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طاقة

املنية أسبوعًا
في
الكهربائي
التقنني
تأجيل
ّ
باسيل :استخدام الغاز في معمل دير عمار سيخفف ّ
التلوث

وزير الزراعة
اكتشف عددًا من
المناقصات الفاسدة
وألغاها

 %73.2أو م��ا ي��وازي  1560وظيفة.
ك�م��ا ي�ج��ب ال�ت�ع��اون م��ع املؤسسات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة واأله � �ل � �ي� ��ة والدولية
ل �ت��أم�ي�ن ت �م��وي��ل ال �ب �ن��ى التحتية،
وأب��رزه��ا يتعلق بتطوير وتحديث
ب��رن��ام��ج دع ��م ال� �ص ��ادرات الزراعية
عبر زيادة موازنته وتوسيع مروحة
املستفيدين واستحداث آليات دعم
جديدة.
ـــــ تحديث البنى التحتية الزراعية
ورف� � � ��ع ك � �ف � ��اءة اس � �ت � �خ� ��دام املوارد
الطبيعية من خالل إنشاء برك ّ
تلية
ّ
وش � ��ق ط� ��رق زراع� � ّ�ي� ��ة واستصالح
ّ
أراض ووضع أنظمة ري حديثة بما
ٍ
ي��ؤم��ن خ�ف��ض ك�ل�ف��ة اإلن �ت��اج ويزيد
الرقعة الزراعية.
ـــــ تفعيل اإلرش��اد الزراعي من خالل
إنشاء مراكز إرشادية في كل قضاء،
وإع� � � � ��داد وت �ن �ف �ي��ذ ب� ��رام� ��ج أبحاث
ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة وإرش� ��ادي� ��ة متخصصة
وإق� � ��راره� � ��ا وت �ن �ف �ي��ذه��ا بالشراكة
والتكامل مع املؤسسات التعليمية
واملهنية والنقابية واألهلية.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ع �ل��ى املنتجات

وامل � ��دخ �ل��ات ال� ��زراع� � ّ�ي� ��ة والغابات
ّ
والبري،
واألحراج والصيد البحري
من خالل تجهيز املختبرات وتطوير
آل � �ي� ��ات ال� ��رق� ��اب� ��ة ،وت ��أه� �ي ��ل مراكز
الحجر الصحي البيطري والنباتي
ف ��ي امل ��راك ��ز ال� �ح ��دودي ��ة ،وتشجيع
املزارعني ومساعدتهم على االلتزام
باملواصفات التي تفرضها األسواق
ّ
ّ
والخارجية ،واعتماد أنظمة
املحلية
التتبع والعالمة الزراعية التجارية.
ـــــ تطوير سالسل اإلنتاج وتحسني
ال � �ن � ��وع � �ي � ��ة وت � �ف � �ع � �ي� ��ل التصنيع
وال� �ت� �س ��وي ��ق وال� �ت� �ص ��دي ��ر ،ووضع
مشاريع عمل للتصنيع والتسويق
ل �ك��ل م �ح �ص��ول أس ��اس ��ي ن�ب��ات�ي��ًا أو
حيوانيًا (تطوير األسواق الشعبية
وأس� ��واق ال�ج�م�ل��ة ،عمليات م��ا بعد
ال�ح�ص��اد ،امل�س��ال��خ ،إن�ت��اج الحليب،
ت��أص �ي��ل ال� �ب ��ذور وإدخ� � ��ال أصناف
جديدة.)...
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وض ��ع ب��رن��ام��ج وآل� �ي ��ات تسليف
ل�ل�م�ش��اري��ع امل�ت��وس�ط��ة والصغيرة،
ت �س��اه��م ف �ي��ه ال� ��دول� ��ة واملؤسسات
ال� � ��دول � � �ي� � ��ة وامل� � � � �ص � � � ��ارف املحلية
وم��ؤس �س��ة ك �ف��االت إلع �ط��اء قروض
مدعومة مربوطة باستخدام تقنيات
جديدة وبرامج تدريب متخصصة،
وبهدف زيادة االستثمار في القطاع
وخفض كلفة اإلنتاج.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ت�ض�م��ن امل �ح ��ور األخ �ي ��ر كيفية
ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى امل� � � ��وارد الطبيعية
م��ن ال �ت��رب��ة إل ��ى ال �غ��اب��ات والتنوع
ال �ب �ي ��ول ��وج ��ي وت �ن �ظ �ي��م استخدام
األراضي الهامشية واملراعي والثروة
ال�س�م�ك�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال م�ش��اري��ع عمل
تهدف إلى تنفيذ مخطط للمناطق
ال��زراع�ي��ة املتجانسة ،وتنفيذ خطة
ّ
التصحر ،وإدارة املراعي،
مكافحة
واإلدارة امل � �س � �ت� ��دام� ��ة للغابات
واألحراج والتثقيف البيئي.

المنية ــ عبد الكافي الصمد
ّ
تحركاتها
علقت أح ��زاب وت �ي��ارات املنية
التي كان مقررة أمس بعد اجتماع عقدته
م��ع وزي��ر ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ج�ب��ران باسيل،
وأف�ض��ى إل��ى صيغة ح��ل تقضي بتعليق
قرار شمول البلدات املحيطة بمعمل دير
عمار ببرنامج تقنني التيار الكهربائي،
وذل��ك لفترة تتراوح بني  5أي��ام وأسبوع،
ع �ل��ى أن ي �ب��دأ ب �ع��ده��ا ت�ق�ن�ين ال �ت �ي��ار في
املنطقة ملدة  4ساعات يوميًا.
وشرح رئيس بلدية دير عمار أحمد عيد،
لـ«األخبار» أن الوفد عرض على الوزير أن
يكون التقنني ملدة ساعتني يوميًا ،إال أنه
رفض ذلك ،وأصر على أن يكون  4ساعات
على غ��رار بقية املناطق ،كما طلب الوفد
تعليق تنفيذ القرار بضعة أيام إلى حني
ترتيب املواطنني في املنطقة ألوضاعهم،
مثل تصليح أو ش��راء م��ول��دات كهربائية
وب �ط��اري��ات وغ�ي��ره��ا م��ن وس��ائ��ل الطاقة
واإلنارة البديلة.
وأش� � ��ار ب��اس �ي��ل خ �ل�ال م��ؤت �م��ر صحافي
عقده إثر اللقاء ،إلى أنه ال يمكن معالجة
مشكلة ال�ك�ه��رب��اء دون تحقيق املساواة
ب�ي�ن امل ��واط� �ن�ي�ن ول� ��و ك ��ان ��ت ب��ال �ظ �ل��م ،أي
توزيع التيار الكهربائي بالتساوي بني
ك��ل امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق جباية

متساوية بني كل اللبنانيني .وقال إن عكار
وطرابلس املجاورتني للمنية مظلومتان
ك�م��ا امل�ن�ي��ة ب��ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �خ��دم��ات ولكن
امل�ن�ي��ة تحصل م�ن��ذ أي �ل��ول م��ن ع��ام 2008
ع�ل��ى ال�ت�ي��ار ع�ل��ى م ��دار  24س��اع��ة .ولفت
باسيل الى أنه أجرى اتصاالت منذ شهر
ون �ص��ف ب��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة والفاعليات
األمنية والسياسية املعنية لبدء تطبيق
ال �ت �ق �ن�ين ف ��ي ال �ح ��د األدن� � ��ى ف ��ي املناطق
الشمالية.
أم ��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ل��وث ال �ن��ات��ج عن
معمل دير عمار ،فقال باسيل إن استخدام
الغاز املستجر من مصر في تشغيل هذا
امل �ع �م��ل س � �ي� ��ؤدي ال � ��ى ان� �خ� �ف ��اض نسبة
ال �ت �ل��وث ،وس� ُ�ي �س �ت �ح��دث م�ك�ت��ب ملؤسسة
ال �ك �ه��رب��اء ف��ي امل �ن �ي��ة مل�لاح �ق��ة املعامالت
وتسديد الفواتير وذلك لتخفيف معاناة
أهل املنية.
أم �ـ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال�ج�ب��اي��ة امل�ت��دن�ي��ة في
املنطقة ،فقد أش��ار باسيل الى أنه حصل
على وع��د م��ن ال��وف��د لرفع نسبة الجباية
بحيث تتساوى في حدها األدنى مع بقية
املناطق على أن ّ
يؤمن الجباة إضافة إلى
مكتب الكهرباء .وفي ما يتعلق بمشكلة
فواتير استحقت م��رت�ين على أه��ل املنية
نتيجة إق ��دام أح��د املتعهدين ع��ام 2000
على قبضها وال �ف��رار ،وطالبت املؤسسة

ب�ه��ذه ال�ف��وات�ي��ر ،ف�ق��د ل�ف��ت ب��اس�ي��ل ال��ى أن
ه ��ذا امل ��وض ��وع س�ي�ع��ال��ج وف �ق��ًا للقوانني
ت�م�ه�ي�دًا الع �ت �ب��اره��ا دي��ون��ًا ه��ال�ك��ة ك��ي ال
ّ
يتحمل املشتركون فاتورتني.
وأش � ��ار إل ��ى أن وض ��ع ال �ك �ه��رب��اء السيئ
ي �ت��راك��م م �ن��ذ س� �ن ��وات ع� ��دي� ��دة ،والطلب
ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء ي ��زداد وال �ع��رض يتراجع
بفعل قدم املعدات واألجهزة في املعامل،
موضحًا أن الطلب ازداد العام املاضي 8
ف��ي امل�ئ��ة وه��و م��رش��ح ل�ل��زي��ادة ،الف�ت��ًا الى
ضرورة تطبيق ما ورد في البيان الوزاري
وعلى الحكومة إنفاق املال ال�لازم إلنتاج
الكهرباء ،على أن يبدأ اإلصالح بتطبيق
املساواة بني املناطق.
وأك� ��د أن م�ع��ال�ج��ة م��وض��وع ال �ك �ه��رب��اء ال
ت �ت��م ب�ك�ب�س��ة زر ،ب ��ل خ �ط��وة خ �ط��وة كما
ي �ح �ص��ل ف ��ي امل �ن �ي��ة وك ��ذل ��ك ف ��ي بيروت
وك��ل امل�ن��اط��ق ،وال�ح��ل األف�ض��ل ه��و إنتاج
الكهرباء بطريقة غير مكلفة وهو يحتاج
إلى استثمار ،وذلك باإلضافة إلى اعتماد
مصادر الطاقة األخرى كاستجرار الطاقة
م ��ن م �ص��ر أو اع� �ت� �م ��اد ال� �ط ��اق ��ة البديلة
وترشيد االستهالك ،مشددًا على أن على
ال��دول��ة ال �ق �ي��ام ب �ه��ذا االس �ت �ث �م��ار وتأمني
األم� � ��وال ح �ت��ى ي �ح �ص��ل امل ��واط� �ن ��ون على
حقوقهم ،وخصوصًا أن ه��ذا االستثمار
مفيد ومربح للخزينة.

إضاءة
ّ
لبنان وسوريا يراجعان اتفاقيات «معاهدة األخوة»
وزع� ��ت االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س الوزراء
األسبوع املاضي كتابًا على الوزراء لوضع
مالحظاتهم واقتراحاتهم على معاهدة
االخوة والتعاون والتنسيق املعقودة بني
لبنان وسوريا واالتفاقيات املنبثقة عنها
بما يجعل هذه االتفاقيات قابلة للتطوير
والتطبيق بما يعود بالفائدة املشتركة
على البلدين.
وأشار أحد املسؤولني السوريني املعنيني
ب��امل�ل��ف ل �ـ«األخ �ب��ار» ال��ى أن ه�ن��اك اتفاقًا
بني كل من لبنان وس��وري��ا على مراجعة
االت�ف��اق�ي��ات وت�ط��وي��ره��ا وتفعيلها ،على
ُأن توضع مالحظات م��ن ك�لا البلدين ثم
تعرض في اجتماعات ثنائية ،وأوضح انه
القيام بهذه الخطوة خالل
تم التوافق على
ً
اللقاء الذي جمع كال من الرئيسني بشار
األسد وميشال سليمان عام  ،2008وكان

تأكيد لتسريع هذه الخطوة خالل الزيارة
التي قام بها أخيرًا رئيس الحكومة سعد
الحريري الى الرئيس األسد.
وش� � ��رح امل� �ص ��در أن ه � ��ذه ال �خ �ط ��وة تعد
أساسية لزيادة تمتني العالقات اللبنانية
السورية في شتى املجاالت التي تطالها
االت�ف��اق�ي��ات ،وأن ب�ع��ض ه��ذه االتفاقيات
ي�ح�ت��اج ال��ى ت�ح��دي��ث وال�ب�ع��ض اآلخ ��ر لم
ُي�ع�م��ل ب��ه وب��ال�ت��ال��ي ي�ح�ت��اج ال ��ى وضعه
موضع التنفيذ.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �س �ي��اح��ة ف� � ��ادي ع� �ب ��ود إن
دراس� � � � ��ة االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ت � �ج� ��ري بطريقة
دقيقة لتحسني االت�ف��اق�ي��ات وتطويرها،
وأش ��ار ال��ى أن ه��ذا امل�ل��ف ق��د ُس�ل��م لوزير
ال��دول��ة ع��دن��ان ال�ق�ص��ار بحيث سيتابعه
ال� � � ��ى ح� �ي��ن االن� � �ت� � �ه � ��اء م� � ��ن الخالصات
النهائية.

وف� � � ��ي ه� � � ��ذا اإلط� � � � � � ��ار ،ع� � �ق � ��دت الهيئات
االق�ت�ص��ادي��ة أول اج�ت�م��اع ل�ه��ا م��ع مطلع
العام الجديد برئاسة وزير الدولة عدنان
ّ
القصار الذي أوضح للمجتمعني أن هناك
مصلحة كبيرة للبنان وسوريا في تعزيز
عالقات مشتركة تحقق مصالح البلدين
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ال� �ح� �ي ��وي ��ة ،وقد
أظ �ه��رت ال�ت�ج��رب��ة م��دى ت �ض��رر العالقات
االقتصادية والتجارية خالل فترة تردي
العالقات السياسية ب�ين س��وري��ا ولبنان
وأن العمل املشترك على تطوير االتفاقات
امل � �ع � �ق � ��ودة م � ��ن ش� ��أن� ��ه خ� ��دم� ��ة مصالح
الجانبني ويمثل انعطافة تاريخية لرسم
اآلفاق املستقبلية لتطوير العالقات على
أس � ��س س �ل �ي �م��ة ت �س��اع��د ع �ل��ى التطبيق
الفعلي لالتفاقيات.
(األخبار)

باختصار
◄ زيادة  %35على أسعار التبغ
وانتساب املزارعني إلى الضمان
هذا ما دعا نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسني فقيه
وزارة املال إلى تحقيقه ،بعدما باشرت إدارة حصر التبغ
والتنباك في الجنوب بشراء محاصيل التبغ من املزارعني.
وأش��ار فقيه إل��ى ب��طء عملية ال�ش��راء ،حيث اعتمدت إدارة
ح�ص��ر ال�ت�ب��غ وال�ت�ن�ب��اك ه��ذا ال �ع��ام ع�ل��ى امل�ك�ن�ن��ة ،ول�ف��ت إلى
وج��ود نقص ف��ي املحصول يصل إل��ى م��ا نسبته  20في
املئة ،وإذا استمرت األسعار على هذه الوتيرة ،فهذا يعني أن
زراعة التبغ إلى اندثار مع ما تنتجه من سلبيات على الدورة
االقتصادية وعلى املزارعني لعدم قدرتهم على التحمل.
◄ تنظيم عملية استقدام
عامالت املنازل إلى لبنان
ك ��ان م �ح��ور ب�ح��ث ب�ي�ن ن�ق��اب��ة أص �ح��اب م�ك��ات��ب استقدام
عامالت املنازل في لبنان في حضور سفراء سيريالنكا،
قنصل إث�ي��وب�ي��ا وق�ن�ص��ل الفيليبني وم�م�ث��ل ع��ن قنصلية
بنغالدش ف��ي لبنان .ون��اق��ش املجتمعون األم ��ور املتعلقة
بالعمالة اإلثيوبية في لبنان واملشاكل التي تواجه العاملة
ورب ال�ع�م��ل وم �ك��ات��ب االس �ت �ق��دام .وأع �ل �ن��ت وزي� ��رة العمل

بروتوكول
اإلثيوبية أن الوفد سلم وزير العمل بطرس حرب
ُّ
تفاهم ينظم عمل العامالت اإلثيوبيات ف��ي لبنان ،واتفق
على إقراره وتوقيعه بني الدولتني .وشدد قنصال الفيليبني
وإثيوبيا على ض��رورة إب��رام بروتوكول تفاهم بني الدولة
اللبنانية من جهة ودولتي الفيليبني وإثيوبيا من جهة ثانية،
وذلك إلرسال عامالت للعمل في لبنان.
◄ تطبيق قانون ضمان الشيخوخة
بند ج��اء ضمن مذكرة ناقشها وف��د من االت�ح��اد العمالي
ال �ع��ام ب��رئ��اس��ة غ �س��ان غ�ص��ن م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة سعد
الحريري .وقال غصن بعد االجتماع إن الوفد شدد على أن
االتحاد يعطي أولوية مللف الضمان االجتماعي ،الذي تقوم
معالجته على توسيع نطاق املضمونني.
◄ تنفيذ قانون املنطقة االقتصادية ومراسيمها
في طرابلس
م�ط�ل��ب امل��دي��ر ال �ع��ام مل��رك��ز ت�ط��وي��ر األع �م��ال « »Biatفواز
ح��ام��دي خل��ال ح �ض��وره اج�ت�م��اع ب�ين الخبيرين الدوليني
في مجال تنمية املناطق االقتصادية الخاصة وتطويرها
املستشار املتخصص باملناطق االق�ت�ص��ادي��ة ل��دى سابك

ج��وزي��ه س�ي��رون واملستشار ل��دى «»Deloitte & Touch
كميل نحاس ،ونائب رئيس غرفة طرابلس والشمال ميشال
بيطار .جرى خالل اللقاء التداول بالخصائص التي تمتاز
بها املنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس التي جرت
والدتها بموجب القانون الرقم .2008/18
◄ اج �ت �م ��اع ت��أس �ي �س��ي إلع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر باألنظمة
والقوانني في مطار بيروت
هذي هي خالصة ما جرى في االجتماع املوسع الذي عقد
أم��س ف��ي مطار ب�ي��روت بمشاركة وزارء االش�غ��ال العامة،
غ��ازي العريضي ،والسياحة ف��ادي عبود ،والداخلية زياد
بارود .وقد قال أشار العريضي إلى أن االجتماع تطرق إلى
أوضاع مطار بيروت الدولي وحاجاته مع مطلع عام ،2010
إذ أن األرق� ��ام ال�ت��ي سجلها امل �ط��ار خ�ل�ال  2009المست
الحد األقصى لعدد الركاب ،وهذا يدفع إلى التفكير بالبدء
باملرحلة الثانية من توسعة املطار الستيعاب  12مليون
راكب سنويًا في املرحلة املقبلة.
وأوض��ح عبود إن موضوع الصالحيات في مطار بيروت،
قد جرى نقاشه وتوضيحه مشيرًا إلى أن اللجان ستتابع
كل ه��ذه املواضيع« ،واعتقد اننا سنصل إل��ى أداء أفضل،
علمًا بأن مطار بيروت الدولي هو األفضل في املنطقة.

◄ تعويض املستأجر القديم
وإعطاء املالكني القدامى حوافز
فقد تابعت اللجنة الفرعية املنبثقة من لجنة اإلدارة والعدل
درس م�ش��روع ال�ق��ان��ون املتعلق ب��اإلي �ج��ارات ،ف��ي اجتماع
عقدته أمس ،تخللته آراء مصرف لبنان وجمعية املصارف
ووزارة امل��ال ،ونوقش موضوع تحرير عقود اإليجار بعد
ف�ت��رة زمنية ت�ح��دد الح�ق��ًا ،واالت �ف��اق على صيغ لتعويض
املستأجر ال�ق��دي��م ،وال��وص��ول ال��ى إع�ط��اء ح��واف��ز للمالكني
ال �ق��دام��ى مل �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى دف ��ع ال �ت �ع��وي �ض��ات ،وإشراك
مصرف لبنان وامل�ص��ارف الخاصة ووزارة امل��ال ف��ي حل
املشكلة.
◄ كيف يمكن تغيير النموذج
االقتصادي اللبناني أو تحسينه؟
هو عنوان ن��دوة اقتصادية ّ
موسعة سيقدمها وزي��ر املال
السابق ج��ورج قرم عند الساعة الثالثة والنصف من بعد
ظ�ه��ر غ��د ف��ي امل��رك��ز االس �ت �ش��اري ل �ل��دراس��ات والتوثيق،
وسيشارك في الندوة باحثون وأكاديميون وفاعليات تضم
ممثلني عن مختلف األحزاب اللبنانية.
(األخبار ،وطنية ،مركزية)

