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متفرقات

تحقيق

«التربية» تقفل مدرسة خاصة في النبطية
أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة ،أمس ،قرارًا قضى
بإقفال مدرسة «األكاديمية» في قرية تول ـــــ النبطية (كامل جابر).
ّ
وقد علل الوزير السبب «بأنها تعمل من دون ترخيص» .وجاء في
القرار «أنه ملا كانت املدرسة املذكورة قد باشرت عملها قبل صدور
الترخيص القانوني الالزمُ ،يرجى تكليف من يلزم إقفالها» .وقد أحيل
القرار على محافظ النبطية محمود املولى الذي أحاله بدوره على قائد
سرية درك النبطية لتكليف من يلزم إقفال املدرسة املذكورة .ومن
املتوقع أن تبادر السلطات املختصة إلى إقفال املدرسة رسميًا وختم
بوابتها بالشمع األحمر ،بعد انتهاء عطلة عيد األضحى .خبر إقفال
املدرسة التي تضم  200تلميذ و 30معلمًا وقع كالصاعقة على ذوي
التالمذة ،وخصوصًا أنها تغلق أبوابها بعد نحو شهرين على انطالقة
العام الدراسي من دون وجود بديل.

ّ
استعمال اإلنارة املوفرة ال يمكنه أن يخفض القدرة القصوى (أرشيف ــ أ ف ب)

حمالت توعية للوصول إلى «صفر نفايات»

«نقيلك أحلى ملبة»
أو فانوس باسيل السحري
«نقيلك أحلى ملبة» تستعير
وزارة الطاقة واملياه مطلع
أغنية الفنان الراحل زكي
ناصيف للترويج لحملتها
اإلعالمية لتوزيع  3ماليني ملبة
موفرة للطاقة منذ مطلع
املاضي .لكن هل
تشرين األول
ّ
«اللمبة األحلى» موفرة فعليًا،
وطريقة
وماذا عن نوعيتها
ً
التخلص منها؟ وهل فعال هذا
املشروع سيتيح بناء معمل
طاقة بقدرة  160ميغا واط
بسام القنطار
ت �ط��رح ح �م �ل��ة وزارة ال �ط��اق��ة ل �ت��وزي��ع 3
ماليني ملبة موفرة للطاقة ،مجموعة ّمن
األس �ئ �ل��ة ب �ش��أن ص��دق�ي��ة اإلن � ��ارة املوفرة
ووضعها وأين أصبحت اليوم؟ وما هي
حقيقة األرق ��ام امل�ت��داول��ة ع��ن ال��وف��ر الذي
نجنيه م��ن ت��رك�ي�ب�ه��ا؟ وم��ا ه��ي املعايير
امل �ع �ت �م��دة ل� �ه ��ذه األرق � � � ��امَ ،
وم � ��ن املخول
َ
الحديث عن املواضيع العلمية والتقنية
عمومًا؟
ت �م ��وي ��ل ه � ��ذه ال �ح �م �ل��ة ج � ��اء ب � �ن� � ً
�اء على
ق� ��رار مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب�ت�ح��وي��ل األموال
املخصصة لدعم املازوت في فصل الشتاء،
بعدما تبني أن ه��ذا ال��دع��م استغله كبار
التجار على حساب املواطنني.
وبحسب الوزير جبران باسيل «فإن هذا
امل�ش��روع يقدم وألول م��رة في لبنان دون
أي اح�ت�ك��ار ألي م ��ادة أو سلعة يستفيد
م�ن�ه��ا ج ��زء م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى حساب
جزء آخر ( )...فتكون الحكومة اللبنانية
في صدد تقديم دعم للمواطنني ولنفسها
ف��ي ال��وق��ت ن �ف �س��ه ،وه ��ي إف � ��ادة مباشرة
للجانبني».
لكن الحديث عن األرقام يفترض الدقة ،وال
يحتمل ال�ت��أوي��ل ،لذلك ك��ان م��ن املفترض
ب��امل �ت �ح��دث�ين ع ��ن أرق� � ��ام اإلن � � ��ارة املوفرة
االعتماد على مصادر موثوق بها .هكذا،
يتحدث ّاملسؤولون عن توزيع  3ماليني
مل �ب��ة م� ��وف� ��رة ب �ك �ل �ف��ة إج �م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا 7
ماليني دوالر ّ( 3ملبات لكل م�ن��زل) تعمر
 4سنوات وتوفر سنويًا مبلغًا بدأ بـ 38
دوالرًا ووصل اليوم إلى  24دوالرًا.
لكن ال�س��ؤال امل�ط��روح هو عن نوعية ملبة
ّ
موفرة سعرها أقل من  2.5دوالر ،وربطًا
هل يستطيع أحد أن يصدق «مبالغة» أن
اس �ت �خ��دام ه��ذه ال�ل�م�ب��ات س�ي��وف��ر م��ا بني
 100الى  150دوالرًا على مدى  4سنوات؟
وفي هذه الحالة ُيطرح سؤال عن أهمية
أن ت�م�ن��ح ك��ل ع��ائ�ل��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة  7دوالرات
م �ج��ان��ًا ،وك ��م ه��ي ن�س�ب��ة ال �ع��ائ�ل�ات التي
تعجز عن دفع  7دوالرات إذا كانت متأكدة
أنها ستوفر  100دوالر .الدكتور عدنان

جوني ،خبير الطاقة ال��ذي عمل سنوات
في مشروع ترشيد استهالك الطاقة ،الذي
املتحدة اإلنمائي ،أكد
ينفذه برنامج األمم
ّ
ف��ي ح��دي��ث ل �ـ«األخ �ب��ار» أن وزارة الطاقة
كان يمكنها أن تطلق حملة شرح وإقناع
ّ
أهمية
للمواطنني عن ًهذه اللمبات ،وعن
استخدامها ب��دال م��ن ال�ح��دي��ث ع��ن أرقام
توفير خيالية غير مضمونة.
وبحسب معلومات جوني ف��إن اللمبات
ال � �ت� ��ي ي � �ج� ��ري ت ��وزي� �ع� �ه ��ا م � ��ن النوعية
املتوسطة ،وهي مصحوبة بتيار كهربائي
غير منتظم ،لذلك لن ّ
تعمر في بيوتنا إال
عدة أشهر ،وفي أفضل األحوال لن تناهز
ال �س �ن��ة .ب� ��دوره ي�ل�ف��ت خ�ب�ي��ر ف��ي منظمة
أن��دي آك��ت د .ناجي قديح ،وامل�س��ؤول عن
حملة الحد من امللوثات ،أن التخلص من
اللمبات امل��وف��رة للطاقة يجب أن يجري
بعناية ألنها تحتوي على بخار الزئبق،
ّ
مضرة جدًا بالصحة.
وهي مادة
ويؤكد قديح أن العمل املسؤول يقتضي
إيجاد آلية واضحة الستعادة املصابيح
من املستهلك بعد استعمالها ملعالجتها،
وذل � ��ك ق �ب��ل ال �ت �ف �ك �ي��ر ح �ت��ى ف ��ي عمليات
الشراء والتوزيع ،ووضع معايير واضحة
املستهلك تضمن نوعية جيدة
لحماية
ّ
للمصابيح املوفرة حتى ال تأتي النتائج
كارثية ومناقضة تمامًا للنوايا الحسنة.

لبنان والزئبق

يعاني لبنان نقصًا كبيرًا في الدراسات
ع��ن ال��زئ �ب��ق ،وك ��ان ُي �ف �ت��رض م�ن��ذ عام
ً ،2003
بناء على توجهات األمم املتحدة،
وضع مسح وطني عن الزئبق في لبنان.
يستورد لبنان العديد من املنتجات التي
تحوي مادة الزئبق ،مثل ميزان الحرارة،
آل ��ة ال�ض�غ��ط ،ح �ش��وة األس �ن ��ان ،أجهزة
قياس الضغط الجوي ،مصابيح التوفير
وغ�ي��ره��ا ،وكلها تحتوي على الزئبق.
ول �ي��س ه �ن��اك ّأي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لكيفية
معالجة املنتجات املستهلكة واملحتوية
ع�ل��ى م ��ادة ال��زئ�ب��ق ب�ع��د أن ت�ت�ح��ول الى
بطريقة
نفايات ،ووض��ع نظام لجمعها ً
منفصلة ت�م�ه�ي�دًا ملعالجتها ب ��دال من
رميها مع النفايات املنزلية.

ّ
وب ��ال� �ع ��ودة ال� ��ى م ��وض ��وع ال ��وف ��ر ،يؤكد
د .ج ��ون ��ي ،أن األرق� � ��ام امل �ط��روح��ة بشأن
اس�ت�خ��دام ال�ل�م�ب��ات امل��وف��رة ،كغيرها من
امل �ع �ل��وم��ات اإلح �ص��ائ �ي��ة ع��ن االستهالك
ون �س��ب ت��وزع��ه ع�ل��ى مختلف القطاعات
والتجهيزات املنزلية ،غير م��وج��ودة في
ل �ب �ن��ان .ي�ح� ّ�م��ل ج��ون��ي م�س��ؤول�ي��ة تقديم
ه ��ذه األرق � ��ام مل �ش��روع ت��رش �ي��د استهالك
الطاقة ،الذي كان من املفترض ،بحسب ما
هو متفق عليه بني وزارة الطاقة واملياه
وب ��رن ��ام ��ج األم � ��م امل �ت �ح��دة اإلن� �م ��ائ ��ي ،أن
معلومات بطريقة مفصلة ودقيقة،
يؤمن ّ
وأن ت �م��ث��ل ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات اإلحصائية
التي يقدمها البرنامج أساسًا لكل خطط
اإلص� �ل��اح وال �ُت �ن �م �ي��ة وال �ت �ط��وي��ر لقطاع
الطاقة ،وبها ت َ
رسم السياسات الطاقوية،
وم��ن دونها تبقى كل ه��ذه الخطط حبرًا
ُع�ل��ى ورق .ي��رى ج��ون��ي أن أرق��ام��ًا كثيرة
ت��رم��ى ،وب�ط��ري�ق��ة ع�ش��وائ�ي��ة ومتناقضة
تفتقر إل��ى أدن��ى ح��دود امل�س��ؤول�ي��ة .فمن
جهة أعلنت وزارة الطاقة توفير حوالى
 160م � �ي � �غ ��اواط ك � �ق� ��درة إن �ت ��اج �ي ��ة ّ
مما
ّ
ي�ج��ن�ب�ن��ا ب �ن��اء م�ح�ط��ة إن �ت��اج ج��دي��دة إذا
جرى التوزيع العادل لهذه اللمبات.
تشير اإلحصاءات العاملية إلى أن اإلنارة
ّ
ت�م��ث��ل ح��وال��ى  %10م��ن م �ع��دل استهالك
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،وه��و م �ع��دل بالطبع
ي�خ�ت�ل��ف م ��ن ب �ل��د إل� ��ى آخ � ��ر ،ف �ل �ك��ل دولة
خصوصيتها ًاملتعلقة ب��أم��ور ع��دة .ففي
ب��ري �ط��ان �ي��ا م �ث�ل�ا ي �ص��ل ه ��ذا امل� �ع ��دل ُ إلى
حوالى  %12ألنها بلد الضباب وال ترى
الشمس فيها ك�ث�ي�رًا .أم��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،بلد
الشمس ،فمن املنطق أن يكون هذا الرقم
أقل بكثير .يشير جوني الى أنه إذا كانت
القدرة اإلنتاجية لشركة كهرباء لبنان هي
 1400ميغا واط فهذا ال يعني أن اإلنارة
ّ
تمثل ( 140أي  %10من معدل االستهالك)،
فهناك ف��رق مبدئي ب�ين ال �ق��درة والطاقة
املستهلكة ،ومصابيح لبنان ال يمكن أن
تضاء في آن واحد.
ّ
متفائلني
كنا
لو
حتى
أنه
لكن ّجوني يرى
ّ
وس��ل�م�ن��ا ب��رق��م  140م �ي �غ��اواطّ ،وسلمنا
أي �ض��ًا ب ��أن ال �ق �ط��اع امل �ن��زل��ي ي �م��ث��ل %60
م��ن م�ع��دل اس�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة الكهربائية،
واف �ت��رض �ن��ا أن م �ع��دل اس �ت �ع �م��ال اإلنارة
املوفرة اليوم هو ( %50بأقل تقدير) ،وإذا
أخ��ذن��ا بعني االعتبار ال�ه��در غير التقني
ّ
امل� �ق ��در ب �ـ  ،%25وك ��ذل ��ك ك�م�ي��ة استهالك
اإلنارة املوفرة ،فسنصل الى رقم متواضع
ال ي �ت �ع��دى  22م �ي �غ ��اواط ،ب �ش��رط نجاح
عملية ال�ت��وزي��ع  .%100ويخلص جوني
ال��ى أن��ه ف��ي أقصى ح��دود ال�ت�ف��اؤل يمكن
الحديث عن رقم متواضع ال يتجاوز ّ10
ميغاواط ،علمًا أن سبب التوفير ،بغض
تقاس به
النظر ع��ن ال��رق��م ال��ذي يجب أن
ّ
ال �ط��اق��ة وال�ك�م�ي��ة امل�س�ت�ه�ل�ك��ة أو املوفرة،
ال ي�ج��ري ب��اع�ت�م��اد ال�ط��ر ّي�ق��ة ال�ح��ال�ي��ة أي
بالقدرة اإلنتاجية أو املوف ّرة ،وهذا يعني
أن اس�ت�ع�م��ال اإلن � ��ارة امل ��وف ��رة ال يمكنه،
أن ي�خ�ف��ض ال � ّق��درة ال�ق�ص��وى وال يمكنه
بالتالي أن يوفر معمل  160ميغاواط أو
ّ
حتى  10ميغاواط.

ّ
عجت أمس الباحة الرئيسية للجامعة األنطونية في زغرتا (فريد بو
فرنسيس) بتالمذة املدارس الذين جاؤوا من كل مدارس القضاء
للمشاركة في معرض «صفر نفايات» الذي نظمه اتحاد بلديات
زغرتا وجمعية امليدان .في امللعب الخارجي للجامعة ،انتشرت الخيم
الخضراء وتحت فيئها وقفت فتيات من الجمعيات بانتظار التالمذة
كي يشرحن لهم كيفية فرز النفايات املنزلية .وإلى جانب الخيم،
وضع أعضاء جمعية امليدان براميل كثيرة لتوزيعها على الطالب
بهدف تزيينها ،لوضعها في ما بعد في مدارسهم .وفي هذا اإلطار،
أشارت سانا أبي ديب أنطون ،من جمعية امليدان ،إلى أن الهدف من
الحملة «هو توعية طالب املدارس على
خطر النفايات السامة التي نساهم في
انتشارها بطريقة غير مباشرة» ،الفتة
إلى «أننا أتينا إلى هنا كي نتحاور مع
الطالب لتوعيتهم وإرشادهم إلى كيفية
التعامل مع النفايات املنزلية وعدم رميها،
بل ًجمعها وإعادة تدويرها ،ألن هناك
دوال كثيرة في العالم توصلت إلى ما
أصبح يعرف بصفر نفايات».
املشروع انطلق مع املدارس واملجتمع األهلي والبلديات ،على أن
يستكمل الحقًا «عبر محاضرات مكثفة لكل بلدة في القضاء،
مترافقًا مع حمالت توعية مع ربات املنازل للمساعدة على عملية فرز
النفايات من مصدرها داخل أكياس خاصة لفرز النفايات» ،تضيف
أبي ديب أنطون .وتخللت املعرض إقامة ندوة ،رأى فيها رئيس
جمعية أندي آكت وائل حميدان «أن الحل األمثل ألزمة النفايات هو
التوعية على تدوير النفايات» .أما ممثل وزير البيئة ،املهندس بسام
صباغ ،فقد أوضح «أنه قياسًا على مساحة لبنان ،فإن  4300طن من
النفايات يوميًا هي ّ
كمية كبيرة ،ويجب العمل على الحد منها عبر
التوعية».

النار «تبتلع» محمية صور
لم يحمل العيد الكبير الفرح إلى صور (آمال خليل) ،فعاشت أول
أيامه محاصرة بالنار .أول من أمس ،اندلع في املدينة حريق كبير
على جبهتني :األولى في موقع اآلثار املمتد من القلعة البحرية بمحاذاة
الحارة القديمة ومنطقة مشروع اإلرث الثقافي في الجهة الغربية
للمدينة ،واآلخر في محمية صور الطبيعية .في املوقع األثري ،كان
ً
سهال على النار أن تطال كل شيء في وقت قصير ،من دون أن
تتمكن فرق اإلطفاء في الدفاع املدني من السيطرة عليه .فاألعشاب
اليابسة وأكوام النفايات املرمية بني اآلثار الرومانية ساعدت على
تتضرر اآلثار بالحريق ،بحسب
اندالع الحريق بسرعة ،وإن لم ً
املعنيني ،إال أن الحريق كان مدخال للتطرق لإلهمال الالحق بمواقع
املدينة األثرية.
َ
في الوقت الذي كانت النيران تحرق املوقع ،كان معلم آخر في املدينة
يحترق ،هو املنطقة العلمية من محمية صور الطبيعية .هذه املرة
لم تكن الرياح القوية وال الطقس الحار سبب اشتعال املحمية ،بل
كان ّ
عمال السوبرماركت املجاورة هم السبب ،إذ جمعوا صناديق
كرتونية وأعشابًا يابسة وأضرموا النار فيها في العقار املجاور
للمحمية ،حسب ما يشير مدير املحمية حسن حمزة .وقد امتد
الحريق إلى داخل املحمية ليقضي على خمسني دونمًا« ،أي ما
يعادل  %15من مساحة املنطقة اإلجمالية» ،يتابع حمزة .ويقول:
«إن الغطاء الذي أحرق يحتاج إلى أكثر من عامني ّ
ليجدد ذاته ويبدأ
بالنمو» ،مشيرًا إلى أن «التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الفاعلني
ومعاقبتهم» .على ما يبدو ،إن موسم الحرائق لن ينتهي لهذا العام،
فقد اندلعت في اليوم نفسه عدة حرائق في خراج بلدات الخيام
ودبعال وبافليه وبرج امللوك ،وقد عملت وحدات الدفاع املدني على
إطفائها .وقدرت املساحات املتضررة بنحو  60دونمًا من األشجار
املثمرة واألعشاب اليابسة.
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