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اقت�صاد

�سالم التقى رئي�س الهيئات االقت�صادية

تح�صين الأمن االجتماعي للبنانيين

الق�صار :ا�ستكمال الخطة الأمنية ينعك�س
�إيجاب ًا على حركة اال�ستثمار

«القومي» يدعو �إلى �إعادة
النظر بقانون الإيجارات

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
في السرايا الحكومية أمس ،رئيس
الهيئات االقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار الذي ن ّوه بالتعيينات
التي أقرتها الحكومة ،مشدّدا ً على
ض��رورة استكمالها «ب��إق��رار حزمة
تعيينات جديدة ،بما يساعد في ضخ
دم جديد داخل المؤسسات الرسمية
وتنشيط العمل المؤسساتي».
القصار إل��ى أنّ «الخطة
ولفت
ّ
األمنية التي ب��دأ تنفيذها األسبوع
الماضي ،تركت ارتياحا ً كبيرا ً لدى
جميع اللبنانيين ،وأظهرت أنّ الدولة
بقواها الشرعية ق��ادرة على بسط
سلطتها على كامل األراضي اللبنانية،
إذا رفع الغطاء عن جميع المخلين
والعابثين باألمن» ،مطالبا ً الحكومة
«بعدم التوقف عند هذا الحد وإعطاء
الضوء األخضر لألجهزة العسكرية،
الستكمال الخطة األمنية في البقاع
وفي كل لبنان ،األمر الذي من شأنه
أن يساعد ف��ي طمأنة اللبنانيين،
وكذلك المستثمرين العرب واألجانب
للعودة إلى لبنان واالستثمار فيه ،بما
ينعكس إيجابا ً على مجمل الحركة
االقتصادية».

اتحاد بلديات الضنية

ثم التقى رئيس الحكومة وفدا من
اتحاد بلديات الضنية برئاسة النائب
السابق جهاد الصمد ،قدم له مذكرة
تتضمن بعض المشاريع الحيوية
في المنطقة.

اجتماع لجنة النفايات
الصلبة

وف���ي س��ي��اق آخ���ر ،ت���رأس س�لام
اجتماعا للجنة ال��وزاري��ة المكلفة

سالم مجتمعا ً إلى القصار في السرايا أمس
متابعة ملف إدارة النفايات الصلبة
وال��ت��ي تضم وزراء ال��دف��اع سمير
مقبل ،الزراعة أكرم شهيب ،الصناعة
حسين الحاج حسن ،الداخلية نهاد
المشنوق ،البيئة محمد المشنوق،
شؤون التنمية اإلدارية نبيل دوفريج،
الطاقة والمياه آرتور نظريان وممثالً
عن مجلس اإلنماء واإلعمار.
وبعد االجتماع ،لفت وزير البيئة
محمد المشنوق إل��ى أنّ االجتماع
خصص «ل��دراس��ة ال��ت��ق��اري��ر التي
وضعت عن المراحل المختلفة التي
م��رت بها ه��ذه المشكلة والحلول
المقترحة والجوانب التي يحتاجها
البلد ،لجهة إعداد القرارات والمراسيم
وربما القوانين ،للوصول إلى المرحلة
المقبلة التي ستنفذ فيها هذه الخطة
الشاملة لمعالجة النفايات الصلبة،
ونقصد بذلك ما بعد 2015-1-17
أي عند إقفال مطمر الناعمة بصورة
نهائية وتأهيله».

وأض���اف :ك��ان واض��ح �ا ً أنّ هذه
األم��ور بحاجة إل��ى دراس��ة مع ّمقة،
وسيكون هناك اجتماعات الحقة
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��ت��ف��اص��ي��ل التقنية،
وستعود اللجنة لالجتماع بعد أيام
قليلة لمتابعة هذه األمور قبل عرضها
على مجلس الوزراء.
وطمأن المشنوق أهالي الناعمة
بأنّ «الموضوع انتهى كليا وال نقاش
ح��ول موضوع المطمر ،فهناك قرار
نهائي باإلقفال بتاريخ  17كانون
الثاني  2015ال رجوع عنه».

لقاءات

ومن زوار السراي :النائب محمد
ق��ب��ان��ي ،ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة نائلة
معوض ،الوزير السابق سليم وردة
يرافقه المدير العام لكهرباء زحلة
أسعد نكد ،والمدير العام لتنقيب
«ت��وت��ال» الشرق األوس��ط ستيفان
ميشال.

أميركي
لجنة وزارية لدر�س اقتراح �
ّ
ّ
بحري» للبدء بالتنقيب
ب�إن�شـاء «خط �أزرق
مع تأليف حكومة الرئيس تمام سالم ،قفز ملف النفط
إلى الواجهة بعد رك��ود أعقب استقالة حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي وما خلفته من اختالف سياسي على مقاربة
الملف في ك ّل جوانبه.
وجاءت زيارة نائب مساعد وزير الخارجية األميركية
لشؤون الطاقة آم��وس هوكستاين األخيرة إلى لبنان،
إلنعاش المسعى ال��ذي قامت به إدارت��ه عندما أوف��دت
السفير فريديريك هوف بمه ّمة الوساطة لحسم الخالف
الواقع بين لبنان من جهة و»إسرائيل» من جهة أخرى،
حول «بلوكات» النفط الواقعة جنوباً.
وفي هذا السياق ،نقلت «المركزية» عن مصادر متابعة
قولها «إنّ التص ّور الذي عاد به هوكستاين هو نفسه الذي
وضعه قبله هوف ،لكن مع تعديالت تتعلق بتحسين موقع
لبنان في التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي لجهة حسم
الخالف القائم في الجنوب على موضوع الـ»بلوكات»،
بعدما رف��ض لبنان ال��دخ��ول ف��ي عملية التفاوض مع
إسرائيل حين عُ ��رض الموضوع في اللجنة العسكرية
الثالثية في الناقورة».
وبحسب المصادر ذاتها ،حاولت «إسرائيل» من خالل
عرضها الدخول في تفاوض مع لبنان ،فرفض الجانب
اللبناني التفاوض المباشر حول ملف النفط برغم محاولة
«إسرائيل» الدخول في مفاوضات للسالم مع لبنان عبر
ملف النفط.
في غضون ذلك ،تم اقتراح بدء لبنان بالتنقيب عن النفط
والغاز في المواقع غير المتنازع عليها ،لكن االقتراح سقط

لكون الشركات العالمية الكبرى ال تباشر بالتنقيب في ظ ّل
خالف ونزاع بين الدول وهو ما ينطبق على «إسرائيل»
ولبنان في شأن البلوكات جنوباً .من هنا عاد الحديث إلى
البدء بالتنقيب في الجنوب انطالقا ً من الناقورة.
واقترح المسؤول األميركي إنشاء «خط أزرق بحري»
موقت في المناطق المتنازع عليها إلى حين حسم الخالف،
وح��اول أن يؤشر إلى تأمين التوازن حول رسم «الخط
األزرق» في إطار تحسين الشروط لمصلحة لبنان .وطلب
من الجانب اللبناني اإلجابة على هذا االقتراح ،لينقل ال ّرد
إلى «إسرائيل» فيكون االتفاق عندها ،برعاية أميركية.
وأمام هذا العرض ،ش ّكل مجلس الوزراء لجنة وزارية
لدرس االقتراح األميركي وتحديد موقف لبنان منه ،وأملت
المصادر أن «تس ّرع اللجنة في المهمة الموكلة إليها من
دون تأخير» ،إذ ذ ّك��رت في هذا اإلط��ار بقول هوكستاين
للجانب اللبناني «إذا أردت استعجال التنقيب يجب البتّ
بالخالف» .من هنا إنّ التأخير في الوقت الراهن «رهن بتّ
األمر لبنانيا ً قبل االنتقال إلى المرحلة التنفيذية للتنقيب،
من خالل إطالق المناقصة الدولية واعتماد اآللية المتعارف
عليها في هذا المجال ،بعدما كانت الحكومة السابقة أعدّت
الدراسات ووضعت دفاتر الشروط في انتظار تحديد موعد
إطالق المناقصة .وقد لمس الجانب اللبناني أنّ أحدا ً من
الشركات ال يقبل ببدء التنقيب قبل حسم النقاط العالقة».
لذلك ،أتت الوساطة األميركية إلطالق ملف النفط والسير
في التنقيب بحرا ً عن الغاز.

قزي ا�ستقبل ال�سفير الإيطالي
ووفد ًا من نقابة العمال والم�ستخدمين

قزي مستقبالً السفير اإليطالي
اطلع وزي��ر العمل سجعان ق��زي على مطالب اتحاد
نقابات العمال والمستخدمين في الشمال ،خالل استقباله
وفدا ً من االتحاد برئاسة شعبان بدره.
وأثار الوفد موضوع الضمان االجتماعي لجهة التأخير
الحاصل في إنجاز المعامالت ،وطالب بـ»ملء الشواغر
وزيادة عدد الموظفين عن طريق العمل بالفاتورة ،إذا تعذر
عن طريق مجلس الخدمة المدنية ،وزيادة عدد الغرف في
مجلس العمل التحكيمي لتسريع البت بالشكاوى العائدة
للمواطنين».
تلب المطالب ،واصفا ً
ول � ّوح بدره «بالتصعيد ما لم ُ ّ
قانون اإليجار كما أقر بـ»الجائر».

السفير اإليطالي

ثم التقى ق ّزي السفير اإليطالي جوسيبي مورابيتو،
وعرض معه العالقات بين البلدين ،خصوصا ً على صعيد
المساعدات االجتماعية والنقابية وبعض المشاريع
العائدة للبلديات.
وأكد وزير العمل على «أهمية المبادرة اإليطالية لعقد
مؤتمر حول تسليح القوى العسكرية اللبنانية» ،آمال في

حصول لبنان على «الح ّد األقصى من المساعدات لتعزيز
قدراته الدفاعية ،بما يناسب حاجته ،ألنه آن األوان ألن ال
يبقى إال سالح الدولة على أرض لبنان».
أما سفير إيطاليا فأوضح أنّ «البحث تناول العالقات
الثنائية بين البلدين والسبل اآليلة لتطويرها» ،مجددا ً
موقف بالده الداعم للبنان والحريص على أمنه واستقراره،
مبديا ً «االستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة في
المشاريع التي تنفذها الوزارة في أكثر من اتجاه».
ولفت مورابيتو إلى أنه ناقش مع قزي في المساعدات
التي تقدمها إيطاليا للحكومة اللبنانية على المستوى
االجتماعي ،م��ؤك��دا ً أنّ «ه��ذه المساعدات تذهب إلى
اللبنانيين وليس فقط للنازحين من سورية» ،مشددا ً على
«ضرورة مساعدة الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية
في لبنان بقضية هوالء النازحين».
كما التقى وزير العمل ،النائب سيمون أبي رميا ،النقيب
السابق ألصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي
عضيمي ،ووفدا ً من شركة  kvaالمكلفة بجبايات فواتير
الكهرباء.

الحاج ح�سن يعر�ض وماونتن تفعيل
الم�ساعدات لمواجهة تداعيات الأزمة ال�سورية

دع��ا الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي إل��ى إع��ادة درس قانون
اإليجارات الجديد ،ألنه مجحف بحق شريحة واسعة من اللبنانيين.
ورأى «القومي» في بيان أصدره عميد العمل والشؤون االجتماعية
نزيه روحانا ،وجوب إعادة دراسة القانون من قبل الهيئات المختصة،
وربطه بخطة إسكانية واجتماعية شاملة.
واعتبر روحانا أنّ قانون اإليجارات الذي أق ّرته الهيئة العامة للمجلس
النيابي أتى مجحفا ً بحق شريحة واسعة من اللبنانيين ،ألنه لم يقترن
بخطة إسكانية تراعي حقوق المستأجرين وأوضاعهم ،ال سيما الفقراء
منهم.
تحصن األم��ن االجتماعي
وأك��د روحانا على ض��رورة س��نّ قوانين
ّ
للبنانيين ،وت ّوفر للناس التعليم والمسكن والغذاء وال��دواء وسائر
التقديمات االجتماعية ،معتبرا ً أنّ األمن االجتماعي يشكل أولوية وطنية.
ون ّوه روحانا بالموقف الذي اتخذه االتحاد العمالي العام حيال قانون
اإليجارات ،ودعا القوى والفاعليات الحزبية والسياسية واالجتماعية
إلى دعم موقف االتحاد في الدعوة إلى إعادة النظر بقانون اإليجارات
المجحف.

�شهيب :لتطوير البنى التحتية
في مواجهة تراجع المت�ساقطات
أكد وزير الزراعة أكرم شهيب على «أهمية تطوير البنى التحتية الزراعية
وتوفير مستلزمات مواجهة مشكلة تراجع المتساقطات ،األمر الذي سيؤثر
على كمية ونوعية المياه في اآلبار الجوفية ،كما المياه السطحية» ،الفتا ً
إلى «أهمية ما تم إنجازه وما يتم العمل عليه في مجال إقامة البرك التلية
وتوجيه المزارعين للوسائل الحديثة في االستخدام الرشيد للمياه في
عمليات الري».
وشدّد خالل اجتماع عقده في مكتبه أمس ،على «تضافر الجهود بين
مختلف الوزارات والمؤسسات واإلدارات المعنية بالري والبنى التحتية
الزراعية والجهات المانحة» ،مطالبا ً بأن «يشمل التحريج مناطق إضافية
في جبل لبنان وفي المنطقة الشرقية لسلسلة جبال لبنان الغربية».
وحضر االجتماع ،المدير العام للوزارة لويس لحود ،ورئيس اللجنة
اإلداري���ة للمشروع األخضر ،ووف��د من البنك الدولي برئاسة موريس
سعادة ،وضعه في صورة مشروع SALMA Project (Sustainable
 )Agricultural Livelihood in Marginal Areasالممول من قبل
البنك الدولي بقيمة  20مليون دوالر أميركي ،وتمويل إضافي كهبة بقيمة
حوالى  7ماليين دوالر من (.)Global Environment Facility
وتجدر اإلشارة إلى أنّ المشروع يتضمن  3مكونات رئيسية هي:
 1إنشاء بنى تحتية زراعية وريفية (حوالى  13بركا ً ترابية وطرقاتزراعية بطول حوالى  40كلم).
 2تحريج وإعادة تحريج وإدارة الغابات ،بالتعاون مع البلدياتوالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية.
 3تنمية القدرات (في وزارة الزراعة والمشروع األخضر والمزارعين)عبر التدريب ووضع الخبرات التقنية من قبل البنك الدولي.
وأعرب الوفد عن «استعداد البنك الدولي للنظر في مشاركة البلديات
التي تعرب عن رغبتها في المشاركة في عمليات التحريج وفق المعايير
التقنية التي سيضعها الخبراء».
وأك��د أنّ «المناطق الخمس التي اختيرت لتكون نموذجا النطالقة
المشروع ،تم انتقاؤها بنا ًء على المعايير البيولوجية واإليكولوجية
باإلضافة إلى استعداد البلديات ،وفقا ً لخبراتها السابقة في مجال التحريج
وبطلب من المجتمع المدني وتمتد من الشمال إلى الجنوب».
وعرض المجتمعون ضرورة العمل لتقليل المخاطر الناتجة عن حرائق
الغابات ،وتم االتفاق على تقديم «الفاو» للمساعدة التقنية ووضع ورقة
تقنية في هذا المجال.

جمعية تجار اللحوم

وشدّد وزير الزراعة خالل استقباله رئيس جمعية تجار وبائعي اللحوم
الحمراء والدواجن واألسماك المبردة في لبنان سميح المصري« ،على
التعاون بين اإلدارات الرسمية والمجتمع األهلي للحفاظ على سالمة الغذاء
يمس غذاء اللبنانيين بأذى ،وإنزال
ومنع الغش ومكافحة االحتكار ،وكل ما ّ
أشد العقوبات بالمرتكبين» .وتط ّرق البحث خالل اللقاء إلى مجموعة من
مطالب الجمعية.

كركي تابع �أو�ضاع
المعالجين الفيزيائيين
استمع مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي
من وفد نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان لمطالب النقابة ،ال سيما
لجهة استفادة المعالجين الفيزيائيين من الضمان الصحي أسوة باألطباء
المتعاقدين مع الصندوق.
وقال كركي بعد لقاء الوفد الذي ض ّم نقيب المعالجين الفيزيائيين خليفة
خليفة ،رئيس مركز البحوث والدراسات حسن كركي ،مدير عام الـ OPTL
جورج بواري وامين الشؤون التربوية كارلو سعد :ان استراتيجية االدارة
ضمان كافة شرائح المجتمع ،وطلب من الوفد مراسلة الضمان االجتماعي
رسميا ً بالموضوع وت��زوي��د الضمان ببعض اإلحصائيات ح��ول عدد
المعالجين الفيزيائيين ومتوسط أعمارهم وعدد أفراد العائلة ومتوسط
الدخل ،ليُصار إلى إع��داد دراس��ة اكتوارية لتحديد نسبة االشتراكات
المتوجبة على ك ّل معالج.
وتطرق وفد النقابة الى موضوع تنظيم العالقة مع الصندوق من خالل
اتفاقية مهنية علمية ،والى موضوع الرموز المعتمدة حاليا ً وتسعير جلسة
العالج الفيزيائي واإلجحاف الالحق بالمعالجين الفيزيائيّين ،ووعد كركي
بأنه سيرسل الكتاب فور وروده الى اللجنة االستشارية الطبية العليا في
الصندوق لدراسة األعمال التي يقوم بها المعالجون الفيزيائيون ووضع
رموز خاصة إذا تطلب األمر.
وقال :الضمان حاجة وطنية لكافة شرائح المجتمع سواء كانت محدودة
الدخل او من أصحاب المهن الحرة ،وان من مصلحة الجميع الخضوع
للضمان االجتماعي لتأمين العناية الطبية ،بعدما أثبت الضمان على م ّر
األعوام بأنه مؤسسة اجتماعية قادرة على تأمين العناية الطبية ،وهي
اصبحت ممكننة وعلى مشارف الربط االلكتروني مع مقدمي الخدمات
الطبية.

«فرعية الأ�شغال» بحثت ال�سالمة
في م�ستودعات الغاز والنفط
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة االشغال العامة والنقل
والطاقة والمياه جلستها االولى ،في حضور رئيس اللجنة الفرعية
النائب محمد الحجار ،والنائبين حكمت ديب وجوزف المعلوف.
كما حضر الجلسة المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس،
مستشارة وزير الطاقة والمياه صفاء ابراهيم ،المدير العام للدفاع
المدني العميد ريمون خطار ونبيل صالحاني ،المدير العام
لمؤسسة المقاييس والموصفات «ليبنور» النا درغام ،ممثلتا وزارة
البيئة سمر مالك والفت حمدان ،ممثل معهد البحوث الصناعية
انطوان فيصل ،وممثل المديرية العامة لقوى االمن الداخلي المقدم
محمد ضامن.
خصصت الجلسة للبحث في كيفية تأمين السالمة العامة في
ّ
مستودعات الغاز والنفط ،وفي محطات الوقود في لبنان ،حيث
استمعت الى آراء ال��وزارات واإلدارات المعنية بشأن الخطوات
المطلوبة من أجل تأمين السالمة العامة الضرورية ،وطلب من
ممثلي اإلدارات المعنية وضع تصور شامل حول السبل الواجب
اتباعها لتأمين السالمة العامة في ك ّل ما يتعلق بالمحروقات
وتحديد الخطوات التشريعية المطلوبة ،على ان تعاود اللجنة
اجتماعها بعد اسبوعين الستكمال البحث في الموضوع.

الحاج حسن مجتمعا ً إلى الوفد الصناعي (داالتي ونهرا)
بحث وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن مع نائب
ممثل األمين العام لألمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي روس ماونتن ،في أط��ر تفعيل
المساعدات الدولية للبنان لمواجهة تداعيات األزم��ة
السورية والنازحين على االقتصاد اللبناني.
وط��رح ال��ح��اج حسن خ�لال االج��ت��م��اع ال��ذي حضره
المدير العام للوزارة داني جدعون أهمية دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على األراضي اللبنانية ألنها الوسيلة
األه � ّم لترسيخ اللبنانيين في مناطقهم ،وتأمين فرص
العمل لهم ،وذلك عبر إقامة صناعات غذائية جديدة ودعم
تلك القائمة في البقاع ،ودعم صناعة األحذية في الضاحية
الجنوبية لبيروت وب��رج حمود وال��ج��ن��وب ،وصناعة
المفروشات في طرابلس والشمال عموما ً وصيدا.
ثم تابع الوزير الحاج الحسن مع وفد من لجنة أصحاب

المصانع المتض ّررة في عدوان تموز  2006برئاسة الحاج
أسامة حلباوي ،ملف التعويضات الواجب تخصيصها
مؤسساتهم ولم يستفيدوا حتى
للصناعيين الذين ُد ّمرت
ّ
اآلن من أيّ تعويضات ،األمر الذي يحول دون عودة العمل
في هذه المصانع ،بسبب عدم قدرة أصحابها على إعادة
بنائها وتجهيزها.
وقال الحاج حسن إنه يولي هذا الملف االهتمام الكبير،
طالبا ً استكمال كامل المعطيات التي في حوزة مصرف
لبنان الذي أصدر تعميمين بهذا الخصوص حمال الرقم
 95 / 95والرقم  ،255أديا الى إف��ادة عدد ضئيل من
الصناعيين منهما ،فيما لم ُتقبل طلبات غالبية الصناعيين
المتض ّررين حينها.
وطرح مع الوفد أهمية وضع اآللية المناسبة لرفعها الى
مجلس الورزاء تمهيدا ً إلقرارها.

غ�صن دعا �إلى وقف م�سل�سل المماطلة في ال�سل�سلة

�صالح :لترفيع مالك كهرباء لبنان و�إال الت�صعيد
افتتح رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن المؤتمر
الصحافي ال��ذي عقدته نقابة موظفي وعمال مؤسسة
كهرباء لبنان أمس في مق ّر االتحاد ،بإعالن تأييده «التام
لموظفي الكهرباء في حقهم بإقرار قانون ترفيع المالك،
واستعداد االتحاد العام للوقوف إلى جانبهم في جميع
التحركات» ،مشددا ً على «ضرورة وقف مسلسل المماطلة
في قضية سلسلة الرتب والرواتب وعدم مسؤولية العامل
والموظف في تأمين الموجبات المالية إلقرار هذا الحق».
وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مجددا ً
بر ّد قانون اإليجارات «التهجيري» ألنه «سيتسبّب بكارثة
اجتماعية تالمس الصراع األهلي».
وأضاف :بعدما أنجز المجلس النيابي مشكورا ً قانون
وغب الطلب والمياومين في كهرباء لبنان،
جباة اإلك��راء
ّ
يجب استكمال هذا العمل بتثبيت العاملين كافة خالفا ً
للقانون وعلى قاعدة المساواة مع التأكيد على أحقية
متط ّوعي عناصر الدفاع المدني في موقفهم.
وأكد غصن أنّ «ك ّل هذه القضايا ستكون موضع بحث
في اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي عند الحادية
عشرة قبل ظهر غد (اليوم) في مق ّر االتحاد».
بعد ذلك تال نقيب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء
لبنان وأمين شؤون البيئة والصحة والسالمة المهنية
في هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي شربل
صالح بيانا ً جاء فيه:
«ال ب ّد من توجيه كلمة شكر لقيادة االتحاد العمالي العام
الستضافتها المؤتمر في هذه الظروف الصعبة التي يعاني
منها الوطن على ك ّل الصعد وخصوصا ً على الصعيدين
االقتصادي واألمني وجرأة المجلس النيابي رئيسا ً ونواباً،
على إعادة الحياة للمجلس من خالل عودة التشريع وإعادة
يختص
الحياة لإلدارات والمؤسسات العامة ،وتحديدا ً بما
ّ
بقانون تثبيت عمال غب الطلب وجباة اإلكراء الذين كناّ
وال نزال نسعى ليصبحوا جزءا ً من مالك المؤسسة إلبعاد
شبح الخصخصة عنا وعن المؤسسات العامة.
إال أنه ال يسعنا إال التوجه من خالل مؤتمرنا الصحافي

إلى نواب األم��ة ،بإنصاف مالك المؤسسة والمتعاقدين
ينص على إجراء
معها بحيث ال يجوز أليّ قانون أو مرسوم ّ
مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة ،إال أنه
يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بلحظ ترفيع مالك المؤسسة للفئات
األعلى إفساحا ً في المجال لملء المراكز الشاغرة بالفائزين
في قانون تثبيت عمال غب الطلب وجباة االكراء.
وعليه ،فإننا كنقابة عمال كهرباء لبنان ،نتوجه
من المجلس النيابي مجددا ً لوضع قانون ترفيع مالك
المؤسسة وإقراره على جدول أعمال الجلسة التشريعية
المخصصة يومي األربعاء والخميس في  9و 10نيسان
الجاري حرصا ً منا على سالمة التشريع وحفاظا ً على
حقوق العمال والمستخدمين في مالك المؤسسة وإفساحا ً
في المجال للزمالء الوافدين إلى المؤسسة من عمال غب
الطلب وجباة االكراء لتعبئة الشواغر فيها.
إنّ نقابة كهرباء لبنان تعلن أنها ليست من هواة
المغامرات واالعتصامات والتهديد والوعيد ،وال يمكنها
أن تقف مكتوفة األيدي أمام هدر حقوق عمالها ،فماضيها
وحاضرها ومستقبلها يشهدون على ثبات مواقفها وعدم
التراجع أمام سلب حقوقها أو المساومة على مكتسباتها،
فحذار من ج ّرنا إلى ما ال ُتحمد عقباه فنحن أول من طالب
بتثبيت المياومين ،وإننا مع أي مطلب عمالي أليّ فئة من
العمال في أي مؤسسة كانوا إلعادة الحياة إلى المؤسسات
العامة ووقف النزف البشري الحاصل فيها نتيجة وقف
التوظيف في هذه المؤسسات.
كما نعود ونؤكد ،على نواب األمة إقرار مشروع قانون
الترفيع لمؤسسة كهرباء لبنان حتى ال نضطر إلى اإلقدام
على خطوات تصعيدية ال نأمل أن نصل إليها ألنها ستكبّد
الوطن والمواطن على ح ٍّد سواء أض��رارا ً ال تحمد عقباها
كتوقف معامل اإلنتاج.
ودعت النقابة العمال والمستخدمين إلى التج ّمع في
المؤسسة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد األربعاء،
تمهيدا ً
للتوجه إلى ساحة رياض الصلح للتظاهر».
ّ

�صالح يعدّ د �إنجازات المجل�س ال�سابق

الئحتان مكتملتان تتناف�سان غد ًا
على مجل�س جديد لنقابة خبراء المحا�سبة
تجرى االس��ت��ع��دادات على أشدّها
في نقابة خبراء المحاسبة النتخاب
نقيب ومجلس ج��دي��د ف��ي الجمعية
العمومية التي تعقدها في األولى بعد
ظهر غد االربعاء في مركز النقابة ،شارع
المتحف.
وتتنافس على ال��ف��وز ف��ي العملية
االنتخابية لوائح وأسماء عدة ابرزها
اثنتان االول��ى (الئحة العمل النقابي)
برئاسة ايلي عبود ال��ذي اعلن أمس
برنامجه المتض ّمن تفصيالً حول العمل
على تعزيز وتفعيل معهد التدريب
المهني والندوات وال��دورات التدريبية
المتخصصة ،تأمين م���وارد لتدريب
المتدرجين ،إض��اف��ة لتشكيل لجنة
م��ن أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص ف��ي مجال
القوانين ،العمل على تفعيل العالقة
مع وزارت��ي المال والعدل ومؤسسات
رقابية ،إح��ي��اء دور المجلس األعلى
للمحاسبة ،تفعيل العالقة مع الهيئات
االقتصادية والمهن الحرة اللبنانية
والعربية والدولية ،تفعيل عمل صندوق
التعاضد واالستفادة لألعضاء ،تأمين
الموارد لصندوق التقاعد ،تعديل قانون
المهنة وتفعيل عمل الجهاز االداري
والتقني في النقابة.
أم��ا الالئحة الثانية فهي «الئحة
النقابة للمهنة» برئاسة ايلي رزق الله،
وركز بيانها االنتخابي على تعزيز مهنة
خبير المحاسبة مهنيا ً وإداري�ا ً ومالياً،
وصوال ً الى اإلسهام في تحديث القوانين
الضريبية اللبنانية والسهر على تطبيق
المعايير الدولية التي كان لبنان احد

المساهمين في وضعها والعمل على
تتعميمها اوروبيا وعربيا وتطبيقها.
ومن المرشحين لمركز نقيب أيضا
أن��ط��وان أب��و سليمان ،سركيس صقر
وجينا شماس.

السلف
إنجازات َّ

وامس عقد النقيب الحالي أمين صالح
مؤتمرا ً صحافيا ً أوج��ز فيه ما حققه
المجلس خالل السنتين المنصرمتين
مكتفيا ً بذكر أبرز عناوين الحصاد كما
سماها وهي:
 - 1الهيكلية االدارية – نظام العمل
وشؤون المستخدمين.
 - 2النظام المالي.
 - 3النظام الداخلي.
 - 4إنشاء المعهد العلمي والتقني.
 5إنجاز برامج التدريب وإج��راءدورات التدريب المتخصصة للمتدرجين
واالعضاء.
 - 6اجراء االمتحانات.
 - 7إنجاز برنامج االمتحانات.
 - 8إصدار المجلة.
 - 9اعداد الحسابات والموازنات.
 - 10تخصيص ط��اب��ق للجنة
االمتحانات لسالمة نزاهة االمتحانات
وشفافيتها.
 - 11ان��ش��اء المكتبة وت��زوي��ده��ا
بأحدث المراجع والكتب.
 - 12اع�����داد ال���م���راج���ع ل��م��واد
االمتحانات.
 - 13اجراء بعض التحسينات في
المبنى.

 - 14ان��ش��اء مستودعات جديدة
واالستفادة من مساحات ضائعة.
 - 15تفعيل اجتماعات الجمعيات
العمومية.
 - 16انهاء الحسابات المعلقة منذ
عام  2009ولغاية .2011
 - 17االنفتاح على الدوائر الرسمية
واالدارات العامة والجامعات كافة.
 - 18ال��م��ش��ارك��ة ف��ي المؤتمرات
المهنية المحلية والدولية.
 - 19البدء بمكننة اعمال النقابة.
 - 20اص���دار كتاب يضم قانون
النقابة وانظمتها.
 - 21إح��ي��اء ص��ن��دوق التقاعد
وانتخاب لجنة ادارته.
 22ان��ج��از ح��س��اب��ات ص��ن��دوقالتقاعد.
 - 23زي���ادة ال��م��ع��اش التقاعدي
من  200$الى  500$ابتداء من العام
.2014
 - 24زي���ادة م���وارد النقابة عن
طريق تحسين جباية رسوم االنتساب
واالشتراك ورسم الواحد بااللف.
 25اص��دار دليل حديث ألعضاءالنقابة ،وجمع وتجليد ك ّل منشوراتها.
وتمنى ص��ال��ح للمجلس الجديد
المضي في سياسة التحديث العلمي
ّ
والمهني التي أرسى والمجلس قواعدها،
ال سيما في مجال التدريب والتعليم
المستم ّر لبناء القدرات المهنية العالية
لخبير المحاسبة المجاز ن��ظ��را ً إلى
دوره المه ّم على الصعيدين المالي
واالقتصادي.

