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مجتمع وإقتصاد

إثارة ملف «أرض
الدامور» أتت
مباشرة بعدما
ّ
تسلم نقيب
المهندسين
خالد شهاب
(مروان
طحطح)

الدولة والبلديات واملصالح املستقلة
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة .أم ـ ــا األعـ ـض ــاء
ّ
املنتهية ّ والي ـت ـهــم ،فـهــم :مـيـشــال متى
(كان يمثل الكتائب ،وهو منتخب عن
الجمعية العمومية) ،مغير سنجابي
ّ
(يمثل الجماعة اإلسالمية بالتحالف
مــع تـيــار املستقبل ،وهــو منتخب عن
الجمعية الـعـمــومـيــة) ،م ــروان ش ـ ّـروف
(ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي وم ـن ـت ـخ ــب عــن
الجمعية العمومية) ،جاهدة عيتاني
(مستقبل ومنتخبة عن فرع املهندسني

وأنـ ـ ــه بـ ـ ــادر ال ـ ــى ق ـت ـل ـهــا ،م ــؤك ــدة أن
جميع الصيادين على طــول املرافئ
امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ب ـي ــروت ي ـح ـبــون هــذه
الفقمة ،وهي تشكل مصدر رزق لهم
مــن خــال الــرحــات السياحية التي
يسيرونها الى املغاور حيث تقيم.
وت ـل ـفــت ادريـ ـ ــس ال ــى أن ال ـج ـمــاعــات
ّ
املـتـخـصـصــة رف ـض ــت ت ـســلــم الـفـقـمــة
وجـنـيـنـهــا إلجـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــات علمية
عليها ،عندها بــادرنــا الــى االتـصــال
بمدير متحف الحياة البحرية جمال
ي ــون ــس ،الـ ــذي س ـي ـتــولــى تحنيطها
م ـ ــع ج ـن ـي ـن ـه ــا ل ـت ـن ـض ــم الـ ـ ــى قــائ ـمــة
الحيوانات املوجودة في املتحف.
يونس أكد في اتصال مع «األخبار»
أن الـ ـفـ ـقـ ـم ــة املـ ـحـ ـنـ ـط ــة وج ـن ـي ـن ـه ــا
ستنضمان الــى املتحف الــذي انتقل
من صــور الــى جعيتا وسيفتتح في
 ١٥ن ـي ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ،ويـ ـض ــم آالف
امل ـح ـن ـطــات م ــن ال ـك ــائ ـن ــات الـبـحــريــة
والبرية والحشرات والزواحف.
«نريدها أن تكون نموذجًا لحيوان
مـهــدد بــاالن ـقــراض ي ـصــارع مــن أجــل
ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط ،ولـعــل
ذلــك يشكل حــافـزًا لــأجـيــال مــن أجل
االن ـت ـب ــاه ال ــى أهـمـيـتـهــا وحـمــايـتـهــا
واملحافظة عليها” ،يختم يونس.
هــل يـمـكــن ال ـجــزم ب ــأن الـفـقـمــة ماتت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـ ــام ـ ــل ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي؟ س ــأل ــت
«األخ ـب ــار» د .مـيـشــال بــاريــش ،عالم
الـبـحــار فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
بـيــروت ،فأجاب برسالة عبر البريد
اإللـكـتــرونــي يــؤكــد فيها أن الحديث

موظفي الدولة) ،جــورج فغالي (قوات
لبنانية ومنتخب عن فرع املعماريني).
وم ـع ــروف أن االن ـت ـخــابــات تـنـفــذ على
مرحلتني :فــي املرحلة األول ــى ينتخب
 5أعـضــاء مرشحني لكل مــن الفرعني،
الثانية ينتخب واحد بني
وفي املرحلة
ّ
هــؤالء الخمسة يمثل الفرع ،وينتخب
أي ـض ــا م ـم ـث ـلــو ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر املـ ـهـ ـن ــدس ــن ،ف ــإن
نـتــائــج املــرحـلــة األول ــى وال ـتــوافــق بني
ال ـك ـت ــل ال ـح ــزب ـي ــة فـ ــي ال ـن ـق ــاب ــة (ت ـي ــار

ّ
يرجح د .ميشال
باريش أن الفقمة
قتلت بضربة قوية
على رأسها

ع ــن م ــوت الـفـقـمــة بـشـكــل طـبـيـعــي ال
يـقــارب الــوقــائــع العلمية باالستناد
الـ ــى الـ ـص ــور ال ـت ــي ن ـش ــرت ل ـهــا بعد
مقتلها.
ويـ ـ ـع ـ ــد بـ ـ ــاريـ ـ ــش واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن أبـ ـ ــرز
االختصاصيني في الحياة البحرية
وه ـ ــو أع ـ ـ ـ ّـد دراسـ ـ ـ ــة ع ـل ـم ـيــة ل ـصــالــح
جمعية «ال ـســام األخ ـضــر» مــن أجل
إن ـش ــاء «ش ـب ـكــة امل ـح ـم ـيــات الـبـحــريــة
املقترحة في املياه اللبنانية».
يقول باريش إنــه باالستناد الــى ١١
ص ــورة نـشــرت للفقمة بعد مقتلها،
فـ ــإن ب ـق ــع ال ـ ــدم الـ ـخ ــارج ــة م ــن فـمـهــا
وع ـي ـن ـي ـهــا وف ـت ـح ــات األنـ ـ ــف ،تــرجــح
أنـهــا قــد مــاتــت نتيجة صــدمــة قوية
عـلــى رأس ـهــا .وإن التفسير الوحيد
ل ـ ـحـ ــدوث ذل ـ ــك أن أح ـ ــد األشـ ـخ ــاص
ق ــام ب ـضــرب ـهــا ع ـلــى رأسـ ـه ــا ،بـعــدمــا
حــاصــرهــا بــالـشـبــاك أو ب ــأي طريقة
أخ ـ ـ ــرى .وي ـض ـي ــف ب ــاري ــش «وج ـ ــود
الجثة عائمة على سطح املياه يشير
ال ـ ــى أن ال ـش ـخ ــص ال ـ ــذي ق ـت ـل ـهــا قــد
تركها هناك بعدما تأكد من مقتلها
أو تركها تـنــازع امل ــوت» .ال يمكن أن
تكون قد ماتت نتيجة حادث طبيعي

امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،حـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
االش ـت ــراك ــي ،ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر)...
ستؤدي إلى اآلتي:
ـ بعد االجتماع الذي عقد بني مسؤول
امل ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة وال ـن ـق ــاب ــات ف ــي ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر إي ـل ــي ح ـنــا م ــع نـقـيــب
املهندسني خالد شهاب ،اتفق على أن
يحصل التيار الوطني ّ
الحر على مقعد
ّ
فرع املعماريني يمثله إيلي خوري ،وأن
يعاد انتخاب جاهدة عيتاني عن فرع
املهندسني املوظفني.

وبـقـيــت ف ــي امل ـي ــاه ،فـهــي إذا شـعــرت
ب ـقــرب أجـلـهــا ت ـس ــارع ال ــى مـغــارتـهــا
لتموت هناك بسالم».
وي ـل ـفــت ب ــاري ــش الـ ــى أن هـ ــذا ال ـنــوع
الـنــادر مــن الثدييات البحرية يمكن
أن ي ـع ـي ــش ل ـغ ــاي ــة  ٥٠عـ ــامـ ــا ،وه ــي
اع ـت ـب ــرت م ــن ال ـح ـي ــوان ــات الـشــائـعــة
ع ـلــى ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي الـصـخــري
حـتــى أوائـ ــل الـثــاثـيـنـيــات ،وصنفت
بأنها منقرضة في لبنان منذ أوائل
الستينيات ،لكن الحـقــا تــم تسجيل
وج ــوده ــا ف ــي بـ ـي ــروت ،ك ـمــا وج ــدت
فقمة من هذا النوع ميتة في طرابلس
بعدما علقت في شباك الصيادين.
ب ــدوره ،يقول أسعد ســرحــال ،رئيس
جمعية حماية الطبيعة فــي لبنان،
إن فقمة الــراهــب املتوسطية مهددة
بـ ــاالن ـ ـقـ ــراض ومـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ـق ــط فــي
ال ـب ـحــر األب ـي ــض امل ـت ــوس ــط ،وتــوجــد
جماعة صغيرة بالقرب من سواحل
ش ـمــال غ ــرب أفــريـقـيــا .شــوهــدت عــام
 2014ع ــائ ـل ــة ص ـغ ـي ــرة م ـك ــون ــة مــن
بــالــغ ويــافــع مـقــابــل صـخــرة الــروشــة
في رأس بيروت في لبنان .وتعيش
فــي الـســواحــل الرملية أو الصخرية
القريبة من الكهوف البحرية النائية
والهادئة التي تلجأ إليها.
وسـ ـيـ ـص ــدر سـ ــرحـ ــال ق ــريـ ـب ــا ك ـتــابــا
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـثـ ــدي ـ ـيـ ــات ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
َ
الـشــرق األوس ــط» تـشــارك فــي تأليفه
م ــع ال ـكــاتــب الـبـحــريـنــي سـعـيــد الـلــه
الخزاعي يتضمن توثيقًا ألكثر من
 ٥٠٠نوع من الثدييات في املنطقة.

ـ ـ تــرك مقعد لحركة أمــل فــي الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وواح ـ ـ ـ ـ ــد ل ــاشـ ـت ــراك ــي،
وواح ـ ــد ل ـل ـقــوى امل ـس ـي ـح ـيــة؛ ل ـكــن بــات
واض ـح ــا أن ه ـنــاك تـنــافـســا كـبـيـرًا بني
ال ـك ـتــل األس ــاس ـي ــة ف ــي ح ــرك ــة أم ـ ــل ،إذ
ي ـض ـغــط أمـ ــن سـ ـ ّـر ال ـن ـقــابــة مصطفى
ف ــواز املــوعــود مــن «الـتـحــالــف» بــإعــادة
ّ
للسر ،من أجل انتخاب
انتخابه أمينًا
ع ـلــي حـ ـن ــاوي ،ل ـكــن ق ــواع ــد مـهـنــدســي
حــركــة أم ــل ت ـت ــداول ب ـمــرشــح آخ ــر هو
املـهـنــدس مـحـمــد شـمــس ال ــدي ــن .حسم
هذا السجال يتطلب من مسؤول املهن
ّ
الحرة في حركة أمــل سامر عاصي أن
يـمــارس مهماته الحزبية بعدما ُعـ ِّـن
أخ ـي ـرًا ف ــي املــؤت ـمــر ال ـع ــام لـحــركــة أمــل
الذي انعقد قبل أيام.
ّ
أم ـ ــا االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،ف ـق ــد رش ـ ـ ــح م ـ ــروان
ش ـ ـ ّـروف أو ول ـي ــد م ــاع ــب ،ل ـكــن حسم
االسم ينتظر قرارًا من القيادة الحزبية.
أم ــا املـقـعــد امل ـتــروك لـلـقــوى املسيحية،
ف ـق ــد ك ـ ــان م ـخ ـص ـصــا ل ـل ـك ـت ــائ ــب عـلــى
ّ
الحر حصل
أســاس أن التيار الوطني
ع ـل ــى ت ـم ـث ـيــل ف ـ ــرع املـ ـعـ ـم ــاري ــن ،لـكــن
الكتائب قــد تنسحب بسبب «ال ـبــازار
السياسي» املبني على أســاس «حفلة
تـ ـك ــاذب ب ــن األض ـ ـ ــداد ف ــي ال ـس ـيــاســة
ستنتهي بــانـتـهــاء تــاقــي مصالحهم
السياسية».
يقول أحد النقابيني إن تقاطع املصالح
ال ـن ـق ــاب ـي ــة مـ ــع املـ ـص ــال ــح ال ـس ـيــاس ـيــة
ك ــان أمـ ـرًا عــاديــا فــي انـتـخــابــات نقابة
امل ـه ـنــدســن ،ل ـكــن ال ـي ــوم أص ـب ــح األم ــر
ره ـن ــا بــامل ـصــالــح ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـص ـرًا،
وبــالـتــالــي لــم يـعــد هـنــاك إمـكــانـيــة ألي
مرشح خارج القواعد الحزبية.

ويصل طول فقمة الراهب املتوسطية
ال ــى  2.4مـتــر والـ ــوزن ال ــى  320كلغ.
ل ــون الـجـسـ ّـم مــن األع ـلــى أس ــود لــدى
ال ــذك ــور ،وبــنــي أو رم ــادي قــاتــم لــدى
اإلن ــاث ،أمــا في أسفل الجسم ففاتح
لإلناث وقريب من األبيض في حالة
الذكور .وهي حيوانات نشطة أثناء
الـنـهــار وتعيش فــي حــالــة انـفــراديــة،
هادئة في معظم األوقــات وال تصدر
األصوات إال مع بداية فترة التزاوج.
وقــد تشكل مستعمرات فــي املناطق
النائية ،إال أنها تبقي على فرديتها.
يمكنها الغوص ملسافات تصل الى
 100مـتــر أث ـنــاء بحثها عــن الـطـعــام.
وت ـصــل إل ــى مــرح ـلــة ال ـن ـضــج ب ـعــد 4
س ـن ــوات .تـلـجــأ الـفـقـمــة ال ـحــامــل إلــى
الكهوف التي يصعب الوصول إليها
حتى تلد .والدة الصغار تكون عادة
فـ ــي ف ـص ــل الـ ـخ ــري ــف .وتـ ـتـ ـغ ــذى مــن
األس ـم ــاك ورأس ـي ــة األق ـ ــدام وب ــال ــذات
األخطبوط.
يؤكد سرحال أن املطلوب اآلن حماية
ذكــر الفقمة الــذي شوهد مــع عائلته
م ــن ق ـب ــل ف ــي الـ ــروشـ ــة ،وهـ ــو حــالـيــا
يعيش حــالــة مضطربة ألن ــه يبحث
ً
عــن زوج ـتــه الـتــي تحمل طـفـلــه ،آمــا
أن يـتـمـكــن ال ــذك ــر م ــن ال ـع ـث ــور على
شــريـكــة ج ــدي ــدة وإال فــإنــه سـيـغــادر
بحر بيروت نهائيًا ،إذا ما استطاع
ال ـن ـج ــاة .وط ــال ــب ال ـس ـل ـطــات املعنية
بـفـتــح تـحـقـيــق ف ــي الـ ـح ــادث لـلـتــأكــد
من سبب وفــاة الفقمة وما إذا كانت
بالفعل قد تعرضت للقتل.
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أخبار
الئحة مطالب ّ
موحدة لموظفي
القطاع العام
ملناسبة انعقاد مجلس مندوبي رابطة موظفي
اإلدارة الـعــامــة فــي  14نـيـســان ال ـجــاري ،تقدم
نائب رئيس الرابطة ،وليد الشعار ،باقتراحات
متعلقة بـمــوضــوع سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب،
وتقديمات تعاونية موظفي الــدولــة ،والقروض
املصرفية ،واإلصالحات اإلدارية ،ليتم إقرارها
من قبل املندوبني ،وتكون بمثابة الئحة مطالب
موحدة للموظفني في القطاع العام للعمل على
إقرارها.
ولخص الشعار االقتراحات املتعلقة بالسلسلة:
إعطاء موظفي الفئة الرابعة من حملة اإلجازات
الجامعية  15درجة ،وموظفي الفئة الثالثة وما
فوق  11درجة من أجل تحقيق العدالة مع باقي
القطاعات ،وزيادة قيمة الدرجات لتكون بنسبة
 %5من الراتب لجميع الفئات.
أمــا في ما يتعلق بتقديمات تعاونية موظفي
الدولة ،فاقترح إعطاء منح تعليمية على أساس
متوسط قيمة املساعدات التي تدفع ألساتذة
الجامعة اللبنانية والقضاة وموظفي الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة،
وتغطية األمراض املستعصية  %100وإيجاد
حل ملسألة تقديم املساعدات املرضية لناحية
ال ـش ـك ــل ك ــون ـه ــا م ــره ـق ــة ل ـل ـمــوظــف وتـتـطـلــب
ساعات من االنتظار.
كــذلــك اق ـت ــرح إن ـش ــاء ص ـن ــدوق ل ــدى تـعــاونـيــة
موظفي الدولة إلقراض املوظفني ،يمنح قروضًا
سكنية بنفس شروط صناديق القوى األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ،وإب ـ ــرام ع ـقــد ج ـمــاعــي م ــع أحــد
املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة أو م ــع بـعـضـهــا لـتــأمــن
قروض شخصية للموظفني بفوائد منخفضة.
وح ــول مــوضــوع اإلصــاحــات اإلداريـ ــة ،اقترح
ال ـش ـع ــار ح ـصــر ال ـت ـع ـيــن ف ــي ال ـف ـئ ـتــن األول ــى
وال ـثــان ـيــة ب ــامل ــاك اإلداري واع ـت ـمــاد األقــدمـيــة
والكفاءة والسمعة الحسنة كمعايير للترفيع،
وإلغاء األعمال اإلضافية واستبدالها بمقابل
قدره  10درجات ،ومنع تعدد اللجان ذات البدل
وتوزيعها بشكل عــادل ومــوضــوعــي ،ورفــض
أي زيادة على ساعات العمل رفضًا قاطعًا.
سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ الميناء
عـثــر «مــركــز رص ــد الـحـيــاة الـبـحــريــة وســامــة
ال ـش ــواط ــئ» ف ــي «جـمـعـيــة ك ـشــاف الـبـيـئــة» في
لبنان ،للمرة الثانية في أقل
مـ ــن شـ ـه ــر ،ع ـل ــى سـل ـحـفــاة
ب ـحــريــة نــاف ـقــة ع ـلــى شــاطــئ
املـ ـيـ ـن ــاء ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس مــن
ف ـص ـي ـل ــة careta careta
ضخمة ال ــرأس يبلغ طولها
 1،20سنتم وعرضها  80سنتم ،غرقت بعدما
عـلـقــت ب ـش ـبــاك ص ـي ــادي ــن وق ــذف ـه ــا املـ ــوج الــى
الشاطئ.
اليوم العالمي للتوعية في شأن التوحد
ملناسبة اليوم العاملي للتوعية في شأن التوحد،
أضيء املبنى الرئيسي للمركز الطبي للجامعة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ( )AUBMCومـبـنــى
ب ـي ــار أبـ ــو خ ــاط ــر ف ــي امل ــرك ــز م ـس ــاء أول من
أمــس بــاألنــوار الــزرقــاء ،ضمن مـبــادرة «اإلنــارة
ال ــزرق ــاء» ال ـتــي تـشـمــل مـبــانــي وم ـعــالــم كثيرة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـ ــدول بـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم الـعــاملــي
للتوعية في شــأن التوحد .وأوضـحــت جمعية
 OpenMindsأنها نظمت هذا الحدث بالتعاون
مع  AUBMCوعيادة األطفال املميزين ،سعيًا
ّ
بالتوحد الذي يعانيه
إلى «رفع منسوب الوعي
آالف األطـفــال في لبنان وعـشــرات املاليني في
كل أنحاء العالم» .وكانت الجمعية العامة لألمم
امل ـت ـحــدة ق ــد أقـ ــرت ب ــاإلج ـم ــاع ف ــي ع ــام 2007
اعـتـبــار الـثــانــي مــن نـيـســان مــن كــل ع ــام يومًا
عــاملـيــا لـلـتــوعـيــة ف ــي ش ــأن ال ـتــوحــد ،م ــا جعله
واحدة من بني ثالث قضايا صحية تخصص
لها األمم املتحدة أيامًا خاصة.

