مجتمع وإقتصاد 7
االثنين  29شباط  2016العدد 2825

تقرير

أخبار

بعلبك ـ الهرمل:

تسطير محاضر ضبط بحق بلديات
في صيدا

تقصير في إصالح أعطال الهاتف

يشكو البقاعيون
ّ
«متعمد»
من تأخير
في تصليح أعطال
خطوط الهاتف الثابتة
في منطقتهم ،والتي
تعود إلى أشهر طويلة.
ويتحدثون عن ذرائع غير
مبررة يعطيهم إياها فرع
التصليحات في أوجيرو ـ
بعلبك لتغطية «االستنسابية»
في عمل ورش الصيانة
رامح حمية
لــم تفلح مــراج ـعــات الـبـقــاعـيــن لفرع
التصليحات في أوجيرو ـ بعلبك في
تصليح أع ـطــال فــي خـطــوط الهاتف
يعود بعضها إلى العاصفة الثلجية،
في العام املــاضــي .في بيت صليبي ـ
غ ــرب بعلبك ،تـشــرح زيـنــب امل ــاح أن
الكابل ال ــذي يـحــوي خـطــوط الهاتف
ال ـث ــاب ــت ل ـل ـب ـلــدة م ـق ـطــوع م ـنــذ تـمــوز
املــاضــي .تسأل بغضب« :كيف يمكن
إلدارة تابعة للدولة أن تهمل تصليح
خطوط تلفون ضيعة بأكملها طيلة
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدة؟» ،م ـس ـت ـغ ــرب ــة ال ـح ـجــج
امل ـقــدمــة ،ومـنـهــا ع ــدم تــوافــر كــابــات،
ّ
أو ع ــدم وجـ ــود ســلــم لـلـصـعــود على
األع ـ ـمـ ــدة ،أو عـ ــدم ت ــواف ــر آل ـي ــة لــرفــع
«س ـل ــة» ال ـت ـص ـل ـيــح .ت ـق ــول بــاسـتـيــاء:
«ب ـه ــال ـب ـل ــد إذا مـ ــا ك ـن ــت مـ ــدعـ ــوم مــا
ح ــدا بـيـســأل ع ـنــك ،حـتــى بــالـخــدمــات
اللي بيدفع املواطن فواتيرها ما عم
يحصل عليها».
ي ـ ـشـ ــارك حـ ـس ــن ص ـل ـي ـب ــي جـ ــارتـ ــه فــي
الـ ـح ــدي ــث ،وه ـ ــو أح ـ ــد امل ـش ـت ــرك ــن فــي
الـهــاتــف الـثــابــت فــي الـبـلــدة ،وال ــذي لم
يـلــغ اشـتــراكــه حـتــى ال ـيــوم عـلــى الــرغــم
مــن ع ــدم إص ــاح الـعـطــل مـنــذ  7أشهر
تقريبًا ،فيرى أن الكابل املقطوع عند
مــدخــل الـبـلــدة «ال يـحـتــاج إل ــى الكثير
مـ ــن الـ ـعـ ـن ــاء إلصـ ـ ــاحـ ـ ــه» ،ك ــاشـ ـف ــا أن
«مراجعتنا لرئيس فــرع التصليحات
ف ــي أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،م ـح ـســن ال ـن ـم ــر ،ب ــاءت
جميعها بالفشل ،إذ لم نعرف أسباب
ّ
متعمد بحق
التقصير الذي نشعر أنه

املشتركني» .وقــد وضــع صليبي امللف
«برسم وزيــر االتصاالت بطرس حرب
وكل مسؤول بهالبلد».
امل ـش ـك ـل ــة ن ـف ـس ـهــا ت ـت ـك ــرر فـ ــي ب ـلــدتــي
شمسطار وطاريا املتجاورتني ،وبعض
ً
قــرى البقاع الشمالي .فــي طــاريــا مثال
ّ ً
هناك نحو  150خطًا معطال ،من بينها
خطوط تضررت أيام العاصفة الثلجية
«زينا» العام املاضي« ،وما زالت حتى
ال ـيــوم مــن دون تـصـلـيــح ،تـحــت ذرائ ــع
مختلفة» ،كما يؤكد حسن حمية ،أحد
املشتركني واملتابعني للمشكلة.
ت ـتــوزع الـخـطــوط املعطلة عـلــى أحـيــاء
داخــل بلدة طــاريــا ،وفــي خراجها عند
محلة حوش باي .ويؤكد ناصر حمية
أنهم كانوا يدفعون فواتيرهم الشهرية
بصورة منتظمة ،وطيلة فترة األعطال
(رســم االش ـتــراك 11000 :ل.ل ،).مشيرًا
إلـ ـ ــى أنـ ـن ــا لـ ــم «نـ ــوفـ ــر طـ ـ ــرق م ــراج ـع ــة
لفرع التصليحات فــي بعلبك ،وإدارة
املـنـطـقــة ف ــي أوجـ ـي ــرو ،وك ــان ــت تأتينا
ذرائ ــع غـيــر م ـبــررة مــن إدارة حكومية
مـهـمـتـهــا األســاس ـيــة إصـ ــاح األع ـطــال
لتأمني الخدمة األفـضــل للمواطنني».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن بلديتي طــاريــا
وش ـم ـس ـط ــار ت ـق ــدم ـت ــا ب ـش ـك ــوى بـحــق

ّ
الـنـمــر ال ــذي لــم ي ـحــرك ســاكـنــا رغ ــم أن
البلديتني وضعتا كامل إمكانياتهما
فــي ت ـصــرف ورش الـصـيــانــة .وســألـتــا
ّ
عما إذا كــان إطــاق أحدهم النار على
ال ـكــابــل ،وه ــو الــذري ـعــة ال ـتــي يعطيها
النمر ،تبرر معاقبة البلدة بأكملها؟
م ـح ــاوالت ال ـتــواصــل م ــع الـنـمــر ب ــاءت

ّ
تقدمت ّ
بلديتا طاريا
وشمسطار بشكوى
ضد رئيس فرع
التصليحات في أوجيرو
ب ــالـ ـفـ ـش ــل ،ف ـي ـم ــا أوضـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فــي
أوج ـ ـي ـ ــرو ـ ـ ـ الـ ـبـ ـق ــاع ل ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
التقاعس في إصالح األعطال ال يقتصر
ع ـلــى ب ـلــدتــي ب ـيــت صـلـيـبــي وط ــاري ــا،
بــل يطال عـشــرات الـقــرى والـبـلــدات في
بــاد بعلبك ـ ـ الهرمل .ال ينكر املصدر

في أوجيرو وجود «استنسابية» لدى
ورش الصيانة في «أوجيرو»؛ فالورش
بـحـســب م ــا يــؤكــد «ال تـعـمــل إال بــأمــر
من رئيس الــورشــة» ،نافيًا كل الذرائع
التي تعطى للمشتركني ،إن لجهة عدم
توافر كابالت أو آليات ،فالتصليحات
تـطــال خطوطًا م ـحــددة ،وتـتــرك أخــرى
فــي الـبـلــدة نفسها الع ـت ـبــارات معينة
رف ــض الـكـشــف عـنـهــا .فــي مـقــابــل ذلــك،
يسأل املصدر في أوجـيــرو عن السبب
فــي تــأخـيــر إص ــاح خــط هــاتــف مخفر
ل ـقــوى االم ــن الــداخ ـلــي فــي ب ـلــدة نبحا
النائية مدة ثالثة أشهر؟
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـكـ ـش ــف املـ ـص ــدر
ف ــي أوجـ ـي ــرو أن ع ـش ــرات ال ـق ــرى في
الـبـقــاع الشمالي ،الـتــي تتبع النظام
الـ ـه ــاتـ ـف ــي ال ـ ـهـ ــوائـ ــي (ال ــاسـ ـلـ ـك ــي)،
لـ ــم ت ـخ ـض ــع ل ـل ـص ـي ــان ــة م ـن ــذ خـمــس
ّ
س ـن ــوات ،مــوضـحــا أن الـنـظــام يعمل
ع ـلــى ال ـت ـغــذيــة بــال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
لـتــأمــن الـتـخــابــر للمشتركني ،وعند
غ ـي ــاب ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ،يـفـتــرض
ببطاريات صغيرة توفرها مصلحة
الصيانة في منازل املشتركني توفير
البديل من الكهرباء لتأمني التخابر
الهاتفي.

عشرات القرى في البقاع الشمالي لم تشهد أي صيانة منذ خمس سنوات (هيثم الموسوي)

تقرير

حشرة الصندل تفتك بالمساحات الحرجية
عبد الكافي الصمد
قبل أي ــام ،ب ــدأت معالم حـشــرة دودة
الـ ـصـ ـن ــدل امل ـ ـضـ ــرة ت ـظ ـه ــر ب ــوض ــوح
وب ـك ـث ــاف ــة ع ـل ــى أش ـ ـجـ ــار ال ـص ـنــوبــر
الـ ـح ــرجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـض ـن ـي ــة،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ح ــرج ال ـس ـف ـيــرة ال ــذي
تبلغ مساحته قــرابــة  4مــايــن متر
مربع من األشجار الحرجية ،أغلبها
م ــن ال ـص ـن ــوب ــر ،ويـ ـع ـ ّـد أك ـب ــر أحـ ــراج
الصنوبر في لبنان والشرق األوسط.
ك ــذل ــك ظـ ـه ــرت ال ـح ـش ــرة ف ــي أح ـ ــراج
الصنوبر األخرى الواقعة في بلدات
إيزال وعيمار وزغرتغرين وبطرماز
ودبعل ووادي سري وجيرون ،وفي
حرج بيت جيدة الذي يقع بني بلدات
بخعون وحقل العزيمة وعاصون.
ت ـبــدو أع ـش ــاش ه ــذه ال ـح ـشــرة (عـلــى
ش ـك ــل أك ـ ـ ـ ــواز) ذات الـ ـل ــون األب ـي ــض
م ـ ـ ــن بـ ـعـ ـيـ ــد وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا أكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس م ــن

الـ ـن ــايـ ـل ــون ،ت ـغ ـط ــي ب ـك ـث ــاف ــة مـعـظــم
أشجار الصنوبر ،وتحديدًا أشجار
الصنوبر الـبـ ّـري الـتــي تعتبر املكان
امل ـ ـف ـ ـضـ ــل ل ـ ـ ــوجـ ـ ــود ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـش ــرة
وتكاثرها ،واألشجار التي تتعرض
ألشعة الشمس.
ت ـعــود أس ـب ــاب تـكــاثــر ه ــذه الـحـشــرة
أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى ت ــراج ــع م ـكــاف ـح ـت ـهــا ،إذ
توقفت وزارة الزراعة عن رش أحراج
الـ ـصـ ـن ــوب ــر امل ـ ـت ـ ـضـ ــررة ب ــاملـ ـبـ ـي ــدات
ب ــواس ـط ــة ط ــواف ــات تــاب ـعــة للجيش
ال ـل ـب ـنــانــي ،ك ـمــا تــوق ـفــت ع ــن تـقــديــم
األدويـ ـ ـ ــة واملـ ـبـ ـي ــدات إلـ ــى ال ـب ـلــديــات
ّ
بكميات مناسبة بعدما تقلص حجم
هذه الكميات بشكل كبير.
سـيــؤدي هــذا األمــر الــى أض ــرار عـ ّـدة،
فإهمال هذه الحشرة وتركها تسيطر
عـ ـل ــى األح ـ ـ ـ ـ ــراج كـ ـفـ ـي ــان ب ــال ـق ـض ــاء
تـ ــدري ـ ـجـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــاحـ ــات واسـ ـع ــة
م ــن أشـ ـج ــار ال ـص ـن ــوب ــر ،إذ تـعـتــاش

ه ـ ــذه ال ـح ـش ــرة عـ ـ ــادة ع ـل ــى األوراق
اإلبــريــة الــرفـيـعــة لـشـجــرة الصنوبر،
م ــا يـتـسـبــب بـيـبــاسـهــا وي ــؤث ــر على
نموها.
ك ــذل ــك ت ـ ـ ــؤدي دودة الـ ـصـ ـن ــدل إل ــى
إصـ ــابـ ــة مـ ــن ي ـق ـي ـم ــون ب ــالـ ـق ــرب مــن
أح ــراج الـصـنــوبــر ب ــأم ــراض؛ أبــرزهــا
حـ ـس ــاسـ ـي ــة الـ ـجـ ـل ــد وال ـ ـع ـ ـي ـ ــون ،مــا
دفـ ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن م ــواط ـن ــي الـضـنـيــة
إل ــى الـطـلــب م ــن وزارة ال ــزراع ــة رش
األش ـج ــار امل ـت ـضــررة ق ــرب مـنــازلـهــم،
أو عـلــى أط ــراف الـطــرقــات باملبيدات
ال ــازم ــة ،إذا كــانــت ال تستطيع رش
أحراج الصنوبر كلها.
يشكو رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد سعدية من «عدم تعاون وزارة
ال ــزراع ــة مـعـنــا ،ال فــي ه ــذا املــوضــوع
وال في غيره ،إذ راجعناها مرارًا في
قـضــايــا ومـطــالــب تـهــم املـنـطـقــة ،لكن
ال ــوزارة لــم تتجاوب معنا» .يوضح

أن «معالجة هذه املشكلة تقع ضمن
ً
صالحية وزارة الــزراعــة أوال» ،آسفًا
«لـتـضــرر األح ــراج فــي الضنية بهذا
ال ـش ـكــل ،بينما ال ــدول ــة تـقــف شــاهـدًا
على تآكل املساحات الحرجية ،التي
تعد ثروة».
بـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ــرح امل ـه ـن ــدس ال ــزراع ــي
داود داود أنه «باإلضافة إلى تراجع
مكافحة الـحـشــرة بــاملـبـيــدات ،يلعب
التبدل املناخي دورًا فــي تكاثرها»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «ه ــذه ال ـح ـشــرة تـبــدأ
بــالـظـهــور والـتـكــاثــر بشكل موسمي
ف ــي م ـثــل هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،ومـعــالـجـتـهــا
تـ ـك ــون إم ـ ــا ع ـب ــر رشـ ـه ــا ب ــامل ـب ـي ــدات،
وأفـ ـض ــل وقـ ــت لـ ــرش هـ ــذه امل ـب ـي ــدات
يـ ـك ــون بـ ــن ش ـ ـهـ ـ َـري تـ ـش ــري ــن األول
وتشرين الثاني ،أو تشحيل األشجار
واألغ ـص ــان املـصــابــة بـهــذه الـحـشــرة،
ومن ثم حرقها في أماكن محددة قبل
أن تتفشى وتتكاثر».

ّ
ســطــر مــراقـبــو وزارة الـصـحــة الـعــامــة في
صـ ـ ـي ـ ــدا ،أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـح ــاض ــر ضـ ـب ــط ب ـحــق
بلديات تفاحتا ،بنعفول وقـنــاريــت ،وذلــك
«بعد الكشف على املكبات العشوائية في
ُ
ال ـق ــرى امل ــذك ــورة ح ـيــث ت ـبــن أن ـهــا ت ـحــرق
النفايات دوريًا مع كل
الـضــرر الصحي الــذي
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــه سـ ـك ــان
ُ َ
املحيط ،على أن ترفع
لـ ـلـ ـم ــراج ــع امل ـخ ـت ـص ــة
عبر محافظ الجنوب».
تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة
تنفيذًا لتوصيات لجنة
ال ـط ــوارئ الـصـحـ ّـيــة وب ـن ـ ًـاء عـلــى تعليمات
الوزير وائل أبو فاعور (الصورة) ،في ظل
استمرار أزمة النفايات.
 54مليار ليرة للمستشفيات المتعاقدة
مع الضمان

بـ ــاشـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـم ــان
االجتماعي إعطاء املستشفيات املتعاقدة
معه سلفات مالية على حساب معامالت
االستشفاء املنفذة.
وك ـ ــان امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـص ـنــدوق الــدك ـتــور
م ـح ـمــد ك ــرك ــي ،ق ــد أص ـ ــدر الـ ـق ــرار الــرقــم
 143تاريخ  2016 /2 /25قضى بموجبه
إعـطــاء املستشفيات املستوفية الـشــروط
املـنـصــوص عليها فــي امل ــذك ــرة اإلعــامـيــة
الــرقــم  499تــاريــخ  ،2013 /11/12سلفة
مالية عن شهر كانون الثاني  2016على
حساب املعامالت االستشفائية املستحقة
لكل منها بنحو  54مليار ليرة قيمة (53
م ـل ـيــارًا و 940مـلـيــون ل ـي ــرة) ،م ــوزع ــة بني
املـسـتـشـفـيــات ( 43م ـل ـيــارًا و 679مليونًا
ت ـقــري ـبــا) واألطـ ـب ــاء ( 10م ـل ـي ــارات و260
مليونًا تقريبًا).
َّ
وح ــدد ال ـق ــرار آلـيــة الــدفــع بحيث ستحول
األم ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـح ـس ــاب ــات امل ـصــرف ـيــة لكل
مستشفى وإلــى اللجان الطبية فيها ،على
ُ
أن تـ ـس ـ َّـدد ال ـس ـل ـفــات امل ـع ـط ــاة م ــن طــريــق
اقتطاعها من قيمة املعامالت التي تتوافر
نظاميًا شروط دفعها لكل مستشفى.
وش ـ ـ ـ ّـدد ك ــرك ــي ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـق ـبــال
ج ـم ـي ــع املـ ـضـ ـم ــون ــن وتـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
الطبية واالستشفائية الالزمة لهم والتزام
التعرفات املـحــددة مــن الـصـنــدوق دون أي
زيــادة عليها تحت طائلة فسخ العقد عند
أي مخالفة قد تحصل عند االقتضاء.
تعطيل خطوط الهاتف الثابت
في صيدا القديمة

ّ
سببت أعمال الحفر الجارية ضمن مشروع
تأهيل البنية التحتية لوسط مدينة صيدا،
أول م ــن أمـ ــس ،ت ـضــرر كــاب ـلــن رئيسيني
لخطوط الهاتف الثابت فــي املنطقة ،وذلــك
ف ــي أثـ ـن ــاء ح ـف ــر إحـ ـ ــدى اآلل ـ ـيـ ــات ال ـتــاب ـعــة
للشركة املتعهدة املنفذة للمشروع تمديدات
البنية التحتية في ساحة النجمة ،ما أدى
إلى فصل نحو  2100خط عن الشبكة.
وأوضــح رئيس قطاع شبكات الجنوب في
هيئة أوجيرو املهندس محمد الحنش ،أن
أضرارًا كبيرة لحقت باملنفذين الرئيسيني
اللذين يغذيان صيدا القديمة ،أدت إلى عزلها
كليًا عن شبكة الهاتف الثابت ،مشيرًا إلى
أن «إصالح هذه األضرار قد يستغرق عدة
أيام لكونه يتطلب استقدام كابالت جديدة
من بيروت وتبديلها وإعادة وصل ما أمكن
من الخطوط املتقطعة تباعًا».

