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اقت�صاد

مافيات الطحين تعمل بت�سهيل من وزارة االقت�صاد

ر�ؤ�ساء هيئات و�شخ�صيات اقت�صادية ا�ستنكروا تفجير �ضهر البيدر

الم�س ب�شخ�صية وطنية حققت �إنجازات كبيرة غ�صن ّ
يحذر من محاولة تمرير �ضريبة غير مبا�شرة
ّ
الق�صار :يد الإرهاب ف�شلت في ّ
استنكرت الهيئات والفاعليات االقتصادية التفجير اإلرهابي
الذي وقع بالقرب من حاجزي الجيش وقوى األمن الداخلي في
ضهر البيدر ،وأدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى،
ورأت أنه يهدف إلى تعكير صفو األمن واالستقرار وزرع الفتنة
بين اللبنانيين.

�شقير :لتفويت الفر�صة
على المترب�صين ب�أمن لبنان
وا�ستقراره

القصار

وفي هذا السياق ،اعتبر رئيس الهيئات االقتصادية ،الوزير
السابق عدنان القصار أنّ «هذا التفجير الجبان والمدان ،يهدف
بالدرجة األولى إلى تعكير صفو األمن واالستقرار اللذين يتمتع
بهما لبنان في الشهور األخيرة ،فضال عن محاولة زرع الفتنة بين
اللبنانيين خدمة ألجندات خارجية لم تعد خافية على أحد».
وه ّنأ القصار مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم على
«نجاته من محاولة االغتيال اآلثمة التي كانت تستهدفه» ،مؤكدا ً
المس بشخصية
أنّ «يد الغدر واإلرهاب فشلت ولله الحمد ،في
ّ
وطنية نجحت على مدى المرحلة الماضية ،في تحقيق إنجازات
أمنية كبيرة ،من خالل القبض على الكثير من األفراد الشبكات
اإلرهابية ،التي لم ولن تتمكن بفضل عزيمة وتماسك ووحدة
اللبنانيين من تحقيق أهدافها المشبوهة».
وأك��د أنّ «اللبنانيين قادرين مجددا على إحباط مخططات
الفتنة التي عادت لتطل برأسها من جديد ،مثلما أحبطوا على
مدى الشهور الماضية هذه المخططات ،عبر المزيد من الوحدة
والتضامن والتكاتف» ،معتبرا أنه «لن يكون هناك أي مكان
لإلرهابيين بين اللبنانيين».

شقير

وندّد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ،في بيان« ،التفجير

اإلرهابي» مشدّدا ً على «ض��رورة رفع منسوب الوعي والتنبه
وتمسك الشعب اللبناني باللحمة الوطنية لتفويت الفرصة على
المتربصين بأمن البلد واستقراره ،الذي يبقى الحضن الدافئ
للجميع على اختالف انتماءاتهم ومشاربهم».
وق��ال« :إنّ هذا العمل اإلجرامي اآلث��م ،وما كشف من خاليا
إرهابية ،يضاف إليهما اللهيب المستعر في المنطقة ،يفرض على
كل القوى السياسية تح ّمل مسؤولياتها الوطنية ،واإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية ،منعا ً لترك الشغور في سدة الرئاسة
كي يكون سببا ً للخالف السياسي ،وإلعطاء رسالة واضحة وقوية
عن تماسك المؤسسات الدستورية للدولة ،التي تبقى الضمان
الوحيد لوحدة البلد وسيادته واستقالله واستقراره».
وإذ ن � ّوه بـ»شجاعة القوى األمنية وتضحياتها واألعمال
البطولية التي تقوم بها» ،تقدّم شقير بـ»خالص العزاء إلى قوى
األمن الداخلي وإلى عائالت الشهداء».

تجار البسطة

كما استنكر رئيس جمعية تجار البسطة ومتفرعاتها اسماعيل
اسماعيل التفجير معتبرا ً أنه «عمل إرهابي يراد منه ضرب وحدة
لبنان ومؤسساته».
وأكد اسماعيل أنّ «هذا العمل اإلجرامي ال يخلو من المؤامرة
الكبرى التي كانت تريد النيل من اللواء عباس ابراهيم الذي أكد

في أكثر من موقع أنه يعمل من أجل الوحدة وضبط األمن على
مساحة الوطن» ،منوها «بما تقوم به األجهزة األمنية «على
المستويات كافة لمالحقة اإلرهابيين».

مجلس األعمال اللبناني الصيني

من جهته ،دان مجلس األعمال اللبناني  -الصيني« ،محاولة
استهداف المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم» ،الفتا ً
إلى أنها «محاولة الستجرار لبنان بأجهزته األمنية إلى األزمة
القائمة في سورية والعراق ،وهذه ليست المحاولة األولى إلدخال
لبنان في الصراعات القائمة في المنطقة».
ودعا المجلس في بيان ،إلى «االلتفاف حول مؤسسات الدولة
وأركانها وإيجاد رئيس توافقي للجمهورية اللبنانية ،وتمتين
الساحة الداخلية بالمزيد من اللحمة واالبتعاد عن المهاترات
السياسية».
كما أك��د ض��رورة «التوافق على رئيس للجمهورية لتمرير
االستحقاقات المقبلة بالمزيد من التضامن ،خصوصا ً أننا لسنا
بمنأى عما يحدث في دول الجوار في سورية والعراق واليمن
وليبيا ،حيث أعمال اإلره���اب باسم الدين وتعميم الفوضى
وشريعة الغاب والقتل والظلم واستهداف المؤسسات ،في حين
أنّ المستفيد هو واحد :الدولة الصهيونية وعمالؤها».

دامرجي

ودان رئيس لجنة ال��دف��اع عن حقوق المستأجرين وجيه
دامرجي ،في بيان« ،محاولة استهداف المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم» ،مطالبا ب»خطة طوارىء أمنية لمكافحة
اإلرهاب ،ألنه يضرب الجميع وال يفرق بين فريق وآخر» ،وقال:
«يجب أن نعي خطورة األوضاع ولململة الصفوف ،ودعم الجيش
والقوى األمنية».

جال في المدينة ال�صناعية في تربل

ال�سل�سلة باتت ت�ستخدم ورقة لل�ضغط بال�سيا�سة

الحاج ح�سن :ال�صناعيون �ضحايا غياب الخطط

�أبو �سليمان :وقف الهدر في مرافق
الدولة �أكبر م�صدر للإيرادات

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ «معاناة
القطاع الصناعي هي نتيجة غياب سياسات الدولة»،
وقال« :لو كانت هذه السياسات والخطط موجودة ،لما
كنا نعاني من الواقع الحالي ،فأي دولة تقبل بأن يكون
عجز ميزانها التجاري  15مليار دوالر سنويا» ،الفتا
إلى أنّ «الصناعيين هم الضحايا ،وصمودهم ليس في
وجه اإلرهابيين فقط أو في وجه المنافسة غير المشروعة
للبضائع األجنبية».
وخالل جولة قام بها في المدينة الصناعية ،في تربل
شرقي بعلبك،
أكد الحاج حسن أنّ المطلوب ليس «التفتيش عن أرض
تابعة للبلديات وتقديمها إلى الصناعيين ،فمن واجبات
الدولة أن تقرر المناطق الصناعية ،وليس على الصناعي
أن يقوم بذلك ،وأن يفكر في الكهرباء وتوفير فرص العمل
وبناء المصانع ،بل يجب أن يكون ذلك في إطار سياسة
الدولة الغائبة».
وأض���اف« :إنّ المسؤول عن رف��ع سياسة الجمارك
في التسعينات فجأة من دون تأمين البدائل للقطاعين

الزراعي والصناعي ،ومن وقع االتفاقيات التجارية كيفما
اقتضى ،يعلم تماما ً نتائج ذلك».
وق��ال« :يستوردون تحت حجة الرخص للمستهلك
والمؤشرات ال توحي بذلك ،وما من صنف إال ومنه عشرات
الماركات من األجبان إلى األلبان والخضار والفواكه،
فهذه السياسة لن توصل بنا إلى نتيحة ،ال سيما في ظل
غياب فرص العمل ،وقد رفعت هذه السياسة سعر األرض
أيضا».
بدوره ،تحدث رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل
عن «أهمية المشروع» ،شاكرا ً وزير الصناعة على رعايته،
مؤكدا ّ «العمل من أجل وضع صناعي أفضل».
من جهته ،قال عضو جمعية الصناعيين ميشال ضاهر:
«نحن كجمعية صناعيين ارتأينا أن يكون الحل ،بالتعاون
مع بلدية تربل إلقامة مشاريع صناعية على مساحة
مليوني متر لتنطلق أول مدينة صناعية ،بعدما عجزنا عن
تحويل مشاعات الدولة إلى مدن صناعية ألنّ هذا يحتاج
إلى قرار مجلس النواب».

نقابة موظفي الريجي ك ّرمت �سقالوي
ك ّرمت نقابة موظفي وعمال إدارة
حصر التبغ والتنباك اللبنانية
وص��ن��دوق التعاضد والجمعية
الرياضية ،المدير العام ورئيس
مجلس اإلدارة ناصيف سقالوي،
لمناسبة منحه وسام األرز الوطني،
في حفل عشاء في فندق النكستر
بالزا -الروشة.
وأل��ق��ى رئ��ي��س ن��ق��اب��ة موظفي
وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك
كمال يتيم كلمة تحدث فيها عن
اإلن���ج���ازات وت��ح��ق��ي��ق المطالب
وأبرزها« :سلسلة الرتب والرواتب،
هيكلية إدارية منظمة ،نظام داخلي
يحفظ حقوق العاملين ،ترفيعات،
استشفاء ما بعد نهاية الخدمة،
وتحسين أوض��اع المتعاملين مع
اإلدارة».
من جهته ،أكد سقالوي أنّ موظفي
الريجي «لم يعتبروا أنفسهم يوما ً
موظفي قطاع ع��ام كما ه��و سائد
بأنه ع��بء على ال��دول��ة ،ب��ل إنهم
أبناء مشروع وطني عنوانه قيامة
المؤسسات».
وأض���اف« :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
ال��ظ��روف ،صمدنا سنوات طويلة
أمام هراسات كسر اإلرادات وتبديد
األح��ل�ام ول���م ن��ي��أس .ب��ل رفضنا

كركي تابع �أو�ضاع المعالجين
الفيزيائيين مع وفد من النقابة

سقالوي متسلّما ً الوسام
الواقع المؤلم ومارسنا قناعاتنا
ف��ي مسيرتنا اإلداري����ة متمسكين
بمشروعنا الوطني ف��ي وج��ه كل
التحديات ،واعتبرنا البعض بأننا
بأحالمنا نتوهم ،وكنا نجيب أنّ
األوهام حالة غياب أو غيبوبة ،أما
األح�لام فلها أن تتحقق إذا توفرت
لها اإلرادة والرعاية».

ول���ف���ت س���ق�ل�اوي إل����ى أه��م��ي��ة
«العمل الفريقي ،وتمكين العالقة
م��ع ال��م��زارع��ي��ن ون��ق��اب��ات��ه��م ،من
خالل دعم عملية شراء المحاصيل
بالسهل الممتنع من دون أي مشاكل
تذكر» ،مشيرا ً إلى «مكافحة عمليات
التهريب ،وإطالق ورشة تحديثية
للمصانع «في بكفيا والحدث».

على رأس وف��د م��ن البنك ال��دول��ي،
بحضور اختصاصيين ومستشارين
في وزارة الطاقة والمياه.
وأطلع الوفد الوزير نظريان على
«سير األع��م��ال التحضيرية وتقدم
ال���دراس���ات ال��ع��ائ��دة ل��م��ش��روع س ّد
بسري ،بما في ذلك تمويل المشروع،
وإع���داد ك��ل م��ا يلزم للبدء بأعمال
التنفيذ في أقرب وقت ممكن ،وإنشاء
معامل كهرباء جديدة».
{ زار وزير الزراعة أكرم شهيب،
أم��س ،الموظف في وزارة الزراعة
وع��ض��و ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة لرابطة
موظفي الدولة وعضو هيئة التنسيق
النقابية علي برو الذي أعلن اإلضراب
عن الطعام حتى إقرار سلسلة الرتب
والرواتب في وسط بيروت ،وأبدى
تضامنه معه كوزير للزراعة.
وأ ّكد شهيب أنه «مع إقرار سلسلة
رت��ب وروات���ب تضمن الحقوق وال
ت��ؤدي إل��ى انهيار مالي وزي��ادة في
عجز الموازنة» ،مضيفا ً أ ّنه «ال يجوز

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي وفدا ً
من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان ض ّم نقيب المعالجين الفيزيائيين
خليفة خليفة ورئيس مركز البحوث والدراسات حسن كركي وأمين سر النقابة
محمد أبو حيدر.
وت ّم بحث موضوع استفادة المعالجين الفيزيائيين من الضمان الصحي
أسوة باألطباء المتعاقدين مع الصندوق ،حيث طلب كركي من الوفد «تزويد
الضمان ببعض اإلحصائيات حول عدد المعالجين الفيزيائيين ومتوسط
أعمارهم وعدد أفراد العائلة ومتوسط الدخل ليصار إلى إعداد دراسة إكتوارية
لتحديد نسبة االشتراكات المتوجبة على كل معالج».
كما تطرق وف��د النقابة إل��ى «موضوع تنظيم العالقة مع الصندوق من
خالل اتفاقية مهنية علمية أسوة بما هو معمول به في فرنسا وإلى موضوع
الرموز المعتمدة حاليا وتسعير جلسة العالج الفيزيائي واإلجحاف الالحق
بالمعالجين الفيزيائيين» ،ووع��د كركي بأ ّنه «سيتابع هذا الموضوع مع
اللجنة االستشارية الطبية العليا في الصندوق لدراسة األعمال التي يقوم بها
المعالجون الفيزيائيون والتعرفات ووضع رموز خاصة إذا تطلب األمر».
وت ّم االتفاق على تعيين لجنة مشتركة بين النقابة والصندوق لمتابعة
مواضيع إخضاع المعالجين الفيزيائيين ألحكام الضمان االجتماعي وتعديل
التعرفات المعتمدة حاليا وإعداد مشروع االتفاقية بين النقابة والصندوق.

ندوة عن دور م�صرف لبنان
في غرفة طرابل�س

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث وزي��ر االتصاالت بطرس
ح��رب ،في مكتبه في الحازمية قبل
ظهر أم��س ،ف��ي ش��ؤون االت��ص��االت
مع رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
لشركة «أوراسكوم» (مشغلة شركة
«ألفا» على الشبكة الخلوية) نجيب
ساويرس ،في حضور رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام لشركة «ألفا»
م��روان حايك ورئيس هيئة مالكي
قطاع الخلوي جيلبير نجار ومستشار
الوزير حرب للشؤون التقنية سيمون
حرب.
ولفت ساويريس إلى أنّ شركة ألفا
«بذلت أخيرا ً وتبذل الجهود اإلضافية
لتالفي أي أخطاء قد تكون حدثت»،
مؤكدا استعداد الشركة «للمشاركة
في أي استثمارات مستقبلية سواء
ف��ي مجال االت��ص��االت أو غيره من
المجاالت األخرى».
{ استقبل وزي��ر الطاقة والمياه
آرت��ور نظريان ،مدير إدارة الشرق
األوسط في البنك الدولي فريد بلحاج

اعتبر رئيس جمعية «سيدروس لإلنماء» الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ
موضوع سلسلة الرتب والرواتب «بات مرتبطا ً كليا ً بالمواضيع السياسية األخرى،
وهو بات يستخدم ورقة للضغط بالسياسة للرد على عدم حضور قسم من النواب
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ،متمنيًا لو يتم تقديم الموضوع االقتصادي
واالجتماعي على الموضوع السياسي وجعله أولوية».
ولفت أبو سليمان في حديث لـ «النشرة» إلى أنّ «اإليرادات التي تلحظها السلسلة
واقعية وقادرة على تغطية قيمة النفقات ،علمًا أنّ هذه النفقات ثابتة ،فيما اإليرادات
مرتبطة بحجم االقتصاد والنمو االقتصادي والضرائب».
ّ
وشدد على أنّ «وقف الهدر في مرافق الدولة وعلى سبيل المثال في مرفأ بيروت
أكبر مصدر لإليرادات» ،مشيرا ً إلى أنّ «األجدى بالمجلس النيابي بدل البحث عن
فرض ضرائب ،الشروع بإقصاء الفاسدين ووضع حد للهدر والسعي لتكريس
العدالة االجتماعية من خالل جباية الضرائب من كل المواطنين دون استثناء».
كما استهجن أبو سليمان المطالبة بلجان تبحث موضوع السلسلة مج ّددًا ،الف ًتا
درسا وأصبح سياسيًا بامتياز».
إلى أنّ «الموضوع أشبع ً
وعن طرح تيار «المستقبل» زيادة الضريبة على القيمة المضافة  ،TVAلفت
إلى أ ّنه «ال يحبّذ هذا الطرح ،فيما البالد تعيش في شبه ركود اقتصادي بسبب عدم
القدرة على الحصول على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء ،ج ّراء االنقسام
السياسي الحاد الذي تشهده البالد».
واعتبر أبو سليمان أنّ «توفير األم��وال يتم من خالل إص��دار سندات خزينة
ألصحاب الحق ُتصرف بعد  3أو  4سنوات مع فوائد ،على أن يتم دفع القسم المتبقي
من السلسلة من الخزينة وبالتعاون مع مصرف لبنان ،لنكون بذلك لجمنا التضخم
وخففنا أعباء على الخزينة» ،الفتا ً إلى أنّ «زيادة الـ TVAتعني تحميل المستهلك
تبعات السلسلة ،وبالتالي نكون أعطيناه بيد وأخذنا منه باليد األخرى».
كما أسف الرتباط السياسة باالقتصاد وباألمن االجتماعي ما يؤدي لتعطيل
البالد ،مش ّددًا على «وجوب إعطاء األولوية النتخاب رئيس جديد باعتباره رأس
الدولة ،على أن يلي ذلك إجراء االنتخابات النيابية في موعدها الدستوري بعد
االتفاق على قانون انتخابي جديد».

التسبب بانهيار كما حصل عام
.»1992
عقد رئيس جمعية الصناعيين
ف��ادي الجميّل اجتماعا مع عدد من
صناعيي ال��م��ف��روش��ات الخشبية
في لبنان ،وت � ّم البحث في «تفعيل
ه��ذا القطاع الصناعي ال��ذي يشكو
من نقص في اليد العاملة الماهرة
واالختصاصيين في مجال صناعة
المفروشات».
{ كذلك تطرق البحث إلى إمكان
فتح معاهد تقنية خاصة لصناعة
المفروشات حيث يتم تدريب العمال
على المهارات المطلوبة ،إضافة إلى
مخصصه
خلق تج ّمعات صناعية
ّ
إلن��ت��اج ال��م��ف��روش��ات ()Cluster
بحيث يتم التعاون بين العديد من
المصانع والمشاركة ف��ي تصنيع
المفروشات.
وق���رر المجتمعون عقد ل��ق��اءات
الحقة الستكمال البحث في األفكار
التي طرحت خالل االجتماع.

نظم قطاع العزم المصرفي ،بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في طرابلس والشمال ندوة عن «دور مصرف لبنان في تشجيع وتحفيز المبادرة
الفردية» ،وذلك في قاعة المحاضرات في الغرفة ،شارك فيها أمين عام الغرف
اللبنانية توفيق دبوسي ،عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية
العليا أمين عواد ،وأمين عام اتحاد الغرف العربية عماد شهاب .وأدار الندوة مدير
كلية إدارة األعمال في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث) الدكتور فضل الله يخني.
بداية ،أثنى منسق قطاع العزم المصرفي نزيه نجا على «استعادة طرابلس
لعافيتها ،وصحوتها من كبوتها ،وعودتها للعب دورها الرائد في المجاالت كافة»،
وأوضح «أهمية القطاع المصرفي في بناء االقتصاد» ،مشيرا ً إلى «أهمية تطويره،
والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك».
من جهته ،أشار عواد إلى «أهمية دور مصرف لبنان في الحفاظ على االقتصاد
اللبناني ،وتحدث عن الحوافز الذي قدمها المصرف في دعم المبادرات الفردية ،منها
برنامج كفاالت والقروض الصناعية» ،مؤكدا ًأنّ «المصرف يقوم بسلسلة من األنشطة
على المستويين المحلي والدولي ،واستطاع أن يتخطى مشاكل كبيرة ،ويحقق تقدما ً
في موضوع المعامالت المصرفية ،حتى أصبح قدوة لعدد من الدول األجنبية في
موضوع الحفاظ على االستقرار النقدي».
من جهته ،اعتبر شهاب أنّ «القطاع المصرفي في لبنان هو األساس في الحفاظ
على االقتصاد اللبناني ،وأنّ ما قام به مصرف لبنان إن لجهة احتضان المصارف
ورعايتها والرقابة عليها ،أو لجهة دعم المؤسسات الخاصة الصناعية والتجارية
والزراعية ،كان نموذجا ً يحتذى لدى الدول المتطورة» ،مؤكدا ً أنّ «سياسة حاكمية
مصرف لبنان المالية سياسة حكيمة ومرتكزا ً لالقتصاد اللبناني».
بدوره ،أكد دبوسي أنّ «الغرفة على استعداد دائم الحتضان أي عمل يؤثر إيجابا ً
في الحركة االقتصادية في طرابلس والشمال».

اعتبر رئيس االتحاد العمالي العام
أنّ عدم التوصل إلى حل بشأن إقرار
السلسلة حتى اآلن «ناتج عن عقم
الحوار الدائر ح��ول ه��ذا الموضوع.
فنرى أحدهم يطالب بـ 121في المئة
وغيره يطالب بتأمين الواردات ،وآخر
يفكر بكيفية ف��رض الـ TVAعلى
المواطنين ،وأح��ده��م يريد تطبيق
«باريس »3في الوقت الراهن ،على
حساب السلسلة».
وقال غصن في حديث لـ «النشرة»:
«ال أرى أنّ هناك من يدير ظهره ،وال أحد
يقول إنه ال يريد إقرار السلسلة ،ولكن
المشكلة تكمن بأنّ الجميع يؤيدون
إقرارها  ،والكل يرى أنها مطالب محقة،
ولكنهم يبررون األمر بالتفتيش عن
الموارد ،عندها تقفز أرق��ام السلسلة
لتصل إلى أرق��ام خيالية ،وتنخفض
أرقام الموارد إلى أرقام واهية وغير
م ّؤمنة بأماكن معينة ،وعندها تبدأ
«الغيرة» على الوضع المالي والنقدي
واالستقرار ،والبعض ذهب إلى تشبيه
األمر باليونان ،والبعض اآلخر يقول
«وين المشكلة إذا زدنا  ، « TVAوقد
سمعنا أحد النواب يقول :ال مشكلة من
زيادة الضريبة على القيمة المضافة
وع��ل��ى الفقير ف��ق��ط ت��أم��ي��ن المأكل
والمشرب ،والمأكل والمشرب ال يوجد
عليهم ضريبة مضافة ،فلماذا يريدون
الكذب واالحتيال على الفقراء»؟
وع��ن ردة فعل االت��ح��اد العمالي
ت��ج��اه الم��ب��االة ال��م��س��ؤول��ي��ن ،ق��ال:
«ردة الفعل عب ّرنا عنها وأصبحت
معروفة ،هناك موضوع يتم تحريك
قطاع م��ن أج��ل��ه ،ونحن إل��ى جانب
المطالب في هذا الموضوع .حذرنا
وما زلنا ،وعندما بدأ الكالم الجدي
عن موضوع ف��رض الضريبة نزلنا
إلى الشارع ،وعندما قالوا بأننا نقيم
معركة استباقية قلنا لهم نعم إنها
استباقية وليست فرضية .مع العلم

بأنّ النواب الذين وقفوا ض ّد زيادة الـ
 TVAهم في الموقع الصحيح ألنهم
رفضوا تحميل المواطن أعباء إضافية،
وتسليم األستاذ وموظف القطاع العام
«المبرد» والعمل على قاعدة نعطيك
بيد ون��أخ��ذ منك بيد أخ���رى .ونحن
ما زال موقفنا ثابت من أي محاولة
لتمرير ضريبة غير مباشرة ،وسوف
ندعو الناس إلى النزول إلى الشارع
لرفض هذه المحاولة».
وردا ً على س��ؤال ح��ول تفاصيل
موضوعي «كارتل الطحين» و»السكر
ال��ف��اس��د» ال��ذي��ن أث��اره��م��ا االت��ح��اد
واعتبرهما بمثابة إخبار ،أجاب« :إنّ
سعر طن القمح اليوم هو  260دوالراً،
أي بحدود  400أل��ف ليرة لبنانية،
ويتم تسليمه للمطاحن بحوالى 600
ألف .مع العلم بأنه مدعوم بحوالى
 30ألف من وزارة االقتصاد ،تستم ّر
مجموعة «ك��ارت��ل القمح» ف��ي نهب
جيوب المواطنين وم���وارد الدولة
بالتواطؤ مع الجهات المسؤولة في
بعض ال���وزارات .وآخ��ر ما كشف في
هذا المسلسل الخطير استمرار دعم
مادة الطحين ألصحاب المطاحن مع

انخفاض سعر شراء الطن إلى 260
دوالراً ،فيما تسلّم المطاحن الطن
ال��واح��د ل�لأف��ران بمبلغ  400دوالر
أميركي ما يعني أنّ هناك نحو 200
ألف ليرة تذهب أرباحا ً إضافية إلى
جيوب مافيا المطاحن بتسهيل من
وزارة االقتصاد من دون حسيب أو
رقيب أو تدخل من التفتيش المالي
أو مصلحة حماية المستهلك ،مع
العلم بأنّ طحين «درجة عدم زيرو»،
وطحين «الفرخة» ،و»اإلكسترا» ،يتم
تسليمهما بحوالى المليون ليرة وهما
من القمحة نفسها وليست إضافية أو
جديدة ،فبعد تفريغها وأخ��ذ جميع
ال��خ��واص منها يبيعونها «طحين
الزيرو».
وبالنسبة للسكر الفاسد ،هناك
معلومات تقول ب��أنّ باخرة مح ّملة
بـ 35ألف طن من السكر دخلت وت ّم
رفضها من الوزارة وألسباب معروفة،
وقد ت ّم تفريغها في المنطقة الحرة،
وعلمنا أنه تم إدخال  2500طن منها
إلى األس��واق ،وهذه معلومة بمثابة
إخ��ب��ار فليتم التحقق منها م��ن قبل
الرقابة وجمعية حماية المستهلك».

كرم رئي�س جمعية تجار بيـروت و�أع�ضاءها
«بيبلو�س» ّ

با�سيل :لالهتمام بنظام الحماية االجتماعية
ك ّرم بنك بيبلوس رئيس جمعية تجار بيروت نقوال
شماس وأعضاء مجلس إدارتها الجديد خالل حفل غداء
أقيم في المقر الرئيسي للمصرف في األشرفية.
وأ ّكد رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمجموعة
بنك بيبلوس فرنسوا باسيل إيمانه بالدور المحوري
ال��ذي يلعبه القطاع التجاري في االقتصاد اللبناني
والتكامل بين القطاعين المصرفي والتجاري «حيث ال
تزدهر أعمال األول وتنمو ربحيته ،إال بازدهار أعمال
الثاني ونمو ربحيته ،وال تتأ ّمن عافية األول وسالمته
ومالءته إال بعافية الثاني وسالمته ومالءته».
كما أ ّكد «حرص المصارف بشكل عام وبنك بيبلوس
بشكل خاص ،على االستمرار في دعم القطاع التجاري»،
ّ
«خط االئتمان بقيمة  45مليون يورو الذي
مشيرا ً إلى
حصل عليه أخيرا ً بنك بيبلوس من البنك األوروب��ي
لالستثمار نتيجة ثالث اتفاق من نوعه بينهما والذي
سيؤ ّمن بنك بيبلوس من خالله ق��روض�ا ً لعدد كبير

من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة
تنافسية وآلجال تصل إلى  12عاماً».
وش���دّد باسيل على «أهمية إي�لاء نظام الحماية
االجتماعية االهتمام الالزم من ناحية إحياء وتشكيل
المجلس االقتصادي واالجتماعي وإع��ادة النظر في
ق��ان��ون ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وض��م��ان الشيخوخة
والتغطية الصحية لما بعد التقاعد في القطاع الخاص،
ألنّ أنسنة نظامنا الليبرالي مسؤوليتنا جميعا ً وواجب
علينا».
من جهته ،شكر شماس بنك بيبلوس على التكريم
ودعمه ال��دائ��م للتجار ،م��ؤك��دا ً «حيوية العالقة بين
مختلف الهيئات االقتصادية ،وضرورة مأسسة عملها
لنصبح يدا ً واحدة وصارخة لر ّد الضربات عن االقتصاد
بعيدا ً من االرتجال وردات الفعل» .وأشار إلى أنّ
التجار
ّ
«لم يشعروا بعد باالنتعاش االقتصادي الموعود هذا
الصيف».

موظفو «الحكومي» م�ستمرون باالعت�صام
لليوم الثاني على التوالي ،اعتصم موظفو مستشفى
ب��ي��روت الحكومي احتجاجا ً على األوض���اع المزرية
التي يعاني منها المستشفى ،ال سيما نقص األدوي��ة
والمستلزمات الطبية ،إضافة إلى عدم قبض رواتبهم.
وقد أصدرت لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي
الجامعي بيانا ً جاء فيه« :بعد غياب أي حلول جدية وبعد
اعتراف اإلدارة العامة أمام الموظفين كافة بتقصير الدولة
تجاههم وبعد عدم التأكيد على موعد محدد لتسديد أي
روات���ب أو مستحقات ،فإننا نعلن م��ج��ددا ً استمرارنا
باالعتصام المفتوح بخطى ثابتة بعيدا ً عن أي وعود كنا
قد تعودنا عليها خالل عشر سنوات خلت ،مع الحرص
التام على صحة المرضى الموجودين وتقديم الرعاية
الصحية كافة الالزمة ضمن اإلمكانيات المتوفرة ،مع نأينا
بالنفس عن أية مناكفات أو إثارات طائفية أو سياسية قد
يحاول البعض استغاللها ألغراض خاصة».
ودعت لجنة الموظفين «المعنيين بجميع انتماءاتهم

السياسية إلى التعاضد وضم الجهود في سبيل تحصيل
حقوق الموظفين والمرضى على السواء ،والنهوض مجددا ً
بهذا الصرح الكبير ال��ذي لطالما استشرسنا في سبيل
الدفاع عنه» ،مشيرة ،حسب البيان ،إلى أنّ الموظفين
الذين يشكلون حوالى الـ 1100عائلة في المستشفى هم
الذين باتوا بمثابة الرهائن في يد الدولة والمعنيين ،وذلك
بسبب مهنيتهم العالية واحترافهم المهني والتمريضي
والطبي وحرصهم الشديد على صحة المرضى قبل
حرصهم على عيالهم وعائالتهم ،وبعد ما عانوه من
غياب الدولة وتقصير المسؤولين وتح ّملهم للتهديدات
المعنوية والجسدية اليومية ،وإنّ كل المعنيين على مدى
كل السنوات السابقة وحتى هذه اللحظة هم الذين أخلفوا
بوعودهم تجاه الموظفين والمرضى والمستشفى وغابوا
عن واجباتهم ومسؤولياتهم الرقابية واإلدارية ،ما أوصلنا
إلى ما نحن عليه في الوقت الراهن فاقتضى التوضيح».

« »touchتطرح خط «معك»
لذوي الحاالت الخا�صة
أعلنت شركة « »touchعن طرح
عرض «معك» ،المخصص حصريا ً
للزبائن ذوي الحاالت الخاصة.
ويستفيد م��ن ع���رض «م��ع��ك»،
وه���و خ��ط م��دف��وع س��ل��ف �اً ،حاملو
بطاقات ذوي االحتياجات الخاصة
الصادرة رسميا ً عن وزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة .وي��م��ن��ح ال��ع��رض
المستفيدين م��ن��ه  60دق��ي��ق��ة من
المكالمات 60 ،رسالة نصيّة قصيرة
 ،SMSو 200ميغابايت من الداتا
شهريا ً مقابل  10دوالرات فقط.
ول��ف��ت وزي���ر االت��ص��االت بطرس
ح��رب إل��ى أنّ «وزارة االت��ص��االت
ت��س��اه��م م��ن خ�ل�ال ه���ذا ال��ع��رض،
بالتنسيق الوثيق مع وزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ي ترسيخ حقوق
أساسية لصالح المواطنين ذوي
الحاالت الخاصة ،ورصد احتياجات
مختلف الشرائح االجتماعية لتعزيز
مشاركتهم الفعّ الة ف��ي المجتمع
ولتكافؤ الفرص للجميع».
وق��ال وزي��ر الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب����اس« :ن��ح��ن ن��ق �دّر دور
وتعاون وزارة االت��ص��االت وشركة

 touchوالجهود التي تقومان بها
تجاه أصحاب ال��ح��االت الخاصة.
وه��ذا من شأنه أن يزيد من فرص
ال��ت��واص��ل ،وب��ال��ت��ال��ي ي��س� ّه��ل في
بناء جسور فعّ الة بين المواطنين
كافة وهو خير تجسيد للسياسات
الرامية إلى تحقيق مسألة االندماج
االجتماعي في لبنان».
م��ن جهته ،لفت رئ��ي��س مجلس

إدارة مدير عام شركة  touchوسيم
منصور إلى أنّ إطالق عرض «معك»
«يتناغم مع استراتيجية الشركة
الملتزمة بمسؤوليتها االجتماعية،
وحرصا ً منها على تمييز زبائنها ذوي
الحاالت الخاصة بخدمات وعروض
تلبي تطلعاتهم في مجال االتصاالت
الخلوية» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «شركة
 touchرسمت برنامجا ً فريدا ً في
م��ج��ال تثبيت ثقافة المسؤولية
االجتماعية التي تعتبرها مجموعة
«زي����ن» م��ن ص��ل��ب أع��م��ال��ه��ا وم��ن
أولوياتها».
ويستطيع الزبائن المؤهّ لون أو
من ينتدبونهم ،االستفادة ف��ورا ً من
ع��رض «م��ع��ك» عبر التقدّم م��ن أي
مركز خدمة الزبائن التابع لشركة
 ،touchمصطحبين معهم بطاقة
وزارة الشؤون االجتماعية ،إضاف ًة
ّ
ويحق لكل
إلى هويتهم اللبنانية.
زب��ون م��ن ذوي ال��ح��االت الخاصة
الحصول على خط واحد من عرض
«معك».

