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الدوير تعتصم ضد 
تقنين الكهرباء

نفذ أهايل بلدة الدوير اعتصاما 
احتجاجا  البلدية  مبنى  أمام 
للتيار  القايس  التقنني  عىل 
للتسلط  واستنكارا  البلدة  يف 
أحد  ميارسه  الذي  واملزاجية 
الخاصة،  املولدات  أصحاب 
عىل  عشوائيا  تقنينا  يفرض  إذ 
هي  فاتورته  أن  من  الرغم 
إمبري   ٥ املنطقة،  يف  األعىل 

بـ١١٠ آالف لرية.

مطبخ في 
الهواء الطلق

«أنا  مجموعة  جهزت 
الحراك  من  مستقل» 
مطبخا  صيدا  يف  الشعبي 
بعنوان:  الطلق،  الهواء  يف 
منطقة  يف  للجوع»...  «ال 
لتحضري  الحلوة  عني  تعمري 
ساخنة  غذائية  وجبات 
وتوزيعها عىل األرس الفقرية 

واملحتاجني.
وتأيت هذه املبادرة بعدما تم 
ايليا من  اطالقها من ساحة 
اجل تعزيز مبادىء التكافل 
والتضامن ما بني أهل صيدا 
الظروف  ظل  يف  السيام 
التي  واملعيشية  اإلقتصادية 

تعيشها البالد.

عجاقة ال ينصح بخيار طلب
مساعدة من صندوق النقد الدولي

متعاقدو الجامعة اللبنانية يطالبون
بتسريع دفع مستحقاتهم العالقة

يف   ،» اللبنانية   الجامعة    » يف  بالساعة  املتعاقدين  األساتذة  لجنة  أشارت 
كتاب وّجهته إىل رئيس  لجنة املال و املوازنة   النائب  ابراهيم كنعان ، إىل 
«أنّنا قد استمعنا إىل خطابكم األسبوع املايض، بُعيد اجتامع لجنة املال 
ات األساتذة  واملوازنة، الّذي أرشتم فيه إىل وجوب اإلرساع يف دفع مستحقَّ

املتعاقدين يف الجامعة».
وأكدت اللجنة عىل «أنّنا إذ نشكر اهتاممكم، وحرصكم عىل رّد األمانات 
إىل أصحابها، نلفت انتباهكم إىل أّن مستحّقاتنا املالّية عن العام ٢٠١٧- 
٢٠١٨، والعائدة إىل معظم كلّيات وفروع «الجامعة اللبنانية»، ما زالت 
األسباب  نجهل  اآلن  زلنا حّتى  ، وما  املحاسبة  ديوان  عالقة منذ شهر يف  
الكامنة وراء عدم سدادها». وركّزوا عىل أّن «عليه، فإنّنا نناشدكم القيام 

مبا يلزم للترسيع يف دفع مستحّقاتنا».

أداء باهت لبورصة بيروت
وانخفاض القيمة التداولية لjسهم

اّتفاق جديد بين منتجي الحليب وأصحاب المصانع

إيطاليا: وضع مصرف «بي بي بي» تحت المراقبة

اي  هيكلية،  ت  اصالحا لبنان  من 
تُصبح  ُمستدامة  اضافية  مداخيل 
ُمستدامة  ملوازنة  ا ايرادات  معها 
يعني  هذا  ات.  النفق من  واعىل 
اضافية،  وم  ورس رضائب  فرض 
ُمستدام.  بشكل  االنفاق  وخفض 
ان  االوىل  ُمشكلتان:  لدينا  وهنا 
بذلك  يسمح  ال  االقتصادي  الوضع 
اىل  وصلت  النفقات  ن  ا والثانية 
إال  فيها  املّس  كن  مُي ال  مستوى 

مبحاربة الفساد.
اللرية: يطلب  - تحرير سعر رصف 
الصندوق من الدول ان تعّوم سعر 
الضغط عىل  رصف عملتها لخفض 
احتياطات املرصف املركزي الناتجة 
هذا  املدفوعات.  ميزان  عجز  عن 
تداعيات  له  لكن  «املركزي»  يُريح 
الرشائية  القدرة  ىل  ع سلبية 
نسبة  اىل  الفقر  ويرفع   ، للمواطن

قد تتخطى الـ٥٠٪.
الدول  بعض  يف  العام:  ع  القطا  -
النقد  نفذت رشوط صندوق  التي 

الدويل، رصف ما يزيد عن ٢٠٪ من 
موظفي القطاع العام وتم توظيف 
اىل  ومندفعني».  فوئني  «ك جدد 
جانب ذلك، يُطلب مكننة الوزارات 
العامة وخلق حكومة  واملؤسسات 

الكرتونية.
تشمل  العمل:  سوق  الح  اص  -
بالدرجة االوىل خفض كلفة العاملة 
للتجارب  وتبعا  ديناميكية  لخلق 
(مثل  اخرى  دول  عاشتها  التي 
االدىن  الحد  خفض  يأيت  نان)،  اليو
فرتة  متديد  (الخاص)،  ور  لالج
خفض  وظيفة،  بدء  عند  جربة  الت
فرتة االنذار يف حال الرصف، خفض 
خفض  الرصف،  تعويضات  مة  قي
(الضامن)...  االجتامعية  االعباء 
يف  خلقت،  االجراءات  هذه 
اىل  اّدى  شعبيا  رفضا  الدول  بعض 
لبنان ميكن  ويف  كبرية.  احتجاجات 
كمرحلة  االجنبية  العاملة  ضبط 
اوىل وزيادة االستثامرات عرب االداة 

الرضيبية.

االسبوع  بريوت  بورصة  عىل  التداول  حركة  ضعفت 
البورصة اىل  املتداولة عىل  تراجع عدد األسهم  املايض 
١٠٣٠.١٤٠ سهام هذا االسبوع، مقابل ٧٨٩.٤٨٢ سهام 
يف االسبوع الفائت. كذلك إنخفضت القيمة التداولية 
لألسهم اىل ٠.٥٦ مليون د.أ، مقارنة بـ٢٠.١٤ مليون د.أ. 
يف االسبوع املنرصم وقد سيطرت أسهم القطاع العقاري 

عىل ٩٥.١٥٪ من مجموع عدد األسهم املتداولة.
بالتوازي، تراجع املتوسط اليومي لعدد األسهم املتداولة 
األسبوع، من ١٧٥.٨٩٦ سهام  اىل ٢٠.٦٢٨ سهام هذا 
القيمة  متوسط  إنكمش  كام  سبقه،  الذي  األسبوع  يف 
التداولية اليومية لألسهم ليجاور عتبة الـ٠.١١ مليون 
د.أ، مقارنة بحواىل ٤.٠٣ ماليني د.أ. يف األسبوع املايض.

 Market) الرسملة السوقية من منظاٍر آخر، تقلّصت 
 ٪٠.١٦ بنسبة  بريوت  لبورصة   (Capitalization
ظل  يف  وذلك  د.أ،  مليارات   ٧.٤٩ نحو  اىل  أسبوعياً 
هذا  يف  آخر.  سهم  سعر  وتديّن  سهمني  سعر  إرتفاع 
للبورصة  اللبناين  االعتامد  بنك  مؤرش  أنهى  السياق، 

 ٪٠.١٩ بنسبة  انخفاض  عىل  أسبوعه   (»CLASI«)
ليصل اىل ٦٩٩.٤٨.

يف القطاع العقاري، تركزت عمليات التداول عىل أسهم 
سوليدير »أ« و»ب« (٩٥.١٥٪ من مجموع عدد األسهم 
بنسبة  »أ«  زيادة سعر سهم سوليدير  مع  املتداولة)، 
وارتفاع   د.أ.   ٥.٦٤ اىل  اسبوعي  صعيد  عىل   ٪٦.٨٢
سعر سهم سوليدير »ب« بنسبة ٠.٩٣٪ اىل ٥.٤٠ د.أ. 
ألداء  اللبناين  االعتامد  بنك  مؤرش  زاد  االطار،  هذا  يف 
القطاع العقاري يف البورصة (»CLCI«) بنسبة ٣.٦٢٪ 

عىل أساس اسبوعي اىل ٣٢١.٨٥.
التداول  حركة  إنحرصت  فقد  املرصيف،  القطاع  يف  أما 
حجم  من   ٪٤.٨٥) بيبلوس  لبنك  املدرجة  باألسهم 
أسبوعياً  تراجعاً  سجلت  حيث  األسبوعي)  التداول 
بنسبة ٨.٢٦٪ يف سعر االقفال اىل ١.٠٠ د.أ. من جهته، 
أنهى مؤرش بنك االعتامد اللبناين ألداء القطاع املايل يف 
البورصة (»CLFT«) األسبوع برتاجع بنسبة ١.٠١٪ اىل 

.٩٣٨.٣٥

رعى وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعامل حسن اللقيس اتفاقاً جديداً 
بني منتجي الحليب وأصحاب املصانع.

وأعلن امني عام العالقات العامة يف اتحاد النقابات الزراعية يف بيان انه 
معامل  بني  االتفاق  اللقيس جرى  الزراعة حسن  وزير  واهتامم  «برعاية 
املعنية  والنقابات  الحليب  انتاج  وتعاونيات  واالجبان  األلبان  ومصانع 
للمعمل  وتسليمه  النهايئ  الحليب  سعر  تحديد  عىل  الحليب  ومنتجي 
بالسعر اآليت: كيلو الحليب يف املعمل ١١٠٠ لرية لبنانية،  ليرت الحليب يف 
املعمل ١١٣٠ لرية لبنانية». عىل أن يبدأ تطبيق االتفاق باعتامد األسعار 

الجديدة  للمصانع  اعتباراً من غدا.
وتوجه منتجو الحليب والتعاونيات والنقابات الزراعية بكتاب شكر للوزير 
املنتجني  اتفاق قىض بحامية حقوق  اىل  عىل ما بذله من جهود أوصلت 
الدورة  عىل  الحفاظ  أجل  من  اإلنتاج  مصانع  وحامية  املاشية  ومريب 

االقتصادية والنهوض بقطاعي اإلنتاج والتصنيع.

يف  التداول  بدأ  االخرية،  اآلونة  يف 
الصندوق  مساعدة  طلب  خيار 
عىل  املحلية  السياسية  االروقة  يف 
اعتباره احد الحلول ملعالجة االزمة 
بعد  والسيام  والنقدية  املالية 
حكومة  يف  العمل  وزير  موقف 
ترصيف االعامل كميل ابو سليامن 
الحكومة  رئيس  واتصال  املؤيد 
بالبنك  الحريري  سعد  املستقيلة 
الدويل وصندوق النقد الدويل. فام 
هي الرشوط التي ميكن ان تفرض 
عىل لبنان يف حال اللجوء اىل هذا 

الخيار؟ وما تداعيات تنفيذها؟
الخبري االقتصادي واملايل الربوفسور 
جاسم عجاقة اشار عرب «املركزية» 
املطلوبة  «االصالحات  ان  اىل 
ميزان  يف  الخلل  بتصحيح  ترتبط 
اي  العامة،  واملالية  املدفوعات 
إداري  اقتصادي،  مايل،  طابعها  ان 
منها  البعض  ويعدد  واجتامعي». 

عىل الشكل اآليت:
كبرية  الئحة  هناك  الخصخصة:   -
طرحت  التي  العامة  املرافق  من 
خصخصتها مثل رشكة طريان الرشق 
اوجريو،  الخلوي،  رشكتي  االوسط، 
مطار  وطرابلس،  بريوت  مرفأي 
لبنان،  كهرباء  مؤسسة  بريوت، 
لبنان...  كازينو  الريجي،  رشكة 
االقىس  يبقى  الخيار  هذا  بالطبع 
ومن االفضل اعتامد مبدأ الرشاكة 
او  (بامللكية  الخاص  القطاع  مع 

خصخصة االدارة).
الرشوط  من  املوازنة:  عجز   -
مل  التي  «سيدر»  ملؤمتر  االساسية 
تلتزم بها الحكومة يطلب الصندوق 

تحسني  الرضيبي:  االصالح   -
اصالح  اهّم  هو  الجباية  مستوى 
الحكومة  عىل  يتوجب  رضيبي 
ارتفاع  بسبب  به  القيام  اللبنانية 
نسبة التهرب الرضيبي الذي يفوق 
ايضا  ويفرتض  دوالر  مليار  الـ٤ 
نرش ثقافة «الخضوع للرضيبة» يف 
اعادة  واالهم  املواطنني،  صفوف 

هيكلة النظام الرضيبي.
تحرير  لبنان:  كهرباء  مؤسسة   -
قطاع الكهرباء وفتح باب الرشاكة 
هو  والخاص  العام  القطاعني  بني 

الحل االكرث فعالية.
لبنان  االجتامعية:  الخدمات   -
اعداد  تزايد  ُمشكلة  سيواجه 
اليوم  هناك  ان  حيث  املتقاعدين 
بحدود ٨٠ الف متقاعد يف القطاع 
العام و٣٠٠ الف موظف يف القطاع 
العام سُيصبحون كلهم متقاعدين. 
ان  املتوقع  من  املنطلق  هذا  من 
رفع  يتم  وان  التعويضات  تخفض 

سن التقاعد اىل ٦٨ سنة.
تأييده  عدم  عن  عجاقة  واعرب 
النقد  صندوق  اىل  اللجوء  حّل 
نستنفد  مل  «اننا  معتربا  الدويل، 
اتخاذها  التي يجب  الخطوات  كل 
ووصف  املساعدة».  طلب  قبل 
«متّرسع  بأنه  الفكرة  هذه  اقرتاح 
مسح  بإجراء  ذلك  قبل  فيجب 
وااليرادات  للمستحقات   شامل 
الفعلية  الحاجة  ملعرفة  ومقارنتها 
الفساد».  مكافحة  اىل  باالضافة 
الوحيدة  االستفادة  ان  ورأى 
لتنفيذ  الدويل  «الضغط  يف  تتمثل 

االصالحات».

وضعت  الحكومة اإليطالية  مرصف 

يب   )  « باري دي  بوبوالري  «بانكا 

بعد  الدولة،  إدارة  تحت   ( يب يب  
منها  ىن  عا ي  الت املالية  كالت  املش
البنك اإلقليمي املضطرب مع بنك  

إيطاليا  املركزي.
اإلدارية  الهيئة  حكومة،  ال ت  وحلّ
لبنك «يب يب يب»، وعّينت اثنني من 
مفويض الدولة وثالثة أفراد آخرين 

يف لجنة إرشاف عىل البنك.
االقتصادي   االنكامش  فع   ود
يطاليا،  إ يف  سنوات  منذ  ر  م املست
املشكالت،  البنوك لالستدانة لحل 
إجراء  عىل  الحكومة  جرب  أ مام 

العديد من التدخالت.

وسيكون هناك حاجة لـ١٫١ مليار 
دوالر، لدعم بنك «يب يب يب».


