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اقت�صاد

م�صر �أمام ّ
تحديات اقت�صادية بالجملة

افتتاح م�صنع علف الأ�سماك في الهرمل

الحاج ح�سن :ي�ؤ ِّمن جودة الإنتاج
ويحفظ العا�صي من التلوث

إنعام خ ّروبي
ربما تتردَّد في أذه��ان المواطن المصري العادي اليوم،
تساؤالت ح��ول مصير وع��ود الرئيس عبد الفتاح السيسي
التحسن في اقتصاد البالد ابتداء من
بشأن ظهور عالمات
ُّ
العامين األولين من عهد «المشير» .واألرج��ح ،أنّ المواطن
ُّ
التقشف،
المصري بات يلمس هذه األيام ما يكفي من عالمات
التحسن على المستويين المعيشي واالقتصادي،
وليس
ُّ
ال سيما أنّ نسبة البطالة تسجل نحو  12.5في المئة ،في
حين أنّ معدل التضخم بلغ  14.8في المئة في شهر حزيران
الماضي ،إلى جانب ما نجم عن أزمة الغالء ،األمر الذي ال ي ِّ
ُبشر
بـ «بحبوحة» ال ت��زال تداعب أح�لام المصريين ،وإنْ كانت
ُتحسب أليام السيسي عودة انتظام عمل التيار الكهربائي في
«أم الدنيا» ،وإنهاء ما يُس ّمى «أزمة طوابير العيش» ،فضالً عن
حيوية الدور السياسي الذي ا ّتسمت به القاهرة على الصعيد
الخارجي منذ «ثورة يونيو».
ال ش� ّ
�ك في أنّ الوضع االقتصادي ش ّكل نقطة الحدث في
مصر خالل األشهر القليلة الماضية ،فمن تفاقم عجز الموازنة
إلى نحو  11في المئة على م��دار السنوات الثالث ،وضعف
معدالت النمو ،إلى تراجع احتياطي النقد األجنبي وانكماش
م��وارده ،ال سيما تلك اآلتية من عائدات سياحية وتحويالت
المغتربين المصريين ،فضالً عن زي��ادة الدين العام وخدمة
الدين ،كلها عوامل تتصدّر مشهد التحديات الحالية في البالد،
مع ما سجله عهد الرئيس السيسي من استقرار سياسي وأمني
نسبي بعد استكمال «خارطة الطريق» ،وتركيز شديد على
مشروعات اقتصادية عمالقة ُوصفت بـ «الواعدة» ،ومن بين
تلك المشروعات ،مشروع افتتاح «قناة السويس الجديدة»
بتكلفة بلغت نحو  55مليار جنيه مصري ،ومشروع تشييد
العاصمة الجديدة ،إلى جانب مشروعات «قومية» سكنية
لبناء نحو نصف مليون وح��دة سكنية سنوياً ،ومشروعات
زراعية عبر العمل على استصالح أكثر من مليون «ف �دّان»،
وهي من ضمن سلسلة مشروعات موزعة على ثمانية محاور
رئيسية تبلغ قيمتها تريليونا ً و 40مليار جنيه ،وفق ما أعلنته
الرئاسة المصرية.
ولع ّل المشكلة األكثر إثارة لالهتمام في المشهد المصري
االقتصادي والمالي الحالي ،تتمثل بما بات يعرف بـ «كابوس
ال��دوالر» ،والمقصود بها أزم��ة انخفاض سعر الجنيه مقابل
الدوالر ،حيث بلغ في البنوك حوالي  8.88جنيه للدوالر ،بينما
يبلغ أكثر من  12جنيها ً في «السوق الموازية».
و ُي��رج��ع المحللون ه��ذه األزم���ة ،ج��وه��ري �اً ،إل��ى تناقص
احتياطي مصر من العمالت األجنبية إلى أدنى مستوياته منذ
العام  2010بعدما سجل انخفاضا ً من حوالي  36مليار دوالر
في كانون األول من ذلك العام إلى نحو  17مليار دوالر حالياً،
إلى جانب جملة أسباب من بينها تراجع الحركة السياحية،
وتباطؤ اإلي���رادات من قناة السويس ،فضالً عن انخفاض
تحويالت المغتربين المصريين في الخليج ،وتراجع الدعم
الخليجي المالي واالقتصادي لمصر ،على وقع انخفاض أسعار
النفط.
وف��ي حين ي��رى البعض أنّ ج��ذور ه��ذه األزم��ة تعود إلى
تراكمات سياسات العهود السابقة لحقبة السيسي ،يلقي

افتتحت بلدية الهرمل وشركة «ماس العالمية» مصنع
علف األسماك في الهرمل ،باحتفال أُقيم في قاعة األسد
بالمكتبة العامة في الهرمل ،برعاية وزير الصناعة حسين
الحاج حسن وحضوره إلى شخصيات بلدية واجتماعية
وممثلين عن األحزاب والجمعيات ،المزارعين ومربي سمك
الترويت.
بعد النشيد الوطني وعرض مصور عن طريقة عمل
المصنع ،أع��رب ال��ح��اج حسن ف��ي كلمته ع��ن س��روره
الكبير بتحقيق هذا اإلنجاز للبلدية والمزارعين والمربين
والصناعة« ،الذي يجب أن يتمم بمصنع تدخين السمك
وبشركة لتسويقه» .مؤكدا ً أن «هذا اإلنجاز يحقق أهدافا ً
عدة ،أهمها تأمين العلف بسعر وجودة تنافسية ،كما
يؤمن بشكل أساسي إنتاجا ً لألسماك بجودة وطعم
ونكهة جيدة ويحافظ على نهر العاصي من التلوث
بعدما تخلصنا من آثار إطعام السمك من بقايا الدواجن،
وق��د ع��اد العاصي نظيفا ً نقيا ً من أج��ل إنتاج السمك
البعض اآلخر على حكومة األخير بعض جوانب المسؤولية في
هذا الخصوص ،ال سيما أنّ ما س ّمي بـ«سياسات قصيرة األمد»،
سواء عبر تخفيض قيمة العملة ،أو طرح عطاءات استثنائية،
فضالً عن سحب تراخيص عدد من شركات الصرافة ،وهي
سياسات سعت من خاللها الحكومة المصرية إلى تطويق
األزمة على مدار األشهر السابقة ،ثبت أنها لم تفلح في لجم
االنخفاض الكبير في قيمة الجنيه مقابل ال��دوالر .وعلى هذا
األساس ،ثمة من يتحدث عن قرارات مصيرية صعبة وقاسية
على الصعيدين المالي واالق��ت��ص��ادي ،أش��ار إليها الرئيس
السيسي ،ما يعني المزيد من األعباء على الطبقات االقتصادية
الدنيا في المجتمع.
يحتدم الجدل في أوساط المحللين ،بين من يش ّد على يد
السيسي دعما ً لبرنامجه التنموي واالقتصادي ،ومن يعتبر أنّ
الرئيس المصري يستخدم أساليب أسالفه من الرؤساء الذين
خبروا عن قرب معنى االنصياع لشروط المؤسسات المالية
الدولية ووصفاتها االقتصادية الخطرة ،التي لن يسلم منها
الشق االجتماعي من برنامج الحكومة ،بما تتض ّمنه من شروط
مجحفة على الصعيدين االجتماعي والمالي والضريبي.
وفيما يق ّر السيسي ب��أنّ آليات السوق في ظ � ّل الظروف
االقتصادية الحالية قد شكلت عبئا ً على المواطنين ،إال أنّ
حكومته تمضي ُقدُما ً في ما تس ّميه «إصالحات اقتصادية»،
تتض ّمن تعديالت في السياسة الضريبة (إقرار الضريبة على
خصصة لدعم
القيمة المضافة) وتخفيضات في الموازنة ال ُم َّ
بعض السلع األساسية (خفض الدعم على الطاقة من  100مليار
جنيه إلى  30مليار خالل السنوات الثالث المقبلة) .إلى ذلك،
يتوسع النقاش بشأن خطط القاهرة القتراض نحو  21مليار

دوالر من الجهات المانحة الدولية ،على مدار األعوام القليلة
المقبلة ،وسط ما يثيره ذلك من حفيظة كثيرين يتخ ّوفون ليس
من الثمن االقتصادي فقط ،بل من الثمن السياسي أيضاً.
وكانت وكالة «فيتش» أوضحت في تقرير أنّ االتفاق المرجح
توقيعه بين مصر وصندوق النقد الدولي ،سيمهّد الطريق أمام
المزيد من الخفض ال��ض��روري للعملة ،كما سيس ّرع وتيرة
اإلصالح المالي ويع ِّزز الثقة في االقتصاد «الذي يعاني حاليا ً
من عجز في الموازنة يقارب  12في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة
العشرات» ،وفق الوكالة.
من جهة أخرى ،يمكن القول إنّ «أمارات» النقد لحكم السيسي
حملتها مجلة «ذي إيكونوميست» قبل أيام حين وصفت نظام
األخير بـ «المفلس» ،ال��ذي يعيش فقط على المنح النقدية
السخية من دول الخليج ،وبدرجة أق ّل على المعونات العسكرية
من أميركا ،مشيرة إلى تنامي عجز الموازنة المصرية وتجاوز
معدل البطالة وسط الشباب عتبة الـ 40في المئة ،وإلى أنّ
القطاع الخاص في ظ ّل اقتصاد «متصلّب» و«خاضع للدولة»،
(ال سيما المؤسسة العسكرية) يظ ّل عاجزا ً عن ح ّل مشكلة
«جحافل العمال الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل ك ّل عام»،
وفق توصيف المجلة التي ح � ّذرت من أنّ تنامي «الضغوط
السكانية واالقتصادية واالجتماعية التي ترزح مصر تحت
وطأتها تتفاقم بال هوادة حتى أنّ السيسي لن يستطيع إرساء
استقرار دائم لها» .كما توقفت المجلة البريطانية عند ما رأت
أنه «بيروقراطية متحجِّ رة» في النظام المصري دفعت العديد
ممن وصفتهم بـ «مم ّولي السيسي العرب» إلى أن يعودوا
أدراجهم إلى بالدهم واإلحجام عن االستثمار في مصر.

دم�شق :خطة عمل بين الحكومة واالتحاد العام لنقابات العمال
ال�ستثمار الطاقات العمالية غير المنتجة جراء الأزمة
خلص االجتماع الحكومي الذي عقد أمس برئاسة عماد خميس رئيس مجلس
الوزراء مع االتحاد العام لنقابات العمال إلى وضع خطة عمل تنفيذية الستثمار
الطاقات العمالية غير المنتجة جراء الظروف التي فرضتها الحرب اإلرهابية
على سورية وتتضمن تبادل ال��رؤى وتكامل األدوار بين الحكومة واالتحاد
لمواجهة تحديات الحرب على الطبقة العاملة في الوقت الذي بدت فيه بعض
المطالب العمالية محققة جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
ووضع االجتماع آليات لتنفيذ مطالب العمال «يدا ً بيد» بين الحكومة والتنظيم
النقابي وفق خطة عمل كل وزارة وبالتواصل المباشر بين الوزير والتنظيم
النقابي بعيدا ً عن المراسالت الورقية فقط وتشمل هذه المطالب واقع العمال
المياومين والمؤقتين والموسميين والمصروفين من الخدمة والمعتبرين بحكم
المستقيل وواقع التأمين الصحي إضافة إلى دراسة المالكات العددية للجهات
العامة واألنظمة الداخلية ودور القطاع العام في الحياة االقتصادية.
وأكد ممثلو الطبقة العاملة ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل اإليجابي
لجهة التدخل الفعلي في األسواق وكسر األسعار والحد من االحتكارات وزيادة
ودراسة واقع الطبابة واللباس والوجبة الغذائية للمستحقين وتأمين أدوية
األمراض المزمنة وتقديم الدعم للمشافي والمراكز الصحية والسكن العمالي.
حضر االجتماع وزراء الشؤون االجتماعية والعمل ريما القادري والصناعة
المهندس أحمد الحمو والمالية الدكتور مأمون حمدان والتجارة الداخلية
وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ورئيس االتحاد العام لنقابات
العمال جمال القادري ورئيس المجلس االستشاري وأعضاء المكتب التنفيذي
لالتحاد العام لنقابات العمال.

خميس مترئسا ً االجتماع

توزعت بين الساحل والجبل لتضيف تنوعا ً
للمنتج السياحي في المنطقة «في ظ ّل اإلقبال
الكبير ال���ذي تشهده المحافظة للسياحة
الداخلية نظرا ً لما تتمتع به من تنوع المقومات
السياحية التاريخية والطبيعية».
وقال مدير السياحة« :هناك تزايد ملحوظ
ف��ي ع���دد ال��م��ن��ش��آت ال��ح��اص��ل��ة ع��ل��ى رخ��ص
تأهيل وإش��ادة وتوظيف سياحي خالل العام
الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد
المنشآت المؤهلة منذ بداية  2016حتى نهاية
تموز الفائت نحو  41منشأة سياحية بكلفة
استثمارية تجاوزت  4.2مليار ليرة فيما كان
عددها  14منشأة عام  2015بكلفة استثمارية
نحو  6.1مليار ليرة».
وكانت وزارة السياحة منحت خالل حزيران
الماضي رخص تأهيل سياحي لثماني منشآت
سياحية في طرطوس بكلفة استثمارية وصلت
إلى  400مليون ليرة سورية.

�إنجاز �أعمال التحديد والتحرير لـ� 11ألف منطقة عقارية على م�ستوى �سورية
أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية «االنتهاء من أعمال
التحديد والتحرير الحقلي لـ  11ألف منطقة عقارية في مختلف
المحافظات والعمل جار في  200منطقة متبقية».
وأك��د المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبدالكريم
إدريس ،في تصريح ،أنه ت ّم إيداع  31منطقة عقارية بشكلها األخير
بهدف إعطاء مساحة نهائية للعقارات ومتابعة األعمال الفنية على
قوام العقار من إفراز وتصحيح أوصاف« ،خاصة أنّ هذه االعمال لم
تكن واردة سابقا ً في أي خطة».
وأوضح إدريس أنّ خطة العام الجاري ستركز على إنجاز أعمال
التحديد والتحرير في المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة
في مكاتب الرسم والحسابات أو التي ما زالت منظورة أمام القضاء
العقاري لالستفادة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية نظرا ً
لتوقف األعمال المكلفة بها في المناطق غير اآلمنة بهدف الوصول
إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية.

دروي�ش ينا�شد وزير المالية
الإفراج عن م�ستحقات م�ست�شفى تل�شيحا
ن��اش��د م��ط��ران ال���ف���رزل وزح��ل��ة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش وزير
المالية على حسن خليل «اإلفراج عن
األموال المستحقة لتل شيحا لنتمكن
من متابعة رسالتنا اإلنسانية»،
وذلك خالل قداس احتفالي ترأسه
ف��ي ك��ات��درائ��ي��ة «س��ي��دة ال��ن��ج��اة» ـ
زح��ل��ة ،لمناسبة «ع��ي��د التجلي»
وعيد المستشفى ،عاونه فيه النائب
األسقفي العام األرشمندريت نقوال
حكيم ،واآلباء أومير عبيدي ومارون
غنطوس والشمامسة الياس إبراهيم
وإيلي القاصوف.
حضر ال��ق��داس أع��ض��اء مجلس
إدارة المستشفى ،والمديرة ماريزا
مهنا وعدد من األطباء والممرضات
وال��م��م��رض��ي��ن ،وال��ع��ام��ل��ي��ن في
تلشيحا.
ب��داي��ة ،أل��ق��ى ال��م��ط��ران دروي��ش
عظة تناول خاللها ملف مستشفى
تلشيحا ،فقال« :اليوم نعيد لهذه
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى قلوب
الناس ،فتاريخها يكاد أن يكون من
تاريخ زحلة ومن تاريخ كل عائلة.
والمطرانية تسعى جاهدة لتطوير
خدماتها رغم الصعوبات المادية
التي تمر بها كباقي المستشفيات
الخاصة في لبنان» ،مناشدا ً وزير
المالية على حسن خليل «اإلفراج عن
األموال المستحقة لتل شيحا لنتمكن
من متابعة رسالتنا اإلنسانية».
وأض���اف« :إنّ ت��ل شيحا ُتعنى

درويش مترئسا ً قداس عيد مستشفى تلشيحا
بشفاء األجساد وبتغذية النفوس
بالخدمات الروحية التي تقدمها:
ق��داس ي��وم��ي ،مناولة جسد ال��رب
ي��وم��ي �ا ً ل��م��ن ي��ري��د ،زي����ارة يومية
للمرضى واأله��ل من فريق رعوية
الصحة».
وتابع« :لم ولن يتوقف التطوير
والتحسين في تل شيحا فهذه السنة
تم تأهيل قسم الطوارئ وتوسيعه
وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.
أم��ا غ��رف العمليات فستجهز في
بداية السنة المقبلة بمعدات حديثة
تبلغ قيمتها مليون دوالر».
وت��اب��ع« :وق��ع��ن��ا م��ن أسبوعين
ع���ق���ودا ً ل��ش��راء أح����دث آل���ة رنين
مغناطيسي « »MRIوآلة تصوير
صوتي « ،»Ultrasoundونطمح
في وقت قريب جدا ً بناء مركز طبي

(أحمد موسى)

حديث متعدد االختصاصات ،كما
أن��ن��ا ب��دأن��ا م��ف��اوض��ات ج��دي��ة مع
مؤسسة طبية أسترالية إلنشاء
مركز للبحوث الطبية ومستشفى
متخصص لألمراض السرطانية».
وختم« :في نهاية كلمتي أدعوكم
لنذكر ف��ي صلواتنا ال��راح��ل زي��اد
القاصوف ،الذي كان ضحية طمع
أحد الموظفين ،نطلب من ال��رب أن
ينظر بعطف إلى عائلته ويمنحها
العزاء الدائم .ومن جديد أعايدكم
بعيد التجلي وعيد تل شيحا ،وأشكر
جميع الذين يتفانون في عملهم فيها
من إداريين وأطباء وموظفين وأن
يبارك جميع المحسنين إليها».
بعد ال��ق��داس ،استقبلت عائلة
المستشفى المهنئين في صالون
المطرانية.

قباني :كارثة الكهرباء م�ستمرة

وزارة ال�سياحة ال�سورية تمنح رخ�ص ت�أهيل
لع�شرة م�شاريع في طرطو�س بكلفة تتجاوز المليار ليرة
منحت وزارة السياحة خالل تموز الماضي
عشر رخ��ص تأهيل سياحي لمشاريع في
محافظة طرطوس بكلفة نحو  120.1مليار ليرة
سورية بطاقة استيعابية  782كرسي إطعام.
وأع��ل��ن مدير سياحة ط��رط��وس المهندس
ي��زن الشيخ في تصريح لـ سانا أنّ الرخص
شملت تأهيل فندق من سوية أربع نجوم على
الكورنيش البحري بكلفة  500مليون ليرة
ومطعم من سوية  3نجوم بكلفة  100مليون
ل��ي��رة ومطعمين م��ن س��وي��ة نجمتين بكلفة
استثمارية  125مليون ليرة وتأهيل مطعم
ومقهى من سوية نجمتين بكلفة  100مليون
ليرة.
وأضاف الشيخ إنه ت ّم منح تأهيل سياحي
لثالثة مقاهي من سوية نجمتين  /ب وبكلفة
استثمارية  155مليون ليرة إضافة إلى مقهيين
من سوية نجمتين  /ب بكلفة استثمارية 140
مليون ليرة مشيرا ً إلى أنّ أماكن هذه المنشآت

والسياحة والهرمل».
بدوره ،أشار رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر إلى أنّ
«تشغيل مصنع العلف يعتبر إنجازا ً كبيرا ً كونه تجربة
فريدة في لبنان والمنطقة» ،مضيفا ً أنّ «من شأن المصنع
تأمين حاجة مربي األس��م��اك من العلف محليا ً وعدم
الحاجة إلى التخزين لفترة طويلة واستعمال مواد أولية
معروفة ومأمونة في تركيبة العلف ،واألهم أنه يزيد من
نظافة نهر العاصي».
وألقى كلمة شركة «ماس العالمية» المشغلة للمصنع
حسين شاهين الذي أشار إلى «أنّ المصنع يخفف العبء
عن كاهل المزارع ،ويوفر عناء استيراد العلف من خارج
المنطقة ويؤمنه بسعر منافس ،ويسهم في تأمين فرص
عمل اضافية ،ويوفر وجبة سمك كغذاء صحي ومميز».
قص الوزير
بعدها ،توجه الجميع إلى المصنع حيث ّ
الحاج حسن شريط االفتتاح وجال مع الحضور مطلعا ً
على كيفية سير العمل.

وأشار إلى أنّ األعمال المكتبية من رسم وحسابات وتدقيق ال
تزال تشكل الحجم األكبر من العمل بنسبة  43في المئة ،مبينا ً أنّ
رسوم التسجيل العقاري المحالة إلى وزارة المالية ارتفعت بمعدل
 13في المئة خالل الربع الثاني من العام  2016مقارنة مع الفترة
نفسها من العام الماضي إذ بلغت أكثر من /397.574/مليون
ليرة.
وبشأن مشروع تطوير وأتمتة المصالح العقارية ،لفت إدريس
إلى أنّ أتمتة الصحيفة العقارية ب��دأت في دمشق عام 2014
وخ�لال ع��ام  2015باشرت المديرية بمجموعة من المشاريع
الخاصة لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية في المحافظات
وخالل الربع األول من عام  2016ت ّم تجهيز صاالت إدخال ألتمتة
الصحيفة في محافظات السويداء وريف دمشق وحمص وحماه
والالذقية وطرطوس وتجهيز المحافظات بالموجهات «رواتر»
الالزمة لتنفيذ مشروع التواصل الرقمي مع المديريات والدوائر

العقارية في المحافظات.
وبالنسبة ألعمال القضاء العقاري قال« :تم الطلب من القضاة
العقاريين البت بالدعاوى الخاصة بأمالك الدولة بسرعة منعا ً من
تغيير المعالم على الواقع بما يسهم في استقرار الملكية وتشكيل
األرضية الفنية والصحيحة للبت في الحقوق ونتيجة لذلك بدأت
أعمال القضاء العقاري تزداد وتيرتها من خالل زيادة عدد الدعاوى
المفصولة والمثبتة» ،الفتا ً إلى «أنّ عدد المحاضر المثبتة من دون
اعتراضات بلغ /8879/محضراً».
وأكد مدير عام المصالح العقارية أنّ العمل جار أيضا ً على تطوير
العمل الهندسي العقاري ووضع خطة إلنهاء المناطق العقارية
المؤقتة والتي تبلغ مساحتها  43بالمئة من إجمالي المناطق
العقارية في سورية ،مشيرا ً إلى ضرورة رصد االعتمادات الالزمة
للمصالح العقارية في الموازنة االستثمارية علما ً أ ّنه ت ّم رصد 500
مليون لتنفيذ الخطة االستثمارية للعام .2016

أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني،
استمرار «كارثة الكهرباء» ،مشيرا ً إلى أنّ «ح� ّل األزمة
يتطلب تواجد السلطة ،التي تفرض على الجميع تطبيق
القانون».
وقال قباني في حديث تلفزيوني« :الشعب اعتاد القول
إن ال حكومة وال دولة» ،وهذا الكالم في الجوهر صحيح،
ألنني أقول دائما ً إنّ البلد فالت ،وال أحد يسأل ،بمعنى
أنّ األكثرية الساحقة من المسؤولين يوظفون عملهم
السياسي من أجل مصالحهم السياسية والحزبية أو
مصالحهم الشخصية لما فيها من مسألة الفساد المالي».
وتطرق إلى أزم��ة السير ،فقال« :السير أكبر مشكلة
يعاني منها المواطن ،وهي ستتفاقم في السنوات المقبلة،

إذ تتطلب عمال جماعيا لحلها ألنه في لبنان هناك عدم
احترام لتطبيق القوانين ،اضافة إل��ى أن هناك ثقافة
خاطئة للقيادة» ،الفتا إلى أن «المشكلة تكمن بتطبيق
القانون وليس بالقانون».
وفي ما يتعلق بموضوع المياه ،قال« :هناك إدارة سيئة
لموضوع المياه ،ويجب أن يعطى هذا الموضوع أولوية
وصوال ً إلى المخطط التوجيهي» ،مؤكدا ً أنّ «السدود ليست
بالحل الوحيد للمشكلة ،بل هي أحد الحلول .ومن يص ّر
على موضوع السدود همه وهدفه نفعي ومادي .وهناك
خطة للصرف الصحي ولجنة فرعية ألفناها برئاسة
النائب جوزيف المعلوف الذي قام بعمل ممتاز في هذا
الشأن».

�إقفال معمل الفرز بين عيتيت وعين بعال موقت ًا
و�أهالي طيردبا يعت�صمون رف�ض ًا ال�ستحداث مكب
نظم شباب بلدة طيردبا تحركا ً
سلميا ً ض ّد مطامر ومكبات النفايات
المستحدثة على م��داخ��ل البلدة من
ناحية البرج الشمالي ،ال سيما المطمر
الذي أقيم قبل أيام عند حدود سواقي
المياه ،القريب من أحد عيون المياه
التاريخية ،بمشاركة رئيس البلدية
حسين سعد والمختار مهدي مغنيه،
وع���دد م��ن اص��ح��اب ال��ب��س��ات��ي��ن في
المنطقة.
ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون الف��ت��ات تندّد
بإقامة هذه المطامر المخالفة« ،التي
تضر بصحة ومصالح األهالي».
وأكد سعد أنّ «المطمر غير مسموح
استمراره ،وكذلك نقل نفايات وعوادم
النفايات اآلتية من عشرات القرى إلى
مشارف طيردبا» ،مطالبا ً بـ«وضع
خطة للنفايات وعدم استباحة البلدة

م��ن مستثمرين يعملون لحسابهم
الخاص».
ودعا أحد أصحاب البساتين خليل
زي��ن (المغترب منذ  47سنة) إلى
«رفض المطمر كلياً» ،في حين طالب
محمد عز الدين شباب طيردبا بـ«إلغاء
ه��ذه المكبات وع��دم إحضار نفايات
المنطقة إلى البلدة».
وفي بلدة عيتيت أقفل األهالي مداخل
معمل فرز النفايات الواقع بين بلدتهم
وبلدة عين بعال وهو معمل تابع التحاد
بلديات صور الذي يضم  63بلدية.
وقال األهالي «إنّ تحركهم جاء بعدما
نفذ صبرهم من المطالبة بمعالجة
الخلل الواقع في المعمل حيث تنبعث
الروائح الكريهة ،على م��دار الساعة،
وبالتالي يسبب أمراضا ً كما أنّ حياتهم
باتت ال تطاق».

وأش���اروا إل��ى أنّ المعمل هو دون
المواصفات الفنية المطلوبة ،ويفتقد
إلى فلترات ومعدات أخرى تمنع تسرب
الروائح.
وأعلن رئيس اتحاد بلديات صور
عبد المحسن الحسيني ،من جهته ،أنه
طلب من مشغلي المعمل القيام بأعمال
الصيانة ،مشيرا ً إلى أنّ دفتر شروط
التشغيل يشمل منع انبعات الروائح
وس��واه��ا ،كاشفا ً أنّ فريقا ً من البنك
الدولي ومن مجلس اإلنماء واإلعمار
سيكشف على العمل مطلع األسبوع
المقبل.
ولم ينه المحتجون تحركاتهم إال
بعدما اتخذ رئيس اتحاد بلديات صور
عبد المحسن الحسيني ق��رارا ً بإقفال
المعمل م��وق��ت�اً ،ريثما يجد االتحاد
مجتمعا ًالحلول المناسبة.

ن�شاطات اقت�صادية
{ افتتح عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري
واألمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ،صباح
أمس ،سوق السبيل التجاري ،في طريق الجديدة ،الذي
تنظمه لجنة تجار السبيل سنوياً.
ً
{ رعى وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان ممثال برندا
نمر ،احتفال إطالق مشروع حفر بئر مياه للشفة وخزان
مياه ومحطة ضخ بتمويل من منظمة األم��م المتحدة
للطفولة (اليونيسف) ،في القصر البلدي في ببنين ،في
حضور ممثلة منظمة اليونيسف كوليت نجم ،النواب
معين المرعبي ونضال طعمة وخالد زه��رم��ان ،ممثل
النائب السابق مصطفى هاشم عبدالفتاح سعدالدين،

ممثل «التيار الوطني الحر» جيمي جبور ووفد من التيار،
ممثل عضو المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى محمد
المراد المحامي نهاد سلمى ،ممثلين لشركة مياه لبنان
وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير وع��دد من وجهاء
البلدة ومهتمين.
{ أطلقت بلدية عيدمون ـ شيخالر مشروع فرز النفايات
من المنزل ،بالتعاون مع طالب الجامعة األميركية في
بيروت ،باحتفال حضره رؤس��اء البلديات المجاورة
والمخاتير ومدراء الثانويات والمدارس وفعاليات البلدة
وحشد من األهالي ومن النازحين السوريين القاطنين
ضمن نطاق البلدية.

