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تقرير

ّ
بدنا نحاسب تعري معمل الجية :سرقة عالمكشوف
فاتن الحاج
يـقــف ع ــدد مــن مــوظـفــي مـعـمــل الجية
الحراري في الداخل يواكبون الحراك
في الخارج .يقول لهم أحد املعتصمني:
«شــايـفـيـنـكــم كـيــف عــم تــرمــوا الـفـيــول
بالبحر» .يبادرهم آخر بطلب بسيط
«بــدنــا يــاكــم مـعـنــا ...خصمنا واح ــد».
يبتسمون .دقــائــق وينكسر الحاجز
بني الطرفني .يتحمس أحــد املوظفني
ل ـل ـكــام ف ـي ـه ـمــس« :ب ـش ــرب ــون ــا حليب
م ــن شـ ــان م ــا ي ـص ـيــر م ـع ـنــا س ــرط ــان،
مـفـتـكــريــن إنـ ــو ال ـح ـل ـيــب بـيـشـفــي من
املوظفني:
السرطان» .يمازح معتصم
ّ
«مـ ــا ت ـق ــوم ــوا ت ـق ـط ـعــوا ال ـك ـهــربــا عــنــا
الليلة».
اعـتـصــام مـجـمــوعــة #بــدنــا_نـحــاســب
ّ ّ
أمـ ــام امل ـع ـمــل ل ــم ي ـكــن ح ــاشـ ـدًا ،إال أن
م ــا م ـ ّـي ــز ه ـ ــذه امل ـح ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة فــي
ب ـنــك أه ـ ــداف امل ـج ـم ــوع ــة كـ ــان ت ــزويــد
املواطنني بمعطيات عن مكامن الهدر
والـفـســاد فــي قـطــاع الـكـهــربــاء عمومًا
واملعمل خصوصًا .وقد نالت السلطة
نصيبها من شتائم املشاركني الذين
هـ ـتـ ـف ــوا« :وي ـ ـنـ ــن ويـ ـن ــن ال ـك ـهــرب ـج ـيــة
ببيروت وبالجية ،شركة كهربا لبنان
سرقة عاملقطوعية ،فساد ومحسوبية
وش ـب ـي ـحــة وب ـل ـط ـج ـيــة ه ـ ــون بـمـعـمــل
ال ـج ـي ــة ،دول ـت ـن ــا دولـ ـ ــة ح ــرام ـي ــي مــن
الزهراني للجية».
املـ ـجـ ـم ــوع ــة أع ـ ـ ـ ـ ّـدت ل ـل ـغ ــاي ــة مـلـصـقــا

ّ
ـارات
وزع ـتــه عـلــى املعتصمني والـسـيـ ّ
العابرة .املحامي واصف الحركة فند
ّ
ل ـل ـم ـشــاركــن امل ـع ـط ـيــات ش ــارح ــا «أن
معمل الجية الــذي يحرم أهل املنطقة
م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء يـ ـ ـ ـ ّ
ـزود م ـع ـمــل سـبـلــن
األكثر ضررًا بالكهرباء  ، 24/24بقوة
 12مـ ـيـ ـغ ــاوات» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أوض ــح
ّ
أن امل ـع ـمــل ق ــدي ــم ولـ ــم ي ـجــر تـحــديـثــه
م ـنــذ إن ـش ــائ ــه عـ ــام  ،1956وح ــراق ــات
امل ـج ـمــوعــات ي ـفــوق عـمــرهــا  40سـنــة،
وم ــا ينتجه هــو  90م ـي ـغــاوات بينما
ميغاوات .على
هو مجهز إلنتاج 150
ّ
مستوى الهدر ،قال إن «الدولة دفعتنا
 400مليون دوالر بــدل إيـجــار بواخر

اسـ ـتـ ـع ــان ــت بـ ـه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،بـ ـص ــورة
ّ
فتحول
مؤقتة ،لتنفيذ خطة الكهرباء،
املؤقت إلى دائــم ،كذلك فإنها وعدتنا
بخطة إنشاء معامل إنتاج جديدة في
الـجـيــة والـ ــذوق خ ــال خـمــس سـنــوات
تبدأ من عام  2010مع وعد بتغذية 24
ساعة كهرباء ،انتهت املــدة والتغذية
إلى تراجع ولبنان متجه إلى الظالم».
ال ـس ـل ـطــة وضـ ـع ــت ،ب ـح ـســب ال ـحــركــة،
م ــوازن ــة مـلـيــار ومـئـتــي مـلـيــون دوالر
إلنشاء املعامل ،فصرفت ثلث املوازنة،
أي  400مـلـيــون دوالر ،عـلــى الـبــواخــر
ولم تنشئ املعامل ،في وقت ال تتجاوز
فـيــه كلفة تـحــديــث معمل الـجـيــة 250

مطالبة
بوضع فالتر
واستخدام
نوعية فيول
مطابقة
للمواصفات
(األخبار)

مليون دوالر .كذلك تأخرت الدولة عن
دفــع مستحقات املرحلة املنتهية من
املعمل الجديد الــذي باشرت إنشاءه
عبر الشركة الدنمركية ،فدفعت غرامة
بقيمة  40مليون يورو.
ً
ه ــو مـعـمــل ل ـل ـســرطــان ول ـي ــس مـعـمــا
ل ـل ـك ـهــربــاء ،ك ـمــا قـ ــال ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
ّ
الـ ـتـ ـل ــوث تـ ـخ ــط ــى امل ـ ـعـ ــدل ال ـط ـب ـي ـعــي
الــذي حددته منظمة الصحة العاملية
بـ ـ ــأشـ ـ ــواط ،ك ــذل ــك س ــاه ــم فـ ــي زيـ ـ ــادة
أمراض السرطان والربو وااللتهابات
الـ ــرئـ ــويـ ــة ألب ـ ـنـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة امل ـح ـي ـطــة
باملعمل.
الـ ــافـ ــت مـ ــا قـ ــالـ ــه ل ـج ـه ــة أن الـ ــدولـ ــة
تستورد نوعني من الفيول :نوع جيد
ل ـل ـبــاخــرتــن ال ـتــرك ـي ـتــن وآخ ـ ــر رديء
ملعامل الـكـهــربــاء ،وهــو يسبب تلوثًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وق ـ ــد اس ـت ـع ـم ــل ه ـ ــذا ال ـف ـي ــول
ال ــرديء مــرة فــي الـبــاخــرة الــواقـفــة في
الجية ،ما أدى إلى توقفها.
الحركة الــذي طالب بإعطاء الكهرباء
م ـج ــان ــا  24س ــاع ــة ألهـ ــالـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ً
املحيطة باملعمل ،اقترح حلوال علمية
ً
ملعالجة األزمـ ــة .دع ــا أوال إل ــى تنفيذ
خطة تحديث وتـطــويــر معمل الجية
وزيادة قوته االنتاجية ،ثم أكد أهمية
وضع فالتر بمواصفات عالية الجودة
واستخدام نوعية فيول جيدة مطابقة
ل ـل ـم ــواص ـف ــات ال ـع ــامل ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام
 OXYGENE METERSلقياس نسبة
األوكسيجني في الدخان الصادر عن

املعمل واستعمال )OPACEMETERS
( ل ـق ـيــاس ك ـثــافــة ال ــدخ ــان املـتـصــاعــد
ل ـض ـبــط عـمـلـيــة ال ـح ــري ــق .ول ـف ــت إلــى
ض ــرورة تجهيز مـجـمــوعــات االنـتــاج
ف ــي املـعـمــل ب ــوح ــدات مـعــالـجــة تضخ
م ـ ـ ــواد إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول
م ــن أج ــل خ ـفــض االن ـب ـعــاثــات (بـلـغــت
ن ـس ـبــة ان ـب ـع ــاث ــات ال ـ ـغـ ــازات الــدف ـي ـئــة
لعام  2014نـحــو 7261جيغا غــرام من
م ـخ ـل ـفــات ث ــان ــي أوك ـس ـي ــد ال ـك ــرب ــون).
ومن االقتراحات إقامة صيانة دورية
ومستمرة ملـعــدات االنـتــاج واستبدال
غ ـي ــر ال ـص ــال ــح م ـن ـهــا وت ـع ـي ــن لـجـنــة
خ ـب ــراء بـيـئـيــن وأطـ ـب ــاء ل ــدراس ــة أثــر
الـ ـتـ ـل ــوث ع ـل ــى ص ـح ــة عـ ـم ــوم أه ــال ــي
البلدات املجاورة.
سليم ّ
حمية تحدث باسم أهالي برجا
ف ـق ــال إن ـن ــا «ل ـس ـنــا ب ـق ـرًا أو غـنـمــا في
ً
حظيرة أحد ،جئنا عماال ومهندسني
وأس ــات ــذة وط ــاب ــا ال نـمـثــل ل ــون ــا وال
مذهبًا وال فئة نطالب بحق وال نطلب
صدقة .نحن هنا وسنكون هنا في كل
لحظة ،إذا لم تعطونا حقوقنا».
أجـ ــود ال ـع ـي ــاش ،ع ـضــو حـمـلــة إق ـفــال
مطمر الناعمة ،كان هنا أيضًا ليقول:
«لن تقتلونا بسمومكم ،لن نسمح لكم
بسرقة أموالنا» ،متوجهًا إلى النائب
وليد جنبالط بالقول« :كــان عليك أن
تضع الفلتر أو أن تقفل الخط الثاني
ً
ـدال مــن أن ّ
تسمم
مــن معمل سلبني ب ـ
أهلنا».

تقرير

ّ
إخالء سبيل :صون حقي التظاهر والتمتع بالمساحات العامة
يــوم السبت ،شهدت الدالية -الروشة
اح ـ ـت ـ ـف ـ ــاال ب ـ ـ ــاخ ـ ـ ــاء س ـ ـب ـ ـيـ ــل ج ـم ـي ــع
م ــوق ــوف ــي/ات الـ ـح ــراك الـشـعـبــي منذ
انـ ـط ــاقـ ـت ــه ف ـ ــي  21ت ـ ـ ّـم ـ ــوز املـ ــاضـ ــي.
وبحسب الـجـهــات الــداعـيــة لالحتفال
فــان  24مــن املخلى سبيلهم مــا زالــت
ت ـن ـت ـظ ــره ــم م ـح ــاك ـم ــات ع ـس ـك ــري ــة9 ،
م ـن ـهــم قـ ــاصـ ــرون .ت ـخ ـل ـلــت االح ـت ـف ــال
كلمة للجهات الداعية ،وكلمة للجنة
امل ـح ــام ــن ل ـل ــدف ــاع ع ــن امل ـت ـظــاهــريــن،
وش ـهــادة ألحــد املــوقــوفــن القاصرين
عــن استخدام العنف واالهــانــات معه
أثناء توقيفه .كذلك أطلق أحد ّ
صيادي
الدالية صرخة باسمهم للحفاظ على
الدالية ،آخر املساحات العامة ومصدر
رزقهم وعيشهم .كذلك افترش الناس
األرض وال ـح ـصــر ،وت ـنــاولــوا الـطـعــام
والشراب معًا ،وشارك بعض الفنانني
عروضًا موسيقية مع الحاضرين/ات،
ّ
واستمر االحتفال
وأضيئت الشموع
حتى ساعات الليل األولى.
وق ــال بـيــان الـجـهــات الــداع ـيــة (الشعب
يــريـد ،جايي التغيير ،الحملة األهلية
للحفاظ على دالـيــة الــروشــة ،واملفكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة) «ان هـ ــذا ال ـع ـنــف األم ـنــي
املباشر ضد الحريات العامة ،يتقاطع
م ــع ع ـنــف ت ــاري ـخ ــي ت ـم ــارس ــه الـسـلـطــة
ذاتها ضد املساحات العامة .فالسلطة
القائمة على الفساد واملحاصصة هي
التي تضرب الحريات العامة وحريات
التظاهر والعمل النقابي ،كما تضرب
املـ ـس ــاح ــات ال ـع ــام ــة م ــن أج ـ ــل تـعـطـيــل
امـ ـك ــان ــات ال ـت ـج ـمــع ال ـش ـع ـبــي وال ـع ـمــل
ال ـس ـيــاســي .ف ـفــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــريــن
األخ ـي ــرة ،ت ـحـ ّـول وس ــط مــديـنــة بـيــروت
ومعظم ساحلها تحت نير الخصخصة
النيوليبرالية الـتــي طبقتها ورعتها
الحكومات املتعاقبة بمختلف أحزابها،
الى جزر تملكها شركات خاصة تطرد
ال ـ ـنـ ــاس ومـ ـح ــالـ ـه ــم/ن وأسـ ــواق ـ ـهـ ــم/ن
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وت ـم ـن ـع ـه ــم/ن مـ ــن دخـ ــول
مــدي ـن ـت ـهــم/ن ،إم ــا تـحــت ذرائ ـ ــع ضبط
األم ــن ،وام ــا بسبب األس ـعــار الباهظة،

ومن أبرز هذه الساحات ساحة النجمة،
ساحة الـبــرملــان .وفــي الـسـنــوات الثالث
األخ ـ ـيـ ــرة ،وص ـل ــت م ــوج ــة خصخصة
الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـ ــى دالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــروش ـ ـ ــة ،آخ ــر
املـ ـس ــاح ــات امل ـش ـت ــرك ــة والـ ـع ــام ــة عـلــى
س ــاح ــل ب ـ ـيـ ــروت ،الـ ـت ــي ت ـم ـت ــاز بـقـيـمــة
إجتماعية وثقافية فريدة ،وتضم ثروة
غنية ب ــاألن ــواع النباتية والحيوانية،
إض ــاف ــة إل ــى اآلث ـ ـ ــار .فـمـنــذ ع ــام ،2013

ُ
ُ
طــرد الـصـيــادون مــن داليتهم ،وهدمت
ُ
أك ـش ــاك ـه ــم وم ـط ــاع ـم ـه ــم ،واس ــتـ ـح ـ ِـدث
س ـي ــاج ي ـع ــرق ــل الـ ــدخـ ــول إلـ ــى املـنـطـقــة
وي ـم ـه ــد إلق ــام ــة مـ ـش ــروع اس ـت ـث ـمــاري
ضخم سيدمر املوقع ويمنع العامة من
الوصول الى البحر».
واض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان «ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مــن
القمع والعنف ،نجح الحراك الشعبي
حـتــى اآلن فــي تحقيق ع ـ ّـدة ان ـجــازات

مــن بينها اع ــادة بصيص األم ــل الــى
الناس ،واسقاط مناقصات النفايات
وسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات املـ ـ ـط ـ ــام ـ ــر ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
امل ـس ــاح ــات ال ـع ــام ــة ع ـبــر ال ـت ـظــاهــرات
واملـ ـب ــادرات مـثــل س ــوق أب ــو رخــوصــة
واسـتـعــادة الــدالـيــة بــالـقــوة الشعبية،
وط ـب ـع ــا فـ ــرض اخـ ـ ــاء س ـب ـيــل جـمـيــع
امل ـع ـت ـق ـل ــن/ات .الـ ـي ــوم ،نـجـتـمــع هنا
ف ــي ال ــدالـ ـي ــة ،وب ـح ـض ــور املـعـتـقـلــن/

ات امل ـحــرريــن/ات الــذيــن تنتظر عــددًا
م ـن ـه ــم مـ ـح ــاكـ ـم ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ،تـحــت
عنوان «اخالء سبيل» لنؤكد ضرورة
حفظ وصون حقي التظاهر والتمتع
باملساحات العامة ،وتقديرًا وتضامنًا
مـ ـ ــع املـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــن/ات ،ومـ ـ ـ ــع ج ــرح ــى
وم ـصــابــي/ات ال ـحــراك وعـلــى رأسـهــم
الشاب محمد قصير».
(األخبار)

مصرف لبنان

طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم
عم ًال بأحكام قانون النقد والتسليف ،يعلن مرصف لبنان عن رغبته بيع العقارات واالقسام التالية بوضعها املادي والواقعي والقانوين عن طريق إستدراج عروض بالظرف املختوم:

املنطقة العقارية
جويا
شاتني
مزيارة
النبطيه التحتا
املصيطبة
السمقانية
الليليك
حارة حريك
القبة
بعورته
سوق الغرب
سوق الغرب
ذوق مكايل
رصبا
غبالة
غدراس
فتقا
فيطرون

رقم العقار
عقارات عدد 3
1,000--999
4,677
707--701
3,097
304
257
194
2,589
680
602
917--916
1070
996
600
66--44
عقارات عدد 5
عقارات عدد 13

رقم القسم

4
4-D
B6
16
4

3--2

التقريبية
املساحةم.م.
19,897
9,583--3,070
881
101
34
57
675
977
مبني 2,880
1,172--1,217
777
715--775
5,640
9,180--5,680

الوصف
عقارات عىل طريق عام جويا مقابل محطة الدايخ
عقاران يف جوار كنيسة «سيدة البشارة» االثرية
عقار يف محلة الديورية أو حقول الدالم
عقاران يف محلة البستان رشقي مركز الدفاع املدين

مخزن ومستودع يف االريض والسفيل االول  -شارع االمام ايب حنيفة  -سوبرماركت  TWINS DRUGSTOREسابقاً

شقة سكنية يف الطابق السفيل  -مرشوع العني السكني
مخزن يف األريض مع متخت  -أول منطقة حي السلم مقابل أفران الهادي
مكتب يف الطابق الخامس  -سنرت املختار مقابل معهد CIS
مستودع يف السفيل الثاين قبالة مبنى مريا بالقرب من جامع دوحة عرمون
عقار يف منطقة بعورته  -قضاء عاليه
عقار ضمنه اوتيل سويت ريزيدانس سابقا  -طريق عام سوق الغرب كيفون
قطعتا ارض إحداها ضمنها بناء من  4طوابق عىل طريق عام سوق الغرب-عيتات
عقار مالصق ملرشوع VAL DE ZOUK
مستودعان يف بناية  KASLIK TOWERSخلف مجمع أكروبوليس
عقار يف منطقة غبالة  -قضاء كرسوان
عقاران عىل حدود منطقتي فتقا وغدراس يف الجهة املقابلة لدير إم النور
عقارات عىل حدود منطقتي فتقا وغدراس يف محيط دير إم النور
عقارات بعد مزار سانت ريتا وعىل حدود مجرى نهر الصليب

ميكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كيل او جزيئ.
ميكن اإلطالع عىل ملفات العقارات واألقسام املذكورة ورشوط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية األصول العقارية واملالية  -مرصف لبنان الطابق الخامس املبنى الجديد ،شارع أمريكا  -بريوت هاتف
 01/343302أو  01/343304أو  01/750000مقسم رقم  4552أو ( 4567يستوىف مبلغ  / 60,000 /ل.ل .عن كل طلب)
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النامذج املعدة لهذه الغاية بالظرف املختوم لدى أمانة رس مديرية األصول العقارية واملالية لقاء إشعار باإلستالم خالل مدة ال تتعدى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الواقع يف 29
ترشين االول  2015ضمناً.
ّإن مرصف لبنان ليس مقيداً باملوافقة عىل اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته املطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهام كان مصدره وسببه.

لالطالع عىل محفظة مرصف لبنان العقارية ميكن زيارة املوقع األلكرتوين عىل العنوان  www.bdl.gov.lb :أو www.banqueduliban.gov.lb

