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أخبار

يراوح إيجار
كل غرفة في
املرأب بني
 150و250
دوالرًا (مروان
طحطح)

ّ
«ش��ق��ة»؟ في ذل��ك امل��رأب  7عائالت تعاني
ظروفًا متشابهة ،ويراوح إيجار كل غرفة
ب�ين  150إل��ى  250دوالرًا .أم��ا ف��ي البهو،
حيث ترتفع نسبة الرطوبة وتغيب ّ
أشعة
ال �ش �م��س ،ف � �ي ��راوح اإلي � �ج ��ار ب�ي�ن  300و
 350دوالرًا شهريًا .وه�ن��اك تعيش ثالث
ع��ائ�لات :واح ��دة م��ؤل�ف��ة م��ن  6أش�خ��اص،

وأخ� � ��رى م ��ن  12ش �خ �ص��ًا وأخ� � ��رى م ��ن 5
أش �خ ��اص ،ف��ي غ ��رف ص�غ�ي��رة اس�ت�ح��دث
فيها مطبخ صغير.
أح��د أب �ن��اء «ال �ط��واب��ق ال�ف��وق��ان�ي��ة» ،حيث
يتجمع «إقطاعيو املبنى» ،كما يسميهم
ف� � ��راس ب� �ن ��وع م� ��ن ال� �ف� �ك ��اه ��ة ،أوض� � ��ح أن
القاطنني ف��ي الشقق «إم��ا لديهم ال�ق��درة

املادية ،وإما حالتهم صعبة ،لكن أوالدهم
ي �ع �م �ل��ون ف� ��ي ال � � � ��ورش ،م� ��ا ي �س �م��ح ل�ه��م
بالسكن في شقق فعلية» .لكن داخل تلك
امل�ن��ازل ،تغيب أيضًا مستلزمات الحياة
ال �ب �س �ي �ط��ة ،ف �ت �ج��د ف ��رش ��ًا م � �م ��دودة ع�ل��ى
األرض ،تشكل أري�ك��ة ف��ي النهار وسريرًا
ف��ي الليل ،وأل��واح��ًا إسفنجية مضغوطة
ّ
ت �ج��زئ ال�غ��رف��ة إل��ى غ��رف�ت�ين مفصولتني،
فتعيش في كل منزل عائلتني على األقل.
تؤوي الجدران القاطنون في حماها من
البرد القارس.
س� �ل��ام ،امل �ق �ي �م��ة ف ��ي امل� � � ��رأب ،ال ت �ج��د أي
وس �ي �ل��ة ل �ت��دف �ئ��ة أوالده� � ��ا س ��وى ضمهم
ً
إليها ل�ي�لا .وم��ن حسن حظها ،أنها أتت
ّ
م��ن س��وري��ا ومعها س��ج��ادة تستخدمها
ً
ال �ي��وم ك��أرض�ي��ة ملنزلها ب ��دال م��ن أرض� ّ�ي��ة
اإلسمنت .تؤكد سالم أن وضعها أفضل
بكثير من أوض��اع أولئك املوجودين في
الخيم ،وتقول« :هنا ال أحد يتحرش بنا
وبأوالدنا ،ورغم وضعنا الصعب ،فإننا
نعيش بأجمعنا كجيران وكعائلة».
الجيران في «املباني الفخمة» املجاورة،
ان� ��زع � �ج� ��وا م� ��ن ض �ج �ي��ج األوالد ال ��ذي ��ن
يلعبون في باحة منزلهمّ ،
وعبروا مرارًا
عن تذمرهم .فهم دفعوا املبالغ الباهظة
ل�ي�ب�ت�ع��دوا ع��ن م�ث��ل ه ��ذا ال�ض�ج�ي��ج ،لكن
س�لام ت�ت�س��اءل« :ك�ي��ف يمكننا أن نجمع
أوالدن � � � ��ا ب �ي�ن أرب � �ع� ��ة ج � � � ��دران؟ ف� � ��األوالد
ي��ري��دون أن يلعبوا ،وه��م ال يذهبون إلى
امل��درس��ة» ،وتؤكد أنها تسعى دائمًا إلى
عدم االحتكاك مع قاطني املباني املجاورة
ألنها تريد فقط «السترة ال املشاكل».
ول�ي��س بعيدًا ع��ن ذل��ك امل�ك��ان ،مبنى آخر
ق�ي��د اإلن �ش ��اء ،ت�س�ك��ن ف�ي��ه أي �ض��ًا ع��ائ�لات
ن��ازح��ة ب��أس �ع��ار ب��اه�ظ��ة ت�ص��ل إل ��ى 500
دوالر شهريًا مقابل مطبخ وغرفة ،ليس
لديها ال�ح��د األدن ��ى م��ن ش��روط السالمة
العامة؛ ألن كل شيء صامد بحذر ويكاد
ي� �ن� �ه ��ار .ه� �ن ��اك خ �ش �ب��ة ت �س �ن��د ال �ح��ائ��ط،
وشباك ّ
مشرع ،ألصق أهل البيت به ورق
ن��اي�ل��ون ل��رد ال �ه��واء ع�ن�ه��م .ت�ق��ول فاطمة
إن ه��ذا املبنى ،رغ��م خطورة العيش فيه،
أف �ض��ل ب�م�ئ��ة م � ّ�رة م��ن ال�ق�ص��ف وال��دم��ار.
وهنا أيضًا يتكرر املشهد نفسه ،وحدها
األسماء والتفاصيل تختلف.
هكذا ،يسهل الحديث عن أرقام النازحني
ب �ب��رودة ،ويسهل التنظير بسبل إيجاد
ال �ح �ل��ول ل��وض�ع�ه��م ّ امل�ع�ي�ش��ي ،ل�ك��ن خلف
ك��ل رق��م ُي��رم��ى بخفة هناك ّ
قصة إنسان:
طالب ،أم ،عاجز ،كهلّ ...
قصة نازح يعيش
الذل بكل ألوانه.

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعًا ،أمس ،عرضت فيه االتصاالت
التي تلقتها بعد ندائها لـ«الدفاع عن السلم األهلي والوحدة الوطنية
وتشكيل الحكومة» .وأعلنت الهيئة ،بحسب بيان أصدرته ،أنه «في إطار
مبادرتها بالدعوة للدفاع عن السلم األهلي والوحدة الوطنية وتشكيل
الحكومة وتسيير املؤسسات الدستورية ومعالجة امللفات االجتماعية،
تلقت جملة اتصاالت من اتحادات نقابية وهيئات مجتمع مدني مرحبة
بهذه الدعوة ومبدية االستعداد للمشاركة» .وأكدت الهيئة أن «استمرار
تعطيل املؤسسات الدستورية ،وتصاعد املشكلة االجتماعية جراء غياب
هذه املؤسسات ،هو بمثابة عقوبة بحق املواطنني الذين يدفعون الثمن في
دفع الضرائب وارتفاع األسعار ،فيما رواتبهم مجمدة منذ ثمانية عشر
عامًا» .كذلك دعت إلى «اإلسراع بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى اللجان
النيابية املشتركة إلقرارها بما يحفظ حقوق القطاعات الوظيفية كافة،
وخصوصية كل قطاع ونسبة الزيادة  %121في حد أدنى ،أسوة بالقضاة
وأساتذة الجامعة اللبنانية» .وحددت الهيئة موعد اجتماعها املقبل الثالثاء
 18الحالي في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي  -األونيسكو
ّ
التحرك.
ملتابعة

مقتل مواطنة وتوقيف عاملة بـ«الشبهة»
ُعثر على املواطنة نوال راشد حبلي جثة داخل منزلها في منطقة الهاللية،
أمس ،فحضر عناصر من قوى األمن الداخلي واألدلة الجنائية وباشروا
التحقيق في الحادث .وبحسب ما ذكرت املعلومات ،فإنه جرى توقيف
العاملة في املنزل لالشتباه بها ،من دون ذكر املزيد من التفاصيل عن
أسباب االشتباه ،ويستمر التحقيق بإشراف القضاء املختص.

...وجثة ومصابة في عاليه
ُعثر على جثة املواطن مازن جهاد األعور (مواليد فالوغا  -عام )1978
داخل منزله في عاليه ،وإلى جانبه زوجته ،وهي ال تزال على قيد الحياة،
ولكن حالتها حرجة نتيجة إصابتها ،وإلى جانبهما مسدس حربي
يعتقد أنه استعمل في الحادثة .وعمل الصليب األحمر على نقلهما إلى
مستشفى قلب يسوع ،وتقوم األجهزة األمنية بالتحقيق لكشف مالبسات
الحادث.

محاولة سرقة «سنترال» شوكني
حاول مجهولون الدخول إلى غرفة سنترال وزارة االتصاالت في تلة
شوكني  -النبطية ،بواسطة الكسر والخلع ،وذلك بهدف السرقة أو التخريب
من دون أن يفلحوا في ذلك .واكتشف موظفون من الوزارة عملية
تخريب لباب السنترال ،وعثروا على عدة طلقات نارية حاول من خاللها
املجهولون فتح الباب ،إذ فشلوا بسبب متانة إحكام باب السنترال الذي
يستخدم للبث والتقوية واإلرسال لسنتراالت مناطق :مرجعيون ،النبطية،
جبشيت ،الدوير والبيسارية .وكشف عناصر أمنيون على املكان وفتحوا
تحقيقًا ملعرفة الفاعلني.

توقيف مجموعة سارقي سيارات في الشمال

مشروع

أرزة عائمة في بحر جونية في 2015
جوانا عازار
اس� �م� �ه ��ا أرزة ،ه� ��ي ال � �ج� ��زي ��رة ال �ع��ائ �م��ة
ّ
االصطناعية األول��ى في العالم ،مركزها
ش ��اط ��ئ ح � � ��ارة ص� �خ ��ر (ج� ��ون � �ي� ��ة) وه ��ي
م��ن ت��وق�ي��ع م��ؤس��س ج�م�ع� ّ�ي��ة امل�خ�ت��رع�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ّي�نّ امل �ه �ن��دس ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه
ض��و ،ال ��ذي أك��د ل �ـ«األخ �ب��ار» أن امل�ش��روع
سيتم إنجازه مطلع عام .2015
قد ال يكون في عمل ضو مشكلة بعينها،
إال أن م�ش��روع��ه ف��ي ظ��ل س�ي��اس��ة تعميم
ال � �ف ��وض ��ى وال � �ق � �ض� ��اء ع� �ل ��ى امل� �س ��اح ��ات
واالم � �ل� ��اك ال� �ع � ّ
�ام ��ة ال �ب �ح ��ري ��ة ق� ��د ي�ط�ل��ق
م � ��وج � ��ات إض� ��اف � �ي� ��ة الس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ب �ح��ر
عشوائيًا ألغراض ربحية ،من دون النظر
ّ
العامة.
الى املصلحة
ول��دت فكرة الجزيرة العائمة ع��ام .1982
ف� ��ي آذار  ،1998أج � � ��رى ض� ��و اخ� �ت� �ب ��ارًا
ل �ن �م��وذج م��ن ال �ج��زي��رة ال�ع��ائ�م��ة ب��ال�ق��رب
ّ
البنية ــ قضاء عاليه الذي
من منزله في
ّ
تحول ال��ى ورش��ة عمل لفترة ام�ت� ّ�دت الى
 380يومًا.
حاز املشروع موافقة هيئة املالحة الدولية
ف��ي ف��رن�س��ا  Bureau Veritasال�ت��ي أعطت
ّ
بصحته ،بعد اجتماع دام ثماني
إق��رارًا
َ
ساعات نوقشت خالله الهندسة الخاصة
بالجزيرة واملواد املستخدمة .وفي جولة

«التنسيق النقابية» تتابع «الدفاع عن السلم األهلي»

مساحة الجزيرة
 3600م 2وتبلغ
مساحة مجموع المباني
 12ألف م2

ع�ل��ى امل �ش��روع ف��ي م�ن�ط�ق��ة ح ��ارة ص�خ��ر،
ع ��رض ض��و امل ��راح ��ل ال�ع�ل�م� ّ�ي��ة وال�ت�ق�ن� ّ�ي��ة
ل �ص �ن��اع��ة ال� �ج ��زي ��رة ال� �ت ��ي ت ��دخ ��ل ف�ي�ه��ا
م� � ّ
�ادة ال�ف��اي�ب��ر غ�ل�اس ،ح�ي��ث ج�ع��ل م��رك��ز
العوم فوق مركز الثقل ،أي إن الغواطس
ال�ت��ي تحمل الجسم العائم أصبحت في
م��رك��ز ع��ال ،فيما ق��واط��ع الحديد الثقيلة
أصبحت في موقع أدنى.
ّ
ي �ش��رح امل �ه �ن��دس ض ��و أن م �س��اح��ة امل�تن
الرئيسي للجزيرة هي  3600متر ّ
مربع،
ّأم ��ا م�س��اح��ة م�ج�م��وع امل �ب��ان��ي فتبلغ 12
ألف متر ّ
يعملون على
مربع 240 .شخصًا
ّ
إنجاز املشروع .قطع الجزيرة تصنع في

حارة صخر وفي قبرشمون ،على أن ّ
يتم
تجميعها في طرابلس لتدفع إلى البحر
بعد اكتمال البناءّ .
تمول املشروع شركة
«ج��زي��رة ج��ون�ي��ة ال�ع��ائ�م��ة» امل�م�ل��وك��ة من
قبل ضو والسعودي طالل علي الشاعر.
وت� �ض � ّ�م ال� �ج ��زي ��رة ف �ن��دق��ًا ون ��اي ��ت ك �ل��وب
وم �ط �ع �م ��ًا وح � � ��وض س� �ب ��اح ��ة وص� � ��االت
للحفالت.
ينشغل ضو في تعداد الفوائد التي تعود
بها الجزيرة على لبنان؛ ففي الصناعة
«ينشأ عنها صناعة ال تستوجب صهر
كيميائية ّ
ّ
ملوثة ،كما
ّمعادن وتفاعالت
أنها قادرة على توفير آالف فرص العمل
ل �ل �خ �ب��راء وامل� �ه� �ن ��دس�ي�ن وال �ت �ق �ن �ي�ي�ن ف��ي
ّ
الهندسية وفي
مختلف االختصاصات
اإلدارة» .ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �س �ي��اح��ة ،ي�ق��ول
ّ
ماهية
«عندما يتحقق املستثمرون م��ن
ال �ج��زي��رة ال �ع��ائ �م��ة ،ت�ن�ط�ل��ق اس �ت �ث �م��ارات
ّ
ّ
االقليمية
سياحية ف��ي امل�ي��اه
ملنتجعات
ّ
وي�ت�ش��ك��ل عنها م ��ردود ن��ات��ج م��ن ارت�ف��اع
عدد السياح» .كذلك يأمل ضو أن يشجع
امل � �ش� ��روع ع �ل��ى إن � �ش ��اء ك �ل �ي��ة ل�ل�ه�ن��دس��ة
ّ
البحرية وتعليم إنشاء الجزر العائمة.
ي��رف��ض ض ��و اع �ت �ب��ار م� �ش ��روع ال �ج��زي��رة
ّ
شخصيًا ،ويقول «ب��دأت
العائمة إنجازًا
املسألة من السعي الى كسب قرش العيش
بالحالل في زمن تخنقه املنافسة».

أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك اإلقليمي عصابة لسرقة
السيارات والدراجات النارية ،وذلك في البداوي وحاالت وأبي سمراء ،وهم
ثالثة شبان لبنانيني ورابع سوري الجنسية .وبالتحقيق معهم ،اعترفوا
بقيامهم بعدة عمليات سرقة لسيارات ودراجات نارية ضمن محافظات
بيروت وجبل لبنان والشمال ،باالشتراك مع ثالثة آخرين .واعترفوا بأنهم
باعوا بعض املسروقات وأنفقوا ثمنها .كذلك ضبطت بحوزتهم سيارتا
«فان» مسروقتان من نوع «ميتسوبيتشي» و«فولكس فاكن» وسيارة
من نوع «هيونداي» كانوا يتنقلون بها ،إضافة إلى مسدسني حربيني من
عيار  9ملم غير مرخصني.

قرار تنظيم صناعة طحني اللحم والعظم
أصدر وزير الزراعة حسني الحاج حسن ،قرارًا رقمه  ،1/142يسمح
بتصنيع طحني اللحم والعظم من أصل حيواني من مخلفات وبقايا
اللحوم والدواجن الناتجة من مسالخ املواشي والدواجن ضمن الشروط
اآلتية:
 بالنسبة إلى طحني اللحم والعظم والدم (بقايا مسالخ املواشي) وبقايامسالخ الدواجن ،يسمح بتصنيعها لغرض التصدير ضمن عبوات مطبوع
عليها «خاص للتصدير» ،ويمنع استعمالها ضمن األراضي اللبنانية أو
بيعها في حال عدم التمكن من تصديرها ،إال بعد أن تحدد الحقًا وزارة
الزراعة طريقة االستخدام أو التخلص من هذا املنتج بما يضمن عدم
استعمالها كعلف للحيوانات التي تدخل في السلسلة الغذائية.
 كذلك يسمح بتصنيع واستعمال واستيراد طحني السمك والبروتيناتالحيوانية من الحليب في األعالف الحيوانية.
ويشترط القرار على كل مؤسسة ترغب في التصنيع توثيق وحفظ
املستندات العائدة للتصنيع والتصدير ،وعلى أن تقدم إلى وزارة الزراعة
تعهدًا يبني فيه الكميات املنتجة يوميا قبل التصنيع وبعده .وإال تتعرض
املؤسسات املخالفة ألحكام هذا القرار لإلقفال الفوري.

