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اقت�صاد

نقابة المزارعين تعتبر قرار �شهيب تهرُّ ب ًا من الم�س�ؤولية
والحويك يطالبه ب�إطالق مفاو�ضات مع �سورية
دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين
أن��ط��وان الحويك إل��ى «وض���ع ق��ي��ود دائمة
لحماية اإلنتاج الزراعي اللبناني» ،ناعيا ً
«اتفاقية التيسير العربية التي ما كان يجب
أصالً انضمام لبنان إليها».
وطالب الحويك وزير الزراعة أكرم شهيب
ب��ـ«إط�لاق مفاوضات مع الجانب السوري
للتوصل إلى روزنامة زراعية بين البلدين
تحمي المزارعين اللبنانيين وتضع حدا ً
لالنفالت الحاصل ،فالكميات التي استوردت
من سورية سنة  2015من الخضار والفاكهة
كانت مخيفة والمست  92ألف طن».
أما عن قرار منع استيراد الخضار والفاكهة
م��ن س��وري��ة ال��ذي أث��ار موجة اعتراضات
وت��ه��دي��دات م��ت��ب��ادل��ة ،ف���رأى ال��ح��وي��ك أنه
«سيُلغى لمصلحة اإلج��ازات المسبقة التي
تحتوي بطياتها الكثير من االستنسابية

والفساد ،ألنّ ه��ذا ال��ق��رار وإذا ك��ان ظاهره
اقتصادي فإنّ في طياته الكثير من السياسة،
ال سيما أنّ ما حصل منذ شهرين بالسماح
باستيراد  12ألف طن من البطاطا المصرية
ف��ي آخ���ر ي���وم م��ن ف��ت��رة ال��س��م��اح وض��رب
الموسم اللبناني من البطاطا يضعف حجة
أنّ قرار المنع هو ألنّ المزارعين متضررون
من اإلغراق».
ودعا الحويك إلى «اتخاذ إجراءات دائمة
تحمي اإلنتاج اللبناني» وهي:
«ـ الطلب ف��ورا ً من المجلس االقتصادي
واالجتماعي العربي ال��ع��ودة التي تطبيق
الروزنامة الزراعية الخاصة بلبنان التي
أقرت سنة .2007
ـ ف��رض ش��رط إج���راء فحص الترسبات
الكيميائية على الخضار والفاكهة المستوردة
إلى لبنان.

ـ تعديل ال��ش��روط وال��م��واص��ف��ات الفنية
الستيراد الفاكهة والخضر ،وتكليف شركات
للمراقبة بالكشف على المستوردات.
ـ وض���ع روزن���ام���ة زراع���ي���ة ب��ي��ن لبنان
وسورية».
وأكدت نقابة العمال الزراعيين في لبنان،
من جهتها في بيان« ،موقفها المبدئي في
معالجة مشكلة المزارعين التي باتت متفاقمة
ج���داً ،وال يستطيع ال��م��زارع��ون تحملها»،
الفتة إل��ى «أنّ سبب ه��ذه األزم��ة ناتج عن
إهمال الدولة المتعمد للقطاعات اإلنتاجية،
والتقصير الكبير من قبل وزارة الزراعة لعدم
تح ُّمل مسؤولياتها في تنفيذ أي أمر يتعلق
بمعالجة مشكالتهم».
وأوضحت النقابة «أنّ قرار وزير الزراعة
منع دخول المنتجات السورية إلى لبنان من
أجل حماية إنتاج المزارعين اللبنانيين ،هو

يخرج طالب ًا تابعوا دورة تدريبية
معهد البحوث ال�صناعية ِّ

قرار مجتزأ ،وال يساهم في معالجة تسويق
إنتاجهم ،كما أنّ السوق المحلي مفتوح أمام
ك ّل إنتاج العالم ،وهو ما يشكل ضغطا ً على
عموم اإلنتاج الوطني ،وعلى سبيل المثال ال
للحصر  :الحليب ـ األجبان ،ومشتقاته ،الزيت،
البندورة األردنية ،البطاطا المصرية».
ورأت النقابة في هذه الخطوة «هي لته ُّرب
ال��وزارة من القيام بواجباتها األساسية في
معالجة مشكلة المزارعين ،في تخفيض كلفة
اإلنتاج ،والبحث الجدي مع المزارعين في
اعتماد سياسة زراعية تحل مشاكلهم ،كما
يه ّم النقابة التأكيد على سياسة التكامل مع
العالم العربي ،وفي المقدمة الدولة المجاورة
سورية».
ودع����ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ج��م��ي��ع إل���ى «ت��ح� ُّم��ل
مسؤولياتهم في العمل من أجل ح ّل مشكلة
المزارعين».

الأ�سواق ال�شعبية لم تعد ملج�أ الفقراء

«العمل» تحذر
من خطورة �صرف
جمعيات دولية
عما ً
ال لبنانيين

راشيا – شبلي أبو عاصي
المتعارف عن األسواق الشعبية
أنها ملجأ للفقراء وأصحاب الدخل
ال��م��ح��دود وال���ح���االت ال��م��ع��دوم��ة
والمتوسطة ،أما اليوم فقد أصبحت
م��ل��ج��أ ل��ك�� ّل ال��ط��ب��ق��ات م���ن أب��ن��اء
مجتمعنا ،نتيجة ت��ردّي األوض��اع
االقتصادية.
فقد زاد الغالء عن حده حتى وصل
األمر إلى عدم إمكانية شراء المواد
الغذائية الضرورية ونحن في بداية
شهر رمضان المبارك .األمور تفاقمت
وتضاعفت ف��األس��واق الشعبية ال
تخضع للمراقبة من حيث األسعار
وال من حيث نوعية المواد الغذائية.
ك ّل التجار غير ملتزمين باألسعار إال
القلة القليلة الشاعرة بوجع الناس.
ونتيجة ل��ه��ذا ال��وض��ع وال��غ�لاء
المؤسسات التجارية
المستشري في
ّ
والسوبر ماركات في القرى والبلدات،
يحاول األهالي التوجه إلى األسواق
الشعبية لعلهم يحظون بأسعار
مقبولة تمكنهم ش��راء ما يحتاجون
إليه وي��ك��ون متنفسا ً لهم ،خاصة
في بداية الشهر الفضيل الذي وبدال ً
من أن يكون شهر المس ّرة والمحبة
والصالة والتقوى لما له من مكانة
دينية ،أصبح هذا الشهر شهر القلق
والترقب مما هو آتٍ .
وك����ان ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ج��ول��ة على
األس���واق الشعبية والمحالت ،...
حيث التقت عددا ً من األهالي.
وقال حسان أبو حرب« :األوضاع
أصبحت غير مقبولة هناك غالء في
العديد من المواد الضرورية وكما
نالحظ اآلالف من هذه العائالت في
سوق ضهر األحمر الشعبي تحاول
شراء الضروريات ألوالدها فال تقدر إال
القلة القليلة من هؤالء».
وت��اب��ع« :ال��غ�لاء ت��ج��اوز الخط
األحمر».
أما غسان أبو حرب ،فلفت إلى «أنّ
كثافة اإلقبال على األسواق الشعبية
أصحبت الفتة في هذه األي��ام ومرد
ذل��ك إل��ى األوض���اع المتردية ،غالء
فاحش وغير طبيعي وال أحد يسأل
عن ه��ذا الشعب فهو متروك «يقلع
شوكه بإيدو».
وق��ال رفعت ال��ح��اج« :يلي مش
قادر يطلّع أكثر من  20000ل.ل في
اليوم وه��و رب عائلة شو بيعمل؟
فبدل أن تقوم ال����وزارات المعنية
وخاص ًة نحن في شه ٍر فضيل بضبط
التجار والضغط عليهم لعدم التالعب

أعلنت وزارة العمل أنها تلقت
طلبات م��ن جمعية إن��ق��اذ الطفل
ال���دول���ي���ة ،وم��ج��ل��س ال�لاج��ئ��ي��ن
الدانمركي في لبنان وهي تتعاطى
أعمال اإلعانة واإلغاثة والرعاية
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى األراض�����ي
اللبنانية تشير فيها إلى رغبتها
باالستغناء ع��ن قسم كبير من
العاملين اللبنانيين لديها ألسباب
غير مبررة ،والالفت في األم��ر أنّ
هذه الجمعيات صرفت عددا ً كبيرا ً
من اللبنانيين من دون تعويض
حيث صرفت الجمعية المذكورة
 280ع��ام�لاً ل��ب��ن��ان��ي�ا ً م��ن أص��ل
 ،585وص��رف مجلس الالجئين
الدانمركي  386عامالً لبنانيا ً من
أصل  ،728فيما أبقي على العمال
األجانب الذين يعملون في لبنان
من دون الحصول على إج��ازات
عمل كما يفرض القانون.
ون��ب��ه��ت وزارة ال��ع��م��ل ه��ذه
ال��ج��م��ع��ي��ات إل����ى خ���ط���ورة ما
أق��دم��ت عليه ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق،
ح��ي��ث ال يمكنها ال��ت��غ��اض��ي عن
ه��ذا التصرف ال��ذي يتنافى مع
أهداف هذه الجمعيات في اإلعانة
واإلغ��اث��ة والرعاية االجتماعية،
وه��ي ستضطر الت��خ��اذ التدابير
القانونية ال�لازم��ة لحماية اليد
العاملة اللبنانية.

رئي�س جمعية تجار
ال�شمال يطالب
بخطة طوارئ

باألسعار واالل��ت��زام بالقوانين فهم
متروكون ليفعلوا ما يريدون من دون
حسيب أو رقيب».
وأش��ار عماد ميرهم إلى «أنّ لحم
ال��ف��روج ارتفع بشك ٍل الف��ت بنسبة
 60في المئة ،إضافة إلى الفاكهة
وال���خ���ض���ار» .وق�����ال« :األس�����واق
الشعبية أصبحت م�لاذا ً للبنانيين
والسوريين».
أم عالء وال��دة لخمسة أطفال من
داريا قالت« :والله شي ما بينحمل ما

عم نقدر نشتري إال الضروري ،وعم
ضل آلخر السوق حتى اشتري شوية
خضرا وفاكهة بسعر رخيص».
أبو محمد من داري��ا ق��ال« :عندي
ستة أوالد بضل من األربعا لألربعا
م��وع��د ال��س��وق الشعبي ألش��ت��ري
شوية أغراض لعيلتي ،الغال موجود
واليسرة م��ش م��وج��ودة .ش��و بدنا
نعمل؟ الله يفرجها علينا ونرجع
للشام وانشالله عن قريب».
أم��ا أم جميل م��ن ري��ف دمشق،

فقالت« :اعتدت على السوق الشعبي
ف��ي ضهر األح��م��ر منذ س��ن��وات ألنه
يبقى أرخص من المحالت العادية».
وختمت «رغم الغالء والحاجة فهذا
ه��و ال��م��وج��ود وال أح��د بيسأل عن
الفقير».
وفي الختام ،ال رقابة على ارتفاع
األس��ع��ار وع��ل��ى ال��غ�لاء .ف��أي��ن هو
دور حماية المستهلك وال���وزارات
المعنية بالمالحقة والتشدُّد ومعاقبة
المخالفين».

متخ�ص�ص في مكافحة تبيي�ض الأموال
تخرج �أول دفعة دبلوم
ِّ
ُّ
أق��ي��م ف��ي ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات ف��ي م��ق� ّر األم��ان��ة
العامة التحاد المصارف العربية بعد ظهر أمس،
حفل تخرج وتسليم شهادات للفائزين في الحلقة
المتخصص «دبلوم
األول��ى من البرنامج المهني
ِّ
اختصاصي في مكافحة تبييض األم��وال وتمويل
اإلرهاب» ،وهو عمل مشترك بين اتحاد المصارف
العربية وجامعة بيروت العربية.
حضر األمين العام التحاد المصارف العربية
وس��ام حسن فتوح ،عميدة كلية إدارة األعمال
في جامعة بيروت العربية الدكتورة نهال فريد
مصطفى ،واألساتذة الذين قاموا بتغطية البرنامج:
سحر بعاصيري ،رئيس إدارة المخاطر لدى بنك
البحر المتوسط ـ لبنان ،داني نصار ،رئيس وحدة
االمتثال لدى بنك بيروت ـ لبنان ،محمد منصور،
رئيس وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لدى البنك التجاري القطري ـ قطر ،الدكتور وجدي
ح��ج��ازي ،رئيس قسم المحاسبة ل��دى جامعة
بيروت العربية.
وأك���د ف��ت��وح أنّ «م���ا يميز ل��ق��اءن��ا ال��ي��وم أنّ
الموجودين هم طالب جامعيون ،وفي الوقت نفسه
يعملون في القطاع المالي والمصرفي .وإنها المرة
األولى يقوم بها اتحاد المصارف العربية بالخروج
عن طبيعة عمله المعهودة ،وه��ي التواصل مع
المجتمع المصرفي ،ونحن نعتز بهذا اإلنجاز ،فهو
ليس مجرد عمل نقوم به ،إنه إحدى استراتيجيات
اتحاد المصارف العربية وإح��دى استراتيجيات
المؤسسات الدولية ،وهو الشمول المالي بمفهومه
الشامل».
أضاف« :منذ سنة حتى اليوم معظم المؤسسات
المالية العالمية بدأت تتحدث عن الشمول المالي،
أو «انخراط جميع المجتمع المدني ضمن القطاع
المالي» ،الذي ليس فقط فتح حساب مصرفي ،بل
تعزيز الثقافة المالية لدى المجتمع المدني ،وهذا ما
يطبق على ك ّل فئات المجتمع المدني .واألهم اليوم
هو نشر الثقافة المالية وإيجاد فرص العمل».
وختم« :إنّ الشهادة التي حصلتم عليها جاءت
نتيجة برنامج مكثف ،وأنتم أول دفعة تحصلون
على «دب��ل��وم اختصاصي في مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب» ضمن المعايير الدولية.
الشكر مجدّدا ً لجامعة بيروت العربية صاحبة

فتوح متوسطا ً المتخرجين
التاريخ العريق ،التي تخرج منها كبار شخصيات
العالم العربي واألساتذة الذين أشرفوا على هذا
البرنامج ،ونؤكد شفافية االمتحانات ،كما أنّ
اتحاد المصارف العربية شارك فقط في برامج
التدريب».
وك���ان ات��ح��اد ال��م��ص��ارف ال��ع��رب��ي��ة ق��د أطلق
بالشراكة مع جامعة بيروت العربية برنامج
الدبلوم األكاديمي األول ح��ول مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ،خالل الفترة من  15إلى
 20أيار  2016في حرم جامعة بيروت العربية في
بيروت.
يهدف البرنامج إلى تزويد طالب السنة األخيرة
وط�لاب الدراسات العليا والمخرجين الجدد من
كليات إدارة األعمال واالقتصاد والعلوم المالية
والمصرفية بمختلف فروعها واختصاصاتها
والموظفين المبتدئين من القطاع المصرفي العربي
والموظفين الذين تتقاطع مهامهم مع موضوع
البرنامج ،الثقافة والمعرفة والخبرة الضرورية
ب��األس��اس��ي��ات وال��م��ب��ادئ وال��ج��وان��ب العملية
لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،حسب

القوانين والتشريعات الدولية ،وال سيما متطلبات
لجنة بازل و ،FATFواألمم المتحدة وغيرها من
المؤسسات الدولية المعنية ،مما يتيح لهم اكتساب
المزايا التفاضلية ،والتزود بالمؤهالت التي تسمح
لهم بالتفوق على أقرانهم في هذا االختصاص.
إل��ى ذل��ك ،يشمل البرنامج التعريف بوظيفة
االمتصال ومكافحة تبييض غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،باإلضافة إلى القواعد والمعايير الدولية،
بما في ذلك توصيات ( ،FATFالعناصر الرئيسية
لبرنامج مكافحة تبييض/غسل األم��وال ،النهج
القائم على المخاطر ،التحقيقات المالية والتقارير
المتعلقة بالعمالت المشبوهة ،وبرامج العقوبات.
ويقدم البرنامج أساليب شرح تعتمد على المزج
بين النظري والعلمي في هذا المجال باإلضافة إلى
دراسة حاالت عملية.
يذكر أنه يتم احتساب الشهادة المذكورة بمثابة
ساعات أكاديمية معتمدة ( ،)Creditsووفقا ً
للوائح الجامعة ،كجزء من دبلوم تبييض األموال
التي تنوي كلية إدارة األعمال في جامعة بيروت
العربية إطالقه في المستقبل القريب.

اعتبـر رئ��ي��س جمعية تجار
لبنان الشمالي أسعد الحريري
خ�لال مؤتمر صحافي عقده في
دارت��ه في طرابلس ،أنّ «من غير
المقبـول أن تبقى طرابلس علـى
ال��وض��ع ال��ح��ال��ي بعد م���رور 50
ع��ام�ا ً م��ن ف��ق��دان البنى التحتية
والخدمات األساسيــة واألرصفة
وال���م���ج���اري���ر» ،الف���ت���ا ً إل����ى أنّ
المدينة «بأمس الحاجـة في هذا
الوقـت إلى تفعيل دور الشبـاب
وال��ن��ه��ـ��وض بخطــة ط��ـ��وارىء
إلنقـاذ الشمـال».
وق��ال« :طرابلس منذ  50عاما ً
كانت أفضل من طرابلس اليوم.
فنسبة ش����راء ال��ع��ق��ارات شبه
معدومة ،والجميع يتوجهون إلى
خ��ارج المدينة حيث الشقق أق ّل
سعرا ً والخدمات متوفرة».
وأض����اف« :ال��م��ج��ل��س البلدي
ع��ن��ده ص�لاح��ي��ات يستطيع ان
يحسن من خاللها المدينة بنسبة
كبيرة ،فالمجلس القديم أجهد
المدينة حيث جعله الفساد والهدر
مرهونا ً لجشع بعض المنتفعين.
لذا ،المفروض أن يعمل المجلس
الجديد على إنهاء ح��ال الفساد
حتى بين الموظفين في البلدية».
وناشد محافظ الشمال ورئيس
البلدية ووزي��ر االقتصاد «وضع
حد للفلتان في قطاع اشتراكات
المولدات» .وقال« :قد تكون وزارة
الطاقة مقصرة لناحية ساعات
التغذية في رمضان ،لكنّ أصحاب
ال���م���ول���دات ي��س��ت��غ��ل��ون ح��اج��ة
المواطنين للكهرباء ،خصوصا ً في
هذه الفترة في الصيف».

وزارة االقت�صاد:
�إعادة ال�سماح
بتداول لبنة
Day Dairy
أص������درت وزارة االق��ت��ص��اد
ق���رارا يقضي ب��ـ«إع��ادة السماح
بالتداول في األس��واق اللبنانية
بسلعة اللبنة التي تحمل العالمة
ال��ت��ج��اري��ة « »Day Dairyمن
ان��ت��اج ش��رك��ة «،»Day Dairy
وذل���ك ب��ع��د ان ث��ب��ت بالتحاليل
المخبرية لعينات اللبنة التي تم
أخذها من انتاج الشركة المذكورة
الكائنة في كفرشيما ،مطابقتها
للمواصفة القياسية اللبنانية رقم
( 2012/510الحليب ومشتقاته،
المتطلبات ال��ص��ح��ي��ة ،ال��ح��دود
الجرثومية).

الحاج ح�سن :التخاذ موقف �سيا�سي يطوّر
قطاعات الإنتاج بدل ال�سيا�سات االقت�صادية

الفرن والحاج حسن والسيد حسين ويونس
احتفل معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في
الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات على طالب من الكلية
تابعوا دورة تدريبية نظمها للسنة الثالثة على التوالي
المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد في مجال التلحيم
والفحوص الالإتالفية ،في حضور وزير الصناعة الدكتور
حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور
عدنان السيد حسين ومدير عام معهد البحوث الصناعية
الدكتور بسام الفرن وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق
يونس ومديرين واساتذة وطالب.
بعد النشيد الوطني ،وفيلم وثائقي عن التعاون بين
معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة
اللبنانية ،ألقى الطالب طارق طه كلمة باسم الخريجين،
شكر فيها «المعهد الذي يتفرد بتنظيم دورات مماثلة،
وه��و يشكل دعما ً فنيا ً متميزا ً يحدث فارقا ً مهما لدى
الطالب على الصعيدين العلمي والعملي ويؤسس دعامة
أساسية تفتح أبوابا ً للمتدربين للتخصص».
ث��م تحدث ال��ف��رن م��ج��ددا ً االل��ت��زام «بتطوير البحث
العلمي بالتعاون الوثيق م��ع الجامعات اللبنانية
الرسمية والخاصة ومع القطاعات الصناعية والزراعية
والتجارية والهندسية ،بما يتماشى مع مروحة الخدمات
الواسعة التي يؤمنها المعهد في الداخل اللبناني وعلى
صعيد دول المنطقة ،انطالقا من الشراكات االستراتيجية
والعالقات الدولية واتفاقات التعاون التي توصل اليها
خالل السنوات الماضية».
وتحدث السيد حسين ،منوها ً «بصمود كلية الهندسة
في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من  30عاما ً بوجه
التدخالت النها عرفت كيف تحمي مباراة الدخول من أي
واسطة .فضالً عن التعليم الراقي فيها والتدريب والتواصل
العلمي مع أرقى الجامعات األوروبية والعالمية» .وقال:
«على هذا األس��اس ،أنشئت ثماني شهادات ماستر في
الكلية وهي ذات طابعين بحثي وتقني ـ مهني .هناك

عدة اتفاقيات تعاون بين الكلية والقطاعات اإلنتاجية
في القطاعين العام والخاص» .ودعا إلى «العمل الجدي
من أجل تطبيق وتنفيذ هذه االتفاقيات ألنّ الجامعة أدت
دورها وتنتظر من الجهات المقابلة القيام بمهامها بهدف
إرساء أسس تطويرية وتحديثية للعالقة بين الجامعة
واالقتصاد والنمو والتكنولوجيا».
ودعا الحاج حسن ،في كلمته ،إلى «إتاحة الفرصة
لنمو الصناعة التي تعتبر المجال األكبر للتوظيف ،وإلى
اتخاذ موقف سياسي مؤيد لتطوير القطاعات اإلنتاجية
ب��دل السياسات االقتصادية الخاطئة غير المؤمنة
بقدرات القطاع الصناعي في لبنان» ،مؤكدا ً أن «ال شيء
يمنع لبنان من أن يصبح مثل سنغافورة التي أصبحت
بين الدول األكثر إنتاجية في العالم ودخلت نادي دول
العشرين األكثر صناعة».
وق��ال »:طالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان
عال جدا ً وبمستوى عالمي ،وطالما أنّ المهارات الفنية
والثقافية والعلمية موجودة» .وسأل« :طالما اإلمكانات
التمويلية متوفرة بكثرة ،فما المانع من تطوير الصناعة
وإن��ش��اء مصانع ج��دي��دة وزي���ادة اإلن��ت��اج ورف��ع نسب
التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري
وتأمين ف��رص العمل؟ السبب ه��و باستمرار القرار
السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع
الصناعي».
ولفت إلى «أننا نحتاج سنويا ً إلى  35ألف فرصة
عمل ج��دي��دة تقريبا لخريجي الجامعات والتعليم
المهني والتقني .وق��درات القطاع السياحي والخدمات
والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين
الجدد الى سوق العمل .ولكن القطاع الصناعي إذا اتيحت
له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب اعداد كبيرة
من هؤالء ومن كافة االختصاصات».
ثم وزعت الشهادات على الخريجين.

التقى �سفير هنغاريا واتحاد نقابات الأفران

حكيم يطالب ب�إعادة النظر في َ
بند ْي النفايات

حكيم مجتمعا ً إلى اتحاد نقابات األفران
دع��ا وزي���ر االق��ت��ص��اد آالن حكيم
إل��ى «ال��خ��روج من العقود المركزية
والتوجه إلى عقود ال مركزية ،ترتكز
على تحسين وتنشيط أداء البلديات»،
مشيرا ًإلى أنّ «هذا األمر تحقق في بكفيا
و 6قرى مجاورة بواسطة مساعدة
البلدية عبر مبالغ زهيدة للتوصل إلى
فرز النفايات ،وص��وال ً إلى التخلص
منها ،الفتا ً إلى أنه «باإلضافة إلى ذلك،
طلبت بلدية بيروت االنسحاب من
العقود المركزية».
وأوضح حكيم ،في حديث إذاعي،
أنّ «اع��ت��راض وان��س��ح��اب وزي��ري
الكتائب ارتكز على أربع نقاط هي:
«أوالً :لماذا ال يوجد دراس��ة بيئية؟
فمشروع سد جنة بدأ العمل به من
دون دراسة بيئية ،وحتى في موضوع
المطمرين ال يوجد دراسات .ثانياً :إذا

(داالتي ونهرا)
افترضنا أنّ مطمر الكوستابرافا غير
صالح م��اذا سيحصل عندها؟ نريد
دراس��ة بيئية كي ال يتحمل شاطئ
المتن نفايات ك ّل لبنان ،ونكون قد
انتهينا من مطمر الناعمة وأن ننتقل
إلى برج حمود ـ الجديدة .ثالثاً :ماذا
عن مشروع لينور؟ وهو مشروع إنماء
وتنشيط ساحل المتن من المارينا
ضبية إل��ى م��رف��أ ب��ي��روت .راب��ع �اً:
بيروت طلبت االنسحاب من العقود
المركزية ،إذا ً أال يجب إع��ادة النظر
بالمساحات المطلوبة للمطمرين؟
كما أنّ بلديات أخرى قد تطلب أيضا ً
االنسحاب».
وأش��ار إل��ى أنّ «وزي��ري الكتائب
طلبا التريث إلى حين وج��ود رؤية
واضحة» ،وق��ال« :سألنا عن كيفية
طمر النفايات ،هل سيتم فرزهم؟ ما

هي النسبة؟ هل تم درس تأثير طمر
النفايات على شاطئ البحر األبيض
المتوسط؟» .ودعا إلى «إعادة النظر
بالبندين ال��ل��ذي��ن أق��ره��م��ا مجلس
الوزراء وإجراء دراسة بيئية» ،مؤكدا ً
أنّ «حزب الكتائب يولي الموضوع
البيئي األولوية».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،اس��ت��ق��ب��ل وزي���ر
االقتصاد سفير هنغاريا الزلو فارادي
الذي وجه إليه دعوة لعقد اجتماع
اللجنة االقتصادية المشتركة بين
لبنان وهنغاريا في اقرب وقت ممكن.
ثم التقى وفد اتحاد نقابات األفران
في لبنان برئاسة كاظم ابراهيم ،في
حضور مدير عام الحبوب والشمندر
السكري حنا العميل ،وع��رض معه
أوضاع القطاع والمصاعب التي يمر
بها.

دربا�س :الخالف حول ّ
�سد جنة
ظاهره فني وباطنه �سيا�سي
أوضح وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ،في
حديث إذاع��ي ،أنّ «سد جنة لزم وقطعت األشجار واآلن
بصدد القيام بتفجيرات معينة» ،مشيرا ً إلى أنّ «وزارة
الطاقة طلبت من شركة لبنانية تقديم دراسة حول تأثير
السد على البيئة ،وقد أحالت ال��وزارة التقرير إلى وزير
البيئة الذي وجد فيه تحفظات ومالحظات فطلب إدراجه
على جدول أعمال مجلس الوزراء ،معلنا ً أنّ التقرير فيه من
المالحظات ما يستدعي إعادة النظر أو التريث في تنفيذ
السد».
وأك��د درب��اس أنّ «مجلس ال���وزراء انقسم بين مؤيد

للمشروع ومعارض له» ،الفتا ً إلى «أنّ ظاهر الكالم كان
فنيا ً أما باطنه فسياسي».
وأش��ار إلى «اقتراحات بتكليف شركة ذات مصداقية
عالية دولية إلعطاء تقرير فني مفصل على أن يلتزم الجميع
نتيجة التقرير» ،معتبرا ً أنّ «المسألة أخذت بعدا ً سياسيا ً
ولو استطعنا أن ننزهها عن التجاذبات السياسية وعن
الوشوشات حول صفقات مالية ونعيدها إلى صعيدها
األصلي أي الصعيد الفني والجدوى االقتصادية منها من
غير أن نوقف األعمال في السد ،نستطيع بسرعة أن نذهب
إلى جهة فنية».

