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اقت�صاد

نظريان رعى تد�شين  3م�شاريع مائية في زحلة
ممولة من ال�صليب الأحمر
برعاية وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ،أقيم أمس
احتفال بتدشين ثالثة مشاريع مياه ممولة من اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع،
في «أوتيل ق��ادري الكبير» في زحلة ،في حضور النواب
السابقين سليم عون ،ناصر نصرالله ،فيصل الداود ،النائب
األسقفي الماروني المونسنيور ج��ورج معوشي ،النائب
األسقفي الكاثوليكي األرشمندريت نقوال حكيم ،النائب
األسقفي األرثوذكسي األرشمندريت تيودور غندور ،قائمقام
البقاع الغربي وسام نسبين ،رئيس اتحاد بلديات زحلة
ابراهيم نصرالله ،رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة عمر
الخطيب ،رئيس بلدية بعلبك حمد حسن ،المديرة العامة
ل��وزارة النفط أورور فغالي ،المدير العام لغرفة التجارة
والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يوسف جحا ،رئيس
فرع األمن العام في البقاع العميد جوزف توميه ،الشيخ
غنوم نسبين ممثالً مفتي زحلة الشيخ خليل الميس ،وحشد
من رؤس��اء البلديات والمخاتير والفاعليات السياسية
واالجتماعية.
افتتح االحتفال بكلمة للمحامي غسان الجراح عضو
مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع.
ثم ألقى رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسة مياه
البقاع مارون مسلم كلمة أشار فيها إلى «أنّ المشاريع التي
سيتم تدشينها اليوم هي ثالثة مشاريع جديدة في ثالث
دوائر موزعة على النطاق الجغرافي واالستثماري لمؤسسة
مياه البقاع ،وهي:
 المشروع األول :تجهيز بئر مستديرة زحلة وإنشاءخطوط الضخ والتوزيع من البئر إلى خزان المعلقة ومن
الخزان إلى منطقة التوصيل ،وستخدم نحو  14,500من
السكان و 6,500من النازحين السوريين لكونها أصبحت
قيد التشغيل.
 المشروع الثاني :إعادة تأهيل محطة ضخ رأس المالفي الهرمل وإنشاء خط ضخ من المحطة إلى الخزانات
الجديدة ،وهو سيخدم نحو  45,000من السكان و6,500
من النازحين السوريين لكونه أصبح قيد التشغيل.
 المشروع الثالث :تجهيز ثالث آب��ار مياه في محطةشمسين مع بناء غرف السكورة لتغذية بلدات :مجدل عنجر،
الصويري ،بر الياس ،المرج ،حوش الحريمة ،الخيارة
والروضة ،وسيخدم  100,000من السكان و 125,000من
النازحين السوريين».
وأكد «أنّ الدور الكبير والمستمر الذي تقوم به اللجنة

الدولية للصليب األحمر يشكل الداعم األكبر لمؤسسة مياه
البقاع لتحسين قطاع مياه الشرب وتأمين األفضل للمواطن،
من خالل تأهيل وتجديد المنشآت المائية وزيادة اإلنتاج
وتخفيف الهدر التقني في خطوط الضخ والخطوط الرئيسية
وشبكات التوزيع».
وأوض��ح نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
في لبنان فرانسيسكو كزافيه سيبيرو أنّ المحطات الثالث
«يستفيد منها ما يقارب  180000نسمة من الالجئين
والمجتمعات المضيفة ،وستساعد عمليتنا تحديث شبكة
المياه وإعادة تأهيلها مؤسسة مياه البقاع على إدارتها على
المدى الطويل ،حتى بعد انتهاء األزمة السورية ،وستؤدي
المؤسسة دورا ً مهما ً لضمان استمرارية المشاريع من خالل
التشغيل والصيانة ،بالتعاون مع البلديات».
ثم كانت كلمة لنظريان الذي قال« :تشارك اليوم وزارة
الطاقة والمياه مؤسسة مياه البقاع واللجنة الدولية
للصليب األحمر في تدشين المشاريع الثالثة الممولة من
اللجنة الدولية للصليب االحمر ،وه��ي مشاريع حيوية
ومهمة جداً ،وكانت حلما ً ألبنائها».
وأض��اف« :نقدر الجهود التي بذلتها المؤسسة ،ونذكر
منها على سبيل المثال ،أن��ه بين عامي  2010و2015
عمدت على الصعيد اإلداري إلى اعتماد رس��وم مخفضة
لالشتراكات من  66000إلى  ،80000أي بزيادة نحو 21
في المئة وزيادة نسبة الجباية من  18في المئة إلى  35في
المئة وتحسين جباية المتأخرات من خالل خفض الغرامات
واعتماد التقسيط وإنشاء مراكز خدمة الزبائن لدائرة زحلة
ودائرة البقاع الجنوبي وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ.
وقد تحسن الوضع كثيرا ً على المستوى الفني ،وكل ذلك أدى
إلى تغيير كبير في الوضع المائي في البقاع ،هذه المنطقة
العزيزة على قلوبنا».
وختم« :ال يسعنا سوى أن نشكر اللجنة الدولية للصليب
االحمر على تمويلها لهذه المشاريع الثالثة ،آملين استمرار
التعاون بينها وبين وزارة الثقافة والمياه ،كما نأمل من
الجهات الدولية المانحة االخ��رى استمرار زي��ادة الدعم
لمؤسسة مياه البقاع ،نظرا ً إلى عدد النازحين الكبير فيها،
وما لذلك الدعم من تأثير إيجابي على قطاع المياه واالستقرار
في المنطقة .كما نثني على دور مؤسسة مياه البقاع وعملها،
آملين االستمرار في تقديم األفضل خدمة للمواطن وللوطن
على حد سواء ،ونؤكد أنّ وزارة الطاقة والمياه على استعداد
دائم للمساعدة ضمن اإلمكانات المتاحة».

جابر مثل بري في م�ؤتمر دولي عن �إدارة الم�شاريع
وافتتح المعر�ض العقاري الأول في الجنوب
رعى النائب ياسين جابر افتتاح
المعرض العقاري األول في الجنوب
ال��ذي نظمته جمعية تجار محافظة
النبطية والمجموعة العقارية على
أرض ب��ل��دة ح��ب��وش ـ النبطية ،في
ح��ض��ور محافظ النبطية القاضي
محمود المولى  ،رئيس جمعية تجار
محافظة النبطية وسيم ب��در الدين،
رئيس جمعية العمل البلدي في حزب
الله في المنطقة األول��ى في الجنوب
الشيخ فؤاد حنجول ،مدراء المصارف
والبنوك ف��ي النبطية ،ممثلون عن
ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ف��ي الجنوب،
ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
بعد النشيد الوطني وترحيب من
رئ��ي��س المجموعة العقارية محمد
حيدر ،تحدث المحافظ المولى فقال
»:ن��ح��ن ن��ح��ت��اج إل���ى ه���ذه الحركة
ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ،التجارية
والتربوية والثقافية ،ونحيي هنا
جمعية التجار في النبطية التي تعمل
ليس لمصلحة التجار إنما اإلنسان
والمقيم في ه��ذه المنطقة ،نحن في
الدولة تنقصنا تلك التسهيالت التي
تأتي بالوافد إلى هذه المنطقة ليساهم
في تطويرها عقاريا ً وتجارياً ،لذلك
نحن نحتاج إلى هذا الخليط مع بقية
المناطق اللبنانية األخرى».
ثم تحدث راع��ي االحتفال النائب
جابر فتقدم بالشكر من «المجموعة
العقارية على ه��ذه المبادرة وعلى
تشريفي برعايتها ،ه��ذه المبادرة
تأتي في وقت مهم وتتناول موضوعا ً

مهما الموضوع العقاري والتطوير
العقاري والتملك ،وهي من أهم عناصر
االقتصاد».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ ق��ط��اع التطوير
العقاري مفيد حتى للدولة ألنه يأتي
بالريع للدولة ويخلق مورد رزق هائل
للدولة لوجود ضريبة بلدية وضريبة
أمالك مبنية ،وألول مرة يقام معرض
من هذا النوع في الجنوب وهنا أهنئ
من أق��دم على ه��ذه الخطوة في هذه
األي���ام الصعبة ،لكن إذا ك��ان هناك
رج��ال لديهم اإلرادة يستطيعون أن
يقوموا بالعمل».
وأض��اف« :هناك عودة من بيروت
وضواحيها إل��ى الجنوب ،وه��ذا ما
نلمسه من خالل الكثافة السكانية في
كفرجوز وتول وغيرهما ،وإذا نظرنا
إلى عدد طالب المدارس والجامعات
نالحظ وجود نمو كبير ومهم ،نحتاج
إل��ى ت��دخ��ل م��ن م��ص��رف لبنان وقد
حصل ذل��ك ف��ي ال��س��اب��ق ف��ي توفير
أم��وال أكثر للمؤسسات التي تعطي
ق��روض �ا ً إسكانية .طبعا ً ك��ل شاب
يتخرج ويبدأ بالعمل من األفضل له
ان يشتري ويقسط ،على أن يستأجر
وي��ذه��ب م��ا ي��دف��ع��ه ش��ه��ري �ا ً ه��ب��اء ،
مصرف لبنان ضخ وعلى عدة مرات
أم��واال ً بفوائد مقبولة ألجل مساعدة
الناس على التملك ويجب أن نسعى
إلى المزيد ،على سبيل المثال هناك
قرض من الصندوق الكويتي للتنمية
ب��ح��وال��ي  120م��ل��ي��ون دوالر وه��و
موضوع على ج��دول أعمال الجلسة

التي لألسف لم تعقد وهذا مخصص
إلعطاء قروض لذوي الدخل المحدود
والمتوسط ،وه��ذه األم��ور قد تساعد
على تنشيط القطاع العقاري وح ّل
األزمة السكنية».
وتابع« :الحمدلله في لبنان لدينا
الكثير م��ن ال��م��ت��ط��وري��ن العقارين
وهم شجعان ويقدمون على البناء،
تصوروا أنه مع نمو سكاني يحصل
في لبنان وليس هناك تطوير عقاري
شح بما هو معروض،
فيصبح عندنا ّ
م��ا ي���ؤدي إل��ى ارت��ف��اع ف��ي األس��ع��ار
ونقص في المساكن الالئقة وإذا اردنا
مثالً على ذل��ك ففي ال��ع��راق ،العراق
اليوم لديهم نقص بحوالي مليوني
شقة ومسكن ،الشباب يتخرجون
ويعيشون مع أهلهم ،ويسعدني أن
أرى مع المعرض محاضرات ألنه من
المفيد توعية الناس».
قص النائب جابر شريط افتتاح
ثم ّ
المعرض وجال مع المحافظ المولى
والحضور على أقسامه.
وكان النائب ياسين جابر رعى في
المؤتمر الدولي األول بعنوان «دور
إدارة المشاريع في تطوير المؤسسات
ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة» ،ممثالً رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،الذي نظمته
الجامعة الحديثة ل�لإدارة والعلوم
بالشراكة مع  PMIوشركة HMG
وبالتعاون مع «فرنسبنك» و»بنك
بيروت والبالد العربية» ،في مبنى
وزارة التربية والتعليم العالي في
األونيسكو.

خليل �أعلن �آلية
ت�س ّلم الت�صريح الإلكتروني
أعلن وزير المال علي حسن خليل اآللية المستخدمة الستالم التصريح
اإللكتروني من قبل المكلفين الملزمين بتقديم النموذج ش ،1وفيها :
«تسهيالً ألعمال المكلفين ومنحهم إمكانية إرسال تصاريحهم بالبريد
اإللكتروني ،نعلن للمكلفين المعنيين بتقديم النموذج ش(1تصريح
ضريبة الدخل السنوي لشركات األموال) الذين يرغبون في االستفادة من
الخدمة اإللكترونية لتقديم هذا التصريح ،أنه بات في إمكانهم االستفادة
من هذه الخدمة وفقا ً لآللية اآلتية:
أوالً :على المكلف الذي يرغب في التسجيل في الخدمة االلكترونية،
الدخول إلى موقع وزارة المال ( )eservices.finance.gov.lbوالولوج
إلى الصفحة الضريبية والنقر على خدمة النظام الضريبي اإللكتروني،
وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً.
ثانياً :عند استالم طلب التسجيل إلكترونياً ،ترسل رسالة إلكترونية
إلى عنوان بريدكم اإللكتروني تتضمن رقم تسجيل الطلب وتاريخه.
ثالثاً :تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية ،بتحديد موعد
لزيارتها من خالل إرسال إعالم عبر البريد اإللكتروني مرفق به الئحة
بالمستندات المطلوبة.
رابعاً :تمنح دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية المستخدِم
المفاتيح الشخصية اإللكترونية ( )e-Pinالتي تخ ّوله الولوج إلى النظام
الضريبي اإللكتروني في مغلف خاص مقفل.
خامساً :يقوم المستخدِم بتحميل التصريح من النظام الذي يستخدمه
إلى النظام الضريبي اإللكتروني في الصفحة المخصصة للتصاريح
ويرسلها إلكترونيا ً عبر النظام.
سادساً :فور استالم التصريح من قبل النظام ،يتم إرس��ال إيصال
التصريح إلى بريد المستخدِم االلكتروني مبيَنا ً عليه تاريخ االستالم».
من جهة أخ��رى ،أصدر وزير المال ق��رارا ً قضى بتمديد مهلة تسديد
الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة  2014لشركات األموال
ومكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق االستثمار المنشأة
وفقا ً للقانون رقم  2005/705حتى تاريخ  2015/6/30ضمناً.

�إقفال فرن في �صيدا
وتلف مواد فا�سدة في زحلة
في إط��ار استمرار حملة سالمة ال��غ��ذاء ،أعلن المكتب اإلعالمي في
وزارة الصحة أنّ مراقبي الوزارة أقفلوا فرن صاج في بلدة القريّة ـ صيدا
لصاحبه مازن عسيران ،بسبب سوء شروطه الصحية ،وعدم مطابقته
للمواصفات .كما أقفلوا مطحنة نقوال جبران للحبوب في منطقة المية ومية
لعدم استيفائها أدنى الشروط الصحية ،وعدم حيازتها ترخيصا ً قانونياً.
وفي زحلة ،قام مراقبو وزارة الصحة بتلف مواد غذائية فاسدة من دون
تاريخ صالحية في مطعم «بينوكيو» في حوش األمراء ،وسطروا محضر
ضبط في حق صاحبه.

 467مح�ضر �ضبط لم�ؤ�س�سات
ت�ستخدم �أجراء بال �إجازات عمل
استقبل وزي��ر العمل سجعان ق��زي رئيس اتحاد نقابات موظفي
المصارف ج��ورج الحاج ال��ذي نقل إلى الوزير شكاوى الموظفين من
المزاحمات األجنبية في هذا القطاع.
من جهة ثانية ،صدر عن وزارة العمل اليوم البيان التالي« :في إطار
الحملة المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لحماية اليد العاملة اللبنانية،
قام مفتشو الوزارة خالل الفترة الممتدة من  25إلى  29من الشهر الحالي
بعمليات تفتيش على عدد من شركات الهندسة والمصارف وورش البناء
ومحطات الوقود والسوبر ماركت والمطاعم والغاليري ،حيث سطرت 467
محضر ضبط قيمة ك ّل ضبط مليونين و 700ألف ليرة ،وأحالت بعض هذه
المؤسسات إلى الجهات القضائية واألمنية المختصة بسبب استخدامهم
أجراء ال يحملون إجازات عمل من جنسيات سورية وبنغالدشية وهندية
ومصرية».
وتأتي هذه الحملة بعدما أصدر وزير العمل سجعان قزي منذ عشرة
أيام مذكرة دعا فيها المؤسسات إلى احترام القوانين اللبنانية ،على
صعيد التوظيف ،وإعطاء األولوية للبنانيين في هذه المرحلة التي فاقت
فيها نسبة البطالة ك ّل النسب منذ عهود.

نتائج جيدة لمرف�أ بيروت
في �آذار وني�سان
أعربت الغرفة الدولية للمالحة في بيروت عن ارتياحها للنتائج الجيدة
التي حققها مرفأ بيروت خالل شهري آذار ونيسان الماضيين ،بعد التراجع
الكبير الذي كان سجله في الشهرين األولين من العام الحالي.
وأوضحت الغرفة في بيان «أن هذا التراجع يعود إلى سوء األحوال
الجوية واإلضراب الذي كانت نفذته نقابة مالكي الشاحنات العمومية
في المرفأ ،واضطرار بعض البواخر المحملة بالحاويات برسم المسافنة
إلى تغيير وجهة إبحارها وتفريغ هذه الحاويات في مرافئ بعض البلدان
المجاورة».
وكانت الهيئة اإلدارية للغرفة قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة إيلي
زخور وحضور األعضاء ،وناقشت المواضيع المدرجة على جدول األعمال،
واتخذت القرارات المناسبة في شأنها .كما قررت دعوة أعضاء الغرفة إلى
حضور الجمعية العمومية السنوية في  16حزيران المقبل.

ت�سعيرة المولدات الخا�صة
عن �شهر �أيار
(مصطفى الحمود)

جابر يقص شريط االفتتاح

ن�شاطات اقت�صادية
{ افتتح وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم الجناح
اللبناني في معرض ميالنو ال��دول��ي للعام  2015في
حضور المديرة العامة ل��وزارة االقتصاد اللبنانية عليا
عباس والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في روما كريم
الخليل ،والقنصل العام في ميالنو وليد حيدر والشركة
المنظمة للمعرض  ICEوحشد من اللبنانيين واألجانب
الذين استقبلوه على أنغام الزفة اللبنانية التي رافقته من
مدخل الجناح حيث قام بجولة تفقد فيها أقسامه واطلع
على األنشطة فيها.
{ عرض األمين العام التحاد المصارف العربية وسام
فتوح رئيسة وحدة االستثمار والتكنولوجيا في منظمة
األم��م المتحدة للتنمية الصناعية مونيكا كاركو ،التي
عرضت له المشاريع واألعمال التي تقوم بها المنظمة

في عدد من الدول العربية ،منها :تونس ،المغرب ،مصر،
األردن ،فلسطين ولبنان ،وذلك بهدف تمكين المرأة في
قطاع األعمال ،كما وجهت كاركو دعوة رسمية إلى فتوح
لحضور المؤتمر السنوي التي تنظمه المنظمة في مصر في
 9حزيران المقبل عن تمكين قدرات المرأة.
{ برعاية رئيس بلدية الغبيري محمد الخنسا ،ت ّم
تدشين وحدات تنقية مياه الشفة في مدارس وثانويات
منطقة الغبيري الرسمية بتقدمة من أندية روتاري بيروت
سنتر وبيروت قدموس وبعبدا ،في حضور الحفل المحافظ
السابق للمنطقة الروتارية جميل مع ّوض ،رؤساء وأعضاء
أندية روت��اري ،مديرو المدارس الرسمية وأف��راد الهيئة
التعليمية فيها ،رئيسة الملتقى النسائي الدكتورة عليا
فرحات ومهتمون.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها اإلعالمي أنّ
السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيار هو:
 268ل.ل .كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة  5أمبير)
 536ل.ل( .بقدرة  10أمبير)
 268ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
ولفتت إلى «أنّ هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة
المازوت األحمر ( 20ليتر) لشهر أيار البالغ  16,781ل.ل .وذلك بعد
احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكالف المولدات ،باإلضافة إلى هامش
ربح جيد ألصحابها،
مع اإلشارة إلى أنّ معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ
 287ساعة في شهر أيار خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء
حاليا ً  3ساعات يومياً».
وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من
قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ  ،2010/10/14وتطبيقا ً لقرار مجلس
الوزراء رقم  2الصادر بتاريخ  2011/12/14في شأن اتخاذ التدابير
الالزمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة ،واستنادا ً إلى آلية التطبيق
المشتركة بين ال���وزارات (الطاقة الداخلية واإلقتصاد) المعلن عنها
بتاريخ  2011/12/20والتي حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في
تعميم تسعيرة المولدات الخاصة ،استنادا ً إلى أسعار المازوت في نهاية
ك ّل شهر».
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارت��ي الداخلية
واالقتصاد كتبا ً حول تسعيرة شهر أيار  2015للقيام بالمقتضى بحسب
آلية الضبط المشتركة.

ور�شة عمل حول م�شروع ا�ستفادة
المتقاعدين الم�ضمونين من التقديمات
نظم االتحاد العمالي العام في
مق ّره  -كورنيش النهر وبالتعاون
مع منظمة العمل الدولية  -المكتب
اإلقليمي للدول العربية  -بيروت،
متخصصة ألع��ض��اء
ورش���ة ع��م��ل
ّ
مجلسه التنفيذي ،تحت عنوان
مناقشة «مشروع قانون استمرار
اس��ت��ف��ادة ال��ع��م��ال ال��م��ت��ق��اع��دي��ن
المضمونين من تقديمات المرض
واألم���وم���ة» ،ت��ح��دث فيها رئيس
االت��ح��اد غ��س��ان غ��ص��ن وم��س��ؤول
األنشطة العمالية في منظمة العمل
الدولية في مكتب بيروت مصطفى
سعيد ومدير عام الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي محمد كركي
ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق
سمير عون ،إضافة إلى عضو مجلس
إدارة الصندوق رفيق سالمة.

غصن

بداية تحدث غصن الذي أشار إلى
«استمرار معاناة العمال المضمونين
منهم ،وخصوصا ً جراء المراوحة في
هذا الوضع لمدة أكثر من خمسين
عاما ً وبقاء العامل بعد انتهاء العمل
تحت رحمة فقدان التغطية الصحية،
فضالً عن المعاش التقاعدي».
وإذ أك��د أنّ «ال��م��ش��روع النهائي
ال��ذي نوقش ف��ي اللجان النيابية
المختلفة ب��ات على عتبة الهيئة
ال��ع��ام��ة إلق������راره» ،ل��ف��ت إل���ى أنّ
«ه���ذه ال��ت��ج��زئ��ة ل��م��ش��روع ضمان
الشيخوخة كان ال ب ّد منه كخطوة
تمهيدية ف��ي إط���ار استراتيجية
نضالية وضعها االتحاد العمالي
لتسهيل التوصل إلى قانون للتقاعد
والحماية االجتماعية ،وخصوصا ً
أنّ ه��ذا التفكيك للمشروع سهل
المناقشات وبالتالي االتفاق ألول
مرة بين االتحاد العمالي وهيئات
أصحاب العمل والحكومة واللجان
النيابية» ،داعيا ً «المجلس التنفيذي
إلى مناقشة هذا المشروع بهذا األفق
وهذه الروحية».

سعيد

واع��ت��ب��ر م��م��ث��ل م��ن��ظ��م��ة العمل
الدولية مصطفى سعيد «أنّ إقرار
ال��ق��ان��ون ال��ح��ال��ي ح���ول اس��ت��م��رار
الرعاية الصحية للمضمونين بعد
التقاعد هو خطوة إلق��رار هذا الحق
طال زمن انتظارها».
وأك��د أنّ «ات��ج��اه المنظمة يركز
على جملة ن��ق��اط أهمها الرعاية
الصحية الجيدة وسهولة الوصول
إليها للجميع وتوفير دخل أساسي
لألطفال وكذلك توفير دخل أساسي

لألشخاص في سن العمل من غير
القادرين عليه ،باإلضافة إلى توفير
دخل للمسنين» ،مؤكدا «مع رئيس
االتحاد على أن يكون هذا المشروع
القانون ضمن استراتيجية نقابية
عمالية ضمن نهج شامل للتنمية
واإلص�لاح وتوحيد برامج الحماية
االج��ت��م��اع��ي��ة ض��م��ن االت��ف��اق��ي��ات
ال���دول���ي���ة ،وخ��ص��وص��ا ً ت��ص��دي��ق
االتفاقية الدولية رقم (.)102

كركي

وع��رض كركي ،ب���دوره« ،لرؤية
إدارة الصندوق للمشروع» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ «م��ع��دل متوسط تعويض
نهاية الخدمة حتى العام 2005
كان بحدود  26مليون ليرة وبات
اليوم حوالي  48مليون أي أن��ه ال
يبني أي حاجة صحية أو اجتماعية
للعامل بعد العمل».
أض��اف« :إنّ الخشية من تأخر
النقاش فترة طويلة أخرى حول إقرار
قانون عصري للتقاعد والحماية
االجتماعية دفعنا إل��ى العمل من
أجل البدء بهذا القانون التمهيدي»،
متوقعا ً أن «يبدأ العمل به نهاية هذا
العام وبداية العام القادم».
ول��ف��ت ك��رك��ي إل��ى أنّ «اش��ت��راك
العامل فيه  9ف��ي المئة م��ن الح ّد
األدن�����ى ل�ل�أج���ور ح���وال���ي (160
أل��ف ليرة شهريا) يعتبر اشتراكا ً
رمزيا ً يضاف إلى مساهمة الدولة
وأصحاب العمل بـ  1في المئة لك ّل
منهما على ما يدفع من اشتراكات مع
استمرار دفع نسبة الـ  25في المئة
التي تدفعها الدولة لفرع الضمان
الصحي».
وأكد على «ضرورة توسيع مروحة
المستفيدين من هذا المشروع تباعا ً
ليبدأ ع��دد المستفيدين من 3000
إلى  70.000عامل سنوياً».

سالمة

أم���ا س�لام��ة ف��ق��د ع���رض للنظام
المقترح وللمشروع العام أي التقاعد
والحماية االجتماعية ،مؤكدا على
«أن معاش التقاعد هو أهم مشروع
ف��ي الصندوق ألن��ه يحمي العامل
المسن من الفقر وال��ب��ؤس» .وركز
ع��ل��ى أه��م��ي��ة «م���ص���ادر ال��ت��م��وي��ل
وضمان استمراريته مع اإلشارة إلى
أنّ متوسط العمر ارتفع من حوالي
 67سنة إلى ما فوق  80سنة».
وأض��اف« :تأخرنا خمسين سنة
إلق��رار القانون لكننا استفدنا من
المطبات التي وقعت فيها الكثير
م��ن ال����دول وأن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة كي

نتالفاها» .وأك��د أن��ه «ل��وال ضغط
العمال والنقابات لما كنا اليوم في
هذا النقاش وعلينا الضغط اإلضافي
للحفاظ على الصندوق وتطويره
ث��م تحديد األه���داف الواضحة من
المشروع وكيفية تحقيقها ضمن
ظروفنا الخاصة» .وبعد عرض لتلك
األهداف «اقترح إنشاء إدارة مستقلة
ل��م��ش��روع كمؤسسة ع��ام��ة ضمن
المركزية اإلداري��ة للصندوق» .كما
أقترح «رفع سن التقاعد من العمل
ما بين  67أو  68عاماً».

عون

وأخ���ي���راً ،ت��ح��دث ع���ون مطالبا ً
«االت��ح��اد ومنظمة العمل الدولية
باالستمرار وتطوير هذه الفعاليات»،
م��ع��ت��ب��را ً أن��ه��ا «أم����ام م��ش��روع ذو
طابع عمالي ووطني أيضاً» .ورأى
«أنّ إق��رار قانون استمرار الرعاية
الصحية للعمال المضمونين بعد
التقاعد يسهل والدة قانون التقاعد
والحماية االجتماعية» ،الفتا ً إلى
أنّ «النقاش بدأ بفكرة تعديل مادة
واحدة من القانون القائم (رقم  )9ثم
تطور إلى الوصول إلى هذا القانون
المقترح».
وطرح عون «جملة أسئلة عن دور
مجلس اإلدارة واإلدارة في القانون
المقترح وكيفية التقنين والمراقبة
المالية والجهاز الرقابي والخضوع
المؤخر لديوان المحاسبة».
وأكد على أنه «ال يجوز التراجع
عن قوانين مبدئية ملزمة للصندوق
مثل قضية ت��ه��رب ص��اح��ب العمل
من االشتراكات وإلزامية تغطيتها
م��ن قبل ال��ص��ن��دوق ث��م تحصيلها
قضائياً» ،مشيرا ً إلى أنّ «رفع سن
التقاعد يحتاج إل��ى ح��وار وطني
حقيقي وإلى المزيد من النقاش حول
مسألة العجز والمعاش والتشاور
مع منظمة العمل الدولية وتجاربها
في هذا المجال».
وأع��رب عن خشيته «من تطبيق
ه���ذا ال��ق��ان��ون م���ع م���ا ي��ل��زم��ه من
ض��م��ان��ات أول��ه��ا االط��م��ئ��ن��ان إل��ى
الوضع االقتصادي ووضع الدولة
نفسها التي ترتفع ديونها الخارجية
والداخلية وديونها للضمان نفسه
عنها وع��ن المؤسسات العامة».
وبعدما أش��ار إل��ى «جملة مخاطر
اقتصادية وسياسية» ،دعا عون إلى
«إق��رار القانون مع التريث بالبدء
بتنفيذه إل��ى حين االطمئنان إلى
األوضاع السياسية وبعد المزيد من
الحوار بين العمال وأخذ رأيهم في
شكل أساسي».

طالبت وزير العدل بت�أجيل بت دعاوى الم�ست�أجرين

لجنة المحامين :عدم �إن�شاء �صندوق الم�ساعدات
�سبب جوهري لعدم تطبيق القانون الجديد
طالبت لجنة المحامين للطعن بقانون اإليجارات
وتعديله ،في بيان أم��س ،وزي��ر العدل بـ»تأجيل بت
الدعاوى وتعليقها بعد إعالن رئيس المجلس النيابي
عدم نفاذ قانون اإليجارات وتشكيكه باألحكام الصادرة
وأك��ده رئيس المجلس ال��دس��ت��وري كما أك��دت هيئة
التشريع واالستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق،
وخصوصا ً لجهة األم��اك��ن السكنية وك��ل م��ا يتعلق
باللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري وقد أعلنتم
هذا الموقف كوزير للعدل والمشرف األول على قضايا
الناس وحماية حقوقهم».
وإذ لفتت إلى «أنّ صندوق المساعدات الرئيسي
المنصوص عليه في قانون اإليجارات لم يتم إنشاؤه»،
اعتبرت «أنّ عدم وجود هذا الصندوق ،الذي أوهموا
اللبنانيين بوجوده ،هو سبب جوهري وكاف وحده
لعدم تطبيق القانون لكونه قائما ً عليه وم��ن دونه
ال يمكن تطبيق القانون وال يستطيع المستأجرون
المليون على األراض��ي اللبنانية دفع ب��دالت اإليجار
الباهظة» .ولفت البيان إل��ى «أنّ دع��اوى االسترداد
المقامة على المواطنين اللبنانيين متصلة باللجنة
التي أبطلت وهي التي تحدّد بدل اإليجار والتعويض
استنادا ً إلى المادة  22التي يفترض وجودها قبل تقديم
الدعاوى ،كما تفرض المادة  22نفسها في الفقرة نفسها
أن يدفع صندوق المساعدات الذي لم يتم إنشاؤه فرق
التعويض والمساهمات ،وبالتالي ال يمكن أن يتم تحديد
التعويض أو دفع فرق المساهمة من دون اللجنة التي
أبطلت ومن دون الصندوق».
وت��اب��ع« :إذا سلمنا بقبول ال��دع��اوى ف��إنّ المهل
الجوهرية لحماية المستأجرين ب��دأت بالسريان
وسيتضاءل مقدار التعويض بمقدار  9/1من دون
وجود مساعدات الصندوق للمستأجرين وبالرغم من
عدم نفاذ القانون برمته ،وإذا قسنا على ذلك قبول
دعاوى اإلسقاط من التمديد من دون اللجنة والصندوق
نكون أمام تنفيذ قانون عقوبات في ّ
حق المستأجرين
يفوق بضرره ح ّد الوصف ،ونكون أمام قانون إيجارات
مختلف عن الذي نظره وأبطله المجلس الدستوري،
وهذا غير مقبول بعدما أعلنتم ،يا معالي وزير العدل،
عن عدم قابلية القانون للتطبيق وإعالن رئيس مجلس
النواب عدم نفاذه ،ويفترض اتخاذ اإلجراءات العملية
لوقف الضرر الحالي والمباشر ال��ذي يلحق بمليون
مواطن لبناني ويؤدي الى استنزافهم ماديا ً ومعنويا ً
من دون وج��ه حق وسيؤدي إل��ى تهجيرهم تدريجا ً
لألسباب واألف��خ��اخ القانونية العديدة التي بيناها
وفصلناها أكثر من مرة».
وختم البيان« :إذ لنا كامل الثقة بأنكم لن ترضوا
بمتابعة هذه المسرحية التي باتت تشكل ضررا ً كبيرا ً
على اللبنانيين في ظل ه��ذه األوض���اع االجتماعية
الخانقة ،ولن ترضوا بإذالل المواطنين بهذه الطريقة
المهينة ،طالبين من معاليكم اتخاذ جميع اإلجراءت
لحماية حقوق اللبنانيين ومصالحهم إلى حين فتح
دورة نيابية وانتخاب رئيس للجمهورية وبت المشاريع
وال��ت��ع��دي�لات على ق��ان��ون اإلي���ج���ارات ،وخصوصا ً

المشروع المقترح المقدم من رئيس المجلس النيابي
ببيع المأجور أو شرائه مع الحفاظ على ّ
حق التعويض
لكونه ينصف الطرفين وي���ؤدي إل��ى حلول جذرية
سريعة ومباشرة ومن دون تمويل أو تعقيدات».
وشدّدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين
ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ،في بيان ،على
أنها «مع رفع الغبن ال��ذي أص��اب المالكين القدامى،
لكنّ القانون الذي أعد من قبل نواب يمثلون مصالح
الشركات العقارية وأصحاب رؤوس األموال والمالكون
حق السكن وألغى حقوقا ً
ّ
الجدد ،شكل اعتداء على
وضمانات نصت عليها جميع قوانين اإليجارات على
امتداد عشرات السنين ،ليس من أجل معالجة الغبن
إنما إلخالء األبنية القديمة وإدخال العقارات العائدة لها
سوق االستثمار ،بصرف النظر عن مصير المستأجرين
وصغار المالكين القدامى وما سيح ّل بهم».

نقابة المالكين :لعدم تخطي
رأي الهيئة العامة لمجلس النواب

وف��ي المقابل ،استغربت نقابة مالكي العقارات
واألب��ن��ي��ة ال��م��ؤج��رة ،م��ن جهتها« ،أن يطالب بعض
المحامين المستأجرين أصحاب المصالح بتعليق
العمل بالقوانين النافذة الصادرة عن مجلس النواب
وفق األصول التشريعية ،ونعني بها قانون اإليجارات،
وهم يعلمون تمام العلم أنّ القانون ال يلغيه إال قانون
آخر وأنه ال يجوز تخطي رأي الهيئة العامة لمجلس
النواب والطلب إل��ى ال���وزراء أو إل��ى مرجعية أخرى
تعليق العمل بالقوانين وحرمان المواطنين أبسط
حقوقهم وفق الدستور والقانون».
ورفضت «زجّ المستأجرين في خالف مع المحاكم
والقضاة من خالل مواقف تصدر عن لجنة المحامين
وغيرها م��ن جمعيات تدعي تمثيل المستأجرين،
وخصوصا ً اعتبار دع���اوى االس��ت��رداد باطلة ،فيما
المحاكم تعتبرها مقبولة في األساس وتصدر أحكامها
في هذه الناحية بالتحديد ،وقد صدرت لغاية اليوم
عشرات األحكام القضائية بموضوع االسترداد .فهل
المحاكم تحكم بالباطل»؟
ولفتت المستأجرين إلى أنّ «لجنة المحامين تلك هي
سبب تعطيل صندوق المساعدات من خالل إصرارها
على الطعن بالقانون الجديد لإليجارات ،فيما نجهد
نحن اليوم إل��ى ترميم ال��م��واد المبطلة في القانون
لتأسيس الصندوق وتأمين إقامتكم المجانية طيلة
سنوات التمديد التي تصل إلى  12سنة».
وختم البيان« :إنّ الرأي العام اللبناني يعلم علم
اليقين من يتاجر بقضية المستأجرين ويستخدم
أصحاب المداخيل المحدودة دروعا بشرية الدعاء الفقر،
طمعا ً بحفنة من المال من جيب المالك ،عبر ما يسمى
زورا ً وبطالنا الحقوق المكتسبة ،فيما التعويضات هي
أبعد ما يكون عن مفهوم الحقوق المكتسبة بالقانون،
واستطراداً ،نذكر بأنّ المجلس الدستوري قد ر ّد الطعن
ف��ي ه��ذه الناحية بالتحديد وأع��ل��ن موقفه الرافض
لتعويضات اإلخالء على شكل واضح وصريح».

