
 

 
 
 

 
 
 

اخرسوا بدنا نحكي   « :   المواطنية في المدارس  
 !»عن الحوار

 عمداء وسط   8رئيس الجامعة اللبنانية يكلف     
 اعتراضات طائفية

مشروع الضـمـان    :   رابطة التعليم األساسي  
 التربوي لضرب المدرسة الرسمية

مدير مدرسة رسمية اختلف مع وزارة التربية      
 !فطرد التالمذة

المدارس الخاصة ترفع اقساطها في غـيـاب        
 المراقبة الرسمية

تزايد ظاهرة العنف في الجامعات واقتراحـات    
 حلول 

 
 
 

 
على مسؤولية يودي بحياة طفل       تقاذف ال 

 مدخل المستشفى الحكومي في طرابلس
سعر حبة الدواء في لبنان ضعفيها في           

 الواليات المتحدة، تركيا وسنغافورة

اخطاء ال هدر في مستشفى الحريري          
 ؟!الحكومية

تخصيص موازنة النشاء مستشفى حكومية      
 في جرد جبيل

حنا غريب لنقابات مستقلّة ومتعاضدة للدفاع      
 عن المصالح الشعبية

تخل مرة اخرى باتفاقها المتعلق  KVA شركة
 !ات ثم تتراجع/بالمياومين

 ن استنكاراً /ات يمعتصمون/والمياومون...
ما »   الضمان« قرار اداري بتقسيط اشتراكات     

  سنوات10 و3بين 
ات بعد  / مشاريع للتغطية الصحية للمضمونين   

 التقاعد برسم االقرار والتنفيذ
الوزير الحاج حسن يدعو الن يشمل الضمان       

 ات  والفئات األكثر فقراً/المزارعين

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 نفط لبنان بين واقعية اآلمال وتنازع السياسيين 

 راصد الحقوق االجتماعية
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في خضم االزمتين السياسية واالقتصادية اللتين تعصفان بلبنان، وما يرافق االخيرة من ارتفاع في عجز                 
ميزان المدفوعات والموازنة وفي مستوى البطالة، ومشكالت اجتماعية مزمنة، يعول الكثير من السياسيين              
على الثروات النفطية، لتمكين لبنان من الخروج من وضعه المأزوم، فيما في المقابل، يبرز الكثير من                   
االصوات المشككة والمتخوفة من تفويت السلطة اللبنانية، مرة اخرى، فرصة االفادة من ثروات لبنان                 

 .الطبيعية
 

 ترليون قدم مكعب من     96هذا وقد قدرت الجهات الرسمية اللبنانية حجم االحتياطات النفطية والغازية، بنحو            
 مليون برميل من النفط،، يمكن ان تدرا على لبنان مليارات الدوالرات سنوياً بحسب              850الغاز الطبيعي، و  
-17وفي مساري التنقيب واالنتاج، يذكر ان مجلس النواب اقر في جلسة عقدت بتاريخ              .  التقديرات االولية 

، اطلقت وزارة الطاقة، بدء استدراج عروض       2013 شباط   15في   قانون التنقيب عن النفط، و     8-2010
 شركة  52التأهيل المسبق للشركات المشاركة في عملية منح تراخيص االستخراج، بموجبه تقدمت                

اال ان دورة منح التراخيص     .   شركة، من بينها بعض كبريات الشركات العالمية       46بعروض، وتأهل منها    
والتنقيب، تعثرت منذ ذلك الحين وتم تجديد مهلة تقديم العروض ثالث مرات، بسبب االوضاع السياسية في                

 .  نيسان المقبل10البالد، على امل ان تعقد المنقاصة النهائية في 
 

، تعترض عملية التعاقد مع الشركات والبدء بالتنقيب، عدة مشكالت، ابرزها النزاع حول               من جانب اخر  
الحدود البحرية مع اسرائيل، وحالة غياب االستقرار العامة السائدة في المنطقة، واحتدام التنافس االقليمي                

هذان العامالن يمكن ان يرخيا بظاللهما السلبية، على فرص نجاح المناقصة،           .  والدولي على المنطقة العربية   
 . بحيث يؤديان الى انكفاء الشركات العالمية من االستثمار في بلد مضطرب االحوال

 

وباالضافة الى المشاكل التي ذكرت، يعاني لبنان ايضاً من استمرار حالة غياب االستقرار السياسي                  
والخالفات الحادة حول عدد من الملفات الحيوية، ومنها النزاع على ملف النفط، الذي برزت احدى دالئله                 

وعليه، فان غياب االستقرارين السياسي واالمني      .  خالل تشكيل الحكومة وخصوصاً حول تولي حقيبة النفط       
 . وموجة التفجيرات المستمرة، قد تؤثران بدورهما سلباً في استعدادات الشركات للمغامرة في لبنان

 

ان مقاربة مسألة اآلمال المعقودة حول افاق استغالل الثروات النفطية في لبنان، تستلزم التمعن بشكل اعمق                
حول عدد من االمور الرئيسية، اوال الحجم الفعلي لتلك الثروة ومن ثم االيرادات المتوقعة منها، ثانياً مسألة                 
شروط التلزيم، واذا كانت ستأتي لمصلحة لبنان، ثالثاً قدرة الدولة اللبنانية على المواكبة واالشراف على                 

 . عملية التنقيب واالنتاج، واخيراً مدى حدة النزاعات السياسية الداخلية والخارجية على تقاسم الثروة النفطية
 ) 8. تتمة ص(

 الرعاية واألمان اإلجتماعي
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  عمداء وسط اعتراضات طائفية8رئيس الجامعة اللبنانية يكلف 
. ، د  «الجامعة اللبنانية » والصادر عن رئيس     54أثار القرار رقم    

 أعضاء من الهيئـة     8عدنان السيد حسين، الذي تم بموجبه تكليف        
التعليمية في الجامعة، للقيام بمهمات عمداء لبعـض الـوحـدات            
الجامعية، ردود فعل عدة، ابرزها صدرت من مكاتب تربوية تابعة          

رابطة األسـاتـذة     “لهيئات سياسية عاملة في الشمال، وكذلك من        
وفي حين التزم رئيس الجامعة في      “ .المتفرغين في الجامعة اللبنانية   

، اال انه اعتمد المداورة والتغيير      " التوازن الطائفي " تكليفات العمداء،   
في بعض الكليات، ال سيما في العلوم، مما اثار جـمـلـة مـن                

 ...االعتراضات التي اخذت الطابع الطائفي
10843/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية في مهب التجاذبات السياسية
رفض لتكليف العمداء المخـالـف      :   مكاتب تربوية حزبية في بيروت    

 للقانون
اعلنت المكاتب التربوية الحزبية والهيئات الجامعية المستقلة خـالل          
اجتماع، ضم، كل من تيار المستقبل، حزب الكتائب، الحزب التقدمـي           
االشتراكي، القوات اللبنانية، الجماعة االسالمية، الكتلة الـوطـنـيـة           
واالساتذة الجامعيين المستقلين، أن الترشيحات االخيرة للعمداء اعتمدت        
االستنسابية في المعايير وفي اختيار الكليات، ما جعل بعضها مطعونـاً   

 .....بقانونيته
10847/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ة ينجر إلى التكرار /مادة التربية المدنية بحاجة الى تخصيب والمعلّم

، حواراً مع  مع عضو المجلس الدستـوري         " النهار" اجرت صحيفة   
وعالم االجتماع، الدكتور أنطوان مسرة، حول كيفية تعزيز مـادة           

تغـيـيـر    " التربية المدنية وإصدار كتاب للتاريخ، الذي اكد ان كل          
تربوي، وهذا يدل عـلـى      "   تخصيب" دستوري وسياسي يحتاج إلى     

، معتبراً أن   " درجة عالية من التوعية لدى واضعي البرامج التربوية      
هذه الكتب تحولت اليوم إلى مجرد كتب يدرسها التلميذ كمادة عادية           " 
 ".....مثلها مثل غيرها"

10864/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 !»اخرسوا بدنا نحكي عن الحوار«: المواطنية في المدارس
في تقرير اعدته حول التعليم في لبنان، ان         “   االخبار” كشفت صحيفة   

السياسات المتبعة في مجال التعليم في لبنان لم تفشل في تعزيز الوحدة    
الوطنية فقط، بل ان النظام التربوي منذ الطائف، أعاد إنتاج التفـاوت    

الى مادة إنشائية أسيرة كـتـب        »   المواطنية« الطبقي وحول مفاهيم    
 ...التربية الوطنية والتنشئة المدنية

10860/node/ar/org.lkdg.www://http 

 المكاتب التربوية في األحزاب لتوحيد نسبة الزيادة في القطاعات التعليمية كلها
القوات "، الحزب الشيوعي اللبناني، "أمل"، حركة "حزب اهللا: "عقدت المكاتب التربوية في األحزاب والقوى والتيارات السياسية اآلتية

الحزب الديموقراطي "، "اليسار الديموقراطي"، "الكتائب اللبنانية"، "الحزب السوري القومي االجتماعي"، "التيار الوطني الحر"، "اللبنانية
أهمية "، اجتماعا في مقر الحزب التقدمي االشتراكي، اصدر المجتمعون في ختامه بيانًا أكدوا فيه على "الحزب التقدمي االشتراكي"و" اللبناني

 "....متابعة التنسيق في األوضاع التعليمية، وإبعاد التجاذبات السياسية عن المؤسسات التربوية، والعمل باتجاه رفع مستوى التعليم وجودته
10853/node/ar/org.lkdg.www://http 

  في الشمالالردكذلك و.....
واألساتذة " العزم والسعادة"، الجماعة اإلسالمية، "تيار المستقبل"أصدرت المكاتب التربوية للتيارات والقوى السياسية في الشمال، التي ضمت 

، بياناً أكدت فيه أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجامعة "تجمع األساتذة المسلمين الجامعيين في الشمال"الجامعيين المستقلين في الشمال و
 ...بتعيينه عمداء جدد، ستكون لها تداعيات سلبية على الجامعة، خصوصاً وأنه شابها تدخل سياسي مباشر لتكليف عميد جديد لكلية العلوم

10849/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     



لم نوافق على بيان المكاتب التـربـويـة         :   تربويو العزم والسعادة  
 الحزبية 

نفى المكتب التربوي لتيار العزم والسعادة، التابع لرئيس الحكـومـة         
المستقيل، نجيب ميقاتي، موافقته على ما ورد في بيان المـكـاتـب             
التربوية الحزبية في الشمال، حول تكليف عمداء جدد في بـعـض            
كليات الجامعة اللبنانية، مؤكداً ثقته بمناقبية رئيس الجامعة اللبنانيـة          
الدكتور عدنان السيد حسين، ال سيما وان التعيينات قد خضـعـت             
للمداورة، امال في الوقت نفسه ان تكون هذه التعيينات مـتـوازنـة             

 ....وبعيدة من التدخالت السياسية
10848/node/ar/org.lkdg.www://http 
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تكليف العمداء قانوني ومـن      " :   حزب اهللا " و"   أمل" و"   التيار" جامعيو  
 صالحيات رئيس الجامعة

ودائـرة  "   التيار الوطني الحـر   " أصدرت هيئة األساتذة الجامعيين في      
ـ      وهيئة التعليم العالي   "   حركة أمل " التعليم العالي في المكتب التربوي ل

ات خطوة رئيـس    / بياناً مشتركاً، ثمن فيه المجتمعون    "   حزب اهللا " في  
الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين، في تكليف عمداء جدد          

ات أن خطوة التكليف قانونية مئة فـي     / في عدد من الكليات، معتبرين    
المئة، وتأتي في إطار مداورة طبيعية ومنصفة تنفي صفة االحتكـار           

 ...للمواقع األكاديمية والعلمية
10844/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !وال موقف من رابطة األساتذة ازاء تكليف العمداء.....
. رفض رئيس  رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانيـة، د           

حميد الحكم،  الحديث عن الشرخ بين األعضاء، الذي اثاره قـرار             
تكليف العمداء الجدد، مؤكداً لصحيفة االخبار انه فوجئ ببيانات مذيلة          

أمين اإلعالم جـوزيـف     ( بتوقيع أعضاء في الهيئة التنفيذية للرابطة       
لالعتراض على المؤتـمـر     )   شريم، ونائب رئيس الهيئة عادل خليفة     

الصحافي المقرر للرد على القرار، تحت حجة جعل البحـث فـي             
 .....القضايا الحساسة في قلب الجامعة، ال على صفحات الصحف

10846/node/ar/org.lkdg.www://http 

متعاقدو اللبنانية طالبوا رئيس الجمهورية وقف التجاذبات والتدخّل        
 في شؤون الجامعة

اختارت لجنة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توقيتاً مناسبـاً     
ات، بعد تكليفات العمداء األخيرة، لتطالـب       / لرفع صوت المتعاقدين  

بإقرار ملف التفرغ وإبعاد الجامعة عن التجاذبات والـحـسـابـات            
السياسية الضيقة، وقد عقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً اصدرت علـى          

الجميع حضروا من كل فروع الجامعة اللبنانية       :     " اثره بياناً جاء فيه   
اليوم هو ذكرى مرور عام على عدم إقـرار      :   ليقولوا بصوت عال  

ملف تفرغنا، ذكرى الجلسة الوزارية الظالمة التي صرح خاللـهـا           
 ".....رئيس الجمهورية أن ال تفرغ قبل تشكيل مجلس الجامعة

10852/node/ar/org.lkdg.www://http 

تعيينات العمداء تتم بتوافق كـل      :   » المستقبل« المكتب الجامعي في    
 القوى دون هيمنة سياسية

عقد المكتب الجامعي المركزي في تيار المستقبل، اجتماعاً طارئـاً،          
لمناقشة أوضاع الجامعة اللبنانية عامة، توقف فيه المجتمعون عنـد          

 ، الذي قضى بتكليف بعض أفراد الهيئة التعليمـيـة           54القرار رقم   
بمهام عمداء لبعض الوحدات الجامعية والتبديل الجزئي الذي حصل         
في طائفية بعض عمداء الكليات الواردة في القرار المذكـور دون            

 ....باقي الكليات
10850/node/ar/org.lkdg.www://http 

ناشـد  تجمع األساتذة المسلمين يطالب بالحفاظ على التوزيع الطائفي    
تجمع االساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية في الشمال، الرئـيـس           

 ضرورة التدخل بقوة وبأسرع وقت لوضع حٍد الرتفاع         نجيب ميقاتي، 
منسوب التوتر المذهبي والطائفي الذي بدأ يرتفع في جميع كلـيـات            
الجامعة اللبنانية، نتيجة التكليفات الصادرة والتي أدت الى حـلـول         
مذهب مكان آخر في كليات الجامعة اللبنانية خارج سياق التوافق في           
مجلس الوزراء او خارج سياق توافق القوى الجامعية علـى ذلـك             

 ...االجراء
10851/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية في مهب التجاذبات السياسية
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مشروع الضمان التربوي لضرب المدرسـة      :   رابطة التعليم األساسي  
 الرسمية

اعلنت رابطة التعليم األساسي الرسمي، أن تقرير اللجنة النيـابـيـة            
الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، تبنى أرقامـاً          
إحصائية غير دقيقة، دأبت بعض مكونات هيئات المدارس الخاصـة          
الداعية إلى مشروع الضمان التربوي على تردادها في كل محـفـل            

، وذلك بهدف ضرب    )  تالمذة 7كأن يقال إن هناك أستاذاً واحداً لكل        ( 
ن، مؤكـدة ان     / ات من حقوقهم  / المدرسة الرسمية وحرمان المعلمين   

مشروع الضمان التربوي، يرمي إلى تولي المدارس الخاصة التعليـم          
 .....والغاء المدرسة الرسمية

10863/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات مسؤولية المؤسسـات    / تدريب المعلمين " :   األساسي" و"   الثانوي" 
 الرسمية
رابطة المعلمين في " و"   رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي    " رفضت  

 الصادر  6في بيان مشترك، التعميم الرقم      "   التعليم األساسي الرسمي  
 من شهر كانون الـثـانـي،         14عن المديرية العامة للتربية، في      

والمتعلق بإلزام أساتذة ومعلمين بالخضوع لدورات تدريبية، مـن          
خارج الدوام الرسمي، ال سيما وان عملية التدريب تلك، من مهمات           
المؤسسات الرسمية المعنية أوالً قبل أن توكل إلى غيرها، مما يؤدي           
الى ان تتخلى تلك المؤسسات عن دورها لمصلحة مؤسسات خاصة          

 .....وأجنبية، بعيداً من أجهزة الرقابة والمحاسبة
10865/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن/ات يطالبون بتثبيت حقوقهم/رفع أجر التعليم الثانوي، والمتعاقدون
في غياب أي دور لمجلسي الوزراء والنواب، تمكنت اللجنة المركزية          

إلى تحقيق مطلب رفع اجر ساعـة       " للمتعاقدين الثانويين، من التوصل     
المتعاقد الثانوي، وذلك بموجب قرار من وزير التربية في حكـومـة            

، وفي التفاصيل، ذكرت اللجنة فـي       " تصريف األعمال، حسان دياب   
 ألف لـيـرة      32أجر ساعة المتعاقد في الثانوي أصبحت       " بيان أن   

 ... ألفا للفئة االولى36 ألفا، والمهني 18 و15واالساسي بين 
10867/node/ar/org.lkdg.www://http 

 كغالء معيشة% 121تصر على زيادة » األساسي«رابطة 
شددت الهيئة االدارية لرابطة التعليم االساسي الرسمي في لبـنـان،            
في بيان صدر عنها، على حقها بزيادة توازي نسبة التضخم البالغـة       

، اي نسبة غالء المعيشة نفسها التي اقرت للقضاة واساتـذة           % 121
/الجامعة اللبنانية، وذلك للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمـيـن         

 "...ات
10829/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !مدير مدرسة رسمية اختلف مع وزارة التربية فطرد التالمذة
" مدرسة بخعون اإلنكليزي المختلطة الرسمية" أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان أصدره مكتبها اإلعالمي، أنها اتخذت قراراً بدمج       

 كـانـون    27إلى االلتحاق بمبنى تكميلية الصمد ابتداء من االثنين         " ، داعية التالمذة    " تكميلية الدكتور واضح الصمد الرسمية    " في الضنية، مع    
ن منذ نحو أسبوع في منازلهم، بعـد إغـالق           / ن  اعتصاماً يوم السبت الفائت، بسبب بقائهم       / ،  علماً ان تالمذة المدرسة نفذوا      2014الثاني  

 ....ات والتالمذة، بحجة عدم دفع وزارة التربية بدل إيجار المدرسة السنوي/صاحب مبنى المدرسة أبوابها أمام المعلمين
10866/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم رسمي

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 المدارس الخاصة ترفع اقساطها في غياب المراقبة الرسمية
، ان االرتباك يعم حالياً المدارس الخاصة في لبنان، لجهة اإللتزام او عدمه، بتقديم موازناتها المالية إلى مصـلـحـة              " السفير" كشفت صحيفة   

، الناظم لعمل المؤسسات التربوية، 515التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، قبل نهاية كانون الثاني من كل عام، استناداً للقانون                 
واشارت الصحيفة ان معظم المدارس الخاصة غير المجانية، عمدت إلى رفع أقساطها، علماً أن .   2013خصوصاُ وانه لم يعد نافذا منذ العام        

 ....القانون ال يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على األهل، ما لم تكن تلك الزيادة مبررة
10869/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 والكثير منها لم يدفع زيادة غالء المعيشة .....
كرر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، مـوقـفـه            

لكل الذين  :   " الرافض لفصل التشريع بين الخاص والعام، واردف قائالً       
ينادون بذلك، أقول لهم أتريدون أن يقبض المعلم في الخاص أقل مـن             

، لكنه في المقـابـل      " زميله في القطاع الرسمي؟ هل هذه هي عدالتكم؟       
نقبل بهذا التشريع في حال تحـولـت     :   " حدد شرطاً أساسياً للقبول قائال    

 ".....النقابة من نقابة مهنية إلى نقابة نظامية
10868/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا شائكة على طاولة لقاء النائب كنعان مع المدارس االنجيلية 
اجتمع األمين العام للمدارس اإلنجيلية الدكتور نبيل قسطة، ووفد من  

ـ       مدرسة إنجيلية،   30مديري المدارس ورؤساء المكاتب التربوية ل
مع ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع الرتب والرواتب،         
النائب إبرهيم كنعان، وقد تركز النقاش على عدة مواضيع منـهـا            

ات، المفعول الرجـعـي، غـالء        / ، أجور المعلمين  515القانون  
المعيشة، سلسلة الرتب والرواتب وفصل التشريع بين الـخـاص           

 ... .والرسمي
10870/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !إقفال مدرسة خاصة في الحدث تالمذتها يدخنون الحشيشة
أخذت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي قراراً          

في الحدت، لمخالفتها الترخيـص     »   األمين األولى « بوقف عمل مدرسة    
المعطى لها، وعدم التزامها بمرسوم فتح المدرسة، وفتح دوام بـعـد            

ات، وذلك من من    / الظهر إلعطاء دروس خصوصية للتالمذة السوريين     
دون أي مسوغ قانوني، أو الحصول على إذن مسبق، عـلـمـاً ان               
التحقيقات التي أجرتها مصلحة التعليم الخاص، بينت ايضـاً وجـود            

 ...تجاوزات وشوائب كثيرة، أدبية وسلوكية وتربوية
10871/node/ar/org.lkdg.www://http 

في عكار تمثّل تراثاً أرثوذكسـيـاً       "   الموسكوبية" المدارس الروسية   
 عريقاً منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر

في لبنان، خصوصاً   "   الموسكوبية" يعود تاريخ المدارس الروسية، أو      
فهي مالزمة للتراث الروسي ومرتبطة     .   1887في عكار، الى العام     

بالكنيسة االرثوذكسية، لكنها تحولت اليوم مدارس رسمية او بيوتـاً          
 ....للطائفة، او حتى قاعات للكنيسة

10872/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 التعليم للجميع      تعليم عالي
 تزايد ظاهرة العنف في الجامعات واقتراحات حلول 

كشفت صحيفة النهار في تقرير اعدته حول العنف المتعاظـم فـي             
جامعات لبنان، انه لم يحيد أحرام فروع عديدة من الجامعة اللبنانـيـة             
والجامعات الخاصة، مؤكدة ان نمطه مقلق وتزامـن مـع لـغـة               

خاصة بين الطالب والطالبات، ترجمت بضرب بـاأليـدي          " تحاور" 
أو "   مجتمع ما فوق كل إعتبار    " وإطالق الشتائم تحت ذريعة الدفاع عن       

 ...".إيديولوجيا عقائدية متقوقعة على نفسها، وعلى أهلها"
10859/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إلبعاد الجامعات عن االحتقان عبر االنتخابات " مسار"و" التقدمي"

، عقدت مفوضيتا الشباب والثقافة في      » الجامعة جامعة « تحت عنوان   
مؤتمـرا  »   مسار« بالشراكة مع جمعية    »   الحزب التقدمي االشتراكي  « 

، النائب وليد جـنـبـالط،        » جبهة النضال الوطني  « برعاية رئيس   
ات خـاللـه    / وبمشاركة منظمات شبابية وطالبية، توافق المشاركون     

على تفعيل المشاركة في الحياة الجامعية عبر إجراء االنتـخـابـات     
الطالبية في مختلف الجامعات وال سيما مجالس الفروع في الجامعة          

ات بإبعاد الجامعات عن االحتقان السياسي الموجود  / اللبنانية، مطالبين 
 ....في لبنان

10861/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 2015-2014للمنح الجامعية للعام الدراسي " طموح"اطالق برنامج 

 –  2014، بنسخته التاسعة للسنة الدراسيـة           " طموح سعد عبد اللطيف للمنح الجامعية     " ، برنامج   " أجيالنا" وجمعية  "   بيبسيكو" أطلقت شركة   
المنح الجامـعـيـة    "  طموح"ويقدم برنامج . ، وذلك برعاية وزير التربية في حكومة تصريف االعمال ممثالً بمستشاره غسان شكرون2015

هن على  / ن صعوبات اقتصادية، لتشجيعهم   /  سنة والذين واللوتي يواجهون    22 و 18هن ما بين    / ات الذين واللواتي تتراوح أعمارهم    / للمتفوقين
 ... دوالر أميركي، تقدم مباشرةً كأقساط جامعية3000 و 500هن العلمي، علماً ان قيمة المنحة الواحدة تتراوح ما بين /متابعة تحصيلهم

10862/node/ar/org.lkdg.www://http 

سعر حبة الدواء في لبنان ضعفيها في الواليات المتحدة، تركيا             
 وسنغافورة

اجرت صحيفة السفير تحقيقاً استقصائياً، حول المستويات المرتفعة         
السعار الدواء في لبنان، كاشفة خالله ان تلك المستويات هي األعلى           

وقد اخذت الصحيفة على سبيل المثال      .  مقارنة مع دول العالم األخرى    
، والذي يبلغ سعر الحبة منه        "Nexavar 200 mg" دواء يدعى 

 دوالراً في تركيا،     31 دوالراً في لبنان، مقارنة مع          62.24
 دوالراً في فرنسا،     42سنغافورة، والواليات المتحدة األميركية، و     

 دوالراً أكثر من    28.80ة، يدفع سنويا    /ة اللبناني /كاشفة ان المواطن  
 دوالراً أكثر من المريض التركي للعالج   46.40المريض الفرنسي، و 

 ....عينه
10839/node/ar/org.lkdg.www://http 

على مدخل المستشفى الحكومي    مسؤولية يودي بحياة طفل     تقاذف ال 
 في طرابلس

د الذي لم يبلغ عامه     .  ضجت وسائل االعالم، بخبر وفاة، الطفل م       
وعلم .  الثاني بعد، والذي كان يعاني من سعال حاد وضيق في التنفس     

ان الطفل نقل في البدء الى المستشفى الحكومي في طرابلس، التي            
. رفضت استقباله بحجة ان غرفة اإلنعاش المخصصة لألطفال ممتلئة   

وعليه، توجه والداه إلى مستشفى السيدة في زغرتا، التي رفضت            
وبعدما عجز ذوه   .   ألف ليرة  800بدورها استقباله ما لم يسدد اهله       

في تأمين االموال المطلوبة، اعيد  مجدداً إلى المستشفى الحكومي،           
 ......حيث فارق الحياة 

10840/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

  مليارات ليرة اضافية لتشغيلها8و.....
 مليارات  8وقع وزيرا المال والصحة السابقان، مرسوم سلفة بقيمة          

في "  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي      "ليرة، لصالح    
ات لألشهر المقبلة ولتسديد     /بيروت، وذلك لتغطية رواتب العاملين     

ن، مما يساعد المستشفى تخصيص      /جميع المتأخرات المترتبة لهم    
وارداتها لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وجدولة          من    جزء

 ....المتأخرات المتوجبة عليها

10874/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !اخطاء ال هدر في مستشفى الحريري الحكومية
نقال عن رئيس مجلس إدارة مستشفى        "  السفير"نشرت صحيفة    

الحريري الحكومي، المدير العام الدكتور وسيم الوزان، ان الحملة          
االعالمية التي شنت على المستشفى، ترافقت مع تضخيم الحديث           
حول وجود هدر مالي، موضحاً ان مالحظات التفتيش المركزي           
حول الهدر، لم تدن اإلدارة بقدر ما وجهت مالحظات حول ضبط            

 ....بعض األمور التي تؤثر على األداء اإلداري
10841/node/ar/org.lkdg.www://http 

 تخصيص موازنة النشاء مستشفى حكومية في جرد جبيل

وحول .  خصوصاً وان المدينة تفتقر الى مثل تلك المؤسسة        .  تطالب مدينة جبيل، منذ زمن، بإنشاء مستشفى حكومية يلجأ إليها فقيرو الحال             
ـ        لبناء المستشفى،  )  جرد جبيل الشمالي  (، انه بعد تأمين قطعة أرض في بلدة ميفوق          »السفير«الموضوع كشف رئيس بلدية جبيل، زياد الحواط، ل

 ...وتقديم المشروع إلى وزارة الصحة، قررت  الدولة اخيراً تخصيص الموازنة الالزمة لتنفيذه
10842/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات عمالية مطلبية 

 حنا غريب لنقابات مستقلّة ومتعاضدة للدفاع عن المصالح الشعبية
دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب، خالل ندوة اقيمـت في           
نادي نجمة الصرفند في بلدة الصرفند، بدعوة من حركة الشعب، الى           
بناء نقابات مستقلة وفاعلة لفرض تحوالت جذرية في سياسات الطبقة  

ان القطاع العام في    " الحاكمة وانتزاع حقوق الطبقات الشعبية، معتبراً       
لبنان مطلوب رأسه للوصول الى الخصخصة وضرب ديمومة العمل         

 "....للوصول الى التعاقد الوظيفي، وواصفاً ذلك المشروع بالخطير
10821/node/ar/org.lkdg.www://http 

ات ثـم    / تخل مرة اخرى باتفاقها المتعلق بالمياومين      KVA شركة
 !تتراجع

ات اعتصاماً جديداً، يوم الخميس الماضي، في       / نفذ عدد من المياومين   
 KVA بعلبك والجنوب وبيروت، كرد فعل على اخالل شـركـة          

الملتزمة أعمال الجباية والتوزيع والصيانة لشبكة الكهرباء في بيروت         
ة /  عامـالً  62والبقاع، باتفاقها مع وزارة العمل واقدامها على صرف         

من عمالها، بعد ان اصدرت الشركة المذكورة قراراً يقضي باعتبـار           
ن في إجـازة     / ن بإنهاء خدماتهم  / اللواتي أخطرتهم / ات الذين / العمال

 .... مدفوعة األجر حتى انتهاء المشاورات مع وزارة العمل
10822/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن استنكاراً /ات يمعتصمون/والمياومون...

ة مع قضية المياومين، اعتصامـاً،      / ة ومتضامن /  مياوم 400نفذ نحو   
ات الشركة بالعـودة    / في الكرنتينا، مطالبين   KVAامام مقر شركة    

وفـي  .   ة دون أي مبرر   /  موظفاً 62عن قرارها الذي قضى بصرف      
هذا االطار، اجتمعت لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة االكـراء          

، سليم جريصاتي، الذي وجه على اثر ذلـك  ) السابق( مع وزير العمل 
تأنيباً شديد اللهجة للشركة المعنية القدامها على خطوتها مـن دون            

 ....التشاور مع الوزارة

10823/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات على حالها/واوضاع المياومين" ترايكوم"الكهرباء تمدد لـ
في كل مرة تتعثر فيها مناقصات استدراج عروض لتقديم خدمـات            

لمؤسسة كهرباء لبنان، ال تجد المؤسسة ووزارة الطاقة اال حالً وحيداً           
، وذلك ما حصل في المناقصة االخيـرة        " ترايكوم" هو التجديد لشركة    

التي لم تفض الى فوز اي شركة، نتيجة للمخالفات والعيوب الـتـي             
شابت كافة العروض التي تقدمت بها الشركات، فكان الحل ان تـم             

 .....شهرين جديدين اي حتى أواخر شباط المقبل" ترايكوم"التمديد لـ
10873/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ايضاً اعتصموا احتجاجاً على تأخّر رواتب كانون الثاني" أوجيرو"عمال 
، اعتصاماً امام المبنى الرئيسي لوزارة االتصـاالت  2014 كانون الثاني 29، يوم "اوجيرو"ات في هيئة /نفذ العمال والعامالت والمستخدمون 

في رياض الصلح، وذلك احتجاجاً على التأخير في صرف رواتب شهر كانون الثاني، وعدم قيام الوزارة بتحويل المبالغ الالزمة وفقاً للقوانين 
 ....واألنظمة النافذة وال سيما قانون المحاسبة العمومية

10820/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي 

  سنوات10 و3ما بين » الضمان«قرار اداري بتقسيط اشتراكات 
قرر مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بصورة استثنائية، اعتماد تسهيالت تتعلق بتقسيط ديون االشتراكات المتوجبة علـى                  

الطبيبات، علماً ان من شأن ذلك القرار الجديـد،    / ات واالطباء / ات االختياريين / الشركات والمؤسسات المدينة للصندوق ومن بينها المضمونين      
بحسب مصادر الضمان ان يشكل حالً الزمة الضمان المالية التي تفاقمت بفعل تراكم االشتراكات والغرامات على اصحاب العمل والعمـال                    

 ....معا
10824/node/ar/org.lkdg.www://http 
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ات بعد التقاعد برسم االقرار     / مشاريع للتغطية الصحية للمضمونين   
 والتنفيذ

، تفاصيالً حول   2014 كانون الثاني    22في  "   السفير" نشرت صحيفة   
ت / مشروع قانون الرعاية الصحية الخاص باألشخاص اللبنانيـيـن        " 

، الذي اعـدتـه ادارة       " ن عن العمل  / ات الذين توقفوا  / المضمونين
علماً انه بموجـب ذلـك       ،  " الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   " 

% 6و % 9ات بين / المشروع سيتم تجديد سنة االشتراكات للمتقاعدين  
موزعة على االطراف الـثـالثـة         %   3من الحد االدنى لألجور، و    

العمال وصاحب العمل والدولة، على ان يشمل ايضاً االشـخـاص           
 ....ن عن العمل بصورة مؤقتة/الذين واللواتي توقفوا
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ات  / الوزير الحاج حسن يدعو الن يشمل الضمان الـمـزارعـيـن           
 والفئات األكثر فقراً

 خـالل   دعا وزير الزراعة في الحكومة السابقة، حسين الحاج حسن،        
الهـرمـل،     –االحتفالية التي اقيمت في مركز مصلحة زراعة بعلبك         

، واتحاد نقابـات    " جهاد البناء   " -بدعوة من جمعية اإلرشاد الزراعي      
 الن يشمل الضـمـان       المزارعين ونقابة مزارعي خيم البالستيك،    

ات وصيادي األسماك، ألنهم    / ات والفالّحين / الصحي كافة المزارعين  
موضوع الزراعـة   " ن الفئات األكثر فقراً وحاجة، مؤكداً ان        / يشكّلون

دعم الـزراعـة     :   في لبنان يحتاج إلى قرار سياسي على صعيدين       
 ....ات وحماية اإلنتاج الوطني/والمزارعين
10828/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي 

  الضمان بعد التقاعدمننقابة المعلمين تطالب باالفادة 
طالبت نقابة المعلمين من وزير العمل، خالل اجتماع جمعها مـع            

، سليم جريصاتي، المساعدة في تسريع إصدار       ) السابق( وزير العمل   
ات الـمـدارس     / مشروع قانون زيادة غالء المعيشة إلفادة معلمي      

الخاصة من الزيادة التي قبضها معظم االجـراء واالجـيـرات             
ات منذ سنتين، كما تم البحث فـي إفـادة           / ات اللبنانيين / النظاميين
 سنة من تقديمات الصندوق 64ات عن عمر /ات المتقاعدين/ المعلمين

ــي           ــاع ــم ــت ــان االج ــم ــض ــل ــي ل ــن ــوط  . ..ال
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كركي عرض ومعلمي المدارس الخاصة مشكلة المعامالت العالقة في      
 الضمان

التقى مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الدكتور محمد         
كركي، وفداً من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان، تـم            
خالله عرض المشاكل المتعلقة بالضمان التي يعانون منها ال سيـمـا        
التأخير الحاصل في دفع معامالت المؤسسات التربوية خصوصاً فـي     

من .   فروع بدارو، الدورة وطرابلس، وصعوبة التواصل مع الضمان       
جهته، اكد كركي ان دارة الصندوق ستتابع كافة المواضيع المطروحة          

 ...مبديا استعداده للتعاون
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  تتمة االفتتاحية   
قانون الموارد البترولية في المياه     (  132وهنا تبرز اهمية مسألة انشاء الصندوق السيادي المستقل، المنصوص عليه في القانون              

وتكمن العقدة االساسية بخصوص    .  ، والذي يفترض ان تدخر فيه العائدات المالية النفطية لمصلحة االجيال القادمة              )البحرية
هل ستشكل  :  الصندوق، في كيفية ادارته ولمصلحة من ستوظف العوائد النفطية؟ ومن هنا نخلص الى السؤال الرئيسي التالي                  

 الثروة النفطية في لبنان فرصة لالنطالق نحو دولة المواطنة والحقوق، ام انها ستساهم في تعويم النظام الطائفي الحالي المأزوم؟
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Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961-1-611079 

www.crtda.org.lb 

www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?#!/

pages/Active-Citizenship-in-

Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-

lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  


