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اأخبار املقاوالت

تد�سني منظ�مة ال�سرف ال�سحي يف البرتون  اإحتفال

پ اإزاحة ال�صتارة عن اللوحة التذكارية.

د���س��ن وزي���ر �ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه 

����س���ي���ز�ر �ب����ي خ��ل��ي��ل، م�����رصوع 

حم���ط���ة �مل����ع����اجل����ة وم���ن���ظ���وم���ة 

�ل�رصف �ل�سحي يف نطاق بلدتي 

مبوجب  نفذ  �ل���ذي  و�أن��ف��ه،  �سكا 

ق���ر����ش م��ي�����رص م����ن �ل�������س���ف���ارة 

ب��روت��وك��ول  �ط���ار  يف  �لفرن�سية 

�ل���ت���ع���اون ل��ت��م��وي��ل ب���ن���اء حمطة 

�ل��ت��ك��ري��ر ث��م ق��دم��ت ق��ر���س��ًا عرب 

�لوكالة �لفرن�سية للتنمية لتمويل 

�ساهمت  ك��م��ا  �ل�����س��ب��ك��ات،  ب��ن��اء 

�حل���ك���وم���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ت��م��وي��ل 

�مل�����رصوع  كلفة  ن�سف  م��ن  �أك���ر 

�ل��ت�����س��غ��ي��ل  ك���ل���ف���ة  مت����وي����ل  ويف 

و�ل�����س��ي��ان��ة، وح�����رص �الإح��ت��ف��ال 

وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة و�مل��غ��رتب��ني 

�ل�سفري  مم��ث��ل  ب��ا���س��ي��ل،  ج����رب�ن 

�لعام  �ملدير  �أوليفر ر�ي،  �لوكالة  �ميانويل بون رئي�ش  �لفرن�سي 

جمل�ش  رئي�ش  قمري،  فادي  �لدكتور  و�لكهربائية  �ملائية  للمو�رد 

�المناء و�العمار �ملهند�ش نبيل �جل�رص وروؤ�ساء بلديات وخماتري 

ومدعوين. �ل��ك��ورة  ق�ساء  وب��ل��د�ت  و�ن��ف��ه  �سكا  م��ن   وفاعليات 

�الإمن��اء  جمل�ش  رئي�ش  �لقى  و�لفرن�سني  �للبناين  �لن�سيدين  بعد 

متاأخرين  ناأتي  »�أن  فيها:  جاء  ومما  كلمة  �جل�رص  نبيل  و�الإعمار 

�أف�سل من �أال ناأتي �أبد�.هذ� �مل�رصوع �حليوي �سي�ساهم يف معاجلة 

ال  �أن��ه  مفاده  در���س��ًا  جميعًا  �أعطانا  وق��د  مزمنة..  بيئية  م�سكلة 

يجوز �إطالق تنفيذ �ي م�رصوع قبل توفر كامل �لتمويل وتاأمني 

�لتي  �لتكرير  فمحطة  كافة.  جناحه  فر�ش  وتوفري  �ال�ستمالك 

تنفيذ  يف  �لتاأخر  ب�سبب  ت�سغيلها  ن�ستطع  مل  �سنو�ت  من  �أجن��زت 

�ل�سبكات و�لو�سالت �ملنزلية..«.

راي

�أكد  ر�ي  �أوليفر  للتنمية  �لفرن�سية  �لوكالة  رئي�ش  �ألقى  ثم   

تكرير  حم��ط��ات  ل�سل�سلة  »من��وذج��ًا  ه��و  �مل�����رصوع  ه��ذ�  �أن  فيها 

�لقيام  علينا  يتعني  عمل  هناك  يز�ل  وال  لبنان،  يف  تنفيذها  �سيتم 

من  �أ�سهر  ب�سعة  عتبة  على  نحن  وخ�سو�سا  جماعي  ب�سكل  به 

موؤمتر باري�ش �خلا�ش بلبنان و�لذي �سينتج منه �سندوق جلذب 

�مل�ستثمرين �لدوليني«. 

اأبي خليل

قاله:  ومم��ا  خليل  �أب���ي  �سيز�ر  و�مل��ي��اه  �لطاقة  وزي���ر  وت���اله 

من  ن��ب��د�أ  �أن  دون  م��ن  �سحي  ���رصف  منظومة  �إن�ساء  ميكن  »ال 

 �لو�سلة �ملنزلية، �ل�سبكات، خطوط �لتجميع و�سواًل �ىل حمطات 

�لوطنية  �ل��وزر�ء يف �خلطة  �أقره جمل�ش  �لذي  �الأمر  �لتكرير، هذ� 

 ل��ل�����رصف �ل�����س��ح��ي �أ���س��ب��ح م��ل��زم��ا ل��ك��ل �ل�������وز�ر�ت �مل��ت��ع��اق��ب��ة 

بيئتنا  حتمي  متكاملة  م�ساريع  لتنفيذ  �لدولة  يف  �الد�ر�ت  ولكل 

�سهر  يف  ون��اأم��ل  وب��ح��رن��ا.  �أن��ه��ارن��ا  وجم���اري  �جلوفية  ومياهنا 

ني�سان �ملقبل  �أن ند�سن حمطة �سلعاتا ومن ثم منظومة �لبرتون 

تخدم  �لتي  طر�بل�ش  يف  �لعمالقة  �ملحطة  وبعدها  �جل��و�ر،  وقرى 

�مليناء و�لبد�وي و�أجز�ء كبرية من ق�ساءي �لكورة وزغرتا، ومن 

�لتي  �ملحطات  ب��اك��ورة  �ستكون  �لتي  زحلة  حمطة  �إىل  ننتقل  ثم 

�أ�سبحت يف  �لليطاين وهي  تعمل من �سمن م�رصوع جمرى نهر 

�خلدمة..«.

با�صيل

جرب�ن  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزي��ر  مع  �لكلمات  و�ختتمت 

�أ�سخا�ش  جهود  لوال  ينجز  مل  �مل�رصوع  »هذ�  قاله:  ومما  با�سيل 

�أكملنا،  بد�أو� ونحن  �سنو�ت، هم  �سبقونا وعملو� على مدى  كر 

وهذه �ملحطة �نتهى �لعمل بها يف �لعام 2006 و�نتظرنا 12 عاما 

لت�سغيلها، 12 عاما من �ال�ستثمار �ملجّمد، وعلى رغم كل عمليات 

��سبحت  �ليوم  حولها،  و�ل�سبكات  �ل�سخ  حمطات  لتنفيذ  �لدفع 

قيد �لت�سغيل..«.

 جت���در �الإ�����س����ارة �ىل �أن����ه ���س��ب��ق �ح��ت��ف��ال �ل��ت��د���س��ني �إز�ح����ة 

جولة  كانت  ثم  �ملحطة،  مدخل  عند  تذكارية  لوحة  عن  �ل�ستار 

وعمل  �لتنفيذ  مر�حل  عن  ���رصح  �ىل  فيها  �إ�ستمعو�  للحا�رصين 

�ملحطة. 
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ت��سيع اأوت��سرتاد ج�نيه اىل الن�ر

تقدم العمل يف طريق درع�ن ــ حري�سا

طرقات

پ 30 قرار اإ�صتمالك الأتو�صرتاد جونيه.

پ موعد االإجناز فـي ني�صان املقبل.

و�لنقل  �لعامة  �الأ�سغال  وزي��ر  ك�سف 

�إملانية قدمت  يو�سف فنيانو�ش عن �رصكة 

�إىل  �لكلب  نهر  من  �جلبل  حلفر  م�رصوعًا 

�لتخفيف من زحمة  �أجل  �إبر�هيم من  نهر 

�ل�����س��ري ع��ل��ى �ل��ط��رق��ات �ل��دول��ي��ة ���س��م��ااًل 

�ىل �سدور30 قر�ر  ��سار  وجنوبًا، وفيما 

طريق  تو�سيع  مب�رصوع  يتعلق  �إ�ستمالك 

�إىل �ن جمل�ش �الإمناء  بريوت جونيه، لفت 

مليون   87 بقيمة  قر�سًا  تلقى  و�الإع��م��ار 

ي����ورو م��ن �أج����ل ت��و���س��ي��ع ه���ذه �ل��ط��ري��ق، 

خم�س�سة  منها  ي���ورو  م��ل��ي��ون   26 و�أن 

�إن  وق��ال  �ملنطقة.  ه��ذه  يف  لال�ستمالكات 

يكّلف  ب���ريوت  يف  �ل��ق��ط��ار  ت�سيري  �إع����ادة 

�لدولة 3 مليار�ت دوالر وهي عاجزة عن 

دفع هذه �لكلفة، لهذ� فان قانون �ل�رص�كة 

�حلل  ه��و  و�خل��ا���ش  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ب��ني 

و�ملدخل لكل �إ�سالح. 

و�إخ��و�ن��ه  خ��وري  حّنا  �رصكة  تو��سل 

ت��ن��ف��ي��ذ �أ���س��غ��ال ت��اأه��ي��ل وت��و���س��ي��ع ط��ري��ق 

درعون ��� حري�سا ) Package I b( �لتي 

بالعمل  �ملبا�رصة  �أم��ر  تبلغها  منذ  �إنطلقت 

باإ�رص�ف   2016 �أيلول  �سهر  من  �الأول  يف 

طالب  ن��زي��ه  �لهند�سة  د�ر  �الإ���س��ت�����س��اري 

تقدم  �سجل  حيث  وتريتها  على  و�رصكاه، 

فيما  �ملئة  يف   40 ح��و�يل  �ليوم  لغاية  �لعمل 

جدر�ن  بناء  يف  �الأ�سغال  تقدم  ن�سبة  بلغت 

�ل��و�دي  �أ�سفل  من  �لطريق  لتو�سيع  �لدعم 

�ليمني  جهة  م��ن  �ل��ع��ام  للطريق  �مل��ح��ازي 

�لتح�سري  �مل��ق��اول  ب���د�أ  ك��م��ا  ح�����و�يل%70، 

الأ�سغال بناء �لطريق و�سط غابة �ل�سنوبر، 

حيث �سيتم �إلغاء �ملنعطفات �ل�سيقة بحيث 

�مل�����رصوع  �إجن����از  ل���دى  �ل��ط��ري��ق  �ست�سبح 

�سهر  خ��الل  تنفيذها  �سيتم  �لتي  �الأ�سغال  كلفة  تبلغ  م�ستقيمة. 

مت�سمنة  �أمريكي  دوالر  ماليني   7.53 ح��و�يل  �لعام  هذ�  ني�سان 

تنفيذ  على  �الإ���رص�ف  �أتعاب  وكلفة  �مل�سافة  �لقيمة  على  �ل�رصيبة 

�الأ�سغال.

حري�سا   ��� درع��ون  طريق  وتو�سيع  تاأهيل  م�رصوع  �أن  ُيذكر 

�لذي جرى تلزميه من قبل جمل�ش �الإمناء و�الإعمار ب�سفته �جلهة 

�الإنتقال  حركة  وحت�سني  تطوير  �ىل  يهدف  تنفيذه،  عن  �مل�سوؤولة 

الأهايل هاتني �لبلدتني و�لز�ئرين ملز�ر معبد �سيدة لبنان �لتي ت�سهد 

�أيار  �سهر  يف  وبالتحديد  مرورية  و�ختناقات  �سغطًا  �لعام  طو�ل 

لكونه مكر�سًا لتكرميها.
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اأخبار املقاوالت

ت��سيع الك��ستابرافا ومطمر �سحي يف طرابل�س

قمري عر�س ونهرا م�ساريع ال�زارة يف ال�سمال 

بيئة

م�ساريع

پ تو�صيع مطمر الكو�صتابرافا.

پ تو�صيع مطمر الكو�صتابرافا.

يف  �ملنعقدة  جل�سته  يف  �ل����وزر�ء  جمل�ش  و�ف��ق 

�لتي  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن  ع����ددً�  ع��ل��ى   2018/1/11

تتناول مو�سوع �لنفايات و�ملطامر ومنها:

����� �ملو�فقة على �قرت�ح جمل�ش �الإمناء و�الإعمار 

وفقا  �لكو�ستابر�فا،  �أي  �لغدير،  مطمر  تو�سيع 

للبيانات و�خلر�ئط �ملرفقة ربطًا.

�الإمن���اء  جمل�ش  �ق���رت�ح���ات  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ة   �����

ت�سبيخ  معمل  وت�سغيل  �إن�ساء  ب�ساأن  و�الإع��م��ار 

جديد يف موقع �لكو�ستابر�فا نف�سه وتطوير معملي 

�لفرز يف �لعمرو�سية و�لكرنتينا.

�ل�سوف وعاليه  �ملو�فقة على �سم ق�ساءي   ������

�إىل نطاق هذه �خلطة �ملرحلية.

������  �لطلب �إىل جمل�ش �الإمناء و�الإعمار �تخاذ كل 

�الإجر�ء�ت �لالزمة للتقيد مبا يلي:

و�لكرنتينا  �لعمرو�سية  يف  �لفرز  معملي  تطوير  ينجز  �أن  �أ������  

خالل 9 �أ�سهر، �عتبارً� من تاريخ هذ� �لقر�ر، ويف حال عدم �الإجناز، 

�إ�سايف  معمل  �إن�ساء  مب�رصوع  تتقدم  �أن  �ل�سويفات  لبلدية  ميكن 

للفرز يف موقع �لكو�ستابر�فا.

�أكر  للفرز بعد تطويره  �لعمرو�سية  �أن ال ي�ستقبل معمل   ������ ب 

من �لكميات �لتي ي�ستقبلها حاليا، �أي مبعدل 1400 طن يوميًا.

ت ������ �أن ال تزيد كمية �لنفايات �ملطمورة يف �لكو�ستابر�فا عن �ألف 

طن يوميًا �عتبارً� من مطلع �لعام 2019.

������ �ملو�فقة لبلدية �ل�سويفات على ��ستخد�م �مل�ساحات �ملردومة 

بعد �إقفال �ملطمر �ل�سحي يف ن�ساطات ال تتعار�ش مع طبيعة �ملوقع، 

با�ستثناء �مل�ساحات �ملخ�س�سة ملحطة تكرير �ملياه �ملبتذلة �ملبينة يف 

�خلر�ئط.

������ متويل �لدر��سات و�الأ�سغال ومهام �الإ�رص�ف على �لتنفيذ من 

ح�سة �لبلديات �مل�ستفيدة من �مل�رصوع يف �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقل.

������ �لتاأكيد على �اللتز�م باإطالق مناق�سة ملعامل �لتفكك �حلر�ري، 

وذلك خالل �ستة �أ�سهر، مع حتديد �ملناطق.

�أي  �ملعنية،  للبلديات  �ملالية  �حل��و�ف��ز  ���رصف  على  �لتاأكيد   ������

�ملحيطة باملطمرين.

������ �لتاأكيد على م�رصوع �خلم�سني مليون دوالر �ملوجود حاليا يف 

�ملجل�ش �لنيابي مل�ساريع يف �ملنطقة.

�ل��وزر�ء  جمل�ش  و�فق  فقد  �حلايل  يتعلق مبكب طر�بل�ش  ما  ويف 

على �لتايل:

������ ��ستحد�ث مطمر �سحي �إىل جانب �ملكب �حلايل وفقا لدر��سة 

�ال�ست�ساري �ملقدمة �إىل جمل�ش �الإمناء و�الإعمار.

������� �ل�رصوع بعده فورً� �إىل �إقفال �ملكب �حلايل و�إعادة تاأهيله وفقا 

القرت�ح جمل�ش �الإمناء و�الإعمار.

-31 حتى   2017-1-1 من  للت�سغيل  �حلايل  �لعقد  متديد    ������

12-2017، على �سبيل �لت�سوية. 

وبذلك جاء �لقر�ر بتكليف �ملتعهد �لقدمي �رصكة “باتكو” معاجلة 

�ملكب وبناء حائط دعم و�ملطمر �ل�سحي.

ز�ر �ملدير �لعام للمو�رد �ملائية و�لكهربائية �لدكتور فادي قمري ير�فقه 

يف  مكتبه  يف  نهر�  رم��زي  �ل�سمال  حمافظ  �ل��وز�رة،  موظفي  كبار  من  وفد 

طر�بل�ش حيث جرى عر�ش للم�ساريع �لتي تعمل �لوز�رة على تنفيذها يف 

حمافظة �ل�سمال، و�لتي ت�سمل �إن�ساء بحري�ت وم�ساريع مائية وكهربائية، 

مياه  مائيًا  و�سيغطي   2019 �سنة  �سينتهي  �ل��ذي  �مل�سيلحة  �سد  ومنها 

�ل�رصب يف منطقة �لبرتون و�لكورة �ساحاًل، كما تناول �حلديث �أهمية �سد 

�لكو��رصة �لذي حتتاج �ليه منطقة عكار ملياه �لري و�ل�رصب، وم�رصوع �سد 

�لبرتون  للمدينة ولق�ساء  �ل�رصب  مياه  �سيوفر  �لذي  تنورين  بلعة ملنطقة 

و�سطًا وجردً�.

بحث 

امل�صاريع 

املائية بني 

قمري ونهرا .
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اقرار تخطيط »الدائري« بني �سبية ـــ العقيبه

اإجنازات املنطقة االقت�سادية يف طرابل�س خالل 2017 

تخطيط

تقدم

پ �صبيه ـــ العقيبه اأكرب م�صروع منذ اإنطالق الور�صة االإعمارية.

����س���ّدق جم��ل�����ش �ل�������وزر�ء يف �ج��ت��م��اع��ه �مل��ن��ع��ق��د يف 

2017/12/14 تخطيط �وتو�سرت�د �ل�سبيه ���� �لعقيبه 

على  �ل��ع��اب��رون  يتحملها  �ل��ت��ي  �مل�سقات  الن��ه��اء  �سعيًا 

�وتو�سرت�د جونية ���� �ل�سمال، وحلظ �إن�ساء �إرتفاع حتت 

�سطح بع�ش �لعقار�ت لزوم تنفيذ �أنفاق ملرور �ل�سيار�ت 

يف ق�ساءي �ملنت وك�رصو�ن �سمن حمافظة جبل لبنان، 

عرب  �ل�سبيه  منطقة  تربط  ج�سور  �إن�ساء  �ىل  باالإ�سافة 

�جلبل �ملحيط بنهر �لكلب من خالل نفق يربطه مبنطقة 

نقطة  �ىل  و�سواًل  �لريحاين  وعني  بعينطورة  ثم  جعيتا 

تقع مبا�رصة فوق �ل�رصح �لبطريركي يف بكركي، حتى 

منطقة غزير، لُي�سار �ىل ربطه بج�رص فوق �لو�دي �ملطل 

على كازينو لبنان، ليمر تباعًا مبنطقة �دما حيث يرتبط 

�ملتوقع  وم��ن  �لعقيبة،  ب��اأوت��و���س��رت�د  �مل��ط��اف  نهاية  يف 

وفيما  �سنو�ت،  ع��دة  �مل�رصوع  ه��ذ�  تنفيذ  ي�ستغرق  �أن 

يبدو و��سحًا �أن حجم هذ� �مل�رصوع كبري جدً� قيا�سًا �ىل ما ُنفذ من 

م�ساريع منذ �إنطالق �لور�سة �الإعمارية يف لبنان، يبقى �ل�سوؤ�ل هل 

هو  ما  وفق  �لتنفيذ  ياأتي  �أم   B.O.T �ل  نظام  وفق  �لتنفيذ  يكون 

معتمد لغاية �ليوم عرب �لقرو�ش �ملدعومة �أو �لهبات �أو... 

�القت�سادية  �ملنطقة  ن�ساطات  تقرير  �أورد 

�لعام  خ��الل  و�جن��از�ت��ه��ا  طر�بل�ش  يف  �خلا�سة 

ن�سري  ت�سمنها  �لتي  �لنقاط  �أب��رز  ومن   ،2017

�ىل ما يلي: 

يف  �القت�سادية  �جل���دوى  در����س��ة  �إجن���از   ����

وت�سمنت  �ل��دويل،  �لبنك  من  مقدمة  هبة  عرب   2017 �الول  كانون 

لناحية  �الإقت�سادية  �ملنطقة  �أمام  �ملتاحة  للخيار�ت  حتديدً�  �لدر��سة 

تطبيق �رص�كة مع �لقطاع �خلا�ش من خالل عقد تطوير، عقد ت�سغيل 

�أو عقد تطوير وت�سغيل. 

����� ماأ�س�سة هيئة �ملنطقة �القت�سادية �خلا�سة يف طر�بل�ش، �لتي 

من �ملقرر �ن تنجز يف �ذ�ر 2018، بتمويل عرب قر�ش من �ل�سندوق 

�رصكة  تعيني  جرى  وقد  و�الجتماعية،  �القت�سادية  للتنمية  �لعربي 

��ست�سارية لت�سميم �الجر�ء�ت و�النظمة �الد�رية و�ملالية و�لوظيفية 

لعمل �لهيئة والد�رة عملياتها بطريقة علمية و�سفافة.

للمنطقة  �ملطلوبة  �ملهار�ت  بني  �لثغر�ت  حتليل  تقرير  �إجن��از   �����

و�ل����دور�ت  �ملهني  و�ل��ت��دري��ب  طر�بل�ش  يف  �خل��ا���س��ة  �القت�سادية 

�الول  كانون  يف  �لنهائية  ب�سيغته  و�ل�سمال  طر�بل�ش  يف  �جلامعية 

وقد  �المن��ائ��ي،  �ملتحدة  �المم  برنامج  من  مقدمة  هبة  عرب   2017

�لتي  �ملحتملة  �لعمل  فر�ش  يف  للنظر  معه  بالتعاون  بحث  ج��رى 

�ملهار�ت  يف  للفجوة  حتليل  و�إج��ر�ء  �القت�سادية،  �ملنطقة  �ستوفرها 

من �جل تقومي مدى قدرة �لقوى �لعاملة �ملتاحة يف طر�بل�ش و�ل�سمال 

عموما على تلبية حاجات �مل�ستثمرين يف �ملنطقة 

�القت�سادية �خلا�سة. 

فازت  هند�سية  ��ست�سارية  �رصكة  تقوم   ������

جمل�ش  �طلقها  قد  ك��ان  �لتي  �لعاملية  باملناق�سة 

�لتوجيهي  �ملخطط  ب��اإع��د�د  و�الع��م��ار  �المن���اء 

��سهر  ع�رصة  غ�سون  يف  جاهز�  يكون  �أن  يفرت�ش  و�ل��ذي  للمنطقة 

ممواًل من �ملو�زنة �خلا�سة للمنطقة �القت�سادية. 

تنفيذ  م�رصوع  لتلزمي  مناق�سة  الإط��الق  �مللف  حت�سري  يتم   �����

�إطار  وو�سع  للمنطقة  تر�خي�ش  نظام  و�إن�ساء  �ملوحد  �ل�سباك  �آلية 

�ل��دويل  للبنك  �لتابع  �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة  ب��اإ���رص�ف  تنظيمي 

�الإيطايل ويتوقع �جناز هذ�  �لتعاون  ممواًل عرب منحة من موؤ�س�سة 

�مل�رصوع يف نهاية �لعام 2018. 

������ متويل جزئي الأعمال �لبنية �لتحتية: يف كانون �الول 2017، 

�لعامة  �مل��و�زن��ة  م��ن  دوالر  مليون   15 �ل����وزر�ء  جمل�ش  خ�س�ش 

لتمويل جزء من �أعمال �لبنية �لتحتية. وجترى �ملنطقة �القت�سادية 

مليون   40 نحو  تاأمني  �جل  من  �ل��دويل  �لبنك  مع  مفاو�سات  حاليًا 

وي�سكل  �لتحتية.  �لبنية  كلفة  من  تبقى  ما  لتمويل  �مريكي  دوالر 

�لقر�ش �ملقدم من �لبنك �لدويل جزءً� من برنامج قيمته 400 مليون 

دوالر يجري �لتفاو�ش يف �ساأنه حاليا مع �حلكومة. و�سيتم توفري 

متويل بناء �ملباين �لتي �سيتم تاأجريها للم�ستاأجرين �مل�ستقبليني من 

�ملطور/�مل�سغل.
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اأخبار املقاوالت

هل ُيقر قان�ن اإن�ساء معامل للنفايات ال�سلبة؟ اقرتاح 

پ وزير الطاقة �صيزار اأبو خليل.

پ جتميع النفايات ال�صلبة.

�أبي  �سيز�ر  و�ملياه  �لطاقة  وزي��ر  ح��ّول 

م�سودة  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئا�سة  �ىل  خليل 

�الإج���ازة  �ىل  يرمي  معجل  ق��ان��ون  م�����رصوع 

معامل  و�إن�����س��اء  بت�سييد  �خل��ا���ش  للقطاع 

ملعاجلة �لنفايات �ل�سلبة وحتويلها �ىل طاقة 

كهربائية وبيعها من موؤ�س�سة كهرباء لبنان، 

وجاء يف ن�ّش مم�رصوع �لقانون مايلي:

املادة الأوىل:

ُي���ج���از  �آخ�������ر،  ن�������ش  الأي  خ����الف����ًا   �������1

من  �لطبيعيني  �أو  �مل��ع��ن��وي��ني  ل��الأ���س��خ��ا���ش 

على  �الإ�ستح�سال  وب��ع��د  �خل��ا���ش  �لقطاع 

�لطاقة  وز�رة  م��ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��رت�خ��ي�����ش 

ملعاجلة  م��ع��ام��ل  و�إن�����س��اء  بت�سييد  و�مل��ي��اه 

�لنفايات �ل�سلبة �لناجتة عن �لبلد�ت و�لقرى 

و�لتكنولوجيات  و�ل��و���س��ائ��ل  بالطرق  �ملحافظات  �أو  �الأق�سية  يف 

�لع�رصية �ملتاحة كافة، ودون �الإ�رص�ر باالإن�سان �أو �لبيئة وحتويلها 

�ىل طاقة كهربائية وو�سلها بال�سبكة على ح�سابها �خلا�ش على �أن 

تتوىل موؤ�س�سة كهرباء لبنان �رص�ء كميات �لطاقة �ملنتجة ب�سعر �أدنى 

بخم�سة ع�رصة باملئة من متو�سط تعرفة بيع �لكهرباء �لتي تعتمدها.

معاجلة  من  �مل�ستفيدة  �لبلديات  �إحت��اد�ت  �أو  �لبلديات  على   ����2

�لطاقة  ���رص�ء  �سعر  بني  �لفارق  دفع  �ل�سلبة  لنفاياتها  �ملعامل  هذه 

�ملنتجة �ملدفوع من موؤ�س�سة كهرباء لبنان و�سعرها �لعادل �لذي يتّم 

حتديده بناء على تعرفة ت�سدر ف�سليًا بقر�ر م�سرتك عن وز�ر�ت 

�لطاقة و�ملياه و�ملالية و�لد�خلية بالت�ساور مع موؤ�س�سة كهرباء لبنان 

و�أ�سحاب �ملعامل �ملذكورة �أعاله.

3���� ميكن عند �الإقت�ساء، وبناء على �قرت�ح من وز�رة �لد�خلية 

و�ل��ب��ل��دي��ات �الإج�����ازة ل��ب��ل��دي��ة/ ب��ل��دي��ات �أو 

و�إن�ساء  بت�سييد  ب��ل��د�ت  �إحت����اد�ت  �إحت���اد/ 

ما  وف��ق  �ل�سلبة  �لنفايات  ملعاجلة  معامل 

ن�ّش عليه �لبند)1( �أعاله على �أن يبقى على 

حتمل  �لبلديات  �إحت��اد�ت  �أو  �لبلديات  عاتق 

 �لفارق يف �ل�سعر �ملن�سو�ش عنه يف �لبند)2(

 �أعاله.

بالغاء  و�ملياه  �لطاقة  ُتفو�ش وز�رة   �����4

حال  يف  ترخي�ش  �أي  تعليق  �أو  �سحب  �أو 

خم��ال��ف��ة �مل��رخ�����ش ل��ه �ل�������رصوط �ل��ت��ي على 

�أو يف حال نتج عن  �أ�سا�سها منح �لرتخي�ش 

ب�سحة  �أو  بالبيئة  �رصر  �أي  �ملعمل  ت�سغيل 

�أي  للمخالف  ي��رتت��ب  �أن  ودون  �الإن�����س��ان 

تعوي�ش.

املادة الثانية:

ُيعمل بهذ� �لقانون فور ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

الأ�ضباب امل�جبة 

�إد�رة ومعاجلة  ���س��وء  �أزم���ة  تفاقم  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ب��الد  ك��ان��ت  مل��ا 

�لناجمة  �ملخاطر  و�إزدي���اد  كافة  �للبنانية  �الأر����س��ي  على  �لنفايات 

�جلوفية  باملياه  تلحقها  باتت  �لتي  و�الأ���رص�ر  �لنفايات  مطامر  عن 

وب�سالمة �الإن�سان وبيئته ما يحتم �إيجاد �حللول �ملنا�سبة و�لنهائية 

خالفًا لتلك �ملعتمدة حاليًا و�ملت�سمةبالطابع �ملوؤقت.

عرب  �الإن��ت��اج  ف��ر���ش  لتبني  �خل��ا���ش  �لقطاع  ت�سجيع  �أن  ومب��ا 

�حلر�رية  �لطاقة  يف  و�لتحقيق   )Waste to Energy( �لنفايات 

�خلطوة  عليه  ن�ست  ق��د   )Geothermal Energy( �الأر���س��ي��ة 

�لتنفيذية »ز« من �ملبادرة �الأوىل من �ملحور �الأول من »ورقة �سيا�سة 

بالقر�ر  �ل��وزر�ء  جمل�ش  من  �ملُقرة  �لكهرباء«  قطاع 

على  و�أكد  عاد  و�لتي   2010/6/21 تاريخ   1 رقم 

وحتديثها  وتطويرها  تنفيذها  �إ�ستكمال  ���رصورة 

بقر�ره رقم 1 تاريخ 2017/3/27.

ومب��ا �أن���ه م��ن �الأج���دى و�الأوف����ر �إف�����س��اح �ملجال 

الإيجاد  �لعام  �لقطاع  مع  �خلا�ش  �لقطاع  مل�ساركة 

ت�سييد  خ��الل  من  �لنفايات  الأزم��ة  �ملنا�سبة  �حللول 

منها،  و�لتخل�ش  �لنفايات  ملعاجلة  معامل  و�إن�ساء 

منها  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  وت��ول��ي��د  لطمرها،  ت��الف��ي��ًا 

ومن ثم ت�سليمها �ىل موؤ�س�سة كهرباء لبنان باأ�سعار 

ت�سجيعية ت�ساهم يف تقلي�ش خ�سائرها. 

ومب���ا �أن����ه مي��ك��ن �أي�����س��ًا �إت���اح���ة �ل��ف��ر���س��ة �أم���ام 

�ل��ب��ل��دي��ات  �حت�������اد�ت  �حت������اد/  �أو  و/  �ل���ب���ل���دي���ات 

ل��ل��ق��ي��ام ب����دوره����ا ل��ل��ت��خ��ل�����ش م���ن ن��ف��اي��ات��ه��ا ودف���ع 

ث  ت��ك��ال��ي��ف��ه��اع��ل��ى �أ����س���ا����ش �ل���ق���اع���دة �ل��ع��ام��ة »�مل���ل���وِّ

 يدفع«.
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اإن�ساء مرفاأ جتاري يف الناق�رة

 اإتفاقيتان لل�سرف ال�سحي واإكمال مركز العب�دية

تط�ير 

ت�قيع 

پ توقيع االتفاقيتني بني اجلانبني اللبناين والكويتي.

پ م�صتقبل واعد ملرفاأ الناقورة .

�لعامة و�لنقل يو�سف فنيانو�ش يف موؤمتر  �أعلن وزير �الأ�سغال 

منطقة  يف  وتر�نزيت  جت��اري  مرفاأ  »�إن�ساء  �ل���وز�رة  نية  �سحايف، 

ترك  من  �ستجذب  �لتي  �لوظائف  من  �لعديد  �سيوفر  ما  �لناقورة«، 

�أر�سه بالعودة �ليها. وقال »�ن مرفاأ �لناقورة �سيتحول �ىل �رصيان 

حيوي يغذي �ملنطقة من �ل�ساحل �ىل �لعمق �لعربي مرور� باأق�سية 

�سور ومرجعيون ���� حا�سبيا و�لبقاع �لغربي«.

�جلبلية  �ل��ط��رق  حترير  �أم���ام  �لطريق  �سيفتح  »�مل��رف��اأ  �ن  و�أك���د 

يف  �ملتنقلة  �ل�سخمة  لل�ساحنات  �لقاتلة  �مل��خ��اط��ر  م��ن  �ل�سياحية 

طرقات لولبية �ساقة، من مرفاأ بريوت �ىل �سهر �لبيدر ثم �نحد�رها 

�لناقورة  من  »�لطريق  �ن  كما  عميق،  و�دي  �ىل  جبل  قمة  من  �ملُهلك 

�ل�سياحي و�الآمن،  لبنان طابعه  للطريق يف جبل  �مل�سنع �سيعيد  �ىل 

ويحرك عجلة �القت�ساد يف منطقة طرفية«.

�أن »تلزمي �لرقعة �لتا�سعة من �ملنطقة  وفيما ��سار فنيانو�ش �ىل 

�أعمال  خلدمة  بحرية  قاعدة  وجود  ي�ستلزم  �خلال�سة،  �القت�سادية 

�أن  قال  و�ال�ستخد�م.  و�لنقل  و�ال�ستخر�ج  و�لتنقيب  �ال�ستك�ساف 

�لناقورة هي �لنقطة �الأقرب �ىل تلك �لرقعة، و�ن �ن�ساء مرفاأ فيها هو 

�أكر من �رصوري«. ولفت �ىل �أن »بدء �العمار يف �سوريا �سيجعلها 

من  �سوريا  وج��ن��وب  �لعا�سمة  �ىل  �أق���رب  م��ر�ف��ىء  خلدمة  بحاجة 

عن  بالنيابة  �جل�رص  نبيل  و�الإعمار  �الإمن��اء  جمل�ش  رئي�ش  وّقع 

لل�سندوق  �لعام  �ملدير   ���� �الد�رة  جمل�ش  ورئي�ش  �للبنانية  �حلكومة 

�لكويتي للتنمية �القت�سادية �لعربية عبد �لوهاب �لبدر عن �جلانب 

 15 بقيمة  قر�ش  تقدمي  على  �الأوىل  تن�ش  �تفاقيتني،  على  �لكويتي 

مليون دينار كويتي مبا يعادل 50 مليون دوالر �مريكي مع فرتة 

�سماح تبلغ 5 �سنو�ت،  لتمويل م�رصوع �إن�ساء منظومتني لل�رصف 

�لعامة  �ل�سحة  على  �حل��ف��اظ  بهدف  �ل�سوف،  منطقة  يف  �ل�سحي 

�لتلوث  من  �جلوفية  و�ملياه  �ل�سوف  �ملنطقة  تلك  يف  �لبيئة  وحماية 

حمطتني  �إن�ساء  �مل�رصوع  وي�سمل  �ل�سحي.  �ل�رصف  مياه  ب�سبب 

تنفيذ  �ىل  باالإ�سافة  �ل�سحي معاجلة ثالثية،  �ل�رصف  ملعاجلة مياه 

�لقدرة  وتبلغ  �ل��الزم��ة.  و�لكهربائية  و�مليكانيكية  �ملدنية  �العمال 

مكعب  مرت  �آالف   10 ح��و�يل  �ملحطتني  هاتني  الإح��دى  �ال�ستيعابية 

�إ�ستيعابية  يوميا وهي خم�س�سة خلدمة 7 قرى، و�الأخرى بقدرة 

�ألف مرت مكعب يوميا وذلك خلدمة 13 قرية. كما  تبلغ حو�يل 26 

�ل�سحي  �ل�رصف  ملياه  �لرئي�سية  �لنقل  خطوط  مد  �مل�رصوع  ي�سمل 

ثالث  و�إن�����س��اء  �ملنزلية  و�ل��و���س��الت  �لفرعية  �لتجميع  و�سبكات 

حمطات �سخ ومد خطني لت�رصيف مياه �ملعاجلة.

و����س���ي���وف���ر �مل�����������رصوع �أي���������س����ًا �خل�����دم�����ات �ال����س���ت�������س���اري���ة 

�مل�����رصوع. �ل��ت�����س��ام��ي��م و�الإ�������رص�ف ع��ل��ى تنفيذ   �ل���الزم���ة الإع�����د�د 

�ملر�فىء على �ل�ساحل �ل�سوري، لهذ� فاإن مرفاأ �لناقورة باالإ�سافة 

�ىل مرفاأ طر�بل�ش �سيكون معربً� و�عدً� لعملية �إعادة �لبناء �ل�سورية 

�لتي �سي�ستفيد منها �للبنانيون �لذين �كتوو� بالنار �ل�سورية«، و�أكد 

�ل�رص�كة  قانون  �العتبار  يف  �سياأخذ  �مل�رصوع  ب��اأن  �الأ�سغال  وزي��ر 

�الأم��و�ل  روؤو���ش  �أ�سحاب  و�سيدعو  و�خلا�ش،  �لعام  �لقطاعني  بني 

و�ل�رصكات �ملخت�سة للمبادرة �ىل �النخر�ط يف هذ� �مل�رصوع �لو�عد.

�ل�سندوق  بني  عليها  �لتوقيع  مّت  منحة  فهي  �لثانية  �الإتفاقية  �أم��ا 

لبنان  يف  �ملكتب  مبدير  ممثاًل  للهجرة   �لدولية  و�ملنظمة  �لكويتي 

دوالر  مليون   1.5 بقيمة  و�العمار  �المن��اء  وجمل�ش  �لزيود  فوزي 

�أم��ريك��ي ل��ال���س��ه��ام يف مت��وي��المل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن م�����رصوع مركز 

�لعبودية �حلدودي وتت�سمن �إن�ساء قاعة للمغادرين و�إعادة تاأهيل 

وتوفري  للخدمات  �لتحتية  و�لبنية  �خلارجي  و�ل�سياج  �ل�ساحات 

�خلدمات  جانب  �ىل  للمبنى  �ملكتبي  و�الث��اث  و�مل��ع��د�ت  �لتجهيز�ت 

�ال�ست�سارية لت�سميم �العمال و�ال�رص�ف على تنفيذه. 


