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ارتفاع التراكمات المطرية بعد خيرات “اذار”
مخزون بحيرة القرعون يرتفع لهذه الفترة قياسا للعام الماضي

يحمل الرقم املائي الذي و�صل اىل حدود  120مليون مرت مكعب من املياه
تختزنهم حاليا حتى االن بحرية القرعون ،الكثري من امل�ؤ�شرات املائية والزراعية
التي تدعو اىل االطمئنان ح�سب مزارعي �ضفاف بحرية القرعون،وان كانت
ارقام الرتاكمات املائية لل�سنة املطرية احلالية حتمل الكثري من الرتاجع قيا�سا
اىل ارقام ال�سنة املا�ضية واملعدل العام الت�صاعدي لهذه الفرتة.
يف االرقام املائية يدخل اىل البحرية يف هذه االيام التي ت�صل �سعتها الق�صوى
اىل حدود  220مليون مرت مكعب من املياه،ما يقارب  7امتار من املياه املكعبة كل
ثانية اي ما يوازي حوايل  600الف مرت مكعب من املياه يف اليوم الواحد،وهذا
الرقم املائي الذي يتدفق اىل البحرية ،وفق املعنيني يف القطاع املائي يف بحرية
القرعون يعد رقما غري م�ستقرا وقد يكون قابل لالرتفاع او النق�صان وذلك
ح�سب الظروف املناخية ،ومن املتوقع وخالل االيام القليلة املقبلة ان يرتفع نوعا
ما من جراء تاثر لبنان برياح �شرقية دافئة قد ت�ؤد اىل ذوبان �سريع للثلوج التي
حتيط بالتالل واله�ضاب التي ترفد البحرية باملياه .
يف العام املا�ضي مل تكن �سعة البحرية ملثل هذه الفرتة اكرث من  71مليون مرت
مكعب من املياه،اال انه الميكن االفراط يف التفا�ؤل من جراء هذا الفارق يف االرقام
املائية التي تعد ل�صالح ال�سنة احلالية فيما يتعلق باملياه ال�سطحية،وخ�صو�صا
ان ارقام الهطوالت املطرية املرتاكمة للعام احلايل حتى هذه الفرتة التزال دون
ارقام ال�سنة املا�ضية واملعدل العام الت�صاعدي لهذه الفرتة .
يف املقابل ير مدير عام م�صلحة االبحاث العلمية الزراعية الدكتور مي�شال
افرام م�شهد طوفان املياه وت�شكل الربك يف بع�ض احلقول الزراعية،بـ”االمر
االيجابي” االمر الذي يعني ان الرتب الزراعية ويف طبقاتها ال�سطحية قد
اختزنت ما يكفها من مياه وعليه تخف قدرة
امت�صا�ص هذه احلقول للمياه اجلارية علما ان
االمطار الغزيرة يف اوقات ق�صرية على مثال
ما ن�شهده يف املت�ساقطات احلالية جتعل من
ال�صعوبة ال�سماح بامت�صا�ص هذه الطبقات
للمياه اجلارية ب�شكل �سريع .
افرغ منخف�ض “اذار”وفق ت�سمية م�صلحة
االبحاث العلمية الزراعية يف تل عمارة ،خريات
مائية تراوحت ما بني  63ملليمرت يف البقاع
و 150ملليمرت يف جبل لبنان،وهي كميات اكرث
من “عظيمة” وفق تعبري مدير عام م�صلحة

االبحاث العلمية الزراعية يف تل عمارة الدكتور مي�شال افرام الذي ا�شار اىل
ان هذه التدفقات املائية رفعت كثريا من ارقام الهطوالت املطرية التي جتاوزت
يف اقل منطقة ما ن�سبته  % 68قيا�سا اىل ارقام ال�سنة املا�ضية واملعدل العام
الت�صاعدي ،يف حني ارتفعت هذه الن�سبة يف مناطق اخرى و و�صلت هذه يف
منطقة بعقلني يف جبل لبنان اىل ما يزيد عن  %100وبلغت كمية الرتاكمات
املائية يف بعقلني اىل حدود  857ملليمرت يف حني يقابلها لنف�س الفرتة من العام
املا�ضي ما جمموعه  685ملليمرت امام املعدل العام الت�صاعدي لنف�س الفرتة
يبلغ  850ملليمرت.
وفق مر�صد تل عمارة فقد بلغت هطوالت االيام الثالثة املا�ضية يف منطقة رياق
 64ملليمرت وا�صبح املجموع الرتاكمي  418ملليمرت،ويقابله لنف�س الفرتة من
العام املا�ضي  584ملليمرت اما املعدل العام الت�صاعدي لهذه الفرتة يبلغ 600
ملليمرت .
ي�شار اىل ان املزارعني قد انتظروا اقل من ن�صف حجم هذه الهطوالت املطرية
بعد ان انهوا زراعة حقولهم بالبطاطا واحلبوب واحل�شائ�ش وقاموا بر�شها
باال�سمدة واالدوية الزراعية وعليه ي�صف افرام املزارعني باالكرث فرحا بهذه
اخلريات املائية التي �سرتيح الطبقات اجلوفية اقله ع�شرة ايام على ان �أمل ان
حتمل االيام املقبلة امطارا يف حني ي�ستمر الطق�س امل�ستقر طيلة ايام اال�سبوع
املقبل.
التتوقف خريات “اذار” عند الهطوالت املطرية امنا تروي الرتاكمات الثلجية
بدءا من ارتفاع  1700مرت الكثري من االيجابيات على املياه اجلوفية وعلى
�سياحة التزلج التي �سيطول عمرها مع هذه الرتاكمات الثلجية ،علما ان الثلوج
و�صلت اىل حدود  1400مرت ب�شكل خفيف .

نصف طن من النفايات الطبية تختلط يوميا مع النفايات العادية في البقاع
اليجد احد االطباء يف منطقة البقاع جوابا،حني ي�سئل حول كيفية التخل�ص من
نفاياته الطبية التي تنتجها عيادته،وي�صل به االمر اىل حد اجلهل يف معاجلة
هذا النوع من النفايات الذي ي�صنف يف خانة اخطر انواع النفايات.
اعتاد هذا الطبيب الذي ا�ستغرب ال�س�ؤال و�سواه من مئات االطباء يف البقاع
على معاجلة عادية ومنزلية لنفايات عياداتهم وبقايا عملياتهم اجلراحية،
ويعمدون اىل جتميعها والتعاطي معها على اعتبارها نفايات منزلية ورميها يف
كي�س واحد داخل امل�ستوعب املركون عند مدخل مكان ال�سكن او العيادة واحيانا
اليتم ربط الكي�س ،فتختلط خمتلف انواع النفايات مع بع�ضها البع�ض لتحط
رحالها عند اقرب مكب ع�شوائي .
على طول منطقة البقاع من اق�صى �شمالها اىل اق�صى جنوبها ،اليزال مفهوم
النفايات الطبية يقت�صر على ن�سبة  %85من امل�ست�شفيات،ي�ضاف اليهم عددا
حمدودا من امل�ستو�صفات واملختربات وبنوك الدم،يف حني تعتمد االف من
العيادات الطبية وخ�صو�صا اال�سنان وال�صيدليات ومراكز الطب البيطري
ومراكز الت�صوير ال�شعاعي واملختربات وامل�ستو�صفات وبقية امل�ؤ�س�سات ال�صحية
على مفهوم املعاجلة املنزلية والعادية لنفاياتهم الطبية اخلطرية .
بـ”طريقة ع�شوائية وخطرية “وفق تو�صيف رئي�س جمل�س ادارة م�ست�شفى رياق
الدكتور حممد حمد عبد اهلل،تتم معاجلة النفايات الطبية والتخل�ص منها
وي�شري الدكتور عبداهلل اىل افتقاد اغلب املراكز الطبية با�ستثناء امل�ست�شفيات
اىل املعرفة الكاملة يف عملية التخل�ص من نفاياتها الطبية التي تتكد�س داخل
اكيا�س النفايات العادية ويتم التعامل معها ب�شكل يت�شابه مع عملية التخل�ص من
النفايات املنزلية العادية وهذا امر خطري جدا وكارثي.
من امللفت يف البقاع ان بع�ض املراكز وامل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تعتمد املعاجلة
ال�صحيحة لنفاياتها الطبية،المتلك الوعي الكامل والطريقة ال�صحيحة للتعامل
مع هذا النوع من النفايات الذي يتطلب عناية خا�صة وتقنيات واالهم خ�ضوع
هذه النفايات اىل عملية الفرز التي جتري ح�سب نوع املر�ض واملري�ض ،كما ان
جتميع هذه النفايات يفرت�ض ان يتوفر له غرف معقمة ومربدة ومعزولة وبعيدة
وخ�صو�صا ان اغلب النفايات التي تتطلب معاجلة هي نفايات معدية وناجتة عن
مر�ضى م�صابون بالعدوى واالمرا�ض التي تتنقل بوا�سطة الهواء والدم واالبر .
بعيدا عن نفايات امل�ست�شفيات التي ميكن القول انها تعالج على نطاق وا�سع
تقريبيا ،اال ان منطقة البقاع وم�ؤ�س�ساتها ومراكزها ال�صحية االخرى ت�شهد على
كارثة �صحية وبيئية تخت�صرها بع�ض امل�شاهد يف ال�صيدليات والعيادات الطبية
وامل�ستو�صفات .
من االمثلة ان تت�شارك مئات ال�صيدليات بـ» �سلة واحدة للنفايات» داخل كل
�صيدلية وغالبا ما تكون هذه ال�سلة وكي�س نفاياتها م�شرعا ومفتوحا ويجمع
بداخله خمتلف انواع النفايات املكتبية وبقايا االبر وعبوات االدوية الفارغة او
حتى بع�ض عبوات االدوية الفا�سدة واملنتهية ال�صالحية،ويتم ت�صريفها باعتبارها
نفايات منزلية عادية .
يتطابق م�شهد ال�سلة الواحدة للنفايات يف ال�صيدليات مع مئات العيادات
الطبية وامل�ستو�صفات الطبية ومراكز الت�صوير ال�شعاعي،وكل هذه املراكز
التعتمد املعاجلة الطبية وال�سليمة لنفاياتها وان كانت كمياتها �ضئيلة امنا حتمل
خماطر �صحية الحدود لها وفق املفهوم الطبي وخ�صو�صا النفايات التي تنتج يف

عيادات طب اال�سنان التي متلك حوافز للعدوى ونقل الفريو�سات وامليكروبات
اكرث من غريها،ي�ضاف اليها بقايا االبر اىل نفايات طبية متعددة و�صوال االدوية
الفا�سدة التي ترمى يف مكبات ع�شوائية،االمر الذي ي�ؤدي اىل احلاق ال�ضرر
بالواقع البيئي والرتب الزراعية وررها يطال اي�ضا بع�ض احليوانات الزاحفة
اىل الكالب ال�شاردة التي ميكن ان ت�صل اليها فريو�سات وعدوى بع�ض النفايات
وتقوم بنقلها اىل االن�سان لتواجدها قرب املجمعات ال�سكنية .
عند مدخل م�ستو�صف �صحي يف احدى القرى البقاعية،يقف رجال جانب �سلة
بقي على عبواتها من بودرة او
للنفايات مليئة ببقايا االبر وبع�ض االدوية وما ّ
�سائل ويختلط رماد �سيجارته التي يرميها داخل ال�سلة والتزال م�شتعلة مع هذه
النفايات التي تتعر�ض لالحرتاق وينتج عنها دخان وان كان ابي�ضا اال انه �ساما
وقاتال وم�سببا لالمرا�ض .
يبلع حجم النفايات الطبية يف البقاع التي تتم معاجلتها وفق املوا�صفات املطلوبة
حوايل  3اطنان يف حني يقدر بع�ض املعنيني يف املجال الطبي حجم االنتاج
الواقعي مبا يقارب ثالثة اطنان ون�صف الطن ،االمر الذي يعني ان هناك 500
كيلوغرام يوميا من النفايات الطبية التتم معاجلته وتعقيمه بل يتكد�س مع
النفايات العادية .
يتحدث البع�ض من املعنيني يف معاجلة النفايات الطبية يف البقاع اقت�صار عملهم
على  %90من عدد امل�ست�شفيات يف البقاع،واالخطر ان بع�ض امل�ست�شفيات التي
تعالج نفاياتها الطبية تعمد اىل عملية “تهريب” بع�ض نفاياتها الطبية وحتويل
كميات منها اىل م�ستوعبات النفايات املنزلية والعادية وذلك بهدف التوفري يف
كلفة معاجلتها التي ترتاوح ما بني  1000لرية لبنانية و 2500لرية للكيلو الوحد
ومرد هذا الفارق يف ال�سعر يعود اىل مكان امل�ست�شفى وحجم نفاياتها.
يرتاوح حجم انتاج كل مري�ض او �سرير ما بني  500غرام اىل  1300غرام من
النفايات الطبية يف اليوم الواحد ،واخطر انواع النفايات التي تنتج من مر�ضى
العالج الكيميائي وهي نفايات ي�صنفها الدكتور عبداهلل ،كاخطر انواع النفايات
الطبية يف لبنان و يتعاظم خطرها بفعل انعدام وجود معاجلة لهذا النوع من
النفايات الذي يحتاج اىل تقنية التعقيم على درجة حرارة ت�صل اىل  2000درجة
وهي تقنية غري متوفرة يف لبنان اال عند ا�صحاب افران الرتابة .
يطالب د.عبداهلل الدولة اللبنانية بايجاد هذه التقنية للتخل�ص من هذا النوع من
النفايات التي تعد متوا�ضعة جدا بكمياتها ال�ضئيلة واملحدودة جدا على م�ستوى
كل لبنان،يف حني يتم التخل�ص منها عرب رميها يف حفرة من الباطون املعزول
التي يتم ان�شائها من قبل كل م�ست�شفى على حدة .
يتم طمر يوميا حوايل  3اطنان من النفايات الطبية يف مطمر زحلة بعد معاجلتها
بطريقة الفرم والتعقيم على درجة  135مئوية،االمر الذي يحول هذه النفايات
اىل نفايات عادية غري م�ؤذية و�ضارة ويتم التعاطي معها ب�شكل مماثل للنفايات
املنزلية االخرى .
وتقوم جمعية  arcen cielبتجميع النفايات الطبية ورفعها من امل�ؤ�س�سات
واملراكز ال�صحية املتعاقدة معها ان كان يف البقاع او يف اي منطقة لبنانية
اخرى،ومن املفارقة ان هذه اجلمعية التي تعد وحيدة على م�ستوى لبنان جتاهد
منذ اكرث من �سنتني من اجل اال�ستح�صال على ترخي�ص قانوين من قبل وزارة
البيئة لعملها امنا دون جدوى.
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توقيف عصابة افرادها «عسكريون»

«حاميها – حراميها» ينطبق هذا املثل ال�شعبي مع ما ك�شفته مفرزة زحلة الق�ضائية عن ع�صابة م�ؤلفة من ثالثة ا�شخا�ص عملوا على �سرقة وابتزاز النازحني
ال�سوريني وتبني ان الثالثة ينتمون اىل االجهزة االمنية ،اثنان منهم من عنا�صر اجلي�ش اللبناين والثالث من عديد عنا�صر مديرية امن الدولة يف البقاع .
الثالثة �شكلوا ع�صابة بالتوافق فيما بينهم والهدف ابتزاز النازحني ال�سوريني وتوقيفهم على جوانب الطرقات والتحقيق معهم ب�صفتهم االمنية وا�ستغلوا
مالب�سهم الع�سكرية الخ�ضاع �ضحاياهم على دفع اكرامية مالية ل�صالح جيوبهم ترتاوح ما بني  100الف اىل  300الف وما فوق وذلك وفق تقدير املوقوفني
الذين كانوا ينفقون هذه االموال على �شراء الكحول واملخدرات .
يف التحقيق ا�شار عددا من �ضحاياهم اىل انهم كانوا يتعر�ضون للتوقيف من قبلهم و�س�ؤالهم عن اوراقهم الثبوتية ومن الميلك هذه االوراق يخ�ضع لالبتزاز
واليطلقون �سراحه حتى الزامه بدفع مبلغ من املال  .الثالثة حولوا باالم�س اىل املحكمة الع�سكرية ال�ستكمال التحقيق معهم وحماكمتهم.

مكب برالياس باق رغم انذار وزارة الصحة
رف�ضت بلدية براليا�س انذار وزير ال�صحة وائل ابو فاعور الذي كان قد
طالب البلدية باقفال مكب براليا�س الذي اعتربه رئي�س بلدية براليا�س
�سعد ميتا «�شرا البد منه” ،حتى االنتهاء من االعمال االن�شائية يف معمل
فرز و طمر و معاجلة النفايات الذي يتم تنفيذه حاليا” يف البلدة ،االمر
الذي يتطلب بقاء املكب لفرتة اقلها �سبعة ا�شهر على ان ي�صار بعد
ت�شغيله اىل اقفال املكب نهائيا” و حتويله اىل م�ساحات خ�ضراء.
االعرتا�ض على “الكارثة البيئية” التي ميثلها مكب النفايات الع�شوائي يف
براليا�س لي�س االول من نوعه،فهذا املكب يقع يف و�سط ال�سهل الزراعي يف
ق�ضاء زحلة �ضمن النطاق العقاري لبلدة براليا�س و�شهد حميطه عدة حتركات
بقي ع�صيا
اعرتا�ضية من االهايل ومن املزارعني الذي يجاورونه ،اال ان املكب ّ
على االقفال،والتزال ع�شرات ال�شاحنات ترمي حمولتها من النفايات الع�شوائية
التي التقت�صر على بلدة براليا�س امنا ي�سجل ا�شرتاك بلدات �شتورا واملرج
وعنجر يف هذا املكب الذي حتول اىل جبل من النفايات .

قتل والدته

نفايات طبية معالجة في سهل يونين

«ان�شاهلل بت�سلمي» عبارة كانت كافية الكت�شاف جرمية قتل االبن لوالدته
يف بعلبك التي متت يف احد احياء املدينة الداخلية .
االبن هو �صابر عمريي �سوري اجلن�سية من مواليد العام  1982ويعاين
من وجود كهرباء يف را�سه،الوالدة املغدورة هي منرية �شحيتلي لبنانية
من مواليد ،1953اعتادت االعتناء بولدها طوال �سني عمرها “املتعبة”
ومل تعتاد من ابنها �سوى ال�ضرب وال�شتائم وارت�ضت به ورف�ضت مرارا
حما�سبته نظرا لو�ضعه ال�صحي،حتى قام بقتلها دون ان يتاثر .
اليعرف اجلاين عن جرميته �سوى بانه ا�ستفاق من نوبته الع�صبية ووجد
والدته جثة هامدة بعد ان اقدم على خنقها بيديه واكمل عملية اخلنق
مبنديلها على اثر م�شادة كالمية متت بينهما.
قتل والدته وقام بتغطيتها ب�شر�شف ابي�ض،ثم ذهب اىل منزل �شقيقته
مرمي التي التبعد كثريا عن منزلهما وحني �سالته مرمي عن والدته قال
لها “ان�شاهلل بت�سلمي” مع �ضحكات طويلة،على االثر ارتعبت مرمي من
هذه العبارة وا�سرعت وزوجها اىل منزل والدتها التي عرثا عليها جثة
“باردة”،وتبعهما اجلاين االبن غري مدرك ماذا ارتكبت يديه التي كانت
تلهو بالهاتف اخلليوي دون ان يبدو عليه اي من عالمات التاثر،وعلى
االثر ابلغت القوى االمنية التي اوقفت القاتل وحولته اىل مفرزة بعلبك
الق�ضائية وهناك اعرتف بجرميته .
واكد القاتل يف التحقيق بان نوبة ع�صبية انتابته ومل ي�ستفق منها واال
ووالدته قد فارقت احلياة .

ُعرث على كميـــات من
النفــــايـــــــات الطبيـــة،
يف خـــراج بلدة يونـني
يف البقــــــاع ال�شمـايل،
داخــــل �أرا�ض زراعيــة
تقع يف �سهل ال�صوانية
�ضمن النطاق العقاري
لبلدية يونني .هذه النفايات مل يتم رميها ب�شكل ع�شوائي �أو حتت
ذريعة التخل�ص منها ،امنا نقلتها �شاحنات ،بناء على طلب مزارعني
ي�ستثمرون الأرا�ضي الزراعية يف تلك املنطقة وهم من عائلتي العرب
من �شعث و�آل الزغبي .وذلك بهدف ا�ستعمالها ك�سماد ع�ضوي بعدما
خ�ضعت للمعاجلة املطلوبة التي تتبعها �أغلب امل�ست�شفيات يف لبنان
بوا�سطة �آلة للفرم والتعقيم على درجة حرارة ت�صل اىل  135مئوية.
وقد توجه اىل مكان العثور على النفايات ،حمافظ بعلبك ـ الهرمل ب�شري
خ�ضر ورئي�س بلدية يونني حممد فخر الدين وعدد من �أطباء وزارة
ال�صحة يف البقاع و�سحبت كميات من هذه النفايات متهيداً لفح�صها
ومعرفة نوعها للت�أكد من خلوها من �أية �سموم.
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