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مجتمع

مجتمع
تحقيق ثالث شركات تحتكر صناعة االسمنت في لبنان وتحظى بحماية من الدولة تجعلها أقوى من الرفض األهلي
لـ«مصانع الموت» ،وأقوى من المنطق االقتصادي الذي ال يجد تبريرًا لدعم شركات وفرض إجراءات لحمايتها،
في وقت يتضح يومًا بعد يوم أن أضرارها االقتصادية والبيئية والصحية أكبر من فوائدها .وإال كيف يمكن تبرير
أن يصل حجم الدعم لهذه الصناعة الى  200مليون دوالر في السنوات الخمس الماضية ،فيما لم نكن لندفع
أكثر من  250مليونًا الستيراد كل حاجاتنا من االسمنت ،من دون ّ
تحمل اي أضرار صحية وبيئية

شركات اإلسمنت

صناعة الموت بحماية الدولة
ليا القزي

إلغاء الدعم
ّ
سيؤدي إلى
انخفاض األسعار
وحماية ما
تبقى من الثروة
الطبيعية
(مروان طحطح)

ّ
«ش ــك ــاوي يــا ت ــن» ،ك ــان بــائــع الـتــن،
ِ
ُ
ق ــدي ـم ــا ،ي ـ ـنـ ــادي أثـ ـن ــاء ت ـج ــول ــه بــن
األحياء .تحديد املصدر ُ كان أساسيًا
لـلـتــأكـيــد عـلــى ج ــودة امل ـن ـتــج .فبلدة
ش ـكــا كــانــت م ـعــروفــة ب ــزراع ــة ال ـتــن.
لـ ـك ــن« ،ال ـ ـيـ ــوم ه ـ ــذه ال ـ ــزراع ـ ــة مــاتــت
ب ـس ـبــب م ـصــانــع اإلسـ ـمـ ـن ــت» ،يـقــول
رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة «وص ـ ـيـ ــة األرض»
امل ـه ـن ــدس ف ـ ــارس ن ــاص ـي ــف .ومـعـهــا
«انتهى التنوع البيولوجي ،وتلوثت
لنبع ال ـجــرادي الــذي
املـيــاه الجوفية ُ
ي ـغ ــذي ال ـش ـم ــال ،وأصـ ـي ــب الــزي ـتــون
ب ـ ـمـ ــرض عـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاووس ،وق ـض ــت
عدد كبير من أشجاره،
املحافر على ٍ
فيما األشجار اللوزية تنقرض» .إلى
ّ
الـقـطــاع ال ــزراع ــي ال ــذي لـطــاملــا شكل
مورد رزق لعائالت البترون والكورة،
ّ
يلفت ناصيف إلى أن أسعار األراضي
«انـخـفـضــت إل ــى ال ـح ــدود الــدن ـيــا .لم
يعد بإمكان الناس أن تبيع أرضها»،
ّ
ً
ّ
تتسبب
فـضــا عــن أن الـتــلــوث ال ــذي
ف ـي ــه م ـق ــال ــع االس ـم ـن ــت وم ـص ــان ـع ــه،
«يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الصحية
على الدولة واملواطنني».
أم ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن األسـ ـئـ ـل ــة
األس ـ ــاس ه ــي :ه ــل ُيـ ـع ـ ّـوض املـ ــردود
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي  -االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـه ــذه
«ال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة» ال ـتــي تحظى
بامتيازات حمائية من الدولة الضرر
ال ــذي تـتـسـ ّـبــب ب ــه؟ وم ــا ال ـفــائــدة من
ح ـم ــاي ــة ص ـن ــاع ــة ت ـب ـي ــع بـضــاعـتـهــا
للسوق اللبناني بسعر أعلى بكثير
ُ
م ــن ال ـس ـع ــر الـ ـ ــذي ت ـ ـصـ ـ ّـدر ب ـ ــه؟ وم ــا
الضير من إلغاء قرار منع االستيراد
ّ
سيؤدي إلى انخفاض أسعار
إذا كان
االسمنت في لبنان ،وإلى حماية ما
تبقى من الثروة الطبيعية؟

ثالثي االحتكار
تـحـتـكــر س ــوق االس ـم ـنــت ف ــي لـبـنــان
ث ـ ـ ــاث ش ـ ــرك ـ ــات («شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـت ــراب ــة
الوطنية  -اسمنت السبع»« ،الفــارج
ّ
تحولت
هولسيم»« ،ترابة سبلني»)
إل ـ ــى «دول ـ ـ ـ ــة» تـ ـتـ ـم ـ ّـدد ك ـي ـف ـمــا ت ـشــاء
ُ
وتـ ـحـ ـك ــم س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى امل ـنــاطــق
الـتــي تعمل فيها ،مــن دون أن تفلح
اعتراضات املجتمع املحيط بها في
إجبارها على إدخــال تعديالت على
أس ـ ـلـ ــوب ع ـم ـل ـه ــا .ث ــاث ــي اإلس ـم ـن ــت
ّ
يتحكم بأسعار السوقُ ،مستفيدًا من
قــرار صــدر عــام  1993بمنع استيراد
اإلسمنت من دون إجــازة ُمسبقة من
وزارة الـصـنــاعــة ،وم ــن ف ــرض رســوم
جمركية عالية عام  1985تبلغ %75
على االسـتـيــراد ،مــع رســم  %10على
االسـتـهــاك الــداخ ـلــي .أكـثــر مــن ذلــك،
ُ
بحسب ناصيف« ،استثنيت مصانع
ال ـتــرابــة مــن االل ـت ــزام امل ـف ــروض على
ك ــل ال ـص ـنــاعــات ب ــأال ت ـت ـعـ ّـدى نسبة
البتروكوك (فضالت بترولية جافة
ُ
تسبب أضرارًا عالية) الـ  ،%1وزيدت
ال ـن ـس ـبــة امل ـس ـمــوحــة ل ـهــا الـ ــى .»%6

ك ـم ــا س ـم ــح ل ـل ـم ـصــانــع بــاس ـت ـع ـمــال
«الديناميت» لتفجير الصخور ،ولم
يسر عليها قــرار وقف أعمال املرامل
ّ
والـ ـكـ ـس ــارات .ي ــدخ ــل ك ــل ذل ــك ضمن
إطار «الحماية» املمنوحة للمصانع،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـ ـت ــأث ــر ب ـت ـغ ـي ــر ال ـع ـه ــود
السياسية.
ُيـقــارن املــديــر الـعــام لشركة «الدولية
للمعلومات» جواد عدره بني أسعار
التصدير والسعر في السوق املحلي،
لــأعـ ّـوام بني  2013و ،2018ليخلص
ّ
إل ــى أنـ ــه «ل ــو أردنـ ــا أن ن ـس ـتــورد كــل
حاجتنا مــن االسـمـنــت مــن ال ـخــارج،
أكثر من  250مليون
ما كنا سندفع ّ
دوالر .ف ــي ح ــن أنـ ـن ــا ق ـ ّـدم ـن ــا دعـمــا
لهذه الصناعة ،في السنوات الخمس
املاضية ،وصل الى نحو  200مليون
ّ
دوالر» .وأوضح أن هذا الدعم املكلف
بيئيًا ال يقتصر على حماية االنتاج،
«ب ــل أي ـضــا عـلــى عـمــل امل ـصــانــع عبر
رخص مؤقتة خالفًا للقانون ،وعدم
التزامها بإعادة تأهيل املقالع وعدم
التعدي على األحراج واألنهر» .ولفت
الــى أن الحماية التي تستفيد منها
ً
مـصــانــع اإلسـمـنــت ،ال ت ـســري ،مـثــا،
عـلــى م ــزارع ــي ال ـت ـفــاح والـبـطــاطــا أو
مصانع النبيذ واأللبان واألجبان…
«وه ـ ـ ــي صـ ـن ــاع ــات ق ـل ـي ـل ــة األض ـ ـ ــرار
ومتطورة ولديها ميزة نسبيًا غير
ـودة ف ــي بـقـيــة ال ـب ـل ــدان .بـلــدنــا
م ــوج ـ ُ
صغير وندمره بصناعة غير ُمجدية،
ُ
تنافسها بـلــدان أخ ــرى ،كالسعودية
وم ـ ـص ـ ــر ،حـ ـي ــث تـ ــوجـ ــد مـ ـس ــاح ــات
ش ــاس ـع ــة وص ـ ـ ـحـ ـ ــراء ،وحـ ـي ــث األثـ ــر
ال ـب ـي ـئــي ال ـس ـل ـبــي إلنـ ـت ــاج االس ـم ـنــت
مـنـخـفــض جـ ـ ـدًا» .يـخـلــص عـ ــدره من
ّ
ذلك كله إلى أن «الفائدة االقتصادية
ُ
الوطنية مــن هــذه الصناعة تصبح
سلبية ،لذلك األفضل هو رفع الدعم
وف ـتــح امل ـجــال أم ــام االس ـت ـي ــراد ،بعد
إقفال املقالع» .خصوصًا أن شركات
االسـ ـمـ ـن ــت «ت ـس ـت ـخ ــدم ث ـ ـ ــروات غـيــر
ّ
للتجدد ،وستصل إلى مرحلة
قابلة
ال تعود هناك جبال لنهشها .لذلك
ي ـ ـجـ ــب أن ن ـ ـضـ ــع خـ ـطـ ـط ــا ل ـخ ـفــض
ً
ه ــذه الـصـنــاعــة ،وصـ ــوال إل ــى وقفها
نهائيًا».
الكالم عن انعدام الفائدة االقتصادية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة يـ ـشـ ـم ــل ُبـ ـ ـع ـ ـ ـدًا آخ ـ ـ ــر هــو
ان ـخ ـف ــاض ن ـس ـبــة ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة في
ّ
امل ـ ـصـ ــانـ ــع .ي ـع ـن ــي ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــأن قـصــة
تأمني هــذه الشركات وظائف ألبناء
امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ـي ـهــا ل ــم تـعــد
ت ـن ـط ـل ــي عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد .ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـج ـنــة
«كفرحزير البيئية» ،قبل أيــام ،أشار
ّ
إلـ ــى أن ش ــرك ــات االس ـم ـن ــت «أن ـه ــت
خــدمــات مـئــات الـعـمــال املثبتني منذ
بـضــع س ـنــوات واستبدلتهم بعمال
مياومني طمعًا بمزيد من األربــاح».
أرق ـ ـ ــام ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ،ال ـتــي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،تــؤكــد
وجود مبالغات كبيرة في ما يتعلق

بالتوظيف .بحسب أرق ــام الضمان،
يبلغ ع ــدد املـضـمــونــن فــي «الـشــركــة
ً
الــوطـنـيــة»  506ع ـ ّـم ــال ،و 698عــامــا
في «هولسيم» ،و 426في «سبلني».
فــي وقــت يؤكد روجـيــه ح ــداد ،املدير
اإلداري ل ــ«ال ـتــرابــة الــوط ـن ـيــة» الـتــي
يـتــركــز عـمـلـهــا ف ــي شـكــا وكـفــرحــزيــر
ِّ
ّ
وبــدبـهــون ،أن شركته «أكـبــر موظف
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال %99 .م ـ ــن امل ــوظ ـف ــن
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون وم ـ ـ ــن أب ـ ـن ـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة.
وه ـنــاك بــن  3800و 4000مضمون
مـعـنــا .ولــديـنــا تـقــديـمــات اجتماعية
للموظفني أكثر مما يفرض القانون
عـلـيـنــا»! فـيـمــا تــؤكــد غــريــس عـ ــازار،
املـســؤولــة االعــامـيــة في«هولسيم»،
ّ
إن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة «ق ـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ــت بـ ـ ــن 2015
و ،2017مــا قيمته  52مـلـيــون دوالر
امـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــازات ل ـ ـل ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــن .ونـ ــؤمـ ــن

ُي ُباع االسمنت
المخصص للتصدير
بسعر يقل بنحو 40
دوالرًا للطن عن السعر
المحلي
دعم الصناعة في
السنوات الخمس
الماضية وصل الى نحو
 200مليون دوالر

مباشرة  350وظيفة ،و 1000فرصة
عمل غير مـبــاشــرة .ونــدفــع لبلديات
ال ـه ــري (امل ـك ــات ــب) وش ـك ــا (امل ـص ـنــع)
وكـفــرحــزيــر (املـقـلــع) وكـفــريــا (املقلع
والـ ـف ــرن) « 1.7م ـل ـيــار ل ـيــرة سـنــويــا.
ولــدي ـنــا مـســاهـمــات اجـتـمــاعـيــة ،من
خالل املشاريع التي نقوم بها» .هي
وسيلتكم لحرف األنظار عن الضرر
الذي تتسببون به؟ تنفي عازار ذلك،
«لدينا سياسة واضحة قائمة على
التنمية املستدامة».
ال تعتبر «ال ـس ـبــع» و«هــولـسـيــم» أن
ال ـص ـنــاعــة م ـح ـمـ ّـيــة م ــن الـ ــدولـ ــة ،وال
ّ
ت ــرض ـي ـه ـم ــا ك ـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـتــي
تـحـظــى بـهــا ال ـشــركــات ال ـث ــاث ،على
ح ـســاب الـبـيـئــة واالق ـت ـص ــاد املـحـلــي
وص ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس .وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــران ع ــن
ّ
االنزعاج من «الشروط» (على قلتها)
ّ
املفروضة .يقول ممثلو الشركتني إن
الــدولــة تـفــرض أرب ـعــة دوالرات على
الـطــن ،كــرســم إن ـتــاج ،و %17ضريبة

دخ ــل (وه ــي الـضــريـبــة نفسها التي
تدفعها أي شركة في لبنان) .بحسب
حـ ــداد« ،ه ــذه نـقـطــة خ ـط ـيــرة ،كأنهم
ي ـقــولــون ل ـنــا أال ن ـن ـتــج» .وي ـن ـفــي أن
ي ـك ــون «س ـع ــر االس ـم ـن ــت ف ــي لـبـنــان
األغ ـ ـلـ ــى فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة« :ف ـ ــي ق ـبــرص
سـعــر ال ـطــن  95دوالرًا ،وف ــي األردن
100دوالر (كــان  53.5دوالر ،وارتفع
في آب املاضي بعد وقف االستيراد)،
وفــي سوريا  90دوالرًا» ،فيما تبيع
الطن «بعد إضافة الضريبة
«السبع» ُ
على القيمة املضافة ،بـ 94.35دوالرًا».
أمـ ــا «ه ــول ـس ـي ــم» ف ـت ـش ـيــر الـ ــى سـعــر
يراوح «بني  80و 85دوالرًا» (حاولت
«األخـبــار» التواصل مع املدير ّالعام
لـ«سبلني» طلعت اللحام ،إال أنــه لم
ُيجب على االتصاالت) .أما االسمنت
املـخـصــص للتصدير ،فـ ُـيـبــاع بسعر
وسـطــي اق ــل بنحو  40دوالرًا للطن
عن سعر السوق املحلية.
ّ
يبرر حداد الفارق بني السعر املحلي
ُ
ّواملـ ـ ـص ـ ــدر ،بـ ــأن «ف ـل ـس ـفــة ال ـت ـصــديــر
أن ــه س ــوق إض ــاف ــي ،السـتـخــدامــه في
تـســديــد ج ــزء مــن الكلفة الـثــابـتــة في
ّ
االنتاج .وعلى كل ،منذ  ،2013توقفنا
ت ـقــري ـبــا ع ــن ال ـت ـص ــدي ــر ،وأص ـب ـح ـنــا
م ـح ــاص ــري ــن ف ــي الـ ــداخـ ــل .ولـ ــم تـعــد
لدينا قــدرة على املنافسة مــع مصر
(سـ ـع ــر الـ ـط ــن  50دوالرًا) وت ــرك ـي ــا
ً
مثال ،ألن الغاز فيهما مدعوم واليد
ال ـع ــام ـل ــة أرخـ ـ ـ ــص ،ك ـم ــا ســاعــده ـمــا
انـهـيــار الـعـمـلــة» .فـيـمــا تـشـيــر ع ــازار
ّ
تصدر اإلسمنت
إلى أن «هولسيم» ال
ّ
ُاألســود «ألن السوق املحلي يكفينا.
نـ ـص ـ ّـدر اإلس ـم ـنــت األب ـي ــض ف ـقــط إذ
لدينا املصنع الوحيد في املنطقة».
يـ ّ
ـرد ح ــداد عـلــى ال ــدع ــوات ال ــى وقــف
ه ــذه ال ـص ـنــاعــة نـهــائـيــا ب ــأن «ق ـطــاع
االسـ ـمـ ـن ــت فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان هـ ــو مـ ــن بــن
األفضل في العالم وهو مراقب دوليًا،
فـهــل ي ــري ــدون اس ـت ـيــراد بـضــاعــة من
الـخــارج ال نعرف نوعيتها؟» .إقفال
ّ
امل ـقــالــع ه ــو ،أي ـض ــا« ،انـ ـتـ ـح ــار» ،ألن
وج ــود املـقـلــع «مــرتـبــط بــاملـصـنــع ،ال
ُيمكن أن نعمل بدونه .وإذا لم ننتج
االسـمـنــت ،يعني انــه ال تــوجــد مــواد
بناء» ،بحسب عازار.
«ب ــإم ـك ــان ـه ــم ال ـح ـص ــول ع ـل ــى امل ـ ــواد
األول ـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــةّ ال ـش ــرق ـي ــة»،
حيث املناطق التي صنفتها الدولة
ق ــابـ ـل ــة إلق ـ ــام ـ ــة مـ ـق ــال ــع وك ـ ـ ـسـ ـ ــارات،
يـقــول رئـيــس اتـحــاد بـلــديــات الـكــورة
ّ
كــريــم بــو كــريــم ،ال ــذي ُي ـشــكــل حاليًا
ّ
لتحرك النواب والفعاليات
«الغطاء»
السياسية واملدنية فــي الـكــورة ضدّ
وجــود املقالع .هذه املقالع ،يقول بو
كــريــم« ،أقـفـلــوهــا بوجهنا ومنعونا
من دخولها ،قبل ثالثة أشهر ،بحجة
وجـ ــود خ ـطــر ع ـلــى ص ـح ـت ـنــا» .وهــو
خوف ال تبديه الشركات على صحة
مئات آالف السكان ممن يعيشون في
املناطق التي تعمل فيها.

أبو فاعور مع الحماية بالمطلق!
ق ــال وزي ــر الـصـنــاعــة وائ ــل أب ــو فــاعــور ل ــ«األخ ـبــار»
ّإن صـنــاعــة االس ـم ـنــت «مـحـمـيــة م ــن أج ــل تشجيع
الصناعة املحلية» .واضــاف« :نحن مع مبدأ الحماية
باملطلق ،لقطاعات الصناعة والزراعة» .ملاذا االسمنت
بشكل خاص؟ «ألن عددًا كبيرًا من ّ
العمال يعتاشون
منه ،ولكن يجب تعميم ذلك على صناعات أخرى».
ولفت أبو فاعور الى أنه ،ووزيــر االقتصاد منصور
بطيش ،في صدد إعداد ملف ّ
يحدد الصناعات التي
يجب أن تكون محمية ،لعرضه على مجلس الوزراء.
في املقابل ،يعتبر رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم
بو كريم ّأن «حماية الصناعة الوطنية يجب أن تكون
بضوابط من الدولة ،تتوافق مع األسعار العاملية .لو
ّأن السوق مفتوح ،لكان انخفض سعر املبيع» .بكالم
ّ
تتحول إلــى إج ــراء إيجابي ،فــي حال
آخــر ،الحماية
لم ينتج عنه احتكار يسمح لقلة بالتحكم باألسعار،
وإذا لم تكن أضراره االقتصادية  -البيئية  -الصحية
ً
أكـبــر مــن ف ــوائ ــده .يختم بــوكــريــم ســائــا« :أي ــن هي
املساهمة في النمو من قبل شركات الترابة؟ فيما
هي تدفع الضريبة الحد األدنى».

شركات مدعومة سياسيًا
ُيحكى الكثير عن دعــم سياسي تحظى به شركات اإلسمنت الثالث ّ
يؤمن
ُ ّ
مثلها شركة «سبلني» التي ّ
يعد النائب
لها االستمرارية .الحالة الفاضحة ت
السابق وليد جنبالط مــن املساهمني األساسيني فيها .وتعتبر «هولسيم»
(النسخة املحلية من «هولسيم» سويسرا) أقــدم شركات الترابة في لبنان،
باسم «شركة الترابة اللبنانية» (كــان الرئيس كميل شمعون
وقــد تأسست
ُ
ّ
اللبنانية،
أحد مؤسسيها) .املساهمون البارزون فيها هم« :سيمنت هولدينغ»
ّ
ّ
ّ
املارونية ،وعدد من
البطريركية
البلجيكية« ،بنك مصر لبنان»،
«هولسيبيل»
املساهمني األفــراد .في  ،2015اندمجت «هولسيم» مع «الفــارج» ،لتتوسع في
مـجــال اإلسـمـنــت .وت ـنــاول االع ــام الفرنسي ،فــي  ،2017قضية تمويل فرع
سوريا في «الفارج» ،للفصائل املسلحة ،كـ«داعش» ،من أجل ضمان استمرار
عمل مصنعها .أما شركة الترابة الوطنية ،أو اسمنت «السبع» ،فتتألف من 12
شركة مساهمة لبنانية و 53فردا ،أبرزهم أبناء روبير عسيلي والوزير السابق
ميشال سليم اده .يرأس مجلس إدارتها بيار ضومط ،وهو  -للمفارقة  -رئيس
«جمعية حماية جبل موسى».
َ
يؤكد سياسي شمالي أن «كل القوى السياسية استفادت ماديًا» من شركتي
«السبع» و«هولسيم  -الفارج» ،و«توافقت على توفير الحماية لهما» .ولفت الى
ّ ً ُ
فعاال ،وتموالن الجمعيات البيئية واألهلية،
أن الشركتني «تلعبان دورًا انتخابيًا
وتدعمان من ّ
يؤمن مصلحتهما في االنتخابات البلدية ،وكان دورهما كبيرًا
في دعم النائب الراحل فؤاد غصن على حساب النائب الراحل عبدالله سعادة
الذي خاض حربًا ّ
ضدهما».

استخدام ّ
العمال «دروعًا بشرية»
إح ــدى الــوســائــل «ال ـق ــذرة» الـتــي تستخدمها شــركــات الـتــرابــة ل ــ«الــدفــاع» عن
وجودها هي بناء «سور حماية» حولها من العاملني لديها .فمقابل «الشارع»
الذي يعتصم احتجاجًا على ّ وجود املقالع والكسارات ،خلقت الشركات في
ً
املصانع .هــؤالء بمعظمهم أربــاب
الـكــورة «شــارعــا» مقابال مؤلفًا من عمال
ّ
عائالت ،ينتمون إلى طبقة الفئات الضعيفةُ ،
وجــل ّ
همهم أن ال ُ ينقطع مورد
رزقهم ،في دولة ُتريد أن ُت ّ
حمل نتائج سياستها االقتصادية املدمرة للفئات
ُ
ُ
املتوسطة واملهمشة .تــدرك شركات اإلسمنت حاجة جــزء من الناس إليها،
فتمتهن توظيف األمر لصالحها .قبل أيام ،قطع موظفو «السبع» أوتوستراد
طــراب ـلــس  -ب ـيــروت بــاالت ـجــاهــن ،رف ـضــا ل ـقــرار وزارة الـبـيـئــة إق ـفــال املـقــالــع
والـكـســارات .فما كــان من لجنة «كفرحزير البيئية» أن أصــدرت بيانًا أكدت
فيه ّأن ّ
«العمال خط أحمر .أصحاب مصانع إسمنت شكا والهري يتحملون
واملخالفة،
كامل املسؤولية عن أي تعطيل للعمال بسبب املقالع غير القانونية
ً
وتشريد آالف العمال من أهل الكورة بعد تدمير مورد حياتهم» .إضافة إلى
«إخفاء قيمة األرباح الفاحشة التي ُتحققها مصانع اإلسمنت من تعب ّ
العمال.
وإخفاء حقيقة ّأن صناعة االسمنت هي من أخطر املهن تلويثًا وضررًا في
العالم».

ﺗﻌﻠﻦ  areebaﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺣﻤﻠﺔ
Shop your way to the
UEFA Champions League
Quarter-Final 2018/19
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ABC Department Stores
ﻣﻘﺮﻫﺎ وﺑﺤﻀﻮر
أﺟﺮت  areebaﻓﻲ  ١٥آذار  ٢٠١٩ﻓﻲ
ّ
ّ
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺳﺤﺐ ﻹﻋﻼن
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻤﻠﺔ "Shop your way to the UEFA

 "Champions League Quarter-Final 2018/19اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ  ٢٠ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٨وﺣﺘﻰ  ٢٨ﺷﺒﺎط ٢٠١٩
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد وﺷﺮﻛﺔ .ABC SAL

ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد
ّ
اﺣﺘﺮاﻣﺎ
)ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ
ً

ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ( .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﻫﻮ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ،ﻟﺪﻓﻊ

ﺛﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮوع ABC Department
 .Storesﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٠دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﻔﺮ
(هيثم الموسوي)
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