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أخبار

الـ ــذي ق ــال ــت مـ ـص ــادره ل ـ ـ «األخ ـب ــار»
ّ
إن «ت ـ ــوج ـ ــه الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ـخ ــاص ــة
بالعسكريني سيعرض على اللجان
ّ
املشتركة وال مــانــع فيه بــاملـبــدأ ،إل
أن احتساب كلفة سلسلة املوظفني
يقتضي انتظار السلسلة املنفصلة
للعسكريني».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـ ـك ـ ــاري ق ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــى ،أم ـ ــس،
وفـ ــدًا م ـص ـغــرًا م ــن ه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،رف ـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ـيـ ـ ــه امل ـ ـطـ ــالـ ــب
األساسية ،وهي الحفاظ على وحدة
الـ ـتـ ـش ــري ــع بـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
والـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص ،تــوح ـيــد نسبة
الـ ــدرجـ ــات م ــن أسـ ــاسـ ــات ال ــروات ــب
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة،
وتـعـيــن أســاتــذة الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
ً
الرسمي في الدرجة  21بدال من 15
مع اشتراط حيازة األستاذ لشهادة
املــاجـسـتـيــر .وط ـلــب الــوفــد الـسـمــاح
للهيئة بانتداب ممثل عنها يشارك

طرح سلسلة خاصة
يفجر النقاش
بالعسكريين ّ
في اللجان النيابية
في أعمال اللجان املشتركة.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى مــوظ ـفــي اإلدارة
العامة ،فقد وضــع رئيس رابطتهم
محمود حيدر أمام اللجان املطالب
اآلتـ ـي ــة :رفـ ــض زيـ ـ ــادة دوام ال ـع ـمــل
مـ ــن  32إل ـ ــى  35مـ ــن دون م ـق ــاب ــل،
إل ـغ ــاء املـ ــواد  29و 31و 33الـ ــواردة
فــي امل ـشــروع واملـتـعـلـقــة باملعاشات
التقاعدية وبالتقديمات الصحية
واالسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
وامل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ــامل ـ ـعـ ــاش الـ ـتـ ـق ــاع ــدي
وبـ ـتـ ـع ــوي ــض نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـص ـ ــرف مــن
الـ ـخ ــدم ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس  %100مــن
ال ــرات ــب األخ ـي ــر ل ـل ـمــوظــف ،وزيـ ــادة

تقديمات تعاونية موظفي الــدولــة
عـلــى مختلف الـصـعــد ،إلـغــاء املــواد
 20و 21املـتـعـلـقــة بــوقــف الـتــوظـيــف
ال ـتــي تـخـبــئ ف ــي طـيــاتـهــا مـشــاريــع
ال ـت ـعــاقــد الــوظ ـي ـفــي والـخـصـخـصــة،
ت ـض ـم ــن مـ ـش ــروع ال ـس ـل ـس ـل ــة م ــادة
ت ـج ـيــز إع ـط ــاء امل ــوظ ــف الـ ــذي يــرفــع
من فئة إلــى فئة أعلى عــدد درجــات
يـســاوي نصف عــدد الــدرجــات التي
ت ـف ــوق ال ــدرج ــات امل ـط ـلــوبــة قــانــونــا
للترفيع ،ومطالبة الحكومة برفع
قيمة التعويضات العائلية والنقل
واالن ـت ـق ــال ورب ـط ـهــا بــالـحــد األدن ــى
الجديد لألجور 675 :ألف ليرة.
املتقاعدون الثانويون سيحضرون
إلى املجلس النيابي لتسليم مذكرة
إل ــى م ـك ــاري تـتـضـمــن إع ـط ــاء ه ــم 6
درجات أسوة بزمالئهم املوجودين
ف ــي ال ـخــدمــة وت ـعــديــل بـعــض امل ــواد
املتعلقة بورثة املتقاعد.

موظفو «مستشفى بعبدا الحكومي»
يعتصمون اليوم

ينفذ موظفو «مستشفى بعبدا الحكومي
ال ـج ــام ـع ــي» اع ـت ـص ــام ــا ،ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــي مـبـنــى
املستشفى ملطالبة مجلس الوزراء باملوافقة
ع ـلــى ص ــرف مـســاهـمــة تـشـغـيـلـيــة الفـتـتــاح
املـسـتـشـفــى ال ـج ــدي ــد .وذلـ ــك «ل ـحــل مشكلة
ت ــأخ ـي ــر الـ ــرواتـ ــب وامل ـس ـت ـح ـق ــات ج ــذري ــا»،
وأعلنوا التوقف عن العمل بــدءًا من الجمعة
 17الجاري بسبب عدم قدرتهم على املتابعة
في ظل الوضع الحالي.
وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور قد وقع
م ـشــروع مـســاهـمــة تشغيلية للمستشفى
بقيمة  5مليارات ليرة لبنانية «مــن شأنها
حـ ــل م ـش ـك ـلــة امل ـس ـت ـش ـف ــى ج ـ ــذري ـ ــا ،وه ــي
تتضمن دف ــع كــامــل املـسـتـحـقــات املـتــأخــرة
ل ـل ـمــوظ ـفــن ،واف ـت ـت ــاح املـسـتـشـفــى ال ـجــديــد
بكامل قــدرتــه الطبية واالداريـ ــة ،االم ــر الــذي
سيصل باملستشفى الــى مرحلة االكتفاء
ال ــذات ــي بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،»2015اال ان هــذه
املساهمة لــم يضعها مجلس ال ــوزراء على
جدول أعماله.
مزارعو التفاح :نريد حال لتصريف الموسم

ناشد رئيس تجمع مزارعي التفاح في لبنان
غــابــي سـمـعــان وزي ــر ال ــزراع ــة أك ــرم شهيب
تـقــديــم امل ـســاعــدة إل ــى امل ــزارع ــن م ــن خــال
«تأمني باخرة لنقل التفاح الى مصر والدول
العربية التي تشتري عادة التفاح من لبنان»،
الفتا الى أن لبنان لم يصدر حتى اآلن سوى
 3آالف طن من أصل  135ألف طن ،مضيفا
ان «هـنــاك نكبة حلت بــاملــزارعــن هــذا العام
فمن سيعوضهم؟».
المفعول الرجعي لقيمة أجر الساعة

لـفــت رئ ـيــس «الـلـجـنــة املــركــزيــة للمتعاقدين
الثانويني» حمزة منصور الــى ان املسؤولني
في وزارة املالية أكدوا له ان «موضوع املفعول
الــرج ـعــي لـقـيـمــة رف ــع أج ــر ال ـســاعــة ه ــو أمــر
قانوني منصوص عليه بالقرار الصادر عن
مجلس الوزراء» .ولفت الى ان «موضوع إرجاع
الفروق متعلق بموازنة الدولة العامة التي من
املفترض اقرارها مع بدء العام الجديد ،والتي
ستغطي ،لحظة إقرارها ،كل اإلضافات املالية
الجديدة» ،مضيفا «ان وزارة املال تعمل فقط
لـصــرف املستحقات املـصــروف لها ميزانية
ومن ضمنها رواتب املوظفني» .ودعا منصور
امل ـت ـعــاقــديــن الـ ــى «االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـن ـضــال
وتكثيفه والنزول الى امليادين واالعتصامات،
ألنها الطريق الوحيد الذي ينفع».
الحراك المدني يحتج على «القوات اللبنانية»

دعــا ال ـحــراك املــدنــي للمحاسبة لـلـنــزول الى
ساحة رياض الصلح ،عند السابعة والنصف
مــن مـســاء االرب ـعــاء ،احتجاجا على دعــوى
«ال ـقــوات اللبنانية» ضــد مواطنني تظاهروا
ضد التمديد ووصفوا النواب بالحرامية.
ثان في «الحقوق»
امتحان دخول ٍ

ُتنشأ سنويًا ست شركات ذات مسؤولية محدودة فقط لكل  10آالف شخص عامل (مروان بو حيدر)

وتأتي ضمن «وظائف أخرى» بنحو
 .%57ه ـكــذا ت ـبــدو حـ ّـصــة الــوظــائــف
من القطاعات ذات القيمة املضافة أو
القيم املرتفعة ضئيلة جدًا.
ي ـب ـح ــث هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــري ــر فـ ــي حـقـبـتــي
ن ـظ ــام ــي ح ـس ـنــي م ـ ـبـ ــارك فـ ــي مـصــر
وزي ــن العابدين بــن علي فــي تونس
الكـتـشــاف األس ـب ــاب ،لـكـنــه ،كـعــادتــه،
ال ي ــورد أمثلة عــن النمط اللبناني،
فــالـبـنــك ال ــدول ــي اع ـتــاد ان يجلد من
يسقط فقط ويغازل القوي .ويشرح

ّ
أن «هناك قلة من الشركات املدعومة
سياسيًا التي حصلت على امتيازات
عزلتها عن املنافسة ّ
وأدت إلى خلق
ظ ــروف غـيــر مـتـســاويــة تـقــوض نمو
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وفـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل.
حصلت هذه الشركات على حصرية،
وأح ـي ــان ــا ع ـبــر ولـ ــوج ان ـت ـقــائــي ،إلــى
م ـ ــدخ ـ ــات إنـ ـ ـت ـ ــاج رخـ ـيـ ـص ــة ال ـث ـمــن
(ال ـت ـم ــوي ــل ،ال ـك ـه ــرب ــاء ،ال ـ ـع ـ ـقـ ــار.»)...
ويضيف التقرير :إن «تركز الشركات
ذات ال ـص ــات الـسـيــاسـيــة ف ــي قـطــاع

الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة خ ـف ــض أداء
ه ــذه الـقـطــاعــات وزاد أس ـعــار السلع
والـخــدمــات ،وأسـهــم فــي نفخ أسعار
ال ـص ــرف» .عـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،أي
أولـئــك الــذيــن ال نـفــوذ سياسيًا لهم،
أي م ــاي ــن ال ـعــام ـلــن واملـسـتـهـلـكــن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب مـ ـش ــاري ــع ال ـع ـم ــل ال ـح ـ ّـر
ّ
«يتحملون الثمن وهــم غافلون عما
لتلك السياسات من آثار على الفرص
التي يتطلعون إليها».
يختم التقرير بنصيحة مفادها« :إذا

لم تتمكن بلدان املنطقة من التخلص
مـ ــن هـ ـ ــذه االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات ،فـ ـل ــن ي ـك ــون
بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص
العمل التي هي في أمس الحاجة إليه
( )...اذ بمقدور الحكومات أن تحقق
ق ـف ــزات ضـخـمــة ف ــي خ ـلــق الــوظــائــف
مــن طــريــق إص ــاح الـسـيــاســات التي
تـحـمــي ال ـش ــرك ــات ذات االم ـت ـي ــازات،
وهو ما يشجع بدوره على املنافسة
ويـ ـضـ ـم ــن تـ ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص لـجـمـيــع
الشركات.

أعـلـنــت كـلـيــة ال ـح ـقــوق وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
واإلدارية في «الجامعة اللبنانية» ،الفرع األول،
أنها بصدد إجراء امتحان دخول ثان ،نظرا
إلــى األع ــداد الضئيلة الـتــي تقدمت بطلبات
االن ـت ـســاب ال ــى الـكـلـيــة ه ــذا ال ـع ــام .املـفــارقــة
أن نسبة النجاح بلغت ال ــ %95في امتحان
الدخول األول وأن العدد اإلجمالي للمتقدمني
بطلبات االنـتـســاب يبلغ حــوالــى  720طالبا
(تقريبا  670طالبا لقسم الـحـقــوق ،و150
طالبا لقسم العلوم السياسية)ُ .يذكر ان عدد
طــاب السنة أولــى فــي الكلية يتخطى عــادة
األلف طالب في هذا الفرع.

