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أخبار
حسموا خيارهم بنسبة  ٩٩في املائة ..أن
تغير املناخ ناتج من االنشطة البشرية،
ف��ي ح�ين ك��ان��ت ال�ن�س�ب��ة ف��ي ت�ق��ري��ر ال�ع��ام
 ٢٠٠٧قد وصلت الى  ٩٠في املائة.
وي��أت��ي ص ��دور ت�ق��ري��ر «ال �ق��اع��دة العلمية
ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة لتغير امل �ن��اخ» ق�ب��ل شهرين
من انعقاد املؤتمر ال�ـ  ١٩للدول االط��راف
ف��ي االتفاقية الدولية ح��ول تغير املناخ،
في وارسو ــ بولندا .وعادة ما يشكل هذا
التقرير القاعدة الصلبة لتحديد املواقف
التفاوضية من قبل الدول الكبرى.
وك � ��ان امل��ؤت �م��ر االخ� �ي ��ر ل�لإت �ف��اق �ي��ة ال ��ذي
ع �ق��د ف ��ي ال ��دوح ��ة ـ� �ـ ق �ط��ر ق ��د اق ��ر ت�ع��دي��ل
ب ��روت ��وك ��ول ك �ي��وت��و ،ب��اع �ت �ب��اره االت �ف��اق
ال��وح �ي��د ال �ق��ائ��م وامل� �ل ��زم ال� ��ذي ب�م��وج�ب��ه
تلتزم البلدان بخفض غ��ازات االحتباس
الحراري .وقررت الحكومات أن طول فترة
االلتزام الثانية ستكون حتى العام .٢٠٢٠
ومن املفترض ان تعمل الحكومات بوتيرة

حسم العلماء
بنسبة  ٩٩في المائة
ان تغير المناخ ناتج عن
االنشطة البشرية

م��ن تثبيت الحقيقة العلمية ال�ت��ي ب��ات
مبرهنة وراسخة من ان الغازات الناتجة
عن النشاط البشري هي املسبب الرئيسي
لتغير املناخ.
وباملقارنة مع آخر تقرير صدر عن الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
في العام  ٢٠٠٧يتبني ان علماء املناخ قد

سريعة لوضع اتفاق عاملي جديد بشأن
تغير املناخ يغطي جميع البلدان اعتبارا
من عام  ،2020والذي ُ
سيعتمد بحلول عام
 2015في باريس ،وإيجاد سبل ملضاعفة
ال �ج �ه ��ود ق �ب��ل ع� ��ام  2020ب �م��ا ي �ت �ج��اوز
التعهدات القائمة للحد م��ن االنبعاثات
ب�ح�ي��ث يستطيع ال �ع��ال��م أن ي�ب�ق��ى تحت
ال��درج �ت�ي�ن امل �ئ��وي �ت�ين ف ��ي ارت� �ف ��اع درج ��ة
ال �ح��رارة ك�ح��د أق �ص��ى .وس�ي�ت��اح عناصر
النص التفاوضي لالتفاقية الجديدة في
م��وع��د أق �ص��اه ن�ه��اي��ة ع ��ام  ،2014بحيث
تكون م�س��ودة النص التفاوضي متاحة
قبل ايار .2015
وت �ش �ك �ل��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال��دول �ي��ة
امل �ع �ن �ي��ة ب �ت �غ �ي��ر امل � �ن� ��اخ ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ا
ب�ين امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ارص��اد ال�ج��وي��ة

وب��رن��ام��ج االم��م امل�ت�ح��دة للبيئة م��ن اجل
تامني تقرير دولي موثوق يعرض الفهم
ال�ع�ل�م��ي ل�ت�غ�ي��ر امل� �ن ��اخ .وي �ع �ي��ب ت�ق��اري��ر
الهيئة الحكومية انها تخضع للتفاوض
ال��دب �ل��وم��اس��ي م��ن ق�ب��ل ال� ��دول االع �ض��اء،
االم � ��ر ال � ��ذي ي �ج �ع��ل ال �ن �س �خ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
م ��ن ال �ت �ق��ري��ر ت�ت�ض�م��ن ال �ح��د االدن � ��ى من
ال �ت��وق �ع��ات ال�ع�ل�م�ي��ة امل �س �م��وح ب�ن�ش��ره��ا
خصوصًا االرقام املتعلقة بارتفاع حرارة
االرض ومياه املحيطات.
وي� � ��ؤك� � ��د ت � �ق� ��ري� ��ر «ال � � �ق� � ��اع� � ��دة ال �ع �ل �م �ي��ة
الفيزيائية لتغير املناخ» إن العالم شهد
ظ��روف��ا م�ن��اخ�ي��ة م�ت�ط��رف��ة غ�ي��ر مسبوقة
خ�لال العقد املنتهي ف��ي  2010ت��راوح��ت
ب�ين م��وج��ات ال�ح��ر ف��ي اوروب ��ا والجفاف
ف � ��ي اس � �ت� ��رال � �ي� ��ا ال � � ��ى ال� �ف� �ي� �ض ��ان ��ات ف��ي
باكستان ف��ي اط��ار ظ��اه��رة ارت�ف��اع درج��ة
حرارة األرض.
ويلفت التقرير الى أن كل عام من االعوام
ال�ع�ش��رة ـ�ـ باستثناء ع��ام  2008ـ�ـ ك��ان من
أش � ��د االع� � � ��وام م ��ن ح �ي��ث ارت � �ف� ��اع درج ��ة
ال �ح ��رارة م�ن��ذ ب ��دء تسجيلها ع ��ام 1850
وكان عام  2010أشدها حرارة .وإن الكثير
م ��ن ال �ظ��واه��ر امل �ن��اخ �ي��ة امل �ت �ط��رف��ة يمكن
ت�ف�س�ي��ره��ا ف��ي ض ��وء ت �ف��اوت م�س�ت��وي��ات
ه��ذه ال�ظ��واه��ر م��ن ع��واص��ف ال��ى موجات
ج�ف��اف ف�ي�م��ا ل�ع�ب��ت االن�ب�ع��اث��ات ال�غ��ازي��ة
امل�ت��زاي��دة الناشئة ع��ن األنشطة البشرية
دورا ال يستهان به.
وب�ح�س��ب ال�ت�ق��ري��ر «أدى ت��زاي��د ت��رك�ي��زات
ال � � �غ � ��ازات ال� �ت ��ي ت �س �ه��م ف� ��ي االح� �ت� �ب ��اس
ال �ح��راري ال��ى تغيير مناخنا مما ترتب
عليه آثار بعيدة املدى للبيئة واملحيطات
التي تمتص كال من ثاني اكسيد الكربون
والحرارة».
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر إن م��ن ب�ين ه��ذه ال�ظ��واه��ر
املناخية املتطرفة االع�ص��ار ،كاترينا في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع ��ام  2005واع �ص��ار
نرجس في ميانمار عام  2008وفيضات
باكستان عام  2010والجفاف في منطقة
حوض اريزونا واستراليا وشرق افريقيا
وتراجع كتلة الجليد في املنطقة القطبية.
وتشير املنظمة العاملية لالرصاد الجوية
وم � �ق ��ره ��ا ج �ن �ي ��ف إن اج� �م ��ال ��ي وف� �ي ��ات
الظواهر املناخية املتطرفة بلغ  370الف
شخص بارتفاع نسبته  20في املئة عن
تسعينات ال�ق��رن امل��اض��ي على ال��رغ��م من
االرت� �ف ��اع ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ع ��دد س �ك��ان ال�ع��ال��م
خ�لال تلك الفترة من  5.3مليارات نسمة
ع ��ام  1990ال ��ى  6.9م �ل �ي��ارات ن�س�م��ة ع��ام
. 2010

استنكارًا لالعتداء على أسامة غطيمي
اعتصم عدد من ّكتاب العدل في دائرة كاتب عدل بيروت أسامة غطيمي
احتجاجًا واستنكارًا «لالعتداء الذي تعرض له في  24الجاري من قبل
شخص وعصابة يرأسها مؤلفة من أربعة مسلحني ال يزالون فارين من
ّ
وجه العدالة ،علمًا بأن االعتداء حصل في دائرته وأثناء قيامه بمهماته
كضابط عمومي» .وشدد املعتصمون على «ضرورة ضبط األمن والدوائر
الرسمية ،بما فيها دوائر ّكتاب العدل» ،مطالبني «وزير العدل والقضاء
املختص باتخاذ اإلجراءات القانونية اآليلة إلى توقيف أفراد هذه العصابة
وإنزال أشد العقوبات بحقهم ،تطبيقًا للقانون ومنعًا لتكرار مثل هذه
االعتداءات في الدوائر الرسمية».

اتحادات عمالية قلقة
أعربت االتحادات العمالية عن قلقها من «أوضاع املنطقة وتداعياتها
املحتملة على لبنان» ،وقالت في بيان حمل تواقيع «االتحاد الوطني لنقابات
العمال واملستخدمني» و«اتحاد نقابات عمال البناء واألخشاب» و«اتحاد
نقابات الصناعات الغذائية» و«اتحاد نقابات عمال البقاع» إنها «منذ
تحذر من
استقالة حكومة ميقاتي وعبر بياناتها واجتماعاتها ،كانت ّ
النهج االقتصادي االجتماعي والسياسي الخاطئ الذي تسلكه الحكومات
املتعاقبة بتوجيه ومشاركة الفعاليات االقتصادية ،وما موقفهم الرافض
لسلسلة الرتب والرواتب لهيئة التنسيق النقابية بشقيها االجتماعي
واإلصالحى إال خير دليل على صحة املواقف التي كانت اتحاداتنا تشير
إليها في بياناتها ،من املطالبة بضرورة تشكيل حكومة قادرة بأسرع وقت
ملواجهة الفلتان األمني واالقتصادي واالجتماعي والفراغ اإلداري».

سالمة غير قلق على الليرة
قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أمس «إن ليرتنا الوطنية مستقرة
وقطاعنا املصرفي سليم ومليء رغم كل التحديات وما يجري حولنا في
املنطقة بفضل السياسات املالية املطبقة ،وال تأثير سلبيًا ومستقبليًا على
مصارفنا من األزمة السورية أو املصرية أو القبرصية».
جاءت تطميناته في مناسبة إطالق مصرف لبنان وجمعية بيروت ماراثون
«سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام  »2013واملقرر تنظيمه األحد
 10تشرين الثاني املقبل تحت شعار «منركض للبنان».

مناشدة من بعلبك لدفع تعويضات حرب تموز
ناشد أهالي شارع الشيخ حبيب والعسيرة في مدينة بعلبك من
املتضررين في عدوان تموز  2006في بيان ،املعنيني العمل على صرف
الدفعة الثانية الستكمال ترميم منازلهم بعدما قبضوا الدفعة األولى
في  .2008وتوجه املتضررون إلى وزير املهجرين في حكومة تصريف
األعمال عالء الدين ترو ،متمنني عليه «العمل من أجل توفير أموال الدفعة
الثانية لتمكينهم من عودتهم إلى منازلهم قبل فصل الشتاء وانطالق العام
الدراسي».

محطة تحويل جديدة في حلبا

تقرير

ذعر المساجد ...المؤمنون يخافون أيضًا
محمد نزال
املؤمنون أيضًا يخافون .خلت املساجد،
يوم أمس ،من كثير منهم .بعد انفجاري
طرابلس أمام مسجدي التقوى والسالم،
ي� � ��وم ال� �ج� �م� �ع ��ة ال � �ف� ��ائ� ��ت ،أص� �ب� �ح ��ت ك��ل
امل�س��اج��د أم��اك��ن اس �ت �ه��داف محتملة .لم
ت�ف��رغ امل�س��اج��د ي��وم أم��س تّ�م��ام��ًا ،ك�م��ا ال
يمكن إحصاء عدد الذين فضلوا الصالة
في املنزل ،لكن املؤكد أن الذعر ال يعرف
م�ك��ان��ًا ال ي��دخ��ل إل �ي��ه .م��ن ط��راب �ل��س إل��ى
بيروت فصيدا ،كانت اإلج��راءات األمنية
عند مداخل املساجد أمس كما لم تكن من
ق�ب��ل .ب��دا بعضها وك��أن��ه ثكنة عسكرية.
عناصر من الجيش وقوى األمن الداخلي،
ح ��واج ��ز اس �م �ن �ت �ي��ة ،م �ن �ش ��ورات ت�ن�ص��ح
بالتوجه إلى املسجد األقرب من منزل كل
ّ
مصل ،إرشادات تدعو إلى خروج املصلني
من املسجد فرادى ،ال جماعات ،وكل ذلك
ال ه��دف منه س��وى «ال�ح��د م��ن الخسائر
في األرواح» .ي��درك مسؤول أمني أن «ال
أمن مطلقًا ،وال يمكن ألحد الزعم أنه قادر
على منع كل الخروقات ،وبالتالي تبقى
فرضية حصول ان�ف�ج��ارات ق��ائ�م��ة ...لكن
ما نفعله هو للتخفيف ق��در اإلمكان من
تلك االح�ت�م��االت» .املصلون ككل الناس،
ي �خ �ش��ون ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م ،ف � �ـ«ال ي�م�ك��ن أن

في طرابلس
ال يزال أبناء المدينة
يعيشون هاجس ما
حصل األسبوع الفائت

تجد شخصًا ،مؤمنًا مصليًا أو غير ذلك
ي��ود أن ي�م��وت بتفجير س�ي��ارة مفخخة.
ربما ي��ود بعضهم الصعود إل��ى السماء
ولكن حتمًا ليس بهذه الطريقة» .وحده
االن �ت �ح��اري ال�ت�ك�ف�ي��ري ،م��ن ب�ين صنوف
البشر ،إذا صح التصنيف ،لديه استعداد
للصعود إل��ى ال�س�م��اء أش�ل�اء ،آخ �ذًا معه
أش �ل��اء آخ� ��ري� ��ن ،م ��ن امل �ص �ل�ي�ن أن �ف �س �ه��م.
ه��ذه االح �ت �م��االت ،بحسب أح��د م��رت��ادي
امل �س��اج��د ك ��ل ج �م �ع��ة ،ت�ج�ع��ل امل �ص �ل��ي ال
يخاطر «ألن ال�ص�لاة ف��ي امل�ن��زل ف��ي هذه
ال �ح��ال��ة م�ق�ب��ول��ة اي �ض��ًا ،ول �ك��ن ط�ب�ع��ًا لن
تصبح ه��ذه ق��اع��دة ،ب��ل ف��ي ظ��ل الحاالت

لاّ
الخاصة وال�ت��ي يجب أي�ض��ًا أ تجعلنا
نعيش في الخوف إلى األبد».
في صيدا ،بادرت بلدية املدينة إلى اتخاذ
تدابير اج ��راءات اح�ت��رازي��ة داخ��ل السوق
ال �ت �ج ��اري ق� ��رب أح� ��د امل �س ��اج ��د .وض�ع��ت
اإلش� ُ�ارات الصفراء والعوائق االسمنتية،
كما شكلت «لجان شعبية» من املواطنني
ل �ت �ن �ظ �ي��م ح ��رك ��ة رك� � ��ن ال � �س � �ي� ��ارات أم� ��ام
املساجد واألس ��واق .ال�ح��ال نفسه حصل
ف��ي طرابلس ،حيث ال ي��زال أب�ن��اء املدينة
ي �ع �ي �ش��ون ه ��اج ��س م ��ا ح �ص��ل األس �ب ��وع
الفائت ،إل��ى حد أن كثيرًا من األه��ال��ي ما
ع��ادوا يخرجون من منازلهم إال في حال
الضرورة.
ف��ي ب�ي��روت كانت االج ��راءات األمنية أقل
ظ �ه��ورًا ،لكنها ل��م ت�غ��ب ت�م��ام��ًا ،إال أن ما
كان الفتًا هو تراجع نسبة أعداد املصلني
في يوم جمعة .األمر نفسه ينسحب على
ال�ض��اح�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ل �ب �ي��روت ،ال �ت��ي ما
زال ��ت ال �ح��رك��ة ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ت��راج�ع�ه��ا منذ
انفجار الرويس قبل أكثر من أسبوعني.
ه �ك��ذا ،ي �ب��دو أن ال �خ��وف ي � ّ
�وح ��د ،امل��ؤم��ن
وغ�ي��ر امل��ؤم��ن .ل�ق��د ن�ج��ح امل ��وت اآلت ��ي من
«املجهول» ببث الذعر في كل مكان ،على
مساحة لبنان ،وبالتالي رب�م��ا يستحق
م� ّ
�دب ��ره ،ف��ي م�ش�ه��د درام � ��ي ،ل �ق��ب ص��ان��ع
«وحدة الخوف الوطني».

ُد ِّشنت محطة تحويل كهربائية جديدة في احد احياء بلدة حلبا  -طريق
بدال من املحول القديم الذي بات غير
الجومة بقوة « 250ك فولت» ،وذلك ً
قادر على تحمل قوة السحب املرتفعة نتيجة تطور الحركة العمرانية في
هذه املنطقة.

كل ساعة تقنني بـ 405ليرات
أعلنت وزارة الطاقة واملياه أن السعر العادل لتعرفات املولدات الكهربائية
الخاصة عن شهر آب هو  405ليرات كل ساعة تقنني للمشتركني بقدرة
 5أمبير و 810ليرات بقدرة  10أمبير .وأكدت أن هذه التعرفة مبنية على
أساس سعر وسطي لصفيحة املازوت األحمر ( 20ليترًا) لشهر آب البالغ
 26,471ليرة ،وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكالف املولدات
باإلضافة إلى هامش ربح جيد ألصحابها .مع اإلشارة إلى أن املعدل
الوسطي لساعات القطع بني املناطق اللبنانية بلغ  300ساعة في شهر آب
خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليًا  3ساعات يوميًا.
(األخبار  -وطنية)
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