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اقت�صاد

ا�ستقبل وفداً من لجنة الدفاع عن حقوق الم�ست�أجرين

ارتفاع عدد الوافدين في تموز  24في المئة

قان�صو :لإقرار قانون متوازن
يقترن ب�سيا�سة �إ�سكانية تحمي الفقراء

فرعون :التح�سن �سي�ستمر في �آب في ّ
ظل اال�ستقرار الأمني

طالب رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي قانصو
ب��أن يقترن أي قانون لإليجارات «بسياسة إسكانية
تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود» ،مبديا ً استعداد
الحزب االضطالع «بكل جهد من شأنه تقريب وجهات
النظر بين جميع األط��راف المعنية بقانون اإليجارات،
وبذل ك ّل مسعى يؤدّي إلى أن يحصل ك ّل ذي حق على
حقه».
واستقبل قانصو بحضور عميد العمل وال��ش��ؤون
االجتماعية في الحزب نزيه روحانا ،وفدا ً من لجنة الدفاع
عن المستأجرين برئاسة كاسترو عبدالله وعضوية:
زكي طه ،أنطوان كرم ومرسل مرسل ،والمحامين :علي
فصاعي ،أديب زخور ،أسعد بردويل ومايا جعارة.
وج��رى خ�لال اللقاء البحث ف��ي مستجدات قانون
اإلي��ج��ارات ،وع��رض الوفد موضوع تعطيل المجلس
الدستوري لبعض مواد هذا القانون والحيثيات التي
استند إليها لتعليل قراره.
وج���دّد قانصو «ال��م��وق��ف الثابت للحزب السوري

القومي االجتماعي إزاء المسائل االجتماعية ،ال سيما في
ما يتعلق بقانون اإليجارات» .ورأى أنّ الحكومة «مطالبة
بتح ّمل مسؤولياتها لجهة وضع سياسة اجتماعية تحقق
العدالة بين جميع اللبنانيين ،وهذا يقتضي أن يقترن أيّ
قانون لإليجارات بسياسة إسكانية تحمي الفقراء وذوي
الدخل المحدود».
وشدّد قانصو «على ضرورة أن يحقق قانون اإليجارات
التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق المالكين».
واتفق المجتمعون على أن تع ّد لجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين مس ّودة التعديالت التي تراها مناسبة على
قانون اإليجارات ،لتشكل مادة حوار بين المستأجرين
والمالكين ،ألنّ الحوار وح��ده كفيل بإيجاد المخارج
واالتفاق على الحلول المالئمة للجميع.
وأك��د قانصو أنّ الحزب القومي ،وانطالقا ً من دوره
االجتماعي ،مستع ّد ألن يضطلع بك ّل جهد من شأنه
تقريب وجهات النظر بين جميع األطراف المعنية بقانون
اإليجارات ،وبذل ك ّل مسعى يؤدّي إلى أن يحصل ك ّل ذي
حق على حقه.

بعد لقائه وفد �أ�صحاب الم�ست�شفيات الخا�صة

�أبو فاعور ي�ؤكد �إلزامية العقود
ويحذر من عدم ا�ستقبال المر�ضى

أفادت مصلحة األبحاث والدراسات
والتوثيق في وزارة السياحة أنّ شهر
تموز  2014شهد ارتفاعا ً في عدد
الوافدين إلى لبنان من معظم الدول
العربية واألجنبية ،وقد سجل أعلى
نسبة وافدين منذ بداية عام .2014
وجاء في الملخص الذي أصدرته
عن الحركة السياحية في شهر تموز:
بلغ عدد الوافدين اإلجمالي 161222
مسجلين ارتفاعا ً بنسبة
في تموز
ّ
 24.09في المئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام السابق حيث بلغ
عدد الوافدين  129922واف��داً ،في
سجل هذا العدد ارتفاعا ً بنسبة
حين ّ
 13.4في المئة مقارنة مع الشهر
السابق أي حزيران  2014حيث بلغ
عدد الوافدين  142163مع العلم أنّ
شهر تموز هذا العام تزامن مع شهر
رمضان.
ووف��ق الملخص ،لوحظ ارتفاع
في أعداد الوافدين ال سيّما من الدول
العربية وأوروب��ا وأميركا ،وقد أتى
ال��واف��دون األوروب��ي��ون في المرتبة
األولى حيث بلغ عددهم  66476خالل
مسجلين
شهر تموز من عام 2014
ّ
ارتفاعا ً بنسبة  20.2في المئة مقارنة
مع الفترة نفسها من العام السابق،
حيث بلغ عدد الوافدين األوروبيين
 55299ثم الوافدين العرب وبلغ
مسجلين ارتفاعا ً
عددهم 36665
ّ
بنسبة  37.1في المئة مقارنة مع
الفترة نفسها م��ن ال��ع��ام السابق،
حيث سجلوا  26736وافداً .وسجل
ال��واف��دون من ق��ارة أميركا 35063
وافدا ً مسجلين ارتفاعا ً بنسبة 30.7
في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من
العام السابق ،حيث سجلوا 26834
وافداً.

الوافدون العرب

وشكل الوافدون العرب  22.7في
المئة من إجمالي الوافدين إلى لبنان
خالل شهر تموز من عام  ،2014وكان
من أبرز الوافدين العرب العراقيون
مسجلين
وقد بلغ عددهم 14530
ّ
ارت��ف��اع �ا ً بنسبة  33.9ف��ي المئة
مقارنة م��ع الفترة نفسها م��ن عام
 ،2013يليهم الوافدون األردنيون
وب��ل��غ ع��دده��م  6.538مسجلين
ارتفاعا ً بنسبة  3.3في المئة ،مقارنة
مع الفترة نفسها من العام 2013
ثم المصريون وبلغ عددهم 4.546
مسجلين ارتفاعا ً بنسبة  42.9في
المئة مقارنة مع الفترة نفسها من
عام .2013
أما الوافدون من المملكة العربية
�ج��ل��وا ارت��ف��اع �ا ً
ال��س��ع��ودي��ة ف��ق��د س� ّ
بنسبة  103.4في المئة حيث بلغ
عددهم  4371في مقابل  2149في
الفترة نفسها من عام  .2013وسجل
الوافدون الكويتيون ارتفاعا ً بنسبة
 141.8في المئة حيث بلغ عددهم
 3073في مقابل  1271في الفترة
نفسها من العام .2013

األوروبيون

ش ّكل الوافدون األوروبيون 41.2
في المئة من إجمالي الوافدين وسجل
الفرنسيون النسبة األعلى من إجمالي
الوافدين ( 12.2في المئة).
وكان من أبرز الوافدين األوروبيين
خالل هذا الشهر الفرنسيون الذين
مسجلين ارتفاعا ً
بلغ عددهم 19724
ّ
بنسبة  10في المئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام السابق ،حيث بلغ
عددهم  ،17925ثم يأتي الوافدون
م��ن ألمانيا وبلغ ع��دده��م 12730

مسجلين ارتفاعا ً بنسبة  59.7في
المئة مقارنة مع الفترة نفسها من
ال��ع��ام ال��س��اب��ق حيث بلغ عددهم
 7973يليهم الوافدون البريطانيون
الذين بلغ عددهم  7270مسجلين
ارتفاعا ً بنسبة  18.9في المئة مقارنة
مع الفترة نفسها من العام السابق
حيث بلغ عددهم .6113

القارة األميركية

وشكل الوافدون من ق��ارة أميركا
 21.7في المئة من إجمالي الوافدين،
وجاءت الواليات المتحدة األميركية
ف��ي المرتبة األول���ى م��ن حيث عدد
الوافدين ،حيث بلغ عددهم 19116
مسجلين ارتفاعا ً بنسبة  42.3في
المئة مقارنة مع الفترة نفسها من

ال��ع��ام ال��س��اب��ق ،حيث بلغ عددهم
 ،13435ثم يأتي الوافدون الكنديون
الذين سجلو ارتفاعا ً بنسبة 33.6
في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من
العام السابق وبلغ عددهم 12135
في مقابل  9082في الفترة نفسها من
العام .2013

فرعون

وف���ي تعليق ل��وزي��ر السياحة
ميشال فرعون على األرق��ام ،أوضح
انّ «ه��ذه الزيادة في عدد الوافدين
كانت مرشحة لالرتفاع لوال بعض
الحوادث األمنية ،إال ا ّنها تعود إلى
الديناميكية الجديدة ف��ي القطاع
السياحي والحملة التي قامت بها
ال��وزارة من خالل «LOVE LIVE

 »LEBANONأي ل��ب��ن��ان حب
الحياة وتعميم فكرة المهرجانات
في كل المناطق اللبنانية ،والقرار
ال��ذي اتخذته دول الخليج بعودة
رعاياها إل��ى لبنان بدليل الزيادة
الكبيرة في عدد السياح الخليجيين،
ال سيّما بالنسبة الى الكويتين الذين
تجاوزت نسبة الزيادة  141.8في
ال��م��ئ��ة وال��س��ع��ودي��ي��ن  103.4في
المئة».
وتو ّقع فرعون «أن يستمر التحسن
واالرتفاع في عدد السياح خالل شهر
آب الجاري خصوصا ً مع استمرار
االتفاق األمني بين مختلف األفرقاء
السياسيين واستمرار تدفق السياح
وخصوصا ً اللبنانيين المنتشرين في
العالم».

تقرير لوزارة ال�صناعة عن �صادرات ني�سان

الآالت الكهربائية �أبرز المنتجات وال�سعودية الم�ستورد الأول
أبو فاعور مستقبالً وفد نقابة أصحاب المستشفيات

( داالتي ونهرا)

عرض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع نقيب
أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وأعضاء
مجلس النقابة ،العالقة بين ال���وزارة والمستشفيات
والملفات المتفرعة منها.
وأش��ار أب��و فاعور إل��ى اتخاذ مجلس ال���وزراء ق��رارا ً
«يقضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود من خالل
إلغاء قرار ديوان المحاسبة الذي كان يفرض حجز 10
في المئة من قيمة العقد المو ّقع بين المستشفى ووزارة
الصحة ،ويعود قرار مجلس الوزراء إلى تقديره الضائقة
المالية التي يعانيها بعض المستشفيات نتيجة الروتين
اإلداري وغيره من العقبات».
وتط ّرق إلى أموال عقود المصالحة البالغة مئة وعشرين
مليار ليرة لبنانية ،والتي كان وزير المال قد وضع آلة
لدفعها للمستشفيات من خالل سندات خزينة» ،مشيرا ً
إلى أنّ «تنفيذ هذه اآللية يحتاج إلى بعض اإلجراءات».
وأكد أنه سيتابع هذه المسألة مع وزير المال «لتحصل
المستشفيات على العقود» .كما تطرق إلى البيان الذي
صدر قبل يومين في اإلعالم وحمل تهديدا ً بعدم استقبال
المستشفيات مرضى ،مشيرا ً إلى أنه «بيان وهمي ألنه لم
يصدر عن النقابة» .وقال« :بدا من اجتماعي بالنقابة أن
ليس من توجه لديها بعدم استقبال المرضى ،فضالً عن
أنّ العقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات هي
عقود ملزمة وتعرف المستشفيات واجباتها القانونية

وحيال المواطنين اللبنانيين».
واعتبر أنّ «البيان المذكور ال يعبر إال ع��ن بعض
المصالح الخاصة التي ال يقيم لها اعتبارا ً كبيراً» .وقال أبو
فاعور« :بك ّل بساطة ،فليحاول أي من هذين المستشفيين
أن ال يستقبال مرضى ،ما داما يعتبران أنّ العقد المو ّقع مع
الدولة مكلّف لهما وال إفادة منه .وأنا بدوري ،مستعد أن
ألغي العقود ،ألرى حينئذ إن كان في وسع المستشفيات
أن تستمر في عملها أم ال».

هارون

ونفى هارون بدوره ،أن يكون البيان قد صدر عن نقابة
المستشفيات ،مؤكدا ًَ أنّ «األرقام التي وردت فيه هي أرقام
خاطئة ،وأنّ النقابة في ج ّو تفاهم مع وزارة الصحة،
وليست المستشفيات في الوضع الراهن في البلد ،في
وارد اتخاذ أي إجراء يؤثر في المرضى ألسباب مادية».

مستحضرات مهربة

من جهة ثانية ،أحال أبو فاعور إلى النيابة العامة
التمييزية ملف مستحضرات طبية مهربة ممنوع تداولها
في السوق اللبنانية ،بعدما ت ّم ضبط عبوات منها في
منطقة الشمال من التفتيش الصيدلي التابع ل��وزارة
الصحة.

المال والموازنة �أقرت �أربعة م�شاريع
والأ�شغال وافقت على تمويل م�شروع مياه زحلة
أق���رت لجنة ال��م��ال وال��م��وازن��ة
النيابية أرب��ع��ة مشاريع قوانين
م��ن سلة ق���روض ميسرة وبفوائد
تشجيعية.
وأش���ار رئ��ي��س اللجنة ابراهيم
كنعان بعد جلسة عقدت أمس في
مجلس النواب ،إلى أنها أقرت «زيادة
مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال
البنك اإلسالمي للتنمية ،وقد أعلمنا
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ،كما
أبلغنا وزير المال علي حسن خليل،
بأنّ هذه الزيادة مفيدة جدا ً ونحن
طلبناها منذ زمن ،وبالتالي بات من
الملح والمطلوب سريعا عقد جلسة
عامة ،ألن��ه مهم ما أنجزناه ،ولكن
ال طحين وال فائدة إذا لم يق ّر ذلك
في الهيئة العامة» .وأض��اف« :أما
المشروع الذي ال يقل أهمية ،وأقرته
لجنة المال والموازنة في جلستها
اليوم ،فهو إب��رام اتفاقية التعاون
مع البنك األلماني لتمويل مشروع
حماية م��ص��ادر م��ي��اه نبع جعيتا
بقيمة سبعة ماليين ي���ورو ،وه��ذا
المشروع ينفذ على ثالثة مراحل،
واليوم أقررنا المرحلة الثالثة منه
وأصبح باإلمكان تنفيذ هذا المشروع
بعد إقراره في الهيئة العامة».
كما أقرت اللجنة مشروع قانون
تنظيم مزاولة المهن البصرية في
لبنان ،مع األخذ بتعديالت لجنتي
الصحة العامة واإلدارة وال��ع��دل،
وسيذهب إل��ى اللجان المشتركة
قريباً .وأقرت أيضاً ،اقتراح القانون
الرامي إلى إعفاء المساهمات التي
تقدمها البلديات واتحاد البلديات
في المشاريع الممولة والمنفذة من
الصناديق ومن الجهات المانحة من

أع��دت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة
تقريرا ً مفصالً عن الصادرات الصناعية وواردات اآلالت والمعدات
الصناعية عن شهر نيسان .2014
وأشارت المصلحة إلى أنّ مجموع قيمة الصادرات الصناعية
اللبنانية خالل األشهر األربعة األولى من عام  ،2014بلغ مليارا ً
و 16مليون دوالر أميركي في مقابل مليار و 188مليونا ً خالل
الفترة عينها من عام  ،2013ومليارا ً و 239مليونا ً خالل الفترة
عينها من العام  ،2012أي بانخفاض نسبته  14.5في المئة
مقارنة مع العام  2013و 18في المئة مقارنة مع عام .2012
من جهة أخرى ،بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت والمعدات
الصناعية خالل األشهر األربعة األولى من عام  2014نحو 91.3
مليون دوالر مقابل  109.1مليون خالل الفترة عينها من عام
 ،2013و 89.4مليون خالل الفترة عينها من عام  2012أي
بانخفاض نسبته  16.3في المئة مقارنة مع عام  2013وارتفاع
نسبته  2.1في المئة مقارنة مع عام .2012
ووفق تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات اآلالت
والمعدات الصناعية خالل شهر نيسان من عام  ،2014بلغ
مجموع الصادرات الصناعية في نيسان  2014ما قيمته 277.1
مليون دوالر أميركي في مقابل  297.3مليون في نيسان ،2013
و 297مليونا ً في نيسان  2012أي بانخفاض قيمته  20.2مليون
دوالر ونسبته  6.8في المئة مقارنة مع نيسان  2013وانخفاض
قيمته  19.9مليون دوالر ونسبته  6.7في المئة مقارنة مع نيسان
.2012

أهم المنتجات المصدّرة

احتلت صادرات اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية خالل
هذا الشهر المرتبة األول��ى ،إذ بلغت قيمتها  68.6مليون دوالر
أميركي وتصدرت المملكة العربية السعودية الئحة البلدان
المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته  12.1مليون ،تليها
صادرات منتجات صناعات األغذية بقيمة  43.4مليون .واحتلت
المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج
بقيمة  8.1مليون دوالر ،ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة
 43.3مليون وتصدرت تركيا الئحة البلدان المستوردة لهذا
المنتج ،إذ استوردت ما قيمته  18.2مليون ،فمنتجات الصناعات
الكيماوية بقيمة  35.6مليون ثم الورق والكرتون ومصنوعاتهما
بقيمة  19.8مليون دوالر.

المنتجات التي ارتفعت قيمة صادراتها

وسجلت اإلحصاءات ارتفاعا ً ملحوظا ً للصادرات من منتجات
الصناعات الكيماوية التي ارتفعت قيمتها من  24.2مليون دوالر
خ�لال نيسان  2013إل��ى  35.6مليون خ�لال نيسان .2014
وارتفعت ص��ادرات هذه المنتجات إلى كل من تركيا وإسبانيا
وسلوفينيا والعراق واإلم��ارات العربية المتحدة ،ما أدى إلى
االرتفاع اإلجمالي والبالغ حوالى  11.4مليون دوالر.
أما صادرات الورق والكرتون ومصنوعاتهما ،فارتفعت قيمتها
من  14.4مليون دوالر خالل نيسان  2013إلى  19.8مليون خالل
نيسان  .2014وارتفعت ص��ادرات هذه المنتجات إلى كل من
المملكة العربية السعودية وسورية والعراق واألردن ،ما أدى إلى
االرتفاع اإلجمالي والبالغ حوالى  5.4مليون دوالر.

المنتجات التي انخفضت قيمة صادراتها

في المقابل ،سجلت اإلحصاءات انخفاضا ً ملحوظا ً للصادرات
من اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية والتي انخفضت قيمتها
من  86.7مليون دوالر خالل نيسان  2013إلى  68.6مليون
خالل نيسان  .2014وارتفعت صادرات هذه المنتجات إلى كل
من اإلم��ارات العربية المتحدة والجزائر وقطر ونيجيريا ،فيما
انخفضت إلى كل من المملكة العربية السعودية والعراق ،ما أدى
إلى االنخفاض اإلجمالي والبالغ حوالى  18.1مليون دوالر.
أم��ا المعادن العادية ومصنوعاتها ،فقد انخفضت قيمة
صادراتها من  60.5مليون دوالر خالل نيسان  2013إلى 43.3
مليون خالل نيسان  .2014وارتفعت صادرات هذا المنتج إلى
تركيا فيما انخفضت إلى كل من المملكة العربية السعودية
وكوريا واليونان وإيطاليا واليابان والهند ،ما أدى إلى االنخفاض
اإلجمالي والبالغ حوالى  17.2مليون دوالر.
شكلت ال��دول العربية خ�لال ه��ذا الشهر السوق الرئيسية
للصادرات الصناعية اللبنانية ،فقد بلغت قيمة الصادرات
إليها  158مليون دوالر ،أي ما نسبته  57في المئة من مجموع
الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول اآلسيوية غير العربية
المرتبة الثانية ،إذ استوردت ما نسبته  14.2في المئة ومن ثم
الدول األوروبية في المرتبة الثالثة بما نسبته  12.7في المئة
تليها الدول األفريقية غير العربية بما نسبته  11.9في المئة.

الحاج ح�سن رعى احتفال
ت�س ّلم «ليبنور» �شهادة �إدارة الجودة

لجنة المال مجتمع ًة في المجلس النيابي

(تموز)

ضريبة  TVAتشجيعا ً للمشاريع
التي تنفذها البلدات واتحاد البلديات
الممولة من الخارج وقررت اللجنة
إعفاء هذه البلديات بنسبة ثمانين
في المئة من الضريبة.

للمساهمة في تمويل مشروع توفير
مياه الشرب في زحلة وضواحيها.
كما أقرت مشروع القانون الوارد
ف��ي ال��م��رس��وم ال��رق��م  129تاريخ
 2014/7/3ال��رام��ي إل���ى طلب
الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون
المالي بين لبنان والحكومة األلمانية
لتمويل مشروع حماية مصادر نبع
جعيتا.
ودرس���ت اللجنة اق��ت��راح قانون
طابع السير المقدم م��ن النائبين
عبدالمجيد صالح وهاني قبيسي
كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة
عن لجنة األش��غ��ال العامة والنقل
والطاقة والمياه ،وأق ّرت معظم مواده
واستمهلت البت بالمادة السادسة
وال��س��اب��ع��ة م��ن اق���ت���راح ال��ق��ان��ون
لحين إعادة درسها من قبل اللجنة
الفرعية.

األشغال

ودرس��ت لجنة األش��غ��ال العامة
والنقل والطاقة والمياه خالل جلسة
ع��ن��د ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف م��ن قبل
ظهر أم��س ،برئاسة النائب محمد
قباني عددا ً من مشاريع واقتراحات
القوانين الواردة في جدول األعمال،
وأق���� ّرت م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال���وارد
ف��ي ال��م��رس��وم ال��رق��م  205تاريخ
 2014/7/10ال��رام��ي إل��ى طلب
الموافقة على إب��رام اتفاقية قرض
بين الجمهورية اللبنانية والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

السوق الرئيسية للصادرات

أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ «مهمات الجودة مفتاح من مفاتيح
تطوير االقتصاد إلى جانب كلفة اإلنتاج ،والقدرة على التسويق ،والرسملة» ،الفتا ً
إلى أنّ «الجودة ال تتعلّق فقط باالقتصاد ،بل أيضا ً بالصحة والسالمة العامة».
وخالل رعايته احتفال مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور»
لتسلّم شهادة األيزو  9001لنظام إدارة الجودة من شركة Bureau Veritas
العالمية ،في مبنى المؤسسة في سن الفيل ،دعا الحاج حسن إلى «تخصيص
المجهود األكبر لمنح شارة المطابقة ،وتسويق مؤسسة المواصفات والمقاييس
وأهدافها في المجتمع عبر إطالق حملة إعالمية وإعالنية مركزة اللتزام المعايير
والمواصفات التي هي جزء من محركات االقتصاد».

مزارعو القمح في البقاع
يهّددون بالت�صعيد
هدّد مزارعو القمح في أقضية البقاع األوسط والغربي والشمالي وراشيا،
بعد اجتماع في مقر نقابة مزارعي وفالحي البقاع برئاسة ابراهيم ترشيشي
«بالقيام بخطوات تصعيدية ،أقلّها إقفال الطرق الرئيسية والدولية ،احتجاجا ً
على اإلهمال والتمييع الرسمي الذي يحجم عن إطالق آلية استالم محصول
القمح لهذا الموسم».
وتمنى ترشيشي على رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم ووزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم «التحرك العاجل للمباشرة بإطالق آلية استالم القمح
وتحديد السعر» ،الفتا ً إلى أنّ «المزارعين أجروا العديد من المراجعات مع
المعنيين ،إال ا ّنهم لمسوا إهماال ً ال سابق له في موضوع استالم القمح المهدّد
بالتلف جراء طول فترة التخزين» ،مشيرا ً إلى أنّ «وزارة االقتصاد حتى اليوم لم
تبادر إلى تحديد السعر الذي يجب أن يكون مرتفعا ً عن السنة الماضية».
وطالب ترشيشي بـ وضع بند استالم محصول القمح على رأس جدول
األعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء».

ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية :اآلالت واألجهزة
والمعدات الكهربائية بقيمة  43.7مليون دوالر ،منتجات صناعة
األغذية بقيمة  30.1مليون ،منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة
 19.1مليون وال��ورق والكرتون ومصنوعاتهما بقيمة 16.6
مليون.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال��دول المستوردة للمنتجات الصناعية
اللبنانية ،فقد تصدرت المملكة العربية السعودية الئحة هذه
الدول ،حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خالل هذا الشهر 38.3
مليون دوالر أي ما يوازي  13.8في المئة من القيمة اإلجمالية
للصادرات الصناعية ،واحتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة
الثانية ،حيث بلغت قيمة الصادرات إليها  31.1مليون أي ما
يوازي  11.2في المئة ،تليها تركيا حيث بلغت قيمة الصادرات
إليها خالل هذا الشهر  25.7مليون دوالر.
وت � ّم خ�لال ه��ذا الشهر التصدير إل��ى  40دول��ة أفريقية غير
عربية 40 ،دول��ة أوروبية 26 ،دول��ة آسيوية غير عربية21 ،
دولة أميركية 19 ،دولة عربية و 4دول أوقيانية .أما الدول التي
استوردت بأكثر من مليون دوالر فهي موزعة كما يلي 14 :دولة
عربية 10 ،دول أوروبية 9 ،دول أفريقية غير عربية 3 ،دول
آسيوية غير عربية ،دولتان أميركيتان ودولة أوقيانية.

واردات اآلالت والمعدات الصناعية

بلغ مجموع ال���واردات من اآلالت والمعدات الصناعية في
نيسان  2014نحو  21.1مليون دوالر ،في مقابل  33.8مليون في
نيسان  ،2013أي بانخفاض وقدره  12.7مليون ونسبته 37.7
في المئة.
وتصدرت إيطاليا الئحة البلدان المصدرة لآلالت والمعدات
الصناعية إلى لبنان ،حيث بلغت قيمتها خالل هذا الشهر حوالى
 5.8مليون دوالر تليها الصين بحوالى  3.6مليون ومن ثم المانيا
بحوالى  2.4مليون دوالر.
واحتلت واردات اآلالت للصناعات الغذائية المرتبة األولى ،إذ
بلغت قيمتها  6.2مليون دوالر وتصدرت إيطاليا الئحة البلدان
المصدِرة لهذا المنتج إلى لبنان ،إذ صدّرت ما قيمته  1.5مليون
دوالر ،تليها واردات اآلالت لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 1.3
مليون ،واحتلت الصين صدارة الدول المصدِرة لهذا المنتج بقيمة
 0.6مليون ،فاآلالت التي تستعمل في التغليف بقيمة  1.1مليون
دوالر.

«كهرباء لبنان»  :لفتح مداخل المبنى و�إزالة الخيم
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان
البيان اآلت��ي« :نظرا ً إلى ما يحصل
في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء
لبنان وفي بعض الدوائر في المناطق
من إقفال للمداخل ونصب للخيم في
حرمها ومنع الموظفين والمواطنين
من الدخول والخروج ،وحفاظا ً على
المرفق ال��ع��ام وتأمين حسن سير
العمل في المؤسسة ،أرسلت مؤسسة
كهرباء لبنان بتاريخ اليوم (أمس)
الواقع فيه  2014/8/19إلى النيابة

العامة التمييزية الكتاب الرقم 8611
تطلب فيه اإليعاز إلى القوى األمنية
ات��خ��اذ اإلج����راءات ال�لازم��ة لوضع
ح� ّد لهذا الوضع الشاذ والمخالف
للقوانين واألنظمة وتأمين الدخول
والخروج اليومي بانتظام عبر مداخل
المبنى المركزي في كورنيش النهر
وبعض دوائر المؤسسة».
وأعلنت المؤسسة أنها أرسلت
م��ج��ددا ً كتابين في ه��ذا الشأن إلى
ك��ل م��ن وزي��ر الداخلية والبلديات

والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي
«تطلب فيهما اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لفتح مداخل المبنى المركزي ومداخل
كل ال��دوائ��ر واألق��س��ام وإزال��ة الخيم
المنصوبة فيها».
وأك���دت مؤسسة كهرباء لبنان
«ان��ت��ه��اج��ه��ا ال��ع��م��ل المؤسساتي
والتزامها القوانين واألنظمة المرعية
اإلج�����راء ،وه���ي ل��ن ت��ق��دم ع��ل��ى أي
عمل خ��ارج هذا السقف مهما كانت
الضغوط التي تمارس عليها».

مياه بيروت �سليمة وخالية من الجراثيم
أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة م��ي��اه ب��ي��روت
وجبل لبنان ،أنّ مياه بيروت سليمة
وخالية من الجراثيم ،موضحة أنّ
الفحوصات الكيماوية أثبتت أنّ
المياه ال تش ّكل ضررا ً على الصحة
وه��ي تدخل في معظمها في إطار
الجودة والنوعية للمياه الصالحة
للشرب المعتمدة عالمياً.
وأك�����دت ال��م��ؤس��س��ة ف���ي ب��ي��ان
أمس أ ّن��ه «بعد إج��راء الفحوصات
الجرثومية والكيماوية على عينات
عدة من المياه المستثمرة والموزعة
من قبل مصالح المياه المدموجة
في المؤسسة ،وذل��ك خالل شهري

أي��ار وح��زي��ران ،تبيّن وفقا ً لنتائج
الفحوصات الجرثومية أنّ المياه
سليمة وخ��ال��ي��ة م��ن ال��ج��راث��ي��م».
وأشار البيان إلى أنّ «الفحوصات
الكيماوية تثبت أنّ المياه ال تش ّكل
ض���ررا ً على الصحة وه��ي تدخل
بمعظمها في إطار الجودة والنوعية
للمياه الصالحة للشرب المعتمدة
ع��ال��م��ي�اً ،وه���ي مرتبطة بطبيعة
الموقع الهيدروجيولوجية وهي
تتأثر بعدم وج��ود نطاق حماية
لمصادر المياه الجوفية في هذه
المنطقة».
وأض��اف البيان« :في ما يتعلّق

ب��ن��س��ب ال��م��ل��وح��ة وال��م��وص��ول��ي��ة
والعسرة والنيرات فهي مرتفعة
خصوصا ً ف��ي محطات وخ��زان��ات
وآبار المشرف ،الدامور ،الشويفات،
الريشاني ،وإميل الحاج وغاليري
سمعان ،وتعمد الدوائر المختصة
ل��م��ع��ال��ج��ة ال���ن���وع���ي���ة وب��ع��ض
ال��خ��ص��ائ��ص ال��ك��ي��م��اوي��ة األخ���رى
ب��ت��غ��ذي��ة وخ��ل��ط ه���ذه ال��م��ص��ادر،
وت��ق��وم المؤسسة حاليا ً بدراسة
تأمين مصادر بديلة تدخل دالئلها
في إط��ار النوعية والجودة للمياه
المعدّة للشرب حفاظا ً على الصحة
العامة».

