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متابعة

فــأين القضاء؟
(يمتلكه الصفدي مع شركة سوليدير)
ول � ��م أواف� � � ��ق ،وك � ��ان امل �ط �ل ��وب ارت� �ك ��اب
م �خ ��ال �ف ��ة .ذات ي � ��وم ج� ��اء ن� ��ي ات �ص ��ال
يقول إن شخصًا يقوم بصب عواميد
م��ن الباطون ف��ي امل�ك��ان بشكل مخالف
للقانون ل��رب��ط املبنى بمنطقة أخ��رى،
وه � ��و م �خ ��ال �ف ��ة ،وم��رت �ك �ب �ه��ا م �س ��ؤول
ب� ��ارز ع��ن امل� ��ال ال� �ع ��ام» .وه ��ي م�خ��ال�ف��ة
للمرسوم ال��ذي يحدد نسبة البناء في
هذه املنطقة ،إضافة إلى مسألة متعلقة
ب��أش�غ��ال األم�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة .ل��م أص��دق،
ات �ص �ل��ت ب �م��دي��ر ع ��ام ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
وأرسلت وفدًا وأكدوا لي ذلك».
وعن الفيضانات في منطقة الشويفات،
أوض� ��ح ال �ع��ري �ض��ي أن امل�ن�ط�ق��ة حصل
فيها فيضان بسبب أعمال الضخ التي
يقوم بها معمل «تايد» في الشويفات،
وانسداد األقنية بسبب معامل الباطون
ون� � �ش � ��ر ال � �ص � �خ � ��ور ب� �ي��ن ال� �ش ��وي� �ف ��ات

وبشامون ،كاشفًا أن بلديات املنطقة لم
تحرك ساكنًا.
ول �ف��ت ال�ع��ري�ض��ي ال ��ى أن ط��وف��ان نهر
الغدير ليس مسؤولية وزارة األشغال
ب��ل ال �ط��اق��ة .م��ع ذل ��ك ،م�ن��ذ  2008حتى
اآلن أعطيت التوجيهات ال�لازم��ة بهذا
ال � �ش� ��أن ،وم � ��ا ح �ص��ل ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة
سيتكرر اآلن.
وب� � �ش � ��أن م � �ل ��ف س � �ج ��ن روم � � �ي� � ��ة ،ل �ف��ت
العريضي إل��ى أن��ه حصل اجتماع في
ال � ��وزارة م��ع م��دي��ر ع��ام األم ��ن ال��داخ�ل��ي
وستة ضباط معنيني بذلك ،قيل وقتها
إن املشكلة ليست ب��األش�غ��ال .وعندما
ج � ��اؤوا ك�ش�ف��ت ك��ل األوراق ال �ت��ي ل��دي
م��ن م �ص��ادره��م وأظ �ه��رت أن��ه ال يوجد
مسؤولية على ال��وزارة .كذلك فإن فرق
وزارة األش �غ ��ال ل��م ت�ت�م�ك��ن م��ن تنفيذ
عملها في بعض املباني ألسباب أمنية،
ع��ارض��ًا ت �ق��ري �رًا م��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
حول كل ما ورد في التقارير السابقة.
وسارع الصفدي الى الرد ،مشددًا على
أن� ��ه ال أس � ��اس ل �ك��ل االت� �ه ��ام ��ات ض ��ده،
ومعتبرًا في حديث تلفزيوني أن حملة
ال �ع��ري �ض��ي ض ��ده س �ي��اس �ي��ة ب��ام �ت �ي��از.
ورأى أن� ��ه ش �خ �ص �ي��ة س �ن� ّ�ي��ة م��رش�ح��ة
ألن ت�ك��ون رئ�ي��س ح�ك��وم��ة ،وه �ن��اك من
ال ي��ري��د ل ��ه أن ي �ك��ون ش�خ�ص�ي��ة ق��وي��ة
ورئيس حكومة في هذه املرحلة.
وعن موضوع عدم صرف األموال ،قال:
«األم ��وال ك��ان��ت ت�ص��رف على عكس ما
يقول العريضي» ،مشيرًا الى أنه يريد
ك��ل األم��وال لكل امل�ش��اري��ع ،وك��ان يعمل
ض �م��ن إط� ��ار ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ،األم ��ر
ال��ذي ل��م ي��رق العريضي ال��ذي يريد أن
ّ
يسير أم��وره وليس أم��ور ال�ب�لاد ،الفتًا
ال�ن�ظ��ر إل ��ى أن «ج� ��زءًا ك�ب�ي�رًا م��ن مبلغ
ال� � � �ـ 124م �ل �ي��ار ل �ي ��رة ل �ل �ص �ي��ان��ة ص��رف
ل �ل �ح��اج��ات ال� �ض ��روري ��ة» .وف ��ي ح��دي��ث
ت�ل�ف��زي��ون��ي آخ ��ر ،اس �ت �غ��رب «أن ّ
يحمل
ال �ع��ري �ض��ي ال �ج �م �ي��ع م �س��ؤول �ي��ة ع��دم
القيام بواجبه ،وأن يظهر نفسه كأنه
وزير مثالي».
وقال« :وزارة األشغال ليست أهم وزارة
في البلد ولن تكون كذلك ،والعريضي
ليس أهم وزير في البلد» ،مشددًا على
أنه «ال وزير وال غيره سيأخذ «قرش»
من دون حق».

ه � ��ذا ال� � �ص � ��راع ع �ل ��ى ص�ل�اح �ي ��ة ت �ل��زي��م
صيانة املطار هو ص��راع على مشروع
تصل قيمته إلى  20مليون دوالر ،وفق
مصادر مطلعة .لكن يبقى هناك الكثير
م��ن األس �ئ �ل��ة :مل ��اذا ل��م ي �ق� ّ�دم العريضي
ال �ق �ص��ة ك��ام �ل��ة؟ ومل � ��اذا ل ��م ي �ق � ّ�دم ق� ّ�ص��ة
أس �ب��اب وق ��وع ال �ط��وف��ان ق�ب��ل أن يلقي
باملسؤوليات يمينًا ويسارًا؟

م ��ن ت �ح��ت ال �ن �ف��ق وي �س �ي��ر ف ��ي ع �ب��ارات
وم �س ��ال ��ك ت �ح��ت م � ��درج م �ط ��ار ب �ي��روت
ّ
ويمتد األمر على األوتوستراد الشرقي
ليصب في البحر.
إذًا ،بعض م��ا ق��ال��ه العريضي صحيح،
وب �ع��ض ق�ص��ة ال �ط��وف��ان م �غ� ّ�ي��ب .ف�م��اذا
في جعبة املتعهد؟ يقول رئيس مجلس
إدارة ش��رك��ة ال �ج �ن��وب ل�لإع �م��ار ري� ّ�اض
األس � �ع� ��د ،إن ن �ف��ق ال � �ك ��وك ��ودي م��رش��ح
للطوفان مجددًا بعدما م� ّ�رت أكثر من 5
أيام على الطوفان ولم يجر (حتى ظهر
أم� ��س) تنظيفه م��ن األوس � ��اخ واألت��رب��ة
التي انجرفت وس� ّ�دت مجاري تصريف
ً
املياه ومسالكه .ويؤكد األسعد قائال« :لم
نلتزم صيانة نفق الكوكودي ،بل قدمنا
عرضًا في  25أيلول وال نزال في مرحلة
ال �ت �ف��اوض ع �ل��ى األس� �ع ��ار وال�ت�ف��اص�ي��ل
الباقية .لقد التزمنا مع الشركة تنظيف
ّ
م �ض��خ��ة األوزاع� � � ��ي ف �ق��ط ،ول� ��م نحصل
ع �ل��ى ت �ل��زي��م م �ض �خ��ات ال� �ك ��وك ��ودي وال
ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��ف امل �س��ال��ك وامل� �ج ��اري ال�ت��ي
ت� �ج � ّ�ر ن �ه��ر ال �غ ��دي ��ر إل � ��ى ال �ب �ح��ر م � ��رورًا
بنفق املطار ومدرجات املطار» .ويعتقد
األس� �ع ��د أن س �ب��ب ال �ط��وف ��ان ه ��و «ع ��دم
ت�ن�ظ�ي��ف امل �س��ال��ك وامل � �ج� ��اري ،ول ��م يكن
أحد جاهزًا لتنظيفها أيضًا ،ما ّأدى إلى
ت��راك��م األوس� ��اخ واألت��رب��ة ع�ل��ى م�س��ارب
النفق وارت �ف��ع منسوب امل�ي��اه ف��ي غرف
ّ
املضخات وتعطلت الكهرباء.»...

صيادو الدالية مجددًا
ّ
البحر ليس للحريري ولن نتركه
محمد نزال
ص� ّ�ي��ادو ال��دال �ي��ة م �ج��ددًا أم ��ام ال�ق�ض��اء.
ه� � ��ذه امل � � � � ّ�رة م� �ض ��ت ج �ل �س ��ة امل �ح��اك �م��ة
على خ�ي��ر .الجهة امل� ّ�دع�ي��ة ،أي شركات
ُ ّ
األجوبة
عائلة رفيق الحريري ،لم تعد ُ
ّ
امل�ط�ل��وب��ة ،فطلبت االس�ت�م�ه��ال وأج �ل��ت
ال�ج�ل�س��ة! ل�ك��ن ف��ي امل �ق��اب��ل ،ال �ص� ّ�ي��ادون
ي�ق��ول��ون إن�ه��م واث �ق��ون م��ن حقهم ،ومن
ناحية ثانية ال يفهمون سبب امتناع
ال��وزي��ر غ��ازي العريضي ع��ن استئناف
العمل في توسعة امليناء .هل يجيبهم
الوزير؟
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك ��ان ف�ي��ه وزي ��ر النقل
واألش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة غ � ��ازي ال �ع��ري �ض��ي،
أم � � � ��س ،ي � �ت � �ح ��دث ع � ��ن «س � � ��رق � � ��ات» ف��ي
ال � ��وزارات وت �ع� ّ�دي��ات سلفه (وزي ��ر امل��ال
ال�ح��ال��ي) محمد الصفدي على االم�لاك
ال �ع ��ام ��ة ال �ب �ح ��ري ��ة ،وي �ك �ث��ر م ��ن ال �ك�ل�ام
«امل �ض �غ��وط» غ�ي��ر امل�ف �ه��وم ،وف�ي�م��ا ك��ان
ُي� � �ب � � ّ�رئ ن �ف �س��ه م� ��ن «ال � �ط � ��وف � ��ان» ال� ��ذي
شهدته املناطق األسبوع املاضي ،راميًا
التهم على س��واه ،ك��ان ص� ّ�ي��ادو الدالية
ي�ص��رخ��ون ع�ن��د م��دخ��ل ع��دل�ي��ة ب�ي��روت،
ب �ع��د خ��روج �ه��م م ��ن ج �ل �س��ة امل �ح��اك �م��ة،
ض��د ع��ائ�ل��ة ال �ح��ري��ري وك ��ل امل�س��ؤول�ين
في الدولة ،من دون استثناء العريضي
طبعًا.
ّ
الصياد عامر محفوظ ،وهو واق��ف في
وسط الشارع ،سأل بصوت عال« :ملاذا
ل ��م ي �ك �م��ل ال ��وزي ��ر ال �ع��ري �ض��ي م �ش��روع
توسعة امليناء في الدالية؟ ألم يتحدث
أخ �ي �رًا ع��ن م�س��ؤول�ي��ة ع��ائ�ل��ة ال�ح��ري��ري،
ب ��ل ه��اج�م�ه��م أي �ض ��ًا ،وات �ه �م �ه��م ب��أن�ه��م
ي �ض �ع��ون «ع �ي �ن �ه��م» ع �ل��ى امل �ل ��ك ال �ع��ام
البحري؟ لكن ملاذا ال يقوم هو بما عليه؟
مل��اذا ال يقف ضد االستيالء على املينا
وال �ش ��ط وال �ب �ح��ر وب �ي ��وت ال �ص �ي��ادي��ن؟
ن ��ري��د ج ��واب ��ًا واض� �ح ��ًا وي �ك �ف��ي ض�ح��ك
علينا ...مللنا هذه املسرحيات» .ما قاله
محفوظ ،حقيقة ،يستدعي من القضاء
ّ
الصياد يلفت
أخ��ذه على محمل الجد.
إل��ى أن ث� ّ�م��ة وزي �رًا ف��ي ال��دول��ة ق��ال علنًا
قبل أسابيع إن هناك «صفقات» كانت
ُ ّ
ت ��رك ��ب ف��ي ق�ض�ي��ة ذات ص�ل��ة ب��األم�لاك

ال �ع��ام��ة .ق��ال �ه��ا ص ��راح ��ة ،وم ��ع ذل ��ك لم
تتحرك أي من النيابات العامة .أكثر من
ذلك ،وعد العريضي باستئناف العمل
ف��ي ت��وس�ع��ة م�ي�ن��اء ال��دال �ي��ة ،معلنًا أن��ه
ّ
الصيادين ،لكنه في الواقع
إل��ى جانب
ال يفعل لهم شيئًا ،ب��ل تستمر وزارت��ه
في االستقالة من أشغالها من دون أي
تبرير .بعض املتابعني لسير املحاكمة
ُ
س��أل��وا« :ت ��رى أال يفترض بالقضاء أن
ي �س �ت��دع��ي ال �ع��ري �ض��ي ل�لاس �ت �م��اع إل��ى
إفادته؟».
إن�ه��ا قضية ال��دال�ي��ة م �ج��ددًا .ي��وم أم��س
ك��ان ال �ص� ّ�ي��ادون ع�ل��ى م��وع��د ج��دي��د في
امل �ح �ك �م��ة ،أم � ��ام ق� ��وس ق��اض �ي��ة األم� ��ور
امل�س�ت�ع�ج�ل��ة زل �ف��ى ال �ح �س��ن ،ف��ي قضية
ط�ل��ب «ط��رده��م» م��ن ال��دال�ي��ة م��ن جانب
عائلة رفيق ال�ح��ري��ري .كانت القاضية
أك�ث��ر لطافة م��ع ال�ح��اض��ري��ن ه��ذه امل� ّ�رة.
ّ
يتعرض أحد للعنف أمامها من قبل
لم
قوى األمن ،ولم تطرد أحدًا من قاعتها.
اس �ت �م �ع��ت إل ��ى ال �ص �ي��ادي��ن ،وأع�ط�ت�ه��م
وق� �ت ��ًا ل �ي �ق��ول��وا م ��ا ع �ن ��ده ��م ،ف �خ��رج��وا
ّ
ليعبروا عن ارتياحهم للقاضية ،وعن
ّ
ثقتهم بعدالتها .لكن الالفت هذه املرة
أن ال�ج�ه��ة امل� ّ�دع �ي��ة ،أي ال �ش��رك��ات التي
ت�م�ل��ك ع��ائ�ل��ة ال �ح��ري��ري أك �ث��ر أسهمها،
ط�ل�ب��ت وك�ي�ل�ت�ه��ا امل�ح��ام�ي��ة االس�ت�م�ه��ال
ّ
الصيادين،
لـ«تحضير األجوبة» .وكيل
امل � �ح� ��ام� ��ي ع� �ل ��ي خ� �ل� �ي ��ل ،ك � � ��ان ي �ت��وق��ع
م ��ن امل� � ّ�دع �ي�ن أن ي �ك ��ون ل��دي �ه��م أج��وب��ة
ح��اض��رة ،إذا ب��ه ُيفاجأ بأنهم يطلبون
�ال» ،م��ع أن �ه��م ه��م أص �ح��اب
«االس �ت �م �ه� ُ
الدعوى! هكذا أ ّجلت الجلسة.
ق �ب��ل ذل � ��ك ،أذن � ��ت ال �ق��اض �ي��ة ل �ل �ص� ّ�ي��ادة
ع ��اي ��دة ال �ع��دش �ي �ت��ي ص��ال��ح أن ت�ت�ك�ل��م،
فقالت« :يا حضرة القاضية ،نحن نعلم
أننا لسنا بحجم الجهة ّ
املدعية وقوتها
ونفوذها .هم يدهم طايلة ،ولكن لنا ثقة
بك وبعدالتك ...يا ريت لو بتنزلوا على
ال��دال �ي��ة وب�ت�ش��وف��وا ب�ي��وت�ن��ا وح�ي��ات�ن��ا،
املهم نحن لن نهجر املنطقة لنموت في
عبارة مثل ّ
ّ
عبارة إندونيسيا .نريد أن
ّ
نموت عند بحر بيروت» .أخذ الصياد
حسن نبهة ال�ك�لام« :ح�ض��رة القاضية.
املباشر (املوظف القضائي) ال��ذي يقف

معنا ف��ي املحكمة اآلن ،ه��ددن��ا سابقًا،
وقال لنا القصة أكبر منكم .أما الخبير
ال��ذي أرس�ل�ت��ه محكمتكم إل�ي�ن��ا ،سعيد
ف �ت �ح��ة ،ف �ق��ال ل �ن��ا إن ال �ب �ح��ر وامل � ��اء كله
لعائلة ال�ح��ري��ري» .استمعت القاضية
إل ��ى ك ��ل ه � ��ذا ،وط �ل �ب��ت م ��ن ال �ص �ي��ادي��ن
ُ
أن ت �ن �ق��ل ه ��ذه ال �ش �ك��اوى إل ��ى وك�ي�ل�ه��م
امل � �ح� ��ام� ��ي ،وذل � � ��ك ل �ل �ن �ظ��ر ف �ي �ه ��ا وف ��ق
األصول القانونية.
امل �ح��ام��ي خ�ل�ي��ل ق ��ال ل �ـ«األخ �ب ��ار» إن��ه
ي �س �ع��ى إلب� �ع ��اد ال �ق �ض �ي��ة ع ��ن ال �ق �ض��اء
املستعجل ،وذل��ك ل�ع��دم االخ�ت�ص��اص،
إذ «إن ه��ذه املحكمة تنظر ف��ي ظاهر
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ،ول � �ك� ��ن ق �ض �ي �ت �ن��ا ع �م��ره��ا
سنوات طويلة .الصيادون في الدالية
منذ أكثر من  50عامًا ،واألرض هناك
استملكها امل� ّ�دع��ون م�ن��ذ ع��ام ...1995
(وهناك مالك آخ��رون أيضًا) وبالتالي
ال مكان للعجلة هنا ،ألن النزاع جدي
وع �م �ي��ق وم �ع �ق��د» .وأوض � ��ح امل �ح��ام��ي
أن ال�ص� ّ�ي��ادي��ن لديهم محاضر تتعلق
ب �م �ن��ازل �ه��م ف� ��ي ال� ��دال � �ي� ��ة ،ت� �ع ��ود إل ��ى
ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال � �ق� ��رن امل � ��اض � ��ي ،وه� ��ذه
«ق��دم�ن��اه��ا إل��ى املحكمة أي�ض��ًا ،وال بد
م��ن ل�ف��ت ن�ظ��ر ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات إل ��ى أن
منطقة الدالية هي معلم تراثي وأثري،
وي� �ف� �ت ��رض أن ي� �ك ��ون ل� � � ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة
اه �ت �م��ام ب�م��ا ي�ح�ص��ل ه �ن��اك ،ف��امل�س��أل��ة
أب � �ع� ��د م � ��ن م � �ج� ��رد خ �ل ��اف ش �خ �ص��ي.
عمومًا ،نحن واثقون من أننا سنكسب
القضية ،إن أبعدنا التسييس ،ولنا كل
الثقة بالقضاء وبالقاضية التي تنظر
في القضية ولها القرار والحكم».
بعض الناشطني ك��ان��وا ي��وزع��ون نص
عريضة أطلقوها على االنترنت ،وذلك
للحفاظ على طبيعة ال��دال�ي��ة كما هي،
ورفضًا البتالع األمالك العامة من جهة
ث��ان�ي��ة .وم�م��ا ج��اء ف��ي األوراق امل��وزع��ة:
«ندعو سكان بيروت إلى تعزيز ارتياد
منطقة ال��دال�ي��ة ف��ي ال��روش��ة ،وممارسة
ح�ق�ه��م ف��ي ال��وص��ول ال �ح��ر إل ��ى ال�ب�ح��ر،
ف��ال �ح� ّ�ي��ز ال �ع��ام ي �ت �ك��ون م��ن م �م��ارس��ات
م �س �ت �خ��دم �ي��ه وه� � ��و ف � �ض� ��اء ل �ل �ت �ج �م��ع
وال � �ت �ل�اق� ��ي ،واك �ت �س��اب �ن��ا ل� ��ه ن ��اب ��ع م��ن
ممارستنا لحقنا بالتواجد فيه».

زراعة

آت
الطوفان ٍ

ف��ي ال��واق��ع ،ت��أت��ي رواي ��ة ش��رك��ة MEAS
لتزيد رواية العريضي غموضًا إضافيًا
وتوسيعًا أكبر للمسؤوليات .فالشركة
أب �ل �غ��ت م �ج �ل��س اإلن � �م ��اء واإلع � �م� ��ار أن
م �ث��ل ه � ��ذا ال� �ط ��وف ��ان ل ��م ي �ك��ن م��رت �ق �ب��ًا.
فعلى سبيل امل �ث��ال ،مل ��اذا دخ�ل��ت امل�ي��اه
إل��ى الجامعة اللبنانية ،علمًا ب��أن هذا
األم��ر ل��م يحصل س��اب�ق��ًا؟ لكنها تطرح
ً
سؤاال يستحق اللبنانيون أين يعلموا
إجابته :هل أجريت أي تحسينات على
نهر الغدير الذي ّ
يعد املشكلة الرئيسية
ل �ل �ط��وف��ان ّ
وأدت إل � ��ى ح �م��اي��ة م��واق��ع
وت �ج �م �ي��ع امل� �ي ��اه ف ��ي امل ��واق ��ع امل�ح�م�ي��ة
وط��وف��ان�ه��ا ف��ي م��واق��ع ل��م ي�ك��ن مرتقبًا
فيها حدوث الطوفان؟
ه��ذا ال�س��ؤال ال يمكن اإلج��اب��ة عنه قبل
ّ
ومفصل ملا جرى.
إج��راء تحقيق تقني
فالقصة املتفق عليها حتى اآلن هي أن
نهر الغدير ط��اف ف��ي امل��وق��ع ال��ذي ّ
يمر

الكهرباء ضحية أيضًا :تقنين إضافي
راجانا حمية
س� �ب ��ق ال �ت �ق �ن�ي�ن ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ال� �ح ��اد
ال�ع��اص�ف��ة القطبية .فقبل ي��وم�ين من
«أل� �ك� �س ��ا» ،أع �ل �ن��ت م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء
ل �ب �ن��ان أن س��اع��ات ال �ت �غ��ذي��ة ب��ال�ت�ي��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي «س� �ت� �ن� �خ� �ف ��ض ب �ش �ك� ٍ�ل
ح � � ��اد» ،ب �س �ب��ب ال� �ن� �ق ��ص ،ال� �ح ��اد ه��و
اآلخ� � ��ر ،ف ��ي م ��ادت ��ي «ال� �ف� �ي ��ول أوي� ��ل»
و«الغاز أويل» اللتني ّ
تسيران معامل
اإلن� �ت ��اج ،ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا «ت��وق�ي��ف
عدد من املجموعات الحرارية املنتجة
�دد م ��ن امل �ع ��ام ��ل» .أم ��ا ال�س�ب��ب،
ف ��ي ع� � ٍ
ب �ح �س��ب م ��ا أش� � � ّ�ارت إل �ي��ه امل��ؤس �س��ة،
ف�ي�ع��ود إل��ى «ت��أخ��ر وزارة امل��ال�ي��ة في
ف�ت��ح االع �ت �م��ادات ال�ل�ازم ��ة الس�ت�ي��راد
ه� ��ذه امل� � ��واد ،ب �ح �س��ب االت� �ف ��اق امل �ب��رم
م� ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ت ��ي ت � � ��زود م �ع��ام��ل
اإلنتاج».
وه �ن��ا ،ال �س��ؤال ع��ن ال�س�ب��ب ال ��ذي أدى
إل ��ى ه ��ذا ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن ال� � �ب � ��واخ � ��ر ال � �ث �ل�اث
ال � �ت� ��ي ت� �ح� �م ��ل امل� � ��ادت� �ي��ن ق � ��د وص �ل ��ت
ق �ب��ل أس �ب��وع�ي�ن؟ وم ��ا ال� ��ذي سيفعله
ه ��ذا ال�ت��دب�ي��ر ال �ق �س��ري ال ��ذي ات�خ��ذت��ه
ّ
امل��ؤس �س��ة ،ف ��ي ع ��ز ت��وق��ف امل�ج�م��وع��ة
البخارية واملجموعة الغازية الثانية

معمل الذوق
أول المعرضين للتوقف
إذا لم تفرغ حمولة
باخرة الفيول

في معمل دير عمار عن العمل بسبب
الصيانة؟
في ظل انشغال وزارة املالية «بتداعيات
مؤتمر وزي��ر األش�غ��ال العامة والنقل،
ح�ي��ث يغيب ال�ك��ل ع��ن ال�س�م��ع» ،تشير
امل��ؤس�س��ة إل��ى أن «اع�ت�م��ادات باخرتي
الفيول أويل قد وقعتها املالية السبت
املاضي ،فيما وقعت اعتمادات باخرة
ال�غ��از أوي��ل أم��س ،وي�ج��ري العمل منذ
أم��س ع�ل��ى رب��ط ت�ل��ك ال�ب��واخ��ر تمهيدًا
ل�ت�ف��ري��غ ح�م��ول�ت�ه��ا ،وه ��و أم ��ر م �ت��روك
لحال البحر» .أم��ا إن لم يسمح البحر
ب �ه��ذا ال ��رب ��ط ،وه ��و االح �ت �م��ال األق ��رب

ل � �ل� �ح ��دوث ،ف �م ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ت�ب�ق��ى
ال�ب��اخ��رت��ان ف��ي ع��رض ال�ب�ح��ر «بحيث
ال ي� �م� �ك ��ن إف� � � � ��راغ ح �م ��ول �ت �ه ��ا ب �س �ب��ب
األمواج العاتية» .وهنا ،تبدأ املؤسسة
بتنفيذ بندها القسري ال��ذي يفترض
ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى «خ � �ف� ��ض ح �م��ول��ة
ال�ط��اق��ة ف��ي امل �ع��ام��ل ،ع�ل��ى أن ي�ب��دأ في
ه ��ذه ال �ح��ال َ ال �ي��وم ف��ي م�ع�م��ل ال� ��ذوق،
ُ
حيث ستخفض حمولة مجموعتني،
ألن��ه يعمل على الفيول أوي��ل والكمية
امل�ت��واف��رة ليست كافية» .وم��ن املتوقع
أن ي �س �ت �م��ر ال �ت��وق �ي��ف ح �ت��ى «ان �ت �ه��اء
ال�ع��اص�ف��ة األس �ب��وع امل�ق�ب��ل» .وي�ت��راف��ق
ه ��ذا األم ��ر م��ع ت��وق��ف م�ج�م��وع�ت�ين في
ً
معمل دير عمار أصال عن العمل بسبب
الصيانة ،وال يتوقع عودتهما للعمل
قبل عشرة أيام .ولن ينتهي األمر عند
ه��ذا ال�ح��د؛ فاملجموعات العاملة على
ال�غ��از أوي��ل ّ
معرضة للخفض وم��ن ثم
التوقف ،ومنها مجموعة في دير عمار
أيضًا ،قد يتوقف على أثرها املعمل عن
العمل كليًا ،فيما لو ساء الوضع ،وهذا
ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى م �ج �م��وع��ات ف ��ي م�ع�م��ل
الزهراني .وبما أن «ألكسا» آتية بقوة،
فاألكيد أن العتمة ستكون «حادة» في
معظم املناطق اللبنانية ،تبعًا لساعات
التقنني الحادة هي األخرى.

