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متفرقات
ال�ع��ذب��ة مل �ن��ازل امل��زرع��ة وش�م�س�ط��ار .وال
يتوقف خطر ال�ك�س��ارة بحسب األهالي
عند املياه ،بل يطاول البساتني «بالغبار
امل �ت �ص��اع��د» ،ال � ��ذي س�ي�ف�ت��ك ب��أح��د أهم
م �ص��ادر رزق �ه ��م .أم ��ا م�خ�ت��ار ب �ل��دة بيت
صليبي ،حمد امل�ل�اح ،فاستغرب «منح
املحافظ رخصة كسارة ّ ومقلع في منطقة
ب� ��دون ال �ك �ش��ف وال �ت ��أك ��د م � ّ�ن موقعها».
يسأل املختار« :على أساس إنو الدولة عم
تحارب الكسارات واملقالع ،كيف بتمنح
رخصة منذ شهرين لكسارة ال تبعد عن
حقول الورد ونبعي مياه ،سوى عشرات
األم � �ت� ��ار؟» .ث��م ي�ج�ي��ب ب�ن�ف�س��ه «رخصة
ال�ك�س��ارة ال �ص��ادرة ب��اس��م محمد حسني
صليبي صورية» .صورية؟ ول� َ�م؟ يشرح
ال��رج��ل وج �ه��ة ن �ظ��ره ف �ي �ق��ول« :صليبي
سائق شاحنة عند املستثمر الرئيسي
ّ
حمد مشيك ،ال��ذي يعد املتعهد الفعلي،
املوجودة
وص��اح��ب امل� �ع ��دات واآلل� �ي ��ات
لاّ
ح��ال �ي��ًا ف ��ي ال� �ك� �س ��ارة ،ال �ت ��ي م ��ا ه ��ي إ
املستخدمة ف��ي كسارته
ج��زء م��ن آلياته
ّ
األس��اس�ي��ة» ،مضيفًا إن حسني صليبي
ّ
أج��ر ع�ق��اره ( )5080ومساحته نحو 29
دون �م��ًا بمبلغ  10م�لاي�ين ل �ي��رة سنويًا،
وذل��ك بقصد استغالله ككسارة ومقلع
للحجارة من جانب مشيك «اللي مش رح
يكتفي بهيدا العقار بل سيأتي على كل
املحيط به» كما يعتقد املالح.
اع� � �ت � ��راض األه � ��ال � ��ي ع� �ل ��ى ال � �ك � �س ��ارة لم
ي �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى ال� �ش� � ًج ��ب واالستنكار
متصاعدًا ،حيث
الشفهي ،بل اتخذ شكال ُ
ّ
وق �ع��وا «ع��ري�ض��ة رف ��ض» ،أرف �ق��ت بكتب
خطية ّ
موجهة إلى كل من وزراء الداخلية

والصحة والبيئة واملالية ،بحسب ما أكد
نزيه املالح .لفت األخير إلى أهمية توجيه
كتاب خطي آخر إلى رئيس الجمهورية
«ال ��ذي ك��ان ل��ه امل��وق��ف الصلب بالنسبة
إل� � ��ى ق� �ط ��ع األش� � �ج � ��ار ف � ��ي ب �ل ��اد جبيل
وبيعها كحطب» ،مناشدًا إياه «الوقوف
ّ
إل��ى ج��ان��ب ن��اس ال ي�ب�غ��ون أي ن��وع من
امل�ن��اك�ف��ات وال �خ�لاف��ات ،ب��ل ي�س�ع��ون إلى

الحفاظ على بيئتهم الجميلة ومصادر
عيشهم» يقول املالح .وفي هذا السياق،
ّع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» م��ن م �ص��ادر مطلعة،
أن م�ك�ت��ب رئ��اس��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ووزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أب ��دي ��ا اه �ت �م��ام��ًا باملشكلة،
ويعمالن على «التدقيق والتحقيق في
األمر».
وف �ي �م��ا ات �ه ��م م�س�ت�ث�م��ر ال� �ك� �س ��ارة حمد
مشيك ،في حديث مع «األخ�ب��ار» ،أهالي
البلدة ،بمحاولة ابتزازه ماديًا من خالل
اعتراضهم على الكسارة ،أوض��ح املالح
«أن هذه املحاوالت لن تثنينا عن املطالبة
ّ
�ار من
ب��وق��ف ال�ك�س��ارة ،وأن م��ا ي ��ردده ع� ٍ
الصحة ،وإذا ك��ان بأمواله قد تمكن من
شراء البعض فلن يتمكن من ذلك معنا»،
ّ
مؤكدًا «تقديمهم دعوى افتراء قضائية
ف ��ي ح �ق �ه��م» ي� �ق ��ول امل �ل��اح غ ��اض �ب ��ًا .من
جهته ،أوض��ح رئ�ي��س بلدية شمسطار،
سهيل الحاج حسن ،أن البلدية تبلغت

أعمال الحفر باتت على
بعد أمتار قليلة من نبع
الصفصافة و 400متر من
عين أم دبين

م��ن املحافظ وامل��ال�ي��ة ق��رارًا رق�م��ه /169م
ب��داي��ة ش�ه��ر ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،ع �ب��ارة ّعن
«ترخيص باستثمار مقلع بحص مفتت
طبيعيًا مع كسارة دون تفجير» ،مشيرًا
إل� ��ى أن اإلش �ك��ال �ي��ة ف ��ي ع �م��ل الكسارة،
تعود إلى أنها تقع في الشعره (منطقة
ش�م�س�ط��ار ال �ع �ق��اري��ة) ،ع�ل��ى ال�ع�ق��ار رقم

ّ
 5080امل�س�ت��أج��ر ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تقدم
فيه أهالي مزرعة بيت صليبي بعريضة
ّ
وق �ع �ه ��ا م �ع �ظ��م أب� �ن ��اء امل� ��زرع� ��ة ُ(املالح،
ش � �ح ��ادة ،ص �ل �ي �ب��ي) ل �ل �ب �ل��دي��ة ،وأرفقت
ب��إف��ادات ع�ق��اري��ة تثبت أن ال�ع�ق��ار الذي
تشغله ال�ك�س��ارة يعتدي على مشاعات
وع �ل��ى ع �ق��اري��ن آخ ��ري ��ن م �ح��اذي�ي�ن هما
 5096ـــــ  ،5097ويعود حق االنتفاع منهما
إل��ى أهالي قرية شمسطار» ،وه��و األمر
الذي يرتب على البلدية الكشف ميدانيًا
ع�ل��ى امل��وق��ع ف��ي األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة املقبلة،
ب��رف�ق��ة م�ه�ن��دس�ين ،بغية ات �خ��اذ البلدية
القرار املناسب ،والقاضي إما بالسماح
باالستثمار ،وإم��ا بإيقاف الكسارة عن
العمل ،كما يلفت الحاج حسن.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أك � ��د ص ��اح ��ب ّالترخيص
محمد صليبي لـ«األخبار» أن الرخصة
ب��اس �م��ه «وه� ��ي ص�ح�ي�ح��ة وص � ��ادرة عن
امل �ح ��اف ��ظ وامل� ��ال � �ي� ��ة» ،وأن ك ��ل لاّم ��ا يقدم
ع �ل �ي��ه أه� ��ل امل ��زرع ��ة ّ م ��ا ه ��و «إ بقصد
اب �ت��زازي م��ال�ي��ًا» ،وأن ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن 15
ش��اه�دًا على أنهم طلبوا منه مبلغ 500
م �ل �ي��ون« ،ومل� ��ا رف �ض� ّ�ت ان�خ�ف��ض السعر
إل� ��ى خ �م �س�ي�ن» ،م� ��ؤك � �دًا أن ث �م��ة دعوى
ّ
ابتزاز مالي تقدم بها إلى النيابة العامة،
شمسطار .وردًا
وأنها باتت في فصيلة ّ
ّ
على ادعاءات أبناء بلدته أكد أنه تقدم،
قبل حصوله على الرخصة ،من البلدية
بطلب إج ��راء ال�ك�ش��ف ال�ه�ن��دس��ي الالزم،
�وزارات املعنية ،كما أجري
وم��ن سائر ال�
ُ
ك �ش��ف م �ي��دان��ي وال��ت �ق �ط��ت ص ��ور جوية
مل��وق��ع ال�ك�س��ارةً .ي�ب��رز صليبي الرخصة
القانونية ،إضافة إلى مستند صادر عن
دائرة املناجم واملقالع في املديرية العامة
لالستثمار ـــــ وزارة ال�ط��اق��ة ،تشير فيه
ّ
يمكن
إل��ى ع��دم وج��ود أي م�ص��ادر مياه ّ
أن تتأثر باملقلع ،وأن استثماره ال يمثل
ض��ررًا على امل �ص��ادر امل��ائ�ي��ة والجوفية،
ش ��رط ع ��دم اس�ت�ع�م��ال ال�ت�ف�ج�ي��ر ،وحفظ
ح�ق��وق ال�غ�ي��ر وإن �ش��اء ت��درج��ات ال يزيد
ارتفاعها على  8أمتار.

ّ
ّ
أزمات متالحقة تهدد لقمة عيش مربي األبقار
البقاع ــ نقوال أبورجيلي
ظ ��روف ع��دي��دة تلقي بثقلها ع�ل��ى كاهل
م� ّ
�رب� ً�ي األب�ق��ار ف��ي ال�ب�ق��اع ،ال��ذي��ن يعانون
ّ
أص�لا أزم��ات متالحقة ت�ه��دد لقمة عيش
ش��ري �ح��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين .رئيس
ّ
تعاونية تربل وجوارها ملنتجي الحليب
فدعا ساسني ،أكد لـ«األخبار» أن أكثر من
 10مزارع قد أقفلت أبوابها نتيجة األزمة،
وثمة م��ا ال يقل ع��ن  20م��زرع��ة معروضة
للبيع ،فيما  % 75من صغار ّ
مربي األبقار،
اضطروا إلى بيع أبقارهم للذبح في سوق
ال�ل�ح��وم ب��أس�ع��ار ت �ت��راوح ب�ين  3و 4آالف
ّ
لبنانية للكيلوغرام ال��واح��د  .هذا
ل�ي��رة
عدا نفوق ثلث األبقار الحلوب في البقاع،
ّ
ّ
القالعية الذي
الحمى
إلصابتها بمرض
ّ
تفشت عدواه بعد العاصفة الثلجية التي
ض��رب��ت لبنان منتصف الشهر املاضي.
ساسني لفت إل��ى أن معظم مربي األبقار
ّ
ال�ح�ل��وب ي�ف�ك��رون ج��دي��ًا ببيعها وإقفال
مزارعهم« ،بعدما وصلت األزمة الى درجة
فقدنا معها األمل بمعالجة هذه املشكلة
املزمنة ،وبالتالي عدم قدرتنا على ّ
تحمل
املزيد من الخسائر».
امل � � ��زارع ت��وف �ي��ق ال �ق ��اص ��وف ال � ��ذي يملك
م��زرع��ة ل�ت��رب�ي��ة األب �ق��ار ف��ي س�ه��ل زحلة،
رأى أن استمرار ال�ح��ال على ه��ذا املنوال
ح�ت�م��ًا ال ��ى ان �ه �ي��ار ه ��ذا القطاع
س � ّي��ؤدي ّ
معامل
أصحاب
تمادي
من
ًا
ر
محذ
برمته،
ّ
األج �ب��ان واألل� �ب ��ان ،ال��ذي��ن ق��د ّ يستغلون
الوضع السياسي الراهن للتحكم بأسعار

 10مزارع أقفلت و20
معروضة للبيع فيما
مربي
 %75من صغار ّ
األبقار ،باعوا أبقارهم

الحليب.
ي �ن��اش��د ال� �ق ��اص ��وف وزي� � ��ر ال � ��زراع � ��ة في
حكومة تصريف األع�م��ال حسني الحاج
حسن ،إنقاذ هذا القطاع من خطر الزوال،
ّ
الصحية
وح �م��اي �ت��ه م ��ن ك ��ل ال� �ن ��واح ��ي
ّ
واالقتصادية .يستغرب القاصوف بقاء
أس �ع��ار ب�ي��ع منتجات األل �ب��ان ّ واألجبان
ع �ل��ى ح��ال �ه��ا ،ب��ال��رغ��م م��ن ت��دن��ي أسعار
ب �ي��ع ال �ح �ل �ي��ب ،واض � �ع ��ًا ذل � ��ك ف ��ي خانة
غ �ي��اب ال��رق��اب��ة ،ال �ت��ي ت�غ��ض ال �ط��رف عن

قائمة
الصعوبات
على رأس قائمة الصعوبات التي تواجه
قطاع تربية األبقار ،ارتفاع ثمن األعالف
امل �س �ت��وردة ،ت�ص��دي��ر ال�ن�خ��ال��ة إل��ى مصر
وسوريا ،وارتفاع أسعار بيعها من 150
ّ
لبنانية للطن الواحد،
إلى  450ألف ليرة
وانخفاض أسعار بيع الحليب ،ومرض
ال �ح �م��ى ال �ق�لا ّع� ّ�ي��ة وت �ك��ال �ي��ف معالجته،
وتصنيع مشتقات الحليب بمواد مجففة
م �س �ت��وردة ،وت �ه��ري��ب ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
ال�ح�ل�ي��ب ال ��ى ل�ب�ن��ان ب��واس �ط��ة صهاريج
ع �ب��ر ال � �ح� ��دود ال � �ب � ّ
�ري ��ة .ال�ل�ائ� �ح ��ة تطول
ّ
لتشمل تحكم أص�ح��اب معامل األجبان
واأللبان بسوق العرض والطلب ،والديون
املتراكمة على املزارعني ،وارتفاع تكاليف
املحروقات لتغطية تكاليف النقل
أسعار
ّ
ّ
الكهربائية ،ومضاعفة
وتشغيل املولدات
أجور العمال.

تصنيع املنتجات بمواد البودرة املجففة
املستوردة من الخارج ،مشيرًا الى أن ما
ينتجه لبنان م��ن حليب ال يتعدى 350
ّ
االستهالكية
ط�ن��ًا ي��وم�ي��ًا ،فيما ال �س��وق
بحاجة ال��ى أكثر من  750طنًا ،وأضاف،
«ك��ل ه��ذا ع�ل��ى ح�س��اب امل�ن�ت��ج اللبناني،
ال��ذي طالب في أوق��ات سابقة ،وفي أكثر
من مناسبة ،بضرورة مراقبة التصنيع،
ل�ح�م��اي��ة ق�ط��اع ال�ح�ل�ي��ب ،وح�م��اي��ة األمن
ال� �غ ��ذائ ��ي م ��ن األض � � ��رار ال �ص �ح� ّ�ي��ة التي
تسببها امل ��واد املستخدمة ف��ي تصنيع
األلبان واألجبان املطروحة في األسواق.
كذلك طالب ساسني باإلسراع في تسليم
حليب
ال�ص�ه��اري��ج امل �ب� ّ�ردة ،لنقل إن�ت��اج
ّ
ّ
اللبنانية« ،عل
البقاع ا ّل��ى ك��ل املناطق
ويساعد
املشكلة،
ذلك يخفف من حجم
ّ
م��ن صمد ف��ي ه��ذا القطاع ،على تخطي
ه � ��ذه األزم � � � � ��ة» ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى ضرورة
ّ
الفنية ملراقبة الوضع
تفعيل عمل الفرق
ال �ص �ح��ي ل�ل�أب �ق��ار ال� �ح� �ل ��وب ،م ��ن خالل
تكثيف جوالتها ّعلى امل��زارع ،وترشيد
أص �ح��اب �ه��ا ل �ت �ج��ن��ب اس �ت �ف �ح��ال مرض
ّ
القالعية ،الذي يتسبب في نفوق
الحمى
األبقار وتراجع نتاجها بنسب قد تصل
الى  % 20أو أقل من ذلك .وأشار ساسني
ال � ��ى أن � ��ه ش � ��رح ال� ��وض� ��ع ال �س �ي ��ئ الذي
يعانيه أصحاب هذا القطاع ،في اتصال
هاتفي م��ع وزي��ر ال��زراع��ة حسني الحاج
ح �س��ن ،ال � ��ذي ط �ل��ب إرس � ��ال املقترحات
ملعالجة املشكلة ،بالتعاون مع الجهات
ّ
املختصة.

يطالب المزارعون
باإلسراع في تسليم
المبردة لنقل
الصهاريج ّ
اإلنتاج

جمعة :أبناء الجالية في تونس بخير
طمأن املدير العام للمغتربني في وزارة الخارجية واملغتربني هيثم جمعة
إلى أن «أبناء الجالية في تونس بخير ،ولم ّ
يتعرض أحد منهم ألذى».
وقال« :إن السفير اللبناني فريد عبود والقنصل ألبير سماحة على
اتصال دائم بأبناء الجالية في أماكن وجودهم في تونس ،وقد أبلغاه
بأن  70لبنانيا غادروا مطار تونس باتجاه بيروت وقد وصلوا الى
مطار رفيق الحريري الدولي فجر اليوم (أمس)».
وأشار الى أن «االتصاالت مستمرة مع السفارة اللبنانية لالطالع على
آخر التطورات بالنسبة إلى أحوال الجالية».

صيدا تتضامن مع تونس وترفض تقسيم السودان
«جايي مع الشعب املسكني» ،و«إذا الشعب يومًا أراد الحياة» ،وأناشيد
ثورية أخرى صدحت بها حناجر شبان من التنظيم الشعبي الناصري
والحزب الشيوعي اللبناني والشباب القومي العربي ،في اعتصامهم
التضامني (خالد الغربي) مع شعب تونس في ميدان جمال عبد
الناصر ـ ـ ـ ساحة النجمة ـ ـ ـ في صيدا.
تخلل النشاط إضاءة شموع عن أرواح
الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة
تونس ،املشارك محمد قانصو أمل أن
تكون انتفاضة شعب تونس مقدمة
النتفاضات أخرى في كل الساحات
العربية .أما املعتصمون فوجهوا في بيان
لهم تحية الفخر للمناضلني في تونس
الخضراء الذين تصدوا بانتفاضتهم
لفساد السلطة دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم اإلنسانية.
واستنكر املعتصمون تقسيم السودان معتبرين في بيان لهم أن
النظام القائم في الخرطوم هو من ّ
سهل هذا التقسيم نتيجة تناغمه
مع السياسات واملخططات األميركية ،وتغييبه الديموقراطية والتنمية
وحقوق املواطن .وأعرب املعتصمون «عن رفضهم للمخططات الهادفة
إلى تقسيم الوطن العربي طمعًا بثرواته ،وباالستناد إلى الحكام العرب
التابعني لواشنطن».

رابطة متقاعدي «الثانوي»
ّ
ألفت الهيئة التأسيسية لرابطة األساتذة املتقاعدين في التعليم الثانوي
الرسمي في لبنان هيئة إدارية على النحو اآلتي :عصام عزام (رئيسًا)،
سناء البواب (نائبة للرئيس) ،علي توبة (أمينًا للسر) ،كمال الجردي
(أمينًا للصندوق) ،محمد ديب عبد النبي (محاسبًا) واألعضاء :محمد
وليد حشيشو ،أحمد أبو سعد ،سعيد رحال ،جوزف قزي ،نظير خير
الدين ،رفعت فارس ،ونعيم لويس.

ّ
الئحة مطالب متمرني «التربية»
شهدت كلية التربية ـ ـ ـ فرع العمادة في الجامعة اللبنانية (أميمة زهر
ّ
للمدرسني املتمرنني في كلية التربية .منذ الثامنة
الدين) اعتصامًا
صباحًا ّ
عجت أروقة الكلية باملعتصمني مطالبني بتقليص ساعات
الدوام من الرابعة حتى الثانية ظهرًا ،فاملدرس اآلتي من عكار يلزمه
على األقل ثالث ساعات كي ينتقل من الجامعة وإليها .والتخفيف
من ّ
مقررات املواد واإلبقاء فقط على املواد التدريبية ،وإعفاء املتابعني
للدورة التدريبية ،وخصوصًا قسم اللغة العربية ،من االمتحانات
النهائية لكون هذه الدورة لن تعود عليهم بفائدة مادية في احتساب
رواتبهم وال حتى في نيل شهادة تمنحهم ولو درجة إضافية
واحدة .واحتساب بدل نقل للمتابعني ،علمًا بأن رواتبهم لم تدفع
حتى اليوم.
عميدة كلية التربية زلفا األيوبي أكدت أن الطالب املعتصمني
سيسجلون غائبني عن حصصهم« ،علمًا بأن كل طالب يغيب بنسبة
ّ %30
يعد محرومًا من إجراء االمتحانات النهائية وبالتالي راسبًا ،وال
يحق له التثبيت في مالك الوزارة».

دور ّ
مؤسسات املجتمع املدني في العملية التنموية
نظمت لجنة حقوق املرأة اللبنانية مسابقتها الثقافية السنوية بعنوان
«دور مؤسسات املجتمع املدني في العملية التنموية» ،بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم العالي أول من أمس األحد.
شارك في املباراة طالب وطالبات من الثانويات واملدارس الرسمية
والخاصة في مختلف املحافظات اللبنانية.
وقد أشرفت على موضوع املسابقة وصياغته لجنة حكام تألفت من
أساتذة جامعيني وممثل عن وزارة التربية وعن لجنة حقوق املرأة.
وسيحدد البارام ،الذي سيجري على أساسه التصحيح واختيار الفائز
األول على صعيد لبنان ،حيث تعلن النتائج في وقت الحق.
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