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اقت�صاد

م�ؤتمر �صحافي لهيئة التن�سيق ووفد زار وزير المال

غريب :كفى ا�ستهتار ًا بحياة الفقراء و�إ ّال �سنعود �إلى ال�شارع بالألوف الم�ؤلفة
ع��ق��دت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا ً
صحافيا ً في مقر نقابة المعلمين في بدارو ،بعد
ظهر أمس للبحث في الخطوات المقبلة في حال
عدم إق��رار سلسلة الرتب والرواتب ،وقد تقرر
تنفيذ إضراب عام وشامل يوم غد األربعاء.
وش���ارك ف��ي المؤتمر نقيب المعلمين في
ال��م��دارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا
غريب وأعضاء هيئة التنسيق.
وتال محفوض بيانا ً باسم المجتمعين لفت
فيه إلى أنّ السلسلة ال تزال
رهينة سياسة المماطلة المقصودة ،فها هي
تقبع في مجلس النواب اآلن تحت ذرائع واهية،
بعدما سقطت الذرائع السابقة التي تلطت وراء
استقالة الحكومة والفشل في تشكيل حكومة
جديدة لمدة  10أشهر وتعطيل أعمال مجلس
النواب».
وأضاف :تملصت اللجان النيابية المشتركة
من واجبها بتمرير مشروع تصحيح السلسلة
بالصيغة العادلة التي تعطي الحقوق ،وفق
ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية ،وتذرعت
بوجود أخطاء حسابية وشكوك في مشروع
التعديالت الضريبية وفي أرقام الكلفة إلرجاء
البت بها ،علما َ أنّ كل الكتل النيابية مشاركة في
هذه اللجنة النيابية الفرعية وصوَتت باإلجماع
على التقرير وهم جميعا شركاء فيه.
وتابع :لقد نجحت هيئة التنسيق النقابية
ب��ف��رض االع��ت��راف على الجميع ،حتى على
ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة ،بتصحيح روات���ب
األساتذة والمعلمين وأساتذة التعليم المهني
والموظفين اإلداريين والعسكريين والمتقاعدين
والمتعاقدين واألج��راء ،وب��أنّ نسبة التضخم
تجاوزت  121في المئة ،وهو ما ورد في تقرير
اللجنة النيابية الفرعية ،وبالتالي هو حق ثابت
لهم ،ال جدال فيه.
وط��ال��ب م��ح��ف��وض «بتصحيح ال��روات��ب
بنسبة  121في المئة كحد أدنى لجميع الفئات
الوظيفية م��ن أس��ات��ذة ومعلمين وإداري��ي��ن
وعسكريين وأج���راء ومياومين ومتعاقدين
ومتقاعدين ،المحافظة على الحقوق المكتسبة
لكل الفئات الوظيفية وم��ن دون استثناء،
وشمول نسبة الزيادة  121في المئة األجراء
والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين وسائر
المستخدمين وفتح باب التوظيف أمام هؤالء
وت��أم��ي��ن اس��ت��ق��راره��م النفسي واالجتماعي
والوظيفي».
أما بالنسبة لتمويل السلسلة ،أشار محفوض
يخص الدولة التي يفترض بها
إلى أنّ ذلك «عمل
ّ
أن تجسد المصلحة العامة ال المصالح الخاصة،
ومحل بتها ال يجوز أن يعرقل إقرار الحق ،بل
في الموازنة العامة للدولة التي يفترض أن
تتضمن كل نفقات الدولة وكل إيراداتها من دون
تخصيص إيراد لنفقة معينة».

غريب متحدثا ً بعد لقائه وزير المال
ودع��ا بيان الهيئة «مجلس ال��ن��واب إلى
االحتكام إل��ى الدستور وق��ان��ون المحاسبة
العمومية ،وبالتالي فصل إقرار مشروع قانون
سلسلة الرواتب عن مشروع قانون التعديالت
الضريبية ،ومناقشة النظام الضريبي بمعزل
عن السلسلة بصورة مستقلة وفي الموازنة
حيث يجب أن تكون المناقشة».
ودع��ا محفوض «هيئات المجتمع األهلي
والمدني والنقابات واألحزاب والمنظمات وكل
أصحاب الضمائر الحية ،إل��ى رف��ع الصوت
ومشاركة هيئة التنسيق في تحركاتها رفضا
للضرائب الظالمة ومطالبة ب��إق��رار قانون
عادل يوزع العبء الضريبي بحسب الثروات،
ولوضع ح ّد لدولة الهيئات االقتصادية وحماية
ما تبقى من دولة الرعاية االجتماعية».
وأكد أنّ «هيئة التنسيق النقابية تتمسك
بمطالبها الرامية إل��ى ف��رض الضرائب على
الريوع المالية والعقارية وجباية الغرامات
على احتالل األم�لاك العامة من دون تكريس
أي حق خاص عليها  ،وإنما تغريمها ومكافحة
التهريب ال��ت��ج��اري وال��ت��ه��رب الضريبي»،
معتبرا
أنّ «المواقف التي تطلقها جمعية التجار
وشركائها في الهيئات االقتصادية ،ال يمكن
فهمها إال في سياق اإلمعان في إنكار حقنا ،إذ
ال معنى إطالقا لتأييد السلسلة ما لم يقترن
باالستعداد إلصالح النظام الضريبي القائم

الذي يكافئ الريع ويعاقب اإلنتاج ،ويكافئ
صاحب الثروة ويعاقب صاحب األجر».
وختم البيان :لك ّل م��ا ت��ق��دم ،تدعو هيئة
التنسيق النقابية إلى:
 - 1تنفيذ اإلض���راب العام والشامل في
ك��ل اإلدارات العامة وال����وزارات وال��م��دارس
وال��ث��ان��وي��ات الرسمية وال��خ��اص��ة ومعاهد
التعليم المهني والتقني ،والموظفين اإلداريين
في الجامعة اللبنانية ،وذلك يوم األربعاء الواقع
فيه  ،2014-4-2وتنفيذ اعتصام مركزي
حاشد أمام المجلس النيابي وذلك عند الساعة
الحادية عشرة قبل ظهر يوم اإلضراب ،على أن
يليه اجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر
اليوم عينه في مقر رابطة التعليم األساسي
الرسمي -األونيسكو.
 - 2دعوة الجمعيات العمومية إلى االنعقاد
في كل ال��وزارات واإلدارات العامة والمدارس
وال��ث��ان��وي��ات الرسمية وال��خ��اص��ة وم���دارس
ومعاهد التعليم المهني والتقني ،وذلك لمناقشة
التوصية اآلتية:
تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من
إض��راب��ات واعتصامات وتظاهرات  ،وصوال
إلى اإلض��راب العام المفتوح ومقاطعة أعمال
االمتحانات الرسمية».

وفد من الهيئة في وزارة المال

وكان وفد من الهيئة زار وزارة المال حيث

التقى الوزير علي حسن خليل وأعلن غريب
أنه «آن األوان إلقرار سلسلة الرتب والرواتب
التي تضمن الحقوق لك ّل القطاعات من دون
استثناء ،م��ه �دّدا باللجوء إل��ى «التصعيد
والعودة إلى الشارع باأللوف المؤلفة».
وأضاف :أوال ً في ما يتعلق بملف اإليرادات،
فقد أبلغنا الوزير أنه وبمعزل عن موضوع
اإلي��رادات التي ال دخل لنا بها ،أنه يؤيد إقرار
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وه��ذا يتطابق مع
موقف هيئة التنسيق النقابية ،وليس من
مهامنا كلجنة تنسيق نقابية إذا ما حصلت
أخطاء في الحسابات أو حدثت أي إشكالية في
ملف معين.
ودعا غريب إلى «إقرار السلسلة في أسرع
وقت ممكن» ،الفتا ً إلى أنّ هذه السلسلة هي
التي تضمن الحقوق لجميع الموظفين من دون
استثناء».
كما دع��ا األس��ات��ذة والمعلمين واألج���راء
والمياومين والمتعاقدين والعسكريين إلى
المشاركة في االعتصام يوم غد األربعاء.
وت��اب��ع :نحن على أب���واب ان��ت��ه��اء العام
الدراسي ،وال نريد العودة إلى االعتصامات
واإلضرابات ،أما إذا بقيت الهيئات االقتصادية
على هذا التعنت سننزل باأللوف المؤلفة إلى
الشارع كما نزلنا طيلة  33يوماً ،لكن هذه
المرة أكثر حتى نفرض إقرار السلسلة ،فيكفي
استهتارا ً بحياة الناس والفقراء.

متعاقدو الثانوي والمهني

وف��ي سياق متصل ،أك��دت هيئة تنسيق
ل��ج��ان المتعاقدين ف��ي التعليم ال��ث��ان��وي
والمهني ال��رس��م��ي وال��خ��اص ،أن��ه��ا «كانت
وستبقى ال��ح��ارس األم��ي��ن لمطالب وحقوق
جميع المعلمين المتعاقدين ف��ي مختلف
المراحل التعليمية» ،مشيرة إلى أنّ «أولى هذه
الحقوق هي احترام المتعاقد كإنسان من قبل
الجميع وأولهم وزارة التربية ووزيرها الذي
استبعد المتعاقدين كما استبعد اإلداريين في
تمييز واضح بين القطاعات التعليمية ،وكأنه
ينفذ أج��ن��دة خاصة م��ح��ددة ومرسومة له،
وثاني الحقوق هو التثبيت العادل ورفع أجر
الساعة».
ودعت اللجان في بيان أمس ،هيئة التنسيق
النقابية إلى «احترام المتعاقدين الذين ت ّم
تجاهلهم من خالل أخذ قرار اإلضراب من دون
التشاور معهم بطريقة ديكتاتورية إلغائية
ال تتناسب مطلقاً ،بل وتتناقض ،مع روحية
مطالبهم ،وخصوصا إذا ما علمنا أنّ من يدفع
ثمن ه��ذا اإلض���راب ه��م المتعاقدون الذين
ستحسم ساعاتهم من قبل وزارة التربية».
كما أعلنت ع��ن عقد مؤتمر صحافي في
الثانية عشرة والنصف من ظهر غد األربعاء
في مقر االتحاد العمالي العام.

مياومو كهرباء لبنان يعت�صمون احتجاج ًا
على القانون المعجل المكرر وق ّزي يعد بمتابعة ق�ضيتهم

من االعتصام في كورنيش النهر
عاد ّ
ملف مياومي كهرباء لبنان إلى
الواجهة مجدّداً ،ونفذوا أمس إضرابا ً
تحذيريا ً رفضا ً لمشروع القانون
المعجل المكرر الذي سيقدّمه عدد
ّ
من النواب اليوم أمام الهيئة العامة
لمجلس النواب ،والذي اعتبروا أنه
ال يستجيب لمطالبهم.
وعمد العمال المياومون أمس،
إلى إقفال األب��واب الرئيسية لمبنى
ال��م��ؤس��س��ة ف���ي ك��ورن��ي��ش النهر
ب��اإلط��ارات المشتعلة ،معتبرين
أنّ هناك فرقا ً شاسعا ً بين االتفاق
الذي أبرم معهم منذ أقل من سنة،
ومشروع القانون المعجل المك ّرر
الذي تض ّمن تثبيت العمال بحسب

(أكرم عبدالخالق)
حاجة المؤسسة وإج��راء امتحان
التثبيت م��ن قبل مجلس الخدمة
المدنية ول��ي��س مؤسسة كهرباء
ل��ب��ن��ان ،وح���رم���ان ع���دد ك��ب��ي��ر من
المياومين من التعويضات على ح ّد
قولهم.
وفي هذا السياق ،قال رئيس لجنة
المتابعة للعمال المياومين وجباة
اإلكراء لبنان مخول خالل اإلضراب:
إذا أق ّر غدا ً (اليوم) مشروع القانون
الذي اقترحه النائب إبراهيم كنعان
كما وردُ ،ستقطع الكهرباء عن كل
لبنان.
وسرعان ما تطور االعتصام إلى
إق��دام المياومين المعتصمين على

ن�شاطات
{ بحث وزير العمل سجعان قزي مع وفد من البنك الدولي ض ّم المدير
اإلقليمي فريد بلحاج ومسؤولة قسم التطوير السيدة حنين السيّد ،في مشروع
«أول فرص عمل للشباب» الذي سيطلقه البنك مع وزارة العمل وبرعاية قزي
في منتصف أيار المقبل.
ثم التقى قزي وفدا ً من المؤسسة األوروبية للتدريب المهني برئاسة سابينا
ناري ،وتم البحث في آلية تنفيذ المشاريع االجتماعية التي تنفذها المؤسسة
بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية.
كما استقبل وزير العمل رئيس جامعة بيروت العربية في لبنان الدكتور عمر
العدوي الذي تمنى على الوزير قزي رعاية «المعرض الوظيفي» الذي تقيمه
الجامعة في  28نيسان المقبل في فرعها منطقة الدبية ،والذي تشارك فيه 45
شركة.
{استقبل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان سفير الصين جيانغ جيانغ،
الذي دعاه إلى حضور مؤتمر عن الطاقة النظيفة سيعقد في أيلول المقبل في
الصين.
كما التقى نظريان سفير روسيا ألكسندر زاسبكين ،وتداول معه في سبل
التعاون في مجاالت الطاقة والمياه ،كما دعاه إلى مؤتمر الطاقة العالمي الذي
سيعقد في أيار المقبل.
ثم استقبل وزير الطاقة سفير بريطانيا طوم فلتشر ،وكانت مواضيع الطاقة
والنفط ودورة التراخيص وتوقيتها محور اللقاء.

 ...وفي راشيا

قطع أوت��وس��ت��راد النهر ف��ي اتجاه
ال��دورة ،ثم في االتجاهين ،وعادوا
بعد ذلك إلى فتح المسلك الشرقي
ل�لأوت��وس��ت��راد أم��ام ال��س��ي��ارات مع
بقائهم وس��ط الطريق ،ث��م أع��ادوا
فتحه ف��ي االتجاهين تلبية لنداء
وزي��ر العمل سجعان ق��زي ،ال��ذي
فاجأ المعتصمين بحضوره أمام
المؤسسة ،وألقى أمامهم كلمة دعاهم
فيها إلى ّ
فض اعتصامهم ،مؤكدا ً أنّ
«قضية المياومين يجب أن ُتعالج
بطريقة هادئة وسياسية لكي يعطى
العمال حقوقهم» .وق���ال« :أتفهم
مطالبكم وأعدكم بمتابعة مشروع
القانون الذي أحاله الوزير السابق
سليم جريصاتي إلى مجلس النواب
بالتفاهم مع الرئيس نبيه بري».
وأش�����ار وزي����ر ال��ع��م��ل إل���ى أنّ
االتصاالت بدأت مع مؤسسة كهرباء
لبنان ووزارة الطاقة ومع الشركات
التي يعملون فيها.
وبطبيعة الحال ،تس ّبب االعتصام
وقطع األوت��وس��ت��راد ،بزحمة سير
خانقة من منطقة الصيفي في اتجاه
طريق شارل الحلو ،كما ُسجلت حركة
م��رور كثيفة من منطقة ال���دورة في
اتجاه الكرنتينا ،ومن جسر الكرنتينا
في اتجاه ساحة برج حمود.
ودعا رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال
ح��اي��ك المعتصمين إل��ى تسليمه
التعديالت التي يقترحونها على
م��ش��روع ال��ق��ان��ون ،بعد ذل��ك أعلن
م��خ��ول إن��ه��اء االع��ت��ص��ام ،ش��اك��را ً
الصحافيين والقوى األمنية ،وقال:
وجهنا اليوم رسالة ،وأعتقد أنها
ّ
وص��ل��ت إل���ى المعنيين ،وتلقينا
العديد م��ن االت��ص��االت ف��ي انتظار
األج��وب��ة الحقيقية غ��داً(ال��ي��وم)،

(أحمد موسى)
وال سيما أننا قدّمنا للمدير العام
لكهرباء لبنان نسخة من مشروع
القانون ،وهو سيرفعها بدوره إلى
وزي��ر الطاقة ،ونحن متفائلون ألنّ
مشروعنا سيكون ف��ي أول جلسة
لمجلس النواب.

كنعان

وف��ي ه��ذا السياق ،دع��ا النائب
إب��راه��ي��م كنعان المياومين «إل��ى
إرس����ال ت��ع��دي�لات��ه��م إل���ى مجلس
ال���ن���واب» ،م��وض��ح�ا ً أنّ «الرئيس
نبيه ب��ري وض��ع مشروع القانون
كبند أول على جدول أعمال الجلسة
التشريعية العتباره أساسياً ،وإذا
كان هناك أي تعديالت فليرسلوها».
وقال كنعان في حديث تلفزيوني:
«لقد حاز اقتراح المشروع المتعلق
بالمياومين على موافقة ك ّل الكتل،
واالق���ت���راح ل��ي��س م��ش��روع��ي ،وق��د
وقعته العتباره حالً لقضيتهم».
م��ن جانب آخ��ر ،أص���درت نقابة
عمال ومستخدمي كهرباء لبنان
ال��ب��ي��ان اآلت�����ي« :ان��س��ج��ام��ا ً مع
موقف النقابة الذي اتخذته سابقا ً
ب��إخ�لاء م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء لبنان
م��ن ال��ع��م��ال وال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن في
ح��ال ت � ّم إقفال المداخل الرئيسية
وع���دم السماح للعمال بالدخول
والخروج كالمعتاد ،وذل��ك حفاظا ً
على كرامات عمالنا وعدم االحتكاك
بعمال ال��ش��رك��ات ،ت��ع��ود النقابة
وتؤكد موقفها السابق بالطلب من
جميع العمال والمستخدمين إخالء
مكاتب المؤسسة وعلى ك ّل األراضي
اللبنانية إل���ى ح��ي��ن ت��أم��ي��ن فتح
المداخل بالشكل الطبيعي والمعتاد،
ح��رص �ا ً م��ن��ا ع��ل��ى ح��ق��وق الجميع
وح��ف��اظ �ا ً على ك��رام��ات��ه��م على أن

يستثنى من اإلقفال معامل اإلنتاج
ومحطات التحويل الرئيسية وما
يش ّكل خطرا ً على السالمة العامة».

مياومو المناطق

وتزامناً ،نفذ مياومو وعمال اإلكراء
في كهرباء النبطية اعتصاما ً أمام
مبنى المؤسسة في النبطية ،وأقفلوا
أبوابها أمام المواطنين والموظفين،
وقطعوا الطريق العام ال��ذي يصل
القرى بمدينة النبطية ،وأشعلوا
اإلطارات في وسط الطريق.
وألقى إسماعيل شكرون كلمة باسم
المعتصمين طالب فيها الحكومة
بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم ،محذرا ً
من عدم االستجابة لمطالبهم ،واعدا ً
بمزيد من الخطوات التصعيدية.
بعد ذلك حضرت دورية من قوى
األمن في مخفر النبطية وعملت على
فتح الطريق.
«غب
كما نفذ المياومون وعمال
ّ
الطلب» إض��راب�ا ً رم��زي�ا ً في مكاتب
المؤسسة في صيدا ،وتوقف العمال
والموظفون عن العمل ساعة واحدة،
مهدّدين ب��اإلض��راب المفتوح حتى
تحقيق مطالبهم وتثبيتهم في مالك
المؤسسة.
واعتصم مياومو الكهرباء في
دائ��رة بعلبك ،مطالبين بتثبيتهم
وإقرار المشروع.
وت��ح��دث باسمهم ع��ل��ي ال��ح��اج
يوسف ،داعيا ً إلى المشاركة الكثيفة
في اإلضراب اليوم في ساحة رياض
ال��ص��ل��ح ،كما ن��اش��د ال��رئ��ي��س بري
إنصافهم.
وق��ط��ع م��ي��اوم��و ال��ك��ه��رب��اء في
راشيا ،الطريق باإلطارات المشتعلة
والعوائق ،ما منع مرور السيارات
والمارة في اتجاه سراي راشيا.

فل�سفة المعار�ض« ...هوريكا»
نموذج للنبوغ
} نظام مارديني
ال ش��يء يرسم مالمح العالم كما تفعل المخيلة
التي تقودنا إل��ى صياغة النظريات ،وال��وق��وع في
ال���ح���ب ،وإط��ل��اق ال���ش���رك���ات ،وت��أس��ي��س األس����رة،
وإقناع الجمهور ،واختبار فكرة ما ،وكتابة قصيدة،
واختبار معادلة ،وتكوين صداقة ،وتأسيس مدينة،
وبناء دولة.
ه��ك��ذا ت��أت��ي ال��م��ع��ارض ال��ت��ي تعتمد على مفهوم
وف��ك��رة م��ح��دّدة توضح فلسفة ك��ل م��ع��رض ،حيث
تعدّدت وتنوعت في العصر الحديث فكرة المعارض،
فنجد المعارض الصناعية والزراعية والمعارض
المتخصصة لبعض المنتجات والسلع ووسائل
التكنولوجيا الحديثة .أي أنّ كل معرض يقام يعتمد
في إقامته على أهداف يرجو تحقيقها ،وال يخفى أن
إقامة المعارض الصناعية بكل أنواعها إنما تهدف
إلى تسويق السلع والمنتجات االستهالكية.
وتع ّد صناعة المعارض من الصناعات الناشئة
في المنطقة العربية ،فعمرها يزيد على  20عاما ً
بقليل ،في الوقت ال��ذي ب��دأت منذ أكثر من ثمانين
عاما ً على مستوى العالم ،حيث تم إنشاء االتحاد
الدولي للمعارض سنة .1925
ويوجد في العالم العربي حاليا ً أكثر من 2000
شركة لتنظيم المعارض ،إال أنّ  150شركة فقط هي
التي تستوفي الشروط العالمية ،وال تتجاوز نسبة
المعارض المسجلة في العالم العربي  1.7في المئة
من إجمالي المعارض على مستوى العالم ،والتي
تصل إلى  30ألف معرض سنوياً.
وتعمل المعارض على تعزيز الفرص االستثمارية
ف��ي ال��م��ج��االت ال��زراع��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة والتجارية
وال��ص��ن��اع��ات ال��م��س��ان��دة ل��ه��ا ،م��ن خ�لال الشركات
العالمية ال��واف��دة ،والشركات المحلية ،حيث يوفر
المعرض فرصة للجميع ،م��و ِّردي��ن ومستوردين
ل�لان��ت��ق��ال إل���ى آف���اق أرح���ب ف��ي ال��ت��ع��اون ،يحققها
المعرض م��ن خ�لال تجميع أكبر ق��در م��ن الخبراء
والشركات الكبرى المعنية في وقت واحد.
وتسعى ال��م��ع��ارض إل��ى أن ت��ك��ون قبلة للزوار
والمعنيين بالصناعات ال��غ��ذائ��ي��ة ومستلزماتها،
نظرا ً لما تمثله السوق اللبنانية من أهمية كبرى في
المنطقة العربية والشرق األوسط.
وتعتبر بيروت تجسيدا ً حقيقيا ً للمفهوم الذي
كشفه النبوغ اللبناني ،باعتبار أنّ التواصل الفكري
ه��و السبيل األف��ض��ل للتقدم وال��ن��ج��اح والتعايش
بالنسبة لألجيال المقبلة.

وتنبع أهمية بيروت في هذا المضمار من كونها
م���رك���زا ً ل��ل��ت��واص��ل ب��ي��ن ال��ن��اس وال�����دول واألف��ك��ار
س��واء عندما كانت قرية صغيرة في بدايات القرن
العشرين ،أو في أيامنا الحالية التي تحولت فيها إلى
مدينة عالمية عمالقة.
ويواجه لبنان اليوم مجموعة من التحديات غير
المسبوقة في الوقت الذي يقوم العالم بإعادة تقويم
نماذجه االقتصادية والسياسية والبيئية ،كما يدفعه
التعقيد الحاصل في مجتمعاتنا العربية المترابطة
إلى إع��ادة النظر في أطر النمو والتطور لدينا .وال
يزال الح ّل الرئيس يتمثل بإتباع نهج تعاوني جماعي
يهدف إل��ى معالجة التحديات الحالية ،مثل األزمة
المالية العالمية ،األمن الغذائي ،التهديدات الخارجية
بين ال��دول ،محاربة الفقر والبطالة واالضطرابات
االجتماعية.
وم��ن ه��ذا المنطلق ،سيشكل «معرض هوريكا ـ
بيروت  »2013منصة مهمة للتواصل والمساهمة
في بناء ش��راك��ات رائ��دة تحقق النمو واالستدامة.
كما سيسعى ال��م��ع��رض إل��ى استقطاب المبدعين
لعرض إنجازاتهم العظيمة التي تشجع على إيجاد
نماذج جديدة للنمو ،وطرح أفكار جديدة للتواصل،
واستعراض الخطط التي تحقق تقدما ً حقيقياً ،حيث
سيشارك في المعرض لهذا العام كبرى الشركات
والمنظمات العالمية والمحلية.
وفي ظل الترابط الكبير الذي تشهده مجتمعاتنا
ال��م��ع��اص��رة ،ب���ات م��ن المستحيل ع��ل��ى أي ب��ل��د أو
مؤسسة أو نظام مواجهة التحديات المستقبلية
بشكل م��ن��ف��رد .وان��ط�لاق��ا ً م��ن ه���ذا ال��ت��ص��ور ،فإن
«هوريكا» سيشكل منص ًة مهمة لتأسيس الشراكات
التي تواكب المتطلبات المتغيرة للعالم.
وهكذا سيضفي ملتقى «هوريكا» الذي يقام في
العاصمة اللبنانية ـ ب��ي��روت ،ف��ي دورت���ه الجديدة،
فرصة ذهبية لتبادل الخبرات في مجاالت الضيافة
والمأكوالت في الشرق األوس��ط ،ومحطة أساسية
لمشاركة اإلنجازات في عالم الضيافة والذي خطا
أشواطا ً كبيرة في الحرفية والمعرفة.
وع���ل���ى رغ����م ال���ظ���روف ال���ت���ي ت���ط���اول المنطقة
وت��داع��ي��ات��ه��ا على ال��ق��ط��اع ال��غ��ذائ��ي ،ينطلق ملتقى
«هوريكا» متحديا ً ك ّل الظروف ،مش ّكالً من خالل
سمعته العالمية عالمة فارقة لرفد القطاع السياحي
في لبنان بأقوى المق ّومات على مستوى الصناعة
الغذائية ،بما يجعل من «هوريكا» المرجع المهني
ل��ر ّواد الصناعة والمح ّرك األساس لقطاع الضيافة
محليا ً وإقليمياً.

�أعلن عن خف�ض �أ�سعار المكالمات بدءاً من اليوم

حرب :ندر�س تعديل الت�سعيرة
االعتباطية لدقيقة الخليوي
أع��ل��ن وزي���ر االت��ص��االت بطرس
حرب عن قرار يقضي بخفض أسعار
المكالمات األرضية والدولية بنسبة
تتراوح بين  30و 50في المئة ،على
أن يبدأ تنفيذه بدءا ً من اليوم ،وذلك
في مؤتمر صحافي عقده أمس في
مكتبه في الحازمية.
ولفت ح��رب إل��ى أنّ ه��ذا القرار
يهدف إلى «تسهيل التواصل وخدمة
المواطنين ومصلحتهم ،وال سيما
أصحاب الدخل المحدود ،كالطالب
والعمال ورواد المراكز التجارية
ومستخدمي غرف الهاتف العمومية
وخدَم المنازل وسواهم ،كما يهدف
إلى إع��ادة تنشيط وتفعيل عملية
بيع واستثمار البطاقات المسبقة
ال���دف���ع ،خ��ص��وص �ا ً ب��ع��دم��ا كانت
حركتها قد أوقفت منذ ثالث سنوات،
ما أ ّثر في حركة الواردات التي تد ّنت
من  120مليون دوالر سنويا ً إلى 10
ماليين سنويا ً أي ما نسبته  90في
المئة ،ما أفقد عائدات الخزينة بفعل
هذه السياسة ،ومن هذا الباب فقط
 110ماليين دوالر سنوياً».

كما أعلن ع��ن ق��رار آخ��ر يقضي
«بخفض رسوم المكالمات الهاتفية
ال��دول��ي��ة على الشبكتين الثابتة
والخلوية بنسبة  50في المئة على
أكثر دول العالم ،بحيث أصبح سعر
الدقيقة ال��ص��ادرة م��ن لبنان إلى
الخارج بقيمة  300ليرة لبنانية
ب��ي��ن ال��س��اع��ة ال��س��اب��ع��ة صباحا ً
والساعة العاشرة ل��ي�لاً ،ب��دال ً من
 600ليرة سابقاً ،و 200ليرة بين
العاشرة ليالً والسابعة صباحاً،
بدال ً من .»400
أما بالنسبة لسعر دقيقة الهاتف
الخلوي ،قال حرب :يهمني أن أؤكد
أنّ أجهزة ال���وزارة منك ّبة ،بتكليف
مني ،على درس خفض التسعيرة
االعتباطية المقطوعة على أساس
الدقيقة الكاملة ب��دل تجزئتها على
أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه
المخابرة ،وسأعمد عند انتهاء هذه
ال��دراس��ة قريبا ً إل��ى ات��خ��اذ ال��ق��رار
المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك
من دون أن يؤدي هذا األمر إلى خسائر
كبيرة في عائدات الخليوي.

وأض�����اف :ط��ل��ب��ت م��ن شركتي
ال��خ��ل��وي إي��ق��اف تنفيذ برنامج
اإلعالن عن انشغال الخط المطلوب
أوتوماتيكيا ً لعدم جدواه وفائدته،
ونظرا ً إلى شكوى المستهلكين.
كما أعلن عن تصميمي على وقف
التدبير الذي يلزم ك ّل من يريد ولوج
الشبكة الخليوية في لبنان ،تسجيل
أرق���ام ال��ه��وي��ة ال��دول��ي��ة لألجهزة
الخلوية ،وهو تدبير غير منطقي ال
يبرره ،بنظري ،حرص من اتخذه
على منع تهريب تجارة األجهزة،
ألن���ه أدى ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة إل���ى خلق
«كارتيالت»  Cartelsللمه ّربين
الكبار واقتصر مفعوله على منع
الضعفاء من االستمرار في عملهم.
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى االنعكاسات
ال��س��ل��ب��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ق��ط��اع
االتصاالت وعلى الحركة السياحية
وع��ل��ى ك��� ّل راغ����ب ف��ي استعمال
أي «سيم ك���ارت» أي Prepaid
 Cardsيجري تشريجها ،وال سيما
من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه
بضعة أيام.

�أعلن موقف الهيئات من تمويل ال�سل�سلة

�شما�س :لغم قد يطيح بالخزينة واالقت�صاد
أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس موقف
الهيئات االقتصادية من البنود التمويلية في مشروع
قانون سلسلة الرتب وال��روات��ب ،كما أعدته جمعية
تجار بيروت وتبنته الهيئات مجتمعة ،وذلك بناء على
الصيغة التمويلية التى أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة
من اللجان المشتركة في المجلس النيابي.
وخ�لال مؤتمر صحافي عقده أم��س ف��ي مقر غرفة
بيروت وجبل لبنان ،لفت شماس إل��ى أنّ «الوقائع
الجيوسياسية واألمنية والمالية واالقتصادية إلى
تراجع حاد منذ أن انزلقت وزارة المال ووعدت القطاع
العام ككل ،حتى قبل أن يبادر هذا القطاع نفسه إلى
المطالبة ،بمنحه سلسلة جديدة للرتب وال��روات��ب،
في غير مكانها وزمانها .وعندما استفظعت ال��وزارة
المذكورة في ما بعد حجم السلسلة الحقيقي ،كانت
هذه األخيرة قد اكتسبت دينامية اجتماعية وسياسية
لم يفلح مجلس الوزراء مجتمعا ً في مقاومتها ،فارتكبت
الحكومة خطأ جسيما ً بإحالتها «مسلوقة» إلى المجلس
النيابي قبل يوم واحد من استقالتها ،فلم يجرؤ أحد على
اعتراض سبيلها ألسباب شعبوية ،فيما يدرك الجميع
أنّ تمويلها بمثابة لغم قد يطيح بالخزينة واالقتصاد».
وأضاف :وإذ ينبغي اإلقرار بأنّ اللجنة المذكورة عملت
بمهنية وجدية ،إال أنّ مهمتها من األساس كانت ترتدي
طابعا ً حسابيا ً ومحاسبيا ً بحتاً ،فيما كان المطلوب
تقييم مالي واقتصادي معمق ومسبق للسلسلة ،أضف
إلى ذلك أنّ المشهد الوطني قد تغير برمته منذ بدايات
الحديث عن السلسلة ،من الشلل المؤسساتي الزاحف،
واالنقسام السياسي الحاد ،والتردي األمني المتدحرج،
والنزوح السوري الكاسح ،وصوال ً إلى التدهور المالي
واالقتصادي الدراماتيكي.
ورأى «أنّ المفارقة تكمن في تحريك ملف سلسلة

الرتب وال��روات��ب داخ��ل أروق��ة البرلمان ،في حين أنّ
الموازنات العامة للدولة اللبنانية لم يتم إقرارها لتسع
سنوات على التوالي .وفيما تنام مشاريع قوانين تفوق
قانون السلسلة أهمية من حيث االنتظام االجتماعي
واالقتصادي (مثل قانون اإلي��ج��ارات منذ عقدين من
الزمن) ،سلك مشروع السلسلة خطا ً عسكريا ً سريعاً».
وقال :إنّ صالحيات اللجنة الفرعية مبهمة :هل هي
تحضيرية أم تقريرية؟ ففيما كانت تدّعي أنّ مهمتها
محصورة ومحدودة بتنقيح النسخة الحكومية ،أثبتت
النتيجة أنّ هذه اللجنة قامت عمليا ً بإعادة صياغة
المشروع بدل رده إلى السلطة التنفيذية ،معتبرة أنّ أي
تغيير عليه بات اليوم في غاية الصعوبة.
وأش��ار إلى «أنّ اللجنة الفرعية اجتمعت بالهيئات
االقتصادية رفعا ً للعتب ليس إال ،وخالفا ً الدعاءاتها،
لم تأخذ برأيها وال بتحذيراتها ،وكل ما فعلته هو أنها
ضخمت حجم السلسلة ومعها االقتطاعات الضريبية.
ورأى شماس «أنّ فرضية أنّ زي���ادة األج��ر ترفع
اإلن��ت��اج��ي��ة تلقائيا ً أم��ر ينبغي التحقق منه علميا ً
وموضوعياً.
وس��أل :هل ارتفعت إنتاجية الجسم التعليمي في
الجامعة اللبنانية بعد زي��ادة مخصصاته مثالً؟ وما
كانت كيفية قياس هذه الزيادة في اإلنتاجية»؟
وهل يعي أساتذة التعليم الخاص ،والذين أصروا
على إبقاء الترابط بين مطالبهم المح ّقة وسلسلة الرتب
والرواتب ،مدى اإلساءة التي يرتبها تمويل هذه األخيرة
على مجمل القطاع الخاص؟
واعتبر «أنّ ما يزيد من عوامل القلق هو أنّ الحركة
المطلبية أدخلت البالد في حلقة مفرغة ،إذ أنّ المطالبة
بالسلسلة أت��ى في أعقاب زي��ادة األج��ور في القطاع
الخاص ،متجاوزا ً آثارها بأضعاف مضاعفة».

