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اقت�صاد

زعيتر يُعلن خطة عمل الوزارة
لمواجهة الظروف المناخية
عقد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،في مكتبه
في الوزارة ،مؤتمرا ً صحافيا ً تناول فيه اإلجراءات والتدابير
المتخذة وخطة العمل التي وضعت لمواجهة الظروف
المناخية بما يضمن المحافظة على بقاء الطرق سالكة ضمن
اإلمكانيات واألولويات والبقاء على أتم الجهوزية.
وأك��د زعيتر «الجهوزية التامة للمديريات اإلقليمية
لمواجهة أي طارىء ممكن حصوله نتيجة تساقط الثلوج
وموجة األمطار ال ُمحتملة» ،وطلب من «األجهزة المختصة في
اإلدارة المتابعة اليومية لهذا الموضوع لجهة اإلشراف على
األعمال وضرورة التواجد المستمر على األرض» ،داعيا ً إلى
«التعاون بين ك ّل الوزارات المعنية بهذا الشأن لمعالجة أي
خلل ممكن حصوله للمتابعة حفاظا ً على السالمة العامة».
وأش���ار إل��ى أنّ ال���وزارة «ق��ام��ت ،ووف��ق �ا ً لصالحياتها
والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ،بك ّل األعمال التحضيرية
المسبقة من تنظيف أقنية مياه األمطار وإص�لاح بعض
الشبكات المتضررة واألهم من ذلك أنها قامت بوضع فرق
طوارئ أثناء أيام العاصفة ،ال سيما في المناطق الحساسة
التي غالبا ً ما تشهد فيضانات» .ولفت إلى أنّ «التعاون
بين اإلدارات األخرى بشأن العاصفة قائم بدءا ً من الجيش
اللبناني والقوى األمنية والدفاع المدني والبلديات والهيئات
األهلية».
وقال زعيتر« :على صعيد الثلوج ،قامت اإلدارة بوضع

«العمل» تنفي موافقتها
على �صرف عمال في»»TSC

خطة متكاملة منذ البداية تشمل ك ّل المناطق اللبنانية
وتقوم على توفير ك ّل الحاجات والتدابير الالزمة ،إن لناحية
العناصر البشرية أو لناحية اآلليات والمعدات».
ون��اش��د المواطنين «ال��ت��ع��اون والتقيد بالتعليمات
والتوجيهات الصادرة عن المديريات اإلقليمية واإلدارات
المختصة والح ّد من التنقل إال في الحاالت القصوى».
ّ
وأعلن «أنّ ال���وزارة ستبدأ بتجربة استبدال أغطية
الريغارات ومصافي مياه األمطار بنوعية جديدة حفاظا ً
عليها» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه النوعية مصنوعة من مواد ال
يستطيع أحد االستفادة منها وغير صالحة للبيع ،خصوصا ً
بعد تكرار عملية السرقة لألغطية الحالية المصنوعة من
الحديد ألنّ هذا الموضوع أصبح يشكل خطرا ً على السالمة
العامة».
يخص موضوع اإلنارة على الطرقات ،أشار إلى
وفي ما
ّ
أنّ «ال��وزارة ليست مسؤولة عن إنارة ك ّل الطرق ،والطرق
المسؤولة عنها تتغذى بالطاقة من وزارة الطاقة ،إضافة
إلى سرقة بعض الكابالت الكهربائية التي تؤدي إلى انقطاع
التيار عن الطرق» ،آمالً «وضع خطة متكاملة موحدة إلنارة
الطرق» .وق��ال« :ربما ترتب النفايات أض��رارا ً ولكن علينا
مواجهة هذا األم��ر ،وفي ما يعني ال��وزارة نحن على أهبة
االستعداد».

حكيم يبحث تح�ضيرات زيارة �إيران
ويلتقي تج ُّمع �أ�صحاب المطاحن
ترأس وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم ،قبيل
ترؤسه وفدا ً لبنانيا ً إلى إيران األسبوع المقبل ،اجتماعا ً لوفد
رجال األعمال ،في حضور المديرة العامة لالقتصاد عليا
عباس ،وجرى البحث في النقاط التي يجب أن يبحثها وفد
اللجنة المشتركة برئاسة حكيم الذي سيزور إيران ،ال سيما
المواضيع التي تهم البلدين على الصعيدين االستثماري
والتجاري.
والتقى وزير االقتصاد وفدا ً من «تجمع أصحاب المطاحن
في لبنان» برئاسة إرسالن سنو ،في حضور مدير الحبوب
والشمندر السكري حنا العميل ،وكان عرض لموضوع كلفة
الرغيف.
وعلى االثر ،قال سنو« :بناء على دعوة وزارة االقتصاد
والتجارة ،اجتمعنا اليوم لتوضيح بعض األم��ور التي
تتعلق بأسعار الطحين ،وانطلقنا من مبدأ  590ألف ليرة
للطن الواحد من الطحين في خالل فترة الدعم ،وأعلنا اليوم
التزامنا بأال يتعدى سعر الطن  550ألف ليرة تسليم أرض

المطحنة وال عالقة لنا بما يحصل بين التاجر واألفران».
وأك��د «تعاون أصحاب المطاحن مع ال���وزارة لما فيه
مصلحة الجميع».
وأعلن حكيم ،من جهته ،أنّ «الوزارة تتحرك في موضوع
خفض سعر ربطة الخبز عبر زيادة الوزن ،خصوصا ً بعد
ورود طلبات عديدة من المواطنين ،فاستشرنا أصحاب
األفران والمطاحن ولمسنا قبول الجميع بدرس الموضوع
والمشاركة معا ً للتوصل إلى ح ّل نهائي األسبوع المقبل
موعد خفض سعر ربطة الخبز ،على أن نعد دراسة شاملة
الحقا مستقلة لتحديد السعر النهائي للربطة».
أضاف« :إنّ التعاطي اإليجابي من قبل األفران وتجمع
المطاحن واإلستعداد لخفض السعر الذي أعلن اليوم ،يؤكد
على التعاون مع الوزارة ،مع المحافظة على معايير التعامل
الخاصة بين األفران والتجار .إنّ مصلحة المواطن فوق كل
اعتبار وهدفنا واحد وهو تحسين استهالكه اليومي في هذه
الظروف الصعبة».

تقرر عر�ض
نقابة �أ�صحاب الفنادق ِّ
م�شكالت القطاع على �سالم وفرعون
ق ّرر مجلس نقابة أصحاب الفنادق زيارة كل من رئيس
الحكومة تمام سالم ووزير السياحة ميشال فرعون «لعرض
المشكالت وشؤون القطاع الفندقي».
وعقد مجلس النقابة اجتماعه األول بعد انتخابه برئاسة
بيار األشقر ،وتم البحث في جدول األعمال المتضمن خطة عمل
المجلس الجديد ورؤيته المستقبلية لواقع القطاع الفندقي.
وف��ي بيان ص��ادر بعد االجتماع ،قيّم المجلس الوضع
الفندقي الراهن في ظل الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي تمر بها البالد والتي تؤثر سلبا ً على النشاط
الفندقي في المناطق كافة ،األمر الذي ساهم في تدني نسبة
التشغيل وتفاوتها بين منطقة وأخرى.
أضاف :وفي ضوء المعطيات ،بدأ المجلس مناقشة برنامج
عمل المرحلة المقبلة وفق روزنامة عمل يتم وضعها تأخذ في
اإلعتبار الظروف المحيطة بالقطاع السياحي بر ّمته ،ال سيما
في القطاع الفندقي.

كذلك قرر المجلس تشكيل لجان متخصصة تضم إضافة
إلى أعضاء المجلس ،أصحاب مؤسسات فندقية ذوي خبرات
وكفاءات مهنية عالية لوضع الخطط والمشاريع المناسبة
لتفعيل وتنشيط القطاع الفندقي .وأبرز هذه اللجان :لجنة
العالقات مع السفارات ،لجنة العالقات الخارجية ،لجنة
التواصل االجتماعي ،لجنة اإلحصاءات.
واطلع المجلس على تقرير أمين الس ّر العام وديع كنعان
المؤلف من  42بنداً ،ويتناول مواضيع عدة أبرزها الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،وتحديد سعر خاص بالتيار
الكهربائي للمؤسسات الفندقية ،المشاركة في المعارض
والمؤتمرات السياحية الدولية ،وأخذ المجلس علما ً بمضمون
هذا التقرير على أن يتم متابعة البحث فيه الحقاً.
وختم البيان :قررنا زي��ارة ك ّل من رئيس الحكومة تمام
س�لام ،ووزي��ر السياحة ميشال فرعون لعرض المشكالت
وشؤون القطاع الفندقي.

مياومو الكهرباء يل ِّوحون بالت�صعيد
نفذ مياومو شركة كهرباء لبنان
اعتصاما ً في الشركة ،وأك��دوا في بيان
تاله ربيع جانبين أنه «بعد مرور ثالث
س��ن��وات على ص���دور ق��ان��ون تثبيت
المياومين من مجلس النواب ال يزال أكثر
من  80في المئة من هذا القانون غير
منفذ ،ونجد أنفسنا اليوم بعد اقتراب
موعد انتهاء العقود مع شركات مقدمي
الخدمات وسط شائعات تتقاذف مصير
هذه الشركات بين التمديد والتجديد
واإلفالس أو إنهاء التعاقد معها».
وطالبوا «ك � ّل من هم معنيين بهذا
ال��م��ل��ف ،وخ��ص��وص �ا ً رع����اة اإلت��ف��اق
ال��س��ي��اس��ي ال��ض��غ��ط لجهة اإلس���راع
في إج��راء امتحانات الفئات المتبقية
الخامسة والسادسة والتي نعلم أنّ
إجراءاتها جاهزة في مجلس الخدمة
ال��م��دن��ي��ة» ،م��ش �دّدي��ن ع��ل��ى «اإلي��ف��اء
بالوعود المتكررة التي تقضي بإدخال

أعلنت وزارة العمل في بيان أمس« ،أنه ورد إلى دائرة الشكاوى في وزارة
العمل ،أنّ إدارة مركز سلطان» »TSCباشرت بتسريح وصرف الموظفين في
بعض فروعها ،وأوهمتهم بأنّ وزارة العمل موافقة على هذا الصرف ،وقد بلغ
عدد المصروفين  20موظفا ً من فرع الجديدة ـ المتن».
أضاف البيان« :إنّ وزارة العمل إذ تؤكد أنّ خبر موافقتها عار من الصحة،
فإنها تدعو الموظفين إلى عدم توقيع أي براءة ذمة أو استقالة قبل مراجعة
الوزارة ،وهي تحمِّل إدارة « »TSCكامل المسؤولية».

غ�صن يلتقي وفد ًا
من مياومي ّ
ال�ضمان
استقبل رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن ،قبل ظهر أمس في مقر
وسعا ً من العمال المياومين في الصندوق
االتحاد ـ كورنيش النهر ،وف��دا ً ُم ّ
الوطني للضمان االجتماعي حضر لشكره وممثلي العمال في مجلس إدارة
الصندوق لوقوفهم إلى جانب المياومين وتحقيق مطلبهم ليصبحوا أجراء
دائمين يتمتعون بك ّل الحقوق والواجبات التي ينص عليها قانون الضمان
االجتماعي أسوة بمستخدمي الصندوق.
وأكد رئيس االتحاد أنّ «ما يقوم به االتحاد العمالي العام هو حركة نضالية
لرفع الغبن ،ال بل الظلم الذي يلحق بآالف الشبان والشابات اللبنانيين الذين
يعملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واإلدارات الحكومية
غب الطلب وعمال
بحجج ووصفات مخالفة للقانون من مياومين وعمال ّ
الفاتورة وغيرها من أشكال التحايل على القوانين وعلى حقوق العمال وهو
األمر الذي يتصدى له االتحاد العمالي العام في مؤسسات الدولة ووزاراتها
في التربية والشؤون االجتماعية والدفاع المدني ومصالح المياه والكهرباء
وعمال البلديات وغيرهم الكثير ،فضالً عن المكتومين في المؤسسات الخاصة
في المصانع والمطاعم والشركات حيث يكثر عدد العمال غير المصرح عنهم من
لبنانيين وغير لبنانيين».
وبعدما تقدم رئيس االتحاد بالتهنئة لجميع العمال الذين «حققوا بنضالهم
تثبيتهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي» ،أكد أنّ االتحاد «سيبقى
على موقفه الثابت من دون تمييز بين مياومين أو ناجحين في مباريات مجلس
الخدمة المدنية ،خصوصا ً أنّ الصندوق بحاجة للجميع ويتسع لفئات شابة
ليمأل كافة الشواغر في مختلف الفئات».

نقابة موظفي الم�صارف :للإ�سراع
في تجديد عقد العمل الجماعي
أسف المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان ،لـ»عدم تطبيق
مصارف عديدة لبعض مواد عقد العمل الجماعي الموقع لعامي  2013ـ ،2014
خصوصا ً المادة  49التي تلزم المصارف شراء حق االستشفاء للمتقاعدين
بشكل إلزامي ودون استثناءات وبأسعار مقبولة ،علما بأن كلفة هذه الخدمة
ال تشكل عبئا ً كبيرا ً على المصارف ،إلى جانب عدم التزام البعض أيضا ً تطبيق
الزيادة اإلدارية وفروقات المدارس ودوام العمل ومواد أخرى».
ون ّوه المجلس ،خالل اجتماعه الدوري برئاسة أسد خوري« ،بالقرار الذي
اتخذته أربعة عشر إدارة مصرفية في االنضمام إلى شراء ّ
حق االستشفاء
للمتقاعدين من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف ،وبقرارات إدارات
مصرفية أخرى عمدت إلى شراء هذا الحق من شركات تأمين ،ولكنه توقف عند
سعر البوليصة المرتفعة عند بعضها» ،مطالبا ً إياها بـ»التدخل الفوري لدى
تلك الشركات المتعاقدة معها بغية تعديل أسعارها لتأتي متقاربة مع سعر
بوليصة الصندوق ،إذ أنّ الهدف ليس فقط تقديم الخدمة بل إمكانية شرائها
واالستفادة من منافعها عندما تدعو الحاجة».
وشدد على «فصل مسار عقد العمل الجماعي عن المفاوضات القائمة مع
جمعية المصارف النضمام موظفيها إلى الصندوق» ،معتبرا ً أنّ «المفاوضات
حول عقد جماعي جديد أصبحت أمرا ً في غاية األهمية ،خصوصا ً وبعد مرور
سنة كاملة على موعد تجديده».
وأوض��ح أنّ «الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف أخذ طريقه ولن
يتوقف» ،مثمنا ً «الدعوة التي وجهها مجلس إدارة الصندوق إلى ك ّل من تقدم
بطلب االنضمام إليه على مستوى األفراد عبر تعبئة استمارة فردية للقاء موسع
في قصر األونيسكو ،في  26الحالي ،حيث سيعرض كيفية وآلية انضمام األفراد
إلى الصندوق ،مع كافة االلتزامات والمنافع».

هيئة �إدارية جديدة بالتزكية
لجمعية تجار �صيدا و�ضواحيها
انتخبت جمعية تجار صيدا وضواحيها هيئتها اإلدارية الجديدة لوالية تمتد
ألربع سنوات ،وفازت بالتزكية الئحة توافقية يرأسها الرئيس الحالي للجمعية علي
الشريف وتضم األعضاء :قاسم خليفة ،محمد القطب ،حسن ناصر ،محمود شريتح،
محمود حجازي ،طارق مكاوي ،زكريا العربي ،محمد الدرزي ،حسن فضل صالح،
عبد اللطيف لطفي ،حسين حمدان ،فادي كيالني ،محمد جمعة وعامر الصفدي.
وبعد تزكية األسماء المرشحة عقدت الهيئة اإلدارية المنتخبة اجتماعا ً برئاسة
أكبر األعضاء سنا وقامت بتوزيع المه ّمات بين أعضائها على الشكل التالي :علي
الشريف رئيساً ،قاسم خليفة نائبا ًللرئيس ،محمد القطب نائبا ًللرئيس ،حسن ناصر
أمينا ً للسر ،محمود شريتح نائبا ً ألمين السر ،محمود حجازي أمينا ً للصندوق ،وك ّل
من طارق مكاوي ،زكريا العربي ،محمد الدرزي ،حسن فضل صالح ،عبد اللطيف
لطفي ،حسين حمدان ،فادي كيالني ،محمد جمعة وعامر الصفدي أعضاء.

جانبين يتلو البيان باسم المياومين
كل من ينجح الى مالك المؤسسة من
جميع الفئات».
وختم المياومون مؤكدين «وجود
شواغر في مالك المؤسسة يستوعب

الناجحين كافة من ك ّل الفئات ،نهيب
ب����إدارة المؤسسة والمعنيين عدم
المماطلة بعد اليوم ألننا متجهين نحو
خطوات تصعيدية ال تحمد عقباها».

افتتاح المق ّر الموقت لالتحاد العربي
للأ�سر ال ُمنتجة في طرابل�س
أعلنت رئيسة تجمع سيدات األعمال اللبنانيات ليلى
سلهب ،عن افتتاح المقر الموقت لالتحاد العربي لألسر
المنتجة والصناعات التقليدية والحرفية في مبنى السيتي
كومبلكس في طرابلس ،في حضور رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة توفيق دبوسي ،وغسان عازار ممثالً
نقيب المحررين في لبنان إلياس ع��ون ،وأعضاء الهيئة
التأسيسية لالتحاد في طرابلس وإعالميين.
وأشارت سلهب في مؤتمر صحافي إلى أنّ «هذه الخطوة
تأتي بدعم من أالمين العام لمجلس الوحدة اإلقتصادية
العربية السفير محمد محمد الربيع ،الساعي إلى نشر ثقافة
االتحادات على امتداد الوطن العربي».
وأعلنت عن «الهيئة التأسيسية لالتحاد في طرابلس

وقوامها:ليلى سلهب رئيسة ،جاك جالد نائبا ً للرئيسة ،هدى
صباغ أمينة للسر ،أكوب أوكاجيان أمينا للصندوق ،وعبد
الله حرب محاسباً».
وع���ددت األه���داف م��ن وراء تأسيس مقر لالتحاد في
طرابلس وهي «رفع المستوى المعيشي إلف��راد األسر من
خالل تدريبهم وتطوير مهاراتهم لتأمين مصدر دخل ثابت
لهم ،وت��دري��ب وتأهيل الشباب لسوق العمل ،وترويج
وتسويق المنتوجات الحرفية ودعم المشاريع الصغيرة
ومساندة التنمية االجتماعية األهلية والعائلية وفتح
أسواق جديدة للمشروعات الصغيرة لمساعدتها على تكملة
مسيرتها اإلنتاجية لتكون معيلة لنفسها بدل أن تكون عالة
على مجتمعها».

«لبنان والمهجر» يُقيم غداءه ال�سنوي على �شرف الإعالميين

�أزهري :ن�ستطيع م�ضاعفة �إمكاناتنا
�إذا ّ
توفر اال�ستقرار ال�سيا�سي
أك��د رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك لبنان
والمهجر سعد أزهري «أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا ً
محوريا ً في حياتنا االقتصادية ،فهو المم ّول األول وأحيانا ً
الوحيد للقطاعين الخاص وال��ع��ام ويعمل باستمرار
على توفير أحدث وأسهل الخدمات المصرفية والمالية
لعمالئه».
وقال أزه��ري خالل حفل الغداء السنوي الذي أقامته
إدارة المصرف على ش��رف اإلعالميين في فندق «فور
سيزن»« :برغم الظروف التشغيلية الحادة التي يم ّر
بها ،ما زال القطاع المصرفي يتمتع بمعدالت نمو معقولة
وبأرباح معتدلة نتيجة خبرته ومهنيته الرفيعة ،كما
يساهم القطاع في تفعيل عجلة النمو االقتصادي من خالل
مشاركته في الرزمات التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان
في السنوات األرب��ع األخيرة والتي فاقت الـ  5مليارات
دوالر ومن خالل مشاركته في دعم «اقتصاد المعرفة» عبر
التزامات استثمارية في شركات التكنولوجيا الحديثة
قاربت الـ  200مليون دوالر .ويراعي القطاع كل المعايير
والقوانين الدولية ،كما يتماشى مع الممارسات العالمية
الفضلى ك��ان آخرها تلك التي تتعلق بالتعميم الرقم
 134حول الشفافية في شروط التسليف ،والتي تفرض
على المصارف تثقيف العمالء وتزويدهم بالمعلومات
المناسبة حول خصائص المنتجات ومنافعها والمخاطر
المتأتية عنها».
وأض��اف« :إنّ بنك لبنان والمهجر كان وسيبقى في
ويجسد بكل تواضع أبرز
طليعة المصارف اللبنانية
ّ
أداءات وإنجازات القطاع المصرفي .فثابر البنك في نم ّوه
المتزن وربحيته المستدامة ،حيث بلغت موجودات البنك
حتى نهاية أيلول  2015ما يقارب الـ  29مليار دوالر بزيادة
 5.2في المئة عن الفترة نفسها من العام  ، 2014وارتفعت
األرباح في األشهر التسعة األولى إلى  290مليون دوالر
بزيادة  7.6في المئة  .كما حافظ البنك على موقع مالي
متين تمثل بنسبة كفاية رأس المال بحسب معايير بازل
 3بلغت  17.8في المئة ونسبة تغطية القروض المتعثرة
بالمؤونات والضمانات العينية فاقت الـ  160في المئة.
وحقق البنك هذا األداء الجيّد نتيجة أسباب عدة ،أهمها
كفاءة إدارت��ه وموظفيه وص��واب سياساته المحافظة
والمتأنية ونجاح استراتيجيته في التوسع الخارجي
والداخلي .ويعكس هذا األداء اإلجمالي للبنك خطوات
حثيثة في مجال الشمولية المالية وتوصيل خدماته إلى
مختلف شرائح المجتمع اللبناني .فعلى سبيل المثال،
ارتفع عدد عمالئه من المقترضين في صيرفة التجزئة
في السنوات العشر األخيرة من نحو  30ألف عميل إلى
 159ألفاً ،وارتفعت قروضه السكنية من  86مليون
دوالر إل��ى أكثر من  1500مليون ،وقروضه للشركات

الصغيرة والمتوسطة الحجم من نحو  258مليون دوالر
إلى  982مليوناً ،كما ازدادت قروضه المدعومة من 76
مليون دوالر إل��ى ما يقارب ال��ـ  1250مليوناً .وعُ � ّززت
هذه الخطوات بمبادرات مميّزة في مجاالت المسؤولية
اإلجتماعية واإلنسانية تضمنت البطاقة الرائدة «عطاء»
التي ساهمت في نزع األلغام من أكثر من  228ألف متر
مربع من األراضي اللبنانية ،وبرنامج «بلوم شباب» الذي
قام بالتوجيه التعليمي ألكثر من  200ألف طالب وطالبة.
ينس البنك تطوير ممارساته في حقل
وفي موازاة ذلك ،لم َ
الحوكمة واإلدارة الرشيدة من خالل قانون عصري ومتجدّد
للحوكمة ،كان من آخر نتائجه اختيار بنك لبنان والمهجر
كأفضل الشركات ال ُمدرجة على بورصة بيروت من حيث
الشفافية المالية واإلدارة الرشيدة بحسب الدراسة التي
قامت بها مؤسسة.« Capital Concept
ولفت إلى أنّ بنك لبنان والمهجر «واظب كعادته على
تحديث خدماته ومنتجاته السباقة في كل المجاالت
المصرفية والمالية .ون��ذك��ر م��ن ه��ذه ال��خ��دم��ات التي
أطلقت حديثا ً الصندوق اإلستثماري في السوق العقاري
األوروبي بالتعاون مع المؤسسة العالمية «. »Quilvest
كما أطلق البنك بطاقة دفع ُمسبق مع شركة  UBERللنقل
والتكاسي وهي األولى من نوعها في العالم .وعلى صعيد
الخدمات اإللكترونية ،أض��اف البنك خدمة «Instant
 »Check Cashingالتي تخوﱢل العميل إيداع وصرف
الشكات عن طريق الـ  ATMبسرعة وسالمة متناهية.
كل هذا ع ّزز من الموقع الطليعي لبنك لبنان والمهجر بين
المصارف اللبنانية ومن إنجازاته في نشر خدماته إلى
عمالئه من كل أطياف لبنان».
وختم أزه���ري« :إنني على يقين ب��أنّ ه��ذه القدرات
وغيرها في شتى القطاعات ،يمكنها أن تضاعف إمكاناتها
بمرات عديدة إذا تو ّفر االستقرار السياسي أو إذا أعطي
االقتصاد االهتمام الكافي في قرارات السياسيين ،وأخذ
في الحسبان التداعيات السلبية للسياسة على اإلقتصاد.
فكلنا نعاني من الضعف في النمو االقتصادي ومن التدهور
في مستويات المعيشة بسبب االنقسام السياسي ،والذي
نتمنى أن ينتهي في أس��رع وق��ت ممكن حتى يستعيد
اإلقتصاد عافيته وديمومته .كما نتمنى على الصحافة
أن تبرز باستمرار وموضوعية وبعيدا ً من كل االنتماءات
الحزبية والمذهبية والمناطقية ،أهمية الشأن االقتصادي
وما آلت إليه األوضاع االقتصادية في مختلف القطاعات
نتيجة الخالفات السياسية في لبنان والمنطقة ،والتأكيد
على الحاجة الماسة للوفاق بين األفرقاء اللبنانيين .وما
هذا الدور إال تعزيزا ً للدور المحوري الذي تلعبه الصحافة
دائما ً كحا ٍم ومسائل لمصالح الوطن ومستقبله».

ف ّتوح من تون�س :لتعزيز
التعاون الم�صرفي مع المغرب العربي
زار األمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح
تونس ،حيث التقى ع��ددا ً من المسؤولين المصرفيين
والسياسيين التونسيين ،وتم االتفاق على فتح مكتب
إقليمي لالتحاد في العاصمة التونسية ،سيضم :المغرب،
تونس ،الجزائر وموريتانيا من أجل تمكين التواصل بين
اتحاد المصارف العربية ومكاتبه اإلقليمية في مختلف
الدول العربية .ومن المتوقع أن يباشر المكتب اإلقليمي
لالتحاد أعماله في تونس ،اعتبارا ً من أول آذار المقبل.

كما بحث فتوح في خالل لقاءاته مع المسؤولين في
تونس ،اجواء المنتدى التونسي اإلقتصادي الذي سيعقد
في تاريخ  12و 13أيار المقبل ،وذلك لما للمنتدى من أهمية
اقتصادية ومالية ومصرفية.
وبالمناسبة ،اعتبر فتوح أنّ «الزيارة الى تونس أتت
لتعزيز التعاون مع المغرب العربي وتمتين العالقات
لمصلحة االقتصاد العربي ،وخصوصا ً على صعيد
المصارف العربية».

َ
حا�ض َر في «منتديات وقطاعات العزم»

وزنة :انخفا�ض �أ�سعار النفط
ينعك�س �سلب ًا على تحويالت المغتربين
ألقى الخبير االقتصادي كامل
وزنة محاضرة تحت عنوان «أثر
ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط محليا ً
وعالمياً» ،بدعوة من «منتديات
وقطاعات ال��ع��زم» ،وضمن إطار
«لقاء األربعاء الحواري».
بعد كلمة ترحيبية من المحامي
رام���ي ع��م��وري ،أش���ار وزن���ة إلى
«انخفاضات متفاوتة ف��ي قيمة
عمالت ع��دد من دول العالم منذ
بدء االنخفاض في أسعار النفط
ب��دءا ً من ع��ام  ،»2008الفتا ً إلى
أنّ «حصة دول «أوبك» من إنتاج
النفط ف��ي العالم تناهز  30في
المئة فقط» ،ع��ارض�ا ً «مجموعة
إح��ص��اءات تتعلق بإنتاج النفط
واس��ت��ه�لاك��ه ف���ي ع���دد م���ن دول
«أوبك» وخارجها».
وت��ن��اول «م���دى قابلية النفط
الصخري ليكون بديالً عن النفط
المستخدم في العالم حاليا» ،مقلالً

من «أهمية ذلك نظرا ً إلى عوامل
ع��دة منها أنّ ه��ذا النفط موجود
في الواليات المتحدة التي تحظر
استخراجه منذ سبعينيات القرن
الماضي».
وإذ ت��ط��رق إل���ى «ال��ص��راع��ات
الدائرة حول العالم عموماً ،وفي
منطقة الشرق األوسط خصوصا»،
اعتبر أنّ «انخفاض أسعار النفط
من شأنه أن يكون العبا ً أساسيا ً
في تحديد مصير ه��ذه الحروب،
وأن يبدل في ميزان القوى العالمي،
ال سيما بالنسبة إلى الدول الكبرى
التي بنت عظمتها ونفوذها على
النفط ،ومنها روسيا على سبيل
المثال».
وق��ل��ل وزن���ة م��ن «ت��أث��ي��ر تدفق
ال��ن��ف��ط اإلي���ران���ي ف���ي األس����واق
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ع��د رف���ع العقوبات
نتيجة االتفاق النووي ،نظرا ً ألنّ
كمياته غير ذات أهمية مقارنة مع

اإلنتاج العالمي».
وفي الشأن اللبناني ،رأى وزنة
أنّ «انخفاض أسعار النفط ربما
ينعكس إيجابا ً على المستهلك
اللبناني ،م��ن خ�لال تأثيره في
انخفاض أسعار العديد من السلع
االستهالكية ،إال أن��ه ف��ي الوقت
نفسه ذو أثر سلبي على تحويالت
اللبنانيين من الخارج ،وال سيما
في الدول العربية وأفريقيا ،حيث
يعمل مئات آالف اللبنانيين».
وف��ي النهاية ،ك��ان نقاش مع
الحضور ،تمحور حول القطاعات
االس��ت��ث��م��اري��ة األك��ث��ر أم��ن��ا ً بعد
انخفاض أسعار النفط ،إضافة
إلى كيفية اإلف��ادة المثلى منه في
لبنان ،ومدى قابليته لالستمرار،
إضافة إلى العوامل التي من شأنها
الح ّد منه ،والدول األكثر استفادة
وتض ُّررا ً من ذلك.

ن�شاطات اقت�صادية
{ شارك وزير السياحة ميشال فرعون،
في اليوم الثاني لزيارته لمدريد ،في افتتاح
المعرض العالمي للسياحة وال��ذي تشارك
فيه ك � ّل دول العالم م��ن مختلف ال��ق��ارات
وتفقد الجناح اللبناني مطلعا ً على ما يقوم
به المشاركون اللبنانيون ،ال سيما وكاالت
السفر بتسويق لبنان وجذب السياح إليه.
والتقى ف��رع��ون ،على هامش المعرض،
ع��ددا ً من نظرائه من منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا ،ومنهم وزير السياحة والصناعة
والطاقة اإلسباني خوسيه مانويل سوريا
لوبيز في مقر ال���وزارة ،في حضور القائمة
باألعمال في السفارة اللبنانية في مدريد
جومان خداج ،وجرى نقاش حول الوضع في
المنطقة والتحديات التي تواجهها ومواضيع

سياحية مشتركة.
{ التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان
الشمالي توفيق دب��وس��ي ،وف��دا ً م��ن البنك
المتوسط ،ضم رئيس إدارة العالقات مع
الزبائن والنقابات والتعاونيات في البنك
نجيب أب��و م��رع��ي ،وم��دي��ر ف��رع البنك في
طرابلس سامر رعد.
واعتبر أبو مرعي ورعد ،إثر جولة قاما بها
على مختلف المشاريع التي تحتضنها الغرفة
«أنها عالمات فارقة تجعلها تختلف تماما ً عن
ك ّل المراحل السابقة ،التي مرت بها كبرى
المؤسسات االقتصادية في الشمال ،بحيث
لم يعتد الرأي العام االقتصادي ،في طرابلس
خصوصا ً وعلى نطاق لبنان عموما ً أن يواكب
ما يتم تحقيقه من إنجازات حثيثة».

وأكد دبوسي ،بدوره« ،أنّ ما تقوم به غرفة
طرابلس ولبنان الشمالي تجاه مجتمعها
االقتصادي هو نتاج لتضافر جهود مخلصة
يبذلها مجلس إدارة ال��غ��رف��ة ف��ي ج��و من
التناغم واإليجابية».
{ شاركت المؤسسة العامة لتشجيع
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي لبنان «إي����دال» ،ممثلة
برئيس مجلس إدارت��ه��ا نبيل عيتاني في
حلقة ال��ت��داول االستثماري ل��دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في 20
و 21كانون الثاني  2016في لندن تحت
ع��ن��وان «ال��ت��ب��ادل عبر ال��ح��دود ف��ي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا».
ـ استقبل رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب
الرافعي ،في مكتبه في القصر البلدي ،وفدا ً

من مفوضية االتحاد األوروب���ي في بيروت
وصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
ض ّم ملحق الحوكمة المحلية في قسم التنمية
المستدامة جيناندريا فيال ،ملحق اإلدارة
المالية ماري آن رادوغوند ،المساعدة التقنية
سوسن مهدي ،الدكتور محمد عرابي عن
صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
المنسق العام بين البلدية والمفوضية عبد
الله عبد الوهاب ،المدقق المالي للمشروع
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��راف��ع��ي ،محتسب مالية
طرابلس عائشة بخاري ،وكان عرض للهبة
المقدمة م��ن مفوضية االت��ح��اد األوروب���ي
للبلدية إلط�لاق مشاريع تنموية وصحية
وتربوية واجتماعية في مناطق باب التبانة،
الغرباء وجبل محسن.

