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اقت�صاد

عريجي �أطلق نظام تحميل المتحف
الوطني على الهواتف الذكية

و�ساطة قباني تف�شل
والمياومون م�ستمرون في الإ�ضراب حتى تحقيق المطالب

أطلق وزير الثقافة ريمون عريجي نظام تحميل المتحف
الوطني على الهواتف الذكية ،خالل مؤتمر صحافي عقده
أمس ،في مبنى المتحف الوطني في حضور وزير العمل
سجعان قزي ،المدير العام للثقافة فيصل طالب ،رئيسة
المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي.
وأشار عريجي إلى «أنّ لبنان هو األول في منطقة الشرق
األوس��ط قد طبق ذل��ك ،وه��ذا نتيجة جهد وزارة الثقافة
والمديرية العامة لآلثار ،لكي يكون لبنان في مصاف
الدول المتطورة».
ولفت إلى أنّ «تحميل نظام تطبيق المتحف الوطني
مجاني ومتوافر باللغات العربية ،اإلنكليزية والفرنسية،
ويمكن أي شخص في العالم أن يشاهد على هاتفه أو
الحاسوب أو «آي ب��اد» معلومات عن المتحف الوطني
وكل مقتنياته ،حوالى  150قطعة معروضة ،وتفاصيل
عنها ،إضافة إلى  50قطعة مصحوبة بالدليل الصوتي،
و 5أفالم».
بعد ذلك قدم مصمم نظام التطبيق وسام عبده شرحا ً
مفصالً عن أهم ميزات التطبيق والدليل السمعي.

في إطار التحرك التصعيدي الذي بدأوه
منذ أي���ام ،احتجاجا ً على م��ذك��رة تحديد
ال��ش��واغ��ر ،أك��د مياومو «مؤسسة كهرباء
لبنان» وجباة اإلكراء اإلبقاء على مواقفهم
لجهة االستمرار في اإلض��راب واالعتصام
حتى تحقيق ك ّل المطالب ،رغم تدخل رئيس
اللجنة النيابية للطاقة والمياه محمد قباني
على خط الوساطة بينهم وبين المؤسسة
إليجاد ح ّل للمشكلة العالقة بين الطرفين
والتي أدّت إلى االعتصام ووقف العمل في
كل أقسام المؤسسة باستثناء قسم التنسيق
والتوزيع.
واجتمع النائب قباني قبل ظهر أمس،
مع وفد من لجنة مياومي الكهرباء وجباة
اإلكراء الذي أكد له االستمرار في االعتصام
وتصعيد التحرك الميداني لتحقيق المطالب
التي تقتصر على تنفيذ القانون لجهة شمول
مياومي مديرتي التوزيع في بيروت وجبل
نص عليها
لبنان بالمباراة المحصورة التي ّ
ال��ق��ان��ون واستثنتهم المؤسسة م��ن هذه
المباراة.
وأكد أمين سر اللجنة بالل باجوق استمرار
االتصاالت مع النواب ،وال سيما مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري لتطبيق القانون،
وليس العمل بمذكرة إدارية لمؤسسة كهرباء
�اب من
لبنان تحرم نحو  1200مياوم وج� ٍ
حقهم في المشاركة في المباراة.
واعتبر باجوق أنّ المؤسسة «تخطت
القانون بإرسالها مذكرة إلى مجلس الخدمة
المدنية ت��ح �دّد فيها حاجتها إل��ى 897
مستخدما ً فنيا ً وإداري���ا ً من الفئة الرابعة
وما دون ،وقررت بناء عليه إجراء المباراة
�ص القانون ،على
المحصورة متجاهلة ن� ّ
أن تشمل المباراة مديريتي بيروت وجبل
لبنان.
وأشار إلى أنّ «العمال يتعرضون لحملة

عريجي وعبده خالل إطالق التطبيق

(داالتي ونهرا)

�شقير قلق حيال الأو�ضاع في العراق
�صراف :ال خوف على اال�ستثمارات
ف��ي ظ��ل م��ا يشهده ال��ع��راق من
ص��راع��ات مسلحة باتت ت��ه�دّد ك ّل
ش���يء ،أب���دى رئ��ي��س ات��ح��اد غرف
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
لبنان رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل
لبنان محمد شقير «قلقه الشديد على
االستثمارات والمصالح اللبنانية في
العراق» .وفي المقابل طمأن عميد
الصناعيين جاك صراف إلى أن «ال
خوف على االستثمارات اللبنانية في
أربيل  -العراق والتي تتجاوز المليار
دوالر» ،معتبرا ً أنّ ما ج��رى هناك
في الفترة األخ��ي��رة «غيمة س��وداء
ستنقشع في األيام المقبلة».
وف��ي ص��دد تنطيم ل��ق��اء موسع
لرجال األع��م��ال اللبنانيين الذين
ي��ت��ع��اط��ون األع��م��ال م��ع ال��ع��راق،
للوقوف على حقيقة ما يجري وال
سيما مدى تأثر أعمالهم واألخطار
المحدقة بهم ،والخطوات المطلوبة
لمساعدتهم ،ق��ال شقير« :شكل
العراق في السنوات األخيرة وجهة
جاذبة لالستثمارات اللبنانية وال
سيما إقليم كردستان ،حيث تقدر
استثماراتنا ف��ي ه��ذا البلد بأكثر

م��ن ملياري دوالر ،كما أن��ه يأتي
في طليعة الدول التي يصدر إليها
لبنان ،إذ بلغت قيمة صادراتنا في
 2013نحو  272مليون دوالر».
واعتبر «أنّ المشكلة األساسية
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا ،ه���ي أنّ إقليم
كردستان ،ال��ذي كان ينعم باألمن
واالس��ت��ق��رار ،ب��ات م��ه �دّدا ً م��ن قبل
م��ج��م��وع��ات مسلحة ،وه���ذا األم��ر
ل��م ي��ك��ن ف��ي ح��س��ب��ان ال��ك��ث��ي��ر من
اللبنانيين ال��ذي��ن ت��رك��وا بلدهم
ف��ي ظ��� ّل ظ���روف صعبة وأق��ام��وا
استثمارات في مختلف القطاعات
ف���ي ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة» .وأض����اف:
«اليوم نواجه تحديا ً كبيراً ،وعلى
ك��� ّل المعنيين ال��وع��ي ل�لأخ��ط��ار
ه��ذه المشكلة واالس��ت��ع��داد جيدا ً
لمواجهة تداعياتها على المستويين
االقتصادي واالجتماعي ،خصوصا ً
أنّ هناك آالف اللبنانيين م��ن ك ّل
ال��ك��ف��اءات ي��ع��م��ل��ون ف��ي ال��ع��راق
ومعظمهم في إقليم كردستان».
م����ن ج���ه���ت���ه ،ك���ش���ف ص����راف
ف��ي ح��دي��ث ل��ـ «ال��م��رك��زي��ة» ،أنّ
«المستثمرين اللبنانيين في العراق

يجرون اتصاالت مع أركان الهيئات
االقتصادية م��ن أج��ل ال��دع��وة إلى
اج��ت��م��اع ُي��ع��ق��د ق��ري��ب �ا ً للشركات
والمؤسسات اللبنانية العاملة هناك
بهدف التعاون على إيجاد الحلول».
وقال« :ما حصل في كردستان ليس
سهالً ،والمجتمع االستثماري ليس
خائفا ً على استثماراته ألنّ الحالة
األم��ن��ي��ة م��غ��اي��رة ل��م��ا ي��ت��ردّد عبر
اإلع�ل�ام ،فالمنطقة التي احتلتها
«داع��ش» ليست على مرمى حجر
من أربيل بل تبعُ د نحو  100إلى
 200كلم» .وأض��اف ص��� ّراف« :ال
خوف على االستثمارات اللبنانية
في أربيل ألنّ المستثمرين يتدخلون
في جنس المالئكة وهم الحريصون
على استثماراتهم من خالل درس
األوض��اع السياسية واالقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ال�����دول ال��ت��ي
يستثمرون فيها» ،معتبرا ً أنّ «أربيل
ال تزال المكان الجاذب لالستثمارات،
خصوصا ً أنّ االستثمارات اللبنانية
في ال��ع��راق تتجاوز المليار دوالر
وه����ي م��ت��ن�� ّوع��ة ب��ي��ن س��ي��اح��ي��ة
ومصرفية وتجارية».

بلديات الفيحاء ناق�شت م�شروع
مراقبة نوعيه الهواء
اف���ت���ت���ح���ت ل���ج���ن���ة ال���م���ت���اب���ع���ة ل���م���ش���روع
« »GouvAIRnanceالممول من االتحاد األوروبي،
أعمالها أمس في قصر رشيد كرامي الثقافي ،بحضور
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس
نادر الغزال ،مديرة االتحاد باإلنابة المهندسة ديمة
حمصي ،مدير االت��ح��اد السابق المهندس عبدالله
عبدالوهاب ،إضافة إلى فريق عمل المشروع ،وممثلين
عن ك ّل من وزارة البيئة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
بلدية طرابلس ،بلدية الميناء ونقابة المهندسيين في
الشمال وجامعات.
بداية رحب الغزال بالمشاركين «الذين حضروا
رغم الظروف التي تمر بها طرابلس» ،منوهاً« :بأهمية
الموضوع المطروح ،نظرا ً الى ما بات معروفا ً عن
ال��ت��داع��ي��ات السلبية لتلوث ال��ه��واء على مختلف
الصعد» .وأش��ار إلى أن «هذا االجتماع هو األول في
سلسلة اجتماعات تجمع بين الخبراء وأصحاب القرار
للوصول إلى مستوى مقبول من نوعية الهواء في
لبنان وفي مدن الفيحاء بالتحديد».
ثم عرضت حمصي مالمح برنامج االجتماع ،الفتة
إلى «أنّ هذا المشروع يهدف إلى الح ّد من تلوث الهواء
في مدن البحر المتوسط» .كما تحدثت «عن مراحل

تنفيذه وتمويله وحصة االتحاد في ذلك» ،مذكرة بأنّ
«الدول األربع المشاركه فيه هي :فرنسا ،وإسبانيا،
واألردن ول��ب��ن��ان» .وأض��اف��ت« :إنّ ه��دف االجتماع
اليوم وهو مناقشة وضع الهواء الحالي في طرابلس
والميناء وال��ب��داوي وال��ذي ق��ام االتحاد بتشخيصه
وإصدار تقرير مفصل فيه معتمدا ً على نتائج مختبر
قياس نوعية الهواء التابع له».
ثم جرى عرض لمختلف التقنيات التي تستعمل
لقياس تلوث الهواء ،وأكد القيمون على المشروع أنه
سيتم تجهيز المختبر بمعدات مماثلة جديدة لتطويره
وتحسين أدائه .كما سيتم تركيب محطات ضمن مدن
االتحاد لقياس الملوثات على مدار الساعة ،وسيتم
ربط ونشر النتائج التي تصدرها تلك المحطات على
موقع اتحاد وزارة البيئة .وتبع ذلك عرض لوضع
تلوث الهواء في لبنان في شكل عام ،وما هي المشاريع
التي يتم تنفيذها حاليا ً في هذا المجال حيث قامت
الوزارة بمشروع مماثل.
وأخيرا ً تم عرض التشخيص ومناقشته من قبل
الحاضرين إلب��داء رأيهم واقتراحاتهم ،كما تخللت
اللقاء م��داخ�لات وش��روح��ات م��ن خ��ب��راء ورسميين
وأكاديميين.

ت��ره��ي��ب وت��ه��دي��د م��ن اإلدارة وال��ش��رك��ات
المشغلة لثنيهم عن االستمرار في المطالبة
بحقوقهم تشمل اإلنذار بفصلهم من العمل».
وإذ أكد استمرار اإلضراب واالعتصام في
ك ّل األقسام ،نفى أن يكون العمال تعرضوا
لموظفي التنسيق والتوزيع ،الفتا ً إلى أنّ
«اإلض��راب ال يشمل هذين القسمين اللذين
يوزعان الكهرباء لجميع المشتركين في
مختلف المناطق اللبنانية» ،م ّتهما ً المؤسسة
والشركات بالترويج لهذه األخبار في سياق
الضغط على العمال».
وأكد «االنفتاح على الحوار شرط أال يظلم
جاب» ،وقال« :بالحوار يمكن
أي مياوم أو
ٍ
الوصول إلى قواسم مشتركة ألنّ مطالبنا
ليست تعجيزية بل هي مطالب مح ّقة ،ومع
ّ
يحق له االشتراك في المباراة
تحديد من
ومن يرغب في المشاركة فيها تتقلص الهوة
بين اإلدارة واللجنة».
واتهم اإلدارة بحرمان موظفي المالك من
الترفيع رغم أنه ّ
حق لهم ،لعدم خلق شغور
يفرض عليها زي��ادة عدد العمال عن الرقم
الذي حددته في مذكرتها.
وأشار باجوق إلى أنّ الوفد طلب ،بعد أن
رفض وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان
لقاءه ،أول من أمس ،موعدا ً من المدير العام

م�ؤتمر �صحافي لحايك
يعقد رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مؤتمرا ً صحافيا ً
في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم ،في معمل الذوق الحراري بسبب تعذر الدخول
إلى مكاتب اإلدارة في المبنى المركزي للمؤسسة في كورنيش النهر ،يحضره أعضاء مجلس
اإلدارة والمديرون وبعض رؤساء المصالح ،لعرض تداعيات الوضع الخطير المستجد في
المؤسسة وشرح مالبسات موضوع المباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة اإلكراء.

تراجع �أ�سعار المحروقات
تراجعت أمس ،أسعار صفيحة البنزين  98أوكتان  600ليرة لبنانية
و 95أوكتان  500ليرة لبنانية ،وصفيحة كل من الديزل والمازوت األحمر
 100ليرة لبنانية ،في حين تراجع سعر قارورة الغاز  300ليرة لبنانية،
واستقر سعر صفيحة الكاز.
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األس��واق
اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:
بنزين  98أوكتان  34300ليرة لبنانية
 بنزين  95أوكتان  33700ليرة لبنانية ديزل أويل للمركبات  25700ليرة لبنانية مازوت أحمر  25600ليرة لبنانية كاز  27600ليرة لبنانية قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  17600ليرة لبنانيةقارورة غاز زنة  12.5كيلوغرام  21400ليرة لبنانية.
ومن المتوقع أن يستمر التراجع في هذه األسعار األسبوع المقبل بشكل
مماثل بسبب التراجع الذي طرأ على سعر برميل النفط الخام البرنت
األميركي الذي وصل إلى  104دوالرا ت أميركية أمس.

الباخرة العمالقة MSC London
في مرف�أ بيروت غد ًا
يستقبل مرفأ بيروت يوم غد الجمعة أكبر باخرة في تاريخه وهي
« ،»MSC Londonما يؤكد الدور المحوري الذي أصبح يلعبه المرفأ
في المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن الغرفة الدولية للمالحة في بيروت« :يشهد
مرفأ بيروت حدثا ً مميزا ً يوم الجمعة المقبل بوصول باخرة الحاويات
العمالقة « ،»MSC Londonوهي األكبر التي يستقبلها المرفأ حتى
تاريخه .فهذه الباخرة المحملة بالحاويات من مرافئ الشرق األقصى،
يبلغ طولها  399مترا ً وحمولتها  189ألف طن وسعتها االجمالية 16652
حاوية نمطية ،وسترسو على الرصيف رقم  16في محطة الحاويات في
المرفأ لتفريغ أكثر من  2000حاوية نمطية برسم االستهالك المحلي
وبرسم المسافنة الى مرافئ في البلدان المجاورة».
وأعلن رئيس الغرفة إيلي زخور أنّ «وصول هذه الباخرة يؤكد مجددا ً
الدور المحوري الذي أصبح يلعبه المرفأ في المنطقة ،وثقة الخطوط
البحرية العالمية بقدرته على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في
العالم».
وأوضح أنّ «مباشرة استخدام التوسعة الجديدة التي شهدتها محطة
الحاويات في نهاية العام الماضي ،مكنت المرفأ من استيعاب المزيد من
حركة المسافة التي حققت رقما ً قياسيا ً كبيرا ً في النصف األول من العام
الحالي ،حيث تجاوز الـ 270ألف حاوية نمطية ،مقابل  218ألف حاوية
للفترة نفسها من العام الماضي ،أي بزيادة قدرها  52ألف حاوية نمطية،
ونسبتها  24في المئة».
وأمل زخور «بأن تشجع هذه النتائج الجيدة المسؤولين المعنيين
بمرفأ بيروت على اتخاذ القرار المناسب في شأن تنفيذ مشروع توسيع
محطة الحاويات من جهة الغرب ،لكي يكون المرفأ قادرا ً على استيعاب
الزيادة المنتظرة بحركة الحاويات مستقبالً».

ن�شاطات اقت�صادية

خالل افتتاح لجنة المتابعة

ماج�ستير في �إدارة ال�شراء العام
لـ 11موظف ًا من «روما تور فيرغاتا»
استضاف معهد باسل فليحان
المالي واالقتصادي  11موظفا ً من
العاملين في مجال الشراء العام
في اإلدارة العامة اللبنانية ،أت ّموا
على دفعتين البرنامج ال��دول��ي
ل��ش��ه��ادة ال��ـ»م��اس��ت��ر» ف��ي إدارة
ال��ش��راء ال��ع��ام ف��ي جامعة «روم��ا
تور فيرغاتا» ،بفضل مِنح وفرتها
المديرية العامة للتعاون التنموي
في وزارة الخارجية اإليطالية من

خالل السفارة اإليطالية في لبنان.
وأج��رى الموظفون األح��د عشر
تقويما ً لمشاركتهم في البرنامج،
ولسبل تطبيق ما تعلموه في عملهم
ضمن اإلدارة اللبنانية.
وأوض���ح المعهد ف��ي ب��ي��ان ،أنّ
تسهيله ت��وف��ي��ر ال��م��ن��ح لخمسة
مسؤولين من اإلدارات والمؤسسات
ال��ع��ام��ة اللبنانية ت��خ��رج��وا عام
 ،2013ول��س��ت��ة ه���ذه ال��س��ن��ة،

للمشاركة في هذا البرنامج الذي
تنظمه الجامعة بالتعاون مع البنك
األوروب��ي إلع��ادة اإلعمار والتنمية
ووزارت����ي الخارجية واالقتصاد
اإليطاليتين وال��وك��ال��ة اإليطالية
للشراء الحكومي ،يندرج في إطار
مشروع «تعزيز القدرات في الشراء
الحكومي» ،الذي ينفذه معهد باسل
فليحان بالتعاون م��ع الحكومة
اإليطالية منذ عام .2011

للمؤسسة كمال حايك من دون جدوى.
ولفت رئيس اللجنة لبنان مخول إلى
أنه يتع ّرض لحملة ترهيب بسبب تحميله
«شركات مقدّمي الخدمات مسؤولية الهدر
في المؤسسة» ،مؤكداً« :ثباته على موقفه
م��ن ه��ذا األم���ر» .وأوض���ح أن��ه ع��رض أم��ام
وسائل اإلعالم «وثائق من دائرتي توزيع،
تثبت أنّ إحدى الشركات لم تقم بأي عمل
منذ عامين» ،طالبا ً م��ن مؤسسة كهرباء
لبنان والشركات باالدعاء عليه قضائيا ً «إذا
كنت على خطأ» .وطالب« :أجهزة الرقابة
ووزارة الوصاية بالتدقيق في حسابات
الشركات ألننا وبعد عامين من عملها ،لنا
ّ
الحق في معرفة ما يجري».
وع��ن تحميل العمال مسؤولية م��ا آلت
إليه أوضاع الكهرباء بسبب اإلضراب ،سأل
مخول« :هل كان وضع الكهرباء أفضل قبل
أن نباشر تحركنا ،وهل وضع المياه أفضل
من وضع الكهرباء ،ما هي مسؤوليتنا في
أزمة المياه؟» .وقال« :نحن مستمرون في
مواقفنا ألننا ال نخاف التهديد».
وف��ي س��ي��اق ال��م��واق��ف المتضامنة مع
المعتصمين ،أعلن االتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في لبنان ،في بيان،
«ع��ن تأييده الكامل للمياومين في شركة

{ استقبل وزي��ر الزراعة النائب أك��رم شهيب عميد كلية الزراعة في
الجامعة اللبنانية الدكتور سمير مدور يرافقه ثالثة طالب من الكلية نالوا
منحة إيطالية لمتابعة الدراسات العليا في الزراعة في إيطاليا.
وأوضح مدور «أنّ الطالب الذين نالوا المنحة اإليطالية اختاروا متابعة
اختصاصي الزراعة العضوية واستخدام بدائل المبيدات الكيماوية أي
الصديقة للبيئة».
ونوه الوزير شهيب «باختيار الطالب الختصاصاتهم في الدراسات العليا
ونجاحهم في الحصول على المنح ،خصوصا ً أنهم من منطقتي الجنوب
والبقاع الزراعيتين» ،الفتا ً إلى «المستوى المشرف للجامعة اللبنانية
في الكثير من االختصاصات ومنها الزراعة» ،وأمل «بأن يعود الطالب إلى
ممارسة العمل كل في اختصاصه في لبنان».
كما استقبل شهيب الوزير السابق إبراهيم شمس الدين وعرض معه
األوضاع العامة.
{ استقبل وزيرالسياحة ميشال فرعون قبل ظهر أمس ،المديرالتنفيذي
لمنظمة األمم المتحدة للسياحة هيم مارسيو تافيلال يرافقه ممثل لبنان
الدائم لدى المنظمة جوزف حيمري حيث ت ّم البحث في العالقات السياحية
بين لبنان والمنظمة.
وأشـار تافيلال بعـد اللـقاء إلى «أنّ سبـب االجتمـاع بوزير السيـاحة هـو
لالستمـاع الى برنامجه حول تطوير السياحة في لبنان والدعم التقني الذي
يمكـن أن تقدمـه المنظمـة لخطة الوزير االستراتيجية للسياحة».
وأضاف« :إنّ وزارة السياحة هي عضو فاعل في المنظمة منذ تأسيسها
ولبنان مقصد سياحي مهم في منطقة الشرق األوس��ط والبحر األبيض
المتوسط ،والقطاع السياحي في شكل أهم رافد لالقتصاد الوطني ،لذا
فإنّ الوزير فرعون يعطي األولوية لألنشطة المستقبلية التي يريد إدخالها
وتطويرها ،خصوصا ً أنّ صوت لبنان موضع احترام وتقدير في أنشطة
المنظمة».

كهرباء لبنان وللجنتهم النقابية في حقهم
بالتثبيت».
ودان البيان« :التهديدات التي يتعرضون
لها من قبل السماسرة والشركات ،الذين
يعتبرون صمود المياومين في تحركهم
السابق مدة  97يوما ً كان سببا ً في إقصائهم
ووقف باب سمسراتهم».
وطالب االتحاد بـ«االلتفاف والتضامن
حول نقابتهم وعدم االنجرار وراء المواقف
التي كانت ج��زءا ً من صفقة التعديل على
ال��ق��ان��ون ال��ص��ادر ال���ذي أوص��ل��ه��م إل��ى ما
وصلوا إليه وتحديدا ً إلى تعديل حاجات
المؤسسة».
كما جدّد تأييده الكامل لهيئة التنسيق
النقابية بكافة تحركاتها ،داعيا ً الهيئة إلى
«التصدّي لكل المؤمرات التي تحاك ضدّها،
وبعض التحركات المشبوهة لبعض القوى
التي تحاول ضرب موقعها النضالي .ودعا
االتحاد كل أعضاء اللجان النقابية التابعة
له في القطاع العام لتنفيذ مقررات الهيئة.
والحقاً ،أوض��ح النائب محمد قباني في
حديث تلفزيوني أنّ «تثبيت المياومين يتم
وف��ق الشواغر ف��ي م�لاك مؤسسة كهرباء
لبنان وح��اج��ات��ه��ا» .ول��ف��ت إل��ى أن��ه «من
الممكن أن نصل إلى موضوع الشواغر ،لكن
بالنسبة إلى الحاجات فهي تتعدل بحسب
توجهات إدارة كهرباء لبنان التي ال أعلم ما
إذا كانت تحدّد حاجاتها في شكل علمي».
وأض��اف« :إنّ الشواغر في ك� ّل المؤسسة
حوالى  ،3100والحاجات كما حددها مدراء
المصالح قبل فترة كانت  1390فكيف هبطت
إلى »839؟
ودع���ا ق��ب��ان��ي إل���ى «ح����وار ص���ادق بين
المياومين واإلدارة يبدأ بفك اإلض��راب من
جهة ،والتمهل بتنفيذ المذكرة م��ن جهة
أخرى».

المالكون :لعدم االلتفاف حول قرار «الد�ستوري»
الم�ست�أجرون :لإعادة درا�سة القانون
اعتبر تجمع مالكي األبنية المؤجرة أنّ محاوالت طرح
فكرة تعديل قانون اإليجارات تهدف إلى االلتفاف على
ق��رارات المجلس الدستوري كمرجعية قضائية ،مؤكدا ً
المضي في طلب إنجاز وإقرار اإليجار التملكي لما فيه من
فوائد في تأمين فرصة التملك لجميع المواطنين.
وج �دّد التجمع في بيان بعد اجتماعه أم��س« ،الشكر
لقضاة المجلس الدستوري على ما ورد في نص القرار
الصادر عنهم من إنصاف للمالك القديم وإحقاق للحق،
وبالتحديد قرار رد الطعن المقدم من عشرة نواب والذي
قامت بإعداده لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي
تمثيل المستأجرين ،خدمة للميسورين واألغنياء في هذا
التجمع ،وبالتالي إعالن قرار تثبيت دستورية بالمواد،
وبطالن مادتين غير أساسيتين وفقرة أخرى في المادة 18
وجميعها تتعلق بإنشاء لجنة تخمين المأجور وتحديد
الفئة التي تستفيد من مساعدات صندوق دعم ذوي الدخل
المحدود من المستأجرين».
واستغرب المجتمعون «تمادي التجمعات التي تدعي
تمثيل المستأجرين في تسويق األضاليل عن ر ّد القانون إلى
المجلس النيابي أو تعليق العمل بمواده النافذة» ،وأكدوا:
«أن ال صحة لمثل هذه االدعاءات الباطلة وغير الدستورية،
وأنّ القانون ساري المفعول ويصبح نافذا ً بتاريخه في 28
كانون األول  .»2014كما أكدوا أنّ «المواقف التي صدرت
عن بعض النواب الذين يعبرون عن رأي التجمعات التي
تدعي تمثيل المستأجرين ،ال تعبر إال عن أصحابها ،وهي
بكل تأكيد ال تمثل رأي الكتل النيابية واألحزاب الكبرى التي
صوتت باإلجماع إلى جانب القانون الجديد لإليجارات في
جلسة  1نيسان التشريعية» .وأضاف البيان« :انّ المجلس
النيابي سيد نفسه ،ويعود إليه القرار بكل حرية في ترميم
المواد التي ت ّم إبطالها من قبل المجلس الدستوري والتي ال
تعيق بكل تأكيد تطبيق القانون في تاريخه ،ونحن سنعمل
باسم المالكين على الوقوف سدا ً منيعا ً في وجه أية محاولة
من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لطرح

فكرة تعديل القانون برمته ألي سبب كان أو أية ذريعة».

المستأجرون

من جهتها ،عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني
للمستأجرين ولجنة المحامين اجتماعا ً مشتركاً ،في مقر
االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين.
وجدّد المجتمعون مطالبتهم المجلس النيابي «العمل
على إعادة دراسة قانون اإليجارت برمته ،وإشراك ممثلي
المستأجرين والمالكين في هذا األمر ،من أجل الوصول إلى
قانون عادل ومتوازن لإليجارات ،ينصف المالك ويرفع
عنه الغبن ،ويحمي حق المستأجر في السكن ويضمن
حقوقه المكتسبة» .وأعلنوا أنهم حدّدوا «الخطوات التي
سيتم العمل على تنفيذها ،من أجل ضمان تحقيق مطالب
المستأجرين وحماية حقوقهم» ،كما أك���دوا« :متابعة
االتصال بمختلف الكتل النيابية وال��ن��واب المستقلين
واألح��زاب السياسية ،لشرح مخاطر القانون بصيغته
الراهنة وض��رورة تعديله وإع��ادة النظر به لمنع الكارثة
التي سيتسبب بها بقاؤه وفق صيغته الراهنة ،استنادا ً
الى ما طرحه عدد من النواب عبر المؤتمر الصحافي الذي
عقدوه في المجلس النيابي».
وشجب المجتمعون «إمعان ،بعض الناطقين باسم
تجمعات المالكين عبر تصريحاتهم والبيانات الصادرة
عنهم ،في استفزاز المستأجرين والتهديد بإقامة دعاوى
ال أس��اس قانونيا ً لها ،وحملوا الداعين لها والقائمين
بها التبعات الناجمة عنها» ،واستهجنوا «إص��رار هؤالء
على ممارسة التضليل ليس للمستأجرين فحسب ،إنما
للمالكين أيضا ً من خالل إعالنات وهمية وغير قانونية عن
مواعيد نفاذ القانون وتعميم مواقف مجتزأة منسوبة إلى
مراجع ومسؤولين في شكل يسيء لهم ،إلى جانب تكرار
الكالم عن إيجابيات يتضمنها القانون األسود وال وجود
لها إال في بياناتهم ،وقد بات تردادها مدعاة سخرية لدى
المستأجرين ،الذين يعرفون حقوقهم جيداً».

جامعة البلمند عر�ضت نتائج �أبحاثها
حول الحرائق الحرجية في لبنان
نظم برنامج التنوع البيولوجي في معهد الدراسات البيئية
 جامعة البلمند المؤتمر الختامي لمشروع «نحو تقييم وإدارةأفضل لخطر الحرائق عند الواجهة المدنية  -البرية في لبنان:
االكتساب من التجربة األميركية» المنفذ في جامعة البلمند
في إطار برنامج  PEERللشراكة من أجل تعزيز المشاركة
في األبحاث الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية
( ،)USAIDوذلك في حرم جامعة البلمند  -الكورة.
وسبقت المؤتمر جلسة تدريبية حول كيفية االستفادة
من البرنامج اإللكتروني  FireLabالذي طور من قبل فريق
الباحثين في المشروع بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار في
إدارة خطر الحرائق الحرجية في لبنان تماشيا ً مع أهداف
االستراتيجية الوطنية إلدارة حرائق الغابات (القرار الرقم
.)2009/52
وهدف المؤتمر الختامي إلى تقديم أبرز النتائج واألدوات
التي يمكن استعمالها في إدارة خطر حرائق الغابات ،وتمت
مناقشة كيفية االستفادة منها على الصعيدين المحلي
والوطني.
وافتتح المؤتمر مدير معهد الدراسات البيئية في جامعة
البلمند الدكتور منال ن��ادر عارضا ً دور المعهد في تطوير

المشاركون في الجلسة التدريبية في البلمند

الدراسات في قطاعي إدارة الثروة الحرجية وحرائق الرقعة
الخضراء.
بعدها ،قدم الدكتور جورج متري مدير برنامج التنوع
البيولوجي والباحث الرئيسي للمشروع ،خلفية المشروع
وشرح أهمية الدراسات والبحوث لدعم وتعزيز وتحسين
وتبادل ونشر المعلومات والخبرة بين جميع الجهات الفاعلة
حول إدارة الحرائق في ظ ّل التغيرات المناخية.
وأظهرت النتائج الرئيسية التي طرحت في المؤتمر أنّ 33
في المئة من األراضي اللبنانية (بما في ذلك الغابات ومناطق
أراض ذات درجة
الشجيرات واألراض��ي العشبية) صنفت
ٍ
اشتعال متوسطة إلى عالية جداً.
وأثبتت الدراسات المتعلقة بالمناخ في لبنان زيادة في
مؤشرات الجفاف ويدل ذلك على خطر وقوع حرائق متكررة
تكون أكبر حجما ً وأكثر حدّة في المستقبل القريب ،وخصوصا ً
في ظ ّل عدم وجود خطة شاملة لغاية اآلن إلدارة المناطق
الحرجية .وتوقع متري مساهمة نتائج المشروع في تمهيد
الطريق نحو إجراء تقييم أفضل وإدارة فعالة ألخطار الحرائق
الحرجية في لبنان وتحديث المواد التشريعية في قطاع
الغابات.

