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اقت�صاد

العمل بالر�صيف الجديد في طرابل�س يبد�أ في 2015

دبو�سي :القدرة ت�صل
�إلى � 400ألف م�ستوعب �سنوي ًا

جمعية ال�ضرائب ت�ستغرب الفروقات
في الأ�سعار وغياب الرقابة
رأى األمين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام
المكمل ،أنّ السياسة الضريبية المتبعة باتت تثقل كاهل
المواطن ،خصوصا ً في ظ ّل غياب شبه تام لكافة انواع الرقابة
والمحاسبة.
وأ ّك��د في تصريح له أم��س ،أنّ «المواطن اللبناني يدفع
الضريبة ال��واح��دة المفترضة ث�لاث م��رات ،األول��ى لمجرد
اقتراحها والسماع بها ،والثانية ل��دى درسها في اللجان
المختصة ،والمجلس النيابي والثالثة بعد نفاذها وإقرارها.
وخير دليل على ذل��ك الضرائب المفترضة والمدرجة في
خطة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أعيدت إلى اللجان
النيابية لدرسها حيث لوحظ هنا أنّ العديد من السلع التي
تص ّنف في خانة الكماليات ،قد رفعت أسعارها مرتين حتى
اآلن».
واستغرب مكمل وجود فروقات مالية كبيرة في مبيع سعر
السلعة الواحدة بين محل وآخر ،عازيا ً تمادي الباعة والتجار
إلى الشغور القائم في أجهزة التفتيش المالي واإلداري والعدد
الضئيل العامل ل��دى مصلحة حماية المستهلك .واقترح

االستعانة بطالب الجامعات والمعاهد والخريجين العاطلين
ع��ن العمل منهم لملء الشغور وس��د النقص وتشغيلهم
بالتراضي أو عقد محصور بفترة زمنية محددة مقابل نسب
مالية ،يتقاضونها عن ك ّل مخالفة وغرامة ّ
ينظمونها في حق
المؤسسات والمحال وفي أي قطاع من القطاعات التجارية
واالقتصادية العاملة.
وأكد أنّ «العمل بهذا األمر أو االج��راء ،من شأنه أن يو ّفر
العمل لنسبة كبيرة من الشباب دون إدخالهم في المالك
اإلداري ،وتوظيفهم في القطاع العام المتخم أصالً بالعاملين
من غير إنتاج على حد ق��ول المسؤولين أنفسهم والذين
يؤ ّكدون يوميا ً عجز المالية العامة عن دفع الرواتب الكثر من
شهرين وثالثة».
ولفت مكمل إلى «أهمية استخدام الحوافز الضريبية من أجل
إنعاش االقتصاد بدل اللجوء إلى التقشف المالي للسيطرة
على ال��دي��ون ال��ذي قد ال يكون مفيدا ً في ال��ظ��روف الراهنة
كمجاوزة السياسة الضريبية مع السياسة النقدية للوصول
إلى إنتاجية أفضل وأضمن من شأنها إنعاش االقتصاد».

م� ّؤ�شر ثقة الم�ستهلك خالل �آب 2014

تو ّقع رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي
أن يبدأ العمل في الرصيف الجديد في مرفأ طرابلس
خالل الفصل األول من العام المقبل بقدرة استيعابية
تصل إلى  400ألف مستوعب سنوياً ،بعدما تأخر العمل
في البنية التحتية للرصيف وإقناع شركة «غالفتينر -
لبنان» التي فازت بتشغيل الرصيف وتجهيزه ،بتأمين
 10ماليين دوالر كقرض من دون فائدة لتنفيذ البنية
التحتية لمصلحة مرفأ طرابلس ،على أن يسدّد المرفأ
قيمة القرض من مداخيله المستقبلية ،شاكرا ً الشركة
على موقفها الذي يس ّرع في تنفيذ االعمال.
ولفت دبوسي ردا ً على سؤال لـ»المركزية» ،إلى أنّ
عملية تجهيز وتشغيل الرصيف الذي تبلغ مساحته
 600متر بعمق  15.50متر ،ستكون بمثابة قيمة
مضافة لألعمال في مرفأ طرابلس ،خصوصا ً أنّ شركة
«غالفتينر» تعي أهمية موقع المرفأ االستراتيجي
وخدماته التي ال تتعلق بلبنان فحسب بل بالمنطقة
ككل ،ال سيّما العمق العراقي» ،وتابع« :لذلك تص ّر
الشركة على اإلس���راع في إنجاز األع��م��ال ،خصوصا ً
أ ّنها تدير  14مرفأ في العالم وتحت ّل موقعا ً متقدّما ً في
العمل المرفئي ،كما لديها شبكة عالقات مهمة وهي من
الشركات البحرية العالمية».

وأ ّكد أنّ «إنجاز المشروع سيؤدي إلى تأمين فرص
عمل في طرابلس والشمال ،وتوفير خدمات المنطقة في
أمس الحاجة إليها ،ما ينعش الحركة االقتصادية في
طرابلس خصوصا ً والشمال عموماً».
والجدير ذكره أنّ قيمة المناقصة التي أجريت لتجهيز
الرصيف وتشغيله ،تبلغ نحو  60مليون دوالر أميركي.
واعتبر دبوسي أنّ «غرفة طرابلس والشمال تقوم
بمجموعة من المشاريع المهمة ومنها حاضنة األعمال،
ومختبر المواد الغذائية ،كذلك ستعلن قريبا ً عن حاضنة
صناعية في الغرفة ،إضافة إلى إنشاء صندوق تعاضد،
ك ّل ذلك إلى جانب العالقات المميزة مع المجتمع المدني
بكل أطيافه».
وكان رئيس مجلس ادارة شركة «غالفتينر – لبنان»
أنطوان عماطوري أعلن أنّ العمل مستمر إلنجاز األعمال
في مرفأ طرابلس بحسب الموعد المحدد ،ليباشر عمله
ويلعب دوره المحلي واإلقليمي في المنطقة ،ولفت إلى
أنّ «المدير التنفيذي في الشركة سيمون فرحات ومدير
العمليات ايرا هيرا يسعيان إلى إنهاء العمل سريعاً»،
كاشفا ً أنّ «الشركة ستستقدم  4رافعات عمالقة ،و12
أخرى نصف عمالقة ،و 60آلية صغيرة لتكون ضمن
إطار عمل الشركة في المرفأ».

بيروتي ينا�شد مجل�س النواب �إعادة النظر
ّ
المتوقعة على الأمالك البحرية
في الر�سوم
ق��دّر نقيب أصحاب المؤسسات
السياحية البحرية ج��ان بيروتي
الواردات المتو ّقعة في مشروع قانون
ّ
لموظفي
سلسلة الرتب وال��روات��ب
القطاع ال��ع��ام ،بنحو  500مليون
دوالر على األمالك البحرية ،في حين
تلحظ دراسة المشروع المالية جباية
 50مليوناً.
وتعليقا ً على ما ورد في مشروع
السلسلة ح��ول ال��رس��وم المتو ّقعة
على األم�لاك البحرية العامة ،أ ّكد
بيروتي في حديث لـ»المركزية»،
«ع��دم ق��درة المؤسسات السياحية
البحرية على دف��ع ه��ذه المبالغ
بأي شكل من األشكال» ،معتبرا ً أنّ
«هذه الغرامات غير المنطقية وغير
العادلة المتوقع جبايتها بحسب
المشروع ،ستؤدي إل��ى إقفال هذه
المؤسسات وصرف جميع موظفيها
وعدم ح ّل مشكلة اإلشغاالت البحرية
ّ
المرخص لها» .وأض��اف« :إنّ
غير
زي��ادة ال��رس��وم على م��غ��ادرة مطار
بيروت والمرفأ ،ال يمكن السير بها
في إطار المجموعات السياحية ،إذ
إننا إضافة إلى سوء الوضع األمني
وت���ردي سمعة لبنان السياحية،
نتع ّرض لمنافسة شرسة من الدول
السياحية كافة وفي مقدّمها تركيا،
بدءا ً من سعر تذكرة السفر وانتها ًء

بالدعم المتوفر للفنادق والمؤسسات
السياحية فيها .نق ّر بأن لبنان األغلى
على مستوى تذاكر السفر والضرائب
الموضوعة عليها ،ناهيك عن إضافة
الرسوم على المشروبات الروحية
وغيرها».
يخص الغرامة المفروضة
أما في ما
ّ
ّ
المرخص لها من
على اإلشغاالت غير
األمالك العامة البحرية ،فأشار إلى
أ ّنه «سبق وأقررنا أنّ للدولة واجبات
تنحصر بتسديد ب���دالت األش��غ��ال
للملك العام البحري لسنوات سابقة
ّ
المرخص لها،
اس��وة ب��اإلش��غ��االت
وهي محددة بمراسيم نافذة .لكننا
تفاجأنا بما ورد في مشروع سلسلة
الرتب والرواتب بفرض غرامة كيدية
ال تمت إل��ى سياسة الدولة المالية
ب��ص��ل��ة ،ف��م��ن ج��ه��ة تعفي ال��دول��ة
المكلفين من  90في المئة من غرامات
التحصيل ،وتكلف شاغلي األم�لاك
العامة البحرية غرامة تذهب إلى
 300في المئة من رسوم اإلشغال،
أين الصواب والعدل؟
وتابع« :يلحظ المشروع استيفاء
بدالت إشغال منذ العام  ،1992هل
نسي المشترع أو تناسى سنوات
الحرب التي ناهزت العشر سنوات،
وقد تراجعت السياحة بنسبة  40في
المئة باعتراف وزارة السياحة؟ إنّ

القطاع السياحي البحري بما يض ّم
من مسابح ومطاعم وفنادق...إلخ،
إض��اف��ة إل��ى اإلش��غ��االت المتعددة
للملك العام البحري من صناعية
وت��ج��اري��ة وزراع��ي��ة ،ل��ن ي��ك��ون في
مقدوره بأي شكل من األشكال تسديد
غ��رام��ة ع��ن  22سنة م��ن اإلش��غ��ال
بزيادة ثالثة أضعاف .وبتنا نتكهّن
ما ستؤول إليه األوض��اع بعد إقرار
هذا البند وعدم تمكن الشاغلين من
دف��ع ما يتوجب عليهم لالستحالة
المادية:
إقفال كل المؤسسات السياحية
البحرية ،واإلبقاء على اإلشغاالت غير
المرخص لها من دون حل ،وصرف
موظفي القطاع السياحي البحري
وهم يقاربون الـ 25ألفاً».
وخ��ت��م ب���ي���روت���ي« :نستحلف
المجلس النيابي الكريم وفي مقدّمه
الرئيس نبيه بري ،إع��ادة النظر في
هكذا تشريع لما يش ّكله م��ن ضرر
فادح على القطاع السياحي عموما ً
والسياحة البحرية خصوصاً».
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ المشروع
يلحظ رسوما ً على شاغلي األمالك
البحرية تصل إلى  500مليون دوالر،
فيما تلحظ الدراسة المالية للسلسلة
جباية  50مليونا ً من شاغلي األمالك
البحرية.

قمة م�صرفية عربية ـ �أميركية في نيويورك
للبحث في ملف البنوك المرا�سلة
ّ
ينظم اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي
العربي – األميركي بالتعاون مع جهات دولية ،يومي 14
و 15من الجاري في الواليات المتحدة األميركية ،حول
«البنوك المراسلة» ،في مق ّر «بنك أوف نيويورك».
ويشارك في جلسات عمل القمة متحدّثون من كبار
الشخصيات وأص��ح��اب ال��ق��رار ال��م��ال��ي وال��دول��ي من
الواليات المتحدة األميركية والعالم العربي ،يمثلون
م��ؤس��س��ات القطاعين ال��خ��اص وال��ع��ام والسلطات
التشريعية والرقابية ،وسيشارك في أعمال القمة وفد
كبير من المصارف والمؤسسات المالية األعضاء في
االتحاد ومجلس إدارته في حضور رئيس المجلس محمد
كمال الدين بركات ،ورئيس اللجنة التنفيذية جوزف
طربيه ،وأع��ض��اء المجلس ف��ي حضور الف��ت م��ن دول
الخليج والمغرب العربي.
وفي بيان صادر عن األمانة العامة لالتحاد ،أوضح
األمين العام وسام فتوح أنّ «القمة تكتسب أهميتها من
خالل االهتمام الدولي والعربي ،والمشاركة الواسعة،
وطبيعة وأهمية القضايا المطروحة ،حيث سيشارك
في فعالياتها متحدّثون من كبار الشخصيات وأصحاب
القرار المالي والدولي من الواليات المتحدة األميركية
والعالم العربي والذين يم ّثلون مؤسسات القطاعين
ال��خ��اص وال��ع��ام والسلطات التشريعية والرقابية
األميركية» .وتابع :كما ستشهد مشاركة واسعة من قبل
ص ّناع القرار المصرفي والمالي العربي ،والذين وجدوا
في هذه القمة مناسبة للبحث في العالقات المصرفية
العربية – األميركية ال سيّما في ملفي العقوبات ومكافحة
غسل األموال ،وشرح موقفهم ووجهة نظرهم من العديد
م��ن المسائل والملفات المطروحة .وذل��ك بمشاركة

مباشرة من المسؤولين في صندوق النقد الدولي –
ووزارة الخزانة األميركية ،ووزارة الخارجية األميركية،
والبنك الفيديرالي اإلحتياطي األميركي.
وأض��اف البيان« :أك��دت شخصيات مصرفية عربية
ودولية مشاركتها في هذه القمة ،ما يشير إلى أهميتها
في بناء مرحلة جديدة من العالقات المصرفية العربية
 األميركية ،وإبراز قوة وتضامن دور القطاع المصرفيالعربي في كل المحافل الدولية من خالل إطالق حوار
جدي بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي
األميركي للبحث في مواضيع مهمة من بينها :مستقبل
البنوك المراسلة في بيئة تنظيمية متغيّرة :الدور المتغير
للبنوك المراسلة ،بناء عالقات بين المصارف العربية
ال��م��وج��ودة ف��ي العالم العربي ومصارفها المراسلة
في ال��والي��ات المتحدة األميركية ضمن برنامج فاعل
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اإللتزام بالنظم
والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة
وانعكاساتها على النشاط االقتصادي ،تكلفة التحقق
( )Due Diligenceومبدأ إع��رف عميلك ()KYC
للبنوك المراسلة مقارنة بالربح العائد من العمليات
المصرفية».
وختم« :بالتزامن مع اإلجتماعات السنوية لصندوق
النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في واشنطنّ ،
ينظم
اإلتحاد حفل استقبال على شرف المصارف والمؤسسات
المالية العربية المشاركة في هذه االجتماعات ،وذلك
مساء السبت  11من الجاري من الساعة السابعة مسا ًء
لغاية الحادية عشرة ليالً ف��ي فندق Mayflower
" Renaissance Hotelوت��ح��ض��ره شخصيات
عربية».

ّ
تت�صدر الئحة المنطقة
�سورية
ولبنان ّ
يحتل المركز الرابع
أص��در موقع بيت.كوم ( )Bayt.comفي  22أيلول
 2014تقريره الفصلي حول ّ
مؤشر ثقة المستهلك لشهر آب
مؤشر ثقة المستهلك استنادا ً
 ،2014والذي يقيّم من خالله ّ
إلى «سيناريو االقتصاد الحالي» و»سيناريو االقتصاد
ّ
الموظفين المستقبليّة».
المت ّوقع» و»نظرة
وأش��ار التقرير إل��ى ارت��ف��اع مستوى التفاؤل في دول
المنطقة لجهة آف��اق الوضع المالي ال��ف��ردي لألشخاص
المستطلعين .وف��ي التفاصيل ،أظهر التقرير أنّ  41في
المئة من المستطلعين في دول مجلس التعاون الخليجي
تحسنا ً في أوضاعهم الماليّة خالل األشهر الستة
يتو ّقعون
ّ
المقبلة.
أ ّما على الصعيد االقتصادي ،فقد أعتبر  21في المئة من
تحسن خالل األشهر
المستطلعين أنّ األداء االقتصادي قد
ّ
الس ّتة المنصرمة ،بحيث أنّ  33في المئة من المستطلعين
ف��ي قطر و 29ف��ي المئة م��ن األش��خ��اص ال��ذي��ن شملهم
تحسنا ً في
االستطالع في ك ٍّل من البحرين وعمان لمسوا
ّ
األداء االقتصادي لبالدهم في الس ّتة أشهر السابقة.

إض��اف�� ًة إل��ى ذل��ك ،أظهر التقرير أنّ  42ف��ي المئة من
المستطلعين في ال��دول العربيّة قيّموا بيئة األعمال في
بـ»المتوسطة» ،في حين تو ّقع نصف المستطلعين
بالدهم
ّ
تتحسن بيئة األعمال في السنة المقبلة.
أن
ّ
سجل لبنان نتيجة 121.89
على الصعيد المحلّي،
ّ
ّ
مؤشر ثقة المستهلك لشهر آب  ،2014وهي أدنى من
في
متوسط منطقة الشرق األوسط (والبالغ  ،)125.07ليحت ّل
ّ
بذلك لبنان المركز الرابع في المنطقة ،متقدّما ً على البحرين
(النتيجة )113.86 :والمغرب (النتيجة)113.37 :
واإلمارات العربيّة الم ّتحدة (النتيجة ،)112.48 :ومسبوقا ً
من األردن (النتيجة.)133.82 :
وت��ص��دّرت سورية قائمة ال��دول التي شملها التقرير،
ّ
مؤشر ثقة المستهلك ،تلتها
مسجل ًة نتيجة  176.96في
ّ
مصر (النتيجة.)136.75 :
وسجل لبنان نتيجة  109.28في «سيناريو االقتصاد
ّ
ّ
الموظف المستقبليّة» ،وكالهما
الحالي» و 99.91في «نظرة
أدنى من النتائج التي ح ّققتها منطقة الشرق األوسط.

لقاء للتعاونيات الزراعية في الأنطونية مجدليا
أقيم ف��ي الجامعة االنطونية -
مجدليا – زغرتا ،لقاء للتعاونيات
ال���زراع���ي���ة ف���ي ال��ش��م��ال م���ن أج��ل
تفعيلها وتدعيمها ،بدعوة من هيئة
االنماء التابعة للصندوق الماروني،
وبتوجيهات من البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
وفي حضور مدير الجامعة االنطونية
 مجدليا  -زغرتا االب فرانشيسكوخ���وري ،وممثل ع��ن وزارة المالية
جورج المعراوي.
وأشار منسق المؤسسة االجتماعية
ال��م��ارون��ي��ة األب ن���ادر ن���ادر إل��ى أنّ
«هيئة اإلنماء المنبثقة من المؤسسة
أسستها
االجتماعية المارونية التي ّ
البطريركية ،صحيح أنّ عنوانها
م��ارون��ي ،ولك ّنها تعمل على صعيد
الوطن كك ّل ،وأ ّنه تم إنشاء هيئة اإلنماء
العالمية من أجل التعاون والتنسيق
مع االغتراب اللبناني ومد جسر بين
لبنان المغترب ولبنان المقيم».
وأش���ار إل��ى الغاية م��ن ه��ذا اللقاء
ال��ذي هو «العمل التعاوني بالدرجة
األول���ى وكيفية تفعيله ،والتنسيق
بين هيئة اإلن��م��اء ف��ي لبنان وهيئة
اإلنماء العالمية ،والبحث في مشاريع
إنمائية تساعد وتساهم في إنجاح

جانب من المشاركين
عمل هذه التعاونيات».
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ل��رئ��ي��س جمعية
الب��ورا االب طوني خضرا ،شرح فيها
بالتفصيل م��وازن��ة ال��زراع��ة ،وطلب
من الجمعيات التعاون والتكتل مع
بعضهم ،ألنّ المستقبل ذاه��ب نحو
المجموعات ،كما شجع االنخراط في
ال��دول��ة ألخ��ذ أكبر قسم م��ن األم���وال،
واالتجاه للقيام بمشاريع صحيحة ،أما
النصيحة األخيرة التي أعطيكم اياها
فهي ابدأوا اآلن بالعمل.
وع���رض عميد كلية ال��زراع��ة في

الجامعة اللبنانية سمير مدور ،دراسة
عن المشاكل التي يعاني منها القطاع
ال��زراع��ي ،وأهمية العمل التعاوني،
وأهمية االرش���اد ال��زراع��ي ،وتدريب
المرشدين ،وأهمية القطاعين الزراعي
والحرفي ،والعالقة مع التجار وفرض
معايير الجودة والسالمة ،واقع لبنان،
وأثر هذا الواقع على العمل التعاوني،
كما ق��دّم مقارنة مع دور التعاونيات
في الدول المتقدمة ،إضافة إلى الحلول
الممكن اتخاذها في هذا المجال.

الم�ست�أجرون القدامى يتحركون غد ًا
جدّدت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين»،
في بيان ،رفضها قانون اإليجارات الجديد ،ووصفها له
بـ»القانون األسود» ،أل ّنه «ال يؤ ّمن حق السكن ،وأل ّنه ألغى
ويهجر
حقوقا ً وضمانات مكتسبة للمستأجرين ،وأل ّنه يش ّرد
ّ
عشرات ألوف العائالت ،ويسعّ ر الفرز الطائفي ،ويجعل
اإلقامة في المدن حكرا ً على األغنياء ،من خالل تحرير العقود
القديمة من دون أي بديل عنها ،وألنّ تعطيل آلية تنفيذه
من قبل المجلس الدستوري لم يكن كافيا ً لتأمين مبادئ
العدالة االجتماعية والمساواة أمام القانون ،وألنّ القانون
ما زال معلقا ً في الفراغ ،في ظ ّل محاوالت بعض الناطقين
باسم تجمعات المالكين وبدعم من نواب يمثلون مصالح
الشركات العقارية والمصارف ،يصرون على اعتبار القانون

نافذا ً غير آبهين بحجم الكارثة الذي يسببها هذا األمر من
خالل زج القضاء والمستأجرين والمالكين في مسلسل من
الدعاوى لن ينتهي حول مختلف مواد القانون».
ودعت المستأجرين القدامى مع عائالتهم ،للنزول إلى
ش��ارع الحمراء أم��ام تقاطع ال���ـ»رد ش��وز» ،عند الساعة
الخامسة من عصر الغد ،تحت شعار «نزال عالشارع قبل
ما يصير بيتك الشارع» ،وذلك «رفضا ً لقانون االيجارات
التجهيري ومنعا ً لنفاذه ،ومطالبة المجلس النيابي
باستعادة القانون ووض��ع اليد عليه وإع���ادة مناقشته
وتعديله اس��ت��ن��ادا ً إل��ى توصيات المجلس الدستوري،
ودفاعا ًٍ عن حق السكن لعائالتهم وحمايتهم من التشرد في
وطنهم».

توزيع � 12ألف وحدة �سكنية �سنوي ًا في الكويت
أ ّكد وزير الدولة لشؤون اإلسكان الكويتي ياسر حسن
أبل ،التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخريطة
طريق تقوم على مبدأ أساسي يتمثل بتوزيع  12ألف
وحدة سكنية سنويا ً للسنوات العشر المقبلة لح ّل األزمة
اإلسكانية في البالد.
وأشار أبل في تصريح صحافي لمناسبة االحتفال بيوم
اإلسكان الذي صدف أمس ،إلى أنّ «التحديات الحقيقية
والمسؤوليات الجسيمة «التي نقف أمامها ،تفرض علينا
دراسة الوضع بجدية وإيجاد الحلول الواقعية ووضع
خطط العمل الفعلية والتحرك بثقة من دون إضاعة الوقت
والجهد بالرهانات الخاطئة».
ولفت إلى أنّ خريطة الطريق «تقوم على مبدأ أساسي
هو االلتزام بتوزيع  12ألف وحدة سكنية سنويا ً للسنوات
العشر المقبلة ،إذ ستحتوي مدينة المطالع على  21ألف
وح��دة سكنية ،ومدينة جنوب سعد العبدالله على 40
ألف وحدة سكنية ،ومدينة الخيران على  35ألف وحدة
سكنية ،ومدينة نواف األحمد على  52ألف وحدة سكنية،
ومدينة الصابرية على  52ألف وحدة سكنية».

وذ ّكر بتوقيع عقود تنفيذ المباني والخدمات العامة
لمشاريع مدينة جابر األح��م��د ومدينة صباح األحمد
ومدينة شمال غرب الصليبخات ،إضافة إلى توقيع عقد
تصميم وتخطيط مدينة المطالع.
وأوضح أنّ «ك ّل المشاريع أصبحت قابلة للتنفيذ في ظ ّل
توافر األراضي المحررة الكافية لبناء ما يقارب من 200
ألف وحدة سكنية ،إضافة إلى إقرار التعديالت الجديدة
على قانون اإلسكان بفضل التعاون الب ّناء بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية .ولفت إلى أنّ تنفيذ هذه الخطة
سيساعد في معالجة مواطن الخلل التي ساهمت في تفاقم
القضية اإلسكانية وعرقلة حلولها ويمكن تلخيص تلك
المعالجات من خالل إيجاد سوق عقارية مستقرة».
كما أشار إلى أ ّنه «من خالل االلتزام بتوزيع  12ألف
وح��دة سكنية سنوياً ،سينتظم انخفاض ع��دد طلبات
االنتظار ،ما سيؤدي إل��ى انخفاض أو استقرار أسعار
العقارات السكنية في الدولة وبالتالي إلى تيسير عملية
الشراء المباشر من األس��واق لمعالجة الخلل بطريقة
مزدوجة».

ّ
تحقق في وفاة الطفلة راكان
«ال�صحة»

�أبو فاعور :اللقاحات م�ؤ ّمنة من الـ«يوني�سف»
بادر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور فور انتشار خبر وفاة الطفلة سيلين
ياسر راك��ان ،على وسائل التواصل االجتماعي ،وفي بعض وسائل اإلعالم،
بسبب تلقيها لقاحا ً فاسداً ،إلى االتصال بوالد الطفلة طالبا ً منه تزويد الوزارة
باسم الطبيب المعالج ،للتحقيق معه والتأكد مما إذا كان سبب الوفاة لقاحا ً
فاسدا ً فعالً ،أو أي سبب صحي آخر أو أي خطأ طبي ،لكن الوالد تم ّنع عن كشف
إسم الطبيب ألسباب خاصة.
وإزاء ذلك ،أوعز أبو فاعور إلى الدوائر المعنية في الوزارة ،فتح تحقيق بما
حصل ،متمنيا ً على والد الطفلة التعاون في هذا المجال لما لذلك من ضرورة
لتبيان حقيقة ما جرى لطفلته ،مبديا ً تعاطفه ومواساته في الخسارة التي ال
تع ّوض والتي منيت بها العائلة.
وأكد أبو فاعور أنّ ك ّل اللقاحات التي تو ّزعها وزارة الصحة في المراكز
والمستوصفات الصحية ،تحصل عليها من ّ
منظمة الـ «يونيسف» ،وتخضع
لتدقيق ورقابة متواصلة على نوعيتها وجودتها ،ويتم تلقيح مئات األطفال
يوميا ً من دون تسجيل أي عوارض جانبية ،مشددا ً على أنّ الوزارة ملتزمة في
شكل كامل بدورها في تأمين صحة اللبنانيين ولن تتهاون إطالقا ً في حماية
سالمة جميع المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

 53في المئة من �سكان ال�شرق الأو�سط
يعي�شون على  4دوالرات للفرد يومي ًا
كشف البنك الدولي أنّ نحو  53في المئة من مواطني دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا يعيشون على مبلغ  4دوالرات للفرد يومياً .وأشار البنك الدولي
إلى أنّ معدالت المستوى المعيشي ال تزال منخفضة ،الفتا ً في الوقت ذاته إلى
أنّ قابلية الوقوع في الفقر مرتفعة جداً .وذكر البنك أنّ معدل نمو نصيب الفرد
من الناتج المحلي تراجع عام  2013إلى النصف مقارنة بعام  ،2012متوقعا ً
تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة خالل العام الحالي بفعل الدول المصدرة
للنفط وبخاصة منطقة الخليج.
وفي تقريره السنوي ،أعلن البنك الدولي أ ّنه صادق على ما قدره  2.8مليار
دوالر للمنطقة لتمويل  21مشروعا ً في العام المنتهي في نهاية حزيران الماضي
في مجاالت عدة أبرزها اإلنشاء واإلعمار ،إضافة إلى تمويل خاص بقيمة 68
مليون دوالر لمشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية .وأضاف التقرير أنّ عدد
سكان المنطقة ارتفع من  339.6مليون نسمة  2012إلى  345.4نسمة في عام
 2013وبلغ معدل نمو السكان في العامين  1.7في المئة.

م�شروع ترفيهي قرب دم�شق
افتتح في إح��دى ضواحي العاصمة السورية دمشق مشروع «أبتاون»
الجديد ،والذي يضم متنزها ً ترفيهيا ً ومجمعا ً للتسوق ،على رغم األزمة الدائرة
في سورية .وبلغت كلفة المشروع  40مليون دوالر ،وتو ّفرت من خالله ألفا
فرصة عمل جديدة في منطقة قرب دمشق ،لم تصل إليها ويالت االشتباكات
الدائرة في سورية.
ولفتت مسؤولة العالقات العامة في «أبتاون» هنادي الحسن في حديث
لوكالة «رويترز» ،إلى أ ّنه «كان من المتوقع أن يالقي المشروع إقباال ً كبيرا ً من
الجمهور».
ويض ّم المشروع أيضا ً معرضا ً للسيارات الكالسيكية القديمة ،ومطاعم
ومتاجر وناديا ً للرماية ومساحة للعبة الرمي بالسهام .ويتيح «أبتاون» فرصة
نادرة للترفيه والتسوق الراقي في وقت تجتاح فيه أعمال العنف مختلف أنحاء
سورية .وشارك المستثمر السوري ،كميل نصر الله في المشروع ،بإنشاء نادي
الرماية الذي يتولى إدارت��ه ،مشيرا ً إلى أنّ الوقت بات مالئما ً لالستثمار في
سورية.
ولكن تقارير مستقلة تشير إلى أنّ االقتصاد السوري يتقلّص بسرعة بسبب
الحرب المستمرة في عامها الرابع ،إذ جاء في دراسة أجراها المركز السوري
للدراسات السياسية في دمشق بناء على طلب األمم المتحدة وصندوق النقد
الدولي في أيار ،أنّ الناتج المحلي اإلجمالي لسورية انكمش بما يقدّر بحوالى
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ال�صين تك ّبد ال�شركات الأميركية
مليارات الدوالرات
ص ّرح مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي أنّ الصين
تشنّ حربا ً الكترونية شرسة على الواليات المتحدة تكلّف الشركات األميركية
مليارات ال��دوالرات سنوياً .وأش��ار قائد الشرطة الفيديرالية إلى أنّ معظم
الشركات االميركية الكبرى استهدفت .وأضاف« :هناك نوعان من الشركات
الكبيرة في الواليات المتحدة .تلك التي تعرف انها تعرضت للقرصنة من قبل
الصينيين وتلك التي ال تعرف انها تعرضت للقرصنة من قبل الصينيين».
وتابع« :إنّ الخسائر السنوية الناجمة عن الهجمات االلكترونية التي تنطلق
من الصين «من المستحيل تحديدها» لكنها تبلغ مليارات».
وردا ً على سؤال عن ال��دول التي تستهدف الواليات المتحدة ،قال كومي
«ال استطيع تقديم الئحة كاملة ،لكن يمكنني ان اقول أن الصينيين على رأس
الالئحة».
وذكر اتهام خمسة ضباط في الجيش الصيني في ايار ،أل ّنهم سرقوا بين
 2006و 2014اسرارا ً تجارية لشركات اميركية متخصصة في قطاع الطاقة
النووية ،او الشمسية ،والصناعات المعدنية .وأثارت هذه القضية توترا ً حادا ً
مع العاصمة بكين.
ولفت مدير الـ»أف بي آي» إلى أنّ القراصنة يستولون على هذه المعلومات
لتستفيد منها الصناعة الصينية ،وال تتح ّمل عناء «االبتكار» ،مضيفا ً أ ّنه «من
السهل رصدهم».

مو�سكو م�ستعدة لتزويد �أوكرانيا
بـ 5مليارات متر مكعب �إ�ضافية من الغاز
أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس ،إلى أنّ «روسيا مستعدة
لتزويد أوكرانيا بـ 5مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية
احتياجات موسمي الخريف والشتاء».
وأضاف نوفاك ،خالل اجتماعه إلى رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف،
أنّ «شركة «غازبروم» من الممكن أن تقوم بتزويد أوكرانيا بـ 5مليارات متر
مكعب من الغاز الطبيعي كحد أدنى بشرط الدفع المسبق «خذ أو ادفع» ،وفقا ً
لذلك ستكون شركة الطاقة األوكرانية «نفطوغاز أوكرانيا» ملزمة بتسديد قيمة
 5مليارات متر مكعب من الغاز بشكل مسبق».
كما كشف نوفاك عن احتمال إجراء مزايدة أخرى لتزويد كييف بـ 5مليارات
متر مكعب إضافية ،ولكن ليس بشرط التسديد المسبق «خذ أو ادفع» وإنما
كإضافة للطلبية األساسية ،وذلك في حال ظهور الحاجة خالل موسم الشتاء.
ولفت إلى أنّ «روسيا بانتظار رد من الطرف األوكراني في شأن الجدول
الزمني لسداد جزء من ديون الغاز المتراكمة على كييف والبالغة  3.1مليار
دوالر ،والذي يجب أن يتم قبل نهاية العام الحالي».
كما أشار إلى أ ّنه «تم تحضير مسودة بروتوكول سيت ّم توقيعها من قبل
األطراف الثالثة (االتحاد األوروبي روسيا وأوكرانيا) ،وأنّ الطرفين الروسي
واألوروبي بانتظاراالَن قرار كييف».
من جهته ،أوعز رئيس الوزراء الروسي بمتابعة المفاوضات مع كييف بهدف
التوصل إلى تسوية حول مسألة الغاز ،مع ضرورة قيام الطرف األوكراني
بتسديد ديون الغاز المتراكمة.
وأسفرت المفاوضات األخيرة في شأن أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا عن
إل��زام كييف بسداد  3.1مليار دوالر من ديونها لمصلحة موسكو قبل نهاية
العام الحالي ،ومنح أوكرانيا تخفيضات بقيمة  100دوالر لمدة ستة أشهر على
أسعار الغاز ،على أن تقوم روسيا بتزويد أوكرانيا بـ  5مليارات متر مكعب من
الغاز الطبيعي.

