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جل�سة طارئة لم�صرف �سورية المركزي
للبحث في �أ�سباب تراجع �سعر ال�صرف

افتتاح منتدى الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة

حكيم :العمود الفقري لتحفيز النمو االقت�صادي
�شرف الدين :تخلق  82في المئة من فر�ص العمل
أشار وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم إلى أنّ «المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ه��ي ال��ع��م��ود الفقري
لالقتصاد وه��ي الحافز األساسي
نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وتحفيز
النمو االقتصادي».
وخ�ل�ال رعايته افتتاح منتدى
«المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
الطريق إل��ى التنمية االقتصادية
والعدالة االجتماعية» ،والذي ّ
ينظمه
اتحاد المصارف العربية بالتعاون
مع «إي��دال» ومصرف لبنان ووزارة
االقتصاد والتجارة واالتحاد الدولي
للمصرفيين العرب واالتحاد العربي
للمنشآت الصغيرة ،ال��ذي ينعقد
ع��ل��ى م���دى ث�لاث��ة أي���ام ف��ي فندق
«موفنبيك» ،كشف حكيم عن قيام
وزارة االقتصاد والتجارة بالعديد
من ال��م��ب��ادرات «أهمها العمل على
وض���ع م��ي��ث��اق وط��ن��ي ي��ه��دف إل��ى
تعريف وتحديد ماهية الشركات
ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة الحجم،
ورسم أطر العمل لتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والتركيز على
رف��ع مستوى المؤسسات القائمة
والتي يبلغ عددها حتى اليوم حوالى
 67000شركة صغيرة ومتوسطة
الحجم».

شرف الدين

وأش�����ار ال��ن��ائ��ب األول لحاكم
م��ص��رف لبنان رائ���د ش��رف الدين
إل��ى أنّ «األوض���اع االقتصادية في
المنطقة ليست ف��ي أف��ض��ل ح��ال،
فتوقعات صندوق النقد الدولي أن
ال تتجاوز نسب النمو الـ 3.6في

المتحدثون خالل المنتدى
المئة في العام الحالي و 3.9في
المئة للعام المقبل ،وه��ي معدالت
أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية
( 5.3-4.9في المئة) ومن هنا يكمن
التحدي بالسعي إل��ى زي��ادة النمو
االقتصادي ورفع مستويات الدخل
مما يساعد على تحسين التنمية
االقتصادية واالجتماعية» .وأضاف:
«تتراوح نسبة مساهمة المؤسسات
المتوسطة والصغيرة م��ن مجمل
الناتج المحلي ما بين  33في المئة
في المملكة العربية السعودية ،و50
في المئة في األردن ،و 80في المئة
في مصر وص��وال ً إل��ى  99في المئة

في لبنان .كما تخلص الدراسة إلى
مساهمتها في خلق النسبة األكبر
من فرص العمل 82( ،في المئة في
لبنان مثالً) ،في حين تقدّر الفجوة
التمويلية ل��ه��ذه ال��م��ؤس��س��ات في
الشرق األوسط بما بين  110و140
مليار دوالر».

طربيه

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية
التحاد المصارف العربية ورئيس
م��ج��ل��س إدارة االت���ح���اد ال��دول��ي
للمصرفيين العرب جوزف طربيه،
إلى غياب االستراتيجيات العربية

�أو�ضحت ما ن�شر عن عدادات م�صنعة في «�إ�سرائيل»

«كهرباء لبنان» :ننتظر توجيهات المراجع المخت�صّ ة
بعد أن أثير في بعض وسائل اإلع�لام عن مشروع
العدادات الذكية وارتباط بعض الشركات المصنعة لهذه
العدادات بـ«إسرائيل» ،أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان
في بيان ،أنّ المشروع المذكور «يأتي ضمن إطار العقد
الموقع بين المؤسسة وشركات مقدمي خدمات التوزيع
الثالث ،وبالتالي فإنّ هذه الشركات هي المولجة تقديم
هذه العدادات وتركيبها بما في ذلك التعاقد مع الشركات
المصنعة لهذه العدادات».
وأضاف البيان« :أنّ مؤسسة كهرباء لبنان ،وحرصا ً
منها على األم��ن القومي اللبناني ،والتزاما ً بالقوانين
واألن��ظ��م��ة المرعية اإلج���راء وال سيما لجهة االل��ت��زام
بمقاطعة «اس��رائ��ي��ل» ،وحيث تبيّن من خ�لال تصفح
المواقع اإللكترونية أنّ اثنتين من الشركات المصنعة
التي اقترحتها شركات مقدمي الخدمات لتنفيذ المشروع
تتعاون على مستوى البرامج ( )Softwareمع بعض
الشركات اإلسرائيلية ،أرسلت بتاريخ 2014/7/24
كتبا ً للوزارات المعنية تطلب فيها إفادة المؤسسة عن
إمكانية السماح لشركات مقدمي الخدمات بالتعاقد مع
الشركات المصنعة المذكورة ،لكي يتسنى لها إبالغ
شركات مقدمي الخدمات ضمن المهل التعاقدية ،وهذه
ال���وزارات ه��ي :الطاقة والمياه (ك��ت��اب رق��م ،)8080

الداخلية والبلديات (كتاب رقم  ،)8077الدفاع الوطني
(ك��ت��اب رق��م  ،)8079االقتصاد (ك��ت��اب رق��م ،)8078
واالتصاالت (كتاب رقم .»)8076
وأشارت المؤسسة إلى «أنّ القول إنّ مؤسسة كهرباء
لبنان تحركت على إثر التقرير الذي بث عن الموضوع
ٍ
مناف للحقيقة،
على إحدى شاشات التلفزة اللبنانية هو
حيث أنّ التقرير المذكور بث بتاريخ 2014/8/13
بينما تم إرس��ال الكتب إلى ال��وزارات المعنية بتاريخ
 ،2014/7/24كما أنه أشير في التقرير نفسه إلى أن
مؤسسة كهرباء لبنان قامت بإرسال الكتب المذكورة
أعاله».
وأكدت أنها «على تواصل دائم ومباشر مع مخابرات
الجيش اللبناني ومع المراجع القضائية المعنية التخاذ
القرار المناسب بهذا الشأن».
وج��دّدت المؤسسة «حرصها على التزام القوانين
النافذة ،وكما كانت سباقة إلى مراسلة الوزارات المعنية
في ما يتعلق بموضوع العدادات الذكية ،هي بانتظار
توجيهات هذه ال��وزارات التخاذ القرار المناسب .وك ّل
ما يشاع في هذا السياق ليس سوى إشاعات مغلوطة
ومغرضة بعيدة من الواقع وتهدف مرة أخرى إلى تشويه
الحقائق وتضليل الرأي العام».

ندوة لم�شروع مقدمي الخدمات

�أبو جودة� :إ�صالح توزيع الكهرباء
حجر الزاوية في تر�شيد القطاع

على المستوى الوطني «لتفعيل
دور ه��ذا القطاع إن لناحية الدعم
وال��ت��ش��ج��ي��ع ،أو ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى
التمويل» ،مضيفاً« :أنّ التجربة في
دول العالم المتقدم كما في بعض
دولنا العربية أثبتت أنّ المشاريع
الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة
على الصمود في مواجهة المتغيرات
واألزمات والتقلبات االقتصادية من
المشاريع الكبيرة».

القصار
ّ

وشدّد رئيس الهيئات االقتصادية
عدنان القصار على أنّ «المشاريع

الصغيرة والمتوسطة ف��ي العالم
ال��ع��رب��ي تشكل أك��ث��ر م��ن  90في
ال��م��ئ��ة م��ن م��ج��م��ل ال��م��ش��اري��ع في
البالد العربية ،وتتميز بمساهمتها
ال��م��رت��ف��ع��ة ف���ي ال��ن��ات��ج المحلي
اإلجمالي ،وبقدرتها على استقطاب
وتوظيف العمالة ،وب��األخ��ص من
ف��رص العمل التي يوفرها القطاع
الخاص ،والتي تشكل عموما ً  40في
المئة من إجمالي فرص العمل التي
يوفرها القطاع الخاص العربي»،
معتبرا ً أنها «تشكل مفتاحا ً أساسيا ً
ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي األس��اس��ي لنا
اليوم في العالم العربي ،والمتمثل
بالقدرة على تحقيق معدالت عالية
من النمو المستدام والقادر على خلق
الوظائف الجديدة بالكمية والنوعية
ال��م��ن��اس��ب��ت��ي��ن ،ب��ه��دف ال��ت��ص��دي
لمعضلة البطالة المتفاقمة التي تقدر
بنسبة  16في المئة  ،وبما يفوق
 25في المئة بالنسبة للشباب ،بما
يعتبر أعلى المعدالت في العالم على
اإلطالق».

موري

وت���ح���دث م��س��ت��ش��ار االت���ح���اد
األوروبي لشؤون التنمية المستدامة
في لبنان مارتشيلو موري ،فتناول
واقع العالقة بين التنمية المستدامة
والعدالة االجتماعية ،معتبرا ً أنّ
«النمو االقتصادي ال��ذي يستثني
شرائح اجتماعية واسعة من حلقة
الرفاه االجتماعي من شأنه أن يفاقم
بسرعة ان��ع��دام ال��م��س��اواة ويزيد
شعور الفئات غير المشمولة بهذا
الرفاه بالغبن».

وزير البيئة يدعو �إلى حماية الدالية
وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا ً إلى وزير األشغال والنقل غازي زعيتر
يؤكد فيه «حماية موقع دالية الروشة من التعديات والمشاريع الخاصة التي
تقام عليها وأعمال التشويه عبر فصل الكورنيش البحري عن الموقع ،وذلك
استنادا ً إلى كتاب الحملة األهلية للحفاظ على دالية الروشة الذي شكا من
وضع شباك وأسالك حول الدالية ،ما يمنع المواطنين من التمتع بهذا المرفق
العام».
وجه المشنوق كتابا ً مماثالً إلى رئيس بلدية بيروت بالل حمد أضاف
كما ّ
إليه ما يلي »:التزاما ً بقانون حماية البيئة الرقم  444تاريخ  29تموز 2002
(الباب الرابع) الذي يحتم إجراء دراسات فحص بيئي مبدئي وتقييم أثر بيئي
للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها،
وحيث أنّ مرسوم أصول تقييم األثر البيئي (المرسوم الرقم  8633تاريخ  7آب
ونص على
 ،)2012قد حدّد الشواطئ البحرية ضمن المناطق الحساسة بيئياً،
ّ
أنّ المشاريع المقترحة التي تقع ضمن هذه المناطق الحساسة بيئيا ً تخضع إلى
دراسة تقييم أثر بيئي ،وحيث أنّ مواقع عين المريسة ،دالية الروشة والرملة
البيضاء هي من الشواطئ البحرية ،وبالتالي هي ضمن المناطق الحساسة
بيئيا ً التي ينطبق عليها ما نص عليه مرسوم أصول تقييم األثر البيئي المذكور
أعاله« ،نطلب منكم عدم إعطاء أي رخص بناء في مناطق عين المريسة ،دالية
الروشة والرملة البيضاء من دون إجراء دراسة تقييم األثر البيئي من قبل إحدى
الشركات المخولة وعدم البدء بأية أعمال قبل تقديم التقرير المطلوب إلى وزارة
البيئة والحصول على موافقتها على الدراسة المقدمة».

ارتفاع �أ�سعار اال�ستهالك في تموز
أفادت إدارة اإلحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ،في بيان أمس ،أنّ
الرقم القياسي ألسعار االستهالك في لبنان لشهر تموز  2014سجل ارتفاعا ً
قدره  0.2في المئة بالنسبة إلى شهر حزيران .2014
وبحسب البيان ،سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ،ارتفاعا ً في بيروت
بنسبة  0.2في المئة ،وفي الشمال بنسبة  0.5في المئة ،وفي البقاع بنسبة
 0.5في المئة ،وفي الجنوب بنسبة  1.2في المئة ،وفي محافظة النبطية بنسبة
 1.6في المئة.
وأشار البيان إلى أنّ مؤشر أسعار االستهالك في لبنان لشهر تموز 2014
سجل ارتفاعا ً وقدره  2.7في المئة نسب ًة الى شهر تموز .2013

نقابة موظفي المرف�أ :لإقرار �سل�سلة
تتنا�سب وحجم الغالء الفاح�ش
دعت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت إلى إق��رار «سلسلة عادلة للرتب
وال��روات��ب تتناسب مع حجم الغالء الفاحش ال��ذي ينهش الجسم النقابي
والعمالي ،واإلسراع في تعيين جلسة تشريعية إلقرار السلسلة وإنصاف أهلها
من هيئات تعليمية وإدارة عامة وأسالك عسكرية مختلفة».
وأكدت النقابة في بيان أنّ وقوفها «مع إقرار السلسلة العادلة هو إلحقاق
الحق وإنصاف فئات كبرى ،منها :جيش باسل يحفظ أمتنا وكرامتنا في هذه
الظروف المصيرية ويقاتل دفاعا ً عن عرضنا وأرضنا ،وأمن عام هو عين ال
تغيب عن المخططين ،والمتواطئين والمتآمرين ،وأمن داخلي وأمن دولة ينظم
حياتنا اليومية ويكشف أوكار المفتتين».
وأضاف البيان« :إنّ وقوفنا مع إقرار السلسلة العادلة هو وقوف مع اإلدارة
العامة بكل مقوماتها وعناصرها ،إدارة متروكة لمصيرها منذ عشرات السنين،
إدارة المواطنين ،والمتعاقدين ،والمتقاعدين التي تئن من هول النسيان».
وختمت النقابة« :إنّ وقوفنا مع السلسلة هو إلنتاج جيل جديد خالق ،عبر
مدرسة وجامعة نموذجية ترعاها هيئات تربوية وتعليمية تنعم بح ّد أدنى من
الحقوق لتحفظ كرامتها وعنفوانها وتحفز عطاءاتها ولتقوم بواجباتها».

أبو جودة متحدثا ً خالل الندوة
اعتبر المدير العام لشركةBUS
فادي أبو جودة أنّ «مشروع مقدمي
ال��خ��دم��ات ه��و م��ث��ال للشراكة بين
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص وال��ق��ط��اع ال��ع��ام
ف��ي ادارة م��راف��ق ال��دول��ة م��ن دون
خصخصتها».
وخالل ندوة صحافية عقدت في
«ن���ادي الصحافة» أم���س ،بدعوة
م��ن م��ش��روع م��ق��دم��ي ال��خ��دم��ات -
ش��رك��ة  ،BUSت��ن��اول��ت «م��ش��روع
تأهيل قطاع توزيع الكهرباء وما
يواجهه من تحديات وما تحقق من
إنجازات» ،قال أبو جودة« :نسعى
من أجل الدفاع عما نعتبره قضية
مقدسة ذات جوانب ثالثة :قضية
بشر ،أخوتنا ورفاقنا في العمل ،ممن
أطلق عليهم في الماضي لقب «عمال
غب الطلب» ،وقضية شعب ،شعبنا
الذي يحرم من حقه بمقومات الحياة
الكريمة والكهرباء النظيفة والخدمة
المستدامة ،وقضية وطن ننحره».
وأضاف« :تتع ّرض التجربة الرائدة
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واألس��اس��ي��ة وال��ض��روري��ة إلص�لاح
قطاع ت��وزي��ع الكهرباء ف��ي لبنان
إل��ى حملة ش��رس��ة م��ن الطفيليين
وال��م��اف��ي��ات وال��م��س��ت��ق��ي��ل��ي��ن من
مسؤولياتهم ومن كل من راهن على
مقدرته لطمس الحقائق وتشويه
الوقائع بغية الطعن في أهم عملية
إصالحية في تاريخ لبنان تخوضها
مؤسسة الكهرباء بالشراكة مع
مقدمي الخدمات».
ورأى أنّ «مشروع مقدمي الخدمات
هو مثال للشراكة بين القطاع الخاص
والقطاع العام في إدارة مرافق الدولة
م��ن دون خصخصتها» ،الف��ت�ا ً إلى
أنّ «هذا المشروع و ّفر فرصة ثمينة
الستفادة الدولة من مرونة القطاع
الخاص وخ��ب��رات��ه» .وق��ال« :يكفي
أن نذكر أنّ أكثر م��ن  50مهندسا ً
اختصاصيا ً في مختلف المجاالت،
يشاركون في تنفيذ هذا المشروع من
قبل شركة .»BUS
وبالنسبة إل��ى األرب���اح الطائلة

التي يقال إنّ الشركة تحققها ،أوضح
أبو جودة أنّ الشركة «أنفقت على هذا
المشروع في أقل من سنتين ما يقارب
ِ
تستوف منها
المئة مليون دوالر ،ولم
حتى اآلن سوى نحو  40مليون دوالر
أي أقل من النصف».
وأ ّكد أنّ «مكافحة الهدر غير الفني
المستفحل ،مستحيلة في بلد مثل
لبنان ،من دون تنفيذ نظام العدادات
الذكية وربطها بمركز تحكم واحد في
مؤسسة كهرباء لبنان ،وهذا سيتطلب
تحديث شبكة توزيع الكهرباء في
جميع المناطق اللبنانية» ،الفتا ً إلى
أنّ «التجربة النموذجية للعدادات في
المناطق التي اختيرت من مؤسسة
كهرباء لبنان ،أك��دت إمكان خفض
الهدر في التيار من  40في المئة إلى
م��ا دون  10ف��ي المئة بعد اكتمال
تأهيل الشبكة ،مما يعني توافر
إمكان إصالح قطاع توزيع الكهرباء،
وهو حجر الزاوية في ترشيد القطاع
بكامله».

الذهب يتراجع الى �أقل م�ستوى في �شهرين
واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي أمس ،ليتراجع
 1في المئة في أدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدوالر بعد مؤشرات من مجلس
االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي) على أنه قد يرفع أسعار الفائدة أقرب
من المتوقع.
وأظهرت محاضر اجتماع المجلس لشهر تموز أنّ تعافي سوق العمل األميركية في
شكل مفاجئ قد يدفع المجلس إلى رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان يتوقع ،على رغم
أنّ معظم المسؤولين يرغبون في المزيد من األدلة قبل أن يغيروا وجهة نظرهم.
وهبط سعر الذهب في المعامالت الفورية  1.2في المئة إلى  1276.90دوالر
لألوقية (األونصة) في أدنى مستوى منذ  19حزيران قبل أن يتعافى قليالً بحلول
الساعة  06:35بتوقيت غرينتش ليجري تداوله منخفضا ً  0.9في المئة عند
 1280.04دوالر.
ونزل سعر المعدن في العقود األميركية اآلجلة  1.6في المئة إلى  1274.90دوالر
لألوقية.
وج��رى ت��داول ال���دوالر عند أعلى سعر في  11شهرا ً أم��ام سلة من العمالت
الرئيسية.
ونزلت الفضة في التعامالت الفورية  0.46في المئة إلى  19.36دوالر لألوقية
بينما انخفض البالتين  0.06في المئة إلى  1421.7دوالر لألوقية .ونزل البالديوم
 0.01في المئة إلى  863.2دوالر لألوقية.

عقد مصرف سورية المركزي أمس ،جلسة تدخل طارئة
للبحث في مسببات وعوامل التراجع األخير الذي طرأ على
سعر صرف الليرة السورية في مقابل ال��دوالر األميركي
واتخاذ إج��راءات ضرورية إلع��ادة االستقرار إلى سعر
الصرف ومنع المضاربين من توظيف العوامل الطارئة
ألغ���راض زع��زع��ة اس��ت��ق��راره وخلق مستويات سعرية
وهمية.
وأوضح المشاركون في الجلسة أنّ سعر الصرف المس
خالل األسبوع الماضي مستويات مبالغ فيها وغير مبررة
اقتصاديا ً تراوحت بين  172.5و 173.5ليرة للدوالر،
وأوضحوا أنّ المستجدات الطارئة على صعيد سعر صرف
الليرة السورية والتي يمكن حصرها بوجود عمليات
مضاربة على الليرة السورية وبصفقات كبيرة خالل
األسبوع الماضي كان الهدف منها خلق أسعار وهمية
وتحقيق أرباح غير مشروعة حيث استغل المضاربون
التطورات األمنية والعسكرية والسياسية التي تشهدها
الدول المجاورة بخاصة العراق بفعل التنظيمات اإلرهابية
المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية السورية -
العراقية.
ولفت المشاركون إل��ى التأثير السلبي والمستمر
لنشاط بعض المواقع اإللكترونية وبعض صفحات
مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات اإللكترونية
على أجهزة الهواتف المحمولة على استقرار سعر صرف
الليرة السورية من خالل دورها في تناقل وإشاعة أسعار
ال ترتكز إلى أسس موضوعية أو تعكس السعر الموجود
في السوق.
وأشاروا إلى اتساع نشاط عمليات التهريب عبر الحدود
من أجل إدخال بعض السلع ذات االستهالك الواسع من
قبل المواطنين كالدخان والهواتف النقالة ما يبقي السوق
الموازية تحت ضغط الطلب شبه الدائم على هذه السلع.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة «قدرة

المصرف على تلبية احتياجات السوق كافة من القطع
األجنبي سواء لتمويل العمليات التجارية أو غير التجارية
ومواصلة إجراءاته لرفع نسبة تمويل المستوردات والتي
ترواحت خالل األسبوع الماضي بين  80و 100في المئة
من إجمالي حجم الطلبات اليومية الواردة إلى المصرف من
طريق المصارف المرخصة العاملة في سورية وبالتنسيق
مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية» .وأض��اف:
«سيكون هناك تشدّد في اإلجراءات العقابية الرادعة بحق
المتالعبين بسعر الصرف في السوق الموازية ومالحقة
كل من يتعامل بالقطع االجنبي فيها أو يمارس عمليات
التهريب» ،الفتا ً إلى أهمية «تفعيل جهود شركات الصرافة
لتوظيف واستخدام شريحة الـ  20في المئة بشكل أكثر
فاعلية من خالل الترويج لهذه اآللية والتوسع في تمويل
وتلبية حاجة السوق من القطع األجنبي وفق قيود مخففة
ت ّم اإلعالن عنها مسبقاً».
ودعا ميالة إلى «عدم االنجرار وراء أي اسعار لسعر
صرف الليرة يتم تناقلها من دون التأكد من موثوقية
مصادرها» ،مشدّدا ً على «استمرار المصرف في سياسته
الهادفة إلى تبسيط اإلجراءات المتعلقة بالتعامل بالقطع
األجنبي بشكل تدريجي تبعا ً لظروف ك ّل مرحلة بهدف
تعزيز حالة االرتياح في السوق».
ولفت إلى أنّ المصرف المركزي «ق��ادر على التحكم
في السوق من خالل امتالكه األدوات والوسائل الكفيلة
بجذب سعر الصرف في السوق الموازية إلى المستويات
المستهدفة من قبله والتي تتالءم مع ظ��روف المرحلة
الراهنة وإعادة هذا السعر إلى مستويات مقبولة».
وتخلل الجلسة عرض شريحة لبيع القطع األجنبي
بقيمة  20مليون دوالر أميركي على مؤسسات الصرافة
ألغراض التدخل في السوق ولم يتقدم أي من هذه الشركات
بأي طلب لشراء القطع األجنبي نتيجة وجود عرض ٍ
كاف
في السوق من القطع قادر على تلبية الطلب الموجود فيه.

ف�ضيحة في م�ست�شفى العا�صي في الهرمل
و�أبو فاعور يحيل طبيب ًا مراقب ًا �إلى الق�ضاء
كشف وزير الصحة العامة وائل
أب��و ف��اع��ور ع��ن فضيحة ارتكبها
طبيب م��راق��ب و ّق���ع ع��ل��ى بياض
ط��ل��ب��ات اس��ت��ش��ف��اء لـ»مستشفى
العاصي» في الهرمل ،مشيرا ً إلى
أنّ «إجراءات اتخذت في ّ
حق كل من
الطبيب والمستشفى وأنّ التعامل
سيكون مختلفا ً من اآلن وصاعدا ً في
هذه المسائل».
وخ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي عقده
في القاعة الزجاجية في الجامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة – ال��م��ت��ح��ف ،ق���ال أب��و
فاعور« :إنّ الكارثة الكبرى اليوم
تتمثل في أنّ طبيبا ً مراقبا ً في وزارة
الصحة و ّقع طلبات استشفاء على
بياض ألح��د المستشفيات ،يفوق
عددها مئتي طلب ،ألنه يقبض ماال ً
من المستشفى ،وألنّ هناك عملية
س��م��س��رة وس���رق���ة م��ش��ت��رك��ة بين
الطبيب المراقب والمستشفى .كما
أنّ ملفه يحتوي ع��ش��رات طلبات
االستشفاء المضخمة ،فاليوم الذي

يمضيه المريض ف��ي المستشفى
يصبح ثالثة عشر يوما ً والخمسة
أي��ام تصبح ثمانية وعشرة واثني
عشر ي��وم �اً» .وأس���ف« :ل��ك��ون هذا
األمر ليس مسيئا ً فقط إلى الطبيب
ال��م��راق��ب وال��م��س��ت��ش��ف��ى ،ب���ل هو
م��س��يء ف��ي ال���درج���ة األول����ى إل��ى
ال��دول��ة اللبنانية ووزارة الصحة
والمواطنين اللبنانيين ،وخصوصا ً
الفقراء ال��ذي��ن نتلقى منهم يوميا ً
ع��ش��رات االت��ص��االت ،وه��م واقفون
ينتظرون على أب��واب مستشفيات
ترفض استقبالهم ألنّ السقف المالي
المحدّد في العقد بين المستشفى
ووزارة الصحة قد انتهى .وتضطر
ع��ن��ده��ا ال�����وزارة إل���ى إج����راء عقد
م��ص��ال��ح��ة ل��ي��دخ��ل ال��م��ري��ض إل��ى
المستشفى خ��ارج السقف المالي
المتفق عليه أساساً».

اإلجراءات المتخذة

وأعلن أبو فاعور أنّ «اإلج��راءات

التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة
الخاصة ستشمل توقيف الطبيب
المعني ع��ن العمل وإح��ال��ت��ه على
النيابة ال��ع��ام��ة» .وإذ دع��ا نقابة
األطباء إلى «عدم القول أنها ستنظر
في األم��ر ،بل أن تكون أكثر حرصا ً
على سمعة األطباء» ،أكد أنّ «أساليب
الحماية التي كانت تحصل أحيانا ً
لن تؤثر في ق��راره» .وأض��اف« :إنّ
العقد مع المستشفى سيلغى حكما ً
وستحال المستشفى إلى القضاء،
على أن يتم توزيع السقف المالي
ال���ذي ك��ان م��رص��ودا ً للمستشفى
الموجودة في منطقة نائية وفقيرة
ومحتاجة على المستشفيات األخرى
الموجودة في المنطقة نفسها والتي
تستوفي الشروط» .وأمل بأن «يكون
ه��ذا ال��ح��دث إن����ذارا ً ك��اف��ي�ا ً ل���وزارة
الصحة ولكل األطباء منعا ً لتكراره،
وخصوصا ً أنه يشكل نقيصة كبرى
للدولة اللبنانية وخطأ كبيرا ً في ّ
حق
المواطنين والفقراء».

ملتقى الت�أثير المدني �سلم بري و�سالم
درا�سة حول الإفادة من ينابيع المياه العذبة
سلم ملتقى التأثير المدني رئيس مجلس النواب نبيه
بري ورئيس الحكومة تمام سالم ورئيس لجنة الطوارئ
لمكافحة الجفاف ال��وزي��ر سمير مقبل ورئ��ي��س لجنة
الطاقة النيابية محمد قباني وال���وزراء ،دراس��ة لإلفادة
من ينابيع المياه العذبة تحت البحر قبالة شاطئ شكا،
وذلك باالستناد إلى اقتراحات كان تقدم بها الملتقى في
 2014/4/29في لجنة األشغال العامة والطاقة والمياه
والنقل النيابيَّة لمعالجة أزمة المياه في لبنان .وتتضمن
الدراسة كيفية اإلف��ادة من ُق��درات الجيش ال ُّلبناني في
سحب مياه الينابيع العذبة من خ�لال التنسيق بين

سالح الهندسة وسالح القوات البحريَّة والق َّوات الجويَّة،
وبتمويل من مصرف لبنان.
علما ً أنّ الملتقى كان تبلَّغ من حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة االستعداد للتمويل بعد موافقة مجلس الوزراء على
هذه العملي َّة وذلك في تكامل للعمليَّة الوطنيَّة السياديَّة
بما يؤمِّن كمية النقص في المياه في بيروت وجبل لبنان
على مدى األشهر الثالثة المقبلة.
وأمل الملتقى ال َّتعا ُون في عمليَّة نموذجيَّة ُتثبت إمكانيَّة
نجاح التنسيق بين الدَّولة والقطاع الخاص والمجتمع
المدني.

«�آروب» تطلق
بطاقتها االئتمانية الجديدة
أطلقت شركة «آروب» للتأمين
في مؤتمر صحافي عقدته في المقر
الجديد للشركة في الزلقا ،بطاقة
«آروب  »Signatureاالئتمانية
الجديدة من «فيزا» ،احتفاال ً بعيد
الشركة األربعين.
وحضر المؤتمر كل من رئيس
مجلس اإلدارة والمدير العام لـ
«آروب» حبيب رح���ال ،المدير
العام لبنك لبنان والمهجر ونائب
رئ��ي��س مجلس اإلدارة والمدير
العام في «آروب» فاتح بكداش،
المدير العام للصيرفة بالتجزئة
ف��ي بنك لبنان والمهجر الياس

قرقتنجي ،ومدير شركة «فيزا» في
لبنان رمزي الصبّوري.
وفي بيان ص��ادر عن الشركة،
«تع ّد بطاقة «آروب Signature
أول����ى ب��ط��اق��ات Signature
م��ن «ف��ي��زا» لقطاع التأمين في
لبنان والمنطقة .كما تحمل مزايا
ومنافع مميزة وحصرية لحاملها.
وصممت بطاقة «آروب» االئتمانية
ُ
ال��ج��دي��دة لتكون آم��ن��ة ،وم��رن��ة،
وموثوقة ،ولتعزز أسلوب حياة
مستخدميها بمنافع متن ّوعة.
فهي تمنحهم ،إض��اف��ة إل��ى قوة
إنفاق استثنائية في لبنان وحول

العالم ،تغطيات تأمينية شاملة،
وحسومات خاصة لدى «آروب»
للتأمين ،وب��اق��ة م��ن المكافآت
ال��ع��ال��ي��ة ال��م��س��ت��وى وام��ت��ي��ازات
حصرية ،مثال بوليصة التأمين
اإلل��زام��ي لسيارة حامل البطاقة
ض�� ّد األض����رار الجسدية كهدية
س��ن��وي��ة م��ج��ان��ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى
التأمين المجاني ض��د ح��وادث
السفر ل��دى ش��راء ت��ذك��رة السفر
بواسطة بطاقة «آروب» اإلئتمانية
والتأمين المجاني على الحياة
لحامل البطاقة يغطي الرصيد
المستحق في حال وفاته».

