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اقت�صاد

جال في �أ�سواق بيروت وك�سروان وجبيل واطلع على حركة الإقبال في المطار

فرعون :لتخفي�ض �أ�سعار تذاكر ال�سفر
بعد تراجع المحروقات  40في المئة

فرعون خالل جولته في األسولق
أشار وزير السياحة ميشال فرعون إلى أ ّنه «ال يمكن
أن نتحدث عن األجواء الداخلية المستقرة ،وعن طريق
المطار األمنية من دون الحديث عن ض��رورة تحسين
الخدمات فيه» ،مشيرا ً إلى «ض��رورة توسيعه بعد أن
تخطى عدد المسافرين الستة ماليين ،وهو الحجم الذي
بنى على أساسه» ،الفتا ً إلى «ضرورة تخفيض اسعار
تذاكر السفر بعد تراجع اسعار المحروقات بنسبة 40
في المئة ،وضرورة تطوير أجهزة المطار من اجل حسن
استقبال المسافرين ،وضرورة تحسين الخدمات حول
المطار».
ك�لام ف��رع��ون ج��اء اث��ر تفقده أم��س ،مركز السياحة
في مطار رفيق بيروت الدولي ،حيث اطلع على حركة
المسافرين خصوصا ً القادمين إلى لبنان.
كما قام فرعون عشية األعياد بجولة تفقدية على المراكز
التجارية الكبرى في بيروت ،والمتن ،وكسروان ،وجبيل،
واطلع على الحركة فيها وإقبال المواطنين والسياح على
ارتيادها.
وأبدى الوزير فرعون ارتياحه إلى نتائج الجولة ،حيث
الحظ أنّ الحركة السياحية «مقبولة وال بأس بها وأفضل
من السنة الماضية» ،متوقعا ً أن تشهد االي��ام المتبقية
من العام الحالي «حركة وصول من مختلف دول العالم
وم��ن مختلف الجنسيات ،مع قلة اإلق��ب��ال من اخواننا
الخليجيين».
وأعطى فرعون توجيهاته إلى المسؤولين في مكتب
السياحة ف��ي المطار «لمساعدة السياح وتأمين كل
التسهيالت من اجل راحتهم ،خصوصا ً أنّ المطار يعتبر
الواجهة االساسية للبنان نحو العالم».
وبعد الجولة في أرجاء المطار ،أ ّكد أنّ «موضوع سالمة
الغذاء «ينطلق من المطار ،والمرفأ ،والمزارع ،والتجار

الكبار ومن بعدها المطاعم التي نعتبرها جيدة وتقوم
بواجباتها في هذا االطار».
وأض��اف« :قمنا بهذه الجولة لالطالع ميدانيا ً على
الضغط الموجود في المطار وكيفية معالجته ،خصوصا ً
ان هذه المشاكل نعتبرها ايجابية ،ألن في الحركة بركة».
وص��ادف الوزير فرعون في المراكز التجارية بعض
السياح العرب الذين اخبروه انهم الحظوا خالل زيارتهم
هذه المرة للبنان ،ان هناك حركة واقبال من السياح من
مصر ،واالردن ،والعراق وغيرها من دول العالم».
واعتبر فرعون أنّ «الحركة السياحية تعتبر مقبولة
في االعياد والزيادة هي بين  10و 20في المئة عن السنة
الماضية ،ألنّ لبنان ما زال يملك المقومات السياحية
المعروفة إضافة إلى التسوق ،ونأمل بأن يتساقط الثلج
لكي تزدهر السياحة الشتائية».
وأكد أنّ «الحكومة تقوم بواجباتها مع االستقرار االمني،
والجيش يدافع عن الحدود وعن حضارة لبنان ،واقتصاده،
وسياحته ،مما يؤدي إلى اإلقبال على االستثمار وعلى
الحركة السياحية».
ولفت فرعون إلى أ ّنه «نتيجة اإلحصاءات ومن خالل
منظمة السياحة العالمية التي تعتبر اللبنانيين غير
المقيمين سياحا ً ووجود عدد كبير من السياح المصريين،
واالردنيين ،والعراقيين ،واالوروبيين ،والخليجيين»،
نرى أنّ «الحركة ايجابية في ظل االستقرار الذي ينعم به
لبنان والحركة االستثنائية للمجتمع المدني ونأمل بأن
تستمر».
وأش��ار إلى أ ّنه «على رغم عدم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،الحكومة تقوم بواجباتها وتعمل المستطاع»،
معتبرا ً أنّ «الحوار السياسي الذي حصل بين المستقبل
وحزب الله ،أدى إلى استقرار األجواء السياسية».

عمموا �إر�شادات لحماية حقوقهم:
الم�ست�أجرون يدينون تطبيق القانون بحجة نفاذه
يبدو أنّ االنقسام الحاد بين المستأجرين القدامى ومالكي
العقارات لن ينتهي مع انتهاء اللحظات األخيرة لهذا العام ،بل
سيبقى متصدّرا ً الئحة األزمات االجتماعية العام المقبل .ورغم ك ّل
دعوات الحوار التي أطلقها ك ّل من مالكي العقارات والمستأجرين
ّ
لملف العقارات
القدامى ،إال أ ّنه وعلى ما يبدو ال حلول حتى اآلن
والمستأجرين القدامى ،شبيهة بالحلول التي أنهت اعتصام
المياومين في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.
ويعتبر المستأجرون أنّ القانون غير نافذ ألنه معطل ومبتور،
وغير قابل للنفاذ أو التطبيق دستورياً ،إضافة إلى أ ّنه غير عادل ،إذ
يؤدّي إلى تهجير وتشريد لعائالتهم التي تزيد على  180ألف عائلة.
ويؤ ّكد المستأجرون أنّ يوم  29كانون االول وك ّل األيام التي تلي
هي كما سبقتها ،ولن يتغير أي شيء قبل إقرار قانون عادل يؤ ّمن
حق السكن لعائالتنا ويحميهم من التشرد ،والتهجير ،ويضمن
حقوقنا في التعويضات.
وع����ق����دت ل���ج���ن���ة ال��م��ت��اب��ع��ة
للمؤتمر ال��وط��ن��ي للمستأجرين
م��ؤت��م��را ً ص��ح��اف��ي�اً ،أم���س ،ف��ي مقر
االت��ح��اد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في لبنان ،حددت فيه
موقفها من محاوالت تطبيق قانون
اإليجارات المعطل ،في حضور أعضاء
لجنة المتابعة ،ولجان المستأجرين
وحشد من المحامين.
وأكد منسق عام لجان المستأجرين
في لبنان كاسترو عبدالله «رفض
القانون التهجيري االسود قبل إقراره
وبعد إق��راره قبل الطعن فيه وبعد
تعطيل آلية تطبيقه».
وشدد على «إدانة كافة محاوالت
تطبيقه بحجة نفاذه ،على رغم تأكيد
غالبية المرجعيات الدستورية،
والقانونية ،وخصوصا ً دولة الرئيس
نبيه بري أنّ القانون غير نافذ وهو
اآلن في لجنة اإلدارة والعدل يجري
البحث فيه من سحبه من التداول
وتعديله وإق����راره م��ن ج��دي��د بناء
القتراحات النواب».
وأض���اف ع��ب��دال��ل��ه« :إنّ ال��دول��ة
مسؤولة ع��ن حماية وتأمين حق
ال��س��ك��ن ،راف��ض �ا ً م��م��ارس��ات بعض
المالكين دف��ع المستأجرين إلى
نزاعات ودعاوى ستكون كارثية على
الطرفين».
وأ ّكد أنّ «يوم  29كانون األول وكل
االيام التي تلي هي كما سبقتها ،ولن
يتغير أي شيء قبل إقرار قانون عادل
يؤمن حق السكن لعائالتنا ويحميهم
من التشرد والتهجير ويضمن حقوقنا
في التعويضات».
وت�لا أمين سر لجنة ال��دف��اع عن

ح��ق��وق ال��م��س��ت��أج��ري��ن زك���ي ط��ه،
بيان لجنة المتابعة ،وق��ال« :نحن
المستأجرين القدامى الذين يبلغ
تعدادنا ربع السكان المقيمين على
أرض الوطن ،حقنا بالسكن مقدس
ويسمو على ك ّل الحقوق».
وأض����اف« :ل��ق��د قلنا «ال» م���رارا ً
وت��ك��رارا ً لقانون اإلي��ج��ارات الجديد
عندما كان قيد ال��درس ألنه مشروع
تهجير وت��ش��ري��د لعائالتنا التي
تزيد على  180ألف عائلة .كما قلنا
وبصوت أعلى «ال» للقانون األسود
لحظة إقراره من المجلس النيابي في
األول من نيسان الفائت».
وت��اب��ع «ل��ق��د ب��ات ال��ق��ان��ون غير
ن��اف��ذ ألن���ه معطل وم��ب��ت��ور ،وغير
قابل للنفاذ أو التطبيق دستورياً،
وقانونيا ً وحتى إنسانياً ،بإجماع
غالبية المرجعيات الدستورية،
والقانونية ،وف��ي طليعتها رئيس
المجلس النيابي».
ون���اش���د ال��م��س��ت��أج��رون رئ��ي��س
المجلس النيابي الرئيس نبيه بري
سحب القانون األسود من التداول ألنه
غير نافذ كما أبلغنا وأكد لنا ولغيرنا،
وذلك تمهيدا ً إلعادة مناقشته وإقرار
قانون عادل يرفع الغبن عن المالك،
ويؤ ّمن ويحمي حق السكن ،ويصون
ت��ع��وي��ض اإلخ��ل�اء ف��ي إط���ار خطة
سكنية جدية.
وأوضح البيان أ ّنه في  28كانون
األول وما بعده ،وإلى أن يقر قانون
ع���ادل يحمي حقوقنا ف��ي السكن
والتعويضات ويصونها سنقول
جميعا ً بصوت واح���د :ال ال بأعلى
صوت.

تعميم وإرشادات
للمستأجرين

وعممت لجنة المتابعة للمؤتمر
الوطني للمستأجرين لجنة الدفاع
عن حقوق المستأجرين في لبنان
تعميم وإرشادات إلى المستأجرين
القدامى من أجل حماية حقوقهم،
وذلك عبر:
 - 1مراجعة اللجنة وأخذ رأيها
أو رأي مستشاريها والمحامين
المساعدين لها عند مواجهة أي
مسألة قانونية تتعلق بإيجاراتكم،
قبل اإلق����دام على أي خ��ط��وة في
العالقة في ما بينكم وبين المالك.
 - 2ع���دم ال��رض��وخ لطلبات
المالك أو ال��دخ��ول ف��ي مفاوضة
معه أو ال��ت��ج��ادل على حقوقكم
وحقوقه قبل صدور تشريع جديد
يحسم في ب��دء نفاذ أو ع��دم نفاذ
القانون المذكور.
 - 3االس��ت��ف��س��ار ع��ن اس��م كل
شخص وصفته ولقبه ومرجعيته
يزعم أنه مندوب أو مرسل من قبل
المالك لتسليمكم أوراق���ا ً أو طلب
توقيعكم على أي وثيقة أو مستند
وذلك قبل التوقيع.
 - 4عند التوقيع على أي إنذار
مرسل بواسطة البريد أو كاتب
عدل؛ ،ذكر عبارة «بتحفظ بسبب
الطعن بالقانون وتعديالته» مع

عيتاني �س ّلم عقد �سلة الحوافز لـAPI
ت�سجل �أ�سعار ًا قاتمة
المعادن ال�صناعية ّ
«�إيدال» :قيمة الم�شروع  25.5مليون دوالر �إثر تباط�ؤ نمو االقت�صاد ال�صيني
ّ
ويوفر  160فر�صة عمل
سلّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة
ال��ع��ام��ة لتشجيع االس��ت��ث��م��ارات
ف��ي لبنان نبيل عيتاني عقد سلة
الحوافز لرئيس مجلس إدارة «شركة
الصناعات البالستيكية المتطورة
ش.م.ل API .غ��اب��ي أب��و شديد،
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في
جلسته األخيرة.
وأع��رب عيتاني إثر التوقيع على
العقد ،ع��ن س���روره «النضمام هذا
ال��م��ش��روع ال��ج��دي��د إل���ى مجموعة
المشاريع ال��ت��ي ق��ام��ت المؤسسة
بدعمها ومساندتها».
وأوضح أنّ «هذا المصنع يندرج
ضمن إط��ار القطاع الصناعي الذي
يشهد حركة استثمارية حيوية في
الفترة األخيرة ،ال سيّما أنه يتمتع
بالعديد من الفرص الواعدة».
ولفت عيتاني إل��ى أ ّن���ه« ،خ�لال
السنوات األخيرة ،أثبت هذا القطاع
ق��درت��ه على المنافسة ن��ظ��را ً الى
المزايا التفاضلية التي يتمتع بها
إن م��ن حيث النوعية وال��ج��ودة،
أو من حيث االبتكار وال��ق��درة على
التسويق».
وأش��ار أبو شديد من جهته ،إلى
أنّ هناك «فرصة إيجابية في الوقت
الحالي من أج��ل التوسيع وتطوير
اإلنتاج» ،متمنيا ً «أن تحذو إدارات
الدولة األخرى حذو «ايدال» في دعم
المؤسسات الصناعية التي تخدم
االقتصاد في شكل عام عبر تصدير
منتجاتها إلى دول العالم».

عيتاني وأبو شديد يو ّقعان العقد
ودعا إلى «حماية الصناعة المحلية
وعدم استيراد سلع مماثلة للتي تنتج
محليا ً حفاظا ً على األسواق الداخلية،
ال سيّما أن المنتجات اللبنانية
تتمتع بمواصفات عالية تضاهي
ال��م��س��ت��وردة» ،مثنيا ً على «ال���دور
الذي لعبته «ايدال» في توسيع هذا
االستثمار ،ما أتاح سهولة وارتياحا ً
أكبر في عملية التطوير».
وذك�����ر ب���ي���ان ل�����ـ«إي�����دال» ،أنّ
«المشروع عبارة عن توسعة لمصنع
منتجات األن��اب��ي��ب البالستيكية
القائم حاليا ًَ في منطقة ذوق مصبح
 جبل لبنان ،بهدف زي��ادة الطاقةاإلنتاجية ،وإنشاء خط إنتاج جديد
من أجل تصنيع أنابيب وفق أحجام

وم��واص��ف��ات أخ���رى ،وإن��ت��اج سلع
بالستيكية مكملة ،وتصل القيمة
االستثمارية لهذا المشروع إلى 25.5
مليون دوالر أميركي ،وهو يوفر 160
فرصة عمل.
أما الحوافز التي حصل عليها في
إطار عقد سلة الحوافز ،فهي متعددة
منها :إعفاء من الضريبة على الدخل
وعلى توزيع أنصبة األرب��اح ،منح
إجازات عمل من كل الفئات ،تخفيض
رس���وم إج����ازات ال��ع��م��ل واإلق��ام��ة،
تخفيض الرسوم على تسجيل العقار
وعلى رسوم الضم والفرز والتأمين
ال��ع��ق��اري ،وإع��ف��اء كامل م��ن رس��وم
تسجيل عقود اإليجارات في السجل
العقاري.

توقعات بارتفاع مبيعات ال�سيارات
خالل العام المقبل
ذكرت تقارير صدرت أول من أمس ،إ ّنه من المتوقع
زي��ادة مبيعات السيارات بوتيرة أس��رع خ�لال العام
المقبل مقارنة بالعام الحالي ،حيث من المرجح أن يقود
الطلب القوي في الواليات المتحدة األميركية ،والصين،
والهند نمو المبيعات.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء ،أنّ
معهد البحث الكوري للسيارات ،الوحدة البحثية لشركة
هيونداي موتور ،توقع أن تصل مبيعات السيارات في
العالم  1.87مليون وحدة العام المقبل بارتفاع بنسبة
 9.3في المئة مقارنة بالعام الجاري ،بحسب وكالة
األنباء األلمانية.
ولفت المعهد إلى أنّ مبيعات السيارات في أميركا
سترتفع بنسبة  2في المئة لتصل إلى  83.16مليون
سيارة .كما من المتوقع أن تبقى مبيعات السيارات في
الصين قوية العام المقبل ،وأفاد تقرير المعهد أ ّنه من

المتوقع أن تصل مبيعات السيارات في الصين العام
المقبل  78.20مليون سيارة بارتفاع بنسبة  6.8في
المئة مقارنة بالعام الحالي.
وتوقع المعهد ارتفاع مبيعات السيارات في الهند
بنسبة  8.7في المئة لتصل إلى  72.2مليون وحدة
العام المقبل بارتفاع بنسبة  7.2في المئة مقارنة
بالعام الحالي.
وخلص التقرير إال أنه من المتوقع انكماش مبيعات
السيارات في روسيا بنسبة  3.11في المئة لتصل إلى
 2.2مليون وحدة العام المقبل ،وذلك يرجع إلى ضعف
الطلب بسبب الغموض االقتصادي في الداخل والخارج.
وأش���ار تقرير المعهد إل��ى أنّ مبيعات السيارات
انتعشت بصورة نسبية هذا العام على رغم التعافي
االقتصادي البطيء ،وسوف يستمر هذا االتجاه العام
المقبل.

سجلت أسعار المعادن األولية في سوق
لندن حصيلة قاتمة في عام  2014باستثناء
النيكل ،بسبب ضعف النمو االقتصادي العالمي
وتباطؤ نمو االقتصاد الصيني في شكل خاص.
وأ ّثر ضعف نمو االقتصاد العالمي وتباطؤ نمو
االقتصاد الصيني في شكل خاص على أسعار
المعادن األساسية في  ،2014ويتوقع أن
يستمر الوضع على هذه الحال في .2015
ومن المتوقع أيضا ً أن يتقدم النمو االقتصادي
في الصين بنسبة  6.6في المئة فقط في 2015
بحسب خبراء المصرف التجاري االلماني
(كومرتسبنك) ،لكن الحكومة الصينية قد
تقوم بخطوات دقيقة بغية تحفيز االقتصاد ،ما
سيترجم بارتفاع مفاجئ ألسعار المعادن.
ولفت المحللون في كومرتسبنك إل��ى أنّ
«المصرف المركزي الصيني خفض في تشرين
الثاني نسب الفائدة بشكل مفاجئ ردا ً على
تباطؤ االقتصاد ما تسبب بارتفاع في أسعار
المعادن األساسية».
ول��م يسجل النحاس سنة جيدة إذ خسر
 13في المئة في  ،2014وسجل هذا المعدن
أدنى مستوياته في خالل اربع سنوات ونصف
مطلع كانون االول متأثرا ً بتدهور أسعار النفط
التي بلغت بدورها ادنى مستوياتها منذ أكثر
من خمس سنوات.
وج ّنب الطلب الصيني في عام  ،2014سوق
النحاس من فائض كان سيكون له وقع اكبر

على المعدن .وي��رى المحللون في مؤسسة
ناتيكسيس أنّ الطلب العالمي على النحاس
يعود جزئيا ً إلى تخزين الدولة الصينية 700
ألف إلى مليون طن من المعدن.
لكن مهمات المعالجة وتنقية معدن النحاس
المرتفعة الكلفة نسبيا ً والمهمة للمصاهر التي
تتلقاه ،تشجع على فتح مصاهر جديدة في
الصين وأي��ض�ا ً في أماكن أخ��رى من العالم
بحسب خبراء ناتيكسيس.
وأ ّك��د البنك التجاري االلماني أنّ االنتاج
الصيني م��ن النحاس بلغ  6.4مليون طن
خالل االشهر العشرة األول��ى من عام ،2014
اي بارتفاع  11في المئة قياسا ً إل��ى السنة
السابقة».
وتعتبر المجموعة ال��دول��ي��ة ل��دراس��ات
النحاس أنّ السوق ستنتقل من عجز يقدّر
بـ 300ألف طن في  2014إلى فائض مقداره
 390ال��ف ط��ن ف��ي  .2015لكن انقطاعات
انتاجية غير متوقعة بسبب اض��راب��ات في
تشيلي والبيرو أو في اندونيسيا ،قد تدعم
األسعار بحسب محللي كومرتسبنك الذين
يتوقعون أن تبلغ أسعار النحاس  7200دوالر
للطن اواخر العام .2015
أما النيكل ،فسجل أفضل أداء بين المعادن
األساسية هذه السنة ،إذ زادت أسعاره بنسبة
 11في المئة في  ،2014ونحو  50في المئة
في ايار ،وذلك يعود خصوصا ً إلى الحظر على

ص��ادرات معدن النيكل الخام في اندونيسيا
التي تعد المصدر االول للنيكل في  2013وأكبر
مزود للصين .وأكد المحللون في يونيكريديت
«برأينا ف��إنّ النيكل لديه أفضل األف��ق بين
المعادن االساسية للعام  2015ألن انتاج
سبيكة النيكل الصينية في تراجع».
وب��س��ب��ب ال��ح��ظ��ر االن��دون��ي��س��ي والكلفة
اإلنتاجية المرتفعة يغلق بعض المنتجين
الصينيين لسبيكة النيكل مصانعهم .وتشكل
سبيكة النيكل ربع العرض العالمي لمعدن
النيكل بحسب كومرتسبنك .واتجهت الصين
نحو الفيليبين لتزويدها بالنيكل لكن هذا
المعدن هو اقل جودة واإلنتاج يتباطأ خالل
فترة األعاصير.
وترى المجموعة الدولية لدراسات النيكل
ان السوق يتوقع ان تسجل عجزا ً بـ 20الف
طن في  2015وذلك للمرة االولى منذ خمس
سنوات.
أما الطلب على النيكل النتاج الفوالذ غير
القابل لالكسدة فيتوقع ان يبقى متينا ً وتتوقع
ناتيكسيس ان تبلغ اسعار النيكل كمعدل
وسطي  19الف دوالر للطن في .2015
إل��ى ذل��ك ،ف��إنّ االلومنيوم قد كسب  4في
المئة في  2014بعد ارتفاعه  17في المئة
بين كانون الثاني وآب ،ليبلغ في ذلك الحين
اع��ل��ى مستوياته ف��ي خ�ل�ال اك��ث��ر م��ن ع��ام
( 2119.50دوالرا ً للطن) بسبب انخفاض

برنت ي�ستقر فوق  60دوالر ًا للبرميل
والمعرو�ض يق ّيد المكا�سب
استقر سعر خام «برنت» فوق 60
دوالرا ً للبرميل في تعامالت أمس،
م��ع ح��ص��ول ال��س��وق على دع��م من
بيانات اقتصادية أميركية قوية لكن
زي��ادة مستمرة في المعروض تقيد
المكاسب.
وأشارت بيانات إلى وفرة متزايدة
في العرض بعد إعالن إدارة معلومات
الطاقة األميركية ي��وم األرب��ع��اء أنّ
مخزونات الخام التجارية في الواليات
المتحدة زادت بمقدار  7.3مليون برميل
األسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها
على اإلطالق لشهر كانون األول ،وكان
محللون قد توقعوا انخفاضا ً قدره 2.3
مليون برميل يومياً.
أما من جانب الطلب ،فلقيت األسعار
دع��م �ا ً ب��ع��د أن ق��ال��ت وزارة العمل
األميركية أنّ الطلبات الجديدة إلعانة
البطالة انخفضت لألسبوع الرابع على
التوالي إضافة إلى بيانات معدلة من
وزارة التجارة أظهرت أنّ نمو الناتج
المحلي األم��ي��رك��ي سجل ف��ي الربع
الثالث من العام أسرع وتيرة في أكثر
من عشر سنوات.

التأكيد على وجوب وضع التاريخ
على وثيقة التبليغ بخط يدكم
واالستعالم عن اسم وهوية وصفة
الشخص ال���ذي ي��ق��وم بإبالغكم
واالحتفاظ بالمعلومات.
 - 5ع��دم ال��رض��وخ أو االلتزام
ب��أي زي���ادة على ب���دالت اإلي��ج��ار
سواء كانت عن الفترة السابقة أو
المقبلة إال بعد استشارة محاميكم.
 - 6ع��دم اع��ت��م��اد ال��ق��ي��اس أو
التشبه بأي قضية مماثلة لقضيتكم
ألن لكل قضية خصوصياتها التي
قد تختلف عن القضايا األخرى.
 - 7عدم الموافقة على استبدال
عقد اإليجار الحالي أو إيصاالت
دف��ع م��وج��ودة ل��دي��ك��م ،ب��أي عقد
جديد قبل مراجعة المحامي ،منعا ً
لتمرير بنود ملتبسة ف��ي العقد
المعروض عليكم توقيعه.
 - 8ننصح باالستحصال على
إفادة عقارية جديدة عن القسم أو
العقار ال��ذي يقع فيه مأجوركم،
لتبيان اسم المالك الحالي للمأجور
(رس��م االستحصال على اإلف��ادة
عشرة آالف ليرة لبنانية).
 - 9متابعة اإلرش���ادات التي
تصدرها اللجنة عندما ترى ذلك
ضرورياً.
 - 10عند توكيلكم أو تنظيمكم
أية وكالة لمحا ٍم جديد التنبه لعدم
منح الوكيل صالحيات االسقاط

واإلب����راء والقبض وال��ت��ن��ازل عن
االيجار.
 - 11االنتباه إلى عدم توقيع
عقود أتعاب عن دعاوى اإليجارات
وما يتفرع عنها ما لم تكن العقود
واضحة ومحددة فيها األتعاب في
شكل ال لبس فيه.
 - 12إعالم اللجنة بالدعاوى
ال��ت��ي ت��رف��ع بوجهكم وبالنتائج
التي تخلص إليها المحكمة الناظرة
بالدعوى.
 - 13ع��دم استقبال أي خبير
إال بعد التأكد من تكليفه من قبل
المحكمة أو ال��م��ال��ك شخصياً،
وال��ح��رص على أخ��ذ اس��م الخبير
وأرقام هاتفه واالحتفاظ بها.
 - 14ف��ي ح��ال رف��ض المالك
قبض بدل اإليجار الحالي كما كنت
تدفعه خ�لال ع��ام  ،2014ننصح
بإيداع البدل لدى كاتب عدل في
منطقة وجود المأجور.
وأش�������ارت ال��ل��ج��ن��ة إل����ى أنّ
اإلرش��ادات المشار إليها أعاله هي
إرش���ادات أول��ي��ة لمساعدتكم في
تجنب أو تالقي أية أخطاء قد تؤثر
في حقوقكم وعالقاتكم المستقبلية
م��ع ال��م��ال��ك .ع��ل��م�ا ً أنّ مراجعة
لجنة المحامين هي مجانية وفق
جدول مواعيد يحدد الحقا ً في مقر
االتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين  -وطى المصيطبة.

العرض في السوق.
ويبقى نقص االلومنيوم اصطناعيا ً وتع ّززه
مهل االنتظار في المستودعات كما يرى محللو
كومرتسبنك.
وأوض��ح المصرف األلماني أنّ «إنتاج هذا
المعدن زاد بنسبة  3.4في المئة في تشرين
االول ،مقارن ًة بالسنة السابقة ،ليصل إلى
 4477مليون طن مدعوما ً باإلنتاج الصيني
بحسب المعهد الدولي لاللومنيوم».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،يعتبر المحللون في
ناتيكسيس أنّ ازدهار انتاج االلومنيوم يسجل
تباطؤا ً فيما يتوقع ان يزداد الطلب بفضل قطاع
السيارات.
وبقيت معرفة ما اذا ك��ان ذل��ك سيكون له
وقع على االسعار ألن اسعار االلومنيوم في
السنوات االخيرة ارتفعت خصوصا ً بسبب
ع�لاوات االنتظار في مستودعات سوق لندن
المدفوعة من قبل مستهلكي المعدن.
اال أنّ القيام بإصالح س��وق المعادن في
لندن بهدف تقليص مهل االنتظار في  2015قد
يغير الوضع.
وسجلت أسعار الرصاص والقصدير تراجعا ً
بنسبة  16في المئة و 17في المئة في .2014
والزنك كسب  5في المئة في السنة نفسها وقد
يستمر على هذا المنوال بسبب نقص العرض
الذي تفاقم بسبب إغالق مناجم بينها منجم
سنشوري في استراليا.

ارتفاع قيمة الروبل لم يحفز الرو�س
على ال�سياحة الخارجية
أعلنت السلطات الروسية أنّ تعافي سعر صرف الروبل أمام الدوالر لم يؤد
إلى زيادة الطلب على الرحالت خارج روسيا من قبل المواطنين.
وقالت إيرينا تورينا الناطقة باسم اتحاد صناعة السياحة الروسي
إنّ ال��رح�لات إل��ى األم��اك��ن التي تتعامل بالروبل مثل جورجيا ،وأرمينيا،
وقيرغيزستان تباع في شكل جيد.
هذا وتعتبر الشركات السياحة أنّ تراجع الدوالر بقيمة  10إلى  15روبالً
للدوالر الواحد ،لن يؤثر على مستوى الرحالت السياحية في الوقت الحالي،
مرجحة أن يحفز ذلك بيع الرحالت إلى مصر وغيرها من االتجاهات الرخيصة.

انخفا�ض م�ؤ�شر بنك لبنان والمهجر لال�سهم
وتوقعت شركة «غ��ازب��روم نفط»
النفطية الروسية أن تبقى أسعار
النفط العالمية ف��ي ك��ان��ون الثاني
المقبل عند نحو  60دوالرا ً للبرميل،
وبحلول الساعة  13:50بتوقيت
موسكو ارتفعت عقود برنت تسليم
شباط  17سنتا ً إل��ى  60.41دوالرا ً
للبرميل ،وزادت عقود الخام األميركي
الخفيف  42سنتا ً إلى  56.26دوالر

للبرميل في ت��داول ضعيف مع بقاء
األس���واق ف��ي دول كثيرة مغلقة في
عطلة عيد الميالد.
وقال خبراء إنّ ارتفاع أسعار مزيج
«ب��رن��ت» ف��وق مستوى  60دوالرا ً
للبرميل جاء على خلفية التقارير التي
قالت إنّ السعودية وضعت موازنتها
الحكومية لعام  2015على أساس
سعر  80دوالرا ً للبرميل.

انخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر» لألسهم اللبنانية بنسبة  0.29في المئة
إلى مستوى  1170.51نقطة في بورصة بيروت ،محققا ً تقدما ً بنسبة  1.77في
المئة منذ بداية السنة ،وتقدما ً بنسبة  2.20في المئة مقارنة بالوقت نفسه
السنة الماضية .أما بالنسبة الى األسهم المتداولة فقد بلغ عددها 88.500
سهم ،وبلغت قيمتها  1.070.004دوالر.
في القطاع المصرفي ،ارتفعت أسهم بنك بيروت المدرجة بنسبة  0.05في
المئة إلى  18.40دوالر .فيما تم تداول أسهم بنك لبنان والمهجر المدرجة من
دون تغيير بالسعر.
في القطاع العقاري ،انخفضت قيمة أسهم سوليدير «أ» بنسبة  0.88في
المئة إلى  11.21دوالر.
في القطاع الصناعي ،انخفضت قيمة أسهم هولسيم بنسبة  5.92في المئة
إلى  15.25دوالر.

