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اقت�صاد

خ َيم المياومين داخل م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان
وحايك يظلل تحديد ال�شواغر بالقانون ومجل�س الخدمة

قزي :غياب ا�ستراتيجية �سوق العمل
يعيق الحوار بين الهيئات والع ّمال

قزّي مشاركا ً في اجتماع مجلس إدارة جمعية الصناعيين
أ ّكد وزير العمل سجعان قزي أنّ
«أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع
وأنّ ال دولة سيادية من دون أن تكون
فرص العمل مؤمنة للشعب» ،مشيرا ً
إلى أنّ «تعثر الحوارات بين الهيئات
االقتصادية واالت��ح��ادات العمالية
ناتج من ع��دم وج��ود استراتيجية
لسوق العمل في لبنان».
كالم قزي جاء خالل زيارته مق ّر
جمعية الصناعيين ف��ي الصنائع
ّ
مطلعا ً على أحوالها ومستمعا ً إلى
مطالب واق��ت��راح��ات أعضائها لدى
مشاركته في اجتماع مجلس اإلدارة،
حيث أوض��ح أ ّن��ه «يعمل من خالل
جملة إج��راءات اتخذها في ال��وزارة
من بينها :إحياء اجتماعات لجنة
المؤشر ،وهيئة الحوار المستدام،
ولجنة مكافحة عمل األطفال ،ودراسة
سوق العمل مع منظمة العمل الدولية،
ووض��ع ق��ان��ون جديد للعمل يأخذ
في االعتبار تطور العمل والقضايا
المس بالقدرة
اإلنسانية من دون
ّ

(داالتي ونهرا)

اإلنتاجية ،وتفعيل عمل المؤسسة
الوطنية لالستخدام ،ألننا نريد أن
يكون لهذه ال���وزارة دور فعال في
المجتمع وأن ال يقتصر هذا الدور على
توقيع إجازات العمل ،فوزارة العمل
لن تكون حاجزا ً أمام الصناعيين بل
مشجعة».
كما كشف أنّ «نسبة البطالة في
لبنان وصلت إل��ى ح��دود الـ 20في
المئة ومن أصل هذه الـ 20يوجد 35
في المئة من الشابات والشباب».
وأك����د أ ّن����ه س��ي��ق��ف إل���ى ج��ان��ب
الصناعيين لح ّل «المشاكل التي
ه��ي ع��ل��ى ص��ل��ة ب�����وزارة ال��ع��م��ل»،
معتبرا ً أنّ «المشكلة الحقيقية هي
في نقص مفهوم الدائرة بمعنى أنّ
هناك انقطاعا ً بين حلقات المجتمع
ف��ي لبنان» .وق��ال ق��زي« :ال يوجد
ح ّل ما لم تكن هناك م��دارس مهنية
وحرفية وجامعات اختصاص ،ووعد
باطالع الصناعيين على قانون العمل
الجديد».

وأ ّك�����د «أه��م��ي��ة ان��ع��ق��اد خ��ل��وة
الضمان خصوصا ً لجهة التوصيات
التي ص��درت عنها وال��ت��ي تتعلّق
بالقضايا اليومية وكذلك القضايا
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي المستقبل»،
مقترحا ً «تنظيم اجتماع بين إدارة
ال��ض��م��ان وج��م��ع��ي��ة الصناعيين
للبحث في األم��ور العالقة والنقاط
التي يشكو منها القطاع الصناعي»،
م��ش��دّدا ً على «أهمية التعاون بين
الصناعيين والمؤسسة الوطنية
خص طلب العمال
لالستخدام في ما
ّ
اللبنانيين».

الجميل

م��ن جهته ،لفت رئ��ي��س جمعية
الصناعيين ف��ادي الجميل إل��ى أنّ
«أعضاء مجلس اإلدارة أجمعوا على
تقدير م��واق��ف ال��وزي��ر ال��ت��ي بعثت
االرتياح في نفوسهم خصوصا ً أ ّنهم
لمسوا حرصا ً من قبله على معالجة
ك ّل القضايا التي يشكون منها».

«المال» �أقرت م�شاريع لجامعة طرابل�س ونبع جعيتا

كنعان :لبنان ّ
مهدد ب�إلغاء قرو�ض لعدم �إقرارها
أقرت لجنة المال والموازنة النيابية
ف��ي جلستها أم��س ث�لاث��ة مشاريع
ق��وان��ي��ن :األول يتعلق بالجامعة
اللبنانية ف��ي طرابلس واستكمال
بنائها وتجهيزها عبر إبرام اتفاق مع
البنك اإلسالمي والجمهورية اللبنانية،
وال��ث��ان��ي يتعلق بالموضوع وهي
تجهيزات كليتي الهندسة والعمارة،
أي معهد الفنون الجميلة ،أما االتفاق
الثالث فهو لحماية مصادر مياه نبع
جعيتا .وق��ال رئيس اللجنة النائب
إبراهيم كنعان بعد الجلسة« :جميعنا
يعرف اليوم أهمية المياه في ظ ّل
الشح الذي يعانيه لبنان ،ولمعالجة
ه��ذا الموضوع أق��رت اللجنة قرضا ً
بقيمة سبعة ماليين ي��ورو ،لحماية
مياه هذا النبع».
من جه ٍة أخ��رى ،دع��ا كنعان إلى
جلسة ،تعقد عند العاشرة والنصف
م��ن قبل ظهر ال��ث�لاث��اء المقبل 19
الجاري ،وذلك لدرس جدول األعمال
التالي:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم
رق���م  11424ال���رام���ي إل���ى زي���ادة
مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال
البنك اإلسالمي للتنمية.

مشروع القانون الوارد في المرسوم
رقم  129الرامي إلى طلب الموافقة
على إب��رام اتفاقية التعاون المالي
للعام  2011بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا
االتحادية لتمويل لمشروع حماية
مصادر مياه نبع جعيتا.
مشروع القانون الوارد في المرسوم
رقم  10287الرامي إلى تنظيم مزاولة
المهن البصرية في لبنان.

اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء
المساهمات التي تقدمها البلديات
وات��ح��ادات البلديات في المشاريع
الممولة والمنفذة م��ن الصناديق
والجهات المانحة من الضريبة على
القيمة المضافة.
كما دعا النائب كنعان أعضاء لجنة
المال وال��م��وازن��ة إل��ى جلسة أخرى
يوم الخميس المقبل لدرس موضوع
الحسابات المالية.

لجنة المال مجتمع ًة فب المجلس النيابي

(ت ّموز)

الحايك خالل مؤتمر الصحافي
أكد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال
الحايك «أنّ االعتراض على قرار إداري ال يكون
بفرض حالة من الهيمنة على أحد أهم المرافق
الحيوية في لبنان وبإقفال األبواب وتلحيمها
ومنع الموظفين من الدخول إليها» ،مؤكدا ً «أنّ
مؤسسة كهرباء لبنان لم تفعل سوى تطبيق
القانون الصادر عن مجلس النواب وتوجيهات
مجلس الخدمة المدنية وهي لن تتخطى هذا
السقف مهما كانت الضغوطات».
كالم حايك جاء خالل مؤتمر صحافي عقده
في معمل الذوق لعدم تمكنه من الدخول إلى
مبنى المؤسسة ،أثناء مواصلة المياومين
تح ّركهم االحتجاجي على قرار مجلس الوزراء
المتعلق بملء الشواغر ،حيث عمدوا إلى نصب
الخيم داخ��ل مبنى المؤسسة وتثبيتها أمام
مكتبه.
وأش��ار الحايك إل��ى أنّ «ه��ذا ال��واق��ع غير
مقبول بجميع األع��راف ،وسببه هو اعتراض
على ق���رار مجلس إدارة ص��در عنه مذكرة
تنفيذية ،فاالعتراض ال يكون بإغالق البوابات
وبفرض حالة هيمنة على أحد أهم المرافق
الحيوية في لبنان» .وأض��اف« :من يقومون
بهذه الممارسات ليسوا ك�� ّل العمال بل قلة
منهم» ،سائالً« :في حال دخل هؤالء مستقبالً
إلى مالك المؤسسة ،هل سيكون هذا رد فعلهم
عند ص��دور أي ق��رار عن اإلدارة ال يناسبهم،
فيعمدون إل��ى إقفالها؟ هل ه��ذه هي اإلدارة
العامة التي نريدها ألبنائنا ولألجيال المقبلة».
وأشار إلى أنّ قرار مجلس اإلدارة صدر «بناء
على دراس��ة أج��راه��ا م��دراء المؤسسة كافة
مبني على القانون الصادر عن مجلس النواب
في نيسان الفائت .وتبيّن أن هناك عدم فهم
وتفسيرات مغلوطة لهذا األمر».
وف ّند حايك القانون ال��ص��ادر عن مجلس
النواب موضحا ً أنه أعطى في المادة األولى منه
الصالحية إلدارة المؤسسة لتحديد حاجتها،
ونص في المادة الثانية على مباراة .وقال:
ّ
«لن يتقدم جميع العمال وجباة اإلك��راء إلى
المباراة ،فهناك أشخاص يفوق عددهم الـ56
ّ
يحق لهم
في حقهم أحكام قضائية وبالتالي ال
التقدم للمباراة وآخرون ال يرغبون بالتقدم».
وت��اب��ع« :ب��ع��د اس��ت��ش��ارة م��دي��ري��ة ال��ش��ؤون
اإلداري��ة ،طلبنا رأي مجلس الخدمة المدنية

وخيم المياومين أمام مكتبه
ال��ذي ه��و السقف ألي تعاطي إداري ،فكان
جوابه أنّ المؤسسة هي التي تحدّد حاجاتها
ولو أعطى تفسيرا ً آخر لكنا التزمنا به».
وعن شركات مقدمي الخدمات ،لفت حايك
إلى «أنّ المشروع يأتي ضمن الخطة اإلصالحية
التي أق ّرها مجلس الوزراء في حزيران 2010
وهناك أكثر من خمسة قرارات لمجلس الوزراء
تتعلق بهذا المشروع الذي وافق عليه وزيرا
الطاقة والمياه والمالية ودي��وان المحاسبة
وتحديدا ً النيابة العامة في ديوان المحاسبة
في كانون الثاني  .2012وقال« :نحن األكثر
ح��رص��ا ً على ال��م��ال ال��ع��ام وتطبيق القانون
ومحاسبة شركات مقدمي الخدمات وفرض
غرامات عليها ،مذكرا ً باإلشكال الذي حصل مع
شركة  KVAمنذ بضعة أشهر بسبب فرض
غرامات عليها من قبل المؤسسة» .وأضاف:
«أتحدى أن يكون حصل أي تقصير من قبل أي
من هذه الشركات ولم تفرض غرامات عليها».
وحذر حايك من أنّ «استمرار الوضع على
حاله ،سيؤثر بالتأكيد في أداء المؤسسة،
مطالبا ً مجلس الخدمة المدنية ،بـ«حماية
الموظفين التابعين ل��ه» .كما طالب القوى
األمنية بحماية المؤسسة ،وق��ال« :م��ن غير
ال��م��ق��ب��ول أن ت��ت��ع��رض م��ؤس��س��ة ع��ام��ة لما
تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان وال تجد من

طالب رئيس تجمع «يو تي سي إنترناسيونال»
ّ
«المنظمة العربية
للمحاسبين القانونيين عضو
لمكافحة الفساد» أسامة طبارة ،بـ«تأهيل مصفاتي
طرابلس والزهراني لتكرير النفط المتوقفتين عن
العمل منذ عقود ،خصوصا ً أنّ لبنان سيصبح قريبا ً
بلدا ً منتجا ً للبترول» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «العاملين
والموظفين فيهما باآلالف يتقاضون رواتبهم طيلة
هذه السنوات وال يقومون بأي عمل».
ورأى في تصريح أمس« ،أنّ تشغيل المصافي في
لبنان وإعادة التكرير من شأنه أن يشغل المزيد من
اليد العاملة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة،
ويؤدي إلى تخفيض كلفة الوقود وتاليا ً سعر مبيع
المشتقات النفطية على أنواعها من بنزين ومازوت
وك��از وسواها من الوقود األخ��رى التي تستعملها
المصانع والمعامل».
وأشاد بـ«قرار المديرية العامة للنفط منع إدخال
شحنة باخرة من البنزين ال تتمتع بالمواصفات
المطلوبة ،فت ّم رفض تفريغ حمولتها على أساس 98
أوكتان بينما هي  95وهذه بالتالي ليست مخالفة
وحسب ،إنما عملية غش إن لم نقل أكثر».
وطالب طبارة «مصلحة حماية المستهلك ووزارة
االقتصاد كك ّل بالتحرك والقيام بواجباتهما مع
الجهات الرسمية األخ��رى المختصة للحؤول دون
ّ
الغش والرشوة ،التي باتت نهجا ً معمما ً على
ثقافة
كافة الدوائر والقطاعات في لبنان».
كما دع��ا إل��ى «ض���رورة مالقاة خطوة المديرية
العامة للنفط ه��ذه بوجوب الكشف ال��دوري على
محطات المحروقات التي ف��ي غالبيتها تتالعب
بالنوعية والكمية وختم عداداتها بالرصاص بعد
التأكد من نظافة خزاناتها كما العادة للحؤول دون
مضيها في عمليات الغش التي تطاول سلبا ً محركات
السيارات وباتت تتعطل يومياً».
ولفت إلى أنّ «العديد من رج��ال المال واألعمال
من اللبنانيين مقيمين ومغتربين ،على استعداد
للتوظيف واالستثمار في لبنان ،خصوصا ً في القطاع
النفطي إذا ما باشر لبنان في التلزيم واإلنتاج شرط
االنطالق إلى ذلك من خطوات إصالحية تعمم الحقا ً
على كافة القطاعات واإلدارات خصوصا ً الرسمية
منها».

كشف مدير الشركة السورية للسياحة ناصر قيدبان
أنّ رئاسة مجلس الشركة وافقت على إنشاء شركة طيران
تجاري سياحي بغرض تشغيل رحالت نظامية وعارضة
على كافة النقاط التي لها جدوى اقتصادية باسم «فالي
سيريا».
وق��ال قيدبان لنشرة سانا االقتصادية« :إنّ رأسمال
الشركة يبلغ نحو  3ماليين دوالر منها نفقات تأسيس
وتشغيل ضمن خطة لعشر سنوات تبدأ بطائرتي ركاب
وطائرة شحن استئجار بقصد الشراء إلى أن يتم الوصول
إلى أسطول مك ّون من  40طائرة» .وأضاف« :في حال تعثر
االستئجار واحتمال التعثر  3في المئة سيتم اللجوء إلى
روسيا االتحادية لشراء الطائرات ما سيزيد رأس المال
المطلوب» ،موضحا ً أنّ هذه الخطوة «تأتي في إطار تقديم
أفضل خدمة للمواطن السوري وتأمين احتياجات سوق
النقل الدولي في سورية إضافة إلى الجدوى االقتصادية
المربحة التي يحققها المشروع واستعداد القطاع الخاص
للمساهمة بالتمويل وتحقيق شراكة حقيقية».
وبهدف إقامة تكتل للوصول إلى منافسة أقوى وأرباح
أعلى وتكاليف أقل ،ت ّم العرض على شركة الطيران العربية
السورية كخطوة أولى للمشاركة في الشركة بنسبة معينة
وتم حالياً ،بحسب قيدبان ،إنهاء التجهيزات من حيث اإلدارة
والمكاتب وكوادر العمل وبانتظار إج��راءات الترخيص من
الطيران المدني السوري ،مشيرا ً إلى «أنّ الشريك الرئيسي
هو المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشريكان من
القطاع الخاص إضافة الحتمال وجود شريك عراقي ولبناني
سيتم اختيار أحدهم بناء على قدرة ك ّل منهما الترويجية
للشركة».
م��ن جهة أخ���رى ،أ ّك��د قيدبان أ ّن��ه «وض��م��ن خطة عمل
الشركة الستثمار نحو  105بولمانات كانت متوقفة عن
العمل ،ت ّم استثمار  14بولمانا ً كخطوة أولى من قبل القطاع
الخاص بقيمة استثمارية تدفع للشركة سنويا ً تقدّر بـ 5.30
مليون ليرة سورية ،وذلك بغاية تشغيلها على خطوط نقل
داخلية بين المحافظات وإقليمية كبيروت» ،مشيرا ً إلى أنه
«ت ّم إعطاء مهلة  30يوما ً لتجهيز البولمانات ووضعها في
الخدمة والبدء باستيفاء األجور».
وف��ي ما يتعلّق بباقي البولمانات والبالغ عددها 91
بولماناً ،أوض��ح قيدبان أن��ه «ت��م ات��خ��اذ ق��رار بعرضها
لالستثمار ووردت ع��روض كثيرة إم��ا عن طريق رئاسة
مجلس الوزراء أو بصورة مباشرة للشركة».

يحميها ،على الدولة أن تحمي موظفيها وتؤمن
دخولهم وخروجهم للقيام بمهامهم وهذا األمر
أضعه برسم الوزراء المعنيين وبرسم مجلس
الوزراء».
غب الطلب وجباة اإلكراء
وتوجه إلى عمال ّ
قائالً« :تع ّودنا عليكم على مدى حوالى 20
عاما ً وكنا دوم��ا ً متجاوبين معكم ،تماما ً كما
كنا متجاوبين مع النقابة بكل إيجابية ولذلك
حققنا الكثير من المطالب .سقفنا هو القانون
ال��ص��ادر ع��ن مجلس ال��ن��واب وك��ت��ب مجلس
الخدمة المدنية ،وإذ كانت لديكم اعتراضات
وجهوها ضمن هذا اإلطار ،ونحن لن نخرج عن
ّ
هذا السقف».

ال تفاوض

وعن التفاوض مع المعتصمين ،أكد حايك أن
«ال تفاوض إال من مكاتبنا في مؤسسة كهرباء
لبنان وبكرامتنا وبعد أن تدخل آخر فئة وهي
الفئة السادسة إلى مكاتبها في المؤسسة،
فكرامتنا هي أعز ما نملكه ولن نف ّرط بها».
ووجه إنذارا ً إلى شركات مقدمي الخدمات كي
«ال تجبرونا على االدعاء عليكم ألنّ موظفيكم
يقفلون مؤسسة كهرباء لبنان ،وسنجد أنفسنا
مجبرين على التوجه إلى القضاء وه��ذا أمر
تريّثت به كثيرا ً لكن في النهاية قد ال يكون

قباني :الم�ؤ�س�سة �ضغطت
على المدراء لتخفي�ض ال�شواغر
أوضح رئيس لجنة األشغال النيابية للطاقة والمياه النائب محمد قباني أنه «لم يدخل
وسيطا ً بين شركة الكهرباء والمياومين» ،مشيرا ً إلى «أزمة ثقة بين الطرفين».
وإذ دعا في تصريح إلى «التروي في تنفيذ مذكرة مؤسسة الكهرباء التي تقضي بتثبيت
 890مياوما ً من أجل فتح حوار صادق لح ّل األزمة» ،لفت إلى «تخوف المياومين من توقف
شركات مقدمي الكهرباء عن العمل بعد سنتين» .وسأل« :ماذا سيفعلون وهم لم يثبتوا أصالً
في مالك المؤسسة»؟ وقال« :إنّ الشواغر أكبر بكثير من األرقام التي حدّدتها إدارة الكهرباء،
فمدراء المصالح ح��ددوا  1390مركزا ً شاغراً ،ولكن يبدو أنّ اإلدارة ضغطت على المدراء
لتخفيض العدد» ،وسأل« :إذا رفعت مؤسسة الكهرباء إنتاجها ،هل سينخفض عدد الموظفين
المطلوبين أم سيزيد»؟

وزارة الإ�سكان ال�سورية
تجري مراجعة �شاملة للقوانين

�أ�سامة طبارة :لت�أهيل وت�شغيل ت�أ�سي�س �شركة طيران
م�صفاتي طرابل�س والزهراني «فالي �سيريا»

(أكرم عبد الخالق)

أعلن معاون وزير اإلسكان والتنمية العمرانية السوري نصر غانم أنه «بناء
على شكوى المواطن بوجود غبن بحقه في قانون االستمالك من ناحية تقدير قيمة
األرض بأقل من قيمتها الحقيقية ،ت ّم تعديل القانون بما يتوافق مع المادة  15من
الدستور بحيث أصبح يتم تقدير القيمة وفقا ً للسعر الرائج بما يعالج مشكلة تدني
قيمة االستمالك».
وقال في تصريح لنشرة «سانا» االقتصادية« :تم عرض القانون على الصفحة
التشاركية إلتاحة المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين والجهات الحكومية إلبداء
الرأي» ،موضحا ً «أنّ هذه التعديالت التي تحقق مرونة في اإلجراءات وسهولة في
تعامل المواطن مع اإلدارات الحكومية والبلديات ومراكز المدن والمحافظات ،قد
أنجزت وت ّم رفع القانون إلى الجهات الوصائية للنظر بإصداره أصوالً».
ولفت غانم إلى «إعداد مشروع ّ
صك تشريعي بتنفيذ التخطيط وعمران المدن
والذي ت ّم بموجبه دمج القانون المتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن مع قانون
موحد يتوافق مع أحكام الدستور
التوسيع العمراني لمدن مراكز المحافظات بقانون ّ
الجديد ،إذ أصبح القانون الجديد أكثر مرونة وسهولة من حيث إجراءات تطبيقه
كما ركز على تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان الحقوق العامة».
أ ّما بالنسبة لقوانين تنفيذ التخطيط ،فأشار إلى أ ّنها «ثابتة بما يزيد على عشرين
سنة إذ ت ّم إجراء تعديالت بواسطة مهندسين متخصصين في تخطيط المدن ما
يؤدي إلى تطوير حقيقي في أسس تحسين أداء العمل وبما يختصر اإلجراءات
والوقت الزمني بشكل حضاري ويشكل نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني»،
ّ
الصك التشريعي بصيغته النهائية بعد استدراك
الفتا ً إلى أ ّنه «تم وضع مشروع
المالحظات الواردة في شأنه من الجهات المعنية».

مالكو ال�شاحنات في المرف أ�
ا�ستغربوا كتاب مدعي تمثيل القطاع
أشارت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نعيم صوايا،
إلى أنّ «عددا ً من أعضاء نقابة الشاحنات اللبنانية أبدى اعتراضه على مضمون كتاب
رئيس نقابتهم لما يتضمن من مغالطات وافتراءات ال أساس لها من الصحة».
وخالل بيان أصدرته أمس ،استغربت النقابة «ما ورد في كتاب ُو ّجه من بعض
مدعي تمثيل قطاع النقل البري في لبنان إلى مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،حيث تض ّمن مغالطات كثيرة وتج ٍّن على النقابة».
وأوضح البيان «أنّ إنشاء نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ت ّم وفقا ً
للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وخصوصا ً قانون النقابات الذي سمح للنقابات
باستيفاء اشتراكات محدّدة .وتضم هذه النقابة جميع الشاحنات العمومية العاملة
في المرفأ وال تسمح ألحد بالتدخل في شؤونها».
ولفت إلى «أنّ استثناء الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت من تدابير السير
محصورة في فترة محدّدة بعد الظهر ،جاء بطلب من النقابة وإدارة مرفأ بيروت من
وزير الداخلية السابق مروان شربل للمحافظة على دور مرفأ بيروت وتأثيره في
الدورة التجارية واالقتصادية في البالد وال يمكن مقاربة عمل هذه الشاحنات ببقية
الشاحنات التي تعمل ليالً ونهارا ً في المقالع والكسارات والمرامل».
وفي موضوع السائقين السوريين واألجانب ،أكدت النقابة «حاجتها لهذه الفئة من
السائقين لعدم توافر سائقين لبنانيين يحملون إجازة سوق للفئات المماثلة وال مانع
لدينا من تنظيمها وفقا ً للقوانين المرعية اإلجراء».
أما في موضوع قانون السير ،رأت النقابة «أنّ عدم تطبيق القانون الجديد جاء بناء
على اعتراض اتحادات قطاع النقل لوجود ثغرات عدة في بنوده تنعكس سلبا ً على
إنتاج هذه القطاعات لذلك نتمنى على كافة المعنيين التريث بتطبيقه».

هناك ح ّل آخر».
غب الطلب وجباة
وأكد أن ال عالقة لعمال ّ
اإلكراء بالتقنين القاسي الذي حصل في الفترة
السابقة ،موضحا ً أنّ السبب هو «نقص مادة
الفيول ألسباب خارجة عن إرادة المؤسسة وقد
ح ّل الموضوع وعاد الوضع إلى طبيعته».

المياومون

وبعد أن أنهى مدير عام مؤسسة كهرباء
لبنان مؤتمره الصحافي ،عقد المياومون
مؤتمرا ً صحافيا ً أعلن فيه عضو لجنة الع ّمال
والمياومين وجباة اإلك��راء أحمد شعيب ،أنّ
«شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا ً وفي
شكل موقت مهام التوزيع وستكون في حاجة
إلى الموظفين المياومين عند انتهاء عقدها».
وط��ال��ب شعيب مجلس الخدمة المدنية
«بإبعاد م��ب��اراة التثبيت عن المحسوبيات
السياسية» .وسأل« :لماذا لم يطبق القانون
الرقم  181القاضي بتعيين مجلس إدارة جديد
خالل فترة شهرين من عام 2011؟ ولماذا لم
يلتزم المدير العام بالدراسة التي قدمها له
رؤس��اء ال��دوائ��ر في المناطق اللبنانية كافة
والتي تجاوزت  1600مركز شاغر»؟
من جهته ،أكد رئيس اللجنة لبنان مخول
أنّ «هناك  25في المئة من التعديات على
شبكة الكهرباء ،مطالبا ً مدير عام المؤسسة
«بتبرير الهدر بدل أن يشكو منه» ،كما طالبه
بتوضيح الجدوى «من استقدام شركة جديدة
لتراقب الشركات األخرى ،وكيف يدفع الفواتير
للشركات من دون فواتير استالم» .ودعا ّ
مخول
األجهزة الرقابية إلى «مراقبة الهدر وإطالع
الشعب اللبناني على عملها».

مقدمو الخدمات

وفي هذا السياق ،استنكر ع ّمال ومستخدمو
دائ��رة عكار -طرابلس والضنية  -زغرتا في
شركة  BUSإح��دى شركات مقدمي خدمات
التوزيع في كهرباء لبنان  DSPفي بيان،
«التعرض لشخص الدكتور نزار يونس ،من
قبل بعض الذين يبحثون في الزواريب الضيقة
لتحقيق مصالح ومآرب شخصية على حساب
مطالب العمال المحقة» ،مثمنين «دعمه لهم
في تحقيق مطالبهم».

قبالن تفقد عمليات التجهيز
في م�ست�شفى م�شغرة الحكومي

قبالن متف ّقدا ً أقسام المستشفى
تف ّقد رئ��ي��س مجلس الجنوب ق��ب�لان ق��ب�لان أقسام
مستشفى مشغرة الحكومي وعمليات التجهيز التي
ينفذها مجلس الجنوبّ ،
مطلعا ً من المتابعين والشركة
الملتزمة على المراحل التي وصلوا إليها.
وق��ال قبالن عقب الجولة« :نحن نطمئن إل��ى سير
العمل في تجهيز مستشفى مشغرة الحكومي ،وكما هو
واضح ،إنّ األمور تسير بالشكل المرسوم ،وقد أصبحت
ك�� ّل المعدات م��وج��ودة في المستشفى ،ونحتاج إلى
أيام لالنتهاء من عملية ترتيب هذه المعدات ،ليصبح
المستشفى ج��اه��زا ً للعمل ووض��ع��ه ف��ي خدمة أهلنا
وأبنائنا في هذه البلدة ومحيطها» .واعتبر أنّ «االهتمام

بالقطاع الصحي وبصحة الناس جزء من عملنا ومن
مسؤوليتنا ،وه��و مسؤولية الدولة على كل األراض��ي
اللبنانية» .وأضاف« :أعتقد أنّ هذا المستشفى ستكون
له مهمة أساسية في هذه المنطقة على مستوى تخفيف
معاناة الناس ،بحيث سيصبح عندهم مستشفى جاهز
يعمل بأجهزة ومعدات حديثة ،على أمل أن يكون هناك
جهاز طبي وإداري يليق به».
كما أعلن قبالن أنّ مجلس الجنوب «أنهى مهمته تجاه
المستشفى» ،وتمنى بلوغ الغاية المطلوبة من هذا األمر،
الفتا ً إلى أنّ «ه ّمنا وهدفنا تخفيف معاناة هذه البلدة
والمنطقة».

الذهب ي�ستقر بفعل بيانات �أميركية �ضعيفة
تشبث الذهب بمكاسبه القليلة
التي حققها ليل األربعاء ،إذ ع ّزز
تباطؤ مبيعات التجزئة األميركية
وال���ت���وت���رات ال��س��ي��اس��ي��ة إق��ب��ال
المستثمرين على المعدن النفيس
باعتباره م�لاذا ً آمنا ً على رغم أنّ
ارتفاع أسواق األسهم قد يكبح أي
ارتفاع آخر.
وارت��ف��ع��ت األس��ه��م اآلس��ي��وي��ة
على رغ��م سلسلة م��ن البيانات

االق��ت��ص��ادي��ة الضعيفة إذ راه��ن
ال��م��س��ت��ث��م��رون ع��ل��ى م��زي��د من
التحفيز من جانب البنوك المركزية
الرئيسية مما دفع عائدات السندات
إلى التراجع في أنحاء العالم.
واس���ت���ق���ر س��ع��ر ال���ذه���ب في
ال��م��ع��ام�لات ال��ف��وري��ة أم���س عند
 1312.10دوالر لألوقية بحلول
الساعة  06:34بتوقيت غرينتش
بعد ارتفاعه  0.3في المئة عند

اإلغالق في الجلسة السابقة.
وه��ب��ط��ت ال��ع��ق��ود األم��ي��رك��ي��ة
نحو دوالر إلى  1313.40دوالر.
كما ارتفع السعر الفوري للفضة
 0.1في المئة إلى  19.84دوالر
لألوقية.
وزاد البالتين  0.23في المئة
إلى  1463.2دوالر لألوقية بينما
صعد البالديوم  0.34في المئة
إلى  877.3دوالر لألوقية.

