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مجتمع وإقتصاد

الجنوب

األسرة
عدد ّ

السقف المالي
اإلجمالي

دالعة

100

1,150,000,000

السقف المالي /عدد
األسرة
ّ
11,500,000

بيت شباب

حيرام

90

1,350,000,000

15,000,000

أبو جودة

112

الجنوب شعيب

90

1,600,000,000

17,777,777

العني واألذن

50

313,500,000

قصب

47

950,000,000

20,212,765

سان لويس

65

450,000,000

6,923,073

الحكمة النبطية

30

614,460,000

20,482,000

االختصاصات اللبناني الكندي

100

728,600,000

7,286,000

مركز الراعي الطبي

100

2,400,000,000

24,000,000

قلب يسوع

234

1,900,000,000

8,119,658

خروبي الصرفند

56

1,350,000,000

24,107,142

عالء الدين

100

2,500,000,000

25,000,000

النجدة الشعبية

75

2,150,000,000

28,666,666

15

150,000,000

10,000,000

هيلث ميديكال سنتر

50

1,503,000,000

30,060,000

حمود

300

9,454,400,000

31.514,666

الحياة
الشرق األوسط الصحي (بصاليم)
ساش ميديكال كومباني (بيطار
سابقًا)
القديسة تيريزا
مركز التأهيل الطبي التخصصي

117
200

1,000,000,000
1,950,000,000

8,547,008
9,750,000

130
5

1,300,000,000
50,400,000

10,000,000
10,080,000

اللبناني اإليطالي (نجم سابقًا)

80

3,000,000,000

37,500,000

بحنس

78

800,000,000

10,256,410

بنت جبيل التابعة للهيئة
الصحية

40

1,700,000,000

42,500,000

سرحال

60

650,000,000

10,833,333

غندور

28

1,200,000,000

42,857,142

مركز بلفيو الطبي

150

1,650,000,000

11,000,000

مركز لبيب الطبي

120

5,200,000,000

43,200,000

الحايك

50

627,320,000

12,546,400

جبل عامل

120

5,500,000,000

45,833.333

سيدة لبنان

140

1,850,000,000

13,214,285

الشهيد راغب حرب

37

2,550,000,000

68,918,918

سيدة مارتني

90

1,200,000,000

13,333,333

سان جورج  -الحدث
جبل لبنان
مار يوسف
العثمان
بهمن
سان شارل
هارون
القرطباوي
معربس
شرف الدين للعيون
الساحل
سان جورج عجلتون
سيدة املعونات
بعقلني
الزهراء
املشرق  +زرع القوقعة
بشامون التخصصي
الجبل (فالوغا وقرنايل)
مركز العرفان الطبي
الرسول األعظم
الوطني
مؤسسة اإلقليم الصحية
سنسر ميديكال سنتر (البرج)
عني وزين
اإليمان
كمال جنبالط

50
150
159
44
200
150
95
25
20
20
152
100
250
55
200
81
32
70
39
240
30
25
27
137
20
19

700,000,000
2,400,000,000
2,800,000,000
827,000,000
3,800,000,000
2,900,000,000
2,050,000,000
550,000,000
450,000,000
488,000,000
3,800,000,000
2,600,000,000
6,800,000,000
1,558,000,000
5,800,000,000
2,400,000,000
1,000,000,000
2,300,000,000
1,350,000,000
8,700,000,000
1,257,000,000
1,300,000,000
1,900,000,000
10,070,000,000
1,506,000,000
1,600,000,000

14,000,000
16,000,000
17,610,062
18,795,454
19,000,000
19,333,333
21,578,947
22,000,000
22,500,000
24,400,000
25,000,000
26,000,000
27,200,000
28,327,272
29,000,000
29,629,629
31,250,000
32,857,142
34,615,384
36,250,000
41,900,000
52,000,000
70,370,370
73,503,649
75,300,000
84,210,526

الشمال

األسرة
عدد ّ

السقف المالي
اإلجمالي

السالم (طرابلس)

177

1,400,000,000

السقف المالي
األسرة
/عدد ّ
7,909,604

سيدة السالم ـ القبيات

150

1,241,000,000

8,273,333

البسار

50

440,000,000

8,800,000

شاهني

50

550,000,000

11,000,000

سيزار معوض

800,000,000

16,000,000

سيدة زغرتا

149

3,000,000,000

20,134,228

الخير

82

1,700,000,000

20,731,707

البرجي

35

750,000,000

21,428,571

املظلوم

75

1,850,000,000

24,666,666

محمد سلطان حلبي
مركز القلب

50

1,300,000,000

26,000,000

الكورة

62

1,650,000,000

26,612,903

الحنان الخيري

35

950,000,000

27,142,857

رحال ـ عكار

100

6,800,000,000

28,000,000

ألبير هيكل

120

3,500,000,000

29,166,666

النيني

128

3,880,000,000

30,312,500

مركز يوسف الطبي

120

4,000,000,000

33,333,333

اإلسالمي الخيري

164

5,700,000,000

34,756,097

دار الشفاء

50

1,800,000,000

36,000,000

144

6,100,000,000

42,361,111

84

4,000,000,000

47,619,047

مركز الشمال
االستشفائي
املنال

السقف المالي
اإلجمالي
500,000,000

السقف المالي/
األسرة
عدد ّ
3,846,153
4,464,285

جبل لبنان

األسرة
عدد ّ
130

500,000,000

6,270,000

7

(جدول مستشفيات البقاع منشور
على الموقع اإللكتروني لـ«األخبار»)

ضخ المياه إلى  52بلدة
أصـحــاب املــرامــل ،يتوقفون فـتــرة ثم
يستغلون أوقاتًا محددة ،مثل هطول
األم ـط ــار ،كـمــا ح ــدث مـنــذ أسـبــوعــن،
أو صيام الناس وعــدم توجههم إلى
الـنـهــر ،فيشغلون مراملهم ويــرمــون
أوســاخ ـهــا ف ــي الـنـهــر دون االك ـت ــراث
لكل الدعاوى القضائية املوجهة ضد
بعضهم" ،بحسب مصدر في مصلحة
امل ـيــاه" ،األم ــر ال ــذي يحتاج إلــى وقت
ط ــوي ــل وع ـم ــل م ـس ـت ـمـ ّـر ،ويـ ـ ــؤدي في
ك ــل مـ ــرة ت ـتــوقــف ف ـي ـهــا ّ األمـ ـط ــار عن
ال ـه ـطــول إل ــى مـنــع ض ــخ امل ـي ــاه لـ ّعــدة
أيام" .ويشير إلى أن "محطة الضخ تم
تزويدها بساعة تقيس نسبة التربة
واألوسـ ــاخ فــي امل ـيــاه ،والـتــي وصلت

 ،"%80وي ــؤك ــد أن
م ــؤخ ـرًا إل ــى نـحــو
ّ
ّ
"املحطة ال يمكنها ضخ املياه إال إذا
ّ
تدنت هذه النسبة إلى ."%20

موقف البلديات
ي ـش ـيــر رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات جـبــل
ع ــام ــل ،ع ـلــي ال ــزي ــن ،إلـ ــى أن "الـلـجـنــة
ال ـ ــوزاري ـ ــة امل ـص ـغ ــرة اتـ ـخ ــذت ق ــراري ــن
مـهـمــن خ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،األول
ش ـ ــراء م ــول ــد ك ـهــربــائــي ك ـب ـيــر ملـحـطــة
ت ـ ـكـ ــريـ ــر زح ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ل ـ ـخـ ــدمـ ــة  250ألـ ــف
مــواطــن ،وه ــو لـتــأمــن الـطــاقــة الــازمــة
لـتـكــريــر م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي قبل
وصــولـهــا إلــى الـنـهــر ،والـثــانــي إعطاء
مهلة شهر لكل أصحاب املصانع في

بعلبك ملعالجة أوضاعهم القانونية،
وب ــالـ ـت ــال ــي االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن امل ـش ـك ــات
الناجمة عن هــذه املصانع" ،الفتًا إلى
أن " %65من االستراحات العاملة قرب

يقع أكثر المرامل في
منطقتي الريحان وعرمتا
الـنـهــر ال ـتــزمــت بــال ـشــروط الـقــانــونـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـص ــري ــف مـ ـي ــاه ال ـص ــرف
الـصـحــي ،وق ــد ص ــدر ق ــرار مــن اللجنة
الــوزاريــة املصغرة بتكليف جهاز أمن
الــدولــة ملتابعة ملف امل ــرام ــل؟" .تجدر

اإلش ـ ـ ـ ــارة أن ات ـ ـحـ ــادي بـ ـل ــدي ــات بـنــت
جـبـيــل وج ـبــل عــامــل ات ـف ـقــا م ــع وزارة
الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة عـلــى إن ـش ــاء معمل
ك ـب ـي ــر ل ـل ـن ـف ــاي ــات ب ـت ـم ــوي ــل االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـك ـل ـفــة  3م ــاي ــن دوالر،
بـهــدف استيعاب كــل نـفــايــات املنطقة
والتخلص من محارق النفايات .وفي
م ــوض ــوع اآلب ـ ــار االرتـ ــوازيـ ــة ال ـت ــي تم
حفرها في محمية الحجير أكد الزين
أن" اآلبــار االرتــوازيــة التي يتم حفرها
في الحجير هي غير قانونية وبدون
تراخيص ،بل يتم حفرها بتغطية من
وزارة الداخلية أو القوى األمنية ،وهذا
أدى ال ــى مـشــاكــل فــي امل ـيــاه الجوفية،
وعلى األرج ــح أنــه كــان سببًا رئيسيًا

في جفاف نبع الحجير" .ويشير أحد
العاملني في مصلحة الليطاني إلى أن
"أكـثــر املــرامــل التي أدت إلــى منع ضخ
امل ـي ــاه ال ــى األه ــال ــي ،ت ـقــع ف ــي منطقة
ال ــري ـح ــان وع ــرم ـت ــا ،وبـعـضـهــا خ ــارج
املخطط التوجيهي ملحمية الحجير،
لـكـنـهــا مــاص ـقــة لـلـنـهــر ،أح ــده ــا على
ضـفــة الـنـهــر م ـب ــاش ــرة" .وي ــذك ــر الــزيــن
أن ص ــاح ــب أح ـ ــد املـ ــرامـ ــل ق ـ ــال ل ــه إن
"ع ـنــاصــر م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة أوق ـف ــوا
املرملة عن العمل ،واصطحبوه معهم،
فــات ـصــل ب ــأح ــد املـ ـس ــؤول ــن ،م ــا جعل
عناصر الـقــوى األمنية يرافقونه الى
املرملة التي يعمل فيها ،وأصـبــح في
حمايتهم".

