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مجتمع وإقتصاد

متابعة

أخبار

مصرف لبنان :احذروا بيت الـ « 40ألف دوالر»

ـأساتكم

يواجه مشروع «بدك
بيت بـ 40ألف دوالر؟»
صعوبات كثيرة،
ّ
ّفيتضح يومًا بعد يوم
أن اإلحتياط والحذر من
هذا «الحلم» واجب لدى
الجميع ،وذلك باعتراف
مصرف لبنان الذي دعا
باألمس الى «اعتماد
أقصى درجات الحيطة»
بشأن هذا المشروع
إيفا الشوفي

االستراتيجية الثانية فهي مناسبة
أكـ ـث ــر ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى امل ــدى
الـ ـق ــري ــب ،ولـ ـك ــن ع ـل ــى ن ـح ــو م ـح ــدود
نـظـرًا لعمق الـقـيــود» .ويــذكــر التقرير
ب ـعــض األم ـث ـلــة ح ــول االسـتــراتـيـجـيــة
األول ـ ــى ،كتطبيق ب ـنــود أســاس ـيــة من
اتفاق الطائف من خالل اعتماد قانون
الــامــركــزيــة ،وإن ـش ــاء مـجـلــس مصغر
ضـمــن ال ـبــرملــان ي ـجــري انـتـخــابــه على
ـاس غير طــائـفــي ،وتحسني كيفية
أس ـ ٍ
الحصول على املعلومات اإلحصائية،
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وإص ــاح املــؤسـســات وتـطــويــرهــا .أما
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فـتـتـضـمــن
األم ـث ـلــة ال ـتــال ـيــة :الـعـمــل عـلــى تحليل
شامل ّ
يبي حدة التداعيات السياسية
واالقتصادية بالنسبة إلى القطاعات
املتداخلة ،وتصميم حزمة كبيرة من
اإلصــاحــات ،وفــرض نهج االستفادة
ُ
من الفرص حينما تتاح ،والعمل على
موضوع الطبقة النخبوية املسيطرة،
واملـ ـش ــارك ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة «األفـ ـقـ ـي ــة»،
وإدارة قـضـيــة ال ـن ــزوح ال ـس ــوري إلــى
لبنان وتحويلها إلى فرصة محتملة.
(االخبار)

م ــن ان «عـ ــدم ال ـت ـحــرك س ـي ـتــرك جيال
كامال من السوريني من دون مساعدة
وستعاني الدول املضيفة اكثر».
وتسبب الـنــزاع ال ــذي تشهده سوريا
منذ منتصف آذار  2011بمقتل اكثر
م ــن  230ال ــف ش ـخ ــص ،واج ـب ــر زه ــاء
نصف الـســوريــن على تــرك منازلهم.
ولـجــأ اكـثــر مــن اربـعــة مــايــن ســوري
الـ ــى دول ال ـ ـجـ ــوار ،وال سـي ـمــا تــركـيــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان واالردن وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،وف ــق
املفوضية ،وهــم يعيشون فــي ظــروف
انسانية صعبة.

ب ـع ـي ــدا ع ــن ن ــواي ــا «ج ـم ـع ـيــة دع ــم
الشباب اللبناني ـ ـ ،»C.R. Group
امل ــروج ــة مل ـشــروع «ب ــدك بـيــت ب ــ40
ّ
ألف دوالر؟» ،إل أنه بعد مرور فترة
قصيرة على دعوتها للراغبني في
ّ
ت ـمــلــك ش ـقــة ال ــى ت ـقــديــم طـلـبــاتـهــم
فـ ــي م ـكــات ـب ـهــا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ودفـ ــع
 100دوالر ثمن فتح امللف ،كشفت
«األخـبــار» في تقرير للزميلة رلى
ابراهيم بعنوان «شقة ب ـ  40الف
دوالر! الـحــذر واج ــب” ،الكثير من
األمور التي تدفع الى التشكيك في
مــدى جدية املـشــروع وقــدرتــه على
ُ
اإلن ـط ــاق .فـ ــاألرض الـتــي ستبنى
فيها الشقق قيل انها في بعبدات
ف ــأص ــدرت ب ـلــديــة ب ـع ـب ــدات بـيــانــا
اعلنت فيه ان املشروع ال يقع ضمن
ن ـطــاق ـهــا .ك ــذل ــك أع ـل ـنــت الـجـمـعـيــة
بـمـعــرض تـبــريــرهــا زيـ ــادة أسـعــار
الـشـقــق مــن  40ال ــف دوالر ال ــى 47
الـ ــف دوالر ان ـه ــا اشـ ـت ــرت األرض
ـدولـ ــة ل ــم ت ـع ـف ـهــا م ــن ال ــرس ــوم
والـ ـ ً
ق ــائ ـل ــة ح ــرف ـي ــا« :وبـ ـم ــا ان االرض
ملكية خاصة وتم شرائها وبما ان
تعفنا من الرسوم جرت
الدولة لم ِ
زيـ ــادة اس ـع ــار ال ـش ـقــق» ،م ــا يعني

9

ّ
ان األرض أصـبـحــت ملكًا لـهــا ،إال
ّ
أن احـ ـ ــد م ــالـ ـك ــي األرض جـ ــورج
ً
ع ـ ــون صـ ـ ـ ّـرح ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ق ــائ ــا
ان ــه «ال نـيــة لــديــه لـبـيــع األرض»،
ف ــأص ـب ـح ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ب ــا أرض.
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك واظ ـ ـ ــب رئ ـي ــس
الـجـمـعـيــة امل ـحــامــي شــربــل ش ــواح
ّ
عـلــى الـتــأكـيــد أن ك ــل ش ــيء يسلك
م ـج ــراه ال ـقــانــونــي «ومـسـتـنــداتـنــا
موجودة في التنظيم املدني وفي
مـ ـص ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،مـ ــا ي ــوح ــي ان
ّ
الجهتني تــدرســان املـشــروع ،حتى
ان ـهــا أعـلـنــت عـلــى صفحتها على
ّ
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك أن «مـ ـص ــرف لـبـنــان
ّ
يــدعــم املـ ـش ــروع» ،ف ـت ـقــدم املـحــامــي
عـ ـب ــدو أب ـ ــو جـ ـ ــودة ب ـش ـك ــوى ل ــدى
هيئة حماية املستهلك فــي وزارة
االقتصاد ضد الجمعية لترويجها
اعالنات كاذبة.
رأت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة أن م ـ ــا ورد فــي
«األخ ـبــار» ّ
ونفت
يعد قدحًا وذم ــا،
ً
«كــل حــرف كتب في املـقــال» ،معلنة
انها «في صدد رفع دعوى قضائية
ب ـحــق الـ ـج ــري ــدة» ،ك ـمــا ق ــال ــت انـهــا
س ـت ـع ـقــد «م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا فــي
ال ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل لـتـسـلــط ال ـضــوء
ع ـ ـلـ ــى األك ـ ـ ـ ــاذي ـ ـ ـ ــب وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ك ــاف ــة
ّ
امل ـس ـت ـن ــدات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» ،إل ان ـهــا
عوض رفع دعوى قضائية ،أعلنت
ب ـعــد ث ــاث ــة أي ـ ــام ان «رس ـ ــم تـقــديــم
الطلب للجمعية البالغ  100دوالر،
ق ــد ألـ ـغ ــي بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ـ ـبـ ــادرة مــن
امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،ب ـت ـح ـمــل م ـصــاريــف
امل ـك ـت ــب ودراس ـ ـ ـ ــة املـ ـلـ ـف ــات ،ال ــذي ــن
تـشـجـعــوا ملـســاعــدة الـجـمـعـيــة بعد
ح ـم ــات ال ـت ـشــويــه ال ـت ــي تـعــرضــت
لها» ،ودعــت الجميع الــى استرداد
املبلغّ .أمــا مصرف لبنان فقد نفى
أي عالقة له بهذا املشروع ،وأصدر
بــاألمــس «اع ــام ــا لـلـجـمـهــور» لفت
ف ـيــه ال ــى ان «م ــا يـسـمــى «جـمـعـيــة
ال ـش ـبــاب ال ـل ـب ـنــانــي» ت ـقــوم بحملة
دعــائ ـيــة ت ـحــت ع ـن ــوان« :بـ ــدك بيت
بـ 40,000دوالر؟» ،وذلك في مختلف
وسائل االعــان والنشر واالتصال
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االجتماعي ،مدعية حصولها على
دعم من شخصيات سياسية ومن
مؤسسات مصرفية خاصة وعامة،
وم ــن بينها مـصــرف لـبـنــان .لــذلــك،
درءا ألي سوء تقدير من الجمهور،
وت ــدارك ــا ألي اس ـت ـغــال ل ــه ،يـحــذر
م ـصــرف لـبـنــان الـجـمـيــع مــن أن ــه ال
عالقة له ال من قريب وال من بعيد،
ب ـمــا ي ـ ــروج لـ ــه ،وي ـن ـبــه ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه مـ ــن ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى كـ ــل مــا
ينشر ويعلن حــول هــذا املــوضــوع،
ويدعو الــى اعتماد أقصى درجــات
الحيطة بهذا الـشــأن» .بعد صدور
ال ـب ـي ــان ب ـس ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة أصـ ــدرت
ّ ّ
الـجـمـعـيــة
ردًا أكـ ــدت فـيــه الـشـكــوك
ُ
التي طــرحــت ،فأعلنت أنها «قامت
ب ـس ـل ـس ـلــة زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ــى امل ـع ـن ـيــن
ف ــي ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة وامل ـص ــارف
واملـسـتـثـمــريــن بـغـيــة تــأمــن الــدعــم
والتمويل ملشروعها ،كــان العرض
مــن بـعــض امل ـص ــارف ب ــأن تستفيد
الجمعية مــن ال ـقــرض امل ــدع ــوم من
مصرف لبنان الذي تقوم املصارف
اللبنانية بتمويله ال مصرف لبنان
ً
املصارف
مـبــاشــرة ،وكــانــت شــروط ً
واملستثمرين انه علينا بداية تأمني
مـسـتـنــدات ال ـش ـبــاب ال ـجــديــة حتى
يـ ـص ــار الـ ــى االت ـ ـفـ ــاق م ــع امل ـص ــرف
للتمويل» .وأضــافــت« :لــم نذكر في
ي ــوم م ــن األي ـ ــام أن م ـص ــرف لـبـنــان
هــو مــن س ـي ـمـ ّـول» .كــذلــك أوضـحــت
الجمعية أن «املكتب الهندسي الذي
يـشــرف عـلــى ال ــدراس ــة يـقــوم حاليًا
بإعداد الخرائط لالزمة للترخيص
وبالتالي ال جدوى للتحقق من ذلك
ل ــدى ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة لـكــونـنــا لم
نصل بعد الى هذه املرحلة» .هكذا
إذًا اعترفت الجمعية انها ال تملك
األرض وال دعــم مصرف لبنان وال
الـ ــدراسـ ــات والـ ـخ ــرائ ــط ،ون ــاش ــدت
امل ــواط ـن ــن اس ـت ــرج ــاع دوالراتـ ـه ــم،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن مــا اعـتـبــرتــه سابقا
قــدحــا وذم ــا وتـشـهـيــرا وم ــؤام ــرات،
ع ــادت واق ـ ّـرت بــانــه صحيح وانـهــا
كانت تقوم بدعاية خادعة.

ّ
الصليب األحمر الدولي يحذر
من خسارة هبة للسجون
التقى أمس رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب
األحمر في لبنان ،فابريزيو كاربوني ،وزير
الــداخـلـيــة والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق ملناقشة
أوضاع السجون عقب حادثة التعذيب األخيرة
فــي سـجــن روم ـي ــة .وطــالــب كــاربــونــي الــوزيــر
بأمور عدة ،أهمها:
ً
أوال ،أال يقتصر التحقيق على حادثة رومية،
بــل التوسع لتشمل التحقيقات التعذيب في
أماكن االعتقال واالستجواب.
ثــان ـيــا ،ال ـس ـمــاح لـلـجـنــة بــالــدخــول ال ــى أمــاكــن
االعـ ـتـ ـق ــال واالس ـ ـت ـ ـجـ ــواب واملـ ـخ ــاف ــر وعـ ــدم
اقتصار عملها على السجون.
ثــالـثــا ،مــوافـقــة مجلس الـ ــوزراء بشكل سريع
عـلــى الـهـبــة املـقــدمــة مــن اللجنة بقيمة مليون
دوالر لتأهيل  6سجون ،قبل نهاية العام ألن
تجاوز هذه املدة ّ
يعرض لبنان لخسارة الهبة.
رابـ ـع ــا ،تــوج ـيــه تـعـلـيـمــات ح ــازم ــة لـلـعـنــاصــر
األمنية بضرورة االلتزام التام باحترام حقوق
اإلنسان.
خامسًا ،ترميم أماكن االعتقال ألنها ال تالئم
املساجني والقوى األمنية العاملة فيها.
نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة
أع ـل ــن امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـتــرب ـيــة ،رئ ـي ــس الـلـجــان
الفاحصة ،فــادي يــرق ،أن نتائج االمتحانات
الــرس ـم ـيــة ل ـل ـش ـهــادة امل ـتــوس ـطــة سـ ــوف تـبــدأ
بالصدور بحسب البرنامج اآلتي:
 الجمعة (اليوم) في  2015/6/26للمحافظاتاآلتية :بيروت ،الجنوب ،النبطية والشمال.
َ
 السبت (غ ـدًا) فــي  2015/6/27ملحافظتي:جبل لبنان والبقاع.
وأعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــوص ـع ــب أن
«بــإمـكــان املرشحني واألهــالــي الحصول على
الـنـتــائــج عـبــر نـشــر أرق ــام الـتــرشـيــح للتالمذة
الناجحني فقط وليس للراسبني من محافظات
ب ـيــروت والـشـمــال والـجـنــوب والـنـبـطـيــة ،وذلــك
اب ـتــداء مــن الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر غد
الجمعة ،مــن خــال الــدخــول إلــى مــوقــع وزارة
التربية والتعليم العالي  mehe.gov.lbوموقع
«الوكالة الوطنية لإلعالم» .»nna-leb.gov.lb
اعتصام اليوم تضامنًا مع ضحايا التعذيب
دعت مجموعة من املنظمات الحقوقية ونقابة
املـحــامــن فــي بـيــروت الــى اعـتـصــام ليل اليوم
ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة وال ـن ـصــف ف ــي ســاحــة
املتحف تنديدًا بأعمال التعذيب على اختالفها
ومــا تفترضه من ازدراء لإلنسان وتضامنًا
مــع جميع ضحايا التعذيب مــن دون تمييز،
بمعزل عن معتقدهم أو جنسيتهم أو جنسهم
أو ل ــون بـشــرتـهــم أو خ ـيــارات ـهــم الشخصية.
وتأتي هذه الدعوة تبعًا لتسرب أشرطة مريعة
تظهر انتهاج أعـمــال التعذيب ضــد أشخاص
محتجزين في سجن رومية ،وبمناسبة اليوم
ال ـعــاملــي مل ـســانــدة ض ـحــايــا ال ـت ـعــذيــب .وش ــدد
ّ
املنظمون على ّأن االعتصام حقوقي ومواطني
وغير تمييزي.
نقابتا األطباء في بيروت وطرابلس
تردان على أبو فاعور
رد م ـج ـل ـســا ن ـق ــاب ـت ــي األط ـ ـبـ ــاء فـ ــي ب ـي ــروت
وطرابلس على ما أعلنه وزير الصحة وائل أبو
فــاعــور منذ أيــام عــن تشكيل لجنة طبية في
ال ــوزارة للبحث في األخطاء الطبية ومناقشة
ح ــق ال ـ ـ ــوزارة س ـحــب إذن م ــزاول ــة امل ـه ـنــة من
الطبيب ،معتبرين ّأن نقابة األطباء هي املرجع
التنظيمي واملهني الصالح للتحقيق املهني مع
األطـبــاء وإلب ــداء ال ــرأي العلمي للقضاء .كذلك
ّ
أكدا أن قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في
لبنان هو اإلطار القانوني الوحيد الذي يحدد
شــروط ممارسة املهنة أو منعها ،وهــو ملزم
للنقابة وللسلطة التنفيذية.

