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اقت�صاد

دعت �إلى الإ�ضراب والتظاهر الثالثاء

�سالمة و�سعيد افتتحا الم�ؤتمر الم�صرفي العراقي ـ اللبناني

هيئة التن�سيق :نرف�ض �أي �صيغة ال ت�أخذ
بزيادة  121في المئة لجميع القطاعات

ت�شديد على التعاون في تنظيم القطاع ومكافحة تبيي�ض الأموال

دع��ت هيئة التنسيق النقابية جميع قطاعاتها إلى
«تنفيذ اإلضراب العام الشامل يوم الثالثاء في  29الحالي
في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد
التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات واإلدارات
العامة وإدارة الجامعة اللبنانية وفي المطار والمؤسسات
العامة والمصالح المستقلة وسرايا المحافظات ومراكز
األقضية والبلديات ،وإلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة
المركزية التي ستنطلق من أمام البنك المركزي  -الحمراء،
عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم اإلضراب
عينه ،مرورا ً بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف
ووصوال ً إلى المجلس النيابي».
وفي بيان أصدرته أمس بعد اجتماع عقدته في مق ّر
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ،أشارت الهيئة
إلى أنها ستعقد «مؤتمرا ً صحافيا ً عند الرابعة بعد ظهر
االثنين  28الحالي أم��ام مبنى وزارة التربية والتعليم
العالي ،لتوضيح وشرح موقفها للرأي العام ،والرد على
االفتراءات والمغالطات واألضاليل المكشوفة األهداف»،
مؤكدة أنّ تحركها «ك��ان وما زال تحركا ً نقابيا ً مستقالً
وبعيدا ً ك ّل البعد عن االنقسامات السياسية».
وأشارت إلى أنّ «ربط اإليرادات بالسلسلة هو لتخفيض
أرقامها ونهب حقوقنا في تصحيح مستحق لرواتبنا تأخر
موعده  18سنة ويوازي نسبة التضخم المعترف بها 121
في المئة من ضمنها نسبة غالء المعيشة على رواتب
 ،2008وهو أيضا ً إللغاء البنود الضريبية التي يجب
فرضها على أرباح الريوع المصرفية والعقارية ،وعدم
مكافحة الفساد والهدر والسرقات للمال العام ،ولتفكيك
السلسلة إل��ى سالسل عن طريق إعطاء نسب زي��ادات
غالء معيشة مختلفة بين قطاع وآخر ،ولتمرير تعليمات
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر باريس 3

عن طريق ضرب نظام التقاعد وتعويض نهاية الخدمة،
وتصفية التعليم الرسمي وتلزيمه للقطاع الخاص لتعميق
الفرز المذهبي والطائفي بين اللبنانيين ،وتطبيق التعاقد
الوظيفي والخصخصة عبر إقفال باب التوظيف وفتح باب
التعاقد إلنهاء مشروع الدولة».
وأض��اف البيان« :يقومون بتغطية ذل��ك بالتهويل
على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بالتضخم ورفع
األسعار واألقساط بسبب السلسلة مدعين حمايتهم من
أخطارها عليهم وعلى االقتصاد الوطني ،وبكلمة واحدة
نرد متوجهين إليهم :خذوا منا ومن حقوقنا في المفعول
الرجعي طيلة  18سنة منذ  1996وحتى ،2012/7/1
وما يوازيها أيضا ً من أم��وال كبار المودعين ومن أرباح
أصحاب الريوع المصرفية والعقارية ،وأمنوا بها التغطية
الصحية الشاملة للفقراء وتحسين نوعية التعليم الرسمي
توفيرا ً لمجانية التعليم الرسمي وللجم االرتفاع العشوائي
في األقساط المدرسية بسبب أو من دون سبب».
ورفضت الهيئة «أي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية
المكلفة من الهيئة العامة ببحث مشروع سلسلة الرتب
وال��روات��ب ،إذا لم تأخذ بزيادة  121في المئة لجميع
القطاعات ،من دون تخفيض أو تقسيط أو تجزئة كما أعطي
للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ،وإذا لم تحفظ وحدة
التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص،
واحتساب المفعول الرجعي اعتبارا ً من 2012/7/1
حسب االتفاقات».
وطالبت بـ»تمويل السلسلة من الريوع المصرفية
والعقارية ومن األمالك البحرية ومن وقف الهدر والفساد
في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وتحسين الجباية
لألموال العامة» ،محذرة من «فرض الضرائب على الفقراء
وأصحاب الدخل المحدود».

الم�شنوق ت�س ّلم من نظريان
درا�سة الأثر البيئي ّ
ل�سد ج ّنة
أع��ل��ن وزي���ر البيئة محمد المشنوق أ ّن���ه تلقى من
وزير الطاقة والمياه آرت��ور نظريان دراس��ة األثر البيئي
لمشروع س ّد ج ّنة على نهر إبراهيم والتي أنجزت في
نيسان  ،2008الفتا ً إلى أنّ وزارة البيئة ّشكلت لجنة
لتقييم هذه الدراسة ومضمونها خصوصا ً أنها أعدّت
قبل عام  2008بينما تنص المادة  13من المرسوم الرقم
 2012\8633على أنّ دراسات األثر البيئي تبقى صالحة
لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.
وأش��ار المشنوق في بيان أم��س ،إلى «أنّ وزارة البيئة
ستبلغ وزارة الطاقة موقفها من الدراسة من كل الجوانب
بحسب األصول خالل فترة أسبوعين».

جادة فؤاد بطرس

من ناحية ثانية ،استضافت وزارة البيئة اجتماعا ً تقنيا ً
للخبراء ّ
نظمه مجلس اإلنماء واإلعمار ،للبحث في مشروع
طريق الحكمة – جادة شارل حلو في األشرفية المعروف
بجادة فؤاد بطرس ضمن إطار مرحلة تحديد نطاق تقييم
األثر البيئي للمشروع تطبيقا ً للمرسوم 2012/8633
(أصول تقييم األثر البيئي).

وتمت خ�لال االجتماع مناقشة الخطة التي ست ّتبع
لتقييم اآلث��ار المحتملة للمشروع ،ال سيّما في ما يعود
للهواء والضجيج ،اآلث��ار واإلرث الثقافي ،المساحات
ال��خ��ض��راء وال��م��ن��اظ��ر الطبيعية واألث����ر ال��ب��ص��ري،
ال��ج��ان��ب االج��ت��م��اع��ي – االق��ت��ص��ادي ،وح��رك��ة السير.
وقد سبق هذا اللقاء اجتماع بعنوان «مشاركة العامة»
ّ
نظمه مجلس اإلنماء واإلعمار بتاريخ  22نيسان 2014
في فندق «لو غبريال» – األشرفية.
وأ ّكد المشنوق أ ّنه إذ يع ّول على أهمية مثل هذه اللقاءات
تطبيقا ً للمادة السابعة من المرسوم  ،2012/8633يذ ّكر
كل المعنيّين أو المهت ّمين ،الذين لم تتسنّ لهم فرصة
المشاركة في أحد االجتماعين ،أو التعبير عن رأيهم في
ما يعود إلى تحديد نطاق تقييم األثر البيئي للمشروع
المذكور ،بإرسال أي مالحظات لديهم إلى ال��وزارة على
رق��م الفاكس  ،01-976535وذل��ك قبل  5أي��ار .2014
السفير الصيني
وكان وزير البيئة التقى سفير الصين في لبنان جيانغ
جيانغ ،وعرض معه األوضاع العامة وسبل التعاون في
المجال البيئي.

لجنة الم�صروفين من «باك»
�أعلنت ت�صعيد تحركها

قزي وجريج والضاهر ووفد PAC

أعلنت لجنة متابعة حقوق الموظفين المصروفين من شركة «باك»
«استئناف تحركها المطلبي بوتيرة تصاعدية في ظل استمرار مجموعة
شركات «روتانا» المملوكة من األمير الوليد بن طالل في التغاضي عن
سماع صوتنا وإعطائنا حقوقنا المشروعة».
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنّ «أكثر من أربعمئة عائلة تنتظر الفرج
الذي لم يلح حتى اآلن على رغم كل الجهود والمساعي التي بذلها أكثر
من طرف ومسؤول من أجل تمكين الموظفين المصروفين من شركة باك
من تحصيل مستحقاتهم» ،الفتة إلى أنّ «مجموعة شركات روتانا لم
تتجاوب مع تلك الجهود والمساعي ،بل ولم تتكبد عناء تكليف من يمثلها
في االجتماع الذي عقد في وزارة العمل».
وقرر الموظفون المصروفون «إزاء هذا االستهتار بالحقوق المشروعة
على رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها ،معاودة التحرك
على أكثر من صعيد وتصعيد االحتجاجات للضغط على الجهة التي ما
زالت تتلكأ وتماطل في تسديد مستحقاتنا الثابتة بموجب االتفاقية التي
جرى توقيعها برعاية وزارة العمل منذ حوالى سنتين» ،داعين وسائل
اإلعالم إلى مواكبة تحركهم.

في وزارة العمل

وكان وزير العمل سجعان قزي ،استقبل وزير اإلع�لام رمزي جريج
والمدير العام للمؤسسة اللبنانية لإلرسال  LBCIبيار الضاهر ووكيله
كارلوس أبو ج��وده والبروفسور ج��ورج خديج وكيل المصروفين من
شركة  PACوالمحامي جوزف زغيب وكيل تصفية الشركة.
وحضر االجتماع المحامي ميشال خديج والزميالن بسام أبو زيد وغيتا
قيامه عن الموظفين المصروفين من الشركة ومستشار الوزير موسى
فغالي .وكان عرض آللية تنفيذ قرار إعطاء الموظفين حقوقهم من قبل
الشركة.
وأشار ق ّزي بعد االجتماع إلى أ ّنه ت ّم االتفاق «على أنّ حق الموظفين
حتمي بقرار قضائي وبإقرار كل الفرقاء ،وإنّ االختالف مستمر على آلية
ّ
الحق وإعطاء التعويضات ،لذلك اتفقنا على مواصلة االجتماعات
تنفيذ هذا
ً
وإجراء االتصاالت مع الفريق الذي كان غائبا عن هذا االجتماع ،وهو شركة
«روتانا» بشخص األمير الوليد بن طالل».

اف��ت��ت��ح ح��اك��م م��ص��رف ل��ب��ن��ان
ري����اض س�لام��ة وم��ح��اف��ظ البنك
المركزي العراقي عبدالباسط تركي
سعيد صباح أم��س ،أعمال المؤتمر
ال��م��ص��رف��ي ال���ع���راق���ي -اللبناني
ال��ذي انعقد ف��ي فندق «موفنبيك»
ف���ي ب���ي���روت ،ف���ي ح��ض��ور سفير
ال��ع��راق ف��ي ل��ب��ن��ان رع���د األل��وس��ي
وح��وال��ى  300م��ش��ارك م��ن رؤس��اء
وكبار المسؤولين في المؤسسات
المصرفية العراقية واللبنانية.
ويستمر المؤتمر على م��دى يومين
وتنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال
باالشتراك مع البنك المركزي العراقي
ومصرف لبنان وبالتعاون مع رابطة
ال��م��ص��ارف ال��خ��اص��ة ف��ي ال��ع��راق
وجمعية مصارف لبنان.

أبو زكي

وق���د اس��ت��ه��ل ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح
الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد
واألعمال رؤوف أبوزكي الذي لفت إلى
«أنّ العالقات االقتصادية والمصرفية
بين لبنان والعراق قديمة العهد ،إذ
أسس بنك الرافدين فرعا ً له في لبنان
ّ
ع��ام  1948وك���ان ب��ذل��ك أح��د أق��دم
البنوك العاملة في لبنان».

الجلبي

ثم تحدث رئيس رابطة المصارف
الخاصة في العراق عدنان الجلبي،
فأشار إل��ى أنّ خطط التطوير لدى
ال��م��ص��ارف «ت��ت��رك��ز على محورين
رئيسيّين ،المحور األول ه��و بناء
البنية التحتية للقطاع المصرفي
ب���إش���راف م��ب��اش��ر م��ن ق��ب��ل البنك
المركزي العراقي ،أما المحور الثاني
فيم ّثل جهود المصارف في التطوير
ووضع الخطط التي يجب أن ترتكز

المشاركون في المؤتمر
على استخدام التكنولوجيا الحديثة
في العمل المصرفي».

باسيل

ق���ال رئ��ي��س جمعية ال��م��ص��ارف
اللبنانية فرنسوا باسيل« :قد يكون
حجم مصارفنا اللبنانية العاملة في
العراق صغيرا ً قياسا ً إلى ضخامة
السوق المصرفية العراقية ،على
رغم كون  80في المئة من إجمالي
ال��م��وج��ودات و 90ف��ي ال��م��ئ��ة من
إج��م��ال��ي ال���ودائ���ع ه��ي م��ن حصة
المصارف الحكومية السبعة ،غير
أننا نذهب إل��ى ال��ع��راق ،ه��ذا البلد
الشقيق والعزيز ونحن نتطلع بأمل
إلى هدفين متكاملين ،يتمثل
األول في خدمة زبائننا التقليديين
والجدد بكفاءة وتنافسية مشروعة،
وقد اعتدنا على التنافس في لبنان

ارتفاع �أ�سعار البنزين
في �إيران بن�سبة  75في المئة
قفزت أسعار البنزين في إيران بما يصل إلى  75في المئة أمس ،مع خفض الدعم
الحكومي للوقود ،إذ ارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق
سيارة من أربعة آالف ريال إيراني ( 0.16دوالر) للتر إلى سبعة آالف ريال (0.28
دوالر) ،وقفز سعر البنزين الذي يباع خارج نظام الحصص من سبعة آالف إلى
عشرة آالف ريال ،وزادت أيضا ً أسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.
وتدافع اإليرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم قبل ارتفاع
األسعار لكن لم ترد تقارير عن اضطرابات ،على عكس ما حدث في  2007عندما
وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص
ببطاقات للمرة األولى.
وكانت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية نقلت أمس عن وزير الداخلية عبد الرضا
رحماني فضلي قوله« :نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في األقاليم والمدن
والمناطق القروية ،لكن من المتوقع أن تمر هذه الخطة من دون مشاكل أو استياء
من الناس».

ن�شاطات اقت�صادية
{ اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س م��ج��ل��س
إدارة المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل
عيتاني ف��ي مكتبه ف��ي المؤسسة
وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم
وبحث معه سبل التعاون المشترك
ب��ي��ن «إي�����دال» وال�����وزارة لتعزيز
االستثمارات ودع��م جهودهما في
تحفيز النمو االقتصادي.
وأوضح بيان صادر عن «إيدال»
أنّ اللقاء يأتي في سياق «الجهود
التي يبذلها ك ّل من «إيدال» ووزارة
االقتصاد من أجل مواكبة المرحلة
الحالية والبحث في سبل تفعيل
استقطاب االستثمار األجنبي المباشر
وت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة
والترويج للبنان كوجهة استثمارية
رئيسية في المنطقة».
وأك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة
المؤسسة نبيل عيتاني خالل اللقاء
أنّ «لالستثمارات دورا ً رئيسيا ً في
النمو االقتصادي» ،وقال« :إنها توافر
فرص عمل جديدة لمواردنا البشرية
الوطنية المتخصصة والكفوءة».
وش���دّد عيتاني على «ض��رورة
توفير المناخ والبيئة االستثمارية
المالئمة م��ن خ�لال توفير البنية
التحتية القانونية والخدماتية
والتكنولوجية المتطورة».
وأثنى حكيم على الجهود التي
تبذلها «إي�����دال» م��ن أج���ل تنمية
القطاعات اإلنتاجية» ،مشيرا ً إلى
أنّ البحث ت��ط � ّرق إل��ى «ال��ت��ع��اون
والتنسيق المستقبلي مع المؤسسة
لما فيه مصلحة االقتصاد عا ّم ًة»،
وأضاف« :جرى التداول في موضوع
م��واك��ب��ة ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة لمدينة
طرابلس التي أثنى المجتمعون على
نجاحها ،وض��رورة إرفاقها بخطة
تنموية تساهم في تطوير المدينة
وترويج الفرص االستثمارية فيها».
{ بحث وزي��ر السياحة ميشال
ف��رع��ون م��ع ال��وزي��ر السابق للنقل
ال��ت��ون��س��ي وال��ق��ي��ادي ف��ي «ح��زب
النهضة التونسي» كريم هاروني
في العالقات الثنائية وخصوصا ً
على الصعيد السياحي.
ولفت هاروني إلى أنه عرض مع
فرعون النشاط السياحي وإمكان
التبادل السياحي بين البلدين في
ظل االستقرار األمني والسياسي.
ث ّم استقبل وزير السياحة أعضاء
«م���س���رح ك���رك�ل�ا» :إي���ف���ان وع��م��ر
كركال والممثل رفعت طربيه الذين
وضعوا ال��وزي��ر فرعون في أج��واء
حركة مسرح كركال خالل السنتين

(أكرم عبد الخالق)
وفي كل الدول التي نوجد فيها ،والتي
يزيد عددها اليوم عن ثالثين دولة.
أم���ا ه��دف��ن��ا ال��ث��ان��ي فيكمن في
ال��م��س��اه��م��ة ف���ي ت��ط��وي��ر ال��س��وق
المصرفية ال��ع��راق��ي��ة عبر تطوير
تقنيات العمل المصرفي في العراق،
تطوير وتحديث الخدمات المصرفية
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي تحتاجها ال��س��وق
العراقية ،وإصدار خطابات الضمان
والبطاقات االئتمانية والعديد من
األنشطة المصرفية وأدوات الدفع،
ك��ال��ت��ح��وي�لات م��ن وإل����ى ال��ع��راق
وخدمات المصارف المراسلة وفتح
وتثبيت االعتمادات المستندية».

تركي

أما محافظ البنك المركزي العراقي،
فقد رأى «أنّ العراق ولبنان مهيئان
تماما ً ألن ي��ع��ودا رائ��دي��ن ف��ي هذه

المنطقة في نقل الصناعة المصرفية».
وقال« :نحن حريصون على أن ننتقل
س��ري��ع�ا ً إل��ى م��ا يعمل ب��ه الجهاز
المصرفي في العالم ولذلك سنعمل
في نهاية عام  2014والنصف األول
من عام  2015على أن تكون البنية
التحتية للجهاز المصرفي في العراق
مهيئة تماما ً الستقبال الخدمات
الحديثة والمتطورة كافة في آخر
تطبيقات الصيرفة في العالم».

سالمة

لفت حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة إل��ى «سعي مصرف لبنان
لبناء أفضل العالقات مع المصارف
ال��م��رك��زي��ة دول��ي �ا ً وب��ص��ورة أخص
ع��رب� ّي�اً» .وق���ال« :نحن نتطلع إلى
ال��ت��ع��اون م��ع ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي
العراقي في مجاالت تنظيم المهنة

المصرفية وأيضا ً في مجال الرقابة
المصرفية ومكافحة تبييض األموال.
وف��ي إط��ار ه��ذا ال��ت��ع��اون ،نأمل أن
يتوسع العمل المصرفي في البلدين
من خالل تأسيس مصارف وفروع لها
تبعا ً لمعايير مقبولة من السلطات
النقدية ،وبالتالي يكون التعاطي
معها ،تعاطيا ً سليما ً يخدم االقتصاد
والقطاع المصرفي ف��ي البلدين».
وأض����اف س�لام��ة« :إنّ األوض����اع
التي تواجهها الدول العربية دقيقة
وحساسة بسبب التغيرات والتقلبات
ّ
األمنية والسياسية ،وكلنا معنيون
باألمر ،ولكن وعلى رغم الصعوبات
علينا التقدم في تنفيذ معايير بازل
  3وعلى كل المصارف العاملة فيلبنان التقيد بتعاميم مصرف لبنان
وال سيما تلك المتعلقة بتنفيذه».
واعتبر سالمة أنّ «تحسين العالقة
بين المصارف وزبائنها أمر أساسي
لالستقرار التسليفي ،ومن أجل ذلك،
ق���رر م��ص��رف ل��ب��ن��ان إن��ش��اء وح��دة
لحماية المستهلك تكون منشأة لدى
لجنة الرقابة وتستند في عملها على
ق��رار م��ن المجلس ال��م��رك��زي ،وهي
تهدف إلى التأكد من أنّ المصارف
مجهزة لتأمين الشفافية والحوكمة
وبأنها تتعاطى بالتساوي مع كل
زب��ائ��ن��ه��ا» ،وط��م��أن أنّ «األوض���اع
في لبنان مستقرة نقد ّياً ،والليرة
اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة
على رغم كل اإلشاعات التي رافقت
ال��ن��ق��اش��ات ح���ول سلسلة ال��رت��ب
والرواتب ،كذلك إنّ عمليّة اإلصدار
األخير لليوروبوندز بمبلغ  1,8مليار
دوالر الذي أنجزته وزارة المالية من
قبل الدولة اللبنانية ،أكدت أنّ أسعار
الفوائد المعمول بها واقعية وتعبر
عن التوازنات في السوق».

�أمل بالتوافق في انتخابات ال�صناعيين اليوم

�صراف :لمجل�س �إدارة متكامل ومتفاهم
عشية انتخابات مجلس إدارة جمعية الصناعيين
اللبنانيين ،المق ّررة اليوم السبت ،أعلن عميد الصناعيين جاك
صراف «أنّ المساعي ال تزال جارية للتوصل إلى توافق»،
مؤكدا ً في حديث لـ»المركزية» أن «الوضع مفتوح على ك ّل
الخيارات ،إذ هناك حوار قائم للتوافق ،وفي المقابل هناك
اتجاه إلى عدمه ،وحتى اآلن لم يُحسم األمر نهائياً ،على رغم
أنّ النوايا الوفاقية موجودة لدى جميع األطراف».
وع ّما تردّد عن مساومة للمداورة في رئاسة الجمعية في
ما بين المرشحين ،قال« :هذا الكالم ال يجوز قانونا ً وكذلك في
التعهّدات ،وإذا ما حصلت مثل تلك المساومة فالصناعيون
أنفسهم يق ّررون ذلك ،كما أنه ال يمكن الح ّد من طموح أشخاص
آخرين يرغبون كذلك في الترشح لرئاسة الجمعية ،إن من
داخل مجلس اإلدارة أو خارجه .من هنا إنّ المساومة ليست
وسيلة للدخول في مسار المناورة لالتفاق .بل إننا نعمل
موحدة توافقية» ،وتابع صراف :االتجاه السائد
على الئحة ّ
اليوم ،هو التوافق على الرجل المعتدل فادي الجميّل لترؤس
جمعية الصناعيين ،وعلى مجلس إدارة متكامل متفاهم في ما
بين أعضائه ،ومترابط ضمن هدف واحد .إذ إنّ القوة ليست
محصورة بالرئيس فحسب ،إنما أيضا ً بمجلس إدارة متكامل
ومتفاهم .ال يمكن أن ينض ّم إلى مجلس اإلدارة أشخاص
ال يتمتعون بالتجربة ،ألنّ الصناعة اليوم تتطلب رئيسا ً
وأعضاء متكاملين يعرفون بعضهم البعض ،وعاينوا األمور
سوياً ،ويعرفون المشكالت والمطالب الصناعية.
وقال ردا ً على سؤال« :كما أنّ المساعي جارية للتوصل إلى
رئيس وفاقي في موضوع االستحقاق الرئاسي ،نحن نسعى
إلى ذلك أيضا ً في انتخابات الجمعية ،ليكون عنوان لبنان
«صنع في لبنان ،0وإن لم ننجح في ذلك فليتح ّمل المسؤولية
ُ

مَن أراد أال يكون القرار للجمعية ومَن لم يُر ْد التوافق».
وع ّما إذا كانت االنتخابات ستشهد تدخالت سياسية
لحسمها ،قال ص��راف« :تلك التدخالت غائبة في جمعية
الصناعيين ،وال نحاول ذلك إطالقاً ،فالصناعيون ملتزمون
«صنع في لبنان» فقط ال للداخل وال للخارج ،إنه عنوان
شعار ُ
كبير اقتبسه عنا السياسيون ،فنحن نعمل في الصناعة تحت
شعار «كلنا للوطن» وليس «كلنا لتيار أو لحزب» ،وعنواننا
«صنع في لبنان».
العلم اللبناني ونفتخر بشعارنا ُ

بونادر

وفي سياق متصل ،عقد المرشح لمنصب رئيس مجلس
إدارة جمعية الصناعيين رامز بو نادر مؤتمرا ً صحافيا ً بعد
ظهر أمس في فندق «متروبوليتان» سن الفيل ،أعلن خالله
الئحة «القرار الصناعي» لخوض انتخابات الجمعية ،والتي
تضم :رامز بو نادر ،أمين سعادة ،جوزف صادر ،كارلوس
العظم ،نقوال قرعوني ،إيلي جمال ،فرنسوا رزق ،يوسف كرم،
إبراهيم مالح ،نظريت صابونجيان ،لورنس توفنكجيان،
عدنان عطايا ،بسام محفوظ ،أسامة الحلباوي ،خليل شري،
وحسن ياسين.
وقال بونادر خالل المؤتمر« :إنّ ترشحنا ليس في وجه
مرشح آخر إنما هو صرخة وجع ودق لناقوس الخطر الداهم
لكيان الجمعية ولسبب وجودها الذي أنشئت من أجله منذ
 70سنة ،وهو بوجه المواقف الرمادية التي هي عبارة عن
الموقف في القضايا الكبرى إلى ح ّد الوجود والالوجود بين
الهيئات االقتصادية والمجتمع االقتصادي االجتماعي والذي
يجعل الجمعية بال طعم وال لون».

حكيم وعيتاني في«ايدال»

بو نادر يعلن الئحته

متفرقات
فرعون مجتمعا ً إلى هاروني والوفد

دو فريج مع هيئة إدارة النفط
الماضيتين وال��ج��والت التي قامت
بها الفرقة ،واالستعدادات الجارية
لعرض أعمالها ف��ي الصين خالل
الفترة المقبلة.
{ اجتمع وزي��ر الدولة لشؤون
التنمية اإلداري����ة نبيل دو فريج

م���ع ه��ي��ئ��ة إدارة ال��ن��ف��ط ،وذل���ك
الستيضاح بعض النقاط ال��واردة
في المرسومين التطبيقيين إلدارة
النفط ،كما ج��رى البحث في سبل
دعم ومساعدة الهيئة لإلسراع في
إنجاز عمله.

{ عقد المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات الع ّمال
والمستخدمين في لبنان اجتماعه األسبوعي برئاسة كاسترو
عبد الله وحضور األعضاء ،وناقش المستجدات وانعكاساتها
السلبية على األوضاع العامة.
وأعلن في بيان «إدانته للمماطلة والتسويف ومحاولة
السلطة بأطرافها كافة االلتفاف على الحقوق المشروعة
لمطالب القطاع العام والطبقة العاملة اللبنانية ،وخصوصا ً
االلتفاف على سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة زرع الشقاق
بين العاملين في القطاع الخاص والطبقة العاملة مع القطاع
العام».
ودع��ا االتحاد «إل��ى المشاركة الفعالة في تحرك هيئة
التنسيق النقابية وااللتزام باإلضراب والتظاهر يوم الثالثاء
 29الحالي» ،معلنا ً «تأييده لمطالب بائعي الخضار
المتجولين والبسطات في صيدا والمناطق اللبنانية كافة»،
وطالب السلطات البلدية أيضا ً «بوقف التعسف بحق هؤالء
الفقراء بقطع أرزاقهم ،وبدال ً من حمايتهم وتأمين األسواق لهم
من أجل لقمة عيش كريمة ،نرى بعض السلطات البلدية تأتمر
بأوامر ممثلي جمعيات التجار الكبرى من أجل حماية مصالح
كبار التجار المحتكرين».
ودع��ا العمال والمستأجرين القدامى إل��ى «المشاركة
في حملة الدفاع عن ّ
حق السكن وعن حقوقهم المشروعة،
واالنخراط في كل التحركات من إضرابات واعتصامات».
{ عقد المجلس التنفيذي التحاد النقابات العمالية
للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعا ً طارئاً،
ناقش خالله األوضاع الراهنة ،مؤكدا ً «تأييده دعوة االتحاد
العمالي العام إلى اإلضراب واالعتصام يوم األربعاء المقبل».
وأشار االتحاد في بيان إلى «أنّ المستخدمين والعمال

رفضوا فرض زي��ادات ضريبية أو إقرار ضرائب جديدة ،ما
يزيد األعباء على كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين ذوي
الدخل المحدود ،مع تأكيد أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب
وضرورة إشراك االتحاد بمناقشة كل تفاصيلها».
ودع��ا إل��ى «ض���رورة تأمين التغطية الصحية لجميع
المواطنين ال سيما بعد نهاية الخدمة كخطوة على طريق إقرار
نظام التقاعد والحماية االجتماعية (ضمان الشيخوخة)،
وتثبيت جميع المياومين العاملين في المؤسسات العامة
والمصالح المستقلة وإقرار المالكات اإلدارية وأنظمة الترفيع
لهذه المؤسسات ،ورفض قانون اإليجارات الذي أق ّر بصيغته
الحالية التي سوف تتسبب بكارثة اجتماعية وانعكاسات
سلبية على الشريحة األكبر من المواطنين».
ودعا المجلس التنفيذي «النقابات والمستخدمين والعمال
إل��ى المشاركة ف��ي اإلض���راب والتعبير ع��ن سخطهم في
االعتصام عند الحادية عشرة من ظهر األربعاء المقبل أمام
المجلس النيابي».
{ سألت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في
بيان أمس« :من هم الذين يفقرون الخزينة ويحرمونها حقها
من أموال ضرائب األمالك المبنية المشروعة؟ ومن هم الذين
يجوعون المالكين ويتوعّ دون في كل ّمرة يحكى فيها عن
قانون إيجارات عادل يعطي كل ذي حق ح ّقه ويعيد للمالك
حقوقه المغتصبة منذ سنوات وللخزينة الضرائب المحقة
والمشروعة التي حرمت منها؟» .وأضاف البيان« :نقول للذين
يرفعون صوتهم عاليا ً مهددين ومتوعدين عليهم أن يتحملوا
مسؤولية مواقفهم الهدامة ألننا نعيش في ظل نظام حر وليس
في ظل نظام شيوعي ومن ال يعجبه النظام الحر المعمول به
في لبنان وفقا ً للدستور ،عليه أن يبحث عن نظام آخر ودستور
آخر ولكن خارج لبنان».

