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م��ع ان��خ��ف��اض س��ع��ر ال��ذه��ب
ع��ال��م��ي��ًا ،ت��راج��ع��ت قيمة
احتياطات مصرف لبنان من
المعدن بنسبة  %11.52بحلول
منتصف نيسان .كما تراجعت
االحتياطات األجنبية إلى 35.2
مليار دوالر

انخفض سعر صفيحة البنزين
« 95أوكتان»  400ليرة ،أمس،
إل���ى ه���ذا ال��م��س��ت��وى ،كما
تراجع سعر « 98أوكتان» إلى
وسجلت أسعار
 34500ليرة.
ّ
المازوت والكاز والغاز انخفاضًا
أيضًا

12.99

33800

مليار دوالر

ليرة

ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ت �ص� ّ�وب «»MEA
ّ
ع �ل��ى ال � �خ ��ط ال� � ��ذي ي �م �ل �ك��ه ال �ق �ب��ارص��ة
ّ
«صحيح أن لدينا (الشركة
إل��ى ل�ن��دن.
ّ
اللبنانية) ّهذا الحق ،ولكن ال ضير في
التمتع ب�ح��ق االس �ت �ف��ادة م��ن رحلتني»
ي �ق��ول أح ��د ال �خ �ب��راء .وت�ب�ل��غ ك�ل�ف��ة خط

ال� �ف ��ول أو ال � �ع� ��دس ...وب �ح �س��ب منظمة
«ف� � ��او» ،ف ��إن أس �ع��ار ال �ق �م��ح ق��د س� ّ�ج�ل��ت
ارتفاعًا خالل املوسم الحالي ،ويتوقع أن
ينتعش اإلنتاج بنسبة  %4خالل الفترة
امل�ق�ب�ل��ة ،م��ا يعني م��زي �دًا م��ن االس�ت�ق��رار
أو االنخفاض ،وقد شهدت أسعار األرز
ّ
يستمر.
استقرارًا يرتقب أن
ّ
ّ
ــ السكر :انخفضت أسعار السكر العاملية
ّ
بنسبة  ،%12على م��ا ي��ؤك��د ن�ص��راوي،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ك� ��ل ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ت��ي
ّ
يدخل فيها السكر مثل الخبز واملربيات
ّ
وس��واه��ا يفترض أن تتحرر م��ن بعض
األع� �ب ��اء .ع�م�ل�ي��ًا ،م��ا ح�ص��ل ف��ي ال�س��وق
ّ
املحلية ه��و أن أس�ع��ار بعض األصناف
ارتفعت أو كانت محور مطالبة التجار
وبعض املنتجني باالرتفاع.
ــ اللحوم :تراجعت أسعار اللحوم خالل
آذار  2013ب��ان�خ�ف��اض نسبته  %2عن
ش�ه��ر ش �ب��اط «ب�س�ب��ب ك�ف��اي��ة اإلم � ��دادات
املتاحة للتصدير واالنخفاض املحدود
َ
ف��ي أس �ع��ار ال� َ�ع��ل��ف ..علمًا ب��أن األس�ع��ار
ّ
تتغير خ�لال ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة» ،على
ل��م
م��ا ورد ف��ي م��ؤش��ر أس �ع��ار «ف � ��او» .لكن
األس� �ع ��ار ف ��ي ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة س� ّ�ج�ل��ت
ارتفاعًا بنسبة  %2خ�لال الفصل األول
من السنة الجارية ،وذلك رغم أن قطعان
الغنم ال�س��وري��ة هربت إل��ى لبنان حيث
ات �خ��ذ ت � ّ�ج ��اره ��ا م ��ن م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ش �م��ال
وال �ب �ق��اع م �ق� ّ�رًا ل �ه��ذه ال �ت �ج��ارة الناشئة
واملزارع الناشئة في لبنان.
ّ
ـ � �ـ ال � ��زي � ��وت وال � � ��ده � � ��ون :س � ّ�ج ��ل م ��ؤش ��ر
منظمة «فاو» ألسعار الزيوت والدهون
انخفاضًا في آذار بنسبة  .%2.5غير أن
زي��وت دوار الشمس وال�ص��وي��ا وحدها
ّ
سجلت انخفاضًا في األسعار يزيد على
 ،%5على ما يقول نصراوي.
ــ ارتفعت أسعار النب والفستق والطحينة
ً
قليال ،فيما زادت أسعار السمسم بنسبة
 ،%40يقول نصراوي.

النقل إلى العاصمة البريطانية بني 15
مليونًا و 20مليون دوالر.
وق��د وص��ف ال �ح��وت رف��ض السلطات
املختصة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ط�ل��ب «»MEA
رحلة ثانية في اليوم إلى مطار
تسيير
ّ
«هيثرو» بأنه «غيض من فيض».
ّ
ول �ك��ن االه �ت �م ��ام األك� �ب ��ر ي �ت��رك��ز على
األرج��ح على حق النقل إل��ى الواليات
ّ
املتحدة .وبعد زي��ارت��ه لهذا البلد في
ع��ام  ،2012ن�ف��ى ال �ح��وت أن ي�ك��ون قد
أجرى محادثات مع الجانب األميركي
إلع � � ��ادة ال� �خ ��ط امل �ب ��اش ��ر ب�ي�ن ب �ي��روت
ّ
ون �ي ��وي ��ورك .وب ��رأي ��ه ،ف� ��إن «األس �ب��اب
ال �ت��ي دع ��ت ال�س�ل�ط��ات األم�ي��رك�ي��ة ال��ى
م�ن��ع ال��رح�ل�ات ب�ين ل�ب�ن��ان وال��والي��ات
امل �ت �ح��دة م ��ا زال � ��ت ق��ائ �م��ة م ��ن وج�ه��ة
نظرهم».
ّ
وي�ب��دو أن امل�ح��ادث��ات تسير على نحو
ّ
ّ
جدي إلى درجة أن نقابة الطيارين في
الشركة القبرصية تشاورت مع نظيرتها
اللبنانية للتنسيق ف��ي كيفية تحديد
ش� ��روط ال �ع �م��ل وح �ف��ظ ال �ح �ق��وق خ�لال
املرحلة املقبلة ،في ح��ال تمت الصفقة.
وك��ان��ت ن�ق��اب��ات ال�ش��رك��ة القبرصية قد
ّ
توصلت إل��ى اتفاق مع اإلدارة لخفض
ع��دد امل��وظ�ف�ين بنسبة ت�ف��وق  %52إل��ى

ّ
 490موظفًا ،في إطار خطة إعادة هيكلة
ت�ت�ض� ّ�م��ن أي �ض��ًا خ �ف��ض األس� �ط � ّ�ول إل��ى
ّ
ّ
النصف .غير أن تلك الخطة تتعثر ،وقد
فتحت املفوضية األوروبية تحقيقًا في
ق ��رض ط� ��ارئ ب�ق�ي�م��ة  73م �ل �ي��ون ي��ورو
حصلت عليه الشركة ومساهمة بقيمة

اهتمام بتشغيل
ثان إلى لندن وربما
خط ٍ
ّ
عودة رحالت نيويورك

 31.3م�ل�ي��ون دوالر ل��زي��ادة رأس امل��ال،
وم � ��دى ت ��واف ��ق ه ��ات�ي�ن ال �خ �ط��وت�ي�ن م��ع
ّ
الخاصة.
القوانني األوروبية
وت� ��وض� ��ح ال�ّ �ب� �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ش��رك��ة
القبرصية أنها ّ
تكبدت خسارة صافية
(ب �ع��د ال �ض ��رائ ��ب) ب�ل�غ��ت  55.8م�ل�ي��ون
يورو في عام  ،2012أي ما يوازي 73.3
م�ل�ي��ون دوالر ب�ح�س��ب أس �ع��ار ال�ص��رف

أخبار
شقير يتجاهل
نحاس وصابونجيان

ّ
ال �ج��اري��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،ح��ق �ق��ت ال�ش��رك��ة
اللبنانية أرب��اح��ًا تشغيلية بقيمة 40
مليون دوالر العام املاضي.
ّ
ال�ل��اف� ��ت ه� ��و أن ال� �ش ��رك ��ة ال �ق �ب��رص �ي��ة
ال�ت��ي ت��أس�س��ت ع��ام  ،1947ه��ي م��درج��ة
ف��ي ال �س��وق امل��ال� ّ�ي��ة ال�ق�ب��رص�ي��ة ،وتملك
ح �ك ��وم ��ة ال� �ج ��زي ��رة  %93.67م� ��ن ت�ل��ك
األس �ه��م .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ال ت ��زال نظيرتها
اللبنانية تنتظر «األج ��واء املناسبة»،
م ��ن ال �ن��اح �ي �ت�ين ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة،
ل� �ط ��رح  %25م� ��ن أس �ه �م �ه��ا ف� ��ي س ��وق
بيروت.
ّ
وم��ع انطالق ع��ام  ،2013ح��ذر الحوت
ّ
من أن «الخطر ال ي��زال مستمرًا» على
ّ
أداء الشركة ،وخصوصًا أن «ما يحدث
في سوريا له تأثير كبير علينا».
ان� � �ط �ل��اق � ��ًا م� � ��ن ه� � � ��ذا ال � � ��وض � � ��ع ،أخ� ��ذ
مجلس اإلدارة ق ��رارًا بتكليف شركة
االس� � �ت� � �ش � ��ارات»Ernst & Young« ،
إلعداد دراسة مدمجة حول الخيارات
امل�ت��اح��ة أم ��ام ال�ش��رك��ة للمضي ُق��دم��ًا.
ّ
وعلمت «األخ�ب��ار» أن ال��دراس��ة ق ّدمت
ف ��ي إط � ��ار ع� ��رض م �ت �ك��ام��ل األس� �ب ��وع
ّ
املاضي ،غير أن إدارة « »MEAطلبت
ُ
إج � ��راء ت �ع��دي�لات ع�ل�ي�ه��ا ي �ف �ت��رض أن
تجهز خالل شهر.

ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ة ك��ان��ت ح��دي��ث أم ��س ف��ي
افتتاح «منتدى بيروت الدولي لالمتيازات
التجارية (الفرانشايز)» الذي كان يعقد
ً
برعاية رئيس الجمهورية ممثال بوزير
االقتصاد والتجارة نقوال نحاس.
م��ا ح�ص��ل ه��و أن رئ�ي��س غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة وال��زراع��ة ف��ي ب �ي��روت وجبل
لبنان محمد شقير استثنى ال��وزي��ري��ن
ن�ق��وال ن�ح��اس وف��ري��ج ص��اب��ون�ج�ي��ان من
م �ق� ّ�دم��ة ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي ي �ف�ت��رض أن ي� ّ
�وج��ه
ف �ي �ه��ا ال �ت �ح �ي��ة ل�ل�م�ت�ح��دث�ين ب��أس �م��ائ �ه��م،
ف �س� ّ�م��ى ق �س �م��ًا م ��ن امل �ت �ح��دث�ي�ن وأغ �ف��ل
الباقي ،ما أثار الكثير من التساؤالت عن
هذا السلوك والهدف منه.

لبنان على موعد
مع مليوني سائح
ال�ت�ص��ري��ح ل��وزي��ر ال�س�ي��اح��ة ف��ي حكومة
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ف� ��ادي ع �ب��ود يشير
ف�ي��ه إل��ى أن «م��وس��م ال�ص�ي��ف ه��ذا ال�ع��ام
سيشهد انتعاشًا ف��ي ح��رك��ة السياحة،
وقد تستقبل البالد ما يصل إلى مليوني
س��ائ��ح ف��ي ظ��ل ت��وق�ع��ات ب �ع��ودة ال�س�ي��اح
الخليجيني».
ف��امل�ق��اط�ع��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ل �ل �ب �ن��ان ،ف��ي رأي
ع� �ب ��ود« ،ه� ��ي س �ي��اس �ي��ة أك �ث ��ر م �م��ا ه��ي
أم �ن� ّ�ي��ة أو ل�ه��ا ع�لاق��ة ب��ال��وض��ع األم �ن��ي»،
ّ
وأدت بنتائجها إلى تراجع عدد السياح
الخليجيني بنسبة  %80في عام ،2012
م ��ا أس� �ه ��م ف ��ي ت ��راج ��ع إج� �م ��ال ��ي أع� ��داد
السياح في البالد بنسبة  %17عن عام
.2011
ووفق عبود ،فإن لبنان مستعد «ملوسم
سياحي كما نتمناه .ك��ل ال��دالئ��ل تشير
إل ��ى أن ال�ص�ي�ف�ي��ة س �ت �ك��ون ج �ي��دة ج �دًا،
وخصوصًا أن سياح لبنان الذين كانون
يعتبرونه ال��وج�ه��ة األول ��ى ج��رب��وا تركيا
وأوروب � � ��ا وك ��ل ال �ع��ال��م ،ك �م��ا ن �س �م��ع م��ن
أص��دق��ائ �ن��ا ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ،إال أن ��ه ال أح��د
ي��أخ��ذ ح� ّ�ص��ة ل�ب�ن��ان ف��ي ق�ل�ب�ه��م ق�ب��ل أن
تكون في عقلهم».
(األخبار ،وطنية)

70
في املئة

األجهزة الخلوية املستخدمة في لبنان
هي أجهزة ّ
مهربة وفق وزير االتصاالت
نقوال صحناوي .الوزير كشف عن هذا
الرقم في مؤتمر صحافي عقده أمس
مع وزير املال محمد الصفدي بعنوان
«مكافحة تهريب االجهزة واملعدات
الخلوية وحماية املستهلك من التزوير».
الوزيران يسعيان إلى وقف استخدام
األجهزة ّ
املهربة من خالل فرض
تسجيل الرقم التسلسلي لألجهزة
املستوردة على الشبكة بحيث ال يعمل
أي جهاز لم ّ
يسجل رقمه التسلسلي
ّ
عليها .هذا الحل يتيح تغذية خزينة
الدولة بمبلغ  60مليون دوالر وال يزعج
املستخدمني وال مستوردي االجهزة.
وبالتالي على املستهلك تجربة أي
جهاز خلوي جديد فور شرائه من
ّ
خالل وضع خطه الخلوي ،فإذا ظهرت
إشارة اإلرسال يكون الجهاز شرعيًا.

