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اقت�صاد

حرب :االنتقال من ع�صر الأ�سالك النحا�سية
الهيئات االقت�صادية :لتقديم التنازالت للو�صول بالوطن
�إلى �شبكات محلية من الألياف الب�صرية
�إلى بر الأمان وبذل الجهود لتحرير المخطوفين
الأو�ضاع االقت�صادية ت�ضغط في �شكل �سلبي على الواقع المالي للدولة

حرب خالل مؤتمره الصحافي
أشار وزير االتصاالت بطرس حرب
إل��ى «إط�ل�اق م��ش��روع استراتيجي
شامل يستند الى رؤية مستقبلية،
يقوم على تطوير البنية التحتية
للشبكات االنتهائية للمشتركين،
ونقلها من الشبكة النحاسية الحالية
إل���ى ش��ب��ك��ات محلية م��ن األل��ي��اف
ال��ب��ص��ري��ة ،FIBER OPTIC
تصل ،على مراحل زمنية محددة،
إلى ك ّل المنازل والوحدات السكنية
والمكاتب واألبنية واألرصفة».
ك�ل�ام ح���رب ج���اء خ�ل�ال مؤتمر
صحافي عقده بعد ظهر األمس ،في
مكتبه في الوزارة ،تحدث خالله عن
االنترنت ،في حضور المدير العام
لالستثمار والصيانة رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام لهيئة «أوجيرو»
عبدالمنعم ي��وس��ف ،رئيس هيئة
المالكين في الخليوي جيلبير نجار

(داالتي ونهرا)
وم��س��ت��ش��اري ال���وزي���ر .وأض����اف:
«لقد باشرنا فعليا ً بإطالق وتنفيذ
ستة مشاريع رائدة (PROJETS
 ،)PILOTESتعتمد تقنيات
ووس��ائ��ل مختلفة ب��ال��ت��ع��اون مع
م��ج��م��وع��ة م��ص��ن��ع��ي��ن ع��ال��م��ي��ي��ن
قدموا تجهيزات متطورة مجانية
لتطوير الخدمة في أحياء مختلفة
من العاصمة بيروت ،وف��ي بعض
المناطق اللبنانية األخرى».
وكان حرب قد لفت خالل المؤتمر
إل���ى أنّ «خ��دم��ة االن��ت��رن��ت ،ذات
الحزمة العريضة بتقنية الـ ،DSLال
يمكن تقديمها إال عبر خطوط الهاتف
للشبكة الثابتة» ،مضيفا ً أ ّنه «في
حال وجود أعطال أو عيوب معينة
في التركيب ،أو في التوصيل ،تخرج
عن المواصفات الفنية الالزمة ،فإ ّنه
يصعب أيضا ً إيصال خدمة اإلنترنت

 DSLبسرعة عالية وبالجودة
المطلوبة ،كما أ ّن��ه ال يمكن ضمان
استمرارية جودة الخدمات من دون
ضمان استمرارية أعمال الصيانة
والتوسيع والتشغيل».
كما أشار إلى أ ّنه «حيث ال توجد
هذه اإلمكانات الفنية ،فإنه ال يمكن
لهيئة أوج��ي��رو ،ول��ن يكون أيضا ً
باستطاعة ومقدور القطاع الخاص،
تأمين وبيع هذه الخدمات» ،الفتا ً
إلى أنّ «الخلل الكبير الذي نعاني
م��ن��ه ل��غ��اي��ة ال���ي���وم ك���ان بسبب
توقيف عقود الصيانة التي كانت
توقعها ال��وزارة مع هيئة أوجيرو،
ما ألحق األضرار الفادحة بالشبكة
والخدمات التي يفترض أن تقدمها
للمواطنين ،مما دع��ا إل��ى إع��ادة
التعاقد مع هيئة أوج��ي��رو في 15
نيسان .»2014

�شهيب �أ�صدر قرار ًا يتعلق بتعديل القرارات
المت�صلة بزراعة الأعالف وتربية الما�شية
أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قرارا ً حمل الرقم 1/694
يتعلّق بتعديل القرارات ذات الصلة ببرنامج تطوير زراعة
األعالف وتربية الماشية .وجاء في القرار:
المادة األول��ى :تعدّل المادة الرابعة من القرار الرقم
 1/253تاريخ  2012/3/27والمادة العاشرة من القرار
الرقم  1/254تاريخ  2012/3/27بحيث تتولى مصلحة
إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية
المهمات المناطة باللجنتين المشكلتين بموجب المادتين
المشار اليهما .والباقي من دون تعديل.
المادة الثانية :تعدّل المادة االول��ى من القرار الرقم
 1/257تاريخ  2012/3/27بحيث تصبح على الشكل
التالي:
تشكل في وزارة الزراعة  -المديرية العامة للزراعة
لجنة خاصة لمتابعة برنامج تطوير زراع��ة االع�لاف

وتربية الماشية من السادة التالية أسماؤهم:
رض���وان ب��و نصرالدين رئيساً .رفعت غانم رئيس
دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة جبل لبنان،
نائبا ً للرئيس وم��ق��رراً ،سليم المصري رئيس مصلحة
ان��ت��اج وتربية ال��ح��ي��وان ع��ض��واً ،باسل ال��ب��زال رئيس
مصلحة الصحة الحيوانية عضواً ،حسن مقلد رئيس
دائ��رة المحاصيل الحقلية عضواً ،ج��ورج اف��رام رئيس
دائرة التغذية الحيوانية عضواً ،بريجيت عازوري دائرة
المحاسبة عضواً ،جمال االسطا رئيس دائ��رة القضايا
التعاونية عضواً ،والباقي مندون تعديل.
المادة الثالثة :ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
ال��م��ادة الرابعة :يلغى ال��ق��رار الرقم  1/468تاريخ
.2014/5/28
المادة الخامسة :يبلغ هذا القرار من يلزم.

مجل�س الوزراء وافق على ان�ضمام لبنان
الى بروتوكول حماية ال�ساحل والبيئة البحرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع
مرسوم يرمي إل��ى انضمام لبنان
إل��ى بروتوكول اإلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلية في المتوسط،
بنا ًء القتراح وزارة البيئة.
وأوض����ح وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد
المشنوق أنّ «هذا البروتوكول يأتي
لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة
في لبنان الرقم  2002/244الذي
يلحظ م��وض��وع حماية الساحل
والبيئة البحرية من التلوث ،في
حين يش ّكل الشاطئ اللبناني ثروة

ذات أهمية بالغة تتع ّرض لتعديات
مختلفة ت��ط��ال ال��م��ي��اه الجوفية
وال��س��ط��ح��ي��ة وال���ث���روة السمكية
واألراض�����ي ال��م��ت��اخ��م��ة للشاطئ
والهواء والمواقع الطبيعية واإلرث
الحضاري والثقافي».
وأش��ار المشنوق إل��ى أنّ « :هذا
البروتوكول ينبثق من التعديالت
التي ط��رأت على اتفاقية حماية
البيئة البحرية والمناطق الساحلية
ف���ي ال��م��ت��وس��ط ال��ت��ي أق����� ّرت قي
برشلونة عام  1995والتي صادق

عليها لبنان بموجب القانون الرقم
 .2008/34ويأخذ هذا البروتوكول
في االعتبار ضرورة حماية المواقع
الطبيعية وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ن��وع
البيولوجي على ام��ت��داد الشاطئ
إلنقاذ ما تبقى من ث��روة طبيعية
وح��ض��اري��ة وه���و ي��ش� ّك��ل ترجمة
فعلية وعملية للتنمية بمفهومها
الشامل نظرا ً الى تأثيراته اإليجابية
على عوامل اإلنتاج واإلنماء ،إضاف ًة
إلى آثاره االيجابية المباشرة على
الصعيد البيئي».

دبو�سي عر�ض مع الوزير التجاري المفو�ض
في ال�سفارة الم�صرية مجاالت التعاون
التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان
الشمالي توفيق دب��وس��ي ف��ي مكتبه
في غرفة طرابلس ،الوزير التجاري
المفوض في السفارة المصرية ،سعد
الشيخ ،يرافقه المستشار اإلعالمي لدى
السفارة صبحي عبدالبصير ،وحضور
عضو مجلس اإلدارة هنري حافظ وعدد
من المستشارين.
وأشار دبوسي إلى «مختلف المراحل
التي تعززت خاللها مسيرة عالقات الود
والتعاون المتبادل بين غرفة طرابلس
والشمال والسفارة المصرية» ،الفتا ً إلى
أنّ «طرابلس تمتلك ك ّل مقومات القوة
االقتصادية والجذب االستثماري ،وأنّ
الظروف االستثنائية العابرة لم تتمكن
من أن تأخذها إلى مكان ال يريد أهلها
االنتقال إليه».
وأضاف« :ش ّكلنا مجموعة تناغمت
من خاللها عالقات التكامل بين لبنان
ومصر والعراق بهدف العمل المشترك
ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��ت��س��ه��ي�لات الممكنة
للمصدرين الزراعيين اللبنانيين الذين
واجهت صادراتهم الكثير من العراقيل
بفعل إقفال بوابات العبور البرية مع
سورية وتوسلنا معا ً ط��رق المالحة
ال��ب��ح��ري��ة إلزال����ة ك��ل ال��م��ع��وق��ات من
أمامها».
م��ن جهته ،أش��ار الشيخ إل��ى أ ّن��ه

ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة
اجتماعا ً برئاسة الوزير السابق
عدنان القصار ،تداولت في خالله
األوض����اع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى الساحة
الداخلية ،وال سيّما ما يتعلّق منها
بالتطورات األمنية التي شهدتها
البالد في اآلون��ة األخيرة ،إضاف ًة
إلى الواقع الذي يم ّر فيه االقتصاد
اللبناني ،واآلثار السلبية المستمرة
التي تواجهها القطاعات اإلنتاجية.
وأعلنت الهيئات في بيان ،أنها
وقفت في بداية االجتماع ،دقيقة
صمت على رحيل رئيس مجموعة
البنك اللبناني  -الفرنسي المدير
العام الوزير السابق فريد روفايل،
وتقدمت من «عائلة الوزير الراحل
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ع��م��وم �اً ،وم��ن
عائلته وذوي���ه خ��ص��وص�ا ً بأحر
ال��ت��ع��ازي» ،معتبر ًة أنّ «رحيل
ال��وزي��ر روف��اي��ل ال��ذي يمثل هامة
وطنية ،يشكل خسارة كبرى للبنان
وللقطاع المصرفي اللبناني ،وأنه
سيترك فراغا ً كبيرا ً على المستوى
الوطني ،نظرا ً الى ما كان يمثله من
ركن فعال وأساسي في السياسة
اللبنانية واالقتصاد اللبناني».
ودان����ت «ال��ط��ري��ق��ة الوحشية
ال��ت��ي تمت فيها تصفية ع��دد من
ال��ض��ب��اط وال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،على
أي����دي ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
ال��ت��ي استباحت ع��رس��ال الشهر
الماضي ،وقتلت واختطفت عشرات
العسكريين من جيش وق��وى أمن
داخ��ل��ي» ،متقدمة م��ن المؤسسة
العسكرية وقائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي وذوي����ه بخالص
التعزية والمواساة.
ودعت الهيئات« :ك ّل المسؤولين
والمعنيين إلى بذل جميع الجهود

من أجل تحرير وإطالق سراح باقي
العسكريين من جيش وق��وى أمن
داخلي المختطفين لدى الجماعات
اإلرهابية» ،وأكدت دعمها للحكومة
«ف����ي ك���ل ج��ه��د ت��ب��ذل��ه ف���ي ه��ذا
المجال».
وأس��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ات «الس��ت��م��رار
الفراغ في موقع الرئاسة األولى»،
معتبرة أنّ «ال��ق��وى السياسية
تتحمل مسؤولية ع��دم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية» .وقالت:
«من هذا المنطلق تطالب الهيئات
بضرورة التوافق على اسم يحظى

بلحاج عر�ض للجم ّيل
م�شاريع البنك الدولي :الو�ضع المالي
واالقت�صادي في لبنان �صعب
أشار مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط فريد بلحاج إلى أنّ
«الوضع المالي واالقتصادي في لبنان صعب ألنّ هناك مسائل دقيقة
كتدفق الالجئين السوريين ذي التأثير المباشر على االقتصاد اللبناني
وعلى إمكانات تمويل مشاريع البنية التحتية وأخرى تنموية».
كالم بلحاج جاء خالل زيارته الرئيس أمين الجميّل في دارته في بكفيا،
حيث بحث في العالقة المشتركة على مستوى التنمية االقتصادية.
يخص العالقة
وأضاف بلحاج« :تناولنا في اللقاء مواضيع مهمة في ما
ّ
بين البنك الدولي ولبنان على مستوى التنمية االقتصادية والتفاعل بين
البنك الدولي وك ّل ما يتعلّق بالنم ّو االقتصادي واالجتماعي في لبنان.
وتناولنا مشاريع البنك الدولي في لبنان وخصوصا ً مشروع المياه تلبية
لرغبات المواطن اللبناني في ما يخص المياه الصالحة للشرب ومياه
الريّ ».
ولفت إلى أنّ «تدفق الالجئين السوريين ،مهم ووج��ودي في لبنان،
والبنك الدولي دخل في مشاريع مع الحكومة اللبنانية من خالل الصندوق
اإلئتماني المتعدد األطراف الذي وضعناه بالتعاون مع اطراف خارجية
عدة منها فرنسا والنروج وفنلندا ،وسيدخل هذا الصندوق حيّز التنفيذ
وسنحاول من خالله تمويل مشاريع مهمة على مستوى البلديات والبنية
التحتية والصحة والتربية» ،مضيفا ً أنّ «هذا قسط صغير مما يحتاج إليه
لبنان والبنك الدولي ،وسيعطي ك ّل الدعم الممكن لهذا البلد الكريم لكي
يتغلب على هذه األزمة».

مزارعو القمح يلوحون بالت�صعيد
أك��د م��زارع��و القمح في البقاع في بيان ،أن��ه لم يعد أمامهم سوى
«الخطوات التصعيدية وإقفال الطرق والتضحية ببعض كميات من
القمح ورميها على الطرق استنكارا ً للتهميش الحكومي لموضوع استالم
محصولهم بعد مضي اكثر من اربعة اشهر على حصاده وتكديسه في
المستودعات».
وأعلنوا أنه إزاء «الالمباالة الرسمية وعدم تأدية المراجعات إلى إقرار
حقهم في استالم الدولة لمحصولهم الذي بات مهددا ً بالتلف مع إطالة
فترة التخزين واهتراء االكياس ،إضاف ّة إلى لجوئهم إلى الري االصطناعي
شح األمطار ،رسموا خريطة طريق جديدة للخروج من جلجلتهم
بسبب ّ
السنوية ستبدأ بإقفال ساحة شتورا فاالعتصام في بيروت امام السراي
الحكومي وصوال ً إلى مبنى وزارة االقتصاد».
وأمل المزارعون بأن «يدرج بند استالم القمح في اول جلسة لمجلس
الوزراء» ،مناشدين رئيس مجلس الوزراء تمام سالم «التحرك جديا ً إلنهاء
مأساتهم» ،مطالبين بـ»تحديد سعر لالستالم يعوض خسائرهم جراء
شح المياه وانخفاض اإلنتاجية في كل دونم».

م�ستخدمو الكهرباء :المطالب ال تتحقق
باالهانات وتوجيه التهم
استنكرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ما
«تعرض له رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعمال والمستخدمين كمال
حايك عند إلقاء كلمته أول من أمس أمام مبنى المؤسسة الرئيسي ،لعدم
قدرة القوى األمنية واجهزة الدولة من فتح أبواب المؤسسة ،وما تع ّرض
له من كيل من االتهامات والكالم النابي والذي ال يعبر إال عن شخصية
مطلقيه».
وتابع البيان« :لذلك تهيب النقابة بالجميع وعلى رأسهم لجنة العمال
المياومين وجباة اإلكراء استنكار ما صدر من البعض من عمالهم تجاه
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمستخدمين ألنّ المطالب ال تتحقق
باإلهانات وتوجيه التهم».

دبوسي يسلّم الشيخ الدرع التقدير ّية
ومن «زاوي��ة اإلحصاءات والمؤشرات
العائدة لحركة التبادل التجاري بين
بلدينا ،فإنها تسجل نموا ً مضطرداً،إذ إن
حجمها قد انتقل من  600مليون دوالر
في سنوات سابقة الى مليار دوالر في
المرحلة الحاضرة وهذا مؤشر إيجابي
بطبيعة الحال».
وش���دّد على أهمية «اإلت��ف��اق على
العمل المشترك للشروع ف��ي إع��داد
مس ّودة اتفاقات تجارية واقتصادية
متطورة تعزز مسيرة التفاهم والتعاون
في كل المجاالت ،ال سيما أنّ حركة

إفتتاح مصارف لبنانية على أرض
مصر ب��دأت تشهد إنطالقة جيدة في
مضمار الحياة المصرفية اللبنانية
المصرية المشتركة».
وقدم دبوسي درعا ً تقديرية للوزير
التجاري المفوض سعد الشيخ عربون
تقدير لتمسكه بالتعاون ال��دائ��م مع
غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ،وأكد
«أنّ ع�لاق��ات ال��ت��واص��ل مستمرة لما
فيه مصلحة إقتصاد ورج��ال أعمال
البلدين» .كما أقيمت مأدبة تكريمية
على شرف الوفد المصري الزائر.

انتخابات نقابة ال�شركات الم�شغلة
للقطاع الخليوي
أعلنت «نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي»
في لبنان في بيان ،انه «تق ّرر إجراء االنتخابات الفرعية لعضوية مجلس
نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان
من الرابعة إلى الثامنة من مساء اإلثنين الواقع فيه  22الجاري ،في
جامعة الحكمة فرن الشباك .وتق ّرر فتح باب الترشيح لثالثة مقاعد عن
موظفي شركة «ألفا» وثالثة مقاعد عن موظفي شركة «تاتش» إبتدا ًء من
اإلثنين  8الشهر الجاري ،لغاية الثالثاء  16منه ضمناً».
ودعت الراغبين بالترشح االتصال بأي من أعضاء المجلس الحالي.

بتأييد جميع الكتل السياسية،
وال��ن��زول إل��ى المجلس النيابي
وان��ت��خ��اب��ه ف��ي الجلسة المقررة
في الثالث والعشرين من الشهر
الجاري ،وإال فإنّ استمرار النواب
في التخلي عن القيام بواجباتهم
ال��دس��ت��وري��ة ،سيعني تعريض
ال��ب�لاد إل��ى المزيد م��ن االنكشاف
األمني والسياسي».
ورأت أن�����ه ع���ل���ى «رغ�����م أن
الظروف ال تسمح بطرح الهواجس
االقتصادية في الوقت الراهن ،نظرا ً
الى األوضاع التي تمر فيها البالد،

لكن هذا ال يعني عدم دق ناقوس
الخطر م��ن ج��دي��د ،إزاء األوض��اع
االقتصادية التي تمر فيها البالد،
وال��ت��ي ال ت���زال تضغط ف��ي شكل
سلبي على ال��واق��ع المالي العام
للدولة».
واعتبرت أن «لبنان خسر مجددا ً
فرصة انتشال االقتصاد اللبناني
م��ن واق��ع��ه ال���راه���ن ،ح��ي��ث أدت
الظروف األمنية والسياسية التي ال
تزال تهيمن على البالد ،إلى ضرب
ال��م��وس��م ال��س��ي��اح��ي ال���ذي كانت
المؤسسات السياحية والتجارية

تعول عليه ،لتعويض الخسائر
التي ال تزال تمنى بها للعام الرابع
على التوالي».
وإذ أك��دت أنّ «الفرصة ال تزال
س��ان��ح��ة ،م��ن أج��ل ال��ح��ف��اظ على
الهيكل اللبناني ،وه��ذا بالتأكيد
يحتاج إلى تضافر جميع الجهود،
وتقديم ال��ت��ن��ازالت م��ن قبل كافة
األطياف ،بهدف الوصول بالوطن
إلى بر األم��ان» ،رأت أنه «في حال
استمر الوضع على ما هو عليه،
ف��إن األم���ور س��ت��زداد كارثية على
شتى الصعد والمستويات».
وش���ددت على «وج���وب إيجاد
حل طارئ وسريع ،ألزمة النازحين
ال��س��وري��ي��ن ،خ��ص��وص �ا ً ف��ي ظل
العبء االقتصادي واألمني الذي
باتت تمثله على الدولة اللبنانية
وعلى اللبنانيين» ،واعتبرت أن
«المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية
كبيرة ف��ي مساعدة لبنان ،وفي
معالجة أزمة النزوح السوري إلى
لبنان».
وق�� ّررت الهيئات «إزاء الوضع
ال��م��ت��ردي وال��م��ت��ده��ور على كافة
ال��ص��ع��د ،إط�ل�اق ص��رخ��ة م��دوي��ة
ف��ي وج���ه ال��ق��وى السياسية من
أج��ل تحمل مسؤوليتها الوطنية
ودرء األخ��ط��ار األمنية وانتخاب
رئيس جمهورية وانتظام الحياة
المؤسساتية وإن��ق��اذ االقتصاد.
�ظ��م ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة م��ؤت��م��را ً
وس��ت��ن� ّ
صحافيا ً ف��ي ح��ض��ور اقتصادي
وإع�ل�ام���ي واس����ع ف��ي م��ق��ر غرفة
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
بيروت وذلك يوم الجمعة في 12
أيلول ال��ج��اري الساعة العاشرة
والنصف».

ور�شة في بعلبك عن نبع ر�أ�س العين

اقتراحات تر�شيد ا�ستخدام المياه و�أ�ساليب حديثة للري
ّ
نظمت بلدية بعلبك ورشة عمل في
فندق «كنعان» في بعلبك عن نبع
رأس العين ،بالتعاون مع مؤسسة
إبراهيم عبدالعال للتنمية المستدامة
وجمعية «نحن» ،ضمن إطار مشروع
العمل المشترك في الشبكة اللبنانية
لمؤسسة «آنا ليند» األورو متوسطية
للحوار بين الثقافات.
وأش�����ار رئ��ي��س ب��ل��دي��ة بعلبك
حمد حسن إل��ى أ ّن��ه «على الدولة
ومؤسساتها والسلطات المحلية
واألهلية إح��س��ان استثمار المياه
وت��رش��ي��د اس��ت��ه�لاك��ه��ا ،ألنّ شحها
بمثابة تح ٍّد للسلوك العام ومصدر
للقلق والنزاعات» ،مضيفا ً أنّ «في
بعلبك معلمين رئيسيين هما :نبع
البياضة في رأس العين والقلعة
األث��ري��ة ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ف��ي ح��وض
النهر».
ورأى أنّ «م��ن أس��ب��اب الكارثة
التي أص��اب��ت نبع البياضة وأدت
إل���ى ج��ف��اف ال��ن��ه��ر ت��دن��ي نسبة
المتساقطات وال��ت��غ��ي��ر المناخي
واالح��ت��ب��اس ال��ح��راري والتصحر،
إض��اف��ة إل��ى النشاط البشري غير
ال��م��دروس» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «ع��دد
النازحين السوريين في بعلبك زهاء
 60ألفاً ،أي ما يوازي عدد السكان
األصليين في المدينة مما ساهم في
زيادة األزمة».
من جهته ،لفت موسى نعمة باسم
مؤسسة ابراهيم عبد العال للتنمية
المستدامة ،إلى أ ّنه «نعاني مشكلة
الهدر في استخدام المياه في مجال
ال��زراع��ة والصناعة واالس��ت��خ��دام
ال��م��ن��زل��ي ،فما نعانيه م��ن جفاف
لنبع رأس العين يعتبر نقمة ،ولكن
النعمة أننا نلتقي هنا لنتباحث في
قضية شح المياه ونعرض األسباب
ونقترح الحلول» .وأضاف« :بحسب

ال��دراس��ات التي أعدتها المؤسسة
فإنّ العالقة برأس العين في بعلبك
بنسبة  73.68في المئة مباشرة
ومصادر توفير المياه لالستخدامات
كافة تعتمد على رأس العين بنسبة
 41.18ف��ي ال��م��ئ��ة وع��ل��ى اآلب���ار
الخاصة بنسبة  30.88في المئة .أما
وضع الصرف الصحي في المدينة،
فهناك شبكات تغطي نسبة 69.12
ف��ي المئة ،وحفر صحية مفتوحة
 8.82في المئة وحفر صحية مبطنة
 20.59في المئة».
واعتبر محمود الجمال أنّ «ك ّل بئر
محفورة في منطقة الحوض تؤ ّثر
بطريقة مباشرة على النبع ،وتوجد
صلة مؤكدة بين البئر رقم  9ومياه
البياضة ،ومنطقة التأثير على النبع
تنحصر بمسار يمتد من فوق النبع
على ارت��ف��اع  1200متر في اتجاه
طريق الحرش حتى كسارة الرفاعي،
وبخط ثانٍ يمتد من رأس العين إلى
ف��وق ال��خ��وام وف��ي ات��ج��اه مصلحة
المياه حتى اآلبار المستأجرة».
بدوره ،أشار رئيس مؤسسة مياه
البقاع م��ارون مسلم إلى أنّ «لنبع

رأس العين أهمية سياحية نظرا ً إلى
وجود بعض البنى األثرية ،وأهمية
زراع��ي��ة ألن��ه يؤ ّمن ال��ريّ لألراضي
الزراعية في بساتين بعلبك».
وأوض���ح أنّ «م��ن أه��م المشاكل
المتعلقة بمجرى نهر رأس العين:
تلوث بركة رأس العين ج��راء رمي
النفايات فيها ،وتلوث مجرى القناة
الرئيسية م��ن ج��راء مياه الصرف
الصحي لبعض المنشآت المحاذية
للقناة ،وانخفاض مستوى المياه
نتيجة الجفاف».
كما اقترح «ترشيد استخدام المياه
واعتماد األساليب الحديثة في الري،
رفع أسباب التلوث عن مجرى النهر
وتنظيم حمالت توعية للمواطنين».
وك��ان��ت كلمة للمدير التنفيذي
لجمعية «نحن» محمد أي��وب أشار
فيها إلى أنّ «مشكلة المياه تهم ك ّل
لبناني ،وتهم مدينة بعلبك التي جف
فيها نبع ونهر رأس العين خصوصاً،
فكيف إذا ك��ان ه��ذا النبع في موقع
أث��ري يعود إل��ى العهد الروماني،
وتغذي مياهه معظم أنحاء بعلبك
والجوار؟».

المالكون :الحترام قرار «الد�ستوري» وو�ضع �سيا�سة �إ�سكانية
الم�ست�أجرون :لقانون عادل ومتوازن في �إطار خطة �شاملة
ردّت نقابة مالكي العقارات واألبنية
ال��م��ؤج��رة ف��ي ب��ي��ان ،على المؤتمر
الصحافي الذي عقدته لجنة المحامين
التابعة لتجمعات المستأجرين،
والمولجة بمتابعة الطعن بقانون
اإليجارات.
ودعت النقابة إلى «احترام القرار
األخير الصادر عن المجلس الدستوري
وال����ذي ق��ض��ى ص��راح��ة وب��وض��وح
ت��ام ب��رد الطعن في القانون الجديد
لإليجارات ،وبإلغاء المادتين  7و13
والفقرة ب  4 -من المادة .»18
كما أ ّكدت أنّ «القانون يمدد العقود
القديمة لفترة تصل إل��ى  12سنة
من تاريخ تطبيقه ،ويقر تعويضات
اإلخالء في حاالت الضرورة العائلية
وال���ه���دم ،وب��ال��ت��ال��ي ف���إن برنامجه
يحفظ األم��ان االجتماعي والسكني
للمستأجرين لفترة طويلة» .وأضافت:
«نحترم الطلب االستشاري الذي تقدم
به وزي��ر العدل ال��ل��واء أش��رف ريفي
إلى هيئة التشريع واالستشارات في
الوزارة إلبداء الرأي في نفاذ القانون
الجديد لإليجارات».

ورأت أنّ «الحيثيات التي وردت في
متن ق��رار المجلس الدستوري أكدت
أنّ بنوده متوازنة لناحية تحقيق
العدالة االجتماعية والمساواة ،إلى
جانب ضرورة حماية الحق بالملكية
ال��ف��ردي��ة وال��خ��اص��ة باعتباره حقا ً
دستوريا ً بامتياز ال يجوز التعرض له
ألي سبب ك��ان» ،الفت ًة إلى أ ّنه «على
ال��دول��ة المضي ف��ي وض��ع سياسة
إسكانية صحيحة بدأت بإنجاز وإقرار
القانون الجديد لإليجارات ،وندعو إلى
استكمالها بقوانين أخرى في طليعتها
قانون اإليجار التملكي».

لجنة الدفاع
عن حقوق المستأجرين

ه��ذا وق��د ّ
نظمت لجنة ال��دف��اع عن
حقوق المستأجرين م��ؤت��م��راً ،رأت
فيه« :أنّ قانون اإلي��ج��ارات الجديد
يش ّرد ويهجر المستأجرين القدامى
وعائالتهم ،ويلغي حقوقا ً مكتسبة
لهم ف��ي السكن والتعويضات ،وال
يعالج أزم��ة السكن ،لم يكن الطعن
به أمام المجلس الدستوري ،من أجل

تعطيل أو إلغاء عدد من المواد التي
تش ّكل خروجا ً على الدستور ،بقدر ما
كان الهدف رده الى المجلس النيابي
إلعادة درسه ومناقشته بكامل بنوده
وم����واده ،وع��ل��ى ذل��ك رحبنا بقرار
المجلس الدستوري».
وأك����دت ال��ل��ج��ن��ة «رف��ض��ه��ا لهذا
القانون في صيغته الراهنة» ،مطالب ًة
المجلس النيابي والحكومة «بإعادة
مناقشته وتعديله بالكامل ،وفق
ت��وص��ي��ات المجلس ال��دس��ت��وري»،
الفت ًة إل��ى أنّ «األم��ر يتطلب إح��داث
التعديالت الالزمة والضرورية والتي
تجعل ال��ق��ان��ون ع���ادال ً وم��ت��وازن �اً».
كما نبّهت «من خطورة التمادي في
حملة التهويل والتضليل التي يقوم
بها بعض الناطقين باسم المالكين
وتجمعاتهم» ،مشير ًة إلى انّ «اللجنة
المتابعة ولجنة ال��دف��اع عن حقوق
المستأجرين ،ومعهما لجنة المحامين
ستتابع اتصاالتها وعملها من أجل
ضمان حقوق المستأجرين ،من خالل
قانون عادل ومتوازن في إطار خطة
شاملة لمعالجة أزمة السكن».

