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شكوك في لجنة التسلم ...والتهريب إلى سوريا «شغال»
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سعر المتر المربع
الواحد من العقار 631
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وب��ال�ت��ال��ي ف��إن م �ب��ررات االستمالك
تكون قد سقطت.

التنكيل باألصول

امل ��ادة  77م��ن ال �ق��رار امل��ذك��ور ّ
نصت
ع� �ل ��ى أن أم� �ل ��اك ال � ��دول � ��ة الخاصة
تباع بطريقة املزايدة العلنية وفقًا
ل�ل��أص� ��ول امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا في
ق��ان��ون امل�ح��اس�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة وذلك
ع �ل��ى أس� ��اس ت�خ�م�ين ت�ض�ع��ه لجنة
خ �ب��راء» ،ليستنتج ب��أن م��ا ورد في
ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م  18تاريخ
 2009/4/30لجهة البيع بالتراضي
ل� �ش ��رك ��ة ط � �ي � ��ران ال � �ش � ��رق األوسط
«ي � �ك� ��ون ب ��ال �ت ��ال ��ي واق � �ع� ��ًا ف� ��ي غير
موقعه القانوني».
أم��ا امل�م�ك��ن ،فهو م��ا ورد ف��ي تقرير
ال ��دي ��وان ل�ج�ه��ة «ق � ��رار اإلدارة (أي
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء) ب �ب �ي��ع العقارات
امل �س �ت �م �ل �ك��ة امل� ��درج� ��ة ض �م��ن أمالك
ال��دول��ة ال� ّخ��اص��ة ب��ال �ت��راض��ي ،فهذا
األم � ��ر ي �م��ث��ل ق��ري �ن��ة واض� �ح ��ة على
نيتها بالعدول عن تحقيق املنفعة
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ج ��رى االس �ت �م�لاك من
أجلها» ،أي باختصار يقول الديوان
إن ن �ي��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �ي��ع هذا
العقار ه��ي دليل على أنها ال تريد
ت��وس �ع��ة وت� �ط ��وي ��ر م� �ط ��ار بيروت،

ل ��م ي �ط��ل األم� � ��ر ك �ث �ي �رًا ح �ت��ى جرى
التنكيل والتمثيل بجثة «األصول
ال �ق��ان��ون �ي��ة» م ��ن ق �ب��ل امل �ع �ن �ي�ين ،إذ
إن وزي� � ��ر امل� � ��ال ف ��ي ح �ي �ن��ه ،محمد
ش�ط��ح ،اس�ت�م� ّ�ر ف��ي إج � ��راءات البيع
بالتراضي ّ
وقرر أخذ موافقة مسبقة
من دي��وان املحاسبة على «مشروع
عقد بيع بالتراضي» للعقار  631ـــ
الغدير ،واألغرب أن الغرفة التي كان
يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر
وم� �س� �ت� �ش ��اراه رم� � ��زي ن� �ه ��را ولينا
ح��اي��ك ،ق � ّ�ررت ب�ت��اري��خ  12آب 2009
«امل��واف �ق��ة ع�ل��ى امل �ش��روع املعروض،
على أن يبقى السعر البيعي للمتر
املربع على مسؤولية لجنة التخمني
واإلدارة» ،ك� �م ��ا أن ش� � ��وق سكت
ن�ه��ائ�ي��ًا ب �ع��دم��ا اك �ت �ش��ف أن عملية
ال �ب �ي��ع «ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة» وكأن
توسعة مطار بيروت هي مصلحة
خ��اص��ة ،وتوسعة ال�ـ«م�ي��دل إيست»
هي مصلحة عامة!
وف��ي  16ت�ش��ري��ن األول  2009صدر
املرسوم الذي يتيح لـ«امليدل إيست»
إت �م��ام ال�ص�ف�ق��ة ،وج ��اء م�ب�ن� ّ�ي��ًا على
ً
وبناء
«قرار مجلس الوزراء رقم ،18
ع�ل��ى محضر ال�ت�خ�م�ين ب�ت��اري��خ 28
أيار  2009املوافق عليه من وزير املال
ً
وبناء على
بتاريخ  13تموز ،2009
م��واف �ق��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة املسبقة
 1236واقتراح وزير امل��ال ،»...فجرى
ب�ي��ع ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ش��رق األوسط
ع�ق��ار ال��دول��ة ال��رق��م  631م��ن منطقة
الغدير العقارية ،والبالغة مساحته
 9584مترًا مربعًا بقيمة مليون ليرة
للمتر ال��واح��د ،أو م��ا ي �ع��ادل 9584
مليون ليرة.

نقوال أبو رجيلي
«ال�ت�ع��وي��ض بمبلغ  100أل ��ف ل �ي��رة ع��ن كل
دون ��م واح ��د م ��زورع ق�م�ح��ًا ،ال يغطي جزءًا
ّ
العام،
م��ن ال� ًخ�س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ك��ب��دن��اه��ا ه ��ذا ّ
املناخ ،القمح الذي تتسلمه
نتيجة لتقلبات
ّ
وزارة االقتصاد يوضب في مستودعات ال
ّ
الصحية ،كميات
تتمتع بأدنى املواصفات ّ
ّ
غ�ي��ر قليلة م��ن اإلن �ت��اج امل�ح��ل��ي ت �ه��رب عبر
الجبال إل��ى س��وري��ا» ،ه��ذا م��ا يتداوله عدد
من مزارعي القمح في البقاع ،وخالل جولة
قامت بها «األخ�ب��ار « ،أجمع امل��زارع��ون في
ال �ب �ق��اع ،ع �ل��ى امل �ط��ال �ب��ة ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر في
التعويضات ،ورف��ع املبلغ من  100إلى 150
أل ��ف ل �ي��رة ع ��ن ال ��دون ��م ال ��واح ��د .ف �ق��د أشار
محمد الزناتي ،وهو من كبار مزارعي
املزارع
ّ
القمح ،الى أن املساحات التي يزرعها قمحًا
ف��ي منطقة البقاع الغربي تصل إل��ى 1200
دون��م .ال��زن��ات��ي ت�ن��اول امل��وض��وع م��ن جميع
ج ��وان �ب ��ه ،ب � ��دءًا م ��ن ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات التي
ّ
ّ
ّ
روتينية معقدة،
إداري ��ة
تخضع إلج ��راءات
ّ
لجهة االستحصال على مستندات رسمية
وع�ق��ود إي �ج��ار ،ح�ي��ث ت�ن� ّ
�ص ال�ق��وان�ين على
ض� � ��رورة رب �ط �ه��ا ب �ن �س��خ ط �ب��ق األص � ��ل عن
س�ن��دات تمليك وإف� ��ادات ع�ق� ّ
�اري��ة ،لعقارات
ّ
تتوزع ملكية معظمها على أكثر من وريث،
بعضهم انتقل إل��ى العالم اآلخ��ر ،والباقون
ّإما هاجروا إلى الخارج ،أو يقيمون خارج
منطقة ال�ب�ق��اع ،وي�س��أل ال��زن��ات��ي« ،مل ��اذا كل

ُ
هذه التعقيدات؟ ما دامت الدولة تجري كل
ع��ام كشفًا م�ي��دان�ي��ًا ّ ع�ل��ى جميع املساحات
املزروعة ّ قمحًا ،للتأكد من صحة املستندات
التي تسلمتها وزارة االقتصاد ،ومطابقتها
على أرض الواقع».
ولفت الزناتي الى أن املستودع َّالوحيد الذي
َّ
تسلم جميع كميات القمح وتخزن فيه ،التي
ّ
ت�ق��در بحوالى  8آالف ط��ن ،نظرًا إل��ى تدني
نسبة اإلن�ت��اج ه��ذا ال�ع��ام ،ه��و عنابر معمل
الشمندر السكري ،الذي توقفت أعماله قبل
نحو  8س�ن��وات ،موضحًا «أن ه��ذه العنابر
ال تتمتع ب��أدن��ى امل��واص�ف��ات ال�ص�ح� ّ�ي��ة ،من
حيث النظافة ،فرائحة الرطوبة والعفونة
تملء امل�ك��ان ،نتيجة لتراكم بقايا ترسبات
ال�ش�م�ن��در وال�س�ك��ر ع�ل��ى األرض ،والجدران
وف��ي ال ��زواي ��ا» .واأله ��م م��ن ك��ل ذل��ك يضيف
ّ
صدقية
ال��زن��ات��ي «أّص�ب��ح ّلدينا شكوك ف��ي
لجهة النقص
اللجنة املكلفة تسلم الكمياتّ ،
ف��ي أوزان ّ حمولة ال�ش��اح�ن��ات ،إن م��ا أقوله
ّ
وأتحمل مسؤولية
ليس تجنيًا على أح��د،
ك�ل�ام ��ي» ،ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ي �ت��اب��ع «قمت
وغ �ي��ري م��ن امل ��زارع�ي�ن ،ب ��وزن ح�م��ول��ة عدد
م��ن ال�ش��ا ّح�ن��ات ب�ق� ّ�ب��ان يقع على مقربة من
ّ
الحمولة
الكميات ،وبعد وزن
مكان تسلم
ينّ
ن�ف�س�ه��ا ف ��ي ق � ّ�ب ��ان م �ع �م��ل ال �ش �م �ن��در ،تب
أن ال�ف��ارق ي��راوح ب�ين  150و 200ك�ل��غ ،وإذا
ّ
فاملحصلة
احتسبنا مجموع هذه الكميات،
ه��ي ض�ي��اع م�ئ��ات األط �ن��ان ،ال�ت��ي ال يجري
ّ
النهائية ،ولدى
إدخالها في مجموع األوزان

َ
ّ
صاغية
اعتراضنا بهذا الشأن ،لم نلق آذانًا
عند أعضاء اللجنة ،الذين قالوا لنا بازدراء،
روحوا سلموا القمح لصاحب ّ
القبان الذي
الحمولة ،كما أنه أصبح لدينا
وزنتم فيه ّ
بأن أعضاء هذه اللجنة ّ
يحيدون
شبه يقني،
الكميات ال��زائ��دة ويتقاسمون ثمن بيعها
في األسواق ّ
لتجار يتعاونون معهم في هذا
املجال».
ّ
وع �م ��ا ي � �ت ��ردد ب�ي�ن أوس� � ��اط امل� ��زارع�ي��ن في
البقاع ،عن أن كميات من القمح ّ
تهرب إلى
س��وري��ا ،أج ��اب ال��زن��ات��ي «أن ��ه ب�ع��د صدور
ق � ��رار م �ن��ع ت �ص��دي��ر ال �ق �م��ح ال �ل �ب �ن��ان��ي إلى
ّ
ال�خ��ارج ،يقوم ع��دد م��ن ّ
اللبنانيني
التجار
وال � �س� ��وري �ي�ن ،ب� �ش ��راء ك �م �ي��ات غ �ي��ر قليلة
م�ن��ه ب��أس �ع��ار ت� ��راوح ب�ي�ن  450و 500ليرة
لبنانية للكيلوغرام الواحد ،وتهريبها إلى
ّ
الجبلية بني البلدين،
سوريا عبر امل�م��رات
بواسطة ال �ج� ّ�رارات ال��زراع� ّ�ي��ة وع�ل��ى ظهور
ال� ّ
�دواب» .وفي ظل النقص الحاصل نتيجة
ّ
تدني نسبة اإلنتاج املحلي ،والتخوف من
ومع غياب الجمعيات
تفاقم األزم��ة عامليًاُ ،
التي من املفترض أن تعنى بأمور مزارعي
القمح ،طالب ال��زن��ات��ي املعنيني ،باإلسراع
ف��ي معالجة املشكلة م��ن ك��ل جوانبها ،من
خالل رفع سعر القمح املدعوم ،إلى مستوى
ّ
املحلية،
ي ��وازي أس�ع��ار ّبيعه ف��ي األس ��واق
وع�ل��ى نحو يخفف م��ن خسائر املزارعني،
ّ
ويحد من تهريب كميات كبيرة من القمح
اللبناني الى الخارج.

طاقة
ّ
ّ
 3مشاريع موفرة للطاقة الكهربائية
أع�ل��ن وزي��ر الطاقة وامل �ي��اه ،ج�ب��ران باسيل،
خ �ل��ال م� ��أدب� ��ة غ� � ��داء ع �ل ��ى ش � ��رف ع � ��دد من
اإلع� �ل��ام � � �ي� �ي��ن وامل� � �ص � ��رف� � �ي �ي��ن ،ف � � ��ي فندق
«م �ت��روب��ول �ي �ت��ان ب� � ��االس» ف ��ي س ��ن الفيل،
اعتماد استراتيجية وطنية وشاملة لكفاءة
ال �ط��اق��ة ،م��رف �ق��ة م ��ع م �ش ��روع ق ��ان ��ون حفظ
ال�ط��اق��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن وزارة ال�ط��اق��ة واملياه
وض �ع��ت ه ��ذه ال �خ �ط��ة ع �ل��ى أن ت �ت �ق��دم بها
قريبًا إلى مجلس ال��وزراء ،تمهيدًا إلقرارها
ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي .وأض� � ��اف أن هدف
الخطة هو الوصول إلى مرحلة يعتمد فيها
اللبنانيون على سبل توفير الطاقة.
وأش � � � ��ار ب ��اس� �ي ��ل إل� � ��ى اس � �ت � �ع� ��داد الوزارة
وج�ه��وزي�ت�ه��ا إلط�ل�اق امل�ش��اري��ع ال�ث�لاث��ة في
التي
ه��ذا املجال ،أال وه��ي :اللمبات املوفرة ُ َّ
ستبدأ في أول تشرين األول ،حيث ستوزع
 3م�لاي�ين مل�ب��ة م��وف��رة ل�ل�ط��اق��ة ع�ل��ى مليون

منزل ،وتؤدي هذه اللمبات إلى تحقيق وفر
سنوي إجمالي بحدود  76مليون دوالر.
املياه الذي
وامل�ش��روع الثاني هو سخانات ُ َّ
وسيوقع في
سينطلق في تشرين الثاني،
مصرف لبنان ال�ي��وم ،حيث تقدم املصارف
صفر في املئة ،مع
قروضًا بسيطة ،وبفائدة
ُ
تقسيط على  5س�ن��وات ،وستسهم الوزارة
بـ 200دوالر لكل سخان شمسي مجانًا.
وت � �ح� ��دث ب ��اس �ي ��ل ع� ��ن ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ال ��ث من
امل �ش��روع ،ف�ق��ال« :ي�ط��ال اإلن ��ارة ال�ع��ام��ة ،في
ظ��ل م��ا ن�ش�ه��ده م��ن إن ��ارة لألوتوسترادات
العامة ف��ي وض��ح النهار ،فيما ه��ي مظلمة
ً
ل�ي�لا ،وه��ذا األم��ر ي�ع��ود إل��ى سبب أساسي
يكمن في أن البلديات واملؤسسات العامة
واإلدارات العامة املعنية ال تدفع فواتيرها
إلى كهرباء لبنان ،لذلك هي غير مهتمة إذا
أن��ارت في النهار ،وتكمن الفكرة في توزيع

«ال�ف��وت��و س�ن�س��ر» إل��ى ك��ل ال�ب�ل��دي��ات بكلفة
يوجد
ب�س�ي�ط��ة م��ع ال �ت��رك �ي��ب امل �ج��ان�
�ي ،م��ا ِ
نظامًا موحدًا لكل البلدياتُ ،
ويحدث وفرًا
س�ن��وي��ًا ع�ل��ى ال�خ��زي�ن��ة ف��ي ظ��ل مستحقات
كهرباء لبنان م��ن املؤسسات العامة ،التي
تناهز  500مليار ليرة .لذلك ،نجد ضرورة
لوضع حد لهذا األمر والتعاطي بجدية مع
اإلن ��ارة ال�ع��ام��ة لنصل إل��ى وق��ت ت�ك��ون فيه
اإلنارة العامة على الشمس وعلى الهواء».
وأع � �ل � ��ن «م � ��وع � ��د إط � �ل ��اق م ��ؤت� �م ��ر منتدى
«بيروت للطاقة» في  30أيلول و  1تشرين
األول ،ف ��ي ف �ن��دق م �ي �ت��روب��ول �ي �ت��ان باالس
أوت �ي��ل ال ��ذي ي �ه��دف إل ��ى ن�ش��ر ث�ق��اف��ة حفظ
الطاقة واستخداماتها املتجددة وتشجيع
ال �ت��واص��ل وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ص��ان �ع��ي القرار
واملعنيني من القطاعني العام والخاص».
(األخبار)

باختصار
◄ إلغاء عقود مع مؤسستني للرعاية األولية
ه ��ذا م��ا ق ��ام ب��ه وزي ��ر ال�ص�ح��ة العامة
محمد ج��واد خليفة (ال�ص��ورة) أمس.
وال� �ع� �ق ��ود امل �ل �غ��اة ه ��ي ع �ق ��ود تعاون
مبرمة مع مؤسستني أهليتني في إطار
نّ
الرعاية الصحية األولية ،بعدما تبي أن
بعض تلك املراكز تبيع اللقاحات التي
يفترض أن تقدم مجانًا ،إض��اف��ة إلى
أنها ال ّ
تطبق أدن��ى ش��روط الرعاية الصحية األولية التي
ّ
تحددها الوزارة لضمان حصول املواطنني على رزمة من
الخدمات الصحية األساسية ،بمواصفات تضمن الجودة
النوعية لتلك الخدمات.
◄ اعتصام التحاد الشباب الديموقراطي لخفض
سعر الرغيف
إذ دعا اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني إلى املشاركة
ف��ي اع �ت �ص��ام ف��ي س��اح��ة ري ��اض ال �ص �ل��ح ،ع�ن��د الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم تحت عنوان «اخفضوا أرباح
مافيات املطاحن واألفران ،واتركوا لنا رغيفنا».
وأشار االتحاد في بيان وزعه على الطرقات أمس إلى أنه

«لم تعد الحكومة اللبنانية قادرة على كبح جماح مجازرها
اليومية بحق املواطنني ،فها هي ترفع سعر ربطة الخبز
عبر خفض وزنها إلى ً  1000غرام ،ولم يعد الحياء يستر
وزارة االقتصاد ،وبدال من تعزيز الرقابة ووضع سقف
لألرباح لحماية املواطنني من جشع التجار واملافيات ،ها
ه��ي ت�ق��رر رف��ع سعر ال��رغ�ي��ف» ،داع�ي��ًا امل��واط�ن�ين للنزول
إل��ى ال�ش��ارع ومنع السياسيني م��ن ًأن «يسلبوا عقولكم
عبر مشكالتهم املحاصصاتية ،بدال من أن تلتفتوا إلى
مصالحكم».
◄ مطالبة فرنسا بإلغاء قرار عدم زيارة بعلبك
ال �ك�ل�ام ل��وزي��ر ال�س�ي��اح��ة ف ��ادي عبود
(ال� �ص ��ورة) ف��ي ال �ج �ن��اح ال�ل�ب�ن��ان��ي في
م�ع��رض السياحة العاملي Riza Top
 - IFTMال��ذي أقيم في باريس ،حيث
تمنى على وزارة الخارجية اللبنانية
«أن ت �ق��وم ب�ت�ح��رك ف��ي ات �ج��اه فرنسا
ل �ت �ط��ال �ب �ه��ا ب� ��إع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ف� ��ي قرار
الخارجية الفرنسية ال��ذي ي��دع��و الفرنسيني إل��ى تجنب
زي� ��ارة ب�ع�ل�ب��ك» .وق ��د اف�ت�ت��ح ع �ب��ود ال�ج�ن��اح ال�ل�ب�ن��ان��ي في
املعرض ال��ذي لم ي��زره أي وزي��ر سياحة لبناني منذ 10

سنوات ،واملرة األخيرة التي شارك فيها لبنان كانت عبر
الوزير األسبق للسياحة نقوال فتوش.
◄ لبنان اعتمد صنفني جديدين من القمح
ه��ذا م��ا أع�ل�ن��ه امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل��دراس��ات امل�ن��اط��ق الجافة
واألراض � ��ي ال�ق��اح�ل��ة «أك �س��اد» ال�ت��اب��ع للجامعة العربية،
حيث أوضح أن وزارة الزراعة في لبنان اعتمدت في 16
أيلول الجاري ،صنفني جديدين من القمح املستنبط في
املركز ،هما صنف القمح القاسي أكساد  65الذي يتميز
بالباكورية والغلة العالية ،وق��د بلغ متوسط ال��زي��ادة في
م��ردود ه��ذا الصنف  40ف��ي امل�ئ��ة .واعتمدت ال ��وزارة في
ال�ت��اري��خ نفسه ص�ن��ف ال�ق�م��ح ال �ط��ري أك �س��اد  901الذي
يتميز بغلته العالية ،حيث حقق زيادة في املردود بنسبة
 20في املئة ،إضافة إلى مقاومته ملرض الصدأ االصفر.
ّ
◄ إلقرار السلم املتحرك لألجور
هذا ما طالب به املكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات
العمال واملستخدمني خالل جلسة عقدها أمس برئاسة
كاسترو عبد الله .واستنكر االتحاد «تهاون وزارة التربية
في السماح برفع األقساط املدرسية والقرطاسية من دون

حسيب أو رقيب» ،مطالبًا «بتعزيز دور املدرسة الرسمية
وتفعيلها» .واستنكر االتحاد «موافقة وزارة االقتصاد
ع�ل��ى ع�ل��ى خ�ف��ض وزن رب�ط��ة ال�خ�ب��ز ملصلحة أصحاب
األف��ران» ،وطالبها «بالعودة مع أصحاب األف��ران عن هذا
القرار الذي يزيد من العبء على الفقراء».
وط��ال��ب عبدالله ممثلي ال�ع�م��ال ال�ت�ص��دي مل��ؤام��رة تمرير
زيادة التعرفات للمستشفيات من دون التوازن املالي في
ال�ص�ن��دوق ،داع�ي��ًا إل��ى وق��ف عملية ال�ص��رف التي تشمل
ع�م��ال ش��رك��ة املستقبل لالنابيب ،وغيرها م��ن عمليات
الصرف وخاصة في قطاع البناء.
◄ ارتفاع تضخم األسعار بني تموز وآب %0.8
فقد سجل مستوى تضخم األسعار ارتفاعًا بني شهري
تموز وآب املاضيني بنسبة  ،%0,8فيما ارتفع بني شهري
آب  2009و 2010بنسبة  .%3,4جاء ذلك في بيان صادر
عن إدارة اإلحصاء املركزي في رئاسة مجلس الوزراء،
أظهر أن عددًا كبيرًا من املتاجر الكبرى في مختلف املناطق
اللبنانية عمد إلى تقديم عروض كبيرة على مختلف املواد
الغذائية ،على فترة امتدت ألكثر من أسبوعني ،ما ّ
حد من
نسبة ارتفاع األسعار في هذا الشهر املترافق مع حلول
شهر رمضان املبارك.

