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اقت�صاد

�أزمة الكازينو انتهت ب�إعادة  47موظف ًا و�إحالة � 32إلى لجنة �صحية
وتعوي�ضات لباقي الم�صروفين على ثالثة �شطور
أعلن وزي��ر العمل سجعان قزي
أنّ «التسوية لمشكلة كازينو لبنان
انتهت إل��ى إع���ادة  47م��وظ��ف�ا ً من
المصروفين الـ 191وإحالة حوالي
 32إل���ى ل��ج��ن��ة ص��ح��ي��ة ل��دراس��ة
أوض��اع��ه��م ،ع��ل��ى أن ي��أخ��ذ باقي
المصروفين تعويضات على ثالثة
شطور تبدأ بـ 125ألف دوالر وتنتهي
بـ  250ألف دوالر».
وخالل مؤتمر صحافي عقده ظهر
أم��س ،بعد اجتماع عقد في مكتبه،
حضره رئيس مجلس إدارة «إنترا»
م��ح��م��د ش��ع��ي��ب وأع���ض���اء مجلس
اإلدارة ،رئيس مجلس إدارة الكازينو
حميد كريدي ،نقيبا موظفي كازينو
لبنان هادي شهوان وألعاب الميسر
جاك خويري ،أمل وزير العمل «أن
تكون التسوية التي حصلت بين
إدارة الكازينو ونقابتي الموظفين
وأعمال الميسر نهاية مرحلة وبداية
مرحلة جديدة».
واع��ت��ب��ر أنّ «م��ا حصل تسوية
مرحلية وجزء من مشروع إصالحي
يشمل مؤسسة ك��ازي��ن��و لبنان»،
متمنيا ً «أن ي��ك��ون ه��ذا المشروع
متكامالً وأن يكون قدوة للمؤسسات
األخرى الشبيهة بوضعية الكازينو
ل�لان��ط�لاق ب��م��ش��اري��ع إص�لاح��ي��ة
جديدة».
وق���ال« :إنّ التسوية ال��ت��ي ت ّم
التوصل إليها لم تكن لتحصل لوال
روح المسؤولية التي تحلى بها ك ّل
أطراف هذه القضية ،بدءا ً من حاكم
مصرف لبنان ري��اض سالمة الذي

قزي متحدّثا ً خالل المؤتمر الصحافي
ك��ان ال��م��ش��رف األول ب���روح أبوية
وإنسانية على الحلول التي طرحت،
ومجلس اإلدارة الذي لم يتأخر عن
عقد اجتماعات متتالية لوضع ح ّل
لهذا الموضوع والحفاظ على حقوق
الموظفين ،خاصة بشخص رئيسه
حميد ك��ري��دي ال��ذي ك��ان متحفظا ً
منذ البداية على عملية الصرف ،إلى
جهود رئيس مجلس إدارة «إنترا»
الذي كان له اليد الطولى في جعل
ك��� ّل األف��ك��ار ال��ت��ي ط��رح��ت تترجم
عمليا ً».

وأك���د ق��زي أنّ «ال��ح � ّل ال���ذي ت ّم
التوصل إليه نال مباركة الجميع،
ينص على إعطاء تعويضات
وهو
ّ
مالية على ث�لاث��ة ش��ط��ور :الشطر
األول  125ألف دوالر ،والثاني 175
ألف دوالر ،والثالث  250ألف دوالر»،
مشدّدا ً على أنّ «ه��ذه التعويضات
صافية ،وإال ستعود وزارة العمل
إلى التدخل في هذا األمر».
وأشار إلى أنّ «التسوية ال يكون
لها ديمومة وال تستمر إال إذا كانت
ج����زءا ً م��ن م��ش��روع إص�لاح��ي في

تح�سن واقع
فرعون افتتح معر�ض ُّ :Shape In
ال�سياحة يدلّ على روح التحدّ ي والإبداع
برعاية وزير السياحة ميشال فرعون وحضوره ،افتتح
معرض  ،Shape Inالذي تنظمته شركة ،E-Square
دورت���ه ال��س��ادس��ة ،بعد ظهر أم��س ،ف��ي مجمع بيروت
للمعارض «ب��ي��ال»  -وس��ط ب��ي��روت ،بمشاركة النائب
سيمون أبي رميا ،رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ،وفاعليات اقتصادية
واجتماعية وفنية.
قص شريط االفتتاح ،ألقى فرعون كلمة تط ّرق فيها
بعد ّ
إلى واقع السياحة فقال« :لقد شهد واقع السياحة تحسنا ً
بنسبة  38في المئة في كانون الثاني ،مقارنة بالشهر
نفسه من العام الماضي .كما شهدت أشهر الصيف تحسنا ً
دل على شيء فإنه ّ
بنسبة  26في المئة ،وهذا إن ّ
يدل على
روح التحدّي واإلبداع».

شقير

وتحدّث شقير فرأى «في معرض  Shape Inأفضل
تعبير عن لبنان ودوره اإلقليمي وجهدا ً يتجدّد ك ّل عام
لإلسهام ف��ي تعزيز إي��م��ان اللبنانيين بوطنهم وثقة
األشقاء العرب واألج��ان��ب ب��أنّ لبنان هو وط��ن الجمال
بك ّل معاييره» ،وق��ال« :نريد أعماال ً نعت ّز ونفتخر بها،
نريد عودة فاعلة للمعارض والمؤتمرات في لبنان ،نريد
الخروج من دوامة التعطيل والتراجع والخسائر والبطالة
والتخريب ،وال��ذه��اب إل��ى انتخاب رئيس للجمهورية
وعودة المؤسسات الدستورية إلى دورتها الطبيعية وإلى
النهوض والعمل واإلنتاج واإلبداع».
وإذ رأى «أنّ المشاركة المحلية واألجنبية الكثيفة في
 Shape Inوما يتضمنه من نشاطات مختلفة يجعله من
أهم المعارض المماثلة في المنطقة» ،أشار إلى أنّ «غرفة
بيروت وجبل لبنان عملت ،بالتعاون مع بعض المعنيين
بهذا القطاع ،على إن��ش��اء جمعية منظمي المعارض
والمؤتمرات في لبنان ،إيمانا ً بدور هذا القطاع الحيوي
والرائد على المستوى االقتصادي».

وختم« :من الضروري العمل من أجل االستعداد لعملية
إع��ادة إعمار سورية ،حيث سيكون للبنان دور أساسي
على مختلف المستويات ،وخصوصا ً على مستوى توريد
البضائع ،التي تشكل المعارض الحاضنة األساسية لهذه
العملية».

عيد

وتحدثت منظمة الحدث المديرة العامة لـ«إي سكوير»
تانيا عيد ،من جهتها ،عن «الوضع االقتصادي الصعب»،
فقالت« :نتمنى في إطار حملة وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور للمطابق وغير المطابق ،إصدار قانون وإرساء
قواعد عاجلة للحفاظ على صحة المستهلك واالقتصاد،
على ح ّد سواء ،وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الشركات
لتصير كلها مطابقة للمعايير االقتصادية الناجحة».
وطالبت «الحكومة بوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين
استمرارية المؤسسات التي ما زالت تعتمد على السوق
اللبنانية» ،داعية الوزراء إلى «التحرك سريعا ً والتكاتف
مع فاعليات المجتمع االقتصادي لوقف هجرة األدمغة
والمؤسسات في آن معا» .ورأت أنّ «من غير المقبول
لبلد غني كلبنان بطاقاته البشرية وموارده الطبيعية من
نفط ومياه معدنية ،وقائم على إيمان شعبه وصموده،
أن يكون رازحا ًَ تحت العجز االقتصادي ومسلما ً باألمر
ال��واق��ع لمجرد حسابات البعض أو في انتظار جالء
الصورة اإلقليمية».
وإذ أكدت تفاؤلها «بالحوارات الجدية السائدة» ،تمنت
«أن تتكلل هذه الحوارات بانتخاب رئيس للجمهورية».
وفي الختام ،جال الحضور في أرجاء المعرض الذي
يفتتح أبوابه يوميا ً من الثالثة بعد الظهر حتى العاشرة
مساء ،ويستمر حتى اإلثنين في  9الجاري ،ويشارك فيه
أكثر من  150عارضاً ،يتوزعون على  10ألف متر مربع،
ويقدمون آخر صيحات الموضة واالبتكارات في عالم
الجمال والصحة واللياقة البدنية.

فرعون وشقير خالل االفتتاح

الكازينو ،أما إذا توقف المشروع عند
صرف حوالي  120موظفا ً بالطريقة
التي حصلت ،سأكون أول معارض
لهذا الح ّل وسأعود إلى االعتصام قبل
الموظفين أمام كازينو لبنان» ،وقال:
« أعتقد أنّ إدارة الكازينو وضعت هذا
المشروع الذي سيعيد النظر في ك ّل
الجسم البشري الموجود في شكل
إيجابي لجهة فتح باب االستقاالت
الطوعية واالختيارية مع تعويضات
مالية سخية كما يحصل في بعض
ال��ش��رك��ات م��ن أج���ل االس��ت��ق��االت

المبكرة .وسيعاد النظر بالتعينات
على أس��اس ال��رج��ل المناسب في
المكان المناسب والمرأة المناسبة
في المكان المناسب من دون تمييز
طائفي وسياسي وحزبي ،وسيصار
إلى إع��ادة تدريب الجسم البشري
مؤسسات
الذي يعمل في الكازينو مع ّ
متخصصة حتى يكون على مستوى
ّ
المسؤولية .وسيكون للكازينو نظام
مالي واضح ،ونظام توظيف داخلي
واضح .وسيعاد النظر في ك ّل العقود
المبرمة مع شركات منذ سنوات،
ألنّ هناك أسئلة كثيرة حولها ،كما
سيعاد النظر ف��ي دور الكازينو،
فالكازينو في لبنان بلد اإلشعاع
والنور لم ينشأ ليكون صالة للقمار،
فالميسر جزء من الكازينو وليس ك ّل
الكازينو الذي أنشئ ليكون معلما ً
فكريا ً وثقافيا ً وفنيا ً نرفع به اسم
لبنان».
ودعا قزي «الموظفين الذين أعطوا
فرصة للعودة إلى العمل أن يعملوا
للمساهمة في تقدم هذه المؤسسة»،
كما دع��ا «الذين صرفوا من العمل
إلى اللجوء إلى ال��وزارة إذا شعروا
أنّ هناك أي غبن لحق بهم فرديا ً أو
جماعياً».
وشدّد وزير العمل على أنّ عملية
ال��ص��رف «ك��ان��ت م��ن ب���اب إع���ادة
هيكلة الكازينو وفي المستقبل إذا
حصل استقاالت طوعية وفتح باب
التوظيف ستكون األول��وي��ة للذين
ص��رف��وا وال��ذي��ن يمكن أن تستفيد
منهم المؤسسة».

�إعادة العمل مع «�أوتيل ديو»
بعد تعهّده التزام العقد مع «ال�صحّ ة»
أعادت وزارة الصحة العامة العمل بالعقد مع «مستشفى أوتيل ديو»،
بعدما حضرت إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة وتعهدت التزام بنود العقد
كاملة.
من جهة أخرى ،تتابع وزارة الصحة تحقيقاتها في قضية الطفلين عبد
ال��رؤوف منير الحولي وإيمان ربيع عيد ،وف��ور انتهائها ستعلن نتائجها
وتتخذ اإلجراءات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى االتصال بالخط الساخن على  1214لتقديم
الشكاوى ومتابعة الحاالت الطارئة.

انخفا�ض م�ؤ�شر بنك لبنان والمهجر
انخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر» لألسهم اللبنانية ،بنسبة  0.04في
المئة إلى مستوى  1,220.22نقطة في بورصة بيروت ،مسجالً تقدما ً بنسبة
 4.27في المئة منذ بداية السنة ،وانخفاضا ً بنسبة  0.33في المئة مقارنة
بالوقت نفسه السنة الماضية .أما بالنسبة إلى األسهم المتداولة فقد بلغ عددها
 6,207سهما ً وبلغت قيمتها  68,098دوالراً.
في القطاع العقاري ،تراجعت أسهم سوليدير «ب» بنسبة  0.61في المئة إلى
 11.36دوالر .أما أسهم سوليدير «أ» فقد ت ّم تداولها من دون تغير في السعر.
في القطاع المصرفي ،ت ّم تداول أسهم بنك لبنان والمهجر المدرجة من دون
تغير في السعر.

«مع ًا لإعادة تفعيل حرج بيروت»:
مر�أب الملعب البلدي خط�أ ا�ستراتيجي
احتجاجا ً على مشروع إنشاء مرأب للسيارات تحت الملعب البلدي في
طريق الجديدة ،أصدرت حملة «معا ً إلعادة تفعيل حرج بيروت» ،بيانا ً
أوضحت فيه أنّ مالحظاتها على المشروع «تتلخص بعناوين ثالثة هي:
التضليل واإلفتقار التام إلى العلمية ،والتف ّرد بالقرار» ،الفتة إلى «أنّ
تشييد مرأب يتسع ل 2500سيارة خطأ استراتيجي ضمن أحياء ضيقة،
يجسد مبدأ المركزية في تنظيم المواقف الذي أثبت فشله في أكثر
وهو
ّ
الدول تطوراً».
الحي
وأشارت الحملة إلى «أنّ وجود موقف ضخم وحيد كهذا في وسط
ّ
سيؤدي إلى تحويل زحمة السير الخانقة من مختلف االتجاهات إلى مكان
واحد ،وش ّل حركة السير تماماً ،وسيؤدي حتما ً إلى إشكاالت في إدارته
وإدارة الطرق الضيقة المحيطة به أثناء الدخول والخروج منه في ساعات
الذروة».
وانتقدت «االفتقار التام إلى المنهجية العلمية التي تفترض ارتباطا ً
وثيقا ً بين المسبّبات ووسائل المعالجة ،وصوال ً إلى الهدف المرجو»،
معتبرة أنّ مشروع رئيس بلدية بيروت بالل حمد «يبدو كأنه األساس
والخيار الوحيد ،وتأتي ك ّل المب ّررات كأعذار إلتمامه».
ورأت الحملة «أنّ األخطر في المشروع هو استهداف التراث والرموز
البيروتية باستبدال ملعب شهد تاريخنا منذ عهد االنتداب الفرنسي ،بح ّل
موقت لزحمة سير ،ستزداد حتما ً حدة طالما لم تعالج أسبابها الحقيقية،
وهي نقص النقل المشترك في بيروت».
وختم البيان« :أما العنوان الثالث ،وهو التف ُّرد بالقرار ،فهو واضح
بالدعوة التي وجهت حصريا ً إلى الجهات التي توافقه الرأي ،بينما استبعد
جميع المعترضين كالقسم األكبر من جمعيات المجتمع المدني».

لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات:
ّ
الملف الوطني
للتعاطي بم�س�ؤولية مع هذا
علقت «لجنة المحامين المولجة بالطعن
وتعديل قانون اإليجارات» ،في بيان« ،على قرار
المدعي العام التمييزي ،نظرا ً لإلفادة ولعدم
وض���وح المسار القانوني ل��ه م��ن المواطنين
والحقوقيين».
ولفتت اللجنة في بيان إلى «أنّ الهدف الرئيسي
القائم عليه نصف القانون هو صندوق لمساعدة
المستأجرين على الدفع وهو غير موجود ،كما
جرى تعديل مروحة المستفيدين منه في لجنة
اإلدارة والعدل ليشمل فئة أكبر من المستأجرين
نسبيا ،وعند اإلص���رار على ع��دم التراجع عن
ال��ق��رار بمواكبة الخبراء ،يكون القانون ينفذ
لمصلحة المالك ،فنعطي كامل الحق للمالك
بممارسة حقوقه وفقا ً لهذا القانون الذي أبطل
ّ
يحق للمستأجر أن يستفيد من الحقوق
جزئيا ً وال
المنصوص عليها في ذات القانون ،وال من اللجنة
وهي المرجع الرقابي الوحيد على عمل الخبراء
ويصبح القانون انتقائيا ً في مواده لصالح المالك،
مما يجعلنا في استحالة من تطبيقه ،ونوصل
الفريقين إلى طريق مسدود ،ولكن بعد الضغط

على المستأجر بواسطة القضاء» .وأضاف البيان:
«إما أن يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع
بعدالة وت��وازن ويستفيد منه جميع المواطنين
بالتوازي ،وإال ال يكون قانونا ً منصفا ً وع��ادال ً
للطرفين ،بخاصة عند عدم إمكانية تنفيذه بكافة
مواده ،كونه ال يمكن االنتقائية في مواد القانون،
وال المساومة على مواده وعلى حقوق المستأجر
المكتسبة».
وتابع البيان« :بما أنه لم ينشأ بعد صندوق
لمساعدة المستأجرين على الدفع والمنصوص
عليه من المادة  1إلى  ،37وبما أنّ اللجنة غير
موجودةلتبتبعملالخبراءومراقبةأعمالهم،وبما
أنّ الصندوق غير موجود ليدفع عن المستأجرين،
ما سيؤدي إلى توجيه اإلنذارات إلى المستأجرين
من دون وجه ّ
حق ،بدال ً من دفع الصندوق لبدل
اإليجار ،وبالتالي فإنّ االستعانة بالقوى األمنية
ه��ي مخالفة للمواد  1إل��ى  ، 37ومستوجبة
البطالن المطلق ،وب��م��ا أنّ صالحية النيابة
العامة تخرج عن التحقق من تطبيق مواد قانون
اإليجارات ،بحيث يجب على النيابة ،إذا سلمنا

جدال ً بصالحيتها بإعطاء التغطية للمالك بمواكبة
الخبراء بناء لطلبه من دون المرور بالقضاء ،فعلى
النيابة العامة أن تتحقق من تطبيق المواد  1إلى
 37وتأمين وجود الصندوق ودفع اإليجار منه
عمليا ً لمن يستحق والمنصوص عليه من المادة 1
إلى  ،37كما التحقق من التزام المستأجر والمالك
بواجبات وحقوق ك ّل من الطرفين قبل البدء من
تنفيذ مذكرته وهذا مستحيل عمليا ً ويخرج عن
صالحية النيابة العامة والقوى األمنية ،وغير
منصوص عليه في قانون اإليجارات».
وأك��دت اللجنة «أنّ القوى األمنية فهي غير
قادرة على التحقق من نفاذ مواد القانون لناحية
األبنية السكنية وال التحقق من انفاذ شروط المادة
 18أو عدم تحقق شروطها وال البتّ مكان اللجنة
باالعتراضات والمخالفات التي يمكن أن تحدث
من ج��راء القانون أو عمل الخبراء والتي يعود
حصرا ً هذا العمل إلى للجنة التي أبطلت».
وطلبت من وزير العدل ومن جميع المسؤولين
في الدولة اللبنانية «وضع ح ّد لهذا الصراع الدائر
بين المواطنين ودخلت فيه الصراعات السياسية

وحتى اإلعالمية واآلن يحاول البعض توريط
القضاء وجعله طرفا ً فيه نتيجة لعدم وضوح
الرأي الفاصل ،والمطلوب التعاطي من الجميع
بمسؤولية بهذا الملف ووقف الضغوطات التي
تمارس على المستأجرين ووقف العمل بالقانون
لحين االنتهاء من وضع تعديالت جدية تحافظ
حق السكن كما ّ
على ّ
حق الملكية ،وفقا ً لقرارات
المجلس ال��دس��ت��وري» .وأض��اف��ت« :بغياب
التعديالت ال يمكن تنفيذ القانون ال��ذي أصبح
بمثابة ظلم مضاعف واقع على فئة على حساب
فئة أخرى وهذا ما ال يريده أحد ،ومن هنا يجب
الترفع عن الخالفات السياسية في هذا الملف
الوطني واالجتماعي والتنسيق بين الجهات
التشريعية والدستورية والقضائية المختصة
لتعليق العمل بالمذكرة أعاله كما تعليق العمل
بقانون اإليجارات لعدم نفاذه والستحالة تطبيق
م���واده ،بعد أن أصبح يشكل عبئا ً اقتصاديا ً
ومعيشيا ً وق��ان��ون��ي�ا ً على المواطنين وعلى
الدولة ،ال يمكن أن يتحمله المواطن بأي شكل من
األشكال».

االتحاد الع ّمالي العام :لمحاربة االحتكار
وعدم الته ّرب من �إقرار ال�سل�سلة
طالب االتحاد الع ّمالي العام الجهات المعنية «بعدم
التهرب من إق��رار سلسلة الرتب والرواتب ومن موظفي
القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس الخاصة واألسالك
األمنية والعسكرية ،بعدما أشبعت هذه السلسلة مماطلة
ولم يعد من مب ّرر لعدم تنفيذها».
ورأى االتحاد ،في بيان ،بعد اجتماع لمجلسه التنفيذي
برئاسة غسان غصن ،في المبادرات الوزارية في وزارات
الصحة والمال واالقتصاد من خالل حمالتها لمكافحة
ّ
والغش والرشى خالل األشهر القليلة الماضية
الفساد
ً
ً
«تطورا ً إيجابيا مه ّما يفتح الباب للدخول إلى مغاور
اإلدارة حيث الفساد مستشر ومخاطر سلة غذاء المواطن
وسوى ذلك من المخاطر» ،معتبرا ً «أنّ هذه الحملة يجب
أن تتحول إلى سياسة حكومية مستمرة وهادفة ال أن
تقتصر على المبادرة الفردية لهذا الوزير أو ذاك بل على
خطة شاملة».
وأضاف البيان« :أثبتت جميع التجارب أنّ االحتكارات
تتحكم بمختلف جوانب الحياة االقتصادية في البالد وال
صحة عن الكالم عن اقتصاد ح ّر ينافس في ظ ّل كارتالت
ّ
المحروقات ومافيات الدواء ،مرورا ً بمختلف االحتكارات
وال��م��واد االستهالكية والغذائية والخدماتية إل��ى أن
تمارس الدولة دوره��ا في حماية مواطنيها من الجشع
وكسر االحتكار والتشدّد في المراقبة والمحاسبة وضبط
األس��ع��ار ووض��ع سقف ل�لأرب��اح ،وليس أم��ام االتحاد
العمالي العام من سبيل لمواجهة الغالء الذي يتصاعد
حسب مؤشر االتحاد العمالي العام الذي بلغ حتى شهر
كانون الثاني  37في المئة ،سوى اإلس��راع في انعقاد
لجنة المؤشر وإنجاز تقريرها ورفعه إلى مجلس الوزراء
إلقراره وتصحيح الح ّد األدنى لألجور ووقف تدهور القدرة
الشرائية ومنع تراكم معدالت التضخم ،وذلك وفقا ً للقانون
ومطالبة ممثلي الهيئات االقتصادية بالتزامه والحكومة
بإجراء مراجعة سنوية لنسب الغالء وتصحيح األجور،
وف��ي ه��ذا السياق يطالب المجلس التنفيذي الجهات
المعنية بعدم التهرب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب
ومن موظفي القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس
الخاصة واألسالك األمنية والعسكرية ،بعدما أشبعت هذه
السلسلة مماطلة ولم يعد من مب ّرر لعدم تنفيذها».
وط��ال��ب المجلس لجنة اإلدارة وال��ع��دل واللجان
المشتركة «بعدما أق ّرت مشروع قانون تثبيت المتعاقدين،

ّ
الحق ك ّل العاملين في القطاع العام ومختلف
بشمول هذا
إدارات الدولة من متعاقدين ومياومين وأجراء ومعلمين
وأساتذة ،ليتساوى الجميع أمام القانون».
كما طالب «بإقرار اقتراح القانون الذي وافقت عليه لجنة
الصحة النيابية باإلجماع وكذلك الهيئات االقتصادية
واالت��ح��اد العمالي العام والمتعلق بالضمان الصحي
للعمال المضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد كمدخل أساسي
إلى تحقيق نظام التقاعد والحماية االجتماعية».
وفي موضوع قانون اإليجارات الجديد ،جدّد االتحاد
موقفه بأن «ال ح ّل لقضية اإليجارات السكنية في لبنان
من دون خطة إسكانية وطنية شاملة تضعها الدولة
وتمولها وترعاها مستفيدة من المشاعات وأمالك الدولة
وأنّ أي قانون خارج هذا التصور إنما هو معالجة جزئية ال
تنصف المالك الصغير وال تحمي المستأجر القديم بل تقدم
خدمة إلى الشركات العقارية الكبرى التي ابتلعت المباني
القديمة في بيروت وتهدف إلى ابتالع ما تبقى من المدن»،
معتبرا ً «أنّ الحق في السكن هو من الحقوق األساسية التي
نصت عليها شرعة حقوق اإلنسان».
ّ
وتابع البيان« :إنّ هذه القضايا المطروحة بإلحاح
هي جزء من المذكرة المطلبية لالتحاد العمالي العام
والتي تتضمن اإلسراع بعملية إصالح الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي وإع��ادة تفعيل المجلس االقتصادي
واالجتماعي ووضع سياسة نقل وطنية شاملة أساسها
النقل المشترك بإدارة الدولة ،فضالً عن استعادة امتالك
الدولة لألمالك البرية والبحرية وللتعجيل بإقرار المراسيم
المتعلقة باالستفادة من الثروة البترولية واستعادة قطاع
النفط وإعادة وتأهيل وتجيد المصافي».
واعتبر االتحاد «أنّ بدء العمل بالوصفة الطبية الموحدة
التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،آخذا ً بعين االعتبار بمالحظات اللجنة الفنية،
يؤمن للمضمونين ال��دواء السليم وباألسعار المالئمة
ويحقق للصندوق وفرا ً مجديا ً ليستفاد منه الحقا ً بتوسيع
مروحة وزيادة تقديمات الضمان االجتماعي».
وختم االتحاد مجدّدا ً دعمه لعمال المدارس الرسمية في
لبنان «في مطالبهم المحقة خصوصا ً أنه تق ّرر االجتماع
بينهم وبين االتحاد العمالي العام قبل ظهر يوم األربعاء
المقبل الواقع فيه  2015/3/11عند الساعة  10.00في
مق ّر االتحاد العمالي العام  -كورنيش النهر».

حكيم ّ
�شدد خالل اجتماع المجل�س الوطني للأ�سعار
على �أهمية الرقابة لمنع االحتكار والتالعب بالأ�سعار
ت��رأس وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم اجتماع
المجلس الوطني لسياسة األسعار ،في مكتبه في الوزارة،
قبل ظهر أمس ،في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس
لحود ،المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك ،مدير
برنامج الجودة في وزارة االقتصاد علي برو ،مدير حماية
المستهلك طارق يونس ،ممثل وزارة العمل ،ممثلي مصرف
لبنان سناء سعيد جاد وشكري مونس ،رئيس اتحاد غرف
التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير ونائبه نبيل فهد،
األمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر ،ممثل جمعية
الصناعيين اللبنانيين ج��ورج نصراوي ،ممثلي االتحاد
العمالي العام علي ياسين ،وشربل صالح ،وكبار موظفي
وزارة االقتصاد والمستشارين.
استهل االجتماع بكلمة للوزير حكيم أشار فيها إلى أنّ
«دور المجلس الوطني لسياسة األسعار مهم جدا ًعلى صعيد
توفير السلع للمستهلكين ،وخصوصا ً أنه يضم ك ّل اإلدارات
المعنية مع الهيئات االقتصادية والعمالية ،وهذا التعاون له
أهمية خاصة على تثبيت األسعار ،ألنّ مجرد التنسيق بين
الهيئات المعنية في المجتمع المدني سيؤدي إلى تثبيت
األسعار ،كما حصل خالل شهر رمضان العام الفائت».
وأضاف« :إنّ المراقبة والتتبع هي من المه ّمات األساسية،
والصالحيات جاءت عبر المجلس لمنع التالعب باألسعار
واالحتكار وإخفاء السلع ،وهذه الصالحيات يتفق عليها
الجميع ،وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة
والمتابعة ،ما يساعد على ضبط األم��ور وفقا ً لنصوص
القانون».
وشدّد حكيم على «أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي
األساس في تجارة السلع بالتجزئة».
ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول األعمال.

وفي نهاية االجتماع ،قال وزير االقتصاد« :أعدنا اليوم
إحياء المجلس الوطني لسياسة األسعار واجتمعنا تحت
عنوان عريض هو حماية المستهلك هدفنا األول واألخير،
ولبينا استغاثة المواطنين في موضوع األسعار ألنّ همنا هو
حماية المستهلك».
وأشار إلى أنه «ت ّم االتفاق في المجلس المؤلف من الهيئات
االقتصادية والعمالية على مراقبة األسعار ومتابعتها
وهي من مه ّمات المجلس وصالحياته ،وعلى التعاون بين
الجميع للتوصل إلى مساعدة المواطن عبر اعتماد الشفافية
في األسعار والتشدّد في المراقبة ألننا لن نتردّد في مالحقة
من يحتكر السلع وم��ن يتالعب باألسعار وك � ّل من يض ّر
المختصة
بالمستهلك وسنتوصل إلى تحسين أداء الوزارات
ّ
لتمكين المواطن من استهالك ما يحتاج إليه بسهولة وسط
حماية مدروسة».
وذكر حكيم بأنّ الوزارة «لن تتهاون في موضوع حماية
المستهلك وهي ستراقب تطور األسعار وتطبيق االنخفاض
وستضع ك � ّل إمكاناتها لضبط األس��ع��ار ضمن سياسة
واضحة تحمي المستهلك اللبناني» ،مشيرا ً إلى «دور المكتب
الفني لألسعار وال��ذي يقوم بمجهود ليتطور ويتمكن من
القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه بما يتعلق باألمور الفنية
والتقنية واإلرشادية واالقتصادية».
وطلب وزير االقتصاد من التجار «تعليق الملصق الخاص
على نقاط البيع والذي يتضمن عبارة «إذا شكيت تشكى» كي
يتمكن المواطن من القيام بواجبه وإيصال صوته» ،الفتا ً إلى
«أنّ وزارة االقتصاد والتجارة ستكون نقطة اتصال وتواصل
بين الجميع» .وقال« :لسنا هنا لمالحقة أحد بقدر ما نعمل
على ضبط المخالفين للقوانين والمحتكرين من خالل
التوعية واإلرشاد والتواصل».

زمكحل :اال�ستثمارات اللبنانية في م�صر
بلغت نحو مليار دوالر عام 2014
أش��ار رئيس تج ّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين فؤاد زمكحل إلى «أنّ مصر
تتميز بسوق ضخمة تتمتع بإمكانات
كبيرة ،وبطلب متزايد ،وبعائد على
االستثمار مثير لالهتمام وج��ذاب
للغاية وهي شريكة تجارية مهمة جدا ً
بالنسبة إلى لبنان ،إذ تشكل أرضا ً
خصبة للمستثمرين اللبنانيين منذ
عقود طويلة» ،مذكرا ًبأنّ «االستثمارات
اللبنانية في مصر بلغت حوالي مليار
دوالر أميركي في عام .»2014
وأك��د زمكحل خ�لال غ��داء ح��واري
نظمه التج ّمع ،بالتعاون م��ع بنك
مصر لبنان ،في ن��ادي اليخوت في
زيتونة ب��اي»،أنّ االقتصاد اللبناني
مرتبط باالقتصاد اإلقليمي» ،وقال:
«إنّ االستثمار في لبنان هو أيضا ً
استثمار إقليمي ،س��وق لبنان هي
س���وق إقليمة ،وم��ن ال��ج��وه��ري في
نظرنا بناء عالقة خاصة مع بعض
رج���ال األع��م��ال المصريين ،وكذلك
شراكات بناءة مع شركات مصرية
خاصة ،وكذلك المشاركة في مشاريع
استثمار مشتركة وتعزيز التبادل
التجاري بين بلدينا ،مع الحفاظ على
ال��ت��وازن وال��م��س��اواة بين التبادالت
االقتصادية».
وأض��اف« :إنّ اقتصادنا وسوقنا
ومعرفتنا هي متكاملة ،فاالقتصاد
متخصص ،ذو
اللبناني اق��ت��ص��اد
ّ
نوعية وإت��ق��ان ،هو اقتصاد ابتكار
األفكار والمنتجات المتجدّدة واقتصاد
مبني على المفهوم ،تلك هي نقاط
ال��ق��وة التي يجب أن نرتكز عليها،
أم��ا االقتصاد المصري فهو اقتصاد
جماهيري ،وعلى نطاق واس��ع ،وذو
نمو عال وإمكانات كبيرة».
ورأى أنه «يجب النظر إلى لبنان
على أن��ه بمثابة مختبر اقتصادي
وت��ج��اري وصناعي ومختبر خاص

زمكحل يلقي كلمته في حفل الغداء
بالخدمات  ،حيث تنشأ األفكار وتخلق
والمفاهيم والمنتجات ،والعالمات
التجارية ،وطريقة اإلدارة» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ لبنان أرض خصبة حيث
نبتكر ون��خ��ت��ب��ر ون��ت��ق��ن م��ه��ارات��ن��ا
وند ّرب مواردنا البشرية بدءا ً من هنا
لتصدير مهاراتنا وأفكارنا ومنتجاتنا
وشركاتنا ،إلى جميع أنحاء المنطقة
وخ��اص��ة ن��ح��و س���وق ك��ب��ي��رة ذات
إمكانيات ضخمة مثل مصر».
وتحدث السفير المصري محمد بدر
الدين زايد ،وقال« :أطمئن الجميع إلى
التحضيرات لعقد مؤتمر شرم الشيخ
االقتصادية تجري بصورة عادية»،
معتبرا ً «أنّ دور ك ّل من لبنان ومصر
يتكامل في عالقات رجال األعمال في
كال البلدين ،وخصوصا ً أنّ الروابط
وترسخت
بدأت في القرن التاسع عشر
ّ
بين البلدين في العديد من المشاريع
االقتصادية الب ّناءة والتي كان لها أثرها
في اقتصاد ك ّل من هذين البلدين».
وأشار زايد إلى «أنّ المهم أن يستمر
العمل على تذليل ك ّل العقبات التي
تؤ ّثر على التبادل التجاري» ،وقال:

«ن��ح��ن نعمل ون��ج��ه��د ع��ل��ى تعزيز
العالقات التبادلية ،علما ً أنّ االقتصاد
المصري واجه الكثير من المشاكل».
ور ّك��ز على «النمو االقتصادي الذي
م ّر على مصر وسط الظروف الصعبة
ّ
تخطيها بعد
والتي تم ّكن االقتصاد من
عام  2013حيث أظهرت األرقام نموا ً
مذهالً».
«أنّ
واعتبر السفير المصري السوق
المصرية سوق سكانية كبيرة ولديها
إمكانات ضخمة ،وعمالة رخيصة
أي سوق نحقق الكثير من المنافع»،
ناصحا ً «رج��ال األعمال اللبنانيين
ب��م��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ار ف��ي مصر،
وخصوصا ً أنّ هناك تعديالت كثيرة
في قانون االستثمار ستعلن في مؤتمر
شرم الشيخ الذي سينعقد بمشاركة
 2500رجل أعمال دولي ومسؤولين
من مختلف القطاعات».
وختم« :لدينا طاقة كبيرة لزيادة
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري ،واالس��ت��ق��رار
السياسي هو األساس ودور مصر في
المنطقة بناء والتفاعل بيننا سيحقق
الكثير».

