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تحقيق
تفتقد االلعاب النارية الدنى
شروط السالمة العامة (االخبار)

مسحراتي البقاع
يوقظ الناس بـ«قنبلة»
أمست موضة «املفرقعات»
في البقاع عدة املسحراتيني
في شهر رمضان .ففي كل
ليلة ،يستيقظ الناس في
البقاع على صوت قنبلة.
يقومون من نومهم مذعورين،
ال طاقة لهم إال على الشتم،
وال حيلة في يدهم إال مطالبة
املسؤولني بمنع «صواريخ
األرض جو» التي تعبر الحدود
بطريقة غير شرعية

البقاع ــ أسامة القادري

ّ
ه � ��ل ه �ل��ال ب ��اع ��ة األل � �ع� ��اب ال� �ن ��اري ��ة مع
ه�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان .ن �ش��روا بسطاتهم
ف��ي س��اح��ات ال�ق��رى وال�ب�ل��دات البقاعية
وأح �ي ��ائ �ه ��ا ب�ي�ن ل �يّ �ل� ٍ�ة وض� �ح ��اه ��ا ،فلم
يتركوا زاوي��ة إال حلوا فيهاّ .
حملوا في
ع��رب��ات�ه��م ك��ل م��ا ي�خ�ط��ر ع�ل��ى ال �ب��ال من
ألعاب نارية من جميع «العيارات» :قوية،
م�ت� ّ
�وس�ط��ة ،م��رع �ب��ة ...ول�ج�م�ي��ع األعمار،
صغارًا وكبارًا .يومًا بعد آخر ،يزداد عدد
ال�ب�س�ط��ات ف��ي ال�ب�ق��اع ،ح�ت��ى ب��ات��ت هذه
الظاهرة شبه عادية .أما املناسبات التي
يستعمل ف�ي�ه��ا ال�ب�ق��اع�ي��ون املفرقعات،
فتتنوع بني األعراس واالحتفال بوالدة
ط�ف��ل أو ن �ج��اح ط��ال��ب ف��ي االمتحانات
الرسمية ،أو االب�ت�ه��اج بخطاب الزعيم
ال�س�ي��اس��ي .وق��د وص��ل األم ��ر ببعضهم
إلى تمويه إطالقهم للرصاص الحقيقي
ب��أص��وات املفرقعات ،خوفًا م��ن مالحقة
القوى األمنية لهم.
ً
«لم يعد الوضع محموال» ،تقول أليسار
زعيتر .الشابة التي ل��م ً تعد تخرج إلى
بسبب خوفها
ش��رف��ة منزلها إال قليال
ّ
م��ن امل�ف��رق�ع��ات ،تحتاج إل��ى ح��ل ينقذنا
من «الزربة بأيام الحر بسبب األصوات».
تقول زعيتر بغضب« :شي ما بينحمل.

الشقيف تستعيد تاريخها بتمويل كويتي
كامل جابر

ّ
يمول الصندوق الكويتي  % 70من كلفة تأهيل قلعة الشقيف (األخبار)

يأتي إطالق مشروع تأهيل قلعة الشقيف
بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ع��د م� ��رور ث�ل�اث سنوات
ع�ل��ى وع��د دول ��ة ال�ك��وي��ت ب��اإلس �ه��ام في
ترميم القلعة.
ّ
ويتكفل الصندوق بتمويل  70في املئة
م ��ن امل � �ش� ��روع ،ب�ي�ن�م��ا ت �ت��ول��ى الجهات
الرسمية اللبنانية ،وال سيما املديرية
العامة لآلثار ومجلس اإلنماء واإلعمار،
دف ��ع امل �ب �ل��غ ال �ب��اق��ي ،ع �ل��ى أن يستغرق
الصندوق
ت�ن�ف�ي��ذه م ��دة س�ن�ت�ين .وك ��ان
ّ
الكويتي للتنمية االقتصادية قد تسلم
ق �ب��ل ث �ل��اث س � �ن ��وات ط �ل �ب��ًا رس �م �ي��ًا من
الحكومة اللبنانية لإلسهام في تمويل
م �ش��روعّ ت��أه �ي��ل ق�ل�ع��ة ال �ش �ق �ي��ف .وعلى
األث��ر تفقد وفد كويتي برئاسة السفير
ع �ب��د ال � �ع ��ال ال� �ق� �ن ��اع ��ي ،ي ��راف� �ق ��ه املمثل

امل �ق �ي��م ل �ل �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
محمد ص��ادق ّ��ي ،القلعة وع��اي�ن��ا املوقع.
ب �ع ��ده ��ا ت �س��ل �م��ت ال� �ك ��وي ��ت الدراسات
بشأن األعمال املنوي القيام بها في هذا
املشروع.
ص � ��ادق � ��ي ت � �ح � ��دث ف � ��ي ح � �ف ��ل اإلطالق
ال��ذي أق�ي��م ف��ي ال�ب��اح��ة األم��ام�ي��ة للقلعة
التاريخية ،فلفت إل��ى «أن دع��م الكويت
ملثل ه��ذه امل�ش��اري��ع ال�ت��راث�ي��ة والثقافية
ينبع من إيمان راسخ بأن هذا املخزون
ال �ث �ق��اف��ي ّ ف ��ي ل �ب �ن��ان ث � ��روة ال تنضب».
وأع �ل ��ن أن ال �ص �ن��دوق «س �ي �ك��ون أمينًا
وحريصًا على ب��ذل كل الجهود لتنفيذ
املشروع إلى أن يحقق أهدافه».
هذا ّ
وق ��ال إن «امل� �ش ��روع ي�ت�ع�ل��ق ب ��إرث لهذا
ال �ش �ع��ب ،وه� ��و م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة على
الصندوق الكويتي كي يبرز هذا املعلم
بشكل الئق ،ويستطيع أن يترجم سيرة
األجداد».

ّ
أم��ا وزي��ر الثقافة ،سليم وردة ،ف��رأى أن
أسباب التأخير في ترميم قلعة الشقيف
«تعود إلى الظروف التي ّ
مر بها لبنان،
لكن العملية تنطلق اليوم ،واألمل كبير
ف��ي إن �ج��از ال�ت��رم�ي��م وال �ت��أه �ي��ل ف��ي أقل
من سنتني ،لتعود القلعة معلمًا ثقافيًا
وسياحيًا ،وقبل كل شيء رمزًا للصمود
والتحرير».
�دت ع �ق �ي �ل��ة م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب رندة
وأك � � � ّ
ب��ري أن ق�ل�ع��ة ال�ش�ق�ي��ف «ك��ان��ت شاهدة
التاريخي واإلرث الحضاري
على األث��ر
ّ
ل �ل �ب �ن��ان ،ال �ت��ي ت�ح��ط�م��ت ع �ن��د أبراجها
ك��ل امل�ح��اوالت العدوانية ،وك��ان أكثرها
همجية وغطرسة الحروب اإلسرائيلية
ف��ي ع��ام��ي  1982و ،2000ال�ل��ذي��ن شهدا
م � �ج� ��زرة ث �ق��اف �ي��ة ارت �ك �ب �ت �ه��ا إسرائيل
ف��ي غ�ف�ل��ة م��ن ال��وق��ت اس�ت�ه��دف��ت القلعة
وأبراجها وباحاتها ب��آالف األطنان من
املتفجرات».

«مجرور» ميناء صيدا يقتل األسماك
صيدا ــ خالد الغربي
ن�ف�ق��ت ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن األس �م��اك داخل
مرفأ الصيادين في صيدا« .رياس» البحر
ع��زوا السبب إل��ى وج��ود «م�ج��رور» تصب
م �ي��اه��ه ف ��ي امل �ي �ن��اء ،وق ��د ف ��اض منسوبه
أخ �ي �رًا ب�ع��د إق �ف��ال ب�ل��دي��ة ص �ي��دا ملصبات
أخ��رى من مياه الصرف الصحي وربطها
بمحطة تكرير امل�ي��اه ،لتتحول أج��زاء من
هذه املصبات إلى «املجرور» ،محولة إياه
ّ
إل ��ى م��ا ي�ش�ب��ه «ج� ��ورة ص�ح�ي��ة» أدت إلى
تسمم األسماك املوجودة داخ��ل الحوض،
فماتت وطفت على املياه.
ع �ن��د امل �ي �ن ��اء ،راح م�ص�ط�ف��ى القبرصلي
يندب األس�م��اك النافقة وح��ظ الصيادين.

ي�ن�ت�ش��ل ال ��رج ��ل م ��ن امل� �ي ��اه س �م �ك��ة كبيرة
نافقة وي�ق��ول «م��ش ح��رام ه�ي��دي البورية
بتزين كيلوغرام نفقت وم��ات��ت» .ويردف:
«ش � ��وف � ��وا ه � �ي ��دا س� � ��رب ن ��اف ��ق م� ��ن سمك
املواسطة وأن��واع أخرى
العقيص وسمك
ّ
ماتت بعز موسمها ،إن��و شو يعني هيدا
ّ
ق�ت��ل ج �م��اع��ي؟» .ي �ق��در ال�ق�ب��رص�ل��ي أعداد
األس �م��اك ال�ن��اف�ق��ة ب� ��اآلالف و«ه� ��ذه األزمة
مرشحة لتتحول إل��ى ك��ارث��ة حقيقية ألن
امل ��وت امل�ح�ت��م ينتظر امل��زي��د م�ن�ه��ا ،إذا لم
يعالج املجرور .تتراقص األسماك النافقة
صعودًا وهبوطًا داخل حوض امليناء ،لكن
النسبة الكبيرة من «الضحايا» كانت في
أس� ��راب األس �م��اك ال�ص�غ�ي��رة ال �ت��ي تعيش
طفولتها في امليناء وقرب املجاري ،قبل أن

يقوى عودها وتغادر إلى عمق البحر على
حد قول «الرياس» في ميناء صيدا.
وأوضح أحد البحارة عبد رنو «إنها املرة
األولى التي تموت فيها األسماك بكميات
ك �ب �ي��رة ك �ه ��ذه ،ف �ه��ي ل ��م ت�س�ت�ط��ع مقاومة
ق � ��وة امل � �ج� ��رور وت� �ل � ّ�وث ��ه وم � ��ا ي �ح �م �ل��ه من
س��وائ��ل صناعية تستخدم ف��ي املصانع،
فاختنقت» .وأبدى رنو خشيته من تسرب
ه� ��ذا ال �ت �ل � ّ�وث إل� ��ى ع �م��ق ال �ب �ح��ر «فاملياه
تتحرك وم��ن يضمن أن ال تنتقل الكارثة
إلى عمق البحر؟».
الوطني الديموقراطي فأصدر
أم��ا اللقاء
ّ
بيانًا رأى فيه أن «ه�لاك ال�ث��روة السمكية
ي�ع��ود إل��ى ب�ل��وغ ال�ت�ل� ّ�وث ف��ي م�ي��اه البحر
م �س �ت��وى م��رت �ف �ع��ًا ج � �دًا ال س��اب��ق ل� ��ه ،وال

رئيس البلدية وعد
بمعالجة المجرور قبل
نهاية رمضان

يسمح باستمرار أي نوع من أنواع الحياة
ال�ب�ح��ري��ة» .وع��زا ال�ل�ق��اء السبب إل��ى إقدام
البلدية أخيرًا على تحويل مياه الصرف
املرفأ
ال �ص �ح��ي مل � �ج� ��رور «ال� �ق� �م� �ل ��ة» إل � ��ى
ّ
ف�ت�ض��اع��ف ال �ت �ل� ّ�وث ف��ي م �ي��اه��ه .وأك� ��د أن
هذه الكارثة البيئية تلحق الضرر بأرزاق

الصيادين عدا أضرارها األخرى املتعددة.
وه� ��ي ت �ض��اف إل� ��ى ك ��ارث ��ة أخ � ��رى تتمثل
بالطوفان اليومي ملحطة تجميع املجاري
الصحية .وأكد رئيس بلدية صيدا محمد
ال� �س� �ع ��ودي ،ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخبار»،
«أننا سنقفل جميع امل�ج��اري التي تصب
ف��ي البحر عبر تحويلها إل��ى شبكة ضخ
املجاري املنجزة منذ  4سنوات» .وأقفلت
البلدية ،بحسب السعودي ،مصب «القملة»،
�ار على إق�ف��ال «امل �ج��رور» الذي
وال�ع�م��ل ج� ٍ
يصب ف��ي ميناء ال�ص�ي��ادي��ن ،وذل��ك خالل
أي ��ام م �ع��دودة .ك��ذل��ك س� ُ�ي�ع��ال��ج «املجرور»
بالقرب من استراحة صيدا ،على أن يقفل
ق�ب��ل ن�ه��اي��ة رم �ض��ان ،تمهيدًا إلن �ه��اء هذه
اآلفة البيئية التي تعود إلى  30سنة.

