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اقت�صاد

الري في المنطقة العربية
اتحاد الغرف ينظم ور�شة حول ندرة مياه
ّ

بحث مع �سفير �أ�ستراليا �آفاق التعاون

نظريان :ال�ست�صدار قانون يُعنى بجمعية الم�ستخدمين
وت�شجيع ا�ستعمال المياه غير التقليدية والحوكمة والتدريب

زمكحل :لن�ستعد مع ًا لإعادة �إعمار �سورية

برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور
ن��ظ��ري��ان وح��ض��وره ،نظم االت��ح��اد
العام للغرف العربية في مق ّره «مبنى
عدنان القصار لالقتصاد العربي»،
ورشة عمل تحت عنوان «ندرة مياه
الريّ في المنطقة العربية وأثرها على
األمن الغذائي :المشاكل والحلول»،
بمشاركة الرئيس الفخري لالتحاد
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ع��دن��ان ال��ق��ص��ار،
النائب األول لرئيس االتحاد رئيس
اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير،
رئيس جمعية أص��دق��اء المياه في
لبنان ع��ادل قرطاس ،المدير العام
ل���وزارة الطاقة ف��ادي قمير ،األمين
العام التحاد للغرف عماد شهاب،
ونخبة من األكاديميين وأصحاب
االختصاص.

القصار
ّ

بداية ،تحدث القصار ،الفتا ً إلى
«أنّ المشكلة تقع في إدارة الموارد
أكثر من ندرتها» ،شارحا ً «أنّ مشكلة
األم��ن الغذائي والمائي العربي هي
مشكلة إداري���ة قبل أي ش��أن آخ��ر،
وترتبط بضعف إدارة ال��م��وارد من
ال��م��ص��ادر وال��م��ن��ت��ج��ات» .وأك���د أنّ
«سوء استخدام الموارد المائية وعدم
اعتماد الطرق العلمية الصحيحة
في الريّ يؤدي إلى هدر نحو  50في
المئة من المياه المستهلكة ،ناهيك
عن المغاالة وال��ه��در والتلويث في
اس��ت��خ��دام��ات الصناعة وقطاعات
المجتمع المدني».
وشدّد على أنّ «النزاعات واألزمات
التي تعصف بالمنطقة ساهمت في
تفاقم أزم��ة األم��ن الغذائي في عدد
من ال��دول العربية .ومن بين جميع
أقاليم العالم ،ف��إنّ العالم العربي
سجل
ك��ان اإلق��ل��ي��م ال��وح��ي��د ال���ذي ّ
زي��ادة في انتشار الجوع في العقد
األخير ،بحيث تضاعف عدد الجياع
إلى نحو  33مليون إنسان ،بحسب
اإلحصاءات األخيرة لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة».
وس��أل« :هل من المقبول ،ونحن
نعيش في عصر وصلت فيه العلوم
إل��ى م��ا وص��ل��ت إل��ي��ه م��ن ت��ق��دم ،أن
نستمر في االبتعاد عن حلمنا القديم
الجديد ب��األم��ن الغذائي والمائي،
عوضا ً عن التقدم في تحقيقه؟ بل
هل من المعقول أن يستمر هذا الشأن
الحياتي والجوهري بعيد المنال،
وأسير المنتديات والعصف الفكري

خالل افتتاح الورشة في مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي
إلى ما ال نهاية»؟

شقير

وأكد شقير ،من جهته« ،أنّ الواقع
المخيف ال���ذي وص��ل إل��ي��ه عالمنا
العربي لجهة ندرة المياه ،إلى جانب
الصراع والنزاع الدائر اليوم حول
المياه ب��ات يتطلب تح ّركا ً سريعا ً
ليس على المستوى المحدود بل على
المستوى األع ّم واألشمل».
وقال« :صحيح أنّ وطننا العربي
يضم عِ شر مساحة اليابسة ،لكنه
يص ّنف على أنه من المناطق الفقيرة
ف��ي م��ص��ادر ال��م��ي��اه ال��ع��ذب��ة ،وه��ذا
بالتأكيد ي��ؤ ّث��ر سلبا ً على عملية
التنمية ،وخصوصا ً في ما يتصل
بالغذاء ،فمعدل النمو السكاني في
الوطن العربي والذي تجاوز حاليا ً
الـ 310مليون نسمة ،بينما متوقع
أن يصل في العام  2030إلى 600
مليون نسمة ،وه��ذا النمو السكاني
السريع اإلي��ق��اع واألث���ر ،سيتسبّب
مستقبالً في عجز مائي ،يصل حاليا ً
إلى ما ال يقل عن  176مليار م ،3وهذا
العجز في الموارد المائية ،سيواكبه
وسيتفاقم ،بسببه ،بطبيعة الحال
عجز غ��ذائ��ي ،فمعدل  3ف��ي المئة
للنمو السكاني سيستتبع زيادة في
االستهالك الغذائي بمعدل  5في المئة
سنوياً ،في حين أنّ اإلنتاج الغذائي
العربي ال ي��زداد في واق��ع األم��ر ،إال
بمعدل  2في المئة سنوياً ،وهذا ما
سيجعل الوطن العربي يعتمد أكثر
فأكثر في غذائه على االستيراد».

ورأى أنّ على الدول العربية «أن
تضع استراتيجية شاملة للمياه،
وذل����ك م���ن أج���ل ال��م��ح��اف��ظ��ة على
أمنها المائي مع تضاؤل الكميات
المتوفرة ،ألنه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً
بأمنها الغذائي ،وخططها التنموية
ورفاهيتها».

قرطاس

ولفت قرطاس إلى «أهمية أن يكون
ه��ن��اك ان��ض��ب��اط وال��ت��زام ووض��وح
ف��ي ال��رؤي��ة ف��ي المستقبل القريب
والبعيد في التخطيط الستعمال مياه
ال��ري ،وف��ي تنفيذ الخطة العشرية
الستعماالت المياه في لبنان ،وأهمها
ف��ي الحقل ال��زراع��ي وتأمين األم��ن
الغذائي في لبنان».
وأك��د أنّ «سمة الجفاف والتغيّر
المناخي في المنطقة العربية بارزة
بشكل كبير ،وه��ذا سببه بطبيعة
الحال أنّ  70في المئة من مساحة
الوطن العربي عبارة عن صحاري».
وقال« :هناك عوامل عديدة أخرى
لها تأثير سلبي على واقع ندرة المياه
في العالم العربي ،منها ما هو متصل
بالمياه الجوفية ،ومنها ما له عالقة
باآلثار السلبية المترتبة عن التغيّر
ال��م��ن��اخ��ي ،وأي��ض �ا ً مشكلة المياه
الدولية العابرة للحدود ،وأوض��اع
ملوحة المياه .والحل قد يكون يكمن
في توفير المصادر البديلة ،وذلك
من خالل معالجة المياه المبتذلة،
وتوفير المياه العذبة من ينابيع في
البحر ،كذلك تحلية المياه ،إلى جانب

تسعير بدل مياه الري ..إلخ.

وزير الطاقة

واختتمت الجلسة االفتتاحية
بكلمة وزي��ر الطاقة ال��ذي ق��ال« :في
ظ ّل التغيّرات المناخية التي تشهدها
دول المنطقة ومنها لبنان ،وبما أنّ
المياه من الموارد الحيوية للبنان ،لذا
يجب التخطيط الستعمالها وإدارتها
م��ن خ�لال ن��ظ��رة شاملة ومتكاملة
لقطاع المياه ،تكون فيها كمية المياه
ونوعيتها وطريقة توزيعها متوازنة
للوصول إلى تنمية مستدامة .من هنا
تتضح الحاجة الكبيرة إلى التفكير
في األجيال الصاعدة والبدء بنشر
الوعي بين المواطنين حول استخدام
هذه الموارد من خالل ترسيخ مفهوم
ثقافة المياه».
وأض����اف« :ح��ي��ث أنّ استهاللك
مياه ال��ري يش ّكل  60في المئة من
االستهالك ال��ع��ام للمياه ،وتفاديا ً
الشح عمدت وزارة الطاقة
لعواقب
ّ
والمياه إلى وضع مذكرة تفصيلية
بالخطوات ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا من
ق��ب��ل ال�������وزارات ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ه��دف
الشح وإبالغ ك ّل القطاعات
مواجهة
ّ
والتعاونيات والجمعيات والهيئات
واللجان الزراعية العمل على تطبيق
الخطوات ال���واردة فيها والمتعلقة
بالمزارعين ،بالتعاون مع وزارة
ال��زراع��ة من خ�لال الجهاز البشري
المتواجد على األراض���ي اللبنانية
كافة والمساهمة في تنظيم استهالك
مياه الريّ ».

ج��ال وف��د م��ن البنك ال��دول��ي برئاسة
مسؤولة الشرق األوس��ط آي��ات مسلماني
على منطقة راشيا والتقى في قصر اتحاد
قلعة االستقالل في خربة روح��ا رؤس��اء
اتحادات بلديات :قلعة االستقالل عصام
ال��ه��ادي ،السهل محمد ال��م��ج��ذوب ،جبل
الشيخ نائبه جرجي الحداد ،في حضور
وفد من مجلس اإلنماء واالعمار وعدد من
رؤساء البلديات.
وأوضح الهادي «أنّ الجولة تهدف إلى
متابعة البنك الدولي لمعمل فرز النفايات
والوقوف على كيفية التخطيط للعمل في

جلسات عمل

وتخللت ال��ورش��ة جلستا عمل،
األول�����ى ب��ع��ن��وان «ن�����درة ال��م��ي��اه
ومشكالت الريّ في لبنان :الوضع
ال��ح��ال��ي وال��ح��ل��ول ال��م��ق��ت��رح��ة»،
وأدارها قمير.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان
«معالجة القضايا اإلقليمية في
المنطقة العربية ،بشؤون ندرة مياه
ال��ريّ وأثرها على األمن الغذائي»،
وأداره��ا رئيس «شركة التنمية في
لبنان» المهندس موسى فريجي.
وص���درت ف��ي الختام توصيات
بمثابة حلول ناجعة لمعالجة أزمة
ندرة المياه في العالم العربي.

ال��ف��رز المنزلي وع��دم ال��خ��وف م��ن إنشاء
المعمل لناحية التلوث البيئي والمياه
الجوفية ،ألنّ هذا المعمل سينفذ بأحدث
الطرق واألساليب المعتمدة عالمياً ،فال
يؤثر على البيئة وال على المياه الجوفية».
وأض�����اف« :م���ن ح��س��ن��ات ال��م��ش��روع
وف��وائ��ده أن��ه س��وف يخلص المنطقة من
المكبات العشوائية التي تقع على جوانب
القرى والبلدات والتي تلوث الهواء والتربة
والمياه» ،الفتا ً إلى أنّ البنك الدولي «سوف
ي��ب��دأ قريبا ً ب��إج��راء عمليات المناقصة
والتلزيم للبدء بالعمل».

افتتح المدير العام إلدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية (الريجي) المهندس ناصيف سقالوي،
طريقا ً زراعية في بلدة الشعيتية ،يربط حقول البلدة،
ويمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
ويأتي ه��ذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع
االنمائية التي تقوم بها «الريجي» في إطار التنمية
المستدامة.
شارك في حفل االفتتاح رؤساء بلديات ومخاتير
م��ن المنطقة ،وأل��ق��ى علي مسلماني كلمة بلدية
الشعيتية ،شكر فيها «الريجي» ،وأثنى على دورها
البناء.
وكانت كلمة للمهندس سقالوي الذي تحدث عن
مشاريع إدارت���ه ،معلنا ً عن برنامج عمل سنوي
سينفذ في هذا المجال بالتوازن بين ك ّل المناطق
اللبنانية.

حا�صبيا ...مدينة الزيتون والعي�ش الواحد ومهد المقاومة:
هل تلتفت �إليها الحكومة وتعيد �إحياء م�شروع ا�ستخراج «الحُ َّمر»؟
سعيد معالوي
حاصبيا ،مدينة لبنانية تشتهر بأشجار
الزيتون وبإنتاج أهلها لزيت الزيتون ،وهي
أي��ض �ا ً اش��ت��ه��رت ب��وح��دة أهلها وبصمودها
ومقاومتها االحتالل الصهيوني ،ويرسخ في
الذاكرة الجمعية ،أنه من منطقة سوق الخان
ال��م��ش��ه��ورة ف��ي حاصبيا ،أط��ل��ق القوميون
االج��ت��م��اع��ي��ون ص��واري��خ «ك��ات��ي��وش��ا» على
مستوطنات الجليل في فلسطين المحتلة (21
تموز  )1982مسقطين بذلك شعار «سالمة
الجليل» الذي أطلقه العدو الصهيوني عنوانا ً
لتنفيذ اجتياحه للبنان ،وقد شكل هذا التاريخ
االنطالقة الفعلية لجبهة المقاومة الوطنية.
وكما هو معروف ،إنّ في مدينة حاصبيا،
خلوات البياضة المرجعية الدينية العليا
لطائفة الموحِّ دين الدروز في العالم ،وجامعا ً
متربّعا ً عند أطراف القلعة الشهابية التاريخية،
وع�����ددا ً م��ن ال��ك��ن��ائ��س ل��ل��روم األرث���وذك���س
وللموارنة والكاثوليك والسريان ،وفيها أيضا ً
نهر الحاصباني الذي تع ّمد في مياهه السيد
المسيح عند التقائه بنهر األردن.
لكنّ قالئل الذي يعرفون أنّ حاصبيا غنية
بالحمر ومناجمها ،وتعتبر األفضل في المنطقة
العربية لجودتها ،فالحمر مادة إسفلتية طبيعية
على مستوى ع��ا ٍل من النقاوة عكس إسفلت
َّ
المحضر من تقطير المستخرج من
البترول
البقايا المستعملة في تعبيد الطرقات ،ويس ّمى
في العلم الصناعي «بيتيمين» وقيمته التجارية
واستعماالته معروفة في ال��دول الصناعية
ومنها التسقيف وال��ده��ان وم���واد الصباغة
والقواطع الكهربائية والبطاريات وغيرها .وأما
التعريف عن الحمر فهو بترول متجمِّد تحت
األرض على عمق يتراوح بين  60و 2000متر
ويتواجد في باطن األرض على شكل طبقات
وع��روق تتجه من الشرق إلى الغرب بسماكة
ما بين  50و 220سنتيمتراً ،ويت ّم الوصول
إليه عبر سراديب وفتحات للمناجم تصل الى

مايلز مستقبالً زمكحل
بلدنا هو رسالة ،أرض مقدسة ،ولن
نتركها بل سنسنتمر ونثابر مهما
كانت األخطار والصعوبات».
ورأى م��اي��ل��ز ،م��ن ج��ه��ت��ه ،أن��ه
ورغ��م الصعوبات المتمثلة بأزمة
النازحين والفراغ الرئاسي والوضع
األم��ن��ي« ،ه��ن��اك ف��رص للشركات
والمستثمرين األج��ان��ب وال���دول
بما فيها أستراليا ،التي هي على
استعداد للنظر في هذه السوق».
وق��ال« :نأمل أنّ حكومة وسلطة
جديدتين ستساهمان ف��ي تطوير
ب��رن��ام��ج ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
واإلص�لاح ال��ذي من شأنه أن يضع
أسس النمو في المستقبل .سيستفيد
لبنان من عودة السالم إلى سورية
وسيشارك في إع��ادة بنائها ،لكنه
سيحتاج إل��ى أن يكون ق���ادرا ً على
المنافسة لالستفادة بالكامل على
الصعيد االقتصادي ،كما أنه يحتاج
إلى شركاء .وهنا يمكن ألستراليا ،عبر
الشركات األسترالية ،المساعدة».
وأض��اف« :من المتوقع أن يكون
االقتصاد األسترالي االقتصاد الثالث
عشر األكبر في العالم في عام 2015
بينما كنا في المرتبة الخامسة في
يخص الناتج المحلي
العالم في ما
ّ
اإلجمالي للفرد الواحد ،وه��ذا األمر
مبني على أس��س متينة .بالفعل،

إننا االقتصاد المتطور الوحيد الذي
سجل نموا ً متواصالً على مدى 24
ّ
سنة .مثل لبنان ،لدينا أيضا ً قطاع
مالي ق��وي ،فتجمع أستراليا إلدارة
صناديق االستثمار هو ثالث أكبر
تج ّمع في العالم».
وتابع« :نحن أيضاً ،مثل لبنان،
نؤمن بالتعليم ،وبالفعل احتلت
أستراليا المرتبة الثانية في تقرير
التنمية البشرية لألمم المتحدة،
والذي يقوم بتقدير وقياس استثمار
ك ّل بلد في شعبه .إنّ استراليا بلد رائد
عالميا ً في األعمال الزراعية ،والتعليم
والسياحة والتعدين وإدارة الثروات.
أم��ا شركاتنا فهي رائ��دة عالميا ً في
العديد من القطاعات ،ولها خبرة
في العمل في األسواق ذات التحدي
العالي والبيئات الصعبة :من آسيا،
إلى المحيط الهادئ ،ومن أوروبا إلى
الشرق األوس��ط ،تدخل المؤسسات
األس��ت��رال��ي��ة ف��ي ش��راك��ات مختلفة
وتكسب المناقصات على نطاق
واسع بفضل كفاءتها ،والتكنولوجيا
لديها ،وأيضا ً بفضل موقفها اإليجابي
القائم على الشعار التالي «يمكننا
القيام به» ومهنيتها .لذلك نأمل أن
نتمكن من بناء الجسور والروابط
الموجودة أص�لاً ،وبناء إط��ار للنمو
لصالح بلدينا».

حكيم يبحث تعزيز التبادل التجاري
بين لبنان ودول «ميركو�سور»

«الريجي» تفتتح طريق ًا
زراعية في ال�شعيتية

البنك الدولي يم ِّول م�شروع �إن�شاء
معمل لفرز النفايات في را�شيا
المرحلة المقبلة للمشروع .وتركز البحث
على المشروع المشترك بين االتحادات
الثالثة» ،مشيرا ً إلى أنّ البنك «وافق على
تمويل المشروع بعد دراسة معمقة وطويلة
قدمها له مجلس اإلنماء واإلعمار».
وق��ال« :إنّ مشاركة البنك الدولي في
هذا المشروع تقدر بحوالي مليوني دوالر
أميركي ،فيما اتحادات البلديات الثالث
تعهدت بالمساهمة بقيمة ( 750ألف
دوالر) لتمويل آلية التشغيل وغير ذلك».
وأعلن أنّ البحث تطرق خالل اللقاء إلى
ضرورة توعية المجتمع المحلي على كيفية

وتابع« :على الرغم من أنّ وزارة
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه وض��ع��ت الخطة
الوطنية العِ شرية الشاملة المبنية
على مفهوم اإلدارة المتكاملة للمياه
لك ّل المشاريع المائية ،لكنها عانت
م��ن مشكالت ع��دي��دة فنية ومالية
وغيرها أثناء تنفيذ هذه الخطة التي
م�دّد لها حتى العام  2018المقبل
لتمويل المشاريع ال���واردة فيها،
والتحدي األبرز الذي نواجهه اليوم،
يكمن في العمل على تنفيذها لتالفي
المشكالت التي تواجهنا مستقبالً
كالشح وزي��ادة الطلب على المياه
ّ
التي يمكن أن يتع ّرض لها لبنان».
وختم :أما اليوم بعد الـ COP
 21واالت���ف���اق ال����ذي ح��ص��ل بين
الدول في شأن االحتباس الحراري
(درج���ت���ان) ،ف���إنّ ك��ل ال��دراس��ات
تشير إل��ى أنّ ال��وض��ع ف��ي تفاقم
مستمر .ومن هذا المنطلق ،و ّقعت
وزارة الطاقة والمياه أخيرا ً ميثاقا ً
مع فرنسا من أجل تطبيق اإلدارة
المتكاملة للمياه .وبما أنّ تأثير
ال��م��ي��اه ون��درت��ه��ا س��ي��ؤث��ران على
ال��زراع��ة وال����ريّ وب��ال��ت��ال��ي األم��ن
ال��غ��ذائ��ي ،م��ن ه��ن��ا ال��م��ط��ل��وب منا
ج��م��ي��ع�ا ً م��واج��ه��ة ه���ذه المسألة
ووضع الحلول العملية المناسبة
ب��ات��ب��اع األس��ال��ي��ب وال��ت��ق��ن��ي��ات
الحديثة وتشجيع استخدام المياه
غير التقليدية والحوكمة والتدريب
والتعاون مع ال���وزارات المعنية،
وكذلك العمل على استصدار قانون
يُعنى بجمعية مستخدمي المياه،
األمر الذي من شأنه المساعدة في
ترشيد استهالك مياه الريّ وإدارتها
بشكل مستدام.

التقى رئيس تجمع رجال األعمال
اللبنانيين ال��دك��ت��ور ف��ؤاد زمكحل
السفير األسترالي غلين مايلز في
م��ق��ر ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��روت وبحث
معه مختلف األولويات والمشاريع
الجارية ضمن التج ّمع.
كما عرض زمكحل نتائج مختلف
البعثات االقتصادية ووف��ود رجال
األعمال اللبنانيين التي ترأسها إلى
أفريقيا وتركيا واألردن والسعودية
وباريس وإيران والزيارات المرتقبة
العام المقبل.
ورأى زمكحل أنه «ال ب ّد من بناء
ش��راك��ات مميزة مع رج��ال األعمال
األس���ت���رال���ي���ي���ن ،وخ���ص���وص���ا ً مع
الجالية اللبنانية الكبيرة الموجودة
ف��ي أس��ت��رال��ي��ا منذ أج��ي��ال ،وخلق
التآزر المثمر معهم من أج��ل تنفيذ
استراتيجيات نمو جديدة» .وشدّد
على أنّ لبنان «بوابة متميّزة نحو
الشرق األوس��ط بأسره» ،الفتا ً إلى
«أنّ هذه المنطقة تم ّر في مرحلة إعادة
هيكلة ،م ّما يمثل سوقا ً ضخمة مع
تزايد مطرد في الطلب وقوة شرائية
متزايدة».
وإذ رأى أنّ ال��ح��رب ال��س��وري��ة
«ت��ش��ك��ل ع��ب��ئ�ا ً ث��ق��ي�لاً ع��ل��ى بلدنا،
واقتصادنا ،وت��وازن��ن��ا االجتماعي
وأمننا» ،أكد زمكحل أهمية الدور الذي
يمكن أن يلعبه لبنان ورجال األعمال
اللبنانيون في إع��ادة إعمار سورية
الذي تجاوز  500مليار دوالر .وقال:
«إنّ فائزي الغد هم رج��ال األعمال
والرياديين ال��ذي��ن سيكونون أول
م��ن سيتمتع بالشجاعة وال��ج��رأة
وال���ذي سيحملون غصن الزيتون
ف��ي ي��د وم��ج��رف��ة اإلع��م��ار ف��ي اليد
األخ��رى ،متجهين نحو هذه األرض
الخصبة في الوقت المناسب .لذا ال
ب ّد من االستعداد معا ً ومنذ اآلن لهذا
المشروع اإلعماري الضخم».
وختم زمكحل« :صحيح أنّ بلدنا
صغير ولكنه يتعامل مع أكبر البلدان
والقارات .إنه بلد يتمتع بفرص كبيرة
بينما تستمر العناية اإللهية بحمايته.

حكيم مجتمعا ً إلى سفراء ميركوسور
رأس وزي��ر االقتصاد والتجارة أالن حكيم اجتماعا ً
حضره سفراء دول «ميركوسور» :الباراغواي حسن
خليل ضيا ،البرازيل يورغي جيرالدو قادري ،األرجنتين
ريكاردو الرييرا ،فنزويال سعاد كرم دويهي ،واألوروغواي
مارتا إينس بيزانيللي شينون.
وتناول البحث النقاط الواجب معالجتها لتطبيق
االتفاق الموقع بين لبنان ودول «ميركوسور».
واثر انتهاء االجتماع تحدث سفير الباراغواي باسم
السفراء ،فقال« :اجتماعنا اليوم تناول االتفاق الذي هو
قيد اإلجراء مع دول أميركا الالتينية ميركوسور .ونحن
سعيدون لنعلن للبنانيين نجاح هذا االجتماع إذ نحن
في طور تقديم العقود بين لبنان ودول ميركوسور والتي
سيتم تداولها في خالل زي��ارة هذه ال��دول مطلع العام
المقبل».

وأعلن «دعم دول ميركوسور للمساعي التي يقوم بها
الوزير حكيم إلنهاء هذا الملف».
ولفت حكيم ،من جهته ،إلى «أنّ اجتماعنا مع سفراء
دول الميركوسور مهم جداً ،وهو متابعة لإلتفاق معها.
والموضوع يتطلب دقة وجدية في المتابعة ،ويتناول
أمورا ً عدة بين لبنان ودول المركوسور ،والمشكلة ليست
تجارية بقدر ما هي اجتماعية ،وخصوصا ً أنّ هناك
عالقات وطيدة تربط هذه الدول بلبنان ،ونص ّر على إنهاء
الملف اجتماعيا ً وبالعالقات المتبادلة ،وهناك نقاط
عدة لدعم الموضوع والتوصل الى حل في أوائل العام
 2016في خالل زيارة إلى دول ميركوسور ،للمضي قدما ً
وتجسيد النقاط ال��واردة في االتفاق بصورة إيجابية،
ألنّ االتفاق مهم جدا ً للبنان ومن شأنه تعزيز التبادل
التجاري بين لبنان وهذه الدول».

ن�شاطات اقت�صادية

مواطن يشير إلى مدخل منجم للحمر غطته األعشاب
عمق مئة متر ،ويقول المتقدّمون في العمر إنه
حصل خطأ ما في أح��د منجمي حاصبيا مع
بداية الستينات مما أدّى إلى وفاة ثالثة عمال،
وهم كنج أبو عاصي وجميل وزير وإيليا التن،
وتشير تقارير لخبراء أج��ان��ب أش��رف��وا على
عمليات التنقيب في حوض الحاصباني ،إلى
أنه من أفضل األنواع المعروفة في العالم ،وأول
مستثمر حصل على ترخيص بعد إعالن االنتداب
الفرنسي عام  1920كان رجل األعمال السوري
خليل العبسي ،وفي العام  1922حاز على هذا
الترخيص لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد،
كما تقدّم المحامي نسيب غبريل بطلب ترخيص
لمنجم آخر قريب من األول بموجب مرسوم رقمه
 13159تحت اسم «الشركة اللبنانية الستثمار
الحمر ومشتقاته» لمدة  25سنة قابلة للتجديد
أيضاً ،وعلى مساحة  6كلم.2

ويقول نجله فارس غبريل« :كنا نستخرج
ال��ح��م��ر ب��ال��ط��رق ال��ب��دائ��ي��ة ف��ي الثالثينات
لنتعاقد بعدها مع «شركة اإلسفلت والبترول
الفرنسية» سنة  1936و«الشركة اللبنانية
الهولندية الستثمار المعادن» سنة 1945
وب��دأن��ا باستعمال الكهرباء داخ��ل المنجم
وقطار تحت األرض لنقل المادة إلى الخارج
فرفعنا كمية اإلنتاج من  500طن إلى 2000
طن سنوياً ،وكانت فترة العمل سبعة أشهر
ف��ي السنة وك��ن��ا ن��وق��ف العمل ف��ي الشتاء
ونصدِّر الحمر إلى ك ّل من سويسرا وألمانيا
وبريطانيا من خالل شركة سويسرية تعرف
باسم «مينا ديير» .وأكد مهندس فرنسي جال
في المنطقة سنة  1972أنّ كمية الحمر في
منطقة الحاصباني تزيد عن ثمانية ماليين
طن وعلى عمق ال يتجاوز المئة متر ،فيما قال

خبير فرنسي آخ��ر إنّ ه��ذه المنطقة تحتوي
على صخور آزوتية بكمية تزيد عن  80مليون
طن».
وأض��اف غبريل« :في العام  1975تقدّمنا
المختصة لتجديد الرخصة
بطلب من الجهات
ّ
بعد أن سدّدنا الرسوم المتوجبة كافة ولم
نحصل على جواب خطي أو شفهي حتى اليوم
وخالل فترة االحتالل «اإلسرائيلي» للمنطقة
أقفلنا أبواب المنجم ،ما أدّى إلى تض ُّرر جميع
المعدات التي كنا نستعملها في داخله.
وخ��ت��م :إذا ُس��م��ح لنا ب��إع��ادة إح��ي��اء هذا
المشروع ،فإنّ التقديرات تشير إلى وجود 200
ألف طن من الحمر و 100ألف طن من السماد
الكيماوي سنوياً ،ما يوفر العمل لمئات العمال
والمستخدمين من أبناء المنطقة ،كما يوفر
مردودا ً كبيرا ً لخزينة الدولة .فهل من يسمع؟

{ بحث وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن مع السفير المصري
محمد ب���در ال��دي��ن زاي���د ال��ع�لاق��ات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا على
مختلف الصعد ،وال سيما االقتصادية
والتبادلية.
وك��ان الحاج حسن رعى احتفاال ً
نظمته ج��ام��ع��ة اآلداب وال��ع��ل��وم
والتكنولوجيا ف��ي لبنان ،AUL
لتكريم ت�لام��ذة م��ن م��درس��ة سيدة
الجمهور ضمن مجموعة «»EXA
ال���ذي���ن
و«»MARJTECH
حصدتا جوائز عالمية في معرض
المانيا وبولوني ال��دول��ي الختراع
 »Followmesuitcaseواختراع
«Drone de surveillance et
.’d’intervention
{ عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
من لجنة اإلدارة والعدل والمكلفة
درس مشروع قانون تعديل قانون
اإلث���راء غير المشروع ،جلسة ظهر
أمس في المجلس النيابي برئاسة
النائب غسان مخيبر ،وتابعت درس
المشروع المذكور .وتركز النقاش
على تشكيل الهيئة الخاصة بمكافحة
الفساد ،وال سيما لجهة جعلها حكمية
أو تعيينها من مجلس الوزراء.
كذلك ناقشت األح��ك��ام المتعلقة

الحاج حسن والسفير المصري
بسرية تصاريح الخدمة المالية
والعقوبة على التصاريح الكاذبة،
وتناول النقاش أيضا ً تعريفا ً لإلثراء
غير المشروع.
م��ن جهة أخ���رى ،عقدت اللجنة
الفرعية المنبثقة عن لجنة األشغال
العامة والنقل والمياه والمكلفة درس
موضوع الصرف الصحي ،جلسة
برئاسة النائب ج��وزي��ف معلوف،
وتابعت دراس���ة التقرير المتعلق
بالصرف الصحي.
{ و ّقعت الجمعية اللبنانية لتقدّم

العلوم ممثلة برئيسها البروفسور
نعيم عويني ،والوكالة الجامعية
الفرنكوفونية ـ مكتب الشرق األوسط
ممثلة ب��ال��م��دي��ر اإلق��ل��ي��م��ي لمكتب
الشرق األوسط في الوكالة()BMO
البروفسور هيرفي سابوران ،اتفاق
ت��ع��اون ف��ي حضور أع��ض��اء الهيئة
التنفيذية في الجمعية البروفسور
روج��ي��ه لطيف والبروفسور ف��ادي
الحاج شحادة.
ويدخل االتفاق حيّز التنفيذ بدءا ً
من العام .2016

