4

السنة السابعة  /اخلميس  1 /تشرين األول  / 2015العــدد 1896
Seventh year / Thursday / 1 October 2015 / Issue No. 1896

اقت�صاد

غ�صن :لتطبيق مر�سوم �إفادة الم�ضمونين
من تقديمات العناية بطب الأ�سنان

�أزمة الكهرباء في لبنان� ...إلى البواخر ُد ْر

ط��ال��ب رئ��ي��س االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام غ��س��ان غصن
في تصريح« ،مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،الشروع بتطبيق المرسوم رقم ( )5104المتعلق
بإفادة المضمونين من تقديمات العناية بطب األسنان أسوة
بالصناديق الضامنة ،بدءا ً من تعاونية موظفي الدولة إلى
اللواء الطبي وباقي الصناديق العسكرية واألمنية ،وكذلك
الصناديق التعاضدية ،وال سيما أنّ المالءة المالية في
صندوق الضمان والتي أخرت البدء بتطبيق هذا المرسوم
باتت اليوم متوفرة».
وأشار إلى أنّ «تأمين عناية طب األسنان تخفف األعباء
المالية عن المضمونين وتؤمن لهم الوقاية الصحية الالزمة،
وهو شأن يتعلق بحقوق المضمونين ويتجاوز مقدار خلوة
ظرفية».
ودع��ا االت��ح��اد «إدارة الصندوق بالتطوير المستدام

لجدول األعمال الطبية ليشمل بصورة دائمة العالجات
الطبية واالستشفائية الحديثة ،ال سيما الجراحات
بالتنظير والليزر ،وكذلك المستلزمات الطبية مما يخفف
األكالف الباهظة لغرف العمليات واإلقامة الطويلة األمد في
المستشفيات».
وأثنى على «ال��ق��رار التاريخي لمجلس اإلدارة حول
تحديد أسس إنشاء المكاتب اإلقليمية والمحلية ،مما يوجب
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفقا ً لهذا القرار بإنشاء
مكاتب إقليمية ومحلية في المحافظات واألقضية كافة،
لتأمين تغطية خدمات الضمان االجتماعي على األراضي
اللبنانية كافة» ،الفتا ً إلى أنّ هذا األمر «يسهل للمضمونين
عناء االنتقال وإنجاز المعامالت الطبية واالستشفائية،
فضالً عن باقي تقديمات فروع الضمان في المكاتب المركزية
وفي صفوف االنتظار الطويلة على أدراجها».

ن�سنا�س :المجل�س االقت�صادي االجتماعي
لعب دور �ص ّمام الأمان
مصطفى الحمود

الباخرة فاطمة غول

الشركة التركية...
تخالف نصوص العقد

يوسف الصايغ
هل بات االعتماد على البواخر خيار لبنان
الوحيد ال ُمتاح للحصول على الكهرباء ،في ظ ّل
ارتفاع كمية االستهالك؟ فبعد توقف عملية
استجرار الطاقة من سورية ،وف��ي ظ� ّل تعثر
إنجاز معملين لتوليد أكثر من  700ميغاوات
إضافية ،وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء
لبنان على زيادة استجرار الطاقة من البواخر
التركية ،لترتفع بذلك القدرة اإلنتاجية من
 1650ميغاوات ،إلى  1760ميغاوات بواسطة
اإلن��ت��اج اإلض��اف��ي من البواخر ،ومعه ترتفع
نسبة االعتماد على البواخر إلى  27.5في المئة
من القدرة اإلنتاجية اإلجمالية ،متجاوزة عتبة
الـ  18.5في المئة التي ت ّم اإلتفاق عليها قبل
ثالث سنوات.
إذاً ،وف��ي ظ� ّل فشل مشاريع إنتاج معامل
توليد الكهرباء ،واالتجاه نحو الحصول على
الكهرباء باالعتماد على البواخر بشكل أكبر ،في
وقت تواصل شركة كهرباء لبنان اإلع�لان عن
عدم قدرتها على وقف النزيف المالي منصاعة
بذلك لتعليمات خصخصة الكهرباء .لكنّ
السؤال المطروح« :إلى أي مدى يمكن االعتماد
على البواخر من أجل الحصول على الكهرباء،
وخصوصا ً أننا على بعد سنة واحدة فقط من
انتهاء مدّة العقد مع الشركة التركية ،ما يضع
لبنان منذ اآلن على شفير أزمة الحصول على
الكهرباء؟ وهل الح ّل بالخصخصة؟

نحاس

في هذا السياق ،رأى الوزير السابق شربل
نحاس ف��ي حديث لـ«البناء» أنّ «المفارقة
العجيبة في هذا البلد أن تصبح الحلول الموقتة
حلوال ً مستدامة ،وهذا يطرح سؤاالً :لماذا هذه
البواخر موجودة في لبنان أص�لاً ،وهي التي
يتم اعتمادها في الحاالت الطارئة في مناطق
تعرضت لزالزل أو في المشاريع التي ُتقام في
المناطق الصحراوية حيث يتعذر وصول شبكة
الكهرباء الرئيسية؟ نحن ال نفهم اعتماد البواخر
كمصدر للحصول على الكهرباء لبلد بأكمله،
وخصوصا ً أنّ تكلفتها باهظة جداً».
ولفت نحاس إلى «أنّ استقدام الباخرتين كان
على أساس ظرفي لس ّد الحاجة ،في ظ ّل توقف
معامل اإلنتاج ،بهدف صيانتها لكنها تحولت
إلى خيار دائم» .وأضاف« :وال نستغرب أن يتم
استقدام باخرتين جديدتين تحت أي ذريعة»،
ورأى «أنّ الموضوع ال يتوقف عند الخصخصة
في ملف الكهرباء».
كذلك لفت نحاس إلى «أنّ ما نشهده في زحلة،
لجهة تأمين الكهرباء ،ال يمكن وصفه بالتجربة
النموذجية في تأمين التيار الكهربائي» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ك ّل ما حصل هو أنه ت ّم تنظيم تعاونية
المولدات غير الشرعية ،بحيث يتم بيع الكيلو
واط بسعر  300ليرة وهو سعر أعلى من تعرفة
الدولة .عندما يصبح بإمكانهم بيع الكهرباء
بنفس تسعيرة الدولة يمكن القول إنهم توصلوا
إل��ى حلول حقيقية ،وبالتالي ما يحصل في
زحلة يمكن اعتباره مزحة سمجة ،ولو كان ح ّل
المولدات نموذجيا ً لكانت الدول المصنعة لها
اعتمدتها في تأمين الكهرباء في بلدانها».
من جهة ثانية ،أشار نحاس الى ما قامت به
بلدة غلبون في قضاء جبيل حيث يتم االعتماد
على صفائح الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء
وتغطية حاجات البلدة من التيار ،وفي موسم
الشتاء عندما ينخفض االستهالك يتم تزويد
شركة كهرباء لبنان بالناتج اإلضافي ،وفي
المقابل تقوم الشركة بتزويد البلدة بالتيار
عند حاجتها إليه في فصل الصيف ،حيث يبلغ
االستهالك ذروته من قبل سكان البلدة.

وزني

ورأى الخبير االق��ت��ص��ادي الدكتور غ��ازي
وزني في حديث لـ«البناء» أنّ «هناك فرقا ً بين
مسالة االمتيازات الممنوحة لشركات الكهرباء،
على غرار ما حصل بين وزارة الطاقة ومؤسسة
كهرباء زح��ل��ة» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ ذل��ك «ال يعني
انتقال الملكية العامة إل��ى ه��ذه الشركات أو
المؤسسات ،بينما الخصخصة تعني أن تصبح
الملكية للقطاع الخاص بشكل تام» .وأشار إلى
«أنّ القانون الذي يجيز للشركات إنتاج الكهرباء
إيجابي ،لكنّ العوائق تكمن في كيفية تطبيقه».
وأك��د وزن��ي أنّ الدولة «أظهرت ،على مدى
السنوات ،عجزها عن ح ّل أزمة الكهرباء وهي
بالتالي لن تكون ق��ادرة ،على مدى السنوات
العشر القادمة ،على إيجاد مخرج لهذه األزمة،

نحاس

وزني

في ظ ّل العوائق المتعدّدة :القانونية والمالية
(رفع التعرفة) واالجتماعية (منع التعديات)
وفنية – تقنية».
وميّز وزني بين مسألة قيام شركات االمتياز
ببيع الكهرباء التي تشتريها من الدولة إلى
المواطن ،وبالتالي يكون دوره��ا دور وسيط
فقط ،وبين قيام الشركات والقطاع الخاص
بإنتاج الكهرباء على حسابهما وبيعها إلى
المواطن ،مشيرا ً إلى التجربة الناجحة لبعض
البلديات التي تقوم بتأمين الكهرباء بين 18
و 24ساعة يومياً» .ولفت إلى «أنّ تنفيذ اإلجازة
للقطاع الخاص إلنتاج الكهرباء يشكل إحدى
الخطوات لمعالجة أزمة الكهرباء التي يعاني
منها المواطن ال��ذي يضطر إل��ى اللجوء إلى
االشتراك بالمولدات الخاصة للحصول على
الكهرباء مقابل تعرفة باهظة تثقل كاهله».
وأشار إلى «أنّ مسألة بواخر الكهرباء باتت
خيارا ً مستداماً ،وقد لفتنا منذ البداية إلى هذا
األمر في ظ ّل المشاكل التي تعترض المشاريع
الرامية إلى إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية،
والتي تأخذ وقتا ً طويالً ،في ظ ّل ما يعترضها
من معوقات ،حيث يجب معالجة مسألة تح ُّمل
الشبكة الحالية ق��درة اإلن��ت��اج العالية لهذه
المعامل الجديدة» ،الفتا ً في هذا اإلط��ار ،إلى
«مسألة وصلة المنصورية التي تحتاج إلى
قرار سياسي بامتياز لحلها».
أزمة الكهرباء ...بين زيادة الحاجة وتعثر
الحلول
تظهر آخر التقديرات حاجة لبنان إلى حوالي
 3000ميغاوات ،بينما ال يصل اإلنتاج الحالي
إلى  2000ميغاوات ،وفي ظ ّل موجة الح ّر غير
المسبوقة التي ضربت لبنان ه��ذا الصيف،
تفاقمت أزم��ة انقطاع الكهرباء عن المناطق
اللبنانية بشكل كبير ،ما دفع بالمواطنين إلى
تح ُّمل عبء دفع ثمن الحصول على الكهرباء من
المولدات الخاصة.
وتمثلت اإليجابية الوحيدة في تدني أسعار
ال ُمشتقات النفطية التي تعتمد عليها محطات
اإلنتاج ،ما خ ّفف من وطأة األزمة ،وخصوصا ً
أنّ المبلغ الذي ُتقدمه الدولة لشراء محروقات
لمحطات توليد الكهرباء ،انخفض بنسبة 50
في المئة ،بعد أن كان يتجاوز الملياري دوالر
في العام.
في سياق البحث عن حلول ألزمة الكهرباء
بعيدا ً من البواخر ،ج��رى العمل على تأهيل
معملي دير عمار والزوق لزيادة اإلنتاج ،وفي
هذا السياق ت ّم تلزيم بناء معمل إنتاج جديد في
َ
فسخ العقد
دير عمار لشركة إسبانية ،لكن ت ّم
معها ألسباب غير معروفة ،قبل أن يعاد تلزيم
األشغال إلى شركة قبرصية ،حيث تدور شكوك
حول فقدان  50مليون دوالر لم يلحظها العقد،
كضريبة قيمة ُمضافة.
أما على صعيد معمل ال��زوق فقد ت ّم إنجاز
معمل المحركات العكسية بنحو شبه كامل
حيث من المفترض أن تضيف المحركات نحو
 270ميغاوات على القدرة اإلنتاجية ،أي ما
يغطي ثالث ساعات من التقنين يومياً ،لكنّ
تسلمه من المتعهد يتطلب دف��ع مبلغ 140
متبق له ،لكنّ وزارة المالية امتنعت
مليون دوالر
ٍ
عن دفع المبلغ ألنّ االستشاري ذكر في تقريره
أنّ المواصفات الفنية والتقنية مختلفة ع ّما هو
منصوص عليه في العقد ال ُموقع بين وزارة
الطاقة والمتعهِّد ،وبالتالي فإنّ دفع المبالغ
المستحقة يستوجب إعادة عرض العقد على
دي��وان المحاسبة .إال أنّ وزارة الطاقة تشير،
من ناحيتها ،إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على
أن تطبّق الشركة المشروع وفق العرض الذي

تقدّمت به والمواصفات المذكورة في عرضها
أما المتعهد ،فهو يطالب بغرامات تأخير ودفع
فواتيره مهدّدا ً باللجوء إلى نادي باريس للدول
المتخلفة عن السداد إذا لم تدفع الدولة اللبنانية
المبلغ المذكور.

نظريان يَع ْد
بثالث ساعات إضافية

في ظ ّل أزم��ة الكهرباء التي يعانيها لبنان
خرج وزير الطاقة آرتور نظريان ،مشدّدا ً على
ض��رورة «وض��ع الخالفات السياسية جانبا ً
لتحقيق مصلحة المواطن» ،داعيا ً الرأي العام
اللبناني إل��ى «التمييز بين م��ن يعمل ألجل
المصلحة العامة وبين من يعرقل ألجل مصلحة
خاصة».
ولفت إل��ى أن��ه «يجب أال ي��ؤدي أي خالف
حزبي إلى وقف مشاريع الكهرباء» ،معتبرا ً
أنّ «غياب التخطيط على المديين المتوسط
والبعيد للمشاريع سيؤدي إلى مواجهة مشاكل
على الصعد كافة».
في سياق متصل ،كشف وزي��ر الطاقة أنه
«سيكون ه��ن��اك معملين للطاقة ف��ي خدمة
المواطنين وسيوفران ثالث ساعات إضافية
من الكهرباء» ،موضحا ً «أنّ معظم المبالغ التي
ت ّم صرفها لتمويل المشاريع هي من مصادر
خارجية ،وتشكل نسبة  22في المئة من المبالغ
المرصودة» ،مؤكدا ً «أنّ  10ماليين دوالر فقط
صرفوا من الخزينة».
ُ
وإذ أشار إلى «أنّ مشاريع الكهرباء واجهت
صعوبات في مرحلة التنفيذ» ،لفت نظريان إلى
أنّ «ال��وزارة نجحت في زي��ادة اإلنتاج  19في
المئة ،إال أنّ هذه التحسينات تأثرت بتداعيات
األزمة السورية وزيادة الطلب على الكهرباء».

البواخر ...خيار ُمستدام

بدأت حكاية لبنان مع بواخر إنتاج الكهرباء
ء في نيسان من العام  2013عندما وصلت
أولى بواخر شركة «كارادينيز» «فاطمة غول»،
وتلتها بعد أشهر الباخرة «أوره���ان بيه»،
واتفقت وزارة الطاقة مع الشركة على تزويد
لبنان بنحو  270ميغاوات ،بكلفة إجمالية تبلغ
 293مليون دوالر.
وينص االتفاق على أن تنتج البواخر الكهرباء
ّ
بواسطة «الفيول أويل» الذي تشتريه مؤسسة
كهرباء لبنان ،أي أنّ المبلغ المدفوع للبواخر هو
ثابت ،ويبلغ  5.95سنتات لك ّل كيلواط منتج،
فيما الكلفة المتح ّركة (الفيول أويل) هي على
عاتق مؤسسة كهرباء لبنان ،وكانت تبلغ 10.3
سنتات السنة الماضية قبل انخفاض أسعار
النفط العالمية ،لتتراجع حاليا ً إلى  6سنتات
لك ّل كيلواط.
يوم تعاقدت وزارة الطاقة مع الشركة صاحبة
الباخرتينُ ،ب ِّر َرت الحاجة إليهما ،استنادا ً إلى
خطة وضعتها الوزارة تتضمن برنامج إنشاء
معملي طاقة جديدين :إنشاء محركات عكسية
في الذوق ،إنشاء معامل إنتاج جديدة في دير
عمار .وبالتالي كان ال ب ّد من إيجاد بديل ّ
يغطي
النقص في التغذية بالكهرباء الذي سينتج من
بدء األعمال الجديدة.
هكذا بدأ االعتماد على بواخر الكهرباء ،في
انتظار إنجاز األعمال في المشروعين المق ّررين
اللذين خصصت لهما الحكومة نحو  760مليون
دوالر ،إال أنه خالل السنوات الثالث األخيرة لم
ينجز أيّ من المشروعين في الزوق ودير عمار،
وبالتالي أصبحت البواخر ،خيارا ً شبه دائم
للحصول على الكهرباء.

تسمح المفاوضات األخيرة التي بدأت بين
وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة،
وبين الشركة التركية من جهة ثانية ،لتنفيذ
أح��د بنود العقد بزيادة اإلنتاج إل��ى أكثر من
 270ميغاوات ،أي زيادة اإلنتاج عبر المولدات
العاملة على «ال��ف��ي��ول أوي���ل» بمعدل 100
ميغاوات ،إضافة إلى االستفادة من المحركات
العاملة على البخار بمعدل  10ميغاوات
إضافية ،علما ً بأنّ الشركة التركية لم تص ّرح
عن وجود هذه المحركات على متن بواخرها
واكتشفت ،بعد إشكال حصل في بداية تنفيذ
العقد في نيسان  ،2013أنّ المحركات البخارية
لم تكن موجودة ضمن العقد الموقع مع الشركة
التركية ،فضالً عن أنّ هذه المحركات ال تولد
الطاقة بواسطة «الفيول أوي��ل» ،بل بواسطة
البخار الناتج م��ن ال��م��ول��دات العاملة على
«الفيول أويل» ،وبالتالي كانت هناك شكوك في
أنّ البواخر التركية ُتشغل المحركات البخارية
وتقوم بفوترة الطاقة المنتجة منه على أساس
محركات تعمل على «الفيول أوي��ل» ،ما يحقق
لها ربحا ً إضافيا ً مخالفا ً لنصوص العقد.

تجربة زحلة ...خطوة نحو الح ّل
أم الخصخصة؟

ب��دأت أول��ى خ��ط��وات خصخصة الكهرباء
بتجربة شركة امتياز كهرباء زحلة التي بدأت
منذ مطلع شهر شباط الماضي ،في تأمين التيار
 24 /24ساعة ضمن مرحلة تجريبية بقوة
إنتاج تصل إلى نحو  60ميغاوات ،وانعكس
ذلك انخفاضا ً في قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة
النصف ،ويستفيد منها أكثر من  200ألف بقاعي
والعشرات من المؤسسات الصناعية والزراعية
والسياحية والتجارية ،التي تتوزع على 16
مدينة وبلدة في قضاء زحلة.
وحذت شركة امتياز جبيل ،من جهتها ،حذو
شركة امتياز زحلة في طلب ترخيص إلنتاج
الطاقة الكهربائية لتأمين التيار الكهربائي /24
 24ساعة لمنطقة جبيل ،وتقدمت من رئاسة
مجلس ال��وزراء ،ممثلة بوزير الطاقة والمياه،
بطلب الترخيص ،ليبدأ تطبيق المشروع.
كما من المتوقع أن يتقدم مالك شركة امتياز
كهرباء عاليه ألبير خوري ،التي حصلت على
حقوق االمتياز لمدة  82سنة انتهت في ،2013
بطلب امتياز جديد يتيح للشركة إنتاج الكهرباء،
مع اإلش��ارة إلى أنّ شركة امتياز عاليه ،كانت
تقوم بشراء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان
بسعر وسطي يبلغ  75ليرة لك ّل كيلواط ساعة
 ،ثم تبيعه بسعر وسطي يبلغ  127ليرة لك ّل
كيلواط ساعة ،بحسب آخر تعرفة رسمية.
وأسفر استرداد امتياز كهرباء عاليه من قبل
الدولة اللبنانية ،ممثلة بوزارة الطاقة ،عن توفير
مبلغ  52ليرة على الدولة في ك ّل كيلواط ساعة
مبيع لمناطق الجبل كانت تذهب إلى الشركة
الخاصة.

البنك الدولي داعم للخصخصة

دخ���ل ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ع��ل��ى خ��ط تشجيع
خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان ،وأشار في
تقرير له تحت عنوان «الح ّد من الفقر والمساواة
ف��ي ال��رف��اه � ّي��ة  -تشخيص منهجي للبنان
 ،»2015إلى المع ّوقات والقيود األساسية التي
تحول دون تحقيق زيادة في معدالت النمو في
لبنان ،رابطا ً ذلك بأزمة قطاع الكهرباء.
وع��زا تقرير البنك ال��دول��ي ،رداءة نوعية
الخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء إلى الفساد
وس��وء اإلدارة ،والنظام الطائفي حيث تعمل
كوادر الهياكل األساسية الداعمة تحت حماية
زعماء طوائفها ،معتبرا ً أنّ السبب األهم النهيار
الكهرباء هو االنقسامات السياسية والطائفية
التي تحول دون تحقيق اإلصالحات التي ما
زال��ت موضوعة على ال��ط��اول��ة ألكثر م��ن 30
سنة ،األمر الذي أدّى إلى استمرار المؤسسة في
أدائها الضعيف ،مضيفا ً أنّ سوء أوضاع قطاع
الكهرباء ،ح ّد من القدرة التنافسية للبنان ومن
سهولة ممارسة األعمال التجارية فيه.
وأف��اد التقرير ب��أنّ لبنان احت ّل ثاني أسوأ
مرتبة في العالم حيال نوعية إمدادات الكهرباء،
كما استند إلى دراسة استقصائية أجراها البنك
الدولي في  ،2014/2013بينت أنّ  55,1في
المئة من الشركات اللبنانية اعتبرت الكهرباء
عائقا ً رئيسيا ً أمام عملياتها التجارية وقدرتها
التنافسية.

أقيم في «بيت التعاضد» في الحازمية ،بدعوة من
ات��ح��اد صناديق التعاضد الصحية ف��ي لبنان ،لقاء
م��ع رئيس المجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي روجيه
نسناس عن دور صناديق التعاضد الصحية في الدورة
االقتصادية واالجتماعية في لبنان ،في حضور رئيس
االتحاد واعضاء مجلس االدارة ومسؤولين عن صناديق
تعاضدية فاعلة.
وتحدث نسناس الفتا ً إلى أنّ إدارة الصناديق «تطورت
وانخرطت في المجتمع ليس فقط في االقتصاد ،بل في
القضايا االجتماعية من خالل منح مدرسية ومساعدات
مالية وخدمات اجتماعية .ونتمنى التكامل بينها وبين
شركات التأمين ،على أن تبنى هذه العالقة على أسس
قانونية ومتكاملة لكي تعكس تضامنا فعليا ،فهي ال تبغي
الربح ،وتتكامل مع وزارة الصحة وشركات التأمين».
وتناول أهمية دور المجلس االقتصادي واالجتماعي

الميثاقي« ،كملتقى للحوار االقتصادي واالجتماعي في
بلورة الحلول الناجعة» ،مذكرا ً بأنّ «المجلس بال هيئة
عامة وبال هيئة إدارية منذ  ،2003في انتظار تعيينها من
مجلس ال��وزراء» ،ومشدّدا ً على أنّ التقلبات االقتصادية
واالجتماعية الحرجة التي أخذت تضغط على واقعنا
اليومي والمستقبلي« ،تؤكد أنّ المجلس ب��ات حاجة
وضرورة أكثر من أي يوم مضى ،فالمجلس االقتصادي
واالجتماعي يؤدي دور صمام األمان بنقل التجاذبات من
الشارع الى الحوار حيث يؤدي دور العقل المفكر للدولة
والمجتمع باعتماده الحلول العلمية والعملية في آن».
واعتبر أنّ «ه��ذا المجلس ،بالرغم من التعطيل أدى
دور التفاعل والتكامل مع العالم ،من خالل وجودنا في
اتحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية العالمية،
ومساهمتنا الفعالة ،بالتعاون مع االتحاد األوروبي في
إنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي ل��دول حوض
المتوسط ،إضافة إلى مشاركتنا في تأسيس المجالس
العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية».

المشاركون في اللقاء

طرابل�سي وع�ساف يحا�ضران
عن �إدارة المياه والطاقة البديلة
ضمن إطار مشروع ( )ACCBATالذي يديره معهد
التعاون الجامعي ( ،)ICUوهي منظمة غير حكومية
إيطالية تعمل ف��ي لبنان منذ س��ن��وات ،بالتعاون مع
أربعة شركاء في لبنان وتونس واألردن ،حاضر ك ّل من
الدكتور هيثم طرابلسي والدكتور بسام عساف (أستاذان
محاضران ف��ي كلية الهندسة ال��زراع��ي��ة ف��ي الجامعة
اللبنانية) عن إدارة المياه والطاقة البديلة ،والتكيف مع
تغير المناخ من خالل تحسين إدارة الطلب على المياه في
الزراعة المروية عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة
وأفضل الممارسات الزراعية.
قدم للمحاضرين ،مديرة مشروع ( )ACCBATفي
لبنان ماجدة مشيك التي أكدت أهمية تنفيذ المشروع لما
له من فوائد كبيرة على لبنان عموماً ،وإلى المزارعين
والفالحين خصوصاً.
وتناول طرابلسي في محاضرته ،موضوع حصاد مياه
األمطار في المدن تحديداً ،من أجل استخدامها منزلياً،
ع��ارض�ا ً دراس��ة أع�دّه��ا في ه��ذا المجال ،وه��ي تتضمن
«اختراعا ً خاصا ً به ،عبارة عن جهاز يقوم بحصاد مياه
األمطار وتخزينها مباشرة في خزانات المياه المنزلية من
أسطح األبنية» ،ويمكن لهذا الجهاز في حال استخدامه
على نطاق واسع في المدن اللبنانية ،تأمين ما يقارب 23
مليون متر مكعب من مياه األمطار الصالحة لالستخدام
المنزلي ،ما يساهم في تخفيض العجز المائي الذي يعاني
منه معظم الشعب اللبناني في فصل الصيف».
واستعرض عساف ،من جهته ،مصادر الطاقة وتأثيرها
البيئي كاالحتباس الحراري والتغيرات المناخية ،مقترحا ً
حلوال ً عدة ،منها استخدام الطاقة المتجدّدة ومنها إنتاج
الكهرباء من الطاقة الهوائية والشمسية على نطاق واسع،
إضافة إلى االستفادة من النفايات إلنتاج الغاز.
وتطرق إلى أهمية استخدام الطاقات البديلة في القطاع
الزراعي ،وخصوصا ً في القرى والبلدات النائية ،التي
لم تصلها الكهرباء بشكل منظم ،وخصوصا ً أنّ بعض

القرى وصلها التيار منذ سنة تقريباً ،وهي تفتقده منذ
االستقالل.
ويدير هذا المشروع الشركاء فيه :وزارة الزراعة في
لبنان ،وزارة الزراعة في تونس والمركز الوطني للبحوث
الزراعية واإلرش��اد في األردن ،إضافة إلى River Po
 Basin Authorityكشريك إيطالي .ويهدف إلى
تحسين إدارة الطلب على المياه وضمان االحتياجات
المائية للقطاع الزراعي على المستوى اإلقليمي من خالل
زي��ادة كفاءة استخدام المياه ،وزي��ادة استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة في الزراعة المروية ،وتخفيض
اآلث��ار البيئية السلبية ،باالعتماد على التكنولوجيا
الحديثة والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة ،التي
تسمح بالتكيف مع تغير المناخ.
ويتوقع القيمون على المشروع نتائج عدة ،منها :زيادة
كفاءة استخدام المياه وتوافر الموارد المائية التقليدية
من خالل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في
الزراعة المروية من خالل :إدخال نظم مبتكرة الستخدام
المياه ،إدخال أنظمة الري بالتنقيط البيئية والمستدامة
(نظام ري يتكون من مضخة وخطوط ري بالتنقيط مع
فعالية الترشيح ووح��دة الرسمدة) ،استخدام مرافق
تخزين المياه ،استخدام مياه الصرف الصحي كمصدر
رئيسي لمياه الري.
ومن النشاطات األساسية للمشروع :اختيار المزراعين
ومسح زراعي إجمالي للبلدة ،دراسة مائية للبلدة ،إنشاء
بركة ري اصطناعية ،تمديد شبكات ال��ري للمزارعين،
دورات تدريبية للمزارعين ،دورات تدريبية لفنيي وزارة
الزراعة.
والمنجز من المشروع حتى اآلن :اختيار المزراعين
ومسح زراعي إجمالي للبلدة ،دراسة مائية للبلدة ،تحضير
دفتر الشروط الفني واإلداري لبركة الري وشبكات الري،
ومكان المشروع في البقاع األوسط ـ أبلح ،ومدته عامان،
وينتهي في كانون األول من العام الحالي.

ارتفاع �أ�سعار الم�شتقات النفطية
ارتفع أمس سعر صفيحة ك ّل من البنزين بنوعيه 95
و 98أوكتان والمازوت األحمر  100ليرة لبنانية ،وسعر
صفيحتي الديزل أويل والكاز  200ليرة لبنانية ،في حين
ارتفع سعر قارورة الغاز  1200ليرة لبنانية ،تطبيقا ً لقرار
استيفاء سعر االستبدال.
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان حدّد بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات
النفطية في األسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل
اآلتي:
 بنزين  98أوكتان  22900ليرة لبنانية -بنزين  95أوكتان  22300ليرة لبنانية

 ديزل أويل للمركبات  14300ليرة لبنانية مازوت أحمر  14000ليرة لبنانية كاز  14600ليرة لبنانية ق��ارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  13100ليرةلبنانية
 ق���ارورة غ��از زن��ة  12,5كيلوغراما  15800ليرةلبنانية.
وم��ن المتوقع أن يستمر االرت��ف��اع في ه��ذه األسعار
األسبوع المقبل ،وخصوصا ً أنّ سعر برميل النفط الخام
البرنت األميركي وص��ل أم��س إل��ى ح��دود  48,60دوالر
أميركي.

