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مجتمع

مجتمع
متابعة

على الغالف إعادة الحياة الى النقابات والعمل النقابي هي أبرز خالصات الحكم القضائي الذي صدر في قضية مصروفي
الشركة وقضى بحبس مديرها التنفيذي
أدان
عمال «سبينيس» العالقة منذ ست سنوات .القرار ـــ السابقة
ً
الذي ّ
ُ
وألزمهما بدفع تعويضات ،ليس انتصارًا للحريات النقابية فحسبّ ،بل يشكل مناسبة إلعادة إنتاج حركات نقابية فعلية
في لبنان ،وإلعادة التوازن بين ّ
العمال وأصحاب العمل بعدما اختل لمصلحة األخيرين بفعل األزمة االقتصادية

«ليسيه عبد القادر» على الئحة الجرد:
المماطلة مستمرة واألهالي يعاودون التحرك

ّ
يا عمال لبنان ...أحيوا نقاباتكم!
سابقة قضائية تنتصر لمصروفي «سبينيس»
هديل فرفور
في سابقة قضائية تجعل أصحاب
ال ـع ـمــل عــرضــة ملــاح ـقــة جــزائ ـيــة في
حــال منعهم العمال من ممارسة أي
من حقوقهم األساسية (ومــن بينها
الحرية النقابية) ،أصــدرت القاضية
امل ـن ـفــردة الـجــزائـيــة فــي ب ـيــروت رلــى
صـفـيــر ،ف ــي  20م ــن الـشـهــر املــاضــي،
ق ـ ـ ــرارًا ق ـض ــى بـ ــإدانـ ــة ش ــرك ــة «غـ ــراي
م ــاك ـن ــزي رايـ ـت ــل» (امل ــال ـك ــة لسلسلة
«س ـب ـي ـن ـيــس») وم ــدي ــره ــا الـتـنـفـيــذي
البريطاني مايكل رايت ،استنادًا الى
املادة  329من قانون العقوبات التي
تعاقب بالحبس من شهر إلــى سنة
كل فعل «من شأنه أن ّ
يعوق اللبناني
عن ممارسة حقوقه املدنية بالتهديد
والـ ـش ـ ّـدة أو ب ــأي وس ـي ـلــة أخـ ــرى من
وسائل اإلكراه املادي أو املعنوي»
وكـ ـ ــان ث ــاث ــة عـ ـم ــال م ـص ــروف ــن مــن
ال ـش ــرك ــة ،هـ ــم :م ـي ــاد ب ــرك ــات ،إيـلــي
أب ــي ح ـنــا وس ـم ـيــر طـ ــوق ،ق ــد رف ـعــوا
ق ـب ــل س ــت سـ ـن ــوات دعـ ـ ــوى جــزائ ـيــة
ضـ ـ ّـد ال ـش ــرك ــة وم ــدي ــره ــا الـتـنـفـيــذي
«الشتراكهما في منعهم من ممارسة
حريتهم النقابية» ،وفــق ما ورد في
ن ــص ال ــدع ــوى .ال ـثــاثــة أس ـس ــوا عــام
 ،2012مع عشرات العمال في مختلف
ف ـ ـ ــروع ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،نـ ـق ــاب ــة ل ـل ـم ـطــال ـبــة
بـحـقــوق الـعـمــال ،وخـصــوصــا حقهم
ف ــي تـطـبـيــق م ــرس ــوم زي ـ ــادة األج ــور
آنذاك (راجع ست سنوات على قضية
ع ـ ـمـ ــال «سـ ـبـ ـيـ ـنـ ـي ــس» :ه ـ ــل ُي ـن ـصــف
القضاء العمل النقابي؟ https://al-
.)253497/akhbar.com/Community
وقد مارست الشركة يومها ضغوطًا
كبيرة على الـعـمــال لــوقــف نشاطهم
الـنـقــابــي ،وصــرفــت جميع الـقـيــادات
النقابية من العمل.
ق ـ ـ ــرار ال ـق ــاض ـي ــة ص ـف ـي ــر نـ ـ ـ ّـص عـلــى
حـ ـب ــس راي ـ ـ ــت ملـ ـ ــدة شـ ـه ــر «عـ ـل ــى أن
يــوقــف تنفيذ الـعـقــوبــة املـقـضــي بها
بحقه في حال تسديده نصف قيمة
املبالغ املحكوم بها ملصلحة املدعني
ال ـش ـخ ـص ـيــن خ ـ ــال م ـه ـلــة ش ـهــريــن
( .»)...ك ـمــا غ ـ ّـرم ــت ال ـش ــرك ــة خمسة
مــايــن لـيــرة «عـلــى أن يــوقــف تنفيذ
ال ـع ـق ــوب ــة امل ـق ـض ــي ب ـه ــا ب ـح ـق ـهــا فــي

الشركة استأنفت الحكم الذي قضى بدفع تعويضات ّ
للمدعين وبحبس مديرها التنفيذي (هيثم الموسوي)

ح ــال قـيــامـهــا بـتـســديــد نـصــف قيمة
املبالغ املحكوم بها ملصلحة املدعني
ً
الشخصيني ( .»)...وأل ــزم الـقــرار كال
مــن راي ــت والـشــركــة بــدفــع  40مليون
ليرة على سبيل التعويض لكل من
املدعني« ،بالتكافل والتضامن في ما
بينهما ،وعلى أســاس التساوي في
الحصص».
املـحــامــي ن ــزار صــاغـيــة لـفــت إل ــى أنها
ُ
امل ــرة األول ــى الـتــي تـطـ ّـبــق فيها امل ــادة
 329ف ــي الـقـضــايــا الـعـمــالـيــة ،مشيرًا
إلى أن لهذا الحكم ُأهمية فائقة .وفي
مؤتمر صحافي لـ«املفكرة القانونية»
و«ح ــرك ــة م ــواط ـن ــون وم ــواط ـن ــات في
ّ
دولـ ـ ـ ـ ــة» ،أم ـ ـ ــس ،أوض ـ ـ ــح ص ــاغـ ـي ــة أن
الدعوى «ليست دعوى عمالية عادية

يـ ـط ــال ــب ف ـي ـه ــا أج ـ ـيـ ــر ب ـت ـع ــوي ـض ــات
ع ـلــى خـلـفـيــة االعـ ـت ــداء ع ـلــى حـقــوقــه،
بــل دع ــوى جــزائـيــة سـعــى األج ـيــر من
خــالـهــا إل ــى تـحــريــك الـحــق ال ـعــام في
ّ
مواجهة صاحب العمل ،ألن االنتهاك
الذي ّ
تعرض له ال يشكل اعتداء عليه
ي ـن ـت ـه ــي ب ـت ـع ــوي ـض ــات وح ـ ـسـ ــب ،بــل
اعـتــداء على املجتمع برمته يجدر أن
ينتهي بعقوبة جزائية».
وأشـ ـ ــار صــاغ ـيــة إلـ ــى أن هـ ــذا الـحـكــم
ي ـج ـع ــل م ـخ ــال ـف ــات أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـمــل
ع ــرض ــة ملــاح ـقــة ج ــزائ ـي ــة ك ـل ـمــا ُمـنــع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال م ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة ح ـ ــق م ــدن ــي
أس ــاس ــي (ال ـح ــري ــة الـنـقــابـيــة أح ــده ــا،
لـكـنـهــا لـيـســت ال ــوح ـي ــدة) .ك ـمــا أن له
«أهمية مضاعفة في الزمن الحاضر:

للمرة األولى
ُت ّ
طبق المادة
 329في القضايا
العمالية بما يجعل
مخالفات أصحاب
العمل عرضة
لمالحقة جزائية

ففيما يزيد بفعل األزمــة االقتصادية
الالتوازن الواقعي بني أصحاب العمل
ّ
امللح أن يتدخل
والعمال ،يصبح من
ال ـ ـقـ ــانـ ــون وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء إلع ـ ـ ـ ــادة بـعــض
التوازن الى هذه العالقات».
وزيـ ــر الـعـمــل ال ـســابــق شــربــل نـحــاس
ّ
اعتبر أن الحكم ُيشكل مناسبة «إلعادة
إن ـت ــاج ح ــرك ــات نـقــابـيــة فـعـلـيــة تـكــون
طرفًا قويًا في ظل األزمة االقتصادية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ـع ـم ــال
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى ض ـ ــرورة
البناء على الحكم «لتقوية النقابات
وت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ــن ل ـع ــب دور امل ـف ــاوض
عـنــدمــا يـتــم ت ــوزيــع خـســائــر األزمـ ــة»،
ُمـصـ ّـوبــا على أداء ممثلي العمال من
اتحادات ونقابات وتهميشهم أهمية

أخذ املبادرة في ظل الظروف الراهنة.
ص ـ ــاغـ ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــل أن تـ ـ ــأخـ ـ ــذ مـ ـح ــاك ــم
امل ـط ـب ــوع ــات ال ــوق ــائ ــع الـ ـج ــدي ــدة فــي
االع ـت ـبــار «ورد دعـ ــاوى ال ـقــدح وال ــذم
ال ـت ــي ق ــدم ــت ض ــد ال ــذي ــن دافـ ـع ــوا عن
ال ـع ـم ــال واألج ـ ـ ـ ـ ــراء» ،ف ــي إش ـ ــارة ال ــى
دعاوى القدح والذم التي رفعها رايت
ض ــد ن ـح ــاس وال ــزم ـي ــل مـحـمــد زبـيــب
ال ـل ــذي ــن ص ـ ــدرت ف ــي حـقـهـمــا ق ـ ــرارات
قضائية عن محكمة املطبوعات قضت
بــإدان ـت ـه ـمــا ،وال يـ ــزال ال ـبــت الـنـهــائــي
فيها عالقًا أمام محكمة التمييز.
العامل املـصــروف سمير طــوق أهــدى
الحكم الى جميع العاملني والعامالت
في لبنان ،إذ إنه «سابقة على العمال
البناء عليها ألن قبل الحكم ليس كما
بعده».
امل ــؤتـ ـم ــرون انـ ـتـ ـق ــدوا غ ـي ــاب وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام وت ـجــاه ـل ـه ــا ت ـغ ـط ـيــة قـضـيــة
حقوقية بـهــذا الـحـجــمُ ،مـشـيــريــن الــى
حـجــم الـضـغــوط الـتــي مــارسـهــا رايــت
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـ ــدع ـ ــوى ب ـف ـع ــل ع ــاق ــات ــه
بـ ـبـ ـع ــض امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
وبحجم األم ــوال التي دفعها «والتي
مــن األرج ــح أنها أكثر بكثير مــن تلك
التي كــان يمكن أن يصرفها لــو ّ
طبق
م ــرس ــوم األج ـ ـ ـ ــور» ،ب ـح ـســب ن ـ ّـح ــاس.
الوزير السابق سأل ما إذا كان األمن
ال ـع ــام سـ ُـيـبـقــي عـلــى إق ــام ــة رايـ ــت في
لبنان ،رغــم إدانـتــه جــزائـيــا ،كما سأل
عن دور وزارة العمل في هذه القضية
وموقفها بعد القرار.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن ال ـشــركــة اسـتــأنـفــت
ال ـح ـك ــم ،م ــا ي ـع ـنــي أن «امل ــواجـ ـه ــة لــم
تنته بـعــد» على حـ ّـد تعبير صاغية.
وف ــي م ـعــزل ع ــن نـتـيـجــة االسـتـئـنــاف،
إال أن املدعني يراهنون على قوة حكم
الـقــاضـيــة صفير فــي فــرض مـنــاخ في
ال ـق ـض ــاء ي ــراع ــي ال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة
ويحمي حقوق العمال.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ـل ـك ـي ــة
«سـبـيـنـيــس» انتقلت مـنــذ نـحــو سنة
مــن شــركــة «أب ــراج كابيتال» إلــى عدد
مــن املستثمرين اللبنانيني ،أبــرزهــم
رج ـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــان ع ـ ــز الـ ــديـ ــن،
بـمــوجــب صـفـقــة بـلـغــت قيمتها نحو
ّ
وتضمنت بقاء رايت
 61مليون دوالر،
مديرًا تنفيذيًا للمجموعة.

المتمرنون يبدأون إضرابهم رغم تهديدات حمادة
لن نعود إلى
الثانويات
قبل أن يقر
المرسوم
والدرجات
(مروان
طحطح)

على وقع التهديد بالحسم من رواتبهم،
بدأ  2128أستاذًا ثانويًا متمرنًا ،أمس،
إضرابًا تحذيريًا يستمر حتى االثنني
املـقـبــل .األس ــات ــذة الــذيــن ان ـت ـظــروا ،بال
ط ــائ ــل ،ت ــرج ـم ــة م ـل ـم ــوس ــة لـتـحـصـيــل
حقوقهم ،اعتصموا أمــس أم ــام وزارة
املــال في ساحة ريــاض الصلحّ .
وحمل
ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــي األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
املتمرنني ،أحمد ياسني ،وزير املال علي
ح ـســن خـلـيــل م ـســؤول ـيــة ع ــدم تــرجـمــة
ال ــوع ــد ب ـح ـجــز اعـ ـتـ ـم ــادات ل ـل ــدرج ــات
ّ
الست االستثنائية التي تشكل نصف
ال ــرات ــب .وسـ ــأل وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ــروان
ح ـم ــادة ع ــن م ــرس ــوم الـتـثـبـيــت وق ــرار

اإللحاق ،مستغربًا التهديد بـ«قطع ما
بقي من لقمة عيشنا وعيش أطفالنا».
وأكد «أننا لن نعود إلى الثانويات قبل
أن يقر املرسوم والدرجات.»،
ج ـ ــورج سـ ـع ــادة ،ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـتـيــار
ال ـن ـق ــاب ــي امل ـس ـت ـق ــل ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فــي
االع ـت ـصــام ،اسـتـنـكــر «ت ـهــديــد فـئــة من
الـنــاس ق ــررت أن ّ
تعبر عــن حقها ،بما
يـكـفـلــه ال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي» ،وأشـ ــار
إلى أن «هذه املمارسة استمرار للقمع
والـفــوقـيــة الـتــي عــامـلــت فيها السلطة
هـ ــذا ال ـت ـح ــرك م ـنــذ ب ــداي ـت ــه ،وت ـمــاهــت
مـعـهــا ق ـي ــادة راب ـط ــة أس ــات ــذة التعليم
ال ـثــانــوي الــرسـمــي فــي انـتـهــاك حقوق

ارتفاع رسم فتح امللف إلى ستة ماليني
ل ـيــرة لـلـتـلـمـيــذ ال ــواح ــد ف ــي «الـكــولـيــج
ً
بروتستانت» مثال!
وكــان وزيــر الثقافة غطاس خــوري قد
قــررً ،
بناء على اقتراح املديرية العامة
لــآثــار ،إدخ ــال «املبنى التراثي القائم
في العقار  2111في منطقة املصيطية
العقارية واملـعــروف باسم ليسيه عبد
القادر» ،في الئحة الجرد العام لألبنية
الـتــاريـخـيــة .ويمنع ال ـقــرار الـقـيــام بأي
عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي
للبناء من دون موافقة املديرية .النائب
ه ــاغ ــوب تـ ــرزيـ ــان ،ال ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم بطلب
وضع املبنى على الئحة الجرد ،قال إنه
سيتابع امللف إلدراج املبنى الثاني في
العقار نفسه على الالئحة.

فاتن الحاج

متابعة

الـ ـن ــاس وك ــرام ــاتـ ـه ــم .وق ـ ــد آن األوان
السـ ـت ـع ــادة الـ ـق ــرار ال ـن ـق ــاب ــي املـسـتـقــل
بعدما دمرت الوصاية السياسية هذه
الهيئة النقابية األساسية».
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ـ ّـان ــوي
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،ج ـ ـمـ ــال بـ ـ ـغ ـ ــدادي ،وقـ ـع ــت
أم ــس كـتــابــا يطلب فـيــه وزي ــر التربية
مــروان حمادة من املتمرنني االلتحاق
ب ـ ــالـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــات ،ت ـ ـحـ ــت طـ ــائ ـ ـلـ ــة عـ ــدم
استحقاق الــراتــب جــراء الغياب .ودعا
ح ـمــادة مــديــري املـ ــدارس والـثــانــويــات
إلــى «وضــع تقرير فــوري عــن أي حالة
ق ــد تـحـصــل غـيــابــا أو تـمـنـعــا ،ليصار
إلــى إب ــاغ كلية الـتــربـيــة فــي الجامعة
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اللبنانية املسؤولة عن صرف رواتبهم
بــاقـتـطــاع ي ــوم الـغ ـيــاب أو الـتـمـنــع من
هذه الــرواتــب» .وأكــد أن الــوزارة تتابع
مع مجلس الخدمة املدنية اإلجــراءات
اإلداري ـ ــة والـقــانــونـيــة ال ــازم ــة إلنـجــاز
م ــرس ــوم اع ـت ـبــار األس ــات ــذة الـثــانــويــن
املـتـمــرنــن مـعـ َّـيـنــن فــي م ــاك املــديــريــة
ّ
العامةُ للتربية ،إذ إن مشروع املرسوم
الالزم أ ّ
عد منذ أكثر من شهرين ،وأنجز
مجلس الخدمة املدنية التدقيق األولي
فيه ،وسيعيده إلى الوزارة خالل فترة
قصيرة لتعطيه املجرى القانوني اآليل
إلى إصداره.
(األخبار)

إدراج املـبـنــى ال ـتــراثــي لــ«لـيـسـيــه عبد
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر» عـ ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـ ـجـ ــرد الـ ـع ــام
لألبنية التاريخية ،أول من أمس ،أثلج
صدور أهالي التالمذة ،إال أنه لم ّ
يبدد
م ـخــاوف ـهــم ف ــي شـ ــأن مـصـيــر امل ــدرس ــة
ال ـتــي يـبـقــى انـتـقــالـهــا إل ــى م ـكــان آخ ــر،
فــي بـيــروت أو خــارجـهــا ،خـيــارًا قائمًا
م ــا دامـ ــت االج ـت ـمــاعــات م ــع «مــؤسـســة
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ال ـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر املـ ـ ــدرسـ ـ ــة -
وآخرها أول من أمس  -لم تحمل جديدًا
سوى تكرار الوعد بأن «الحل سيعلن
خــال أسابيع» .وعليه ،يعود األهالي
وأبناؤهم إلى التحرك ،بداية األسبوع
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى «سـ ـي ــاس ــة
امل ـم ــاط ـل ــة» ،ول ـل ـت ـشــديــد ع ـلــى أول ــوي ــة
بـقــاء املــدرســة فــي مكانها الـحــالــي ،أو
إيجاد حلول بديلة مناسبة لحاجات
التالمذة واألهالي.
وحتى اليوم ،لم ّ
يصرح أصحاب األرض
(ال ـع ـقــار تملكه هـنــد رفـيــق الـحــريــري)
بـ ّـمــا ي ـن ــوون فـعـلــه ب ـع ـقــارات امل ــدرس ــة،
ول ــم ي ـبــدوا أي اسـتـعــداد إلبـقــائـهــا في
مكانها الـحــالــي مقابل بــدل إيـجــار أو
ّ
إعطاء مهلة تمديد إضافية .فيما أكدت
ّ
مصادر األهــالــي أن طــرح نقل املدرسة
إلى مجمع املــدارس الرسمية في زقاق
البالط (مجمع الشيخ سعد العبد الله
السالم الصباح التربوي) لم يكن قيد
التداول في اآلونــة األخيرة ،و«لــم ُيشر

«مؤسسة الحريري» وعدت مجددًا بـ«حل قريب» (مروان طحطح)

إليه مسؤولو مؤسسة الحريري» في
اللقاء األخير مع األهالي.
وما يزيد قلق األهالي ،أن إدارة املدرسة
لم تفتح باب التسجيل للعام الدراسي
املـقـبــل فــي كــانــون األول املــاضــي ،على
غـ ــرار م ــا تـفـعـلــه ف ــي ك ــل عـ ــام ،وه ــو ما
رأت ف ـيــه مـ ـص ــادر ف ــي ل ـج ـنــة مـتــابـعــة
القضية «مؤشرًا خطيرًا ،ملا يعنيه ذلك
من إقفال الصفوف الخمسة للروضة

األولـ ـ ـ ــى وتـ ـه ــدي ــد م ـص ـي ــر امل ـع ـل ـم ــن».
ّ
ولفتت امل ـصــادر إلــى أن نحو  300من
أصــل  2083تلميذًا حـجــزوا ،منذ اآلن،
أمــاكــن لـهــم فــي م ــدارس أخ ــرى تعتمد
الـبــرنــامــج الـفــرنـســي نـفـســه فــي السنة
الــدراسـيــة املقبلة .وأوضـحــت أن الرقم
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون أكـ ـب ــر مـ ــن ذل ــك
بكثير لــوال أن االنـتـقــال إلــى مثل هذه
امل ــدارس يحتاج إلــى وســاطــات ،ولــوال

نحو  300تلميذ
حجزوا أماكن في
مدارس أخرى للسنة
الدراسية المقبلة

متابعة

«زلزال» القاسمية
ُ«اإلنماء واإلعمار»
أبلغ بالمخاطر منذ 2014
آمال خليل
مجددًا ،دفع املواطنون ،أمــس ،ثمن سوء تنفيذ
أوتوستراد الزهراني ـ ـ القاسمية .سابقًا ،دفعوا
م ــن مــال ـهــم الـ ـع ــام ح ــوال ــى س ـتــة م ــاي ــن دوالر
ب ــدل تنفيذ الكيلومتر ال ــواح ــد ،وس ــط مماطلة
وتأخير داما لسنوات (أطلق التلزيم عام 1996
وانتهت األشغال عام  .)2008أما أمــس ،فدفعوا
من وقتهم وأعصابهم في انتظار دام لساعات
ف ــي س ـيــارات ـهــم عــالـقــن ف ــي زح ـمــة سـيــر خانقة
بسبب تحويل السير إلى الطريق البحرية طوال
ساعات النهار .ومن خرج من جحيم االنتظار،
كان في انتظاره حاجز للدرك عند مدخل صور
يدقق بااللتزام بوضع الحزام!
في ردهــا على ما ورد في «األخبار» أمس حول
ّ
االن ـه ـي ــارات ،أكـ ــدت «ش ــرك ــة االت ـح ــاد للهندسة
والتجارة» التي نفذت األشغال (تستكمل تنفيذ
األوتوستراد من القاسمية حتى قانا) أن «أعمال
األوتــوسـتــراد املمتد من الزهراني الــى قانا تتم
وفق األصول الفنية بإشراف جهاز فني هندسي
من استشاري وجهات حكومية مختصة .ولفتت
في بيان الى أنها أرسلت عام  2014إلى مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار كتابًا حــول «ظـهــور تشققات
ب ـجــانــب امل ـن ـحــدر امل ــاص ــق ل ــأوت ــوس ـت ــراد بــات
يشكل كتلة منفصلة عن الجبل ومهدد باالنهيار
في أي لحظة ( )...وطلبنا أخذ التدابير املناسبة
تفاديًا لألضرار واملخاطر التي قد تنجم».
مدير مديرية الطرق واملباني في وزارة األشغال
ط ــون ــي ب ــول ــس قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـفــزيــونــي إن
ال ـ ـ ــوزارة أوف ـ ــدت فــري ـقــا م ــن امل ـه ـنــدســن إلج ــراء
تقرير ميداني وتواصلت مع املتعهد الــذي أقر
باألخطاء وسيعالج الخلل على نفقته الخاصة.
ل ـكــن م ـص ــادر ه ـنــدس ـيــة ل ـف ـتــت إلـ ــى أن املـنـطـقــة
معروفة بوفرة الينابيع ،ولن تنفع أي محاولة
إلص ــاح االنـخـســافــات ،مشيرة إلــى أن املخطط
األصـ ـل ــي ل ــأوت ــوسـ ـت ــراد كـ ــان ي ـم ــر ف ــي مـنـطـقــة
أخرى ،إال أن ضغوطًا ّ
غيرت مساره حفاظًا على
ملكيات خاصة».

الرئيس التنفيذي الجديد
لرشكة متاليف ()MetLife

عــن مجلــس ادارة رشكــة متاليــف االمريكيــة ،الســيد ميشــال عبــاس خلــف  -رئيــس الرشكــة الحــايل يف
الواليــات املتحــدة ،أوروبــا ،الــرق األوســط وافريقيــا  -رئيسـاً ومديـرا ً تنفيذيـاً أوالً للرشكــة اعتبــارا ً مــن
األول مــن أيــار  2019وذلــك خلفـاً للرئيــس واملديــر التنفيــذي االول الحــايل للرشكــة ســتيف كنداريــان.
وقــد تفـ ّوق الســيد ميشــال خلــف بــادارة الرشكــة يف دول ومناطــق مختلفة ،وأســواقٍ وثقافــات متع ّددة.
كــا أن رؤيتــه لتطويــر متاليــف لتصبــح مــن أنجــح رشكات التأمــن يف العــامل مــن الناحيــة الديناميكيـ ًة
واملاليــة واالســتثامرية ســوف تعــود بتأثــر ايجــايب عــى جميــع أصحــاب املصالــح يف الرشكــة.
لقــد أىت ميشــال خلــف مبعرفــة عميقــة يف مجــال التأمــن وروح االســتثامر ومبهــار ٍ
ات قياديــة يف كل
منصــب تــولّ ه خــال مســرته املهنيــة مــع متاليــف.
شــغل ميشــال خلــف منصــب رئيــس متاليــف ملنطقــة أوروبــا والــرق األوســط وأفريقيــا منــذ عــام
 ، 2011ويف يوليــو  ، 2017تــم منحــه مســؤولية إضافيــة عــن أعــال الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وقبــل توليــه قيــادة منطقــة أوروبــا والــرق األوســط وإفريقيــا  ،شــغل ميشــال خلــف منصــب نائــب
الرئيــس والرئيــس التنفيــذي األول ملنطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ( .)MEASAو كان
قــد التحــق برشكــة متاليــف مــن خــال اســتحواذ رشكــة متاليــف عــى رشكــة أمــركان اليــف انشــورنس
كومبــاين ( )ALICOمــن رشكــة أمــركان انرتناشــونال غــروب ( )AIGعــام .2010
ـول ميشــال خلــف مناصــب قياديــة ع ـ ّدة يف
خــال الســنوات ال 21التــي قضاهــا مــع ( )ALICOتـ ّ
مختلــف األســواق حــول العــامل و منهــا منطقــة البحــر الكاريبــي وفرنســا وإيطاليــا .يف عــام  1996ت ـ ّم
ـول منصــب نائــب الرئيــس االقليمــي
تســميته أ ّول مديــر عــام لرشكــة أليكــو يف مــر .يف عــام  ،2001تـ ّ
يف بولنــدا ،رومانيــا ودول البلطيــق كــا تــرأّس رشكــة  AMPLICO LIFEالتابعــة لرشكــة  ALICOيف
بولنــدا .و قــد شــغل بعدهــا منصــب نائــب الرئيــس ومســؤول العمليــات األول يف ،PHILAMLIFE
رشكــة  AIGالعاملــة يف الفلبــن.
برئاســة ميشــال خلــف  ،لــدى متاليــف فرصــة كبــرة لزيــادة القيمــة التــي تخلقهــا لجميــع أصحــاب
املصالــح لديهــا.
رصح ميشــال خلــف "ترشفنــي بشــدة الثقــة التــي وضعهــا مجلــس االدارة يب واتطلّــع اىل قيــادة
و قــد ّ
هــذه الرشكــة العظيمــة ... .فمــن خــال ترسيــع منــو اإلي ـرادات  ،وتعزيــز انضبــاط االنفــاق ،ســوف
نصبــح أكــر نجاحـاً مــن الناحيــة املاليــة مـ ّـا سيســاعدنا عــى الوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه العمــاء  ،وخلــق
املزيــد مــن الفــرص للموظفــن  ،وتقديــم عائــدات أقــوى للمســاهمني".

