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باختصار

◄ سعر قياسي جديد للبنزين 

ل��ت��وّق��ع��ات ع��ام��ل��ن ف��ي ق��ط��اع امل��ح��روق��ات، ستستمر أس��ع��ار البنزين  ف��وف��ق��ًا 
ب��االرت��ف��اع تماشيًا م��ع ارت��ف��اع األس��ع��ار ال��ع��امل��ي��ة. وم��ن امل��رّج��ح ارت��ف��اع سعر 
ليرة، لتصبح  أوك��ت��ان 300  أوك��ت��ان و98  النوعن 95  ال��واح��دة من  الصفيحة 
34400 ليرة و35100 ليرة على التوالي، فيما ترتفع صفيحة املازوت بقيمة 
البنزين سيكون  ارت��ف��اع سعر  ف��إن  وب��ذل��ك  ل��ي��رة.  لتصبح 23200  ليرة   200
متواصاًل لألسبوع الرابع على التوالي، علمًا بأن األسعار لم تسجل انخفاضًا 
منذ منتصف شهر أيلول 2010 حن كانت 31300 ليرة و32 ألف ليرة على 
التوالي. وهذا املستوى من األسعار هو قياسي في لبنان، علمًا بأن الرسوم 
والضرائب ال تزال تمّثل نحو 36% من السعر، وبالتالي فإن املستهلك يسّدد 
أكثر من 12600 ليرة رسمًا على استهالك البنزين وضريبة القيمة املضافة. 
فالحكومة كانت قد اتخذت ق��رارًا، في أواخ��ر عام 2008 بتثبيت الرسم على 
كاهل  على  قائمًا  الضريبي  ال��ع��بء  يبقى  لكي  ل��ي��رة،   9600 بقيمة  البنزين 

املواطنن مهما تراجع سعر النفط الخام عامليًا. 

◄ ال كهرباء في لبنان ما لم يكن في مؤسستها عمال وموظفون 

القول لوزير الطاقة واملياه جبران باسيل )الصورة( خالل لقائه عمال مؤسسة 
احتجاجًا  اعتصموا  الذين  جونية،  سرايا  في  ومستخدميها  لبنان  كهرباء 
على االعتداء الذي تعرض له رئيس دائرة كهرباء جونية بطرس فرح في مركز 
عمله منذ أّيام على يد مواطن لم ُيسّدد فاتورته فُقطعت الكهرباء عن منزله. 

وقال الوزير إّن »األمور التقنية مرتبطة بأشخاص ذوي خبرات، وقد أصبحت 
مسألة تقاعدهم وشيكة جدًا، ومرتبطة بأشهر وسنوات قليلة«. وشّدد على 
أّن »هذا الوضع ال يعالج بالتحرك البطيء وقلة االكتراث التي نشهدها«، في 

إشارة إلى العرقلة السياسّية التي يتعّرض لها في إطالق تطبيق خّطته. 
ول��ف��ت ج��ب��ران ب��اس��ي��ل إل���ى ض����رورة إدخ����ال م��ا ال ي��ق��ل ع��ن أل���ف م��وظ��ف إل��ى 
الحكومة على هذه املطالب »كانت تأتي  املؤّسسة لسد حاجاتها، لكن ردود 

على نحو روتيني ومعامالت يلزمها على األقل عشر سنوات للتنفيذ«. 
وفي إطار االعتصام، دعا رئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء 
شربل صالح، املواطنن إلى »تفهم املشاكل التي يمر بها قطاع الكهرباء نتيجة 
ملشاكل عديدة، أهمها نقص في إنتاج الكهرباء بنسبة 900 ميغاوات ونقص 
في املوظفن الذين ال يتجاوزون 1800 موظف، بينما الحاجة هي إلى 5000 

موظف. وتعاني شبكة الكهرباء كذلك أعطااًل كثيرة«. 

◄ التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها املعلومات الالزمة 

ال��وزراء إلى كّل  ال��ذي وجهته رئاسة مجلس  الرقم 2010/30  التعميم  محور 
اإلدارات العاّمة في شأن تطبيق بعض املوجبات الضريبية املتعلقة بالعاملن 
����� مديرية املالية  املدنين لديها. وطلب التعميم من اإلدارات تزويد وزارة املال 
)موظفن،  املدنين  بالعاملن  املتعلقة  باملعلومات  ال���واردات  مديرية   ����� العامة 
متعاقدين، مياومن( باملعلومات املطلوبة في النموذج الذي أعّدته الوزارة لهذا 

الشأن. 
)األخبار، مركزّية، وطنّية( 

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291

أما في الشمال )فريد بو فرنسيس( 
ف��ق��د أع��ط��ت ال��ع��اص��ف��ة ال��ت��ي ضربت 
لبنان استراحة، ولو لفترة وجيزة، 
وسّكانها  الجبلية  املناطق  ألهالي 
كي يتفقدوا منازلهم ومزروعاتهم، 
ف��ي  ان���ق���ط���اع  ال�����ى  أّدت  ف��ال��ع��اص��ف��ة 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي س��اح��اًل وج��ب��اًل، 
وإلى اقتالع بعض األشجار املثمرة، 

وخصوصًا املغروسة حديثًا. 
العصي  م��زارع��و سهل بساتني  أم��ا 
في أعالي منطقة البترون، فقد نعوا 
العاصفة  بعد  العام  لهذا  موسمهم 
ال��ت��ي ض��رب��ت م��زروع��ات��ه��م وخ��رب��ت 
ال��ب��ي��وت ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة ف���ي سهلهم 
املعنية  الجهات  ال��زراع��ي، وناشدوا 
وال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ل��ي��ا ل���إغ���اث���ة ال��ك��ش��ف 
بأسرع وقت ممكن على األضرار في 

سبيل التعويض عليهم. 

مأساة الصّيادين عمومًا 
أما الصيادون، فقد دّمرت العاصفة 
م��ص��در رزق��ه��م ع��ل��ى ط���ول ال��ش��اط��ئ 
ال��ق��وارب،  تحّطمت  حيث  اللبناني، 

وض��اع��ت ال��ش��ب��اك ف��ي م���وج ال��ب��ح��ر، 
فيما شهدت بعض امل��راف��ئ أض��رارًا 

في البنية التحتية.
وأش������������ار رئ�����ي�����س ن����ق����اب����ة ص����ي����ادي 
األس��������م��������اك ف�������ي ص���������ور خ����ل����ي����ل ط���ه 
»األخبار« إلى أن األض��رار طاولت  ل�
الشباك وبعض قوارب الصيد، كما 
عائمًا  مطعمًا  البحر  أم���واج  حملت 
م���ن م��ي��ن��اء ص���ور إل���ى ش��اط��ئ »ج��ل 

البحر«. 
أم��ا ف��ي ال��ج��ي��ة، فقد أط��ل��ق ص��ي��ادوه 
ص�����رخ�����ة ل���ت���ع���وي���ض���ه���م ال���خ���س���ائ���ر 
ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب��ه��م ب��ع��دم��ا 
دّم����������رت ال����ع����اص����ف����ة أرص�����ف�����ة امل����رف����أ 
ولحقت أض��رار ضخمة في املراكب، 
ب��ح��ي��ث وص����ل ع����دد ق������وارب ال��ص��ي��د 
املتضررة الى أكثر من 20 قاربًا، فيما 
للصيادين  غ��رف��ة مخصصة  ُدّم���رت 

كّليًا. 
وف��������ي ص������ي������دا، خ����ّل����ف����ت ال���ع���اص���ف���ة 
م���ادي���ة جسيمة  امل��ن��اخ��ي��ة خ��س��ائ��ر 
)خ����ال����د ال����غ����رب����ي(، ف��م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر 
أم��س منطقة منكوبة  م��ن  أول  ب��دت 

الكروم والحمضيات والخيم 
البالستيكية هي من األكثر تضّررًا 

في العاصفة

األضرار قضت 
على كروم العنب 

في البقاع 
)أسامة القادري(

ب���ام���ت���ي���از، ح���ي���ث أت������ت امل����ي����اه ع��ل��ى 
املنازل،  ودخلت  للصيادين  مراكب 
ف���ض���اًل ع���ن غ����رق س����ي����ارات وت��ح��ط��م 
املقاهي.  للبحر كما  محال مواجهة 
امل��واط��ن��ة م��ن��ى ح��م��زة ك��ان��ت تشفط 
مياه البحر التي دخلت الى منزلها 
الكنان قرب مرفأ املدينة،  في محلة 
قالت »باملال وال بالوالد« مستدركة 
»خ��س��ائ��ري ك��ب��ي��رة وزوج����ي ب��ال��ك��اد 

يعّوض  م��ن  األرب��ع��ة،  أطفالي  يعيل 
علينا وملاذا لم ُينشأ سابقًا سنسول 

حماية من األمواج؟«. 
ال���ص���ي���ادون ت���ف���ّق���دوا م��راك��ب��ه��م وق��د 
ن��ال��ت منها األم����واج وأت��ل��ف��ت بعض 
املحركات وشباك الصيد »خسائرنا 
قال  م��ن يعوض علينا؟«  ب��امل��الي��ني، 
تحدث  ال��ذي  ناصر  محمد  الصياد 
عن احتمال وقوع خسائر مستقبلية 
ق�������ائ�������اًل »ال�����ب�����ح�����ر ام������ت������أ ب����أط����ن����ان 
ال��ن��ف��اي��ات، وس��ي��ؤث��ر ذل��ك على عمل 
ال���ص���ي���ادي���ن وس���ت���ت���ع���رض ش��ب��اك��ن��ا 
ل��ل��ت��ل��ف م������رات ع�����دة خ�����الل األش���ه���ر 

املقبلة«. 
سيول النفايات طمرت معظم شوارع 
م��دي��ن��ة ص��ي��دا وأوت��س��ت��رادات��ه��ا، أم��ا 
ال��ك��ورن��ي��ش ال��ب��ح��ري ف��ي ص��ي��دا في 
محلة الفواخير، فقد دّمرته األمواج 
واق��ت��ل��ع��ت ب���الط���ه، وس��ي��اج��ه ان��ه��ار 
ع��ل��ى ن���ط���اق واس�����ع، ب��ي��ن��م��ا أش����ارت 
التقديرات األولّية إلى أموال ضخمة 

إلعادة ترميمه. 
ه��ذا االنهيار امل��أس��وي، دف��ع النائب 
ال��س��اب��ق أس��ام��ة س��ع��د إل���ى التذكير 
بمصائب التلزيمات بالتراضي التي 
حصلت سابقًا، قائاًل في تصريح له 
»إن هذا الكورنيش البحري وجدار 
الحماية قد ُنّفذا قبل سنوات مقابل 
مبالغ طائلة جدًا للمتعهد« شفيق 
ال��ح��ري��ري )شقيق ال��رئ��ي��س امل��غ��دور 

رفيق الحريري(،.
وأض�����اف أن ض��خ��ام��ة ال��ك��ل��ف��ة ال��ت��ي 
ت��رت��ب��ت آن�����ذاك ع��ل��ى ال���دول���ة ل��ش��رك��ة 
أث��ارت حينه  قد  املتعهدة  الحريري 
ان������ت������ق������ادات وت��������س��������اؤالت ط���رح���ه���ا 
كثيرون، من بينهم الراحل »مصطفى 
سعد« والرئيس سليم الحص، نظرًا 
لكون الكلفة قد تخّطت كل األسعار 
ال��ذي  ال��ك��ورن��ي��ش  امل��ع��روف��ة، لينهار 
ل��م ي��ن ل��ه مكسر م���وج، ل��ذل��ك نسأل 
أي��ن ذه��ب��ت ك��ل األم����وال ال��ت��ي دفعت 
الذين  ألم يلحظ  الدولة،  من خزينة 
أن����ش����أوه اح���ت���م���ال ه���ب���وب ع��واص��ف 
ش���دي���دة، وه���ي ع��واص��ف ت��ت��ك��رر من 

سنة ألخرى؟ 
 على خلل في اإلنشاءات«. 

ّ
هذا يدل

وإل��������������ى ب����������ي����������روت، ح������ي������ث أم����ض����ى 
امليناء يومهم  ف��ي مرفأ  ال��ص��ي��ادون 
بحيث  الخسائر،  إحصاء  في  أم��س 

م��ن 73 قاربًا  أك��ث��ر  العاصفة  دّم���رت 
للصيد، إضافة الى غرف الصيادين 
وم��������ن��������ازل ت����س����ك����ن����ه����ا ع����ائ����الت����ه����م. 
من  امتعاضهم  ال��ص��ي��ادون  وأب����دى 
وه��و  ملطالبهم  ال��ح��ك��وم��ي  اإله���م���ال 
بعدما  ملأساتهم،  الرئيسي  السبب 
ام��ت��ن��ع��ت ال��ح��ك��وم��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة عن 
ب���ن���اء س��ن��س��ول ي��ح��م��ي ال��ص��ي��ادي��ن 

وقواربهم من العواصف. 
ال��ب��ت��رون، أّدت العاصفة  وف��ي م��رف��أ 
ال������ى ان����ه����ي����ار ال���س���ن���س���ول وت���ح���ّط���م 
قوارب الصيادين وتضرر شباكهم. 
وان��س��ح��ب ال��غ��ض��ب ال���ى ال��ص��ي��ادي��ن 
ف��ي م��رف��أ ف���دع���وس، ال��ذي��ن وض��ع��وا 
اللوم على الحكومات املتعاقبة التي 
ب��ن��اء سنسول  ف��ي  أه��م��ل��ت مطلبهم 
أم���ام امل��رف��أ لحماية ال��ص��ي��ادي��ن من 

الكوارث الطبيعية. 

أنهار في بيروت واملنت 
وف������ي ب�����ي�����روت، ت���ح���ول���ت ال���ط���رق���ات 
أن  لبثت  م��ا  م��ي��اه،  ال��ى مستنقعات 
دخ��ل��ت ال���ى ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن امل���ن���ازل، 
الشعبية.  األح���ي���اء  ف��ي  وخ��ص��وص��ًا 
وف��ي��م��ا ش��ه��د م��رف��أ ب���ي���روت أض����رارًا 
م���خ���ت���ل���ف���ة، ف�����وج�����ئ أب�����ن�����اء م��ن��ط��ق��ة 
األش���رف���ي���ة ب��ال��ق��وى األم��ن��ي��ة تطلب 
منهم أن يزيلوا سياراتهم كي تعمل 
ال��راف��ع��ات ع��ل��ى إزال����ة ب���رج اإلرس����ال 
ف��ي ساحة ساسني،  لهيئة أوج��ي��رو 
ال��������ذي ك������ان ع���ل���ى وش������ك ال���س���ق���وط. 
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ش���ه���دت أح��ي��اء 
ع���دة م��ن ب��ي��روت ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء 
ل���ي���ل أول م�����ن أم�������س، إض���اف���ة  م���ن���ذ 
ال������ى أض���������رار أص�����اب�����ت االت�����ص�����االت 

الهاتفية. 
وف������ي م���ن���ط���ق���ة امل������ن األع�����ل�����ى ب�����دأت 
ل���وزارة األش��غ��ال  ال��ج��راف��ات التابعة 
العامة بالعمل املتواصل لفتح طرق 
امل��ن��ط��ق��ة وج����رد ع��ال��ي��ه، وخ��ص��وص��ًا 
الطريق الدولية من محطة بحمدون 

صعودًا باتجاه البقاع. 
وال يزال املسار الغربي ألوتوستراد 
التي  امل��ي��اه  بسبب  مقطوعًا  ص��ي��دا 
ت���غ���م���ره، وق�����د أع������اد ال����دف����اع امل���دن���ي 
ال��زه��ران��ي بعدما  فتح ط��ري��ق جسر 
غ���م���رت���ه امل����ي����اه وح���ّول���ت���ه إل�����ى ش��ب��ه 

نهر. 
)األخبار(


