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حمليات

ّ
«التقدم والإخال�ص» الر�سالن
درع تقديرية من

مجدل عنجر ...الظالم يرافق العط�ش!

الخزانات الجديدة

مؤسسته ومهندسوها يتفقدون األعمال في م ّد الشبكة
حمود وفريق عمل ّ

البقاع ـ أحمد موسى
والشح
لم تعد مشكلتا النقص في مخزون المياه الجوفية
ّ
المائي أمرا ً يقتصر على منطقة لبنانية بح ّد ذاتها ،بل صارت أمرا ً
عا ّما ً وواقعا ً فرض نفسه على كل لبنان كما المنطقة بكاملها .بعد
أن باشر أف��رادٌ ،تنفيذ مشاريع بدال ً من الدولة ،كمشروع المياه
ذاتي من رجل األعمال
الذي يغ ّذي بلدة مجدل عنجر ،وبتمويل
ّ
��ح المياه من نبع شمسين على
قاسم حمود ،بعد أن غلب ش ّ
التقنين القاسي في التوزيع الذي لم تعهده البلدة من قبل.
ال يتوقف التقنين القاسي على الكهرباء ،بل ينسحب أيضا ً على
المياه ،إنما بشكل أقسى .فلدى انقطاع التيار الكهربائي ،يعجز
المواطنون عن ضخ المياه إلى المنازل عبر «الموتورات».
ومجدل عنجر ،البلدة البقاعية التي تتربع على مخزونٍ كبير
من المياه ،إذ ال يبعد عنها نبع شمسين سوى مئات قليلة من
األمتار ،عطشى.
يؤكد مواطنون في البلدة أ ّنهم «لم يروا المياه في خزاناتهم
منذ شهور» ،وإذا حصل أن أنعمت عليهم شركة المياه بساعة
أو ساعتين في األسبوع ،فالمياه ال تصل إلاّ لمن يضع مضخة
لسحب كميات كبيرة ،حارما ً اآلخرين منها .فضالً عن المصاريف
التي تتكبدها العائالت في شراء المياه.
ع��دج سكان مجدل عنجر يصل إل��ى  22أل��ف نسمة وفق
اإلحصاءات الرسمية لعام  ،2013وتضم  7400ناخبا ً وفق
إحصاءات  ،2010أما المقترعون فيبلغ عددهم حوالى  6آالف،
وهذه األرقام اليوم إلى ازدياد بنسبة ال تتجاوز الـ 5في المئة،
وهي بلدة تشكل عصب تواجد النازحين السوريين الذين يشكلون
أكثر من عدد سكان البلدة 23( ،ألف و 800نسمة) ،والبلدة عبارة
عن  4200وحدة سكنية ،وتتغ ّذى بالمياه من نبع شمسين.
إال أن شبكة التغذية في البلدة والتي يبلغ طولها نحو 100
ألف متر وفق رئيس البلدية سامي العجمي ،بحاجة إلى تغيير

بالكامل ،وإعادة م ّد شبكة جديدة.
يقول العجمي لـ«البناء»« :عمر الشبكة يتجاوز  60سنة،
وأصابها االهتراء والتآكل بفعل العوامل الطبيعية ،وأصبحت
غير صالحة» ،كاشفا ً أن صندوق التنمية الكويتي وبالتعاون مع
مجلس اإلنماء واإلعمار ،تكفل باستحداث شبكة جديدة في اآلونة
األخيرة« ،ال نزال ننتظر التلزيم من مجلس اإلنماء واإلعمار ،إذ
يخضع هذا التلزيم للروتين اإلداري».
وأشار العجمي إلى أنّ البلدية غير قادرة على تنفيذ مشاريع
ضخمة كهذا ،نظرا ً إلى كلفته المالية المرتفعة .والبلدية تفتقر
للتمويل« ،نحن أمام معاناة مائية منذ فترة ،إذ إنّ
الشح المائي
ّ
بلغ ذروت��ه ،والناس يعانون تماما ً كما باقي القرى المحيطة.
فأزمة المياه عامة على مستوى لبنان».
وإذ لفت إلى أن مصدر تغذية البلدة بالمياه من نبع شمسين
وح���ده ،أ ّك��د العجمي أنّ أه��ال��ي البلدة ،وأم���ام ه��ذا التناقص
السريع في المياه ،يتكبدون خسائر فادحة ،إذ يشترون المياه
الستعماالتهم المنزلية ،وتتراوح المبالغ المدفوعة من أجل المياه
بين  320ألف ليرة شهريا ً بدل شراء مياه لعائلة مؤ ّلفة من خمسة
أشخاص ،و 600ألف ليرة شهريا ً لعائلة تفوق ثمانية أشخاص.
وأمام تلك المعاناة اليومية والخسائر المالية ،وبعد أن تقاعس
كثيرون من المعنيين ،ووسط تجاهل كبي ٍر من قبل نواب المنطقة
الذين استفحل بهم التجاهل والتعامي عن معاناة المواطنين
«الناخبين» ،كان ال بد من البديل السريع والموقت ،أي اآلبار
االرتوازية.
وبمبادرة ومسعى من أهل الخير ،وجد رجل األعمال قاسم
ح ّمود ،وأمام تلك المعاناة التي يعانيها أبناء بلدته ،عمد إلى حفر
بئر ارتوازية قادرة على تغذية جزء كبير من البلدة ،والمباشرة
السريعة في تنفيذ األعمال اللوجستية من حف ٍر وم ّد شبكة رئيسية
يتجاوز طولها  3آالف متر ،لتصل إلى خزانات سعتها اإلجمالية
 40ألف ليتر ،ما يضع حلوال ً لجزء كبير من أزمة المياه ومعاناة
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المواطنين ،خصوصا ً أنّ الشتاء مقبل مع استحقاقاته المالية من
مدارس وقرطاسية ومازوت.
ُح ِف َرت البئر ،و ُم��دّت الشبكة الرئيسية و ُوصلت بالخزانات
األربعة ،وبدأت عمليات الضخ ،لتروي ظمأ آالف المواطنين من
أهالي البلدة الذين وجدوا في هذا المشروع جزءا ً أعاد من نبضهم
الحياتي واالجتماعي ،وخ ّفف بعضا ً من معاناتهم المالية التي
يتكبدونها يومياً.
وأمام هذه المعضلة الحقيقية التي أرخت بظاللها على أبناء
مجدل عنجر ،فإن موجة التقنين الكهربائي إلى ازدياد ،فما كان
من أبناء المنطقة إلاّ اإللحاح على المطالبة بالموافقة الرسمية
على مشروع «كهرباء زحلة» اإلنتاجي للطاقة وتب ّنيه ،وبالتالي،
يصبح أب��ن��اء المنطقة أم��ام ح�� ٍّل جزئي م��ن أزمتين كبيرتين
مستعصيتين :الكهرباء والماء.
وبغياب الكهرباء ،تتوقف عملية ضخ المياه من اآلبار التي
تغ ّذي القرى والبلدات بالمياه .فإنّ إصرار المهندس أسعد نكد
على مشروعه اإلنتاجي الذي يؤ ّمن الكهرباء  24/24ساعة ،يوفر
الكثير من الخسائر المالية ،فضالً عن المعاناة اليومية واألعطال
المتكررة في األدوات الكهربائية .واألهم من ذلك راحة البال لدى
المواطن.
أمام انقطاع الكهرباء والتقنين القاسي الذي تشهده مجدل
عنجر كما البقاع ،ترتفع في المنطقة األصوات المطالبة بالعمل
السريع على إي��ج��اد ح�� ّل لهذا االنقطاع المستمر ف��ي التيار
الكهربائي ،كما التقنين القاسي وغير المب ّرر الذي يشهده البقاع
وال��ذي ينعكس سلبا ً على باقي األم��ور والحاجات الحياتية
اليومية وأهمها المياه .وسط غياب تح ّركات السياسيين ،وتعبير
المواطنين عن استيائهم م ّما آل��ت إليه األم��ور في موضوعَ ْي
الكهرباء والمياه وغياب المعالجة ،والتجاهل الذي يحترفه ن ّواب
المنطقة وسياسيوها.

ال�صليب الأحمر يطلق «مهرجان ال�سالم» في بيروت
ويحْ يي ذكرى ا�ست�شهاد الم�سعف ال�شين في طرابل�س

أرسالن يتسلّم الدرع التقديرية من عبد الخالق
قدّمت جمعية «التقدم واإلخ�ل�اص» ـ ش��ارون ،درع��ا ً
تكريمي ًة لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل ارسالن ،تقديرا ً لرعايته وضع حجر األساس لمبنى
الجمعية.
وأل��ق��ى رئ��ي��س الجمعية نسيب عبد ال��خ��ال��ق كلمة

بالمناسبة شكر فيها الرس�لان دعمه ومواكبته العمل
االجتماعي وتشجيعه الدائم .كما كانت كلمة للشيخ راجح
عبد الخالق الذي ن ّوه بدور األمير طالل الذي ساهم في
المؤسسات في تفعيل
إنشاء مبنى الجمعية وأهمية دور
ّ
العمل االجتماعي وانعكاساته على البلدة وجوارها.

�أم�سية تراثية لبنانية ـ فل�سطينية في طيرد ّبا

من عروض فرقة «سراج العودة»
ّ
ن��ظ��م��ت «ج��م��ع��ي��ة ال��ت��واص��ل
اللبناني ـ الفلسطيني» ،ون��ادي
«المستقبل الثقافي» ،أمسية تراثية
لبنانية ـ فلسطينية ف��ي ساحة
المدرسة الرسمية في بلدة طيردبّا
الجنوبية ،أحيتها فرقة «س��راج
ال��ع��ودة» ،وألقى خاللها الشعراء
سعيد ح��ي��در ،ج��ه��اد حنفي ،عبد
الله عبدعلي ،عبد الكريم بحسون
قصائد شعرية تغ ّنت بفلسطين
ولبنان.
ت��ق��دّم الحضور عضو المجلس
ال��ث��وري ف��ي ح��رك��ة ف��ت��ح السفير
نظمي ح��زوري ،عضو قيادة إقليم
ح��رك��ة فتح ف��ي لبنان أب��و أحمد
زيداني ،قيادة حركة فتح في صور

وممثلو األحزاب والقوى اللبنانية
والفلسطينية.
بعد عزف النشيدين الوطنيين
والفلسطيني ،ألقى عضو قيادة
حركة أمل في إقليم جبل عامل صدر
الدين داود كلمة قال فيها« :نط ّل من
هنا من بلدة طيردبّا التي صنعت
مع محيطها ثقافة الزيت المغلي
والمواجهة بالحجر مع العدوان».
وأ ّك���د عمق ال��ع�لاق��ة وال��ت��راب��ط
والتالحم في نهج المقاومة وخط
المقاومة« ،وم��ا احتفالنا هنا إلاّ
لنؤ ّكد على وقوفنا الدائم إلى جانب
القضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني حتى إق��ام��ة ال��دول��ة
الفلسطينية وعاصمتها القدس».

أ ّم���ا زي��دان��ي فلفت إل��ى أنّ هذا
اللقاء الوطني ه��و م��ن أج��ل قطع
الطريق على المتربصين ش ّرا ً بهذه
العالقة التي تع ّمدت بالدم على
امتداد سنوات« ،ونشعر اليوم أنّ
ما يتع ّرض له الجيش تطاول على
رمزيته» .وش��دّد على أنّ الوحدة
الوطنية من الثوابت التي ال تراجع
عنها «فنحن ال نغامر وال نقامر
ب��ال��وح��دة الوطنية ألنها السالح
األمضى في مواجهة العدوان».
وأ ّك����د ح����زوري ع��م��ق ال��ع�لاق��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ـ الفلسطينية ،وأنّ
فلسطينيي لبنان لن يكونوا إلاّ مع
السلم األهلي اللبناني.

م�سيرة ا�ستعرا�ضية للد ّراجات النارية
بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي
«عيشوا السالم» في وسط بيروت
أطلق الصليب األحمر اللبناني للعام الرابع
على التوالي ،فاعليات «مهرجان السالم» تحت
شعار «عيشوا معنا معنى السالم»ّ ،
نظمه قسم
الناشئينوالشباببمشاركةسفيربلجيكاآليكس
لينار ،وممثلة بعثة الصليب األحمر البلجيكي
في لبنان غلوريا مينوز ،وممثلين عن ّ
منظمات
دولية وشركاء وراعين وداعمين وهيئات رسمية
ورسامين
واجتماعية وإعالمية وأهلية ،وفنانين ّ
ورياضيين ،وبمشاركة أع��ض��اء م��ن اللجنة
التنفيذية واللجنة المركزية في الصليب األحمر
ورؤساء وأعضاء من اللجان المحلية ومتط ّوعين
من قسم الناشئين والشباب واإلسعاف.
انطلقت مسيرة الشموع عند السابعة والنصف
بمواكب مشيا ً على األقدام من
من مساء السبت
ٍ
أسواق بيروت نحو ساحة الشهداء ،حيث قام
المشاركون بتشكيل عبارة «عيشوا السالم live
 »peaceبأضواء الشموع التي تم ّثل األمل ،والتي
ستظ ّل مضاءة ط��وال ثالثة أي��ام لحين انتهاء
المهرجان.
افتتح المهرجان بالنشيد الوطني ونشيد
الصليب األح��م��ر ودقيقة صمت ،وبعد كلمة
ترحيب ،كانت كلمات بالمناسبة لكل من ممثلة
قسم الشباب في اللجنة المركزية لمى سرور،

 ...ومقدّم الحضور في احتفال طرابلس
سفير بلجيكا في لبنان ،رئيس قسم الناشئين
والشباب نديم ح ّتي .وتخلل الحفل عرض فيلم
وثائقي وأغنية أوبرالية للفنانة جينا م ّتى ،وكلمة
قدّمها الشاعر واإلعالمي زاهي وهبي ،إضافة إلى
عزف لألوركسترا الهارومنية التابعة لقوى األمن
الداخلي ،وجوقة الغناء الشرقي التابعة لجامعة
البلمند.
وبعد انتهاء حفل االفتتاح ،جال الحضور في
أرجاء المهرجان ،فزاروا معرض األعمال الفنية
التي ن ّفذها الفنانون ،وكذلك منطقة النشاطات
المتن ّوعة التي ش��ارك فيها ع��دد من جمعيات
غير حكومية وطنية وعالمية .ليستمر بعد ذلك
المهرجان حتى منتصف الليل بحفل فني شارك
فيه كل من الفنانين أنور األمير ،ريان ،ميكايال
وسام.

طرابلس

كما ّ
نظم ف��رع طرابلس في الصليب األحمر
اللبناني ،الذكرى الـ 29الستشهاد المسعف طه
إسماعيل الشين ،وذل��ك في لقاء أقيم في مركز
الصفدي الثقافي في طرابلس ،بحضور الدكتور
مصطفى الحلوة مم ّثالً النائب محمد الصفدي،
المحامي باخوس إجبع ممثالً محافظ الشمال

رمزي نهرا ،قائد فوج التدخل األول العميد غسان
فاضل ،رئيس مكتب أمن الدولة في طرابلس
المقدّم فادي ال��رز ،آمر سرية درك حلبا المقدّم
ماجد األيوبي ،أمين عام الصليب األحمر اللبناني
جورج ك ّتاني ،وحشد من األطباء والمسعفين،
والفرقة الموسيقية التابعة للكشاف المسلم،
وهيئات اجتماعية ورعائية.
وعُ ��رض��ت ص��وَر لشهداء الصليب األحمر،
و ُو ّجهت رسائل إلى أرواحهم تض ّمنت كلمات
مؤ ّثرة وإش��ادة بتضحياتهم .ثم ألقت هبة عبد
الله ضناوي كلمة المسعفين في فرع طرابلس.
وألقت رئيسة ف��رع طرابلس مهى قرحاني
زغلول كلمة قالت فيها« :تجمعنا هذه المناسبة
إحيا ًء لذكرى مسعف في فرع طرابلس الشهيد
طه الشين الذي شاء القدر أن يصل عطاؤه إلى
ح ّد الشهادة ،فقد تط ّوع من أجل إنقاذ اآلخرين
وقدّم حياته ثمنا ً لما آمن به وتط ّوع ألجله والتزم
به حتى النهاية».
وأضافت« :إن مركز اإلسعاف والطوارئ في
الصليب األحمر اللبناني في طرابلس يزخر
بالمتط ّوعين والمتط ّوعات ،يلبّون نداء الواجب
ب��ان��دف��اع وشجاعة إلن��ق��اذ األرواح وإسعاف
الجرحى وال��م��رض��ى .وه��ذا المركز يأتي في

«�سيدرو�س للإنماء» ّ
تقدم قطعة �أر�ض لمركز بولونيا
زار رئيس جمعية «س��ي��دروس لإلنماء»
وليد أبو سليمان مركز بولونيا التابع للصليب
األحمر اللبناني ،وك��ان في استقباله طاقم
المركز من مسعفين وإداري��ي��ن ،واستمع إلى
تجارب الشباب والصعوبات التي يواجهونها،
ال سيما أنّ المركز يؤ ّمن احتياجات ك ّل المنطقة
المحيطة ،ويسهر على راح��ة المحتاجين
لمساهماته اإلنسانية والصحية.
ولبّى أبو سليمان نداء المركز من خالل تقديم
قطعة أرض لبناء مركز جديد للصليب األحمر،
وتتميز قطعة األرض هذه بموقع جغرافي مميّز
يسمح للمسعفين بتقديم خدماتهم بشكل
سريع لك ّل أه��ال��ي ال��ق��رى ال��م��وج��ودة ضمن
نطاقهم الجغرافي .وسيبدأ العمل قريبا ًفي بناء
المركز لكي يستيعد طاقمه نشاطه اإلنساني.
ون�� ّوه الطاقم بمبادرة أب��و سليمان التي
ستساعد المسعفين على تلبية النداءات بشكل
متواصل.

مقدّمة المراكز في لبنان من حيث أهمية خدماته
والمهمات التي يقوم بها بفضل جهود مسعفيه
وتفانيهم ،وما يلقاه من دعم واهتمام من رئيسة
الصليب األحمر س��وزان عويس ورئيسة قسم
اإلسعاف والطوارئ روزي بولس واألمين العام
ج��ورج ك ّتاني ومدير القسم عبد الله زغيب،
الحريصون على تأمين االحتياجات والتجهيزات
ليكون األداء كامالً في الظروف واألوضاع كافة».
ون ّوهت زغلول بعطاءات كل من توالى على
وتوجهت إلى المسعفين قائلة:
رئاسة المركز،
ّ
«تندفعون لتأدية عملكم متعالين على الخوف
والخطر ،متسلّحين باإليمان والشجاعة ،مؤمنين
بمبادئ الصليب األحمر األساسية ،ال سيما
ّ
متخطين أقصى
اإلنسانية والحياد وعدم التحيّز،
حدود العطاء ومرتقين أعلى درجات اإلنسانية
تحت شعار إلى ما وراء الواجب».
ث ّم ألقت بولس كلمة جاء فيها« :هذه المناسبة
تمسكا ً بممارسة
هي من المناسبات التي تزيدنا ّ
الرسالة اإلنسانية وحبّنا للصليب األحمر .ال
يسعنا إلاّ أن نقدّر الجهد والتضحية والعمل
الجبار الذي يقوم به مسعفون يؤدّون خدمتهم
من دون أيّ مقابل باندفاع المتنا ٍه على رغم
األحداث واألزمات المتواصلة».
وأضافت« :ماذا عسانا نقول عن المسعفين
الشهداء الخمسة عشر؟ وماذا نقول عن المسعف
طه الشين؟ وبسبب طه الشين واألربعة عشر
شهيدا ًوالمخطوفين وبسبب ك ّل مسعفي الصليب
األحمر أصبحت هذه الب ّزة البرتقالية رمز العطاء
والتضحية ،وأصبحت خشبة خ�لاص للذين
يتأ ّلمون ،للذين يحتاجون المساعدة ،للذين
يحتاجون من يعطيهم األمل».
وألقى ك ّتاني كلمة قال فيها« :استشهاد طه
الشين مدماك وحجر زاوي��ة في ص��رح العمل
اإلنساني ،ويم ّثل حافزا ً للعمل على تأمين سالمة
مسعفينا وتأمين المسارات السالمة واآلمنة
ل��ه��ؤالء الشباب لكي نعمل بشفافية وتج ّرد
وحيادية وإنسانية ،ولكي نكون على مسافة
واحدة من الجميع من دون انحياز».
وتابع« :الشهيد طه الشين سيظ ّل ح ّيا ً في
قلوبنا جميعاً ،وسيكون دائما ً المثل األعلى في
أوق���ات ضعفنا وتراجعنا واندفاعنا ،ونحن
مستم ّرون برسالتنا اإلنسانية وفي الحفاظ على
مسعفيناوتأمينحاجاتهموحمايتهمباالتصاالت
والتدريبات ،خصوصا ً على المهارات في القيادة
والمفاوضة والتنسيق واالستجابة والتواصل
والتوعية وبناء القدرات .ونحظى دائما ً بتقدير
المجتمع واحترامه وتقديره لنا».

ّ
نظم «ال��ن��ادي اللبناني ل��ل��د ّراج��ات والسياحة»،
بالتعاون مع المديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
مسيرة استعراضية للد ّراجات النارية تحت عنوان
«تقديرا ً ل��دور شرطة السير في تأمين سالمة الطرق
للد ّراجين القانونيين ،وتشجيعا ً ودعما ً للد ّراجين
لاللتزام بالقوانين» ،لما في ذلك من أهمية للد ّراجة
القانونية في تخفيف زحمة السير وخفض نسبة تل ّوث
البيئة ،وحماية ال��د ّراج القانوني نفسه واآلخرين من
الحوادث المميتة ،خصوصا ً الخوذة التي يعتمرها
والتي تخ ّفف الكثير من معاناة الحوادث ،وذلك ضمن
حفل اختتام «مهرجان بيروت األ ّول للد ّراجات النارية
ّ
ينظمه «ال��ن��ادي اللبناني للد ّراجات
 »2014ال��ذي
والسياحة».
بداي ًة ،و ّزع عدد من عناصر شعبة العالقات العامة
األع�ل�ام اللبنانية وأع�ل�ام ق��وى األم��ن الداخلي على
الد ّراجين المشاركين ،الذين رفعوها على دراجاتهم.
ث ّم كانت كلمة لرئيس النادي مروان ط ّراف ،بحضور
رئيس شعبة العالقات العامة المقدّم جوزف مسلّم،

شكر فيها المشاركين ال��ذي��ن أجمعوا على االل��ت��زام
بقانون السير.
كما أشاد بدور شرطة السير في الحفاظ على سالمة
الطرق ومواكبة الد ّراجين القانونيين .ث ّم أعطى إشارة
االنطالق ألكبر مسيرة للد ّراجات النارية في تاريخ
لبنان ،والتي ش��ارك فيها  1414د ّراج��ا ً قانونيا ً من
الذكور واإلناث من جميع األندية اللبنانية وتج ّمعات
الد ّراجات في لبنان ،إضاف ًة إلى  40د ّراج��ا ً من مفارز
السير في قوى األمن الداخلي ،من وسط بيروت ـ بيال،
م��رورا ً بالشوارع التي اكتظت بالمشاهدين :جورج
ح��داد ،برج الغزال ،شارل مالك ،الحكمة ،االستقالل،
ساسين ،سوديكو ،دمشق ،وي��غ��ان ،عمر ال��داع��وق،
ميشال شيحا ،الحمرا ،عين المريسة والمنارة ،والعودة
إلى نقطة االنطالق حيث قدّم المشاركون شهادة تقدي ٍر
ّ
المنظم.
للنادي
وك���ان ق��د راف���ق ه��ذه المسيرة موقعا التواصل
االجتماعي ف��ي ق��وى األم��ن الداخلي عبر «هاشتاغ
#هيدا_ د ّراج».

ا�ستكمال حملة تنظيف �شاطئ �صور
تابع «مسرح اسطنبولي» وجمعية «تيرو للفنون»
بالتعاون مع بلدية ص��ور ،حملة تنظيف الشاطئ في
مدينة صور وتحويله إلى مكان للثقافة والفنون .وشارك
البص.
في الحملة متط ّوعون من مدينة صور ومخيّم
ّ

وتستكمل الحملة عملها على مختلف شواطئ مدينة
صور ،على أن ُتقدَّم أعمال فنية عند االنتهاء من ك ّل قسم.
وطلبت الحملة من بلدية صور وضع مستوعبات للنفايات
على الشاطئ.

