد
ساهمت في إنتاج السلع الغذائية في
شكل وفير في األس��واق العالمية ،ما
أبقى األسعار متد ّنية .وخالل األشهر
االثني عشر الماضية ،ارتفع سعر الرز
بنسبة  5.3في المئة وانخفض سعر
فول الصويا بنسبة  16.5في المئة،
وانخفض أيضا ً سعر القمح بنسبة 11
في المئة ،أما سعر الذرة فقد انخفض
بنسبة  43في المئة.

من المؤكد أنّ استقبال حدث عالمي بحجم الـ«مونديال» يكلّف بالتأكيد
الكثير من األم��وال ،لكن في المقابل هناك حجم ضخم لإليرادات التي
ستعود من جراء هذا الحدث.
وم��ن المرتقب أن تح ّقق البرازيل إي���رادات مالية من ك��أس العالم
بحدود  11مليار دوالر ،إذ تو ّقع المعهد البرازيلي للسياحة أن يصل عدد
السياح الذين سيزورون البرازيل خالل كأس العالم إلى  600ألف سائح
ّ
وسينفقون خالل إقامتهم في البرازيل  2.6مليار دوالر.
وسيح ّقق االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إي��رادات مالية قدرها
 4مليار دوالر منها  1.4مليار دوالر إي��رادات رعاية كأس العالم من
ّ
البث
الشركات الراعية لكأس العالم ،و 2.6مليار دوالر إيرادات من حقوق
التلفزيوني للمباريات.
أما اإلي��رادات اإلعالنية العالمية حول كأس العالم والتي ستحققها
وسائل اإلع�لام ،فإنها ستبلغ حدود  1.3مليار دوالر مقسمة إلى 500
مليون دوالر في أميركا الالتينية 300 ،مليون دوالر في أميركا الشمالية،
 300مليون دوالر في أوروبا الغربية 250 ،مليون دوالر في آسيا150 ،
مليون دوالر في ك ّل من أوروبا الشرقية والشرق األوسط وأفريقيا.
أ ّما شركة «أديداس» شريك «الفيفا» في كأس العالم فستحقق حوالى
 2.7مليار دوالر إيرادات خالل عام  2014من قسم منتجات كرة القدم فقط
في «أديداس».
بدوره ،سيح ّقق النجم البرتغالي رونالدو نحو  25مليون دوالر لقاء
مشاركته في الحمالت اإلعالنية الخاصة بكأس العالم لشركات «نايكي»،
و«طيران اإلمارات» ،و«.»Tag Heuer
أم��ا النجم األرجنتيني ميسي ،فسيح ّقق حوالى  24مليون دوالر
لقاء مشاركته في الحمالت اإلعالنية الخاصة بكأس العالم لشركات
«أديداس» ،و«بيبسي» ،و«سامسونغ».
وسيح ّقق النجم البرازيلي نيمار نحو  18مليون دوالر لقاء مشاركته
الخاصة بكأس العالم لك ّل من لشركات «أديداس»،
في الحمالت اإلعالنية
ّ
و«كاسترول» ،و«لوريال».
وأم��ام ه��ذا الرقم الضخم من اإلي���رادات ،يطرح س��ؤال :هل ستعمد
الحكومة البرازيلية إلى استثمار ما جنته من إيرادات في مشاريع يستفيد
منها البرازيليّون ،لجهة تأمين المسكن الالئق وف��رص العمل للفقراء
المتض ّررين ،ال سيما أولئك الذين ت ّم بناء المالعب على أنقاض بيوتهم؟
أم أنّ األموال ستوظف في مكان آخر؟

