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أخبار

تنويه في شأن تقرير «بلوم بنك»

ُ
نـشــر فــي عــدد أمــس تقرير بـعـنــوان "قـطــاع املياه
ّ
امل ـع ـ َّـب ــأة :أرب ـ ــاح هــائ ـلــة وم ـنــاف ـســة ش ـك ـلــيــة" ،وقــد
سقط سهوًا اإلشارة إلى مصدره املنشور باللغة
اإلنكليزية على موقع "بلوم بنك" ،وهو من إعداد
قسم البحوث فيه .لذا اقتضى التنويه.

الصيادلة لوزارة ّ
الصحة:
ارحمونا من اإلفالس
ّ

شكل موضوع جعالة الصيادلة ،أي نسبة الربح
الـثــابـتــة عـلــى األدويـ ــة ،أس ــاس املــؤتـمــر الصحافي
الــذي عقده نقيب الصيادلة جــورج صيلي أمــس،
في ّ
مقر النقابة ،والــذي انتقد فيه "ق ــرارات وزارة
ّ
ال ـصـ ّـحــة امل ـت ـخــذة م ـنــذ ع ـشــرة أعـ ـ ــوام ،وأدت إلــى
إقفال وإفــاس عشرات الصيدليات ،وجعلت من
الصيدلي عــدوًا وهميًا للمريض" .وأشــار صيلي
ّ
الصحية ال ّ
يتم من خالل
إلى أن "خفض الفاتورة
ّ
ّ
الـ ــدواء ال ــذي ال يـشــكــل س ــوى  %20مـنـهــا ،وإنـمــا
بالحزم والــرقــابــة ،خصوصًا أن  %50مــن الــدواء
ّ
الصيدليات ،أغلبها في مستوصفات
يباع خارج
ناهز عددها األلف" .وطالب صيلي باتخاذ قرارات
ّ
حــازمــة حــازمــة وتطبيق الـقــوانــن املتعلقة بمهنة
الـصـيــدلــة عـبــر إع ــادة صــاحـيــة التفتيش لنقابة
صيادلة لبنان لقمع املخالفات ،وإلغاء القرارات التي
اتـخــذت عــام  2005حــول الجعالة والـشـطــور التي
ُ"ي َ
ّ
السياسية
تالعب بها غالبًا" ،وإلغاء الحمايات
ّ
ّ
تتحول نقابة
والطائفية عــن املستوصفات ،وأن
الصيادلة شريكًا لوزارة الصحة في اتخاذ أي قرار
ّ
خاص باملهنة ،إضافة إلى إقرار مشاريع القوانني
املوجودة في مجلس النواب التي من شأنها تطوير
ّ
الصحية.
دور الصيدلي في املنظومة

مياومو معمل الجية الــحــراري
محرومون رواتبهم

جدول تركيب الغاز أغلى بنحو  127دوالرًا من جدول تركيب البنزين (مروان طحطح)

(« ،)%6.99ارنال فيننس» (،)%36.12
وبالتالي تنتهي امللكية في مكان في
العالم.
ـ ـ «يــون ـي ـغــاز» مـمـلــوكــة م ــن مـحـمــود
ال ـ ـص ـ ـيـ ــدانـ ــي وغـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة أس ـه ـم ـه ــا
مملوكة مــن شــركــة يونيغاز غــروب
ل ـي ـم ـت ــد املـ ـسـ ـجـ ـل ــة ف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا.
وملكية الـصـيــدانــي ال تقتصر على
ه ــذه ال ـشــركــة ف ــي م ـج ــال الـ ـغ ــاز ،بل
تـمـتــد إل ــى شــركــة «ن ـي ــوغ ــاز» أيـضــا
الـ ـت ــي ت ـم ـل ــك  %94.6مـ ــن أس ـه ـم ـهــا
«م ـج ـمــوعــة ال ـص ـيــدانــي هــولــدي ـنــغ»
وي ـح ـمــل ن ــزي ــه م ـح ـمــود ال ـص ـيــدانــي
 %5من أسهمهاّ .
حصة «يونيغاز»
ال ـس ــوق ـي ــة ت ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـن ـس ـبــة  %10مــن
واردات الغاز.
ـ ـ ـ «غـ ـ ـ ــاز الـ ـ ـش ـ ــرق» هـ ــي ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
ال ـشــركــات الـخـمــس املـحـتـكــرة للغاز
في لبنان ،إذ تصل ّ
حصتها السوقية
إل ــى  %25مــن الـ ـ ــواردات ،وأسـهـمـهــا
ّ
م ـكـ ّـونــة م ــن  3مــايــن س ـهــم ت ـتــوزع
ع ـل ــى «رومـ ـ ـس ـ ــي انـ ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال»
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %99.99وعـ ـ ـل ـ ــى رئـ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة قـ ـيـ ـص ــر شـ ـح ــادة
رزق الـ ـل ــه (سـ ـه ــم واحـ ـ ـ ــد) وج ـ ــورج
م ـ ـتـ ــى (سـ ـ ـه ـ ــم واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)« .رومـ ـ ـس ـ ــي
انترناشيونال» هي شركة أجنبية
ويتردد بني مستوردي وتجار الغاز
أن ملكيتها تـعــود إلــى طــال الــزيــن
ّ
نفسه وإلى شركائه متى ورزق الله.
ـ ـ «ن ــوردغ ــاز» هــي الـشــركــة الوحيدة
فــي الـشـمــال ،وهــي مملوكة مــن عبد
ال ــرزاق ّ
حجة املحسوب على رئيس
الـحـكــومــة األس ـبــق ف ــؤاد الـسـنـيــورة.
حـ ّـصـتـهــا الـســوقـيــة تـصــل إل ــى %10
من مجمل واردات الغاز.
ـ ـ «كــاملـيــد غ ــاز» مـمـلــوكــة مــن م ــارون

فروقات غير ّ
مبررة بين أكالف
الغاز والبنزين (دوالر أميركي)
جدول تركيب
أسعار الغاز

جدول تركيب
أسعار البنزين

25
40
64
55

3
83
12
20

تخزين
تعبئة
مصاريف
نقل

ش ـمــاس ال ــذي ي ــرأس مـجـلــس إدارة
جمعية مستوردي النفط في لبنان،
وه ـ ــو ي ـم ـل ــك ش ــرك ــة «مـ ــدكـ ــو» ال ـتــي
تستحوذ على ّ
حصة سوقية واسعة
م ــن ت ـج ــارة ال ـن ـفــط ف ــي ل ـب ـنــان .هــذه
الشركة تعمل منذ عقود فــي مجال
تـجــارة الـنـفــط ،ولــديـهــا نـفــوذ واســع
مــع السياسينيّ .
حصتها السوقية
تبلغ  %10من واردات الغاز.

جدول تركيب األسعار

ال ـكــارت ـيــل ي ـح ـ ّـول م ـصــدر ال ـن ـفــوذ إلــى
إي ـ ـ ـ ــرادات ه ــائ ـل ــة .امل ـت ــوس ــط ال ـس ـنــوي
ألربـ ــاح ال ـشــركــات يـبـلــغ  42.2مليون
دوالر ،أي م ــا ي ـ ـ ــوازي  1.055مـلـيــار
دوالر خــال الـسـنــوات ال ـ  25السابقة.
ه ــذا املـك ـســب م ـص ــدره جـ ــدول تــركـيــب
األسعار .الجدول ،كما يمكن تعريفه،
هــو مـجـمــوع األكـ ــاف ال ـتــي تتكبدها
الشركات مقابل استيراد وبيع الغاز
في لبنان بالسعر الذي ّ
تحدده وزارة
الطاقة أسبوعيًا .الجدول يشبه جدول

تــرك ـيــب األسـ ـع ــار ال ـخ ــاص بــالـبـنــزيــن
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت ،إال أن بـ ـع ــض ع ـن ــاص ــره
تختلف ألسباب تقنية.
ال ـج ــدول يـتـضـمــن امل ـصــاريــف والـنـقــل
البحري والتوزيع وأربــاح الدكان .من
كل طن غاز يدخل إلى لبنان ،هناك 25
دوالرًا كلفة تخزين ،و 40دوالرًا تعبئة،
و 64دوالرًا مصاريف ،و 55دوالرًا نقل
بحري ،و 27دوالرًا جمارك .مجمل هذه
األكـ ــاف يـبـلــغ  211دوالرًا ،يتقاضى
امل ـس ـت ــورد مـعـظـمـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة الــى

يتم االحتكار عبر
السيطرة على خزانات
الغاز ذات المنفذ البحري

األرباح املعلنة .الفرق بني جدول تركيب
أس ـعــار ال ـغــاز وج ــدول تــركـيــب أسـعــار
ال ـب ـنــزيــن ك ـب ـيــر جـ ـ ـدًا .ك ـل ـفــة الـتـخــزيــن
فــي البنزين تبلغ  2.70دوالر عــن كل
طــن ،أمــا التعبئة التي تحصل عليها
الشركات املستوردة فهي مدرجة في
جدول البنزين ضمن «عمولة صاحب
املحطة» بقيمة  1900ليرة عن كل ليتر.
أم ــا كـلـفــة الـنـقــل فـتـبـلــغ  20دوالر عن
كــل ط ــن ،وامل ـصــاريــف املـصــرفـيــة تبلغ
 1.17دوالرًا ...مجموع املصاريف التي
تتضمن تأمني وغــرامــة تأخير ورسم
م ــرف ــأ وم ـع ــام ــات ج ـمــرك ـيــة ومــراق ـبــة
ومختبر وإجازة استيراد ومصاريف
بنكية وغيرها ،ال تزيد على  12دوالرًا
ف ــي ج ـ ــدول ال ـب ـن ــزي ــن ،م ـق ــارن ــة م ــع 64
دوالرًا فــي ج ــدول الـغــاز .نقل البنزين
ال يزيد على  83دوالرًا للطن الواحد،
مقابل  55دوالرًا في جدول الغاز.
في املجمل ،إن جدول تركيب الغاز أغلى
بنحو  127دوالرًا مــن ج ــدول تركيب
ال ـب ـن ــزي ــن .ل ـي ــس ه ـن ــاك مـ ـب ـ ّـرر واض ــح
لهذا الـفــرق ،وخصوصًا أن املعامالت
واألكـ ــاف متشابهة بينهما تقريبًا،
مــع ف ــارق أســاســي أن صــاحــب املحطة
ي ـح ـصــل ع ـلــى ج ـعــالــة ب ـيــع ال ـب ـنــزيــن،
وأصحاب الشاحنات يحصلون على
جعالة نقل البنزين ،وشركات التوزيع
ت ـح ـصــل ع ـل ــى ج ـعــال ـت ـهــا أيـ ـض ــا ،أم ــا
جعالة معامل تعبئة الغاز فهي تذهب
إلــى جيوب الشركات الخمس .ال ـ 127
دوالرًا على الطن الواحد تساوي 25.4
مـلـيــون دوالر س ـنــويــا ،وه ــي تـســاوي
 635مليون دوالر على مدى السنوات
الـ  25املاضية.

اعتصم ّ
العمال املياومون في معمل الجية الحراري،
أم ــام املبنى اإلداري فــي املـعـمــل ،أم ــس ،احتجاجًا
على قطع الرواتب الشهرية عنهم .ويستند هؤالء
إلى وثيقة إحالة صادرة عن املدير العام ملؤسسة
كهرباء لبنان كمال حايك ،منذ عام  ،2012بوجوب
دف ــع روات ــب جميع الـعـ ّـمــال املـيــاومــن فــي مهلة ال
ّ
تتجاوز الخامس من كل شهر ،للمطالبة برواتبهم
ّ
املستحقة .واستغلوا الفرصة لتجديد مطالبهم
بالدخول إلى مالك مؤسسة كهرباء لبنان استنادًا
إلى خبرتهم ،ال إلى امتحانات في مجلس الخدمة
ّ
املدنية.

ّ
استحداث خط جوي
بين بيروت والعقبة
انضمت شركة طيران "األجنحة امللكية األردنية"
إلى شركات الطيران العاملة في لبنان ،وبدأت منذ
أمــس ،بتسيير رحالتها الجوية املباشرة ما بني
العقبة (جنوب األردن) وبـيــروت ،بمعدل رحلتني
ّ
أسبوعيًا يومي االثـنــن والجمعة ،مــا يــوفــر ثالث
ساعات في النقل البري من مطار ّ
عمان إلى العقبة
وشواطئها.
ّ
ي ـ ـن ـ ـض ـ ــوي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــط
الـ ـج ـ ّ
ـوي امل ـس ـت ـحــدث على
ّ
أهـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة س ـ ـيـ ــاحـ ــيـ ــة ع ـلــى
ال ـب ـل ــدي ــن ب ـح ـســب امل ــدي ــرة
ال ـع ــام ــة لـ ـ ــوزارة الـسـيــاحــة
ن ــدى ال ـس ــردوك ،نـظـرًا إلــى
ّأن "ال ــواف ــدي ــن م ــن األردن
ّ
شكلوا النسبة األكـبــر في
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،مــع مــا يعنيه ذل ــك من
إزالة األسباب التي ّ
سببت تراجعًا في عدد السياح
األردن ـيــن الــذيــن ي ــزورون لـبـنــان ،وك ــان معظمهم
يأتي من طريق البر".
فــي املـقــابــل ،أشــار مفوض السياحة واالستثمار
فــي سلطة منطقة العقبة االقـتـصــاديــة الـخــاصــة،
شرحبيل ماضي ،إلى أن "هذا الخط الجوي يأتي
ّ
استراتجية منطقة العقبة االقتصادية
ضمن إطار
ال ـخــاصــة ،لتشغيل املــزيــد مــن الـخـطــوط الـجـ ّـويــة،
ً
وخصوصًا مع بيروت ،لكون العقبة تشهد إقباال
من اللبنانيني".

