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مجتمع وإقتصاد

متابعة

النافذة

ُ
لمصلحة من تنقل الباصات
من ساحة التل إلى البحصاص؟
ّ
يتأجج الصراع على
ساحة التل في طرابلس ،او
وسط المدينة .ففي ظل
تقاذف المشاريع الرامية
الى تقويض هذه الساحة،
واالستحواذ عليها ،بدأت
عمليات ممنهجة
لـ»تطهيرها» ممن
يشغلونها حاليا بحجة
مخالفتهم القانون
وتشويه «المنظر العام»

عبد الكافي الصمد

انـ ـتـ ـه ــت إلـ ـ ــى تـ ـل ــزي ــم «كــون ـت ـي ـن ـن ـتــال
ت ــراس ــت» ،وعـنــدمــا ع ــرض األم ــر على
مجلس النقابة اعترض ممثل التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر إيـ ـل ــي رزق ،وم ـم ـثــل
جمعية املشاريع اإلسالمية أحمد نجم
الــديــن ،وامـتـنـعــا عــن الـتـصــويــت ،لكن
النقيب خالد شهاب قــال لـ«االخبار»
إن «نتائج املناقصة والتلزيم عرضت
على مجلس النقابة ،وهو الذي اتخذ
ال ـق ــرار بـعــدمــا تـقــدمــت ع ــدة شــركــات،
وتـبـ ّـن أن الشركة امللتزمة حاليًا ،أي
شركة ميد غلفّ ،
قدمت أعلى سعر».
وأضـ ــاف ش ـه ــاب« :إن اع ـت ــراض نجم
ال ــدي ــن م ـب ـنــي ع ـلــى أس ـ ــاس أن نقيب
املهندسني ناجح في عمله ،وأنه يجب
عدم تلطيخ هذ الصورة بمغامرة مع
شــركــة ج ــدي ــدة ،ال نـعـلــم عـنـهــا شيئًا
ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت الـكـلـفــة أع ـل ــى .ال ـيــوم
لــديـنــا  16عـضـوًا مــوافـقــا عـلــى كــل ما
جرى في ما يتصل بعقد التلزيم».

لــم يـكــن ت ـحـ ّـرك أص ـحــاب الـبــاصــات
والفانات يوم الجمعة املاضي في
ساحة التل في وسط طرابلس ،اال
تعبيرا آخر عن الصراعات الدائرة
في املدينة .احتج هــؤالء على قرار
نقل باصاتهم وفاناتهم إلى محطة
تسفير في منطقة البحصاص عند
املــدخــل الجنوبي ملدينة طرابلس.
كشف ّ
تحركهم عن الصراع الخفي
ب ـي ـن ـه ــم وب ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
وم ــال ـي ــة وأم ـن ـي ــة ذات ن ـف ــوذ قــوي
في طرابلس ،التي تتبنى مشروع
ت ـح ــوي ــل س ــاح ــة الـ ـت ــل إل ـ ــى مـ ــرأب
للسيارات ونقل مواقف النقل إلى
البحصاص.
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوة أصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاصـ ـ ــات
والفانات جــاءت في سياق الــردود
عـلــى م ـشــروع تـحــويــل ســاحــة التل
ب ـع ـنــاصــره ال ـت ــي ت ـت ـضـمــن نـقـلـهــم
إلــى محطة تسفير جــرى إعــدادهــا
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـب ـ ـح ـ ـصـ ــاص ع ـنــد
املــدخــل الجنوبي ملدينة طرابلس.

ووســط الدعوة إلى تنظيم مسالك
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات ومـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـب ــاص ــات
وال ـف ــان ــات ،انــدفــع الـنــائــب الـســابــق
م ـص ـب ــاح األحـ ـ ـ ـ ــدب ،ال ـ ـ ــذي يـمـتـلــك
شركة باصات لنقل للركاب تعمل
بني طرابلس وبيروت ،إلى املشاركة
في االعتصام االحتجاجي ،رافضًا
أن «يـ ـ ـج ـ ــري ت ــوقـ ـي ــف واحـ ـتـ ـج ــاز
الباصات اعتباطيًا».
واسـتـغــرب األح ــدب كـيــف «تــوضــع
خ ـ ـ ـطـ ـ ــة لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات إلـ ـ ــى
الـبـحـصــاص ،مــن دون أن يخبرنا
أحـ ــد» ،وأع ـلــن رف ـضــه «ق ـطــع أرزاق
ّ
بحجة الـحـفــاظ على هيبة
الـنــاس
ً
الـ ــدولـ ــة» ،وم ـت ـس ــائ ــا« :ه ــل تـكــون
ال ـه ـي ـب ــة ب ـق ـط ــع أرزاق م ــواط ـن ــن
مل ـص ـل ـحــة آخ ــري ــن ي ـغ ـط ـي ـهــم وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق؟».
هؤالء «اآلخرين» الذين لم يسمهم
األحــدب بــاالســم مكتفيًا بالتلميح
إل ـي ـهــم ،ل ــم ي ـكــونــوا س ــوى نــافــذيــن
فـ ــي قـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،عـلــى
رأس ـهــم قــائــد ســريــة درك طرابلس
العميد بسام األيوبي ،الذي سماه
سائقو الباصات والفانات باالسم،
كاشفني أنــه «هــو مــن جـ ّـهــز محطة
ت ـس ـف ـيــر الـ ـب ــاص ــات والـ ـف ــان ــات فــي
ال ـب ـح ـصــاص ،وفـ ــوق أرض تــابـعــة
لـ ـل ــدول ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع آخ ــري ــن،
وأن ـ ــه ي ــري ــد ن ـقــل ال ـب ــاص ــات إلـيـهــا
كــي تصبح خاضعة ملحطته ،قبل
إحالته على التقاعد بعد أشهر!».
ويـبــدو أن األيــوبــي فهم سريعًا أن
اعـتـصــام الـبــاصــات وك ــام األحــدب
مـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــان إلـ ـ ـي ـ ــه ،ف ـع ـق ــد م ــؤت ـم ـرًا
ص ـحــاف ـيــا ف ــي مـكـتـبــه م ــن دون أن
ينكر االتـهــامــات املـ ّ
ـوجـهــة إلـيــه ،بل
أوضــح «لــم نــرم الناس في الشارع
ب ـ ــل خ ـص ـص ـن ــا لـ ـه ــم م ـ ــواق ـ ــف فــي
الـبـحـصــاص ،ول ــن نـقـبــل الـفــوضــى
مهما ك ــان األم ــر ،وك ــل مــا هــو غير
مــرخــص س ـنــزي ـلــه» .ك ــام األيــوبــي
واض ــح فــي اإلشـ ــارة إل ــى أن زحمة

ال ـس ـيــر سـبـبـهــا أص ـح ــاب ال ـفــانــات
والباصات غير الشرعيني.
غير أن تراشق التهم والكباش بهذا
ال ـخ ـص ــوص ل ــم ي ـتــوق ـفــا ع ـنــد هــذا
الحد ،بعدما دخل نقيب السائقني
ال ـع ـم ــوم ـي ــن فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال شـ ــادي
ال ـس ـي ــد ع ـل ــى الـ ـخ ــط .ف ـف ــي م ـقــابــل
ات ـه ــام ــات األح ـ ـ ــدب ،رفـ ــض الـسـيــد
«ت ـص ـ ّـرف األح ــدب غـيــر امل ـس ــؤول»،
داعـيــا الـقــوى األمنية إلــى «تطبيق
القانون» .السيد يتهم األحدب بأنه
«يتقاضى عن كل فان للركاب مبلغ
 30ألف ليرة أسبوعيًا».
ومــع أن اعتصام أصحاب الفانات
ُرف ـ ــع ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى ت ـن ـف ـيــذه،
بعدما ُوعدوا بدرس مطالبهم ،فإن
التصعيد األخير أعاد إلى الواجهة
م ـشــروع تـشـغـيــل مـحـطــة التسفير
الشمالية ،القائمة عند مصب نهر
أبو علي ،املنجزة منذ سنوات.
وقد طرحت مسألة تشغيل محطة
التسفير الشمالية كمخرج إلنهاء
أزمـ ــة إاخ ـت ـنــاق الـسـيــر ف ــي ســاحــة
ال ـت ــل ،ولـتـنـظـيــم ال ـســاحــة وحــركــة
ال ـس ـي ــر ب ـ ــدل الـ ـف ــوض ــى ال ـس ــائ ــدة
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى نـ ـح ــو غـ ـي ــر م ـق ـب ــول،
وخ ـص ــوص ــا أن م ـح ـطــة الـتـسـفـيــر
الشمالية شبه جاهزة ،وال تحتاج
ســوى إلــى عملية صيانة جديدة
ل ـه ــا ،غ ـيــر مـكـلـفــة ع ـم ـل ـيــا ،ك ـمــا أن
مكانها جغرافيًا مناسب أكثر من
محطة التسفير فــي البحصاص،
ب ـعــدمــا ص ـ ــدرت اح ـت ـج ــاج ــات من
قـبــل مــواط ـنــن وه ـي ـئــات املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي ،دعـ ـ ــت مـ ـح ــاف ــظ ال ـش ـم ــال
رم ــزي نـهــرا وبـلــديــة طــرابـلــس إلى
الـتــدخــل ملعالجة املــوقــف ،مشيرة
إلى أنه ليس الئقًا أن يكون مدخل
ط ــرابـ ـل ــس ال ـج ـن ــوب ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
مـحـطــة تـسـفـيــر ل ـل ـبــاصــات ،األم ــر
الـ ــذي س ــوف ُيـ ـش ـ ّـوه ه ــذا امل ــدخ ــل،
وس ـي ــؤدي إل ــى اخـتـنــاق وازدحـ ــام
مروري كبير.
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أخبار
مباشرة التحقيق في اختالس
أموال مستشفى بيروت الحكومي

بــاشــر قــاضــي الـتـحـقـيــق األول ف ــي ب ـيــروت
غسان عويدات تحقيقاته في قضية اختالس
أموال عامة من مستشفى بيروت الحكومي.
فاستمع الى إفادات  10شهود ،وقدم املحامي
جميل قمبريس وكيل املدعى عليها رئيسة
قسم الصيدلة في املستشفى دفوعًا شكلية.
وأرج ـ ــأ ال ـقــاضــي ع ــوي ــدات الـجـلـســة ال ــى 23
نيسان املقبل.
استرداد إجازة صيدلي

أكــد وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور استرداد
إجازة الصيدلي القانوني علي حسن قشمر
ب ـف ـتــح واس ـت ـث ـم ــار ص ـيــدل ـيــة «ك ـن ــان ــا فــارمــا
 »Kanana Pharmaف ــي مـنـطـقــة ال ـش ـيــاح
العقارية قضاء بعبدا ،واعتباره كأنه لم يكن
وإقفال الصيدلية .وذلك بعد رفض الصيدلي
قشمر تنفيذ القرار بإقفال الصيدليةً ،
بناء
عـلــى محضر التفتيش الـصـيــدلــي فــي جبل
لبنان بتاريخ  .2014/12/17كما أحال الوزير
أبو فاعور الى املديرية العامة لتعاونية موظفي
ال ــدول ــة ،الـشـكــوى املـقــدمــة مــن الـسـيــدة حنان
الشعار بحق أطـبــاء اللجنة الطبية لألسنان
فــي الـتـعــاونـيــة ـ ـ ف ــرع ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان ـ
لعدم موافقتها على طلب زرع األسـنــان من
ً
قبل املستدعية ،آمــا االطــاع على الشكوى
واتخاذ اإلجراء املناسب وفق األنظمة املرعية.
المالكون يطالبون برفع
الزيادة التدريجية على بدالت اإليجار

ب ـع ــد م ـط ــال ـبــة امل ـس ـت ــأج ــري ــن ل ـج ـنــة اإلدارة
والعدل بوضع بعض التعديالت على قانون
اإلي ـج ــارات الـجــديــد (خـفــض الـقـيـمــة البيعية
وتوسيع مروحة املستفيدين من الصندوق
لتشمل من يصل مدخوله الشهري الى حدود
 7أضـعــاف الـحــد األدن ــى لــأجــور) ،أصــدرت
نقابة مالكي العقارات واألبنية املؤجرة ،أمس،
بـيــانــا أسـفــت فـيــه عـلــى «حـصــر الـنـقــاش في
لجنة اإلدارة والـعــدل بمطالب املستأجرين»،
وأعلنت بدورها مجموعة من املطالب كانت
قد أرسلتها الى اللجنة .املطالب الرئيسية التي
ّ
رفعتها نقابة املالكني تتمثل بخفض سنوات
التمديد فــي الـقــانــون الجديد الــى  6سـنــوات،
«على أن يضاف إليها  3سنوات للمستفيدين
مــن الـصـنــدوق بعد تعديله ليصبح مرتبطًا
مباشرة باملستأجرين» .كذلك طالبت النقابة
بـ»رفع الزيادة التدريجية على بدالت اإليجار
لتصبح  % 25من بدل املثل لفترة  4سنوات
بالنسبة نفسها حتى تبلغ في السنة الرابعة
والخامسة والسادسة نسبة  ،% 100تضاف
إلـيـهــا  3س ـنــوات للمستفيدين مــن مــروحــة
ال ـص ـن ــدوق ،وف ـ ـ ّـك ارتـ ـب ــاط امل ــال ــك بـصـنــدوق
دعم ذوي الدخل املحدود من املستأجرين».
وكــانــت لجنة اإلدارة والـعــدل النيابية املكلفة
دراس ـ ــة اق ـت ــراح ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات ال ـجــديــد،
قــد استكملت جلساتها ،أم ــس ،للبحث في
الصيغة النهائية لتعديل القانون.
اكتشاف أثري في صيدا

بنسبة  .٪10وكانت اململكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة امل ـس ـت ــورد األول لـلـسـلــع
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة خـ ــال الـشـهــر
نفسه ،بقيمة  34.3مليون دوالر ،أي ما
نسبته  ٪13.2مــن مجمل الـصــادرات
الـصـنــاعـيــة ،تلتها اإلم ـ ــارات العربية
املتحدة بقيمة  27.4مليون دوالر ،أو
 ٪10.5من مجمل الصادرات ،فالعراق
بقيمة  19.3مليون دوالر ،أو ٪7.4
من مجمل الصادرات.
(األخبار)

كـشـفــت مـســؤولــة بـعـثــة املـتـحــف الـبــريـطــانــي
كـلــود ســرحــال ضــومــط عــن اكـتـشــاف أثــري
جــديــد ومـهــم فــي حفرية الـفــريــر األثــريــة في
صيدا القديمة التي تتم فيها أعمال التنقيب،
وهي عبارة عن معبد محجوب تحت األرض
ي ـعــود ل ـعــام  1300قـبــل امل ـي ــاد ف ــي العصر
البرونزي الحديث .ولفتت الى «أن املعبد ّ
يعد
ن ــادر الــوجــود وم ــن املكتشفات املـهـمــة الــذي
يبرز أهمية املدينة عبر الـتــاريــخ .وأن املعبد
املكتشف كــانــت تـمــارس فيه طـقــوس دينية
لفئة معينة في املجتمع الصيداوي قديمًا».

