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اقت�صاد

القطاع الخا�ص يع ّبد طريق ال�صادرات نحو رو�سيا والقطاع العام يدر�س ويتر ّيث

قزي و�أبو فاعور بحثا في قرار خف�ض �سعر الدواء

حكيم :خطة عمل لفتح �أ�سواق �أمام المنتجات اللبنانية
التي تتمتع بموا�صفات وم�ؤهالت

لرفع ن�سبة تغطية ال�ضمان
للأمرا�ض الم�ستع�صية �إلى  95في المئة

أدونيس كيروز
ي��ش��ه��د ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي في
لبنان تحدّيات عديدة من ضمنها
عدم تو ّفر الطاقة الالزمة لإلنتاج،
والحاجة إلى تفعيل التصدير بحرا ً
بخاص ًة بعد انخفاض قيمة
وج � ّواً،
ّ
ال��ص��ادرات اللبنانية عبر المعابر
الحدودية البرية من  740مليون
دوالر ع��ام  2012ال��ى  595مليون
دوالر عام  ،2013كنتيجة لألحداث
في سورية.
م��ن ناحية أخ���رى ،شهدت قيمة
الصادرات اللبنانية وفق إحصاءات
الجمارك اللبنانية ،تراجعا ً في عام
 2013مقارن ًة بالعام  2012نسبته
 12في المئة ،فيما ارتفعت هذه القيمة
بنسبة  3في المئة وفق إحصاءات
غرفة بيروت وجبل لبنان ،وكذلك
وف��ق إح��ص��اءات وزارة الصناعة
بنسبة  4في المئة.
سجلت ارتفاعا ً نسبته
وفي حين ّ
 20في المئة ع��ام  2012مقارن ًة
بعام  ،2011إال أنّ هذا االرتفاع تد ّنى
إلى  2.6في المئة بين عامي 2012
و ،2013م� ّم��ا يشير إل��ى التراجع
الكبير في قيمة الصادرات التي بلغت
وف��ق إح��ص��اءات ش��ه��ادات المنشأ
المصادق عليها في غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان عام  2013نحو  2مليار و930
مليون دوالر ،مقارن ًة م��ع  2مليار
و 855مليون دوالر عام .2012
م���ن ج���ه��� ٍة أخ������رى ،م���ع ف��رض
العقوبات االقتصادية على روسيا
قامت أكثر م��ن حكومة ف��ي العالم
بتحويل الفرصة المتاحة للتصدير،
إل��ى إنجاز عبر أخ��ذ المبادرة لس ّد
حاجات موسكو وتصدير المنتجات
المطلوبة.
واليوم ،أمام لبنان الفرصة نفسها
لتوسيع هامش التصدير إلى األسواق
ال��روس��ي��ة .ف��ه��ل ت��ح � ّول الحكومة
اللبنانية الفرصة إلى إنجاز ،سالك ًة
طريق المغرب وتركيا ومصر؟
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،يشير رئيس
جمعية رج��ال األع��م��ال اللبنانيين

حكيم والحاج حسن وشهيّب خالل اجتماعهم إلى الهيئات االقتصادية
ال��روس جاك صراف في حديث إلى
«ال��ب��ن��اء» ،إل��ى أ ّن��ه «ق��دّم للحكومة
اللبنانية  25مستندا ً من الطلبات
ال���ق���ادم���ة م���ن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
تحدّد فيها حاجاتها من البضائع
ال��ل��ب��ن��ان� ّي��ة» ،الف��ت �ا ً إل���ى أنّ «ه��ذه
المبادرة التي أتت من جانب القطاع
الخاص ،قد أت ّمت دورها في التمهيد
لخلق فرص وأس��واق جديدة تصدّر
إليها المنتجات اللبنانية» .غير أنّ
القرار ،وبحسب ما يبدو ،في حاجة
الى مزيد من الوقت ،إذ يعقد اجتماع
آخ��ر األسبوع المقبل في مق ّر غرفة
التجارة في بيروت ل��درس توقيت
الزيارة إلى روسيا.
وعليه ،فيما يعبّد القطاع الخاص
ط��ري��ق ال��ص��ادرات اللبنانية نحو
موسكو ،هل تستعجل الحكومة في
المتوجبة عليها ،أم
اتخاذ الخطوات
ّ
لن يكون هناك أي قرار خوفا ً من رد
فعل أميركي؟

اجتماع
في وزارة االقتصاد

أش��ار وزي��ر االقتصاد والتجارة

(داالتي ونهرا)

آالن حكيم إل��ى أ ّن���ه «ض��م��ن إط��ار
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال�����وزارات ال��ث�لاث
ال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة واالق��ت��ص��اد
والتجارة ،وفي إطار الديبلوماسية
االقتصادية الهادفة إلى فتح أسواق
جديدة لإلنتاج اللبناني الصناعي
وال���زراع���ي ،عقدنا ه��ذا االجتماع
اليوم بحضور الهيئات االقتصادية
ل��وض��ع خطة عمل لفتح أس��واق
أم���ام المنتجات اللبنانية التي
تتمتع بمواصفات ومؤهالت مكنتها
من ال��دخ��ول إل��ى غالبية األس��واق
االوروبية واالميركية».
ك�لام حكيم ج��اء خ�لال اجتماع
موسع في وزارة االقتصاد والتجارة
ّ
عقد قبل ظهر األمس ،وحضره وزير
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم،
وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة ح��س��ي��ن ال��ح��اج
حسن ،وزير الزراعة اكرم شهيب،
المدير العام لوزارة االقتصاد عليا
عباس ،المدير العام لوزارة الزراعة
لويس لحود ،رئيس جمعية رجال
األع��م��ال اللبنانيين ال���روس جاك
صراف ،رئيس اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان محمد
شقير ،رئيس جمعية الصناعيين

اللبنانيين ف��ادي الجميل ،األمين
العام للعالقات الخارجية رئيس
مجلس تنمية الصادرات في جمعية
الصناعيين منير البساط وكبار
موظفي الوزارات المذكورة.
جرى خالله البحث في توسيع
األس����واق أم���ام االن��ت��اج اللبناني
واهمية األسواق الروسية والخطوات
الواجب اعتمادها لولوج المنتجات
اللبنانية الى هذه األسواق .وأضاف:
«بحثنا في أهمية األسواق الروسية
بالنسبة للمنتجات الصناعية
وال��زراع��ي��ة وخ��ص��وص �ا ً الفاكهة
وتوصلنا إلى ثالثة معايير سنعمل
عليها :تحديد السلع المطلوبة،
وتحديد ال��ش��رك��ات والمؤسسات
التي يمكنها تلبية هذه الحاجات
على صعيد الصناعي وال��زراع��ي،
وت��ط��وي��ر االت��ف��اق��ات ال��روس��ي��ة -
اللبنانية وتحسين األداء إل��ى
االفضل كي تكون هناك استمرارية
للعالقات التبادلية بين البلدين،
إض��اف��ة إل��ى تفعيل عمل اللجنة
االقتصادية المشتركة اللبنانية -
الروسية» .وتابع« :ك ّل ذلك سيكون
موضع اهتمام بالغ من ال��وزارات

المعنية وال سيما وزارة االقتصاد
والتجارة ،وسيعقد اجتماع ثانٍ في
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في بيروت االثنين المقبل ،على أن
تلعب وزارة االقتصاد دور الوسيط
والمنسق ومن هذا المنطلق سنقدم
خطة واضحة المعالم إلى مجلس
ال����وزراء الت��خ��اذ ال��ق��رار المناسب
بشأنها وفقا ً للمعطيات الموجودة».
وع���ن ال��ت��واص��ل م���ع ال��ج��ان��ب
الروسي أوض��ح الوزير حكيم أ ّنه
«سيكون التنسيق موحدا ً بواسطة
وزارة االقتصاد والتجارة».
وأ ّك����د «أنّ ت��ط��وي��ر وتحسين
االتفاقات ت ّتكل على السرعة واألداء
االيجابي ألنّ ه ّمنا االستمرار في
توسيع أس��واق��ن��ا الخارجية بما
ينعكس إي��ج��اب �ا ً على ص��ادرات��ن��ا
الوطنية وك ّل ذلك يحتاج إلى تنسيق
وتعاون بناء مع القطاع الخاص».

شقير

أما رئيس اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان محمد
شقير فقال« :نشكر وزير االقتصاد
والتجارة على هذا االجتماع لتقوية
وت��وس��ي��ع األس�����واق ال��خ��ارج��ي��ة
لإلنتاج اللبناني وخصوصا ً إلى
روسيا ،وهي فرصة ذهبية لتعزيز
ال��ص��ادرات اللبنانية إلى األس��واق
الروسية ،وهناك اجتماع آخر في
غرفة التجارة في بيروت لتوقيت
الزيارة إلى روسيا ،أتمنى أن نتم ّكن
من تسريع الموضوع ألنّ الفرصة ال
تع ّوض».

الجميل

من جهته ،أش��ار رئيس جمعية
الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل
إلى أنّ هذا االجتماع هو «تأسيس
للمستقبل إليجاد أس��واق جديدة
للصناعات اللبنانية بقطاعاتها كاف ًة
والتي باتت على مستوى عالمي
من المواصفات التقنية والجودة
وتواكب التطورات العصرية بصورة
مستمرة».

قزي مستقبالً ابو فاعور والوفد

(داالتي ونهرا)

ور�شة زراعية في «ل ّبايَا»
عن كفاالت واال�ستفادة ل�صغار المزارعين

نظريان من معمل الزوق :انعدام القدرة على �إ�صدار الفواتير
يهدد رواتب الموظفين
أش��ار وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور
نظريان إلى أنّ «انعدام القدرة على
إصدار الفواتير بسبب استمرار احتالل
المبنى المركزي س��وف يفاقم وضع
المؤسسة المالي س���وءاً» ،الفتا ً إلى
أنّ ه��ذا الوضع «ي��ر ّت��ب فواتير أكبر
على المواطنين ،وسوف يهدّد رواتب
الموظفين آخر الشهر مع ك ّل ما لذلك من
تبعات على الدولة والحكومة».
ك�ل�ام ن��ظ��ري��ان ج���اء خ�ل�ال قيامه
بزيارة تفقدية لمعمل الزوق الحراري،
حيث كان في استقباله المدير العام
لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك
ومجلس اإلدارة والمديرين ورؤس��اء
المصالح والدوائر.
وأضاف نظريان« :إنّ استمرار هذه
الحالة ال��ش��اذة سيرتب تداعيات ال
تحمد عقباها على ك ّل المستويات:
ع��ل��ى م��س��ت��وى ت��أم��ي��ن ال��خ��دم��ة
للمواطنين ،بحيث أنّ ع��ج��ز ف��رق
الصيانة عن تنفيذ مهماتها سوف يفقد
المؤسسة تدريجيا ً قدرتها على تأمين
التيار الكهربائي ،وقد يغرق البلد تباعا ً
في ال��ظ�لام .وق��د ب��دأت ه��ذه الحاالت
بالظهور في مدينة بيروت.
إنّ عدم تصدي القوى األمنية لهذه
ال��ظ��اه��رة ال��ش��اذة ف��ي قلب ب��ي��روت،
وهذه المحاولة االنقالبية سيؤديان
في المستقبل إلى حاالت مماثلة دونما
قدرة لهذه القوى على قمعها.
إنّ تخاذل القضاء في التحرك إزاء
ه��ذه الجرائم المشهودة والمنقولة
ي��وم��ي�ا ً عبر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام سيفقد
المواطنين ثقتهم بالقضاء ،وسيعرض
تحركاته واجراءاته المستقبلية إلى
صفة االستنساب ويفقدها فاعليتها».
ولفت إلى أنّ «زيارتنا اليوم لمجمع
ال���زوق الكهربائي تأتي ف��ي ظ��روف
استثنائية ،إذ إنّ مجلس إدارة كهرباء
ل��ب��ن��ان وم��دي��ره��ا ال��ع��ام ومديريها

أش��ار وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و ف��اع��ور إلى
«وج��ود رغبة لدى الضمان في رفع نسبة مساهمته
بخصوص ثالثة أنواع من األمراض إلى  95في المئة»،
الفتا ً إلى أنّ هذا األمر «ال يح ّمل الضمان أعباء إضافية،
وأنّ المساهمة كانت سابقا ً  80في المئة».
كالم ابو فاعور جاء خالل مؤتمر صحافي في مكتب
وزير العمل سجعان قزي األم��س ،في حضور المدير
العام ل��ل��وزارة وليد عمار والمدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي ،حيث عقد
اجتماع للبحث في تفعيل التنسيق بين وزارة العمل
عبر الصندوق الوطني للضمان ووزارة الصحة.
وأض��اف« :إنّ ان��واع األم��راض الثالثة هي :التصلب
اللويحي ،والتليف الرئوي ،والضغط الرئوي» ،مشيرا ً
إلى أنّ هذا األمر «يساعد المريض في شكل كبير وال
يح ّمله أعباء اضافية».
ولفت إلى أنّ «وزارة الصحة في سياق الخطوات
اإلصالحية التي تقوم بها في خصوص الدواء ،أصدرت
ق��رارا ً بخفض أسعار ال��دواء بنسب تتجاوز الـ 20في
المئة لمختلف األدوي��ة ،وبالتالي هذا االم��ر ينعكس
على ك� ّل الجهات المعنية بمسألة ال���دواء» .وتابع:
«لمسنا م��ن النقاش أنّ ام��راض السرطان ستكون
المرحلة الثانية وسريعة ألنّ أدوية هذا المرض أيضا ً
مكلفة وحاالته في ازدياد بحيث أنّ قسما ً كبيرا ً من هذه
األدوية تعطى يوميا ً إن كان من وزارة الصحة أو من

الضمان االجتماعي ،وآمل بأن يكون هناك قرار جريء
من الضمان في خصوص هذا المرض على غرار ما اتخذ
في شأن االمراض االخرى» .وقال« :بحثنا في موضوع
الموحدة وهي خطوة إيجابية ومهمة
الوصفة الطبية
ّ
جدا ً ويجب البدء بتطبيقها ،وقد ابلغنا معالي وزير
العمل والمدير العام للضمان بأنها سلكت طريقها نحو
التطبيق ،وهذا أمر إيجابي جدا ً ألنها أوال ً تفتح باب
الخيارات الستخدام ادوية «الجينيريك» التي هي أق ّل
كلفة على المواطن والدولة» ،الفتا ً إلى أنّ «الج ّو الذي
يشاع في أنّ ادوية «الجينيريك» ليست في مستوى
الجودة نفسها ،ليس صحيحاً» ،إذ نتحدث عن أدوية
مسجلة وخاضعة لك ّل الفحوص ،واألهم من ذلك أنّ
هذه الخطوة تمنع بعض اإلفادات غير المشروعة من
بعض األطباء وبعض شركات ال��دواء التي هي جزء
كبير من الفساد المستشري في القطاع الصحي في
لبنان».
وأشار قزي إلى أ ّنه «بحثنا في العالقات بين وزارة
العمل ممثل ًة بالضمان االجتماعي ووزارة الصحة في
ك ّل القضايا التي تتعلّق بموضوع الدواء وخصوصا ً
أدوية األمراض المستعصية والطويلة األمد وموضوع
المضمونين .واتفقنا على مواصلة االجتماعات والدعوة
إلى لقاءات أكثر عمالنية في القريب العاجل وكانت
وجهات النظر م ّتفقة بما يخدم مصلحة المضمونين
والمواطنين الذين يعانون األمراض».

من نجاحه .وكذلك األمر على صعيد
التوزيع حيث اظهرت شركات مقدمي
الخدمات تحسنا ً في الخدمة في العديد
من الدوائر ،وأحرزت وفرا ً ملحوظا ً عبر
تنفيذ مخارج جديدة تقوم باسترداد
استثماراتها بأقل من  4أشهر .وقد تم
أيضا ًتلزيم محطات النقل الالزمة ،ويتم
تمويلها عبر القانون البرنامج 181
وهي تتع ّرض للعرقلة عينها على رغم
انّ تمويلها محجوز ومقونن».

ل ّبايَا ـ أحمد موسى
ب��رع��اي��ة بلدية لبايا ف��ي البقاع
الغربي وبالتعاون مع مؤسسة جهاد
البناء اإلنمائية والجمعية التعاونية
الزراعية في لبايا أقيمت ن��دوة حول

برنامج القروض الزراعية والريفية
( -ARDPكفاالت) ق��روض صغار
المزارعين وقرض الشجرة وذلك في
قاعة ال��ن��ادي الحسيني ف��ي البلدة
بحضور رئيس بلدية لبايا حسين عقل
ورئيس بلدية يحمر سليمان مزاحم

ومزارعي بلدة لبايا ،حاضر في الندوة
أحد المتخصصين من جهاد البناء حيث
شرح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع
ك��ف��االت م��ع تقديم توضيح لآلليات
والمسار الذي يجب أن يسلكه المزارع
في سبيل االستفادة من البرنامج.

الحايك

نظريان والحايك خالل المؤتمر الصحافي
وموظفيها مهجرون من مبناها المركزي
في قلب بيروت ،الذي تحتله مجموعة
من عمال المتعهد وجباة اإلك��راء أمام
أعين القوى األمنية العاجزة ،وتقاعس
ك ّل من وزارت��ي الداخلية والعدل عن
القيام بأبسط ما يتوجب عليهما».
ورأى أنّ «ه��ذا الوضع المتفاقم،
على رغ��م ك�� ّل ال��خ��ط��وات اإليجابية
التي اتخذها المدير العام ومجلس
اإلدارة لجهة استعدادهم للقاء وحوار
المعترضين ع��ل��ى تنفيذ ال��ق��ان��ون
 287الصادر بتوافق واتفاق القوى
والمرجعيات السياسية في مجلس
ال���ن���واب ،وذل���ك ب��ع��د إخ�لائ��ه��م غير
ال��م��ش��روط للمبنى ال��م��رك��زي ال��ذي
يحتلونه .كما أش��ار إلى أنّ «ما يزيد
الوضع سوءا ً بعد جولتنا اليوم على
ه��ذا المجمع لمعامل الكهرباء هو
التأخير الحاصل في دفع المستحقات،

(داالتي ونهرا)
وأقول المجمع بحيث انه يضم:
معمل الذوق الحراري القديم والذي
هو في حاجة ماسة الى التأهيل.
باخرة توليد الطاقة والتي تعمل
بأقصى قدرتها التعاقدية ،والتي
لوالها ولوال الباخرة االخرى في الجية
لكنا اليوم في ظالم دامس.
معمل المحركات العكسية الذي
كان قد ش��ارف على االنتهاء ،والبدء
ب��اإلن��ت��اج ،وال��دخ��ول على الشبكة،
ليساهم م��ع المعمل الجديد اآلخ��ر
في الجية والمتوقف أيضا ً بتحسين
التغذية للبنانيين» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«معامل المحركات العكسية في الذوق
والجية والتي شارفت على االنتهاء
والتي س��وف تزيد التغذية بحوالى
ثالث ساعات ونصف يومياً ،متوقفة
بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن دفع
مستحقات المتعهدين منذ ثمانية أشهر

على رغم انّ التمويل مؤ ّمن وموجود في
حساب خاص بذلك .هذا التأخير يراكم
غرامة على الدولة تبلغ  270الف دوالر
اميركي يومياً» .وتابع« :إنّ وضع حد
لهذه المأساة يتطلّب توقيعا ً واحداً»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «ورق��ة سياسة قطاع
الكهرباء ،التي أقرتها حكومة الوحدة
الوطنية ف��ي  21ح��زي��ران ،2010
تبقى اإلطار الصحيح للح ّل المتكامل
لمشاكل قطاع الكهرباء ف��ي لبنان،
وهي ب��دأت بإعطاء ثمارها على رغم
العراقيل .فعلى مستوى االنتاج فقد
انتهت الدراسات وأجريت المناقصات
وللمرة االول��ى عبر ادارة المناقصات
وبالموافقة المسبقة لديوان المحاسبة،
وبدأ التنفيذ ،كما وضع اإلطار القانوني
لما يس ّمى بالـ IPPاإلنتاج من قبل
القطاع الخاص ونحن نقوم بمتابعة
الملف بالجدية والعناية الالزمة للتأكد

نقابة عمال م�ؤ�س�سة الكهرباء لوحت باال�ضراب
ودعت الى �إنهاء الو�ضع ال�شاذ في الم�ؤ�س�سة
أعلنت نقابة ع��م��ال ومستخدمي مؤسسة
كهرباء لبنان انها عقدت «اجتماعا ً مشتركا ً مع
مجلس المندوبين بحث ف��ي وض��ع المؤسسة
وما آلت اليه األمور ،وإلعطاء توصية بخصوص
االقتراح المرسل للدوائر والمراكز والمعامل كافة
بإعالن االض���راب المفتوح ،وبنتيجة النقاش
خرج مجلس المندوبين وبموافقة جميع الحضور
البالغ عددهم  40من أصل  68مندوبا ً بإعطاء
توصية للمجلس التنفيذي للنقابة بإعالن
إضراب تصاعدي وصوال ً إلى اإلضراب المفتوح
بخصوص األمور اآلتية:
دعوة القوى األمنية والدولة اللبنانية بكافة
اجهزتها لفتح أب��واب المؤسسة أم��ام العمال
والمستخدمين ليتسنى لهم القيام بأعمالهم رأفة
بالبالد والعباد أل ّن��ه ال يمكن إلدارة المؤسسة

ومستخدميها االستمرار بالعمل خارج مكاتبهم
م��ع م��ا ي��ت��ب��ع ذل���ك م��ن ع���دم ق���درة المؤسسة
على االي��ف��اء بالتزاماتها المالية وص��وال ً لعدم
ق��درة المؤسسة على دف��ع مستحقات العمال
والمستخدمين ،مما يدفع النقابة العالن االضراب
نتيجة ما يلحق بالمستخدمين الذين بلغوا السن
القانونية من ضرر (رواتب  -طبيعة عمل  -انتاج
بدل نقل حضور يومي  -منح مدرسية  -طبابة -
استشفاء  -صيدليات وغيرها).
تستنكر النقابة ما تعرض له رئيس واعضاء
مجلس االدارة والمديرين وعمال ومستخدمو
مؤسسة كهرباء لبنان من اهانات من قبل بعض
عمال غب الطلب وجباة اإلكراء.
إنّ ال��ن��ق��اب��ة وب��ن��اء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة مجلس
المندوبين ،وفي حال عدم دفع المنح المدرسية

واالنتاج في مواعيدها ،ستبدأ بإضراب تصاعدي
وصوال ً لالضراب المفتوح حفاظا ً على مؤسستها
وخوفا ً على مصير عمالها ومستخدميها وحفاظا ً
على كراماتهم ومعيشة ابنائهم.
إنّ النقابة حرصا ً منها على المرفق العام
تعود وتؤكد على جميع المعنيين ضرورة إنهاء
ه��ذا الوضع الشاذ في مؤسسة كهرباء لبنان
أل ّن��ه ال يخدم اال أع��داء الوطن ،منبهة من مغبة
انعكاسه على المواطنين جراء التخبط السياسي
واالمني الذي يسود البالد واضعة الجميع امام
مسؤولياتهم الوطنية أل ّنها ال يمكن أن تبقى
مكتوفة األي��دي أم��ام االنهيار التام ال��ذي يهدد
المؤسسة ومستخدميها ،وستبقي النقابة على
اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات خطوة
بخطوة قبل اتخاذ القرار الصعب».

من جهته ،أش��ار الحايك إل��ى أ ّنه
«أبلغنا صباح اليوم معالي الوزير
أننا سنواصل القيام بواجباتنا لتأمين
التيار الكهربائي أوال ً بالنسبة الى دفع
جميع المستحقات ال سيّما روات��ب
المستخدمين وتعويضاتهم ،ثانيا ً
بالنسبة للتصليحات حيث نواجه
ص��ع��وب��ات كثيرة خ��ص��وص�ا ً لجهة
ال��م��ع��دات المحتجزة داخ���ل المبنى
المركزي ،وثالثا ً بتأمين على األقل
الضريبة على القيمة المصافة لتفريغ
البواخر.
وأ ّك����د م��واص��ل��ة «ت��أم��ي��ن التيار
الكهربائي ب��ق��در استطاعتنا ولكن
المشكل قادم وهو سيتفاقم يوما ً بعد
ي��وم وسيشعر ب��ه المواطنون أكثر
خصوصا ً في ما يتعلّق بالتصليحات
والفوترة التي تنعكس على الوضع
المالي للمؤسسة .سنؤدي واجباتنا
حتى النهاية وبكل ما أوتينا من قوة،
لكن إذا وصلنا الى مرحلة ال نستطيع
تأمين التيار الكهربائي سنقول لكل
المسؤولين ول��ل��رأي ال��ع��ام بأننا ال
نستطيع تأمينه وه��ذا األم��ر ق��د بدأ
يحصل تدريجيا ً في بعض المناطق
وسيستم ّر وبوتيرة متصاعدة في
سائر المناطق على جميع األراض��ي
اللبنانية».

«البيئة» تبحث �سبل
معالجة ازمة المياه
التقى وزير البيئة محمد المشنوق
في مكتبه في الوزارة قبل ظهر األمس،
عضوي مجلس أمناء ملتقى التأثير
المدني فهد صقال وجهاد ابراهيم،
يرافقهما ال��م��دي��ر التنفيذي زي��اد
الصائغ ،وج��رى استعراض أهمية
تنويع مصادر المياه لمعالجة أزمة
الشح في األشهر المقبلة ،وإحدى هذه
ّ
المصادر ع��دد من االقتراحات التي
تقدم بها الملتقى استنادا ً إلى خطة
.Blue Gold
كما ج��رى ال��ت��داول ف��ي «م��ب��ادرة
استخراج ينابيع المياه العذبة من
تحت البحر كتدبير موقت لسد النقص
والتي يعمل الملتقى على استكمالها
بالتنسيق م��ع ال��ج��ي��ش اللبناني
لوجستيا ً وبتمويل من مصرف لبنان
بعد اتخاذ القرار في مجلس الوزراء».

�إطالق درا�سة عن ا�ستقدام عامالت منازل

 82في المئة ّ
منهن مجبرات على العمل
أط��ل��ق��ت م��ن� ّ
�ظ��م��ة «ك��ف��ى عنف
واس��ت��غ�لال» (ك��ف��ى) و»ال��م��ف��ك��رة
ال��ق��ان��ون��ي��ة» ف��ي كلية ال��ط��ب في
الجامعة اليسوعية في بيروت،
دراس���ة ب��ع��ن��وان «أح�ل�ام للبيع:
بين االستقدام والعمل في لبنان،
رحلة استغالل عامالت منازل من
نيبال وبنغالدش» ،تتناول اآلليات
والممارسات المتعلقة باستقدام
عامالت منازل من نيبال وبنغالدش
واستغاللهن في العمل في لبنان.
وعرضت ك ٍّل من مسؤولة قسم
مكافة استغالل النساء واالتجار
بهنّ في منظمة كفى ،غادة جبور،
والصحافية سعدى علوه ،ألبرز
نتائج الدراسة وتوصياتها ،وع ّقب
عليها ثالثة خ��ب��راء ف��ي موضوع
ال��ه��ج��رة م��ن نيبال وب��ن��غ�لادش.
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ع��رض��ت م��دي��رة
برنامج إص�لاح آليات االستقدام
ف��ي منتدى المهاجرين ف��ي آسيا
السيدة تاتسي ماكابواغ ألفضل
ال��م��م��ارس��ات ال��دول��ي��ة المتعلقة
بآليات االستقدام.

نتائج الدراسة

وب � ّي��ن��ت ال��ن��ت��ائ��ج أنّ غالبية
العامالت المهاجرات أمنّ بأنفسهنّ
تكاليف االستقدام بواسطة قروض
مع فوائد ربوية .فاستدانت  63في
المئة من المشاركات في المسح
مبالغ تراوحت مع فوائدها ما بين
 100و 1000دوالر أميركي.
كما يخضع أصحاب العمل إلى

استغالل م��ادي م��ن قبل وك��االت
االس��ت��ق��دام ،وذل��ك عبر تسديدهم
هم أيضا ً مبالغ عالية .فبحسب
اآلل���ي���ات ال��رس��م��ي��ة ت��ب��ل��غ كلفة
المعامالت الرسمية إلتمام هجرة
عاملة منزل من بنغالدش ونيبال
حوالى  650دوالرا ً اميركياً ،إنما
ما يتقاضاه الوكالء في لبنان ،من
أصحاب العمل ،فيتراوح ما بين
 1300و 3000دوالر.
وص��� ّرح���ت  83ف��ي ال��م��ئ��ة من
العامالت المشاركات في المسح
أنهنّ لم يكنّ لي ّتخذن قرار الهجرة
إل���ى ل��ب��ن��ان ل���و ع��ل��م��ن ب��ش��روط
التوظيف .وتبيّن تو ّفر ع��دد من
ّ
يدل
مؤشرات السخرة على نحو
على وق��وع ال��ع��ام�لات ف��ي لبنان
ضحايا للعمل القسري ،علما ً أنّ
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بأنهنّ مجبرات على العمل.
كما أف���ادت  50ف��ي المئة من
المشاركات ف��ي المسح أنهن لم
يكن يقبضن رواتبهنّ ك ّل شهر ،و40
في المئة منهنّ أفدن بأنّ أصحاب
العمل صادروا مبالغ من رواتبهنّ
بلغ معدلها ثالث َة أشهر.

توصيات

وخلصت الدراسة إلى توصيات
أساسية تساهم في تغيير آليات
استقدام عامالت المنازل المهاجرات
والحد من ممارسات استغاللهنّ ،
من أهمها« :تفعيل دور الحكومات
في إدارة عملية استخدام عامالت
المنازل والمهاجرات واستقدامهن،
وتفعيل وتوسيع المراقبة على
وك���االت االس��ت��خ��دام واالس��ت��ق��دام،
وإلغاء نظام الكفالة».

مذكرة باالمتناع عن ا�ستقدام
يد عاملة اجنبية من  5جن�سيات
أصدر وزير العمل سجعان قزي اليوم مذكرة طلب فيها من الوحدات
المعنية باستقبال طلبات استقدام اليد العاملة االجنبية في الوزارة،
االمتناع عن قبول طلبات من الجنسيات التالية :ليبيريا ،سيراليون،
غينيا ،نيجيريا ،وجمهورية الكونغو الديموقراطية اعتبارا ً من تاريخه
وحتى إشعار آخر ،وذلك عطفا ً على التعميم الصادر عن وزارة الصحة
العامة والمتعلّق بمرض «ايبوال».

