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مجتمع

مجتمع
على الحافة

ازمة النفايات
بين الحجة والعجة!
حبيب معلوف
تعثر ملف النفايات املنزلية الصلبة ّ
وتفجره ،في بيروت واملناطق،
لـيــس مـفــاجـئــا .ك ــان مـتــوقـعــا تـعـثــر خـطــة ال ـط ــوارئ فــي بـيــروت
وجبل لبنان ملجرد أن من استلم تنفيذها ،بعد أزمة عام ،2015
ّ
متعهدون عاديون؛ ولكونها «مؤقتة»؛ ولكون املولجني إدارتها هم
أنفسهم من تسببوا ،بسوء التخطيط ،في هدر املال العام وفي
قتل البيئة طوال الفترة املاضية.
األمــر نفسه ينطبق على املــدن واملناطق االخــرى .في صيدا ،تم
التغاضي طويال عن املالحظات التي طالت معمل املعالجة فيها،
ال سيما املالحظة األه ـ ّـم ،وهــي أن املعمل ليس ج ــزءًا مــن خطة
متكاملة الدارة ملف النفايات .وهــذا مــا تبينت صحته بعدما
ً
ّ
تراكمت املتبقيات بالقرب منه ،لتشكل جبال جديدًا على أنقاض
جبل النفايات الشهير! االمر نفسه ينطبق على طرابلس حيث
ال تخفى على أحد االزمة ـ ـ الجبل وتعثر انشاء املعامل واملطامر.
والحال نفسها في صور مع تعثر انشاء املعامل وبرامج االدارة
املتكاملة… ناهيك عن مكبات املناطق العشوائية التي يتجاوز
عــددهــا ال ـ  941بحسب آخــر مسح ل ــوزارة البيئة .كما ال حاجة
الــى تكرار املالحظات حــول ســوء ادارة وزيــر البيئة في حكومة
تصريف االعـمــال طــارق الخطيب لهذا املـلــف ،واضــاعـتــه الوقت
وال ـف ــرص وع ــدم إن ـجــاز االسـتــراتـيـجـيــة امل ــوع ــودة… فــي تـكــرار
ملشهد مأساوي قديم ،بات ممال بقدر ما هو مؤلم.
جــديــد ه ــذا امل ـلــف م ــا ه ــو مـنـتـظــر قــريـبــا م ــن بـلــديــة ب ـي ــروت مع
االس ـت ـع ــدادات امل ـت ـســارعــة إلط ــاق مـنــاقـصــة مـحــرقــة الـنـفــايــات
بعد اسابيع! وقــد بــات معلوما أن تأخير املناقصة الــى ما بعد
االنتخابات النيابية ،كــان لضمان عــدم خـســارة اص ــوات اهالي
املناطق الذين ستقع عليهم املصيبة لــدى إعــان مكان اختيار
موقع املحرقة ،وكون إعالن املناقصات ،ما كان يمكن أن يحصل،
وكذلك «دراسة األثر البيئي» املزعومة… من دون تحديد املوقع!
تضيع الوقت .إذ كانت ّ
رغم ذلك ،لم تكن بلدية بيروت ّ
تعد الحجج
الالزمة القناع الناس بهذا الخيار ،الجديد نسبيا ،تحت شعار
«شعبوي» هو التعهد «الحازم والجازم» بعدم عودة النفايات الى
شوارع العاصمة مجددا.
والى هذا التعهد «الشعبوي»ّ ،
تتذرع بلدية بيروت بثالث فرضيات
ـ ـ حجج اســاسـيــة :األول ــى تـقــول إن ال امــاكــن ملطامر كبيرة في
العاصمة وضواحيها وإن املحرقة ستساعد على التخلص من
أكثر مــن ثلثي حجم النفايات وعندها يمكن معالجة رمادها
فـقــط؛ الثانية أن هــذا الخيار مبني على تـجــارب ال ــدول الغربية
وتقنياتها املـتـقــدمــة ،وان الــرقـيــب عليها وعـلــى عملها أجنبي،
وأن العمل سيكون ضمن املواصفات االوروبية؛ والثالثة تتعلق
ً
باختيار املوقع بحجة أنه منطقة «منكوبة» اصال.
وي ـبــدو أن مــن أع ـ ّـد ه ــذه الـحـجــج فــاتــه أن االسـتـعــانــة بــالـخـبــرات
ّ
ومجربة… وقد أثبتت فشلها .فهل
االجنبية باتت حجة ممجوجة
يعرف أصحاب هذه الحجج حجم املشاريع التي مولها االتحاد
األوروبــي في لبنان أو أشرف عليها بنفسه منذ عام  2004مع
ّ
وزارة التنمية االدارية؟ وهل يعرفون أنها كلها تصنف في خانة
«الفاشلة» او «املتعثرة»؟ فمن فشل في ادارة معامل النفايات
الصلبة واملحطات الصغيرة ملعالجة النفايات السائلة املبتذلة،
كيف سينجح في ادارة محارق كبيرة أكثر كلفة وتعقيدًا؟
يعرف املتابعون لهذا امللف أن املشكلة لم تكن يوما في التقنيات
الـتــي يمكن تحسينها وتـطــويــرهــا بــاسـتـمــرار .بــا هــي مشكلة
بنيوية تتعلق بضعف الدولة واإلطــار التشريعي ،وبعدم وجود
استراتيجية وطنية تحدد املبادئ التوجيهية لكيفية معالجة هذه
املشكالت واألهــداف البعيدة والقصيرة املدى مع برنامج زمني
لتحقيقها ،وت ـحـ ّـدد األول ــوي ــات واألدوار املــركــزيــة والــامــركــزيــة
الواضحة واالطر التنظيمية واملواصفات ...الخ .لذلك ،كل استعانة
بتقنيات وعـقــد صـفـقــات ،قبل إق ــرار االستراتيجية والـقــوانــن
الناظمة ،هي مجرد مشاريع غير نظيفة ال ّ
يبرأ منها ال «الوطني»
وال «االجنبي» .وتنبغي االشارة في هذا املجال الى فشل االتحاد
االوروبي الذي حاول مساعدة وزارة البيئة ،قبل ازمة  ،2015في
وضع ما ُس ّمي دراسة استراتيجية لتقييم التقنيات املستخدمة
في معالجة النفايات ،كما اقنعوا ال ــوزارة وبعض مستشاريها
بأن القانون يسبق االستراتيجية… فكانت النتيجة ،فشل كل
الـخـطــط والـتـقـنـيــات وع ــدم إق ــرار ال االسـتــراتـيـجـيــة وال الـقــانــون
والــوقــوع فــي االزم ــة وال ـعــودة الــى خطط ال ـطــوارئ ،أو مــا يسمى
الخطط املؤقتة والسيئة ...في انتظار املحارق!
ثم كيف يمكن استخدام حجة األماكن «املنكوبة بيئيًا» واقتراح
زي ــادة مشاكلها ونكبتها؟ سبق أن اسـتـخــدم هــذا املنطق في
مكب النورماندي بعد الـحــرب ،وكانت النتيجة استيالء شركة
«ســولـيــديــر» عـلــى االراضـ ــي واالمـ ــاك ال ـعــامــة .وه ــذا مــا حمس
املحيطني بـ«أماكن منكوبة» في صيدا وبرج حمود (تتملك بلدية
برج حمود  97400م 2من االرض املــردومــة) والجديدة (تتملك
البلدية  119500م )2والكوستا برافا (لم يعرف حجم املساحة
لبلدية الشويفات) وغدا في طرابلس ...املوعودين بمراكز تجارية
خاصة على الشاطئ العام ،بدل املكبات .فما هذه الحجة التي ال
تصنع «عجة»؟! وللحديث صلة.

تقرير

ّ
محطة كهرباء النبطية «بجت»
 ...والبديل ينتظر التمويل
آمال خليل
كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،انـ ـفـ ـج ــر ص ـب ــاح
اإلث ـنــن الـقــاطــع الـكـهــربــائــي الرئيسي
في محطة نقل الكهرباء الواقعة على
مدخل النبطية الشمالي عند دوار كفر
رم ــان .العناية اإللـهـيــة أنـقــذت حــارس
امل ـح ـطــة ال ـ ــذي أص ـي ــب بــاخ ـت ـنــاق نقل
إث ــره إل ــى املـسـتـشـفــى ،لكنها لــم تمنع
انقطاع التيار الكهربائي واالنترنت
عــن النبطية وبـلــداتـهــا ،وتــوقــف عمل
مـحـطــات ضــخ امل ـيــاه الـتــي تـتـغــذى من
املحطة.
حتى مساء أمس ،كانت فرق الصيانة
في مؤسسة كهرباء لبنان قد أصلحت،
وف ــق م ـصــدر م ـس ــؤول ،حــوالــي  30في
املئة من األعـطــال .لكن اإلصــاح الكلي
«يـحـتــاج إل ــى مــا ال يـقــل عــن أس ـبــوع».
ح ـت ــى ذل ـ ــك الـ ـح ــن ،سـ ـت ــزود ال ـب ـل ــدات
بــالـتـيــار عـلــى نـحــو تــدريـجــي لحوالي
ســاع ـتــن أو ثـ ــاث ي ــوم ـي ــا .ع ـل ـمــا بــأن
املنطقة تشهد اساسًا تقنينًا قاسيًا.
الحريق اقتصر على القاطع الرئيسي

ول ـ ـ ــم ي ـم ـت ــد إل ـ ـ ــى املـ ـ ـح ـ ــول الـ ـ ـ ــذي ك ــان
سيؤدي ،في حال انفجاره ،إلى تدمير
امل ـح ـط ــة وت ـ ـضـ ــرر املـ ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
واملحال املحيطة بها .لكن خطر تكرار
ال ـح ــادث وارد ب ـقــوة بـسـبــب الـحـمــولــة
ال ــزائ ــدة ال ـتــي تـضـغــط عـلـيـهــا .مـخــرج
ال ـن ـقــل ال ـه ــوائ ــي ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي يصل
ف ــي م ـح ـطــة ال ـن ـب ـط ـيــة ق ـبــل أن ي ـتــوزع
على بلدات املنطقة ،أنشئ مع املحطة
قـبــل أك ـثــر م ــن  50ع ــام ــا ،فـيـمــا املــديـنــة
وال ـب ـلــدات تـتــوســع عـمــرانـيــا مـنــذ ذلــك
ال ـ ــوق ـ ــت بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر (ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل
امل ـث ــال ح ــي ك ـفــر ج ــوز ال ـتــابــع لـبـلــديــة
الـنـبـطـيــة ف ـيــه ح ــوال ــي  5االف ش ـقــة).
املحطة تستمد التيار من معمل صور
وتغذي بدورها بلدات قضاء النبطية
بالكهرباء عبر  13مخرجًا تغذي 45
بلدة من ضمنها مدينة النبطية .وقد
بقيت املـحـطــة عـلــى حــالـهــا فــي البنية
اإلن ـش ــائ ـي ــة وامل ـن ـظ ــوم ــة الـتـشـغـيـلـيــة.
لـكــن اإلسـتـهــاك ف ــاق قــدرتـهــا ،مــا أدى
إلــى تكرار األعـطــال وانفجار الكابالت
تـحــت األرض واإلن ـق ـطــاع شـبــه الــدائــم

مفكرة

ّ
وق ـع ــت أوب ـ ــرا ل ـب ـنــان أم ــس ات ـفــاق ـيــة ت ـعــاون
مــع أوب ــرا روم ــا برعاية وزارة الثقافة وفي
مقرها .وأعرب رئيس دار أوبرا روما كارلو
ّ
فيورتيس عن «تطلع دار األوبــرا االيطالية
لوضع كامل معرفتها وخبرتها في الفنون
ً
التعبيرية فــي عـهــدة أوب ــرا لـبـنــان» متأمال
ابتكار إنجازات أوبرالية جديدة في لبنان
ّ
اإليطالية.
بالشراكة مع املهارات

¶¶¶

للكهرباء .لتطوير الشبكة ،استحدثت
م ــؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مـ ـخ ــارج ج ــدي ــدة
لتحسني التغذية الى البلدات املجاورة.
بــدءًا من مطلع العام  ،2016أنجز جزء
م ــن ال ـخ ـطــة امل ــوض ــوع ــة م ـنــذ س ـنــوات
(ك ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ت ـ ـحـ ــت األرض) وش ـم ـل ــت
اسـ ـتـ ـح ــداث مـ ـخ ــارج ج ــدي ــدة تـسـتـمــد

ن ـظ ـم ــت بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة دورت ـ ـهـ ــا
الــريــاض ـيــة األول ـ ــى ف ــي لـعـبــة ك ــرة ال ـطــاولــة
ش ـ ــارك ن ـحــو  50الع ـب ــا ف ــي ف ـئ ـتــي ال ـش ـبــاب
وال ـق ــدام ــى ،ووزعـ ــت فــي نـهــايـتـهــا ال ـكــؤوس

محطة جديدة اتخذ
مشروع بناء ُ ّ
عام  2010ولم ينفذ بعد

احتمال
انفجار
المحطة
بسبب
الحمولة
الزائدة كان
دائمًا هاجسًا
موجودًا
(األخبار)

ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن م ـح ـطــة ال ـن ـب ـط ـيــة .كـمــا
تغذي املحطة خط خدمات ( 24ساعة
) ملستشفيات املنطقة ومحطات ضخ
املـيــاه ومـقــرات الـقــوى األمنية وبعض
املؤسسات الرسمية .ويضاف إلى ذلك
موافقات استثنائية لبعض أصحاب
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـض ـخ ـم ــة وامل ـج ـم ـع ــات
السكنية واملطاعم للتغذية بالكهرباء
ً
مــن الـشـبـكــات الـعــامــة ب ــدال مــن إنـشــاء
محطة خاصة بهم.
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار امل ـ ـح ـ ـطـ ــة ب ـس ـبــب
الـحـمــولــة ال ــزائ ــدة ك ــان دائ ـمــا هاجسًا
م ــوج ــودًا ،وق ــد لـحـظــت وزارة الـطــاقــة
واملـيــاه إنـشــاء محطة جــديــدة .فــي عام
 ،2010اسـتـمـلـكــت مــؤسـســة الـكـهــربــاء
ق ـط ـعــة أرض ب ـم ـســاحــة خ ـم ـســة آالف
مـتــر م ـج ــاورة للمستشفى الحكومي
إلنـشــاء محطة تحويل رئيسية على
ت ــوت ــر  220ك ـي ـل ــوف ــول ــت ب ـس ـع ــة 140
م ـي ـغــاواط السـتـيـعــاب الـطـلــب املـتــزايــد
ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء .ك ـمــا وق ـعــت ع ـق ـدًا مع
مديرية الهندسة في الجيش اللبناني
للمباشرة باستمالك خط توتر عالي
 220كيلوفولت من معمل الزهراني الى
املحطة الجديدة .اإلستمالك لم يعقبه
مباشرة بالتنفيذ في ظل وعود متكررة
من وزراء الطاقة واملياه املتعاقبني بأن
تـشـيـيــد امل ـح ـطــة س ـي ـبــدأ قــري ـبــا .خطة
الـكـهــربــاء الـتــي أقــرهــا مجلس ال ــوزراء
في أيلول الفائت ،شملت إنشاء محطة
تـ ـح ــوي ــل واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث خ ـ ـطـ ــوط ن ـقــل
جديدة .لكن مصادر تمويلها لم تؤمن
بعد.

تقرير

واملـيــدالـيــات عـلــى الـفــائــزيــن .وف ــاز بــاملــراتــب
الثالث االربع األولى عن فئة الشباب :محمد
رحال وجعفر موسى وصافي ّ
ّ
رحال وهادي
ّ
مــوســى ،وعــن الـقــدامــى نبيل رح ــال وجمال
ّ
رحال وحسني جلول وفهمي عبيد.

¶¶¶
تنظم كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
األميركية ،التاسعة من صباح اليوم ،ندوة
ع ــن ه ـنــدســة ال ـط ــرق ــات لـلـجـســم األكــادي ـمــي
واالستشاري ،في إطار «سلسلة محاضرات
منير خطيب اندروود الهندسية» ،في مركز
أفرام ،في حرم جبيل.

¶¶¶

أكاديمية
الجمال
لالجئات

أطلقت مؤسسة «لوريال للمسؤولية االجتماعية» البرنامج التعليمي الخيري « الجمال من أجل حياة أفضل» للفتيات الالجئات في بر
الياس ،بالتعاون مع مؤسسة «كياني» برئاسة نورا جنبالط ،والجامعة األميركية في ييروت وبرنامج االغذية العاملي .املشروع يستهدف
الشابات اللواتي حرمن دخــول الصفوف والتعلم بحسب البرنامجني اللبناني أو السوري ،ويؤمن لهن تدريبًا احترافيًا ّيسهل إعادة
(تصوير هيثم املوسوي)
دمجهن في املجتمعات ،من خالل تعلم مهنة تساعدهن في خدمة انفسهن وبالتالي عائالتهن.

أخيرًا ...نقابة لـ«العلوم المعلوماتية»
زينب إسماعيل
ّ
أخيرًا ،تمكن حملة اختصاصات علوم
املعلوماتية من الحصول على رخصة
من وزارة العمل إلنشاء نقابة خاصة
بهم .الــوصــول إلــى الرخصة استغرق
ح ــوال ــى ع ــام ــن م ــن ع ـم ــل املــؤس ـســن
واملـحــامــن بسبب الطبيعة املتشعبة
ملـجــال الـعـلــوم املـعـلــومــاتـيــة .وبحسب
امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن« ،إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـمـ ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــة
سـيـبــدأ قــريـبــا» ،بـعــد إجـ ــراءات إداري ــة
كــال ـت ـصــديــق ع ـلــى األن ـظ ـم ــة الـخــاصــة
ون ـش ــره ــا ،وق ـب ــول ط ـل ـبــات االن ـت ـســاب
وتحصيل الرسوم.
النقابة التي تختص بحاملي شهادات
علوم املعلوماتية ومــا تتضمنها من
اخـتـصــاصــات bioinformatics) MIS,
 ،)Business computer, ICTستستقبل
االس ــات ــذة وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال ال ـحــرة
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
م ـج ــال امل ـع ـلــومــات ـيــة .ب ـح ـســب رئـيــس
ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة ل ـل ـن ـقــابــة رام ــي
سانتينا« ،الــدافــع األس ــاس لتأسيس
النقابة هو ضرورة نيل أصحاب هذه

االخ ـت ـص ــاص ــات ن ــوع ــا م ــن ال ـح ـمــايــة،
عبر اشــراكـهــم فــي الـصـنــدوق الوطني
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وضـ ـ ـم ـ ــان
الشيخوخة والتقاعد ،وتأمني حقهم
في االستفادة من خدمات التأمني لهم
ولعائالتهم» .تحقيق هــذه الخدمات
س ـي ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا بـ ـع ــدد املـنـتـسـبــن
ّ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل م ـن ـهــم
(مـبــدئـيــا) دف ــع  300أل ــف لـيــرة سنويًا
رسـ ــم ان ـت ـس ــاب الـ ــى ال ـن ـقــابــة .وت ـنــوي
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة إقـ ــامـ ــة ن ـ ــدوات
وورش ــات تــدريــب للعاملني فــي مجال
املعلوماتية لضمان املتابعة املستمرة
لـلــدراســات والـخـطــط فــي املـجــال الــذي
يشهد حركة تطور سريعة ومستمرة،
ً
فضال عن لعبها دور صلة الوصل بني
الجامعات (واملعاهد) وأسواق العمل،
الخ...
أهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ب ـح ـس ــب ه ـي ـئ ـت ـهــا
ّ
التأسيسة ،تتركز على «حماية املهنة
وتشجيعها ورفــع مستواها والــدفــاع
عــن مصالحها والـعـمــل عـلــى تقدمها
وت ـطــورهــا عـلــى كــافــة ال ـص ـعــد ،رعــايــة
مـ ـص ــال ــح أع ـ ـضـ ــاء الـ ـنـ ـق ــاب ــة والـ ــدفـ ــاع
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ع ــن ح ـقــوق ـهــم وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـســن
مستواهم وأوضاعهم وفقًا للقوانني،
إنـشــاء مـشــاريــع ريــاضـيــة واجتماعية
وت ـع ــاون ـي ــة اس ـت ـهــاك ـيــة ألع ـضــائ ـهــا،
تــوثـيــق ال ـت ـعــاون بــن أص ـحــاب العمل
والـعــامـلــن فــي املـهـنــة واي ـج ــاد وثيقة
مــن التفاهم املتبادل والسعي الجدي
لحل كل خــاف ينشأ بينهما بالطرق
الحبية وباملفاوضات ،وأخـيـرًا تقديم

أصحاب هذه االختصاصات
يفتقدون الى أي نوع من الحماية
املساعدات املهنية واملادية ألعضائها
ضمن اإلمكانيات املتوفرة لديها».
يــذكــر أن قــرار تأسيس «نقابة العلوم
امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» نـ ـش ــر فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ف ــي أيـ ــار ال ـفــائــت،
والـ ـصـ ـفـ ـح ــة الـ ـت ــي انـ ـش ــأتـ ـه ــا ال ـه ـي ـئــة
التأسيسية على مــوقــع فيسبوك هي
الوسيلة الوحيدة حتى اآلن للتواصل
بينها وبني الراغبني في االنتساب.

يعتصم األســاتــذة املتعاقدون في الجامعة
اللبنانية ،الــواحــدة إال ربـعــا مــن بـعــد ظهر
اليوم ،للمطالبة بتسريع عمل اللجنة املكلفة
بتحديد الحاجات وبإقرار ملف التفرغ ،أمام
اإلدارة املركزية في الجامعة.

¶¶¶
ّ
ت ــوق ــع ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـع ــاش ــرة من
صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،م ــذك ــرة تـ ـع ــاون م ــع وزارة
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة ومـنـظـمــة الـيــونـيـســف،
ب ـ ـهـ ــدف إن ـ ـشـ ــاء مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات ل ــابـ ـتـ ـك ــار فــي
الجامعة اللبنانية ودعم الطالب وتدريبهم
وإتاحة املجال أمامهم لتطوير مشاريعهم
وأف ـك ــاره ــم ،ف ــي مـبـنــى الـ ـ ـ ــوزارة -مـسـتــديــرة
العدلية ـ ـ بيروت.

¶¶¶

«دعم األسرة» في المبرات

محمية ممرضات زغرتا

جائزة المهندسين للمشاريع اإلنشائية

افتتح املركز اإلسالمي الثقافي في ّ
مجمع
اإلمامني الحسنني التابع لجمعية املبرات
ُ
الخيرية «مركز دعم األسرة» ،الذي يهدف إلى
تأهيل األسرة ومعالجة مشاكلها .وألقى السيد
علي فضل الله كلمة دعا فيها املحاكم الشرعية
الى أن تأخذ في االعتبار أهلية الزوجني لتكوين
أسرة مستقرة ،إلى جانب األخذ في االعتبار
الشروط الصحية .وقال إن املركز الجديد يسعى
إلى إحداث تغيير في طريقة التفكير وأسلوب
التعامل داخل األسرة ،وأن يشكل عامال إيجابيًا
في النهوض بها ومعالجة خالفاتها.

احتفلت بلدية زغرتا ـ ـ اهدن ونادي روتاري
زغرتا ـ ـ الزاوية بـ 47ممرضة من القضاء
قضني ربع قرن وأكثر في عملهن ،وجرى
توزيع نصوب األرز عليهن لتصبح شجرًا في
الغابة تحمل اسم كل واحدة منهن .وقدمت
ً
مديرة املحمية ،سندرا كوسا ،شرحًا مفصال
عن أهمية املحمية وتنوعها البيولوجي
وخطة إدارتها .وقد وزعت منشورات عنها
للممرضات قبل أن يتوجهن إلى البقعة
املخصصة للغابة حيث غرست كل ممرضة
أرزتها.

فازت خمسة مشاريع تخرج في الهندسة
اإلنشائية من أصل  29شاركت في املسابقة
التي نظمتها رابطة اإلنشائيني في نقابة
املهندسني في بيروت ،برعاية رئيس اتحاد
املهندسني اللبنانيني النقيب جاد تابت .واتخذ
مجلس النقابة قرارًا باملوافقة على إنشاء
جائزة للمشاريع املميزة في الهندسة االنشائية
واعتمادها لتصبح جائزة سنوية تنظم كل عام
لتحفيز الطالب على اختيار هذا االختصاص
الذي يتعامل مع تصميم املنشآت التي تدعم
وتقاوم األحمال والزالزل وتأثيرات الطبيعة
والحروب.

تـحــاضــر زه ـيــدة دروي ــش ج ـبــور ،األس ـتــاذة
الـ ـب ــاحـ ـث ــة ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،عــن
«الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــونـ ـي ــة :هـ ـم ــومـ ـه ــا ،ت ـح ــوالت ـه ــا
وتجلياتها على الساحة األدبية في لبنان»،
ضمن سلسلة لـقــاءات «الجامعة الصيفية
 ،»2018بدعوة من املكتبة العامة في سبعل
بالتعاون مع جمعية «ملح األرض» ،الرابعة
مــن بعد ظهر غــد ،فــي مــدرســة راشـيــل اده ـ ـ
سبعل.

¶¶¶
ي ـخـ ّـرج مــركــز سـبـلــن لـلـتــدريــب دفـعــة الـعــام
 ، 2018السابعة والنصف من مساء اليوم،
برعاية مدير عــام التعليم املهني والتقني
سـ ــام ي ــون ــس ،وفـ ــي ح ـض ــور امل ــدي ــر ال ـعــام
لألونروا كالوديو كوردوني.

