
اقتصاد

وّق��ع وزي��ر االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، 
وم��دي��ر ال��وك��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة للتنمة ال��دول��ي��ة في 
لبنان جيم بارنهارد، مذكرتي تفاهم في املجلس 
»ت��ق��دي��م امل��س��اع��دة  االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي، ل���
منظمة  إل��ى  لبنان  انضمام  عملية  لدعم  الفنية 
ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة، وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ل��ت��وف��ي��ر 
امل���س���اع���دة وف�����ق ب���رن���ام���ج ال����ش����ه����ادات وم���راق���ب���ة 

الجودة للمنتجات الزراعية«. 
ل������م ي�������ت�������وّرع ال�����ص�����ف�����دي ع������ن االع��������ت��������راف أم������ام 
ال��س��ف��ي��رة األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان م����ورا ك��ون��ي��ل��ي، 
ب���أن ل��ب��ن��ان »ي���ش���ارك ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االل��ت��زام 
ب���ال���ت���ك���ام���ل االق�����ت�����ص�����ادي امل����ب����ن����ي ع����ل����ى أس����س 
ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة واألس�������واق امل��ف��ت��وح��ة«، م���ن دون أن 
ي��ش��ي��ر إل����ى ال��خ��س��ائ��ر ال���ت���ي ت��ل��ح��ق ب��ال��ق��ط��اع��ات 
االق����ت����ص����ادي����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة م�����ن ج�������راء األس�������واق 

املفتوحة. 
وذه���ب ال��ص��ف��دي ب��ع��ي��دًا ف��ي تفسير »امل��س��اع��دة« 
األميركية وتصويرها كأنها مساعدات مجانية 
فقال  االس��ت��غ��ال،  تبغي  ال  م��ن جمعيات خيرية 

في بيان أمس إن هدف املذكرتني، »تحسني سبل 
عيش املواطنني اللبنانيني من خال تعزيز قدرة 
لبنان في التنافسية التجارية. كذلك إن مشروع 
م��راق��ب��ة ال���ج���ودة وم���ن���ح ال���ش���ه���ادات ال��ن��ات��ج من 
للشركات  الدعم  من  مزيدًا  التعاون سيوّفر  ه��ذا 
املحلية من خال تقديم الدعم التقني والتدريب 
وامل�������ع�������ّدات، م�����ا ي���ض���م���ن رف������ع ج�������ودة ص�������ادرات 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة املصّنعة 

وتنافسيتها«. 
ووض����ع ال��ص��ف��دي ت��وق��ي��ع امل���ذك���رت���ني ف���ي س��ي��اق 
»إع�������ادة ت��أس��ي��س م���ش���ارك���ة ل��ب��ن��ان ال��ف��ع��ال��ة في 
م���ن���ت���دي���ات ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة وان���ض���م���ام���ه إل���ى 
أن  لكونيلي  م��ؤك��دًا  ال��ع��امل��ي��ة«،  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
لبنان يتطلع إل��ى »اس��ت��ك��م��ال س��ائ��ر االل��ت��زام��ات 
د بها مع شركائه التجاريني، لتصبح 

ّ
التي تعه

تجارته الخارجية متطابقة ملتطلبات املعاهدات 
واالت����ف����اق����ي����ات امل���ن���ب���ث���ق���ة م����ن م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة 

العاملية«. 
)األخبار( 

قطاعات

االت��ص��االت، شربل نحاس، مراجعات  تلّقى وزي��ر 
عّدة من املستخدمني والعاملني في »هيئة أوجيرو«، 
العام  ومديرها  الهيئة  رئيس  مماطلة  من  تشكو 
عبد املنعم يوسف في تنفيذ وع��ود سابقة بمنح 
جميع ال��ع��ام��ل��ني درج��ت��ني إض��اف��ي��ت��ني وم��ح��اول��ت��ه 
ت��أخ��ي��ر دف����ع ال����روات����ب وامل���ل���ح���ق���ات وامل��س��ت��ح��ق��ات 
بذريعة عدم توافر األموال من الوزارة... لذلك وّجه 
ال��وزي��ر ن��ح��اس كتابًا، ف��ي 10 ك��ان��ون األول 2010، 
وزارة  في  والصيانة  لاستثمار  العام  املدير  ال��ى 
االت��ص��االت، عبد املنعم ي��وس��ف، ال��ذي يشغل هذا 
امل��ن��ص��ب أي��ض��ًا خ��اف��ًا ل��أص��ول ال��ق��ان��ون��ي��ة، ذّك���ره 
فيه بضرورة الحرص على تسديد أجور العاملني 
وامل��س��ت��خ��دم��ني ف���ي أوج����ي����رو وامل��ل��ح��ق��ني ب��ه��ا في 
ال���ج���اري. وطلب  أق��ص��اه��ا 20 ك��ان��ون األول  م��ه��ل��ة 
منه أن ُيعّد مسودة كتاب، باسم الوزير، لتوجيهه 
ال����ى ه��ي��ئ��ة »أوج�����ي�����رو«، ل��ك��ي ت���س���ارع ال����ى ت��زوي��د 
اللواحق  م��ع  ال��روات��ب واألج����ور  ال����وزارة ببيانات 
وامللحقني  واملستخدمني  للعاملني  واملستحّقات 
ك���اف���ة، ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال���درج���ت���ان امل���وع���ودت���ان إل��ى 

جميع املستخدمني من دون تفرقة، وذلك في مهلة 
أقصاها ظهر اإلثنني 13 كانون األول 2010. 

وقد استجاب يوسف لهذا الطلب في اليوم التالي، 
أي في 11م2010/12، إال أنه أرف��ق مسودة الكتاب 
املتوافرة  املعلومات  »إن  فيها  ج��اء  إحالة  بوثيقة 
ل��دي��ن��ا م���ن ه��ي��ئ��ة أوج����ي����رو ت��ف��ي��د ب����أن ال��ه��ي��ئ��ة لم 
إدارت��ه��ا ول��م تقّر نهائيًا  ف��ي مجلس  تناقش بعد 
زي��ادة درجتني إضافيتني للعاملني لديها«. وهذا 
العام  املدير  املنعم يوسف، بصفته  يعني أن عبد 
لاستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت، يفيد 
بأن لديه معلومات من عبد املنعم يوسف، بصفته 
رئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام، بأن مجلس 

اإلدارة لم يقّر الدرجتني! 
ال ش��ّك في أن مخاطبة عبد املنعم يوسف لنفسه 
أمر يثير االستغراب، فهو في هذه الحال يتعاقد 
م���ع ن��ف��س��ه، وي���راق���ب ن��ف��س��ه، وي���ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
م���ع ن��ف��س��ه، وي��م��ن��ح امل��س��ت��خ��دم��ني ح��ق��وق��ًا بصفة 

ويحجبها بصفة أخرى. 
)األخبار( 

نّحاس ُيلزم يوسف دفع الدرجتني للمستخدمني الـUSAID تدعم فتح األسواق اللبنانية! 

اتصاالتتجارة
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نكبة  من  تضررًا  األكثر  أيضًا  هما  املتعاقبة،  الحكومات  من  املّتبعة  اإلهمال  سياسة  من  تضّررًا  األكثر  القطاعان 
الطبيعة التي تتركها العاصفة، فاملزارعون كانوا ضحايا مأساة الجبال، والصيادون نالوا قسطهم من مأساة الساحل، 

فتقاسموا، كل بحسب معاناته، جرح حكومة غير مهتّمة أصاًل، سواء اجتمعت أو تعّطلت، وجرح طبيعة ال ترحم!

في القطاع... 
أم������ا ش���ب���ك���ة االت������ص������االت وان���ق���ط���اع 

الكهرباء فحّدث وال حرج! 
ول�����ئ�����ن ك�����ان�����ت ال����خ����س����ائ����ر ت���ح���ت���اج 
ال�����ى م���س���وح���ات ل��ت��ع��وي��ض��ه��ا ب��ع��د 
ان���ح���س���ار ال���ع���اص���ف���ة، امل���ت���وق���ع ي���وم 
ال��س��ن��وات السابقة برهنت  ف��إن  غ��د، 
لّلبنانيني أن ال دول��ة تحميهم، وأن 
التي  ال��ض��رائ��ب وال��رس��وم الضخمة 
يدفعها املواطنون ليست مخصصة 
إلن����ق����اذه����م ف�����ي ح�������االت ال�����ط�����وارئ، 
إن  إذ  منها،  الطبيعية  وخ��ص��وص��ًا 
الهيئة العليا لإلغاثة لم تعد تكترث 

إال للزفت االنتخابي. 
في ما يلي جولة على بعض املناطق 

لتظهير املأساة وحجمها: 

 ال إح����ص����اءات رس���م���ّي���ة ح��ت��ى اآلن 
ع��ن ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي م��ن��ي بها 
امل����واط����ن����ون ج�������ّراء ال���ع���اص���ف���ة ال��ت��ي 
تضرب لبنان، إال أن شكوى األهالي 
ارت����ف����ع����ت ف�����ي ج���م���ي���ع امل���ح���اف���ظ���ات 
وقدرت الخسائر بمايني الدوالرات، 
وأكثر القطاعات تضررًا كان القطاع 
ال���ع���اص���ف���ة  إذ ض�����رب�����ت  ال��������زراع��������ي، 
ال�����ك�����روم وم�����وس�����م ال����خ����س وال���ت���ب���غ 
إض���اف���ة ال����ى ج��م��ي��ع امل����زروع����ات في 
أصيب  وكذلك  الباستيكية،  الخيم 
فادحة  بأضرار  السمك  قطاع صيد 
املتواصل  الحكومي  اإله��م��ال  ج���راء 
لتحسني أوضاع املرافئ، في الوقت 
ال�����ذي أدى ف��ي��ه ال��ف��س��اد ال��س��ل��ط��وي 
ف����ي ق���ط���اع اإلع�����ان�����ات إل�����ى ت��ض��رر 
الفوضى السائدة  املواطنني نتيجة 

المزارعون والصيادون ضحايا العاصفة!
لبنان  بمساحة  والمأساة  الدوالرات...  بماليين  الخسائر 

كارثة في القطاع الزراعي 
ف���ي ال���ج���ن���وب، ول��ل��م��رة األول�����ى منذ 
الثلوج  أكثر من عقد، وصلت كمية 
ف����ي ب����ل����دة ع���رم���ت���ى ف����ي ج����زي����ن ال���ى 
ن��ح��و امل��ت��ر ارت��ف��اع��ًا )ك���ام���ل ج��اب��ر(، 
م���ا أّدى ال���ى إق���ف���ال ط��رق��ات��ه��ا ك��ل��ّي��ًا، 
وتسببت العاصفة بأضرار جسيمة 
العاصفة  فيما قضت  ك��روم��ه��ا،  ف��ي 
ع����ل����ى م�����واس�����م ال�����ج�����وز وال����زي����ت����ون 
والتني والتفاحيات. وشهدت بلدتا 
الريحان وكفرحونة وضعًا مماثًا، 
م��دة ثاثة  الكهربائي  التيار  وغ��اب 
أي�����ام ع���ن أح���ي���اء ال���ب���ل���دت���ني، بسبب 

انقطاع األساك نتيجة العاصفة. 
واألع���م���دة  األش���ج���ار  ت���ه���اوي  وأّدى 
وال����ل����وح����ات اإلع����ان����ي����ة وامل���ن���ش���آت 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة إل���ى ت��ض��رر ال��ك��ث��ي��ر من 

ال��ب��ي��وت وال��ط��رق��ات واآلل���ي���ات، وق��د 
ش��ك��ى امل����زارع����ون وأص���ح���اب الخيم 
الباستيكية في املنطقة من أضرار 
ب��ال��غ��ة أص��اب��ت م��زروع��ات��ه��م، فضًا 
عن السيول التي جرفت العديد من 
مواسم الحقول، وال سيما في سهل 

امليذنة، شرقي كفررمان. 
وق��ال محمود ح��ج��ازي، وه��و عامل 
ف������ي ب����س����ت����ان ل����ل����م����وز ف������ي م��ن��ط��ق��ة 
ال���غ���ازي���ة )خ���ال���د ال���غ���رب���ي( إن أك��ث��ر 
م���ن أل���ف ش��ت��ل��ة م���وز ت���ض���ررت كّليًا 
ف�����ي ال����ب����س����ت����ان ال���������ذي ي���ع���م���ل ف���ي���ه، 
م��ؤك��دًا أن األض�����رار ك��ب��ي��رة ج���دًا في 
 مايني 

ّ
املنطقة، وأن معظم بساتني 

ال�����������دوالرات ه����ي خ���س���ائ���ر أص���ح���اب 
التي  الباستيكية  ال��زراع��ي��ة  الخيم 
اقتلعتها العاصفة عن بكرة أبيها. 

البقاع )رام��ح حمية( فقد شهد  أم��ا 
وض����ع����ًا ك����ارث����ي����ًا، ب���ح���ي���ث ل����م ت��س��ل��م 
في  الباستيكية  والخيم  البساتني 
الخسائر...  م��ن  البقاع  ف��ي  ق��ري��ة  أي 
»البقاع منكوب« يقول ديب الراضي 
ال��������ذي ك����ان����ت خ����س����ارت����ه ب����ال����غ����ة إذ 
انهارت ليًا مزارعه الثاث وقضت 
على قطيع أغنامه كله )أكثر من 25 
رأس����ًا ب��ني غ��ن��م وم���اع���ز(، ف��ض��ًا عن 
خ��ي��وط ال��ت��ب��غ ال��ت��ي ج��م��ع��ه��ا ط���وال 
امل���وس���م وأك���ث���ر م���ن 15 ق���ن���ط���ارًا من 

العلف والتنب. 
والخيم الباستيكية نالت حصتها 
ال��ق��اس��ي��ة م���ن ال��ع��اص��ف��ة ف���ي س��ائ��ر 
جميعها  فأطبقت  البقاعية،  ال��ق��رى 

على شتول الخس. 
امل��زارع علي قزيحا خسر 15 خيمة 
ك��ل��ي��ًا وب���ل���غ���ت خ���س���ارت���ه م����ا ي��ن��اه��ز 
أم���ا ه��ش��ام حمية  أل���ف دوالر،  ال�����20 
ف���ق���د خ���س���ر 18 خ��ي��م��ة ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة 
في سهل بلدته طاريا، ويبلغ سعر 
كل خيمة 2500 دوالر. ك��روم العنب 
العاصفة، حيث  من  تسلم  لم  أيضًا 

ال��ري��اح إلى  ال��ث��ل��وج وق���وة  أّدى ثقل 
سقوط الدوالي. 

العاصفة  تكتف  لم  ثانية،  من جهة 
بمحاصرتها لقرى البقاعني الغربي 
واألوس��������ط وق������رى راش����ي����ا ال�������وادي، 
في  حاصبيا   ����� مرجعيون  وب��ل��دات 
الجنوب اللبناني، فوقعت جميعها 
في ظام دامس، بعد انقطاع التيار 
الحرارة  وان��ع��دام  عنها،  الكهربائي 
الثابت، وترّدي  الهاتف  في خطوط 
ال���خ���ل���وي، وان���ك���ش���اف رداءة  ش��ب��ك��ة 
البنى التحتية فيها، بفيضان أقنية 
ت��ص��ري��ف امل���ي���اه، وب����ان م���دى حاجة 
م���رك���ز ال����دف����اع امل���دن���ي وف�����رق ج��رف 
ال��ث��ل��وج وال��ق��وى األم��ن��ي��ة ال��ى آليات 
ق��������ادرة ع���ل���ى م���واج���ه���ة ال���ع���واص���ف 

)أسامة القادري(. 
ال�����ى خ��س��ائ��ر  ال���ع���اص���ف���ة  وق�����د أدت 
فادحة في مناطق البقاعني الغربي 
واألوسط، فيما أشار املزارعون الى 
 

ّ
أنهم ال يعّولون على دول��ة تعوض

ع���ل���ي���ه���م ب����ع����دم����ا ح������رم������وا م������ن أي����ة 
مساعدة في السنوات املاضية. 

أعلنت »مؤسسة كهرباء لبنان«، أن »العاصفة 
التي تضرب لبنان، أّدت الى حصول أعطال 

عديدة طاولت معامل اإلنتاج وشبكتي النقل 
والتوزيع، مما أّدى الى انخفاض التغذية بشكل 

ملحوظ في جميع املناطق اللبنانية، إذ توقفت 
املجموعة البخارية في معمل الزهراني عن 
العمل بسبب انهيار قسم من جبل النفايات 

في صيدا في البحر. وتوقفت مجموعات معمل 
الجية الحراري ومجموعتان في معمل الذوق عن 

العمل. كما تعطل العديد من خطوط النقل، 
بفعل الصواعق. وتوقف استجرار الطاقة 

الكهربائية تمامًا من سوريا ومصر بفعل تراكم 
الثلوج على خطوط النقل«. 
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