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Industrial Zone . Taanail . Bekaa . Lebanon . Tel. 00961-8-514000 . Cell.00961-3-329602 . Tel/Fax00961-8-510195
www.araybycti.com.lb . E-mail: info@araybycti.com.lb

ﻻﺣﻆ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮ
ﻛﻮﻳﻞ ﻣﺎء اﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﹼ
ﺑﺸﺮة ﻣﺸﺮﻗﺔ وﺻﺤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،ﺟﻔﺎف أﻗﻞ،
ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،روﻧﻖ ،ﻧﻀﺎرة وﺣﻴﻮﻳﺔ.
ﺗﺨﻔﻴﻒ آﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﻌﻀﻼت ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ،وﻧﻤﻮ ﺻﺤﻲ
أﺳﺮع وأﻗﻮى ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ.
ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻸﻇﺎﻓﺮ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻔﻬﺎ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
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Main Campus of Hadat-Baabda
Tel. + 961 5 927 000

ﻳﺘﻘﺪم ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻘﺎع

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎج
ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﺒﻘﺎﻋﻴﻴﻦ ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﻴﺎد اﻟﻤﺠﻴﺪة
راﺟﻴ ًﺎ ﻣﻦ ا أن ﻳﻌﻢ اﻟﺒﻘﺎع اﻟﺴﻼم واﻟﺮاﺣﺔ

Campus of Zahle-Bekaa
Tel. + 961 8 902 020 - 030 - 040
Campus of Mejdlaya-Zgharta
Tel. + 961 6 669 101 - 102

• Faculty of Engineering
• Computer and Telecommunications
- Mutlimedia and Networks
- Software Engineering
- Systems and Networks
- Telecommunications and Networks

uAntonine

www.ua.edu.lb
contact@ua.edu.lb

• Faculty of Information and Communication
• Department of Graphic Design
• Department of Audiovisual Studies
• Department of Journalism
and Communication
• Department of Advertising

وأن ﺗﺸﻬﺪ ﻗﺮاه وﻣﺪﻧﻪ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر

• Faculty of Business Administration

• Faculty of Music and Musicology

• Faculty of Public Health

• Faculty of Sport Sciences

 ﻋﺎم٢٠١٩ واﻻزدﻫﺎر واﻟﺘﻘﺪم وأن ﻳﻜﻮن ﻋﺎم

• Department of Physical Therapy
• Department of Nursing Sciences
• Department of Dental Laboratory
Technology

.اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻣﺎن ﻟﻠﺒﻨﺎن واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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• Faculty of Theological Sciences
and Pastoral Studies
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MERRY CHRISTMAS
& HAPPY NEW YEAR
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www.ethelchocolate.com
zalka branch: zalka highway, beirut, lebanon, t: +961 4 715 665 - m: +961 71 117 892
email: ethelzalka@ethelchocolate.com
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Zahleh branch: industrial zone, zahleh, lebanon, t: +961 8 931 700 - m: +961 71 117 893
email: ethelzahleh@ethelchocolate.com

10

عام التردي االقتصادي والسياسي
بدون مبالغة لم يكن العام  2018سوى عام االزمات
السياسية اللبنانية والخوف االقتصادي وارتفاع مستوى
الهواجس من اي انهيار مالي.
استنزفت والدة الحكومة سبعة اشهر حتى ابصرت النور
وبقيت المحاصصة الوزارية اهم من «البلد» واالقتصاد
المتهالك اليسأل عنه احدا ومئات العائالت التي تتشرد
من المؤسسات االقتصادية النصير لها وكل مشاريع
انصاف ومساعدة الطبقة المتوسطة والفقيرة جرى اعدامها وخصوصا فيما يتعلق
بالقروض االسكانية التي شنقت عن سابق تصور وتصميم .
االزمات السياسية متواصلة والقت بتاثيراتها السلبية على واقع االقتصاد اللبناني الذي
يعاني اساسا من واقع ميؤوس نتيجة االنكماش المالي واالقتصادي الذي تعزز بفعل
مخاوف التردي السياسي في لبنان.
كان عام انهيار الدولة وتحولها من راعي صالح البنائها الى جالد فعل فعله في توفير
العصي في دواليب المؤسسات التي تكافح لالستمرار والبقاع وعلى سبيل المثال
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تحولت الى مصلحة للتشهير بما تبق من مؤسسات
داعمة لالقتصاد اللبناني.
انه عام النكسات اللبنانية ولكنه عام القبضة االمنية التي حملت توقيع شعبة المعلومات
في قوى االمن الداخلي والجيش اللبناني في ظل قيادتين صارمتين هما قائد الجيش
اللبناني العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد عثمان
ويسجل لهما قيادة قوية وحكيمة جعلت من كل خطواتهم متنفسا آمنا لللبنانيين الذين
الزالو اليوم ينعمون باالمن بفعل جهوزية الجيش اللبناني ومديرية قوى االمن الداخلي وفي
طليعتها شعبة المعلومات بامرة العقيد خالد حمود العين الساهرة على االمن الداخلي .
من الرأي نتوجه باسمى التحايا بحلول االعياد المجيدة والمباركة ولن نتخل عن االمل
وعن نظرة التفاؤل وكلنا ايمان بتجاوز هذه المرحلة الصعبة وكل عام وانتم بخير.
www.alraiionline.com
facebook / Al Raii
٠٣/٠٨٣٦٣٦
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٠٨/٥٤٤٩٩٨

٠٨/٩٢٠٧١١
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العشاء الميالدي عادات وتقاليد

هاما من االحتفال بالعيد .ال يوجد طبق موحد يقدّم لمناسبة العيد
جزءا ً
يعتبر عشاء الميالد الذي يتم في ليلة العيد أو مأدبة الغداء يومهً ،
في مختلف أنحاء العالم ،بل األطباق تختلف من بلد إلى بلد باختالف الثقافات .في صقلية ،الوجبة الخاصة بعيد الميالد مؤلفة من
تضم مائدة عيد الميالد الدجاج المحشي واإلوز إلى جانب
تقديم  12نو ًعا من األسماك ،وفي بريطانيا والدول التي تأثرت بتقاليدها
ّ
أيضا بعض الحلويات الخاصة مثل “حلوى عيد الميالد” تنتشر
اللحوم والمرق والخضروات وعصير التفاح في بعض األحيان ،هناك ً
في تلك المناطق.
هاما من االحتفال بالعيد .ال يوجد طبق موحد يقدّم لمناسبة
جزءا ً
يعتبر عشاء عيد الميالد الذي يتم في ليلة العيد أو مأدبة الغداء يومهً ،
العيد في مختلف أنحاء العالم ،بل األطباق تختلف من بلد إلى بلد باختالف الثقافات.
عادات األكل والشرب بمناسبة يوم عيد الميالد عند بعض الشعوب

المجر
يتناول الطبق الرئسيس والذي هو شوربة
السمك أو الدجاج .كما تتناول الحلويات
التقليدية منها لفات الجوز ،والتي تدل
على معان عدة منها جلب الحظ،حيث
إن الجوز يرمز إلى الثراء،

إيطاليا
في إيطاليا تتضمن القائمة الرئيسية
بعض األطباق الشهيرة تشمل الباستا
والبيتزا والالزانيا والفوكاتشيا إلى
خاصة كالنبيذ
جانب مشروبات كحولية
ً
التوسكاني.
بولندا
في بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية وإسكندنافيا ،فإن
األسماك غالبًا ما تكون هي الوجبة الرئيسية في العشاء التقليدي،
ولكن حديثًا أخذ لحم الخراف والعجول يح ّل إلى جانب
األسماك
البرتغال
في البرتغال تعتبر الوجبة البحرية مثل الكلماري وقريدس الوجبة
الرئيسية ً
فضل عن الباكالها.

حلوى من الشوكوالتة يسمى جذع الميالد (بالفرنسيةBuche :
بريطانيا
 ،de Noelنقحرة :بوش دو نويل).وخالل وجبات عيد الميالد.
تضم مائدة عيد الميالد فالطبق الرئيسي هو اللحم دائما تقريبا
في بريطانيا والدول التي تأثرت بتقاليدها
ّ
الدجاج المحشي واإلوز إلى جانب اللحوم والمرق والخضروات
أيضا بعض الحلويات ألمانيا
وعصير التفاح في بعض األحيان ،هناك ً
الخاصة مثل “حلوى عيد الميالد” تنتشر في تلك المناطق.كما
يطبخ في العشاء الديك الرومي المشوي هو األكثر شيوعا ،ويقدم أما في ألمانيا والتشيك والنمسا عا ًدة ما يشمل عشاء الميالد
مع بطاطس مشوية و صلصة التوت البري باإلضافة إلى الخبز التقليدي لحم األوز والخنزير والدجاج المحشي.ويأكل األلمان
وجبة سهلة جدا من سمك القد المسلوق والخضار المتنوعة
والمرق.
عشية عيد الميالد .وفي يوم عيد الميالد ،معظم األسر تأكل شواء
من لحم الماعز مع البطاطا
فرنسا
اليونان
فرنسا يُطلق على وجبة عشيّة الميالد التقليديّة وتشمل الوجبة وفي اليونان يضاف إلى الوجبة الرئيسية وهي عادة وجبة بحرية
التقليدية الكافيار وطبق الراتاتوي والمحار والكركند .إلى جانب مقبالت مثل السلطة اليونانية والسالمي والزيتون والجاجيك
مشروبات كحولية خاصة كالنبيذ األحمر والليكور ،والشوكوال ،وغيرها من المقبالت التقليدية اليونانية .كما يتناول في العشاء
المنتشر في فرنسا وبعض الدول األخرى حيث يتشهر قالب لحم الخنزير المشوي مع مجموعة متنوعة من األطباق الجانبية.
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سانتا كلوز ،إضافة إلى شجرة الميالد.والوجبة الرئيسية في هذا
العيد ،هي العشاء ،ويتصدر مائدته الديك الرومي “التيركي“،
الذي يعد أفخم طبق على اإلطالق في هذه المناسبة ،ترافقه بعض
األطباق التي قد تختلف من أسرة إلى أخرى ،الفتة إلى وجود
بعض األطباق المشهورة التي تزين سفرة الميالد إلى جانب
الديك الرومي مثل؛ لفائف الدجاج المحشوة بالخضار والمرق
والبهارات واألعشاب العطرية ،وأنواع مختلفة من السلطة
الخضراء وسلطة الجرجير.باإلضافة إلى طبق الجزر المشوي
والمحمر ،الذي يوضع إلى جانب الديك الرومي ،الدجاج
الصيني ،السلمون المدخن مع عصير الليمون ،الذي يعد من
أشهى األطباق ،بحسب أم جريس ،كما يتم إعداد أنواع مميزة
روسيا
من الشوربات مثل؛ كريمة الدجاج والفطر.وال تقتصر السفرة على
روسيا تش ّكل وجبة القدس الشرقية تقليد شائع في الكنيسة الموالح ،بل تحظى الحلويات بنصيب وافر في “الكريسماس“،
فإلى جانب الكوكيز والشوكوالته ،يتم إعداد “كيكة الميالد“،
الروسية األرثوذكسية في كل من روسيا وأوكرانيا.
التي تعد أهم طبق حلوى.
الدول العربية
وتختلف األصناف الغذائية التي تحتل سفرة الكريسماس،
كما تقول أم جريس ،من عائلة إلى أخرى ،مشيرة إلى وجود
أطباق يحرص المعظم على إعدادها في عيد الميالد المجيد،
ومن أهمها؛ كعك العيد “كوكيز الكريسماس“ ،الذي يتم إعداده
وبأشكال مختلفة تحمل زينة العيد.
تقوم بعض العائالت بخبز الكعك على شكل شجرة وبابانويل
وأجراس ،ويلون كله بألوان العيد؛ األبيض ،األخضر واألحمر ،وال
يخلو أي بيت منه طوال أيام العيد”.
وتقدم إلى جانب “الكوكيز” أنواع متعددة من الشوكوالته،
التي تعد خصيصا للكريسماس بأشكال وألوان مختلفة ،لتدخل
البهجة إلى قلوب األطفال والزائرين.وتتنوع قوالب الشوكوالته في
هذه المناسبة ،بين مجسم سانتا كلوز ،األجراس الذهبية ،عصا
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كيليوباترا صالة افراح تحاكي الف ليلة وليلة
ت ــروي كليوبات ــرا صال ــة االف ــراح االكث ــر جم ــاال وس ــحرا ورفاهي ــة ف ــي كاس ــكادا مول،حكاي ــة اع ــراس تحاك ــي حف ــات ال ــف ليل ــة
وليل ــة انم ــا بلمس ــة التقني ــات الحديث ــة ف ــي صناع ــة االع ــراس .

قدموس ايقونة السياحة في البقاع ومفخرة المطبخ الغربي
والشرقي والجلسة الراقية

ف ــي اط ــار هندس ــي الف ــت تت ــوزع ط ــاوالت ومقاع ــد كليوبات ــرا الصال ــة الصيفي ــة لحف ــات االع ــراس والت ــي تتس ــع لقراب ــة 750
ش ــخصا م ــع مس ــرح للعرس ــان في ــه الكثي ــر م ــن التقني ــة وصناع ــة حف ــات االع ــراس الت ــي تع ــد كليوبات ــرا رائ ــدة فيه ــا م ــع فري ــق
س ــياحي متخص ــص ف ــي ه ــذه الصناع ــة ويعاون ــه فني ــون يعمل ــون عل ــى اخ ــراج ليل ــة ذهبي ــة س ــتبقى محف ــورة ف ــي تاري ــخ العرس ــان
وضيوفه ــم.
تمتــاز كليوباتــرا بلمســتها الخضــراء والطبيعيــة التــي تترافــق مــع اضافــة االبتــكارات الضوئيــة وفــن صناعــة حفــات االعــراس التــي
تتناغ ــم م ــع اروع اض ــاءة وانق ــى ص ــوت يجع ــل م ــن الس ــاهرين والضي ــوف ف ــي ارق ــى جلس ــة وااله ــم ان طريق ــة توزي ــع المقاع ــد
والط ــاوالت مجه ــزة بطريق ــة تجع ــل الجمي ــع ف ــي المقدم ــة وام ــام المس ــرح .
حاليا مكاتب كليوباترا مفتوحة وموظفيها يستقبلون يوميا العرسان لتاكيد حجوزاتهم لحفالت اعراسهم

يختصر «قدموس» خبرة  22سنة من السياحة العالمية والخدمات يحكي قدموس وتراسه المطل على بحيرة كاسكادا مول فرادة
الفندقية ،منار ًة حملها دوري صالح ليسكبها في البقاع حكاية اإلطاللة الخالبة والهادئة بنكهتين لبنانية وغربية مترافقة مع
سياحية تحمل في طياتها عراقة الماضي وعصرية الحاضر.
جودة الخدمة وااللتزام الصارم بمعايير الجودة السياحية
قدموس» المطعم الشرقي الغربي « تزين موائده وصفات المطبخ
اللبناني بمازاتها المتنوعة وأطباقها الكالسيكية ،وألصحاب
الذوق الغربي ينفرد قدموس بتقديم باقة شهية من األطباق الغربية
والعالمية .
يستقبلك قدموس بتراسه واطاللته السحرية على بحيرة كاسكادا
مول في مشهدا فريدا وممتعا وساحرا الى حد الخيال .في صالة
قدموس جلسة هادئة تترنح على أنغام الموسيقى الناعمة وعلى
إيقاعات األجواء الدافئة التي تضيفها على المكان اللمسات الفنية
المميزة واإلضاءة المبتكرة والمدفأة التي تضفي على السهرات
العائلية مزيدا من التألف ومزيدا من الخصوصية الصحاب
السهرات الرومانسية.
22

23

25

24

المطران درويش في انارة زينة الميالد في مطرانية سيدة النجاة :
ب قلوب الناس ألنه بدد ظالمهم وأنار عتمتهم ”.نكد :
«أسعد نكد وبروحه المعطاءة كَ ِ
س َ
كهرباء زحلة باقية باقية و باقية
احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش بالذبيحة اإللهية في قداس
اقيم في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة
لمناسبة انارة زينة الميالد في المطرانية
بمبادرة كريمة من رئيس مجلس ادارة شركة
كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد ،حضره
الى جانب نكد حشد كبير من موظفي
وعمال شركة كهرباء زحلة والهيئة الزحلية
لمتابعة ملف الكهرباء  24/24وحشد من
المؤمنين.
بعد اإلنجيل المقدس القى المطران درويش
عظة تحدث فيها عن اهمية النور في حياة
اإلنسان وشكر المهندس نكد على عطاءاته
لمنطقة زحلة وابنائها ،ومما قال :
“ نلتقي اليوم في هذا القداس الذي اصبح
تقليدياً في فترة الميالد ،لنصلي على نية شركة كهرباء زحلة
وموظفيها والعاملين فيها ،ونشكرهم على تعبهم في تأمين النور
للجميع.
وأضاف « نشهد اليوم أناسا كثيرين في مجتمعنا يتمتعون ببعد
إنساني كبير ،يصنعون الخير بصمت ،يُعطون بدون ِمنّة ،وهم
بذلك مثال لكثيرين ،وأعمالهم ال تخفى على أحد ،ف ُهم كمنارة
تنير درب الناس وتبعث فيهم األمل والرجاء.
المهندس أسعد نكد
هو من هؤالء الناس،
خرج عن الرتابة
وحقق ما عجزت
الدولة عن تحقيقه،
وبإرادته الخالقة
وبروحه المعطاءة
ب قلوب الناس
ك َِس َ
ألنه بدد ظالمهم
وأنار عتمتهم.
واليوم بعد هذا
القداس اإللهي سينير اسعد نكد المطرانية ابتهاجا بقدوم يسوع
المسيح ،هذا الطفل القادم من الالمحدود الى زمننا المحدود،

اشكركم جميعاً واقول لكم ان كهرباء زحلة باقية باقية باقية”.
ورداً على اسئلة الصحافيين عن المفاوضات الجارية بشأن
العقد التشغيلي وما يشلع عن عراقيل حولها قال المطران
درويش »:الدولة هي بحاجة لشركة كهرباء زحلة التي هي
بدورها حاجة ماسة للمواطنين .الدولة واعية بانها ال تستطيع
الرجوع الى الوراء ،وهي تعي بأن هناك مطالب الهل زحلة
و ١٧بلدة يجب المحافظة عليها ألن الدولة هي األب واألم
للمواطن ،لذلك ال يمكن ابدا» للدولة ان تسمح بالعودة الى
الوراء لذلك اطمئن كل الناس ان الكهرباء ستبقى  ٢٤/٢٤في
زحلة والمنطقة”.

القادم الينا من السماء ومعه كنوز السماء ،القادم ليمنح حبه
وسالمه للعالم..
ونحن لذلك نوجه له اليوم شكرنا ،ال بل شكر الزحليين
والبقاعيين ،ونهيب بالدولة ،ال سيما بوزارة الطاقة أن تنظر إلى
ِ
بنظرة الذي يتطلع الى المستقبل وبرؤية
تجربة شركة كهرباء زحلة
جديدة تشجيعية لمبادرات مماثلة في لبنان”.
وبعد القداس انتقل الحضور الى باحة المطرانية حيث انار
المهندس نكد والمطران درويش الزينة الميالدية  ،وكانت كلمة
للمهندس نكد قال فيها :
“ سيادة المطران اشكرك واشكر اساقفة المدينة على كل ما قمتم
به تجاه شركة كهرباء زحلة خالل األشهر الستة األخيرة ،لو لم
تقفوا الى جانبنا لما كنا وصلنا الى العقد التشغيلي .أشكر زحلة
و 17بلدة وقفوا مع شركة كهرباء زحلة ،محبة الناس وثقتهم هو
أمر أساسي في استمرارية الشركة.
تهجموا علينا ،شتمونا واتهمونا بالسرقة ،لكن يبقى عيد الميالد
بالرغم من كل مظاهر الزينة ،عيد المحبة والتسامح .انشاء اهلل
العام القادم يكون افضل من العام الحالي وخاصة بالنسبة للوضع
اإلقتصادي .أعرف ان هناك كثر عاطلون عن العمل ،هناك اناس
يعيشون الفقر وال يستطيعون ارسال اوالدهم الى المدارس ،وال
يملكون حتى ثمن المازوت للتدفئة .هناك  90او  95في المئة من
لبنان يخضع لتقنين الكهرباء والمياه والبنية التحتية غير موجودة.
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WARD
WATER & WASTEWATER
WATER & WASTEWATER
§
§
§
§
§

CIVIL WORKS
§
§
§
§
§
§
§

Rahhaldesign

r.ahhal19@hotmail.com

CIVIL WORKS

+961 3 059 009 - +961 76 844 593

Naser Taha’s Bldg - 1st Floor above Byblos Bank- Main Street -Jib Jannine.

Water Resources & Development Co. s.a.r.l

Water Well Drilling
Water Supply & Transmission Networks
Irrigation
Spring Water Capitation
Operation and Maintenance

Roads, Bridges & Civil Construction
Environment
Heritage Building & Monuments
Restoration and Reconstruction
Crushers
Electrical Works
Sport Facilities and Athletic Fields

Bir Hasan- Al Khatib Center
Block B- 3rd Floor

Tel: + 961 1 841448/9 - Mob:+ 961 3 351199
Fax: + 961 1 844000 - Beirut - Lebanon
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E-mail: ward@wardlebanon.com
Website: wardlebanon.com

معوض "لتعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان
خالل انارة مطرانية زحلة المارونية
طالب مطران زحلة للموارنة جوزف معوض تعميم
نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان  ،كالم
معوض جاء خالل حفل انارة زينة الميالد في مطرانية
زحلة المارونية و كاتدرائية مار مارون في كسارة بعد
قداس ترأسه بحضور اخويات االبرشية و بمشاركة
افواج الكشاف الماروني .
و بعد عزف موسيقى الكشاف الماروني لالناشيد
الميالدية القى المطران معوض كلمة شكر فيها مدير
عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد على مبادرته
السنوية في انارة مطرانية زحلة للموارنة و باقي
المطرانيات في زحلة في زمن الميالد كدليل على
البهجة التي نتمنى ان تعم كل لبنان و باقي المناطق في
ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على الصعيد
االقتصادي و انتظام عمل المؤسسات اال ان االيمان
يجعلنا نصمد و نستمر و نطلب من ربنا مساعدة بلدنا و مجتمعنا و كل انسان بحاجة لمساعدة الن الشعوب تستمر باإليمان .
و تابع معوض »:بهذه المناسبة اتوجه بالشكر و المعايدة لشركة كهرباء زحلة و المهندس اسعد نكد القيم على هذه الشركة الناجحة و
نتمنى لها االستمرارية و ان تكون نجاحاتها نموذجاً يعمم على كل لبنان و نتمنى لهذه المبادرة الريادية التي امنت الكهرباء ٢٤/٢٤
لزحلة و ستة عشر بلدة االستمرارية و هذا ما يتمناه ابناء المجتمع الزحلي و البقاعي و جميعنا مع التحسين و التطوير الذي ينقلنا الى
االمام ال الرجاعنا الى الوراء و لهذا كل الشكر للمهندس اسعد نكد و كل تمنياتنا باالزدهار للشركة التي يرعاها ».
و ختاماً توجه معوض بالمعايدة لكل الزحليين و البقاعيين بمناسبة االعياد المجيدة .
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زحلة عروس المدن الميالدية بتوقيع من ميريام سكاف
وجاءت زينة الميالد في احتفال مبهر حضره حشد كبير من اهالي زحلة وقضائها وارتفعت فيه االضواء وشجرة الميالد التي بلغ
ارتفاعها  ٤٠مترا عند مدخل مدينة زحلة فيما ازدانت الشوارع باالضاءة المشغولة على طريقة هندسية فريدة .
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عقيص يطلق الزينة الميالدية في زحلة ابعدوا شركم عن المدينة
اغدق النائب جورج عقيص الكثير من
الفرح الميالدي الدافئ الذي حول ممشية
زحلة الى منارة ميالدية تحت عنوان «هيدا
معنى العيد»،مدشنا انطالق حفالت االنارة
الميالدية في زحلة باضاءة وتزيين ممشية
زحلة التي ازدحمت بحشد شعبي وحضور
زحلي جامع تقدمهم النائبان السابقان ايلي
ماروني وشانت جنجيان ،راعي ابرشية
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش،مدير عام
وزارة الزراعة الدكتور لويس لحود.
افتتح الحفل بكلمة عريفة الحفل الدكتورة
كريستيان مشعالني الى كلمة رئيس بلدية
زحلة المهندس اسعد زغيب ،الذي ّنوه
بالمشهد الزحلي الجامع الذي شهدته الممشية ،وبتعاون النائب
جورج عقيص الدائم مع البلدية ،داعياً الجميع الى التمثل به
لبث روح التعاون والمحبة خاصةً في زمن الميالد .ثم كانت
كلمة صاحب الدعوة وراعي الحفل النائب جورج عقيص ،الذي
استعاض عن الخطاب السياسي بالكلمات الروحية والشاعرية،

متوجهاً بالتحية والشكر لكل المتعاونين والمتطوعين الذين كانوا
خلف هذا النجاح ،وكل خطوة قام بها منذ توليه النيابة .وللمنتقدين
قال :سنصرف األموال على اإلضاءة وعلى مساعدة الناس ايضاً،
ألن زحلة تستحق الكثير .و كان مسك الختام مع جوقة مار الياس
المخلصية التي نقلت الحضور الى عالم ميالدي ساحر .وبعد
االفتتاح جال الحضور في الممشية التي ازدانت بانوار الميالد.
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نكد أنار تمثال العذراء في زحلة على غرار برج ايفل

درويش «ننتظر بشارة من المهندس نكد حول المفاوضات مع وزارة الطاقة»
أنار المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد مقام سيدة زحلة
والبقاع لمناسبة االعياد بحضور اساقفة زحلة :عصام يوحنا درويش،جوزف
معوض وانطونيوس الصوري  ،وموظفو شركة كهرباء زحلة .و تميزت االنارة
هذا العام باحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات على غرار انارة برج ايفيل
في باريس.
وبعد انارة المقام كانت كلمة للمطران درويش هنأ فيها الزحليين واللبنانيين
باألعياد وقال :
« بإسم المحبة التي تجمعنا دائماً مع اصحاب السيادة ومع شركة كهرباء
زحلة في هذه المدينة الجميلة التي برهنت انها رائدة في المبادرات الوطنية،
اتمنى على الدولة ان تحافظ على هذه المبادرات وبنوع خاص على المبادرة
الفريدة الموجودة في زحلة وهي اضاءة المدين و 16قرية مجاورة بالكهرباء
.24/24
انشاءاهلل نصل الى ايجابيات بتفاوض مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس
اسعد نكد مع وزارة الطاقة في وقت قريب جداً ،وان يبشرنا المهندس نكد
ان الكهرباء ستبقى تنير مدينة زحلة وستكون مثاال ً لكل لبنان .تحية معايدة
ميالدية الى موظفي وعمال شركة كهرباء زحلة والى كل الزحليين والبقاعيين
واللبنانيين».
كم كانت كلمة للمهندس نكد قال فيها « اشكر السادة األساقفة على بركتهم
الدائمة ،وآمل مع نهاية وعام  2018وبداية عام  2019ان يكون لدينا كهرباء  24/24مع الخدمات نفسها.
لوال وقوف السادة المطارنة والمجتمع المدني والناس و موظفي الشركة الى جانبنا لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم .اتمنى ان
يكون لدينا افضل العالقات مع وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان لمصلحة المنطقة ولمصلحة زحلة ،لمصلحة سعدنايل وتعلبايا وعلي
النهري وحارة الفيكاني و برالياس وكل القرى المستفيدة من كهرباء زحلة .اتمنى في عام  2019ان يكون هناك نموذج مماثل لشركة
كهرباء زحلة معمم في كل لبنان لكي ينعم اللبنانيون بالكهرباء  24/24وننتهي من مهزلة المولدات.
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Years of providing
HIGHER EDUCATION
FOR SOCIETAL ADVANCEMENT

BAU-Bekaa Campus

Faculty of Human Sciences
Faculty of Law and Political Science
Faculty of Business Administration
Faculty of Architecture
Design and Built Environment

Faculty of Engineering

Faculty of Science
Faculty of Pharmacy
Faculty of Medicine
Faculty of Dentistry
Faculty of Health Sciences

International Accreditations

Promoting Dental
Education in Europe
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 200الف بقاعي في زحلة و 17قرية يريدون بقاء كهرباء زحلة
المهندس نكد كهرباء زحلة باقية باقية باقية.

لم تكن مجريات العام الحالي سعيدة على كهرباء زحلة وعلى
اكثر من  200الف بقاعي يعيشون عصر النور بفضل مشروع
كهرباء زحلة في الوقت الذي تشكو كل القرى واتلمدن اللبنانية
من مافيا المولدات وبدال من تعميم تجربة كهرباء زحلة ،انبرى
بعض الحاقدين والحاسدين الى تدمير هذه التجربة الرائدة التي
يتحدث عنها كل لبنان وحتى بعض وسائل االعالم الغربية االوروبية
واالميركية التي اتخذت من هذه التجربة مواضيع عن النجاح
واالرادة التي صنعت النور والكهرباء على مدار اليوم . 24\24
رفض مشروع التمديد واستبدل بعقد تشغيلي لشركة كهرباء زحلة
وامنطلقت العراقيل والعقبات وبقيت النفوس المريضة تتربص في
تفاصيل هذا العقد،اال ان اصرار المهندس اسعد نكد وايمانه ببقاء
النور ارتفع عن الجراح وواصل جلجلة المفاوضات وكلنا نامل ان
تصل هذه المفاوضات الى خواتيمها السعيدة

كهرباء زحلة باقية باقية باقية بهذه العبارات اكد رئيس مجلس ادارة
شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكدر استمرار النور في البقاع
االوسط وضمن قرى امتياز كهرباء زحلة وتوجه المهندس نكد
في حفل انارة مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك
بالشكر الى المطران عصام درويش الى اساقفة المدينة على كل
ماقاموا به تجاه شركة كهرباء زحلة خالل األشهر الستة األخيرة،
لو لم تقفوا الى جانبنا لما كنا وصلنا الى العقد التشغيلي .أشكر
زحلة و 17بلدة وقفوا مع شركة كهرباء زحلة ،محبة الناس وثقتهم
هو أمر أساسي في استمرارية الشركة.
ورداً على اسئلة الصحافيين عن المفاوضات الجارية بشأن العقد
التشغيلي وما يشلع عن عراقيل حولها قال المطران درويش»:
الدولة هي بحاجة لشركة كهرباء زحلة التي هي بدورها حاجة
ماسة للمواطنين .الدولة واعية بانها ال تستطيع الرجوع الى الوراء،
وهي تعي بأن هناك مطالب الهل زحلة و ١٧بلدة يجب المحافظة
عليها ألن الدولة هي األب واألم للمواطن ،لذلك ال يمكن ابدا»
للدولة ان تسمح بالعودة الى الوراء لذلك اطمئن كل الناس ان
الكهرباء ستبقى  ٢٤/٢٤في زحلة والمنطقة».
النائب جمعة »:مفاوضات العقد التشغيلي تتم بمنهجية يراد منها
السيطرة من قطاع ليس ناجحا على قطاع كهرباء زحلة الناجح «.
وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة الحاج انور جمعة ما حصل
في ليلة الجلسة التشريعية االخيرة كمن اخرج االرنب من قبعة
الساحر في اشارة الى موضوع قانون العقد التشغيلي  .واكد
جمعه في مقابلة على تلفزيون المنار بان مجلس النواب لم
يناقش مشروع قانون التمديد المتياز شركة كهرباء زحلة واستبدل
بما يمكن تسميته االرنب الذي خرج من القبعة بالسحر،وهذا
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القانون السحري لم نناقشه ولم نضطلع
عليه ولم يتم التصويت عليه ،وكل
االرقام التي وردت لم تكن صحيحة
ومع احترامي لكل من قدم االرقام
،فاالرقام تداولوا بها جزافا فقط من
اجل اسقاط امتياز زحلة،ونحن نطالب
باسس اولها الحفاظ على كهرباء 24
 24ولكن كيف ،واالمر الثاني نطالب
بجودة الخدمة وان اؤكد ان جودة
خدمات شركة كهرباء زحلة المثيل لها
في كل لبنان  .ولفت جمعة الى مفارقة
غريبة تتعلق بمفاوضات العقد التشغيلي
التي تتم بمنهجية وصيغة معينة يراد لها
ان تقوم على سيطرة قطاع ليس ناجحا
على كهرباء زحلة في حين المطلوب من
الدولة ان تحترم الطاقة الكبيرة واالدارة
الناجحة والموظف المحترم في شركة كهرباء زحلة وعنيت به
المهندس اسعد نكد .واكد جمعة باسم كتلة الوفاء بان الكتلة
تقف الى جانب شركة كهرباء زحلة نظرا لجودتها واحترامها
لموظفيها وتقديماتها االجتماعية التي تشمل ايضا كل الموظفين
حتى الذين يبلغون سن  64فيبقون في الشركة ،اي عطل مهما كبر
حجمه تتم معالجته باسرع ما يمكن .ولفت جمعة الى انه طالب
بتخفيض الفاتورة وشركة كهرباء زحلة ابدت موافقتها .واالهم
في كهرباء زحلة انها تقدم فولتاج ثابت غير متحرك بين الثانية
واالخرى ومع كهرباء زحلة لم يعد هناك اية اعطال كهربائية التي
كان يشكو منها البقاعيين وتصيب اجهزتهم واالتهم الكهربائية
داخل المنازل والمؤسسات .
الهيئة الزحلية لمتابعة ملف كهرباء زحلة  24ساعة تواكب
مفاوضات التشغيل.
عقيص اخشى من العراقيل في مفاوضات العقد التشغيلي
أبدى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص خشيته
“من حدوث فوضى كبيرة في مصير” امتياز كهرباء زحلة يدفع
ثمنها المواطن ال َزحلي الذي عبّر بوضوح وبشبه إجماع عن
إرادته باستمرار هذا االمتياز بخدماته كافة”.
وقال عقيص في حديث لـ”المركزية” :إن عالقة شركة “كهرباء
زحلة” بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان قديمة جداً ،والمواطن
ال َزحلي ال يعلم حقيقة هذه العالقة وطبيعتها وإشكالياتها ،إذ كان
يرى أن هذه الشركة أمّنت له التيار الكهربائي  24/24ساعة
وخدمات بجودة عالية ،والسعر الذي يدفعه معظم أهالي زحلة
منذ  4سنوات وحتى اليوم عندما أصبحت الشركة تنتج كهرباء
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بواسطة مولدات خالل فترات التقنين ،كانت أدنى من كلفة
الفواتير التي يسدّدها المواطنون في مناطق أخرى .وبنتيجة هذه
العوامل مجتمعةً ،كان هناك ضغط شعبي كبير مطالباً باستمرار
“امتياز كهرباء زحلة” في توفير التيار  24/24ساعة”.
وأشار إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع شركة “كهرباء زحلة”
حول شروط العقد“ ،إذ أن القانون الصادر يُعطي الحكومة حق
التفاوض مع كهرباء زحلة في مدة معيّنة ،وأُدخلت فيه عناصر
محاسبيّة خارجة عن إطار التعاقد ،مما أثار قلقاً كبيراً لدى أهل
زحلة على مصير االتفاق بين وزارة الطاقة و”كهرباء لبنان” من
جهة ،و”كهرباء زحلة” من جهة أخرى.
ري بالمجلس النيابي
الح ّ
وتابع “نحن ال نزال على موقفنا بأنه كان َ
يصوت على تمديد االمتياز ولكن بشروط مالية مختلفة تحفظ
أن ّ
للدولة حقوقها ،وتؤدي إلى خفض الفاتورة على المواطن .إنما تم
السير باقتراح قانون وزير الطاقة عن العقد التشغيلي وهو جديد
غير معمول به في منطقة أخرى ،تشوبه مخالفات قانونية عديدة
لن أدخل في تفاصيلها ،بل أكتفي بالقول إن القانون تم اقتراحه
من دون أسباب موجبة ولم يحدّد مصير االمتياز الذي ينتهي
في  ،“ 2018/12/31وهنا سأل عقيص “هل ستسردّ الدولة
هذا االمتياز ثم تعطي عقداً تشغيلياً لـ”كهرباء زحلة”؟ وما مصير
الكهرباء التي تنتجها الشركة عبر المولّدات ،وما أثر ذلك على
المناطق اللبنانية الباقية؟”.
جه بالرفض من ِقبَل
وأكد أن “أي اتجاه إلى خفض الفاتورة لن يوا َ
أي مواطن أو أي جهة سياسية ،من أجل تخفيف العبء عن كاهل
المواطنين” ،الفتاً إلى استغالل مسألة الفاتورة من ِقبل البعض
لتشويه صورة شركة “كهرباء زحلة” إلخراجها نهائياً من تمديد
االمتياز ،وكانت تلك الحملة العنيفة عليها”.

MERRY CHRISTMAS
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Maquette for John , SEAN HENRY
Bronze, oil paint, wood
43 x 40 x 32cm, Edition of 9

Tabaris - Chehade street - Braidi Bldg
T: 961 1 333537
lesplumesgallery@gmail.com
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مصلحة االبحاث العلمية الزراعية :منارة علمية
مصلحة االبحاث العلمية الزراعية LARI
مؤسسة عامة تعنى باالبحاث حول النباتات
والحيوانات والتربة والمياه والتغيير المناخي
وسالمة الغذاء (صورة عن آرمة المصلحة
على مدخل تل عمارة) رقم – - 1
مصلحة تتطور بشكل تصاعدي وسريع
منذ العام  ،2002رئيس مجلس ادارتها
ومديرها العام د .ميشال افرام.
تتواجد ضمن  12مركز في لبنان ( خارطة
 12مركز) رقم – - 2
ولديها  120مختبر لكافة التحاليل (صورة
مختبر) – - 3
ولديها بنك للبذور الوحيد في الشرق
االوسط (بنك البذور) – - 4
مختبراتها تغطي كامل مساحة لبنان ،يعمل
فيها  450موظف هم مثاال ً للموظف
المثالي.
مركز لها مستوى عالمي ممتاز جداً ،حصلت على عشرات
الجوائز الدولية.
تقوم ادارتها بتنمية القدرات البشرية عبر المشاركة في دورات
وورش عمل اضافة الى متابعة الدراسة حيث حصل  20موظفاً
على الدكتوراه ،و 20آخرين على شهادة مهندس  ،و 10على
شهادات مختلفة،
عرضت المصلحة جميع مشاريع ابحاثها وعددها  85مشروع
خالل  8أيام حيث حضرها مدراء جامعات ،طالب ،وزارات،
معنيين اضافة الى مواطنين ومزارعين.
مصلحة رمز للشفافية بعملها وسرعة بادائها (صورة عن االيام

العلمية )- 5 -
مصلحة اساس متين لحمالت سالمة الغذاء (صورة نتائج تقارير)-
 - 6لديها اوسع شبكة أرصاد جوية  80محطة (صورة خارطة
االرصاد) - 7 -
يصدر كل سنة تقارير عن ابحاثها وعن تلوث المياه والغذاء.
اصبحت مركزا لتدريب المزارعين والمهندسين من مختلف الدول
العربية واالفريقية والعالمية (صورة عن اجتماع ايكاردا)-8 -
مؤسسة رسمية تعمل بعكس التيار ،ال فساد فيها وترفع اسم لبنان
عالياً.
تقوم المصلحة حالياً بتجهيز محطات صور ،تل عمارة والعبده
بالتجهيزات الالزمة للفحص الجرثومي للمواد الغذائية إضافة الى
فحص الترسبات والمضادات الحيوية والهرمونات.
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خالل االيام العلمية تم عرض نتائج مشاريع البحث حول
المواضيع التالية:
زراعة الحشيشة ( صورة)زراعة الفطر (صورة)زراعة الزعفران (صورة )زراعة الرمانامراض وحشرات االشجار المثمرة جميعهاانتاج االعداء الطبيعيةزراعة القمح ،الشعير ،البطاطا واالعالف..حفظ بذور نباتات لبنان ( 1400صنف)الفحوصات المخبرية الشاملة والتي تعتبر أوسع شريحةمختبرات تملكها مؤسسة واحدة :كيميائي ،سموم فطرية ،حليب
ومشتقاته ،مياه ،تربة ،زيت ،نبيذ ،فحوصات كيميائية ،معادن ثقيلة
وملونات ،مضادات حيوية ،هرمونات ،ترسبات ادوية ،امراض
حيوانات ،االعالف ،االنبات ،نوعية الحبوب ،تربية النحل،
االمراض البكترية والفطرية ،الحشرات ،النيماتود ،الري وادارة
المياه ،زراعة االنسجة...
بلغ عدد العينات التي فحصت في مختلف مختبراتالمصلحة  200,000عينة وهو رقم قياسي.
أصبحت المصلحة مركزاً دولياً للتدريب على الخبرات :استقبلت
وفوداً من اليمن ،السودان ،مصر ،تونس ،افغانستان ،باكستان
حيث تابعوا دورات مكثفة حول التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وتتميز المصلحة بشبكة أرصاد دقيقة أصبحت ايضاً مرجعاً لكل
المعلومات المناخية وللمراصد العالمية اضافة الى كونها مصدر
ثقة للمواطنين في لبنان حول االرصاد الجوية عبر التطبيق الذكي
 ،LEB-LARIكما تقوم المصلحة بنفي كل التقارير المغلوطة
حول االرصاد الجوية المبالغ بها والغير صحيحة والتي تسبب
هلعاً وذعراً لدى المواطنين.
تصدر المصلحة كل عام تقريراً سنويا عن جميع اعمالها كما
تصدر تقريراً عن تلوث المياه واالغذية.
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يحاول بعض المختبرات الخاصة ،الغير مؤهلة ،منافسة مختبرات
المصلحة وهي بذلك تساهم في االكثار من حاالت المواد الغذائية
الغير صالحة والمتواجدة في االسواق .وهذا ما ترفضه المصلحة
اطالقاً ألن صحة المواطن هي خط احمر هام جداً.
أخيراً وليس آخراً  ،تتعهد المصلحة إنها ستبقى منار ًة مشعةً
للعلم ،للبحث العلمي لتطوير الزراعة ،والصدار التقارير الخاصة
بالتلوث البالغ اللبنانيين بحقائق االمور.

ZAHLÉ , LEBANON +961 8 806 100
BEIRUT, LEBANON +961 1 482 462
W W W.GEORGESNASSR.COM
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جردة امنية بتوقيع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات
على مدار ايام العام  2018كان الجيش حاضرا بقوة
،ولم يؤد الخلل السياسي الى اي تراجع عند استراتيجية
الجيش في مطاردة المخلين باالمن واصحاب الجرائم
والسوابق بل شكل العام  2018عمليات نوعية اراحت
اللبنانيين وخصوصا في العلمية التي استهدفت ما يقال
عنه اسكوبار لبنان اي علي زيد اسماعيل وصوال الى
عملية حي الشراونة التي استهدف اربعة من كبار
المطلوبين للقضاء اللبناني .
وفي هذا التحقيق نسرد اهم العمليات االمنية وهي
كالتالي نفّذ الجيش عملية نوعيّة أسفرت عن القضاء
على إمار َة المطلوب بمئات مذكّرات التوقيف بتهم
اإلتجار بالمخدّرات ،علي زيد إسماعيل ،والمعروفة
بـ«إمارة أسكوبار» والكائنة في بلدة الحمودية  -بريتال.
وإسماعيل الذي قتل مع سبعة مسلّحين آخرين خالل العملية من
أخطر المطلوبين وتوجد في ح ّقه  2941مالحقة قضائية ،وكان
للتهرب من المراقبة والمالحقة .وبنتيجة
يلجأ ألساليب عديدة
ّ
تم تحديد مكانه وانطلقت
الرصد والمتابعة من قبل الجيشّ ،
عملية توقيفه بعد وضع خطّة شاركت فيها عدّة وحدات من بينها
واستمرت عدّة ساعات.
الجوية،
القوات
ّ
ّ

 إطالق نار على دورية عسكرية ما أدّى إلى استشهاد عددمن العسكريين وإصابة عدد آخر.
بقوة السالح والسطو على
 تأليف عصابة خطف وسلب ّمصارف.

عملية الشراونة وضح حد للفلتان
دهمت قوة من الجيش منزال ً في منطقة الشراونة في بعلبك
لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال جرمية يش ّكلون عصابة
مسلّحة خطيرة .وحصل تبادل إطالق نار أدّى إلى مقتل عدد
منهم ،أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ»علي
والمتورط
جعفر» المطلوب للقضاء بموجب  200مذكرة توقيف
ّ
 اإلتجار بالمخدرات وترويجها في المناطق اللبنانية كافة.مع عصابته بأعمال جرمية متعدّدة أبرزها:
 انتحال صفة أمنية. تزوير مستندات رسمية وعمالت. اإلتجار باألسلحة والذخائر الحربية على أنواعها.كما صادر الجيش كمية من األسلحة والذخائر التي وجدت داخل
المنزل.
وتتابع قيادة الجيش اإلجراءات األمنية الالزمة في المنطقة،
والتحقيقات لتحديد هوية باقي العصابة وإعالنها الحقاً.
إحاالت وتوقيفات
• أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص:
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ثمانية موقوفين لبنانيين ،ينتمون إلى تنظيم «داعش اإلرهابي» قاتلوا
وسلّموا إلى مديرية
في صفوفه في سوريا والعراق ،وقد أُوقفوا ُ
المخابرات بالتعاون مع أجهزة أمنية صديقة ،وذلك في إطار
التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب ،وبالتنسيق مع السلطات
القضائية اللبنانية المختصة (.)2018/8/1
توقيفات مديرية المخابرات:
ّ
حي السلم ،والذي أقدم
 المدعو حسين خضر بريطع في منطقة ّبتاريخ  2018/6/27على قتل المواطن محمد زهر ،إثر خالف
بينهما نتيجة تشجيع فرق رياضية في المنطقة (.)2018/7/28
 المدعو حسين ابراهيم ياسين في مدينة صور ،والمطلوب بجرمإطالق نار باتجاه أحد عناصر قوى األمن الداخلي وابنة شقيقته
أيضا على تعاطي
في بلدة الدوير وإصابتهما بجروح ،وإلقدامه ً
حشيشة الكيف (.)2018/7/6
 المدعو جاد الزغبي إلطالقه النّار في منطقة الكسليك باتجاهسيارة يقودها سيمون الحداد من دون إصابة أحد بأذى
(.)2018/7/15
 المدعو أحمد فهد شرف الدين في منطقة كسارة –البقاع ،إلطالقه النّار من مسدس حربي وإصابة شخص
بتاريخ سابق ،باالشتراك مع شخص
في قدمه ،وإلقدامه
ٍ
آخر (أوقف سابقًا) ،على مطاردة مجنّد في الجيش
ضبط بحوزته مسدس حربي
اللبناني ودهسه بسيارته .وقد ُ
وكميّة من حشيشة الكيف (.)2018/7/18
المدعوين :عمران األحمد ،علي األحمد ،حسن
ّ
األحمد وحسين قاسم ،في منطقة بئر حسن ،وذلك بتهمة
ضبط بحوزتهم  322ظرفًا من
تجارة المخدرات .وقد ُ
مادة الكوكايين و 148عيّنة من باز الكوكايين ومبلغ من
المال (.)2018/7/22
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 السوري أحمد محمد عبداللـه واللبنانيين علي خضر العس،وذو الفقار حكمت رباح ،وحسين أسامة ابراهيم وحسين خليل
موسى ،جميعهم في الضاحية الجنوبية ،بجرم تعاطي المخدرات
بشكل ظاهر (.)2018/8/4
وأعمال سلب وحمل سالح
ٍ
دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عائدة لــ:
المدعوين
 عدد من المطلوبين في بلدة الكنيسة – البقاع ،وأوقفتَ
حسين علي زعيتر ومحمد عدي سمير الشمالي ،إلقدامهما على
ترويج مادة المخابرات ،وضبطت حقيبتين بداخلهما كميّة من
المواد المذكورة وآلة لتصنيعها ،كما أوقفت المدعو محمد عقيل
زعيتر الستحصاله على هوية مز ّورة (.)2018/7/5
 المدعو سمير حسين زعيتر في مدينة بعلبك المطلوب بموجبعدّة وثائق ،آخرها جرم إطالق نار واالتجار بالمخدرات ،والمدعو
لؤي كنعان تفتاف إلقدامه على تهريب أشخاص من لبنان إلى
سوريا وبالعكس ،والرتباطه بأشخاص ناشطين في هذا المجال.
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 ٢٠٠٠جريمة جنائية في الــ ٢٠١٨
لم تكن اليوميات االمنية في العام سنة  ٢٠١٨افضل حاال من
العام العام السابق بل كانت اكثر ارتفاعا في ارقام الجرائم الجنائية
على اختالفها بدءا من سرقة السيارات الى عمليات السلب
والسرقة والتعاطي بالمواد المخدرة .
ارخى الواقع االقتصادي المتردي المزيد من المآسي من فقر
تشرد ،بطالة و أجور أدنى من حدّها األدنى ،مما سمح لتفشي
و ّ
وارقام ظاهرة تفشي المخدرات واالغتصاب ،الى عمليات السرقة
و السلب و النشل ،عدا عن جرائم القتل و الرصاص الطائش و
السالح المتفلت ،والنفوس مشحونة ٌ بطائفية نخرت هيكل الوطن
الواحد ومع كل هذه المآسي أضحينا جس ًدا بال روح وال رحمة!
مؤخرا نسبة الجريمة بشكل ملحوظ و السيماعند
ازدادت
ً
الشباب من الذين تالشت أحالمهم البريئة بوظيفة و بيت صغير
يكونون فيها عائلة سعيدة.
ّ
في االرقام بلغ عدد الجرائم الجنائية  1861جريمة جنائية
ارت ُكبت هذا العام في لبنان ،و تو ّزعت على النحو التالي١٦٦ :
سلب ٢٥١ ،نشل ٩٩٨ ،سرقة ٣٩٨ ،سرقة سيارات وهذه
الظاهرة االخيرة بقيت في العام  2018رائجة وشكا الكثرين
من البقاعيين واللبنانيين من استمرار تعرض سياراتهم الى السرقة
واستعادتها بدفع الفدية المالية .
كما شهد العام  2018وقوع  ٨٤جريمة قتل مختلفة االسباب
منها افضلية مرور وهنا تقع الكارثة اذ ان ابسط االمور تؤدي في
لبنان الى جريمة قتل،عدا عن جرائمن ارتكبت بهدف السرقة
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والسلب الى خالفات عائلية ومشاكل بين ابناء البيت الواحد .
صحيح أنه ال يوجد بلد في العالم بمنأى عن الجريمة ،ولكنها
أرقام ال تتماشى و حجم لبنان الذي لم يعتد مجتمعه على مثل
أنواع هذه الجرائم ،وكأنما األفواه ك ُّمت كما غُيّبت ضمائر
المعنيين و القيّمين على البلد المنشغلون بكل شيء عدا عن حماية
لبنان وتحصين واقعه االقتصادي الذي يؤدي حتما الى تخفيض
من حجم مستوى وارقام الجريمة في لبنان التي التزال القوى
االمنية والعسكرية تجهد لردعها وتوقيف مرتكبيها.

 ٤٠٠٠حادث سير في لبنان في العام ٢٠١٨
وصل حجم عدد حوادث السير في لبنان
الى ما يقارب  12حادثا يوميا مع قتيل
ونصف القتيل مع  13جريحا في اليوم
الواحد على اقل تقدير وذلك وفق احصاءات
شعبة العالقات العامة لقوى االمن الداخلي.
حوادث السير قاتلة في لبنان وليست قضاء
وقدر انما هي تتم في اكثر االحيان عن
سابق تصور وتصميم من خالل العشوائية
في القيادة التي يتبعها اكثرية السائقين الذين
يفتقدون الى االخالق المرورية عدا عن
تميزهم بجنون السرعة التي تعد المسبب
االول للحوادث .
الطرق في لبنان ليست بعيدة عن المسؤولية
،فهي من ذمن المسببات للحوادث ،اغلبها
غير معبد بالشكل المطلوب والحفر تتوسط
مرتكبيها ولم تتوان عن نشر التوعية من خالل حواجزها كما
في اكثريتها واالنارة معدومة عليها وكل
وسائل المرور العالمية غير موجودة وعليه تكثر الحوادث ومعها ان اجراءاتها الرادعة متواصلة من خالل تجهيز بعض الطرق
بالردارات وتنظيم مخالفات بحق السائقين الثملين  ،إال أن
ترتفع ارقام الضحايا يوميا .
الطرقات تفتقر للبنى التحتية و االنارة و اشارات السير و الى ادنى
تهور المواطنين وعدم التزامهم بقوانين
وأفادت غرفة التحكم المروري أن المجموع العام العائد لضحايا معايير السالمة .ناهيك عن ّ
حوادث السير منذ بداية العام  ٢٠١٨حتى٢٠١٨-١٠-١٠هو السير و السرعة الزائدة يضاف اليها القيادة تحت تأثير الكحول
جراءه عدد الضحايا ً ٣٧٩
قتيل ،و أصيب و المخدّرات ...وال نغفل عن عدم وضع حزام األمان أو ارتداء
 ٣٤٧٠حادث بلغ من ّ
جريحا ،فيما تضررت  ٥٥٠٩مركبة .أرقام و نسب خيالية الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية ،عدا عن استخدام الهاتف
٤٥٦٨
ً
مقارنةً ببلد صغير كلبنان ال يتعدى عدد س ّكانه األربعة ماليين اثناء القيادة و تدهور جودة المركبات.
نسمة ،ومن المتوقّع ارتفاعها مع اقتراب االعياد ال سيما عيد رأس
جان!
السنة.
بين تقصير الدولة واستهتار المواطن ،أرواح ت ُزهق بالم ّ

ومع ان القوى األمنية تسعى جاهد ًة لرصد المخالفات وتغريم
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الجرائم االلكترونية تتحول الى جرائم جنائية موقوفين وضحايا
مع وصول عدد محاضر التبليغات عن
االبتزاز واالعتداءات االلكتروني الى ما
يزيد  3500محضرا مع توقيف 253
شخصا،يمكن القول بان شبكات التواصل
االجتماعي قد افرزت مجرمين جدد
اليمكن االستهانة بجرائمهم عن بقية
الجرائم الجنائية .
اليمض يوما دون تكرار شعبة العالقات
العامة لتحذيراتها من السقوط في فخ
شبكات التواصل االجتماعي التي تتحول
في بعضها الى جريمة والى التسبب
بماساة من خالل عمليات القرصنة و
االبتزاز االلكتروني ومحاولة الحصول على
مكاسب مالية أو لمآرب أخالقية وشاذة عن القانون.
االبتزاز االلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور
أو مواد فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية،
مقابل دفع مبالغ مالية أو استغالل الضحية للقيام بأعمال غير
مشروعة كاإلفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها
من األعمال غير القانونية .وعادة ما يتم اصطياد الضحايا عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي كافةً كالفيسبوك والواتساب
انتشارا واس ًعا بين
وتويتر وانستغرام وغيرها من المواقع التي القت
ً
جميع فئات المجتمع.

لهذا السبب قامت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي بتخصيص
مكتب لمكافحة الجرائم االلكترونية واستقبال الشكاوى التي
بلغ عددها في سنة ( ٢٠١٨لغاية ٣٤٤٤ )٢٠١٨-١٠-٣١
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تم على اثرها القاء القبض على  ٢٥٣موقوفًا.
محضراّ ،
ً
الرقم مرتفع جدا ويجب على المواطنين أخذ الحيطة و الحذر
وتجنب الوقوع في فخ االبتزاز عبر تجنّب قبول الصداقة من
أشخاص مجهولين ،عدم الرد على محادثة من مصدر غير معروف،
تجنب مشاركتك معلوماتك الشخصية على صفحات االنترنت،
ورفض محادثات الفيديو مع األشخاص الذين ال تربطك بهم أية
صلة قرابة.
وتؤكد المديرية العامة لقوى االمن الداخلي على ضرورة االتصال
تعرض اي شخص لعملية ابتزاز،
باقرب مركز امني في حال ّ
وتطلب اليه بعدم التواصل مع الشخص المبتز مهما كبرت
الضغوطات ،ولعدم تحويل أي مبلغ أو االفصاح عن رقم البطاقة
المصرفية .
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الدخول خلسة وارقامه المرتفعة جدا

لم تحول اإلجراءات االمنية والعسكرية دون استمرار تدفق
النازحين الى الداخل اللبناني عبر الحدودين الشمالية في شمال
لبنان والشرقية في البقاع الذي تصدر ارقام الداخلين خلسة
واظهرت االحصاءات الصادرة عن شعبة العالقات العامة في قوى
االمن الداخلي عن عدد الموقوفين بجرم الدخول خلسة فقد
بلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني اكثر من  2030نازحا سوريا

موقوف ومنهم حوالي  890في منطقة البقاع لوحدها.
علما ان ارقام التوقيفات عند مختلف قطعات الجيش اللبناني
وتحديدا فوج التدخل السادس تفوق االلف وتقارب حدود
الخمسة االف موقوف علما ان مدة التوقيفات تتم ما بين يومين
الى ثالثة ايام ويصار الى اعادة االفراج عن كل ما اليمت بصلة
الى جرم جنائي في لبنان .
والتزال حكايا الدخول خلسة في البقاع خصوصا تلقى رواجا
على الحدود اللبنانية – السورية بدءا من المصنع وصوال الى ما
بعد منطقة الصويري في حين تجهد مختلف االجهزة العسكرية
واالمنية من الجيش وقوى االمن الداخلي الى محاصرة هذه
الظاهرة وكبحها بقوة علما ان مديرية االمن العام تواصل
اإلجراءات والتشدد في معايير الدخول بناءا لقرار مجلس الوزراء
اللبناني .
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هكذا يتم تهريب المخدرات
يجتهد مر ّوجو المخدّرات في لبنان في العمل على إبتكار أسالي ٍ
ب
غريبة وغير مألوفة لدى القوى االمنيّة لتهريب الممنوعات على
أنواعها من دون أن يُكشف أمرهم ،لكنّ غالباً ما تكون محاوالتهم
البائسة بالمرصاد بفضل جهود الدولة الكبيرة لمكافحة هذه اآلفة
بشكل كبير المر ّوج نفسه.
يتحمل مسؤوليتها
التي
ٍ
ّ

مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية شخصاً
جادات ممزوجة بالمخدّرات
كان يُحضّ ر لعملية تهريب  5س ّ
بواسطة شح ٍن عن طريق «ليبان بوست» ،لكن عمليّته لم يكتب لها
جادات المخدّرة» ،باإلضافة الى أدوات
النجاح ،وضبطت «الس ّ
لطبخ مادة االمفيتامين جاهزة لإلرسال الى دولة أجنبية.

بالصور وبالتّفاصيل آخر وأبرز الطّرق داخل نعال االحذية!
في هذا المقال ،جمعنا لكم ّ
واالفكار التي اعتمدها المر ّوجون في لبنان لمحاولة الفرار
بجرائمهم...
تهريب في حبال الستائر!
ٌ
أوقف مكتب مكافحة
المخدرات المركزي
في وحدة الشرطة
القضائية منذ أيام ٍ في
محلة شتورا مواطنين
سوريّين بجرم تهريب
مخدّرات من لبنان الى
عدد من الدول العربية،
واعترفوا بتهريب أكثر
من  80ألف حبّة كبتاغون داخل حبال للستائر!
جاد عبر !Liban Post
في الس ّ

في أيار الماضي ،ضبطت جمارك مطار بيروت كمية من
ضبة داخل أحذية كانت بحوزة
المخدرات من نوع كوكايين مو ّ
مسافر قادم من البرازيل.
وفي التفاصيل ،فقد استهدف عناصر الجمارك المسافر الذي كان
مموهة ومُحترفة،
قد خبأ المخدرات داخل نعال االحذية بطريقة ّ
المهرب وتمت إحالته الى مكتب مكافحة
وقد تم توقيف
ّ
المختص.
المخدرات بناء الشارة القضاء
ّ

أرضية ملعب لكرة القدم في بيروت .وأفيد أن كمية المخدرات
المضبوطة يبلغ سعرها نحو  75مليون دوالر أميركي ،وكانت
وجهتها خارج لبنان.

وفي طريقة غير
أيضاً
متوقعة
ّ
كوكايين داخل «الشامبو»!
للتهريب ،أعلنت
المديرية العامة
االمن
لقوى
في
الداخلي
أيار 2017أنه
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي
في وحدة الشرطة القضائية ،عن قيام أحد كبار تجار المخدرات
بمحاولة تهريب آلية ثقيلة (محدلة إسفلت) ،في داخلها مخدرات
الى خارج الحدود اللبنانية عبر منطقة وادي خالد.
وعلى الفور ،كمن عناصر مكتب مكافحة المخدرات االقليمي
وفي آب الماضي ،توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في الشمال لسائق االلية ،وقد عثر بداخلها على أكثر من طنٍّ من
المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية مادة حشيشة الكيف ،تقدّر قيمتها بحوالي مليوني دوالر أميركي!
كبيرة من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل
عبوات من «الشامبو» ومستحضرات التجميل تحمل عالمة تجارية هذه عيّنة عن أفكار المر ّوجين ومخطّطاتهم لترويج المخدّرات،
المؤسسات
إلحدى الماركات العالمية ،وذلك من البرازيل الى لبنان عبر إال ّ أ ّن كلمة «شكراً» تبقى أق ّل ما يُقال لمختلف
ّ
االمنيّة في لبنان ولعناصرها تقديراً لجهودهم في ضبط المجرمين
مطار رفيق الحريري الدولي.
المدمنين بطريقة غير مباشرة ،عبر الح ّد من
آالف
ومساعدة
ُ
بنتيجة عمليات الرصد والمالحقة التي إستمرت لمدة أربعة
المدمن والمر ّوج على
حياة
ر
ُدم
ت
التي
القاتلة
د
الموا
هذه
انتشار
ّ
ّ
ُ
وتم
أشهر ،تم تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين بالقضية ّ
ٍّ
حد سواء.
توقيفه على الفور.

ٍ
ملعب لكرة القدم!
للدهان الى
من صنادي ٍق ّ
في عملية نوعيّة أخرى
ضبط
للقوى االمنيّة،
ُ
حوالى  15طنّاً من
المخدّرات في حزيران
ضبة في
الماضي كانت مو ّ
صناديق للدّهان وكانت
معدّة للتصدير الخارجي
في منطقة األوزاعي.
ضبة
وأظهرت
صور كميّة المخدرات الهائلة التي كانت مو ّ
ٌ
أمّا في تاريخ  11تشرين اال ّول الماضي ،فقد أوقف أيضاً مكتب داخل أكياس من اللون األبيض والبني ،وغطت األكياس كامل
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داخل
إسفلت!

محدلة
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مجمع األزهر التجاري ومتعة التسوق
يعتبر مجمع األزهر من المشاريع االقتصادية في البقاع التي
تعنى بالطبقة المتوسطة والفقيرة في لبنان وخصوصا اهالي القرى
والبلدات في سهل البقاع .
على مساحات ساشعة يمتد سوق االزهر الذي يقدم فرصة لمن
يريد ان يستثمر محال داخل هذا السوق وباسعار تشجيعية وهو
السوق الشعبي الوحيد الذي تتوفر فيه كل وسائل النقل والراحة
والتدابير واالهم انه سوق مسقوف ويتضمن مختلف وسائل الراحة
ومنها مدينة مالهي لالطفال .
اليمكن توصيف سوق االزهر بسوق شعبي يتشابه مع حال
االسواق الشعبية االخرى التي تقع على مساحات من الحقول
الزراعية والتتضمن اية معايير اقتصادية او وسائل الراحة والخدمات
المطلوبة التي ينفرد بتقديمها سوق االزهر الذي تمتد مؤسساته
على مساحات معبدة واالهم ان كلها مسقوفة .
في سوق االزهر محال لاللبسة واالحذية واالكسسوارات
والعطورات ومحالت تجارية والعاب ومطاعم كافيه وحلويات
وحديقة حيوانات فريدة من نوعها في منطقة البقاع الغربي مع
مدينة مالهي.
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وبهدف تشجيع الحركة االقتصادية والتجارية في البقاع تقدم
ادارة سوق االزهر عدة حوافز تشجيعية تتعلق بالبدالت المالية
والقيم التاجيرية مع تخفيضات متواصلة على مدار السنة .
الزيارة واالستثمار في سوق االزهر تعد اكثر من ضرورية السيما
ان االسواق الشعبية تلقى رواجا متصاعدا.

العالجات المتوفرة لالمراض السرطانية وكلفها
لم يعد التلوث أمرا منفصال
عن الحياة اليومية ألبناء
البقاع إذ بات هذا الوحش
يفتك بأبناء السهل الذين
يشكون من ارتفاع متصاعد
في حجم اإلصابات
باألمراض السرطانية التي
ترتفع في القرى والبلدات
بقدر ما تقترب هذه البلدات
من مجرى نهر الليطاني او
روافده وهذا ما يترجم ويبرر
تصدر بلدة برالياس الرقم االول في عدد الوفيات إذ يقدر رئيس
البلدية مواس عراجي وجود  3وفيات في البلدة بسبب األمراض
السرطانية من أصل  5وفيات.
بدوره يؤكد رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق العام الدكتور
محمد عبداهلل الدكتور إلى وجود تصاعد سنوي في عدد المصابين
ويصل عدد الحاالت التي تعالج سنويا في المستشفى بحدود
 1000مريض يتلقون عالجاتهم في كافة اقسام المعالجة ما بين
عالج التبريد الى الكيمائي واالشعة .
في قسم العالج بواسطة التبريد يخضع المريض إلى جلسة واحدة
بتكلفة  15الف دوالر ويمكن أن يحتاج إلى جلسة ثانية وهذا
النوع من العالج مخصص للمصابين فقط في بداية اكتشاف
المرض .وفي العام الماضي خضع ما يزيد عن  25مريض في
قسم التبريد بينما تلقى  195عالج باألشعة في العام  2017في
حين تلقى  180هذا النوع من العالج في العام  2016اي هناك
ارتفاع .بينما شهد قسم العالج الكيميائي أكثر من  620حالة في
العامين  2016و .2017
في المقابل يؤكد مصدر طبي على وجود ما يقارب 2000حالة
سرطانية تخضع للعالج في البقاع سنويا وقد يكون هذا العدد
اقل من عدد الحاالت الحقيقية البناء البقاع اذ يختار بعض

البقاعين التوجه الى بيروت
مباشرة حين يعلمون اصابتهم
باي من االمراض السرطانية.
في المقابل ووحسب
المؤشرات الصحية والطبية
يؤكد رئيس اللجنة الطبية
الدكتور حسن عبداهلل على
وجود ترابط ما بين التلوث
وبين ارتفاع عدد المصابين
باألمراض السرطانية في
البقاع وان كان في الطب
اليوجد تأكيد حازم حتى اآلن ولكن المعروف أن البقاع يشكو
من ارتفاع نسبة النترات في المياه والترب الزراعية وهذا النوع
من الملوث يؤدي إلى انتشار سرطانات الجهاز الهضمي وهذا
النوع يرتفع في البقاع كما أن تداعيات الحروب وما نتج عن
طمر نفايات نووية في مرتفعات صنين وتسربها إلى المياه
واالنشطارات الحربية ودخان العمليات الحربية يؤدي إلى انتشار
سرطانات الغدد الدرقية وسرطان الدم.

علميا يشير الدكتور ميشال افرام رئيس مجلس ادارة مصلحة
االبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة التي تحتوي ادراجها
ومكاتب مختبراتها الى االف من التقارير عن تلوث الخضار
والترب الزراعية والمياه كيميائيا وجرثوميا .
اخر الفحوصات في مصلحة االبحاث العلمية ىالزراعية دلت
على وجود ما يقارب مليار ومئتي مليون جرثومة في العينة الواحدة
بدال من المعدل العام الذي اليزيد عن مئتي جرثومة .
في موضوع التلوث تظهر نتائج االختبارات التي اجريت على
مختلف انواع الخضار على وجود تلوث بالمعادن الثقيلة من
زنك ورصاص وزئبق وكلها ملوثات كيميائية خطيرة جدا عدا عن
تلوث مئات واالف االبار االرتوازية والمياه الجوفية بالعديد من
الملوثات الكيميائية والجرثومية ويصل افرام الى حد التاكيد بان
مختلف مصادر المياه باتت ملوثة .
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المخدرات تتفش وارقام التعاطي واالتجار الى ارتفاع
قبل تشريع الحشيشة التي يروج لها كانها منقذ اقتصادي
والهي تظهر ارقام المتعاطين للمخدرات بكافة انواعه
مع عدد محاضر الضبط والقضائية الى ارتفاع كبير في
ظل مجتمع لبناني يعاني من أزمات اقتصادية هائلة أدت
الى ارتفاع نسبة البطالة والى الفقر المدقع ،وهي احدى
االسباب المباشرة وراء انتشار المخدرات و االدمان
عليها .وتعتبر هذه اآلفة من أش ّد اآلفات ً
فتكا بالمجتمع
حيث أنها تؤدي بالشخص المدمن عليها إلى تدمير حياته
النفسيّة ،والجسديّة ،والصحيّة ،واإلجتماعية .ولم تعد هذه
المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو طبقة
محددة من المجتمع ،بل شملت جميع األنواع والطبقات،
مؤخرا مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح علي
كما ظهرت
ً
الجهاز العصبي والدماغ.
وتشير احصائيات عام ( ٢٠١٨من  ٢٠١٨/١/١ولغاية
 )٢٠١٨/١٠/٣١على تزايد نسبة متعاطي المخدرات وتفشيها
بين أفراد المجتمع بشكل مخيف .
فبناء على أرقام مكتب مكافحة المخدرات في قوى األمن
ً
الداخلي ،بلغ عدد الموقوفين بهذا الصدد  ٣١٩٢موقوفًا من بينهم
 ٢٣٠٧لبنانيًا و  ٨٦٩عربيًا و  ١٦أجنبيًا.
وصنّفت القضايا المضبوطة و مجموعها  ٢٥٧٨محضر ضبط
ُ
على الشكل التالي ١١ :محضر زراعة ١٢ ،محضر نقل٥١٩ ،
محضر ترويج و ١٧٩٧محضر تعاطي.
وقام مكتب مكافحة المخدرات باحباط  ١٣عملية تهريب عبر
المطار و  ٢٥٦٥عملية داخل البالد.
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محصلت أبرز المضبوطات من المخدّرات ١٧٠٧ :كلغ
وبلغت
ّ
من الحشيشة ١٧١ ،كلغ كوكايين ٣ ،كلغ هيرويين ٣١ ،كلغ
ماريجوانا ٢٣ ،كلغ سيلفيا ٦ ،كلغ أفيون .أما مضبوطات مؤثرات
العقل فقد تو ّزعت على الشكل التالي ٤٩١٥١٢٥ :حبة كبتاغون،
 ٦٥٤٩٨حبة ترامادول ،و  ٩٩١طابع ، LSDوتعتبر هذه المواد
نظرا الحتوائها على مواد كيميائية.
األكثر خطور ًة ً
وكان للحشيشة أعلى نسبة حيث بلغ عدد متعاطينها ،١١٥٥
ويعود ذلك لسهولة توافرها و لسعرها الزهيد مقارنةً بباقي
المواد المخدرة ١٨٩ ،متعاط للكوكايين ٨٩ ،للهرويين١٢٧ ،
للكبتاغون ٢٤٣ ،للحبوب المخدرة المتنوعة ،و  ٤١٢متعاط
الكثر من مادة مخدرة .وتكون بذلك الحصيلة  ٢٣٦٤متعاط من
الذكور و  ٢٥اناث.
ومع هذا االنتشار الواسع للمخدرات وتزايد عدد المتعاطين ،أما
ق ناقوس الخطر و االسراع للح ّد من هذه اآلفة
آن األوان لد ّ

الدولة اللبنانية :إيجارات بـ  200مليار ليرة سنويًا
تدفع الحكومة اللبنانية سنوياً نحو  220-200مليار ليرة
كبدل إيجار لألبنية والعقارات التي تشغلها المؤسسات
الحكومية من وزارات ومدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات
عامة أخرى ،بينما توجد في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية
عقارات وأراضي شاغرة يمكن اإلستفادة منها وتشييد أبنية
حكومية للحد من نزف اإليجارات علما ان كلفة إنشاء
أبنية حكومية اليزيد عن  750مليار ليرة وتم رصد إعتماد
بقيمة  750مليار ليرة لتشييد أو شراء أبنية في بيروت وسائر
مراكز المحافظات واألقضية ،تخصص ألشغالها من قبل كافة
اإلدارات العامة وتكون قادرة على إستيعاب أعمال تلك
اإلدارات لغاية العام  .2050ويصرف
في المقابل يوجد لدى الدولة عقارات تملكها في بيروت وبينت  -العقار رقم  4884منطقة المزرعة.
إحدى الدراسات أن الدولة اللبنانية تملك في بيروت عشرات
العقارات بمساحات شاسعة وهي غير مستخدمة بل هي عقارات  -مساحة  3,618م 2مستحقة على شركة سوليدير ولم يحدد
مهملة ال يستفاد منها ،تقدر قيمتها بمئات ماليين الدوالرات ما موقعها بصورة نهائية في منطقة سوليدير.
يشكل هدراً للمال العام.
 العقار رقم  356في منطقة المدور تجاه إطفائية بيروت العقار رقم  3016منطقة الشياح -بئر حسن وتم تشييد عدة ومساحته  25ألف م.2أبنية عليه منها مبنى وزارة الصحة العامة ،سفارتي قطر واإلمارات
العربية المتحدة ،مؤسسة أوجيرو ،مبنى األونروا ،وبقيت مساحة إن وجود هذه األراضي يحد كثيراً من كلفة البناء وبالتالي فإن هذا
 17ألف م 2بتصرف النقل المشترك يمكن استخدامها لتشييد سيكون عامال ً مساعداً للدفع بخيار تشييد األبنية الحكومية للحد
عدة أبنية.
من اإليجارات ،فكلفة اإليجار لثالث أو أربع سنوات قد تكون
كافية لتسديد كلفة التشييد ووقف اإليجارات نهائياً ما يشكل وفراً
العقار رقم  3582منطقة األشرفية ومساحته  163,689م 2وهو مالياً مقداره ال يقل عن  300 – 250مليار ليرة سنوياً.
شاغر حالياً وبتصرف مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك،
ويمكن أيضاً تشييد عدة أبنية عليه.
« كلفة اإليجار لثالث أو أربع سنوات قد تكون كافية لتسديد كلفة
 العقار رقم  5277في منطقة المصيطبة ومساحته  830م .2التشييد ووقف اإليجارات نهائياً ما يشكل وفراً مالياً مقداره اليقل عن  300 - 250مليار ليرة سنوياً»
 -العقار رقم  3592منطقة المصيطبة.
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اجتذاب المستثمرين وحمايتهم بقلم محمد شفيق حمود
المتمولين ،المغتربين منهم تحديداً،
يعتبر اجتذاب المستثمرين و
ّ
باالستثمار في لبنان دونه عقبات جمة و ليست عمليّة سهلةّ ،إل
إذا كان الحديث عن العقارات طبعاً! ولكن ال ضير من المحاولة،
وإن كانت مفصومة في بعض األحيان عن الواقع القائم.
يتحدث الناشط السياسي واالقتصادي محمد شفيق حمود عن
واقع رديء في لبنان في مجال االستثمار ،الفتا الى وجود تناقض
مقومات
كبير في لبنان يتعلّق بالنهوض بالقطاعات التي تملك ّ
كماً ونوعاً :الخدمات والصناعات المعرفيّة.
حقيقيّة لتطويرها ّ
فبالدرجة األولى تتمتّع البالد بميزات تفاضليّة كثيرة ،على رأسها
المقومات البشريّة والكفاءات .أمّا في المقابل ،فتصطدم الجهود
ّ
ّ
بالتخلف على صعيد البنى التحتيّة واإلجراءات التسهيليّة.
ويلفت حمود الى غياب الدور اللبناني الرسمي في عملية اجتذاب
المغتربين فعلى االقل هناك حوالى  8ماليين شخص من أصل
لبناني في البرازيل لم نقدم لهم شيئا بل على العكس فالتردي
السياسي فعل فعله في تهجير الطاقات المالية في لبنان في ظل
عدم االستقرار السياسي واالمني واالقتصادي وعدم توفير المعاملة
السهلة والمطلوبة لتسيير اعمال المستثمرين الذين يشكون من
الروتين االداري وصعوبة انجاز المعامالت االدارية والتاخير
الطويل للبت بها .
ويؤكد حمود ان االهم ايضا في عملية اجتذاب المستثمرين
توفير اسواق آمنة لهم وحمايتهم من عمليات النصب واالحتيال
واصحاب الشيكات المرتجعة والتي اليتم مالحقة اصحابها

حان الوقت لتسافر أبكر ألنه يمكنك اآلن
أن تضاعف أميال الترحيب  Flying Blueمع بطاقتك الجديدة
Visa AIR FRANCE KLM – BANQUE LIBANO–FRANÇAISE
*
وتحصل على فرصة ربح  50،000ميل إضافي .
رحلة موفقة!

*اطلب بطاقتك قبل  ٢٦كانون الثاني .٢٠١٩
لمضاعفة أميال الترحيب  Flying Blueودخول السحب لربح  ٥٠،٠٠٠ميل إضافي ،استعمل بطاقتك الجديدة Visa Platinum
لمشترياتك بمبلغ أقله ١،٠٠٠د.أ/.يورو واحصل على ٦،٠٠٠ميل ،أو بطاقة  Visa Signatureبمبلغ أقله ٢،٠٠٠د.أ .واحصل على
١٠،٠٠٠ميل ،قبل  ٢٦شباط .٢٠١٩
تطبّق الشروط.
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وتوقيفهم ويجب ان يكون
هناك تشدد في هذه
المالحقة القضائية.
إلى
ويشدد حمود
بيروقراطيّة قاتلة في
العامّة،
المؤسسات
ّ
وسلوك أسوأ يحكم النظام
كوحدة متكاملة.
واذا اردنا ان نوصف هذا
الواقع بلوحات تجميلية
يمكننا القول عنه و بتهذيب ان اإليقاع التشريعي في البالد
قر القانون يكون قد فقد
بطيء بحكم ّ
التنوع السياسي ...فعندما ي ُ ّ
فائدته».
االولوية يجب ان تكون بحسب حمود على جذب المستثمرين
في لبنان وهم مستعدون للمغامرة واالستثمار محلياً ولكن يجب
اتباع بعض الخطوات المسبقة الضرورية بدءا من احترام حقوق
اآلخرين في السوق ،وليس خافياً على أحد طبعاً استشراء الفساد».
وهنا العقدة تحديداً ،فكيفما دارت األمور قطاعياً تبقى البالد
يكرس ظواهر الفساد بمختلف أشكالها
محكومة بنظام رعوي ّ
واود أن أقول لك إ ّن هذه الظاهرة موجودة في ك ّل بلدان العالم
ولكن نحن في لبنان لألسف ،أصبحنا نر ّوض أنفسنا على الخطأ
من خالل تطبيعه.
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 1500موظف في العام 2018بطريقة غير قانونية ومخالفة لعقد التوظيف
في وق ٍ
ت فوجئ اللبنانيون بفضيحة
التوظيفات العشوائية المستمرة في
االدارات والدوائر الرسمية ،والتي تكبّد
الدولة تكاليف باهظة تخطّت التوقّعات،
وسط معلومات شبه رسمية تفيد بتوظيف
أكثر من  1480شخصاً خالل أقل من
سنة ،في تجاوز فاضح للقانون الذي يمنع
التوظيف والتعاقد ،تحرص هيئة التفتيش
المركزي على إلزام الوزارات واالدارات
العامة والبلديات بايداعها خالل فترة
أقصاها أسبوع ،بيانات واضحة ودقيقة
لجميع الوحدات االدارية المرتبطة بها،
معتبر ًة أن اإلجابات ستكون بمثابة امتحان
يحدّد إذا ما كنا في دولة القانون أم ال.
يمنع قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر عام  ،2017في مادته
الواحدة والعشرين« ،التوظيف والتعاقد في القطاعين التعليمي
والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع
المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة ،إال بقرار من مجلس
بناء على تحقيق تجريه إدارة البحوث والتوجيه في مجلس
الوزراء ً
الخدمة المدنية».
غير أ ّن هذه المادة لم تطبّق يوماً ،بالتالي هناك عجز عن معرفة
العدد الحقيقي للعاملين في القطاع العام .ما أدى ويؤدي الى
الفشل في تقدير الكلفة الحقيقية للسلسلة ،التي تم احتسابها
على أساس أن عدد المستفيدين العاملين في القطاع العام في عام
 2014 -2013بلغ  165300مستفيد تو ّزعوا على الشكل
اآلتي:
 19266في المالك االداري.
 53139في الهيئة التعليمية ومن بينهم  24653متعاقداً.
 93576في السلك العسكري.
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يضاف الى هؤالء المستفيدين العاملين  80ألف متقاعد ،و27
ألفا يقال إنهم دخلوا المالك االداري في السنوات الماضية.
عليه ،وبحسب التقديرات ،قد تصل كلفة سلسلة الرتب والرواتب
في العام  2019الى ثالثة آالف مليار ليرة ،بعدما كانت قد
وصلت في العام  2015أي قبل إقرارها ،الى  1940مليار ليرة،
لتصل فعلياً في تشرين األول من العام  2017الى  2627مليار
ليرة ،تتوزع على قسمين 851 :مليار ليرة غالء معيشة ،و1776
مليار ليرة تعديل سالسل الرواتب.
أما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام  ،2018فيُرجّح أن
يكون مجموع الموظفين والمتعاقدين الذين تم إدخالهم بشكل
مخالف للقانون نحو  .1480إذ أُدخل الى الوزارات  824بين
موظف ومتعاقد ،و 656الى المؤسسات العامة .مع العلم أن 480
ممن أدخلوا الوزارات و 210المؤسسات ،يتقاضون رواتبهم منذ
ّ
أن نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ،أي منذ أكثر من
سنتين و 10أشهر ،رغم أنهم ال يزالون في منازلهم بانتظار مراسيم
الرواتب
تعيينهم وتوظيفهم .وبحسب المعلومات ،فإ ّن مجموع ّ
التي صرفت حتى اآلن ،يفوق  4ماليين و 800ألف دوالر.
إال أ ّن هذه األرقام ليست نهائية ،بل هي األرقام المتوافرة لدى
مجلس الخدمة المدنية ،ويبقى ما هو موجود لدى التفتيش
المركزي ،الذي تؤكد مصادره لـ»المدن» أنه لن يتساهل أبداً
سيسميهم ويحاسب بعضهم ،على أن يتكفل
مع المتخلّفين ،بل
ّ
المجلس النيابي بمحاسبة اآلخرين .ولفتت الى أن العديد من
الوزارات والمؤسسات أجابت على طلبها ،وعددها  45وزارة
وادارة عامة حتى ظهر االثنين ،فيما وعدت إدارات أخرى بإرسال
ردودها قريباً .أما بالنسبة الى البلديات ،فقلة منها أجابت حتى
اآلن ،فيما بلديات أخرى تأخر وصول التعاميم إليها .هذا فضال ً

عن االفادة عن تعاقد جرى مع كل من هذه الوحدات ،مهما كان
شكله ،من شهر آب  2017ولغاية تاريخه .إضافة الى ذلك،
تمت مخاطبتها عبر وزارة الداخلية والبلديات من خالل مديرية
المجالس المحلية ومن ثم المحافظين.
في هذا اإلطار ،يشدّد رئيس مؤسسة البورا األب طوني خضرا،
في حديث لـ»المدن» ،على أ ّن «المشكلة تكمن في النظام الحالي
الذي ال يمكن أن يستمر في دولة ترزح تحت أعباء مليارات
الدين وانتفاخ القطاع العام» ،منتقداً «غياب الرقابة على التزام
الموظفين وغياب الرقابة على االنتاجية ،وعدم إقرار آليات واضحة
ومشدّدة لمعاقبة المتنفّذين ،وأصحاب المصالح الشخصية،
والراغبين في التنفيع من وراء مكتسبات الدولة اللبنانية التي هي
ملك عام للشعب اللبناني».
وكشف خضرا أنه يضاف الى رواتب موظفي الدولة التي ت ُالمس
 10مليار و 400مليون دوالر سنوياً ،مبلغ  3مليارات و600
مليون دوالر كتعويضات وحوافز للموظّفين ليصل المجموع إلى
حدود  14مليار دوالر ،إضافة إلى  7مليارات دوالر كموازنات
للمؤسسات التي تقدّمها الدولة كالجامعة اللبنانيّة ووزارتي الصحة
ّ
والزراعة وغيرها .بالتالي ،فإ ّن الشعب اللبناني يدفع  20مليار
دوالر للدولة سنويّاً» ،مشيراً إلى «بلوغ عدد موظّفي الدولة 400
السلك
ألف موظّف ومئة ألف متقاعد ونحو مئة ألف شخص في ّ
المدني».
العسكري ونحو مئتي ألف في السلك
ّ
أسباب عدّة وراء هذه الفضيحة المالية ،وأولها ،بحسب ما تفيد
مصادر مطّلعة «المدن» ،هو لجوء بعض المؤسسات الى التعاقد
من دون إرسال حاجتها الوظيفية الى إدارة اإلبحاث والتوجيه،
إلجراء دراسة دقيقة عن العدد الحقيقي الذي تحتاج إليه المؤسسة
ض آخر من المؤسسات كـ «أوجيرو»
العامة .والسبب الثاني هو ببع ٍ
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على سبيل المثال ال الحصر ،الذي يتعاقد من دون مراجعة أي
جهة رسمية .أما السبب الثالث واألفظع ،فهو عدم التزام الحكومة
الحالية قانون السلسلة الذي اشترط عليها إنجاز مسح شامل يُبيّن
الوظائف الملحوظة في المالكات والوظائف التي تحتاج إليها
االدارات للقيام بالمهام الموكلة إليها ،وتحديد أعداد الموظفين
والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت ،وتحديد الحاجات
والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية .وكل ذلك ،عبر تكليف
مجلس الوزراء هيئة من القطاعين العام والخاص ،إنجاز المهمة
في مهلة ال تتجاوز ستة أشهر ،على أن تقدم نسخة عن نتيجة
المسح الى مجلس النواب.
وترى المصادر أ ّن «النقطة األساس في هذا التقرير ،هي أنه يضع
الوزارات واالدارات أمام واقع قانوني ال يمكن ألحد أن يتجاوزه.
عليه ،سيتم كشف كل المخالفات أياً كانت وعن أي جهة
صدرت .بل سيُصار الى تخصيص جلسة لهذا الغرض ستشمل
كل الوزارات واالدارات المعنية بالتجاوزات وغير التجاوزات،
وسيصار إلى التحدث عنها بالعلن وباألرقام .بالتالي ،لن يكون
أمام الحكومة المقبلة من خيار سوى احترام قرار المجلس النيابي
بعدم إجراء أي تعاقد وأي توظيف خارج األطر القانونية».
بين آب  ،2017تاريخ صدور قانون السلسلة ،وأيار ،2018
تاريخ دخول الحكومة مرحلة تصريف األعمال ،تسعة أشهر
مرت من دون أن تكلّف الحكومة أي جهة من القطاعين العام
ّ
والخاص ،بإجراء هذا المسح ،ولع ّل ضلوع األفرقاء السياسيين
بهذا التوظيف العشوائي يجزم بأنها لم ولن تفكر يوماً في إجراء
خطوة إصالحية كهذه ،بينما تتطلّب المعالجة تطبيقاً فعلياً لوقف
التوظيف وخفض عدد العاملين في دوائر وإدارات الدولة .فهل
ستبدأ المحاسبة الفعلية؟

تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على االقتصاد  36مليار
دوالر خسائر الدولة
قدرة إنتاج حالية لمعامل
الكهرباء بما فيه شراء
الطاقة المحلية 1,800
ميغاوات.
قدرة استجرار من سوريا
 115ميغاوات.
شراء طاقة من الباخرتين
 FatmagulوOrhan
 385 Beyميغاوات.
إجمالي كمية الكهرباء
والمشتراة
المنتجة
َ
 2,300ميغاوات ،يُن ّزل
منها هدر فني نسبته %13
عند النقل والتوزيع 300
ميغاوات.
كمية الكهرباء الموزعة حالياً على المقيمين في لبنان (بمن فيهم
النازحون والمخيمات الفلسطينية) 2,000 :ميغاوات ،منها %82
كميات مفوترة (جزء منها ال يُجبى من المواطنين ومن األونروا)
 1,640ميغاوات ،ومنها  %18هدر غير فني (سرقة) حوالي ثلثه
للنازحين السوريين  360ميغاوات .فيكون الهدر غير الفني قد
جرى تخفيضه تدريجياً من  %26عام  2001إلى حوالي %12
حالياً.
تقدّر حاجة لبنان من الطاقة في ساعات الذروة خالل شهر آب
المقبل بـ 3,450ميغاوات.
يبلغ النقص في إنتاج أو شراء الكهرباء لتلبية حاجات السوق
االستهالكية بعد تنزيل الهدر الفني  1,450ميغاوات (- 3,450
 ،)2,000أي أن لبنان يحتاج إلى إنتاج  1,666ميغاوات إضافية
قبل تنزيل الهدر الفني ( )%13عند النقل والتوزيع.

بلغ إجمالي عجز الكهرباء
المتراكم خالل  26عاماً
(من أول  1992إلى آخر
 36 )2017مليار دوالر
أميركياً منها  20.6مليار
تحويالت  15.4 +مليار
فوائد بمعدل  %6.8سنوياً.
يمثل هذا العجز حوالي
 %45من إجمالي الدين
العام الذي بلغ 79.5
مليار دوالر بنهاية كانون
األول .2017
وقد بلغت التحويالت من
مصرف لبنان لتغطية عجز
الكهرباء 1.295 :مليار
دوالر خالل العام  ،2017ما يمثل  %2.4من إجمالي الناتج
المحلي المقدّر بحوالي  54مليار دوالر أو  %6.8إذا أضيفت
الفوائد السنوية المقدّرة بـ 2.4مليار دوالر والناتجة عن العجز
المتراكم.
وتلحظ موازنة العام  2018عجزاً بقيمة  1.4مليار دوالر ،قابل
لالزدياد في حال وافقت الحكومة على شراء  850ميغاوات
لتأمين الجزء األكبر من النقص الحالي.
حلت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات :لكان حجم
ولو ُ
الدين العام انخفض إلى  43مليار دوالر أميركي بنهاية العام
 .2017ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة إضافية هائلة
تجاوزت الـ 17مليار دوالر منذ أوائل التسعينات ،وتقدّر حالياً
بما بين  1.1و 1.2مليار دوالر سنوياً (معدل وسطي  1.15مليار
دوالر) ت ُدفع ألصحاب المولدات الخاصة ،عالو ًة عن األضرار
والمشكالت البيئية.
ولكان االقتصاد الوطني حقق نمواً إضافياً بمعدل يتراوح ما بين
 1و %1.5سنوياً ،وفق تقرير للبنك الدولي .وبالتالي ،لكانت نسبة وهذا يعني أن لبنان بحاجة لمعامل إنتاج كهرباء إضافية ذات
الدين العام للناتج المحلي بحدود  %80بدال من حوالي  %147قدرة إنتاج  1,666ميغاوات ،يستغرق بناؤها ما ال يقل عن ثالث
سنوات بما فيها فترة ستة إلى تسعة أشهر إلنجاز دفاتر الشروط
للعام 2017
وإطالق استدراجات العروض والتلزيم.

وحيث أن حاجة السوق ستزداد تدريجياً خالل
األعوام المقبلة بمعدل حوالي  %3سنوياً ،لتصل
كمية الطلب في ساعات الذروة إلى 4,153
ميغاوات بحلول العام  2023وفقاً لخطة Master
 Planتم إعدادها مع كهرباء فرنسا ( ،)EDFفمن
المفترض إضافة قدرات إنتاجية لمواكبة هذه الزيادة
السنوية ( )%3من خالل الطاقة المتجدّدة (الهوائية
والشمسية).
إن اقتراح شراء كمية  850ميغاوات ،بكلفة 700
مليون دوالراً أميركياً سنوياً ،يهدف إلى تأمين حاجة
االستهالك فوراً وبشكل شبه كامل أقله خالل عشرة
أشهر من السنة.

على الطرقات ،في حين أن معامل االنتاج التابعة لمؤسسة كهرباء
لبنان وشراء الطاقة من البواخر ،يتم تأمين المحروقات لها مباشرة،
عالو ًة على أن المعامل والبواخر يمكن تشغيلها على الغاز.

أما فترة الشهرين الباقيين ،التي يتصاعد خاللها الطلب في ساعات
الذروة ،فيمكن تغطية الجزء األكبر من الحاجة اإلضافية باستعمال
الطاقة المتجددة وبترشيد االستهالك.

إن كلفة شراء الطاقة من البواخر تبلغ حالياً حوالي  12.5سنت
تتجاوز الكلفة اإلجمالية الستهالك الكهرباء في لبنان الـ 3.35
للكيلووات ساعة ،وهي أقل بحوالي سنت واحد من كلفة اإلنتاج
مليار دوالر موزعة كما يأتي:
من المعامل على أساس  65دوالراً سعر برميل النفط .وكلما ارتفع
سعر النفط ،ازداد الفارق لمصلحة الشراء من البواخر إذ إن جزءاً
عجز تتحمله الخزينة سنوياً حوالي  %39من الكلفة اإلجمالية
من كلفة الشراء هو ثابت.
جبايات تحصلها مؤسسة كهرباء لبنان حوالي %26من الكلفة
اإلجمالية
وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود إيجابيات مالية أو تقنية واضحة
كلفة المولدات الخاصة يدفعها المواطنون حوالي  %35من الكلفة
القتراح أحد األفرقاء السياسيين تركيب مولدات على البر
اإلجمالية
 Siemensأو  General Motorsذات قدرة إنتاج أصغر من
أي أن المواطنين يدفعون حالياً حوالي  2.05مليار دوالر أميركي
المعامل الحالية ،وفي عدة مناطق.
سنوياً ( %61من الفاتورة اإلجمالية) وتتحمل الخزينة اللبنانية
عجزاً بحوالي  1.3مليار دوالر أميركي سنوياً ( %39من الفاتورة
فهذا اإلجراء له تأثيرات سلبية في البيئة ويتطلب بنية تحتية
اإلجمالية)
مع ّقدة ال سيما لناحية نقل المحروقات ويُقلق راحة المواطنين
إن تسعيرة الكهرباء الرسمية المعــمول بـها في لبنان ال تزال
ترتكز على متوسط سعر برميل النفط الخام كما كان عليه في
أواخر التسعينات (حوالي  24دوالراً أميركياً) ،بالرغم من أن سعر
البرميل قد ازداد كثيراً منذ ذلك الوقت ليتجاوز  130دوالراً ،وهو
حالياً بحدود  65دوالراً أميركياً.

حجم إنتاج واستهالك الكهرباء في لبنان

إن معدل التسعيرة الحالي هو دون الـ  9سنت للكيلووات ساعة،
مقابل كلفة  16.5سنت (معدل وسطي  13.5سنت إنتاج وشراء
 +حوالي  3سنت نقل وتوزيع) على أساس سعر  65دوالراً لبرميل
النفط .وقد وصلت هذه الكلفة عام  2014إلى  22.7سنت.

خالل فترة تشييد هذه المعامل ،يكون الحل األوحد لتغطية الجزء
يقدّر المتوسط السنوي للطلب الحالي على الطاقة بحوالي األكبر من العجز في اإلنتاج هو شراء الطاقة الكهربائية من أي
 2,350ميغاوات ويتوزع حجم اإلنتاج الحالي كما يلي:
مصدر كان بأفضل األسعار وبأسرع وقت ممكن.
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إن النقص في الكمية الضرورية لتلبية حاجة السوق وفي جهوزية
المعامل إلنتاج الكهرباء يمثل حالياً حوالي ثلث االستهالك
تجري تغطيته من خالل المولدات الخاصة التي تكلف المواطنين
ما بين  22و 24سنتاً أي مرتين ونصف تسعيرة الكهرباء الرسمية
المعمول بها حالياً ( 9سنت للكيلووات ساعة).
وفي حال شراء كمية  850ميغاوات إضافية لتأمين التغطية الفورية
للجزء األكبر من النقص في االستهالك خالل عشرة أشهر على
األقل من السنة ،بكلفة  700مليون دوالر سنوياً ( 300جعالة +
 400محروقات بسعر  65دوالراً لبرميل الفيول) ،تنخفض فاتورة
الكهرباء اإلجمالية بحوالي  190مليون دوالر خالل عام 2018
و 250مليون دوالر خالل عام  2019نتيجة ما يلي:
( 540 )-مليون دوالر تخفيض بفاتورة المولدات الخاصة
( 700مليون عام )2019
( 200 )+مليون دوالر جبايات إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان ،قد
تصل إلى  280مليون دوالر عام 2019
( 150 )+مليون دوالر إضافي على الخزينة ( 200مليون دوالر
من ضمن العجز اإلجمالي للعام )2019
 190مليون دوالر تنزيل على فاتورة الكهرباء اإلجمالية خالل
عام 2018
 250مليون دوالر تنزيل على فاتورة الكهرباء
اإلجمالية خالل عام 2019
عند ذلك ،يمكن إعادة النظر بالتعرفة ليصبح توزع
إجمالي فاتورة الكهرباء خالل عام  2019كما يأتي:
 900مليون دوالر جبايات تحصلها حالي ًا مؤسسة
كهرباء لبنان ( 850مليون دوالر جبايات 50 +
مليون دوالر إيرادات أخرى)
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 280مليون دوالر جبايات إضافية نتيجة شراء  850ميغاوات
 470مليون دوالر جبايات إضافية نتيجة زيادة التعرفة المرجوة
 450مليون دوالر فاتورة المولدات الخاصة خالل 2019
( 1,150مليون دوالر حالياً)
 2,100مليون دوالر عبء الفاتورة اإلجمالية على المواطنين
بعد تأمين الكهرباء 24/22
 1,000مليون دوالر العجز الذي يبقى مترتباً على الخزينة خالل
العام  2019لغاية تحويل البواخر ومعامل الكهرباء على الغاز
 3,100مليون كلفة فاتورة الكهرباء اإلجمالية على المواطنين
والدولة بدال ً من  3,350مليون دوالر حالياً
في حال تحويل معظم معامل اإلنتاج والبواخر على الغاز خالل
العام المقبل  ،2019بالتزامن مع إنشاء معامل جديدة ومع
مشروع شبكة الغاز على طول الساحل من الشمال إلى الجنوب
وإطالق بناء محطة الغاز السائل ،ينتفي عجز الكهرباء الذي
تتحمله الخزينة سنوياً
ابتداء من العام  ،2020علماً بأن كلفة
ً
تنفيذ هذا المشروع ،التي ستدفع مرة واحدة فقط مع تكاليف
الصيانة بعدئذ ،توازي العجز لسنة واحدة الذي يتراكم منذ أكثر
من ربع قرن.
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خريطة طريق لتوفير  4.4مليار دوالر سنويًا
دون الكالم عن فساد وبوليس وحرامية يكتشف الباحث حين السؤال السادس :هل هناك استعداد إللغاء أو تعديل القوانين
يتعمق في دراسة حاالت الهدر للطاقات البشرية والموارد الطبيعية والمراسيم التي اتخذت لمصلحة أفراد أو شركات معينين؟
أموراً ال تفسر بكلمة فساد .فلنرى اآلن مشهد القوى السياسية
اللبنانية على تنوعها تتنافس على حقيبة يسموها «سيادية» وأخرى السؤال السابع :هل سيرفع الزعماء أياديهم عن القضاء ويقوموا فعال ً
«خدماتية» وأخرى ال أحد يريدها .لو كانت الخدمة العامة شرفاً أو بإرساء استقالليته؟ وهل يعمل القضاة على تعزيز استقالليتهم؟
واجباً ،ال تسلطاً ومصلحة ،لما رأينا هذا المشهد وهذا التصنيف.
فنحن على ما نحن عليه ،ليس ألننا فاسدون ،بل ألننا اخترنا أو السؤال الثامن :هل هناك استعداد الستحداث قوانين جديدة تعدل
أُجبرنا على قبول نظام ونُظم توزيع المقدرات بطريقة تدعم سلطة قانون الضريبة وقانون االنتخابات وقانون العمل لتحقيق دولة
زعماء البلد وت ُضعف بسط سلطة الدولة في اإلدارات العامة .فدولة المواطنة أو الدولة المدنية؟
المواطنة غير موجودة.
السؤال التاسع :هل هناك استعداد لمعاقبة المرتكبين كائن من
ولذلك يمكننا القول إن عبارة «مكافحة الفساد» هي عبارة خارجة كانوا؟
عن الموضوع ،إذ أنها تفترض أن الجسم بخير وأن الفساد هو
عارض طارئ تتم مكافحته كما نكافح الذباب ،على سبيل لنفترض أن جميع اإلجابات على األسئلة أعاله هي نعم .ولندخل
المثال ،بالمبيدات .لكن األمر مختلف.
في صلب الموضوع:

إن ما درجنا على تسميته فساداً هو بالفعل «طريقة عمل» ونظام المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية-توفير
حياة توافقنا عليها جميعاً .كما علينا أن نميز بين الحالة التي نحو  400مليون دوالر سنوياً

نحن فيها من زعماء وتابعيين وبين كلمة فساد .فالحالة التي نحن
عليها في الوالدات والوفيات واالنتخابات طائفياً ومناطقياً هي
نظامنا السياسي .وحين يسطو أو يغتصب مواطن ما أمالكاً أو أمواال ً
عامة أو خاصة فهو سارق ،بينما الفساد هو حين يشارك الشرطي
أو القاضي تغطية هذه السرقة .ولذلك من المستحب أن نطرح
األسئلة التالية.
السؤال األول :هل هناك قرار سياسي وطني يهدف إلى ضبط
الهدر والفساد كي ال نقول السرقة؟
السؤال الثاني :هل الزعماء على استعداد لتسليم سلطتهم إلى
اإلدارات العامة؟

السؤال الثالث :هل سيكف الوزراء عن التأثير السلبي على عمل إذا كانت الفكرة من التشريع إلنشاء المؤسسات العامة أن «تتمتع
هذه المؤسسات باالستقالل المالي واإلداري» فإن الواقع ينفي
المدراء العامين؟
ذلك إذ أن أكثرية هذه المؤسسات عاجزة عن القيام بالمهام
السؤال الرابع :هل سيكف مجلس الوزراء عن اتخاذ مراسيم الموكلة لها وهي تعتمد على السلفات التي تمنحها الحكومات
وقرارات تعارض ما جاء من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات لها .وتحول بعض هذه المؤسسات إلى ملجأ لمناصري الزعماء
السياسيين والذين أُعطوا صالحيات واسعة لهدر المال العام
ومجلس الخدمة المدنية؟
بشكل قانوني.
السؤال الخامس :هل هناك استعداد إللغاء المراسيم والقرارات
فمن مجلس الجنوب إلى مجلس اإلنماء واإلعمار إلى اللجنة
التي اتخذت خالفاً للقانون والدستور؟
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المؤقتة (منذ  )1994إلدارة مرفأ بيروت ،إلى صندوق المركزي ت-استباحة األمالك العامة :زيادة  130مليون دوالر
للمهجرين ،إلى مصالح المياه ،وأوجيرو  ....نكتشف أبواباً من سنوياً

الهدر هائلة وكلفة هذه المؤسسات ال تقل عن  2,000مليار
ليرة سنوياً ( 1.35مليار دوالر) .ومن الممكن توفير نحو  400إن القانون الذي أُقر مؤخراً لفرض غرامات على اإلشغاالت
مليون دوالر دون طول عناء ،لو تم إلغاء أو دمج هذه المؤسسات البحرية غير المرخصة قانوناً ال يحقق مصلحة الدولة بل يعطي
أو ربطها بالوزارات ذات الصلة.
نوعاً من الشرعية إلى المعتدين على هذه األمالك مقابل مبالغ
مالية ال تزال زهيدة بالرغم من رفعها عما كانت في السابق .فمن
 .2استيراد النفط ومشتقاته :توفير  500مليون دوالر المقدر أن تحقق عائدات بنحو  40مليار ليرة سنوياً في حين أنه
يجب «أن تقل العائدات عن  200مليار ليرة» ( 130مليون دوالر)،
سنوياً
هذا إذا افترضنا أنه يجوز إبقاء هذه التعديات بدال ً من إزالتها كلياً.
وال تزال األمالك العامة النهرية والبرية دون أي غرامات .وتستمر
الحكومات بوهب أراض تملكها لجهات خاصة تستفيد منها
بمبالغ مالية كبيرة .وعلى سبيل المثال ال الحصر:

مشروع زيتونة باي
نادي الغولف
الشركة اللبنانية للمواصالت
مغارة جعيتا
استراحتي صيدا وصور
قصر المير أمين

تخلت الدولة عن مهمتها باستيراد المشتقات النفطية منذ العام
 1994وبشكل غير قانوني تركت الباب مفتوحاً أمام شركات
معينة (ونستطيع أن نقول شركة واحدة) في شبه احتكار للسوق
وتحت ذرائع االستيراد من الجزائر ومن الكويت .وقد تصل
الفاتورة التي سددها الناس إلى هؤالء نحو  5مليارات دوالر
سنوياً أو ما مجموعه نحو  120مليار دوالر خالل  24عاماً .طبعاً
األسعار تختلف وفقاً لسعر النفط وكذلك ألحجام االستهالك.

الخسائر التي سببتها هذه التعديات سواء في الطبيعة أو في البشر
أو في مالية الدولة تصل إلى مئات ماليين الدوالرات.

جـ -شركات اإلسمنت :توفير  100مليون دوالر سنوياً
تحتكر هذه الشركات السوق المحلي في ظل حماية رسمية
حكومية تمنع استيراد اإلسمنت في الوقت الذي يسمح لهذه
الشركات بتصدير منتجاتها ،عند وجود فائض لديها ،بأسعار أدنى
من تلك التي تبيع بها في السوق المحلية وتسبب هذه الشركات
الكثير من األذى للبيئة ولصحة الناس وتعمل مقالعها منذ عشرات
السنوات دون رخص صحيحة بل بإجازات مؤقتة .ولم تقم أي من
هذه الشركات بتأهيل المقالع التي عملت وتعمل فيها .وبحسبة
بسيطة يمكننا أن نوفر على الناس نحو  100مليون دوالر سنوياً
هذا دون احتساب الكلفة الباهظة على البيئة وصحة الناس.

ح-األبنية الحكومية :توفير  50مليون دوالر سنوياً

د-المعاينة الميكانيكية :توفير عشرات ماليين
الدوالرات سنوياً
انتهى عقد إنشاء تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية في العام
 ،2012الدولة لم تسترد المراكز ،والمشغل ال يزال يعمل بانتظار
من سترسو عليه الصفقة ضمن سلة المحاصصات .إن إمكانية
توفير عشرات ماليين الدوالرات على الدولة إذا كانت المناقصات
شفافة أو إذا أدارت الدولة هذا النشاط.

ث-الكسارات والمقالع :توفير مئات ماليين الدوالرات
سنوياً
يستمر العديد من األفراد والشركات باستباحة جبال ووديان
لبنان بموجب تراخيص مؤقتة وقرارات صادرة عن قائماقمين أو
محافظين أو وزراء أو بغض نظر من شرطي في المغفر .القوانين
واضحة في هذا المجال إن كان من ناحية أصول منح التراخيص
أو إعادة تأهيل المواقع ولكن الغطاء السياسي يمنع تطبيقها .إن

ذ –الخليوي :توفير  100مليون دوالر سنوياً
تنفق الدولة نحو  150مليون دوالر سنوياً إليجار األبنية الحكومية،
بعضها ال تحتاج إليها ،لكنها تستمر بعقود اإليجار إلفادة الجهة
المالكة .ولقد تبين أن إيجار نحو  3سنوات يكفي لتشييد أبنية
تفي بالغرض.
والالفت أن الحكومات المتعاقبة تعمد إلى إخالء مبان حكومية
أو مدارس بحجة عدم الحاجة إليها أو ارتفاع كلفة صيانتها وذلك
دون المطالبة بالتعويض إلخالء المأجور بالرغم من أن إيجاراتها
زهيدة (عقود قديمة) لتعود وتستأجر مبان جديدة بأسعار أعلى،
ودائماً تحت حجة الضرورات .ومن السهل جداً توفير  50مليون
دوالر إلى أن يتم تشييد أبنية جديدة.

إن المستفيد األكبر من هذه الصفقة المشبوهة والتي تتوزع غنائمها
على أغلبية الزعماء السياسيين هي شركة واحدة .ولقد تم مؤخراً
إدخال شركة أخرى معها كانت تعلن أنها على استعداد لتخفيض
الفاتورة بنحو  ،%30طبعاً لم يحدث شيء من هذا .ونستطيع أن
نستنتج أنه باإلمكان توفير نحو  500مليون دوالر على األقل
سنوياً .بل باإلمكان تحقيق وفراً أكبر لو طبق القانون.

خ-الطرقات :توفير  400مليون دوالر سنوياً
102

أكثر من مليار دوالر تصرف سنوياً إلنشاء وتأهيل وصيانة الطرقات
لمتعهدين هم أنفسهم يحتكرون العقود منذ عشرات السنين .إن
حالة معظم الطرقات يرثى لها وغير صالحة للسير .وإن توفير نحو
 400مليون دوالر سنوياً ليس مستحيال ً.
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استردت الدولة قطاع الخليوي منذ العام  2002لكنها لم تعمد
إلى تشغيله وإدارته مباشرة بل عمدت إلى تلزيم اإلدارة إلى
شركتين ال نعرف وفق أية كلفة وإلى متى تبقى الدولة عاجزة عن
إدارة هذا القطاع؟! ومن الممكن تحقيق وفر قد يصل إلى 100
مليون دوالر لو أُحسنت إدارة هذا القطاع.
الدين العام وأرباح المصارف :توفير  660مليون دوالر سنوياً
يرتفع الدين العام بشكل كبير فهو سوف يالمس عتبة 100
مليار دوالر في السنوات القادمة وسوف تكلف خدمته أكثر من
 10آالف مليار ليرة سنوياً .المستفيد هي المصارف التي تحقق
أرباحاً تناهز  2مليار دوالر ،أليس من العدل والحكمة خفض
الفائدة توفيراً لخدمة الدين العام وزيادة الضريبة على أرباح
المصارف؟ إن تخفيض نقطة واحدة في الفائدة التي تتحملها
الدولة ستوفر نحو  660مليون دوالر .وتطول الالئحة إلى أن تصل
إلى موضوعي الكهرباء والتوظيفات في القطاع العام:

قامت الحكومات المتعاقبة زعماء وتابعون
ال مواطنون ومواطنات بتعطيل أو تهميش دور
مجلس الخدمة المدنية .ورغم القرار بوقف
التوظيف في القطاع العام لجأ الوزراء إلى
التعاقد المؤقت ،والذي أصبح دائماً ،فارتفعت
أعداد الموظفين في القوى العسكرية وفي
وزارة التربية وغيرها من اإلدارات .إن هذا
يساهم بالحماية االجتماعية للفئات الفقيرة
ويدعم في الوقت ذاته زعامة السياسيين.
وقد وصلت كلفة الموظفين في القطاع العام
دون المتقاعدين إلى  6.5مليار دوالر سنوياً
أما كلفة المتقاعدين فهي نحو  2مليار دوالر.
الكهرباء :توفير  2مليار دوالر سنوياً
إن تراكم  8.5مليار دوالر سنوياً كتعويضات
ورواتب في القطاع العام هو عبء تعجز عنه دول اقتصادها أقوى
أنفقت الدولة منذ العام  1992أكثر من  30مليار دوالر لمشاريع بأضعاف أضعاف لبنان.
تأهيل الكهرباء وتوفير الفيول لتشغيل المعامل ولكن الكهرباء
 24/24ال تزال حلماً بعيد المنال.
ولقد عكست نتائج االنتخابات النيابية في هذا العام مدى
ارتباط المقترعين بالقوى السياسية التي بدون دعمها ال يستطيع
إن عجز الحكومات المتعاقبة منذ  1992وحتى اآلن عن معالجة المواطنون والمواطنات الدخول إلى الوظيفة في القطاع العام أو
موضوع الكهرباء هو مثال نموذجي لطبيعة النظام اللبنانية.
الترقية فيها.
لقد تقبلت أو ساهمت معظم القوى السياسية بخسارة سنوية كان
من الممكن وبسهولة تفاديها .ويعجز الباحث أو اإلنسان العادي إن الكالم عن «مكافحة الفساد» يوحي لنا أن المشكلة هي في
عن استيعاب قدرة هذه القوى السياسية على االستمرار في الحكم موظف الجمارك أو الشرطة وكافة صغار الموظفين في القطاع
رغم مسؤوليتها عملياً عن إحراق  30مليار دوالر باستهتار كامل .العام ،بينما أساس الموضوع هو النظام الذي نحن فيه والذي
إن اتخاذ القرار بإنشاء المحطات وتشغيل المحطات القائمة اآلن ال يمكنه االستمرار دون السطو على الدولة من قبل الزعامات
على الغاز ورفع تعرفة الكيلووات تحتاج لقرار سياسي يوفر  2ومنظوماتها .لقد حان الوقت ألن يرفع الزعماء وأتباعهم أياديهم
مليار دوالر سنوياً.
عما هو عام ويبرهنوا أنهم فعال ً يريدون بناء الدولة.

التوظيف في القطاع العام

ولكي يتحقق هذا يتوجب العمل على تغيير النظام السياسي
واالقتصادي في الضريبة وفي االنتخابات وفي القضاء وفي
الحقوق المدنية ،ال مجرد الكالم عن «مكافحة الفساد”.
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اللبنانيون يدفعون  39مليون دوالر لـ 701نائبًا
في لبنان ارتفاع في عجز الموازنة العامة وكذلك
في حجم الدين العام ،وتسعى الحكومة إليجاد سبل
للمعالجة كزيادة الضرائب والرسوم واستحداث
أخرى .ويقترح البعض خفض النفقات العامة السيما
منها كلفة مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء
والنواب الحاليين وإلغاء تلك العائدات للرؤساء
والنواب السابقين وعائالتهم .كم هي كلفة هؤالء
وكم هو الوفر الذي قد يتحقق في حال حصول
المعجزة –اإللغاء؟ ودون ذلك معارضة شديدة من
النواب الذي بيدهم إقرار القوانين.

المخصصات والتعويضات الحالية:
تبعاً للقانون الرقم  717تاريخ 1998-11-5
والذي ال يزال سارياً (أي لم تتم أي زيادة منذ ذلك
الحين) تبلغ مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب كما
يلي:
رئيس الجمهورية 12.5 :مليون ليرة شهرياً.
رئيس مجلس النواب 11.825 :مليون ليرة شهرياً.
رئيس مجلس الوزراء 11.825 :مليون ليرة شهرياً.
الوزير 8.625 :مليون ليرة شهرياً.

وأعطى النواب السابقين:
 %55من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى
النائب السابق دورة واحدة.
 %65من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى
النائب السابق دورتين.
 %75من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى
النائب السابق  3دورات أو أكثر .وفي حال وفاة النائب في دورته
األولى يعتبر وكأنه أمضى  3دورات.

النائب 8.5 :مليون ليرة شهرياً ،تضاف إليها «مساعدة اجتماعية»
من صندوق تعاضد مجلس النواب (الممول من نفقات الموازنة) وفي حال وفاة الرئيس السابق أو النائب السابق تستمر عائلته
بقيمة  2.7مليون ليرة شهرياً أي ما مجموعه  11.2مليون ليرة بتقاضي المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها (ويقصد
شهرياً تضاف إليها كلفة االستشفاء لتصل كلفة النواب الحاليين بالعائلة الزوجة أو الزوجات ،البنات العازبات ،أو األرامل ،أو
المطلقات ،األوالد الذكور الذين يتابعون دراستهم حتى سن 25
إلى  18مليون دوالر سنوياً.
سنة).
وإذا عين النائب وزيراً ال يحق له الجمع بين مخصصاته وتعويضاته
وهذا القانون الذي أقر في ظروف اقتصادية مزدهرة يرتب اليوم
كنائب وكوزير بل يتقاضى األعلى وهي التي تعود إلى النائب.
على الدولة نحو  22مليون دوالر منها نحو  21مليون دوالر لـ
 210نواب سابقين أحياء وعائالت  363نائب سابق متوفي .أي
المخصصات والتعويضات للرؤساء والنواب السابقين:
أن كلفة النواب الحاليين والسابقين وعائالت المتوفين من النواب
صدر في العام  1974القانون الرقم  74/25الذي أعطى الرؤساء السابقين تصل إلى  39مليون دوالر سنوياً .إن إقرار مخصصات
السابقين (وال يشمل الوزراء السابقين) مخصصات وتعويضات وتعويضات النواب السابقين وعائالت المتوفين منهم أقر في زمن
بنسبة  %75من مخصصات وتعويضات الرئيس في الخدمة الفعلية .مزدهر ،ألم يحن الوقت إللغاء هذا القانون أو تعديله في زمن
العجز واإلفالس الذي يعيشه لبنان؟
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رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻮارج
ﻣﺤـﻤـﺪ اﻟﺒﺴــﻂ
وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
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في هذه البلدان يطول عمر االنسان
كشف العلماء عن أسماء البلدان التي سيعيش فيها السكان
بمتوسط عمر أعلى أو أدنى بحلول عام  .2040وتتصدر
إسبانيا قائمة البلدان التي سيكون فيها أعلى متوسط عمر
متوقع ،حيث يتوقع أن يعيش الناس في عام  2040حتى
بلوغ عمر  85.8عاما.
في حين أن ليسوتو في جنوب إفريقيا ،ستكون األسوأ
حاال ،حيث من المرجح أن يكون متوسط العمر المتوقع
لسكانها  57.3سنة فقط.

أما البلدان العربية فجاء ترتيبها ضمن القائمة التي شملت  195بلدا ،كالتالي:
 -قطر في المرتبة  82.28 - 63سنة

 -تونس المركز  28.97 - 56سنة

 -ليبيا في المركز  31.77 - 79سنة

 -لبنان في المركز الـ 08.18 - 04سنة

 -البحرين بالمركز  36.97 - 76سنة

 -السودان في المركز  29.47 - 021سنة

 -الكويت المركز  53.18 - 14سنة

 -اإلمارات المركز  94.97 - 86سنة

 -العراق  78.37 - 531سنة

 -السعودية في المركز  42.18 - 34سنة

 -األردن بالمركز  93.97 - 96سنة

 -اليمن  81.37 - 141سنة

 -عمان بالمركز  39.97 - 16سنة

 -المغرب المركز  29.87 - 57سنة

 -مصر  91.67 - 601سنة

 -الجزائر المركز  88.97 - 36سنة

 -سوريا في المركز  26.87 - 08سنة

 -فلسطين في المركز  91.27 - 251سنة

ومن المتوقع أن تظل المملكة المتحدة خارج قائمة أول
 20بلدا ،لتحتل المرتبة  23بمتوسط عمر .83.3

الرئة والكلى.
ويعتمد مدى سرعة ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبلدان على
وستتراجع الواليات المتحدة من المرتبة  43إلى المرتبة ،64
مدى حسن التعامل مع التهديدات الصحية المتزايدة ،ويقول
بمتوسط عمر متوقع سيبلغ  79.84سنة عام  2040وفقا للدراسة.
الدكتور كريستوفر موراي“ :ستظل أوجه عدم المساواة كبيرة في
عدد كبير من البلدان ،وسيستمر الكثير من الناس في الحصول
ويقول العلماء إنه من المرجح أن يتباطأ تحسن األجيال الحديثة
على دخل منخفض نسبيا ،وتعليم سيئ ،ويموتون قبل األوان».
بسبب مشاكل صحية مثل البدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم
والكحول والتدخين.
وأضاف موراي قائال“ :يمكن أن تحقق الدول تقدما أسرع من
خالل المساعدة على مواجهة المخاطر الكبرى ،خاصة التدخين
وتم إعداد التوقعات الصحية العالمية من قبل باحثين من معهد
والوجبات الغذائية السيئة».
تقييم القياسات الصحية في جامعة واشنطن ،ونشرت الدراسة في
دورية « »The Lancetالطبية ،حيث كشفت النتائج أن الناس في
وتأتي عقب إسبانيا في المراكز العشرة األولى :اليابان ،حيث يبلغ
كل بلد من العالم من المرجح أن يعيشوا حياة أطول بحلول عام
متوسط العمر المتوقع  85.7سنة في العام  ،2040وسنغافورة 85.4
 2040أكثر مما يعيشون حاليا.
سنة ،وسويسرا  85.2سنة ،والبرتغال وإيطاليا  84.5سنة ،وإسرائيل
 84.4سنة ،وفرنسا  84.3سنة ،ولوكسمبورغ وأستراليا  84.1سنة.
ولكن العلماء يتوقعون أن يكون هناك ارتفاع في عدد األشخاص
الذين يموتون من األمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض
وما تزال البلدان اإلفريقية تعاني من أسوأ معدالت للوفيات المبكرة
بين الناس ،ومن المتوقع أن يموت الناس في جمهورية إفريقيا
الوسطى وليسوتو والصومال وزيمبابوي قبل بلوغ سن الخامسة
والستين بحلول عام .2040
وتوجد أسفل الترتيب في قائمة أدنى عشرة بلدان في متوسط العمر
المتوقع بحلول عام  ،2040جمهورية إفريقيا الوسطى بمتوسط
عمر متوقع يبلغ  58.4سنة ،وزيمبابوي  61.3سنة ،والصومال
 63.6سنة وسوازيالند  65.1سنة وأفغانستان  65.2سنة وكيريباتي
 65.7سنة وميكرونيزيا  66.2سنة ،وبابوا نيو جوينا  66.3سنة،
وجزر سليمان  66.5سنة.
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لماذا أصبحت ظاهرة الفيضانات واألمطار الغزيرة تتكرر على األرض؟
أعلن علماء الفيزياء أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العالم
سيؤدي إلى زيادة في هطول األمطار الغزيرة وما ينتج عنها من
فيضانات ،تقلل التوقعات الحالية من حجمها جدا.
ويقول جيابو يين ،من جامعة ووهان الصينية“ :حاولنا كشف اآللية
الفيزيائية التي توضح لماذا أصبحت ظاهرة الفيضانات واألمطار
الغزيرة تتكرر على األرض .وكنا نعلم أن الظواهر الشاذة ستحدث
وتتكرر في المستقبل ،وعلينا فهم ما الذي يجب عمله للحماية
منها .وتوصلنا إلى نتائج تسمح لنا بالتحضير لمثل هذه التنبؤات”.
وتعد الظواهر المناخية الشاذة من عواقب ارتفاع درجات الحرارة
في العالم ،كالدفء في الشتاء والبرودة في الصيف ،وهطول وحلل الباحثون بيانات محطات األرصاد الجوية المنتشرة في
األمطار الغزيرة على مدى أسبوع أو أكثر ،أو الجفاف لفترات مختلف أنحاء العالم خالل  50سنة.
طويلة.
وساعدت هذه المعلومات الفريق العلمي في استنتاج معادالت
ووفقا للعلماء ،سوف تزداد هذه الظواهر وتتكرر مستقبال بسبب رياضية تسمح بالتنبؤ بكيفية تغير األوضاع مستقبال إذا استمر
استمرار ارتفاع درجات الحرارة ،ما سيؤدي إلى ازدياد حاد في ارتفاع درجات الحرارة ،مع األخذ باالعتبار تأثير تقلبات الحرارة
الوفيات ألنها ستغطي مساحات أوسع ،حيث سيتسبب ارتفاع في “دوامة الطاقة” .وقد اتضح للعلماء في نتيجة عملهم أن
الحرارة درجة واحدة بزيادة الوفيات بنسبة  .5%فقد تسبب الفيضانات المفاجئة واألمطار الغزيرة ستتكرر أكثر في السنوات
ارتفاع درجات الحرارة في نفوق آالف الخفافيش في أستراليا المقبلة.
واألسماك قبالة سواحل كاليفورنيا.
وقد أظهرت حسابات العلماء أن المناطق التي ستشهد الفيضانات
وقرر يين وفريقه معرفة سبب تكرار هذه الظواهر الشاذة التي هي مناطق شمال وغرب أوروبا وجنوب كندا وبعض مناطق الصين،
كانت نادرة في الماضي .من أجل ذلك ،درس الباحثون ما يسمى وأن األمطار الغزيرة في بعض المناطق ستزداد بنسبة  40%عند
بدورة “لورينز” ،وهي دورة الطاقة في الغالف الجوي وعملية ارتفاع الحرارة درجة واحدة.
تحويل الطاقة الكامنة للحرارة إلى طاقة حركية للكتل الهوائية،
والتي اكتشفها عالم المناخ األمريكي ،إدوارد لورينز.
أما بالنسبة لروسيا ،فقد بينت حساباتهم أن مستوى سقوط األمطار
والثلوج سيستمر في االنخفاض ،ولكنها ستتعرض إلى موجات
لندن تقرير :لندن ومدن عالمية مهددة بالغرق!
جفاف وعواصف ترابية.
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 65مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا تصب
في نهر الليطاني
يؤكد البقاعيون أن التلوث في محافظتهم محمي
بشكل رسمي وبتشريع قانوني ،واألخطر أن نسب
التلوث في المسطحات المائية تتصاعد يوماً بعد يوم
«بتمويل من الخزينة اللبنانية» ،التي هدرت عشرات
الماليين من الدوالرات على تنفيذ محطات التكرير،
تتجاور منشأتها ونهر الليطاني ،إال أنها ال تعمل برغم
جهوزيتها الكاملة لتكرير آالف األمتار المكعبة من
الملوثات المائية السائلة ،بدال ً من تخزينها في بحيرة
القرعون ،وعلى طول مجرى نهر الليطاني ،الذي
بات يحمل توصيف المجرى األكثر تلوثاً.
هي جريمة موصوفة وعن سابق تصور وتصميم ،بهذه
العبارة يتحدث البقاعيون ،ورؤساء بلديات المنطقة،
عن مشكلة التلوث الجرثومي المستفحل في البقاع،
فالجريمة الموصوفة تكمن في تلكؤ الدولة اللبنانية
بكل أجهزتها عن تشغيل محطات التكرير المنتشرة على طول
مجرى نهر الليطاني ،وقد بُحت حناجر البقاعيين وهم يدللون
على التلوث القاتل ،رافعين صوتهم عن المخاطر ،ومحذرين من
الموت اليومي الذي يحدق بهم داخل قراهم التي يخترقها نهر
الليطاني ،بدءاً من شمال البقاع من منطقة العليق ،إلى أقصى غربه
في منطقة القرعون ،حيث ينتهي مطاف أكثر من  65مليون متر
مكعب من النفايات السائلة ،تختزن سنوياً في بحيرة القرعون،
عدا عن مئات آالف من األمتار المكعبة التي تستعمل في ري
المزروعات في الحقول الزراعية التي تتجاور مع النهر ،أو كما
تنطبق عليه التسمية األصح «مجرور» أو «وباء الليطاني» .وهنا
يمكن إطالق وصف القتل عن سابق تصور وتصميم ،ألن الدولة
من حكومة ووزارة طاقة ومياه و«مجلس االنماء واالعمار» ،تحفظ
في أدراجها مئات التقارير الدولية والمحلية عن نسب التلوث،
وعن أولوية المعالجة الحتمية له.

كل المعالجات الرسمية لم ترق إلى واقع المخاطر اليومية التي
يخلفها التلوث على مجمل القرى والبلدات البقاعية ،بل على
العكس فإن الخطوات الرسمية تعد أكبر عائق امام المعالجات
المقترحة لمشكلة الثلوث من خالل إهمال الدولة اللبنانية
وأجهزتها الرسمية لموضوع محطات التكرير المنتشرة على طول
مجرى النهر ،بمنشآت وتجهيزات مكتملة من دون أن تعمل
بسبب عدم وجود قرار رسمي لبناني بالتشغيل في ظل حجج
وتبريرات واهية ،وهي أكثر تلوثاً من النفايات السائلة في النهر.
الكلفة
الكلفة المالية لتنفيذ هذه المشاريع لحظتها المادة األولى من
اقتراح القانون وهي موزعة على الشكل التالي 10 :مليارات ليرة
تكلفة توسيع محطة التكرير في ايعات (قضاء بعلبك) ،وشبكات
تجميع المياه المبتذلة 98 .ملياراً تكلفة إنشاء شبكات المياه
المبتذلة ومحطات التكرير في البقاع الشمالي 52 .ملياراً تكلفة
إنشاء شبكات المياه المبتذلة ومحطة التكرير شرق قضاء زحلة.
 17ملياراً تكلفة توسعة شبكات تجميع المياه المبتذلة في مدينة
زحلة 125 .ملياراً تكلفة إنشاء شبكات المياه المبتذلة ومحطة
التكرير في جنوب البقاع األوسط ،اي في قضاءي زحلة والبقاع
الغربي 6 .مليارات ليرة تكلفة توسعة شبكة تجميع المياه المبتذلة
في منطقة بحيرة القرعون 18 .ملياراً نفقات دراسات واشراف.
 24ملياراً قيمة استمالكات.
تنفذ هذه االعمال خالل  5سنوات ،وفق برامج اعتمادات تلحظ
سنويا في قانون الموازنة وفقا لآلتي 30 :مليار ليرة في موازنة
 60 ،2013ملياراً في موازنة  80 ،2014ملياراً في موازنة
 90 ،2015ملياراً في موازنة  2016و 90ملياراً في موازنة
.2017
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممنوع دخول المراحيض
لم يتبق في قاموس المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني اال ان تطلب وتلزم اصحاب
الوحدات السكنية على طول نهر الليطاني
وحوضه بان يتكفلوا بإقامة محطة تكرير
لكل منزل من منازلهم وخصوصا ان
مسؤولية التلوث في نهر الليطاني وفق
المصلحة نفسها تعود فقط للمجتمع
االهلي والمؤسسات الخاصة والبلديات
دون االشارة الى اي مسؤولية متراكمة
على الدولة واجهزتها الرسمية التي تهمل
موضوع اقامة محطات التكرير وهو العالج
االنسب واالوحد.
ومن المحتمل أن يأتي يوم وتحرم المصلحة
على مواطني حوض الليطاني دخولهم المراحيض واال اعتبروا
ملوثين لنهر الليطاني وقد ال يضيرها ان رفعت دعاوى قضائية
عليهم .ولكن من يلوث هو الدولة اللبنانية التي تعجز عن اقامة
محطات التكرير في حين ان الدولة نفسها هي من شرعت التلوث
واالنكى بانها لوثت بأموالها بعد ان قامت بتحويل شبكات
الصرف الصحي الى مجاري االنهر وابقت مشاريع محطات تستكمل معاناة البلديات والقطاع الخاص مع المصلحة الوطنية
التكرير داخل جوارير وزاراتها حتى اهترأت .
لتصل الى حدود القطاع االستشفائي الذي يراد له ان يتحمل
معالجة نفاياته العادية والخطرة والمعدية لوحده دون اي دور
كان االجدى على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان ترفع للقطاع الرسمي وان كان هذا القطاع قد بادر منذ زمنا طويال
الصوت عاليا ألنشاء محطات التكرير ،بدال من التلهي بموضوع بابتكار وخلق الحلول دون الدولة التي بقيت مكتوفة االيدي وفق
الخالفات االدارية واتهاماتها للمؤسسات الصناعية والبلديات بروتوكول بازل.
ولكن ماذا تفعل البلديات العاجزة اساسا عن تنفيذ اية محطة
تكرير كما ان الدولة تمنعها من تنفيذ اية محطة تكرير الن المهام على المصلحة ان توجه بوصلتها ومهامها من اجل الضغط ألنشاء
في انشاء المحطة يعود فقط للدولة.
محطات التكرير وهنا بيت القصيد فقط دون سواه.
التي ادرجت ضمن مشروع قانون رفع التلوث عن الليطاني
وحوضه ,علما انه ال يوجد مواصفة فنية واحدة مشتركة بين وزارتي
البيئة والطاقة والمياه والصناعة والمصلحة حول معايير محطات
التكرير وهذا ما حمله صناعيو البقاع مؤخرا الى محافظ البقاع
القاضي كمال ابو جودة .

بعد البلديات اتجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صوب
المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وصوال الى القطاع
االستشفائي لتقوم بتحميلهم مسؤولية االشتراك بتلويث نهر
الليطاني ،ومن الملفت ان المؤسسات الخاصة المسجلة وفق
القوانين اللبنانية والتي تملك سجالت رسمية واالثر البيئي هي من
انحصرت فيها الدعاوي القضائية وجرى على اساسه “اقتحام”
بعض المؤسسات الصناعية والسياحية من قبل مراقبي المصلحة
وعناصر امنية وجرى استدعاء اصحاب هذه المؤسسات الى
الفصائل االمنية واجبارهم على توقيع تعهد بإقامة محطة تكرير
خاصة لكل مؤسسة وهذا ما اثار االستغراب واالنتقاد .في حين
المطلوب االسراع من قبل الدولة اللبنانية بإنشاء محطات التكرير
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أبرز االكتشافات التكنولوجية الثورية لسنة .2018
تعددت االكتشافات اال ابرزها يكمن في ابتكار اآللة الطابعة
ثالثية األبعاد والقادرة على تشكيل األجسام تعد من أبرز اكتشافات
سنة  2018نظرا لتطبيقاتها غير المحدودة في مجال الصناعة.
كما ظهرت ابتكارات عبقرية أخرى من قبيل األجنة االصطناعية
والشبكة العصبية االصطناعية ،وغيرها من االكتشافات.
وعلى المدى الطويل ،قد يتم استبدال المصانع الكبيرة باآلالت
الطابعة ثالثية األبعاد ،التي تتكيف مع احتياجات العمالء المتغيرة.
وعلى سبيل المثال ،أصدرت شركة “ماركفورجد” السنة الفارطة
أول طابعة معدنية ثالثية األبعاد بسعر ال يتجاوز  100دوالر.
وأشار الموقع االلكتروني االلماني المتخصص في نشر هذه
االكتشافات إلى أن االبتكار الثاني يتمثل في األجنة االصطناعية .تنفيذ هذا المشروع ابتداءا من السنة المقبلة.
فقد قام عدد من علماء األجنة في جامعة كامبريدج في المملكة
المتحدة بتطوير أجنة فأر حقيقية باستخدام الخاليا الجذعية فقط ،وبين الموقع ،رابعا ،أن جعل تقنية الذكاء االصطناعي في متناول
دون استخدام بيضة أو حيوانات منوية.
الجميع هي أحد أهم االبتكارات لسنة  .2018وتستخدم هذه
التقنية فقط في شركات التكنولوجيا الكبرى على غرار شركة
وكل ما قاموا بفعله هو “أمازون” “وغوغل” “ومايكروسوفت” ،نظرا ألنها مكلفة للغاية
أخذ خاليا من جنين وصعبة التنفيذ بدرجة كبيرة بالنسبة لبقية الشركات األخرى.
آخر .وقد أفادت
زرنيكا جويتز ،وهي مع ذلك ،صار بإمكان هذه الشركات تعلم استخدام تقنية الذكاء
عالمة مشاركة في االصطناعي بفضل “كالود أوتو أم إل” ،وهي مجموعة من األنظمة
البحث أن “األجنة أطلقتها شركة “غوغل” مؤخرا ،تقوم بتعليم األشخاص كيفية
االصطناعية ربما لم استخدام هذه التقنية.
تنمو لتصبح فئرانا،
ولكن قد تكون نتيجة هذا البحث إشارة على أنه في المستقبل
القريب ،ستولد ثدييات دون بويضة مخصبة”.
وذكر الموقع ،ثالثا ،االبتكار الذي يهدف إلى تحويل أحد األحياء
في تورنتو إلى مدينة ذكية ،يُدمج فيها التصميم الحضري المتطور
مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة ،بحيث ستجعل المدينة الذكية،
المزودة بأحدث التقنيات الرقمية ،المناطق الحضرية صالحة
للعيش بشكل أكبر ،كما أنها ستكون صديقة للبيئة .وسيتم تركيب
أجهزة استشعار في كامل المدينة لجمع البيانات ،بدءا من جودة
الهواء ووصوال إلى األنشطة التي يقوم بها السكان.

والجدير بالذكر أن هذه التكنولوجيا تعد واحدة من أكثر الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.
االبتكارات الواعدة في مجال الذكاء االصطناعي ،إذ أنها قادرة
على مساعدة اآلالت في عرض صور يمكن أن تخدع اإلنسان .وأوضح الموقع أن االبتكار الثامن يتجسد في أداة تشفير تقوم
بحماية خصوصيتك على اإلنترنت من خالل تشفير بياناتك
وتحدث الموقع ،سادسا ،عن ابتكار فعال قامت بطرحه شركة ومعلوماتك الشخصية بشكل تام .أما االبتكار التاسع فيرتبط
غوغل ،وهو عبارة عن سماعات السلكية قادرة على ترجمة لغات باكتشاف األمراض من خالل الحمض النووي.
مختلفة بشكل فوري ،في الوقت الذي ال تزال اللغة تشكل فيه
حاجزا أمام التواصل .وكل ما عليك فعله هو وصل السماعات وفي المستقبل ،سيحصل األطفال على تقرير حمض نووي عند
بتطبيق الترجمة المحمل على هاتفك الذكي من أجل الحصول الوالدة يقدم تنبؤات حول األمراض التي يمكن أن تصيبهم في
المستقبل مثل أمراض القلب والسرطان.
على ترجمة فورية.
وقال الموقع إن االبتكار السابع يمكن أن يحل مشكلة التلوث ،وفي الختام ،تحدث الموقع عن االبتكار العاشر الذي يخص
حيث اختبرت إحدى محطات الطاقة في الواليات المتحدة الحواسيب التي تعتمد على ميكانيكا الكم .فقد قامت شركة
تكنولوجيا جديدة تتمثل في توليد طاقة نظيفة من الغاز الطبيعي“ .آي بي إم” بمحاكاة البنية اإللكترونية لجزيء صغير ،باستخدام
حاسوب كمي ،وهو ما سيسمح للكيميائيين بصناعة عقاقير فعالة
وستقوم هذه المحطة بالتقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون ومواد أفضل لتوليد الطاقة وتوزيعها.
أثناء توليدها للطاقة من الغاز الطبيعي .وسيمكننا هذا الحل من

وأشار الموقع ،خامسا ،إلى ابتكار الشبكة العصبية االصطناعية،
كما ستقوم الروبوتات باألعمال المنزلية كتوصيل البريد وغيرها وهي شبكة تابعة لتقنية الذكاء االصطناعي .وقد تم تطوير هذه
من األعمال األخرى .تجدر اإلشارة إلى أن مختبرات “سايد واك” الشبكة لمحاكاة وإنتاج صور أو أصوات حقيقية تكاد تكون
التابعة لشركة “ألفبيت” ،تعمل مع الحكومة الكندية للشروع في واقعية ،مما سيجعل اآلالت أقل اعتمادا على البشر.
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Beirut: Sin el Fil Kazandjian bld . 3rd floor - above Sea Sweet
Telefax: 01 490 404 - 490 505
Cell: 70 964 000
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Zahle - Ksara - Saker Center
Telefax: 08 819 700 - 819 800 - 805 890
Cell: 03 327 565

ما الذي يحلمه العام الجديد لكل برج من االبراج؟

الحمل  21آذار ـ  19نيسان
العام  2019سيكون متقلباً للحمل ما
سيتركه مع مزيج من المشاعر المتناقضة
طوال العام .خالل األشهر االولى سيشعر
الحمل بالكثير من التوتر ما سيجعله غاضباً
حتى بسبب االمور الصغيرة التافهة .سيجد
نفسه يبتعد خالل العام عن فرد من أفراد
العائلة كانت تجمعه به عالقة مثالية..
الحمل سيتعرض للخداع من قبل شخص
ما في حياته خالل العام  . 2019وهذا
الخداع سيؤثر عليه بشكل سلبي بحيث
قد يشعر بانه يفقد الوضوح في رؤيته
وتقييمه لالمور.

الثور  02نيسان –  02أيار
هذا العام حماسي جداً للثور اذ انه سيحفل
باالنجازات واالمور الرائعة .عام مثمر جداً
للثور مهنياً وهناك فرصة كبيرة الن تتم ترقيته
أو ان يحصل على ربح مادي وفير من خالل
عمل جانبي .على الصعيد العائلي الهدوء
سيكون العنوان العريض للعام ،اما على
الصعيد العاطفي فإن الحب موجود وسيكون
ممتعاً .عام يمكنه للثور اإلستمتاع به النه
سيكون العام الذي يقرر فيه بأنه حان الوقت
إلستالم زمام االمور مجدداً .الفترة المقبلة
ستكون فترة لما يختبرها الثور منذ مدة طويلة،
فترة من الهدوء واإلستقرار وراحة البال.

الجوزاء  21أيار –  21حزيران
عام حساس بالنسبة للجوزاء النه سيشهد
على الكثير من التغييرات .سيكون هناك
بعض الجوانب االيجابية وكذلك السلبية.
المشكلة اإلساسية ستتمحور حول
االلتزامات المهنية والمادية طوال العام
 ، 2019ولكن ان كان البرج هذا مستعد
للقيام بكل ما يتطلبه االمر فإن االمور من
المفترض ان تسير على خير ما يرام.
المشتري يشجع الجوزاء على إكتشاف
امور جديدة والعمل على تحسين الذات،
بعض هذه التعديالت قد تطال الحياة
العائلية.

السرطان  22حزيران –  22تموز
السرطان بشكل عام حساس جداً وعاطفي
وحدسي ،وهذه الخصال ستفيده كثيراً في
العام  2019وذلك النه سيتمكن من ان
يستغلها الن يصبح أكثر إنتاجية خصوصاً
على الصعيد المهني ما سيجعل وضعه
المادي يتحسن وبشكل كبير .نسبة
حصول السرطان على ترقية في مكان
العمل مرتفعة جداً وهناك امكانية كبيرة
جداً الن يقرر البدء بعمل خاص به وهذا
العمل سيكون مصيره النجاح .ولكن على
السرطان ان يعرف كيف يخلق التوازن
الن االنهماك الشديد على الصعيد المهني
سيجعله يختبر بعض المواقف التي يفقد
فيها السيطرة كلياً على أعصابه ما قد يؤدي
الى مواقف سيئة للغاية.

األسد  23تموز –  22آب
عام التفاؤل لالسد ،فهو سيقارب كل شيء
في حياته بتفاؤل شديد وذلك النه سيشعر
بالثقة بنفسه أكثر من أي وقت مضى .هذه
الثقة ستنعكس إيجاباً على يومياته وبالتالي
سيتمكن من انجاز الكثير من االمور التي
لم يتمكن من انجازها من قبل .ورغم ان
االعوام السابقة كانت زرع من دون حصاد
إال ان العام الحالي سيكون عام حصد
النتائج .سيشهد العام على تحسن عالقة
االسد باالبراج النارية التي عادة ال يتفق
معها.
على الصعيد المالي االوضاع ستتحسن
وبشكل كبير وسيكون لالسد مدخول
مادي من مختلف المصادر.

العذراء  23آب –  22أيلول
العام  2019سيجلب التجارب الجيدة
والسيئة ،ولكن ال داع للخوف الن العذراء
يعرف كيف يتعامل مع التجارب السيئة
بشكل مثالي .سيكون هناك تحوالت
إيجابية في الحياة المهنية ،وسيكون من
نصيب العذراء عالوة كبيرة وإعتراف
بقدراته المهنية .في الواقع الوضع المادي
للعذراء اكثر من مثالي خالل العام 2019
النه سيشهد على مدخول إضافي طوال
العام ما سيجعله يختبر فترة من الرخاء
المادي.
على الصعيد العاطفي ،مثالية العذراء
ستستمر بمنعه من العثور على الشريكة
وذلك الن الجانب المهيمن من شخصيته
سيفرض نفسه بشكل أكبر.

124

الميزان  32أيلول –  22تشرين األول
حياة الميزان خالل العام  2019هي عبارة
عن صعود وهبوط .ولكن الخبر الجيد
للميزان هو أن سمعته وسط محيطه ستشهد
على تحسن كبير ومكانته االجتماعية
ستكون أفضل من أي وقت مضى .ولكن
خالل العام سيكون هناك الكثير من
العقبات التي تجعل إهتمامه يتوجه نحو
جني المال كي يتمكن من خاللها وهذا
االمر سيؤثر بشكل كبير على صحته
النفسية بسبب الضغوطات .التوتر هذا
سيؤثر على الحياة الشخصية وبالتالي قد
يختبر بعض المشاكل .ولكن كما قلنا العام
صعود وهبوط ..حركة الصعود ستكون
منذ بداية العام والتي ستكون إيجابية جداً
وحماسية.

العقرب  23تشرين األول –  21تشرين الثاني
بداية العام ستحمل النجاح المهني
للعقرب الذي سيجد حياته المهنية تنتقل
الى مستويات لم يكن يحلم بها ..في
الواقع النجاح المهني مع العقرب سيبدأ
من صيف  2019وسيستمر حتى صيف
 2020وبالتالي النجاحات والفرض
وبالطبع المدخول المادي األفضل قادم
لتبديل حياة العقرب.
خالل فترة الربيع على العقرب اال يتخذ
اي قررات هامة الن حركة الكواكب
ستجعله يعاني من ضبابية في التفكير ولن
يتمكن من حسم االمور .على الصعيد
العاطفي االمور هادئة ،العقرب االعزب
سيجد الحب.

القوس  22تشرين الثاني 21 -كانون األول
على الصعيد المهني العام  2019محايد،
ولكن في المقابل هناك نجاحات كبيرة
تنتظر القوس من خالل فرص عمل جانبية.
سيكون هناك الكثير من الفرص بشكل
عام في حياة القوس ولكن على البرج هذا
معرفة متى عليها إقتناصها واإلستفادة منها.
على الصعيد المادي العام الجديد يحمل
الرخاء ما سيجعل القوس يشعر وبعد فترة
طويلة من العناء باإلستفرار المادي .البرج
هذا سيوسع دائرة معارفه خالل العام
الجديد وهذا ما سيجعله يلتقي ببعض
الشركاء ومن خاللهم سيتمكن من جني
المال .على الصعيد العاطفي الوضع دقيق
لهذا البرج.

الجدي  22كانون األول –  19كانون
الثاني
الجدي سيكون شخصاً مختلفاً خالل
العام  .. 2019سيكون هناك الكثير من
التغييرات سواء على الصعيد الشخصي أو
المهني .مع بداية العام سيكون للجدي
فرصة التميز عن غيره وإظهار مهاراته
خصوصاً في المجال المهني.
بحلول الصيف سيجد الجدي نفسه يختبر
مواقف مختلفة ستزيد من ثقته بنفسه رغم
ان هذه المواقف جعلته يشعر بانه تارة يتم
تقديره وطوراً يتم تجاهله .النصف الثاني
من العام سيحمل كل الحظ للجدي.
على الصعيد العاطفي الوضع متقلب،
فهناك فرصة للحب والرومانسية وهناك
مساحات للمشاجرات واالنفصال.

الدلو  20كانون الثاني –  18شباط
لو كان هناك جائزة تمنح للشخص االكثر
صبراً في العالم لكانت منحت للدلو كل
عام .لقد اظهر البرج هذا صبراً ال حدود
له خالل السنوات الماضية وتحمل الكثير
من الضغوطات التي ال يمكن الي شخص
تحملها بشكل يومي .الوقت حان للتحليل
والتصرف وفق العقل والمنطق ..الدلو
الذي فقد إيمانه بغد أفضل أو يشعر بانه
بال حيلة فنحن نقول له بأن الشتاء انتهى
وعاد الربيع ،فالعام  2019سيكون مريحاً.
العام  2019يحمل بعد االحداث غير
المتوقعة التي ستقلب عالمه رأساً على
عقب .على الصعيد المهني الوضع خال من
اي مواجهات ورغم كون حجم النجاحات
فيه محدود ولكنها ثابتة.

الحوت  19شباط –  20آذار
الحوت سيختبر عاماً جيداً وفي مجاالت
مختلفة .على الصعيد المادي سيكون هناك
الكثير من الفرص لجني المال وتسديد
القروض والقيام بإستثمارات .الحوت ومع
نهاية العام  2018سيجدون انفسهم امام
فرص ستوفر لهم مدخوال ً اضافية وهذا
المال اإلضافي يمكن إستغالله خالل العام
 2019من اجل اإلستثمار في مجاالت
مختلفة .على الصعيد المهني الحوت
سيحصل على ما يريده ولن يكون هناك
اي مشاكل .ولكن مع حركة كوكب نيبتون
ستتأثر الحياة المهنية والعاطفية سلباً لبعض
الوقت .ولكن بشكل عام العام الجديد
ممتاز على الصعيد العاطفي.
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الحاراتي تكرم السفير البرازيلي اولوياتنا تعميق العالقة بين البلدين
اقامت القنصل الفخري لدولة البرازيل في لبنان السيدة سهام
الحاراتي حفل تكريم على شرف السفير البرازيلي الجديد في
لبنان باولو كورديرو دي اندرادي بينتو وعقيلته الدكتورة فيرا لوسيا
ريبيرو استريال دي انداردي بينتو في دارتها في قب الياس بحضور
محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ،المطران جوزف معوض،
مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ،المطران عصام درويش
ممثال باالرشمندريت ايلي ابو شعيا  ،قائد الدرك العميد مروان
سليالتي ،مدير مخابرات الجيش اللبناني في البقاع العميد علي
عواركة ،رئيس شعبة المعلومات في امن عام البقاع العقيد جمال
الجاروش وعقيلته أمل ،الملحق العسكري في السفارة البرازيلية
الكولونيل فيلوزو،اولغينا الفرزلي عقيلة نائب رئيس مجلس
النواب ايلي الفرزلي،عفاف الجراح عقيلة وزير االتصاالت جمال
الجراح ،ميشيلين عقيص عقيلة النائب جورج عقيص،الوزير
السابق محمد رحال ،ممثل دار الفتوى في اميركا الالتينية الشيخ
علي الخطيب،الشيخ القاضي طالب جمعة ،رئيس اتحاد بلديات
البقاع االوسط محمد البسط،رئيس اتحاد بلديات السهل محمد
المجذوب،رئيس بلدية قب الياس وادي الدلم جهاد المعلم،رئيس
بلدية جب جنين عيسى الدسوقي،رئيس بلدية السلطان يعقوب
احمد الجاروش،رجل االعمار الشيخ موريس طورباي وعقيلته
فانزا،رجل االعمال اميل رياشي وعقيلته ايفا والمهندس وسيم
رياشي رجل االعمال احمد العرة وعقيلته دالولي،رئيسة لجنة
المرأة في ابرشية زحلة المارونية نيفين هاشم وعدد من اركان
الطاقم الدبلوماسي في السفارة البرازيلية في لبنان.

وتحدثت الحاراتي عن دور القنصلية البرازيلية في قب الياس
التي تعمل باشرافها وتعمل على توفير مختلف انواع الخدمات
القنصلية االمر الذي اراح مئات العائالت اللبنانية بل االف من
مشقة االنتقال الى بيروت .وقالت الحاراتي ان القنصلية تقدم
خدماتها القنصلية واالحوال الشخصية الكثر من ستة االف من
الرعايا البرازيلين المتحدرين من اصل لبناني ويقيمون في البقاع،
كما ان القنصلية تقدم خدماتها للعائالت اللبنانية المقيمة في
البرازيل.
وكانت كلمة للسفير باولو كورديرو دي اندرادي بينتو الذي نوه
بعمل القنصلية البرازيلية في قب الياس،مؤكدا بان السفارة ستعمل
على ارسال المزيد من موظفي السفارة البرازيلية الى البقاع
واالضالع على كل العائالت البرازيلية في هذا البقاع الذي يضم
اكثر من  6االف عائلة برازيلية متحدرة من اصول لبنانية وسنعمل
سويا لتعميق هذه العالقة وسنتوجه الى البلديات والمجتمع
المحلي واولوياتنا تعزيز هذه العالقات اللبنانية – البرازيلية.

واشارت الحاراتي في كلمتها الى عمق العالقات اللبنانية –
البرازيلية وعمقها وتجذرها بين العائالت اللبنانية والبرازيلية منوهة
بالدور الذي يلعبه السفير البرازيلي اليوم في لبنان على صعيد
تمتين هذه العالقات العائلية .
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مدرسة أفروس كوليج  -تعلبايا

ّ
مكللة بالنجاحات المتعددة ونحو المزيد بإذن اهلل
مسيرة عشر سنوات

تأسست مدرسة أفروس كوليج عام  2008ومنذ ذلك الحين
كان النجاح حليف هذا الصرح التربوي على مختلف األصعدة
والفضل هلل.
فمن الناحية األكاديمية كان السعي الدائم لتطوير األسلوب
التعليمي عبر ادخال الوسائل السمعية والبصرية بشكل فعال مما
يجعل اكتساب المعلومة أسهل .وانعكس هذا النجاح في نتائج
االمتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية مما يظهر
مدى التعاون الجدي والحثيث بين المدرسة من جهة وأولياء
األمور من جهة أخرى.
أما من الناحية االجتماعية والتي لها الدور األساسي في تكوين
شخصية مميزة للطالب وإيماناً من إدارة المدرسة لصاحبها
الدكتور بالل ملحم الحشيمي بأن المدرسة ليست فقط مكاناً
لتلقي العلوم والمعارف إنما هي مكان لبناء األجيال أدرجت
النشاطات المدرسية بشكل كثيف فمنها العلمي والديني والرياضي
واستحدثت األماكن التي تطبق فيها هذه النشاطات وكان آخرها
تجهيز ملعب لكرة القدم بمواصفات مميزة ومختبرات علمية
وقاعة مجهزة تعطى فيها دروس الكمبيوتر والتكنولوجيا .
كما تحرص ادارة المدرسة على اهمية اإلرشاد الديني من خالل
حفظ القرآن والمحافظة على الصالة حيث يوجد جامع الورد (
الحاج ملحم الحشيمي ) ضمن حرم المدرسة ليتمكن الطالب
من أداء الصلوات وخاصة صالة الجمعة .
هذا الحلم لم يتوقف هنا إنما سعى الدكتور بالل ملحم الحشيمي
إلى تطويرها حيث أدرج قسماً خاصاً بالصعوبات التعلمية نظرا
لحاجة المنطقة لمثل هذا القسم.فمن مبدأ التعلم حق للجميع أنشأ
قسم خاص بالطالب اللذين يعانون من صعوبات تعلمية ،حيث

يقدم هذا القسم منهجا» خاصا» وأنشطة تعليم عالجي إضافة
الى وضع خطط فردية لكل حالة من خالل متابعة المختصين
والتواصل اليومي مع األهل لما فيه مصلحة الطالب.
أما بالنسبة للطالب القادمين من الخارج أدرج نظام المنهج
األجنبي وفق المعايير العالمية التي تسمح لهم بإجراء المبارايات
للدخول الى الجامعة بمادة اللغة االنكليزية والمواد العلمية
SATو  TOEFLبسهولة وتم تحضير برنامج خاص لهم باللغة
العربية .
أخيراً يجدر بنا القول أن هذه المدرسة تسعى ألن تكون رائدة
في المجاالت كافة جامعةً بين المعرفة والتجربة والعمل الدؤوب
لتحقيق النجاح المنشود.
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بلدية الفرزل تطلق زينتها الميالدية الغصان سنواصل مسيرة
الفرح واالنماء
اطلقت بلدية الفرزل زينتها الميالدية بدعوة من رئيس البلدية ملحم الغصان وبحضور النائب ميشال ضاهر وراعي ابرشية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام درويش وحشد من اعضاء المجلس البلدي والمخاتير واالهالي .
بعد االضاءة توجه المطران درويش بكلمة شكر الى الغصان على زينته الميالدية التي تعبر عن الفرح والمحبة والسالم امال ان تعم
مسيرة النور والسالم كل لبنان.
وفي كلمته اشار الغصان الى ان االحتفال ياتي في زمن الميالد الذي يرمز الى السالم والمحبة لنضيئ معا شجرة الميالد التي
تعبر عن النور والفرح في كل قلوب الحاضرين  .وفي هذه المناسبة اجدد الوعد على العمل لزرع الفرح واالنماء وان نكون سويا يدا
واحدة وقلبا واحدا لخدمة الفرزل واهلنا.
واتقدم في هذه اليلة الميالدية باسمي واسم اعضاء المجلس البلدي من اللبنانيين عامة وابناء الفرزل خاصة باحر التهاني واطيب
التمنيات في عيدي الميالد المجيد وراس السنة على امل ان تبارك بهجة العيد قلوبنا وحياتنا ومستقبلنا .
وال بد لي ان اتوجه بالشكر الى الكشاف اللبناني والى جمعية ميداد والى كل الذين ساهموا في اضاءة الفرزل واقامة ليلة الفرح التي
جمعتنا سويا .
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بلدية زحلة تفتتح القرية الميالدية زغيب سنكمل معا مسيرة الفرح .
افتتحت بلدية زحلة المعلقة – تعنايل قرية البردوني الميالدية
بحضور سيادة المطران عصام درويش والمطران بولس سفر
وممثل عن المطران جوزف معوض ونائب رئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي والنواب سليم عون وعاصم عراجي وإدي دمرجيان
والنواب السابقين إيلي ماروني وطوني بوخاطر وجوزف معلوف
ومنسقي أحزاب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب
اللبنانية والمردة ،وممثلي األجهزة األمنية.
بعد كلمة االفتتاح قام المطران درويش بتالوة صالة خاصة بعيد
الميالد ثم كانت كلمة لرئيس البلدية المهندس اسعد زغيب
رحب فيها بالحضور الكريم قائال :للسنة التالتة على التوالي ،عم
نحتفل نحنا واياكون هون بقلب زحلة .
اضاف زغيب بلدية زحلة مش بس للتزفيت وتصليح لمبة وفتح
عبارات وتنظيف طرقات ،بلدية زحلة حدكون ومعكون رح تخلي
كل يوم من ايّام السنة عيد وكل يوم رح تكتب قصة فرح جديدة ولو
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شو ما صار ما رح نقبل اال كلنا سوا نعمر هالبلد ونكمل المشوار
بعدها جال الجميع في ارجاء القرية الميالدية حيث يوجد مغارة
العيد وبيت بابا نويل وسوق لألكل والمنتوجات الزحلية وقد فاق
الحضور الثالثة آالف شخص وسوف تفتح القرية ابوابها كل يوم
حتى السادس من كانون الثاني  ٢٠١٩حيث سيقام رسيتاالت
لكل الجوقات الزحلية اضافة الى برامج خاصة باألطفال.
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ﺳﻌﻴــﻔﺎن
ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺐ واﻟﺘـﺒـﺮﻳـــــﺪ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت زراﻋﻴﺔ
اﺳﺘــــﻴـﺮاد وﺗﺼــﺪﻳــــــﺮ

ﺳﻌﺪﻧﺎﻳﻞ  -اﻟﺴﻬﻞ ٠٣ ٣٣١ ٤٢٦ - ٠٣ ٤٠٦ ٧٤١
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