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اقت�صاد

م�ساهمات تنموية �إلى البلديات عبر «الريجي»

تقرير التحاد وكاالت الأنباء العربية عن االقت�صاد في لبنان

بنى ً
ً
ً
ودعما
تحتية
مبا�شرا تراجع تجاري و�سياحي وجمود عقاري والدين العام بلغ  65.70مليار دوالر
خليل :زراعة التبغ تحتاج ً

خليل مستقبالً وفد مزارعي التبغ
استقبل وزي��ر ال��م��ال علي حسن
خليل ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة وفد
مزارعي التبغ برئاسة المدير العام لـ
«الريجي» ناصيف سقالوي ورؤساء
البلديات ورؤس��اء نقابات مزارعي
التبغ،
ل�ل�إع�ل�ان ع���ن م���ش���روع لتقديم
مساهمات تنموية إلى هذه البلديات
من خالل «الريجي».
وق��ال سقالوي بعد اللقاء« :بناء
على توجيهات الوزير برعاية زراعة
التبغ والمزارعين والقرى الزراعية
األساسية ف��ي لبنان ،ق��دم مجلس
إدارة «الريجي» إلى الوزير مشروعا ً
تبناه م��ن دون ت���ردّد ،وي��ه��دف إلى
م ّد يد العون إلى المجتمع المحلي
للمزارعين من خالل مساعدة بلديات
ق��راه��م ف��ي تنفيذ مشاريع تنموية
ملحة
متواضعة بحجمها لكنها
ّ
للمزارعين».
وإذ أشار إلى أنّ تقديم هذه الهبة
المالية ي��ن��درج «ض��م��ن مسؤولية
ال��ري��ج��ي االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ج��اه ه��ذه
البلدات» ،أوضح أنّ «تلك المشاريع
ستتوزع بين ِب�� َرك لتجميع المياه
وشبكات مياه وطرق زراعية وتدريب
زراع��ي ،وستنفذ من خالل روزنامة
زمنية متفق عليها» ،الفتا ً إل��ى أنّ

(تموز)
رؤس��اء البلديات الذين كانوا ضمن
الوفد قدموا للوزير خليل «روزنامة
تنفيذية» ،لهذه المشاريع .وأضاف
س��ق�لاوي« :ف��ي خطوة مستقبلية،
سنعمل على إدراج هذا البند سنويا ً
في م��وازن��ات الريجي لتشمل هذه
المشاريع جميع ال��ق��رى والبلدات
حيث زراعة التبغ والتنباك».

خليل

من جهته ،أوضح خليل أنّ «هذه
الخطوة تفتح ب��اب ال��ش��راك��ة بين
البلديات وهذه المؤسسة ،من أجل
تحسين ظروف المزارعين والمقيمين
في ه��ذه البلدات ،وه��ي واح��دة من
المسؤوليات االساسية التي يجب أن
تكون للدولة لترعى هذا األمر وتدفعه
إلى األم��ام» .وق��ال« :هذه المساعدة
على رمزيتها تعكس إصرارنا األكيد
على دعم القطاعات المنتجة والتي
غابت كثيرا ً ع��ن سياسات الدولة
في المرحلة الماضية وعلى رأسها
قطاع الزراعة الذي يحتاج إلى بنى
تحتية ب��ق��در م��ا يحتاج إل��ى دعم
مباشر .وعندما تتوافر بنى تحتية
قادرة كمراكز تجميع المياه والطرق
ال��زراع��ي��ة وم��راك��ز اإلرش����اد ،نكون
أصبحنا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق الصحيح

لتغطية احتياجات قطاع استراتيجي
في حياتنا الوطنية كقطاع الزراعة».
وإذ اعتبر أنّ هناك حاجة ماسة
إلى إعادة رسم أولويات الدولة في
مجال التعاون مع األرياف والمناطق
البعيدة م��ن م��راك��ز ال��م��دن والتي
تحتاج إلى الكثير من وسائل الرعاية
والدعم ،شدّد خليل على أنّ «األساس
هو عمل الدولة ومؤسساتها والذي
يمر في هذه اللحظة بمرحلة صعبة
جدا ً لألسف».
ودعا خليل «جميع الكتل واألفرقاء
السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم
م��ن خ�لال تفعيل عمل المؤسسات
وال��ن��زول ف���ورا ً إل��ى مجلس النواب
للمشاركة ف��ي الجلسات النيابية
وإق���رار القوانين المرتبطة بحياة
ال��ن��اس وح��اج��ات��ه��م على مستوى
سلسة ال��رت��ب وال��روات��ب وال��ش��أن
ال��م��ال��ي واإلق��ت��ص��ادي وال��ع��ش��رات
من مشاريع القوانين العالقة التي
تحتاج إلى مواكبة جدية .وبالقدر
نفسه ،نحن حريصون على استمرار
عمل الحكومة وتفعيلها واعطائها ك ّل
الدعم الالزم».
والتقى الوزير خليل كتلة نواب
بعبدا ،والوزير السابق عبدالرحيم
مراد.

قررت تغطية المغرو�سات الطبية
وزارة ال�صحة ّ

�أبو فاعور :لوقف ال�سم�سرة
على ح�ساب �صحة المواطن

ف���ي إط����ار ت��ق��ري��ره االق��ت��ص��ادي
الشهري ،عمم اتحاد وك��االت األنباء
العربية «فانا» تقريرا ً أعده الزميل في
الوكالة الوطنية لإلعالم جوزف فرح،
عن «االقتصاد الوطني في لبنان :هبة
باردة هبة ساخنة».
وأش���ار التقرير إل��ى ان م��ا أورده
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ف��ي تقريره
األخ��ي��ر ع��ن األخ��ط��ار السلبية التي
تشمل المزيد من الضعف في المالية
العامة وهذا يعني التأخير في تنفيذ
اإلصالحات الهيكلية وارتفاع أسعار
الفائدة ،يعني استمرار الدين العام
ليشكل نحو  150في المئة من الناتج
القومي.
كما ألقى التقرير الضوء على العجز
المتراكم في الكهرباء ،إذ أشار إلى أنّ
العجز يصل حاليا ً إلى نحو 3100
مليار ليرة في السنة ،وبالتالي من
ال��م��ف��روض تخفيف ه��ذا العجز من
طريق تعديل التعرفة الكهربائية
ومكافحة مكامن ال��ه��در التي تصل
في بعض المناطق إلى نحو  50في
المئة.
وتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.8
في المئة و 2.5في المئة السنة المقبلة،
مستبعدا ً ح��دوث تغييرات إيجابية
في قطاعات االقتصاد الحقيقي خالل
الفترة المتبقية من العام الحالي.

القطاعات االقتصادية

بالنسبة إل��ى القطاع التجاري،
فعلى رغم انتعاش األسواق التجارية
إثر تأليف حكومة المصلحة الوطنية
وق����رار رف���ع ال��ح��ظ��ر الخليجي عن
ال��رع��اي��ا الخليجيين للمجيء إلى
لبنان ،إال أنّ هذا االنتعاش سرعان ما
عاد إلى الوراء بحيث يشير المعنيون

إلى استمرار التراجع البنيوي غير
المطمئن للقطاع التجاري اللبناني
سجلت تلك األرق���ام تراجعا ً
بحيث
ّ
بلغت نسبته  13في المئة ،مع أنّ
البعض يذكر أنّ التراجع تجاوز الـ30
في المئة.
وحسب تقرير «آرنست آند يونغ»،
بلغت نسبة إش��غ��ال ال��ف��ن��ادق في
بيروت  49في المئة خ�لال النصف
األول من العام الحالي ،وهذا يعني
ال��م��زي��د م��ن التباطؤ م��ع العلم أنّ
االقتصاد كان يراهن على هذا القطاع
لتحسين أوضاعه.
وف�����ي ال����ش����أن ال���ص���ن���اع���ي ،ال
ت���زال م��ق��وم��ات ال��ن��م � ّو االق��ت��ص��ادي
واالستهالكي أو االستثماري وتطور
ن��م � ّو ال���ص���ادرات ضعيفة بسبب
األوضاع السياسية واألمنية الداخلية
واإلقليمية ،وفي هذا السياق انخفضت
الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة
 17.03في المئة بسبب ضعف النقل
البري وارت��ف��اع كلفة النقل البحري
والجوي.
عقارياً ،تبيّن إحصاءات المديرية
العامة للشؤون العقارية تراجعا ً
ف��ي أداء القطاع م��ع انخفاض عدد
المعامالت العقارية وتراجع قيمة
المعامالت العقارية ،وبلغت حصة
األجانب من عمليات البيع العقارية
 1.50في المئة ،وهذا دليل على غياب
االستثمارات األجنبية ،ما أدى إلى
جمود الحركة العقارية باستثناء
العمليات التي تتم عبر اللبنانيين
المنتشرين في العالم الذين ال يزالون
يرغبون في شراء الشقق في لبنان.

المؤشرات المالية

في هذا السياق ،أشار التقرير إلى أنّ

لبنان يعيش في عام  2014من دون
موازنة عامة ،إذ يستمر اإلنفاق على
قاعدة اإلثني عشرية مع مستويات
مقلقة للعجز في المالية العامة التي
ستقارب  7700مليار ليرة أي نحو 11
في المئة من الناتج المحلي ووضع
مقلق في المديونية العامة بسبب
المنحى التصاعدي للدين العام،
نسبة إلى الناتج المحلي الذي سيصل
إلى  150في المئة من الناتج المحلي.

نم ّو القطاع
الم�صرفي �سيبقى
على غرار 2013
�أي ما يقارب  7في
المئة ب�سبب ثقة
المودعين بمتانة
القطاع
وه���ذا ق��د يتسبب الح��ق �ا ً ف��ي خفض
التصنيف االئتماني للدولة اللبنانية
وانعكاسها االئتماني على القطاع
المصرفي اللبناني ال���ذي سيبقى
المم ّول الرئيسي للديون السيادية
مما يؤدي إلى اضطرار الدولة إلى رفع
معدالت الفوائد للمرحلة المقبلة.
وأك��د التقرير أنّ الليرة اللبنانية
مستقرة ومتينة نتيجة احتياطات
مصرف لبنان المهمة التي وصلت
إلى حوالى  37مليار دوالر ونتيجة
السيولة المرتفعة بالعمالت األجنبية
ل��دى ال��ق��ط��اع المصرفي اللبناني،

كهرباء لبنان قررت االدعاء على مياومين
والنقابة تدعو �إلى فك الح�صار عن الم�ؤ�س�سة
ق ّررت مؤسسة كهرباء لبنان االدّعاء على ثالثة من
غب الطلب وجباة اإلكراء سابقا ً في المؤسسة،
عمال ّ
وكل مَن يظهره التحقيق «بجرم إقفال أبواب المؤسسة
ومنع المستخدمين من الدخول إليها والقدح والذم
في حق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومديريها
ومستخدميها ،وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي
العام».
وأعلنت المؤسسة في بيان أنها قررت «الطلب إلى
المديرية العامة  -مديرية الشؤون اإلدارية  /مصلحة
القضايا والشؤون القانونية ،تطبيقا ً لقرار مجلس
اإلدارة الرقم  2014/37-361تاريخ ،2014/8/12
االدع���اء على كل من ال��س��ادة :ل.م .وب.ب .وأ.ش.
غب الطلب وجباة اإلك��راء سابقا ً في
(وهم من عمال ّ
المؤسسة) وكل من يظهره التحقيق بجرم إقفال أبواب
المؤسسة ومنع المستخدمين من الدخول إليها والقدح
والذم بحق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومديريها
ومستخدميها وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي
العام».
ك��م��ا ط��ل��ب��ت م��ن «ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة  -اللجنة
المؤلفة بموجب المذكرة اإلداري��ة الرقم  33تاريخ
 2012/4/20واالستشاري شركة  NEEDSإفادة
مجلس اإلدارة خالل يومين من تاريخه
باإلجراءات الواجب اتخاذها وفق العقد (إنذارات،
 )...بحق ش��رك��ات مقدمي ال��خ��دم��ات (Service

 )Providersبما فيها المطالبة بالعطل والضرر
الناتجين عن أعمال موظفي ه��ذه الشركات بسبب
قيامهم باحتالل المؤسسة وإقفال كافة أبواب المبنى
المركزي وأبواب مجمل الدوائر ومنع المستخدمين من
الدخول والخروج ،وبالتالي تعطيل المرفق العام ،مع
االحتفاظ بكامل حقوق مؤسسة كهرباء لبنان تجاه
هذه الشركات».
كما طلبت إفادتها بـ»اإلجراءات الواجب اتخاذها
ّ
ينص
بحق موظفي شركات مقدمي الخدمات وفق ما
ّ
عليه العقد حفاظا ً على ح��ق��وق مؤسسة كهرباء
لبنان».

عمال الكهرباء

وفي السياق نفسه ،دعت نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إل��ى «ف� ّ
�ك الحصار
المفروض على مؤسسة كهرباء لبنان لتمكين العمال
والمستخدمين من مزاولة عملهم المعتاد في المبنى
المركزي وبعض دوائر المؤسسة».
وح ّذر البيان من «مغبة االستمرار في إقفال المرفق
العام لما يشكل ذلك من أخطار على مستوى انهيار
المؤسسة ومصير عمالها ومستخدميها» ،مناشدة:
«القوى السياسية والحكومة اللبنانية والمجلس
النيابي وضع نهاية لهذه المهزلة ،حتى ال تضطر إلى
اتخاذ خطوات تصعيدية مع بداية األسبوع المقبل».

«ال�صحة» �أق ّرت قانون مراكز التجميل الطبية
أبو فاعور متحدّثا ً خالل المؤتمر الصحافي
أعلن وزي��ر الصحة العامة وائل
أب���و ف��اع��ور ق����رار وزارة الصحة
تغطية المغروسات الطبية من دون
استثناء ،داعيا ً المواطنين إلى «عدم
دفع أي مبلغ إضافي للمستشفيات
أو لألطباء ،وإب�لاغ ال���وزارة عن أي
مخالفة في هذا األمر».
وخ�لال مؤتمر صحافي عقده في
مكتبه في الوزارة ،في حضور المدير
العام وليد عمار ،ونقيب أصحاب
المستشفيات س��ل��ي��م��ان ه���ارون،
أ ّكد أبو فاعور أنّ القرار المتخذ هو
«خطوة إصالحية جديدة تأتي في
سياق السياسة اإلصالحية التي
تعتمدها وزارة الصحة للقطاع
الصحي في لبنان ،بهدف تخفيف
األعباء عن المواطن ووق��ف الكثير
م��ن أع��م��ال السمسرة التي تحصل
ع��ل��ى ح��س��اب��ه وص��ح��ت��ه وم��ال��ه».
وأضاف« :إنّ القرار يتعلّق بعمليات
العظم والقلب والمستلزمات الطبية
ال��ت��ي ي��ت��م اس��ت��خ��دام��ه��ا ف���ي ه��ذه
العمليات ،والمتعارف على تسميتها
بـ» ،»PROTHESEوال��ت��ي يتم
لتأمينها تقاضي مبالغ هائلة من
ال��م��رض��ى ،وه��ي مبالغ غير محقة
تغذي جيوب بعض المنتفعين ومن
بينهم أطباء يسيئون إلى مهنة الطب
والكثيرين من األطباء المحترمين
ال��ذي��ن ي��ق��دس��ون مهنتهم ،كما قد
يكون من ه��ؤالء المنتفعين بعض
المستشفيات والشركات».
وأوضح أبو فاعور أنّ «السياسة
ال��ت��ي ك��ان��ت متبعة ف��ي ال��س��اب��ق
ف��ي وزارة ال��ص��ح��ة بالنسبة إل��ى
ال��م��غ��روس��ات الطبية ك��ان��ت تتيح
ح��ص��ول ت�لاع��ب واس���ت���ف���ادة غير
مشروعة ،ألنّ ال��وزارة كانت تغطي

( داالتي ونهرا)
مغروسات معينة فقط ،األم��ر الذي
ك��ان يفتح الباب لتقاضي فروقات
هائلة بآالف الدوالرات» .وقال« :يمكن
الطبيب أن يختار الـProthese
الذي يريده ،على أن تسدّد الفاتورة
في المستشفى بتغطية من وزارة
الصحة ،بنسبة  95ف��ي المئة في
المستشفى الحكومي و 85في المئة
في المستشفى الخاص .ويكون على
المريض أن يدفع خمسة في المئة من
قيمة فاتورة االستشفاء كلها ،وليس
من قيمة الـ Protheseفي المستشفى
الحكومي ،و 15في المئة من قيمة
ال��ف��ات��ورة كلها وليس م��ن قيمة الـ
 Protheseفي المستشفى الخاص،
في حال لم تكن التغطية بقيمة 100
في المئة من وزارة الصحة» ،الفتا ً
إلى موافقة المستشفيات «على السير
بهذا القرار ،الذي يعفي المواطن من
أي تكلفة إضافية غير مح ّقة يتم
تقاضيها حالياً».
وإذ أش��ار إلى أنّ «القرار الجديد
يوقف اإلستفادة غير المشروعة»،
دعا أبو فاعور األطباء إلى «التزام
قانون اآلداب الطبية وعدم اإلساءة
إلى مهنة الطب ونقابة األطباء» ،آمالً
من األخ��ي��رة «أن تكون شريكة في
وقف هذا العمل غير المشروع».
كما أوضح أنّ القرار الجديد لوزارة
الصحة «ي��دخ��ل حيز التنفيذ في
 2014/1/1ويخفف بنسبة  25في
المئة من سعر المغروسات الطبية
بناء على التعرفة التي يعتمدها
الضمان».
ول��ف��ت ه���ارون إل��ى أنّ «التجار
رفضوا في البداية التزام األسعار
التي اعتمدتها وزارة الصحة ،وهي
األسعار نفسها التي يعتمدها الضمان

االجتماعي ،إال أنهم عادوا عن رفضهم
وقرروا التزامها ،وباتت ملزمة لهم».

لقاءات

وكان أبو فاعور استقبل في مكتبه
في ال���وزارة المطران غي نجيم مع
وف��د من «تجمع أم ال��ن��ور» ،وبحث
في قضايا صحية مع النائب السابق
اسماعيل سكرية».
كما التقى رئيس مجلس إدارة
مستشفى بيروت الجامعي فيصل
شاتيال ،ومطران الطائفة الكلدانية
في لبنان ميشال قصارجي ،والنائب
السابق منصور غانم البون.

صفيرة في داريا

سياق آخر ،وبتوجيه من وزير
في
ٍ
متخصص
الصحة ،زار فريق طبي
ّ
من ال���وزارة ب��إش��راف طبيب قضاء
كسروان ،بلدة داريا ،حيث ت ّم تسجيل
ح��ال��ة وف���اة وإصابتين م��ن عائلة
واحدة بمرض الصفيرة Hepatite
 ،Aوتبيّن أنّ اإلصابة محصورة بهذه
العائلة وال يوجد خطر تفشي الوباء.
وت ّم اتخاذ اإلج��راءات التي تح ّد من
ذلك ،كما أخذت عينات مخبرية من
المياه للتدقيق في مصدر التلوث
والعدوى.
وأوع��ز أب��و فاعور إل��ى مستشفى
أوتيل ديو بمعالجة اإلصابتين على
نفقة ال����وزارة ،على أن يتم اتخاذ
المزيد م��ن اإلج����راءات ف��ور ص��دور
نتائج التحاليل المخبرية.
ولفتت وزارة الصحة المواطنين
إلى تدابير الوقاية البسيطة المتعلقة
بتعقيم المياه وغسل األيدي المتكرر
وغسل الخضر لمنع انتقال األوبئة.

أق����رت ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة
وال��ع��م��ل وال���ش���ؤون االجتماعية
اقتراح القانون المتعلق بتنظيم
تراخيص مراكز التجميل الطبية،
خالل جلسة عقدتها قبل ظهر أمس،
ف��ي المجلس ال��ن��ي��اب��ي ،برئاسة
النائب عاطف مجدالني.
وق���ال م��ج��دالن��ي بعد الجلسة:
«اجتمعت اليوم لجنة الصحة في
حضور أعضائها وممثلين ل��وزارة
الصحة ونقابة األطباء ،وكانت على
جدول األعمال دراسة تقرير اللجنة
الفرعية التي تولت درس اقتراح

ق��ان��ون تنظيم ت��راخ��ي��ص م��راك��ز
التجميل الطبية ،ونحن هنا نتحدث
عن مراكز التجميل الطبية وليس
مراكز التجميل األخرى ،والمفروض
وضع ح ّد فاصل بينهما» .وأضاف:
«نحن هنا نتكلم على مراكز التجميل
الطبية ال��ت��ي تهتم ب���زرع الشعر
والليزر ،فهناك عدد من المراكز غير
م��ع��روف م��ن ه��و ال��م��س��ؤول عنها،
وهذه األعمال هي أعمال طبية».
وأش���ار مجدالني إل��ى أنّ «ه��ذا
االقتراح وضع لينظم هذه األعمال
ويضع مسؤولية على إنسان يقوم

بعمل تجميلي طبي ،وبهذا القانون
ال��م��س��ؤول ه��و الطبيب ويجب أن
يكون اختصاصيا ً إما في األمراض
الجلدية أو في جراحة التجميل أو
في اإلثنتين معاً ،ألنّ هناك العديد
من الحاالت تحصل فيها مضاعفات
تؤثر في صحة المرضى أو الذين
يحبون التجميل ،مما ينتج مثالً
حروقا ً وأمورا ً خطيرة كفقدان النظر،
وبالتالي رأينا من الواجب أن ّ
ننظم
األمر ونحدّد المسؤوليات كما نضع
الناس أم��ام القانون ،إذ ال يجوز
السكوت اآلن عن أمور كهذه».

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزي��ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم
ظهر أمس سفير بولندا في لبنان وشيا بوزيك يرافقه
الملحق التجاري في السفارة .وت ّم البحث في تفعيل
الديبلوماسية االقتصادية بين البلدين ،والتي تعتبر
من النقاط المشتركة التي يركز عليها ك ّل من لبنان
وبولندا.
وأب���دى حكيم «اه��ت��م��ام لبنان بتفعيل العالقات
االقتصادية والتجارية مع بولندا ،والتي تعتبر من أهم
االقتصادات األوروبية ولديها أسواق واعدة بالنسبة
الى اإلنتاج اللبناني ،ال سيما النبيذ».
وج��رى عرض للنشاطات التي جرت بين البلدين
وال��خ��ط��وات العملية التي سيعمل عليها الفريقان
ومنها زيارات متبادلة لرجال األعمال في كال البلدين،
والمشاركة في كل النشاطات التي تندرج في إطار
التبادل الثقافي واالجتماعي واالقتصادي بينهما.
كما استقبل حكيم الممثل المقيم لألمين العام لألمم
المتحدة روس ماونتن بحضور المدير العام لالقتصاد
عليا عباس ،وبحث معه الوضع القائم وأثر الوجود
السوري في لبنان ،وتنظيمه بما يعود بالفائدة على
اللبنانيين كما السوريين .وت ّم البحث أيضا ً في إيجاد
آليات لحض المجتمع ال��دول��ي على مساعدة لبنان
في معالجة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات
المستضيفة في لبنان.

{ أك��د وزي��ر ال��زراع��ة النائب أك��رم شهيب ،خالل
استقباله اتحاد صناديق التعاضد في لبنان برئاسة
غسان ضو« ،أهمية تطوير العمل التعاضدي ودعم
انتشاره لتأمين شبكة أمان صحي واجتماعي تساهم
ف��ي تخفيف أع��ب��اء ال��ف��ات��ورة الصحية ع��ن ال��دول��ة
والمواطن» .وأعلن شهيب موافقته على رعاية اليوم
الصحي التعاضدي في  15و 16تشرين األول .2014
وتركز البحث خالل اللقاء على دعم الوزارة االتحاد
على مختلف المستويات لما لصناديق التعاضد من
أهمية ومساهمة في توفير الرعاية الصحية للبنانيين.
والجدير ذكره ،أنّ وزارة الصحة تغطي حوالى  32في
المئة من كلفة الطبابة للبنانيين ،فيما يغطي صندوق
الضمان الصحي  32في المئة ،وتعاونية موظفي الدولة
واألس�لاك العسكرية  18في المئة ،وشركات التأمين
الخاصة  11في المئة وصناديق التعاضد الصحية 7
في المئة.
كما ت���رأس ال��وزي��ر شهيب اج��ت��م��اع�اً ،ف��ي حضور
المدير العام للزراعة لويس لحود ،مع نقابة مصدري
وم��س��ت��وردي الفاكهة وال��خ��ض��ار ف��ي لبنان برئاسة
نعيم خليل ورئيس نقابة الفالحين في البقاع ابراهيم
ترشيشي ،ت ّم خالله دراس��ة آلية تصدير التفاحيات
والعنب والحمضيات وطريقة أخذ العينات وتسهيل
التعاون بين المختبرات والمزارعين والمصدرين.

ونتيجة ع��دم وج���ود استحقاقات
مالية ضاغطة إن بالليرة اللبنانية أو
بالعمالت األجنبية.
وال��ج��دي��ر ذك���ره أنّ ال��دي��ن العام
وص��ل إل��ى  65.70مليار دوالر في
نهاية ح��زي��ران ،وق��د ارتفعت حصة
الدين الداخلي إلى  60.33في المئة
م��ن إجمالي ال��دي��ن ال��ع��ام ،ف��ي حين
حصة الدين الخارجي إلى
تراجعت ّ
 39.67في المئة.
إنّ نم ّو القطاع المصرفي سيبقى
على غ���رار  2013أي م��ا ي��ق��ارب 7
ف��ي ال��م��ئ��ة بسبب ث��ق��ة ال��م��ودع��ي��ن
بمتانة القطاع .أما التسليفات فإنها
تراجعت نتيجة األخطار في العديد
من القطاعات االقتصادية ونتيجة
جمود القطاع العقاري ،أم��ا ربحية
القطاع المصرفي فتبقى مرتفعة في
مستويات  2013أي ما يقارب 1700
مليون دوالر أميركي.

القصار

وأكد رئيس الهيئات االقتصادية،
ال��وزي��ر السابق ع��دن��ان القصار أنّ
«االق��ت��ص��اد اللبناني ال ي���زال يظهر
مناعة قوية تجاه التحديات الداخلية
والخارجية غير المسبوقة ،إذ تشير
التوقعات إل��ى أنّ م��ع�دّل النم ّو من
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
ستبقى خ�ل�ال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي عند
المستوى ذات��ه المحقق ع��ام 2013
والبالغ  1في المئة».
وأش��ار إلى أنّ «تحقيق االنطالقة
االقتصادية القوية ،تتطلب توفير
البيئة السياسية المناسبة التي يعول
عليها القطاع الخاص ،والتي يأتي في
مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية
في أق��رب فرصة ممكنة ،وتحصين

ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م���ن خ��ل�ال ال��وف��اء
باالستحقاقات الدستورية ،والسعي
م��ن دون ه����وادة م��ن ق��ب��ل األف��رق��اء
السياسيين كافة إلى تحصين لبنان
تجاه تداعيات الصراعات اإلقليمية،
واالل��ت��ف��اف ح���ول ال��ج��ي��ش وال��ق��وى
األمنية اللبنانية للوقوف س ّدا ً منيعا ً
لحماية الوطن وأبنائه جميعاً».

وزني

والحظ الخبير المالي االقتصادي
غ����ازي وزن����ي أنّ اق��ت��ص��اد 2014
ضبابي وق��ات��م «يتأثر بالتطورات
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة واالقليمية
واالستحقاقات السياسية المتعددة
بدءا ً من انتخابات رئاسة الجمهورية
إل��ى محدودية السلطة التنفيذية،
وبالتالي يمكن ال��ق��ول إنّ اقتصاد
 2014سيكون متباطئا ً وضعيفا ً
ومعدالت النمو تق ّل عن  2في المئة
بسبب عدم تحسن النشاط السياحي،
إضافة إلى عدم التحسن في القطاع
التجاري ال��ذي يسج ّل تراجعا ً بين
 20و 25في المئة في حركته ،وأخيرا ً
بسبب استمرار الجمود والتريث في
القطاع العقاري».
وأكد أنّ «عام  2014لن يشهد تقدما ً
على صعيد ملف النفط والغاز بسبب
ال��خ�لاف��ات بين ال��ق��وى السياسية،
مع اإلش���ارة إل��ى أنّ تأجيل عمليات
المناقصة ل��ه��ذا القطاع ل��ه تبعات
متعددة إن على صعيد صورة لبنان
الخارجية واستياء الشركات النفطية
ال��ع��م�لاق��ة ،أو ع��ل��ى صعيد إم��ك��ان
استيالء «إس��رائ��ي��ل» على ج��زء من
الحقول اللبنانية ،كان يفترض على
حكومة المصلحة الوطنية إيجاد ح ّل
لهذا الملف من دون تباطؤ».

تراجع �أ�سعار البنزين والغاز والكاز
وا�ستقرار المازوت
تراجعت أمس أسعار صفيحة البنزين  98أوكتان  300ليرة لبنانية و95
أوكتان  400ليرة لبنانية ،وتراجع سعر صفيحة الكاز  100ليرة لبنانية
وقارورة الغاز  300ليرة لبنانية .واستقر سعر صفيحة كل من الديزل أويل
والمازوت األحمر.
جاء ذلك في ق��رارات ،أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل اآلتي:
بنزين  98أوكتان  34000ليرة لبنانية.
بنزين  95أوكتان  33300ليرة لبنانية.
ديزل أويل للمركبات  25700ليرة لبنانية.
مازوت أحمر  25600ليرة لبنانية.
كاز  27500ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  17300ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة  12.5كيلوغرام  21000ليرة لبنانية.
ومن المتوقع أن يستمر التراجع في هذه األسعار األسبوع المقبل في شكل
مماثل بسبب التراجع الذي طرأ على سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي
الذي وصل إلى  101دوالر أميركي أمس.

مبيعات التجارة الإلكترونية العربية
ت�صل �إلى  15مليار دوالر في 2015
أظهر تقرير صادر عن شركة «بيفورت» حول «مؤشرات صناعة المدفوعات
اإللكترونية في العالم العربي لعام  ،»2014أنّ التجارة اإللكترونية ستكون
المح ّرك الرئيسي القتصادات العالم العربي خالل العشرة أعوام المقبلة ،األمر
الذي سيقود إلى تطوير وسائل الدفع اإللكتروني لكي تلبي متطلبات المستهلكين
في المنطقة بما في ذلك الخدمات الحكومية اإللكترونية.
وتو ّقعت الشركة أن يرتفع حجم المبيعات في صناعة التجارة اإللكترونية
في العالم العربي من  9مليارات دوالر في عام  2012إلى  15مليار دوالر في عام
 .2015أما بالنسبة إلى التجارة عبر الهواتف المحمولة ،فمن المتو ّقع أن ترتفع
المبيعات التي تتم عبرها من  900مليون دوالر في عام  2012إلى  3مليارات
دوالر في عام  ،2015األمر الذي يعكس اإلمكانات الضخمة التي تمتاز بها هذه
القناة التجارية في المنطقة.

«�أوبك» 29.2 :في المئة الن�سبة
العالمية الحتياطات الغاز العربية
أعلنت منظمة «أوبك» أنّ االحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول
العربية بلغت مع نهاية  2012نحو  1.9تريليون قدم مكعبة أي ما نسبته
 29.2في المئة من االحتياطات العالمية.
وأضافت أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تملك نحو  77في المئة من
االحتياطات العربية من الغاز الطبيعي ،موضحة أنّ تلك االحتياطات تتركز
في قطر والسعودية واإلمارات تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من
الغاز الطبيعي بنحو  8.4مليار قدم مكعبة وبنسبة  15.4في المئة من إجمالي
االحتياطات العربية من الغاز.
كما أفادت بأنّ الدول العربية ساهمت بالحصة األكبر في الزيادة العالمية
في إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة بين  2002و 2012وبلغت  796.3مليار
متر مكعب حيث بلغت الزيادة في إنتاج الغاز في الدول العربية خالل الفترة
نفسها نحو  253.4مليار متر مكعّ ب أي ما يعادل  31.8في المئة من إجمالي
الزيادة العالمية.

الذهب دون  1300دوالر
استقر الذهب دون مستوى  1300دوالر لألوقية أمس ،بعد موجة خسائر
استمرت ثالثة أيام ،إذ عززت بيانات قوية من قطاع اإلسكان األميركي أسواق
األسهم وحدّت من جاذبية الذهب كمالذ آمن.
وبينما يراقب المستثمرون التوترات السياسية المحتدمة ينتظرون أيضا ً
محضر وقائع اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي (المركزي األميركي) في
شهر تموز بحثا ً عن مؤشرات على آفاق السياسة النقدية للمجلس.
ولم يشهد سعر الذهب في المعامالت الفورية تغيرا ً يذكر ليستقر عند
 1295.44دوالر لألوقية بحلول الساعة  06:43بتوقيت غرينتش بعدما
انخفض  1.3في المئة في الثالث جلسات الماضية.
واستقر سعر الذهب في العقود األميركية عند  1297دوالراً.
والمست الفضة أدنى مستوياتها في شهرين عند  19.47دوالر لألوقية
بينما ارتفع البالتين  0.23في المئة إلى  1435.24دوالر لألوقية.
أما البالديوم فنزل  0.05في المئة مستقرا ً قرب أعلى مستوى في 13
عاماً.

