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أخبار
منع الصيد ضمن نطاق البلديات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وتـ ـشـ ـج ــع االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،ال
اإلنتاج» ،يقول هؤالء.
ب ـح ـســب ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـن ـش ــاط اإلج ـم ــال ــي
للقطاع ،الــذي يقاس بجمع موجودات
البنوك العاملة في لبنان ،ارتفع بنسبة
 %9.7ال ـعــام امل ــاض ــي ،لـيـصــل إل ــى 199
مليار دوالر فــي نهاية الـسـنــة؛ ويعود
ذلــك أساسًا بحسب التقرير إلــى زيــادة
ودائ ــع الزبائن بنسبة  %9.5فــي العام
ً
نفسه ،مـسـجــا أعـلــى نسبة نمو خالل
 3س ـنــوات (يـمـثــل تــراكــم ال ـفــوائــد جــزءًا
أساسيًا من زيادة الودائع واملوجودات،
ق ـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى ح ـ ــوال ـ ــى ثـ ــاثـ ــة أربـ ـ ــاع
ال ــزي ــادة ،بـحـســب أح ــد االق ـت ـصــاديــن).
كـ ـم ــا ح ــافـ ـظ ــت املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى نـسـبــة
س ـي ــول ــة ع ــالـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،إذ
بلغت السيولة األولية الصافية كنسبة
مــن إجمالي الــودائــع عــام « 2013نسبة
س ـل ـي ـمــة» ق ــدره ــا  ،%30.7رغـ ــم كــونـهــا
أدن ــى م ــن الـنـسـبــة نـفـسـهــا ل ـعــام .2012
ت ـع ـكــس ن ـس ـبــة الـ ـق ــروض إلـ ــى ال ــودائ ــع
ص ـ ـ ــورة وض ـ ــع ال ـس ـي ــول ــة بـ ــدقـ ــة ،وه ــي
بلغت  %37.7العام املاضي (علمًا بأن
ال ـن ـس ـبــة ت ـل ــك ت ـع ـكــس ن ـس ـبــة ال ـق ــروض
إلى القطاع الخاص فقط .ويرى بعض
االقتصاديني أن عــدم احتساب قروض
الـقـطــاع الـعــام هــدفــه التقليل مــن نسبة
امل ـ ـخـ ــاطـ ــر) ،مـ ـق ــارن ــة بـ ـمـ ـع ــدل إق ـل ـي ـمــي
يبلغ  ،%70.2ومعدل  %77.1لألسواق
الناشئة ،ومعدل عاملي يبلغ .%83.1
يـفـســد واق ــع «االن ـك ـشــاف امل ـتــزايــد على
ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي الـ ــذي ش ـه ــده الـقـطــاع
املصرفي خالف العام الفائت» الصورة
الــورديــة لــ»الـسـيــولــة ال ــواف ــرة» ،بحسب
التقرير نفسه ،إذ زادت نسبة (سندات
ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة)
«الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــدز» لـ ـلـ ــودائـ ــع بــال ـع ـم ـلــة
األج ـن ـب ـيــة م ــن  %13.4عـ ــام  2012إلــى
 %15.7ع ـ ـ ــام 2013؛ فـ ـب ــات ــت ت ـش ـكــل
 %101.2مــن حصص املساهمني العام
املاضي ،مقارنة بـ  %84.3عام .2012

يلحظ التقرير نموًا في اإلقــراض العام
املــاضــي «مدعومًا جزئيًا» مــن «رزمــات
التحفيز الــوازنــة» التي قدمها مصرف
ل ـب ـنــان ،إذ ن ـمــت الـ ـق ــروض ال ـصــاف ـيــة بـ
 ،%15.2لتصل إلــى إجـمــالــي  62مليار
دوالر فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي .وعلى
الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة تـ ـ ـح ـ ــوط «جـ ـ ـي ـ ــدة»
بـلـغــت  %77.7ع ــام ( 2013ي ــرى بعض
االق ـت ـصــاديــن أن اإلعـ ــان ع ــن مـعــدالت
تـ ـ ـح ـ ــوط مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة ه ـ ــدف ـ ــه «ت ـ ـهـ ــريـ ــب
األرب ـ ـ ــاح») ،انـخـفـضــت نـسـبــة ال ـقــروض
امل ـش ـكــوك ف ــي تـحـصـيـلـهــا إل ــى إجـمــالــي

«انكشاف متزايد»
على الدين السيادي
خالف العام الفائت

الـ ـ ـق ـ ــروض مـ ــن  %7.1عـ ـ ــام  2012إل ــى
 %6.78عام  ،2013مسجلة أدنــى معدل
لها في العقد املاضي؛ ورغم كون املعدل
املذكور أعلى من املعدل اإلقليمي البالغ
 ،%4.6ف ـه ــو ي ـت ـســق ب ـح ـســب ال ـت ـقــريــر
مــع املـعــدل نفسه فــي األس ــواق الناشئة
والعاملية ،والبالغة  %6.7و %6.6على
الـتــوالــي .ولــدى إضــافــة الـقــروض «دون
املعيار» إلى تلك املشكوك بتحصيلها،
تـصـبــح نـسـبــة ال ـنــوعــن األخ ـي ــري ــن من
القروض إلى إجمالي القروض .%7.8
كـمــا يلحظ الـتـقــريــر «تـعــزيـزًا إضــافـيــا»
لــرس ـم ـلــة املـ ـص ــارف ،إذ ح ــاف ــظ ارت ـف ــاع
قيمة األس ـهــم بنسبة  %8.6عــام 2013
عـلــى نـسـبــة أس ـهــم ل ـل ـمــوجــودات بلغت
 .%8.9وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،ارتـ ـفـ ـع ــت نـسـبــة

إجمالي رأس املــال (لقيمة املوجودات)
ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـنــانــي كـكــل،
انسجامًا مع مقررات مؤتمر بازل  ،2إلى
 %14.31عــام  ،2013مقارنة ب ـ %13.86
ع ــام  .2012فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ودائـمــا
بحسب التقرير ،حققت املصارف (عام
 )2013أربـ ــاحـ ــا ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت 1894
مليون دوالر ،مسجلة ارتـفــاعــا نسبته
 ،%0.5مقارنة مع عام .2012
يــأتــي ه ــذا «ال ــرك ــود» ف ــي الــرب ـح ـيــة في
سياق نمو فــي الــربــح الصافي املتأتي
مــن (ف ــارق) الفوائد بلغ  ،%5.7وزيــادة
فــي الــدخــل الـنــاتــج مــن صــافــي الــرســوم
وال ـع ـمــوالت بـلــغ  ،)!(%4.2مــا أدى إلــى
نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة
 ،%3.9ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األك ـ ــاف
الـتـشـغـيـلـيــة بـنـسـبــة ( %8.4ال يــوضــح
التقرير كيفية احتساب هــذه الــزيــادة).
بحسب التقرير ،فإن إجمالي استثمار
املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودات وهـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــش الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
ال ـصــاف ـيــة تــدنــت خ ــال ال ـع ــام املــاضــي،
مـتـسـبـبــة بــان ـك ـمــاش ف ــي ن ـســب عــوائــد
ال ـتــوظ ـيــف؛ فــانـخـفـضــت نـسـبــة الـعــائــد
مل ـع ــدل املـ ــوجـ ــودات ع ـنــد املـ ـص ــارف مــن
 %1.07إل ــى  ،%1.00بـيـنـمــا انخفضت
نسبة العائد ملعدل األسهم من %12.08
إلى .%11.09
يرى التقرير أن املصارف اللبنانية «في
ـؤات الستغالل أي انعكاس في
موقع مـ ٍ
ٍ
منحى األمور (السلبي) ،على املستوى
املحلي أو فــي األس ــواق اإلقليمية التي
ً
ت ــوج ــد ف ـي ـه ــا» ،ق ــائ ــا إن «األس ــاس ــات
املــال ـيــة املـتـيـنــة ل ـل ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة،
وت ـنــوي ـع ـهــا ل ـن ـشــاطــات ـهــا ،وفـلـسـفــاتـهــا
اإلب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي اإلدارة ،وخ ــدم ــات ـه ــا
وم ـن ـت ـج ــات ـه ــا ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة ،ت ـض ـع ـه ــا فــي
م ــوق ــع م ـنــاســب ل ـح ـصــد م ـنــافــع زيـ ــادة
الـطـلــب عـلــى الـخــدمــات املــالـيــة فــي عــدد
من األســواق التي تفتقر إلــى الخدمات
املصرفية ،والتي لها آفاق مهمة للنمو
على املديني املتوسط والطويل».

أعلن وزير البيئة محمد املشنوق ّأن بإمكان البلديات التي ترغب في منع
الصيد داخل أراضيها ،سواء أكانت ملكًا عامًا أم مشاعًا بلديًا ،تقديم
طلبات منع الصيد إلى وزارة البيئة ،وذلك وفقًا للقرار رقم  1/236تاريخ
 17/11/2012القاضي بتحديد األراضي التي يمنع الصيد فيها ً
بناء على
طلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها،
وإرفاق هذه الطلبات باملستندات املحددة في املادة الثالثة من هذا القرار،
حتى يصار إلى إصدار قرار من وزير البيئة بمنع الصيد على األراضي
موضوع الطلب ،واإلجازة للبلدية بوضع لوحات على حدود هذه األراضي
تمنع الصيد داخلها.

ّ
وقف العمل في ّ
سد بحيرة جنة
أصدر قاضي األمور املستعجلة في محكمة جبيل -قرطبا قرارًا طلب
ّ
فيه «وقف العمل في بناء ّ
سد بحيرة جنة إلى حني ورود تقرير الخبير
في شأن األعمال الجارية وتداعياتها ،خالل مهلة أربعة أيام بعد معاينة
مدى مطابقتها لألنظمة البيئية والسالمة العامة» ،وذلك إثر الشكوى التي
تقدمت بها الحركة البيئية اللبنانية إلى وزارة البيئة بشأن مخالفة ّ
سد
ّ
بحيرة جنة للقوانني البيئية .وكانت الحكومة قد أصدرت قرارين وزاريني
(رقم  2652و )1858لوقف األعمال الجارية في هذا ّ
السد إلى حني ّ
البت
بدراسة األثر البيئي امللزمة استنادًا إلى قانون حماية البيئة 444/20043
ّ
املتعلق بتقويم األثر البيئيّ .
لكن
واملرسوم االشتراعي 2012/8633
هذين القرارين لم يوقفا وزارة الطاقة واملياه عن القيام «باألعمال ّ
املشوهة
واملدمرة لوادي نهر إبراهيم املصنف موقعًا طبيعيًا».

أول قرار حماية في البقاع
أصدر القاضي أنطوان أبو زيد ،قرار الحماية األول في محافظة البقاع
ملصلحة سيدة تعرضت للعنف األسري على يد زوجها وابنها وزوجة ابنها.
وجاء في القرار إبعاد االبن وزوجته عن املنزل بصورة دائمة واالمتناع عن
التعرض لها .إضافة إلى إخراج الزوج من املنزل والعودة إليه فقط لدى إبرازه
ما يثبت خضوعه لجلسات تأهيل ،وإلزامه بتسديد بدل اإليجار الشهري
للمنزل الذي تقطنه الزوجة وسلفة شهرية قدرها  400ألف ليرة.

األونروا تحرم  1100عائلة نازحة املساعدات

تقرير

مسلسل أعطال الكهرباء مستمر
قـطــع ع ــدد م ــن األه ــال ــي طــريــق كــورنـيــش
املــزرعــة باتجاه البربير بعد ظهر أمــس،
احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي.
ُّ
كان سبب االنقطاع تعطل الكابل املطمور
ال ــرئ ـي ـس ــي ملـ ـخ ــرج ال ـب ــرب ـي ــر مـ ــن مـحـطــة
ـال
تـحــويــل الـكـهــربــاء الرئيسية (تــوتــر عـ ٍ
 م ـت ــوس ــط) ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـحـ ــرج ،ال ــذييـغــذي محيط مستشفى البربير وجــزءًا
مــن منطقة املــزرعــة ،مـ ُّـا أدى إلــى عــزل 15
م ـح ـطــة ت ـحــويــل ل ـت ـع ــذر وج ـ ــود م ـصــادر
رديفة لتغذيتها ،بحسب مؤسسة كهرباء
ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي أع ـل ـن ــت أن ف ــرق ـه ــا الـفـنـيــة
بــاشــرت بــأعـمــال الـحـفــر إلص ــاح العطل
بعد االستحصال على الــرخــص الالزمة
من بلدية بيروت.
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت مــؤس ـســة الـكـهــربــاء
أن ـه ــا «ت ـس ـعــى ج ــاه ــدة لـتـصـلـيــح جميع
األع ـط ــال ف ــي جـمـيــع امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة،
التي ال تتطلب معدات ومــواد من املبنى
املــركــزي املقفل قـسـرًا ،كما هــي حــال عطل
كــابــل البسطه – األونـسـكــو ال ــذي ال تــزال
عملية إصــاحــه متعذرة بسبب الحاجة
إل ــى مـ ــواد م ــوج ــودة ح ـص ـرًا ف ــي م ـخــازن
املؤسسة في املبنى املــركــزي» ،إذ يستمر
عـ ـم ــال «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» امل ـ ـيـ ــاومـ ــون ســاب ـقــا
بإقفاله منذ أكثر من  5أسابيع ،أي منذ
أن رفع مجلس إدارة املؤسسة مذكرة إلى
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ومـجـلــس الـخــدمــة
املدنية ،حدد فيها شواغر املؤسسة بـ879
ً
ع ــام ــا فـقــط م ــن أص ــل نـحــو  1600عــامــل
مياوم سابقًا يطالب معظمهم بتثبيتهم
في املالك.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ردت «الـ ـش ــرك ــة
الــوطـنـيــة لـلـخــدمــات الـكـهــربــائـيــة» NEU
املـلـتــزمــة خــدمــات الـكـهــربــاء فــي املناطق
الــواق ـعــة جـنــوبــي ب ـيــروت اإلداريـ ـ ــة على

اعتصم عدد من العائالت الفلسطينية النازحة في مخيم عني الحلوة
أمام مكتب مدير املخيم احتجاجًا على قرار األونروا شطب 1100
عائلة منكوبة من النازحني الفلسطينيني من سوريا في مخيمات لبنان
وحرمانها املساعدات اإلنسانية .ورأوا أن «قرار األونروا ظالم وجائر بحق
الالجئني والنازحني الفلسطينيني ،وأنه يهدف إلى تجويعهم وتهجيرهم
وحرمانهم أبسط حقوقهم».

إطالق مشروع «رعاية املرأة الحامل ومولودها»

الكالم عن صرف مخول وباجوق وشعيب عار عن الصحة (مروان بو حيدر)

عزل  15محطة
تحويل لعدم وجود
مصادر رديفة لتغذيتها

ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا «ل ـج ـنــة
املـتــابـعــة» لـعـمــال «الـكـهــربــاء» املـيــاومــن
ســابـقــا ،وال ـتــي اسـتـنـكــرت فيها توقيف
َ
وعضوي اللجنة
رئيسها لبنان مخول
شعيب عن العمل،
بــال باجوق َ وأحمد َ
ـاومــن السابقني ف ــادي واكيم
وط ــرد املـيـ
َ
ومارون عطار العاملني في دائرة كهرباء

ج ــزي ــن ،ورأت الـلـجـنــة أن «م ــا ت ـق ــوم به
ش ــرك ــات مـقــدمــي ال ـخــدمــات عـمــل مشني
من شأنه أن ّ
يحول املعركة إلى ساحتهم،
ً
وس ـت ـبــدأ مـعــاملـهــا بــالـظـهــور ابـ ـت ــداء من
يــوم االثـنــن املقبل ،فــي أي مكان وزمــان
يختاره العمال املياومون وجباة اإلكراء
ساحة لـلـنــزال»! إال أن الشركة أوضحت
فــي ب ـيــان أن ص ــرف واك ـيــم وع ـطــار جــاء
بـعــدمــا تـهـ ّـجــم األخ ـي ــران عـلــى مــديــر في
الـ ـش ــرك ــة خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه لـ ــدائـ ــرة جــزيــن
وت ـه ــدي ــده ب ــال ـس ــاح ،وت ــوج ـي ــه كـلـمــات
نــاب ـيــة إل ـي ــه وإل ـ ــى ال ـش ــرك ــة ومــديــري ـهــا.
وأوضـحــت الشركة أن الـكــام عــن صرف
مخول وباجوق وشعيب «عار تمامًا من
الصحة» ،وأنها «قامت بإجراءات إدارية
بـ ـح ــت ،ع ـب ــر ن ـق ـل ـهــم م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــم فــي
شــركــة كهرباء لبنان إلــى وظيفة أخــرى
في مكاتبها».
ف .أ .م.

أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،مشروع «رعاية املرأة الحامل
ومولودها» في مستشفى راشيا الحكومي بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية واملقاصد الخيرية اإلسالمية ومفوضية شؤون الالجئني واالتحاد
األوروبي .يهدف املشروع إلى تحسني الوضع الصحي لألمهات والرضع
وتعزيزه ،وتسهيل معاينة الحوامل ،وعمليات الوالدة في املناطق األكثر
حاجة .رأى أبو فاعور أن «هذا البرنامج يطلق العتبار أساسي ،هو أن
املناطق النائية ال تحظى بالرعاية الصحية الالزمة ،وتحديدًا في مسألة
الوالدات والحمل ،وليس هناك رعاية صحية كاملة للنساء الحوامل في
فترة ما قبل الوالدة وفي ما بعدها ورعاية األطفال» .ولفت إلى أن «النسبة
العالية من وفيات األطفال هي في املناطق البعيدة ،ألن مركز الدولة يحظى
برعاية صحية متقدمة ،وهذا املشروع يهدف إلى رعاية الوالدة واملولود
في آن واحد ،وهو جزء من وظيفة الدولة االجتماعية ومسؤوليتها».

ورش عمل في وزارة األشغال استعدادًا للشتاء
أعلن وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،انطالق ورش عمل تقوم
ُّ
بها الوزارة على مشارف فصل الشتاء .وأشار إلى أنه «اتخذت اإلجراءات
املناسبة لتنظيف األقنية واملجاري الصحية ودعوة الشركات املعنية
بهذا الشأن إلى متابعة عملها» ،مؤكدًا أن «مهندسي الوزارة سيتابعون
ويراقبون األعمال التي تقوم بها هذه الشركات ،وأن الوزارة ستبذل كل
الجهد لعدم حصول خلل ما ،إنما الظروف املناخية والعوامل الطبيعية
هي التي تتحكم أحيانًا في األمور» .وفي موضوع نفق املطار ،تمنى عدم
الوصول إلى ما حصل العام الفائت ،موضحًا أن وزارة األشغال العامة
والنقل «ال عالقة لها بما حصل ،ألنه خارج نطاق مسؤولياتها ،وصيانته
تعود إلى شركة امليز ،وأن املديرية العامة للطيران املدني أرسلت كتابًا
إلى الشركة تطالب فيه باتخاذ اإلجراءات الالزمة والقيام بواجبها لعدم
وقوعها في الخطأ نفسه ،وأن يكونوا على مستوى املسؤولية».

