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اقت�صاد

اجتماع بين وزيري المال وال�صناعة

المياومون يوا�صلون اعت�صامهم ومبنى كهرباء لبنان في عهدة القوى الأمنية

قزي :لقرار يوائم بين حقوقهم وحاجات الم�ؤ�س�سة
واص��ل مياومو مؤسسة كهرباء
لبنان اعتصامهم داخل مبنى مؤسسة
كهرباء لبنان مانعين الموظفين من
الدخول إلى مكاتبهم.
وردا ً على م��ا ورد ف��ي المؤتمر
الصحافي لوزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان بأنّ االعتصامات تعيق قيام
العمال بالتصليحات ال�لازم��ة ،أكد
أمين سر لجنة المياومين بالل باجوق
«أنّ المياومين يقدمون كل التسهيالت
لموظفي التنسيق والعمليات في
المؤسسة للقيام بإصالح األعطال
المركزية التي تطرأ» ،مشيرا ً إلى أنّ
«االعتصام ال يشمل هؤالء الموظفين،
بل إنّ المياومين يقومون بمساعدتهم
وتسهيل عملهم».

قزي

وع��رض وف��د من المياومين آخر
مستجدات المشكلة القائمة بينهم
وب��ي��ن إدارة ال��م��ؤس��س��ة ،م��ع وزي��ر
العمل سجعان قزي الذي أشار إلى
أنّ «على المياومين تقييم مسيرتهم
واتخاذ القرار المناسب الذي يوائم
بين حقوقهم وح��اج��ات المؤسسة
الموضوعية والطبيعية».
ولفت إل��ى أ ّن��ه ليس وسيطا ً في
هذه القضية «لكن مسؤوليتي كوزير
علي بغض النظر عن
للعمل ،تفرض ّ
أحقية أو عدم أحقية مطالب هؤالء
ورفض أي تهديد للعمال».
وأض���اف ق��زي« :أتمنى على ك ّل
المعنيين بهذا الملف التصرف بحكمة
وروية بعيدا ً من المصالح الطائفية
وال��خ�لاف��ات السياسية لمصلحة
هذه المؤسسة األساسية في حياة
اللبنانيين ولمصلحة المياومين
الذين يستحقون التقدم إلى مباراة
مجلس الخدمة المدنية».
وأعلن في وق��ت الح��ق أن��ه أجرى
اتصاال ً بوزير الطاقة آرتور نظاريان،
وآخر برئيس مجلس إدارة المؤسسة
وم��دي��ره��ا ال��ع��ام ك��م��ال ال��ح��اي��ك،
وأطلعهما على أجواء لقائه مع الوفد.
وق���ال« :أب���دى ال��ح��اي��ك اس��ت��ع��داده
للحوار مع المياومين لح ّل هذا الملف
بما يحفظ كرامة الجميع ومصلحة
المؤسسة».

قزي مستقبالً وفدا ً من المياومين

كهرباء لبنان

ودعت مؤسسة كهرباء لبنان إلى
إخ�لاء المبنى المركزي للمؤسسة
من المستخدمين وطلبت من القوى
األمنية استالم األمن في المبنى.
وج��اء ف��ي بيان ع��ن المؤسسة:
«حيث أنّ إق��ف��ال أب���واب المؤسسة
يشكل مخالفة صريحة للقانون،
وي���ؤدي إل��ى ت��وق��ف ق��س��ري للعمل
ف��ي ك��� ّل م��ك��ات��ب المبنى ال��م��رك��زي
للمؤسسة وبالتالي تعذر الحصول
ع��ل��ى ال��م��س��ت��ن��دات وال��م��ع��ل��وم��ات
والمعدات الضرورية لسير العمل،
وبعد أخذ العلم بعدم ق��درة القوى
األمنية على تأمين الدخول والخروج
بطريقة سليمة إلى مبنى المؤسسة
الرئيسي ف��ي كورنيش النهر وفي
دوائر المؤسسة التي واجهت الوضع
نفسه ،وبعد التنويه بالوحدة المميزة
وال��ت��ع��اض��د وال��ت��ك��ام��ل بين جميع
المستخدمين والتالقي حول قرارات
اإلدارة في ظل هذه الظروف الصعبة،
اتخذ مجلس اإلدارة بإجماع أعضائه
القرار التالي:
اعتبار مبنى مؤسسة كهرباء لبنان

(أكرم عبد الخالق)
الرئيسي في كورنيش النهر ودوائر
المؤسسة التي تواجه الوضع نفسه
بصفة محتلة ،وع��دم إمكانية قيام
المؤسسة ومستخدميها بالمهمات
المنوطة بهم وفق القوانين واألنظمة
المرعية اإلج����راء .وع��ل��ي��ه ،الطلب
إلى المديرية العامة  -المديريات
والوحدات كافة العاملة في مؤسسة
كهرباء لبنان إخالء المبنى المركزي
للمؤسسة ف���ورا ً م��ن المستخدمين
ال��ذي��ن تمكنوا شخصيا ً وف��ي شكل
غير طبيعي من الدخول إليه حفاظا ً
على أمنهم وسالمتهم الشخصية،
والطلب إل��ى القوى االمنية استالم
األمن في المبنى المركزي والحفاظ
على موجوداته كافة من أموال عامة
وفواتير ومستندات ومواد ومعدات
في المخازن.
الطلب الى المستخدمين وعمال
م��ؤس��س��ة ل��ي��ن��ا م�� ّت��ى ل��ل��ت��ع��ه��دات
والتجارة العامة الذين يعملون في
المبنى المركزي االلتحاق بأقرب
مركز كل وفق مديريته وبالتنسيق
م��ع ال��م��دي��ر المعني ،وال��ط��ل��ب إلى
المديرين ورؤس���اء المصالح كافة
االلتحاق بمعمل الذوق الحراري.

نقابة الم�ست�شفيات تنا�شد
وزير المال ت�سديد م�ستحقاتها

أك���دت نقابة المستشفيات االل��ت��زام الكلي ف��ي تأدية
واجباتها على أكمل وجه كما كانت حتى في أدق الظروف.
كما ناشدت الهيئات الضامنة الرسمية اإلس��راع في إنجاز
المعامالت اإلداري���ة تنفيذا ً للعقود المبرمة بينها وبين
المستشفيات.
وقوم مجلس النقابة خالل اجتماع الدوري أمس برئاسة
النقيب سليمان هارون« ،مسار االتصاالت مع كافة المعنيين
في الشأن الصحي من أجل ح ّل المشاكل التي يعاني منها
القطاع نتيجة تفاقم أزمة مستحقاته بذمة الهيئات الضامنة
الرسمية ،والتي ترتد سلبا ً على أداء الخدمات واستمرارية
بعض المستشفيات في تحمل مسؤولياتها».
وبحسب بيان صدر عن المجتمعين ،ق ّرر المجلس «مناشدة
الهيئات الضامنة الرسمية اإلس��راع في إنجاز المعامالت
اإلداري��ة تنفيذا ً للعقود المبرمة بينها وبين المستشفيات
وكذلك مناشدة معالي وزي��ر المال علي حسن خليل الذي
لمسنا منه دائما ً ك ّل تفهّم وتجاوب كي يعمد إلى:
أوالً :تسديد الـ 120مليار ليرة بموجب سندات خزينة وفق
القانون  225الصادر في .2012/10/22
ثانياً :صرف ج��داول المستحقات المرسلة من الجهات

{ استقبل وزير األشغال العامة
وال��ن��ق��ل غ���ازي زع��ي��ت��ر ،ف��ي مكتبه
أمس ،وزير الصناعة حسين الحاج
حسن ،وبحث معه في شؤون إنمائية
لمنطقة البقاع واألوضاع الراهنة في
البالد والمنطقة.
كما تناول زعيتر مع وفد إنمائي
لبلديات المتن األعلى في حضور
عضوي «تكتل التغيير واإلص�لاح»
النائبين ن��اج��ي غ��اري��وس وف��ادي
األعور ،المشاريع اإلنمائية الضرورية
ال��ت��ي تتعلق بالمصلحة العامة
وحسن سير الحياة اليومية وتنمية
المناطق وه��ذا يقتضي تعاونا ً بين
البلديات« ،على أمل تنفيذ المشاريع
الملحة والضرورية في أقرب وقت».
وأ ّك��د النائب األع��ور أنّ «ملفات
بعض ال��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي ل��م تحضر
اللقاء اليوم ت ّم بحثها مع الوزير على
أمل تنفيذ المشاريع اإلنمائية بكل
المناطق وح� ّل المسائل السياسية

وأعلنت نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان ف��ي بيان،
إع���ط���اء م��ه��ل��ة ل��م��ج��ل��س ال�����وزراء
ل���ح��� ّل ه����ذه ال��م��ع��ض��ل��ة ،م���ه���دّدة

وعلى صعيد المناطق ،استم ّر
المياومون في شركة كهرباء لبنان
في صور بإقفال المؤسسة واالعتصام
أمام مدخلها الرئيسي وسط انتشار
لقوى األمن الداخلي.
وأك��د مسؤول الجنوب في لجنة
المياومين علي سعد أنّ «التهديد
الذي سمعناه أمس من بعضهم لن
يح ّد م��ن تحركاتنا ول��ن يثني من
عزيمتنا» .وق��ال« :م��ن يتحدث عن
القوانين واألفعال الجرمية غاب عنه
أنّ القانون وضع من أجل اإلنسان
وحماية حقوقه وليس سلب هذه
الحقوق وحرمان شريحة كبيرة من
العمال حقوقهم المشروعة» ،معتبرا ً
أنّ «أي ق��ان��ون خ���ا ٍل م��ن الرحمة
واإلن��س��ان��ي��ة ه��و ق��ان��ون ج��ائ��ر وال
يستحق التطبيق».

أنهت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس اقتراح قانون
طابع السير على ضوء التعديالت التي أق ّرتها اللجنة الفرعية ،خالل جلسة
عقدتها صباح أمس برئاسة النائب محمد قباني.
وأشار قباني بعد الجلسة إلى أنّ «اللجنة أكملت اقتراح قانون طابع
السير على ضوء التعديالت التي أق ّرتها اللجنة الفرعية وبالتالي أصبح
االقتراح جاهزا ً للتحويل إلى الهيئة العامة».
وقال« :عند مناقشة المرسوم الرقم  130الرامي إلنشاء طرق بما فيها
الصيانة واالستمالك والدراسات قال لنا مندوب وزارة المال ومندوب وزارة
األشغال أنّ الحكومة بصدد استرداد مشروع القانون لكن لم يصلنا شيء
حتى اآلن ،وبالتالي ت ّم النقاش حول مضمون المرسوم ومضمون الطرق
المنوي تنفيذها في المناطق واستمعنا إلى مطالب نواب عكار والهرمل،
وطلبنا من نواب المناطق إرس��ال كتاب بمطالبهم لنقوم بمتابعتها مع
الجهات المعنية» .وأض��اف« :طرحت شخصيا ً أمام اللجنة ،من خارج
جدول األعمال ،المشروع الذي أرسله إلينا ملتقى التأثير المدني وعلى
ضوء المعلومات المتاحة بخصوص سحب المياه من البحر باتجاه شكا،
ستعقد جلسة قريبة من أجل مناقشة هذا المشروع وسواه من المشاريع
التي اعدت بهذا الخصوص».

مياه بيروت :للإبالغ عن ّ
المدعين
من �أ�صحاب ال�صهاريج

ن�شاطات اقت�صادية

(ت ّموز)
ألنها تنعكس إي��ج��اب�ا ً على األم��ور
األخرى».
وت��اب��ع ال��وزي��ر زع��ي��ت��ر ش��ؤون �ا ً
إنمائية مناطقية مع النائب اسطفان
الدويهي ،ثم مع وفد من لجنة وقف
كفرذبيان وعدد من البلديات.
{ ناقش وزير االتصاالت بطرس
ح���رب ف��ي اج��ت��م��اع م��ط��ول ت��رأس��ه
قبل ظهر األمس مع مديري شركتي
«تاتش» و»ألفا» ومهندسين وفنيين
من الشركتين ،تقريريهما عن أسباب
ت��ردي خدمة الخليوي ف��ي الفترة
األخيرة.
وجرى عرض تفصيلي للمشاكل
التي تعترض مستخدمي الخليوي
وأسباب هذه المشاكل ،كما ت ّم عرض
طرق المعالجة.
وسيعرض الوزير حرب في مؤتمر
صحافي يعقده عند الحادية عشرة
والنصف قبل ظهر اليوم في مكتبه
في الوزارة ،التدابير الواجب اتخاذها

عمال ومستخدمو الكهرباء

مياومو صور

لجنة الأ�شغال �أنهت در�س
اقتراح قانون طابع ال�سير

العسكرية والبالغة قيمتها  92.5مليار ليرة لبنانية.
ثالثاً :مطالبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
بضرورة رفع قيمة السلفات الشهرية التي تسدد للمستشفيات
التي أصبحت دون القيمة الفعلية للفواتير وهي ال تواكب
زيادة حجم طلبات االستشفاء المرتفعة.
وأض��اف البيان« :إنّ مجلس النقابة إذ يؤكد االلتزام
الكلي للمستشفيات في تأدية واجباتها على أكمل وجه كما
كانت حتى في أدق الظروف ،يتمنى على جميع المعنيين
إيالء الشأن الصحي وحقوق المستشفيات االهتمام الالزم
والمساعدة في توفير مقومات االستمرارية والبقاء للقطاع كي
يتابع عمله في تقديم الخدمات ذات الجودة المطلوبة لكافة
المواطنين من دون أي تمييز ،خصوصا ً أنّ المستشفيات تمر
في مرحلة صعبة جدا ً في الوقت الراهن بسبب غياب السيولة
النقدية الالزمة لتسيير أعمالها من جهة ،ومن جهة ثانية في
ضوء إصرار العدد األكبر من مستوردي األدوية والمستلزمات
الطبية على عدم تسليم المعدات والمواد الضرورية لزوم
العالج واالستشفاء قبل قبض مستحقاته في الوقت المحدد
وهو أمر صار مستحيالً بعدما استنفذت المستشفيات ك ّل
التسهيالت المصرفية المتوافرة لها».

حرب مجتمعا ً إلى شركتي الخلوي

التأكيد على المديريات كافة إيداع
مجلس اإلدارة خالل ثالثة أي��ام من
تاريخه ،أس��م��اء االش��خ��اص الذين
يخلون باالنتظام العام وذلك لتطبيق
ما تنص عليه العقود مع شركات
مقدمي الخدمات من جهة ،وليصار
إل��ى االدع��اء على ه��ؤالء األشخاص
أمام الجهات القضائية المختصة من
جهة أخرى.
التمني على وزير الطاقة والمياه
عرض موضوع األزمة الحالية التي
تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان،
نتيجة االع��ت��داءات التي تتعرض
لها من قبل بعض عمال غب الطلب
وجباة اإلك��راء السابقين فيها ،على
مقام مجلس الوزراء لوضعه بصورة
هذا الواقع الشاذ الذي يعطل تسيير
العمل ف��ي مؤسسة ع��ام��ة وي��ه �دّد
إدارت���ه���ا ومستخدميها وي��ع��رض
سالمة االستثمار فيها للخطر.

باللجوء إلى التصعيد.
وج��اء ف��ي البيان« :ان��ط�لاق�ا ً من
المذكرة التنفيذية لمجلس اإلدارة
تاريخ  2014/8/25ال��ذي أسهب
في ش��رح وض��ع المؤسسة ،وبنا ًء
على طلب مجلس اإلدارة في المادة
الثامنة م��ن معالي وزي���ر الطاقة
والمياه طرح موضوع الكهرباء في
جلسة مجلس الوزراء ،ارتأت النقابة
في اجتماعها الدوري الذي عقدته في
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
أمس (أول من أمس) في مقر النقابة
إعطاء مهلة لمجلس الوزراء لح ّل هذه
المعضلة ،وإال فإنّ النقابة تجد نفسها
مضطرة بعد اجتماع مجلس الوزراء
وعدم إيجاد ح ّل لهذا الوضع الشاذ
لعقد اجتماع ط��ارئ نهار الجمعة
ال��م��واف��ق  2014/8/29الساعة
التاسعة صباحا ً وإع�لان خطوات
الح��ق��ة ومنها اإلض����راب لالسباب
التالية :فتح مداخل المؤسسة كافة
للعمال والمستخدمين ل��م��زاول��ة
عملهم كالمعتاد ،دفع رواتب العمال
والمستخدمين وملحقاتها وترفيع
مالك المؤسسة من الفئات الخامسة
وما فوق انطالقا ً من قانون تثبيت
المياومين وجباة اإلكراء».

لتحسين ال��خ��دم��ة والمسؤوليات
المترتبة عنها.
{ أط��ل��ق وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد
المشنوق في زحلة أم��س ،مشروع
الدعم التقني والمالي ال��ذي تقدمه
ال��وزارة إلى المؤسسات الصناعية
في البقاع ،بالتعاون مع البنك الدولي
لمعالجة التلوث البيئي في البقاع.
وتوقف المشنوق بمحطات عدة
في المدينة رافقه فيها مدير المشروع
مروان رزق الله وبسام صباغ ومنال
مسلم ونور المصري ورئيس دائرة
البيئة ف��ي البقاع المهندس ع��ادل
يعقوب.
{ استقبل وزي��ر العمل سجعان
ق���زي ف��ي مكتبه أم���س ،وف����دا ً من
جمعية تجار بيروت برئاسة رئيس
الجمعية نقوال الشماس والمدير
العام للمؤسسة الوطنية لالستخدام
جان أبي فاضل وت ّم البحث في كيفية
التعاون بين الجمعية والمؤسسة.

أك��دت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أ ّنها ال تسمح إطالقا ً ألصحاب
الصهاريج بتعبئة المياه من مصادرها ،وطالبت المواطنين بإبالغها عن أي
صهريج يدّعي صاحبه أنّ مصدر المياه التي يوزعها هو من المؤسسة لتقوم
بالتحقيق واإلجراء الالزم.
وجاء في بيان للمؤسسة أمس« :ورد في بعض وسائل اإلعالم أنّ بعض
أصحاب الصهاريج يدّعون أنّ مصدر المياه التي ينقلونها هو مؤسسة المياه،
وأنّ بعض المناطق في بيروت ال تصلها المياه .تؤ ّكد المؤسسة أ ّنها ال تسمح
إطالقا ً ألصحاب الصهاريج بتعبئة المياه من مصادر المؤسسة ،وإنّ ما يقوله
أصحاب الصهاريج ال أساس له من الصحة ،وترجو إفادتها عن رقم أي صهريج
وإسم السائق إذا أمكن ،يدّعي صاحبه أنّ مصدر المياه التي يوزعها هو من
المؤسسة لتقوم بالتحقيق واإلجراء الالزم».
وتابع البيان« :أ ّم��ا ع��دم وص��ول المياه إل��ى بعض المنازل ،فمرده إلى
االنخفاض الكبير في مصادر المياه وبالتالي قلة ساعات التوزيع ،نتيجة
للشحائح االستثنائية هذا العام ،إضاف ًة إلى التفاوت في مستويات األرض،
مما يجعل المناطق المنخفضة تستفيد أكثر من المرتفعة وتحرم بعض المواقع
من المياه ،لكنّ هذا الوضع استثنائي جداً ،ومن المتوقع أن ينتهي أوائل شهر
تشرين المقبل».

الذهب يرتفع �إلى  1289.30دوالر
قفز الذهب نحو  1في المئة أمس ،بعد أن أوقد اختراق مستوى  1280دوالرا ً
شرارة عمليات شراء بفعل العوامل الفنية ،لكنّ المكاسب قد تتقلص بفعل
ارتفاع الدوالر األميركي وموجات صعود في األسهم.
ولم تفرز التوترات بين روسيا وأوكرانيا والعنف في الشرق األوسط طلبا ً
قويا ً من المستثمرين حتى اآلن ،لكنّ بعض صناع الحلي بدأوا يشترون المعدن
بعد نزول األسعار عن  1300دوالر.
وارتفع السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوى للجلسة مسجالً 1290.80
دوالر لألوقية (األون��ص��ة) وبحلول الساعة  07:21بتوقيت غرينتش بلغ
 1289.30دوالر بزيادة  12.96دوالر .وبلغت األسعار أدنى مستوى في شهرين
عند  1273.06دوالر في  21آب وسط تكهنات برفع أسعار الفائدة األميركية.
وارتفعت عقود الذهب األميركية  11.60دوالر إلى  1290.50دوالر لألوقية.
وتقدمت الفضة في المعامالت الفورية  0.83في المئة إلى  19.50دوالر
لألوقية.
ليسجل  1422.74دوالر ،بينما هبط
وصعد البالتين  0.82في المئة
ّ
البالديوم  0.29في المئة إلى  885.40دوالر لألوقية.

خليل :لإر�ساء قواعد �شراكة بين الوزارات المعنية
الحاج ح�سن :تعزيز القطاعات الإنتاجية مطلب حيوي

خليل والحاج حسن خالل مؤتمرهما الصحافي
أش����ار وزي����ر ال���م���ال ع��ل��ي حسن
خليل إل��ى «الحاجة الجدية إلرس��اء
قواعد شراكة بين ال��وزارات المعنية
والقطاعات المنتجة في التقرير وفي
التنفيذ ومتابعة التنفيذ حفاظا ً على
استمرار عمل مؤسساتنا االقتصادية
التي تش ّكل أساس واستمرار أي بلد».
وأش����ار خ��ل��ي��ل خ�ل�ال استقباله
أم��س ،وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن مع وفد من جمعية الصناعيين
ب��رئ��اس��ة ف���ادي الجميل إل��ى وج��ود
خلل كبير «ف��ي منظومة اقتصادنا
بتركيزه على قطاعات على حساب
قطاعات أخ���رى ،م��ن هنا يمكننا أن
نرى أنّ هذا الخلل البنيوي ترك أثرا ً
كبيرا ً على القطاعات األساسية التي
تؤ ّمن استقرار الصناعة والزراعة على
حساب قطاعات أخرى ال تكفي لبناء
اقتصاد متين في بلد كلبنان».
وأضاف« :لبنان ربما لن يكون بلدا ً
صناعياً ،لكننا نستطيع أن نكون بلدا ً
متقدما ً على هذا الصعيد ،واألم��ر في
حاجة إل��ى مجموعة من اإلج���راءات
م��ط��ل��وب مناقشتها ال��ي��وم بجدية
ومسؤولية بين ال���وزارات المختلفة
وبين الهيئات النقابية والقطاعات».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «اإلج�����راءات التي

(ت ّموز)

سنتخذها أو أي قضية ستطرح أمامنا
يجب أن ننظر اليها بمنظار شامل
وقادر على أن يوازن بين احتياجات
الدولة وإمكاناتها وبين الحاجة إلى
تطوير القطاعات».
واعتبر أنّ «الموضوع اليوم ال يرتبط
بمشكلة معينة أو بمصنع معين بقدر
ما يرتبط بتأمين االستقرار االجتماعي
في المناطق وفي تأمين فرص العمل
والظروف األنسب لشريحة واسعة من
المواطنين الذين يستفيدون من هذا
القطاع ،وهذا األمر له كلفته سواء في
القرار أو عند التنفيذ».

الحاج حسن

من جهته ،قال الحاج حسن« :ما
نطرحه اليوم وما ناديت به في مجلس
ال��وزراء ،أن ال صناعة في أي بلد في
العالم إال بوجود ثالث سياسات ،وهي
عندما تمتلك الدولة م��وارد طبيعية
كبيرة كالبترول وال��م��ع��ادن والغاز
وغابات ومناجم» .وأضاف« :أما في
حالتنا إل��ى اآلن ونحن لدينا م��وارد
طبيعية ال نعرف أن نستفيد منها،
أو في سياسة حمائية أو في سياسة
الدعم .وأنا أفهم أنّ الدعم قد ال يكون
متوفرا ً نتيجة الواقع المالي للدولة،

لكن هناك سياسة أخ��رى وبدأنا بها
اليوم عندما تلقينا مراسلة أرسلها
وزير المال الى مجلس شورى الدولة
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن م��ش��روع م��رس��وم
بتطبيق ال��ق��ان��ون المتعلق بإعفاء
الصناعيين  50في المئة من ضريبة
ال��دخ��ل وع��ل��ى ضريبة األرب����اح من
الصادرات الصناعية» .وتابع« :إنّ
مجموعة المطالب التي سندرسها
اليوم ترسم سياسة صناعية وسبق
لنا أن تباحثنا مع وزي��ري االقتصاد
والصحة واليوم في وزارة المال في
إط���ار رؤي���ة متكاملة للصناعة في
البلد».
وأشار الحاج حسن إلى أنّ «هناك
ع��ج��زا ً ف��ي م��ي��زان��ن��ا ال��ت��ج��اري بين
الصادرات وال��واردات والذي قد يصل
إلى  17مليار دوالر .إنه رقم قياسي
وخطير في الوقت نفسه على المستوى
االق��ت��ص��ادي» .وق���ال« :يجب تعزيز
القطاعات اإلنتاجية والذي يبقى مطلبا ً
أساسيا ً وحيوياً .وكل ما هو مرسوم
من اقتراحات جزء منها مرسوم مع
اإلدارة في وزارة المال يأتي في إطار
تعزيز القطاعات اإلنتاجية وتعزيز
ال��ص��ادرات ال��ت��ي ت��وج��د ف��رص عمل
وتعزز موازنة الدولة ورفع النمو».

م�ؤ�شر بنك بيبلو�س و «الأميركية» لثقة الم�ستهلك

غبريل :نحتاج �إلى �صدمة �إيجابية
أطلق «بنك بيبلوس» أم��س ،بالتعاون مع الجامعة
األميركية في بيروت ومن خالل «كلية سليمان العليان
إلدارة األعمال» ،نتائج «مؤشر بنك بيبلوس والجامعة
األميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان» للنصف
األول من العام .2014
وأظهرت النتائج أنّ المؤشر ارتفع قليالً في كانون الثاني
وشباط وبوتيرة أسرع في آذار ونيسان ،فيما انخفض في
أيار وحزيران من عام  .2014وبلغ المؤشر  37.3نقطة
في نيسان  ،2014مسجالً بذلك أعلى مستوى له منذ
أيلول  .2012وارتفع بنسبة  10في المئة في الفصل
األول إلى معدل شهري بلغ  31نقطة ،وبنسبة  15في
المئة إلى معدل شهري بلغ  35.7نقطة في الفصل الثاني
سجل المؤشر أول ارتفاع متتا ٍل على
من السنة .وبذلكّ ،
صعيد فصلي منذ الفصل األول والثاني من عام .2011
كما سجل معدال ً شهريا ً بلغ  33.4نقطة في النصف األول
من عام  ،2014متقدما ً بنسبة  16.5في المئة عن النصف
الثاني من عام .2013
وأش����ار كبير االق��ت��ص��ادي��ي��ن وم��دي��ر ق��س��م البحوث
والتحاليل االقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب
غبريل إلى أنّ «تشكيل حكومة المصلحة الوطنية في
منتصف شباط ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في
آذار ،باإلضافة إلى النتائج الملموسة للخطة األمنية التي
بدأ تنفيذها في البالد في نيسان ،ش ّكلت العوامل الرئيسية
التي أثرت بشكل إيجابي على ثقة األسر اللبنانية خالل
الفصل األول من عام  .»2014وأضاف« :أنّ ارتفاع المؤشر
سجلها
جاء بسبب المستويات المنخفضة جدا ً أصالً التي ّ
في عام  ،2013إذ بلغ ثاني أدنى مستوى له في الفصل
الرابع من عام  2013وأدنى مستوى له على اإلطالق في
النصف الثاني من عام .»2013
تحسن المؤشر في النصف األول من السنة،
وعلى رغم
ّ
بقيت نتائج الفصل األول والثاني من عام  2014على
التوجه نفسه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك
منذ الفصل األول من عام  .2012فقد جاءت نتائج المؤشر

لألشهر الثالثة األولى من العام  2014السابعة األدنى
سجل في
منذ بدء احتساب المؤشر في تموز  ،2007بينما ّ
الفصل الثاني تاسع أدنى مستوى له من بين  28فصالً.
أيضاً ،شكلت نتائج المؤشر للنصف األول رابع أدنى قراءة
نصف سنوية له .وقد أثر سلبيا ً تطوران رئيسيان على
التحسن الخجول لثقة المستهلك في النصف األول من عام
.»2014
وأشار غبريل إلى أنّ «الفشل المتكرر لمجلس النواب
اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة
الدستورية في  25أيار والفراغ الرئاسي الذي تال ذلك ،إلى
جانب الخروقات األمنية في البقاع ،وخصوصا ً في بيروت
في حزيران ،أدت إلى تراجع ثقة األسر في لبنان».
وأظهر تحليل نتائج المؤشر أنّ توقعات المستهلك
اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر
تشاؤماً ،مقارنة بنظرته إلى أوضاعه الحالية ،خالل
النصف األول من العام  .2014ويختلف هذا عن االتجاهات
السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال
أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤال ً مقارنة بنظرته تجاه
أوض��اع��ه الحالية ،األم��ر ال��ذي يعكس قلق المستهلك
اللبناني وعمق تشاؤمه.
وأشار غبريل إلى «أنّ ثقة المستهلك أثبتت أنها عرضة
بشكل كبير للتدهور بسبب األوض��اع األمنية وتصاعد
التشنجات السياسية ،التي بدورها تنعكس سلبا ً وبشكل
مباشر على النشاط االقتصادي» .وقال« :لذلك ،نتوقع أن
يبقى النشاط االقتصادي ضعيفا ً خالل النصف الثاني من
العام  2014في ّظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة
من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى األسر اللبنانية».
وأضاف« :نظرا ً للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر
ثقة المستهلك في النصف األول من العام  ،2014يحتاج
المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم
الصدمة اإليجابية التي شكلها اتفاق الدوحة كي تعود
ثقته إلى مستويات العامين  2008و ،2009أو حتى إلى
العام .»2010

�شقير :ال�صناعات الغذائية تحقق تقدم ًا ملمو�س ًا
أ ّك��د رئيس اتحاد غ��رف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان رئيس
غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان محمد
شقير أهمية الصناعات الغذائية
االستراتيجة ،مشدّداً« :على ضرورة
توفير ك ّل الدعم ال�لازم لهذا القطاع
خصوصا ً انه يحقق تقدما ً ملموسا ً
وتوسعا ً كبيرا ً في الخارج».
وأش����ار شقير خ�ل�ال استقباله
وف��دا ً من نقابة أصحاب الصناعات
الغذائية ف��ي لبنان برئاسة منير
ال��ب��س��اط ،إل���ى أنّ «ال��ص��ن��اع��ات
الغذائية اللبنانية ستكون في مقدمة
الصناعات اللبنانية في المستقبل،
ألنّ ال��غ��ذاء اللبناني ال يمكن أن
يصنع بالميزات الجيدة واألصلية
إال في لبنان ،كما أنّ المطبخ اللبناني
يشهد توسعا ً ال مثيل له في ك ّل أنحاء
العالم».
وت���ح���دث ع���ن ق����رار ال��س��ل��ط��ات
الروسية منع استيراد المنتجات
ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن أم��ي��رك��ا واالت���ح���اد
األوروب��ي ،الفتا ً إلى «أنه يتابع هذا
الموضوع مع أكثر من جهة لتمكين
لبنان من االستفادة من هذه الفرصة

شقير ووفد من النقابة
لزيادة صادراتنا إلى روسيا» ،داعيا ً
نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
«إلى مواكبة هذا الموضوع بما يعود
بالفائدة على مؤسسات القطاع».
ب��دوره ،قدم الوفد شرحا ً مفصالً
ع��ن أوض���اع الصناعات الغذائية
والتحديات التي تواجهها ال سيما
على مستوى ارتفاع تكلفة اإلنتاج،
م���ش���دّداً« :ع��ل��ى ض���رورة أن تأخذ

ال��ب��رام��ج ال��ت��ي يتم وضعها لدعم
المؤسسات الصناعية المصانع
القائمة وليس فقط تلك التي يتم
انشاؤها حديثاً».
ولفت البساط إلى التوسع الكبير
الذي «يحققه المطبخ اللبناني في
الخارج ،وقد وصل اليوم إلى الهند،
وه��ذا األم��ر من شأنه زي��ادة الطلب
على الصناعات الغذائية اللبنانية».

