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اقت�صاد

لجان الم�ست�أجرين :مبادرة بري تحفظ الأمن االجتماعي
وتعديالت لجنة الإدارة والعدل مرفو�ضة
أك��دت لجنة المتابعة للمؤتمر
ال��وط��ن��ي للمستأجرين ولجنة
ال��دف��اع ع��ن حقوق المستأجرين
رفضها «القاطع لقانون اإليجارات
األس����ود» ،معلنة «ب��اس��م جميع
المستأجرين ال��ق��دام��ى ،رفضها
المطلق لكافة ال��ت��ع��دي�لات التي
ق��ام��ت بها لجنة اإلدارة وال��ع��دل
النيابية ،التي لم تغير من طبيعته
التهجيرية».
وبعد اجتماع عقدته في حضور
ومشاركة لجنة المحامين ولجنة
ال��دع��م وتجمع المستأجرين ،في
مق ّر االتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين ،رأى المجتمعون
«أنّ ه��ذا ال��ق��ان��ون ج��رى إع���داده
وإق��راره لتأمين مصالح الشركات
ال��ع��ق��اري��ة وال��م��ص��ارف وحماية
المالكين ،وخصوصا ً الجدد منهم،
م��ن خ�ل�ال تنظيم أوس����ع عملية
تهجير وت��ش��ري��د للمستأجرين
القدامى واالع��ت��داء على حقهم في
السكن وف��رض زي��ادات تعجيزية
عليهم وإلغاء حقوقهم المكتسبة،
وصوال ً إلى إلغاء تعويض اإلخالء
عند تحرير العقود السكنية ،األمر
الذي سيؤدي إلى تهجير وتشريد
ما يوازي ربع اللبنانيين المقيمين،
في ظ ّل غياب أية بدائل سكنية».

كما ج �دّدوا «تقديرهم للمواقف
التي أدل��ى بها أم��ام النواب ،دولة
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب األس��ت��اذ
نبيه ب��ري ح��ول القانون األس��ود،
واستحالة تطبيقه بعد إبطال مواد
منه ورفضه لألحكام القضائية التي
تصدر عن بعض القضاة بموجب
هذا القانون» ،ورأوا فيها «إع��ادة
تأكيد على ال��م��واق��ف ال��ت��ي أعلن
التزامه بها في اللقاء معه ،والتي
ت��ه��دف إل��ى ال��ح � ّد م��ن مضاعفات
أزمة القانون المطعون به وحماية
القضاء ورف��ض م��ح��اوالت تطبيق
قانون أُبطلت آلية العمل به ،وقطع
الطريق على أية ردود أفعال تهدّد
السلم األه��ل��ي واألم���ن االجتماعي
جراء إصرار البعض على محاولة
تطبيقه».
وث َّمن المجتمعون «االقتراحات
ال��ت��ي أع��ل��ن ع��ن��ه��ا دول����ة رئ��ي��س
مجلس ال��ن��واب ،في لقاء األربعاء
النيابي ،في إطار مبادرته الهادفة
إلى معالجة أزمة القانون األسود
وسحبه من ال��ت��داول والمساهمة
في حل قضية اإليجارات القديمة،
وه��م ي��ج��دون فيها م��ب��ادرة تصدر
ع��ن مرجعية وطنية ودستورية
مسؤولة ،تهدف إلى منع الكارثة عن
الوطن وحماية السلم األهلي وقطع

الطريق على تسعير الفرز الطائفي
والطبقي وصون ما تبقى من عيش
مشترك ،بديالً عن تفريغ بيروت
لمصلحة األغنياء وتمكين الشركات
العقارية والمصارف من تحويل
العاصمة إلى سوق لالستثمارعلى
حساب صغار المالكين ،ع��دا عن
كونها تفتح الباب أم��ام مناقشة
وإق���رار خطة سكنية جدية تؤمن
ّ
حق السكن للمستأجرين
وتحمي
وترفع الغبن عن المالكين».
وق ّرروا «دعوة لجان المستأجرين
ف��ي أح��ي��اء العاصمة والضواحي
وك��اف��ة المناطق إل��ى االس��ت��ع��داد
لشتى أشكال التحرك التي سيتم
الدعوة لها ،رفضا ً لقانون التهجير
وتعديالت لجنة اإلدارة والعدل
وال��م��ط��ال��ب��ة بسحبه ن��ه��ائ��ي�ا ً من
ال��ت��داول ،وت��أي��ي��دا ً ل��م��ب��ادرة دول��ة
رئيس مجلس ال��ن��واب والمطالبة
باستكمالها وتطويرها وقوننتها
ت��م��ه��ي��دا ً لعرضها ع��ل��ى المجلس
ال��ن��ي��اب��ي إلق����راره����ا» ،م��ج �دّدي��ن
«مطالبة ك��اف��ة ال��ق��وى واألح���زاب
السياسية وال��ه��ي��ئ��ات النقابية
والديمقراطية إلى أوسع مشاركة
دفاعا ً عن ّ
حق السكن وصونا ً للسلم
األه��ل��ي وحماية م��ا تبقى م��ن أمن
اجتماعي للمستأجرين».

الق�صار على كلية
�إطالق ا�سم عدنان ّ
�إدارة الأعمال في «اللبنانية ـ الأميركية»

رفع الستار أمس عن االسم الجديد لكلية إدارة األعمال
في حرم الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت ليصبح
اسمها رسميا ً «كلية عدنان القصار إلدارة األعمال» ،على أن
تحمل ك ّل منشوراتها وشهاداتها ومراسالتها هذه التسمية
بحيث تكون كلها صادرة عن «كلية عدنان القصار إلدارة
األعمال».
واختارت الجامعة إطالق اسم القصار ،رئيس مجموعة
فرنسبنك ،ورئ��ي��س الهيئات االقتصادية اللبنانية،
وال��رئ��ي��س الفخري الت��ح��اد ال��غ��رف العربية للتجارة
والصناعة والزراعة ،كالتفاتة شكر وتقدير له على هبته
المالية السخية للجامعة.
وج��رى حفل التوقيع في حرم الجامعة في بيروت،
في حضور الوزير القصار وشقيقه عادل والدكتور جبرا،
إضافة إل��ى حشد من ال���وزراء وال��ن��واب واألكاديميين،
وممثلين عن مجموعة «فرنسبنك» والجامعة.

وعبر جبرا عن امتنانه «ألن تنال  LAUشرف استحقاق
هبة بقيمة  10ماليين دوالر من الرئيس عدنان القصار»،
معتبرا ً أن��ه «يجسد مجموعة من الكفاءات ومؤشرات
القيادة التي جعلت منه ما هو عليه اليوم».
وأك��د القصار ،من جهته ،على «أهمية دور القطاع
الخاص في تعزيز النمو االقتصادي» ،معتبرا ً أنّ «فكرة
المبادرة الخاصة هي سبب رئيسي للنمو والتنمية».
وأضاف« :لعل هذا ما يفسر انخراطي الدائم في الغرف
االقتصادية ،وه��ي منظمات تطلق المبادرات الخاصة
وتسعى إل��ى تحقيق النمو والتنمية على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي».
وأعرب عن قناعته الراسخة بأنّ «التعليم واالختصاص
هما أساسيان لجعل اإلنسان عنصرا ً بناء في المجتمع،
وهو الدافع وراء تخصيصنا المنح التعليمية لطالب هذه
الجامعة وسواها».

قائمقامية را�شيا ترعى ندوة
عن «الزراعات الع�ضوية الحديثة»
راشيا ـ أحمد موسى
بدعوة من قائمقام راشيا نبيل
المصري أقيمت في اتحاد بلديات
«قلعة االستقالل» في راشيا ،ندوة
زراعية شارك فيها رئيسا اتحادي
بلديات «قلعة االستقالل» عصام
ال��ه��ادي و«جبل الشيخ» العميد
المتقاعد م���روان زاك��ي ورؤس��اء
ب��ل��دي��ات وم��خ��ات��ي��ر ون��ق��اب��ي��ون
ومهت ّمون بالقطاع الزراعي وجمع
من المزارعين في المنطقة.
«الندوة الزراعية» التي نظمتها
مؤسسة «ياغي غروب» ومؤسسة
« »IFSوبالتعاون مع قائمقامية
راشيا ،تناولت موضوع «الزراعات
العضوية الحديثة» والمتض ّمنة
إن��ش��اء م��ش��اري��ع زراع���ي���ة ضمن
غرف محمية ،تراعي أحدث الطرق

العالمية في ال��زراع��ة ،بما يؤ ّمن
توفيرا ً كبيرا ً في مساحات األراضي
وال��م��ي��اه المستعملة .ف��ض�لاً عن
إنتاج أصناف زراعية بمواصفات
ع��ال��م��ي��ة ،م��ث��ل :ال��ف��ري��ز ،الفطر،
الخس ،الفليفلة واللوبياء
البندورة،
ّ
وغيرها ...والتي تعطي المزارع
إنتاجا ً وفيرا ً وربحا ً سريعاً.
مفصل لمعامل
كما جرى عرض
ّ
ف���رز وإع�����ادة ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات
بواسطة معامل تتوفر فيها أحدث
ال��م��واص��ف��ات العالمية الرفيقة
للبيئة.
واب���دى ات��ح��ادا بلديات «جبل
ال��ش��ي��خ» و«ق��ل��ع��ة االس��ت��ق�لال»
وال��ب��ل��دي��ات ال��م��ن��ض��وي��ة فيهما
«اهتماما ً جديا ً بهذا الموضوع»
وفق ما قاله رئيس اتحاد بلديات
قلعة االستقالل عصام الهادي،

الذي ركز على مثل هذه المشاريع
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��رف��ي��ق��ة للبيئة
واإلنسان.
وعلى هامش الندوة لفت قائمقام
راشيا نبيل المصري إلى «أهمية
مثل هذه المشاريع والزراعات»،
مشيراً ،ال��ى انها «ت��ؤدّي مبتغى
ت��ح��ف��ي��زي�ا ً ت��ن��م��وي �ا ً ع��ل��ى صعيد
المنطقة والمزارعين على المستوى
االق��ت��ص��ادي والتنمية الزراعية
واإلنتاجية المستدامة».
وشدّد المصري على «االهتمام
ب��ه��ذه المشاريع لما تشكله من
حركة تنمية حديثة» ،مثنيا ً على
ال��دور ال��ذي تضطلع به البلديات
واهالي المنطقة في «تحفيز إنشاء
مثل هذه المشاريع ودعمها» لما
تشكله م��ن «أهمية وتطوير في
العمل الزراعي واإلنتاج الجيد».

ور�شة عمل تعزيز دور البرلمان
في الرقابة المالية وا�صلت �أعمالها
تواصلت أمس في مجلس النواب جلسات العمل لورشة العمل اإلقليمية
السنوية لتعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية ،والتي نظمها المجلس مع البنك
الدولي بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية
ومؤسسة «ويستمنستر» للديموقراطية ،بمشاركة نواب من لبنان والمغرب
والجزائر وتونس والعراق ومجموعة من الخبراء من لبنان وال��دول العربية
واألجنبية.
وتركزت النقاشات على دور اللجان النيابية المختصة كونها الوسيلة التي
تملكها البرلمانات من أجل التدقيق المالي على السلطة التنفيذية ،باإلضافة إلى
تعزيز عالقة البرلمان مع ديوان المحاسبة ،في سياق اإلشراف على النفقات
العامة.
وتحدث في جلسة األمس ،الرئيس السابق للجنة الحسابات العامة في جنوب
أفريقيا غيفن وودز ،فلفت إلى أنّ «الممارسات المتعلقة بالميزانية والتشريعات
الخاصة بدور البرلمان في عملية الميزانية تختلف اختالفا ً كبيرا ً بحسب كل بلد
وبحسب اإلطار القانوني الذي يحكم كالً من القوى البرلمانية وعالقة البرلمان
بالسلطة التنفيذية وتعتبر أحد الجوانب الهامة لإلضاءة عليها».
كما تحدث رئيس لجنة المال في البرلمان التونسي النائب منحى رحوى
والمستشارة في البنك الدولي سارة سلمان اللذان عرضا اإلطار القانوني الخاص
بدعم المشاركة في الميزانية وتحديد الحوافز الرئيسية في تطوير الدور الرقابي
البرلماني.
وتناول األستاذ في جامعة «ماكجيل» ريك ستابنهورت وأحمد عبدالله من
لجنة الحسابات العامة في نيجيريا دور اللجان المختصة وأمناء السر ،فركزا
على شكل اللجان وجلسات االستماع وأهمية كفاءة أمناء السر وموظفي اللجان.
أما ميريام بنسكي من البنك الدولي ،فتناولت أهمية استخدام البيانات
المتعددة من أجل تعزيز انخراط البرلمان في عملية الميزانية.
وتناول حسين بو صندل ،من المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية
في تونس ،دور األجهزة العليا للرقابة البرلمانية الفعالة.
وتطرق إلى هذا الموضوع أيضاً ،مدير العمليات الدولية في مكتب التدقيق
الوطني في المملكة المتحدة ديفيد غولدسورسي ،وعرضت مقارنة حول القدرة
على ضمان المراقبة الخارجية للنفقات العامة من قبل األجهزة العليا للرقابة لكل
من الوفود.

موظفو م�ست�شفى بيروت الحكومي:
االت�صاالت م�ستمرة في �ش�أن الرواتب
أص��درت لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي أم��س ،بيانا ً يتعلق
باعتصام الموظفين القائم والمستمر نتيجة عدم تسديد رواتبهم ومستحقاتهم
عن الشهر المنصرم.
ولفت البيان إلى أنّ الموظفين التقوا «مدير مكتب ومستشار وزير الصحة
ياسر ذبيان في مكتبه بناء لطلبه ،وقد ت ّم تحديد يوم األربعاء كح ّد أقصى
لتسديد رواتبنا ،وإال فهو يعتبر بأنّ المشكلة أصبحت عندهم كوزارة صحة
عامة ،وبأنه عندئذ سوف يتبنى تحركاتنا واعتصاماتنا المشروعة ،وقد تم
اتخاذ القرار من قبل لجنة الموظفين بإبقاء األمر على ما هو عليه من دون اللجوء
إلى أي تصعيد تمهيدا بالمجال أمام المساعي المبذولة».
وأض��اف« :كما ت ّم تحديد موعد اللقاء مع وزير الصحة العامة أيضا ً نهار
األربعاء لمناقشة مشاكل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ولتسليمنا ملف
مطالب الموظفين موقعا ً في شكل نهائي من قبل معاليه مشكوراً ،والتي سبق
وتسلمها رسميا ً من إدارة المستشفى وهي تشمل تسديد راتب شهر  ،13تسديد
درجات األجراء وتعديل قيمة المنح المدرسية لكي تعادل تلك المقدمة من قبل
تعاونية موظفي الدولة».

�أ�صحاب ال�شاحنات طالبوا ّ
بحل م�شكالت
النقل البري بعد �إقفال معبر ن�صيب
نفذ أصحاب شاحنات االستيراد والتصدير اعتصاما ً بعد ظهر أمس ،على
األوتوستراد العربي ـ محلة تعنايل ،مطالبين رئيسي مجلسي الوزراء والنواب
ووزي��ري الداخلية والزراعة بإيجاد ح ّل سريع لما أصابهم بعد إقفال معبر
نصيب وانقطاع مورد رزقهم ،ولما يتعرضون له من مخاطر ناتجة عن الحرب
الدائرة في سورية.
وناشد المعتصمون المعنيين الوقوف إلى جانبهم وتسهيل أمور هذا القطاع
ألنّ « 1500عائلة تعتاش من هذه المهنة ومصيرها على المحك» ،مطالبين
«بإعفاء الشاحنات المعدة للنقل الخارجي من الضرائب والعمل سريعا ً على
إيجاد ح ّل لمشكالت النقل البري والبحري ،والسماح للشاحنات بممارسة
أعمال النقل داخل األراضي اللبنانية ،وإيجاد فرص عمل للسائقين اللبنانيين
داخل مرفأ بيروت وعدم السماح لليد العاملة األجنبية بأن تح ّل مكانهم».

تجار اللحوم :لت�سهيل معامالت
تخلي�ص الب�ضائع في مرف�أ بيروت
أملت جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن واألسماك المبردة
والمجلدة في بيان ،أن «تبادر الحكومة إلى االلتفات إلى معاناة هذا القطاع،
وذلك في ضوء التعقيدات االقتصادية التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة»،
مشيرة إلى أنّ «تلك التعقيدات تتطلب خطة طوارىء اقتصادية يصار خاللها
إلى بلورة حلول لكافة القطاعات اإلنتاجية ،كي تستطيع االستمرار في عملها،
وال تصل إلى خيار اإلقفال».
وتمنت الجمعية على «بعض القوى واألط���راف السياسية أن يعتمدوا
الخطاب السياسي المتوازن الذي يأخذ بعين االعتبار التحديات التي يواجهها
لبنان ،ألنّ المواقف المتشنجة تلحق المزيد من األضرار ببلدنا وتنعكس على
مجمل الحركة االقتصادية وهجرة االستثمارات».
كما أملت أن «يصار إلى المزيد من التشدّد حيال سالمة الغذاء» ،داعية إلى
«تسهيل اإلجراءات ومعامالت تخليص البضائع في مرفأ بيروت».

الم�صروفون من الكازينو
يعت�صمون اليوم �أمام م�صرف لبنان
عقدت لجنة األج��راء المصروفين من كازينو لبنان اجتماعا ً مع أمين عام
االتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون للبحث في إطار تنظيم التحركات
النقابية التصعيدية« ،للضغط على إدارة كازينو لبنان والقيمين عليها بعد
فشل الوساطات ورفض إدارة الكازينو التفاوض لعودة المصروفين».
وأعلنت اللجنة في بيان أنها قررت البدء باعتصام أمام مركز مصرف لبنان
الرئيسي في الحمرا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم« ،من أجل مقابلة
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة المسؤول األول عن ملف الكازينو» .كما قررت
االعتصام يوم السبت في حرم كازينو لبنان.

�أهالي الدوير اعت�صموا احتجاج ًا
على �إقامة محطة خليوية

من الندوة الزراعية في راشيا

نفذ أهالي حي الصفا في بلدة الدوير – النبطية ،اعتصاما ً احتجاجا ً على
مشروع شركة الخليوي «أم.تي.سي» إلقامة محطة بث وإرسال وتقوية وعمود
بارتفاع  35مترا ً في الحي وبين المنازل السكنية.
وتجمع األهالي قرب مكان المشروع المزمع إنشاؤه ،اعتراضا ً على ما يشكله
من ضرر على السالمة العامة والصحة والتسبب بأمراض سرطانية ،ومنعوا
العمال وجبالة باطون من متابعة األشغال.
وحضرت إلى المكان دورية من مخفر درك الدوير وراقبت تحرك األهالي الذين
هددوا بتصعيد تحركهم لمنع إقامة المنشأة الخليوية ،وإنجاز عريضة موقعة
من ك ّل سكان الحي والمتض ّررين لتقديمها إلى الجهات الرسمية المعنية.

«�سورية المركزي» يرفع �سقف تمويل
�إجازات اال�ستيراد �إلى � 300ألف دوالر
أع��ل��ن ح��اك��م م��ص��رف س��وري��ة
المركزي الدكتور أدي��ب ميالة رفع
سقف تمويل إجازات االستيراد عبر
مؤسسات الصرافة من  150إلى 300
ألف دوالر أمريكي للشخص الواحد،
عبر مؤسسات الصرافة بالتوازي مع
التمويل الساري عبر المصارف لك ّل
إجازات االستيراد.
وخالل جلسة تدخل طارئة عقدها
المصرف أم��س ،في حضور ممثلي
م��ؤس��س��ات ال��ص��راف��ة ال��م��رخ��ص��ة
العاملة في سورية لمناقشة آخر
مستجدات س��وق القطع األجنبي،
أكد ميالة «أنّ المصرف المركزي بدأ
منذ صباح أمس بالتدخل في شكل
مباشر في سوق القطع ،وفق أساليبه
الخاصة غير التقليدية وهو في صدد
اإلعداد لضوابط مدروسة للتدخل في
سوق القطع األجنبي عبر مؤسسات
الصرافة».
ودعا ميالة مؤسسات الصرافة إلى
تقديم تصورها إلى المصرف المركزي
ف��ي م��وع��د أق��ص��اه ص��ب��اح ال��ي��وم
األرب��ع��اء «ح��ول الضوابط الالزمة
لعملية التدخل وفق ما ترتئيه اليات
عمل السوق وبما يسهم في إع��ادة

االستقرار إلى سعر الصرف».
وأشار ميالة إلى اإلج��راءات التي
نفذها المصرف «على صعيد دعم
سعر صرف الليرة السورية من بوابة
المساهمة ف��ي تحفيز نمو اإلنتاج
وتدفق السلع في السوق المحلية
وتشجيع اإلنتاج الموجه للتصدير
واتخاذ اإلج���راءات الكفيلة بإعادة
ضبط مسار حركة سعر الصرف».
وقدم ميالة خالل االجتماع شرحا ً
ح���ول ال���ق���رارات ال��خ��اص��ة بتعهد
قطع التصدير وف��ق صيغة أكثر
كفاءة تتيح تقديم ع�لاوات مجزية
للمصدرين ،باإلضافة إلى السماح
ل��ل��م��ص��ارف ال��م��رخ��ص��ة بالتمويل
المسبق للمستوردات إضافة إلى ما
كان سائدا ً من تمويل الحق بما يسهم
ف��ي دع��م استقرار المستوى العام
لألسعار في السوق.
وج���دّد ميالة دع��وت��ه إل��ى «ع��دم
االن���ج���رار وراء م��ا تبثه ال��م��واق��ع
اإللكترونية من أسعار صرف أو أخبار
ح��ول م��ص��رف س��وري��ة ال��م��رك��زي»،
مؤكدا ً «امتالك المصرف اإلمكانيات
واألدوات الكفيلة بإعادة االستقرار إلى
سعر الصرف عند مستويات مقبولة

وعدم السماح للمضاربين باالستمرار
في خلق الفقاعات السعرية».
وأك��د المجتمعون ،م��ن جهتهم،
«وهمية األسعار التي يتم نشرها عبر
المواقع والصفحات اإللكترونية في
السوق» ،الفتين إلى «التباين الكبير
الذي يسود بين هذه الصفحات والذي
ت��راوح بين  8و  10ليرات سورية
خالل تعامالت اليوم مشيرين إلى
ال��دور السلبي ال��ذي تلعبه في نشر
الفوضى السعرية في السوق والتي
تتيح للمضاربين تحقيق مكاسب
على حساب صغار المدخرين».
وك��ان مصرف س��وري��ة المركزي
أعلن ف��ي جلسة التدخل السابقة
والتي عقدها األسبوع الفائت رفع
سقف تمويل إجازات االستيراد عبر
مؤسسات الصرافة من  100إلى 150
ألف دوالر أمريكي للشخص الواحد.
وأق���ر ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي خالل
االج��ت��م��اع م��ع م��دي��ري ال��م��ص��ارف
العاملة ف��ي س��وري��ة أول م��ن أمس
رفع سقف السداد النقدي لتعهد قطع
التصدير إلى  100ألف دوالر أمريكي،
بدال ً من  50ألف دوالر أو ما يعادله من
العمالت األجنبية األخرى.

تزايد ال�ضغوط على اليورو
ب�سبب �أزمة اليونان
تراجعت العملة األوروبية الموحدة أم��س ،مع ظهور
تفاصيل في شأن اقتراح البنك المركزي األوروب��ي لزيادة
الضمانات التي سيطلبها مقابل التمويل الطارئ لبنوك
اليونان.
وأشارت مصادر مطلعة على المحادثات إلى أنّ مسؤولي
البنك المركزي األوروبي أعدوا اقتراحا ً لزيادة الخصم على
الضمانات التي تعرضها بنوك اليونان في مقابل السيولة
الطارئة.
وزاد التقرير المخاوف من اتجاه اليونان نحو أزمة سيولة
قد تتسبب في تخلفها عن سداد ديونها وخروجها في نهاية
المطاف من منطقة اليورو.
وهبط ال��ي��ورو بنسبة  0.5في المئة ،مقابل العملة
األميركية إلى  1.0688دوالر ليتكبد خسائر لليوم الثاني.
وتراجع اليورو أيضا ً مقابل العملة اليابانية إلى 127.65
ين لليورو ،وخسر  0.2في المئة مقابل الفرنك السويسري

الذي يعتبر استثمارا ً آمنا ً إلى  1.0255فرنك.وارتفع الدوالر  0.3في المئة مقابل سلة عمالت رئيسية
عالمية تحتوي على ستّ عمالت إلى  98.247نقطة.
كما ارتفع الدوالر  0.2في المئة مقابل العملة اليابانية إلى
 119.44يناً.
وفي تطمينات من البنك المركزي األوروبي ،قال فيكتور
كونستانسيو نائب رئيس البنك اإلثنين ،إنه ال يمكن للبنك
أن يعد بتمويل اليونان وبنوكها تحت أي ظرف ،لكنّ البنك
مقتنع بأنّ اليونان لن تخرج من منطقة اليورو.
وقال كونستانسيو للمشرعين في البرلمان األوروبي:
«نحن مقتنعون في البنك المركزي األوروبي بأنّ اليونان لن
تخرج (من منطقة اليورو) ،المعاهدة ال تتصور إمكانية طرد
بلد رسميا ً في شكل قانوني من منطقة اليورو ،نعتقد أنه
ينبغي أال يحدث هذا» ،الفتا ً إلى «أنّ البنك يعتقد أنّ البنوك
اليونانية قادرة على سداد التزاماتها».

�أميركا واليابان تقتربان من االتفاق
ب�ش�أن ال�شراكة عبر المحيط الهادئ
أعلن مساعد وزي��ر الخارجية
األم��ي��رك��ي ل��ش��ؤون آس��ي��ا دان��ي
راس����ل أنّ ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
واليابان أصبحتا «قاب قوسين»
من التوصل إل��ى اتفاق في شأن
معاهدة «الشراكة عبر المحيط
الهادئ» التي سينشأ عنها سوق
للتبادل التجاري الح ّر يضم إليهما
عشر دول أخ��رى ،وذل��ك قبل أيام
قليلة من الزيارة التاريخية التي
سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني
شينزو آب��ي إل��ى واشنطن ،حيث
سيلتقي ال��رئ��ي��س ب���اراك أوب��ام��ا
وسيلقي خطابا ً أم��ام الكونغرس
في سابقة من نوعها.
يشار إلى أنّ اتفاقية «الشراكة
عبر المحيط الهادئ» ستكون أحد
المحاور الرئيسية لهذه المباحثات
التي ستعقد من  26نيسان الحالي
وتستمر حتى الثالث من أيار.
وق����ال راس����ل أم����ام «م��ج��ل��س
ال��ع�لاق��ات ال���خ���ارج���ي���ة» ،وه��و
مجموعة أبحاث مقرها نيويورك،
«إنّ الشراكة عبر المحيط الهادئ
تتقدم بخطوات ثابتة ،وإننا قاب

قوسين م��ن التوصل إل��ى اتفاق
مع اليابانيين ،وه��ذا هو بالفعل
العنصر األساسي إلب��رام االتفاق
الشامل.
وأض��اف« :إنّ كل مسؤول وكل
وزي���ر اق��ت��ص��اد ف��ي ال���دول الـ12
مصمم على إبرام هذا االتفاق هذه
السنة ،وهذا اتفاق بالغ األهمية،
ليس فقط على صعيد التبادل بل

أيضا ً على صعيد البيئة والعمل».
وترمي اتفاقية «الشراكة عبر
ال��م��ح��ي��ط ال���ه���ادئ» إل���ى إن��ش��اء
س����وق ت���ج���اري ح���� ّر ي��ض��م 12
دول���ة ،ه��ي إض��اف��ة إل��ى ال��والي��ات
المتحدة واليابان :أستراليا وكندا
والمكسيك وسنغافورة ونيوزيلندا
وفيتنام وبروناي وماليزيا والبيرو
وتشيلي.

مخ�ص�صات دعم
م�صر ترفع ّ
قطاع الكهرباء  89في المئة
مخصصات دعم مصر لقطاع الكهرباء بنسبة
ارتفعت
ّ
 89في المئة في األشهر التسعة األولى من السنة المالية
الحالية والتي تنتهي أواخر حزيران المقبل ،وناهزت قيمة
الدعم  20.91مليار جنيه ( 2.7مليار دوالر).
ولفت رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية المصرية
محمد عبد الفتاح إل��ى «أنّ إجمالي قيمة دع��م وزارة
الكهرباء إلنتاج الطاقة في الفترة نفسها من السنة
المالية الماضية بلغ  11.06مليار جنيه ( 1.4مليار
دوالر) ،وق��د رص��دت سلطات مصر  127مليار جنيه
( 16.6مليار دوالر) لدعم المنتجات البترولية والكهرباء

للعام المالي الحالي ،وهو ما يشكل  16في المئة من
إجمالي الموازنة».
وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء صيفا ً وشتاء
بسبب أزم��ة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز
خصصت
الطبيعي الالزم لتشغيل محطات الكهرباء ،وقد ّ
مصر  655مليون دوالر الستيراد الغاز المسال في الربع
األخير من .2015-2014
وقد تعاقدت القاهرة مع العديد من الشركات العربية
واألجنبية الستيراد  84شحنة من الغاز المسال في السنة
المالية  2016-2015لس ّد احتياجات توليد الكهرباء.

فنادق عائمة في قطر
ا�ستعداد ًا لمونديال 2022
أعلنت الهيئة العامة للسياحة في
قطر أنّ سلطات البالد تعتزم إقامة
فنادق عائمة بمقدورها استضافة 12
ألفا ً من مشجعي كرة القدم إبان انعقاد
مونديال  ،2022مشيرة إلى أنّ فكرة
إق��ام��ة ف��ن��ادق عائمة تعود إل��ى نحو
عامين ،قبل أن يتم إحياؤها في الفترة
األخيرة.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي
السلطات القطرية إلى تقوية إمكانياتها
في مجال السفن السياحية ،وقد أعلنت
الهيئة هذا األمر في مؤتمر اقتصادي عقد

في الواليات المتحدة قبل بضعة أيام.
ونقلت وكالة األنباء القطرية (قنا)
عن الهيئة نفسها قولها إنها أقامت في
السنوات األخيرة عالقات شراكة قوية
مع عدد من شركات السفن السياحية،
وم��ع متخصصين ف��ي ه��ذا المجال
السياحي.
وأشارت الهيئة إلى أنها وقعت عقودا ً
إلنشاء ستة آالف غرفة فندقية على متن
هذه السفن خالل منافسات المونديال،
وستتيح إيواء  12ألفا ً من محبي كرة
القدم .وحسب شروط االتحاد الدولي

لكرة القدم (فيفا) ،على قطر أن توفر
ستين أل��ف غرفة فندقية الستضافة
مشجعي المنتخبات المشاركة في
المونديال.
وكانت السلطات القطرية قد أعلنت
قبل أكثر من ع��ام عن استراتيجيتها
للنهوض بقطاعها السياحي ،حيث
تستهدف استقطاب سبعة ماليين
سائح بحلول العام  ،2030مقارنة
بنحو  1.2مليون سائح ف��ي العام
 ،2012أغلبهم من السعودية وباقي
دول الخليج.

