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اقت�صاد

ال�سيولة والتح ّوط ...و�أ�سئلة بال �إجابات!
} لمياء عاصي
نشأت األنشطة االقتصادية على ه��ذه األرض
مع بداية وجود اإلنسان ،أصبحت أكثر تعقيدا ً مع
م��رور ال��وق��ت ،وخصوصا ً بعد ب��روز فكرة ملكية
اإلن��س��ان ل�لأص��ول المنقولة وغير المنقولة مثل
األرض ووس��ائ��ل اإلن��ت��اج وال��م��اش��ي��ة ،وم��ع تط ّور
نشاطاته الحياتية واالقتصادية ومواجهته للمخاطر
المتن ّوعة التي هدّدت ممتلكاته حيناً ،ووجوده في
بعض األحيان ،بدأ يفكر باتخاذ اإلجراءات المالئمة
ال��ت��ي ت��ح�� ّد م��ن خ��س��ائ��ره وت��ض��م��ن ل��ه االستمرار
باإلنتاج والعمل من دون خوف حقيقي من فقدان
ممتلكاته في لحظة غير متوقعة أو محسوبة ...وهو
ما عرف الحقا ً بالتأمين ض ّد المخاطر.
ل��ج��أ اإلن���س���ان م��ن��ذ وق����ت ط��وي��ل إل����ى التأمين
المختلف األغراض ليضمن عدم تع ّرضه للخسائر
الشديدة ،تحديدا ً بعد تط ّور النشاطات االقتصادية
وازدي���اد تعقيداتها ،حيث ب��رزت الحاجة أكثر إلى
إجراءات خاصة تضمن للناس شعورا ً أكبر باألمان
م��ن تقلبات ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة ،وال��ت��ي نتجت
عنها مخاطر جمة على اإلنتاج وعناصره والقيمة
الحقيقية لممتلكاتهم وث��روات��ه��م ،م��ج��م��وع هذه
اإلجراءات ُس ّمي بالتح ّوط.
يمكن تلخيص فكرة ال��ت��ح�� ّوط ،بأنها مجموعة
اإلج��������راءات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا م��ؤس��س��ة ،ش��رك��ة أو
مصرف ،لتجنّب الخسائر المحتملة جراء ظروف
اقتصادية مختلفة محتملة ،والحفاظ ما أمكن على
القيمة الفعلية لموجوداتها من العمالت أو األسهم.
فقد شهد العالم حروبا ً وأزم��ات اقتصادية ومالية
نتجت عنها خسائر كبيرة جداً ،سواء على مستوى
ال���دول أو ال��ش��رك��ات أو األف����راد ،وأص��ب��ح الجميع
أكثر وعيا ً وإدراك��ا ً ألهمية إدارة المخاطر ،و ُيعتبر
التح ّوط ج��زءا ً هاما ً منها ،في ه��ذا السياق تعتبر
النقود والعمالت بشكل عام ،من أه ّم العناصر التي
تحتاج إل��ى إدارة خاصة ألنها عرضة لتغيّر كبير
في قيمتها الحقيقية ،إذ أنّ العمالت المختلفة تعتبر
مخزنا ً للقيمة ولكنه م��خ��زن محفوف بالمخاطر
الناجمة عن ظروف مختلفة.
في سورية ،ومع دخول الحرب عامها الخامس،
كانت السياسة النقدية من أكثر المواضيع إثارة
للجدل ،فقد شعر ال��س��وري��ون ب��أنّ قيمة ليرتهم
تتس ّرب م��ن أيديهم وتنخفض قدرتهم الشرائية
وهم ال حيلة لهم ،إذا أنّ القدرة الشرائية لليرة قياسا ً
إلى سعر صرفها مقابل العمالت األجنبية وأسعار
السلع والخدمات فقدت حوالي  75في المئة من
قيمتها الشرائية ،وبرغم أنّ الحرب الشرسة على
البلد كانت من أه ّم أسباب انخفاض العملة الوطنية،
ولكن يجب أيضا ً أن ُيقال إنّ السياسات االقتصادية
والمالية والنقدية لم تكن في مستوى التحديات
التي تواجهها س��وري��ة ،وبالتالي كانت الخسائر
مضاعفة على ك ّل المستويات.
انخفاض سعر صرف العملة الوطنية ،أدّى إلى
تدني القيمة الحقيقية لمجموع األموال التي تملكها
المصارف وشركات التأمين وصناديق النقابات
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وهي
تشكل ج����زءا ً ه��ام��ا ً م��ن ال��ث��روة ال��وط��ن��ي��ة ،بسبب
القوانين والتعليمات التنفيذية التي ال تمنح اإلدارات
القائمة على هذه المؤسسات المرونة والقدرة التخاذ
إجراءات للتح ّوط وتجنّب الخسائر ،وخصوصا ً أنّ
المصرف المركزي اتبع في سياسته النقدية:
أوالً :إب��ق��اء م��ع��دالت ال��ف��وائ��د ف��ي ال��ب��ن��وك ثابتة
إل��ى ح�� ّد كبير ،ودون م��ع��دل ال��ت��غ��يّ��رات الحاصلة
والمتوقعة في سعر الصرف .ثانياً :وقف اإلقراض
وخصوصا ً من المصارف العامة ،أم��ا المصارف
الخاصة فقد قلصت اإلق��راض بشكل كبير في ظ ّل
عدم تمكن سعرالفائدة من تغطية المخاطر في سعر
العملة الوطنية.
ل��ع�� ّل وق��ف عملية اإلق����راض م��ن ال��ب��ن��وك العامة
هو القرار االقتصادي األس��وا واألخطر منذ بداية
األزم����ة ف��ي س��وري��ة ،وأدّى م��ب��اش��رة إل���ى تجميد
ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ك��ان��ت ال ت���زال ف��ي ط��ور التنفيذ،
ك��م��ا ت��وق��ف اإلن���ت���اج ال��ص��ن��اع��ي ال���ذي يعتمد على
ه��ذه ال��ق��روض ،مما سبّب ازدي���ادا ً كبيرا ً في أعداد
العاطلين عن العمل ،وم��ا تسبّبه معدالت البطالة
العالية من خطورة على االقتصاد بشكل عام بسبب
تدني القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الطلب
في االقتصاد الوطني وانتشار الفقر ،إضافة إلى أنّ
تناقص اإلنتاج أو توقفه في الكثير من المنشآت،
أدّى إلى انكماش وتراجع في حجم الناتج المحلي
اإلجمالي ،ومن المعروف أنّ هذا االنكماش يؤ ّد ي
إل��ى التضخم وارت��ف��اع في المؤشر العام ألسعار
السلع والخدمات وهبوط في سعر صرف الليرة
ال��س��وري��ة م��ق��اب��ل ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة والمعادن
الثمينة.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،م���اذا ك��س��ب االق��ت��ص��اد م��ن عملية
وقف القروض؟ ح��اول البعض الدفاع عن القرار،

بالقول إنه يهدف إلى الحفاظ على األموال العامة،
وع��دم تمكين المقترضين من االستفادة من فرق
سعر الليرة في الفترة بين الحصول على القرض
وت��س��دي��ده ،وع���دم تمكين آخ��ري��ن م��ن االقتراض
بهدف المضاربة على سعر الليرة ،إنّ المدافعين
ع��ن ال��ق��رار ب��ن��وا اف��ت��راض��ات��ه��م على ه��ب��وط حتمي
في سعر الليرة ،وتجاهلهم لإلجراءات التي تمنع
ال��م��م��ارس��ات ال��ض��ارة ب��االق��ت��ص��اد ،ف��ي المحصلة
نجد أنّ ق��رار وقف اإلق��راض أدّى إلى نتائج يمكن
تلخيصها في نقطتين:
األولى :تعطيل دورة السيولة في االقتصاد من
خ�لال توقف المشاريع وازدي���اد معدالت البطالة
بك ّل انعكاساته السلبية.
الثانية :ل��م تت ّم المحافظة على األم���وال العامة
في البنوك إال كقيمة اسمية ،وخسرت ما يزيد عن
 70في المئة من قيمتها الحقيقية ،كما أنّ فائض
السيولة وبقاءها في الغرف المظلمة للمصارف
وع��دم حركة األم��وال ،تعبّر عن حالة سلبية يمكن
وصفها بركود في رأس المال .ومن المعروف أنّ
أي اقتصاد تقاس بالكثير من المؤشرات أه ّمها
قوة ّ
هو عدد العمليات االقتصادية التي تجري من تبادل
للسلع والخدمات واألموال (نقدا أو بشكل مؤجل)
خالل وحدة زمنية معينة.
في هذا السياق ،صدرت في سورية تصريحات
عديدة من مصارف عامة وخاصة تعبّر عن القلق
م��ن ارت��ف��اع م��س��ت��وى ال��س��ي��ول��ة ل��دي��ه��م إل���ى حدود
غير مسبوقة ،وأولها تصريح مصرف التسليف
ال��ش��ع��ب��ي ث��م م��ص��ارف ع��ام��ة وخ��اص��ة وشركات
التأمين السورية الخاصة التي قالت إنها تعاني
من ارتفاع معدالت السيولة لديها وفقا ً للقوانين
والضوابط الناظمة لعمل القطاع ،وبحسب المدير
العام لهذه الشركة فـ»إنّ هذه الزيادات في السيولة
ت��ف��رض ع��ل��ى ال��ش��رك��ات اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات حساسة
للتعامل معها ،وال��ت��ح�� ّوط م��ن المخاطر المتزايدة
في ظ�� ّل الظروف الراهنة» ،وتصريح ه��ذا المدير،
ي��ط��رح س���ؤاالً ه��ام��ا ً إذا ك��ان��ت ال��ش��رك��ات الخاصة
ل��دي��ه��ا س��ي��اس��ات ف��ي ال��ت��ح�� ّوط ...م���اذا ع��ن شركة
التأمين السورية العامة (المملوكة ل��ل��دول��ة)؟ هل
يمكنها التح ّوط لضمان القيم الفعلية لموجوداتها
من السيولة النقدية؟ وم��ا هي اإلج���راءات المتبعة
للتح ّوط؟
تهدف إجراءات التح ّوط أو ما ُيسمى بـ((money
 hedgingالمحافظة على القيم الحقيقية لموجودات
ال��م��ص��ارف ال��ع��ام��ة ،وش��رك��ات ال��ت��أم��ي��ن ،وأم���وال
النقابات المهنية ومؤسسة التأمينات االجتماعية
لتجن~ب الخسائر الناجمة عن هبوط قيمة العملة
المحلية ،وه��ذا يحتم على إدارات ه��ذه الشركات
والمؤسسات توزيع األموال النقدية المتوفرة لديها
من االحتياطيات والمؤن والموجودات اإلضافية
على قطاعات استثمارية مختلفة قصيرة ومتوسطة
وطويلة األج���ل ،مثل االستثمار ف��ي ال��ع��ق��ارات أو
المعادن الثمينة أو العمالت األجنبية ،بشرط أن
تسمح لها القوانين بأن تقوم بمثل هذه اإلجراءات،
وهكذا تكون استبدلت النقد كمخزن للقيمة بأصول
أخرى Kوتقوم بعد ذلك باستخدام عوائد االستثمار
لتغطية خسائر وانخفاض قيمة العملة السورية
بشكل كبير ،وبحسب أح��د ال��م��دراء لشركة تأمين
خاصة« :يمكن لشركات التأمين أن تتحو~ط من
مخاطر تقلبات أسعار الصرف عن طريق تنويع
عمالتها واالح��ت��ف��اظ ب��ودائ��ع ب���ال���دوالر واليورو
م��ع الحفاظ على ال��ت��وازن ف��ي العمالت المختلفة،
فإذا لم يكن هناك تن ّوع وكانت ك ّل الودائع بالليرة
السورية وانخفض سعر ص��رف الليرة السورية
أم��ام العمالت األخ��رى ،فستتأثر سيولة الشركة،
وتنعكس سلبا ً على شركات التأمين وخصوصا ً
التي لديها التزامات لشركات إعادة التأمين».
مما سبق ...هناك أسئلة ال ب ّد من طرحها في هذا
السياق ،ماذا عن الشركات والمؤسسات المملوكة
للدولة ،هل يمكنها اللجوء إلى مثل هذه اإلجراءات
للتح ّوط ض�� ّد الخسائر؟ في ظ�� ّل قصور القوانين
والتعليمات التنفيذية عن تمكين إداراتها من إدارة
مخاطرها بالطريقة ال��ت��ي تجدها مناسبة ،كيف
يمكن تعويض خسائر ال��م��ص��ارف والمؤسسات
العامة األخرى؟
أخ��ي��راًُ ،يعتبر التح ّوط ج���زءا ً ه��ام��ا ً م��ن عمليات
أي م��ص��رف أو ش��رك��ة ،فهل
إدارة ال��م��خ��اط��ر ف��ي ّ
ُيتاح لشركاتنا ومؤسساتنا العامة أن تقوم بإدارة
مخاطرها؟ أم يكبّلها جمود نظم العمليات لديها
والقوانين التي تحكم عملها؟ لقد تفاقمت خسائرها
بسبب م��ا ات��خ��ذ م��ن س��ي��اس��ات نقدية أث���رت عليها
بشكل سلبي وأدّت إل���ى ت��ك��دّس س��ي��ول��ة فائضة
تقدّر بمليارات الليرات السورية ...بسبب الخوف
وأسباب غير صحيحة وال مفهومة ،فهل يمكن أن
نتعلم م��ن ت��ج��ارب اآلخ��ري��ن وم��ن أخطائنا ونعدّل
طرق عملنا؟ أم نستم ّر بإيجاد المب ّررات ...ونعيد
ارتكاب األخطاء ذاتها ونتوقع نتائج مختلفة!...

مهرجان طرطو�س الدولي الأول للزهور
يك ّرم الم�ساهمين في نجاحه
اخ��ت��ت��م م��ه��رج��ان ط��رط��وس
الدولي األول للزهور والزراعات
ال��م��ح��م��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ص��دي��ر
 2015فعالياته أمس في حديقة
الباسل بالمدينة بتكريم  11من
ممثلي الفعاليات التي ساهمت
في إنجاح المهرجان ،إضافة إلى
ع��روض فنية حيث شمل التكريم
ستة فائزين في الماراثون الذي
نظمته ادارة المهرجان إلى جانب
منظمة اتحاد شبيبة الثورة وأسرة
مطعم قمر الزمان وفعاليات أهلية
مختلفة.
ول��ف��ت عضو اللجنة المنظمة
للمهرجان وعضو اتحاد المصدرين
السوريين حسن دي��م��ان إل��ى أنّ
المهرجان خ��رج بنتائج ممتازة
وح��ق��ق أه��داف��ه م��ن ناحية جذب
أعداد كبيرة من األهالي والفعاليات
والتعاقد لتصدير 35نبتة سورية
إلى الدول المجاورة وال سيما من
خ�لال ممثلي الشركات العراقية
واللبنانية واألردنية المشاركين

في المهرجان ،موضحا ً أنّ األسبوع
ال��ح��ال��ي س��ي��ش��ه��د ت��ص��دي��ر ه��ذه
النباتات بواسطة خمسة برادات
ما بدا تطورا ً اقتصاديا ً مهما ً وساهم
ف��ي تشجيع ب��ق��ي��ة المشاركين
على التسويق إلنتاجهم الزراعي
بالشكل األمثل.
وأك��د عضو المكتب التنفيذي
لمجلس مدينة طرطوس الدكتور
محمد طوفان ،من جانبه ،أنّ ثمار
المهرجان بدأت بالظهور من خالل
ما نتج عنه من ح��راك اقتصادي
وسياحي وه��و ما يشكل أساسا ً
متينا ً للبناء عليه الحقا ً بمزيد من
المهرجانات المماثلة ،الفتا ً إلى أنّ
طرطوس بك ّل فعالياتها الرسمية
واألهلية أظهرت ق��درة تنظيمية
عالية تؤهلها الستضافة مزيد من
األنشطة الكبرى.
وقدمت فرقة الفنون الشعبية
ف��ي ف���رع شبيبة ط��رط��وس على
المسرح المكشوف في الحديقة
سلسلة عروض راقصة على أشهر

األغاني المتصلة بالورد ،وأشار
رئيس مكتب األنشطة الفنية في
فرع الشبيبة باسل حسن إلى أنّ
التفاعل األهلي طوال أيام المهرجان
العشرة امتد من الورود والنباتات
إل��ى ال��ع��روض الفنية المرافقة
م��ن رق��ص��ات ومسرحيات شكلت
مادة غنية وكان لها أثر تسويقي
م��ن خ�لال ج��ذب ال��ن��اس وإش��اع��ة
م��زي��د م��ن الحيوية ف��ي الحديقة
العامة والكورنيش البحري الذي
استضاف بعض الفعاليات ،معربا ً
عن أمله في أخذ منتجات وأعمال
طالب الثانويات الصناعية والفنية
باالعتبار وتسويقها في مهرجانات
مماثلة مقبلة.
ي��ش��ار إل��ى أنّ ال��م��ه��رج��ان ب��دأ
ف��ي الثالث م��ن ح��زي��ران الحالي
بتنظيم من مجلس مدينة طرطوس
وات���ح���اد ال��م��ص��دري��ن ال��س��وري
وحضور مشاركين رسميين وغير
رسميين من سورية و 9دول عربية
وأجنبية.

نقابة المعلمين تبحث مع �سالم
زيادة غالء المعي�شة
بحث وفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمه محفوض مع رئيس
الحكومة تمام سالم ،موضوع إف��ادة معلمي القطاع الخاص من زي��ادة غالء
المعيشة أس��وة بباقي القطاعات« ،فهم الفئة الوحيدة من اللبنانيين في
القطاعين العام والخاص الذين لم بقبضوا غالء المعيشة منذ شباط .»2012
وأبدى سالم الكثير من التفهم ووعد بالمساعدة في هذا الموضوع.
وطلب وفد النقابة من سالم التدخل لمنع استبعاد معلمي المدارس الخاصة
من قانون إف��ادة المتقاعدين المضمونين من الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،ألنهم مع مؤسساتهم الفئة األكثر انتظاما ً في تسديد االشتراكات
أثناء الخدمة وما بعدها».
وبحثوا أيضا ً موضوع بيت المعلم وتفعيل عمله ،فبالرغم من صدور مرسوم
إنشائه منذ عدة سنوات إال أنّ الهيئة المشرفة لم تشكل حتى اآلن ،فطرح وفد
النقابة على سالم إعادة تشكيل هيئة بيت المعلم بشكل يحفظ للقطاع الخاص
حصته من التمثيل على أساس نسبة التمويل.
وفي نهاية االجتماع ،ت ّم التوافق على متابعة هذه المواضيع لبلورتها
بالشكل القانوني الذي يحفظ للقطاع الخاص كامل حقوقه.

الحاج ح�سن يعر�ض �إنجازات توزيع
مياه اليمونة على قرى غربي بعلبك

الأ�ساتذة الم�ستثنون من التفرغ
يطالبون مجل�س ال�شورى ب�إن�صافهم
عقدت لجنة األساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة
اللبنانية اجتماعا ً قيمت فيه اتصاالتها مع الفاعليات السياسية واألكاديمية،
وأبرزها عمداء الكليات وأعضاء في مجلس الجامعة.
ودعت اللجنة في بيان «رئيس الجامعة ومجلسها الكريم إلى أخذ المبادرة
بإنصاف المستثنين ورفع أسمائهم إلى وزير التربية ليصار إلى رفعها إلى
مجلس ال��وزراء ،ليتم تفرغهم إسوة بزمالئهم من دون استثناء أي اسم من
األسماء أو من دون استبعاد كليات عن ملف تفرغ محتمل كي ال يتك ّرر الظلم
وتستوي أمور الجامعة األكاديمية لتعود وتأخذ دورها الطبيعي في عملية
االنصهار الوطني من جهة ودورها الريادي في منافسة الجامعات األخرى من
ناحية أخرى .فأهل الجامعة هم األحرص عليها وتستدعي المسؤولية اتخاذ
اإلج��راءات الجريئة بتحقيقها العدالة التي ينشدها المستثنون من مجلس
شورى الدولة».
ّ
الحق بالباطل ،وأنتم تعلمون فمن
وختم البيان« :نقول للجامعة ال تلبسوا
يريد بناء الجامعة وطنياً ،عليه أن يؤمن بالصدق نهجا ً كي ترتفع دعائم المثل
في الجامعة التي هي عنوان الصدق لكل الوطن .فعندما تقدمنا بالدعوى إلى
مجلس شورى الدولة أردنا اإلنصاف ولم نرد التحدي ،وجل ما نبتغيه العدالة
التي حفظتها كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية ،وإن أصرت الجامعة
على التسويف ،فنرجو من مجلس شورى الدولة التدقيق بك ّل اسم من األسماء
وبإعادة االطالع على ك ّل التصريحات لرئيس الجامعة ولوزير التربية التي
عبرا فيها عن الخلل في ملف التفرغ».

ع���رض وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن في مؤتمر صحافي في
مركز المديرية في بعلبك ،بدعوة
من مديرية العمل البلدي لـ «حزب
الله» في البقاع ،ما تم إنجازه على
صعيد ضبط توزيع مياه اليمونة
على بلدات غربي بعلبك ،في حضور
مدير العمل البلدي لـ«حزب الله» في
البقاع حسين النمر ،رئيس اتحاد
غربي بعلبك زاه��ي ال��زي��ن ،رئيس
اتحاد الشالل علي عساف ،رئيس
بلدية حدث بعلبك علي زعيتر ،رئيس
بلدية ب��وداي محمد شمص ،رئيس
بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن،
رئ��ي��س بلدية ط��اري��ا م��ه��دي حمية
ورئيس مصلحة التوزيع والصيانة
في مؤسسة مياه البقاع.
بداية ،رحب النمر بالحاج حسن
وب��رؤس��اء ال��ب��ل��دي��ات واالت��ح��ادات
البلدية وبوسائل اإلعالم ،شاكرا ً ك ّل
من بذل الجهود لتحقيق اإليجابيات
في توزيع مياه اليمونة.
ث��م تحدث ال��ح��اج حسن ،فقال:

زار مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار غرفة طرابلس ولبنان الشمالي،
والتقى رئيسها توفيق دبوسي ،يرافقه رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبد
الرزاق اسالمبولي ،أمين سر دار الفتوى الشيخ الدكتور ماجد نيازي درويش.
ولفت إلى «أنّ مختلف المشاريع التي اطلعت عليها واستمعت إلى شروحات
المشرفين على متابعتها وتنفيذها وبخاصة حاضنة األعمال تحملني على
إط�لاق ندائي من قلب غرفة طرابلس ولبنان الشمالي إلى كافة المتمولين
والميسورين من أبناء المدينة وأبناء مناطق الشمال ألن يهبوا إلى وضع
إمكاناتهم االستثمارية في خدمة تطوير هذه المشاريع وأن يضخوا سيولتهم
فيها بإعتبارها مشاريع هادفة لتنشيط حركة أصحاب المشاريع اإلبتكارية
والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقد لفتني دور الحاضنة
صدقا ً وأعجبت بها وبفكرتها والغاية من وجودها وهي عنوان لمشاريع يجب
أن تزداد حجما ً ويتم تعاظمها عبر تشجيعها وتطويرها».

جال في �أ�سواق طرابل�س و�أماكنها الأثرية

ال�ش ّعار يزور غرفة طرابل�س

جمعية ال�صناعيين ووزارة المال
توقعان بروتوكول تعاون
وقع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل ،بروتوكول تعاون
مع وزارة المالية ممثلة بمديرها العام آالن بيفاني ،يقضي بإصدار مؤشرات
صناعية لتطوير القطاعات اإلنتاجية في لبنان.
وذك��رت الجمعية في بيان ،أنها تسعى من خالل هذا البروتوكول «إلى
استثمار وتحليل اإلحصاءات والبيانات المتوفرة لدى وزارة المالية بهدف
إص��دار مؤشرات صناعية فصلية أو سنوية ،وخصوصا ً مؤشر اإلنتاج
الصناعي (الصادرات واالستهالك المحلي) ،مؤشر االستثمارات الصناعية،
مؤشر العمالة في الصناعة ،مؤشر كلفة اإلنتاج الصناعي ومؤشر القيمة
المضافة».
وأشارت إلى «أنّ هذه المؤشرات ستساعدها على تركيز أنشطتها التأثيرية
على صياغة السياسات االقتصادية والمالية مع المراجع الرسمية ،ومساعدة
ّ
أدق للحركة
الصناعيين في قراراتهم االستثمارية ،كما ستوفر مواكبة
االقتصادية».

ال�صحة تطلق ور�شة
�إعادة تنظيم خدمات نقل الدم
ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة في فرنسا ولبنان ،الموقع في
تشرين الثاني  ،2011أطلقت وزارة الصحة العامة ورشة إعادة تنظيم خدمات
نقل الدم على األراضي اللبنانية بهدف تأمين االكتفاء الذاتي وضمان سالمة
المواطنين ،وقامت الوزارة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للدم  EFSبتنفيذ
مشروع تحسين إدارة نقل الدم الذي يندرج ضمن عقد تعاون يديره المعهد
العالي لألعمال .ESA
وأطلق المشروع بغية تنظيم التبرع ونقل الدم في لبنان ليكون مطاب ًقا
للمعايير الدولية ،انطالقا ً من تجانس الممارسات المهنية وتب ّني جميع الجهات
المعنية الدليل الوطني للممارسات الجيدة الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع
خبراء فرنسيين ولبنانيين.
وتسعى وزارة الصحة العامة إلى توحيد خدمات نقل ال��دم في لبنان،
الموحدة للمتبرعين بالدم ،ومعايير اختيار
واعتمدت في هذا السبيل االستمارة
ّ
األشخاص المؤهلين للتبرع على المستوى الوطني ،وضعت بتصرف المهنيين
في قطاع الصحة.
كما تعد الوزارة حاليا ً نظاما وطنيا لرقابة نقل الدم ،يضمن المراقبة والتقويم
ومنع اآلثار الجانبية على المتلقين والمتبرعين بمنتجات الدم.
وفي هذا السياق ،أصدر وزير الصحة قرارا ً بإضافة اختبارات جديدة لكشف
الفيروسات وتعزيز شروط منتجات ال��دم ،وأعلن أنه كان ال ب ّد من تشجيع
التبرع بالدم بغية تأمين االكتفاء الذاتي الوطني ،ولقد أعدت الوزارة كت ّيبات
إلى ال��رأي العام لتشجيع عمليات التبرع ،إضافة إلى طباعة نماذج حول
المعلومات األساسية قبل عملية التبرع وبعدها ،ستنشر جميعها على الموقع
اإللكتروني الخاص بالمشروع.
ولمناسبة اليوم العالمي للدم تحت شعار «شكرا ً إلنقاذ حياتي» تحث وزارة
الصحة المواطنين للتبرع بالدم بانتظام وليس فقط لتلبية الحاالت الطارئة،
وذلك بغية تأمين مخزون دم دائم ومتجدّد».

«ن��ح��ن ال��ي��وم نجتمع لنعلن عن
إنجاز طالما انتظرناه ليتحقق في
شكل سليم لسنوات طويلة ،وهو
ضبط ت��وزي��ع م��ي��اه اليمونة على
قرى غربي بعلبك ،التي كانت خالل
السنوات الماضية تشهد ع��ددا ً من
اإلشكاالت التي تحصل نتيجة شح
المياه ،والمشاكل في توزيع المياه،
وحاجات الناس المتزايدة .هذا العام
شهد إنجازا ً نوعيا ً من بعد االجتماع
الذي حضره محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر ومدير مخابرات الجيش
اللبناني في البقاع العميد سمحات
والمدير العام لمؤسسة مياه البقاع
مارون مسلم ومديريتا العمل البلدي
في حزب الله وحركة أمل وعدد كبير
م��ن رؤس��اء البلديات واالت��ح��ادات
البلدية وع���دد م��ن وزراء ون��واب
تكتل بعلبك الهرمل ،واتفقنا على
خطة عمل كلف بمتابعتها ممثلون
عن الجيش ومؤسسة مياه البقاع
والعمل البلدي في حزب الله وحركة
أمل والبلديات واتحادات البلديات

والمحافظ والنائب الدكتور علي
المقداد».
وأض���اف« :حصلت زي���ارة لقائد
الجيش العماد جان قهوجي ،وكانت
متابعات حثيثة ،ووصلنا إلى تحقيق
إنجاز كامل نأمل أن يبقى كامالً ،وأن
يستمر ،من خالل قيام الجيش بدوره
األمني بمنع وإزالة أي مخالفة على
خط الجر ،أو خطوط التوزيع ،ومن
خالل قيام المؤسسة اإلدارية بتأمين
حسن سير العمل لتأمين المياه
وتفعيل الجباية».
وتابع« :أتوجه إلى أهلي وأحبتي
أبناء بعلبك الهرمل وك� ّل العائالت
ال��م��ج��اه��دة وال���ص���اب���رة ،ألن يتم
االل��ت��زام بدفع ب��دالت االش��ت��راك��ات
ال��ت��ي ه��ي ليست ضريبة إن��م��ا هي
وسيلة الستمرار عمل المؤسسة،
وب��دل االش��ت��راك ه��و أق��ل بقليل من
ثمن صهاريج المياه فيما لو لم يتم
تأمينها ،وفي حال دفعت االشتراكات
تتمكن المؤسسة من تقديم خدمات
أفضل للمشتركين».

فرعون يفتتح مهرجان �شارع مار اليا�س
أ ّك��د وزي��ر السياحة ميشال فرعون «ض��رورة إيجاد
م��س��ارات سياحية ل��وض��ع ط��راب��ل��س على الخريطة
السياحية» ،معتبرا ً أنّ «مسيرة األلف ميل تبدأ بالميل
األول ،وبعد فترة قصيرة يمكن تحويل الحلم إلى حقيقة
في مدينة طرابلس».
كالم فرعون جاء خالل جولة في األس��واق واألحياء
الداخلية لمدينة طرابلس ،بدعوة من المجتمع المدني.
ب��دأت الجولة ف��ي القلعة ،حيث ج��ال ف��ي قسميها
الشرقي والغربي ،وتفقد المتحف ال��ذي رممته وزارة
الثقافة .ثم زار مسجد أديسة وسوق الذهب حيث رحب
به م��روان الحجار ممثالً جمعية تجار الذهب وسلمه
كتابا ً بمطالب التجار من أجل إعادة تفعيله على الصعيد
السياحي ،واعتبره فرعون من أهم أس��واق الذهب في
العالم العربي.
ثم دخل فرعون خان الصابون حيث كان في استقباله
مدير المؤسسة وكان شرح عن طرق صناعة الصابون
الذي كان وما يزال يصدر إلى أوروب��ا ،بعد ذلك انتقل
إلى سوق البزركان والسوق الشعبية مرورا ً بالمدرسة
القادرية وهي معلم سياحي معروف .وانتقل إلى سوق
صناعة الحرفيين ومن هناك إلى حمام عز الدين الذي
قامت وزارة الثقافة بترميمه وأن��ش��أه عزالدين أيبك
الموصللي في نهاية القرن السابع للهجرة.
بعد ذلك ،انتقل فرعون إلى خان الخياطين المتخصص
باأللبسة التراثية ،واستقبله أصحاب المتاجر وألبسوه
العباءة المصنوعة ي��دوي �اً ،وه��ي تعتبر م��ن التراث
الفولكلوري القديم.
ثم توجه إلى مسجد البرطاسي ويحتضن المدرسة

التي بناها عمر البرطاسي ودخل إلى قاعة الصالة زائرا ً
هذا المسجد التراثي والمحراب الفسيفسائي المذهب.
وتفقد سوق الكندرجية وبركة المالحة الشهيرة مرورا ً
بسوق حراج التاريخية ،وزار مسجد التوبة التاريخي
المالصق لخان العسكر الذي افتتح للمرة األول��ى بعد
إعادة ترميمه.
وزار فرعون منطقة الكنائس من كنيسة القديس
جاورجيوس التي بنيت عام  ،1863ثم كنيسة مار نقوال
للروم األرثوذكس وتحوي مجموعة أيقونات نادرة جداً،
ثم كنيسة مار جرجس للروم الكاثوليك وكنيسة مار
يوسف للسريان ،ثم مطران طرابلس للروم الكاثوليك
إدوار ضاهر في مركز المطرانية.
وشاركت فرعون في زيارته المديرة العامة للوزارة
ندى السردوك إضافة إلى صحافيين فرنسيين يعمالن
على تحقيق عن مدينة طرابلس والسياحة فيها.
بعد انتهاء الجولة ،قال فرعون« :قمنا بهذه الزيارة
كسياح من أجل االطالع على األوضاع ميدانيا ً وخصوصا ً
أنّ هذه األسواق واألحياء تعتبر معالم سياحية مميزة،
موسعة من طرابلس مطعمة
ونأمل في أن نشكل لجنة
ّ
بالخبراء واالختصاصيين لدراسة الفرص والطاقات
السياحية وإطالق الخط السياحي في المدينة القديمة
والترويج إلمكانات طرابلس الضخمة».
كما افتتح وزي��ر السياحة مهرجان «لونها» الذي
تنظمه جمعية تجار مار الياس في شارع مار الياس،
في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب
ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بالل حمد وعدد
من أعضاء جمعية تجار بيروت.

بدء ّ
العد التنازلي الفتتاح
قناة ال�سوي�س الجديدة
أعلنت هيئة قناة السويس عن بدء
االحتفاالت بافتتاح قناة السويس
ال��ج��دي��دة ،وال��ت��ي س��ت��ت � ّوج بحفل
أسطوري في السادس من آب المقبل
ف��ي حضور الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي.
وستشرف الهيئة على االحتفاالت
وحملة االتصاالت العالمية ،والتي
سينفذها التحالف العالمي لشركة
«دابليو بي بي» إحدى أكبر الشركات
ال��ع��ال��م��ي��ة ف��ي م��ج��ال االت��ص��االت
والتسويق بالتعاون م��ع ع��دد من
الشركات المحلية المصرية .ويقوم
بقيادة فريق دابليو بي بي شركة
م��ي��م��اك أوج��ل��ف��ي وميذرMemac
 »Ogilvy & Matherبدعم من
ميماك أوجلفي للعالقات العامة
وميديا وي��ف��ز ،وإيميكو للسياحة،
وج���ي داب��ل��ي��و ت���ي ،وم��اي��ن��دش��ي��ر
وريشارد أتياس.
وقال رئيس هيئة قناة السويس
الفريق مهاب مميش :قناة السويس
ال��ج��دي��دة ليست م��ج��رد ممر مائي
وإعجاز هندسي ت ّم في وقت قياسي،
ب��ل ب��اع��ث ل�لأم��ل ل���دى المصريين
بمستقبل مليء بالفخر والفرص
البناءة.
وس��ت��ت�� ّوج ال��ح��م��ل��ة ف��ي الحفل
الختامي والمق ّرر إقامته على ضفاف
القناة في السادس آب المقبل ،حيث
سيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصحوبا ً بوفود من ملوك ورؤس��اء
العالم عبور أول سفينتين من قوافل
الشمال والجنوب في القناتين.
وق��ال الفريق مميش« :إنّ قناة
السويس الجديدة رمز لمصر الجديدة

بك ّل م��ا تحمله م��ن معاني اإلرادة
والتصميم للمصريين ،كونه أكبر
مشروع قومي في التاريخ المصري
الحديث يهدف إلى إث��راء االقتصاد
ودعم المجتمع لعقود مقبلة».
وتعتبر ال��ق��ن��اة القلب النابض
لالقتصاد المصري منذ ما يزيد عن
 150عاماً .وستتيح القناة الجديدة
التى يبلغ طولها اإلجمالي  72كم
بمضاعفة ح��ج��م ال��م��رور اليومي
بالقناة.
وم��ن المتوقع أن تزيد اإلي��رادات
السنوية من القناة من  5.3مليار دوالر
في  2015إلى  13.2مليار دوالر في
 ،2023باإلضافة إلى تدعيم موقف
القناة كأحد أه ّم الخطوط المالحية
البحرية في وجه المنافسين.

وتقع قناة السويس الجديدة في
قلب رؤي��ة شاملة لتطوير منطقة
صناعية متطورة على ط��ول خط
ال��ق��ن��اة ستعرف ب��م��ش��روع تنمية
قناة السويس .وسيخلق مشروع
التنمية ال��ج��دي��د ف��رص �ا ً عظيمة
لتطوير مناطق صناعية ستخدم
قطاعات مختلفة مثل التصنيع
وال��ن��ق��ل وإص��ل��اح ال��س��ف��ن إل���خ.
وسيتيح المحور الجديد الوصول
لما يزيد عن  1.6مليار مستهلك
حول العالم نظرا ً إلى ما تتمتع به
القناة من موقع متميّز في التجارة
العالمية .وستستفيد مصر من
التنمية المستدامة القتصادها
بصورة كبيرة عن طريق خلق فرص
عمل جديدة لسنوات مقبلة.

