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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ـتتباع

فاتن الحاج
في  4كانون األول الجاري ،وافق
مجلس الوزراء على إجراء مباراة
فــي مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ملــلء
مالك املراقبني في مديرية حماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ف ــي وزارة االق ـت ـصــاد
وال ـت ـج ــارة ،عـلــى أن تـلـغــى حكمًا
عقود جميع املراقبني املتعاقدين
ف ــور تـعـيــن ال ـنــاج ـحــن ف ــي هــذه
املباراة.
ال ـق ــرار أثـ ــار حـفـيـظــة  100مــراقــب
م ـســاعــد ك ــان ــت وزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة قد تعاقدت معهم ،عام
 ،2008ب ـع ــد اج ـت ـي ــازه ــم بـنـجــاح
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة،
كخطوة على طريق التثبيت ،في
ان ـت ـظ ــار تـنـظـيــم م ــدي ــري ــة حـمــايــة
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ــاكـ ـه ــا
وشروط التعيني فيها.
امل ــراق ـب ــون امل ـع ـتــرضــون تـحــركــوا
ب ــات ـج ــاه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة تـمــام
سالم ووزيــري االقتصاد والعمل
آالن حكيم وسجعان قــزي ،الذين

 %90.55ب ــن ع ــام ــي  2005و،2012
ليرتفع خــط الفقر الـغــذائــي مــن 1.53
دوالر يوميًا للفرد عام  2005إلى 2.92
دوالر يوميًا للفرد عام 2012؛ أما خط
ال ـف ـقــر غ ـيــر ال ـغ ــذائ ــي (االح ـت ـي ــاج ــات
األســاس ـيــة غـيــر ال ـغــذائ ـيــة) ،فـقــد بلغ
ح ــده األدن ـ ــى  488أل ــف ل ـيــرة سـنــويــا
للفرد ،ومليون و 328ألف ليرة للحد
األعلى للسنة نفسها!

أخبار

مراقبو حماية المستهلك
من يلغي نجاحنا
من المسؤول عن
صياغة قرار مجلس الوزراء
الذي يلغي نتائج مباراة
لمراقبين في مديرية
حماية المستهلك؟ وزارة
االقتصاد تستدرك« :الخطأ
مادي ويجري تصحيحه
لحماية حقوق الناجحين
وتثبيتهم في مالك
المديرية» .الوزارة أعدت
فعال كتابًا جديدًا
ً
مصححًا ،لكنه لم يمر
على مجلس الوزراء بعد

9

ّ
قالوا لهم إنهم ظنوا أن ما وافقوا
عـلـيــه ه ــو تــوسـيــع م ــاك ال ـ ــوزارة
واستيعاب موظفني جدد ،وليس
فـســخ عـقــود نــاجـحــن فــي مـبــاراة
سابقة.
ً
حكيم شــرح لــ«األخـبــار» أن خلال
أو خـطــأ مــاديــا حـصــل فــي كتابة
الـ ـ ـق ـ ــرار ،مـ ــن دون أن يـ ـح ــدد مــن
املـســؤول عنه ،ال ــوزارة أم مجلس
ال ـ ـ ــوزراء «م ــا ب ـعــرف م ــن م ــا كــان
املـ ـس ــؤول ،امل ـهــم أن هــدف ـنــا األول
هـ ــو حـ ـم ــاي ــة ه ـ ـ ــؤالء األشـ ـخ ــاص
املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن وح ـ ـفـ ــظ ح ـق ــوق ـه ــم
وت ـث ـب ـي ـت ـه ــم فـ ــي امل ـ ـ ـ ــاك ،كــون ـهــم
مــن ذوي االخ ـت ـصــاص والـكـفــاءة
ون ـح ـتــاج ـهــم ج ـم ـي ـع ــا» .وي ـج ــري
حــال ـيــا ،كـمــا ق ــال الـحـكـيــم ،إع ــادة
ص ـيــاغــة الـ ـق ــرار ل ـعــرضــه م ـجــددًا
على مجلس الوزراء ،ونعد قانونًا
يتضمن شقني :التثبيت وتوسيع
ّ
املالك .يشير املراقبون هنا إلى ّأن
ّ
الوزارة أعدت كتابًا جديدًا ،إال أنه
لــم ي ـعــرض عـلــى مـجـلــس الـ ــوزراء
بعد.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت وزارة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد قــد
اق ـت ــرح ــت ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
املــوافـقــة عـلــى :إج ــراء م ـبــاراة ملــلء
الـ ـشـ ـغ ــور فـ ــي ال ـف ـئ ـت ــن ال ــرابـ ـع ــة
وال ـخــام ـســة ف ــي امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،وإجـ ـ ــراء
مـ ـب ــاراة ملـ ــلء مـ ــاك امل ــراق ـب ــن في
مديرية حماية املستهلك.
ّ
وم ـ ـمـ ــا جـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـح ـي ـث ـي ــات أن
«املـ ـ ــرسـ ـ ــوم الـ ــرقـ ــم  841ب ـت ــاري ــخ
( 2008/12/6ت ـن ـظ ـي ــم م ــدي ــري ــة
ح ـ ـمـ ــايـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك وت ـ ـحـ ــديـ ــد
مالكها) لم يوضع موضع التنفيذ
ل ـغــايــة الـ ـي ــوم ألن املـ ـ ــادة  17منه
نصت على وجــوب إجــراء مباراة
ملـ ــلء مـ ــاك امل ــراق ـب ــن وال ــوظ ــائ ــف
امل ـس ـت ـحــدثــة م ــن ال ـف ـئ ــات الـثــالـثــة
والرابعة والخامسة في مالك هذه
املديرية .وقالت إن الشغور الكبير
ف ــي الـفـئـتــن الــراب ـعــة والـخــامـســة

يؤثر فــي إنتاجية ال ــوزارة وعــدم
ت ـم ـك ـن ـهــا م ــن ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتـهــا
األس ــاس ـي ــة وامل ـس ـت ـحــدثــة وسـيــر
الـعـمــل فـيـهــا ،وي ـ ــؤدي إل ــى تــأخــر
إنجاز املعامالت.
وق ـ ــد س ـب ــق مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن
اق ــر م ـبــاراة للتعاقد مــع مراقبني
مـســاعــديــن اس ـت ـنــادًا إل ــى قـ ــرارات
مجلس ال ــوزراء رقــم  121بتاريخ
 2008/11/8وال ــرق ــم  55بـتــاريــخ
 2010/2/10وال ــرق ــم  3ب ـتــاريــخ
 ،2010/5/31وق ـ ــد ت ــم ال ـت ـعــاقــد
م ـع ـه ــم ،ت ـل ـب ـيــة ل ـح ــاج ــة اإلدارة،
وأن ـي ـطــت ب ـهــم امل ـه ـمــات املتعلقة
بـحـمــايــة املـسـتـهـلــك ،وب ـن ــاء عليه
تـنـتـفــي ال ـحــاجــة حــالـيــا إل ــى مــلء
املراكز الشاغرة (فئة ثالثة).
ورأت وزارة امل ــال ض ــرورة العمل
على تحديد الشواغر على صعيد
اإلدارات العامة كافة ووضع آلية
شاملة مللئها بشكل نسبي وعام،
وفقًا لإلمكانات املالية املتوفرة.
وقــد طلب مجلس ال ــوزراء إيداعه
م ـج ــددًا بـيــانــا بــاملــراكــز الـشــاغــرة
ّ
تمهيدًا لرفع املوضوع إليه لبته
وف ــق األصـ ــول مــن خ ــال املــوافـقــة
على إجراء مباريات مللء الشواغر
املطلوبة.
ّ
وفــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،علق
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
سـهـيــل ب ــوج ــي« :ال أعـ ــرف شيئًا
ع ــن تـفــاصـيــل املـ ــوضـ ــوع ،ك ــل ما
ّ
يـحـصــل ف ــي أي ق ـ ــرار أن ال ــوزي ــر
يطرح مــا عنده ومجلس ال ــوزراء
يقرر وأنا ّ
أدون».
ً
السؤال هــو :هل فعال كــان الخطأ
ماديًا أم كانت هناك نية لتوظيف
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ع ـ ـ ــن سـ ـ ــابـ ـ ــق تـ ـص ــور
وتـصـمـيــم اص ـطــدمــت بــاكـتـشــاف
مخالفة صريحة للقانون؟ وكيف
يــوافــق مجلس ال ــوزراء على قــرار
ليس مطلعًا على حيثياته ،وهل
تصاغ الـقــرارات في املجلس على
هذا النحو؟

كتاب جدد في
توقيع عقود مع ّ 9
الضمان
تلقى ،أمس تسعة ناجحني في مباراة مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة لــوظـيـفــة كــاتــب ـ فـئــة ســادســة
فــي الـ ًصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجتماعي
اتصاال من رئيس مجلس اإلدارة محمد كركي
يدعوهم فيه إلى الحضور إلى مقر الصندوق،
غـدًا الجمعة ،لتوقيع عقود استخدامهم ،قبل
أن يصار إلى الحاقهم بدورة تدريبية ملدة 15
يومًا خاصة بهذه الوظيفة .وتشير املعلومات
إلــى أن الناجحني الـبــاقــن وعــددهــم  84كاتبًا
سيلتحقون فــي شـبــاط كحد أقـصــى ،بعدما
واف ـ ــق م ـج ـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق ف ــي جلسة
استثنائية واحدة على تمديد فترة النجاح ملدة
سنة أي حتى كانون األول  ،2015مع توسيع
مالك الفئة السادسة وتفعيل نظام املياومني،
على أن يصادق املجلس على هذه القرارات في
جلسة يعقدها ،السبت املقبل.
«مشاعات عكار» الى النيابة المالية
أحال وزير املال علي حسن خليل ملفي تعدي
على املـشــاعــات الـعــامــة فــي بلدتني عكاريتني
عـلــى الـنـيــابــة الـعــامــة املــالـيــة إلجـ ــراء املقتضى
القانوني.
سرقة بلدية مجدليا
أقدم مجهولون أول من أمس على سرقة بلدية
مـجــدلـيــا فــي ق ـضــاء زغ ــرت ــا ،وذل ــك مــن خــال
اسـتـعـمــال سـلــم خشبي لـلــوصــول ال ــى مبنى
البلدية الكائن في طابق علوي ،ثم قاموا بكسر
الباب الخلفي واستطاعوا الوصول الى الخزنة
وســرقــة مـحـتــواهــا .وقــد ادع ــى رئـيــس البلدية
املحامي ابراهيم حرفوش على مجهولني في
مخفر درك زغرتا.
حملة اقفال مطمر الناعمة شكرت
المعترضين
أصدرت اللجنة االعالمية لحملة اقفال مطمر
ال ـنــاع ـمــة ب ـيــانــا ،ش ـكــرت ف ـيــه «الـ ـ ـ ــوزراء الــذيــن
اعـتــرضــوا او تحفظوا على اي نــوع مــن انــواع
الـتـمــديــد لـلـمـطـمــر» .واث ـن ــت عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار:
الـ ـج ــريء وال ـن ـب ـيــل الـ ــذي اتـ ـخ ــذوه ف ــي جلسة
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء» .واض ـ ــاف ال ـب ـيــان« :تتمنى
الحملة على ال ــوزراء الثبات على هــذا املوقف
الـسـلـيــم ال ــذي ي ـخــدم أه ــال ــي وس ـك ــان الـبـلــدات
املحيطة باملطمر وجميع اللبنانيني ،وفيه أيضًا
مصلحة كبيرة وأكيدة للخزينة العامة».
ّ
ّ
اللبنانية» مجلس
البيئية
كما دعــت «الحركة
ال ــوزراء الــى عــدم املوافقة على خطة النفايات
«الن تـنـفـيــذهــا س ـي ــؤدي إل ــى نـتـيـجــة مماثلة
سنة
للمعاناة التي عشناها خــال العشرين ّ
املاضية مــع كــارثــة مطمر الناعمة ومــا ترتب
عليها من أكالف باهظة».
وتـ ّ
ـوجـهــت الــى ال ــوزراء بــالـقــول« :نتوجه إليكم
كحركة تضم عشرات الجمعيات من املناطق
ّ
اللبنانية كافة ،نتابع ملف النفايات بالتعاون مع
مجموعة من أهم االختصاصيني والصناعيني
في هذا املجال ،ونطلب منكم عدم املوافقة على
ّ
سلبية ّ
جمة
الخطة ملا لها من أخطار وعواقب
شباب الجامعات يشاركون في مراقبة
سالمة السلع والخدمات

الـشــركــة «نــاجـحــة فــي مـجــال عمليات
الـهـنــدســة املــال ـيــة وزي ـ ــادة الــرســامـيــل
وإدارة إصدارات أولية وإدارة عمليات
تمويل ومشاركة وسندات دين» ،لكن
ما هو منشور على املوقع االلكتروني
لهذه الشركة يشير إلى أنها منخرطة
أك ـثــر فــي م ـجــال ال ـع ـقــارات والـتـمــويــل
العقاري وإدارة الصناديق ذات الصلة
( http://www.cfh.com.lb/index.
php?option=com_content&task=vie
.)28=Itemid&47=w&id

تنظم وزارة االقتصاد والتجارة دورة تدريبية
مكثفة لطالب من مختلف الجامعات ،لتوعيتهم
حول قانون حماية املستهلك وآلية الرقابة على
االس ــواق ،لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وزيــادة
كفاءتهم ما ّ
يؤهلهم للقيام باألعمال املنوطة
ّ
بهم فــي خــال فترة الـتـطــوع .على أن يشارك
هـ ــؤالء ف ــي مــواك ـبــة مــراق ـبــي مــديــريــة حـمــايــة
املستهلك مــن خ ــال ال ــدوري ــات الـيــومـيــة التي
يقومون بها ملراقبة سالمة السلع والخدمات،
وتهدف الوزارة من خالل ذلك على مساعدتهم
فــي االن ـخ ــراط فــي تطبيق ال ـقــوانــن واألنـظـمــة
املتعلقة ب ـهــا ،ويـســاعــد ذل ــك فــي الـتـشــدد في
الرقابة على األسواق.

