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مجتمع وإقتصاد
متابعة

نال التيار النقابي
المستقل  %34من
أصوات المندوبين
(هيثم الموسوي)

انتخابات األساتذة الثانويين

الرابطة باقية
في قبضة األحزاب
مجددًا ،انتصرت
المحاصصة بين
أحزاب السلطة في
انتخابات رابطة
أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي،
فيما اقترع  %34من
المندوبين لمصلحة
الخيار اآلخر داخل
الرابطة ...الرئاسة ال
تزال ّ
سرًا من أسرار
االتفاق ،إال أن
األساتذة ّ
يرجحون
أنها ستذهب الى
حركة أمل هذه
ّ
المرة

فاتن الحاج
ل ـل ـمــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـطـبــق ائـ ـت ــاف من
أحـ ـ ـ ــزاب  8آذار و 14آذار وال ـت ـي ــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي عـ ـل ــى راب ـ ـطـ ــة أسـ ــاتـ ــذة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـث ــان ــوي ال ــرس ـم ــي .ف ــازت
الــائـحــة املـسـمــاة «الـعـمــل الـنـقــابــي»
بمقاعد الهيئة اإلداري ــة ال ــ ،18وبقي
ال ـق ــرار الـنـقــابــي مـمـســوكــا بــالـكــامــل،
وق ـضــي ع ـلــى أي أم ــل ف ــي اس ـت ـعــادة
هــذه الــرابـطــة لــدورهــا التاريخي في
محاولة قيادة الصراع االجتماعي.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ــالـ ــت الئ ـ ـحـ ــة ال ـت ـي ــار
النقابي املستقل التي تضم الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي والـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلس ــام ـي ــة
وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن
 %34مــن أص ــوات الناخبني ،مــا دفع
ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـت ـيــار ج ــورج سـعــادة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول« :م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ـ ّـدة ،يـثـبــت
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي أن ــه ال تــزال
ه ـنــاك ق ــاع ــدة واس ـع ــة م ــن األس ــات ــذة
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــن ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عــن
االستقاللية النقابية للرابطة ،وهذه
ال ـن ـس ـبــة ت ــؤس ــس ل ـحــركــة م ـعــارضــة
جدية ،ضمن الوحدة النقابية ،ضد
ت ـج ـمــع أحـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـطــة ،وس ـت ــؤدي
دور صمام أمان لعدم تفريط الرابطة
املقبلة بالحقوق ،ومحاسبتها ما لم

تضع خطة تحرك واضحة دفاعًا عن
سـلـسـلــة رت ــب وروات ـ ــب تـضـمــن هــذه
الحقوق واملوقع الوظيفي معًا».
خاضت االنتخابات  3لوائح (الئحة
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،الئـ ـح ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ـن ـقــابــي
املستقل والئحة لجنة الحفاظ على
م ــوق ــع أسـ ـت ــاذ ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـث ــان ــوي)،
وتـ ـمـ ـح ــورت املـ ـع ــرك ــة ح ـ ــول ع ـن ــوان
أســاســي« :أي سلسلة رتــب وروات ــب
ي ــري ــد األسـ ــاتـ ــذة الـ ـث ــان ــوي ــون؟ وهــل
س ـي ـق ـب ـل ــون ب ــال ـن ـس ـخ ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
حــالـيــا ف ــي أدراج املـجـلــس الـنـيــابــي،
أي الـسـلـسـلــة ال ـتــي أعــدت ـهــا اللجنة
الـنـيــابـيــة الـفــرعـيــة الـثــانـيــة بــرئــاســة
جورج عدوان؟».
أقطاب الالئحة األولى جزموا بأنهم
أب ـل ـغــوا أح ــزاب ـه ــم ،بـحـســب م ــا يـقــول

الـنـقــابــي نــزيــه ج ـبــاوي ل ــ«األخ ـبــار»،
أن رابـطــة أســاتــذة التعليم الثانوي
لن تقبل بسلسلة ال تعطي الحقوق
وال تـحــافــظ عـلــى امل ــوق ــع الــوظـيـفــي،
ولن تتراجع قيد أنملة عن الفارق مع

أبلغ النقابيون
أحزابهم أنهم لن يرضوا
بـ{سلسلة عدوان»

القطاعات الوظيفية (  6درجــات مع
أستاذ الجامعة اللبنانية %60 ،مع
موظف اإلدارة العامة ،و 10درجــات
مع معلم املرحلة األساسية) .ويشير
يــوســف كـنـعــان الـ ــذي فـ ــاوض بــاســم
الـتـعـبـئــة ال ـتــربــويــة ل ـحــزب ال ـلــه إلــى
أن االتـجــاه هــو لعدم قبول «سلسلة
عـ ـ ـ ـ ــدوان» ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـس ـق ــف ال ــذي
ترضى بــه النقابات هــو نفسه الــذي
ترضى به األحزاب.
ّ ّ
إال أن األمني العام للحزب الشيوعي
حنا غريب الــذي حضر صباحًا إلى
ّ
مــركــز االق ـتــراع ،أوض ــح أن األســاتــذة
ال ـثــانــويــن ل ــم يـخـتـلـفــوا ي ــوم ــا على
حـقــوقـهــم ومــوقـعـهــم الــوظـيـفــي ،ومــا
ينقص رابطتهم هو الـقــرار النقابي
امل ـس ـت ـق ــل الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــال ـض ـغــط

مؤشر

بورصة بيروت ترتفع  %3.69في عام 2016

تصميم رامي ّ
عليان

ُخ ـتــم ع ــام  2016بتسجيل زيـ ــادة سـنـ ّ
ـويــة بنسبة
 %3.69في أنشطة البورصة ،على ما يشير تقرير
نـشــره مــركــز الـبـحــوث فــي "بـلــوم بـنــك" ،مــا ّأدى إلى
ّ
السوقية بنسبة  ،%4.33فوصلت إلى
رفــع القيمة
 10.20مليارات دوالر أميركي ،فيما ارتفع إجمالي
حجم وقيمة األسهم املتداولة من  55.22مليون سهم
بقيمة  496.85مليون دوالر عام  ،2015إلى 108.25
ماليني سهم بقيمة  884.73مليون دوالر أميركي
عام  ،2016وهي القيمة األعلى منذ خمس سنوات.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،اسـتـمـ ّـر الـتـبــاطــؤ فــي أداء الـســوق
خالل النصف ّ
األول من عام  ،2016املنسحب منذ
ال ـعــام ال ـســابــق ،بـحـيــث أغـلـقــت ال ـبــورصــة فــي شهر
كانون الثاني  2016على تراجع بنسبة  %1.41على
مستوى سنوي ،وهو ما استمر حتى شباط املاضي.
فــي املقابلّ ،
سجل شهر آذار نـمـ ّـوًا بنسبة %2.74
ّ
العمومية
(بـعــد كـشــف امل ـصــارف عــن مـيــزانـيــاتـهــا
وتوزيع األرباح على املساهمني) ،لتتراجع البورصة
فــي شهر نيسان بنسبة ( %2.54يـ ّ
ـردهــا التقرير
االشتباكات الحاصلة في مخيم عني الحلوة في
إلى
ّ
ّ
صيدا التي أثرت على بيئة األعمال) .إلى ذلك ،عوض
النصف الثاني من العام املاضي خسائر النصف

ّ
األول ،وذل ــك بعد إنـجــاز االنـتـخــابــات الــرئــاسـ ّـيــة ،إذ
ّ
ّ
ّ
حقق مؤشر األسهم نموًا بنسبة  ،%5.37ووصلت
نقاطه إلــى  ّ 1139.05نقطة (املـسـتــوى األعـلــى منذ
خمس سـنــوات) .وحقق شهر تشرين ّ
األول زيــادة
بـنـسـبــة  %6.02ف ــي سـ ــوق األسـ ـه ــم ،فـيـمــا فـقــدت
البورصة زخمها في الشهرين األخيرين من العام،
نتيجة التباطؤ التجاري ،وترجم ذلك تراجعًا شهريًا
فوصل املؤشر إلى  1212.73نقطة.
بنسبة ،%0.42
ّ
في العام املاضي ،حقق كل من "بلوم بنك" و"عودة"
األداء األفضل بني البنوك في تــداوالت البورصة ،إذ
ارتفع سعر سهم ّ
األول بنسبة  %12.77الى $10.6
للسهم ،والثاني بنسبة  %12.40الى  $6.80للسهم.
ّأما التداول األسوأ فكان من نصيب سهم "بيمو" الذي
خسر  %10.53من قيمته ووصل إلى  ،$1.7وأسهم
مصرف  BLCمن فئة  Bو Cالتي تراجعت بنسبة
 %2.44و %0.99على التواليّ .أما أسهم "سوليدير"
من الفئة  Aو Bفتراجعت بنسبة  %6.15و%5.15
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،لـتـبـلــغ أس ـعــارهــا  $10.38و.$10.5
ّ
وسجلت أسهم االسمنت أكبر انخفاض خالل العام،
فتراجعت أسهم هولسيم بنسبة  %19.08لتصل
إلى .$11.75

