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لبنان

لبنان

ّ
غابة محال السوبرماركت:
«كل مين سعرو إلو»

ّ
رئيس «اللبنانية»ّ :سددنا رسوم التسجيل
لمعظم المستحقين

قضية

رضا صوايا

(مروان
طحطح)

أسعار بعض المنتجات في عدد من السوبرماركات

(مالحظة :أخذت ّ
العينة َ
يومي الثالثاء واألربعاء  11و  12شباط)
املنتج

Le Charcutier Aoun

Spinneys

Carrefour

ديتول األصلي غسول الجسم  500مل

19865

17999

12990

صابونة ديتول  120غرام

3265

2999

2990

فيري 450
مل Fairy
بريل  350مل Pril 5 in 1
ميموزا  500غرام
Mimosa Tissues
آرييل  4كلغ خصم %20
Ariel Automatic
آرييل داوني  4كلغ
(مع هدية آرييل  1ليتر)
Ariel Downy
سبيرتو أبيض نقي إنتاج شركة عون  500مل
Killing Bac
حفاضات Happies
Medium (5-9 kg) 54 diapers 3
فازلني  100مل
Vaseline
تونة
Maxim’s
()White Tongol Tuna Meat In Olive Oil
200غرام
بازالء ّ
حبة صغيرة مع جزر صغير كامل الوادي
األخضر  800غرام
بازالء حبة اكسترا صغيرة الوادي األخضر 400
غرام
شامبو Pert Plus
 400مل
شامبو
()Vatika Dandruff Guard
 700مل
غسول للجسم
()amatoury Oriental Velvet Musk 114
 750مل

3985
2075

2250

1850

1995

20995

20990

21950

28750
3495

3999

20560
5205

3250

3880

3655

4890

13495

3795

3190

26250

Coop

19950
4750

4705

7740

3250

4500

6750

4430

4750

6615

4550

9995

5950

Broumana
market

5995

6250
6450

6250

5750

ّ
على
تتنافس مـحــال السوبرماركت ّ
ن ـهــش الـلـبـنــانـيــن وق ـضــم م ــا تـبــقــى
م ــن روات ـب ـهــم املـتــآكـلــة (إذا ك ــان ــوا ال
ّ
ينصب
يــزالــون يـعـمـلــون) .وب ــدل أن
تفكير هؤالء ،في هذه الظروف ،على
كيفية تأمني ما يأكلونه ،بات همهم
ّ
تجنب أن يؤكلوا أحياء في مسالخ
املتاجر .األمــر لم يعد مرتبطًا بغالء
األس ـعــار باملطلق وال ــذي ب ــات «أم ـرًا
واقـعــا» ،بل بفرق سعر املنتج نفسه
ب ــن ســوبــرمــاركــت وآخ ـ ــر ،وب ـف ــوارق
هــائـلــة ق ــد تـصــل إل ــى آالف ال ـل ـيــرات،
في ظل ضعف الرقابة وشلل القضاء
املتقاعس عن القيام بواجباته.
في أحد محال السوبرماركت الكبرى،
اعترض أحد املسؤولني على تصوير
بعض املنتجات بذريعة أن «بعض
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــة ت ـع ـم ــد إل ــى
إرس ــال مــوظـفــن لتصوير أسـعــارنــا
ومقارنتها بأسعارهم» .وهذا وحده
كاف الكتشاف أن تحديد األسعار ال
ّ
علمية
يــرتـبــط بــال ـضــرورة ب ـشــروط
وحـ ـس ــابـ ـي ــة ب ــاملـ ـطـ ـل ــق ،بـ ــل يـخـضــع
لألهواء أيضًا .وهو ما تؤكده املديرة
العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس
بالقول إن «احتساب األسـعــار ليس
باألمر السهل» .وبحجة «أننا لسنا
ب ـل ـدًا اش ـت ــراك ـي ــا ،ف ــا ص ــاح ـي ــة لـنــا
كـ ـ ــوزارة ف ــي الـتـسـعـيــر م ــا ع ــدا سعر
رب ـ ـطـ ــة الـ ـخـ ـب ــز والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروج» بـحـســب
عـ ـب ــاس ،ي ـس ــرح ال ـت ـج ــار وي ـمــرحــون
ويـسـ ّـعــر كــل مـنـهــم عـلــى هـ ــواه .فيما
دور ال ـ ــوزارة يقتصر عـلــى «مــراقـبــة
هــوامــش األربـ ــاح .ونـحــن لــم نحصر
أنفسنا فــي ه ــذا امل ـجــال بمرحلة ما
ب ـع ــد االن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي 17
ت ـش ــري ــن األول ،ب ــل نـ ـق ــوم ب ـمــراق ـبــة
هوامش األربــاح على املنتجات منذ
ما قبل تموز .»2019
«نـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش ف ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـفـ ــوضـ ــى
ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــار يـ ـتـ ـص ـ ّـي ــدون
الناس» وفقًا لرئيس جمعية حماية
املستهلك زهير بــرو ،وهــذا «نتيجة
طبيعية للنظام االقتصادي اللبناني
املافيوي ،ولرفض التجار واألحــزاب
الطوائفية لقانون املنافسة».
أمـ ــا ال ـح ـّـل ب ـح ـســب ع ـب ــاس ف ـهــو في
«أال يتبضع الناس من املتاجر التي
تبيع بأسعار مرتفعة ،وليبحثوا عن
األرخــص» .لكن املشكلة تكمن في أن
البحث عن األرخص مهمة شاقة ّ
بحد
ذات ـهــا .إذ ال يمكن ال ـقــول إن أسـعــار
ســوبــرمــاركــت مــا أعـلــى بــاملـطـلــق من
أسـعــار ســوبــرمــاركــت آخ ــر .وبحسب
جولة ل ــ«األخ ـبــار» ،يجب النظر إلى
األم ـ ـ ــور ب ــامل ـف ــرق ولـ ـي ــس بــال ـج ـم ـلــة،
وب ـح ـســب ك ــل م ـن ـتــج ع ـلــى ح ـ ــدة ،ما
يفرض القيام بمهمات استقصائية
«اللقطة».
للبحث عن األوفر والسعر ّ
وه ـ ــذه م ـه ـمــة وإن ك ــان ــت ش ــاق ــة ،إال
وخصوصًا للمشتريات
أنها مثمرة
ّ
الـكـثـيــرة كــالـتـبــضــع أول الـشـهــر ألن
ال ـف ــروق ــات ق ــد ت ـكــون ب ـع ـشــرات آالف
ال ـل ـيــرات .فعلى سبيل امل ـث ــال ،يصل
ال ـف ــارق ف ــي سـعــر عـلـبــة ب ـ ــازالء حبة
اكسترا صغيرة مع جزر صغير حجم
 800غرام من «الوادي األخضر» ،بني
سوبرماركت وآخ ــر ،إلــى ثالثة آالف
ليرة! ويبلغ الفارق في سعر غسول
ل ـل ـج ـســم «ديـ ـ ـت ـ ــول» ح ـج ــم  500إل ــى
 6500ليرة لبنانية (انظر الجدول).
هــذه وغيرها ّ
تبينها جولة سريعة
على عــدد مــن مـحــال السوبرماركت
ف ــي م ـحــاولــة مل ـقــارنــة أس ـع ــار بعض

متابعة

املـنـتـجــات ،علمًا بــأن اخـتـيــار املحال
واملـ ـنـ ـتـ ـج ــات كـ ـ ــان ع ـش ــوائ ـي ــا وغ ـيــر
مستند إلى أي معلومات مسبقة أو
شـكــاوى ،مــع الـحــرص على التدقيق
في وزن املنتج وحجمه ،وخصوصًا
أن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروق ـ ـ ــات ال ـط ـف ـي ـف ــة
أحـيــانــا قــد تــؤثــر بشكل ج ــذري على
ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــات (مـ ـ ـث ـ ــا صـ ــابـ ــونـ ــة مــن
ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة نـفـسـهــا تـتــوافــر
ب ـح ـج ــم  120غ ـ ــرام ـ ــا و 125غ ــرام ــا
وه ــو أم ــر يستحيل تمييزه بالعني
املجردة).
الالفت في هــذا اإلطــار إشــارة عباس
إلــى أن «بعض محال السوبرماركت
تـ ـبـ ـي ــع بـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة ،مـ ـ ــا يـ ـط ــرح
تـ ـس ــاؤالت ح ــول م ــدى جـ ــودة املـنـتــج
وهل هناك من عمليات تهريب تتم؟»
وب ـح ـس ــب امل ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ــوزارة
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاد ،تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف مـ ـ ـح ـ ــال
السوبرماركت على قاعدة «يا عنتر
مني عنترك؟ عنترت وما حدا ّ
ردني».
فــا نظام الرقابة فـعــال ،وال القضاء
يقوم بواجباته ،مشيرة الى أنه «عام
 ،2019ح ـ ّـرر مــراقـبــو الـ ــوزارة حوالى
 1600مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،ذهـ ـ ــب م ـن ـه ــا 600

ّ
حرر مراقبو وزارة
االقتصاد حوالى 1600
مخالفة ذهب منها
إلى القضاء
محضر
600
ّ
ّ
الذي لم يبت أيًا منها

مـحـضــر إل ــى ال ـق ـضــاء الـ ــذي ل ــم يـبـ ّـت
ّ
أي واحــد منها» .وتشكو عباس من
غياب صالحيات الوزارة ومراقبيها،
«ف ــإرس ــال ـن ــا امل ـح ــاض ــر إلـ ــى ال ـق ـضــاء
أش ـبــه بـتــرهـيــب املـخــالـفــن بمسدس
مـ ـي ــاه .إذ ت ـن ــام امل ـل ـف ــات ب ــن عــامــن
و 3أع ــوام أو تـمــوت ب ـمــرور الــزمــن».
أمـ ــا ال ـح ــل فـ ــأن «يـ ـك ــون ل ـنــا ك ـ ــوزارة
ص ــاح ـي ــة ت ـح ــري ــر غـ ــرامـ ــات ف ــوري ــة
ب ـحــق امل ـخ ــال ـف ــن» ،وهـ ــو م ــا بحثته
سابقًا لجنة اإلدارة والعدل برئاسة
الـنــائــب ال ــراح ــل روب ـيــر غــانــم والقــى
موافقة أغلب الكتل النيابية ،إال أن
امل ـفــارقــة كــانــت ب ــاع ـتــراض الـقـضــاء،
ب ـح ـس ــب ع ـ ـبـ ــاس .أم ـ ــا الـ ـح ــدي ــث عــن
زي ــادة عــدد املــراقـبــن لتفعيل العمل
ـاف .مــا نحتاج إلـيــه هــو أن
«فغير ك ـ ٍ
يكون لدينا عمل جماعي وعلى مدار
الساعة ألن املراقبني يعملون ضمن
الدوام الرسمي»
ورغم شكواه من القضاء «الــذي ّ
يعد
جـ ـ ــزءًا م ــن امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي فـشـلــت
فــي الــدفــاع عــن املــواطـنــن وهــو تابع
لألحزاب ولسياساتها االقتصادية»،
ي ـشـ ّـدد ب ــرو عـلــى ضـ ــرورة «مــواصـلــة
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـض ــاء ألداء دوره،
وإال فـ ــإن ش ــري ـع ــة الـ ـغ ــاب ه ــي ال ـتــي
ّ
ّ
بحل ّ
قدمته الجمعية
ستسود» .وذكر
ويــرتـكــز عـلــى  4ن ـقــاط ،ه ــي :توسيع
األمــن االجتماعي والـغــذائــي ليشمل
اللحوم واألجبان واأللبان والحبوب،
ّ
تــولــي الــدولــة مـســؤولـيــة االسـتـيــراد،
استخدام الليرة في جميع املعامالت
الداخلية ووقف االحتكارات وتعزيز
املنافسة.

فاتن الحاج
للمرة الخامسةّ ،
مدد رئيس الجامعة
الـلـبـنــانـيــة فـ ــؤاد أيـ ــوب ،أمـ ــس ،مهلة
الـتـسـجـيــل ف ــي ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة في
م ــرحـ ـل ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــازة حـ ـت ــى  21ش ـب ــاط
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وأوّضـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال مــع
«األخ ـبــار» أنــه سيجري خــال األيــام
املـقـبـلــة تسجيل  14طــالـبــا إضــا ّفـيــا،
ي ـ ـكـ ــون مـ ـعـ ـه ــا الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق املـ ــوقـ ــت
(اسـ ـتـ ـح ــدث ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار 3558
بـ ـت ــاري ــخ  6كـ ــانـ ــون األول امل ــاض ــي)
ّ
ق ــد غ ــط ــى ن ـحــو  %40م ــن املـتـقــدمــن
ب ـط ـل ـبــات لــاس ـت ـفــادة م ــن امل ـســاعــدة
( 500ألف ليرة للطالب تتضمن رسم
التسجيل ورســم الضمان) وعددهم
 860ط ــال ـب ــا م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـيــات.
أيــوب أصـ ّـر على أن نصف املتقدمني
قــادرون على الدفع وغير مستحقني
ب ـح ـس ــب أب ـ ـحـ ــاث ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـم ـيــة
امل ـشــرفــة ع ـلــى ال ـص ـن ــدوق بــدل ـيــل أن
ّ
وتعهد
معظمهم ع ــادوا وتـسـ ّـجـلــوا،
بنشر كل املعلومات املتعلقة بأعداد
املستفيدين من التبرعات للصندوق
وامل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ،على
امل ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ـجــام ـعــة ،مــع
انتهاء املهلة األخيرة للتسجيل.
وف ــي ان ـت ـظــار تـفـعـيــل ال ـع ـمــل بـنـظــام
امل ـنــح االجـتـمــاعـيــة ل ـطــاب الجامعة
أو إدراج بند املـســاعــدة االجتماعية
ضمن قانون موازنتها ،ال يــزال أهل
ال ـجــام ـعــة ي ـن ـت ـظــرون م ــن رئــاسـتـهــا
مـخــاطـبــة رئ ــاس ــة الـحـكــومــة وتــأمــن
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ّومـ ـن ــع
ّ ّ
ّ
تسربهم .إال أن أيوب بدا متيقنًا من
«أنـنــا استطعنا تغطية تسجيل كل
املستحقني تقريبًا ،وأن الحل الجذري
يكون بأن ّ
يزود الطالب غير القادرين
على دفع رســوم التسجيل ببطاقات

من وزارة الشؤون االجتماعية».
تكتل طــاب الجامعة اللبنانية نقل
ح ـ ّـراك ــه أم ـ ــس إل ـ ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة،
ون ــف ــذ اعـتـصــامــا ف ــي ال ـن ـهــار األخـيــر
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـع ـ ــود رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة
ويـ ـم ـ ّـدد الـتـسـجـيــل ل ـف ـتــرة إضــاف ـيــة.
وق ـ ــال ال ـط ــال ــب ح ـســن ش ـه ــاب بــاســم
ّ
امل ـع ـت ـص ـمــن إن م ـ ًص ـيــر املـ ـئ ــات مــن
ّ
ّ
الطلب ال يزال معلقا ،وخصوصًا أن
«أنصاف الحلول التي ابتدعتها إدارة
الجامعة تبقى رهينة للبيروقراطية
ً
طابعا غير
اإلداري ــة ،وهــي إذ تحمل
م ــؤسـ ـس ــات ــي ت ـب ـق ــى م ـف ـت ــوح ــة عـلــى
اح ـت ـمــاالت االس ـت ـن ـســاب ـيــة» .وطــالــب
ّ
بــإعـفــاء ال ـط ــاب غـيــر ال ـقــادريــن على
ت ـس ــدي ــد ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة مــن
الدفع للعام الجامعي ،2020 - 2019
وفقًا للمادة  34من النظام الداخلي
ُ
للجامعة الـتــي تعفي مــن التسجيل
َ
بعض الـحــاالت الخاصة فــي كليتي
اآلداب والـ ـحـ ـق ــوق ،وت ـف ـع ـيــل الـعـمــل
ب ـن ـظ ــام املـ ـن ــح االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـطــاب
الجامعة بمختلف املراحل الدراسية.

الطالب في الخارج مخنوقون
دخل الطالب اللبنانيون الذين يدرسون في الخارج في املحظور،
مع استمرار القيود املفروضة على التحويالت املصرفية وارتفاع
ّ
املتوجبة على هؤالء في الجامعات
سعر صرف الدوالر .فاألقساط
باتت تخنق أهاليهم ،وال سيما من ال يملك منهم حسابًا مصرفيًا
بــالــدوالر ،وأدى ذلك إلى خسارة بعض الطالب مقاعدهم تباعًا،
باعتبار أن «اإلج ـ ــراءات اآلن ـيــة» الـتــي تـعـ ّـهــدت إدارات الجامعات
باتخاذها بــاالتـفــاق مــع سـفــارات لبنان وقنصلياته ،ســواء عبر
تمديد مهلة ســداد القسط أم عــدم فــرض غــرامــات ،ال يبدو أنها
ً
ستستمر طويال.
عيسى متيرك ،الطالب فــي السنة الـســادســة فــي كلية الـطــب في
جامعة بيالروسيا ال يعرف ما إذا كانت الجامعة بــدأت تفرض

عليه غرامات نتيجة التأخير في دفع القسط ،وخصوصًا أن املهلة
املعلنة لتسديده انتهت فــي  15ال ـجــاري ،مشيرًا إلــى أن الطالب
ّ
سمعوا ،بالتواتر وبشكل غير رسمي ،أنــه جرى تمديد إضافي
حتى  16آذار املقبل «لكن ال شيء مضمونًا هنا ،بما أنها جامعة
رسمية واألموال ّ
تحول إلى الخزينة العامة للدولة» .ولفت متيرك
إلى أن قوانني الجامعة تمنع الطالب من العمل الذي يساعدهم على
َّ
يتسن ألهاليهم تحويلها.
تعويض املبالغ التي لم
ُيذكر أن الطالب الذين يتابعون دراستهم في الخارج طالبوا ،مع
بداية أزمــة الــدوالر ،الحكومة باتخاذ إجــراءات استثنائية خاصة
بهم ،مثل دعم تحويل املبالغ املالية التي يحتاجون إليها ،بحسب
سعر الصرف الرسمي ،باالتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة املال.

ّ
الصندوق الموقت
ّ
غطى  %40من
المتقدمين بطلبات
المساعدة

تكتل طالب
الجامعة
وزارة
دعا
التربية ّ
لتحمل
مسؤولياتها
(مروان بو
حيدر)

تقرير

ّ
القرعون مكب الحوض األعلى لليطاني
آمال خليل
رغـ ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدات الـ ـ ـت ـ ــي ق ـط ـع ـت ـهــا
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
والهيئات األهلية والشعبية ،يواصل
«أهــل» حوض الليطاني انتهاكاتهم
البيئية للنهر من منبعه في بعلبك
إل ــى مـصـ ّـبــه فــي الـقــاسـمـيــة .ال ـلــوم ال
يقع على املقيمني بـجــوار النهر من
س ـكــان ومـصــانــع فـحـســب ،بــل أيضًا
ع ـل ــى أجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة الـ ـت ــي ت ـمــاطــل
فــي ردع ـهــم وق ـطــع م ـصــادر الـتـلــوث.
وبـ ـم ــا أن ب ـح ـي ــرة الـ ـق ــرع ــون تـشـكــل
ّ
مصبًا للحوض األعلى ،فقد تكشفت
الفظائع أمس من خالل صور وزعتها
املـصـلـحــة الــوطـنـيــة لـنـهــر الليطاني
خ ــال قـيــامـهــا بــرفــع م ـئــات األط ـنــان
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ال ـت ــي جــرف ـت ـهــا م ـيــاه
األم ـطــار والـسـيــول عـبــر امل ـجــرى إلــى
أن ّ
صبت في القرعون وعلقت ضمن
أسوار السد .بالستيك وعوادم وآثار
مـســالــخ ومـ ــزارع وم ـب ـيــدات وأسـمــدة
زراع ـي ــة عـلــى مـســاحــة مـئــات األمـتــار
ط ـفــت ع ـلــى ال ـس ـطــح وت ـك ـ ّـوم ــت عـنــد
ّ
جــوانــب البحيرة التي عكر صفوها

الصرف الصناعي والصحي .ولفتت
املـصـلـحــة إل ــى أن األك ـ ــوام خـلــت هــذا
ال ـعــام مــن الـنـفــايــات الطبية بخالف
األع ــوام األخـيــرة التي رفعت خاللها
ش ـك ــاوى ض ــد ع ــدد م ــن مستشفيات
ومـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات م ـن ـط ـق ـت ــي بـعـلـبــك
وزحلة بتهمة رمي نفاياتها في حرم
النهر .وقد شرعت أمس فرق املصلحة
في رفع النفايات ،مستعينة بحفارة
خاصة .وتعهدت املصلحة بأن تقوم
بـفــرز النفايات بعد رفعها وتسليم
ال ـبــاس ـت ـيــك م ـن ـهــا وال ـق ــاب ــل إلعـ ــادة
التدوير إلــى شركات مختصة .وفي
ّ
رده ــا عـلــى اسـتـفـســارات «األخ ـب ــار»،
ّ
اعتبرت املصلحة أن املشهد املـلــوث
ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة ي ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـتــه
«اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـمـ ــادي فـ ــي ال ـح ــوض
األع ـ ـلـ ــى مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات وال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـي ــة وانـ ـ ـع ـ ــدام امل ـس ــؤول ـي ــة ل ــدى
التجمعات السكنية والتجارية على
ط ــول امل ـجــرى مــن منبعه فــي الـعــاق
ال ــى امل ـص ـ ّـب ف ــي ال ـق ــرع ــون» .ورك ــزت
املصلحة في اتهامها على «مجلس
اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار الـ ــذي ي ـتــأخــر في
تنفيذ الشق املتعلق به من القانون

 ،٦٣وال ــذي يشمل النفايات السائلة
والصلبة».
وتشكل بحيرة القرعون أكبر مجمع
مائي في لبنان ،إذ تبلغ مساحتها

 12كيلومترًا مربعًا وتتسع ملخزون
يـصــل إلــى  220مـلـيــون مـتــر مكعب،
وتتلقى سنويًا اكثر من  40مليون
مـتــر مـكـعــب مــن ال ـن ـفــايــات الـســائـلــة

م ــن ال ـص ــرف الـصـحــي والـصـنــاعــي،
الى جانب أطنان النفايات الصلبة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي الـ ــى
البحيرة.
(األخبار)

