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مجتمع وإقتصاد

حقوق المستهلك

المحك!
واعتمادها على املحك».
طـ ــالـ ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
إدارة الـجــامـعــة بــاح ـتــرام حقوقهم
كــأص ـحــاب مـصـلـحــة رئـيـسـيــن في
هذه الجامعة ،وأكــدوا على ضرورة
اتخاذ  5إجراءات أساسية:
« -1تقديم مشروع ميزانية الجامعة
لـلـعــام  2016-2015ملناقشته خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ فـ ــي27
شـ ـ ـب ـ ــاط  ،2015وتـ ــوض ـ ـيـ ــح ك ـيــف
ع ــول ـج ــت م ـس ــأل ــة ت ــوص ـي ــات لـجـنــة
امليزانية والرسوم الجامعية.
 -2وضــع حــد للظلم ال ــذي يـبــرز في
ت ـق ــاض ــي م ــوظ ـف ــي اإلدارة أجـ ـ ــورًا
تتخطى املعدل األميركي للرواتب،
ف ـ ــي ح ـ ــن ي ـح ـص ــل أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـتــدريــس على روات ــب أقــل مــن ذلك
ب ـك ـث ـيــر .وعـ ـل ــى اإلدارة أن تـتـعـهــد
بـ ـتـ ـع ــدي ــل روات ـ ـ ـ ـ ــب أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
ال ـتــدريــس ،وم ـشــاركــة خطتها هــذه
م ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ف ـ ــي خ ــال
اجتماع مجلس الشيوخ املقرر في
 27شباط .2015
 – 3الـحــرص على تنفيذ توصيات
 Tenure Task Forceالثانية وعلى
أن ًيشكل اعتماد التثبيت الوظيفي
هدفًا استراتيجيًا للجامعة.
 -4دعـ ـ ــم ال ـت ـص ــوي ــت ال ـ ـ ــذي حـصــل
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ حــول
مسألة العقود في تاريخ  28تشرين
الـثــانــي  ،2014وإبـ ــداء الـتـقــديــر إزاء
أعضاء هيئة التدريس عبر التعهد
بعدم املس بالحقوق املكتسبة دون
م ــوافـ ـق ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ،وطـ ـ ـ ــوال ف ـتــرة
العقد.
 – 5مساءلة كل املعنيني بالخروقات
املـ ـتـ ـك ــررة ل ـخ ـصــوص ـيــة ال ـب ـي ــان ــات
وإعـ ـ ـ ـ ــام ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـش ـكــل
منتظم عن وضع بيئة تكنولوجيا
املـعـلــومــات فــي الـجــامـعــة املتكاملة
واآلمـ ـن ــة ،إذ م ــن الـ ـض ــروري طمأنة
هيئة التدريس بشكل ملموس عن
أمن بياناتها».
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،أعـ ـ ـ ـ ــرب األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
عـ ــن ق ـل ـق ـه ــم ال ـع ـم ـي ــق إزاء «ح ــال ــة
مؤسستنا الـجـيــدة ومستقبلها»،
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــوا ع ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزن والـ ـغـ ـض ــب
«إلج ـبــارنــا عـلــى ال ــوص ــول ال ــى هــذا
الحد» .يعتقد األساتذة أن «الوضع
املالي للجامعة مهدد بفعل اإلنفاق
الحالي ،وهناك تخوف من التأخير
في معالجة شواغل تقرير االعتماد
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد الـ ـسـ ـمـ ـع ــة وامل ـ ـكـ ــانـ ــة
األكاديمية للجامعة».

ستمسك بالقرار أم ال.
أما رئيس رابطة التعليم األساسي
الــرس ـمــي م ـح ـمــود أي ـ ــوب ،ف ـي ــرى أن
الحركة النقابية ليست متوقفة على
شخص ،وهيئة التنسيق ستستمر
ع ـل ــى األكـ ـي ــد وال ـ ـقـ ــوى ال ـح ــزب ـي ــة لــم
ت ـف ــرط ي ــوم ــا ب ـح ـقــوق املـعـلـمــن ولــم
تـخــذلـهــم ،وه ــي ال ـتــي كــانــت تحشد
في التحركات واالعتصامات« ،وقد
ن ـل ـنــا ف ــي ب ـع ــض امل ـح ـط ــات مـطــالــب
على ظهر األحــزاب ،كما حصل حني
أخذنا الدرجات األربع والنصف في
التعليم األساسي من دون الحاجة
إلى تحرك».

أخبار

استبدال قوارير الغاز:
آلية «توافقية» جديدة
ّ
بشر النائب جوزيف
معلوف باستبدال قوارير
الغاز خالل  10سنوات
عبر «شراكة فعلية بين
القطاع الخاص والوزارات
المعنية والمستوردين
والموزعين»؛ الفترة
الطويلة ليست مبررة،
اذ يمكن اجراء العملية
خالل سنة أو اثنتين ،يقول
رئيس جمعية المستهلك
زهير برو
فراس أبو مصلح
تبنت «لجنة األشغال» النيابية
آل ـيــة ج ــدي ــدة الس ـت ـبــدال قــواريــر
الـ ـغ ــاز امل ـن ــزل ــي ت ـن ـت ـظــر مــواف ـقــة
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـري ال ـ ـطـ ــاقـ ــة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
ل ـت ـس ـلــك ط ــري ــق ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،عـلــى
وعــد أن تكون عملية االستبدال
م ـغــايــرة لـتـلــك ال ـتــي سـ ــادت بني
َ
عامي  2003و ،2006والتي سبق
أن وصـفـتـهــا جـمـعـيــة املستهلك
ب ــ»آل ـي ــة ن ـه ــب» نـفــذتـهــا شــركــات
الـ ـ ـغ ـ ــاز ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب شـ ـب ــه ك ــام ــل
ل ـلــدولــة (رابـ ــط مل ـقــال «اس ـت ـبــدال
قــواريــر الـغــاز :كــي ال تتكرر آلية
النهب الـســابـقــة») .أعـطــت اآللية
الـ ـج ــدي ــدة ال ـج ـم ـع ـي ــة املـ ــذكـ ــورة
ووزي ــر الـصـنــاعــة حـســن الـحــاج
حسن ما أراداه لجهة دور للدولة
فــي تنظيم العملية ومراقبتها
وخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــض سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــارورة
وال ـج ـع ــال ــة املـ ـف ــروض ــة لـتـمــويــل
االستبدال ،غير أنها استعاضت
عن اقتراح إنشاء مركز لصيانة
قوارير الغاز بإشراف الدولة إلى
«حل جذري» يقوم على استبدال
ك ــل ال ـق ــواري ــر ف ــي ال ـس ــوق خــال
ف ـت ــرة طــوي ـلــة ت ـب ـلــغ  10س ـنــوات
(تتقاضى خاللها شركات الغاز

الجعالة التي تجبيها الــدولــة)،
ل ـت ـس ـت ـم ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
دوري ،وليعاد
بعدها على نحو
ٍ
ال ـن ـظ ــر دوري ـ ـ ــا ب ــامل ـه ــل الــزم ـن ـيــة
واألكـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـل ــى ض ـ ــوء م ــراق ـب ــة
األداء واملـ ـعـ ـل ــوم ــات امل ـج ـم ـع ــة،
لكون املعطيات املتوافرة حاليًا
ما هي إال «تقديرات مبنية على
ال شيء» ،بحسب أحد املعنيني.
كــانــت جمعية املستهلك تطالب
ب ـح ـفــظ ح ــق امل ــواط ـن ــن بـمـلـكـيــة
قوارير الغاز التي دفع األخيرون
أثـمــانــا لها راوح ــت بــن  50و70
دوالرًا ،لـ ـك ــن لـ ـجـ ـن ــة األش ـ ـغـ ــال
حسمت مسألة ملكية الـقــواريــر
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أن
األخيرة هي وحدها القادرة على
إجــراء الصيانة ،وأنها مسؤولة
عــن سالمتها ،وأن السعر ا ّلــذي
يــدف ـعــه امل ـس ـت ـه ـلــك ل ـق ــاء تـســلـمــه
ال ـق ــارورة «رس ــم تــأمــن» حــددتــه

بات «عربون»
قارورة الغاز حوالى
 33دوالرًا
بــ 27دوالرًا تضاف إليه ضريبة
الـ ـقـ ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ومـ ـص ــاري ــف
مختلفة ،ليصل إلــى حــوالــي 33
دوالرًا« ،ع ـل ــى أن ُيـ ـع ــاد الـنـظــر
بـهــذه الـقـيـمــة بـعــد تـحــديــد كلفة
لـ ـ ــوازم ال ــرق ــاب ــة ،أو ب ـع ــد إعـ ــادة
ال ـن ـظــر بــإم ـكــان ـيــة اس ـت ــرج ــاع ال ـ ـ
 .»TVAأم ــا الـجـعــالــة املـفــروضــة
لـ ـتـ ـم ــوي ــل ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال،
ف ـخ ـف ـض ـت ـهــا ال ـل ـج ـن ــة م ــن 1500
ل ـي ــرة ك ـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
ال ــذك ــر إلـ ــى  1000ل ـي ــرة (م ـقــابــل
إط ــال ــة م ــدة االس ـت ـب ــدال إل ــى 10
سـ ـن ــوات) ،ت ــذه ــب إل ــى ص ـنــدوق
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ت ــدي ــره وزارة ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه،
وتـمــول عـبــره عملية االسـتـبــدال
ب ُـح ـي ــث «ي ـ ـكـ ــون ع ـ ــدد الـ ـق ــواري ــر
املـسـتـبــدلــة ُسـنــويــا م ـتــوازيــا مع
ال ـت ـم ــوي ــل امل ـع ـط ــى ل ـل ـش ــرك ــات»،
وبـحـيــث تسقط إمـكــانـيــة تعبئة
ال ـق ــواري ــر ال ـقــدي ـمــة أو تعبئتها
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـع ـش ــر
اُمل ـ ــذك ـ ــورة؛ أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــواريـ ــر ال ـتــي
ت ـس ـت ـب ـ َـدل ،فـتـسـلـمـهــا ال ـشــركــات
لـجـهــة رسـمـيــة ت ـحــددهــا الــدولــة
(هي على األرجح مديرية النفط
في وزارة الطاقة)ّ .
وحملت لجنة
األش ـغــال شــركــات تعبئة الـغــاز،
خ ـ ــال فـ ـت ــرة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال «وفـ ــي
كــل وق ــت» ،مسؤولية «الصيانة
االستثنائية لـلـقــواريــر ،بـمــا في
ذلك إتالف تلك التي تمثل خطرًا
ع ـلــى ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة»؛ ول ـهــذا
ال ـ ـغـ ــرض ،ل ـح ــظ ت ـق ــري ــر الـلـجـنــة
قـ ـي ــام اإلدارة الـ ـع ــام ــة امل ـع ـن ـيــة
باستحداث برنامج معلوماتي
ل ــأج ـه ــزة االل ـك ـتــرون ـيــة الـنـقــالــة
والـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف الـ ـخـ ـل ــوي ــة ال ــذك ـي ــة
لقراءة «اإلشارة التقنية الدقيقة
وال ـثــاب ـتــة» ال ـتــي سـتــوضــع على
كــل قــواريــر الـغــاز ،عندما تدخل
السوق أو عند تعبئتها.
يـ ـن ــص تـ ـق ــري ــر ل ـج ـن ــة األشـ ـغـ ــال
كــذلــك عـلــى تـعــديــل آل ـيــة تــركـيــب
ج ـ ـ ــدول أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـغـ ــاز «ب ـح ـيــث
ُيتاح للشركات استرداد ضريبة
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة الـ ـت ــي تـصـيــب
ال ـ ــزي ـ ــادة ع ـل ــى س ـع ــر الـ ـ ـق ـ ــارورة
( 1000ل ـ ـي ـ ــرة) ،عـ ـل ــى أن ي ـع ــاد
النظر بمبلغ الزيادة بعد ثالثة
أشهر تخفيضًا أو زيــادة ،وذلك
بــالـتـنـسـيــق ب ــن وزارت ـ ــي املــالـيــة
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه»؛ وي ــوض ــح
مـ ـص ــدر ف ــي ل ـج ـنــة األش ـ ـغـ ــال أن
الـشــركــات كــانــت تـطــالــب بحصة
أكـ ـب ــر م ــن جـ ـ ــدول ت ــرك ـي ــب سـعــر
قـ ــارورة ال ـغــاز ،فـيـمــا رأت وزارة
الـطــاقــة وج ــوب تخفيض حصة
الشركات ملصلحة الــدولــة ،نظرًا
إلى انخفاض أسعار النفط.

وزارة العمل :ال ترخيص لنقابة عامالت
وعمال المنازل

ّردت وزارة العمل على املؤتمر التأسيسي
الذي ُعقد أول من أمس إلطالق نقابة عامالت
ً
وعمال املنازل ،مشيرة إلى أن هناك «جهات
غير رسمية ال صفة لها تحاول منذ أسابيع
إنشاء نقابة للعاملني والعامالت االجانب في
الخدمة املنزلية في لبنان» .وأعلنت الوزارة أن
القوانني الحديثة هي التي تحل املشاكل التي
يعانيها هذا القطاع ،ال انشاء تجمعات تحت
ستار نقابي تدخلهم في صراعات جديدة.
وعرض بيان الوزارة الضمانات التي وضعها
مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل الالئق
للعاملني والعامالت في الخدمة املنزلية الذي
طرحه وزير العمل سجعان القزي.
«حزبي أبدى من لقمة عيشي»

ادخ ــل األس ـت ــاذ فــي الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي حيدر
خـلـيـفــة ت ـعــديــا ع ـلــى ق ــول ــه «ان مصلحتي
ولقمة عيشي أبدى من حزبي» ،في التقرير
الذي نشرته «األخبار» أمس بعنوان «انفصام
ّ
األساتذة الحزبيني :مع حنا غريب ولكن…».
واع ــاد صياغة موقفه بعبارة «أن الحزبيني
داخل الرابطة كاملستقلني لن ّ
يفرطوا بحقوق
األس ـ ــات ـ ــذة ألن ه ـ ــذه الـ ـحـ ـق ــوق ت ـم ــس لـقـمــة
عيشهم».
قريدس فاسد دخل السوق

أح ــال وزي ــر املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل على
النيابة العامة التمييزية ملفا متعلقا بادخال
كمية كبيرة من القريدس املجلد الى االسواق
اللبنانية والـتـصــرف بها على نحو مخالف
لــأصــول الـقــانــونـيــة .ودخ ـلــت الـبـضــاعــة الــى
مرفأ بيروت في  28حــزيــران  2013وجرى
التأكد من مخالفتني ،األولى فساد البضاعة
واحـ ـت ــواؤه ــا ع ـلــى ال ـج ــراث ـي ــم ،وفـ ــق االف ـ ــادة
الـ ـص ــادرة ع ــن مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ،والـثــانـيــة
كـمـصــدر ه ــدر فــي األمـ ــوال الـعــامــة والـتـهــرب
مــن دفــع الــرســوم .وطلب خليل التحقيق مع
املسؤولني عــن هــذا امللف فــي الـجـمــارك ،ومع
كل من شارك في تغطية هذه العملية ،إضافة
الى التحقيق مع صاحب العالقة الذي تصرف
بــال ـب ـضــاعــة ،م ــن دون ان ي ـل ـتــزم ال ـت ـع ـهــدات
املوقعة منه .وصدرت مذكرة تعليمات جديدة
حــول اآلل ـيــات وال ـحــدود الــزمـنـيــة لـبــت األمــور
العالقة واملرتبطة بالسالمة العامة ومصالح
امل ــواط ـن ــن ت ـحــت طــائ ـلــة ت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات.
كذلك أعطى خليل االذن للنيابة العامة املالية
ملالحقة تسعة موظفني بينهم ثالثة من أمناء
السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار،
لالشتباه بارتكابهم جرمًا جزائيًا.
قطع أشجار في عندقت

زعــم املــواطــن ابــراهـيــم ســاســن ابــو رعــد ،من
بـلــدة عـنــدقــت فــي ع ـكــار ،ان ــه يمتلك رخصة
تشحيل من وزارة الزراعة ،وعمد الى قطع 13
شجرة سرو و 11شجرة صنوبر في وادي
عــوديــن بـحـجــة .ودع ــا رئـيــس بـلــديــة عندقت
عمر مسعود الــى املـحــاسـبــة الـفــوريــة ،ليس
فقط بالتغريم املالي.
االدعاء على رئيسة قسم الصيدلة في
مستشفى بيروت الحكومي

ادع ـ ــى ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
اب ــراه ـي ــم ،ع ـلــى رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـص ـيــدلــة في
مستشفى بيروت الحكومي بجرم التالعب
بإيصاالت رسمية واستخدام ادويــة منتهية
الـصــاحـيــة بـعــد ت ــزوي ــر تــاريـخـهــا وبـيـعـهــا.
واصدر مذكرة بحث وتحر في حقها ،واحال
امللف الــى قاضي التحقيق االول في بيروت
غسان عويدات.

