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مجتمع

مجتمع
ّ
تحقيق منذ سنوات طويلة ،تتوالى «أجــزاء» مسلسل السيول في البقاع الشمالي ،وتتنقل أحداثها بين الهرمل ورأس بعلبك والقاع وغيرها ،لكن وفق
«سيناريو» واحد« :شتوة» أولى يتبعها سيل جارف ّ
فزيارات تفقدية للبلدات المنكوبة ،ثم عبارات تعاطف ووعود بمسح
يتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات،
ُ
لألضرار ،تليها وعود بدفع التعويضات (ال ُتدفع أبدًا) ودعوات إلى خطط لدرء الكوارث (ال ت ّ
طبق أبدًا) ...ثم «إلى اللقاء» مع سيل آخر ...وهكذا!

ُ
ّ
فيضانات فأضرار فوعود ...ال تطبق

سيول البقاع :ليس للكوارث من يواجهها!

تقرير

معمل نفايات بالط

محرقة أم «كبش محرقة»؟
عام  ،2016وافقت بلدية بالط (قضاء
جبيل) على الترخيص لشركة «أوفــراج»
البلدة .أشغال
بإنشاء معمل نفايات في
ّ
المشروع بــدأت قبل أشهر ،إال أن البلدية
وبعض أهالي البلدة «استفاقوا» ،قبل
أسابيع ،على «ضرر» سينجم عن المعمل.
ال ـشــركــة الـ ُـم ـن ـفــذة تــؤكــد «قــانــون ـي ّــة»
معملها ،وخبراء بيئيون يؤكدون أن ال
عالمات استفهام حول المشروع
ليا القزي

التعديات على الملك العام ومجاري السيول تزيد من أضرارها عامًا بعد عام (األخبار)

رامح حمية
فــي أي ــار  ،2017قطع رئـيــس الحكومة
سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء
املنعقدة فــي ال ـســراي ،وتــابــع مــع عدد
م ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـب ــر ش ــاش ــات ات ـص ــال
تلفزيوني موصولة بمحافظة البقاع،
مـ ـ ـن ـ ــاورة ح ـي ــة لـ ــ«خـ ـط ــة االس ـت ـج ــاب ــة
للكوارث واألزمات الخاصة بمحافظة
بعلبك – الهرمل» ،نظمتها وحدة إدارة
م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث ال ـتــاب ـعــة لـبــرنــامــج
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي (.)UNDP
وحـ ــاكـ ــت املـ ـ ـن ـ ــاورة ت ـم ــري ـن ــا م ـيــدان ـيــا
لسيناريو فـيـضــان عـلــى ضـفــاف نهر
ال ـ ـعـ ــاصـ ــي .ي ــومـ ـه ــا أثـ ـن ــى الـ ـح ــري ــري
ّ
عـلــى ج ـهــود مـنــظـمــي املـ ـن ــاورة ،وأك ــد
«دعــم الحكومة ووضــع إمكاناتها في
تصرفهم ليستطيعوا القيام باملهمات
املنوطة بهم في مثل هذه الحاالت».
و«م ـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت» هــو تـمــامــا ما
ح ــدث ي ــوم الـجـمـعــة ف ــي ب ـلــدة الـلـبــوة
فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .إذ اج ـتــاح سيل
قــادم من جــرود عــرســال ،في السلسلة
الشرقية ،ساحة البلدة وأحد أحيائها
وج ــرف معه س ـيــارات وألـحــق أض ــرارًا
جـسـيـمــة بـشـبـكــات ال ـص ــرف الـصـحــي
والكهرباء واملياه وباملحالت التجارية
عـلــى ال ـطــريــق ال ــدول ـي ــة .كـمــا أدى إلــى
ح ـج ــز آالف امل ـت ــوج ـه ــن إل ـ ــى ال ـب ـقــاع
ال ـش ـم ــال ــي فـ ــي سـ ـي ــاراتـ ـه ــم ل ـس ــاع ــات
ّ
الجرافة الوحيدة
طويلة .فيما كانت
ال ـتــي تملكها الـبـلــديــة ت ـصــارع إلزال ــة

مــا أمـكــن مــن الـصـخــور واألتــربــة التي
ق ـط ـعــت ال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ،بـمـســاعــدة
عناصر مركز الدفاع املدني في البلدة.
فيما ســارعــت «وح ــدة إدارة ال ـكــوارث
فــي بعلبك ـ ـ ـ الـهــرمــل» إل ــى االجـتـمــاع
في مبنى املحافظة ،وطلبت مساعدة
وزارة األشغال العامة بإرسال جرافات
ك ـب ـي ــرة إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ـصـ ـخ ــور والـ ــوحـ ــول
والعوائق من الطرقات.
ّ
س ـي ــل الـ ـلـ ـب ــوة أك ـ ـ ــد امل ـ ــؤك ـ ــد ،وه ـ ــو أن
«الكارثة» تكمن في أن أحدًا غير جاهز
ملواجهة أي كــارثــة طبيعية .إذ إن 21
مركزًا للدفاع املدني في منطقة بعلبك
ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل ،تـمـتــد ب ــن ب ـلــدتــي الـقـصــر
ً
والقاع الحدوديتني شماال إلى بدنايل
والـنـبــي شيت جـنــوبــا ،ال تملك سوى
جــرافــة كبيرة واح ــدة وث ــاث جــرافــات
ص ـغ ـي ــرة مـ ــن نـ ـ ــوع «بـ ــوب ـ ـكـ ــات» و10
سـيــارات إسـعــاف ،ناهيك عــن النقص
ال ـفــادح فــي الـعــديــد .إذ يبلغ مجموع
ع ـنــاصــر ه ــذه امل ــراك ــز ( 56م ــع بعض
امل ـت ـطــوعــن) ،وف ــي بـعـضـهــا ال يــوجــد
أكثر من عنصر واحد!
مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ــدن ـ ــي ق ــال ــت
ل ــ«األخ ـب ــار» إن نـقــص ال ـعــديــد سببه
عــدم توقيع مرسوم تثبيت متطوعي
ال ــدف ــاع امل ــدن ــي .ولـفـتــت إل ــى أن نقص
اآلل ـي ــات «تـعــانــي مـنــه مـعـظــم املـنــاطــق
اللبنانية ،وإن بـتـفــاوت ،لـعــدم إجــراء
املديرية مناقصات لـشــراء آلـيــات منذ
زمن بعيد».
نــائــب املـنـطـقــة ع ــن ح ــزب ال ـلــه إي ـهــاب

ح ـمــاده وص ــف «الـنـقــص ال ـف ــادح» في
ال ـع ـن ــاص ــر وامل ـ ـع ـ ــدات وال ـت ـج ـه ـي ــزات
بأنه «استهتار بحياة الـنــاس» ،الفتًا
إل ــى ح ــادث ــة احـ ـت ــراق ف ـتــى ف ــي مـنــزلــه
فــي ب ـلــدة الـهــرمــل ل ـعــدم ام ـتــاك مركز
الـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي آل ـي ــة إطـ ـف ــاء صـغـيــرة
يمكنها الوصول إلى األحياء الضيقة.
وق ــال إن امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـلــدفــاع املــدنــي
ّ
ري ـم ــون خ ــط ــار «ال ـ ــذي زرن ـ ــاه مــؤخ ـرًا
لــم يـبــد تـجــاوبــا فــي مـعــالـجــة النقص
في املحافظة ،ونحاول عبر البلديات
وح ــزب الـلــه تغطية بـعــض الـحــاجــات
الضرورية».

جرافة واحدة و 10سيارات
إسعاف لـ  21مركزًا تعاني
من نقص فادح في العديد
ال رقابة على األشغال وال التزام
بالمواصفات والبلديات عاجزة
عن مواجهة التعديات
أمني سر «وحدة وحدة إدارة الكوارث
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل» املهندس جهاد
حيدر أكد لـ«األخبار» أن دور الوحدة
«وقائي» .إذ إنها رفعت تقارير لوزارة
الداخلية والبلديات بـضــرورة اتخاذ
ترتيبات بهدف درء مخاطر السيول،

وعـ ــدم ال ـس ـم ــاح بــال ـب ـنــاء ف ــي م ـجــاري
األنـهــر والسيول «إال أن األمــور تــزداد
س ــوءًا عــامــا بـعــد عـ ــام» .ول ـفــت إل ــى أن
س ـي ــل ال ـل ـب ــوة األخـ ـي ــر «س ـل ــك م ـج ــراه
الـطـبـيـعــي .لـكــن ال ـت ـعــديــات عـلــى حــرم
م ـجــراه والـكـيــوسـكــات املـنـتـشــرة على
امللك العام واملعتدية على الطريق في
ساحة البلدة زاد من األضرار املادية»،
ّ
وه ــو مــا أكـ ــده رئ ـيــس الـبـلــديــة محمد
رب ــاح ،مشيرًا إلــى أن «هــذه التعديات
م ــوج ــودة م ـنــذ ع ــام  1967ول ـيــس في
إمكان البلدية إزالتها».
مناورة العام املاضي ترافقت أيضًا
مع وعــود بإنشاء بــرك لــدرء مخاطر
الـسـيــول عــن ال ـب ـلــدات امل ـه ــددة ،وهــو
ّ
مـ ــا يـ ــؤكـ ــده ح ـ ـيـ ــدر ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن
هــذه الـبــرك «كــانــت جــاهــزة وتحتاج
للتمويل ،وتم بحث ذلك بني رئاسة
الحكومة والـ  ،UNDPلكن لم يتوافر
التمويل بعدما تبني أن الـبــرك التي
نفذت في رأس بعلبك سابقًا انهارت
مع أول سيل لعدم وجود رقابة على
األشغال وعدم تنفيذها باملواصفات
الفنية املطلوبة .بل إن ما ينفذ اليوم
من أشغال في مجرى السيل في رأس
بعلبك أكثر ســوءًا ،وهــذا هــدر للمال
ال ـع ــام واس ـت ـخ ـفــاف بـ ـ ــأرواح ال ـنــاس
ومصالحهم»!
م ـصــدر ف ــي «وح ـ ــدة إدارة الـ ـك ــوارث»
ق ــال إن ـهــا رف ـعــت ت ـقــري ـرًا إل ــى رئــاســة
مجلس الـ ــوزراء يشير بشكل واضــح
إل ــى مـجـمــوعــة ن ـقــاط ال بــد مــن األخــذ

بها وإال ستكون األضرار أكبر في كل
م ــرة .وي ـشــرح الـتـقــريــر ال ــذي حصلت
«األخـ ـب ــار» ع ـلــى نـسـخــة م ـنــه طبيعة
م ـنــاخ ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي ال ـتــي تسمح
بـتـشـكــل ال ـس ـي ــول ،وال ـت ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـ ـطـ ــرق ومـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـسـ ـي ــول وأق ـن ـي ــة
التصريف واألمالك العامة وعدم قدرة
البلديات على منع هذه التعديات على
رغم أن هذا «ال يعفيها من املسؤولية».
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر إلـ ــى «ال ــرع ــون ــة في
دراسـ ـ ـ ـ ــة وتـ ـل ــزي ــم األش ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ال
تراعي السالمة العامة وتنفذ من دون
رقــابــة وخــافــا للشروط واملــواصـفــات
الفنية» ،وإلــى «غياب املنهج العلمي
وع ــدم إن ـشــاء كــواســر وتـقـنـيــات إنــذار
مبكر وعــدم أخذ الــدروس من حوادث
ال ـس ـيــول ال ـســاب ـقــة» .وي ـل ـفــت الـتـقــريــر
إل ــى أن «ال ـث ــاب ــت ال ـع ـل ـمــي ف ــي ك ــل ما
يحصل أن كلفة الوقاية من الكوارث
تبلغ دوالرًا واح ـدًا ،فــي مقابل عشرة
دوالرات في حال عدم الوقاية»!
إلى ذلك ،أنهت فرق من الجيش أمس
مسح أضرار السيل في اللبوة ،وتلقى
أبـنــاء الـبـلــدة وع ـدًا مــن رئـيــس الهيئة
ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة الـ ـل ــواء م ـح ـمــد خير
بدفع التعويضات فور إنجاز ملفات
امل ـ ـسـ ــح .ع ـل ـم ــا أن ال ـت ـع ــوي ـض ــات عــن
أضرار السيل الذي ضرب بلدات رأس
بعلبك وطــاريــا وشمسطار وكـفــردان
ُ
في حزيران املاضي لم تدفع بعد .فيما
ُ
لم تدفع تعويضات ملربي األسماك في
الهرمل منذ عام !2006
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واد مـحــاط بمنطقة حرشية فــي بلدة
ٍ
ب ــاط (ق ـض ــاء ج ـب ـيــل) ،ف ــي ع ـقــار تــابــع
لــوقــف املطرانية ُاملــارونـيــة ،تـحـ ّـول إلى
مدينة صناعية أطلق عليها ـ ـ تلطيفًا
ـ ـ وصف «بيئية» ،رغم اقتالع مساحات
من الصخور واألشجار .املشروع يملكه
ّ
العتيق
عـضــو املـجـلــس الـبـلــدي عـبــدو
ال ـ ــذي اس ـت ــأج ــر األرض م ــن وقـ ــف مــار
م ـ ــارون ـ ـ ـ ـ عـمـشـيــت ،وبـ ــدأ الـعـمــل عليه
منذ أكثر من سنتني ،من دون أن يبالي
أ ُحــد ّبالتشوهات التي لحقت بالعقار
املصنف ٌ
قسم منه «منطقة غابات».
فجأةّ ،
احتد النقاش ،قبل أسابيع ،حول
معمل للنفايات تنوي شركة «أوفــراج»
إنشاءه في «املنطقة الصناعية» .وألن
م ـل ــف ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ل ـب ـن ــان غ ــال ـب ــا مــا
ارت ـب ــط بـصـفـقــات وس ـم ـس ــرات ،س ــادت
«قناعة» بني أهالي البلدة بأن ما ُيبنى
ُ
ب ــن ب ـيــوت ـهــم ه ــو «مـ ـح ــرق ــة» ،ســتـنـقــل
إلـيـهــا نـفــايــات جبيل وأقـضـيــة أخ ــرى،
ّ
ّ
وصحية.
وستتسبب بأضرار بيئية
الـعـمــل عـلــى امل ـش ــروع ب ــدأ مـنــذ أشـهــر،
ّ
بـعــدمــا كــلــف املـجـلــس الـبـلــدي الـشــركــة،
فـ ــي  11تـ ـم ــوز  ،2016إن ـ ـشـ ــاء امل ـع ـمــل
مــن دون أن يـبــدي اح ــد اع ـتــراضــا .فما
س ـ ّـر االعـ ـت ــراض امل ـس ـت ـجـ ّـد؟ «ل ــم نعرف
باملشروع إال بعد أن اختلفوا في البلدية
بــن بـعـضـهــم» ،يـقــول املـحــامــي موسى
ّ
اب ــراه ـي ــم أحـ ــد س ــك ــان ب ـ ــاط .وهـ ــو ما
ّ
ّ
يتسق مع معلومات بأن املعمل تحول
ّ
العتيق
«كبش محرقة» في الصراع بني
ورئيس البلدية أنــدره القصيفي حول
انـتـقــال رئــاســة البلدية مــن الـثــانــي الى
األول مــع بـلــوغ والي ــة املجلس البلدي
منتصفها بعد  7أشـهــر مــن اآلن ،وفق
اتفاق سابق بينهما.
«فـ ــي  ،2016ط ـل ـبــت وزارة الــداخ ـل ـيــة،
ّ
بـسـبــب أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات ،م ــن ك ــل بلدية
ّ
حل مشكلة نفاياتها» ،يقول القصيفي
لـ«األخبار» .رسا الخيار على «أوفراج»
بعدما عرضت التقنيات التي تملكها
وت ـفــاص ـيــل املـ ـش ــروع .ف ــي  4آب ،2016
أعلنت البلدية إعــداد دراســة تقييم أثر
بيئي ،ودعــت األهــالــي إلــى اجتماع في
صالة الكنيسة .وكــان ُيفترض أن يتم
ّ
الـتـنـسـيــق ف ــي ك ــل امل ــراح ــل م ــع رئـيــس
ّ
ولكن ّ
«مرت سنة ونصف سنة،
البلدية،
ب ـعــد إرس ـ ــال تـقـيـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي إلــى
وزارة الـبـيـئــة ،مــن دون أن ُيـتــابــع أحــد
األمر معي» ،بحسب رئيس البلدية.
استأجرت «أوفراج»  10آالف متر مربع
مــن الـعـقــار ( 756تـبـلــغ مـســاحـتــه نحو
 50ألــف متر مربع) ،املصنف إلــى ثالث
مناطق E3 :و E4ومنطقة غابات .يقول
القصيفي إن األرض املستأجرة تقع في
ّ
«ونصت املوافقة املبدئية
منطقة غابات،
م ــن وزارة الـبـيـئــة عـلــى أن تستحصل
ال ـشــركــة ع ـلــى تـصـنـيــف ج ــدي ــد» .هـنــا،
ّ ّ
ـردد أن
تـقــع «الـقـطـبــة امل ـخ ـف ـيــة» .إذ ي ـت ـ
نــائــب رئـيــس البلدية ف ــادي أوب ــة ،بناء
على تفويض يملكه من رئيس البلدية،
ّ
ً
وق ــع للشركة تـعــديــا عـلــى الترخيص
ّ
يفيد ب ــأن الـشــركــة ستبني مستودعًا

توسيع مركز حبالين

خبراء بيئيون :لماذا لم يتم الدفاع عن البيئة لدى افتتاح مدينة صناعية؟ (الحركة البيئية اللبنانية)

ً
وليس معمال .وقد أحال رئيس البلدية
املعاملة على التفتيش املركزي بحجة
انــه سحب التفويض من نائبه قبل أن
يوقع األخير تعديل الرخصة.
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ـســلــح رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الـشــركــة ري ـمــون م ـتــري برخصة
بناء صــادرة عن البلدية في  16شباط
 ،2017وتــرخـيــص مــن وزارة الصناعة
صادر في  6أيار  ،2017وموافقة مبدئية
من وزارة البيئة صــادرة في  28شباط
ّ
ّ
ـي «سـحــب
 .2017وي ــؤك ــد أن الـقـصـيـفـ ّ
التفويض من نائبه بعد أن ُ وقع األخير
ّ
ّ
تـعــديــل تــرخـيــص الـبـنــاء املـتـعــلــق بكل

خالف على رئاسة البلدية يوقف
أشغال المعمل «احترازيًا»
املـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة ،وال عــاقــة ملعمل
النفايات باملوضوع».
فــي التاسع مــن الشهر ال ـجــاري ،أرســل
ال ـق ـص ـي ـفــي ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي ف ــي ج ـب ـيــل ب ــوج ــود
«تـعــديــات ومخالفات وردم ـيــات ضمن
ال ـع ـقــار  756ب ــاط وم ـنــه عـلــى األم ــاك
ّ
ال ـعــامــة ال ـن ـهــريــة .إض ــاف ــة إل ــى أن هــذا
أمر مباشرة
العقار لم يستحصل على ٍ
عمل من املراجع املختصة .ولــم ُيسمح
لشرطة البلدية القيام بالكشف امليداني
ع ـلــى األعـ ـم ــال ال ـج ــاري ــة ع ـل ـيــه» ،طالبًا

ّ
وقــف األعـمــال .الخميس املــاضــي ،تبلغ
متري ،من مخفر جبيل ،وقف األعمال،
«اح ـت ــرازي ــا وإلـ ــى ح ــن ال ـق ـيــام ببعض
ّ
التعديالت» .يلفت متري الى أن القرار
ّ
«يشمل كــل املنطقة الصناعية وليس
ّ
معمل الـنـفــايــات فـقــط ألن الـ ّعـقـ ُـار غير
مفروز»ُ ,متحديًا «من يقول إننا ننشئ
محرقة أن ُي ّ
قدم أدلته».
م ـع ـم ــل م ـع ــال ـج ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـبــة
املنزلية عبر الفرز واإلنحالل الحراري
( ،)»pyrolysis and gasificationبحسب
توصيف «أوفراج» ،بحاجة إلى  200طن
ُ
كي يعمل ،فيما تنتج بالط بني  25و30
ّ
طنًا يوميًا ،وال يتعدى حجم نفايات كل
قضاء جبيل  165طنًا في اليوم .متري
يــؤكــد أن «املـعـمــل قــائــم عـلــى ال ـفــرز من
املـصــدر ،والتزمنا البدء ب ــ 100طــن ،من
بالط والبلدات املحيطة» ،نافيًا أن تكون
ه ـنــاك أي ات ـفــاقــات السـتـقـبــال نـفــايــات
أقضية أخــرى .كما نفى ّ
تسبب شركته
بأي أضرار بيئية« ،فنحن مستأجرون
ّ
من عبدو العتيق ،وكــل األشـغــال كانت
م ــوج ــودة مــن ق ـب ــل ...كــانــت ه ـنــاك ُمهل
لــاعـتــراضــات ،وقــامــت البلدية بتقييم
األث ــر البيئي ،فـلـمــاذا لــم يعترض أحد
حـيـنـهــا؟» .ي ـ ّ
ـرد القصيفي« :طـلـبــت من
ّ
الدرك وقف األشغال ،فقيل لي إن الشركة
ّ
ّ
تملك كل التراخيص ،وإن القوى األمنية
راسلت في الشهرين املاضيني وزارات
الـصـنــاعــة والـبـيـئــة وال ـطــاقــة والصحة

والــزراعــة والتنظيم املدني من دون أي
جواب».
ّ
من ُيغطي أعمال الشركة إذًا؟ «أصابع
ُ
االتهام» تشير إلى العتيق الــذي يؤكد
ّ
فــي ات ـصــال مــع «األخـ ـب ــار» أن «رئـيــس
البلدية هو من أتى باملشروع» .وأوضح
ّ
أن العقار  756منطقة صناعية «وتوجد
ع ـل ـي ــه  6أو  7مـ ـش ــاري ــع ،غ ـي ــر مـعـمــل
النفايات».
النقمة الشعبية ّ
ضد املشروع تتصاعد.
ي ـقــول مــوســى ابــراه ـيــم إن وج ـهــة نظر
الـشــركــة غـيــر مقنعة لــأهــالــيُ :
«سـ ّـمــي
املـشــروع بالتفكك ال ـحــراري ،فقلنا لهم
ّ
ه ــذا اس ـمــه حـ ــرقّ ،ردوا بـ ــأن ل ــن تنتج
عـنــه رائ ـحــة .املشكلة هــي غـيــاب الثقة.
الناس مقتنعون باالنعكاسات السلبية
ل ـل ـم ـشــروع ك ـت ـ ّـدن ــي أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــارات
املحيطة ،وأزمــة املــرور التي سيتسبب
بها على الطريق الضيقة ،والتلوث».
فــي املقابل ،يؤكد ثالثة خـبــراء بيئيني
ّ
تحدثت إليهم «األخبار» أن معمل بالط
هو «فرز ومعالجة صناعية للنفايات،
بــاسـتـخــدام تقنية مـتـقــدمــة .املـعـمــل لن
ُ
يـكــون لــه داخـ ــون ،وال ـح ــرارة تستخدم
للتسخني» .ويـســأل الخبراء البيئيون
«مل ــاذا لــم يعترض أي مــن البيئيني لو
ك ــان ه ـنــاك م ـحــرقــة؟ وملـ ــاذا ل ــم يحصل
تحرك ّ
ّ
ضد املعمل فور البدء باألعمال؟
وملـ ــاذا ل ــم يـتــم ال ــدف ــاع ع ــن الـبـيـئــة لــدى
افتتاح مدينة صناعية؟».

رفض اتحاد بلديات جبيل ،عام ،2016
أن يكون جز ّءًا من خطة وزارة الداخلية
والبلديات لحل أزمة النفايات .والسبب
«اكتفاؤه الذاتي» بمركز حبالني ملعالجة
الصلبة ،املوجود منذ
النفايات املنزلية
ّ
ُ
 ،1983وترسل إليه كــل نفايات بلدات
قضاء جبيل مجانًا.
ّ
حــال ـيــا ،حــضــر االت ـح ــاد دف ـتــر شــروط
لتلزيم أعـمــال تطوير وتشغيل مركز
حـبــالــن ،بطريقة املناقصة العمومية.
وسـتـتـضـمــن امل ـعــال ـجــة :ال ـفــرز ال ـيــدوي
وامليكانيكي ،تسبيخ امل ــواد العضوية،
والطمر الصحي .يوضح رئيس الجهاز
الـهـنــدســي ف ــي ات ـح ــاد ب ـلــديــات جـبـيــل،
م ـي ـش ــال خ ـل ـي ـفــةّ ،أن امل ــرك ــز ال ـجــديــد
سيشمل «منطقة استقبال النفايات،
م ـع ـمــل الـ ـف ــرز الـ ـي ــدوي وامل ـي ـكــان ـي ـكــي،
م ـع ـمــل ال ـت ـس ـب ـيــخ ل ـل ـم ــواد ال ـع ـضــويــة،
املطمر الصحي ومناطق لتخزين املواد
القابلة للتدوير والكومبوست» .املركز
الــذي يـفــرز حاليًا  %40مــن النفايات،
ُ
«سيصبح قــادرًا على فرز  %100من
النفايات ،ومدة استخدامه  15سنة».
املشاكل التي كــان ُيعاني منها مركز
ّ
حبالني حتمت تطويره .يشير خليفة
ّ
Sanitec
الى أنه
«بسبب إخالل شركة ُ
ّ
بالعقد ،شــبــت حــرائــق بــاملــركــز وأقـفــل
مـجــرى املـيــاه ولــم ُينشئوا معمل فرز
ُ
ن ـف ــاي ــات .ف ـ ـ ّـض ال ـع ــرض م ــع ال ـشــركــة،
ُ
فعت دعــاوى قضائية ضدها  ،قبل
ور ُ ّ
ُ
أن نسلم شركة باتكو متابعة األعمال».
العقد مع «باتكو» ينتهي بعد  5أشهر،
«ونـ ـح ــن ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ـج ـلــس وزراء
إلقرار دفتر الشروط».

مصرف لبنان

طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم
عم ًال بأحكام قانون النقد والتسليف ،يعلن مرصف لبنان عن رغبته بيع العقارات واالقسام التالية بوضعها املادي والواقعي والقانوين عن طريق إستدراج عروض بالظرف املختوم:

املنطقة العقارية

الدكرمان
الشياح
حارة حريك
شمالن
املزرعة
االرشفية
القبة
رأس بريوت
مكسة
حامنا
الشياح

رقم العقار

رقم القسم

املساحة التقريبية
م.م.

الوصف

553
6864
2249
439
740
3676
576
1133
230
1688
5746

40
14 A
10 A
12
5
12
أقسام عدد 6
30 B
أقسام عدد 31

250
220
202
145
187
185

شقة سكنية يف الطابق الثاين  -طريق عام صيدا بولفار رياض الصلح يف مبنى بنك البحر املتوسط

أقسام عدد 3

شقة سكنية يف الطابق الرابع بناية الرابيه  -منطقة طريق املطار بني  FANTASY WORLDودوار الجندولني

شقة سكنية قي الطابق السادس  -أوتوسرتاد هادي نرصالله بالقرب من LYCEE DE LA FINESSE
شقة سكنية يف الطابق الثالث
شقة سكنية يف الطابق االول  -منطقة رأس النبع  -شارع كرم الغزاوي
شفة سكنية يف الطابق التاسع  -السيويف قرب WATER MASTER
مستودع ومحل وأربع شقق سكنية  -منطقة خلدة بالقرب من محالت  HAWA CHICKENوجابر جابر
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شقة سكنية يف الطابق السادس  -شارع أسرتاليا مقابل IMPERIAL HOTEL
محالت وشقق سكنية بالقرب من البلدية وساحة البلدة
قطعة أرض ضمنها محطة محروقات عىل طريق ضهر البيدر  -محطة الصياد سابقاً
ثالث صاالت عرض عىل طريق املطار القديم بجانب AUTO KHALED

ميكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كيل او جزيئ.
ميكن اإلطالع عىل ملفات العقارات واألقسام املذكورة ورشوط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية األصول العقارية واملالية  -مرصف لبنان الطابق الخامس املبنى  - Bبريوت هاتف  01/343302أو  01/343304أو
 01/750000مقسم رقم  4552أو ( 4567يستوىف مبلغ  / 60,000 /ل.ل .عن كل طلب)
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النامذج املعدة لهذه الغاية بالظرف املختوم لدى أمانة رس مديرية األصول العقارية واملالية لقاء إشعار باإلستالم خالل مدة ال تتعدى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الواقع يف  1ترشين الثاين  2018ضمناً.
ّإن مرصف لبنان ليس مقيداً باملوافقة عىل اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته املطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهام كان مصدره وسببه.

لالطالع عىل محفظة مرصف لبنان العقارية ميكن زيارة املوقع األلكرتوين عىل العنوان  www.bdl.gov.lb :أو www.banqueduliban.gov.lb

