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اقت�صاد
�شبح االنكما�ش يالحق منطقة اليورو

تن�سيق بين الوزارات للوقاية من فيرو�س «�إيبوال»

المركزي الأوروبي ي�سعى �إلى �إبقاء الت�ضخم دون  2في المئة

�أبو فاعور من المطار:
لم يتم ت�شخي�ص �أي حالة حتى الآن

أبو فاعور خالل الجولة
أعلنت وزارة العمل عن توقف
الوحدات المعنية في ال��وزارة عن
استقبال طلبات الموافقة المبدئية
والموافقة المسبقة العائدة إلى
رع��اي��ا ال����دول األف��ري��ق��ي��ة اآلت��ي��ة:
سيراليون ،غينيا ،ليبيريا ،وذلك
«ح��رص��ا ً ع��ل��ى ال��س�لام��ة العامة
وتماشيا ً مع اإلج���راءات المطلوب
اتخاذها منعا ً لتفشي مرض إيبوال»،
بعد ال��ت��ش��اور م��ع وزي���ر الصحة
وائ��ل أبو فاعور ،وفق بيان صادر
عن المكتب اإلعالمي لوزير العمل
سجعان ق ّزي.
وكان وزير الصحة تفقد قبل ظهر
أم��س ،مطار بيروت الدولي وجال
في األقسام الطبية التابعة للوزراة
فيه برفقة المدير العام الدكتور وليد
عمار والمدير العام للطيران المدني
رئيس المطار دانيال الهيبي ورئيس
مكتب الحجز حسن مالح والفريق
الطبي في المطار.
واطلع أبو فاعور على اإلجراءات
واإلرشادات المتبعة على المسافرين
المقبلين من الدول التي يتفشى فيها
مرض «اإليبوال» ،ال سيما بعد شيوع
حال من الهلع لدى اللبنانيين حول
وجود هذا المرض في لبنان ،معربا ً
عن تفهمه قلق اللبنانيين في هذا
ال��خ��ص��وص وم���ا أث��ارت��ه وس��ائ��ل
اإلعالم حول هذا الموضوع .وأشار
إل��ى أنّ وزارة الصحة مع الفريق
والمكتب المتخصص الموجود
في المطار« ،تقوم بك ّل اإلج��راءات
المطلوبة والتي تتجاوز أحيانا ً ما

(تموز)
توحي به منظمة الصحة العالمية»،
الفتا ً إلى أنه «ت ّم االتفاق مع رئيس
المطار دانيال الهيبي على التعميم
على ك ّل شركات الطيران ،وبصورة
خاصة تلك التي تنقل مسافرين من
الدول المصنفة موجودة كسيراليون
وليبيريا وغينيا ،أنّ على طاقم
الطائرة إب�لاغ السلطات اللبنانية
المعنية عن أي حالة لديها أعراض
هذا الفيروس (التقيؤ  -الحرارة)
ليت ّم عزلها في مرحلة أولية ليتوالها
بعد ذلك فريق عمل وزارة الصحة
في المطار ،إضافة إلى إج��راء آخر
يتم تطبيقه عبر كاميرات الحرارة
الموجودة في المطار».
واعتبر أبو فاعور أنّ «اإلجراءات
التي تقوم بها وزارة الصحة في
المطار ه��ي أكثر م��ن كافية ،وإذا
تعاونت شركات الطيران بالشكل
ال��ل�ازم ف�لا داع����ي ل��ل��خ��وف ل��دى
اللبنانيين» .وأضاف« :على رغم أنّ
معظم المسافرين القادمين من تلك
الدول ال يأتون في شكل مباشر إلى
لبنان وبالتالي فإنهم يخضعون
إلجراءات صحية في مطارات أخرى،
إال أنّ هذا ال يعفينا من مسؤولياتنا
على اإلط�لاق وبالتالي ف��إنّ فريق
عمل ال���وزارة وال��ذي يض ّم حوالى
 18شخصا ً بين طبيب وم��راق��ب
صحي وم��م��رض ،ق��د ت�� ّم تعزيزه
عندما داهمنا مرض «الكورونا»،
وهذا الفريق الطبي ال يزال موجودا ً
واإلج����راءات مطبقة منذ أكثر من
خمسة إشهر وحاليا ً هناك زيادة في

اإلجراءات واإلرشادات».
وأكد وزير الصحة أنّ «ك ّل ما يقوم
به المسؤولون في المطار ووزارة
الصحة هي إج��راءات كفيلة بالح ّد
من أخطار وصول هذه الحاالت أو
حتى اكتشافها» ،داعيا ً اللبنانيين
إلى «الوثوق بالدولة وبإجراءات
وزارة الصحة ألنّ هذه اإلج��راءات
عرضة للمراجعة والتطوير» .وقال:
«ل��م يتم حتى اآلن تشخيص أي
حالة لفيروس اإليبوال في لبنان».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أع���ط���ت وزارة
الخارجية والمغتربين التوجيهات
الالزمة للبعثات اللبنانية في دول
غرب أفريقيا :غينيا ،وكوناكري،
وليبيريا وس��ي��رال��ي��ون ،لتقديم
ك�� ّل م��ا ي��ل��زم م��ن دع��م ومساعدة
ألبناء الجاليات اللبنانية هناك،
وتزويدهم باإلرشادات للوقاية من
فيروس «إيبوال» والتعامل مع واقع
انتشاره ،وض��رورة اتخاذ تدابير
الحيطة ح��ف��اظ�ا ً على سالمتهم،
إضافة إلى تسهيل اإلج��راءات لمن
يرغب بمغادرة البالد.
كما تبلغت ال����وزارة م��ن بعثة
لبنان الدائمة في جنيف اإلرشادات
والنصائح ال��ص��ادرة ع��ن منظمة
الصحة العالمية ح��ول إج��راءات
ال��س�لام��ة ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا على
المعابر ال��ح��دودي��ة وف��ي وسائل
النقل الجوي للوقاية من الفيروس،
وأح��ال��ت ال����وزارة ،ب��دوره��ا ،هذه
المعلومات إل��ى وزارت���ي الصحة
العامة واألشغال العامة والنقل.

ال �شبكة �ألياف �ضوئية موازية ل�شبكة الدولة
أكد وزير االتصاالت بطرس حرب
أنّ «األعمال المنفذة في منطقة ميروبا
– قهمز – السا – الغابات ،هي جزء
من مشروع تمديد األلياف الضوئية
العائدة إلى الدولة ،ولن يسمح ألي
طرف باستعمال هذه المسالك ألي
نوع من التمديدات باستثناء العائدة
إلى وزارة االتصاالت».
وص����در ع���ن ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
لحرب ،البيان اآلتي« :على أثر الخبر
ال��ذي نشره تلفزيون  MTVمساء
األربعاء  2014/07/30وجاء فيه

أنّ «حزب الله» يقوم بم ّد شبكة ألياف
ضوئية موازية للشبكة التي تقوم
بتنفيذها وزارة االتصاالت في منطقة
ميروبا – قهمز – الس��ا – الغابات،
أوعز وزير االتصاالت بطرس حرب
إلى ك ّل من :الوحدات المختصة في
المديرية العامة لإلنشاء والتجهيز
واالس��ت��ش��اري «خطيب وعلمي»،
إلجراء الكشف والتحقيق في صحة
الخبر المنشور.
وبنا ًء عليه وبعد زي��ارة المواقع
اآلن��ف��ة ال��ذك��ر وإج����راء الكشوفات

الالزمة ،تبيّن عدم وجود أي أعمال
تخص أي ط��رف آخ��ر ضمن أعمال
ّ
ال���وزارة وع��دم وج��ود أي تمديدات
هاتفية أو سلكية أو ألياف ضوئية
ألي جهة غير الدولة اللبنانية ،ما
ينفي صحة الخبر المنشور.
كما أوع���ز وزي���ر االت��ص��االت إلى
األجهزة المختصة في الوزارة ،تكليف
مراقبين دائمين على الورشة المشار
إليها وإب�لاغ ال���وزارة ب��أي مخالفة
ُترتكب التخاذ التدابير القانونية
واألمنية للحؤول دون ذلك.

الذهب ي�سجل �أدنى م�ستوى له في � 6أ�سابيع
استقر سعر الذهب ق��رب أدن��ى مستوى له في ستة
أسابيع أمس ،واتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على
التوالي مع تراجع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس
كمالذ آمن من التوتر السياسي لتفاؤلهم بالنمو االقتصادي
األميركي.
المرجح أن يزداد التفاؤل النابع من سلسلة من
ومن
ّ
البيانات األميركية القوية حيث من المتو ّقع أن يظهر تقرير
الوظائف غير الزراعية لشهر تموز استمرار وتيرة النمو
القوي للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم.
وارت��ف��ع سعر الذهب في العقود الفورية قليالً إلى
 1283.90دوالر لألوقية الساعة  06:32بتوقيت غرينتش

بعدما خسر  1في المئة في الجلسة السابقة .وكان الذهب
سجل  1280.76دوالر يوم الخميس وهو أدنى مستوى له
منذ  19من حزيران.
وي ّتجه الذهب نحو خسارة قدرها  2في المئة خالل
األسبوع بعدما ُمني بأكبر خسارة شهرية خالل العام في
تموز.
ومن بين المعادن النفيسة األخ��رى زاد سعر الفضة
في المعامالت الفورية  0.2في المئة إلى  20.39دوالر
لألوقية ،وصعد البالتين  0.5في المئة إلى  1461دوالرا ً
لألوقية ،كما ارتفع البالديوم  0.7في المئة إلى  873دوالرا ً
لألوقية.

ن�شاطات اقت�صادية
{ اجتمع وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى وفد
مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي
الجميل ،ومشاركة المدير العام للوزارة دان��ي جدعون،
المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور)
لينا درغام.
وت� ّم البحث في اإلج��راءات التي يتم تنفيذها من أجل
تلبية مطالب الصناعيين ،وفي التعاون القائم بين الوزارة
والجمعية وسائر الوزارات المعنية.
وتمحورت أبرز العناوين حول :موضوع قانون تعديل الـ
 ،TVAالرأسمال التشغيلي للصادرات ،الحوافز المطلوبة
للدمج بين المصانع ،المناطق الصناعية ،الطاقة ،الضمان
االجتماعي والعمالة الموسمية.
وشكر الجميل للحاج حسن متابعته المنهجية ومقاربته
الموضوعية والجريئة لهذه الملفات ،وق��ال« :ت ّم تطوير
الحلول لبعض الملفات بما يتناسب مع الواقع الحالي،
وتوافقنا على عقد اجتماعات دورية ،ومتابعة الملفات مع
الوزارات واإلدارات المعنية األخرى».
{ في إط��ار تفعيل الديبلوماسية االقتصادية ،وفي
خطوة عملية لتجسيد المشاورات والمبادرات ،عقد لقاء
بين وزي��ر االقتصاد والتجارة آالن حكيم ووف��د مجلس
األعمال البلجيكي  -اللبناني برئاسة فادي سماحة ،جرى
خالله عرض للعالقات الثنائية بين لبنان وبلجيكا وأطر
التعاون المستقبلية من خالل القطاع الخاص ومجتمع

رجال األعمال .كما ت ّم البحث في فرص االستثمار المشترك
والتبادل التجاري ،بخاصة في بعض القطاعات االقتصادية
الواعدة مثل المنتجات الصيدالنية والمجوهرات والمواد
الغذائية ،إضافة إلى سبل تطوير قطاعي الخدمات واألزياء
واالستفادة منهما لتعزيز وتطوير العالقات بين لبنان
وبلجيكا ومنها إلى أوروبا ،وفي المقابل اعتماد بلجيكا لبنان
كمركز محوري لدخول أسواق الشرق األوسط وأفريقيا.
ويساهم اللقاء في تطوير العالقات التجارية والتبادلية
التي ترتكز على الديبلوماسية االقتصادية التي من شأنها
أن تلعب دورا ً فاعالً في ترويج اإلنتاج اللبناني في األسواق
العالمية وال سيما األس���واق ،حيث االنتشار اللبناني
والطاقات البشرية اللبنانية الناشطة في شتى المجاالت
االقتصادية إلنقاذ االقتصاد اللبناني وإنمائه.
{ استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب
رئيس لجنة الصحة في بلدية بيروت سامر سوبرا ،ومدير
العالقات العامة في المركز الطبي للجامعة األميركية في
بيروت عماد صادق ،بحضور مستشاره المهندس عصام
ّ
ملف مستوصف صبرا التابع
قصقص ،حيث نوقش
لبلدية بيروت من كافة جوانبه ،وخصوصا ً لجهة تجهيزه
وتفعيل آلية العمل فيه بالتعاون مع المركز الطبي للجامعة
األميركية ،تمهيدا ً الفتتاحه.
ً
كما التقى شبيب المدير العام لوزارة العدل سابقا عمر
الناطور وشخصيات ووفودا ً أهلية عرضت له مطالبها.

يبعث التباطؤ الجديد للتضخم
ف��ي منطقة ال��ي��ورو ال��م��خ��اوف من
ان��زالق المنطقة في حلقة مشؤومة
من انخفاض األسعار ،ويضغط من
جديد على البنك المركزي األوروبي
لمعالجة هذه المشكلة التي تعوق
االن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي .وبحسب
ال��م��ك��ت��ب األوروب������ي ل�لإح��ص��اءات
(يوروستات) ،فإنّ التضخم تباطأ
إلى  0.4في المئة في تموز الماضي،
وفق الوتيرة السنوية ،بعدما بلغ
 0.5في المئة في الشهر السابق ،وهو
يتجه بذلك نحو أدنى مستوى له في
غضون أربعة أعوام ونصف عام منذ
تشرين األول  2009عندما سجل 0.1
في المئة.
وشكل انخفاض أس��ع��ار الطاقة
العامل الرئيسي في ذلك ،إذ تراجعت
بنسبة  1ف��ي المئة .كما تراجعت
أسعار المواد الغذائية والمشروبات
ال��ك��ح��ول��ي��ة وال��ت��ب��غ ه���ي األخ���رى
بنسبة  0.3في المئة .لكنّ أسعار
السلع الصناعية باستثناء الطاقة
ثبتت عند مستواها  0.0في المئة،
وح��ده��ا الخدمات سجلت ارتفاعا ً
في أسعارها بنسبة  1.3في المئة،
مستقرة مقارنة بحزيران ،كما جاء
في التفاصيل التي أورده��ا المكتب
األوروبي لإلحصاءات.
وال تشكل هذه األرقام أي مفاجأة،
علما ً أنّ مستوى التضخم بلغ في
ألمانيا أعلى مستوى له منذ أكثر
م��ن أرب��ع��ة أع���وام ف��ي ت��م��وز ،وفي

إسبانيا ،عادت أسعار االستهالك إلى
النسبة السلبية ،أي  0.3في المئة.
ورأى جوناثان لوينز من مؤسسة
«كابيتال إيكونوميكس» أنه «يتعين
على البنك المركزي األوروبي القيام
بالمزيد لمواجهة خطر االنكماش
الذي يعني انخفاضا ً عاما ً لألسعار
والرواتب ،األمر الذي يؤثر سلبا ً على
مجمل الوضع االقتصادي .وقد يكون
لمثل هذا السيناريو تأثير كبير في
مشتريات المستهلكين والشركات

الذين يفضلون إرج��اءَه��ا على أمل
تراجع األسعار ودف��ع ثمن أق��ل في
وقت الحق.
وي��ك��م��ن ه���دف ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي
األوروب��ي بالتحديد في العمل على
تثبيت األسعار وإبقاء التضخم دون
نسبة  2في المئة ،إال أنّ هذه النسبة
توجد منذ أشهر في مستوى ضعيف
تحت عتبة الـ 1ف��ي ال��م��ئ��ة ،التي
تعتبرها المؤسسة النقدية األوروبية
منطقة الخطر .وأم��ام ه��ذا التهديد،

فليفل يدعو �إلى تنظيم اللوحات الإعالنية
ّ
والت�شدد في منع ا�ستعمال الألعاب النارية
ف���ي س���ي���اق ت��ن��ظ��ي��م ال��ل��وح��ات
اإلعالنية من حيث نوعها وكميتها
وأماكن وضعها واستيفائها الشروط
الالزمة ،أص��در محافظ جبل لبنان
فؤاد فليفل تعميما ً جاء فيه« :في إطار
تنظيم موضوع اللوحات اإلعالنية،
ونظرا ً الى انتشار ظاهرة اإلعالنات
الموضوعة على كل الطرقات العامة
ساحالً وجبالً واألتوسترادات بطريقة
عشوائية وغير مطابقة للشروط
والمواصفات الفنية والهندسية ،ال
سيما لناحية وجود بعض االعمدة
الملتوية وال��م��ع��رض��ة للسقوط،
أو لجهة ع��دم اح��ت��رام التراجعات
القانونية عن حدود الطرقات العامة،
وفي شكل مخالف ألحكام المرسوم
 8861ت��اري��خ  ،1996/7/25ال
سيما اإلعالنات التي تخدش الحياء
ال���ع���ام م��س��ب��ب��ة ب��ع��ض ال���ح���وادث
ال��م��روري��ة ،وحفاظا ً على السالمة

ال��ع��ام��ة وس�لام��ة المواطنين على
طول هذه الطرقات واالوتوسترادات
وتطبيقا ً للقوانين واالنظمة المرعية
اإلجراء ،يطلب إلى القائمقامين إبالغ
البلديات ،ك ّل ضمن نطاقه ،تزويدنا
بأسماء شركات اإلع�لان��ات وكامل
عناوينها وأرق��ام الهواتف العائدة
لها وع��دد اللوحات الموضوعة من
قبل ك ّل شركة على حدة ،مع تحديد
أم��اك��ن ت��واج��ده��ا ،إض��اف��ة إل��ى عدد
اللوحات اإلعالنية الخاصة والعائدة
للبلدية ،على أن يصار إلى ض ّم كافة
المستندات اإلداري���ة التي ت � ّم على
أساسها إعطاء أصحاب الشركات
اإلعالنية التراخيص المطلوبة ،كما
واإليعاز للبلديات بضرورة تأمين
الصيانة الدورية والالزمة للوحات
اإلعالنية ،وذلك حفاظا ً على السالمة
المرورية».
كما أص���در فليفل تعميما ًَ آخ��ر،

يتعلق باستعمال األلعاب النارية
ج���اء ف��ي��ه« :ت��أك��ي��دا ً ع��ل��ى أح��ك��ام
ال��ت��ع��م��ي��م ال��رق��م /39ام2012/
الصادر عن معالي وزي��ر الداخلية
والبلديات بتاريخ 2012/8/21
المتعلق بوجوب التشدّد في منع
استعمال األلعاب النارية المعروفة
بالمفرقعات ،وتنظيم آلية استعمالها
والتقيد بشروط استخدامها ،ونظرا ً
ال��ى م��ا تسببه ه��ذه ال��ظ��اه��رة من
أخطار على السالمة العامة وإقالق
راحة المواطنين ليالً ضمن األحياء
المأهولة بالسكان ،يطلب إليكم
التعميم على كافة القطعات وجوب
التشدّد في منع استعمال األلعاب
النارية المعروفة بالمفرقعات قبل
الحصول على الموافقة ال�لازم��ة،
على أن يصار إل��ى تنظيم محاضر
وفقا ً لألصول عند ثبوت أي مخالفة
ألحكام التعميم ،المنوه عنه أعاله».

م�ؤتمر �صحافي لبلدية حمانا والحركة البيئية
رف�ض ًا للرجوع عن وقف م�شروع ّ
�سدالقي�سماني
عقدت بلدية حمانا والحركة
البيئية اللبنانية ،مؤتمرا ً صحافيا ً
في نقابة الصحافة أم��س ،لرفض
ق����رار ال���رج���وع ع��ن وق���ف تنفيذ
ال���م���رس���وم  8229إلن���ش���اء س � ّد
القيسماني في ح��رم نبع شاغور
حمانا.
وكانت كلمة لنقيب الصحافة
محمد بعلبكي ت��ح��دث فيها عن
ت��اري��خ وج��م��ال ش��اغ��ور حمانا
و»وج��وب المحافظة عليه من أي
عمل يؤثر في كمية ونوعية مياه
الشاغور العذبة».
وأش����ار رئ��ي��س ب��ل��دي��ة حمانا
ج���ورج ش��اه��ي��ن إل���ى أنّ «ال��ق��رار
المجحف بإنشاء س ّد القيسماني
ف��ي منطقة مص ّنفة «حماية نبع
شاغور حمانا» ،سيؤثر سلباً ،وفق
الدراسات العلمية وخاصة الدراسة
التي قام بها خبراء من الجامعة
األميركية ،الذين وافقوا الرأي في ما
يتعلق بالتأثير على كمية ونوعية
الشاغور وبأسوء الحاالت جفاف
نبع شاغور حمانا».
من جهته ،لفت ممثل مجموعة

من الخبراء من الجامعة األميركية
معتصم الفضل ،إلى أنّ «الدراسات
الموضوعة إلنشاء الس ّد غير كافية
من ناحية تأثيره في نوعية وكمية
م��ي��اه ال��ش��اغ��ور ،وب��خ��اص��ة على
السالمة العامة في حال انهيار هذا
السدّ» ،مؤ ّكدا ً «األث��ر السلبي على
كمية ونوعية مياه الشاغور».
وتحدث رئيس الحركة البيئية
ب��ول أب��ي راش��د ،فقال« :ال يمكننا
إال أن نتضامن كجمعيات بيئية
م��ع أه��ال��ي ح��م��ان��ا وق���رى قضاء
بعبدا ،حيث ستتأثر ك � ّل بلداته
من جراء إقفال الفوهة التي تغذي
المياه الجوفية» .وأض���اف« :إنّ
ه���ذا ال��م��ش��روع ي��ن��اق��ض ق��ان��ون
البيئة ومفهوم التنمية المستدامة
ويشكل خطرا ً على األهالي ألنّ هذه
المنطقة ،أي ضهر البيدر ،هي األكثر
عرضة للهزات األرضية».
كما شرح المحامي جورج فرحات
الوقائع القانونية المتعلّقة بقرار
الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ،الفتا ً
إلى أنّ «إنشاء س ّد وبحيرة فوق
خزان جوفي ألي نبع ،كما يحصل

لبنان مر�شح لرئا�سة
اتحاد المهند�سين
العالميين
يغادر وفد من اتحاد المهندسين
اللبنانيين برئاسة نقيب المهندسين
في بيروت خالد شهاب إلى دربن في
جنوب أفريقيا ،للمشاركة في أعمال
المؤتمر العالمي للمعماريين .UIA
وم���ن ال��م��ق�� ّرر أن ي��ش��ه��د المؤتمر
انتخاب رئيس التحاد المهندسين
العالميين ،وعلى الئحة المرشحين
مرشح لبنان األمين العام لالتحاد
المهندس ميشال برمكي.
وي���ب���دأ ال��ن��ق��ي��ب ش���ه���اب سلسلة
ات���ص���االت م��ع ال��م��ج��م��وع��ة العربية
وممثلي ال��ن��ق��اب��ات األج��ن��ب��ي��ة لدعم
المرشح اللبناني ميشال برمكي.

اآلن ،يش ّكل سابقة عالمية وهو
الخطر بح ّد ذات��ه ،وحمانا ترفض
أن تكون حقل اختبار لبيان نسبة
ال��ض��رر» .وأش��ار إل��ى «أنّ نقصان
مياه نبع الشاغور بنسبة تتجاوز
 50في المئة من منسوبه سببه
تقلّص الحوض المغذي من عشرة
ماليين متر مربع (وف��ق�ا ً لمجلس
اإلنماء واإلعمار) أو من  4.3مليون
متر مربع (وفقا ً لمهندس فرنسي
اس��ت��ح��ض��ره اس��ت��ش��اري مجلس
اإلنماء واإلعمار) إلى  850ألف متر
مربع».
وطلب فرحات من وزي��ر البيئة
محمد المشنوق «ال��ب��تّ بالطلب
المقدم من بلدية حمانا ومخاتيرها
وأه��ال��ي��ه��ا ،وال���ذي يحمل حوالى
 1500توقيع ،المسجل في قلم
ال������وزارة ت��ح��ت ال���رق���م /3114
ب ،2013/تاريخ 2014/6/2
وال���رام���ي إل���ى إع����ادة ال��ن��ظ��ر في
الموافقة التي أعطتها الوزارة على
خص
دراس��ة األث��ر البيئي في ما
ّ
م��ش��روع إن��ش��اء س�� ّد وب��ح��ي��رة ما
يسمى القيسماني».

مبيعات «تويوتا» العالمية
تتجاوز  5ماليين وحدة
أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات أنّ مجموعتها باعت
قرابة  5.1مليون مركبة في مختلف أنحاء العالم في النصف األول
من عام  2014في ظل انتعاش االقتصاد العالمي .وأوضحت الشركة
أنّ مجموعة شركات تويوتا ،التي تشمل شركة دايهاتسو موتور
وهينو موتور ليمتد ،زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة  3.8في
المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما ً قياسيا ً قدره خمسة ماليين
و 97ألف وحدة في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران.
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو« :إنّ أكبر شركة
لصناعة السيارات في العالم باعت نحو  1.27مليون مركبة في
أميركا الشمالية ،التي تعد أكبر أسواقها ،بزيادة  5في المئة عن
الفترة نفسها من العام الماضي» .وأضاف« :إنّ المبيعات في الصين
قفزت بنسبة  11.8في المئة لتصل إلى  473ألف وحدة ،وفي أوروبا
بنسبة  8في المئة لتصل إلى  430ألف وحدة» .وذكر سومينو أنّ
المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة  5.6في المئة لتصل إلى 25.1
مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة
المبيعات في نيسان الماضي ،ومن المق ّرر أن تعلن «تويوتا» يوم
الثالثاء المقبل عن نتائج إيرادتها للربع الثاني نيسان  -حزيران.

اتخذ المركزي األوروب���ي إج��راءات
في حزيران ،لتحفيز النمو والتضخم
ف��ي آن واح����د .وق���د خ��ف��ض معدل
فائدته الرئيسية إلى  0.15في المئة
وأعلن عن سلة إج��راءات استثنائية
لتشجيع المصارف على منح المزيد
من القروض .ولهذا السبب ،سيختار
المحافظة على األمر الواقع األسبوع
المقبل أث��ن��اء اجتماعه الشهري،
كما اعتبر ال��ع��دي��د م��ن المحللين.
وأشار سيدريك ثيلييه من مؤسسة

«ناتيكسيس» إلى أنّ البنك المركزي
األوروب��ي «سينتظر ليرى إن كانت
سلة إجراءات حزيران ستفعل فعلها
ولن يتحرك قبل نهاية السنة».
ولفتت كليمانت دو لوتشيا من بنك
«بي أن بي باريبا» إلى أنّ تداعيات
برنامج القروض على المدى الطويل
وال��ذي سيسمح للمصارف بتمويل
ذاتها بشروط تشجيعية ،ستخضع
لمراقبة خاصة.
واع��ت��ب��ر بيتر ف��ان��دن ه���وت من
مؤسسة «آي أن جي» أنّ «النبأ السار
هو أنّ الضعف األخير في سعر صرف
اليورو ،يترك هامشا ً صغيرا ً للبنك
المركزي األوروب��ي التخاذ إج��راءات
م��رون��ة نقدية ج��دي��دة ،مثل خفض
معدالت فوائده».
وبلغ سعر صرف اليورو الخميس
الماضي أدنى مستوياته منذ تشرين
الثاني ،ما يمثل نبأ سارا ً للصادرات
في منطقة اليورو ،وبالتالي للنمو.
وستنشر األرق��ام الرسمية للنمو في
الفصل الثاني في  14آب ،وقد تشهد
على تباطؤ النشاط ،في إشارة إلى
نهوض اقتصادي خجول للغاية.
وف��ي االن��ت��ظ��ار ،ف��إنّ أرق���ام البطالة
قدمت الخميس بصيص أم��ل ،فقد
دلت على أنّ تراجع البطالة تواصل
في ح��زي��ران في منطقة ال��ي��ورو مع
نسبة  11.5في المئة في مقابل 12
ف��ي المئة قبل ع��ام ،وه��و م��ا ترجم
بتراجع ع��دد العاطلين م��ن العمل
بنحو  783ألفاً.

الهند تعرقل اتفاق منظمة
التجارة العالمية على معاهدة جمركية
فشلت الدول الـ  160األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إقرار معاهدة
جمركية توصلت إليها في كانون األول الفائت خالل مؤتمرها الوزاري في جزيرة
بالي األندونيسية.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو أزيفيدو في بيان« :لم نتمكن من
إيجاد ح ّل من شأنه أن يتيح لنا ردم الهوة العتماد بروتوكول بشأن اتفاق تيسير
التجارة» .وأضاف« :لقد فعلنا ك ّل ما في وسعنا ولكنّ األمر لم يكن ممكناً».
وكانت لدى سفراء الدول األعضاء في المنظمة مهلة انتهت منتصف ليل
أول أمس ،للتوصل إلى اتفاق في شأن إقرار بروتوكول تيسير التجارة ،لكنّ
الحكومة الهندية طالبت بالتفاوض على ح ّل دائم للمخزونات الغذائية بحلول
 31كانون األول .2014
وتعتمد جميع قرارات المنظمة باإلجماع ما يعني أنّ اعتراض دولة واحدة
يعطل صدور أي قرار.

تراجع ال�صادرات التركية
ب�سبب ا�ضطرابات العراق وليبيا
أظهرت بيانات اقتصادية تركية أمس ،أنّ االضطرابات التي يشهدها
شركاء تجاريون لتركيا من بينهم العراق وليبيا وأوكرانيا تسببت في
تباطؤ نمو الصادرات التركية منذ بداية العام ،لكنّ تعافي الطلب من
االتحاد األوروبي وأميركا الشمالية خ ّفف من حدة تأثير االضطرابات.
وباتت الشركات التركية التي تبيع جميع السلع من مواد البناء إلى
األغذية ،تلعب دورا ً رئيسيا ً في األسواق النامية في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وآسيا الوسطى في السنوات األخيرة.
وهوت الصادرات إلى العراق ،الذي يع ّد ثاني أكبر سوق للصادرات
التركية ،بنسبة  46في المئة إلى  570مليون دوالر في تموز الماضي،
بما يزيد على ضعف معدل هبوطها قبل شهر ،حين سيطرت المجموعات
المسلحة المتطرفة على مساحات شاسعة من البالد وخطفت ديبلوماسيين
أتراكا ً من قنصليتهم في الموصل.
وتأثرت الصادرات التركية أيضا ً باالضطرابات في ليبيا التي شهدت
قتاال ً عنيفا ً في األسابيع األخيرة ،وفي أوكرانيا حيث يقاتل متمردون
القوات الحكومية ،على رغم أنهما سوقان للمنتجات التركية أصغر بكثير
من العراق.
وق��ال رئيس اتحاد المصدرين األت���راك محمد بويوكيكشي« :هناك
ست دول في منطقتنا محفوفة بمخاطر سياسية كان لها تأثير سلبي
في صادراتنا في سبعة أشهر ،وقد حدث تراجع واضح في ليبيا ومصر
وروسيا وأوكرانيا».
غير أنّ ال��ص��ادرات استقرت في شكل عام في تموز عند  12.5مليار
دوالر على رغم تض ّررها بشدة من عطلة عيد الفطر التي استمرت ثالثة
أيام ليرتفع إجمالي قيمة الصادرات في األشهر السبعة األولى من العام
الحالي إلى  92.17مليار دوالر بارتفاع  5.7في المئة عن الفترة نفسها من
.2013
وتشير بيانات اتحاد المصدرين األتراك إلى أنّ الصادرات المتجهة إلى
الشرق األوسط وأفريقيا تراجعت بنسبة  18في المئة و 10في المئة على
الترتيب في تموز في مقابل ارتفاع بنسبة  11في المئة للصادرات إلى
االتحاد األوروبي و 12في المئة إلى أميركا الشمالية.

�سعر �سلة خامات «�أوبك»
يتراجع �إلى  103.57دوالر
أعلنت ّ
منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أنّ سعر سلة خاماتها الـ12
تراجع بواقع  1.64دوالر ليستقر عند مستوى  103.57دوالر للبرميل،
مشيرة إلى أنّ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان  105.85دوالر
للبرميل.
وكان وزراء نفط «أوبك» ق ّرروا في اختتام اجتماعهم الوزاري اإلبقاء على
للمنظمة المحدّد بـ 30مليون برميل من النفط يوميا ً
ّ
سقف اإلنتاج الحالي
للدول األعضاء الـ ،12بهدف المحافظة على التوازن واالستقرار في سوق النفط
العالمية.

النفط الأميركي دون  98دوالر ًا
ويتجه لت�سجيل �أكبر هبوط �أ�سبوعي
تراجعت أسعار العقود اآلجلة للنفط األميركي دون  98دوالرا ً أوائل التعامل
في آسيا ،لتتجه نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي لها في  7أشهر ،وذلك تحت
ضغط من أنباء عن احتمال إغالق مصفاة رئيسية لفترة طويلة وتراجع أسواق
األسهم.
وفي التعامالت اإللكترونية لبورصة نايمكس ،انخفض سعر العقود اآلجلة
للخام األميركي الخفيف لتسليم أيلول  0.28دوالر إلى  97.89دوالر للبرميل
بعد هبوطها  2.10دوالر عند التسوية أول أمس.
ويتجه الخام األميركي اآلن نحو تسجيل هبوط أسبوعي قدره  4.1في المئة
وهو أكبر تراجع له منذ األسبوع المنتهي في  3كانون الثاني.

