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تقرير

ّ
عمال «سوكلين» يتحركون :نريد استمرارية عملنا
مع خروج «سوكلين» من
إدارة النفايات المنزلية
ملف ّ
الصلبة ،تتجه األنظار نحو مصير
نحو  3آالف عامل لديها.
مطالب غالبية هؤالء ال تقتصر
على التعويضات المالية،
بل ّ
تتعداها الى المطالبة
باستمرارية عملهم
هديل فرفور
يـ ـط ــال ــب عـ ـ ّـمـ ــال وس ــائـ ـق ــو ال ـش ــاح ـن ــات
التابعة لشركتي "سوكلني" و"سوكومي"
ب ـ ــ"ال ـ ـك ـ ـشـ ُــف ع ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر عـ ـمـ ـلـ ـه ــم" فــي
املرحلة املقبلة .وأعلنوا أنهم سيبدأون،
اعتبارًا من منتصف ليل أمــس ،بتنفيذ
سلسلة من االعتصامات املتزامنة عند
مــراكــز الـشــركـتــن ،بـهــدف إغ ــاق جميع
امل ــراك ــز ال ـتــاب ـعــة لـلـشــركـتــن ،ب ـمــا فيها
مــدخــل شــركــة "س ــوك ـل ــن" ،مـعـمــل ال ـفــرز
واملعالجة في الكرنتينا ،معمل "كــورال"
للتسبيخ فــي بــرج حـ ّـمــود ،معمل الفرز

واملعالجة في العمروسية واملركز التابع
لـ"سوكلني" في الشويفات.
وفق املكتب اإلعالمي لـ"سوكلني" ،هناك
نـ ـح ــو ثـ ــاثـ ــة آالف عـ ــامـ ــل ،ألـ ـ ــف ع ــام ــل
منهم هم لبنانيون وألفا عامل أجنبي.
وهؤالء مهددون بخسارة وظائفهم بعد
خروج الشركتني من إدارة النفايات.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ن ـقــابــة ســائ ـقــي س ـي ــارات
ن ـق ــل ال ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ل ـب ـن ــان طـ ــه ن ـ ّـص ــار
ل ــ"األخ ـب ــار" إن ال ـعـ ّـمــال ي ــري ــدون معرفة
إذا ما كانوا سيحصلون على حقوقهم
املتمثلة فــي تـعــويـضــاتـهــمُ ،مـشـيـرًا الــى
أن الشركة "لــم ُت ّ
قدم لهم حتى اليوم أي
ُ
أرق ــام واضـحــة أو تطلعهم على صيغة
ّ
ُم ّ
حددة" .إل أن مطالب العمال ال تقتصر
فقط على الحصول على تعويضاتهم،
ّ
خـصــوصــا أن الكثير مــن الـعـمــال تلقوا
وعودًا "تطمينية" بالحصول على كامل
ُمستحقاتهم ،ذلــك أن العمال ُيطالبون
حاليًا باستمرارية عملهم.
ي ـق ــول ن ـ ّـص ــار ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد" :جـمـيــع
السائقني وعمال الصيانة لبنانيون ،وال
يملكون فرصًا أخرى للعمل .صرفهم من
دون تأمني بديل لهم هو بمثابة كارثة
اجتماعية كبيرة"ُ .
ويضيف" :بالنسبة
إل ــى الـنـقــابــة ،فــإنـنــا نسعى ال ــى توحيد

الـصـفــوف بــن الـعـمــال جميعهم سعيًا
لـتـفـعـيــل عـمـلـنــا ال ـن ـقــابــي الـ ـه ــادف الــى
ّ
تحقيق أكبر قــدر من املكاسب لنا ،لكن
محاوالت كثيرة تقوم بها إدارة الشركة
لشرذمتنا وضــرب عملنا النقابي ،عبر
وسائل عديدة ،من ضمنها شراء بعض
والءات ّ
العمال".
ُ
ل ـ ــن تـ ـفـ ـت ــح م ـ ــراك ـ ــز الـ ـش ــركـ ـت ــن ال ـ ـيـ ــوم،
بحسب ّ
نصار الذي ُيشير الى استمرار
ّ
االحتجاج "الى حني التوصل الى صيغة
ُم ـن ـص ـف ــة م ــع امل ـع ـن ـي ــن"ُ ،مـ ـ ـش ـ ـ ّـددًا عـلــى
"سـلـمـيــة ت ـحـ ّـرك ـهــم" وع ـلــى سـعـيـهــم الــى
"االنفتاح على الخيارات واالقتراحات".
ويـقــول إن النقابة ستعمد الــى انـتــداب
م ـن ـ َ
ـدوب ــن ع ــن ك ــل م ــرك ــز لـتـشـكـيــل وفــد

ُ
توكل إليه مسألة املفاوضات.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد امل ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلع ـ ــام ـ ــي
ّ
لـ"سوكلني" بالقول إن الشركتني تتفهمان
(مروان طحطح)

ّ
نصار :إدارة
الشركة تسعى الى ضرب
عملنا النقابي

م ـخــاوف الـعـمــال مــن فـقــدانـهــم لعملهم،
ُمشيرًا الى أن الشركتني تقومان بجهد
مع مجلس اإلنماء واإلعـمــار وال ــوزارات
املعنية من أجل ضمان استمرارية عمل
ّ
العمال والسائقني عبر إقناع املتعهدين
الجدد بتوظيفهم.
مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّـدات واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
اس ـت ـخ ــدم ـت ـه ــا "سـ ــوك ـ ـلـ ــن" خـ ـ ــال ه ــذه
املكتب بأن هذه التفاصيل
املدة؟ ُيجيب
ّ
لحظها العقد املوقع مع "مجلس اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار" ،م ـف ــاده ــا أن ه ـن ــاك م ـع ـ ّـدات
سـتـبـقــى م ـم ـلــوكــة م ــن ق ـبــل ال ـشــرك ـتــن،
وهـ ـن ــاك مـ ـع ــدات وت ـج ـه ـي ــزات مـمـلــوكــة
م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ،سـيـتــم تـسـلـيـمـهــا الــى
ً
ّ
املتعهد الجديد ،كمعملي الفرز مثال في
الكرنتينا والعمروسية.
فـ ــي ح ـ ــال ب ـق ــي الـ ـعـ ـم ــال ع ـل ــى مــوق ـف ـهــم
االحـتـجــاجــي ،وبالتالي أغلقوا املــراكــز،
فــإن مشهد النفايات املتراكمة سيعود
ح ـت ـم ــا ال ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــوارع املـ ــدي ـ ـنـ ــة وب ـع ــض
املناطق املجاورة املشمولة بعقد الكنس
والجمع مع "سوكلني".
ُ ّ
حـتــى اآلن ،لــم تـبــلــغ "ســوك ـلــن" مجلس
ّ
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار عــن أي نــيــة بالتوقف
ّ
ستتوصل اليه
ُعن أعمالها ،بانتظار ما
املفاوضات مع ّ
العمال.

متابعة

من سيطرح ملف الميكانيك في مجلس الوزراء؟
فاتن الحاج
ب ـي ـن ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ونـ ـق ــاب ــات
قطاع النقل الـبــري ليوم استثنائي في
تحركها أمام مراكز املعاينة امليكانيكية،
كـمــا سـ ّـم ـتــه ،تــزام ـنــا مــع جـلـســة مجلس
الــوزراء اليوم ،تستبعد مصادر وزاريــة
أن ي ـطــرح رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـمــام ســام
امللف من خارج جدول األعمالّ .
ورجحت
مـصــادر أخ ــرى أن يثير وزي ــر الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق القضية داخل
ال ـج ـل ـس ــة وي ـ ـعـ ــرض وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ب ــأن
ّ
تتحمل عبء هذا
الدولة ال تستطيع أن

ال ـق ـطــاع .وك ــان ال ــوزي ــر قــد اش ـتــرط على
االت ـحــادات ،فــي اللقاء الــذي عقدته معه
فــي  5تشرين األول ال ـجــاري ،أن تسلمه
م ــذك ــرة خـطـيــة مـفـصـلــة بـمـطـلـبـهــا لكي
يحملها إلى مجلس الــوزراء ويطرحها
في مــوازاة موقفه .ورغم تسليم املذكرة،
لــم يرفع الــوزيــر امللف ليكون بندًا على
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة .وك ـ ـ ــان وزيـ ــر
املــال علي حسن خليل قــد أودع رئاسة
مجلس ال ــوزراء املــاحـظــات الـتــي تدعو
إلــى عــدم السير بنتائج املناقصة التي
اتخذ مجلس شورى الدولة قرارًا بوقف
تنفيذها.

وف ــي ال ـيــوم الـثــالــث إلق ـفــال امل ــراك ــز أمــام
معامالت املــواطـنــن ،أعلنت االتـحــادات
أنها مستمرة في تحركها حتى تحقيق
مطلبها بإعادة مسؤولية مراكز املعاينة
امليكانيكية إدارة وجـبــايــة إلــى الــدولــة،
وستعقد اجتماعًا ،عند الحادية عشرة
مـ ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر غـ ــد ال ـج ـم ـع ــة ،فـ ــي مـقــر
نـقــابــة ال ـشــاح ـنــات ،لـتـحــديــد الـخـطــوات
ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــوي ت ـن ـف ـيــذهــا
األسبوع املقبل.
فـ ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،أقـ ـ ـ ّـر م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ف ــي جـلـسـتــه ال ـت ـشــري ـع ـيــة أمـ ــس قــانــون
خفض الـغــرامــات على متأخرات رســوم

ال ـس ـي ــر وامل ـي ـك ــان ـي ــك ،م ــا سـ ـي ــؤدي إل ــى
هـجــوم املــواطـنــن عـلــى مــراكــز املعاينة،
وخـ ـص ــوص ــا أن ك ـث ـي ــري ــن ي ـن ـت ـظ ــرون ــه
منذ فترة طويلة ،وهناك مهلة محددة
ل ـت ـســويــة أوض ـ ـ ــاع امل ــركـ ـب ــات واآللـ ـي ــات
تنتهي في شباط املقبل.
إل ــى ذل ــك ،سـيـكــون مـلــف املـيـكــانـيــك أحــد
ال ـب ـن ــود امل ـط ــروح ــة ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــال
م ـج ـلــس ال ـق ـضــايــا ف ــي م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة في جلسة يعقدها اليوم التخاذ
قرار بمصير وقف تنفيذ مناقصة تلزيم
امل ـع ــاي ـن ــة ل ـش ــرك ــة « .»SGSوس ـي ـنــاقــش
املـ ـجـ ـل ــس  4دع ـ ـ ـ ــاوى ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن.

وأوض ـح ــت م ـصــادر قـضــائـيــة أن تأييد
ت ـق ــري ــر امل ـس ـت ـش ــار املـ ـق ــرر ف ــي امل ـج ـلــس
قـ ــرار ال ــرج ــوع ع ــن وق ــف الـتـنـفـيــذ ال ــذي
تقدمت به هيئة إدارة السير واملركبات
اآللية هو مجرد رأي قابل للرجوع عنه
حـتــى م ــن جــانــب صــاح ـبــه ،بــاعـتـبــار أن
ال ـضــرر الـبــالــغ واألس ـب ــاب الـجــديــة التي
ـف
اس ـت ــوج ـب ــت وق ـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ لـ ــم ت ـن ـتـ ِ
ومن الصعب تجاوزها .ونفت املصادر
أن تـبـحــث الـجـلـســة ال ـي ــوم ب ــال ـن ــزاع في
األسـ ـ ــاس .وت ـق ــول م ـص ــادر قــانــون ـيــة إن
مـجـلــس ال ـق ـضــايــا م ـلــزم بـتـعـلـيــل ق ــراره
الذي سيتخذه اليوم.

قطاع خاص

ّ
«التميز الذهبي» لرئيسة العمليات
َالتنفيذية في «الموارد»
ّ

منح مجلس املرأة العربية للمسؤولية االجتماعية درع التميز الذهبي
 2016لرئيسة العمليات التنفيذية في بنك املوراد ش.م.ل ،.نهلة خداج
بو ديــاب ،في  4تشرين األول ،خالل حفل عشاء في فندق البستان
روت ــان ــا فــي دب ــي ،تـقــديـرًا لـتـمـ ّـيــزهــا ونـشــاطـهــا فــي مـجــال املـســؤولـيــة
االجتماعية للقطاع املصرفي في لبنان.
تتمتع بو دياب بأكثر من  32عامًا من الخبرة القيادية واإلدارية في كل
من كندا ولبنان .وقد قادت عمليات إعادة هيكلة داخل عدد كبير من
املؤسسات ،على رأسها البنك املركزي الكندي.

رسامني يونس تطلق جي إم سي
أكاديا 2017

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات وجي إم سي الشرق األوسط
عن إطــاق جي إم سي أكــاديــا  2017الجديدة كليًا في لبنان ،خالل

حفل أقيم يــوم الخميس  13تشرين األول  2016في فندق ومنتجع
كمبينسكي سمرالند في بيروت.
تقدم أكاديا الجديدة قـ ّـوة ّ
محرك أكثر فعالية .وبحسب فئتها ،توفر
ّ
ق ــدرة استيعاب  5أو  6أو  7رك ــاب ،إضــافــة إلــى ق ــدرات أفـضــل على
املناورة مقارنة بالجيل األول .وتقدم بوزنها األخف من الطراز الحالي
بمعدل  318كيلوغرامًا ،مستويات أفضل في مجال توفير استهالك
الوقود.
ّ
زودت أكاديا بتجهيزات جديدة ،بدءًا من خصائص السالمة ،مرورًا
ً
بأحدث املميزات التكنولوجية ،وصــوال الــى ميزة طـ ّـي مقاعد الصف
الثاني التي تطور ميزة االنزالق الذكي للمقاعد املوجودة في الطرازات
الحالية.
وتتوافر جي إم سي أكاديا  2017في جميع صاالت عرض جي إم سي
ً
ابتداء من الشهر الجاري ،مع كفالة صالحة لغاية 60,000
في لبنان
كلم /أو ثــاث سنوات لـطــرازي  SLEو SLT.و 80,000كلم /أو أربع
ً
سنوات خدمة صيانة لطراز دينالي ،فضال عن كفالة لغاية 100,000
كلم /أو ثالث سنوات ،وأربع سنوات من املساعدة على الطرقات .7/24

مؤتمر مصرف لبنان لتسريع
األعمال 2016
ّ

ينظم مـصــرف لبنان املــؤتـمــر الـسـنــوي الـثــالــث حــول الشركات
الناشئة " "2016 BDL Accelerateفي  3و 4و 5تشرين الثاني
في الـ.Forum de Beyrouth
ّ
سيضم املؤتمر الذي سيتناول موضوع "االبتكار :ريادة األعمال
من داخــل الشركات الكبيرة وري ــادة األعـمــال عمومًا" أكثر من
 10000م ـش ــارك م ــن جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،م ــن بـيـنـهــم 1000

َ
ّ
مهني و 3000رائــد أعمال
مشارك قـ ِـدمــوا من الـخــارج و4000
و 2000طالب.

إطالق صندوق اإلقليم للتنمية
واالستثمار

ينظم بنك مصر لبنان وصندوق لبنان للتنمية واالبتكار حفل إطالق
صندوق اإلقليم للتنمية واالستثمار ،وذلك برعاية اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان واملؤسسة العامة لتشجيع االستثمارفي
لبنان "إيدال" ،يوم الخميس  27تشرين األول الساعة العاشرة صباحًا
في جامعة بيروت العربية ـ حرم الدبية في إقليم الخروب.
سيتخلل الحفل اإلعــان عن اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع بنك
مصر لبنان املخصصة لدعم املشاريع الصغرى واملتوسطة في إقليم
الخروب.

