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   AUBفي ال "كلية مارون سمعان للھندسة والعمارة" ن منباحثو

  يدرسون المياه التي تسلّم  لسكان بيروت

 
البروفسور   (AUB)في ثالث دراسات نُشرت مؤّخراً، قام أستاذا الھندسة في الجامعة األميركية في بيروت

معتصم الفاضل والبروفسور إبراھيم علم الدين، مع مي مسعود من كلية العلوم الصحية، ومع طالبھما ج. 
جوھري، وج. رشيد، وك. قسطنطين، بالنظر في أثر الضخ غير المنظم من اآلبار الساحلية في جعل مخزون 

 المياه العذبة غير صالح للشرب.
 

يھا أصحاب اآلبار الذين يحّددون أسعارھم الخاصة، والتلوث الجرثومي كما نظروا في األرباح التي يجن
الناجم عن المياه التي يتم تسليمھا في شاحنات صھريج قذرة. وتضمنت الدراسات التي مّولھا المركز الدولي 

 . لبحوث التنمية في كندا، اختبارات متعّددة للمياه عند المصدر ثم مرة أخرى حيث يتم ضخھا من الشاحنات
 

٪ من كل العينات التي جمعت في جولة واحدة من االختبار، تحتوي على 80ووجد الباحثون أن ما يصل إلى 
البكتيريا الموجودة في البراز). كما وجدوا أن أقل من نصف صھاريج الشاحنات خضعت ألي (القولونية 

ً لما 24تنظيف منتظم، ووجدوا أن أصحاب ھذه الشاحنات جنوا من المال  جنته الدولة اللبنانية من  ضعفا
الرسوم التي تتقاضاھا عن المياه التي توّزع من خالل الشبكة العامة للمياه. وقال البروفسور الفاضل إن 
السكان الذين يعيشون في بيروت يدفعون أعلى أسعار للمياه في العالم. ويدفع كثير من الناس أربعة فواتير 

فاتورة للمياه التي تُبتاع من الصھاريج، وفي معظم و حصلون عليھافاتورة من الحكومة لمياه ال ي للمياه
فاتورة المياه المعبأة للشرب، وغالبا تكون معبّأة من شركات غير و الحاالت تكون نوعية ھذه المياه رديئة

  .فاتورة لتحلية مياه اآلبار التي تُضخ في مبانيھمو مرخص لھا
 

  ."ن الكثير من المياه، لكنھا بحاجة إلى تنظيموأضاف البروفسور الفاضل: "لدينا في لبنا
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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