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اقت�صاد

�أطلق مهرجانات قرطبا مطالب ًا بتمديد العطلة ال�صيفية

المياومون يُ�ص ِّعدون تحركهم ومجل�س الخدمة يعلن ت�أجيل المباراة
ص��عّ ��د ال��م��ي��اوم��ون ف��ي مؤسسة
كهرباء لبنان تح ّركهم االحتجاجي
على ع��دم تثبيتهم ف��ي المؤسسة،
وقطعوا صباح أمس الطريق العام
أمام المق ّر الرئيسي للمؤسسة ـ منطقة
توجهوا بعد
النهر ،في االتجاهين ،ثم ّ
الظهر إلى مق ّر مجلس الخدمة المدنية
في محلّة فردان حيث التقى وفد من
المعتصمين رئيسة المجلس فاطمة
عويدات الصايغ .وأعلن الوفد بعد
اللقاء ،أنّ «المجلس كان متعاطفا ً
مع قضيتنا ،وق ّرر تأجيل المباريات
المقررة السبت ،إلى أجل غير ُمس ّمى
إلى حين تهدئة األجواء».
وك���ان ع��دد م��ن المياومين ق �دِم
صباح أم��س م��ن مختلف المناطق
وت��ج � ّم��ع��وا ف��ي ال��م��ؤس��س��ة ،وس��ط
إجراءات أمنية مشدّدة ،واعتدوا على
سيارات اإلطفاء التي حاولت فتح
الطريق.
وع��م��ل المعتصمون ع��ل��ى فتح
األوت��وس��ت��راد في مقابل المؤسسة
جزئياً ،فيما بقوا يفترشون الطريق
في ظ ّل انتشار أمني كثيف ،ثم أعادوا
فتح االوت��وس��ت��راد ف��ي االتجاهين
وع��ادت حركة السير إلى طبيعتها،
بعدما تسبّب القطع بزحمة سير
خانقة دفعت بعدد من المحتجزين
داخ����ل س��ي��ارات��ه��م ،إل���ى م��ن��اش��دة
المسؤولين األمنيين ض��رورة فتح
الطريق لوجود حاالت طارئة ،تزامنا ً
م��ع م��ح��اول��ة وح���دة م��ن «مكافحة
الشغب» في قوى األمن الداخلي إنجاز
هذه المهمة ،إذ امتدت زحمة السير
من المحلة وص��وال ً إل��ى نهر الكلب.
وتخلل االعتصام إشكال بين القوى
األمنية والمياومين بسبب إقفال
الطريق ،في خالل عملية التفاوض
لفتح االوتوستراد .وأفيد عن تسجيل
حالة إغماء أحد المياومين في خالل
التدافع مع القوى األمنية.
وكانت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ،أفادت في بيان أنّ عناصرها
حاولوا منذ العاشرة والنصف من
قبل ظهر أمس «بالوسائل السلمية
فتح الطريق أمام المواطنين العالقين
على أوتوستراد شارل حلو» ،وأعلنت
أنها «لن ندّخر وسيلة لفتح الطريق

إشكال بين القوى األمنية والمعتصمين
ألنه ال يجوز السماح بتعطيل مصالح
المواطنين اآلخ��ري��ن ألي سبب أو
مطلب كان».
وإث���ر ان��ت��ه��اء االع��ت��ص��ام ،عقدت
لجنة ال��ع��م��ال المياومين وجباة
اإلك��راء في كهرباء لبنان اجتماعاً،
أص���درت ب��ع��ده ب��ي��ان�ا ً ت�لاه لبنان
م��خ��ول ،وج���اء ف��ي��ه« :ع��ق��د العمال
المياومون اجتماعا ً بحثوا في خالله
في المستجدات الخطيرة التي تحدق
بقضية المياومين والجباة .ولما كنا
اخترنا مرارا ً وتكراراً ،ونحن قوم إذا

قلنا فعلنا ،التزمنا مضمون االتفاق
السياسي ال���ذي على أس��اس��ه ت ّم
إنهاء اإلض��راب ،واهم من يعتقد أنه
يستطيع شرذمتنا والقضاء على
قضية المياومين إن ك��ان بإجراء
المباريات عبر فئات بهدف إضعافنا
وتفريقنا ،أو لجهة تفسير االتفاق
بحسب أهوائه .من هنا نطالب الوزير
أكرم شهيّب راعي االتفاق السياسي،
بإيضاح االلتباس الحاصل في شأن
مضمون االت��ف��اق بإنهاء اإلض��راب
بتاريخ  2014/12/5وال��ذي على

أثره تم فتح أبواب مؤسسة كهرباء
لبنان وإنهاء االضراب الذي دام نحو
 4أشهر».
وط��ال��ب إدارة مؤسسة كهرباء
لبنان «بإلحاق الناجحين بالفئتين
 1/4و 2/4في مالك المؤسسة في
أسرع وقت ممكن» ،الفتا ً إلى أنّ لجنة
المياومين ت��رى «أنّ توقيت إج��راء
امتحانات الفئة  1/5بالتزامن مع
قرب انتهاء عقود مقدّمي الخدمات ال
يصب في مصلحة المياومين ،لذلك
ّ
ترى ضرورة تأجيل االمتحانات إلى

كهرباء لبنان :مو�ضوع ّ
مقدمي الخدمات قيد البحث
أكدت مؤسسة كهرباء لبنان «أنّ مسألة شركات مقدّمي الخدمات ال تزال قيد البحث بين المؤسسة ووزارة الطاقة
والمياه واستشاريين عالميين».
وجاء في بيان صدر عن المؤسسة« :ردا ً على األخبار المتداولة في مختلف وسائل اإلعالم حول شركات مقدّمي خدمات
التوزيع نقالً عن مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ،تنفي المؤسسة أي عالقة لها بهذه األخبار ،وتؤكد أن مسألة شركات
مقدّمي الخدمات ال تزال قيد البحث بين المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه واستشاريين عالميين ،وذلك بهدف اتخاذ القرار
يصب في صالح المؤسسة والمصلحة العامة ويؤ ّمن حسن سير العمل في هذا المرفق العام
المناسب في شأنها ،بما
ّ
الخدماتي الحيوي».

ما بعد البتّ بمصير عقود الشركات
وذلك لتبيان مصير المياومين».
وحذرت «اللجنة شركات مقدمي
الخدمات من مغبّة ص��رف العمال
المياومين والجباة في حال ت ّم قصرا ً
تجديد العقود بتاريخ 2016/8/28
م��ع م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ،كما
نسأل إدارة المؤسسة عن مصيرنا
في ح��ال ع��دم تجديد العقود ،علما ً
أننا من المطالبين بعدم التجديد
للشركات لما فيه مصلحة المؤسسة
والمياومين الذين أمضوا الجزء األكبر
من أعمارهم في خدمة هذه المؤسسة
وهم من أصحاب الخبرات ،واضعين
هذه الخبرات واإلمكانات في تص ّرف
المؤسسة .كما أنّ عدم التجديد لهذه
الشركات التي أثبتت فشلها طيلة فترة
المشروع بشهادة الخبراء المعنيين
في مجال الكهرباء ،يفسح في المجال
بتوسيع ال��م�لاك داخ���ل المؤسسة
تلقائيا ً وبح ّل المشكلة المزمنة».
ولفت إلى أنّ اللجنة «تدعم الحالة
اإلعتراضية في جميع ال��دوائ��ر ،وال
سيما البقاع وهي تحذر شركة KVA
من التعامل بكيدية مع المياومين
ونطالبها بدفع رواتبهم فوراً ،من هنا
تجد اللجنة نفسها كما جرت العادة،
مسؤولة عن متابعة هذا الملف حتى
ال��وص��ول إل��ى الخواتيم المرجوة
أي تحويل المياومين والجباة إلى
م�لاك المؤسسة .وس ُتبقي اللجنة
اجتماعاتها مفتوحة».
وك��ان وف��د من المياومين التقى
رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة
عويدات.
وقال المياوم علي الحاج يوسف:
«اعتصامنا قائم ،واإلضراب المفتوح
ال���ذي أعلناه ف��ي ك��ل دوائ���ر لبنان
رسمياً ،ما زال مستمراً».
أض��اف« :ال��ي��وم ،حققنا الخطوة
األول����ى وه���ي ت��أج��ي��ل ال��م��ب��اري��ات،
والخطوة الثانية هي الح ّل الجذري
ل��ك��ي ي��رض��ى ج��م��ي��ع ال��م��ي��اوم��ي��ن.
واالعتصام مستمر في صالة الزبائن
ف��ي مؤسسة ك��ه��رب��اء لبنان حتى
إيجاد الحلول الجذرية لهذه القضية
برمتها» ،مؤكدا ً «أنّ حقنا لن نتركه
حتى الرمق األخير».

«التن�سيق» ت�ستعد لدر�س خطوات ت�صعيدية:
اجتماع لجنة الم�ؤ�شر ذر للرماد في العيون
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الدوري في مقر نقابة
المعلمين في لبنان ،ناقشت خالله ،بحسب بيان« ،عجز الطبقة
السياسية الحاكمة عن إيجاد الحلول للمشاكل االجتماعية التي
يعانيها المواطن وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب ،وامتناع
وزير العمل عن دعوة الهيئة للمشاركة في اجتماع لجنة المؤشر،
وتأخر وزارة الداخلية بدفع مستحقات المعلمين والموظفين
الذين سهروا على إنجاح االنتخابات البلدية واالختيارية».
وج��اء في البيان« :م��رة جديدة يصاب المواطن اللبناني
بالخيبة جراء فشل الطبقة السياسية الحاكمة إيجاد الحلول
للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والحياتية التي يعيشها
المواطن .إنّ سبب الفشل الحقيقي يتمثل بانهماك غالبية أطراف
هذه الطبقة بكيفية إعادة إنتاجها لتبقى مسيطرة على مقدرات
البالد وتوظيفها لمصالحها الفئوية والشخصية والتي كان من
نتيجتها تحويل لبنان إلى دولة فاشلة وتراكم الديون العامة
وزيادة الثروات الشخصية لغالبية أطراف هذه الطبقة».
وطالبت الهيئة قواعدها «أم��ام تجاهل اإلرادة الشعبية
ت��ج��اه�لاً ت���ام���ا ً ب��االس��ت��ع��داد م��ن��ذ اآلن ل����درس ال��خ��ط��وات

التصعيدية التي ال بد منها خالل األسابيع القليلة القادمة».
وأشارت إلى أنّ «ما جرى باألمس في وزارة العمل تحت مسمى
اجتماع لجنة المؤشر ،أظهر بوضوح أنّ الحكومة بشخص وزير
العمل األستاذ سجعان قزي والهيئات االقتصادية هي طرف
واح��د ال طرفان ،كما أظهر ولألسف استمرار انخفاض سقف
صوت االتحاد العمالي العام أمام الهيئات االقتصادية».
واعتبرت أنّ «عدم توجيه الدعوة لمشاركة هيئة التنسيق في
اجتماع لجنة المؤشر مع علمهم أنها تمثل ستين ألف معلم من
التعليم الخاص وجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام
من مدنيين وعسكريين ،يؤكد أنّ الهدف من االجتماع ليس أكثر
من ذر للرماد في العيون».
وأضاف البيان« :إنّ تذرع وزير العمل بعدم قانونية توجيه
الدعوة لهيئة التنسيق في غير محله ألنه سبق أن شاركت
الهيئة في اجتماعات اللجنة أيام وزراء العمل السابقين كذلك
سبق لشخصه الكريم أنّ وج��ه ال��دع��وة إل��ى الهيئة سابقاً.
كما تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أعلن أنّ
مرسوم تعديل لجنة المؤشر في طريقه إل��ى اإلص���دار لكن

يبدو أنّ الهيئات االقتصادية أقوى من الحكومات لألسف».
وتابع« :إنّ اللبنانيين يتساءلون عن جدوى تمسك الهيئات
االقتصادية بالسياسة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة والتي
جعلت الثروة اللبنانية تتركز في يد واحد في المئة ورفعت
نسبة الفقراء المعدمين (أق ّل من  4دوالر يومياً) إلى أكثر من
 30في المئة فهل يجوز االستمرار بهذه السياسة االقتصادية
الفاشلة؟».
وأع��رب��ت عن استغرابها من «تأخر مستحقات المعلمين
والموظفين ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي إن��ج��اح عملية االنتخابات
البلدية واالختيارية مع أنّ األم��وال مرصودة قبل إج��راء هذه
االنتخابات» ،مطالبة «وزارتي الداخلية والمالية اإلفراج سريعا ً
عن هذه المستحقات التي تساهم في تخفيف العبء المفروض
على الناس مع بداية العام الدراسي».
وجدّدت الهيئة دعوة أعضائها إلى «االستعداد لك ّل الخطوات
التصعيدية القليلة القادمة وحددت موعد االجتماع القادم يوم
األربعاء  17آب الواحدة ظهرا ً في مقر رابطة معلمي التعليم
األساسي الرسمي في األونيسكو».

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل رئيس الحكومة تمام سالم ،في السراي الحكومية ،النائبين
فريد الياس الخازن ويوسف خليل ،يرافقهما رئيس نقابة مصدري الخضر
والفاكهة في لبنان نعيم خليل.
بعد اللقاء أوضح الخازن أنّ «البحث مع الرئيس سالم تناول موضوع
زراع��ة التفاح في لبنان ،وخصوصا في كسروان ،وتداولنا سبل إيجاد
وسيلة لتقديم الدعم للمزارعين بشكل أو بآخر وإيجاد أسواق لتصدير
الموسم .وقد وعدنا الرئيس سالم بالسعي الى إيجاد حلول ومعالجات
لمعاناة طويلة».
واعتبر خليل ،بدوره ،أنّ «الزراعة في لبنان مهملة وغير مدعومة ،وبحثنا
خالل اللقاء في آلية ثابتة لدعمها ألنّ الزراعة في لبنان عنصر مهم».
والتقى سالم أيضا ً وفدا ً من مجلس رجال األعمال اللبناني ـ العُ ماني
أطلعه على المحادثات الجارية مع المسؤولين في سلطنة عمان لتطوير
العالقات االقتصادية.
{ اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة األشغال العامة والطاقة
والمياه برئاسة النائب معين المرعبي وحضور النائبين خالد زهرمان
ونضال طعمة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وممثلة وزير الطاقة.
وت��داول المجتمعون في موضوع التغذية بالكهرباء في عكار ومشكلة
التقنين القاسي الذي تتعرض له المنطقة .ووعدت مؤسسة كهرباء لبنان
بمراجعة الموضوع وأصدرت التعليمات لمعالجة األعطال إن وجدت ،كما
وعدت بإعادة األمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.
{ زار رئيس بلدية راسمسقا سيمون نخول ،غرفة طرابلس ولبنان
الشمالي ،والتقى رئيسها توفيق دبوسي وعرضا قضايا إنمائية وبيئية
وبناء الجسور لتخفيف االزدح��ام الخانق في محلة البحصاص ،إضافة
إلى استمالك العقارات بهدف توسيع الطريق العام .كما تم التطرق إلى
الخطوات المتعلقة بالمسائل البيئية وبشكل أساسي كيفية إدارة النفايات
على أنواعها ومكافحة التلوث التي تصيب مياه الشفة وإيجاد حلول للمياه
المبتذلة والصرف الصحي ومختلف القضايا المرتبطة بورشة المشاريع
المتعلقة بتجديد البنى التحتية في منطقة طرابلس الجنوبية.
وأك��د دبوسي خ�لال اللقاء «أهمية التداخل الجغرافي بين طرابلس
وراسمسقا بوابة العبور إلى منطقة الكورة والتداخل العقاري والتشابك
االجتماعي».
وقال« :نحن في غرفة طرابلس نقف إلى جانب حيوية ونشاط الرئيس
نخول ألنّ بلدة راسقمسقا خصوصاً ،والكورة عموماً ،باتت تض ّم مراكز
تربوية من معاهد وم��دارس وجامعات ،ومستشفيات ومراكز تجارية،
ومنتجعات بحرية سياحية».
وعرض نخول ،من جهته ،تطلعاته على مستوى المشاريع واألعمال
التي يقوم بها والخطط المستقبلية للبلدة ،متوقفا ً عند «بعض العراقيل
التي يمكن إزالتها من خالل تنظيم الهيكلية اإلداري��ة للبلدية وتطوير
أعمال اللجان المتخصصة فيها لتحقيق الحاجات الضرورية والملحة
للمواطنين».

سالم مجتمعا ً إلى الخازن وخليل

فرعون يبحث مع حكيم
�شكاوى الم�ستهلكين حول ارتفاع الأ�سعار

أطلق وزير السياحة ميشال فرعون مهرجانات قرطبا
السياحية ،في حضور نائب رئيس بلديتها غسان قسيس،
رئيس ال��ن��ادي الثقافي ال��ري��اض��ي االجتماعي ج��ورج
ك��رم ورئيس اللجنة السياحية سيمون ك��رم وع��دد من
المهتمين.
وق��ال فرعون« :بيت قرطبا في وزارة السياحة وهي
وزارت��ك��م ،وزارة اإلب��داع والحركة السياحية التي تعم
ك ّل المناطق اللبنانية عبر السياحة الريفية والبيئية
والزراعية والدينية الموجودة في قرطبا ،نحن نرحب بهذه
الحركة ،خصوصا ً في منطقة جبيل التي شهدت أمس (أول
من أمس) حفالً موسيقيا ً في حضور  8آالف شاب وشابة،
وهذا يدل على اإلمكانات والطاقة والدينامية الموجودة،
وقد تجلت من خالل المهرجانات التي وصل عددها إلى 95
حفلة دولية وأكثر من  200إلى  300نشاط واليوم نشاهد
قرطبا تتحول إلى إقامة حفالت دولية».
وأض���اف« :ه��ن��اك الكثير م��ن ال��ب��ل��دات ال��ت��ي ستقيم
مهرجانات في أيلول ،لذلك أع��ود وأك��رر وأطالب وزير
التربية بتمديد العطلة الصيفية وتأجيل افتتاح المدارس
لغاية  15أيلول إلى  18منه ،أوال ً بسبب هذه المهرجانات
وثانيا ً مصادفة عيد األضحى في  11و 12منه وعيد
الصليب في  ،14ما يعني أنّ هناك حاجة إلى دعم هذه
الحركة والنشاطات السياحية وخدمة هذه المناطق،
خصوصا ً أنّ السنة الدراسية كانت تبدأ سابقا ً في تشرين
وأن��ا ال أطالب بذلك ،ولكن أتمنى أن تمتد العطلة ولو
ألسبوع واحد خدمة لالقتصاد».
وأكد «أنّ نسبة اإلشغال في بيوت الضيافة من أيار حتى

تشرين األول هي مئة في المئة ،وهذا يعني أنّ هناك طلبا ً
لسياحة المناطق والسياحة الريفية .وسيكون موضوع
تمديد العطلة الصيفية ألسبوع على طاولة مجلس الوزراء
خصوصا ً أنّ الجميع يطلب ذل��ك ،وسنبحث مع وزير
التربية في إمكان تحقيق هذا الطلب وتلبيته».
وختم« :هناك مشاكل في الموسم الزراعي خصوصا ً
موسم التفاح ،لذلك نتمنى مع هذه الحركة أن نتكل على
الموسم الزراعي ،ألنّ الحركة ليست مهرجانا ً بل إنها تلقي
الضوء على المنطقة ومميزاتها وعلى طاقاتها وغرصها
وأعتقد أنّ في قرطبا وحتى العاقورة وإلى ريف جبيل الذي
كان يعتبر سابقا ً منطقة فقيرة أصبحت اليوم منطقة غنية
بامتياز نظرا ً إلى ما تضم من ثروات ،ولذلك لدينا مشروع
لك ّل المنطقة وريف البترون لتوفير الخارطة السياحية مع
معالم دينية والحفاظ على البيئة».
من جهة أخ��رى ،اجتمع فرعون إل��ى وزي��ر االقتصاد
المستقيل أالن حكيم ،في حضور المدير العام لالقتصاد
وال��ت��ج��ارة عليا ع��ب��اس ،ح��ي��ث ت��م��ت مناقشة بعض
الشكاوى ال��واردة من بعض المستهلكين حول ارتفاع
األسعار في بعض األماكن ،ال سيما في مطاعم ومقاهي
المطار والمسابح .وت ّم االتفاق على دراسة إمكانية إلزام
المؤسسات باستحداث ماكينات آلية لتأمين السلع
األساسية للمستهلكين ،ال سيما المياه والمشروبات غير
الروحية.
كما استقبل فرعون وفدا ً من الجامعة الثقافية في العالم
برئاسة رئيس الجامعة الياس كساب.
واستقبل فرعون النائب كاظم الخير.

�أبو فاعور :ال �أزمة في الم�ست�شفيات الحكومية
أكد وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور
أن ال أزم��ة مالية ف��ي المستشفيات
الحكومية «ب��ل إنّ ه��ن��اك م���اال ً على
الطريق ل��م تتسلمه المستشفيات
بعد ،وهناك مال يتم إعداده من وزارة
الصحة أو من وزارة المال».
وعقد أبو فاعور مؤتمرا ً صحافيا ً
أم���س ،ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه م��ج��ال��س إدارة
المستشفيات الحكومية ،تناول فيه
أوضاع هذه المستشفيات ،خصوصا ً
ف��ي ض��وء م��ا ي��ث��ار م��ن ضجة حول
تعثر المستشفيات الحكومية وعدم
نجاحها ،وأنها في أزمة.
وبالنسبة إلى ما يُثار عن حصول
تأخير في دف��ع ال��روات��ب ،أوض��ح أنّ
«ه��ن��اك روت��ي��ن�ا ً إداري����ا ً يأخذ بعض
الوقت وال أزمة مالية ،بل إنّ هناك ماال ً
على الطريق لم تتسلمه المستشفيات
بعد ،وهناك مال يتم إعداده من وزارة
الصحة او من وزارة المال».
ول��ف��ت إل���ى أنّ «المستشفيات
الحكومية التي فيها تأخير في دفع
الرواتب هي التالية:
مستشفى قرطبا الحكومي لديه
تأخير ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره
 90مليون ليرة لبنانية ،إال أنّ لديه في
المقابل مساهمة بـ 150مليون ليرة،
ما يعني أن ال أزمة لدى المستشفى،
علما ً أنّ المشكلة هنا أن الدولة ال تزال
تتعامل مع مستشفى قرطبا وال تدري
ما تريد منه .وإل��ى اآلن لم تستطع
الدولة تطوير المستشفى كما يجب،
ويتحمل المدير أحيانا ً األعباء المالية
على نفقته الخاصة».
وأضاف« :مستشفى سير الضنية
لديه متأخرات أرب��ع��ة أشهر قديمة
وفواتير األشهر الستة الماضية ،إال
أنّ األزمة لن تعود قائمة عندما يقبض
مساهمته ،وقدرها  400مليون ليرة.
متأخرات مستشفى إهدن لمدة ستة
أشهر هي بمقدار  180مليون ليرة،
والمساهمة تغطيها إذ إنها تبلغ 300

مليون.
مساهمة مستشفى ميس الجبل
أيضا ً في المالية ،وكذلك بالنسبة
إلى مستشفى جزين ال��ذي لديها في
المالية مستحقات ومساهمة بمقدار
 450مليوناً».
وت��اب��ع« :ث��م��ة م��س��اه��م��ات أي��ض�ا ً
لمستشفيي حاصبيا وخربة قنافار،
كما لبعلبك حيث قيمة التأخير 360
مليونا ،فيما تبلغ المساهمة 518
مليوناً .وتبلغ مساهمة مستشفى صور
 330مليوناً ،فيما قيمة المتأخرات 86
مليوناً».
وأك��د وزي��ر الصحة أن «ال أزم��ة بل
هناك مشكلة تأخير في الدفعات»،
موضحا ً أنّ «بيان وزارة الصحة عن
إرس���ال األم���وال إل��ى المالية ل��م يكن
اتهاما بالتقصير على اإلط�ل�اق ألنّ
التعاون تام بين الوزارتين».
وأوضح أنّ «األشهر الثالثة األخيرة
م��ن ع��ام  2015ت��م دفعها واألشهر
الستة األول��ى من ه��ذا العام حولت
إلى وزارة المال ،ويجري العمل عليها
ول��ي��س م��ن أم��ر درام��ات��ي��ك��ي ف��ي هذا
المجال».
وش����دّد ع��ل��ى أنّ «المستشفيات
الحكومية غير فاشلة رغم وجود من
يتعمد إظهار ذلك لمصلحة شخصية
لدى بعض القطاع الخاص» ،وقال:
«إن ما أري��ده هو أن يرسخ في ذهن
المواطن اللبناني أن خدمة الكثير من
المستشفيات الحكومية أفضل من
الخاصة».
وأك�����د أنّ «ق���س���م���ا ً ك���ب���ي���را ً من
المستشفيات الحكومية متوازن مالياً،
بل يحقق أرباحا ً تعادل  600و700
مليون وم��ل��ي��ارا ً ف��ي السنة .كما أنّ
هناك مستشفيات تسدد ديونا ً سابقة
لموظفين وموردين ولوزارة المال التي
تحسم  20في المئة من مخصصات
المستشفيات الحكومية على سلفات
معطاة في السنوات السابقة .وبالتالي

نحن نسير بحسب الخطة المرسومة،
وه���ن���اك ق��ص��ص ن��ج��اح ت����روى في
مستشفيات بيروت وصيدا وزحلة
وطرابلس وضهر الباشق والشحار
الغربي والكرنتينا وبعبدا وسبلين».
وأك���د أب��و ف��اع��ور «ال��م��ض��ي قدما ً
بالخطة المرسومة» ،معلنا ً أنه «سيتم
في الموازنة الجديدة تعزيز أسقف
مساهمات المستشفيات الحكومية»،
وأنّ «ال��ع��م��ل ج����ار ع��ل��ى ت��ع��زي��ز
االستثمارات في ه��ذه المستشفيات
لناحية تطوير معداتها».
وأعلن عن افتتاح  100سرير جديد
ف��ي ه��ذه المستشفيات الحكومية،
مؤكدا ً أنّ «هذه المستشفيات بخير،
بعكس ما يحاول البعض إشاعته».
ووص���ف م��ا تحقق م��ن ت��ق��دم في
مستشفى بيروت الحكومي «باإلنجاز
القياسي» ،مشيرا ً إلى أنّ «المطالبات
تبقى موجودة والعمل النقابي مقبول،
إال أنه من غير المقبول إقفال أبواب
المستشفيات ألسباب غير منطقية،
م��م��ا ي���ؤدي إل���ى تعطيل ال��ع��م��ل في
المستشفيات وتشويه صورتها».
وأك��د وقوفه إلى «جانب المطالب
المحقة ،آمالً التوصل إلى ح ّل قريب
مع وزارة المال في ما يتعلق بتوطين
ال��روات��ب لمنع تأخيرها ،علما ً أنّ
المالية مقتنعة بالمبدأ وثمة درس
لبعض التفاصيل».
وردا ً على س��ؤال حول مستحقات
المستشفيات ال��خ��اص��ة ،ق���ال« :إنّ
حقوق هذه المستشفيات ليست مع
وزارة الصحة التي حولت األم��وال،
بل مع الجيش وقوى األمن الداخلي.
وث��م��ة وع���ود م��ن الجهتين بالدفع،
أما المستحقات مع الضمان فال علم
بشأنها ،ألنّ ال��داخ��ل إل��ى الضمان
مفقود والخارج مولود ،وحتى اآلن ال
علم لي بما ق ّرر الضمان في موضوع
الدواء ،فهناك الكثير من الجعجعة وال
طحين».

�سالمة يتوقع اختيار الم� ّؤ�س�سات المولجة ب�إن�شاء
من�صة التداول الإلكترونية قبل نهاية العام
وت�شغيل ّ

(داالتي ونهرا)

تو ّقع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة اختيار المؤسسة
منصة التداول
أو المؤسسات المولجة بإنشاء وتشغيل
ّ
اإللكترونية قبل نهاية العام الجاري ،ثم البدء بالعمل بها
أوائل العام المقبل.
وأشار سالمة في كلمة تقديمية للتقرير السنوي الرابع
لهيئة األسواق المالية التي يترأسها
إلى «أنّ الهيئة شارفت على االنتهاء من وضع جميع
األنظمة التطبيقية بشكلها النهائي بعد األخذ بآراء المعنيين
متخصصة».
في األسواق عبر مؤتمرات وندوات استشارية
ِّ
وأكد «المضي في تعزيز التعاون وتوثيقه مع األجهزة
الرقابية المحلية والدولية واستكمال الجهود كافة تمهيدا ً
النضمام الهيئة كعضو مشارك ()Associate Member
إلى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال ( )IOSCOفي
أقرب مهلة ،ما يعزز عامل الثقة ويرفع مستوى االستثمار في
األسواق المالية اللبنانية».
واعتبر سالمة أنّ «هذه المنصة ستش ّكل حافزا ً لألفراد

كي يستثمروا في الشركات المدرجة عليها وذلك نظرا ً إلى
مستلزمات اإلفصاح والشفافية ونشر المعلومات بشكل
المنصة اإللكترونية التي
سريع ،التي تترافق مع عمل
ّ
سيساهم نجاحها في تفعيل حركة االقتصاد وزيادة معدالت
�س الحاجة إليها»،
النمو وخلق ف��رص عمل نحن في أم� ّ
موضحا ً أنه «ت ّم إرسال دفتر الشروط هذا بنسخته األولى
إلى جميع المعنيين في المصارف والمؤسسات المالية
إليفائنا بوجهات نظرهم وتعليقاتهم ،لإلفادة من خبرتهم
باألسواق اللبنانية ،وسندعو هذه المؤسسات إلى اجتماع
تشاوري حتى نجيب على أسئلة المشاركين حول دفتر
الشروط ونناقش مع االقتراحات كي تأتي مالئمة لحاجات
السوق .وبعد أخذ مالحظات السوق في االعتبار ،ستعود
الهيئة بالنسخة النهائية لدفتر الشروط وتطلقه رسميا،
على أمل أن يت ّم اختيار المؤسسة أو المؤسسات المولجة
المنصة قبل نهاية هذا العام ،ثم البدء
إنشاء وتشغيل
ّ
بالعمل بها أوائل العام المقبل».

ور�شة عمل عن الإطار الت�شريعي لقطاع النفط والغاز

دبوسي ورئيس بلدية راسمسقا

نظمت هيئة «إدارة قطاع البترول»،
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ري��ة ال��ب��ت��رول
ال��ن��روج��ي��ة وم��س��ت��ش��اري��ن وخ��ب��راء
قانونيين من وزارة البترول النروجية
ـ هيئة ال��س�لام��ة البترولية ورش��ة
عمل حول «االط��ار التشريعي لقطاع
النفط والغاز» مخصصة للصحافيين
ومنظمات المجتمع المدني في لبنان،
عصر أمس ،في فندق «ك��راون بالزا» ـ
الحمرا.
وتهدف ورش��ة العمل إل��ى «تعزيز
المعرفة والمفاهيم المتعلقة باإلطار
التشريعي الذي يحكم قطاعي النفط
والغاز في لبنان ،إضافة إلى الممارسات
والتجارب في بلدان أخرى».

وت��ح��دث رئيس هيئة إدارة قطاع
البترول وسام الذهبي فأكد «ضرورة
التواصل بين اإلعالم وقطاع البترول»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ «ه��ن��اك الكثير من
المغالطات التقنية والفنية في المقاالت
الصحافية المتعلقة بالبترول» ،داعيا ً
«الصحافة إلى استقاء المعلومات من
الهيئة ،والمجتمع المدني إلى مواكبة
هذا القطاع منذ انطالقته ،وأن تكون
لديهما المعلومات األساسية في هذا
الشأن».
بعد ذلك ،كانت مداخالت «الحوكمة
الرشيدة» عن العقود ومشاركة الدولة
في األنشطة البترولية وتشريعات
ق��ط��اع ال��ب��ت��رول واألط����ر التعاقدية

والشفافية واألحكام القانونية المتعلقة
بمعايير الصحة والسالمة البيئية في
لبنان مع األخ��ذ في االعتبار تجربة
النروج حول هذه المسائل.
وتحدث عن هذه المواضيع مساعدة
المدير ف��ي وزارة ال��ب��ت��رول والطاقة
النروحية م��ات آغ��ي��راب ،المستشار
االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي ه��ي��ئ��ة ال��س�لام��ة
البترولية النروجية بول بانغ ،الخبير
القانوني في النفط والغاز والقضايا
القانونية المتعلقة بالشركات فرود
بيرنتسن.
وأدار الحوار ك ّل من الذهبي ومدير
المشروع في مديرية البترول النروجية
غونار سجورغن.

