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اقت�صاد

ّ
ملف المياومين في ال�سراي ومجل�س الخدمة

جال على المن�ش�آت ال�صناعية في الجنوب

�أبواب الم�ؤ�س�سة ال تزال مقفلة واالعت�صام م�ستمر

الحاج ح�سن :لال�ستفادة من م�شاعات البلديات

 ...يقفلون باب المؤسسة

القوى األمنية والمياومون في مكان االعتصام
لليوم العاشر على التوالي ،واصل مياومو
كهرباء لبنان إضرابهم المفتوح ،بما فيه إقفال
أب��واب المبنى الرئيسي للمؤسسة في منطقة
كورنيش النهر.
وكانت لجنة المياومين عقدت اجتماعا ً مع
رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات،
وقال رئيس اللجنة لبنان مخول بعد االجتماع:
«يفترض أن تفتح قضية المياومين ملف القطاع
العام واإلدارة العامة ،والقصة أصبحت أكبر من
تثبيتنا .وحتى تقوم دولة ال يمكن أن نكمل في
مزاجية بعض األشخاص» .وسأل« :مَن يحدّد
شواغر المؤسسة وحاجاتها؟ هل هو المدير
العام أم أنّ هناك هيكلية معينة؟» .وقال« :نحن
لسنا قضية إنسانية أو قضية تس ّول ،بل نحن
أصحاب حق ونريد حقنا .والرقم الذي حدّدته
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ال يفي بالغرض
وحاجات المؤسسة أكبر من ذلك بكثير».
بدوره ،قال عضو اللجنة أحمد شعيب« :نحن
نكنّ كل االح��ت��رام لمجلس الخدمة المدنية،
ووضعنا الرئيسة عويدات في أجواء الشوائب
ال��م��وج��ودة ف��ي المذكرة وتفهمت م��ا يعانيه
المياومون والجباة ،ووعدت بإبداء رأيها وكان
الج ّو إيجابياً» .وأضاف« :لن نعلق اعتصامنا
إلى حين أن نشعر بوجود خطوات إيجابية في
قضيتنا ،ونتمنى إعادة درس المذكرة التي ت ّم
إرسالها من خالل المدير العام».
وأكد عضو اللجنة بالل باجوق «أنّ االعتصام
مستمر على األراض��ي اللبنانية كافة ،وعندما
نرى أنه يجب النزول إلى الطرقات فلن نتأخر».
وقال« :كل ما نتمناه هو تطبيق القانون الصادر
عن مجلس النواب وليس المذكرة» ،مضيفاً:
«هناك نحو  172عامالً سيحالون هذا العام إلى
التقاعد ،بالتالي الشغور سيكبر في مؤسسة
كهرباء لبنان».

مذكرة

وك��ان��ت لجنة المياومين سلمت عويدات
مذكرة أبدت خاللها مالحظاتها على توجهات
ّ
ملف
مؤسسة ك��ه��رب��اء لبنان «وم��ق��ارب��ت��ه��ا
المياومين والمباريات التي أعطاهم القانون
ّ
الحق في خوضها تأمينا ً لمصلحة المؤسسة
ب��داي��ة ،وم��ن ثم تكريسا ً لحق المياومين في
التثبيت بعد السنوات الطويلة التي أمضوها
في خدمة المؤسسة مباشرة ،ومن بعدها عبر
شركات مقدّمي الخدمات».
وطالبت المذكرة بإعادة الملف إلى مؤسسة
كهرباء لبنان لتصحيح انحرافاته وتقديم كامل
المعلومات الالزمة ،إذ ينتهي األم��ر إلى ملء
الشواغر كافة حسب ما نص عليه القانون.

المناطق

وفي سياق متصل ،حصل تدافع اليوم بين
المياومين والقوى األمنية في ص��ور ،بعدما
حاولت األخيرة فتح باب شركة كهرباء لبنان
الذي أقفله المياومون ،فأطلقت العناصر األمنية
النار بغزارة في الهواء ،وأوقفت أربعة منهم ،ما
دفع المياومين إلى تصعيد تحركهم قاطعين
الطرق ومشعلين اإلطارات.

والحقاً ،أفرجت القوى األمنية عن اثنين منهم،
فيما بقي اثنان موقوفين.
وخالل تضامنه مع المعتصمين في صور،
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد
المجيد صالح أنّ «لهم األولوية وهم أصحاب
حق ،ويجب إعطاؤهم حقوقهم» .وأضاف« :أنّ
تحركهم ناجم عن الوجع والجوع ،ألنّ هناك
أمرا ً مطلبيا ً عالقا ً في أدراج اإلدارات» .واعتبر
أنّ «األجهزة األمنية ،ال سيما الجيش اللبناني
هو صمام األمان ،ونحن نرفض أي تع ٍّد إن على
المؤسسات أو على العمال ،ألنّ العمال هم جزء
من النسيج االجتماعي ال��ذي يجب أن يصان
ويحفظ» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «ال يجوز أن يبقى
المياومون معلقين ال ضمانة لهم».
ونظم المياومون في دائ��رة النبطية ،وقفة
احتجاجية داخل مكاتبهم تضامنا ً مع زمالئهم،
مندّدين بما «تعرضوا له من اعتداء غير مبرر من
قبل القوى األمنية» ،داعين إلى «ضرورة إطالق
الموقوفين» .واعتبروا أنّ على القوى األمنية
«حفظ أم��ن المواطن ال اإلس���اءة لمن يطالب
بحقوقه ولقمة عيشه» ،مؤكدين أنّ مطالبهم
المحقة «قضية ال يمكن المساومة عليها أو
التنازل عنها ،وأي اعتداء على أي مياوم أو
موظف هو اعتداء علينا جميعاً ،ونمهل الجهات
المعنية العمل على إطالق زمالئنا وإال سنضطر
إلى التصعيد وإقفال الطريق أمام مبنى الدائرة
في النبطية».

حايك ونظريان في السراي

وعلى وق��ع االعتصامات واالحتجاجات،
زار وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان ووفد
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة
كمال حايك ،رئيس الحكومة تمام سالم إلطالعه
على تطورات الوضع في حرم المؤسسة بفعل
اعتصام مياوميها.
وقال نظاريان بعد اللقاء« :أطلعنا الرئيس
سالم على الوضع الحالي لمؤسسة كهرباء
لبنان ومجريات األمور فيها» .وأضاف« :نحن
نعترض على ما يجري ،ألنّ هناك طريقة علمية
تتم فيها التظاهرات وليس بإقفال المؤسسة
وقطع الطرقات العامة ،وإذا ك��ان هناك من
اعتراض فهناك قانون يجب تطبيقه».
وقال حايك« :شرحنا للرئيس سالم مجريات
م��ا يحصل ف��ي مؤسسة ك��ه��رب��اء لبنان منذ
عشرة أيام حتى اليوم ،إن على مستوى واقع
المؤسسة الحالي وإقفال أبوابها ،واإلجراءات
التي اتخذناها منذ صدور القانون مرورا ً بكتاب
مجلس الخدمة المدنية ،وأكدنا التزامنا سقف
القانون ومجلس الخدمة المدنية .فهناك وسائل
قانونية ونظامية لالعتراض من خالل األصول
اإلداري���ة ،ونحن منفتحون على أي اعتراض
ي ّتبع األصول اإلدارية والمالحظات التي يمكن
أن تثار من أي جهة كانت ،ولكنّ إقفال أبواب
المؤسسة وتلحيمها ومنع الموظفين بالقوة من
الدخول إليها والخروج منها ،فهذا أمر مرفوض
كلياً».
وردا ً على سؤال عما ستفعله المؤسسة في
حال استمر الوضع على ما هو عليه ،أجاب:

ينص عليه القانون ومجلس
«نحن نطبق ما
ّ
الخدمة المدنية ،أما خ��ارج ذلك ومهما كانت
الضغوط ،فنحن خارج هذه المعادلة».
أما بالنسبة الى ما يقوله المياميون حول
العدد الحقيقي للشواغر ،وأنّ لديهم وثائق
قانونية ،قال حايك« :القانون واضح ويقول
ليس فقط في المراكز الشاغرة بل وبحسب
حاجات المؤسسة ،القانون ذو شقين ،المراكز
ال��ش��اغ��رة وح��اج��ات ال��م��ؤس��س��ة ،واالل��ت��زام
بالقانون أمر واجب على الجميع ،وإذا أبرزوا
وثائق من مجلس الخدمة المدنية ،فهذا أمر جيد
وحضاري ونثني عليه ونتمنى أن يستمر في
هذه الطريقة ،أما إقفال أبواب المؤسسة ومنع
موظفي اإلدارة من الدخول والخروج والهيمنة
على المؤسسة فهو أم��ر م��رف��وض .ليتبعوا
األص��ول اإلداري���ة ال�لازم��ة ،وإذا كانوا محقين
فنحن أول من يطالب بحقهم».
وح��ول الشكاوى من انقطاع تيار الكهرباء
والتقنين القاسي في عدد من المناطق ،لفت
حايك إلى أنّ «قدرتنا اإلنتاجية على الشبكة
الكهربائية اليوم هي في حدود  1660ميغاوات
باستثناء معمل صور وآل��ة واح��دة في معمل
بعلبك ،ولدينا ق��درة إضافية لتشغيلهما ما
يعطينا فقط  100ميغاوات إضافية تقريباً».
وأش��ار إل��ى أنّ «ال��وض��ع المالي للمؤسسة ال
يسمح لنا بتشغيلهما إذا أردنا التزام السقف
المالي المحدّد لنا» .وقال« :في ك ّل االحوال هذه
اإلضافة تزيد التغذية الكهربائية نحو ساعة
فقط ،هذه هي الطاقة اإلنتاجية الموجودة في
لبنان وخصوصا ً في فصل الصيف عندما تشت ّد
درج��ات الحرارة ،لذلك هناك ض��رورة إلنشاء
معامل جديدة في أسرع وقت قبل حلول الصيف
المقبل ،لنؤ ّمن الكهرباء بصورة أفضل».

مقدمو الخدمات :مافيات
تتلطى خلف القضية

رأى م��دي��ر ش��رك��ة ( BUSإح���دى شركات
مقدّمي الخدمات في الكهرباء) فادي أبو جودة
أنّ «م��اف��ي��ات الكهرباء تتلطى خلف قضية
المياومين السابقين المحقة ،وتعمل على
إسقاط المشروع الواعد بوقف الهدر الهائل في
قطاع توزيع الكهرباء» .وقال في تصريح أمس:
«إنّ المياومين السابقين الذين أصبحوا موظفين
في هذه الشركات ،هم أحرار في االستمرار في
عملهم أو تركه ،واالستمرار يعني التزام قانون
العمل وأصول التعامل ،وأهمها احترام الشركة
التي يعملون فيها ،وعدم االنخراط في أي أعمال
تعطيل وتخريب للمرافق العامة» .وأض��اف:
«إنّ للمياومين السابقين حقوقا ً مشروعة لدى
مؤسسة كهرباء لبنان ،س��واء بتثبيت العدد
األكبر منهم ،أو نيل التعويضات عن سنوات
الخدمة السابقة لمشروع مقدّمي الخدمات».
وأشار إلى أنّ هذه المطالب عولجت في قانون
أق��ره مجلس النواب «ويجري اآلن تطبيقه»،
موضحا ً أنّ «الشركات ليست طرفا ً في هذا
الموضوع».
وتابع أبو جودة« :ال ب ّد من تذكير مَن يتناسى
الوقائع ،أنّ المياومين السابقين انضموا إلى

تقرير «بنك عودة» االقت�صادي الف�صلي:
ارتفاع الدين العام بن�سبة  9.5في المئة
كشف التقرير االقتصادي الذي
صدر عن «بنك عودة» للفصل الثاني
م��ن ع��ام  2014الحالي ع��ن بعض
النتائج اإليجابية لبعض القطاعات
االق��ت��ص��ادي��ة ،ع��ل��ى رغ���م ت��راج��ع
مؤشرات أخ��رى ،مؤكدا ً أنّ الفرصة
ال ت��زال سانحة للتحسن على رغم
المخاطر المحيطة بلبنان ،متوقعا ً
نموا ً اقتصاديا ً بنسبة  2في المئة،
بحسب ت��وق��ع��ات ص��ن��دوق النقد
الدولي.
ولحظ التقرير عدم عودة التعافي
إل��ى القطاع السياحي ال��ذي تراجع
بنحو  9.1ف��ي المئة على أس��اس
سنوي ،فيما أشار إلى تحسن حركة
التحويالت نحو لبنان بنسبة  9.1في
المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام
 2013الماضي ،حيث بلغت نحو 8.8
مليار دوالر.
كما لفت إلى أنّ ميزان المدفوعات
حقق فائضا ً بما قيمته  216مليون
دوالر أميركي على رغم ارتفاع الميزان
التجاري حوالى  8.6مليار دوالر.
ك��م��ا أظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر زي�����ادة في
موجودات مصرف لبنان الخارجية
بنحو  3.1مليار دوالر أميركي ،لتصل
إلى مستويات قياسية بلغت حوالى
 37.1مليار دوالر في نهاية النصف
األول من عام  2014الحالي.
وأشار إلى أنّ الدين العام بلغ 65.7
مليار دوالر بزيادة بنحو  9.5في المئة
على صعيد سنوي ،وأنّ الصادرات
الصناعية والزراعية شهدت تراجعا ً
كبيرا ً خالل هذه الفترة ،بلغت نحو

 29.3في المئة بالنسبة الى القطاع
الصناعي.
أما قطاع البناء ،فحقق نموا ً إيجابيا ً
بتزايد عمليات البيع ح��وال��ى 6.6
في المئة ،وارت��ف��اع قيمة المبيعات
العقارية  17.7في المئة.
ون��� ّوه التقرير بحصول بعض
التحسن في تداوالت البورصة خالل
النصف األول من العام نتيجة وجود
الطلب المحلي.
وفي ما يخص النشاط المصرفي،
لحظ التقرير تحسن الموجودات بقيمة

تصل ال��ى  5.6مليار دوالر أميركي
بنسبة أق��ل بنحو  7ف��ي المئة عن
الفترة ذاتها من عام  2013الماضي.
ول��ف��ت إل���ى أنّ م���وج���ودات القطاع
المصرفي بلغت حوالى  170.5مليار
دوالر بزيادة نسبتها  3.4في المئة،
بتراجع عن نمو السنوات الماضية
ب��ح��وال��ى  16ف��ي ال��م��ئ��ة .كما لحظ
أيضا ً زيادة في التسليفات المصرفية
بحوالى  5.7في المئة بما قيمته 2.7
مليار ونمو التسليفات بالعمالت فاق
النمو بالليرة اللبنانية.

الذهب يقل�ص خ�سائره وي�سجل
 1301.2دوالر للأوقية
تعافى الذهب على نحو متواضع يوم أمس اإلثنين ،ليظ ّل فوق
 1300دوالر لألوقية (األونصة) مع تصاعد التوترات في أوكرانيا
األمر الذي نال من الشهية للمخاطرة وأثر على األسهم والطلب على
المالذات اآلمنة.
وتراجع السعر الفوري للذهب  0.6في المئة إلى  1297دوالرا ً في
مسجالً
أوائل المعامالت اآلسيوية ثم قلص خسائره إلى  0.2في المئة
ّ
 1301.20دوالر بحلول الساعة  06:32بتوقيت غرينتش.
وحومت الفضة قرب أدنى سعر في شهرين .ونزلت  0.2في المئة
إلى  19.55دوالر لألوقية.
كما ارتفع البالتين  0.02في المئة إلى  1452.24دوالر في حين
تقدم البالديوم  0.2في المئة ليسجل  892.22دوالر لألوقية.

( أكرم عبد الخالق)
الشركات الثالث وص���اروا موظفين عاديين
ينص عليها قانون
ونالوا ك ّل المكتسبات التي
ّ
العمل ،وخصوصا ً االستقرار الوظيفي والضمان
االجتماعي .والمؤسف أنّ قلة قليلة منهم نسيت
ه��ذا األم��ر وان��ج � ّرت إل��ى شعار مشبوه رفعه
البعض وهو إسقاط مشروع مقدّمي الخدمات».
ولفت إلى أنّ «مافيات المستفيدين من الهدر
والسرقة والفوضى واالهتراء في قطاع توزيع
الكهرباء ،تلطت خلف مذكرة مؤسسة كهرباء
لبنان وخلف حقوق المياومين السابقين،
ّ
لتنقض على المشروع األه��م في هذا القطاع،
حيث تتضافر جهود الشركات مع مؤسسة
كهرباء لبنان لتحديث قطاع التوزيع وتطويره
على أسس عملية وتقنية حديثة».
الموجهة إلى الشركات
وتعليقا ًعلى االتهامات
ّ
بهدر المال العام والفشل في تحقيق أي شيء،
قال« :إنّ أبواب شركة  BUSمفتوحة أمام ك ّل
المهتمين والمخلصين من ن��واب ومسؤولين
ومهندسين وخبراء وإعالميين لالطالع على
المعطيات والمستندات واإلنجازات واألرق��ام
التي حققها المشروع حتى اآلن ،وبشفافية
تامة» .وأكد أنّ «كل هذه االتهامات باطلة ،وعلى
العكس من ذلك إنّ مشروع مقدّمي الخدمات
هو العمل الوحيد الجاري والذي يشكل بارقة
أمل للنهوض بقطاع الكهرباء الحيوي ،في ظ ّل
الفراغ السياسي والعجز االقتصادي والهدر
المالي ،ويؤمل أن يش ّكل نموذجا ً يحتذى في
القطاعات األخرى».

 :KVAال عالقة لنا بالنزاع
"
بين المؤسسة والمياومين

وأك���دت ش��رك��ة ال��ـ  ،KVAم��ق��دم خدمات
التوزيع  DSPفي بيروت والبقاع ،في بيان
أنه «ال عالقة لها في النزاع الدائر حاليا ً بين
المياومين وجباة اإلك��راء من جهة ،ومؤسسة
كهرباء لبنان من جهة أخرى» ،مشيرة إلى أنّ
«تحديد عدد وطبيعة الشواغر في مالك مؤسسة
كهرباء لبنان عائد لهذه المؤسسة وليس لشركة
الـ  KVAأي عالقة بهذا الموضوع».
كما أك��دت الشركة حرصها على «احترام
القوانين المرعية اإلجراء كافة ،وعلى االلتزام
بجميع ب��ن��ود ال��ع��ق��د ال��م��وق��ع ب��ي��ن الشركة
ومؤسسة كهرباء لبنان ،والذي يهدف إلى رفع
مستوى خدمات الصيانة والجباية وخدمة
الزبائن المقدمة إلى مشتركي المؤسسة في
ب��ي��روت وال��ب��ق��اع ،إض��اف��ة إل��ى تطوير شبكة
التوزيع وتحديثها حسب الخطط التي وضعتها
مع مؤسسة كهرباء لبنان».
وطالبت «جميع العمال واألج��راء باحترام
القوانين وااللتزام بها عند القيام بأي تحركات
مطلبية ،وتحديدا ً االمتناع عن ارتكاب أية أعمال
مخلة باألمن أو القيام بأعمال شغب أو إغالق
مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها أو منع
موظفيها من الوصول إلى أماكن عملهم وإعاقة
قيامهم بتنفيذ مهماتهم وأعمالهم بأي شكل
من األش��ك��ال» ،محذرة أنّ «جميع المخالفين
للقوانين والمخلين باألمن يتحملون وحدهم
مسؤولية أفعالهم».

كركي ناق�ش الو�صفة الموحّ دة
مع نقيب الأطباء
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي
وفدا ً من نقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب انطوان البستاني.
وتباحث المجتمعون في مواضيع تهم العالقة بين الضمان االجتماعي
واألطباء ،ومن بينها الوصفة الطبية الموحدة ،ال سيما أنّ مجلس نقابة
األطباء وافق على اعتماد الوصفة الطبية الموحدة.
وتوافق المجتمعون على عقد اجتماع للجنة المشكلة بين الصندوق
ومقدمي الخدمات الصحية في األس��ب��وع المقبل لوضع المالحظات
على الوصفة الطبية ليصار إل��ى اعتمادها في شكل نهائي من قبل
الصندوق.
وشدّد كركي على «أهمية الوصفة الطبية الموحدة بخاصة بعد صدور
القانون ال��ذي يجيز للصيدلي استبدال بعض األدوي��ة الموصوفة من
قبل الطبيب المعالج بأدوية أخرى ،وهذا من شأنه أن يخفض من كلفة
الفاتورة الصحية ،إضافة إلى ضبط تنظيم الوصفات الطبية من قبل
األطباء».

�سكرية� :صرخة الم�ست�شفيات الخا�صة
هدفها تغطية مظاهر الربح ال�سريع
أشار النائب السابق اسماعيل سكرية إلى صرخات أصحاب المستشفيات
التي تعالت «مطالبة بأموال متراكمة على وزارة الصحة وغيرها ،مهدّدة بعدم
القدرة على استقبال مرضى الوزارة ،إذا ما سلمنا بلعبة األرقام التي تحصل في
معظم المستشفيات الخاصة وما يتخللها من تالعب وتضخيم لفواتير وأعمال
طبية بعضها وهمي .ك ّل ذلك بغياب الرقابة الطبية واإلدارية ،والتي استقالت
من دورها أو تواطأت بدءا ً من دور الطبيب المراقب مرورا ً بمركز إصدار البطاقات
االستشفائية وصوال ً الى الوزارة ولجنة تدقيقها».
وقال سكرية في بيان« :على رغم ذلك ،فإنّ المريض يدفع فروقات ،والمعوق
غير معترف ببطاقته االستشفائية ،أما فروقات احتساب اللوازم الطبية فحدّث
وال حرج ،وعلى رغم ذلك استهلك مبلغ  350مليار ليرة من موازنة الصحة في
النصف األول من هذا العام .ومع ذلك تتعالى الصرخات لتغطية مظاهر الربح
السريع وأحد أوجهه التمدّد في امتالك العقارات».
وختم :ول َم االستغراب ،أليس «السوس» ينخر من أعلى مستويات القرار
حتى أسفلها؟».

أشار وزير الصناعة حسين الحاج
حسن إل��ى أنّ «الصناعة م��ن أهم
القطاعات اإلنتاجية ،وإذا تحدثنا
عن مجموعة الثماني ،فهي ال��دول
األكثر تطورا ً في الصناعة بالعالم،
والتي لديها القدرة والثروة والتطور
والتكنولوجيا».
وخالل تف ّقده منشآت صناعية في
محافظة الجنوب ،لفت الحاج حسن
إلى أنّ «الصناعة مفتاح ثروة الفرد
والمجتمعات وال��دول ،وهي مفتاح
التكنولوجيا التي تطبقها في ك ّل
المجاالت ،وهي التي تعطي القيمة
المضافة للسلعة في المادة األولية،
وتجعلها ذات قيمة لتباع مصنعة ،أو
نصف مصنعة» .وقال« :منذ تاريخ
لبنان ،والصناعة مهمشة ،وال بد
من تفعيل قطاع الصناعة في منطقة
الجنوب اللبناني في شكل متزايد،
من خالل تعميم المناطق الصناعية
وتنظيم ال��ق��رى ،بعيدا ً من التلوث
البيئي ،ومعالجة مشكلة الطاقة،
واالستفادة من مشاعات البلديات

ل��م��ص��ل��ح��ة ال���م���دن ،وال��ت��ج��م��ع��ات
الصناعية».
ك��ان��ت ج��ول��ة وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة
انطلقت م��ن بلدية العباسية في
ص��ور ،وشملت بلدتي دي��ر قانون
النهر وباريش ،معمل البالستيك في
بلدة يارين ،معمل اإلسفنج في بلدة
دير انطار ،ومركز اتحاد بلديات بنت
جبيل ف��ي مدينة بنت جبيل حيث
تداول والحضور مواضيع صناعية
مختلفة ،وعلى رأسها «أهمية تفعيل
ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي ف��ي ال��ج��ن��وب،
إض���اف��� ًة إل���ى ع���دم وج���ود مناطق
صناعية فيه ،ومخططات توجيهية
تهم الصناعيين» .كما ت � ّم البحث
في «إمكانات الترخيص للمشاريع
الصناعية» ،واق��ت��رح المجتمعون
«ت��ح��وي��ل م��ش��اع��ات البلديات إلى
مناطق وم���دن صناعية ،وإن��ش��اء
وحدات إلنتاج الطاقة» .وقال الحاج
حسن« :هناك مستقبل للصناعة في
الجنوب».
ثم جال والوفد المرافق في األسواق

التجارية ف��ي بنت جبيل ،وس��وق
األحذية القديم .أما المحطة األخيرة
في الجولة فكانت في حديقة إيران
العامة في بلدة مارون الراس.

سفير جنوب أفريقيا

على صعيد آخر ،استقبل الحاج
حسن ،في مكتبه أمس ،سفير دولة
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا ش���ون بينفلدت،
وعرض معه «سبل تطوير العالقات
الثنائية على مختلف الصعد ،وال
سيما منها االقتصادية والصناعية
والتبادلية».
كما ت ّم بحث «المشاريع الممكن
تنفيذها ف��ي المستقبل لتفعيل
هذه العالقات وتوسيعها ،وزيادة
آف��اق التعاون لتشمل المزيد من
السلع التي تصدر من لبنان إلى
جنوب أفريقيا ،علما أنّ التصدير
اللبناني إلى هذه الجمهورية يقوم
خصوصا على السلع الغذائية،
والحديد والصناعات التكنولوجية
والذهب».

الحاج حسن مجتمعا ً إلى سفير جنوب أفريقيا

(داالتي ونهرا)

«االتحاد العمالي» :لمعالجة معاناة الم�ضمونين ً
�شماال
دع��ا االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام إل��ى معالجة معاناة
المضمونين في الشمال ،مطالبا ً باإلسراع بملء الشواغر
في ك ّل المكاتب اإلقليمية والمحلية والمراسلة.
وأشار االتحاد في بيان إلى أنّ المضمونين في الشمال
يعانون «من نقص فادح في عدد موظفي مكاتب الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي خصوصا ً في المكتب اإلقليمي
في طرابلس وص��وال ً إل��ى المكاتب المحلية والمراسلة
من بشري إلى أميون وشكا وحلبا ،ما يؤدي إلى تأخر
إنجاز معامالت الطبابة واالستشفاء لفترات طويلة
تصل إلى ثالث سنوات ،إضافة إلى سياسة إدارة مكتب

طرابلس االستنسابية والنفعية والكيدية المعتمدة في
تصفية المعامالت» .وأعلن عن تأييده «المطالب المحقة
التحاد نقابات عمال الشمال وعماله وسائقيه» ،مطالباً:
«ب��اإلس��راع بملء الشواغر ف��ي ك � ّل المكاتب اإلقليمية
والمحلية والمراسلة في مختلف مكاتب الصندوق وفي
مديرياته كافة».
كما دع��ا االتحاد «إل��ى مشاركة اتحاد نقابات عمال
الشمال بالدعوة إلى االعتصام اليوم» ،مطالبا ً «ممثليه في
مجلس اإلدارة إعطاء األولوية لمعالجة معاناة المضمونين
وتحقيق مطالب عمال الشمال».

وزير البيئة :لو�ضع خريطة طريق
للإدارة المتكاملة للنفايات ال�صلبة
شدّد وزير البيئة محمد المشنوق «على أهمية وضع
خريطة طريق لإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة يتخلّلها
تنفيذ بعض العناصر الضرورية مثل الفرز من المصدر،
الكنس والجمع وال��ن��ق��ل ،التسبيخ ،الطمر الصحي،
واسترداد الطاقة».
كالم المشنوق جاء خالل لقائه في مكتبه في الوزارة
أمس ،وفدا ً من حزب الخضر برئاسة ندى زعرور في إطار
زي��ارات بروتوكولية تشمل رئيس الحكومة تمام سالم

ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد
جان قهوجي وعددا ً من الكتل النيابية بعد االنتخابات التي
أجراها الحزب وأعيد فيها انتخاب زعرور لوالية ثانية.
وكان االجتماع مناسبة للتداول في عدد من الملفات
البيئية بينها ملف النفايات الصلبة المطروح على طاولة
مجلس الوزراء اليوم ،والمتعلّق بالخطة الوطنية الشاملة
للنفايات الصلبة ومعالجة وضع مطمر الناعمة ووضع
مكب النفايات في مدينة طرابلس والحلول البديلة له.

ن�شاطات اقت�صادية

اللجنة مجتمع ًة برئاسة جابر
{ أص��در وزي��ر العمل سجعان ق��زي مذكرة تتعلّق
بخضوع العمال والعامالت األجانب الختبار جلدي للس ّل
وصورة شعاعية للصدر «نظرا ً الى تكاثر أعداد المصابين
بمرض التدرن الرئوي (السل) بين العامالت والعمال
االجانب والالجئين السوريين».
وطلب قزي إلى الوحدات المعنية في الوزارة اجراء ما
يلي:
«يتوجب على ك ّل عامل أجنبي أو عاملة ينوي العمل
في لبنان ،أن يخضع خ�لال األسبوع األول من قدومه
الختبار جلدي للس ّل وص��ورة شعاعية للصدر .ويجب
أن يخضع العامل أو العاملة لالختبار الجلدي والصورة
الشعاعية للصدر عند كل تجديد إلجازة العمل .وال تقبل
طلبات إجازات العمل أول مرة والتجديد إال بناء على نتائج
االختبار الجلدي والصورة الشعاعية للصدر الصادرة عن
المستشفيات الحكومية ح��ص��راً» .وأض��اف« :ف��ي حال
كانت نتيجة الفحص الجلدي إيجابية ( )posوالصورة
الشعاعية طبيعية أو غير طبيعية ،ال تمنح إجازة العمل
للعامل إال بعد مراجعة أحد مراكز التدرن الرئوي .ويوصى
في حال كانت نتيجة الفحص الجلدي سليمة والصورة
الشعاعية طبيعية بإعادة الفحص الجلدي بعد شهرين
من قدوم العامل في لبنان .ويبدأ تطبيق هذه المذكرة بعد
خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسجيلها».

( تموز)
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،صباح
أمس في مكتبه في الوزارة ،وفد نقابة أصحاب المكتبات
في لبنان برئاسة جورج تابت ،وتناول البحث موضوع
بيع الكتب المدرسية في المدارس الخاصة واالنعكاسات
السلبية على أصحاب المكتبات.
وأبدى الوزير حكيم اهتماما ً بالغا ً بالموضوع ،وأعطى
توجيهاته «لمتابعة الموضوع مع وزارة التربية والتعليم
العالي وتفعيل دوريات حماية المستهلك للتأكد من مدى
التزام المدارس بالقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ألنّ من
أولويات الوزارة حماية المستهلك ومنهم أولياء التالميذ».
كما استقبل حكيم وفد جمعية تجار عاليه برئاسة سمير
شهيب الذي دعاه إلى المشاركة في العشاء السنوي الذي
تقيمه الجمعية مساء الخميس المقبل.
{ تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال
والموازنة درس اقتراح القانون الخاص بدمج المؤسسات
الصناعية والفندقية وإفادتها ق��روض مدعومة طويلة
األجل ،في حضور الهيئات والجمعيات المختصة.
واستمعت اللجنة خالل جلسة عقدتها أمس برئاسة
النائب ياسين جابر إلى المواد الجديدة المقترحة ،وت ّم
األخذ ببعض األفكار ،وإدخال بعض التعديالت للوصول
إلى صيغة نهائية الحقة ،على أن تعقد اللجنة اجتماعها
في موعد يحدّد الحقاً.

