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اقت�صاد

التقرير الأ�سبوعي لبنك «لبنان والمهجر»:
التوافق ال�سيا�سي يدعم �أداء البور�صة

كهرباء لبنان دعت موظفيها �إلى االلتحاق ب�أعمالهم الإثنين

المياومون :لإنهاء الأزمة قبل الوقوع في المحظور
م��ا زال���ت قضية م��ي��اوم��ي ك��ه��رب��اء لبنان
تتفاعل ،وبعد أسبوعين على إقفال أب��واب
المؤسسة من قبل المعتصمين ،احتجاجا ً
على ق��رار تحديد ال��ش��واغ��ر ،دع��ت مؤسسة
كهرباء لبنان جميع المستخدمين واألجَ ��راء
والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان إلى
االلتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي
للمؤسسة ودوائرها كافة ،وذلك صباح اإلثنين
المقبل.
في المقابل أك��د مياومو مؤسسة كهرباء
لبنان استعدادهم للتفاوض إلنهاء قضيتهم
ك��ي ال يصلوا إل��ى المحظور ي��وم االثنين،
ودعوا المدير العام ومجلس إدارة المؤسسة
والمديرين ونقابة العمال والمستخدمين
إلى الوقوف إلى جانبهم «لتطبيق القانون
والمحافظة على المال العام وم��ا تبقى من
كهرباء لبنان».
وعقد المياومون مؤتمرا ً صحافيا ً في المبنى
المركزي للمؤسسة أمس ،تال خالله حسين
قرقماز ،بياناً ،ق��ال فيه« :نحن ي��ا حضرة
المدير نعرف أنّ «الطبخة» ليست عندكم،
بل هم مجموعة من المستفيدين الخارجين
ع��ن القانون ي��ص � ّرون على ه��دم المؤسسة
ويض ّرون بسمعتكم» .وأض��اف« :لسنا قتلة
وال نهدّد بالقتل حتى من قتلنا بإصدار المذكرة
اللعنة ،لسنا خارجين عن القانون بل نطالب
بتطبيقه».
ودعا البيان «المدير العام ومجلس اإلدارة
والمديرين الشرفاء ونقابة عمال ومستخدمي

المؤسسة والمواطنين ،إل��ى ال��وق��وف إلى
جانبنا لتطبيق القانون والمحافظة على المال
العام وما تبقى من كهرباء لبنان» .كما دعا
«مجلس الخدمة المدنية إلى درس الموضوع
من الوجهة التي ص��در من أجلها القانون،
وغايتها تسوية وضع كل العمال المياومين
وإخضاعهم من دون تحديد أعداد ،للمباريات
المحصورة» .وقال قرقماز« :ليسألوا المش ّرع
إذا اشتبه عليهم األمر الذي يبقى هو الفيصل
في مطلبنا ،ونحن كنا وسنبقى تحت هذا
السقف».
وقال أمين س ّر لجنة المياومين بالل باجوق
«مستعدون للتفاوض وجاهزون ألي مسعى
خيّر إلى إنهاء األزمة كي ال نصل إلى المحظور
يوم االثنين ،حيث سيتوجه مجلس اإلدارة
والموظفون إلى مؤسسة الكهرباء».

كهرباء لبنان

ودعا مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
«جميع المستخدمين واألجَ ��راء والمتعاقدين
في مؤسسة كهرباء لبنان إلى االلتحاق بمراكز
عملهم في المبنى المركزي للمؤسسة ودوائرها
كافة ،صباح اإلثنين المقبل ،وإب�لاغ القوى
األمنية بذلك ،على أن يعقد جلسة في المبنى
المركزي للمؤسسة في التاسعة صباح اليوم
نفسه.
وقالت المؤسسة في بيان« :في ظل استمرار
ال��وض��ع ال��ش��اذ القائم ف��ي مؤسسة كهرباء
لبنان منذ نحو أسبوعين ،حيث يقوم بعض

�ب الطلب وجباة اإلك���راء السابقين
عمال غ� ّ
في المؤسسة بإقفال المداخل ونصب الخيَم
في حرم المبنى المركزي وبعض الدوائر في
المناطق ومنع الموظفين والمواطنين من
الدخول وال��خ��روج ،وحيث أنّ استمرار هذا
الوضع بدأ يؤثر في أداء المؤسسة على جميع
المستويات ،بما في ذل��ك استقرار التغذية
بالتيار الكهربائي ،وبالتالي ينعكس سلبا ً
على مصالح المواطنين ،وإثر االجتماع الذي
عقده مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في
معمل ال��ذوق الحراري بسبب تعذر الدخول
إلى المبنى المركزي نظرا ً إلى الوضع الشا ّذ
المذكور القائم فيه ،وذلك في حضور جميع
مديري المؤسسة ومعظم رؤس��اء المصالح
ورؤساء المعامل وبعض رؤساء الدوائر ،اتخذ
المجلس بإجماع أعضائه ،القرار الرقم -365
 2014/39تاريخ  2014/8/21اآلتي:
 أوالً :دعوة جميع المستخدمين واألجَ راءوالمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان إلى
االلتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي
للمؤسسة ودوائ���ره���ا ك��اف��ة ،وذل���ك صباح
اإلثنين المقبل الواقع فيه  ،2014/8/25على
أن تلغى جميع اإلج��ازات اإلداري��ة في اليوم
المذكور ،ما عدا الموجودين خارج األراضي
اللبنانية وفقا ً لألصول.
 ثانياً :دعوة مجلس اإلدارة إلى عقد جلسةفي حرم المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء
لبنان االثنين المقبل الواقع فيه 2014/8/25
الساعة التاسعة صباحاً.

قزي طالب �إدارة ال�ضمان
ملء ال�شغور في �شكا والبترون
تلقى وزير العمل سجعان قزي مراجعات من فاعليات
قضاء البترون ،تطالبه بملء الشغور في مكتبي الضمان
في كل من البترون وشكا ،خصوصا ً أنّ مكتب شكا تع ّرض
لشغور منذ ثالثة أشهر إثر التوقيفات التي جرت لعدد من
العاملين فيه والمتعاملين معه.
وقال قزي في بيان صادر عن مكتبه أمس« :من المعلوم
أنّ القضاء كان قد أوقف تسعة أشخاص متورطين في
اختالس نحو  932مليون ليرة لبنانية واستمروا قيد
التوقيف مدة شهرين وأُفرج عنهم أول من أمس بكفاالت
مالية مرتفعة ،في انتظار بدء المحاكمات بعدما كشفت
التحقيقات عن ثبوت ال ُتهم باالختالس» .وأضاف البيان:
«بنا ًء على هذا الواقع ،أوعز وزير العمل إلى إدارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،ملء الشغور في األيام القليلة
المقبلة ليتمكن مكتبا البترون وشكا من خدمة المواطنين
المضمونين بالسرعة المطلوبة».

وك��ان قزي استقبل أمس وفد نقابة أصحاب مكاتب
االستقدام.

توضيح

من جهة ثانية ،وبنا ًء على المذكرة الرقم  1/27الصادرة
في  14آب  2014والمتعلقة بخضوع العمال والعامالت
األجانب الختبار جلدي للسل وصورة شعاعية للصدر،
أصدرت وزارة العمل بيانا ً أوضحت فيه أنه «سقط سهوا ً
في البند الثالث من المذكرة ،اإلشارة إلى قبول الفحوصات
الصادرة عن المختبرات الخاصة أيضاً ،بحيث أصبحت
الفقرة على الشكل التالي« :تقبل طلبات إج��ازات العمل
«أول مرة» والتجديد بنا ًء على نتائج االختبار الجلدي
والصورة الشعاعية للصدر الصادرة عن المستشفيات
الحكومية والخاصة والمختبرات المرخص لها .على أن
تبقى باقي بنود المذكرة سارية المفعول».

حكيم :لتدعيم البنى التحتية واالقت�صادية للمدينة

أكد رئيس لجنة األشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني وجود
مخالفات عدة في مشروع س ّد جنة ،ورفع بهذا الخصوص كتابا ً مفتوحا ً إلى
رئيس الحكومة تمام سالم بعنوان «فضيحة س ّد جنة».
من الناحية الفنية ،أشار قباني إلى أنّ الوكالة األلمانية الرسمية BGR
وهي الجهة المكلفة من الحكومة األلمانية بالتعاون التقني مع لبنان في
موضوع المياه ،أجرت خالل العام  2012دراسات نتج منها تقرير ،يفيد بأنّ
نسبة التسرب المائي الهائلة «تتراوح بين  35و 52في المئة وهي تبدأ من
ارتفاع  800متر وحتى  860متراً ،والتسرب األكبر بين ارتفاع  810و 820متراً.
وتصميم س ّد جنة هو الرتفاع  834مترا ً كحد أدنى و 839مترا ً كحد أقصى».
ولفت إلى أنّ الشركة االستشارية الفرنسية العالمية  SAFEGEوالتي كلفتها
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ،بالتأكد من المعلومات أوضحت في تقرير
أعدته «أنّ الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية
معقدة ال تناسب إنشاء خزان مائي» ،كما أكدت «أنّ طبقات الحوض ليست
عازلة للمياه» ،مشدّدة« :على دور الفوالق الموجودة في المنطقة في تسريب
مياه بحيرة السد».
وذ ّكر قباني بكتاب المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة
والمياه الدكتور فادي قمير وهو المسؤول عن السدود ،والذي «اعترض خطيا ً
على مشروع سد جنة كما أع ّد للتلزيم ،ونشر كتابه خالل شهر آذار الماضي في
الصحف المحلية .ثم إنه طلب نقله من وزارة الطاقة والمياه بسبب تصرفات
وزيره غير القانونية».
ومن ناحية المخالفات القانونية ،قال قباني« :إنّ تنفيذ سد جنة عبر مؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان ،باالستناد إلى رأي ص��ادر عن دي��وان المحاسبة
بتاريخ  ،2009/4/14يخالف قواعد االختصاص التي حددها القانون لكل من
الهيئات القضائية ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه .وهذا ما أكده الرأي
الصادر عن هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل».
واستند قباني في كتابه أيضاً ،إلى الكتاب الذي أرسله وزير البيئة محمد
المشنوق والذي طلب فيه وقف العمل بسد جنة.
وق��ال« :أتمنى على حكومتكم وضع اليد على الموضوع وبالتالي وقف
تمادي وزارة الطاقة والمياه في مخالفة القوانين والمعطيات الفنية من
المراجع الدولية ،والعمل على اتخاذ اإلجراءات إللزام الوزارة ومؤسسة مياه
بيروت وجبل لبنان التقيد بالقرار الصادر عن هيئة التشريع واالستشارات
وبالمعلومات المحددة من المرجعيتين  BGRو.»SAFEGE

ارتفاع طفيف في �سعر الذهب

حكيم يتسلم درعا ً تقديرية من رئيس جمعية تجار عاليه
على خريطة السياحة العالمية».
وأع��ل��ن رئ��ي��س جمعية تجار
عاليه سمير شهيب أن الجمعية
«تركز على المؤسسات الصغيرة»
داعيا ً إلى دعمها» .وقال« :بالنسبة
إلى المؤسسات الكبيرة فإنّ روح
المبادرة واإلب��داع وتأمين الدعم
ال�لازم لها في جو من االستقرار

تشكل األساس والعمود الفقري».
وألقى رئيس بلدية عاليه وجدي
مراد كلمة أمل فيها «بأن تتحسن
األحوال ليعود إخواننا الخليجيون
�ب لبنان
إل��ى وطنهم الثاني األح� ّ
ومدينتهم عاليه كما في السنوات
الماضية ألننا نعتبرهم من أهل
عاليه وليس ضيوفها».

ارتفعت أسعار الذهب قليالً أمس ،مع هبوط األسهم األميركية لكنّ مكاسب
المعدن النفيس كانت محدودة بسبب مخاوف من انكماش األسعار بعدما قالت
جانيت يلين رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األمريكي) إنّ
آثار الركود ما زالت تعرقل سوق العمل.
وفي كلمة لها خالل مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج
قالت يلين« :يجب على المجلس أن يتحرك بحذر عند تحديد الموعد الذي ينبغي
فيه رفع أسعار الفائدة ألنّ تعثر االقتصاد خالل السنوات الخمس الماضية ترك
ماليين العمال مهمشين أو محبطين أو مالزمين لوظائف غير دائمة».
وزاد سعر الذهب في المعامالت الفورية  0.3في المئة إلى  1280.49دوالر
لألوقية (األونصة) بحلول الساعة  1529بتوقيت غرينتش قرب أدنى مستوى
له في شهرين  1273.06دوالر الذي سجله الخميس.
وارتفعت عقود الذهب األميركية للتسليم في كانون األول  6.10دوالر إلى
 1281.50دوالر لألوقية.
وزاد سعر الفضة في المعامالت الفورية  0.1في المئة إلى  19.43دوالر
لألوقية وصعد البالتين  0.6في المئة مسجالً  1420.50دوالر لألوقية .وارتفع
سعر البالديوم  1.2في المئة ليصل إلى  884.50دوالر لألوقية.

�شبيب عر�ض �ش�ؤون ًا �إنمائية مع وفد اللقاء الأرثوذك�سي
استقبل محافظ بيروت القاضي
زي���اد ش��ب��ي��ب ،وف����دا ً م��ن «ال��ل��ق��اء
األرثوذكسي» برئاسة أمينه العام
النائب السابق م��روان أب��و فاضل
وعضوية النائب السابق سليم
حبيب ،محافظ بيروت السابق نقوال
س��اب��ا ،نائب األم��ي��ن ال��ع��ام حبيب
ف��رح ،رج��ا ب���دران ،نقوال فريحة،
ناجي غبريل وأمين سر اللقاء سمير
نعيمة.
وناقش شبيب مع الوفد «أوضاع
م��دي��ن��ة ب���ي���روت وس���ب���ل ت��ع��زي��ز
التواصل بين كافة شرائح المجتمع
لما فيه خدمة المصلحة الوطنية
والخير ال��ع��ام» .وت � ّم التأكيد على
«أهمية اإلنماء الشامل والمتوازن
في العاصمة والعمل على تنفيذ
مشاريع ض��روري��ة واستراتيجية
للنهوض بكل مناطق العاصمة
وخدمة جميع أبنائها».
وك����ان ش��ب��ي��ب اس��ت��ق��ب��ل ،وف���دا ً
م��ن ن��ق��اب��ة ع��م��ال ب��ل��دي��ة ب��ي��روت
ون��اق��ش معهم م��ط��ال��ب��ه��م .كذلك
استقبل المهندس نبيل عيتاني
م��ن مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار في
حضور مستشاره المهندس عصام
قصقص حيث نوقشت سبل الحفاظ
على اإلرث الثقافي لمدينة بيروت
وحمايته.

تركيب محول في الزهراني

من جانب آخر ،أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان
«تركيب مح ّول جديد مكان المح ّول 66/220
ك.ف .في معمل الزهراني الذي ّ
تعطل في أيلول
 ،2013ما أدّى إلى خفض حمولته وبالتالي
إلى عدم استقرار التغذية بالتيار الكهربائي
في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل
اآلتية :الزهراني ،النبطية ،المصيلح ،صيدا
وسبلين .لذلك تم عزل المح ّول المذكور بدءا ً
من ظهر أمس ويستمر لمدة ستة أيام متتالية
من إجل إجراء عملية االستبدال».
وأض���اف ب��ي��ان ال��م��ؤس��س��ة :ب��ن��ا ًء عليه،
ستنخفض التغذية بالتيار الكهربائي بشكل
ملحوظ طوال فترة العزل في المناطق التي
تتغذى من المحطات المذكورة ،علما ً أنه سيتم
التعويض على هذه المناطق بساعات تغذية
إضافية بعد انتهاء األشغال .كما أنّ استبدال
المح ّول سيسمح بتحسن التغذية بالتيار
الكهربائي في المناطق المذكورة ،ال سيما في
الزهراني والنبطية والمصيلح ،بحيث ستعود
إلى ما كانت عليه قبل العطل».

كتاب من قباني �إلى الحكومة
حول مخالفات ّ
�سد ج ّنة

رعى الع�شاء ال�سنوي لجمعية تجار عاليه

اعتبر وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم أنّ إع��ادة إحياء جبل
ل��ب��ن��ان واج���ب أخ�لاق��ي« ،وذل���ك
لما يجمعنا م��ن أواص���ر المحبة
والفرح واألم��ل والصمود في هذه
المنطقة».
وخ�ل�ال رعايته حفل العشاء
ال��س��ن��وي لجمعية ت��ج��ار عاليه
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ات��ح��اد جمعيات
ت��ج��ار ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ،ق���ال حكيم:
«إنني اؤمن بضرورة إعادة أمجاد
ه���ذه ال��م��دي��ن��ة م��ن خ�ل�ال تدعيم
البنى التحتية والبنية التجارية
واالقتصادية ،وال يتم ذلك إال من
خ�لال االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رة أهل
الجبل في هذا المجال» .وأضاف:
«من هنا أود أن أؤكد مساندتنا ألي
مبادرة تقوم بها المدينة ،وأن أنوه
بعمل جمعية تجار عاليه واتحاد
تجار جبل لبنان الذي يشكل عزما ً
قويا ً ساعد على إيصال الصوت
لتحقيق المطالب ،كما إنني أؤكد
أننا مستعدون كدولة وكحكومة
قدر المستطاع أن نقدم التسهيالت
المطلوبة في إط��ار تحفيز النمو
االقتصادي ومحاربة الفقر وخلق
فرص العمل وإعادة هذه المدينة

 ثالثاً :إب�لاغ القوى األمنية بأنه سيتمالتحاق جميع المستخدمين ف��ي مؤسسة
كهرباء لبنان بمراكز عملهم في المبنى المركزي
للمؤسسة ودوائرها كافة صباح االثنين المقبل
الواقع فيه  ،2014/8/25ودعوتها إلى تأمين
دخ��ول المستخدمين وخروجهم وحمايتهم
داخل مبنى المؤسسة المركزي ودوائرها».

أصدر «بنك لبنان والمهجر لألعمال» (بلوم إنفست)
تقريره المالي األسبوعي ،وال��ذي أش��ار فيه إلى تراجع
نشاط بورصة بيروت خالل األسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر لألسهم اللبنانية»
( )BSIبنسبة  0.76في المئة ليصل  1.191.76نقطة.
أم��ا بالنسبة إل��ى الرسملة السوقية فخسرت 72.70
مليون دوالر لتصبح  9.55مليار.
في حين ارتفع متوسط حجم ال��ت��داول اليومي من
 76059سهما ً بقيمة  1.05مليون دوالر الى 576459
سهما ً بقيمة  3.96مليون هذا األسبوع.
وجاء في التقرير« :فشل المؤشر اللبناني في التغلب
على كل مؤشر «مورغن ستانلي» لألسواق الناشئة الذي
ارتفع بنسبة  1.03في المئة الى  1,081.93نقطة ،مؤشر
«ستاندرد أند بورز» لألسواق العربية الذي تقدم بنسبة
 1.26في المئة إلى  161.77نقطة ،ومؤشر «ستاندرد أند
بورز»  AFE 40الذي تحسن بنسبة  1.47في المئة الى
 74.05نقطة.
مقارنة بالبورصات العربية ،كان أداء بورصتي بيروت
وأبو ظبي األسوأ هذا األسبوع مع تراجع األخيرة بنسبة
أسبوعية تساوي  0.11في المئة .في المقابل ،أظهرت
بورصة دبي أفضل أداء أسبوعي مع تقدم  2.11في المئة
وقد تلتها كل من بورصتي قطر والكويت اللتين تحسنتا بـ
 2.00في المئة و 1.92في المئة ،على التوالي.
وفي بورصة بيروت ،استحوذ القطاع المصرفي على

النسبة األكبر من مجمل القيمة المتداولة خالل األسبوع
عند  95.66في المئة .وقد خسرت األسهم المدرجة لكل
من بنك لبنان والمهجر ،عودة وبيبلوس  0.11في المئة،
 3.94في المئة و 0.61في المئة الى  8.74دوالر6.10 ،
دوالر و 1.62دوالر ،على التوالي.
أما مؤشر بنك لبنان والمهجر لألسهم التفضيلية فقد
تقدم أيضا ً بنسبة  0.05في المئة ليصل إلى 104.64
نقطة .إذ ارتفعت أسهم بنك بيبلوس التفضيلية فئة
 2008وبنك عوده التفضيلية فئة « »Gبنسبة 0.30
في المئة و 0.50في المئة الى  101.00دوالر و100.50
دوالر ،على التوالي .أما بنك بيروت التفضيلية فئة « »Iفقد
انخفضت بنسبة  0.39في المئة إلى  25.60دوالر.
في القطاع العقاري ،انخفضت أسهم سوليدير «أ»
بنسبة  1.40في المئة إلى  12.70دوالر فيما ارتفعت الفئة
«ب» بنسبة  0.56في المئة إلى  12.68دوالر.
في القطاع الصناعي ،ارتفعت أسهم هولسيم بنسبة
 3.20في المئة إلى  14.50دوالر.
ومن المتوقع أن يؤدي أي توافق سياسي على انتخاب
رئيس جمهورية جديد لملء الفراغ الحالي أو أي اتفاق
يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب إلى دعم أداء بورصة
بيروت.
ومع ذلك ،فإنّ األوضاع األمنية على الجبهتين المحلية
واإلقليمية من أهم المقاييس لنشاط التداول في سوق
األوراق المالية اللبنانية».

فرعون افتتح مهرجانات �إهمج
افتتح وزير السياحة ميشال فرعون «مهرجانات
إهمج السياحية» لصيف  2014التي ينظمها المجلس
البلدي بالتعاون مع «جمعية إنماء البلدة» ،في
حضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده ،النواب
وليد الخوري ،سيمـون أبي رميا ،وإميل رحمة ،رئيس
دير مار م��ارون عنايا األب شربل البيروتي ،وحشد
من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات سياسية
واقتصادية وسياحية واجتماعية ومدعوين من
مختلف المناطق اللبنانية.
وتحدث الوزير فرعون في المناسبة ،مث ّمنا ً «جهود
القيّمين على مهرجانـات إهمـج االستثنائيـة المميّـزة
ضمن خريطة المهرجانات اللبنانية ،نظرا ً إلى ما
تجسـده البلـدة من جمـال الطبيعـة واإلنسـان».
ّ
وقال« :لن نستسلم لألمر الواقع ،ولن نستسلم لقوى

الظلم والظالم ،ولن نستسلم للعنف والديكتاتورية،
خصوصا ً أن��ن��ا وضعنا ع��ن��وان�ا ً للموسم الصيفي
هو «لبنان الحياة والحرية والكرامة والحضارة
والديمقراطية والفنّ والتراث والبيئة» ،حيث حافظت
وجسدتها نمطا ً وسلوكا ً
هذه البلدة على هذه المق ّومات
ّ
في نشاطاتها».
وأضاف« :نحيي الجيش اللبناني الباسل وشهداءه
األب��رار ،ونؤكد أنّ ه��ذه المهرجانات هي دع��م لهذه
المؤسسة ولقيَمنـا ومبادئنـا التي ورثناها والتي
نحرص على تسليم هذه الودائع الى أجيالنا المقبلة،
رافضين أن يفرض أحد علينا الظالمة والعنف».
وق��دّم رئيس البلدية نزيه أب��ي سمعان ورئيس
«جمعية إن��م��اء ال��ب��ل��دة» مخايل ج��ب��راي��ل درعين
تقديريتين إلى فرعون وحمادة.

لقاء في ببنين ـ عكار
لمناق�شة �ش�ؤون ال�صيادين
عقد لقاء موسع في بلدية ببنين
 العبدة عكار ش��ارك فيه رئيسفرع مخابرات الجيش في الشمال
العميد عامر الحسن ورئيس البلدية
ال��دك��ت��ور ك��ف��اح ال��ك��س��ار وأع��ض��اء
المجلس البلدي وصيادو األسماك
تقدمهم رئيس تعاونية الصيادين
في مرفأ ببنين  -العبدة عبد الرزاق
حافظة.
وت���ن���اول ال��م��ج��ت��م��ع��ون ش��ؤون
الصيادين و»مصلحة صيد االسماك
وقضايا المرفأ».
وأثنى العميد الحسن على «الدور
الوطني الكبير الذي تمتاز به بلدة
ببنين».
ويذكر أنّ أكثر من  1500عائلة
من ببنين تعتاش من مهنة صيد
األسماك.

خالل اللقاء في ببنين ـ عكار

العربية لمكافحة الف�ساد �أو�صت
بتعزيز الإجراءات الإ�صالحية وال�شفافية
أوصت المنظمة العربية لمكافحة
ال��ف��س��اد – مقرها ب��ي��روت بتعزيز
اإلج���راءات اإلصالحية والشفافية
م��ع م��ؤس��س��ات المجتمع المدني
والمواطنين وذلك عقب حلقة نقاش
عقدتها بالتعاون مع مركز الشفافية
األردني تحت عنوان «شراكة الحكومة
المفتوحة وتطوير المبادرة».
ّ
وح��ض��ت المنظمة ال��ح��ك��وم��ات
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى «ت��وع��ي��ة وتثقيف
المجتمع المحلي بمفهــوم الشراكة
بعقد الدورات وإقامة الندوات وورش
العمل وتوسيع قاعدة المعلومات
واإلجراءات المتعلقة بأدوار الحكومة
وم���ؤس���س���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي
م��ن خ�لال وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المرئي
والمسموع ونافذة الكترونية خاصة
باإلعالميين والناشطين تحت مظلة

مركز الشفافية األردني».
وطالبت الحلقة وسائل اإلع�لام
واإلعالميين «بدعم مبادرة الحكومة
المفتوحة وتقديمها في شكل مستمر
عبر ألوان العمل الصحافي لخلق رأي
عام حول هذه المبادرة وخلـق ثقافة
توعية تساعد على تقبــل المبادرة»،
داع��ي��ة« :إل���ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
العالمية ف��ي ح��ق ال��ح��ص��ول على
المعلومة من خالل إتاحة المعلومة
مسبقا ً (الكشف االستباقي) وتشكيل
مرصد عربي غير حكومي لمراقبة
الحكومات في تطبيق مبادرة شفافية
الحكومة المفتوحة».
وك��ان��ت ال��ح��ل��ق��ة ان��ع��ق��دت على
جلستين ش����ارك ف��ي��ه��م��ا أع��ض��اء
المنظمة الرئيس أحمد عبيدات ،عضو
مجلس األعيان األردني طاهر كنعان،

محمد حموري ،لبيب قمحاوي ومن
لبنان حيان حيدر واألم��ي��ن العام
للمنظمة عامر خياط الذي أوضح أثر
العالقة بين المواطنين والحكومات
والشراكة في صنع القرار وانفتاح
الحكومات على المجتمعات المدنية
وض��رورة توفير اإلرادة السياسية
لتطبيق القوانين.
وأش���ار منسق المجتمع المدني
لشراكة الحكومة المفتوحة بول
ماسين إلى تباين تطبيق القوانين
بين البلدان والتزامات الحكومات
ت��ج��اه مجتمعاتها واإلص�لاح��ات
السياسية التي تقوم بها بعض الدول
وقدرة الشراكة على إحداث التغيير
وال��ح��وارات بين ال��دول حول خطط
العمل من خالل تواصل الحكومات
مع المجتمعات المدنية.

ي�سجل
النفط الأميركي ّ
خام�س خ�سارة �أ�سبوعية

شبيب متوسطا ً أعضاء اللقاء األرثوذكسي

ان��خ��ف��ض��ت أس���ع���ار ال��ع��ق��ود
اآلج��ل��ة للنفط ال��خ��ام األم��ي��رك��ي
أمس ،وسجلت خامس خسائرها
األسبوعية على التوالي في حين
ظ ّل خام برنت تحت ضغط متأثرا ً
بوفرة اإلم��دادات وصعود الدوالر
برغم تصاعد التوتر ين روسيا
وأوكرانيا.
ونزل سعر عقد الخام األميركي
تسليم تشرين األول  31سنتا ً
إل��ى  93.65دوالر للبرميل عند
التسوية بعدما خسر أك��ث��ر من
دوالر خالل الجلسة.
وأنهى الخام األميركي األسبوع
منخفضا ً  3.9ف��ي ال��م��ئ��ة وه��ي

ال��خ��س��ارة األسبوعية الخامسة
على التوالي وتشكل أطول موجة
خسائر منذ تشرين الثاني .2013
وت��راج��ع سعر خ��ام برنت في
ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة  34س��ن��ت �ا ً إل��ى
 102.29دوالر للبرميل عند
التسوية ليهبط للجلسة الثانية
على التوالي.
وق��ال متعاملون ومحللون إنّ
ارتفاع مخزونات النفط في نقطة
تسليم ع��ق��ود ال��خ��ام األم��ي��رك��ي
في كوشينج بأوكالهوما دفعت
األس���ع���ار ل��ل��ه��ب��وط ي���وم أم���س،
بعدما انخفضت المخزونات في
ك��وش��ي��ن��ج ف��ي وق���ت س��اب��ق ه��ذا

الشهر ألدنى مستوى لها في ست
سنوات.
ويبدو أنّ زي��ادة اإلن��ت��اج ربما
هدأت المخاوف في الخارج أيضاً.
ففي ليبيا استمرت ال��زي��ادة في
االنتاج بعد إعادة فتح موانئ عدة
في شرق البالد .وال تزال الصادرات
العراقية قريبة م��ن مستوياتها
القياسية برغم الصراع في شمال
البالد.
ويضغط صعود ال��دوالر أيضا ً
على النفط إذ يجعل ارتفاع العملة
األميركية السلع المقومة بالدوالر
أغ��ل��ى ث��م��ن �ا ً بالنسبة ل��ح��ائ��زي
العمالت األخرى.

