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أخبار
«شاهد» تطالب بمكننة األوراق الثبوتية للفلسطينيني

تراجع حادّ في آب

«التنافسية» لشريحة كبيرة من الطالب،
على أرب��اح إضافية تحققها الجامعات،
وع�ل��ى وق��ت ض��ائ��ع ُي�م�ك��ن اس�ت�غ�لال��ه في
اإلنتاج.
ّ
ث��ان�ي��ًا ،ف��ي م�ج��ال ال�ص�ح��ةُ ،ي�ح��ق��ق لبنان
خ��رق��ًا م �ف��اج �ئ��ًا ،إذ ي�ق�ن��ص م��رت �ب��ة أول ��ى
ال يحلم ب�ه��ا ف��ي أي م�ج��ال آخ��ر :بحسب
م ��ؤش ��ر ن �س �ب��ة امل �ص��اب�ي�ن ب �م ��رض ن�ق��ص
امل�ن��اع��ة املكتسبة (ال�س�ي��دا) يتقدم لبنان

ي����ق����ول ف�������ادي ع����س����ي����ران ،امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل��ـ
 ،BLOMINVEST BANKإن االشتباكات
ب�ين الجيش اللبناني وال��ج��م��اع��ات املسلحة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ق���اع ،ب���اإلض���اف���ة إل����ى األزم����ة
السياسية املستمرة املتعلقة باالنتخابات
الرئاسية ،كان لهما تأثيرهما السلبي على
االقتصاد وعلى السياحة بشكل خاص .من
هنا ،تراجع كل من الطلب ومستوى نشاط
األع���م���ال ب��ش��ك��ل ح����اد م���ع ت��ق��ل��ص طلبيات
التصدير الجديدة نظرًا إلى تفاقم األوضاع
األم��ن��ي��ة ف��ي ال��ع��راق .وم��ن امل��ت��وق��ع أن تحمل
األشهر القليلة املقبلة الكثير من التحديات
ع���ل���ى ال���ص���ع���ي���دي���ن األم�����ن�����ي وال���س���ي���اس���ي،
األم�����ر ال�����ذي س��ي��ؤث��ر س��ل��ب��ًا ع��ل��ى ال��ن��ش��اط
االقتصادي».
ك�لام عسيران ج��اء ف��ي إط���ار تقديم نتائج
املسح الشهري الحادي عشر حول النشاط
االق����ت����ص����ادي ل���ش���رك���ات ال���ق���ط���اع ال���خ���اص
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ش���رك���ة م��ارك��ي��ت
 Markitم���ن���ذ ش���ه���ر أي������ار  2013ل��ي��ع��ط��ي
مؤشرًا مبكرًا عن األع��م��ال في لبنان ،وهو
يعرف بمؤشر .BLOM PMI
وباالستناد ال��ى املسح ال��ذي ج��رى بني 12
و 22آب ،ف���إن ت���راج���ع اإلن���ت���اج ل���دى ال��ق��ط��اع
ال��خ��اص اللبناني ه��و األك��ث��ر وض��وح��ًا منذ
شهر شباط ،وقد ربطت الشركات املشاركة
ف����ي االس���ت���ب���ي���ان ه�����ذا األم������ر ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر
باملشكالت األمنية ونتائجها املترتبة على
ال��س��ي��اح��ة .ك��م��ا ش��ه��دت ال��ط��ل��ب��ات ال��ج��دي��دة
ل�����دى ال���ش���رك���ات أق������وى ت����راج����ع ل���ه���ا خ�ل�ال

ستة أشهر ،ويعود ذلك جزئيًا الى اشتداد
التراجع في أعمال التصدير .وقد سارعت
ال��ش��رك��ات ال��ى خفض مستويات التوظيف
والحد من نشاط الشراء تزامنًا مع تدهور
األوضاع االقتصادية .وشهد نشاط الشراء
ت��راج��ع��ًا ح���ادًا ،م��ع تسجيل م��ع��دل التراجع
أعلى مستوى له منذ بدء االستبيانات في
أي��ار  .2013وتبعًا ل��ذل��ك ،هبطت مستويات
املخزون بعد شهرين من التقدم املتواصل.
وق�����د أدى ه���ب���وط م���س���ت���وي���ات ال����ش����راء ال���ى
تخفيف الضغط على امل��وردي��ن ،األم��ر الذي
ت��رج��م بتحسن م��واع��ي��د تسليمهم للمواد
وال��ب��ض��ائ��ع ال���ى ال��ش��رك��ات خ�ل�ال ش��ه��ر آب.
ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ف��ق��د ح��ق��ق ت��ق��ل��ص امل��ه��ل
ال��زم��ن��ي��ة ،وه���و ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ،أفضل
مستوى له منذ بدء االستبيانات.
على صعيد آخر ،أشارت البيانات الخاصة
باألسعار إلى املزيد من انحسار التضخم
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي ل��ب��ن��ان .وق���د شهد
متوسط أس��ع��ار املنتجات س��اب��ع ت��راج��ع له
على التوالي خالل األشهر الثمانية املاضية،
وسط ضغوط تنافسية وضعف في الطلب
(وإن كان أقل حدة من تراجع شهر تموز).
في الوقت نفسه ،سجلت الشركات هبوطًا
في متوسط الكلفة للمرة األولى منذ خمسة
أش����ه����ر .وك�������ان ل���ت���راج���ع م���ت���وس���ط أس���ع���ار
الكلفة األث��ر األوض���ح على متوسط أسعار
ال��ش��راء م��ن��ذ ب���دء االس��ت��ب��ي��ان��ات .م��ن ناحية
أخرى ،استقرت كلفة التوظيف تقريبًا بعد
تراجعها الطفيف خالل الشهر املاضي.

على جميع البلدان املدروسة .وهو عمومًا
ّ
يسجل نتائج مقبولة نسبيًا ف��ي قطاع
ال �ص �ح��ة ع �م��وم��ًا ،وإن ك��ان��ت امل ��ؤش ��رات
املستخدمة هنا بعيدة نسبيًا عن الواقع
ومقتضياته في البلدان املتحولة كلبنان.
ك��ذل��ك ي�خ� ّ�ص م�ن�ت��دى االق �ت �ص��اد العاملي
ال� � �ق� � �ط � ��اع امل� � �ص � ��رف � ��ي ب � �ت � �ن� ��وي� ��ه خ � ��اص
ّ
بصحته ،إذ ُيصنفه في املرتبة ال�ـ 27بني
االق �ت �ص��ادات امل ��ذك ��ورة ،م�ك��رس��ًا بالتالي

م �ق��ول��ة ت �ب �ج �ي��ل امل � �ص ��ارف ع �ل��ى ح �س��اب
االقتصاد برمته.
إذًا ،في نهاية استعراض مقومات لبنان
التنافسية ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ات ال�ح��رج��ة،
يتمحور االمل حول بقاء األمراض بعيدة،
واس �ت �م��رار ال�ن�ظ��ام التعليمي ف��ي تلقني
ال �ت�ل�ام��ذة م �ع ��ادالت ري��اض �ي��ة صحيحة،
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اس �ت �ب ��دال ال �ش �ه��ادات
الرسمية باإلفادات ومصائبها.

طالبت املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان «شاهد» وزير الداخلية
نهاد املشنوق بضرورة اتخاذ قرار بتسوية مشكلة وثائق السفر
وبطاقات الهوية املعطاة للفلسطينيني ،وغيرها من املستندات الثبوتية
التي تصدر عن املديريات اللبنانية ،من خالل مكننة األوراق الثبوتية،
ّ
سيطبق الحقا
ووثائق سفر الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،أسوة بما
بخصوص تحسني جوازات السفر اللبنانية .وأعلنت «شاهد» أن هذه
املستندات ال تزال تعاني انعدام الجودة وسرعة التلف ،فضال عن عدم
مطابقتها للمقاييس الدولية التي تتبعها معظم دول العالم في إصدار
مستنداتها .ولفتت الى ان «وثائق السفر الفلسطينية ال تزال تصدر
بحجم كبير وتكتب باليد ،وتلصق الصورة فيها لصقا ،بدال من أن
تكون مطبوعة مباشرة على أوراق وثيقة السفر» ،ما يسبب مشاكل
للفلسطينيني في املطارات الدولية ،ويؤدي إلى توقيف البعض منهم.

تصحيح امتحانات التعليم املهني والتقني
القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية باعطاء افادات نجاح لطالب
الشهادات الرسمية ،استثنى الطالب املرشحني لشهادة االجازة الفنية
 LTواالجازة الفنية التعليمية  ،LETحيث ستصحح امتحاناتهم
الخطية والتطبيقية وتصدر بعدها نتائجهم ،ويعود هذا االستثناء الى
كون القرار املتخذ ينص على اعطاء افادات للطالب ،بهدف الترفع في
صفوفهم ،أو الدخول الى مؤسسات التعليم العالي ،إال أن أيا من هاتني
الحالتني ال تعني حملة االجازة الفنية ،الذين تخولهم هذه الشهادة الدخول
مباشرة الى سوق العمل .ايلي خوري رئيس لجنة أساتذة التعليم املهني
والتقني ،سبق أن طالب باستثناء جميع مراحل الدراسة في التعليم
املهني والتقني ،اال أنه رحب بهذه الخطوة ،ألنها تسهم في التخفيف
من األضرار الناجمة عن اعطاء االفادات ،وخصوصا ان التعليم املهني
الضروري أن ّ
ّ
يقوم
مرتبط بسوق العمل وباألعمال التطبيقية التي من
الطالب على أساسها ،وخصوصا في العديد من االختصاصات املرتبطة
بسالمة املواطنني ،مثل مهنة التمريض.

اعتصام ملوظفي بلدية برجا
نفذ موظفو وعمال وشرطة بلدية برجا ،أمس ،أمام سرايا البلدة،
اعتصامًا ،طالبوا فيه وزارة الداخلية وقائمقام الشوف وفاعليات إقليم
الخروب وبرجا ،بالعمل على حل مشكلة رئاسة البلدية بسبب العارض
الصحي الذي تعرض له رئيس املجلس علي البراج منذ ثالثة أشهر ،وأدى
الى توقف جميع املعامالت وعدم صرف رواتبهم لعدم تمكنه من التوقيع.
ّ
املتحدث باسم املعتصمني محمود رمضان الى «النفايات التي
ولفت
ّ
بدأت تتكدس في أحياء البلدة بسبب توقف العمال عن العمل احتجاجًا
على عدم قبض أجورهم» .وطالب مراقب عمال النظافة في البلدية الجميع
«بحل هذه املشكلة بأسرع وقت».
(األخبار ،وطنية)

إضاءة

بلدية بيروت ترعى احتالل الرصيف
إيفا الشوفي
ل��م ي�ن� َ�س أح��د ب�ع��د ق�ص��ة ب��ائ��ع ال�ع�ن��ب في
ط��راب�ل��س :ال�ن��ازح الفقير ال��ذي «ص��ادرت»
ق��وى األم��ن الداخلي العنب امل��وج��ود على
عربته ألن��ه يقف في منطقة ممنوع فيها
وج��ود البسطات ب�ن� ً
�اء على تعميم بلدية
طرابلس .إذًا ،الرجل خ��رق تعميمًا بلديًا.
ك ��ان ��ت ق� ��وى األم � ��ن آن � � ��ذاك ح��ري �ص��ة ع�ل��ى
تنفيذ القانون من دون أي مراعاة للظروف
فالقانون هو القانون،
اإلنسانية للبائعُ ،
وخصوصًا إذا كان امل��دان فقيرًا وضعيفًا.
وإذا ك��ان��ت ال�ح��ال ك��ذل��ك ،وج��ب على قوى

إﻣﻨﺢ اﻣﻞ ﺑﺘﺒﺮﻋﻚ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺘﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ!
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺒﺮع ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـــ ًﺎ :
• ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ • ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع
• ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

إﻧﺘﺴﺐ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺮي إﻣﻨﺢ اﻣﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ +961(01) 351515

www.cccl.org.lb

غياب ثقافة
الملك العام باتت
تحرمنا حقنا

ّ
األم��ن أن تنتبه إل��ى أن على م�ق��رب��ةٍ منها
(ق � ��رب ث �ك �ن��ة ال �ح �ل��و) ت��وج��د ورش � ��ة عمل
مخالفة ت��رع��اه��ا بلدية ب�ي��روت شخصيًا
«لتسهيل» األمور على «حلويات الحالب»
ال��ذي فتح ف��رع��ًا ج��دي�دًا ل��ه على كورنيش
املزرعة.
منذ أيام قليلة ،تفاجأ جيران املحل الجديد
ب�ع�م�ل�ي� ُ�ات ت�ك�س�ي��ر ل�ل��رص�ي��ف ت �ج��ري أم��ام
ّ
امل �ح��ل .أزي �ل ��ت ال �ح��اف��ة ال �ت��ي ك��ان��ت تشكل
معها عداد الوقت املوجود
الرصيف وأزيل ُ
في تلك البقعة .خ ِفض ُالرصيف ليصبح
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ش��ارع وأع �ي��د ال �ع��داد إل��ى
م�ك��ان��ه .ال�ه��دف م��ن ه��ذه ال��ورش��ة ه��و فسح
امل� �ج ��ال أم � ��ام زب ��ائ ��ن ال� �ح�ل�اب ك ��ي ي��رك�ن��وا
سياراتهم على الرصيف ،ما يعني ّ
تعديًا
ص��ارخ��ًا وو ّق�ح��ًا على امل�ل��ك ال �ع��ام ،ملصالح
خ��اص��ة ،ت�ن��ف��ذه ال�ب�ل��دي��ة ب��ال�ق��رب م��ن مركز
ل �ق��وى األم� ��ن .ش �ك��اوى ع��دي��دة ص ��درت عن
ال �ج �ي��ران ب�س�ب��ب مشكلة اس �ت �ج��دت :ليس
الحالب وحده من اعتدى على الرصيف ،بل
محل الدراجات النارية املالصق له اتخذ من
الرصيف مكانًا لعرض بضاعته ،ما جعل
ال �ج �ي��ران ي�ن��زع�ج��ون م��ن ه ��ذا «االح �ت�ل�ال»
ال� ��ذي يجعلهم م�ج� َ�ب��ري��ن ع�ل��ى ال�س�ي��ر في
ال�ش��ارع ،نظرًا إل��ى ع��دم ال�ق��درة على املشي

على الرصيف .ق��د يستخف البعض بهذا
األم � � ��ر ،ل �ك��ن ّ ع �ل��ى األرض ت ��وج ��د م�ش�ك�ل��ة
فعلية بالتنقل وسط السيارات والدراجات
ال �ن��اري��ة .وق ��د ي �ت� ّ
�وس��ع امل ��وض ��وع ليشمل
ج�م�ي��ع امل �ح��ال امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ذل ��ك الخط
فيصبح الرصيف بأكمله «ملكًا خاصًا».
ال�ع�لاق��ة ب�ين األم �ل�اك ال�ع��ام��ة وال �ق��ان��ون ال
ي�ح�ك�م�ه��ا م �ب��دأ واح � ��د ،إن �م��ا ي��دخ��ل فيها
النفوذ واملال والسلطة .قد تكون املخالفة
ب �س �ي �ط��ة م� �ث ��ل ال � �ت � �ع� ��دي ع� �ل ��ى ق� �س ��م م��ن
ال��رص�ي��ف ال �ع��ام ،وق��د ت�ك��ون عظيمة مثل
احتالل الشاطئ .س��واء أكانت صغيرة أم
كبيرة هذا ال ينفي أنها «مخالفة» .وعلى
ال�ج�م�ي��ع أن ي�ع�ل��م أن «وق ��اح ��ة» ال�ن��اف��ذي��ن
ارتكبوا املخالفات الكبيرة لم تكن
الذين
ّ
لتحصل لو أنه ظهر من الناس من اعترض
ورفض أن يرتكب أحدهم مخالفة صغيرة
على ملك يخص الناس أجمعني ،لهم حق
االس �ت �ف��ادة م�ن��ه ،وع�ل�ي�ه��م واج ��ب الحفاظ
عليه .تبعات غياب ثقافة امللك العام باتت
اليوم تحرمنا حقنا باالستمتاع بأبسط
األم � ��ور م��ن امل �ش��ي اآلم� ��ن ع �ل��ى ال��رص �ي��ف،
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م� �س ��اح ��ات خ � �ض ��راء ف��ي
ً
امل ��دي� �ن ��ة ،وص� � ��وال إل� ��ى االس �ت �ج �م��ام ع�ل��ى
الشاطئ.

“ﺑﺪي إﻛﺒﺮ وﺻﻴﺮ ﻃﻴّﺎر “...

ﺣﻤﺪ ٤ ،ﺳﻨﻮات،
ﺣﻠﻤﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻃﻴّﺎراً.

