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اقت�صاد

منح مالية من «الريجي» �إلى قرى في ال�شمال والجنوب والبقاع

خليل :ملتزمون ت�أمين م�ستحقات البلديات
من الخلوي تباع ًا ّ
كل ثالثة �أ�شهر

�أبي رميا :لماذا تت�أخر الحكومة
عن تنفيذ قرار �إن�شاء ّ
�سد جنة؟
وجه النائب سيمون أبي رميا سؤاال ً إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس
النواب ،ذلك عمالً بأحكام المادة  124من النظام الداخلي ،في مؤتمر صحافي
عقده قبل ظهر أمس «عن سبب تأخر وتمنع بعض وزرائها (البيئة ،الداخلية
والبلديات ،والزراعة) عن تنفيذ قرارها بإنشاء سد وبحيرة جنة ،ما يرتب على
رئيس الحكومة والوزراء المعنيين مسؤولية قانونية ومالية وإدارية بسبب
التأخير في تنفيذ المشروع وحرمان المواطن اللبناني من المنافع الخدماتية
اإلقتصادية والبيئية المذكورة وتكبيد اللبنانيين الغرامات والتعويضات
الواجب دفعها للجهة المنفذة».
وقال« :كما نسأل تحديدا ً معالي وزير الداخلية والبلديات ،كونه رئيس
سلطة الوصاية على محافظ جبل لبنان ،عن سبب رفض المحافظ تنفيذ قراره
القاضي بمنح ترخيص ألعمال تفجير صخور لزوم مشروع إنشاء سد وبحيرة
جنة».
وختم« :مع انتظار جوابكم ليبنى على الشيء مقتضاه».

«البيئة» تبحث ترحيل نفايات التلوث النفطي
ومحوالت كهربائية خارج الخدمة
خليل وسقالوي خالل االجتماع إلى ممثلي البلديات
رعى وزير المال علي حسن خليل حفل «تسليم إدارة
حصر التبغ والتنباك (الريجي) منحا ً مالية إلى عدد من
بلديات قرى زراعة التبغ في الشمال والجنوب والبقاع،
بهدف تنفيذ مشاريع تنموية فيها» ،معتبرا ً أنّ «التحدي
الكبير المتمثل في الموضوع المالي يتطلب تكاتف ك ّل
القوى بعضها مع بعض» ،مشددا ً على أنّ «ك ّل اإلجراءات
ستكون ضعيفة ما لم يتم تفعيل الحياة السياسية عبر
إط�لاق عجلة عمل المؤسسات» الدستورية ،داعيا ً إلى
استكمال تجربة اإلنتخابات البلدية بإجراء االنتخابات
النيابية في مواعيدها وفق قانون جديد قائم على النسبية،
مؤكدا ً «التزام وزارة المال تحويل مستحقات البلديات من
الهاتف الخليوي بشكل دوري اعتبارا ً من الشهر المقبل بعد
توقف بسبب اإلنتخابات البلدية».
وجدّد خليل اإلش��ادة ب��ـ«األداء المتميز والناجح إلدارة
الريجي في مقاربتها ،ليس فقط في ما يتعلق بالتبغ
وإنتاجه وزراع��ت��ه ،إنما بالمواءمة الدائمة مع مشاريع
التنمية التي شكلت أساسا ً في نهج هذه اإلدارة وعملها في
السنين السابقة».
وإذ وصف خطوة «الريجي بأنها عمل رؤيوي ومهم»،
الحظ أنّ «البلد كله في مؤسساته الدستورية ومؤسسساته
السياسية معطل وصوال ً إلى ما يشبه الشلل العام ،وفي
الوقت نفسه ثمة فرصة للعمل بين إدارة الريجي وبين
مجموعة من البلديات على امتداد البلد».
وأشار إلى أنّ «هذه الخطوة استكمال لبرنامج التنمية
المستدامة الذي أطلق من إدارة الريجي قبل أشهر» ،مؤكدا ً
أنّ «هذا المشروع لن يتوقف عند دعم بلديات في مشاريع
إنمائية تقوم بها بل سيستكمل إلى ما يشبه التربية على
التنمية وإلى القيام بمشاريع مختلفة تعزز هذا التوجه لدى
المجتمعات المحلية وإدراتها المتمثلة بالبلديات».
وتابع« :نحن اليوم نؤكد على دعم انطالقة البلديات
الجديدة في مشاريع عملها وتخصيص هذه المنح يعزز
حيوية دور البلديات المطلوب على أكثر من مستوى ،وهذا
األمر سيستمر في السنوات المقبلة ويجب أن يتطور ليشمل
مشاريع أكثر أهمية بالنسبة لهذه البلدات وهذه القرى».
ورأى أنّ «التجربة التي خاضها البلد بإجراء االنتخابات
البلدية يجب أن تستكمل سياسيا ً بالقيام بكل ما هو مطلوب
على صعيد التحضير إلج��راء االنتخابات النيابية في
مواعيدها ،وفق قانون انتخاب جديد يعكس تمثيل الناس
بشكل صادق وحقيقي ،ومشروع يقوم من وجهة نظرنا
على اعتماد النسبية بما يؤمن هذه المشاركة الحقيقية
والفعلية».
وشدّد على أنّ «الصورة السياسية في البلد ال تكتمل،
وال تكتمل اإلدارة التي ستواكب البلديات وتتابعها ليس
فقط بمشاريع ومتعلقة بالريجي بل بالمشاريع المرتبطة
بالدولة ومؤسساتها ووزاراتها إال إذا كان ثمة انتظام لعمل
المؤسسات وللحياة العامة والسياسية .وال يمكن أن يكون
ّ
هناك انتظام لحياتنا السياسية بغياب رئيس للجمهورية
وبغياب القدرة على عمل مجلس النواب بشكل طبيعي
ودائم ومستمر وصوال ً إلى تفعيل عمل الحكومات وإعطائها

الدور المطلوب أن تقوم فيه لمواكبة البلديات والمواطن
واحتياجاته».
وأضاف خليل« :باألمس كنا نناقش الموضوع المالي في
الحكومة ،ورأينا كم أنّ هذا التحدي كبير ويتطلب تكاتف كل
القوى مع بعضها البعض وتكاتف كل الجهود لمعالجة هذا
الوضع .ولكن كان األساس ونقطة االرتكاز األساسية هي
تفعيل الحياة السياسية عبر إطالق عجلة عمل المؤسسات.
ومن دون ذلك فإن كل إجراءاتنا ستكون ضعيفة وغير قادرة
على العمل».
وأكد أنّ «وزارة المال ملتزمة أيضا تأمين مستحقات
البلديات من الخليوي تباعا ً كل ثالثة أشهر كما كان مقرراً».
وق��ال« :ربما تأخرنا نحو شهر في هذا الموضوع بسبب
االنتخابات البلدية ،ولم يكن ثمة توجه لتحويل هذه األموال
قبل إجراء هذه االنتخابات .واليوم أعلن أن ما قررناه سابقا ً
من أنّ أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي ستحول
بشكل دوري وتباعا ً انطالقا ً من الشهر المقبل حتى تنتظم
هذه العملية وفق اآلليات التي وضعناها».
وتحدث مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف
سقالوي ،مؤكدا ً أنّ «الريجي تستكمل بهذه المنح سلسلة
المشاريع التنموية مع البلديات للسنة الرابعة تواليا
برعاية الوزير خليل وتشجيعه».
أضاف« :في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي
ج��رى إطالقها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
وحضوره في آذار الفائت ،وضعنا الئحة من المشاريع
التنموية البناءة للبلديات والتي تعتبر حجر زاوي��ة في
تنمية المجتمعات المحيطة بالريجي وتحديدا فئة مزارعي
التبغ».
وأشار سقالوي إلى أنّ «ثمة مساهمة هذه السنة في 14
مشروعا في  14بلدة ،إضافة إل��ى مشروعين سيموالن
بمساهمة من شركات التبغ».
وأوضح أنّ «المشاريع المقترحة وضعت بعد تحديد
وفهم بيئة وحاجات البلديات ودراس��ة م��دى ارتباطها
الوثيق بعمل المؤسسة من الناحية االقتصادية والبيئية
واالجتماعية».
وأضاف« :انطالقا ً من أهمية هذه المشاريع فإن اإلشراف
على هذه المشاريع سيتم بطريقة مدروسة وممنهجة وبعد
استخدام مؤشرات أداء ليتم مراقبة فاعلية هذه المشاريع
وأثرها على المزارع والمجتمع والبلدة ككل ،ألن هدفنا أن
نكون فاعلين اقتصاديا وتنمويا ً في بلدات زراعة التبغ وأن
تكون مشاريعنا أكثر فائدة وأكثر منفعة».
وستستفيد من هذه المنح البلديات اآلتية :الحيصة
وب��رج العرب والحميري وط��ورا والقليلة (قضاء صور)
والقصيبة (قضاء النبطية) والقوزح ودبل ورميش (قضاء
بنت جبيل) وبليدة وبني حيان (ق��ض��اء مرجعيون)
وشعت والسعيدة وح��وش تل صفية (قضاء بعلبك).
وضمن التعاون والتبادل ما بين شركة «امبريال توباكو»
والريجي ،ستستفيد بلدة عرقا (قضاء عكار) من أقنية ري،
وبلدة صديقين (قضاء صور) من أقنية لمياه األمطار.

زعيتر :ن�سعى �إلى تنظيم عمل تاك�سي المطار
حفاظ ًا على ال�سالمة العامة
أكد وزير األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر ،أمس ،أنه «لم يستثن
أح���دا ً م��ن عمل تاكسي المطار ،بل
م��ا ق���ام ب��ه ه��و تنظيم لعمل ه��ذا
ال��ت��اك��س��ي وللعاملين ف��ي��ه لجهة
ط��ل��ب االل���ت���زام بتسعيرة م��وح��دة
مع وضع العدادات وتوحيد اللون
واللباس ،ولمعرفة أنّ هذا التاكسي
يعمل ض��م��ن ن��ط��اق ال��م��ط��ار ،وك��ل
ذلك جاء العتبارات أمنية وحفاظا ً
على سالمة المطار والمسافرين،
والقرار ال��ذي صدر لم يستثن أحدا ً
م��ن ال��دخ��ول إل��ى ال��م��ط��ار ،وكذلك
السيارات المرخص لها بالدخول
بقيت كما هي من دون استثناء».
وفي نشاطه ،استقبل زعيتر ،في مكتبه
في ال��وزارة ،طوني سليمان فرنجية
وبحث معه األوضاع الراهنة المحلية
واإلقليمية وتأثيرها على لبنان.
وعرض زعيتر الشؤون اإلنمائية مع
عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب
فادي األعور الذي قال« :تطرقنا إلى
األوضاع في المنطقة ،واألشغال التي

انعقد في وزارة البيئة قبل ظهر أمس ،االجتماع األول لمشروع التخلص
من النفايات الناتجة عن أعمال إزال��ة التلوث النفطي جراء حرب تموز
 ،2006والتي كان قد جرى تخزينها في مصفاتي النفط في الزهراني
والبداوي ومعمل الجية الحراري.
وحضر االجتماع ،إلى جانب فريق عمل وزارة البيئة ،ممثلو االتحاد
األوروبي الممول لهذا المشروع ،والشركة التي فازت في المناقصة التي
أطلقها االتحاد األوروب��ي ،حيث استعرض المشاركون مسودة منهجية
العمل والجدول الزمني ،تمهيدا لالجتماعات التي ستليها مع اإلدارات
المعنية األخرى ،ال سيما وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان،
حيث من المرتقب انجاز المطلوب قبل نهاية هذا العام.
وشكل هذا االجتماع مناسبة لوزير البيئة محمد المشنوق لتجديد الشكر
لالتحاد األوروب��ي للدعم الذي يقدمه للبنان في هذا المجال وفي جميع
القطاعات البيئية األخرى ،علما أن هذا المشروع يندرج ضمن هبة بقيمة
 19مليون يورو من  4أجزاء لتوفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد
البحرية في لبنان ،ويشكل هذا النشاط جزءا من األجزاء األربعة.
وذكر وزير البيئة «بقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة العشر حول
«البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية» ،آخرها القرار  194/70تاريخ
 2015/12/22الذي عاد وكرر ،وللمرة العاشرة ،الطلب إلى اسرائيل أن
تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى الحكومة اللبنانية
عن الضرر الذي تكبده لبنان إزاء هذه الكارثة وال��ذي حددت قيمته بـ
 856,4مليون دوالر أميركي في العام  2014كما جاء في قراري الجمعية
العامة لألمم المتحدة  212/69و.»194/70
وك��ان��ت وزارة البيئة ق��د استضافت االجتماع التحضيري الثاني
لعملية التخلص من المحوالت الكهربائية (عدد  )12والمكثفات (عدد
 )609الخارجة عن الخدمة والتي تحتوي على ملوثات عضوية من نوع
البيفينيل المتعدد الكلور (حوالي  60طن) ،وذلك ضمن إطار مشروع
«إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في
قطاع الكهرباء» الذي تنفذه وزارة البيئة عن طريق هبة من مرفق البيئة
العالمي من خالل البنك الدولي ،ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم بشأن
الملوثات العضوية الثابتة.

 100مليون يورو من �ألمانيا
لدعم برنامج الأغذية العالمي في لبنان
رحب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بمساهمة من وزارة
التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية تبلغ  100مليون ي��ورو (113
مليون دوالر أميركي) لدعم المشاريع الموجهه لألسر اللبنانية المحتاجة
والالجئين السوريين في لبنان.
وق��ال المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في لبنان دومينيك
هاينريش« :هذه المساهمة السخية التي تأتي في الوقت المناسب تعيد
التأكيد على مبادىء ألمانيا اإلنسانية وعلى تفانيها من أجل المساعدة
في تخفيف معاناة األشخاص المتضررين من النزاعات والفقر في لبنان»،
مشيرا الى ان هذه المساهمة من ألمانيا سوف تساعد برنامج األغذية
العالمي على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية ألكثر من  700ألف
الجىء سوري من األكثر احتياجاً ،إضافة إلى  50ألف لبناني».
وأوضح «أنّ برنامج األغذية العالمي يدعم الالجئين السوريين في لبنان
من خالل مشروع بطاقة المواد الغذائية اإللكترونية الذي يتيح لألسر شراء
ّ
ضخ البرنامج حتى
طعامهم من  450متجرا ً محليا ً في أنحاء لبنان .وقد
اآلن  650مليون دوالر في االقتصاد اللبناني من خالل البطاقات الغذائية
مساهما ً في تعزيز االقتصاد المحلي وخلق فرص عمل محلية».
وأعلن «أنّ البرنامج الوطني الحكومي الستهداف األسر األكثر فقرا ً
يستخدم بطاقات إلكترونية مماثلة لتقديم المساعدات الغذائية إلى األسر
اللبنانية .هذه المساهمة سيتم تمويلها من قبل برنامج األغذية العالمي
من تموز وحتى نهاية العام».
وقال هاينريش« :إعطاء ك ّل شخص محتاج استحقاقا ً شهريا ً يبلغ 27
دوالرا ً أميركيا ً لتلبية احتياجاتهم الغذائية يحميهم من الجوع ويوفر لهم
فرصة االختيار والتحكم في تلبية االحتياجات الغذائية األكثر إلحاحاً».
وأشار إلى أنه «منذ بداية األزمة السورية ،كانت ألمانيا من بين أكبر
الجهات المانحة لبرنامج األغ��ذي��ة العالمي ،مقدمة الدعم لمشاريع
المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين داخل سورية وكذلك الالجئين
في األردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر بما مجموعه  802مليون يورو
( 917.7مليون دوالر)».

�إيلي ّ
زخور رئي�س ًا
للغرفة الدولية للمالحة
زعيتر مستقبالً طوني فرنجيه
تقوم بها ال��وزارة في قرى بعلشميه
ـ عين موفق ـ راس الحرف ـ قبيع
وورش���ة العمل ف��ي ملف السالمة
العامة على الطريق ال��ذي يربط ما
بين المتن األعلى والمتن الشمالي

في قرطاضة الدليبة» ،شاكرا ً وزير
األشغال على «حسن سير العمل».
وتناول زعتير مع النائبين نبيل نقوال
وعباس هاشم وع��دد من البلديات
األشغال في مناطقهم .

لقاء في غرفة طرابل�س وال�شمال
حول الأ�سبوع اللبناني في م�سقط
أقامت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لقاء عن سبل
المشاركة في فعالية «أسبوع لبنان في مسقط سلطنة
عمان» ال��ذي سيقام في مركز المعارض والمؤتمرات
الدولية في سلطنة عمان بين  23و 26تشرين األول
المقبل.
وتحدث رئيس الغرفة توفيق دبوسي الفتا ً «إلى أهمية
العمل لفتح أس��واق جديدة أم��ام صادراتنا الوطنية»،
ونوه بهذه المبادرة التي تصب في سياق إهتمامات إتحاد

الغرف اللبنانية الذي «نعتبر أنفسنا جزءا ً أساسيا ً فيه».
وطالب القطاعات والمهن الحرة بالعمل على تأسيس
مشاريع لها في مجتمعات هذه البلدان سواء من خالل
مكاتب لمجموعات من المحامين او االط��ب��اء او أطباء
األسنان أو المهندسين أو المتخصصين في مجال الطبابة
واإلستشفاء ،ال سيما أن اللبنانيين يسجلون قصص نجاح
في بلدان اإلنتشار ولكن مع األسف لم ننجح في إدارة
شؤون بالدنا بالطرق التي يجب أن تدار بها».

انعقدت ظهر أمس الجمعية العمومية للغرفة الدولية للمالحة في بيروت،
برئاسة إيلي زخور وأعضاء الهيئة اإلدارية ،المستشار القانوني ألكسندر
نجار ومفوض المراقبة وليد العمري ،بمشاركة  34عضوا من الهيئة العامة
يمثلون وكاالتهم وشركاتهم البحرية ،من أصل  41عضوا ً منتسبا ً إلى
الغرفة.
افتتح زخ��ور الجمعية بكلمة مختصرة ،نوه فيها بالجو الوفاقي في
الغرفة ،الذي أعطى دفعا ً كبيرا ً للهيئة اإلداري��ة لتحقيق اإلنجازات التي
تالها األمين العام للغرفة محمد عيتاني في التقرير اإلداري للهيئة عن
الفترة الممتدة من  2015/6/16حتى اليوم .فتطرق إلى أبرز اإلنجازات
التي حققتها الغرفة ،وهي «تجاوب وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن
حكيم بموضوع انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية (،)WTO
الذي أكد خالل المفاوضات التي أجراها مع مسؤولين في المنظمة الذين
زاروا لبنان في الفترة االخيرة ،أنّ العمل سيظل ساريا ً بالقرار الذي ال يسمح
لغير اللبناني حق امتالك أكثر من  50بالمئة من الحصص أو االسهم في
المؤسسات والشركات اللبنانية العاملة في قطاع الخدمات البحرية وفي
مقدمها الوكاالت البحرية».
ثم تال مفوض المراقبة وليد العمري التقرير المالي لعام  .2015وبعد
إبراء ذمة الهيئة اإلدارية ت ّم انتخاب هيئة جديدة على الشكل التالي« :إيلي
زخور شركة المالحة المتحدة للشرق األوسط «يونيشيب» رئيساً ،سمير
مقوم شركة «سي الين ش.م.م ».نائبا ً للرئيس ،عبد الحميد الفيل شركة
«الفيل شيبينغ» نائبا ً للرئيس ،محمد عيتاني شركة «نقليات الجزائري
ش.م.ل ».أمينا ً عاماً ،أندريه أبو حمد شركة «ترانس أوفيس ج .أبو حمد
ش.م.ل ».أمينا ً للصندوق ،واألعضاء :أنطوان الشمالي شركة «توريسم أند
شيبينغ ش.م.م ،».محمد فخر الدين شركة «ميديترانيان شيبينغ كومباني
ش.م.م( ».لبنان) ،كمال شرفان شركة «أورابيا إنتركونت ليمتد» ،رائد
بقعوني «الشركة الوطنية للخدمات المالحية ش.م.م.».

م ّثل رئي�س الحكومة في اجتماع البنك الإ�سالمي في �إندوني�سيا

�شرف الدين :للم�صالح االقت�صادية دور محوري
في ت�أ�سي�س �شراكة تكاملية بين ال�شعوب
مثل النائب األول لحاكم مصرف
ل��ب��ن��ان رائ���د ش���رف ال��دي��ن رئيس
الحكومة تمام سالم عبر مشاركته في
االجتماع السنوي لمجلس محافظي
البنك اإلسالمي للتنمية ،ال��ذي عقد
في جاكرتا ـ إندونيسيا.
وألقى كلمة لبنان في االجتماع،
مضيئا ً ف��ي مقدمته على «البعد
االقتصادي ـ التاريخي ـ الجيوسياسي
ال��ذي يمثله انعقاد اجتماع البنك
اإلس�لام��ي للتنمية ف��ي إندونيسيا
التي لطالما مثلت االمتداد الحضاري
ذي الوجه االقتصادي لإلسالم .وقد
أثبتت بذلك أنّ للمصالح االقتصادية
الحيوية دورا ً محوريا ً في تأسيس
شراكة تكاملية بين الشعوب ،وال
سيما حين تقترن بتجارب نضالية
ت��راك��م��ي��ة ووق���ائ���ع جيوسياسية
تخدم التواصل ،كما هي الحال مع
إندونيسيا».
وع��بّ��ر ع��ن «ال��ف��خ��ر ب���دور البنك
اإلس�ل�ام���ي للتنمية وإن��ج��ازات��ه

والطموح بتطويرها ،وخصوصا ً في
ظ ّل تحديات األزم��ات التي تعيشها
المنطقة العربية ـ اإلسالمية وأخطار
المرحلة االنتقالية التي يمر فيها
العالم».
أض����اف« :ل��ب��ن��ان ي��ق��ع ف��ي قلب
هذا الواقع المأزوم من حيث تأثره
ال��م��ب��اش��ر ب��ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة»،
عارضا ً «تداعيات تدفق النازحين
ال��س��وري��ي��ن ف���ي ت����ردي األوض����اع
االجتماعية ـ االقتصادية».
وأك����د «ض������رورة إط��ل�اق األط���ر
التنموية التكاملية التواصلية
التراكمية ،كالبنك اإلسالمي للتنمية،
وتفعيلها لمواجهة هذه التحديات
المشبعة باألخطار».
وأثنى على «المبادرات واإلنجازات
ال��ت��ي تحققها وتطلقها مجموعة
البنك في إطار تنفيذ استراتيجيتها
وخص بالذكر «مبادرات
العشرية».
ّ
تعبئة ال���م���وارد ،وت��ط��وي��ر البنى
التحتية ،وإط��ل�اق استراتيجية

الشراكات القطرية ،وتنمية القطاع
الخاص ،وتوسيع التجارة البينية،
وتطوير المعرفة ،وإنشاء صناديق
ال��دع��م ل��ل��ف��ق��راء ،وت��ع��زي��ز التنمية
ال��ش��ام��ل��ة وال��م��س��ت��دام��ة ،وتعزيز
الفعالية المؤسسية للبنك».
وت��ن��اول «شقي التنمية :منابع
تكوينها ،وموانع تمكينها .ففند الشق
األول بالحديث عن المناهج التربوية
الحديثة ،والتكافل والتكامل التنموي،
والتنمية المستقلة ،والشمول المالي
والثقافة المالية» .أما الشق الثاني،
فيشمل ،بحسب شرف الدين« ،أبعاد
الفقر والفساد والجريمة واإلره��اب،
ثم االقتصاد الريعي ،والجهل البيئي،
واإلغاثة وفض النزاعات وإدارتها».
وشدد على «أهمية تحقيق رؤية
البنك اإلسالمي للتنمية في أن يكون
بنكا ً إنمائيا ً عالمي الطراز ،إسالمي
المبادئ ،وساعيا ً إلى التغيير نحو
األفضل».

«الأ�شغال» تتابع مو�ضوع تلوث الليطاني

خ�ص�صة
قباني :لإقرار المبالغ ال ُم ّ
لم�شاريع محطات التكرير

قباني مترئسا ً جلسة لجنة األشغال
تابعت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
خالل جلسة عقدتها قبل ظهر أمس برئاسة رئيسها النائب
محمد قباني ،موضوع تلوث مياه نهر الليطاني ،في حضور
أعضاء اللجنة ومندوبين عن الوزارات واإلدارات المعنية.
ولفت قباني إلى أنّ «الجلسة كانت متنوعة ،وتناول
القسم االول منها التقرير المقدم من اللجنة الفرعية لدراسة
نوعية المياه سواء بالمؤسسات األربع أو مياه الشرب
المعبأة .بالنسبة إلى المؤسسات األربع ،نستلم نحن فقط
من بيروت وجبل لبنان والمؤسسات الثالثة األخرى ترسل
دراستها إلى الوزارة ،وبالتالي طلبنا منها أن ترسل لنا إذا
أمكن ملخصا ً تنفيذيا ً شهريا ً يؤكد انتظام عملها».
أضاف« :أما بالنسبة إلى المياه المعبأة أي مياه الطاولة
وليس المياه المعدنية الطبيعية ،المياه التي تضم أكثر من
ألف شركة صغيرة تبيع بأسعار رخيصة ،يبدو أنّ تطبيق
القانون الذي وضعناه ورقمه  210من أجل الترخيص
لهذه الشركات تشوبه بعض الصعوبات ،وف��ي ضوء
هذه المالحظات طلبنا من اللجنة الفرعية نفسها برئاسة
الزميل خضر حبيب أن تقدم اقتراحا ً تعديليا ،وقلنا إن ال
مانع من أن يشعر اإلنسان بأنّ تشريعا ً وضعه يواجه
تطبيقه بعض الصعوبات وذلك بعد صدوره بأكثر من
ست سنوات .واعتقد أنّ من الضروري إعادة النظر ببعض
المواصفات».
وتابع« :الموضوع الثاني له عالقة بالشح الحالي،
فقبل سنتين مررنا بفترة شح شديدة ولكن في السنة
الماضة كانت الحال أفضل ،وقد عدنا هذه السنة الى
الشح .علينا أن نرى كيف سنعالج هذه األمور ،خصوصا ً
أنني كنت قد بلغت منذ حوالى الشهرين بأننا سنواجه
تدريجيا ً مشكلة شح المياه وستزداد خالل شهر أيلول،
وحصلت هناك مصارحة بين عدد من النواب ومسؤولي
المؤسسات منها مياه بيروت وجبل لبنان ،ب��أنّ هناك
تسربا ً للمياه من الخزانات إلى المسابح فأقفلت الخزانات
بعد المراقبة ،بمعاونة القوى السياسية وباالتفاق مع
المؤسسة .وطلبنا من المؤسسات كلها التشدُّد واالستعانة
عند الضرورة بقوى األمن ،ونحن سنعمل على إقرار قانون
المياه الذي يُنشىء بوليس المياه لمنع سرقتها».
وفي موضوع الليطاني ،نوه قباني «باهتمام نواب
البقاع جميعا ً بمعالجة تلوث النهر وهو ليس جديداً،
وتقديمهم اقتراح قانون قبل بضع سنوات وأقر في اللجان
وهو اآلن أمام الهيئة العامة».

وأوضح أنّ «مصادر تلوث نهر الليطاني هي أوال ً الصرف
الصحي الذي ازداد مع ارتفاع عدد النازحين السوريين في
البقاع ،ال سيما الغربي ،حيث تجاوز عددهم عدد السكان
اللبنانيين».
وقال قباني« :أما المصدر الثاني للتلوث فهو األخطر،
أي التلوث الصناعي الذي إذا لم يتم اإلسراع بمعالجته
فسيصبح ذلك مستحيالً ،ومسؤولية المعالجة هنا تقع
على عاتق المصانع .والتلوث الثالث هو من األدوي��ة
الكيماوية التي يلجأ المزارعون إلى وضع كميات كبيرة
منها فتأخذ األشجار حاجتها منها ويذهب الباقي عندما
تمطر إلى نهر الليطاني .والتلوث الرابع مصدره النفايات
الصلبة ،وقد رصد مبلغ  5ماليين دوالر لمعالجة هذه
المشكلة».
وأش��ار إلى أنّ اللجنة طلبت من الحكومة «مبلغ 20
مليون دوالر لتنقية التلوث المنطقة بين االوتوستراد
العربي ونهر الليطاني ،واألب��رز في المبالغ المرصودة
لتنقية الليطاني هو مشروع األم ال��ذي بدأ باقتراح من
نواب البقاع وتضخم لتبلغ قيمته  1100مليار ليرة .وهذا
المشروع ضروري وسينفذ على مدى  7سنوات ،لكن يجب
أن يُق ّر كله بمبلغ  1100مليار ليرة وهو أمام الهيئة العامة
اليوم ويجب أن يكون في طليعة تشريع الضرورة بأقرب
وقت ممكن».
وقال« :وردتنا معلومات من مصلحة الليطاني حول
ما أثير مؤخرا ً عن بحيرة القرعون واألسماك الميتة ،وقد
أكدت مؤسسة الليطاني بعد إجراء الفحوصات الالزمة
خلوها من مادة الزرنيخ ،وبالتالي فإنّ نفوق األسماك
سببه الديناميت الذي استعمله الصيادون ليالً فبعدما
أخ��ذوا السمك الكبير طاف السمك الصغير على الضفة.
إذاً ،هناك مادة األمونيا والديناميت لكن ليس هناك زرنيخ
في البحيرة وحتى اآلن لم نتجاوز الخط األحمر .ك ّل ذلك
يفرض البدء ف��ورا ً بإقرار مشروع الـ  1100مليار ليرة،
وأصالً هناك  26مليار يورو أُقرت لمحطات التكرير وهي
اآلن متوفرة للتنفيذ ،وهناك  55مليون دوالر أقرها البنك
الدولي مؤخرا ً تحتاج إلى إقرار في المجلس النيابي ويجب
إقرارها في أول جلسة تشريعية».
وختم« :هناك نقاش حول طلب  30مليون دوالر إضافية
لمعالجة محطات التكرير .ونقول إن��ه رغ��م خلو النهر
وضفافه من التلوث بالزرنيخ يبقى خطر اإلصابة بمرض
السرطان نتيجة األنواع المختلفة من التلوث».

�شقير يلتقي جمعية تجار عاليه
استقبل رئ��ي��س ات��ح��اد ال��غ��رف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير أم��س ف��ي مقر
الغرفة ،وفدا من جمعية تجار عاليه
برئاسة سمير شهيب ،وتم البحث
ف��ي أوض���اع القطاع ال��ت��ج��اري في
المنطقة وسبل تقوية صمود التجار
والمؤسسات في المنطقة.
بداية ،رحب شقير بالوفد ،وأكد
أنّ «غرفة بيروت وجبل لبنان التي
باتت تشكل بيت االقتصاد اللبناني
ستبقى على الدوام الى جانب التجار
ومختلف المؤسسات لتمرير هذه
المرحلة بأقل خسائر ممكنة ،وكذلك
لمساعدتهم على تطوير أعمالهم».
وع��رض األع��م��ال التي تقوم بها
الغرفة لتسهيل معامالت منتسبيها،
«س��واء من خالل إج��راءات داخلية

اتخذتها او من خالل التعاقد أخيرا مع
شركة ليبان بوست إلنجاز معامالت
الغرفة توفيرا للوقت والجهد واعباء
االنتقال على المنتسبين».
وأك��د شقير «وق��وف الغرفة الى
جانب تجار عاليه وكل المؤسسات
ف��ي��ه��ا» ،معلنا ان���ه سيتخذ «ك��ل
الخطوات التي من شأنها تعزيز
الشراكة مع الجمعية ومؤسسات
المنطقة ،وال سيما تفعيل عمل مركز
الغرفة ال��ذي تم افتتاحه في مقر
جمعية تجار عاليه».
وتحدث شهيب فنوه بالجهود
ال��ت��ي يبذلها شقير «ف��ي ال��داخ��ل
والخارج لدعم المؤسسات وفتح
آف��اق جديدة لها» ،كما شكره على
ما قام به تجاه منطقة عاليه وعلى
التعاون المستمر مع جمعية التجار

لخدمة القطاعات االقتصادية في
المنطقة.
ولفت إلى أنّ «الوضع التجاري
ف��ي عاليه ه��ذه السنة أفضل منه
في السنوات الماضية ،لكنه يبقى
أق�� ّل بكثير عن العام  ،2010الذي
يشكل م��ع��ي��ارا ً أس��اس��ي��ا ً لطبيعة
الحركة التجارية واالقتصادية في
المنطقة» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان،
وم��ن ضمنه منطقة عاليه ،يخسر
الكثير م��ن ال��ف��رص ال��ت��ي ال يمكن
تعويضها».
وب��ع��دم��ا ع���رض شهيب بعض
المشاريع التي تقوم بها الجمعية
خدمة للتجار في عاليه ،وجه دعوة
إلى شقير لحضور العشاء السنوي
ال��ذي تقيمه الجمعية ف��ي  17آب
المقبل.

