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اقت�صاد

نفط المملكة من مناجم ذهب �إلى م�صدر خطر...
روال منصور
ف��ي ظ��� ّل ال��ت��راج��ع ال��ك��ب��ي��ر ألس��ع��ار ال��ن��ف��ط ،بات
ال���وض���ع ال���س���ع���ودي ح���رج���ا ً وق����د ب����دأت قطاعات
خليجية عدة بالبحث عن أس��واق جديدة لمنتجاتها
لتعويض الخسائر التي منيت بها ج��راء انخفاض
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ف��ك��ان��ت المملكة ال��م��ت��ض�� ِّرر األكبر.
وي��رى خبراء اقتصاديون أن��ه مع استمرار هبوط
سعر برميل النفط إلى ما دون  45دوالراً ،ستسجل
السعودية ع��ج��زا ً ف��ي ال��م��وازن��ة ي��ق��ارب  150مليار
دوالر.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق ،أع���ل���ن���ت ش���رك���ة «ج����دوى
ل�لاس��ت��ث��م��ار» المصرفية ال��س��ع��ودي��ة أنّ انخفاض
أسعار النفط الخام سيتسبب بتسجيل أكبر الدول
المصدرة للنفط ع��ج��زا ً ف��ي ميزانيتها بقيمة 106
مليار دوالر ،مقارنة بتوقعات حكومية بـ  36مليار
دوالر ،حيث أعلنت السعودية نهاية العام الماضي
 2015تسجيل عجز للمرة األولى منذ األزمة المالية
العالمية في  2009بقيمة  145مليار ريال سعودي
(م��ا ي��ع��ادل  38.61مليار دوالر) ،نتيجة تراجع
أسعار النفط.
ول��ل��م��ق��ارن��ة ك����ان م��ت��وس��ط س��ع��ر ب��رم��ي��ل خام
«العربي الخفيف» السعودي ف��ي ع��ام  2014عند
مستوى  102.28دوالر للبرميل في حين بلغ عام
 2015مستوى  50.89دوالر للبرميل ،ما يشير إلى
تراجع إيرادات السعودية من صادرات الخام بشكل
ملحوظ.
وب��م��ا أنّ  80ف��ي المئة م��ن ميزانية السعودية
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى إي�����رادات ال��ن��ف��ط ،س��ي��واج��ه االقتصاد
السعودي تحديات كبيرة إثر تراجع أسعار النفط
حيث ستواجه المملكة صعوبات في تقليص اإلنفاق
الحكومي بسبب ال��ع��دد المرتفع نسبيا ً للسكان
واعتمادها تقديرا ً بمبلغ  45دوالر لسعر البرميل.
ال��ن��ف��ط ال���ذي ح��م��ى اق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي��ة لعقود،
بات من المرجح أن يسقطها في ظ ّل بدء الواليات
المتحدة بتصدير النفط بعد حظر دام  40عاماً.
وف��ي ه��ذا السياق ،أش��ارت صحيفة «وول ستريت
جورنال» إلى أنه خالل األسبوع األول من الشهر
الحالي تخطط ال��والي��ات المتحدة لتصدير حوالي
 600ألف برميل من النفط المستخرج من األراضي
األميركية (والية تكساس) ،ما يوحي بأنّ االعتماد
األم��ي��رك��ي ع��ل��ى ال��س��ع��ودي��ة ن��ف��ط��ي��ا ً ب���دء ب���ال���زوال.
ل��م يكن انخفاض أس��ع��ار النفط الضربة الوحيدة
لمملكة آل س��ع��ود ،ب��ل تكبد االق��ت��ص��اد السعودي

خسائر باهظة بلغت أكثر من  20مليار دوالر تكلفة
العملية العسكرية التي شنتها المملكة على اليمن
بخسائر يومية ال تق ّل عن  25مليون ريال سعودي،
بحسب تقدير عدد من خبراء االقتصاد .أما بالنسبة
إلى تكلفة المعدات ،فقد أوردت صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» األميركية أنّ خسائر السعودية ف��ي هذا
الجانب تتمثل في تدمير  363دبابة و 25مدرعة
مجنزرة و 181طاقم عسكري ،وذل��ك في منطقة
جيزان ،إضافة إلى تدمير أو إحراق  18دبابة و13
م��درع��ة م��ج��ن��زرة و 71ط��اق��م عسكري ف��ي منطقة
نجران ،وتدمير  221دبابة و 19مدرعة مجنزرة
و 51طقم عسكري و 3آليات تابعة لقطاع اإلنشاء
والطرق بالجيش السعودي في منطقة عسير.
خ���س���ائ���ر ال���م���م���ل���ك���ة ت����ط����رح ت�����س�����اؤالت ح���ول
البدائل المتاحة؟ فهل يجبر ت��راج��ع أس��ع��ار النفط
ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ت��غ��ي��ر س��ي��اس��ت��ه��ا االقتصادية؟
تتجه السعودية اآلن إل��ى زي��ادة مبيعات الخامات
المك ّررة على شكل مشتقات ،بدالً من الخام لتغطية
خسائرها النفطية الكبيرة وتجري تحوالت سريعة
لتصبح أح��د أك��ب��ر م��راك��ز تكرير النفط ف��ي العالم
من خ�لال التوسع في قارتي آسيا وأميركا ،ومن
المتوقع أن تكشف المملكة عن خطة اقتصادية تمت ّد
لسنوات عدة ،قد تشمل إجراءات طويلة المدى مثل
خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة وإعادة هيكلية
إدارة االقتصاد وتشديد الرقابة المالية.
وب��دأت خطوات خفض دع��م الطاقة برفع تكلفة
الغاز الطبيعي وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي ورفع
أسعار البنزين وفرض الضرائب ،كما سارعت شركة
الكهرباء السعودية إلى زيادة رسوم «خدمة العداد»
على المشتركين بواقع  5ري��االت لك ّل ارت��ف��اع في
«األمبير» ،باإلضافة إلى رفع أسعار المياه والصرف
الصحي ،وه��و ما سيؤثر على رفاهية المواطنين
السعوديين الذين لطالما أنعم آل سعود عليهم بها؟
اجتماعياً ،أب���دى ال��س��ع��ودي��ون تخوفهم م��ن تأثير
االزم��ة االقتصادية على رفاهيتهم وتباطؤ تنفيذ
المشاريع الضخمة واإلن��ف��اق على برامج الرعاية
الصحية والتعليم والخدمات .أم��ام ه��ذه القرارات
ه��ل يتحمل ال��م��واط��ن ال��س��ع��ودي حماقة القرارات
لح ّكامه؟
السياسية ُ
في يوم من األيام ح ّول النفط خزائن المملكة إلى
مناجم ذهب م ّولت تطلعاتها حول العالم .فهل تح ِّول
حماقات آل سعود تلك المناجم إلى بوابة جهنم تنهي
دور المملكة في العالم؟

هبوط �أ�سهم ال�شرق الأو�سط بفعل تراجع
الأ�سهم العالمية والتوتر ال�سعودي الإيراني

هبطت معظم أس��واق األسهم في
ال��ش��رق األوس���ط ي��وم أم��س ،وسط
موجة بيع لألسهم العالمية بسبب
بيانات صينية ،بينما أدى تزايد
التوتر بين السعودية وإي��ران إلى
مزيد من القتامة في المشهد.
وه��وت األسهم الصينية سبعة
في المئة بعد بيانات ضعيفة عن
الصناعات التحويلية وهو ما دفع
األس��واق الناشئة للتراجع بشكل
ع��ام مسجلة أك��ب��ر ه��ب��وط لها في
أربعة أشهر.
وأش������ار م��ح��م��د ش��ب��ي��ر رئ��ي��س
صناديق األسهم لدى بنك االستثمار
رسملة في دبي إلى أنّ «موجة البيع
في السوق تأتي بشكل عام في إطار
ضعف أسواق األسهم العالمية».
وأضاف« :إنّ االفتقار إلى محفزات
تدعم صعود ال��س��وق ف��ي الخليج
يجعل المنطقة عرضة لمعامالت
متقلبة».
وف��ي األع����وام ال��م��اض��ي��ة حققت
المنطقة أداء أف��ض��ل م��ن األس��واق
الناشئة ن��ظ��را ً ل��ق��وة الميزانيات
وفوائض المعامالت الجارية لكن
معظم تلك ال��ف��وائ��ض تآكلت اآلن
بسبب هبوط أسعار النفط.
وك���ان���ت ال���س���ع���ودي���ة قطعت
العالقات الديبلوماسية مع إيران
يوم األحد الماضي ردا ً على اقتحام
سفارتها في طهران بعدما نفذت
الرياض حكم اإلعدام في الشيخ نمر
النمر.
وتجاهل المستثمرون المحليون
بشكل كبير التوترات الجيوسياسية
في منطقة الخليج لعدة أعوام لكنّ
األح���داث األخ��ي��رة تشكل تصعيدا ً
وربما يصبح المستثمرون األجانب
على وج��ه الخصوص أكثر ح��ذرا ً
تجاه المنطقة.
وفي انعكاس لهذا الحذر تراجع
الريال السعودي ،مقتربا ً من أدنى

مستوياته في ستة عشر عاما مقابل
ال��دوالر األميركي في سوق العقود
اآلجلة للعملة اليوم بينما ارتفعت
تكلفة التأمين على دين السعودية
من مخاطر العجز عن السداد ألعلى
مستوي لها في أعوام.
وتعرض المؤشر الرئيسي للسوق
السعودية لعمليات بيع مكثفة في
الساعة األخيرة من جلسة التداول
مع قيام المستثمرين ببيع األسهم
بشكل عام ليغلق منخفضا  2.4في
المئة.
وهبط سهم «صافوال» للصناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة وه��ي إح���دى ال��ش��رك��ات
السعودية القليلة ال��ت��ي تمارس
أنشطة ف��ي إي���ران  3.2ف��ي المئة.
ول��دى صافوال مصانع في طهران
واستمدت  11في المئة من إيراداتها
في الربع الثالث من  2015من إيران
وبلغ إجمالي إي��رادات الشركة من
هناك ملياري ري��ال ( 534مليون
دوالر) ف��ي التسعة أش��ه��ر األول��ى
من  2015وفق ما أظهرته بياناتها
المالية.
وتراجع سهم مصرف «اإلنماء»
المتخصص في المعامالت اإلسالمية
 3.7في المئة بعدما صعد في أوائل
ال��ت��ع��ام�لات .وه���وى سهم «ب��وب��ا»
العربية للتأمين وهو مفضل عادة
لدى المستثمرين األجانب  9.6في
المئة.
وشهدت أسهم البتروكيماويات
بعض التحسن في أوائل المعامالت
بعدما تضررت بشدة جراء ارتفاع
أس��ع��ار ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي اللقيم
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ف��ي الميزانية
الحكومية لعام  2016لكنها هبطت
ف��ي أواخ���ر ال��ت��داول حيث تراجع
سهم الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك)  1.6في المئة.
وانخفض مؤشر سوق دبي 1.6
في المئة مع تراجع جميع األسهم

على قائمته باستثناء سهمين.
وهبط سهم إعمار العقارية القيادي
 1.8في المئة مسجال خسائر ألربع
جلسات متتالية بينما تراجع سهم
بنك دب��ي اإلس�لام��ي  1.5في المئة
وسهم بنك اإلم���ارات دب��ي الوطني
وهو نادر التداول  1.3في المئة.
وك��ان��ت أح��ج��ام ال��ت��داول هزيلة
ألسباب من بينها غياب المستثمرين
األج����ان����ب وال��م��س��ت��ث��م��ري��ن م��ن
المؤسسات إلى حد بعيد عن أسواق
المنطقة بعد عطالت نهاية العام وهو
ما أت��اح المجال أم��ام المستثمرين
األف����راد المحليين للهيمنة على
النشاط بأكثر من المعتاد.
وق���ال ت��ام��ر ك��م��ال رئ��ي��س إدارة
األص��ول لدى بنك االتحاد الوطني
في أبوظبي« :ت��داف��ع المتعاملون
ل��ي��وم واح���د وت��ف��اع��ل��وا م��ع هبوط
األسهم الصينية».
وت��راج��ع المؤشر ال��ع��ام لسوق
أبوظبي  1.3في المئة مع هبوط
سهم دانة غاز التي دخلت وحدتها
شركة نفط الهالل في نزاع مع إيران
حول إم��دادات الغاز الطبيعي 5.8
في المئة بينما انخفض سهم الدار
العقارية ثالثة في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر  2.6في
المئة في أحجام تداول متواضعة.
وتراجع سهم ازدان القابضة 4.1
في المئة وسهم بروة العقارية 3.6
في المئة.
وان��خ��ف��ض ال��م��ؤش��ر الرئيسي
للبورصة المصرية  1.5في المئة
مبدّدا ً جميع المكاسب التي حققها
يوم األحد في موجة بيع بشكل عام.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي
القيادي  2.5في المئة بعدما صعد
 7.4في المئة في الجلسة السابقة.
وهبط سهم «أوراس��ك��وم تليكوم»
ال��ذي يفضله المستثمرون العرب
 5.6في المئة.

انخفا�ض معدل ت�ضخم
المناطق الريفية في �إيران
أعلن مركز اإلحصاء اإليراني أنّ معدل تضخم المناطق الريفية في
شهر»آذر» (انتهى  21كانون األول  ) 2015انخفض إلى  12في
المئة عن  12.5في المئة في الشهر السابق.
وأوضحت بيانات المركز ،أنّ مؤشر قيمة السلع والخدمات
االستهالكية لألسر القاطنة في األرياف في شهر»آذر» على أساس
 100نقطة لسنة األساس  ،2011سجل  231نقطة مرتفعا ً  1.6في
المئة عن الشهر السابق.
وأشارت البيانات إلى أنّ معدل تضخم الشهور الـ  12المنتهية في
شهر «آذر» ( انتهى  21كانون األول  )2015بلغ  13.1في المئة على
أساس سنوي ،وانخفض  13.6في المئة قياسا ً بالشهور المنتهية
في الشهر السابق «آبان» (انتهى  21تشرين الثاني.)2015

عُ مان تنوي خف�ض اعتمادها
على النفط بن�سبة  50في المئة
أعلنت حكومة سلطنة عُ مان عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض
اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف في ظ ّل انهيار
أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البالد.
وتهدف خطة  2016ـ  2020إلى خفض مساهمة صناعة النفط في
الناتج المحلي اإلجمالي إلى  22في المئة من  44في المئة وخفض
مساهمة الغاز الطبيعي إلى  2.4في المئة من  3.6في المئة.
وت ّم إعالن الخطة في بيان للمجلس األعلى للتخطيط أواخر الشهر
الماضي ،وجاء فيها أنّ أكثر من خمسمئة برنامج وسياسة ستسعى
إل��ى تنويع االقتصاد العماني من خ�لال الصناعات التحويلية
والتعدين والنقل والسياحة.
وسيبلغ متوسط االستثمارات السنوية نحو  28ف��ي المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومن المتوقع أن تبلغ االستثمارات
المجمعة على مدى الخمس سنوات  41مليار ريال ( 106مليارات
دوالر) مقابل  38مليار ريال ( 98مليار دوالر) في الخطة الخمسية
السابقة.
وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند  45دوالرا للبرميل في
العام  ،2016و 55دوالرا ً في  2017و ،2018و 60دوالرا ً في 2019
و ،2020في حين من المفترض أن يبقى اإلنتاج النفطي للسلطنة
مستقرا ً عند  990ألف برميل يوميا في المتوسط.
ووضعت الخطة بافتراض استمرار عجز الموازنة العامة خالل
السنوات الخمس .وكانت الحكومة العمانية أعلنت في وقت سابق
عن خطط لخفض العجز إلى  3.3مليارات ريال ( 8.5مليارات دوالر)
هذا العام من عجز فعلي بلغ  4.5مليارات ريال ( 11.6مليار دوالر)
في العام  ،2015من خالل نقاط عديدة من بينها خفض اإلنفاق
بنسبة كبيرة.

الت�ضخم يتجاوز المعدل
ال ُم َ
�ستهدف في تركيا
تجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا الهدف البالغ خمسة
في المئة في  2015للعام الخامس على التوالي ليزيد الضغط
على البنك المركزي الذي يواجه معارضة من الحكومة لرفع أسعار
الفائدة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس «إنّ التحدي
االقتصادي األساسي للبالد هذا العام سيكون محاربة التضخم .لكنّ
الزيادة الضخمة في الح ّد األدنى لألجور وارتفاع أسعار الكهرباء
وضرائب الخمور والتبغ ،فضالً عن تفضيل الرئيس رجب طيب
أردوغان خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو ستصعب هذه
المهمة».
وأظهرت بيانات معهد اإلحصاءات التركي أنّ أسعار المستهلكين
ارتفعت  8.81في المئة في ديسمبر كانون األول على أساس
سنوي مقارنة مع توقعات في مسح لرويترز بلغت  8.52في
المئة.
وهذا المعدل أعلى من مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك
المركزي عند خمسة بالمئة ،الذي يحدده مع الحكومة ،وأعلى أيضا ً
من توقعاته المعدلة بالزيادة  7.9بالمئة في نهاية .2015
وق��ال خبراء اقتصاديون إنّ هبوط الليرة بنحو  20في المئة
مقابل الدوالر وارتفاعا ً بأكثر من عشرة بالمئة في أسعار الغذاء هما
السببان الرئيسيان.
وتنتهي فترة محافظ البنك المركزي إردم باشجي التي تبلغ
خمس سنوات في أبريل نيسان .وفي خطوة غير متوقعة أبقى
البنك أسعار الفائدة دون تغير في كانون األول للشهر العاشر على
التوالي برغم ارتفاع التضخم فيما يثير تساؤالت بشأن استقاللية
البنك.
وقال شيمشك في حديث تلفزيوني «إنّ أثر زي��ادة الح ّد األدنى
لألجور ،التي بلغت  30في المئة في كانون الثاني ،على التضخم قد
يكون بين  1.1و 2.2في المئة بحسب دراسات الحكومة.

م�صر تفر�ض قيود ًا ّ
للحد
من فو�ضى اال�ستيراد الع�شوائي
ف��ي اس��ت��م��رار لحملتها ال��رام��ي��ة إل��ى تشجيع المنتج المحلي
أم��ام المنتجات األجنبية ،فرضت مصر ق��ي��ودا ً جديدة للح ّد من
�ح م��وارده��ا م��ن العملة
فوضى االس��ت��ي��راد العشوائي ف��ي ظ � ّل ش� ّ
الصعبة.
ينص
وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قرارا ً ّ
على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى
مصر ويمنع اإلفراج عن المنتجات الواردة بصفة االتجار إال إذا كانت
من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.
كما يعطي القرار للوزير ّ
حق «اإلعفاء من أي من شروط التسجيل
أو كلها في الحاالت التي يقررها» ،على أن يسري اعتبارا ً من أول آذار
المقبل.
ويعني القرار أنّ جميع المصانع التي يستورد منها التجار
المصريون البد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات وال��واردات المصرية من خالل طلب تسجيل مقدم من
وينص على أنّ طلب التسجيل ال
ممثلها القانوني أو من يفوضه.
ّ
ب ّد أن يشتمل على «صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة
بالكيان القانوني للمصنع واألص��ن��اف التي ينتجها والعالمة
التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة
ومستوفي لمعايير البيئة ...وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من
فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسالمة العمل وتمكينهم
من التحقق من ذلك».
وينص قرار وزير الصناعة على أنّ السلع التي يشترط الستيرادها
أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة هي سلع «األل��ب��ان والفواكه
المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة
وشيكوالتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو ومصنوعات
سكرية والعجائن الغذائية وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية
والمعدنية والمياه الغازية ومستحضرات التجميل».
كما تشمل القائمة منتجات أخرى أبرزها أدوات المائدة واألجهزة
المنزلية واألثاث المنزلي والدراجات النارية والعادية والساعات
ولعب األطفال والمالبس واألحذية والمنسوجات والمفروشات
والسجاد.

فرن�سوا با�سيل :ال �أموال لحزب اهلل
في الم�صارف اللبنانية
طمأن الرئيس السابق لجمعية المصارف رئيس
مجموعة بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل أن «ال
ضغوط على المصارف اللبنانية إطالقاً» ،مؤكدا ً «التعاون
بين الجانبين اللبناني واألميركي في شأن القوانين المالية
والمصرفية الصادرة أخيراً ،لكون اقتصادنا مدولراً ،ومن
يصب في مصلحة لبنان
واجبنا الحفاظ على مراسلينا بما
ّ
واللبنانيين» .وتوقع أن تكون سنة « 2016صعبة جدا ً
بالنسبة إلى الوضع اإلقتصادي ومالية الدولة».
وتحدث باسيل لـ»المركزية» عن الهدف من زيارة وفد
جمعية المصارف إلى واشنطن ونيويورك أواخر كانون
«يتوجه وفد من الجمعية إلى الواليات
الثاني ،فقال:
ّ
المتحدة األميركية ك ّل ستة أشهر ،لالجتماع مع السلطات
المالية والمصرفية المعنية في واشنطن ونيويورك حيث
يلتقي أيضا ً مراسلي المصارف ،وذلك بهدف الحفاظ على
التواصل القائم ،والبقاء على بيّنة من التطورات الحاصلة
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،وتل ّمس م��دى االرت��ي��اح األميركي إلى
اإلجراءات المتخذة في المصارف اللبنانية».
أض��اف« :التعاون مستمر بين الجانبين اللبناني
واألميركي في هذا المجال ،لكون اقتصادنا مدولراً ،ومن
يصب في مصلحة لبنان
واجبنا الحفاظ على مراسلينا بما
ّ
واللبنانيين».
وش �دّد على أنّ األمين العام لحزب لله السيد حسن
نصرالله طمأن الغرب إلى أن ال أموا َل للحزب في المصارف
اللبنانية» ،جازما ً بأنّ «األخيرة ال تملك حسابات على
صلة بالحزب إطالقاً».
َ
ضغوط أميركية أو أوروبية على
وأكد باسيل أن «ال

القطاع المصرفي اللبناني» ،الفتا ً إلى أنّ «الوفد المصرفي
يتوجه دوري �ا ً إلى الواليات المتحدة ،ش ّكل لوبي
الذي
ّ
ضاغطا ً على الجانب األميركي ،ما خفف من وطأة القانون
األخير ال��ذي كان متشددا ً للغاية ومتماديا ً إلى أقصى
الحدود ،فكان لنا دور كبير في تعديله».
وع��ن تقييمه للقطاع المصرفي اللبناني في العام
 ،2015ق��ال باسيل« :ك��ان وض��ع القطاع ال ب��أس به،
إنما كاد أن يكون جيدا ً لو شهد لبنان والمنطقة أوضاعا ً
أفضل .فنحن اللبنانيين أصبحت لدينا خبرة قوية جدا ً
في إضاعة الفرص وعدم اصطيادها لألسف .كما أنّ عدم
وجود رئيس للجمهورية أثر بشكل ملحوظ على تطور
العمل المصرفي ،وزاد الوضع االقتصادي س��وءا ً حيث
تراجعت ك ّل القطاعات وال سيما السياحة والصناعة
والتجارة ،وفي المقابل هناك بنى تحتية لم تتط ّور منذ
نحو  15سنة ،كما وصل بنا الح ّد إلى تصدير النفايات
بدل معالجتها في الداخل».
وت��وق��ع باسيل أن تكون سنة « 2016صعبة ج��دا ً
بالنسبة إلى الوضع االقتصادي ومالية الدولة ،إذ عندما
ينتكس االقتصاد تع ّول الدولة على اإليرادات لس ّد العجز،
لكن أين هي من تلك اإليرادات غير المؤ ّمنة»؟ وتابع« :كما
أنّ المصارف ال تتواجد في جزيرة مغلقة ،بل ستتأثر
بالطبع بهذا الوضع ،وتتأثر ربحيّتها وزبائنها».
وختم باسيل مناشدا ً القوى السياسية «االحتكام إلى
ضمائرها وانتخاب رئيس للجمهورية ،وتشكيل حكومة
تكنوقراط ال توافقية وطائفية ومحازبية ،لتحريك البلد
ومؤسساته واقتصاده».

َ
م�ستخد ُمو ال�ضمان يع ِّلقون �إ�ضرابهم ويُمهلون
وزارة العمل �أ�سبوعين للنظر في مطالبهم
علق مجلس نقابة «مستخدمي
ال���ص���ن���دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان
االج��ت��م��اع��ي» اإلض����راب ف��ي مراكز
ومكاتب الضمان كافة ،تجاوبا ً مع
طلب وزير العمل سجعان قزي ،وأكد
أنّ اليوم الثلثاء هو يوم عمل عادي
في الضمان ،كما أرجأ اإلضراب الذي
كان مق ّررا ً األسبوع المقبل.
وكان الوزير قزي استقبل صباح
أم��س ف��ي مكتبه ،وف���دا ً م��ن نقابة
«مستخدمي ال��ص��ن��دوق الوطني
للضمان االجتماعي» برئاسة النقيب
حبيب خليل ،ورئيس اتحاد المصالح
المستقلة ش��رب��ل ص��ال��ح وحضور
مستشار الوزير موسى فغالي .وت ّم
البحث في اإلض��راب ال��ذي ينفذ في
م��راك��ز ومكاتب الضمان بعد فشل
وساطة اتحاد المصالح المستقلة
خص مطلب
مع إدارة الضمان في ما
ّ
اعتبار التعويض سلفة.
بعد االجتماع ،قال قزي« :زارني
وف��د م��ن مجلس نقابة مستخدمي
الضمان االجتماعي واتحاد المصالح
المستقلة ،عرض لمطالبهم المحقة
بالنسبة إلى اعتبار سلفة التعويض

ج��زءا ً من التعويض وليس نهاية
التعويض على غرار ما يحصل داخل
الضمان ومصالح مستقلة أخ��رى،
إضافة إلى مطالب إداري��ة وع ّمالية
دائ���م���ا ً ت��ع��رض ل��ت��ح��س��ي��ن وض��ع
الموظفين».
وشكر وزير العمل مجلس النقابة
على تجاوبه مع طلبه وإعالن وقف
اإلض��راب واالكتفاء ب��اإلض��راب يوم
أمس ،واعتبار يوم الثالثاء (اليوم)
ي���وم ع��م��ل ع��ادي��ا ً «ل��ع��دم اإلض���رار
بمصالح ال��ن��اس والمستشفيات
والمرض والحاالت الطبية عموماً،
ال ب��ل أرج����أوا اإلض����راب ال���ذي كان
م��ق�� ّررا ً األس��ب��وع المقبل وإعطائي
مهلة أسبوعين لمعالجة الموضوع
مع مجلس إدارة الضمان والمدير
العام».
وأم���ل ق��زي «أن تتوضح األم��ور
خ�ل�ال أس��ب��وع��ي��ن ألن��ن��ي ال أح��ب
المماطلة وال التسويف وال االفتئات
على حقوق العمال والمستخدمين،
واعتقد أنّ مجلس االدارة والمدير
العام يحرصون على حقوق العمال.
والمهم أن نجد المخرج القانوني

والمالي لمعالجة تأمين هذه الحقوق
وإال سأكون إلى جانب أي تحرك من
أجل إحقاق الحقوق».
وتابع قزي« :خالل العشرين دقيقة
ال��ت��ي استغرقها االج��ت��م��اع خطونا
خطوات لم تتحقق في غضون العشرين
سنة الماضية ،ونأمل أن ننجح ألنني
أعرف أنّ غالبية أعضاء مجلس اإلدارة
إيجابيون ،وهم من الصفوف العمالية
حتى أرباب العمل».
وشكر النقيب صالح ،من جهته،
ال��وزي��ر ق��زي على ال��ل��ق��اء لتحقيق
مطالب المستخدمين في الضمان،
مؤكدا ً «أنّ اتحاد المصالح المستقلة
أعلن تضامنه مع نقابة مستخدمي
ال��ض��م��ان ،أس���وة بباقي المصالح
المستقلة».
وأص������درت ن��ق��اب��ة مستخدمي
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ب��ي��ان �ا ً أك���دت ف��ي��ه «أن��ه��ا ستعاود
تصعيدها ف��ي ح���ال ان��ت��ه��اء ه��ذه
المهلة وعدم التجاوب مع مطالبها»،
وت��ق��دم��ت م��ن جميع المضمونين
باالعتذار عن عدم تقديم الخدمات
اليهم بسبب إضراب األمس.

نقابات العاملين في القطاع ال�صحي
ترحب بعدم �إغالق م�ست�شفى البترون
ِّ
اعتبر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي في
لبنان أنّ «عدم إغالق مستشفى البترون هو أفضل عيدية
مع مطلع العام  2016ليس فقط للموظفين والعمال
ومختلف أط��راف الجسم الطبي في هذا المستشفى بل
لعدد كبير من المواطنين من أبناء الساحل الشمالي الفقراء
الذين وجدوا في هذا المستشفى ملجأ ورعاية كرمية على
الدوام».
وتوجه االتحاد ،في بيان ،بـ»الشكر الصادق للمواقف
اإلنسانية والنبيلة لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار وفي
المقدمة وزير العمل سجعان قزي الذي أطلق أفضل تعبير

بقوله «إنّ إقفال مستشفى يعني فتح مقبرة» .كما توجه
«بتحية خاصة إلى ك ّل من رئيس االتحاد العمالي العام
غسان غصن على المتابعة الدؤوبة لهذا الملف ولمدير عام
صندوق الضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس
اللجنة الفنية سمير عون ولجميع الذين وقفوا إلى جانبنا
ونتوجه بتحية إكبار إلى نقابة موظفي وعمال المستشفى
واللجنة الطبية وجميع الموظفين والعمال لموقفهم الثابت
وكذلك ألهالي منطقة البترون الذين واكبوا ودعموا تحرك
االتحاد والنقابة حتى التوصل إلى هذا القرار اإليجابي
والعادل بحق العمال والمواطنين».

ُت ّجار النبطية
ي�ستنكرون االعتداء
على �صاحب متجر مجوهرات

مياه بيروت وجبل لبنان:
زيادة �ساعات التقنين

استنكرت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان،
«االعتداء اآلثم الذي تعرض له أمين سر الجمعية وصاحب
مجوهرات زيدان محمد رفيق غصين زيدان الليلة الماضية
أمام منزله في مدينة النبطية من قبل مجهولين إنهالوا
عليه بالضرب وحاولوا سلبه».
واعتبرت الجمعية «أنّ ما تعرض له زيدان ،هو اعتداء
مباشر عليها وعلى القطاع االقتصادي في النبطية،
ومحاولة لالساءة لالستقرار االمني والهدوء الذي تتمتع
به المنطقة» ،مطالبة «القوى األمنية المختصة اإلسراع
في كشف الفاعلين المجرمين واتخاذ أقصى العقوبات
القضائية التي يستحقونها».

أف���ادت مؤسسة مياه ب��ي��روت وجبل لبنان ب��أنّ تأخر
هطول األمطار وتساقط الثلوج هذا العام أدى إلى ازدياد
ساعات التقنين في توزيع المياه في كافة مناطق بيروت
وجبل لبنان .وجاء في بيان أصدرته المؤسسة أمس« :بعد
وصول العاصفة الثلجية األخيرة وتدني درجات الحرارة
تفاقمت األزمة بسبب األض��رار على شبكات المياه وبسبب
الجليد والعكار على مصادر المياه التي أدت إلى انخفاض
كمياتها وبسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق
فزادت ساعات التقنين أكثر حتى انقطعت المياه عن بعض
المناطق».
وختم البيان« :بعد انحسار العاصفة عمدت المؤسسة إلى
اتخاذ ك ّل اإلجراءات الالزمة ،وسيعود توزيع المياه لمختلف
المناطق بمعدله المعتاد تدريجا اعتبارا ً من اليوم (أمس)».

ن�شاطات اقت�صادية
{ أصدر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن
القرار رقم  1/152حدد فيه «آلية تطبيق مواصفات قواطع
األلمنيوم المبثوقة والمؤنودة والمطلية ألعمال الهندسة
المدنية» .واتخذ القرار بعد استطالع رأي معهد البحوث
الصناعية وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة.
{ أبرق وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور إلى نظيره
السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح آمالً دعم
الصناعة الدوائية اللبنانية.
وأمل أبو فاعور من نظيره السعودي «رعاية الشركات
الوطنية اللبنانية بتسريع الزيارات التفتيشية للمصانع
إن لزم األمر وتسجيل المستحضرات بإعطائها األولوية
في التسجيل ،وذلك لحاجة الصناعة اللبنانية إلى سوق
الخليج العربي وعلى رأسها السعودية».
وللغاية نفسها ،أبرق وزير الصحة الى المدير العام
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة ل��دول مجلس

التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجه.
{ أعلنت إدارة اإلحصاء المركزي في رئاسة مجلس
ال��وزراء ،في بيان ،أنه «ت ّم اختيار اإلحصائية في مالك
إدارة اإلحصاء المركزي السيدة نجوى يعقوب عضوا ً
في مجموعة الخبراء االستشارية في مجال المحاسبة
الوطنية  AEGلدى شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة في
مقرها العام في نيويورك على أن تكون مدة هذه العضوية
ثالث سنوات على األق ّل».
وأوضحت اإلدارة «أنّ هذه المجموعة تمثل مناطق
العالم كافة وتضم  16عضواً ،إضافة إلى ممثلين عن
المنظمات التي تؤلف مجموعة العمل الخاصة بالمحاسبة
الوطنية ISWGNA
( .») OECD,UN,WB,IMF,EuroStat
وأشارت إلى «أنّ تقديم الخبرة سوف يتم من دون أي
مقابل مادي».

