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 حتية طيبة و بعد، 

 

و ما يليها من النظام الداخلي جمللس النواب اللبناين نتوجه عربكم للحكومة اللبنانية    124عمالً أبحكام املادة  
جمتمعة ابلسؤال املرفق ربطاً آملني من احلكومة اجلواب ضمن املهل القانونية و حمتفظني حبقنا بتحويل السؤال إىل  

 خبمسة عشر يوماً من اتريخ تسلمها السؤال.إستجواب يف حال عدم اجلواب ضمن املهلة احملددة 

 

 و تفضلوا بقبول اإلحرتام

 د. فادي كرم

 

 

 

 

 

 

 



 جانب احلكومة اللبنانية احملرتمني 

  :سؤال موجه للحكومة جمتمعة مقدم من

 : د. فادي كرم النائب

 اب اللبناينضمناً من النظام الداخلي جمللس النو  130و ما يليها وصوالً للمادة  124: املادة  املرجع

تغذية حمطات التكرير و حمطات ضخ   –إعادة أتهيل  – صيانة  –: احملطات الكرومائية يف وادي قاديشا  املوضوع
 املياه و مؤسسات الدولة . 

 ملا كان ضعف التغذية ابلطاقة الكهرابئية وصل يف اآلونة األخرية إىل حد انعدام التغذية كلياً، 

على حياة املواطنني اليومية حبيث أن انعدام التغذية أدى و سيؤدي أكثر فأكثر إىل  و ملا كان لذلك أتثرياً كبرياً  
 ضرب كل القطاعات يف لبنان الصناعية و الزراعية و الصحية و األمنية و الغذائية، 

ة  و ملا و احلال ما تقدم أصبح من امللح أن نبحث يف كل زاوية عن مكامن اهلدر سعياً إىل اإلستفادة من كل إمكاني
 متاحة بكلفة قليلة لزايدة التغذية على الشبكة، 

 معامل كهرومائية قائمة و موجودة يف منطقة وادي قاديشا مشال البالد و هي:  4و ملا كان هنالك 

 معمل بشري  -

 معمل مار ليشع  -

 معمل بلوزا -

 الكورة(  –معمل أبو علي )كوسبا  -

لشركة كهرابء قاديشا اليت أصبحت معظم أسهمها مملوكًة من  و ملا كانت املعامل األربع خاضعة إلمتياز أعطي  
 مؤسسة كهرابء لبنان، 

دراسًة يف ما خص احملطات موضوع السؤال و نفذ  Slomiaو   Guglerقدمت شركيت    2012و ملا و بتاريخ  
 ماليني دوالر أمريكي،  7فيما بعد إعادة أتهيل للمحطات بكلفة تناهز ال



 $ فقط، 25 000األربع اليوم حباجة إىل صيانة تقدر كلفتها بو ملا كانت احملطات 

و ملا كانت عمليات الصيانة ضرورة قصوى بسبب احتمال خروج بعض املعامل عن الشبكة يف حال التأخر إبجراء  
 اإلصالحات،

  000ب         و ملا كانت قد قدمت دراسة جلانب وزارة الطاقة اللبنانية خاصة جبر مياه ملعمل بلوزا تقدر كلفتها  
 $ مل تنفذ بعد،  150

و ملا كانت قد قدمت دراسة جلانب وزارة الطاقة اللبنانية خاصة إبنشاء معمل كهرومائي جديد يف منطقة بشنني  
 $ و قد انل موافقة وزارة البيئة و مل ينفذ بعد،  20 000 000قضاء زغرات تقدر كلفته ب 

يعانون من إنقطاع املياه عن منازهلم بسبب انقطاع الكهرابء عن  و ملا كان سكان مناطق بشري و الكورة و زغرات  
 عموم حمطات التكرير و حمطات الضخ يف األقضية الثالث، 

و ملا كانت مؤسسات الدولة اللبنانية يف األقضية الثالث املذكورة مقفلة ابإلمجال و تفتح أبواهبا بشكل إستثنائي  
 بسبب إنقطاع الكهرابء، 

 لذلك 

 أعاله  و لكل ما تقدم 

 جئنا من جانبكم لإلستفسار عن ما يلي: 

 كيف تراقب احلكومة اللبنانية اإلمتياز املعطى لشركة كهرابء قاديشا على موارد وادي قاديشا املائية؟   -1

ما هي القدرة اإلنتاجية للمعامل الكهرومائي األربعة يف بشري و بلوزا و مار ليشع و كوسبا؟ و كم يبلغ اإلنتاج   -2
 ذه املعامل؟ الفعلي هل 

 ما هي أسباب عدم إجراء الصيانة و اإلصالحات الالزمة للمعامل األربعة؟  -3

 وزارة الطاقة و اخلاصة جبر مياه إىل معمل بلوزا؟ - ما هو مصري الدراسة املقدمة جلانب الدولة اللبنانية  -4



خلاصة إبنشاء معمل كهرومائي جديد  وزارة الطاقة و ا  -ما هو مصري الدراسة املقدمة جلانب الدولة اللبنانية    -5
 يف منطقة بشنني قضاء زغرات ؟ 

هل من إمكانية لتحويل التيار الكهرابئي الذي تنتجه املعامل األربعة مباشرًة حملطات التكرير و حمطات ضخ    -6
 زغرات و الكورة؟ – املياه و إدارات الدولة اللبنانية يف أقضية بشري 

من النظام الداخلي جمللس النواب اللبناين  124القانونية املشار إليها بنص املادة  آملني منكم اجلواب خالل املهلة
حمتفظني حبقنا بتحويل السؤال احلاضر إىل استجواب يف حال عدم تلقينا اجلواب أصوالً و خالل املهلة املشار إليها 

 آنفاً.

 

 بكل حتفظ و احرتام

 د. فادي كرم

 


