الجمعة  7نيسان  2017العدد 3147

مجتمع وإقتصاد

7
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حركة أمل تنهي إضراب موظفي الصيانة في مجمع الحدث
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ل ــاج ـئ ــن
السوريني ،أنه ناقش األمر مع رئيس
ّ
الحكومة سعد الـحــريــري ،وأن هناك
تــوجـهــا جــديــا إلدراج املــوضــوع على
أول جـلـســة ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء تمهيدًا
للتفاوض مــع «شــركــة دن ــش» بهدف
استيعاب غالبية املوظفني ،على حد
تعبير املصدر .ويشير املصدر إلى أن

فاتن الحاج
ل ـيــل أول م ــن أمـ ــس ،عـ ــادت الـكـهــربــاء
واملـيــاه إلــى وح ــدات مجمع الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـح ــدث ،بـعــد تعطيل
للدراسة واألعمال املخبرية واإلدارية
دام ن ـح ــو  10أيـ ـ ـ ــام ،ب ـف ـع ــل إضـ ـ ــراب
موظفي الصيانة والتشغيل.
املـ ــوظ ـ ـفـ ــون عـ ـلـ ـق ــوا إضـ ــراب ـ ـهـ ــم بـ ـن ـ ً
ـاء
ٍّ
عـ ـل ــى «تـ ـ ـم ـ ــن» م ـ ــن ج ـ ـهـ ــات ن ـق ــاب ـي ــة
م ـح ـســوبــة ع ـلــى ح ــرك ــة أمـ ــل شــارك ّــت
فــي م ـفــاوضــات م ـبــاشــرة مــع املـشــغــل
ال ـجــديــد (ش ــرك ــة دن ــش ل ـل ـم ـقــاوالت).
العام بشارة
رئيس االتحاد العمالي
ّ
األسـ ـم ــر ،ق ــال ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» إنـ ــه أبـلــغ
ّ
اللجنة بأن املفاوضات أثمرت موافقة
الـ ـش ــرك ــة عـ ـل ــى ت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود مــع
املوظفني الذين كانوا يعملون
جميع ّ
م ــع امل ـشــغــل ال ـســابــق (ش ــرك ــة خــرافــي
ن ــاش ـي ــون ــال) ،م ــع تـعـهــد بالتسجيل
ال ـف ــوري لـهــم فــي ال ـص ـنــدوق الوطني
ّ
للضمان االجـتـمــاعــي .وأش ــار إلــى أن
وف ـدًا واسـعــا مــن املوظفني زاره أمس
فــي مـقــر االت ـح ــاد الـعـمــالــي ،وق ــد ركــز
فــي حــديـثــه مـعــه عـلــى أهـمـيــة ابــاغــه
بــأي خلل قد يحدث في االتـفــاق ،كما
س ـم ــاه .أمـ ــا رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـعـمــالــي
َّ
في حركة أمــل ،علي حمدان ،فــرأى أن
الشركة تحلت بالجرأة حني تعهدت
بأخذ كل املوظفني قبل صدور أي قرار
في مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
في هذا الوقت ،ينتظر مجلس اإلنماء
واإلع ـمــار تكليفًا رسميًا مــن مجلس
الـ ــوزراء لـبــدء مـفــاوضــات رسمية مع
الشركة الجديدة ،باعتبار أن الحفاظ
ع ـلــى دي ـمــومــة ع ـمــل املــوظ ـفــن يــرتــب
ت ـغ ـي ـي ــرات ف ــي دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
يـنــص عـلــى تــوقـيــع الـعـقــود مــع %50
منهم فقط.
ّ
مصدر مطلع على امللف فــي مجلس
اإلنماء واإلعمار نفى لـ «األخبار» أن
يكون املجلس قد أجرى اتفاقًا رسميًا
مع الشركة حتى اآلن ،لكن ما حصل
ّ
أن وزيــر التربية م ــروان حـمــادة أبلغ
امل ـج ـلــس قـبـيــل س ـف ــره إل ــى بــروكـســل

مجلس اإلنماء واإلعمار
ينتظر تكليفًا رسميًا
من مجلس الوزراء

«التكليف الرسمي من مجلس الوزراء
يـخــولـنــا ال ـت ـفــاوض مــع الـشــركــة على
قيمة جديدة للعقد».
ّ
لكن ما صحة أن القيمة سترتفع من
 18مليون دوالر على  3سـنــوات إلى
 26مليون دوالر ،أي بزيادة  8ماليني
دوالر؟ يـجـيــب امل ـص ــدر« :ل ــم نتحدث
بـ ــاألرقـ ــام بـ ـع ــد» .وت ـف ـي ــد امل ـع ـلــومــات
ب ـ ـ ـ ــأن م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار
َّ
ب ـ ــدأ مـ ـف ــاوض ــات غ ـي ــر رس ـم ـي ــة ،وأن
املفاوضات الرسمية ستركز على أن
ال يرتفع املبلغ عن  27مليون دوالر،
وه ــو سـعــر الـشــركــة الـثــانـيــة« ،شــركــة
حمود للمقاوالت» ،التي خسرت في
املناقصة االخيرة ،وذلك كي ال ُت َّ
عرض
نتائج املناقصة العمومية للتشغيل
وال ـص ـيــانــة لـخـطــر ّال ـط ـعــن ،وإن كــان
الـ ـبـ ـع ــض ي ـع ـت ـب ــر أن ـ ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـن ــاك
اسـتـعــداد ل ــدى أي الـشــركــات األخ ــرى
ّ
لتسلم ما َّ
سموه «كرة النار».

الحكومة للتفاوض مع «دنش»
الستيعاب غالبية الموظفين
(هيثم الموسوي)
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مشروع الموازنة :إجراءات تهدد الضمان باإلفالس
ّ
نــفــذ ع ــدد مــن مــوظـفــي مــراكــز الضمان
االجتماعي وبعض النقابات العمالية،
أمــس ،اعتصامات ُم ّ
تفرقة فــي مناطق
ً
ُ
مختلفة ،تلبية لدعوة نقابة مستخدمي
الـصـنــدوق الوطني االجـتـمــاعــي ،وذلــك
احتجاجًا على املادتني  54و 68اللتني
أدرجتهما الحكومة في مشروع قانون
ّ
املوازنة العامة لعام  ،2017واملتعلقتني
ب ـ ــ»إل ـ ـغـ ــاء م ــوج ــب حـ ـص ــول ال ـش ــرك ــات
الخاصة على بــراءة ذمة من الصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االجـتـمــاعــي إال في
حالتي التصفية والحل» ،وســداد جزء
بسيط من ُمستحقات الضمان املترتبة
ع ـلــى ال ــدول ــة ،م ــن دون أن تـلـحــظ دفــع
غرامات التأخير والفوائد على الديون،
ً
مـ ــا ي ـش ـطــب أم ـ ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة مـسـتـحـقــة
للصندوق.
ُ
َّ
ي ــرى املـعـتـصـمــون أن تــداع ـيــات هاتني
ُ
امل ــادت ــن س ـت ــؤدي حـكـمــا إل ــى «إف ــاس
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»،
وبــالـتــالــي إل ــى «ح ــرم ــان أك ـثــر مــن ثلث
الشعب اللبناني خدمات الضمان من
اس ـت ـش ـفــاء وط ـبــابــة وت ـعــويــض نـهــايــة
الخدمة» ،على ّ
حد تعبير رئيس دائرة
الضمان في طرابلس محمد زكي ،الذي
طــالــب املـعـنـيــن بــالـعـمـ ُـل ملـنــع حـصــول
ذلــك «ضـمــانــا لحقوق املستفيدين من
الضمان» .يطالب املعتصمون الحكومة
بالتراجع عــن هــذه ال ـق ــرارات «مــن أجل

أصبح متاحًا ّ ألصحاب
العمل التهرب من
سداد االشتراكات

صحتنا وصحة أبنائنا والوقوف بكل
ق ــوة بــوجــه الـ ـق ــرارات الـظــاملــة ( )..التي
تطاول الفقير».
يوضح أمني صندوق االتحاد العمالي
ف ــي ال ـش ـم ــال ،شـ ــادي ال ـس ـيــد ،أن ــه لــوال
بــراءة الذمة للضمان «النهار الضمان
ُ ّ
ماليًا» ،الفتًا إلى أن بــراءة الذمة تشكل
رادعــا أمــام املؤسسات الخاصة ،وأنها
ُ
ت ـل ــزم ـه ــا ب ـ ـسـ ــداد االش ـ ـتـ ــراكـ ــات بـغـيــة
االس ـت ـح ـص ــال ع ـل ـي ـهــا (بـ ـ ـ ــراءة ال ــذم ــة)

س ـن ــوي ــا .وي ـض ـي ــف« :إذا أقـ ـ ــرت املـ ــادة
 54فــي املـجـلــس الـنـيــابــي سيتيح ذلــك
للشركات وأرب ــاب العمل واملــؤسـســات
ّ
التهرب من ســداد متوجباتهم املالية؛
وكأن الحكومة تقول ألصحاب العمل ال
ُت ّ
سددوا اشتراكات الضمان».
يندد رئيس نقابة مستخدمي وعمال
مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الـشـمــالــي كـمــال
مـ ــولـ ــود ،ب ـح ــرم ــان صـ ـن ــدوق ال ـض ـمــان
إيرادات مالية كبيرة« ،ما يهدد استقرار
ال ـص ـنــدوق الـضــامــن ألك ـثــر مــن مليون
ّ
و 400أل ــف ل ـب ـنــانــي» .وف ــي م ــا يتعلق
باملادة  68التي تنص على سداد الدولة
ج ــزءًا بسيطًا مــن مستحقات الضمان
دون أن تلحظ فوائد كما جرت العادة،
وم ــن دون تـحــديــد مـهــل زم ـن ـيــة ،يـقــول
مولود إنه ال بد من التذكير بأن الدولة
«ال تقوم بـســداد متوجباتها السنوية
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وه ــي
بحدود  380 - 350مليار ليرة ،واملبالغ
املتراكمة عليها لغاية نهاية عام 2016
بلغت نحو  1900مليار ليرة» .وأضاف:
«م ـ ــا ي ـع ـنــي أن الـ ــدولـ ــة أعـ ـف ــت نـفـسـهــا
م ــن االلـ ـت ــزام ال ـ ــدوري وامل ـن ـظــم لـلـســداد
وم ــن فــوائــد تـلــك األم ـ ــوال ،مــع الـعـلــم أن
الضمان يدفع فوائد على األمــوال التي
يـسـتـخــدمـهــا م ــن ص ـنــادي ـقــه الـخــاصــة
لسد العجز بسبب ع ــدم س ــداد الــدولــة
متوجباتها املالية».

كأس مازيراتي للبولو 2017
فريق أبوظبي يفوز باملركز األول
في نهائي كأس مازيراتي دبي للبولو 2017
اختتمت فعاليات جولة مازيراتي
العاملية للبولو  ،2017والتي
انعقدت في نادي دزرت بالم
للبولو من مارس  11إلى ،17
بتتويج فريق أبوظبي فائزًا بـكأس
مازيراتي دبي للبولو بعد أدائه
االستثنائي في البطولة النهائية
بنتيجة  7مقابل .4
وشارك في البطولة ستة فرق بولو
تضمنت العبني محترفني وهواة
من اإلمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية السعودية ،واململكة املتحدة واألرجنتني؛ وخاضت
مباريات مليئة باملرح والتشويق .و قد حضر السيد علي سعيد جمعة
البواردي ،رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرياضة البولو ومؤسس
منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو و أيضا حضر نخبة من املشاهير
وكبار الشخصيات وضيوف الشرف الذين استمتعوا بهذه الفعالية
ممثال لبنان.
الختامية ونخص بالذكر اإلعالمي وسام بريدي
َ
www.maseratipolo.com.

