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مجتمع

مجتمع
قضية

«بشرى» ألبناء بعلبك ـ الهرمل:
إنشاء مبنى المحافظة في الجرود!
في جلسة سادها االلتباس ،أقرت بلدية بعلبك إنشاء مبنى لمحافظة بعلبك ـ ـ الهرمل في
منطقة جردية على أطراف المدينة الشرقية .المعترضون يؤكدون أن القرار ـ ـ «الجريمة»
يأتي تنفيذًا لمصالح وتنفيعات شخصية ،فيما ّ
يشدد المؤيدون على أن الموقع المقترح
أكثر «أمنًا» ،ويتوافق مع المخطط العمراني المستقبلي للمدينة

رامح حمية
عشية االنتخابات النيابية األخيرة،
ان ـت ـقــد ك ـث ـيــرون ـ ـ ـ ـ م ــن بـيـنـهــم بـلــديــة
بعلبك ـ ـ قرار وزارة الداخلية اعتماد
تجمع للمدارس في منطقة عمشكي
كمركز اقتراع لناخبي بعض أحياء
املــديـنــة .إذ أن ه ــذه املنطقة تـقــع في
أعــالــي ت ــال رأس ال ـعــن ،والــوصــول
الـيـهــا غـيــر سـهــل نـظـرًا إل ــى صعوبة
طرقاتها وانحداراتها الشديدة.
لم تكد تمضي أيام على االنتخابات،
حـتــى ات ـخــذ املـجـلــس ال ـب ـلــدي نفسه
قرارًا «غريبًا» باختيار موقع إلنشاء
مبنى ملحافظة بعلبك ـ ـ الهرمل على
امل ـق ـلــب ال ـشــرقــي م ــن ت ـلــك ال ـت ــال في
منطقة هــي أقــرب الــى الـجــرود منها
الى املدينة ،وتبعد عن مركز بعلبك
أك ـثــر مــن خـمـســة ّكـيـلــومـتــرات .علمًا
أن املـشــروع ُ
سينفذ وفــق هبة مالية
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ُمـ ـنـ ـح ــت قـ ـب ــل نـ ـح ــو ســت
سنوات لبلدية بعلبك لتمويل شراء
األرض وأعمال البناء.
الـ ـق ــرار غ ـيــر امل ـف ـه ــوم بــال ـن ـس ـبــة الــى
كـ ـثـ ـي ــري ــن يـ ـعـ ـن ــي أن أبـ ـ ـن ـ ــاء بـ ـل ــدات
امل ـحــاف ـظــة وق ــراه ــا ال ــذي ــن ان ـت ـظــروا
ً
طــويــا نـقــل ال ــدوائ ــر الـحـكــومـيــة من
زح ـل ــة الـ ــى بـعـلـبــك ل ــن يـتـغـيــر شــيء
ع ـل ـي ـهــم ولـ ـ ــن تـ ـك ــون أم ـ ــوره ـ ــم أك ـثــر
ّ
ّ
التوجه
سيتوجب عليهم
سهولة .إذ

الموقع المقترح يقع على
علو  1500متر وتقطع الثلوج
الطريق اليه شتاء
ن ـح ــو الـ ـ ـج ـ ــرود ،ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع نـحــو
 1500متر عن سطح البحر ،إلنجاز
معامالتهم.
عـضــو بـلــديــة بعلبك النقيب محمد
طــه لفت إلــى أنــه عندما يـكــون الجو
ماطرًا في بعلبك ،تهطل الثلوج في
تالل عمشكي ،وفي كل عاصفة ّ
تهب
على املنطقة ترسل البلدية جرافات
لفتح الطرق وايصال املؤن للقاطنني
هناك« ،يعني ع هالحالة كل مواطن
يحتاج إلى مروحية لينجز تصديق
اخراج قيد»!
األغرب من القرار هو طريقة اتخاذه.
ف ـقــد عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن املـجـلــس
الـبـلــدي ( 21ع ـض ـوًا) ال ـتــأم الـثــاثــاء
املاضي في حضور  15عضوًا .ولدى
طرح موضوع املوقع املقترح إلنشاء
املـ ـبـ ـن ــى ،ح ـص ــل نـ ـق ــاش ح ـ ــاد ل ـعــدم
يؤكد
درســه مسبقًا .ففيما ّأيــده األعضاء
المعترضون
الـ ـت ــابـ ـع ــون لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ب ــاع ـت ـب ــاره
أن هناك
مستفيدين
«املكان األنسب» واألكثر أمنًا ليكون
يسعى
المجلس البلدي «نيو بعلبك» ،عــارضــه املحسوبون
عـلــى حــركــة أمــل وجمعية املـشــاريــع
لتمرير القرار
كرمى لهم
الـخـيــريــة بـسـبــب ب ـعــده عــن املــديـنــة،

«مريم» بعد «الحوت األزرق»
إحموا أطفالكم!
أخطرت شعبة العالقات العامة في قوى األمن
الداخلي في بيان لها أمس ،عن «تلقيها عددًا من
اإلفادات من قبل املواطنني ،حول أطفال تظهر
عليهم عالمات خمول ذهني ويحاولون االنتحار»،
وذلك نتيجة استخدامهم تطبيقي «الحوت األزرق»
و«مريم» اإللكترونيني .لكن أي حاالت انتحار لم
ّ
تسجل إلى اليوم وفق القوى األمنية التي ّ
شددت
على ضرورة املباشرة بحمالت التوعية االستباقية.
تحذير قوى األمن ليس األول من نوعه في ما يخص
لعبة «الحوت األزرق» ،التي جرى حجبها في وقت
سابق عن متجر «آبل» و«غوغل بالي» ،وهي تدفع
بمستخدميها وخصوصًا األطفال واملراهقني إلى
القيام بسلسلة أعمال عنيفة تجاه النفس مثل
«استخدام أداة حادة ،االستيقاظ فجرًا ،االستماع إلى

موسيقى كئيبة ،مشاهدة أشرطة فيديو مخيفة،
ً
إيذاء النفس ،عدم التحدث إلى أي شخص ،وصوال
إلى االنتحار» .هذه املعلومات التي ّ
ضمنها البيان،
ّ
بهدف نشر التوعية بني األهل ،كان أعدها مكتب
مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية
الفكرية في وحدة الشرطة القضائية ،شارحًا
خطورة هذين التطبيقني .كما ّنبه البيان إلى لعبة
الرعب اإللكترونية الجديدة «مريم» ،حيث تعمل
ّ
املعنية على حجبها في لبنان .وهذه
الجهات
اللعبة وفق البيان «تتميز بمرئيات ومؤثرات مرعبة،
وتطرح أسئلة شخصية على مستخدمها قد تخترق
خصوصيته وتدخل الى ملفاته على هاتفه من دون
ّ
إذن ،وتحفز األطفال واملراهقني على إيذاء انفسهم،
والتأثير على طريقة تفكيرهم».

م ـط ــال ـب ــن ب ــاخ ـت ـي ــار ن ـق ـط ــة يـسـهــل
على جميع أبناء املحافظة الوصول
اليها.
م ـص ــادر املـعـتــرضــن أكـ ــدت ان ــه كــان
هناك «إصرار على تمرير القرار» ما
أدى الى انسحاب خمسة أعضاء (3
من أمل و 2من املشاريع) من الجلسة
الـ ـت ــي فـ ـق ــدت ن ـص ــاب ـه ــا الـ ـق ــان ــون ــي.
لـكــن ه ــؤالء فــوجـئــوا الحـقــا بموافقة
املجلس على الـقــرار .وأوضــح عضو
ال ـب ـلــديــة م ـح ـمــد ع ــواض ــة انـ ــه «بـعــد
ان ـس ـحــاب ـنــا م ــن ال ـج ـل ـســة اس ـتــدعــي
اثنان من األعـضــاء الغائبني ،فوافق
أحدهما على القرار الذي ُص ّدق بـ11
صــوتــا .و ُه ــذا أم ــر غـيــر قــانــونــي ألن
النصاب فقد بعد مغادرتنا القاعة».
ول ـفــت ع ــواض ــة ال ــى أن ه ـنــاك اتـفــاقــا
م ـبــدئ ـيــا م ـنــذ االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أن
ُ
القرارات في املجلس تتخذ بالتوافق
بـسـبــب الـغـلـبــة ال ـعــدديــة ل ـحــزب الـلــه
( 13عـ ـ ـضـ ـ ـوًا) ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ث ـمــان ـيــة
أعضاء لحركة أمل والحزب السوري
الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وج ـم ـع ـي ــة
املشاريع وغيرهم« ،فلماذا لم ُيعمل
بــال ـتــوافــق ف ــي ه ــذا ال ـق ــرار تـحــديـدًا؟
ومــن املستفيد الــذي يسعى املجلس
ل ـت ـمــريــر الـ ـق ــرار ك ــرم ــى ل ــه وملـنـفـعـتــه
الشخصية؟» .ووصــف إنشاء املبنى
في هذا املوقع بأنه «جريمة في حق
املدينة واملحافظة».
مـ ــن «الـ ـ ــذرائـ ـ ــع» الـ ـت ــي ي ـت ـم ـســك بـهــا
م ــؤي ــدو ال ـ ـقـ ــرار أن خ ـ ـيـ ــارات إن ـش ــاء
املبنى في ثكنة غورو أو في منطقتي
التل األبيض والكيال تعتبر «ساقطة
امـنـيــا» ،وه ــو مــا ي ــرى فـيــه طــه «أم ـرًا
مثيرًا للسخرية ،فهل الـجــرود أكثر
أمانًا؟ أضف الى ذلك أننا نتحدث عن
مبنى مـحــافـظــة ،أي عــن مــركــز امني
بامتياز يضم كل الدوائر الحكومية.
إذا ك ــان ــت ال ــدول ــة غ ـيــر قـ ـ ــادرة على
ح ـمــايــة إدارات ـ ـهـ ــا ف ـل ـم ــاذا وج ــوده ــا
أص ــا؟» .وخلص الــى «أننا لن نقبل
بالقرار وسنطعن فيه بسبب فقدان
ال ـج ـل ـســة ل ـل ـن ـصــاب ال ـق ــان ــون ــي .كما
بدأنا البحث عن املستفيد عقاريًا من
ذل ــك ،وسنعلن عنه قريبًا فــي كتاب
س ـنــرف ـعــه الـ ــى امل ـح ــاف ــظ والـ ـ ـ ــوزارات
املعنية».
رئيس بلدية بعلبك العميد حسني
الـلـقـيــس أك ــد لـ ـ «األخ ـبــار» أن املــوقــع
«مـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب لـ ـبـ ـعـ ـلـ ـب ــك وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
بــأك ـم ـل ـهــا ،وي ـس ـهــل ال ــوص ــول ال ـيــه،
وه ــو ك ــان م ــوض ــوع دراس ـ ــة م ـنــذ 5
سـ ـن ــوات» .وأضـ ـ ــاف« :ن ــري ــد تـعــزيــز
بعلبك املدينة وليس التل األبيض
وال ـك ـي ــال ،واالتـ ـج ــاه ال ـع ـم ــران ــي في
ب ـع ـل ـبــك ن ـح ــو الـ ـش ــرق ولـ ـي ــس نـحــو
ال ـغ ــرب» .ولـفــت ال ــى أهـمـيــة الجانب
األم ـنــي ،إذ «عــانـيـنــا فــي مـعـمــل فــرز
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ال ـت ــل األبـ ـي ــض ال ــذي
ّ
تعرض للحرق» ،وخلص الى أن «ال
تراجع عن القرار».

مفكرة

تفتتح بلدية بكفيا في الثانية عشرة
من ظهر يوم غد معرض سوق االزهار
الذي يقام في الشارع الرئيسي في
البلدة.
¶¶¶

اول سفينة بيئية في العالم مصنوعة
من آالف العبوات البالستيكية تنطلق
من ميناء جبيل ،الحادية عشرة صباح
االحد ،وتصل الى خليج زيتونة باي
في بيروت حوالى الثانية بعد الظهر.
السفينة التي تحمل على اشرعتها
شعار الجامعة اللبنانية االميركية
وجمعية «شريك» ،والهدف من هذه
المبادرة حض اللبنانيين على فرز
النفايات وتبيان مدى اهمية المواد
المدورة في حفظ البيئة وحماية
الطبيعة.
¶¶¶

التبغ
الجنوبيّ :
الكارثة حلت

أكد رئيس اتحاد نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب حسن فقيه ان «كارثة حقيقية» اصابت زراعة التبغ في عدد من القرى خصوصًا في
قضاء بنت جبيل .وأشار الى أن «التغيير املناخي املفاجىء هذا العام اثر سلبا على زراعة التبغ البعلية» .وشدد على ضرورة مكافحة مرض
يباس اوراق التبغ جراء البقع الصفراء والبيضاء عليها برش املبيدات بشكل مكثف وجماعي في الحقول الزراعية املتقاربة ،الفتا الى ان «خسارة
املزارعني هذا املوسم كبيرة وسيكون هناك نقص في املحصول»( .تصوير علي حشيشو)

منبر

عن عيد الشهداء المخطوف
فخامة رئيس الجمهورية األب العماد ميشال عون،
دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري،
دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري،
نكتب إليكم عن الذكرى السنوية لشهداء السادس من أيــار ١٩١٥
التي خطفتها االنتخابات النيابية في السادس من أيار .٢٠١٨
منذ طفولتنا ،نحتفل ،نحن عائلة الشهيد عبد الكريم الخليل إلى
جانب عائالت شهداء آخرين ،بهذا العيد ،وكلنا فخر بهؤالء الشهداء
الذين رفعوا رايات العزة واإلباء ،ونعتز بأسمائهم ألنهم القدوة في
رفع الراية التي أسقطها اإلستعمار العثماني ،ولم نحسن تلقفها
لنرفعها ثانية إال بالذكرى والعيد الذي ّ كنتم تشاركوننا فيه سنويا
عبر إرس ــال مــن يمثلكم ...لكنكم تخلفتم هــذه السنة عــن إرســال
مندوبيكم أو حتى رسالة في هذه الذكرى الوطنية.
يا صاحب الفخامة ،ويا دولة الرئيس ،ويا دولة رئيس الحكومة .كلكم
تعرفون معنى اإلستشهاد والشهادة في صفوف ضباطنا البواسل
وجنودنا الشجعان الذين دافعوا عن الجنوب والبقاع والشمال لردع
العدوان اإلسرائيلي ووجهه اآلخر التكفيري.
أنت يا صاحب الفخامة ،كنت واحدًا من هؤالء الضباط ،رفعت الراية
التي دافع جنودك من أجلها واستشهد بعض منهم.
ويا دولة الرئيس املقاوم نبيه بري ،إننا نحتفل معك بشهداء أفواج
املقاومة اللبنانية ونقول ألطفالنا :يا أبناء الشهداء ارفعوا رؤوسكم
وقولوا للعالم ان آباءكم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ،كل الوطن،
ليبقى وطن العزة والكرامة .
ويا دولة الرئيس سعد الدين الحريري ،أنت ولي الدم االول للشهيد
الغالي الرئيس رفيق الحريري ،تذكر وتترحم وتقتدي بأقواله وافعاله
للدفاع عن الوحدة الوطنية وعن بيروت العربية ،وطرابلس الحرية،
وصيدا قمة الوطنية ،وجبلك األشم وسهلك وساحلك الغالي ،وترفع
رأســك مطالبا بالحماية لكل شبر دافــع عنه والــدك بالقول والفعل
والعطاء والبناء .وحرك الدول والعالم في اسابيع ليقول لهم اوقفوا
العدوان عن شعب لبنان عام . ١٩٩٦

حضرات الرؤساء الثالثة،
فــي الـســادس مــن أيــار هــذا الـعــام لــم نسمع منكم وال مــن ممثليكم
الوزراء املعنيني اال البيانات اإلنتخابية .نزلنا الى مدافن شهداء لبنان
األوائ ــل ووجــدنــا األب ــواب مقفلة والضرائح تكسوها أوراق الشجر
الــذابــل واألش ـ ــواك .انـتـظــرنــا طــويــا فـلــم يحضر أي ممثل لفخامة
الرئيس أو ألصحاب الدولة وال ألصحاب املعالي والسعادة وال حتى
رئيس بلدية العاصمة بيروت أو نقيب الصحافة وأي من أعضاء
نقابته ،وكأن األمر ال يعني أيًا من أصحاب هذه األلقاب.
أمــا ساحة الـشـهــداء فحدث وال حــرج عــن عــدم نظافتها وترتيبها
والـحـضــور الرسمي املـفـقــود .ونـســي املــواطـنــون الــذيــن كنا نحتفل
معهم طعم هــذا العيد ال ــذي نـقــول فيه بكل فـخــر :نحن أحـفــاد من
طالبوا باإلستقالل والحرية لهذه البالد.
ام ــا سـمـعـتــم يــومــا بـمــا قــالــه ال ـش ـهــداء وه ــم عـلــى أعـ ــواد املـشــانــق؟
ّ
فلنذكركم بما نطق به الشهيد عبدالكريم الخليل والحبل يلف عنقه
قبل أن يخنق صوته ويستشهد:
«عشنا من أجل االستقالل وها نحن نموت في سبيله.
يا أبناء أمتي وأهل بلدي ،يريد اإلستعمار أن يخنق صوت حريتنا
في صدورنا ولكننا نقول إننا أمة تأبى الذل والخنوع وتسعى الى
اإلستقالل والحرية.
أنت يا أرض الوطن إحفظي تذكارنا .يا سماء بالدي إحملي الى كل
عربي سالم هؤالء الشهداء».
فــي نـهــايــة كتابنا ه ــذا نـقــول وكـلـنــا إح ـبــاط مـمــا شـهــدنــاه فــي هــذه
الــذكــرى :يــا أصـحــاب الضمائر الـحـيــة ...نناشدكم اليقظة القومية
والوطنية حتى ال ننسى شهداءنا جميعًا .من أجل أن يكتب التاريخ
الحقيقة أعيدوا للشهادة عزها ومجدها وفخرها ألنها كتبت بالدم
ال بالسراب.
عشتم وعاش لبنان ،وللشهداء املجد.
جمعية املنتدى األدبي
بيت الشهيد عبد الكريم الخليل

أحرز فريق كلية العلوم للمرة الخامسة
بطولة الجامعة اللبنانية ـ ـ الفرع األول
في الـ«ميني فوتبول» ،بعد فوزه على
«إدارة األعمال»  ،1 - 3أمام جمهور
طالبي ومسؤولين تقدمهم مدير
الكلية الدكتور محمد دبوق .البطولة
أجريت وفق نظام الدوري في مراحلها
التمهيدية واستمرت نحو ثالثة
أشهر على مالعب المجمع الرياضي
التابع لمدينة الرئيس رفيق الحريري
الجامعية في الحدث.
¶¶¶

فاز رجال جامعة القديس يوسف
بدوري الجامعات للريشة الطائرة
بعد منافسة قوية مع فريق الجامعة
األميركية بيروت طيلة مراحل الدوري.
وجمع فريق جامعة القديس يوسف
للرجال  76نقطة من ً 7مراحل .وحل
فريق «االميركية» ثانيا ( ً 52نقطة)،
وجامعة بيروت العربية ثالثا (.)20
كما فاز فريق سيدات جامعة القديس

يوسف بدوري السيدات للريشة
الطائرة محرزا العالمة الكاملة بحلوله
في المركز األول في المراحل السبع،
وتصدر بـ 70نقطة .وحل فريق ً
ثانيا (35
الجامعة اللبنانية األميركية ً
نقطة) ،والجامعة األميركية ثالثا (.)24
¶¶¶

أشرف محافظ بعلبك ـ ـ الهرمل بشير
خضر على تسليم ثماني شاحنات
لنقل النفايات وست جرافات صغيرة
للثلوج من نوع «بوب كات» مع لوازمها،
إلى بلدات حورتعال ،الخريبة ،القصر،
معربون ،عرسال والعين .وهذه الهبة
مقدمة من مشروع «دعم المجتمعات
اللبنانية المضيفة» الذي ّ
تموله المملكة
المتحدة ،وبالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون
االجتماعية.
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