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مجتمع

مجتمع
تقرير

قضية

َ
ّ
فوضى «ع مد النظر»!

مناقصة معمل الكفور:
كالكيت ثالث مرة!

محال الـ  optiqueوبيع العدسات الالصقة
في لبنان قانون
لمزاولة مهنة صنع النظارات
الطبية وبيعها عمره
نصف قرن .وفي لبنان ،أيضًا،
يفحص النظر من ال ترخيص
لديه بمزاولة المهنة،
وتباع العدسات الالصقة،
الطبية وغيرها ،في محال
الحالقين ولدى بائعي َ
الـ«فوبيجو» .فوضى «ع
ّ
مد النظر» تحكم قطاع
المهن البصرية

ّ
النظارات
الشمسية
ي ـغ ـي ــب ال ـت ـن ـظ ـيــم أي ـضــا
عـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــارات
الـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة .ي ـن ـص ــح
ن ـق ـيــب امل ـه ــن ال ـب ـصـ ّ
ـريــة
أح ـ ـمـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ّـري بـ ـش ــراء
هــذا الـنــوع مــن النظارات
مــن مــراكــز مــزاولــة املهن
ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ف ـق ــط ،ال من
محال األلبسة أو محال
بـيــع أدوات الــزي ـنــة .كما
ينصح ،في حال شرائها
م ـ ـ ــن أي م ـ ـك ـ ــان آخ ـ ـ ــر،
بفحص زجاجاتها في
ّأي من هذه املراكز.

ريم طراد
قانون عمره خمسون سنة ،أي
بني
ٍ
قبل أن يشيع اسـتـخــدام العدسات
ال ــاص ـق ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وآخ ـ ــر يـقـبــع
منذ  15عامًا حبيس أدراج اللجان
ال ـ ـنـ ـي ــابـ ـيـ ــة ،يـ ـعـ ـي ــش قـ ـ ـط ـ ــاع امل ـه ــن
الـبـصــريــة ف ــي ح ــال فــوضــى تسمح
ببيع العدسات الالصقة ومحاليلها
ً
في محال «الكوافير» ،مثال!
ّ
البصرية أحمد
بحسب نقيب املهن
ش ـ ـ ّـري ،تــزخــر األسـ ـ ــواق الـلـبـنــانـيــة
ب ـ ـعـ ــدسـ ــات الصـ ـ ـق ـ ــة ال ت ـس ـت ــوف ــي
الشروط واملعايير الــازمــة ،وتباع
فـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــراكـ ـ ــز م ـ ـ ــزاول ـ ـ ــة املـ ـه ــن
ّ
الـبـصـ ّ
ـريــة ،أو مــا يـعــرف بـمـحــال الـ
 .optiqueويلفت الــى أنــه «يجب أن
ّ
تمر العدسات الالصقة املستوردة
ّ
عـ ـل ــى م ـع ـه ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـع ـل ـم ــي ــة
ل ـت ـخ ـض ــع ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات الـ ــازمـ ــة،
ث ـ ـ ّـم ع ـل ــى وزارة ال ـص ـح ــة ل ـل ـتــأكــد
ّ
م ـ ــن ح ـي ــازت ـه ــا تــرخ ـي ـصــا ف ــي بـلــد
املنشأ ،قبل طرحها في األســواق».
تستوي في ذلــك العدسات الطبية
وتلك ّ
امللونة التي يجب أن تخضع
ّ
ل ـش ــروط ب ـيــع ال ـع ــدس ــات ال ـع ــادي ــة،
ألنها على تماس مباشر مع العني.
وعـ ـ ــدم مـ ــراعـ ــاة ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط قــد
يكون له عواقب وخيمة ،تصل إلى
ّ
حد فقدان البصر .هذا «ما يجب».
ّأما ما يحصل ،في الواقع ،فمختلف
ت ـم ــام ــا ،إذ ُي ــدخ ــل ت ـ ّـج ــار ك ـثــر إلــى
األس ـ ــواق ع ــدس ــات غـيــر مستوفية
للشروط وال تخضع ألي اختبارات

أمال خليل

قانون «ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات» المعمول به ّ
حاليًا عمره خمسون عامًا (مروان طحطح)

ّ
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ــن دون ال ـت ــأك ــد من
ً
شـحـنـهــا ب ـط ــرائ ــق س ـل ـي ـمــة ،فـضــا
عــن بيعها فــي غـيــر مــراكــز مــزاولــة
املـهــن الـبـصــري ّــة ،كـمـحــال تصفيف
الشعر أو محال بيع أدوات الزينة
والـ«فوبيجو».
ال ـف ــوض ــى ن ـف ـس ـهــا ت ـن ـس ـحــب عـلــى
مـ ــراكـ ــز مـ ــزاولـ ــة املـ ـه ــن ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة.
ّ
ف ـب ـعــض مـ ـح ــال الـ ـ ـ « optiqueغـيــر
حــاص ـلــة ع ـلــى تــرخ ـيــص أس ــاس ــا»،
ّ
بحسب النقيب .وحتى في املحال
ّ
امل ــرخ ـص ــة ،ق ــد ي ـقــوم ب ـق ـيــاس نظر
امل ــري ــض ت ـق ـنــي غ ـي ــر م ـخ ـت ـ ّـص ،إذ
إن ق ــان ــون «م ـم ــارس ــة مـهـنــة صنع
ّ
حاليًا
وبيع النظارات» املعمول به
ص ـ ــادر ف ــي  ،1968وهـ ــو بـعـيــد كل

ّ
التطور في املهنة.
البعد عن مواكبة
فـهــذا ال ـقــانــون ،عـلــى سبيل املـثــال،
ال ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى إم ـك ــان ق ـيــام تقني
الـبـصــريــات بفحص الـعـيــون أو ال.
ّأمــا القانون الجديد املــوجــود أمــام
امل ـج ـل ّــس ال ـن ـي ــاب ــي م ـن ــذ  15ع ــام ــا،
فيصنف االختصاصيني في املهن
ال ـب ـصــريــة ض ـمــن ن ــوع ــن ،وي ـح ـ ّـدد
ٍّ
مـهــام كــل منهما :مـجــاز فــي قياس
النظر وصناعة األجهزة البصرية
ّ
يسمى «فاحص بصر» ،وتقني في
ّ
يسمى
صناعة األجـ ّهــزة البصرية ّ
البصريات» .األول مرخص
«تقني
له بفحص البصر بعد نيله شهادة
جامعية أو إجازة ّ
ّ
تقنية
قياس نظر
ّ
 .LTوه ـ ـ ــذا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص يـ ـ ــدرس

ّ
حاليًا في الجامعة اللبنانية وفي
ج ــام ـع ـت ــن خ ــاصـ ـت ــن .وي ـ ـسـ ــاوي
الـقــانــون الـجــديــد سـنــوات الــدراســة
الجامعية لالختصاص بـ 4سنوات

ّ
بعض محال الـ optique
غير حاصل على ترخيص
بمزاولة المهنة
ّ
ّ
تدريبية في كافة
إضافة إلى سنة
الـجــامـعــاتّ .أم ــا تـقـنــي الـبـصــريــات
ّ
فـ ـيـ ـح ــق لـ ـ ــه تـ ـصـ ـنـ ـي ــع الـ ـ ـن ـ ــظ ـ ــارات
وصرف وصفات الطبيب أو املجاز
فــي قياس النظر مــن دون أن يقوم

ب ــالـ ـفـ ـح ــص بـ ـنـ ـفـ ـس ــه .وب ــالـ ـت ــال ــي،
يحصر القانون الجديد فحوصات
ال ـن ـظــر ب ــامل ـج ــاز ف ــي ق ـي ــاس الـنـظــر
وبـطـبـيــب ال ـع ـي ــون .وي ـم ـنــع عــرض
الـ ـنـ ـظ ــارات والـ ـع ــدس ــات الــاص ـقــة
ّ
البصرية وبيعها
وأجهزة اإلعاقة
ّ
الطبية ،من ضمنها
في كافة املراكز
ع ـ ـيـ ــادات األط ـ ـبـ ــاء وال ـص ـي ــدل ـي ــات،
ك ـم ــا ي ـم ـنــع ب ـي ـع ـهــا «ب ــال ــواس ـط ــة»
ً
فــي امل ـن ــازل مـثــا (أو عـلــى وســائــل
االجتماعي!) ،ويحصرها
التواصل
ّ
ّ
بمحال الـ  optiqueاملرخصة.
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي وصـ ــل الـ ــى ال ـل ـجــان
الـنـيــابـيــة ع ــام  2003لــم يـقـ ّـر بعدما
واج ــه اعـتــراضــات مــن بعض أطباء
ّ
الـعـيــون الــذيــن يـعـتـقــدون ب ــأن هــذه

ّ
«ستخسرهم زبائنهم».
املهن
وف ــي انـتـظــار «ال ـت ــري ــاق» الـنـيــابــي،
أطلقت نقابة املهن البصرية أخيرًا،
بالتعاون مع وزارة الصحة ،حملة
«عيونك كنز انتبه ملا تختار وتأكد
مـ ــن وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـش ـ ـعـ ــار» .والـ ـشـ ـع ــار
املقصود هو الصق قانوني يحمل
ع ـب ــارة «م ــواف ــق عـلـيـهــا م ــن نـقــابــة
املهن البصرية ـ ـ لبنان» ،سيلصق
ابـ ـت ـ ً
ـداء مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل على
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــات ال ــاصـ ـق ــة
ومـحــالـيـلـهــا ال ـت ــي ح ـ ــازت مــوافـقــة
وزارة الصحة ،وذلك «لحماية بصر
املــواطـنــن وتـحــذيــرهــم مــن دكاكني
ّ
الغش والتزوير» ،وفق ّ
شري« ،وإل
فذنب املواطن على جنبه»!

تقرير

لبنان الرابع عالميًا في تعليم الرياضيات والعلوم

(هيثم الموسوي)

ّ
حل لبنان األول عربيًا والرابع عامليًا
لـنــاحـيــة جـ ــودة تـعـلـيــم الــريــاض ـيــات
والـ ـعـ ـل ــوم .ووف ـ ــق تــرت ـيــب «امل ـن ـتــدى
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي» ل ـع ــام ،2018
ّ
ح ــل ــت س ـن ـغ ــاف ــورة ف ــي امل ــرك ــز األول
وتبعتها فنلندا وسويسرا.
وي ـ ــأت ـ ــي ت ـص ـن ـي ــف «جـ ـ ـ ـ ــودة ت ـع ـل ـيــم
الــريــاضـيــات وال ـع ـلــوم» ضـمــن خانة
«ج ــودة التعليم الـعــالــي والـتــدريــب»
ّ
التي حــل لبنان فيها فــي املرتبة 74
ع ــامل ـي ــا .ك ـم ــا ت ـت ـض ـمــن هـ ــذه ال ـخــانــة

مؤشرات إضافية مثل «جــودة إدارة
ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس» الـ ـت ــي حـ ـ ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـنــان
ت ــاس ـع ــا ،و«جـ ـ ـ ــودة ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم»
(املرتبة .)18
ّ
وصنف لبنان في املرتبة  105من بني
 137دول ــة وف ــق «مــؤشــر التنافسية
العاملية» بنسخته لعام  2017ـ ـ ،2018
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـن ـت ــدى االق ـت ـص ــادي
العاملي ،متأخرًا أربع مراتب عن العام
املاضي .واعتمد املؤشر معايير عدة
لـتـقـيـيــم الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة لـلــدول

وتصنيفها ،منها عـمــل املــؤسـســات
ّ
(حل لبنان في املرتبة  .)124ويستند
تقييم أداء املؤسسات على مؤشرات
مثل حـقــوق امللكية وحـمــايــة امللكية
الفكرية وثـقــة الشعب بالسياسيني
واستقاللية القضاء وســواهــا .ومن
املـ ـع ــايـ ـي ــر املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة جـ ـ ـ ــودة ال ـب ـنــى
التحتية حيث جاء لبنان في املرتبة
 .113والالفت أن تقييم جودة البنى
الـتـحـتـيــة يشتمل مــن بــن مــؤشــرات
عــديــدة عـلــى ج ــودة الـبـنــى التحتية

لـلـسـكــك ال ـحــديــديــة ال ـت ــي أش ـي ــر إلــى
أنها «غير قابلة للتقييم» .وفي خانة
االب ـت ـكــار ج ــاء لـبـنــان فــي املــرتـبــة 58
عامليًا.
واعتبر التقرير أن «أداء لبنان مستقر
نسبيًا» ،الفتًا إلــى أن البالد تحاول
جــاهــدة لـتـطــويــر األع ـم ــال الـتـجــاريــة
واالستعداد التكنولوجي واالبتكار،
ّ
إال «أنها ال تــزال مثقلة بأعباء بيئة
االقتصاد الكلي الرديئة واملؤسسات
غير الكفوءة وســوق العمل» .وربــط

ال ـت ـقــريــر ب ــن ه ــذه ال ـن ـتــائــج وتــأثـيــر
«الوضع في سوريا والتدفق الكبير
لالجئني الــذي استنزف أكثر املــوارد
االق ـت ـصــاديــة ووض ــع ن ـظــام الصحة
والـتـعـلـيــم الــوطـنــي تـحــت الـضـغــط».
وأش ـ ــار إل ــى «ت ـحـ ّـســن ف ــي اس ـت ـخــدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بفضل زيــادة عرض نطاق اإلنترنت
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي واش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق
العريض».
(األخبار)

بقي مصير تلزيم معمل الكفور
معلقًا في نهاية االجتماع الذي
خـصــص ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي
ف ــي ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف ـ ـ
النبطية ،لفض العروض املقدمة
مل ـنــاق ـصــة اع ـ ـ ــادة ت ـل ــزي ــم مـعـمــل
معالجة النفايات .وعليه ،يبقى
مصير نفايات املنطقة معلقًا.
مصادر مواكبة لالجتماع قالت
إن املـ ـن ــاقـ ـص ــة انـ ـحـ ـص ــرت بــن
«ش ــرك ــة ال ـج ـن ــوب ل ـل ـم ـقــاوالت»
امل ــدع ــوم ــة م ــن ق ـبــل نــافــذيــن في
ح ــرك ــة ام ـ ــل وشـ ــركـ ــة «م ـع ـم ــار»
القريبة من حزب الله .انحصار
ك ـف ـي ــل بـ ـ ــأن ي ـع ـي ــد االم ـ ـ ـ ــور ال ــى
املــربــع األول كما فــي عــام .2015
في ذلك العام ،أزيحت «الجنوب
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت» عـ ــن جـ ـم ــع ون ـق ــل
نفايات بلديات النبطية وإدارة
مطمر الكفور وأجريت مناقصة
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـش ـغ ـيــل امل ـع ـم ــل ال ــذي
شـيــد لـصــالــح االت ـحــاد بتمويل
من االتحاد االوروب ــي ووصاية
وزارة ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة .وقــد
رس ـ ــت ح ـي ـن ـهــا امل ـن ــاق ـص ــة عـلــى
«مـعـمــار» مــدعــومــة مــن بلديات
حــزب الله فــي االتـحــاد ال سيما
مــديـنــة الـنـبـطـيــة .اال ان رئــاســة

االت ـحــاد املـحـســوبــة عـلــى «ام ــل»
أل ـ ـغـ ــت املـ ـن ــاقـ ـص ــة م ـس ـت ـخــدمــة
الـصــاحـيــات املـنــاطــة بــاالتـحــاد
بـحـســب ال ـع ـقــد .ب ـعــد أش ـهــر من
اق ـفــال املـعـمــل وانـتـشــار املكبات
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،اس ـ ـنـ ــد االت ـ ـحـ ــاد
تـش ـغـيـلــه الـ ــى ش ــرك ــة «دنـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ
الفاجيت» (مدعومة من «امل»)،
لكنها فشلت في ادارت ــه .اخيرًا،
أع ـ ـيـ ــد ط ـ ـ ــرح املـ ـن ــاقـ ـص ــة وس ــط
حــديــث ع ــن ت ــواف ــق ضـمـنــي بني
الـحــزب والـحــركــة لتطويق أزمــة
النفايات في املنطقة .و انتشرت
شــائـعــات حــول مــوافـقــة بلديات
«ام ـ ـ ــل» ع ـل ــى ت ـل ــزي ــم «م ـع ـم ــار».
لكن مـجــريــات اجـتـمــاع الجمعة
لــم تعكس ذلــك الـتــوافــق .رئاسة
االتحاد املحسوبة على الحركة
لـ ــم ت ـح ـس ــم امل ـن ــاق ـص ــة ل ـصــالــح
«م ـع ـمــار» ال ـتــي حـلــت أولـ ــى من
حـ ـي ــث الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،فــي
ح ــن ل ــم ت ـلــغ عـ ــرض «ال ـج ـنــوب
ل ـل ـم ـقــاوالت» رغ ــم ان صاحبها
عـلــي عـيــاش ق ــدم ثــاثــة أسـعــار،
االم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي اث ـ ـ ـ ـ ــار اع ـ ـت ـ ــراض
«م ـع ـمــار» .حـســم الـتـلــزيــم أحــالــه
االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ــى وزيـ ـ ـ ــرة الـتـنـمـيــة
اإلداري ـ ــة عـنــايــة عــز الــديــن التي
من املنتظر أن تــدرس العرضني
هذا االسبوع.

مفكرة
إحذروا «المنفخ» و«النفيخة»!
دعت جمعية «غرين آريا» الدولية الى مواجهة محاوالت بعض املسامك بيع
أسماك بحرية سامة .وأوضحت في بيان أمس أن هذه األسماك ممنوعة في
أوروبا ،محذرة من محاوالت بعض الصيادين التقليل من شأن السموم التي
ّ
تحتويها .وذكــرت بقرار وزارة الــزراعــة  1/676بتاريخ  27تموز  ،2011حول
«منع صيد ونقل وبيع واسـتـهــاك بعض أن ــواع األس ـمــاك» ،وال سيما منها
«النفيخة» و«املنفخ» ( Lagocephalus sppو  .)Torquigener sppوأكدت أن هذه
األسماك تحتوي على سم « tetrodotoxinوهو سم خطير ال ترياق له».

«بورصة الحرائق» إلى ارتفاع

تقرير

 1600مليار ليرة تنفقها الدولة
على الصحة واالستشفاء
ألف و 654مليار ليرة هو مجموع
إنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـح ــة
واإلس ـت ـش ـف ــاء س ـن ــوي ــا ،بحسب
«ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات» ال ـتــي
أح ـص ــت ،اس ـت ـن ــادًا ال ــى م ــوازن ــة
 ،2018نفقات الجهات الحكومية
ال ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــة املـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة
الصحة العامة ووزارة الشؤون
اإلج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واإلس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء
العسكري وصناديق التعاضد
ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب والـجــامـعــة
اللبنانية والقضاء.
وح ـ ـ ـ ــازت وزارة الـ ـصـ ـح ــة عـلــى
الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األك ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ــوم ـ ــي اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـل ــى
اإلس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء وال ـ ـص ـ ـحـ ــة (509
م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة) ،تـلـيـهــا نـفـقــات
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي لـلـضـمــان
اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وص ـ ـلـ ــت
مساهمات الدولة فيها الى نحو
 332مليار ليرة.
ّأم ـ ــا ب ـق ـيــة ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
الضامنة ،فقد تــوزعــت نفقاتها
على الشكل اآلتي:
ـ ـ تعاونية موظفي الــدولــة328 :
مليار ليرة.
ـ ـ االستشفاء في الجيش247,4 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ االس ـت ـش ـف ــاء ف ــي ق ـ ــوى األم ــن
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الداخلي 137,7 :مليار ليرة.
ـ ـ وزارة الشؤون االجتماعية65 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـنـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد أس ــات ــذة
الجامعة اللبنانية 35,5 :مليار
ليرة.
ـ ـ االستشفاء في األمن العام28 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـ ـن ـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد م ـج ـلــس
النواب 14 :مليار ليرة.
ـ ـ صندوق تعاضد القضاة9,6 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ االس ـت ـش ـفــاء ف ــي أم ــن ال ــدول ــة:
 9,31مليار ليرة.
ـ ـ االسـتـشـفــاء فــي الـجـمــارك8,6 :
مليار ليرة.
ـ ـ صندوق تعاضد قضاة املحاكم
الشرعية املذهبية (تـضــاف إلى
مساهمة الــدولــة عــائــدات أخــرى
م ــن ط ــواب ــع ع ـلــى ال ـ ــدع ـ ــاوى)5 :
مليارات ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـنـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد مــوظ ـفــي
مجلس النواب 1,9 :مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ص ـنــدوق تـعــاضــد املـســاعــديــن
القضائيني 600 :مليون ليرة.
ـ ـ ـ ـ ص ـنــدوق تـعــاضــد املـســاعــديــن
القضائيني في املحاكم الشرعية:
 260مليون ليرة.
(األخبار)

سجلت «بورصة الحرائق» نشاطًا ملحوطًا في اليومني املاضيني .فقد أدى
إطالق مفرقعات نارية في أحد األعــراس الى اندالع حريق في نفايات مرمية
فــي واد بــن بلدتي حلبا وعــدبــل (عـكــار) ،وســاهــم الـهــواء فــي امـتــداد النيران
إلى عمق الــوادي ،والتهامها مساحات كبيرة من األشجار املثمرة .والتهمت
النيران أمس أشجارًا على مساحة  12ألف متر في بلدة السويسة في الجرود
بني الهرمل وعكار العتيقة .وفــي كفرحاتا (الـكــورة) أتــى حريق على اشجار
سنديان وشربني وزيتون قبل أن يتمكن عناصر الدفاع املدني من إخماده.
كما انــدلــع حريق فــي بلدة مشحا العكارية أتــى على نحو  10آالف متر من
األشجار.
واندلع حريق كبير مساء السبت في احراج بلدة كفرفاقود (الشوف) ،أتى على
مساحات من األشجار الحرجية .والتهمت النيران التي اندلعت في بلدة دبني
(مرجعيون) السبت أشجار زيتون معمرة.

بلدية مجدل عنجر:
مصلحة الليطاني غير كفوءة
رد رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسني على إنذار املصلحة الوطنية لنهر
ّ
الليطاني للبلدية عن تلويث مياه النهر بالصرف الصحي ورمي النفايات،
ودع ــا املصلحة فــي بـيــان الــى أن «تــوجــه تهمتها للجاني األســاســي املتمثل
بــوزارة الطاقة التي مدت شبكات الصرف الصحي قبل وجود بلديتنا بزمن
طــويــل وقــامــت بجرها إلــى مـجــرى النهر بــدل أن تــرمــي سهامها جــزافــا على
املجني عليهم واملـتـضــرريــن» .ولـفــت الــى أن شبكة الـصــرف الصحي للبلدة
«قــائـمــة مـنــذ أكـثــر مــن خمسني سـنــة ،كـمــا غـيــرهــا مــن الـشـبـكــات فــي الـبـلــدات
امل ـجــاورة ،والـحــل الوحيد هــو اإلس ــراع بتنفيذ محطة التكرير فــي سهل قب
الـيــاس التي وعــدنــا بـهــا» .واتـهــم املصلحة بــ«عــدم املهنية وعــدم الكفاءة في
تحديد األسباب والوسائل لتلوث النهر وتنظيفه».

«مخاطر المحارق» ندوة للشيوعي
«إدارة الـنـفــايــات ومـخــاطــر امل ـحــارق» عـنــوان ن ــدوة دعــت اليها قـيــادة بيروت
الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني ،يحاضر فيها الخبير والناشط البيئي
ناجي قديحُ .تعقد الندوة السابعة مساء غد في «مركز ألف» ،الحمرا ،مقابل
مركز دراسات الوحدة العربية ،بجانب مكتبة املركز الثقافي العربي.

(هيثم الموسوي)

متعاقدو المهني لالعتصام غدا
دعــت لجنة األســاتــذة املتعاقدين فــي التعليم املهني والتقني الــى اعتصام
العاشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح ،تزامنا مع انعقاد لجنة
التربية النيابية ،رفضا القتراح قانون املباراة املفتوحة .وكررت اللجنة ،بعد
اجـتـمــاع الـسـبــت« ،املـطــالــب املــرفــوعــة منذ عــام  2006مــن تثبيت وتــأمــن بدل
نقل لألساتذة املتعاقدين والضمان حتى حصول التثبيت» .وأكدت انها مع
املباراة املحصورة.

