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فيضان الرملة البيضا :تحقيق شكلي!ّ

املمر من الجهة السفلى فــوق شاطئ
الرملة البيضاء ،وتم رمي كميات من
االسمنت الخام».
على املستوى القضائي ،تبدو األمــور،
كما هــي حاليًا ،متجهة نحو اللفلفة.
َ
مهندسني وسائق جبالة
أوقف القضاء
باطون قبل أن يخلي سبيلهم .مصادر
قضائية تــؤكــد أن قــاضــي التحقيق ال
يـمـكـنــه االس ـت ـم ــرار ف ــي تــوقـيـفـهــم ،ألن
النيابة الـعــامــة َادع ــت عليهم بموجب
م ــواد مــن قــانــونــي الـعـقــوبــات والـبـنــاء
تصل عقوباتها القصوى إلى السجن
مـ ــدة س ـن ـتــن .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن قــاضــي

ال ـت ـح ـق ـيــق ال ي ـم ـك ـنــه اإلب ـ ـقـ ــاء عـلـيـهــم
موقوفني ألكثر من  5أيام.
أول م ــن أم ـ ــس ،ح ـض ــر ال ـق ــاض ــي أبــي
سـمــرا اجـتـمــاع لجنة ال ـعــدل النيابية
التي سألته عما توصل إليه التحقيق.
تقول مصادر اللجنة إن القاضي «أبلغ
الحاضرين مباشرته التحقيقات فور
تسلمه املـلــف وأن ــه اسـتــدعــى صاحب
م ـش ــروع االي ـ ــدن ب ــاي وسـ ــام عــاشــور،
ل ـك ــن األخـ ـي ــر ق ـ ــدم عـ ـ ــذرًا م ــرض ـي ــا ،ثــم
قدمت محاميته دفوعًا شكلية» .لكنه
أكــد نيته تسريع املـلــف ،ففي غضون
أسبوع سينتهي من الدفوع الشكلية،
مشيرًا الــى أنــه أص ــدر ق ــرار منع سفر
ب ـحــق ع ــاش ــور .كـ ــام أبـ ــو س ـم ــرا بقي
ّ
ف ــي اإلط ـ ــار ال ـش ـك ـلــي ،إذ أكـ ــد لـلـنــواب
أنــه ال يمكنه إطــاعـهــم على مضمون
التحقيق ألنه سيبقى سريًا إلى حني
صدور القرار الظني.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،دفـ ــع ت ــأخ ــر نتيجة
التحقيق وزير العدل سليم جريصاتي
الى إرســال كتاب الى رئيس التفتيش
ال ـق ـضــائــي ب ــرك ــان س ـعــد ق ـبــل يــومــن
حمل الرقم  6614يتناول فيه موضوع
الـتـحـقـيــق ال ـس ــري ف ــي امل ـل ــف .إذ «مــع
حــرصـنــا عـلــى ســريـتــه ،لــم تتضح لنا
أوجــه االدعــاء حتى تاريخه والجهات
املـســؤولــة عــن االرت ـكــابــات ومالبسات
امل ـل ــف وتـ ـط ــوره وخ ـل ـف ـيــاتــه وتـحــديــد
املـســؤولـيــات وامل ـس ــؤول ــن» ،كـمــا جــاء
في كتاب جريصاتي.
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،تـ ـب ــدو ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ال ـت ـق ـن ــي
ال ـب ـح ــت ،ل ـج ـهــة ال ـب ـح ــث ع ـم ــن سـ ـ ّـدوا
أوقف سائق
«الريغار» .ولهذا السببِ ،
ّ
«جبالة الباطون» الــذي ُيشتبه في أن
مهندسني مــن شــركــة عــائــدة لعاشور
اس ـت ــأج ــروا خ ــدم ــات ــه ،وال ُيـعـتـقــد أنــه
كــان على دراي ــة بــأن مــا يـقــوم بــه عمل
غـيــر قــانــونــي .ه ــذا امل ـســار التحقيقي
أهمل تحديد املسؤولية اإلداري ــة عما
جرى .فمن املسؤول عن اإلهمال الذي
أدى إلى الطوفان؟ ومن املتورط؟ ثمة
جهات رسمية ،أبرزها محافظ بيروت
ومـجـلـسـهــا ال ـب ـلــدي ومـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعمار وقــوى األمــن الداخلي ،كانت
مـ ـش ــارك ــة ،ب ـ ـصـ ــورة أو بـ ــأخـ ــرى ،عــن
ّ
املقدمات التي أنتجت طوفان الصرف
الصحي.

الـ ـث ــان ــي .إال أن «ال ـب ـل ــدي ــة ل ــم تـحـســب
حـســاب األم ـطــار ،فتركت الـشــارع على
ّ
علته» .وألن هناك من قرر أن يتعامل
مــع «مـجــاريــر بسمنة وأخ ــرى بــزيــت»،
سلطت األضــواء على الرملة البيضاء
وأسـقــط مـجــرور «بـ ِـلــس» مــن حسابات
الـنــواب وال ــوزراء والجهات القضائية
واإلع ــام ـي ــة ،بــاسـتـثـنــاء االت ـه ــام الــذي
ّ
وجـ ـ ـه ـ ــه صـ ــاحـ ــب «ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوب
ّ
لإلعمار» ،رياض األسعد ،إلى املتعهد
جهاد العرب بالتسبب باألزمة (علمًا
ّ
املتعهد هو جهاد املولى ال جهاد
بأن
العرب) .وبحسب مصادر وزارة العدل،
لم يتم فتح تحقيق بما حصل في ِبلس

«حتى ال يحصل تضارب مع التحقيق
في طوفان الرملة البيضاء الذي يجري
التعامل معه كــأولــويــة .وبعد إتمامه،
سـنـفـتــح تـحـقـيـقــا بــامل ـجــرور ال ـثــانــي».
طبعًا ،كــام امل ـصــادر غير مقنع ،إذ ال
صـلــة للقضيتني إحــداه ـمــا بــاألخــرى،
إال لجهة وجود سلطة بلدية (بشقيها
ال ـت ـقــريــري والـتـنـفـيــذي) وق ــوى أمنية
كاملة قبل هطول
لــم تقم بواجباتها
َ
األمطار وحدوث الفيضانني .وحاولت
«األخ ـبــار» الـتــواصــل مــع رئيس بلدية
بيروت لسؤاله عن أعمال شــارع جان
دارك ومـ ــا جـ ــرى ف ــي «بـ ـ ِـلـ ــس» ،اال أن
األخير لم يجب.

رلى إبراهيم
مـ ّـر شهر على غــرق كــورنـيــش الرملة
البيضاء باملجارير ( 16تشرين الثاني
املاضي) ،نتيجة رمي كمية كبيرة من
االسمنت داخــل الــ«ريـغــار» الرئيسي
بهدف إقفاله .يومها ،وألن الفضيحة
كانت أكبر من أن تلفلف ،طالب كل من
محافظ بيروت زيــاد شبيب ورئيس
بـلــديــة املــدي ـنــة ج ـمــال عـيـتــانــي بفتح
ّ
تحقيق لتحديد املسؤوليات .وتسلم
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـقــاضــي
سمير حمود التحقيق ،قبل أن ُيحال
ع ـل ــى ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـي ــروت
شربل أبــي سـمــرا .بعد شهر ،ال يــزال
التحقيق مفتوحًا من دون موقوفني
أو مـتـهـمــن أو نـتـيـجــة فـعـلـيــة ،األم ــر
الذي تضعه جهات قضائية في خانة
ّ
«ضب» امللف ونسيانه.
في موازاة التحقيق القضائي ،عقدت
لجنة األشغال النيابية ،بعد البيئية،
جـلـســة دع ــي إل ـي ـهــا ك ــل املـعـنـيــن في
املـ ـل ــف ،ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ـق ــاض ــي ح ـمــود.
وتـ ـب ـ ّـن أن املـ ـح ــاف ــظ ،ق ـب ـيــل اف ـت ـتــاح
أوت ـي ــل «ايـ ــدن ب ــاي ريـ ـ ــزورت» بــأيــام،
ط ـلــب ت ـحــويــل املـ ـج ــرور (امل ـت ـف ــرع من
الريغار الذي ُس ّد بالباطون) املحاذي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــى م ـن ـط ـق ــة ال ـس ـل ـط ــان
اب ــراهـ ـي ــم ح ـي ــث ت ــوج ــد م ـح ـطــة ضــخ
( .)PS2لكن املحطة التي كان يفترض
أن تضخ ما يصل إليها نحو محطة
ثــانـيــة فــي منطقة ال ـغــديــر ،لــم تعمل.
فـفــاضــت املـجــاريــر عـلــى ف ـقــراء الـســان
س ـي ـمــون؛ اع ـتــرضــت بـلــديــة الغبيري
وطلبت إعادة الخط الى ما كان عليه،
فــوجــد امل ـحــافــظ م ـن ـف ـذًا آخ ــر لتجنب
إعــادتــه ال ــى ق ــرب ال ــ«اي ــدن ب ــاي» قبل
أن تفضح األمـطــار مــا جــرى .وعلمت
«األخبار» أن شبيب ،قبيل  10أيام من
الطوفان ،أرسل كتابًا الى قائد شرطة
ب ـي ــروت ب ـت ــاري ــخ  2018/11/6حمل
الرقم ( 23409حصلت «األخبار» على
نسخة منه) يطلب فيه «تأمني املؤازرة
ال ــازم ــة بـشـكــل مستمر لـحــن إع ــادة
ت ـن ـف ـيــذ ووص ـ ــل خ ــط امل ـ ـجـ ــاري ال ــذي
ت ـ ّـم ال ـت ـعـ ّـدي عـلـيــه (امل ــاص ــق لــايــدن
ب ــاي) لـيـعــاد تـصــريــف امل ـي ــاه اآلسـنــة
ك ـمــا كـ ــان س ــاب ـق ــا» .وفـ ــي  12تـشــريــن
الـثــانــي ،أي قبيل  4أي ــام مــن فيضان

امل ـ ـجـ ــاريـ ــر ،ب ـع ـث ــت م ـ ـفـ ــرزة ش ــواط ــئ
ب ـيــروت بـبــرقـيــة (حـصـلــت «األخ ـب ــار»
على نسخة منها) الى الشرطة تقول
فـيـهــا« :ال ـســاعــة الـســابـعــة مــن تــاريــخ
ال ـيــوم ،حـضــر ال ــى محلة االي ــدن بــاي
مجموعة من العمال من بلدية بيروت
برئاسة املهندس عبد الناصر سعد
وعملوا على املباشرة بأعمال الحفر
ل ـل ـج ـه ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وعـ ـل ــى ال ــرص ـي ــف
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـج ـهــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة .وح ــوال ــى
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ت ــوق ـف ــت األع ـم ــال
وغادر العمال مع املعدات ،باستثناء
«بــوك ـلــن» كبير الـحـجــم ق ــرب مدخل

االي ــدن ب ــاي .وباستيضاح املهندس
املـســؤول عــن تنفيذ األش ـغــال ،أفــادنــا
بأن األعمال توقفت بأمر من محافظ
مدينة بيروت لحني حضور اجتماع
بـتــاريــخ ال ـيــوم وتـقــريــر الـ ــازم بشأن
هـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال» .إذًا ،امل ـح ــاف ــظ ال ــذي
«فوجئ» ّ
بسد «الريغار» باالسمنت،
كــان ،فعليًا ،على معرفة تامة باألمر،
لكنه آثر التغطية على املعتدين .قبل
أن ي ـعــود ويـسـمــي صــاحــب ال ــ«اي ــدن
بـ ــاي» ف ــي مــؤت ـمــره ال ـص ـحــافــي (ي ــوم
 18ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي) ،مـشـي ـرًا ال ــى أن
ّ
«القيمني على الفندق عمدوا إلى صب

ّ
فــي  16مــن الشهر الـفــائــت ،سلطت كل
األضواء على املجرور املحاذي ملشروع
وسـ ـ ـ ــام عـ ــاشـ ــور فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء ،ك ــون «فـضـيـحــة ال ـبــاطــون»
كـ ـبـ ـي ــرة .إال أن ك ــارث ــة أخ ـ ــرى حــدثــت
«بلس» ،حيث فاضت
يومها في شارع ِ
امل ـجــاريــر ودخ ـلــت إل ــى ح ــرم الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن دون أن ي ـل ـقــى األم ــر
ً
صدى مماثال .رغم أن محافظ بيروت
زي ــاد شبيب ،وفــي املؤتمر الصحافي
ال ــذي عـقــده إث ــر الـفـيـضــان ،اتـهــم مالك
«بلس» ،صاحب محطة
أحد املباني في ِ
«ال ـج ــدي ــد» تـحـســن خ ـي ــاط ،بــالـتـعــدي
على شبكة الصرف الصحي املحاذية

للمبنى .وتلك فعليًا نصف الحقيقة،
إذ كشف الحاضرون في جلسة لجنة
األشـغــال العامة أن الخلل هناك ناتج
م ــن أم ــري ــن :األول يـتـعـلــق ب ـت ـعـ ّـد على
الشبكة ،وآخــر متصل بطريقة تمديد
َ
شارعي
شبكات الصرف الصحي في
ْب ِلس وجان دارك وخلط مياه األمطار
باملياه اآلسنة.
وك ــان مجلس بـلــديــة بـيــروت قــد وافــق
ب ـتــاريــخ  2016/10/25ع ـلــى محضر
جـلـســة املـنــاقـصــات ال ـقــاضــي «بــإعــان
العارض املهندس جهاد املولى ملتزمًا
مؤقتًا لتنفيذ أعـمــال تأهيل وتطوير
شارع جان دارك (أحد الشوارع املتصلة

بشارع ِبلس) لقاء مبلغ مليون و536
ألـفــا و 117دوالرًا» (ال ـقــرار الــرقــم .608
حصلت «األخ ـبــار» على نسخة منه).
لـكــن بـعــد م ــرور ع ــام ون ـصــف ع ــام ،أي
بتاريخ  ،2018/4/12طلبت البلدية من
اإلدارة (القرار الرقم  )275عدم املوافقة
ّ
على تسلم األعمال النهائية للمشروع
ن ـظ ـرًا إلـ ــى سـ ــوء األعـ ـم ــال امل ـن ـف ــذة من
امل ـت ـع ـه ــد (ح ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» عـلــى
نسخة م ـنــه) .وت ـقــول م ـصــادر متابعة
للقضية إن ســوء األعـمــال املنجزة في
خ ــط ت ـص ــري ــف املـ ـي ــاه اآلسـ ـن ــة ال ــواق ــع
فــي نـهــايــة ال ـش ــارع هــو ال ــذي أدى الــى
«الـ ـك ــارث ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة» يـ ــوم  16تـشــريــن

بعد شهر ،ال يزال التحقيق مفتوحًا من دون موقوفين أو متهمين أو نتيجة فعلية (مروان بو حيدر)

أبو سمرا :تقدم
عاشور بعذر طبي
ثم قدمت محاميته
دفوعا شكلية

ْ
ال تحقيق في فيضان مجرور «ب ِلس»!

مفكرة

تلويث الليطاني

ُ
قبل شهر ،طافت بيروت بمجاريرها ،وخاصة في الرملة البيضا وشارع «بلس» .يومها فتح تحقيق ،واستنفرت
الدولة .اما اآلن ،فيبدو األمر كـ«مسرحية» .المدعى عليهم هم حصرًا وسام عاشور ،ومهندسان يعمالن معه،
وسائق ّ
جبالة! أما المسؤولون عن المدينة وأشغالها ،من المحافظ والبلدية إلى مجلس اإلنماء واإلعمار ،فلم
يقترب منهم أحد للبحث عن المتورطين والمهملين! ُيضاف إلى ذلك أن أي تحقيق لم ُيفتح في فضيحة
«بلس»!
طوفان شارع ِ

ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،أنهى التحقيق بتهمة
االعتداء على األمالك العامة مع كل من صاحب
معمل «ميموزا» رئيس بلدية قاع الريم وسام
الـتـنــوري ،واثـنــن مــن أصـحــاب معامل األلبان
واألجبان في املرج ،هما صاحب معمل «زهور
وصاحب معمل «روابي
تعنايل» عمر امللحمُ ،
تعنايل» علي الداهوك .وأحيل الثالثة موقوفني
من مكتب الجرائم املالية في قصر عدل بيروت،
إلى قاضي التحقيق األول في البقاع عماد زين
في قصر عدل زحلة .واستدعى ابراهيم توفيق
سليمان ،وهو صاحب مسلخ في بدنايل ادعت
عليه املصلحة برمي مخلفات املـيــاه العادمة
والدماء في الليطاني من دون معالجة .ووفق
م ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة« ،أكـ ــد س ـل ـي ـمــان أن ــه بــاشــر
بتنفيذ إج ــراءات االل ـتــزام البيئي ،وستكشف
املصلحة على املسلخ للتأكد من مزاعمه».
م ـص ــادر امل ـص ـل ـحــة أكـ ــدت أن لــدي ـهــا إث ـبــاتــات
على عدم صحة ادعاءات معمل «ألبان لبنان»
بأنه باشر بمعالجة املياه العادمة ،وقالت إن
الـنـيــابــة الـعــامــة وضـعــت املـعـمــل قـيــد املتابعة
والكشف ال ــدوري .كذلكّ ،ادعــت املصلحة على
إيلي سماحة ،وهو صاحب مسلخ غير مرخص
في سعدنايل ،بتهمة االعتداء على امللك العام
وت ـلــويــث ال ـل ـي ـطــانــي .وأشـ ـ ــارت ف ــي ب ـي ــان إلــى
أن «نـتــائــج املـســح على املـصــانــع فــي الحوض
األعلى لليطاني تظهر ،حتى اآلن ،وجود عدد
كـبـيــر م ــن املــؤس ـســات امل ـلــوثــة غـيــر املــرخـصــة،

التي تشكل إضافة إلى تلويثها للنهر منافسة
غير مشروعة للمؤسسات املرخصة ،ويشكل
وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني،
إذ ال تخضع ألي رقابة وال تلتزم أي مواصفات
فــي االل ـتــزام البيئي واإلداري» .وأعـلـنــت أنها
«ستباشر ابـتـ ً
ـداء من األسـبــوع املقبل باتخاذ
صفة االدع ــاء الشخصي على تلك املؤسسات
بعد إيــداع نتائج املسح ،علمًا بأنها مشمولة
باإلخبار املقدم إلى النيابة العامة».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ع ـ ـقـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن ،ف ــي م ـقـ ّـرهــا ف ــي ب ـي ــروت ،مــؤتـمـرًا
صحافيًا «لـلــرد عـلــى الحملة الـتــي تستهدف
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة» ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا مـ ـنـ ـع ــت دعـ ـ ـ ـ ـ ــوات إلـ ــى
االحـتـجــاج عـقــده فــي غــرفــة الـتـجــارة والــزراعــة
والـصـنــاعــة فــي زحـلــة االثـنــن املــاضــي .رئيس
الـجـمـعــة ف ــادي الـجـمـ ّـيــل ت ـســاءل عــن «أس ـبــاب
تـ ـح ــري ــك الـ ـقـ ـض ــاء تـ ـج ــاه مـ ـص ــان ــع مــرخ ـصــة
وم ـل ـتــزمــة تـنـفـيــذ ال ــروزن ــام ــة الـبـيـئـيــة بتهمة
تلويث الليطاني ،فيما لــم نــره يتحرك تجاه
املصانع غير الشرعية التي ال تضرب البيئة
فـحـســب ،بــل تـهــدر امل ــال الـعــام وتـضــرب مالية
الــدولــة وخــزيـنـتـهــا» .ونـ ّـبــه إل ــى أن «التشهير
اإلعالمي االعتباطي سينعكس خسائر بمئات
ماليني الدوالرات» .وفي حضور النائب شوقي
الــدكــاش ،ســأل أحــد أعـضــاء الجمعية عــن دور
النواب في ّ
رد الحملة على الصناعيني ،مشيرًا
إلى أن «في املجلس النيابي  15صناعيًا ،ماذا
يفعلون لنا؟» .وللتذكير ،فإن عددًا من النواب
الحاليني والسابقني هم من أصحاب املصانع
املتهمة بتلويث الليطاني.

تقرير

حراك األطباء :تهديد بـ«شارع مضاد»!
هديل فرفور
األطـ ـ ـب ـ ــاء املـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى الـ ــوضـ ــع امل ــال ــي
لنقابتهم ماضون في تحركاتهم اإلحتجاجية
ُ
حـتــى تنفيذ مـطــالـبـهــمّ .ه ــذا مــا خــلـصــت إليه
أجــواء االعتصام الــذي نفذه نحو  150طبيبًا
منتسبًا الى نقابة األطباء في بيروت ،ليل أول
من أمس ،أمام مبنى «بيت الطبيب» ،تزامنًا مع
انعقاد جلسة مجلس النقابة.
املحتجون «اقتحموا» املبنى وهتفوا بشعارات
تطالب بإقالة املديرة العامة وباتخاذ إجراءات
لـلـحـ ّـد مــن «ال ـه ــدر وال ـف ـســاد» وتـحـســن وضــع
النقابة املالي ورفــع راتبهم التقاعدي املحدد
ب ـ  600ألــف لـيــرة لبنانية .كما يشكو األطـبــاء
املـعـتــرضــون مــن ع ــدم حـقـهــم بــاالس ـت ـفــادة من
تـ ـق ــديـ ـم ــات ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
ب ـع ــد ال ـت ـق ــاع ــد( .راج ـ ـ ــع ت ـق ــري ــر ان ـت ـف ــاض ــة فــي
ن ـق ــاب ــة األطـ ـ ـب ـ ــاء https://al-akhbar.com/
.)263410/Community
االعـتـصــام أتــى تلبية لــدعــوة وجهتها «لجنة
الحراك املطلبي ـ ـ معًا لقرار واحد» منذ أيام ،في

سياق سلسلة تحركات قررت تنظيمها .ووفق
أح ــد األطـ ـب ــاء ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي االع ـت ـصــام،
رفض نقيب األطباء ريمون الصايغ استكمال
الجلسة ّ
وقرر تأجيلها ،ولم يمتثل ملطالب عدد
من أعضاء املجلس الذين اقترحوا التصويت
على مطلب إقالة املديرة العامة .عندهاّ ،
هدد
امل ـع ـت ـص ـمــون ب ـت ـحــركــات س ـت ــراف ــق ك ــل جلسة
يـ ـن ــوي امل ـج ـل ــس ع ـق ــده ــا .هـ ـن ــا ،ووفـ ـ ــق روايـ ــة
املعتصمنيّ ،
هدد النقيب بـ«شارع ُمضاد»!
م ـص ــادر ف ــي لـجـنــة «الـ ـح ــراك» رأت أن تــراجــع
النقيب عــن إقــامــة الـعـشــاء الـسـنــوي ال ــذي كان
مقررًا في  28من الشهر الجاريُ ،ي ّ
عد «اإلنجاز
األول» للمعترضني .إذ سبق أن دعــت اللجنة
إلى مقاطعة العشاء ألن قرار تنظيمه لم يصدر
عن مجلس النقابة ،وألنه يأتي في وقت تعاني
فيه النقابة من ّ
شح في األموال .ويأخذ األطباء
املـ ـع ــارض ــون ع ـل ــى املـ ــديـ ــرة ت ـع ـي ـي ـن ـهــا خــافــا
ً
لـلـقــانــون ،ف ـضــا عــن اتـهــامـهــا ب ـســوء اإلدارة،
مــا ّأدى الــى تــدهــور الــوضــع املــالــي والفوضى
الحاصلة املتمثلة بغياب قطع الحساب منذ
عام .2015

تفرير

البلدية لم تحسب
حساب األمطار
فتركت ّ الشارع
على علته
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دعوى «وطى المصيطبة» :وكالء جنبالط غابوا
إلى السادس والعشرين من حزيران املقبل ،أرجئت جلسات استجواب املدعى عليهم أمام القاضي
املنفرد الجزائي نيبال محيو ،في الدعوى املقامة بوجههم من قبل «شركة الوطى العقارية» (يملكها
النائب السابق وليد جنبالط ونجاله تيمور وأصــان) بتهمة «اغتصاب العقار في منطقة وطى
املصيطبة  ،»2207سندًا للمادة  738من قانون العقوبات التي تدين بالسجن «من يستولي على
عقار أو جزء منه من دون ّ
مسوغ شرعي (.»)...
أرفقت بالتبليغات التي وصلت إلى أصحاب املحال في العقار املذكور ،والتي
رغم املالحظة التي
ّ
التخلف عن الحضور تحاكم غيابيًا» ،حدث العكس .حضر ّ
املدعى عليهم ،ولم
تقول إنه «في حال
تحضر الجهة املدعية ،ولذلك أرجئت الجلسة .كان ثمة بوادر لحدوث هذا األمر ،إذ تحدث البعض عن
تسريبات وصلت إلى الحي بأن محامي الشركة لن يحضروا .لكنهم لم ينساقوا إلى تلك التسريبات،
ونزلوا أمس إلى املحكمة ،ولم يجدوا أحدًا في مواجهتهم .واعتبروا أن هذا «الغياب» بادرة لحلحلة
لوقت ليس بطويلّ .
يعولون على ما
األمور بطريقة أخرى .يطمئنون إلى ما آلت إليه األمور ،وإن كان ٍ
ّ
سجيتها من دون ضغط» .ال مجال للتكهن
يأتيهم من تسريبات تشير الى «ترك األمور تجري على
هنا .مالك الشركة ،النائب السابق وليد جنبالط ،لم يتراجع قضائيًا ،ولن يتراجع ،لكنه في الوقت
نفسه «لن يضغط ،ما يفعله هو أنه يترك للقضاء أن يأخذ مجراه» ،بحسب بعض ّ
املقربني منه.

دعا اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني إلى
املشاركة في الوقفة اإلحتجاجية أمام مكتب
وزارة الصحة في املستشفى الحكومي
في القبة (طرابلس) ،الحادية عشرة صباح
اليوم ،احتجاجًا على «املوت املجاني أمام
ابواب املستشفيات» ،بعد وفاة الطفل محمد
وهبة أول من أمس لعدم توفر سرير شاغر
في أقسام العناية الفائقة.
¶¶¶
احتفلت ثانوية السفير  -الغازية ،باليوم
العاملي للغة العربية بسلسلة أنشطة
تحت شعار «اللغة العربية هوية وانتماء»،
تخللته عروض لطالب املراحل التعليمية
في الخطابة وإلقاء شعر وتكريم لعميد
كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية سابقًا

محمد توفيق أبو علي .مدير الثانوية
الباحث اللغوي سلطان ناصر الدين لفت
إلى أن «عظمة العربية تكمن في ابتداع
مليار كلمة محصية في اللغة حاليًا من 28
حرفًا ،وباتت رابع لغة بالتكلم حول العالم
وبالبحث على شبكات اإلنترنت».
¶¶¶
فازت أماني معلوف ،طالبة الدكتوراه في
الهندسة البيئية في قسم الهندسة املدنية
والبيئية في الجامعة األميركية في بيروت،
بجائزة أفضل ورقة للعام  2018في املؤتمر

للنفايات الذي
الدولي حول اإلدارة املستدامة ُ
عقد في الهند ،من بني  300ورقة ق ّدمت في
املؤتمر.
¶¶¶
أوعزت وزارة االقتصاد والتجارة ،أول
من أمس ،في كتاب صادر عن املديرة
العامة للوزارة عليا عباس ،إلى وزارة
التربية والتعليم ،بوجوب مقاطعة شركتي
 tiny tapو  .wixوذلك ،استنادًا إلى
كتاب صادر عن وزارة الدفاع يفيد بأن
الشركتني إسرائيليتان .وورد في كتاب
«الدفاع» أن شركة  tiny tapهي منصة
إلكترونية تسمح لألشخاص «ال سيما
األساتذة بتصميم ومشاركة وبيع األلعاب
التثقيفية والدروس التفاعلية اإللكترونية
عبر متصفحات اإلنترنت والهواتف الذكية
َ
بنظامي  .Androidو .»IOSأما
التي تعمل
شركة  ،wixفهي منصة لتصميم املواقع
اإللكترونية بطريقة بسيطة ال تتطلب من
املستخدم معرفة معمقة بالبرمجة و«هي
تأتي في املرتبة الثانية من حيث االنتشار،
مقارنة باملنصات األخرى املشابهة
املستخدمة في لبنان».

