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اقت�صاد

خلوة «ال�ضمان االجتماعي بين الحا�ضر والم�ستقبل»
البنك الدولي� :سيا�سات �سيئة تقيد النمو
قزي :لو�ضع هيكلية تنظيمية وا�ستحداث �إدارة متطورة للموارد الب�شرية االقت�صادي في �سبعة بلدان منها لبنان
اعتبر وزي��ر العمل سجعان قزي
أنّ «اإلصالح ال يكون بشنّ الحمالت
على الضمان ال على مجلس اإلدارة
وال على الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وال على اللجنة الفنية،
ب��ل بتقديم االق��ت��راح��ات واألف��ك��ار
والتوصيات».
وخ��ل�ال رع��اي��ت��ه أم����س ،خ��ل��وة
عقدها الصندوق الوطني للضمان
االج��ت��م��اع��ي ب��ع��ن��وان «ال��ض��م��ان
االجتماعي بين الحاضر والمستقبل»،
ف��ي فندق الريفييرا -ب��ي��روت ،قال
ق��زي« :ال يجوز تطوير أي مؤسسة
بالنظر إلى المسؤولين عنها وعلى
قياسهم ،فتطوير اإلدارة يكون للناس
وليس للمسؤول عنها .ولذلك فإنّ
الضمان يجب أن يتطور انطالقا ً من
حاجة ه��ذه المؤسسة كمؤسسة،
وانطالقا ً من حاجة الشعب اللبناني
كمضمونين وليس انطالقا ً من قياس
المسؤولين ابتداء من وزير العمل».
واقترح جملة مقترحات لتطوير
ال��ض��م��ان أب��رزه��ا« :ت��ج��دي��د قيادة
الضمان ف��ي شكل أو آخ��ر بطريقة
ودي���ة م��ن خ�ل�ال مجلس ال����وزراء
وال��ق��ط��اع��ات ،ض��م��ان المتقاعدين
بعد سنّ الـ ،64ضمان الشيخوخة،
محاولة توسيع الضمان إلى بعض
ال��ق��ط��اع��ات المنتجة ال��ت��ي نشأت
مع التكنولوجيا ،تعميم التغطية
الصحية ،وض��ع هيكلية تنظيمية
تحدد الوظائف القيادية ومهمات
االج��ه��زة ودوره����ا ،اعتماد وسائل
االدارة والحديثة في تحديث وتطوير
أعمال الصندوق من خالل استحداث
إدارة متطورة ل��ل��م��وارد البشرية،
خلق إدارة متخصصة للدراسات
اإلكتوارية واإلحصائية ،التدريب
م��ن خ�لال اس��ت��ح��داث مركز تدريب
متخصص ك��ون العنصر البشري
ل��ه أهمية ك��ب��رى ف��ي المؤسسات،
تعميم أنظمة المعلوماتية وبرامج
المكننة ،واعتماد سياسة تملك مباني
للصندوق م��ن خ�لال خطة تهدف
إلى شراء أو استحداث مبنى في ك ّل
محافظة مرحلية».
كما اقترح قزي «أن تكون خلوة
الضمان سنوية» ،داعيا ً إلى «اعتماد
الالمركزية ف��ي عمل الضمان وأن
ّ
نوظف انطالقا ً من حاجة المراكز

هما مؤشران حقيقيان لتقديم لبنان
ورقيّه االجتماعي» ،مشددا ً على ان
بقاء الصندوق الوطني للضمان هو
مسؤولية الجميع وكذلك حمايته
وتطويره.

عون

م��ن جهته ،أش��ار رئيس اللجنة
الفنية في الضمان سمير عون إلى
أنّ «التطوير المستدام للصندوق
ي��ج��ب أال يحجب ال��ه��دف األس��م��ى
�وس��ع بشمول
ل���وج���وده ،وه���و ال��ت� ّ
فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية
الضمان وتوسيع التقديمات الحية
واالجتماعية» ،الفتا ً إلى أنّ «الدولة
ما زالت ببعض وزاراتها ومؤسساتها
العامة ومصالحها المستقلة ترفض
ال��ت��ص��ري��ح للضمان ع��ن آالف من
األج����راء وال��م��ت��ع��اق��دي��ن العاملين
لديها».
المتحدثون خالل المؤتمر الصحافي
ال��م��ن��اط��ق��ي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة واإلدارة
الرسمية».

كركي

وتحدث المدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي محمد
كركي ،مشيرا ً إلى «خطط ومشاريع
وإن���ج���ازات ت�� ّم تحقيق قسم كبير
منها على كل الصعد ،ومن أبرزها:
إنجاز المرحلة األول��ى من المخطط
التوجيهي العام ألنظمة المعلومات،
تكوين وإدارة محفظة مالية تجاوزت
قيمتها  8500مليار ليرة لبنانية
مع بداية ع��ام  2014واستثمارها
وفق آلية شفافة وحكيمة ،وتعديل
التعريفات االستشفائية والطبية
بعدما كانت مجمدة منذ عام .»1996
ولفت إلى أنّ هذه الخلوة تصبو إلى
«إعادة تأكيد األهداف االستراتيجية
للصندوق وتطوير وتعزيز أعماله
ان��ط�لاق �ا ً م��ن أرب��ع��ة م��ح��اور ،وهي
التطوير المستدام للصندوق ،زيادة
شرائح المستفيدين من الصندوق
وصوال ً إلى تعميم الضمان الصحي
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ،زي���ادة
التقديمات ،وال سيما لجهة االنتقال

(أكرم عبد الخالق)
من نظام نهاية الخدمة إل��ى نظام
ال��ت��ق��اع��د وال��ح��م��اي��ة االجتماعية،
وتأمين االستدامة المالية للفروع
العاملة».

زخيا

كما تحدث رئيس مجلس إدارة
ال��ض��م��ان طوبيا زخ��ي��ا ،ف��ق��ال« :ال
يجوز بعد ال��ي��وم االكتفاء بضمان
بعض اللبنانيين وت��رك غالبيتهم
خارج نطاق الضمان وأي حماية»،
مشدّدا ً على ض��رورة التفريق «بين
ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق
اإلن��س��ان وثقافة التأمين المتصلة
بعالم األعمال والربح والخسارة».
كما اق��ت��رح إح���داث ذك���رى سنوية
ل��ل��ض��م��ان ،وإن��ش��اء متحف يعنى
بتاريخ الضمان ،وتخصيص جائزة
سنوية ألفضل من يقدم بحثا ً أو كتابا ً
بموضوع الضمان االجتماعي.

غصن

ثم القى رئيس االتحاد العمالي
العام غسان غصن كلمة اك��د فيها
انحياز االت��ح��اد الكامل ال��ى جانب
الصندوق الوطني للضمان ،وهذا

�إحالة بروتوكول «ناغويا» �إلى المجل�س النيابي

الم�شنوق :ينظم الح�صول على التن ّوع البيولوجي
والتقا�سم العادل لمنافع الموارد الجينية
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق صدور المرسوم الرقم
 206تاريخ  2014/7/10الذي يحيل إلى مجلس النواب
مشروع القانون المتعلق بإبرام بروتوكول «ناغويا» في
شأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،الفتا ً إلى أنّ هذا
البروتوكول «يشكل ملحقا ً التفاقية التن ّوع البيولوجي التي
صادقت عليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون الرقم
 360تاريخ  ،1994/8/11والتي لها ثالثة أهداف هي:
الحفاظ على التن ّوع البيولوجي ،واالستخدام المستدام
لمك ّونات التن ّوع البيولوجي ،والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية».
وأوضح المشنوق في تصريح أمس ،أنّ «البروتوكول
يهدف إلى تنظيم عملية الحصول على الموارد الجينية
المتعلقة بالتن ّوع البيولوجي النباتي والحيواني بين
الجهة المقدّمة لهذه الموارد ،والجهة التي تقوم بالحصول
عليها واس��ت��خ��دام��ه��ا ،وإل���ى ض��م��ان التقاسم ال��ع��ادل
والمنصف للمنافع الناتجة من استخدام هذه الموارد
الجينية بين البلد المقدّم لهذه الموارد ومستخدميها،
وذلك على أساس شروط يتفق عليها الطرفان من خالل
عقود توقع بينهما ،وهذا يشكل أحد االبتكارات المهمة لهذا
البروتوكول ويحفظ الحقوق السيادية للدول على مواردها
الطبيعية ،وخصوصا ً ال��دول النامية وح� ّ
�ق إف��ادة هذه

الدول من استخدام مواردها الطبيعية من قبل أي طرف
آخر ال سيما في الحاالت عبر الحدود» .وقال« :من خالل
استخدام الموارد الجينية للتن ّوع البيولوجي والمعارف
التقليدية ذات الصلة ،وتعزيز الفرص المتاحة للتقاسم
ال��ع��ادل والمنصف للمنافع الناتجة من استخدامها،
يكون البروتوكول قد أنشأ حوافز للحفاظ على التن ّوع
البيولوجي واستخدامه المستدام وزيادة مساهمة التن ّوع
البيولوجي في التنمية المستدامة وتفعيلها وتلبية
حاجات اإلنسان».
وأشار فوائد إلى انضمام لبنان إلى البروتوكول ،وهي
«السماح للبنان بتنظيم الحصول على التن ّوع البيولوجي
الوطني داخ��ل أراضيه من أي جهة كانت واإلف��ادة من
المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية المتواجدة
ضمن نطاقه الوطني ،والمساهمة ف��ي إي��ق��اف عملية
الحصول على التن ّوع البيولوجي الوطني من لبنان
بشكل عشوائي وغير شرعي وبكميات كبيرة من دون علم
الحكومة اللبنانية مما سيساهم في المحافطة على التن ّوع
البيولوجي الوطني واستخدامه في شكل رشيد ومنظم،
وحفظ ح� ّ
�ق لبنان في تقاسم في شكل ع��ادل ومنصف
للمنافع المالية وغير المالية الناتجة من استخدام موارده
الوراثية بينه وبين الجهة المستخدمة لموارد لبنان
النباتية والحيوانية».

فرعون افتتح مهرجانات حا�صبيا ال�سياحية

وك��ان��ت كلمة لممثل الهيئات
االق���ت���ص���ادي���ة رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة
الصناعيين فادي الجميل الذي أ ّكد أنّ
«معالجة موضوع الضمان وتفعيل
دوره وخدماته يجب أن تكون من
ضمن عملية مستمرة» .وقال« :إننا
ف��ي ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة نعطي
أولوية لتوفير االستقرار االجتماعي،
وننطلق بذلك من إيماننا الراسخ
بالنظام االقتصادي الحر».
وش����دّد ع��ل��ى «ض�����رورة تعيين
مجلس إدارة جديد للضمان ،وتفعيل
أداء اإلدارة بتعيين مديرين أصيلين
وم��لء الشواغر في ك � ّل المديريات
ومراكز الصندوق وتفعيل جهازي
المراقبة والتفتيش».
وق��د عقدت جلسة العمل األول��ى
ب��ع��ن��وان «ال��ت��ط��وي��ر ال��م��س��ت��دام
للصندوق» ،وج��رى تشكيل لجنة
صياغة وتوصيات المقررات وعرض
للمدير العام للصندوق قبل أن تبدأ
مناقشات الخلوة التطويرية.
أما الجلسة الثانية فكانت تحت
عنوان «زي��ادة شرائح المستفيدين
م��ن ال���ص���ن���دوق» .وت��ت��اب��ع خلوة
الضمان عملها صباح اليوم على أن
تعقد جلسة ختامية بعد الظهر تتم
خاللها تالوة المق ّررات والتوصيات.

نظريان ي�ؤجل مزايدة التنقيب
عن النفط
أصدر وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان قرارا ً حمل الرقم  3تاريخ  8آب
 ،2014أعلن بموجبه عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة
التراخيص األولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية،
من تاريخ الرابع عشر من آب  2014إلى مهلة ستة أشهر كح ّد أقصى من
تاريخ إقرار مشروعي مرسومي تقسيم المياه البحرية واتفاقية االستكشاف
واإلنتاج.
وجاء في القرار« :المادة األولى :تمدّد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل
الشركات المؤهلة لالشتراك في دورة التراخيص األولى من الرابع عشر من آب
 2014إلى مهلة ستة أشهر كح ّد أقصى من تاريخ إقرار مشروعي مرسومي
تقسيم المياه البحرية الخاضعة للوالية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق
على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية
اللبنانية ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج من قبل مجلس الوزراء.
المادة الثانية :يبلغ هذا القرار لمن يلزم».

م�ؤتمر حول مكافحة حرائق الغابات
نظم «برنامج التنوع البيولوجي» في معهد الدراسات البيئية في جامعة
البلمند مؤتمرا ً ختاميا ً لعرض أبرز نتائج مشروع «نحو تقييم وإدارة أفضل
لخطر الحرائق عند الواجهة المدنية  -البرية في لبنان ،لالكتساب من التجربة
األميركية» ،الذي أقيم على مدى سنتين بالتعاون مع برنامج  PEERللشراكة
الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية وبرنامج مكافحة حرائق الغابات
في لبنان ،وذلك في قاعة الزاخم في حضور حشد من المختصين البيئيين
ومعنيين وممثلين عن الهيئات المشاركة وشخصيات.
افتتح المؤتمر بجلسة تدريبية حول  Firelabثم تبعته كلمة ترحيب من
مدير «معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند» منال نادر ،أشار فيها إلى
«أهمية المشروع والغاية منه مشددا ً على التعاون بين الجميع لما فيه خير
اإلنسانية والمجتمعات».
وعرف مدير «برنامج التنوع البيئي البيولوجي» في جامعة البلمند جورج
متري بالمشروع الذي انطلق في عام  2012وخلفيته وأبرز نشاطاته ،إضافة
الى عرضه أبرز خرائط إدارة حرائق الغابات ومناقشتها مع الحضور.
وعرض منسق برنامج مكافحة حرائق الغابات في لبنان جوزيف بشارة
برنامج  Firelabاإللكتروني وتمت مناقشته مع الحضور في سبيل تأمين
تواصل دائم.
وتخلل المؤتمر توزيع كتيب حول إدارة خطر الحرائق في لبنان ،إضافة إلى
معرض صور حول غابات لبنان والحرائق الحرجية.

نقابة ال�صيادلة تطالب بت�شديد
�إجراءات الحرا�سة على القطاع

فرعون متسلّما ً درعا ً تقديرية
أشار وزير السياحة ميشال فرعون
أن «ال����وزارة أطلقت برنامجا ً
إل��ى ّ
واستراتيجية للسياحة البيئية،
ُتستكمل نهاية الشهر الجاري وعلى
مدى خمس سنوات» .وخالل رعايته
ح��ف��ل إط��ل�اق م��ه��رج��ان حاصبيا
السياحية مساء أول من أمس ،والذي
أقيم في باحة السراي الشهابية ،قال
فرعون« :بما أنّ حاصبيا مدينة غنية
بالمعالم الدينية والتاريخية واألثرية
والبيئية ،لذا وكما كانت هناك تربية
لمنع التدخين ،يجب أن يكون هناك
تربية للحفاظ على البيئة ،ألنّ في
ذلك استثمار من شأنه أن يصب في
اندفاعة لبنان نحو االزدهار وتسريع
الحركة االقتصادية» ،مؤ ّكدا ً تشجيع

االنحياز ينطلق من قناعة عقائدية
وش��راك��ة مبدئية اق��ره��ا المجتمع
اللبناني عند تأسيس الضمان.
وق��ال ان االتحاد العمالي يرتكز
على ركائز ث�لاث بتطوير الضمان
وزيادة تقديماته وهي مدخل الزامي
إلنجاح عمل الخلوة.
الركيزة االولى :االداء الذي ينطلق
من دراس��ة واقع االدارة في مختلف
وحدات ودوائر ومصالح ومديريات
ومكاتب وأجهزة الصندوق وتحديد
مكامن الخلل والعمل على تحسين
وتحصين االداء.
الركيزة الثانية :االنتاج الذي يتمثل
بتطبيق االنظمة وانجاز المعامالت
في اوقاتها ،وتولي تسهيل الخدمات
للمضمونين واحترام الفترة الزمنية
الواجب اعتمادها لتقديم الخدمة.
الركيزة الثالثة :الشمولية بحيث
ال بد من توسيع ميادين تطبيق نظام
الضمان وذل��ك بشمولية استكمال
تطبيق فرع طوارئ العمل واالمراض
المهنية وانجاز التشريع المتعلق
باالنتقال من نظام نهاية الخدمة الى
نظام التقاعد والحماية االجتماعية.
وأض��اف« :ان الحفاظ على الضمان
االجتماعي وتطوير نظامه وادائ��ه

الجميل

(رانيا العشي)
وزارة السياحة لمثل هذه النشاطات.
وحضر االحتفال وف��د من الحزب
السوري القومي االجتماعي مثل رئيس
الحزب النائب أسعد ح��ردان وض ّم
محمود م��رداس ومن ّفذ عام حاصبيا
لبيب سليقا.
كما حضر امين شمس ممثالً النائب
أن��ور الخليل ،قائمقام حاصبيا وليد
الغفير ،وكيل داخلية حاصبيا في
الحزب التقدمي االشتراكي توفيق
علوان ،رؤساء بلديات ومخاتير منطقة
حاصبيا ،وفاعليات ثقافية وتربوية
واجتماعية وإعالمية.

الجيش األحمر

كما أطلق فرعون بعد ظهر أمس،

الحفل االستثنائي لجوقة الجيش
األح��م��ر  red.army.chairالتي
ستزور لبنان إلحياء حفل في  13أيلول
المقبل في واجهة بيروت البحرية،
وذل��ك في مؤتمر صحافي عقده في
نادي اليخوت في «زيتونة باي» ،في
حضور المدير العام لـ«سوليدير»
منير دويدي والملحق الثقافي الروسي
ألكسندر ف��وك��ال��وف وال��م��دي��ر العام
لمجموعة  GROUP WEريشار
فرعون.
وأشار وزير السياحة إلى أنّ «هذا
الحفل مهم جداً ،ألننا نتحدث عن 120
شخصا ً سيشاركون فيه» ،مؤكدا ً أنّ
«الحياة ستستمر في لبنان حتى لو
كان اإلرهابي المستورد يهدّدنا».

جدّدت نقابة صيادلة لبنان مطالبتها القوى العسكرية واألمنية ،وحتى
الشرطة البلدية ،بتشديد إجراءات الحراسة والمراقبة على القطاع الصيدلي
في لبنان ،بعدما أصبح لقمة سائغة ونقطة استهداف لمسلسل إجرامي لم
يترك صيدلية على طول المساحة اللبنانية إال وطاولها قتالً وسرقة وخلعا ً
وحتى خطفاً ،وكانت هناك مؤامرة للنيل من عزيمة الجسم الصيدلي ومكونه
العلمي واإلنساني».
واستغربت النقابة في بيان« ،إقدام المجرمين على سرقة صيدليتي سان
أنطوان في سنتر بصبوص وسانت ريشا في سنتر نوفل على أوتوستراد
عمشيت وذلك بعد أقل من  24ساعة على إطالق النار من رشاش حربي على
إحدى الصيدليات في بلدة برقايل أدى إلى مقتل مواطن بريء وإصابة آخر».
وأضاف البيان« :رغم تفهم النقابة مجلسا ً وأعضاء لحراجة األوضاع األمنية
والسياسية في البالد ،إال أنّ ذلك لن يدفعها إلى السكوت عن جرائم ومظالم
ترتكب في ّ
حق الصيادلة» .وناشدت النقابة «التيارات األمنية والعسكرية
وحتى عناصر الشرطة البلدية تشديد إجراءاتها أمام الصيدليات لتوفير بعض
من األمان واالطمئنان لها ،قبل إرغامها على تخفيف محتوياتها واالستغناء عن
الكثير من األدوية الباهظة الثمن وهذا ما ال تقبله النقابة كونه يلحق الضرر
بالمرضى وطالبي الدواء والشفاء».

كشف تقرير جديد للبنك ال��دول��ي ،أنّ ك�لاً من مصر
وتونس وإيران ولبنان واألردن واليمن وليبيا محصورة
داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النم ّو» التي تحول
دون انتقال اقتصادها إلى مسار النم ّو المستدام .وأشار
التقرير إنّ الوضع االقتصادي في البلدان السبعة قد تفاقم
بعد ثورات «الربيع العربي» في  .2011وأض��اف :رغم
ما ظهر حديثا ً من دالئل عن تحسن اقتصادي فى مصر
وتونس ،فإنّ معدّل النم ّو ما زال ضعيفا ً وال يستطيع أن
يخلق فرص العمل المطلوبة.
وأوضح التقرير أنّ العجز المالي ما زال مرتفعا ً والدين
العام يتزايد بمعدّل أس��رع من ذي قبل ،ما يترك مجاال ً
ضئيالً لالستثمار المع ّزز للنم ّو .وقد توقف نشاط القطاع
الخاص ،أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام
فقد ت ّم شغلها من طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل
في حالة إحباط ،كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع
غير الرسمي ،لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة
للصدمات الخارجية.
ولفت التقرير إلى أ ّنه رغم ارتفاع البطالة معضلة يتع ّذر
حلهّا في هذه البلدان ،موضحا ً أنّ المشكلة األكبر هي
العاملون في القطاع غير الرسمي.
وأشار شانتا ديفاراجان ،كبير الخبراء االقتصاديين
فى منطقة أفريقيا والشرق األوسط في البنك الدولي ،إلى
أنّ «مشكلة ارتفاع البطالة مد ّمرة بشكل خاص فى هذه
البلدان ،لكن هناك مشكلة أكبر تتمثل فى العاملين فى
القطاع غير الرسمي» .وقال« :هؤالء الناس الذين ال يتم
حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ ألنهم

يفتقرون لألمن فى دخلهم ،وغالبا ً ما يعيشون قرب خط
الفقر».
وذكر التقرير أنّ لدى البلدان السبعة اإلمكانيات التي
تتيح لها االنتقال إلى مسار من النم ّو السريع لكنّ استدامة
النم ّو تعتمد اعتمادا ً شديدا ً على ما تتبعه الحكومة من
سياسات اقتصادية .وأوضحت ليلى موتاغي ،الخبيرة
االقتصادية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
البنك الدولى ومعدّة التقرير ،أنّ «هناك مخاطر أخطاء
السياسات ،إذا ق��اوم صانعو السياسات اإلصالحات
المطلوبة ألنهم يثقون بتوقعات اقتصادية ترسم صورة
مشرقة القتصاد بلدانهم» .وكشفت دراس��ات اقتصادية
اتجاها نحو التفاؤل في توقعات النمو فى المناطق النامية
وبخاصة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ألنّ
هذه التوقعات ال تأخذ فى حسبانها بالضرورة المعلومات
الجديدة التي تتوفر في اللحظة األخيرة ،وال التغيرات
الهيكلية التى تؤدى أحيانا ً إلى دفع االقتصاد.
ودع��ا التقرير إل��ى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع
األنشطة االقتصادية التي تو ّفر الرفاه المستدامة لجميع
المواطنين ،وتشمل إصالحات هيكلية تستهدف الدعم
وتعزز من مناخ االستثمار وتحسن من نظام اإلدارة
العامة ،مع إزال��ة أوج��ه الجمود فى أس��واق المنتجات
والعمل ،ويجري دمجها على نحو جيد فى السياسات
االقتصادية .كما اعتبر أنّ هذه اإلصالحات ضرورية
سواء أكانت التوقعات االقتصادية القصيرة األجل وردية
أم قاتمة ،فبدونها ،سيعاني القطاع الخاص كي يصبح
مح ّركا ً للنم ّو ولتوفير فرص العمل.

دعم الفت لحملة «تات�ش» لعالج طفلين
من مركز �سرطان الأطفال
في غضون أسبوعين ،نجح التعاون
الكبير القائم بين شركة  touchرائدة
االتصاالت الخليوية في لبنان بإدارة
مجموعة «زي��ن» ،والمجتمع المحلي
وزبائن الشركة وموظفيها وشركائها
مع «مركز سرطان األطفال في لبنان»
(Children Cancer Center
 )Lebanonوالوجوه االجتماعية
المعروفة ،في تحقيق إنجاز متميّز
ونوعي على صعيد التفاعل مع حملة
 touchgivesback#التي أطلقتها
شركة  touchخ�لال شهر رمضان
لتأمين العالج لطفلين من المركز.
وسجلت الحملة  16ألف تغريدة على
ّ
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»،

دعمت الشركة في مسعاها إلى تمويل
العالجات الضرورية وتأمينها لهذين
الطفلين.
وتعليقا ً على التجاوب الكبير مع
الحملة ،شكر نائب رئيس مجلس
اإلدارة وال��م��دي��ر ال��ع��ام لـtouch
وسيم منصور «جميع الناشطين
في مجتمع  touchالرقمي وجميع
األش���خ���اص ال���ذي���ن س��اه��م��وا في
تأمين العالج لطفلي مركز سرطان
األط��ف��ال في لبنان من خ�لال حملة
 touchgivesback#الناجحة على
قنوات التواصل االجتماعي» .وقال:
«إنّ العطاء قضية يدعمها المجتمع،
وأب��رز ما تميّزت به هذه الحملة هو

تضامن ك ّل الناشطين والمشتركين
في شكل مذهل حول قضية إنسانية
سامية تمثلت في دعم أطفال مركز
سرطان األطفال».
وش��ك��رت المديرة العامة لمركز
س��رط��ان األط��ف��ال ف��ي لبنان هناء
ش��ع��ي��ب ،ش��رك��ة « touchع��ل��ى
ه��ذه المبادرة المهمة التي تساهم
ف��ي ب��ن��اء ت��واص��ل وت��ف��اع��ل حقيقي
بين مستخدمي ق��ن��وات التواصل
االجتماعية ،وشركة  touchو»مركز
سرطان األطفال في لبنان» ،ما يساعد
على رفع مستوى الوعي حول رسالة
ال��م��رك��ز وج��م��ع التبرعات ال�لازم��ة
لمساعدة األطفال المصابين».

«�أوبك» تخف�ض توقعاتها
لنمو الطلب على النفط الخام
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوب��ك»
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عام
 2014للشهر الثاني على التوالي ،مشيرة إلى أنها تمكنت
من زيادة إنتاجها في يوليو تموز رغم العنف في العراق
وليبيا وهو ما يشير إلى زيادة اإلمدادات العالمية.
وقلصت المنظمة في تقرير شهري أمس ،توقعاتها لنمو
الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى  1.10مليون
برميل يوميا ً بانخفاض  30ألف برميل يوميا وأرجعت
ذلك إلى طلب أضعف من المتوقع من الواليات المتحدة.
وقالت أوبك في التقرير« :ال يزال التعافي العالمي بطيئا ً
وغير مستقر ،وفي عام  2014ال يزال الطلب األميركي على
النفط يتوقف بقوة على تطورات االقتصاد األميركي».
وأشار التقرير إلى ضغوط أقل على اإلمدادات في عام
 ،2015عازيا ً التراجع ألسباب منها طفرة النفط الصخري
في الواليات المتحدة وهو ما سيخفض الحاجة لنفط أوبك
برغم تسارع النمو في الطلب العالمي ،ولم يغير التقرير
توقعات المنظمة للطلب العالمي على النفط في .2015

وخفضت أوب��ك أيضا ً توقعاتها للطلب العالمي على
نفطها الخام في  2014إلى  29.61مليون برميل يوميا ً
بما يقل  70ألف برميل يوميا ً عن التقديرات السابقة وعزت
ذلك إلى انخفاض توقعات الطلب وزيادة توقعات اإلمداد
من خارج المنظمة.
وأظهر التقرير ارتفاع إنتاج «أوبك» من الخام في تموز،
ونقل عن مصادر ثانوية قولها أنّ اإلنتاج زاد بواقع 170
ألف برميل يوميا ً إلى  29.91مليون برميل يوميا ً مدعوما ً
في األساس بارتفاع إمدادات ليبيا والسعودية ،ويقرب هذا
المنظمة من هدف إنتاجها البالغ  30مليون برميل يومياً.
وأش��ارت «أوب��ك» إلى أنّ الطلب العالمي على النفط
سيرتفع  1.21مليون برميل يوميا ً في  2015من دون
تغير عن توقعاتها في الشهر الماضي .وخفضت المنظمة
توقعاتها لنمو اإلم��دادات من خارجها في العام المقبل
بواقع  40ألف برميل يوميا ً لكنها ال ت��زال تتوقع نموا ً
قدره  1.27مليون برميل يوميا ً أغلبه من جانب الواليات
المتحدة.

الطلب العالمي على النفط قد يرتفع
�إلى  97.8مليون برميل يومي ًا في 2019
كشفت دراسة صادرة عن البيت
االستشاري «إنيرجي سيكورتي
أناليس إنتلغنس» ،أهمية دور
تعافي االقتصاد العالمي في رفع
مؤشر الطلب العالمي على النفط
والذي من المتوقع أن يالمس 97.8
مليون برميل يوميا ً في .2019
وأوض���ح���ت ال���دراس���ة أنّ ه��ذا
االرت��ف��اع يأتي مدعوما ً في المقام
األول بمؤشرات تعافي االقتصاد
ال��ع��ال��م��ي ح��ي��ث ي��رت��ف��ع ال��ط��ل��ب
العالمي بمقدار زيادة سنوية تبلغ
 1.2مليون برميل يومياً ،وتأتي من
البلدان النامية ،حيث يرتفع الطلب

في الصين من  10.6مليون برميل
يوميا ً في  ،2014إلى  11.9مليون
برميل يوميا ً في .2019
كما تشير أرقام الدراسة إلى أنّ
اإلمدادات من خارج «أوبك» ترتفع
م��ن  56.1م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يوميا ً
في ع��ام  2014إل��ى  62.7مليون
برميل يوميا ً في ع��ام  ،2019أي
بمقدار  1.3مليون برميل يوميا ً
س��ن��وي �اً ،حيث تساهم ال��ب��رازي��ل
بزيادة ملحوظة خالل هذه الفترة،
ومن المتوقع أيضا ً أن يرتفع إنتاج
النفط من حقل كاشغان من 1.6
مليون برميل يوميا ً في عام 2013

ليصل إلى  1.9مليون برميل يوميا ً
بحلول عام .2018
ويبلغ إنتاج النفط الصخري في
الواليات المتحدة األميركية الذروة
عند  5.7مليون برميل يوميا ً بحلول
األعوام  2018و ،2019ثم يبدأ في
االنحدار التدريجي خصوصا ً إذا لم
تكن هناك اكتشافات جديدة للنفط
ال��ص��خ��ري .أم��ا س��وائ��ل ال��غ��از من
ال��ـ»أوب��ك» فترتفع من  5.8مليون
برميل يوميا ً في عام  ،2014إلى
 6.7مليون برميل يوميا ً في عام
 2019أي زيادة مقدارها  180ألف
برميل يومياً.

الذهب يرتفع �إلى  1315دوالر ًا
صعد سعر الذهب إلى أعلى مستوياته في ثالثة أسابيع
أمس ،بعد أن أجاز الرئيس األميركي ب��اراك أوباما شنّ
ضربات جوية في العراق متجها ً على ما يبدو لتسجيل
أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع ارتفاع الطلب
عليه كمالذ آمن بفعل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وحظي المعدن النفيس أيضا ً بدعم من انخفاض األسهم
اآلسيوية بسبب المخاوف المتزايدة من تأثر النمو العالمي
سلبا ً بالصراع في أوكرانيا والشرق األوسط.
وهبط العائد على سندات الخزانة األميركية ألجل عشر
سنوات إلى أدنى مستوى له في  14شهرا ً ونزل الدوالر
أمام الين الذي يعتبر مالذا ً آمنا ً وهو ما يظهر تزايد عزوف
المستثمرين عن المخاطرة في أسواق المال.
وبلغ سعر الذهب في المعامالت الفورية 1318.60

دوالر لألوقية (األونصة) ليصل إلى أعلى مستوياته منذ
 18تموز .وبحلول الساعة  05:32بتوقيت غرينتش زاد
سعر المعدن  0.1في المئة إلى  1315دوالرا ً لألوقية.
وصعد المعدن األصفر  1.7في المئة هذا األسبوع في
أول زيادة خالل أربعة أسابيع وأفضل أداء أسبوعي في
سبعة أسابيع.
وارتفع سعر الذهب في العقود األميركية نحو أربعة
دوالرات إلى  1316.80دوالر لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخ��رى زاد سعر الفضة
في المعامالت الفورية  0.25في المئة إلى  19.96دوالر
لألوقية ،وارتفع البالتين  0.32في المئة إلى 1476.24
دوالر لألوقية ،بينما صعد البالديوم  0.65في المئة إلى
 855.6دوالر لألوقية.

