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أزمة صندوق الضمان االختياري

ّ
أموال سد العجز تنتظر «المالية»
نحو  30ألف ُمستفيد من صندوق
الضمان االختياري لم يحصلوا منذ
الجارية على مخصصاتهم
بداية
السنة ّ
ُ
المالية المستحقة لهم ،رغم
تسديدهم االشتراكات الشهرية ،وذلك
بسبب العجز الدوري الذي يشهده
الصندوق .في هذا الوقت،
يقوللسدّ
المعنيون إن األموال المخصصة
هذا العجز ال تزال تنتظر توقيع وزير
المال علي حسن خليل

وف ــق الـعـضــو الـســابــق ملـجـلــس إدارة
ّ
الضمان جهاد املعلم.
ّ
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـعـ ــلـ ــم لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان االخ ـت ـي ــاري لــديــه
استقالليته املالية ،وهو ال ُي ّ
عد (من
الـنــاحـيــة املــال ـيــة) ج ــزءًا مــن صـنــدوق
املرض واألمومة« ،وبالتالي إيراداته
ُهي نتاج االشتراكات التي ُيسددها
املـنـتـسـبــون لــه ف ـقــط .وبـسـبــب تفاقم
التكاليف الطبية ُ
للمستفيدين من
الصندوق وتجاوزها قيمة مجموع
االشتراكات ،يشهد الصندوق عجزًا
ّ
متكررًا».

العجز الدوري سببه
تجاوز قيمة التكاليف
الطبية مجموع
االشتراكات الشهرية

م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت أبـ ــو ن ــاص ـي ــف إل ــى
أن ال ـص ـنــدوق ب ــدأ يشهد عـجـزًا منذ
عـ ــام  ،2005أي ب ـعــد ُم ـض ــي سنتني
عـلــى إنـشــائــه فــي ّ .2003أم ــا السبب،
ف ـ ـهـ ــو «عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــات
ال ــازم ــة ح ــول م ــدى ت ــواف ــق إي ـ ــرادات
ا ُلـ ـصـ ـن ــدوق وت ـك ــال ـي ـف ــه» .إذ «ي ــدف ــع
املنتسب اشـتــراكــا شهريًا بقيمة 60
دوالرًا ،فيما تتجاوز الكلفة الطبية
للمنتسب ولعائلته شهريًا الضعف
أحيانًا»ُ .
ُيـقـ ّـدر عــدد املنتسبني إلــى الصندوق
ال ــذي ــن يــدف ـعــون االشـ ـت ــراك الـشـهــري

المستحقة تشمل األموال العائدة من الفواتير غير االستشفائية التي دفعها ُ
المخصصات ُ
المنتسبون إلى الصندوق (مروان طحطح)

هديل فرفور
مـنــذ مـطـلــع الـسـنــة ال ـجــاريــة ،توقفت
إدارة ص ـنــدوق الـضـمــان االخـتـيــاري
ُع ـ ــن تـ ـس ـ ّـدي ــد املـ ـخـ ـصـ ـص ــات امل ــال ـي ــة
امل ـس ـت ـحــقــة لـلـ ُـمـنـتـسـبــن لـلـصـنــدوق
ّ
بـشـكــل ك ــل ــي .وذل ــك بـعــدمــا كــانــت قد
تــوق ـفــت ،بـشـكــل جــزئــي أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ،عــن دف ــع ه ــذه املخصصات
ُ
للمنتسبني.
وت ـش ـمــل ه ــذه امل ـخ ـص ـصــات األمـ ــوال
ال ـع ــائ ــدة م ــن ال ـفــوات ـيــر الـطـبـيــة غير
االسـتـشـفــائـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك فــواتـيــر
األدويـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـص ـ ــور وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،عـلــى
ُ
أن ت ـب ـقــى اإلدارة ت ـغ ـطــي م ـعــامــات
ُاالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء «نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة صـ ـب ــر
املستشفيات على إدارة الصندوق»،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ــدي ـ ــر امل ـ ــال ـ ــي لـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ش ــوق ــي أب ــو
ناصيف.
ه ــذه األزم ــة الـتــي يشهدها صـنــدوق
ال ـض ـمــان االخ ـت ـي ــاري لـيـســت األول ــى
م ــن ن ــوع ـه ــا« ،ذل ـ ــك أن ال ـع ـج ــز ال ــذي
ّ
يتكرر كل فترة»،
يقع فيه الصندوق

رابطة المتفرغين
إلى القصر الجمهوري
وفي اليوم الثالث ،تنفذ رابطة األساتذة املتفرغني،
اعتصامًا ،عند الـعــاشــرة والـنـصــف مــن صباح
اليوم ،على طريق القصر الجمهوري ،تزامنًا مع
جلسة مجلس الـ ــوزراء .عشية الجلسة ،جرى
التداول بأن املجلس سيناقش صندوق تعاضد
األساتذة كبند مستقل وعبر مشروع مرسوم
يـعـ ّـدل امل ــادة الرابعة مــن املــرســوم  8229بتاريخ
( 1996/4/2اج ـت ـمــاع مـجـلــس اإلدارة) .بعض
ً
األساتذة رأوا أن هذا األمر ال يعدو كونه تعديال
في أنظمة الصندوق وال يعني استثناء صندوق
ال ـت ـع ــاض ــد مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ت ــوح ـي ــد ال ـص ـن ــادي ــق
الضامنة .ومن األساتذه من ّ
عده هرطقة هدفها
خرق اإلضراب الناجح لألساتذة .وكان مجلس
الجامعة أكد غداة اجتماعه الدوري ،أمس« ،أحقية
مطالب األساتذة ،ال سيما منها الحصول على
الــدرجــات املستحقة لهم تصحيحًا للخلل في
رواتبهم ومستحقاتهم أســوة بالفئات األخــرى
مــن مــوظـفــن وق ـض ــاة ،خـصــوصــا أن ــه أضيفت
 75ســاعــة إلــى الـنـصــاب التعليمي لكل أسـتــاذ،
أي ما يعادل ثلث نصابه بال أي بدل إضافي».
وأعلن املجلس دعم تحرك األساتذة ضمن األطر
الديموقراطية واملشروعة.

«م ـ ـئـ ــات م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات تــدخــل
خزينة الدولة عبر االستثمار املربح
مــن أم ــوال تـقــاعــد أســاتــذة الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،هـ ــذا م ــا خ ـل ـصــت إلـيــه
دراس ـ ـ ـ ــة أعـ ــدهـ ــا كـ ــل مـ ــن األسـ ــاتـ ــذة
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن بـ ـش ــارة ح ـن ــا وع ـص ــام
خـلـيـفــة وع ـصــام ال ـجــوهــري (راب ـطــة
القدامى ألساتذة الجامعة).
وتزامنًا مع إضراب رابطة األساتذة
املتفرغني في الجامعة الذي يستمر
حتى السبت املقبل ،عرضت رابطة
القدامى نتائج الدراسة التي أظهرت
أن «ما يقتطع من رواتــب األساتذة،
خالل فترة خدمتهم ،واستثماراته،
يفوق ما يقدم لهم».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ّأي ـ ــد خــالــه
املـ ـتـ ـق ــاع ــدون تـ ـح ــرك زم ــائـ ـه ــم فــي
الخدمة لحماية تقديمات صندوق
ّ
التعاضد ،أشار حنا إلى أن املردود
املــالــي لـلــدولــة اللبنانية الـنــاتــج من
ت ـق ــاع ــد األسـ ــاتـ ــذة ال ـع ــام ـل ــن ال ــذي ــن
هــم فــي الـخــدمــة حــالـيــا مــا بــن 636
مـلـيــون لـيــرة لـكــل مـنـهــم بـعــد وفــاتــه
إذا احـتـسـبـنــا م ـعــدل اس ـت ـث ـمــار %8
لـ ـ ــأمـ ـ ــوال املـ ـت ــراكـ ـم ــة لـ ـك ــل أس ـ ـتـ ــاذ.
وي ـن ـخ ـفــض هـ ــذا املـ ـ ـ ــردود إلـ ــى 214
مليون ليرة لبنانية ملعدل استثمار
س ـنــوي  .%6.5ويـبـلــغ امل ـ ــردود 473
مليونًا ملعدل استثمار  %7.5و333
م ـل ـيــونــا ملـ ـع ــدل اس ـت ـث ـم ــار  .%7أم ــا
املــردود اإلجمالي لجميع األساتذة

الوفر من أموال
التقاعد يؤمن زيادة
سنوية بمعدل نصف
درجة للرواتب

أوصى المتقاعدون األساتذة والطالب بعدم االقتراع للمرشحين الذين ال يدعمون الجامعة

¶¶¶
ينظم املعهد العالي للموسيقى
(الكونسرفتوار) والجامعة االنطونية،
أمسية موسيقية ،بالتعاون مع جامعة
اللويزة واملركز الثقافي االيطالي ،في الـ

 NDUـ ـ ذوق مصبح ،مسرح البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،الثامنة والنصف مساء غد.
¶¶¶
في إطار أمسيات املوسيقى الكالسيكية
في برنامج «شرقيات» ،دعت «مؤسسة
الصفدي الثقافية» الى اإلنضمام الى
الدكتور سعيد الولي ونخبة من الفنانني
والعازفني في تقديم تحية الى املوسيقار

Le Marché Saifi
موعد مع الترفيه

متقاعدو «اللبنانية» :الدولة تربح من أموالنا
الــذيــن هــم فــي الخدمة حاليًا فيقدر
بـ  386مليار ليرة إلستثمار سنوي
بـمـعــدل  %6.5و  1145مـلـيــار لـيــرة
لبنانية إلستثمار معدله .»%8
ح ـ ـ ـنـ ـ ــا أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرض ـ ـ ـيـ ـ ــات
لـ ـلـ ـحـ ـس ــاب ــات ه ـ ــي ع ـ ـ ــدد األس ـ ــات ـ ــذة
املتفرغني وفــي املــاك  1800أسـتــاذ،
وه ـ ـن ـ ــاك إقـ ـتـ ـط ــاع ش ـ ـهـ ــري  %6مــن
رواتب األساتذة ،في حني أن املردود
اإلستثماري في املؤسسات املحلية
وال ــدولـ ـي ــة ي ـ ـ ــراوح ب ــن  %7و%11

وطنيًا
«كي نجعل ذكرى  13نيسان يومًا
ّ
لتحصني السلم األهلي والعيش معًا» تنظم
جمعية «فرح العطاء» برنامجًا غدًا بعنوان
« 13نيسان :لحظة حقيقة» ،بدعوة من
جمعيات أهلية وشبابية وكشفية وبمؤازرة
كل من بلدية طرابلس وبلدية صيدا
ومشاركة كافة محطات التلفزة ،في كل
من :صيدا أمام القلعة البحرية (العاشرة
صباحًا) ،طرابلس ـ ـ ساحة التل (الثالثة
والنصف بعد الظهر) ،ودرج املتحف في
بيروت (السادسة مساء).

ال ـبــالــغ ن ـحــو  90أل ــف ل ـي ــرة لبنانية
ب ُـن ـح ــو  14ألـ ـ ـف ـ ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـل ــغ ع ــدد
اإلجمالي من الصندوق
املستفيدين
ُ
ن ـح ــو  30ألـ ـف ــا (امل ـن ـت ـس ــب وعــائ ـل ـتــه
عليه).
واألفراد املحسوبون
ُ
وفق أبو ناصيف ،غالبية املستفيدين
من الضمان االختياري هم من الفئات
ُ ّ
العمرية التي ترتب أكالفًا طبية أكثر
من غيرها« ،وليست من الفئة الشابة
التي كان يستهدفها الصندوق منذ
نشأته».
ّ
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ،ك ـ ـيـ ــف ك ـ ــان ـ ــت تـ ـ ـح ـ ــل إدارة
ال ـص ـن ــدوق االخـ ـتـ ـي ــاري هـ ــذه األزمـ ــة
طاملا أنها تتكرر كل فترة؟
بـحـســب أب ــو نــاصـيــف ،كــانــت الــدولــة
تعمد الــى سـ ّـد العجز فــي الصندوق
عـبــر رص ــد أمـ ــوال ل ــه ف ــي مــوازنـتـهــا،
الفتًا الــى أن األم ــوال املطلوبة حاليًا
ل ـسـ ّـد الـعـجــز ُص ــرف ــت م ــن قـبــل وزارة
الـعـمــل ُ
وح ـج ــزت وت ــم تـحــويـلـهــا الــى
وزارة املـ ـ ــال ،وص ــرف ـه ــا ي ـح ـتــاج الــى
توقيع وزير املال علي حسن خليل.
ّ
واعـ ـتـ ـب ــر املـ ـع ــل ــم أن م ــن «م ـص ـل ـحــة»
ّ
ال ــدول ــة االسـ ـ ُتـ ـم ــرار ف ــي سـ ــد الـعـجــز
ألن غالبية املنتسبني إل ــى الضمان
االختياري ،في حال استمرار األزمة،
ُ
سيصبحون على نفقة وزارة الصحة
ّ
التي ستتكبد بدورها الكلفة الكاملة
ل ـُف ــوات ـي ــره ــم ال ـط ـب ـي ــة «ف ـ ــي حـ ــن أن
امل ـن ـت ـس ـبــن ي ــدف ـع ــون جـ ــزءًا م ــن هــذه
ّ
الشهرية».
الكلفة عبر اشتراكاتهم ُ
ُيـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـ ــى أن أعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـن ـت ـس ـب ــن
الـ ــى صـ ـن ــدوق ال ـض ـم ــان االخ ـت ـي ــاري
انخفضت منذ  2005حتى عام ،2010
م ــن ن ـحــو  30أل ـ ُفــا ال ــى ن ـحــو  14ألـفــا
بسبب األزمات املتكررة ّالتي يشهدها
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ف ـي ـمــا ُيـ ـح ــذر امل ـع ـن ـيــون
م ــن اس ـت ـمــرار ان ـخ ـفــاض األع ـ ــداد في
ـال عــدم التوصل الــى صيغة ثابتة
ُحـ ّ
تجنب الصندوق العجز الدوري.

تقرير

سـنــويــا عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،أي ما
يزيد على  20سنة.
أمـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي تـثـبــت
ّ
ب ــأن أم ــوال املـتـقــاعــديــن تــوفــر مبالغ
ط ــائ ـل ــة ل ـخــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة ،اس ـت ـغــرب
حنا «االدعاء بأن رواتبنا عبء على
الدولة».
أض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة
امل ـ ـت ـ ـف ـ ــرغ ـ ــون إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــة م ـ ـ ــن أح ـ ــد
ل ـت ـص ـح ـيــح أج ـ ــوره ـ ــم وال ل ـت ـمــويــل
سلسلة رواتبهم سنويًا ،إذ يمكن أن
يؤمن الوفر من أموال التقاعد زيادة
سنوية بمعدل نصف درجة لرواتب
أســاتــذة الـتـفــرغ وامل ــاك إضــافــة إلى
األس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن .بـعــد اعتماد
 %0.25م ــن األمـ ـ ــوال ال ـت ــي يــوفــرهــا
امل ـت ـقــاعــد م ــن م ــدخ ــرات ــه وي ـم ـكــن أن
ترتفع هذه النسبة إلى حدود %0.5
مــن امل ــردود املــالــي النهائي دون أن
ي ـت ــأث ــر املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي ل ـل ـم ــدخ ــرات
اإلجمالية لــأســاتــذة .كما يمكن أن
تساهم هذه األموال بنحو  %50من
املوازنة السنوية لصندوق تعاضد
األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن ت ـب ـعــا ملـ ــردود
االس ـت ـث ـمــار ال ـس ـن ــوي» .املـتـقــاعــدون
أوص ــوا أســاتــذة الجامعة وطالبها
ب ـ ـعـ ــدم االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرشـ ـح ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال
ي ـ ــدعـ ـ ـم ـ ــون ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ويـ ــؤم ـ ـنـ ــون
مطالبها.
(األخبار)
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ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﻴﻼﺩﺝ ،السبت املقبل ،النسخة الرابعة من فعاليات سوق الصيفي
( .)Le Marché Saifiمن العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساء ،سيكون الحي وزواره على موعد مع ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وحرفية وﻋﺮﻭض موسيقية وراقصة ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ.
الراحل ملحم بركات ،الساعة  6:30مساء
اليوم ،في مركز الصفدي الثقافي ـ ـ
طرابلس .الدعوة عامة.
¶¶¶

«بيروت متحف الفن»
ّ
فنانو المدارس الرسمية

مركز لرعاية األم والطفل
في دورس

معرض الزهور األول
في الغبيري

ّ
في برنامج اإلقامة
في إطار مشروع «فن
انون ّ
ّ
ّ
ّ
الفنية في املدارس ّ
الرسمية اللبنانية» ،دعا
«بيروت متحف الفن» ( ،)BeMAبالتعاون
مع وزارة التربية ،للمشاركة في نهار إعالمي
مخصص لالطالع على أعمال اإلقامات ّ
الفنية
ّ
الرسمية ،وذلك الثالثاء املقبل في
في املدارس
ّ
مدرسة زحلة الجديدة الرسمية املختلطة (من
الساعة  8:55حتى  10:50صباحًا) ومتوسطة
جبيل األولى (من  9:50حتى  11:50صباحًا).
ّ
ينفذ هذه اإلقامات ّ
الفنية فنانون محليون
وعامليون مقيمون في لبنان مع طالب من
سبعة مدارس رسمية في مختلف املناطق
ّ
ّ
إبداعية
وتتطرق أعمالهم إلى مجاالت
اللبنانية،
ّ
متنوعة.

يوضع غدًا حجر األساس ملركز األم والطفل
في بلدة دورس (بعلبك) ،بالتعاون مع بلدية
دورس ومؤسسة «فونداسيون ميريوي»
وإمارة موناكو ووزارة الصحة ومؤسسة
عامل .املركز الجديد ستتولى مؤسسة
«عامل» إدارته وينضم الى مراكزها املنتشرة
في عرسال ،العني ،شمسطار ،كامد اللوز
ومشغرة ،وعياداتها النقالة التي تتجول في
أكثر املناطق تهميشًا اليصال الرعاية إلى
السكان والنازحني السوريني غير القادرين
على اللجوء إلى املراكز املذكورة .وهو سيكون
متخصصًا برعاية األم والطفل ،من الناحية
الصحية بشكل أساسي بالتوازي مع التوعية
ومشاريع التنمية وتمكني املرأة وحماية الطفل.

عقد رئيس بلدية الغبيري معن خليل مؤتمرًا
لالعالن عن افتتاح معرض الزهور
صحافيًا ّ
األول الذي تنظمه البلدية بني  12و 19الجاري
برعاية محافظ جبل لبنان القاضي محمد
املكاوي .وأشار خليل إلى أن للمعرض أهدافًا
متعددة ،اقتصادية واجتماعية وتنموية
وتوجيهية ،الفتًا إلى مجانية املشاركة
للعارضني وللزائرين ما ينعكس أسعارًا
تشجيعية .وتحدث رئيس لجنة ّالبيئة في
البلدية مصطفى شحرور عن خطة بيئية
للمجلس البلدي تهدف الى ّ
الحد من ّ
التلوث
عبر زيادة املساحات الخضراء وافتتاح حدائق
جديدة قريبًا ،بينها واحدة قرب السفارة
االيرانية وثانية في بئر حسن.

يوم صحي تحت عنوان «قلوب شبابية
للحياة» ،برعاية وزير الصحة غسان
حاصباني ،تنظمه الجامعة اللبنانية ـ ـ
الكندية ( ،)LCUاليوم ،بالتعاون مع GLC
ومؤسسة  ،YOHANفي حرم الجامعة.
وتتخلل اليوم دورة مجانية  CPRمع
الصليب االحمر ،وتخطيط كهربائي للقلب
مجاني.
¶¶¶
يعرض ستون طالبًا متخصصًا في
الغرافيك ديزاين من الجامعة اللبنانية
إبداعاتهم في جماليات الخط ،ضمن
معرض «مرادفات بصرية» الذي يتضمن
ً
أعماال غرافيكية مستوحاة من خطوط
ومخطوطات عربية .يفتتح املعرض
السادسة والنصف من مساء اليوم،
في املعهد الفرنسي اللبناني ،شارع
طريق الشام .ويستمر حتى  30نيسان
الجاري.

