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أديب يطلع عون على االستشارات.. وشينكر يقصر زيارته على النواب املستقيلني
بيروت - عمر حبنجر

ال أحد في لبنان ورمبا في 
خارجه يصدق حالة التعفف 
عن املناصب والوزارات من 
جانــب احــزاب «املنظومة 
الرئيس  احلاكمة»، وحتــى 
املكلــف مصطفــى أديب بدا 
في حالة استغراب، ألن أحدا 
النيابية  من رؤســاء الكتل 
الذي تشاور معه في تشكيل 
احلكومة لم يســأله شــيئا 
لنفسه، لكتلته او حلزبه، مبن 
فيهم رئيس «التيار الوطني 

احلر» جبران باسيل.
طبعــا هذا التعفف ليس 
وليد تفهم متأخر وال انعكاسا 
لتخمة، إمنا للقناعة بأن ما 
مضــى قــد مضــى واملؤمل 
غيــب.. وآن أوان اعتبــار 
الصمت سيد االحكام واملثل 
الشــعبي اللبنانــي «احفظ 
رأســك عند تغيير الدول»، 
وما يحصل في لبنان منذ ٤ 
أغســطس، تاريخ االنفجار 
الكارثي، فــي مرفأ بيروت، 
يوحي بأن لبنان دخل مرحلة 

التغيير احلقيقي.
بعض من تصوب املبادرة 
الفرنســية على رؤوســهم 
يراهن علــى تناقض ما بني 
النظــر االميركية  وجهتــي 
والفرنســية، لكــن وصول 
ديفيد شينكر، مساعد وزير 
اخلارجيــة األميركية، بعد 
الفرنســي  الرئيس  مغادرة 
إميانويل ماكرون العاصمة 

ولعل زيارة شينكر، أمس، 
توضــح الصــورة وتضــع 
النقاط علــى احلروف وقد 
اختار مــن املعارضة حزب 
«الكتائب» الذي استقال نوابه 
من مجلس النواب في اطار 
سعيهم لالنتخابات املبكرة.
ال معارضــون علنيــون 
لهــذه احلكومة حتــى اآلن 
بل متضــررون لن يظهروا 
معارضتهم الى العيان قبل 

احلكومات السابقة، كما فرض 
وجوده، وهذا ما قد ال يكون 
في حكومة مصطفى اديب في 
ضوء طبخة التسوية اجلاري 
اعدادها على املوقد االيراني، 
والتي من ضمن املقادير التي 
اضيفت اليها ما اعلنه النائب 
السابق فارس سعيد، أمس، 
عن سحب حزب اهللا ٢٥٠٠ 
عنصر من قواته املنتشــرة 

في سورية.

تظهر عبر بعض شاشــات 
التلفزة جتنبا من اصحابها 
التعرض للمبادرة الفرنسية 
مباشرة وقد بدأت من خالل 
املقارنــة بينــه وبني رئيس 
الدكتور  الســابق  احلكومة 
حسان دياب الذي هبط على 
رئاسة احلكومة بالباراشوت 
كما حــال اديــب، علمــا ان 
املقارنة ال تزال مبكرة، فاألول 
خذلته التجربــة إلى درجة 
انــه ترك القصــر احلكومي 
مهشــما مــن جــراء انفجار 
املرفأ ولم يبادر الى تكليف 
مــن يعيد اليــه رونقه وفي 
فترة تصريف األعمال، بينما 
الرئيــس اديب لــم يخضع 
للتجربــة او االختبــار، وال 
يكفي ان يكون الرجالن في 
ذات السياق االكادميي حتى 

تصح املقارنة.
ويركز املتضررون على 
انتماء اديب الكلي الى االجواء 
الفرنسية ثقافيا واجتماعيا 
والثاني انه سيكون مبثابة 
«املندوب السامي» الفرنسي 
في لبنان، علما انه في حالة 
لبنــان املســلوب الســيادة 
واالرادة واملناعــة الذاتية ال 
مــكان لهــذا التــرف فلبنان 
غريق وال خــوف عليه من 

البلل.
املصــادر املتابعة تعتقد 
ان الرئيــس اديب آٍت ملهمة 
محــددة وعملــه يدخل في 
السياق االنقاذي لوطنه االول 
وإذا كان من مّس بالسيادة 

اعالن والدتها مقرونة ببيانها 
الوزاري الذي لن يكون سوى 
الورقة االصالحية الفرنسية 
التي سلمها الرئيس ماكرون، 
فــي قصــر الصنوبــر، الى 

رؤساء الكتل النيابية.
هــذه  فــإن  وبالطبــع 
الورقة - البيان ال تتضمن 
«الثالثية الذهبية» (شــعب 
وجيش ومقاومة) التي لطاملا 
فرضها حزب اهللا على بيانات 

وستتركز احلمالت على 
شخصية الرئيس مصطفى 
اديب وخلفيتــه االكادميية 
باملؤسســة  وارتباطاتــه 
العسكرية الفرنسية من حيث 
كان يدرس في املؤسســات 
العليــا مبعزل  العســكرية 
عن قــول ماكــرون انــه لم 
يكن يعرفه قبل ان يســميه 
له الرئيس سعد احلريري.

مالمح هذه احلمالت بدأت 

وبعــض االمتيــازات فذلك 
مردود الى املجموعة احلاكمة 
التي حولت البلد الى سوق 
بازار، فضال عن ان املضيئني 
على جنســية اديب الثانية 
يعلمون، ايضا، ان ١٠ وزراء 
في احلكومة الســابقة على 
االقل يحملون جنسية ثانية 

وبينهم ٨ اميركيني.
رئيــس احلكومة املكلف 
عرض مع الرئيس ميشــال 
عــون، عصر امــس، نتائج 
النيابية حول  استشــاراته 

تشكيل احلكومة.
وتساءلت املصادر املتابعة 
عمــا اذا كان تعفــف القوى 
السياسية عن طلب وزارات 
محددة او سواها من الرئيس 
املكلف ام تفتح شهيتها مجددا 
على اســاس اعطاء وزارات 
معينة الــى طوائف معينة 
بات مبثابة العرف والعادة!
وفــي  اديــب  الرئيــس 
تغريــدة له عبــر «تويتر»، 
أمس، قال: «فاوضنا وناضلنا 
واستشــهدنا لنعيــش معا 
مســلمني ومســيحيني فــي 
دولة سيدة حرة، دميقراطية 
تفصل بني الدين والدولة». 
وأضاف: «دعوا الصالحيات 
جانبــا، االجيــال اجلديــدة 
تطالب بوطن يؤمن بقاءها 
وتقدمهــا، ال بصالحيــات 
دســتورية تختلــف عليها 

الطوائف».
بالقــــــول:  واخـــتتــــم 

«سننتصر».

حزب اهللا يسحب ٢٥٠٠ عنصر من سورية

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة مصطفى أديب الطالعه على حصيلة االستشارات النيابية  (محمود الطويل)

اللبنانيــة، أظهــر من خالل 
اقتصار لقاءاته على قيادات 
املدنــي والنــواب  احلــراك 
املســتقيلني ان واشــنطن، 
اكد وزيــر خارجيتها  وكما 
مايك بومبيو، ال تتقبل قبول 
املبادرة الفرنسية بحزب اهللا 
في احلكومة، لكن بومبيو اكد 
على التنسيق االميركي مع 

املبادرة الفرنسية.
وقال بومبيو انه ينبغي 
علــى احلكومــة اجلديــدة 
اجــراء اصالحــات عميقة، 
يطالبــون  فاللبنانيــون 
بتغييــرات جذرية حقيقية 
والواليات املتحدة ستستخدم 
نفوذهــا لضمان ان يتحقق 
ذلــك والحظ ان اجلميع في 
لبنان سلم سالحه اال حزب 
اهللا، وأكــد علــى عدم متثل 
احلزب في احلكومة باعتباره 

طرفا مسلحا.
من جهته شينكر استبق 
وصوله الى بيروت بالقول ان 
حزب اهللا ليس مياال لالصالح 
وانه اعتمد على الفساد، وهو 
ليس منظمة سياسية شرعية 
وامنا منظمة ارهابية واعلن 
الفرنسية  تقديره للمبادرة 
مع االعتراف بوجود «خالفات 

صغيرة».
االميركيــة  الســفيرة 
في بيــروت دوروثي شــيا 
غابت عن املشهد املاكروني 
متامــا لتغرد باألمس قائلة: 
االقتراحات الفرنسية تخص 

الفرنسيني.

«لبنان الكبير» والعبور إلى مئوية جديدة بـ «ملسة فرنسية»
بيروت ـ ناجي شربل

صمــد امليثاق الوطني اللبناني غيــر املكتوب ٤٧ عاما بني 
١٩٤٣ تاريخ استقالل لبنان و١٩٩٠ تاريخ نهاية احلرب األهلية، 
والبــدء بتنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعه النواب اللبنانيون في 

٢٢ أكتوبر ١٩٨٩ في السعودية.
عاش اتفاق الطائف، ولو بتنفيذ مجتزأ ١٨ سنة، واحتاج الى 
جرعــة إنعاش من العاصمة القطرية الدوحة في ٢١ مايو ٢٠٠٨، 
وبــدأ تنفيذ ما عرف بـ «اتفاق الدوحــة» في ٢٥ منه بانتخاب 
العماد ميشال سلميان رئيســا للجمهورية بعد شغور مركز 

الرئاسة منذ سبتمبر ٢٠٠٧.
١٢ ســنة مد فيها اتفاق الدوحة عمر النظام اللبناني، الى ان 
حط الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في بيروت للمرة الثانية 
في أقل من شهر، في ذكرى مئوية لبنان الكبير، معلنا عن ورقة 
فرنسية لوقف حالة االنهيار االقتصادي غير املسبوقة في تاريخ 
البالد، ولتحريك الركود في أزمة سياسية تلت اندالع احتجاجات 

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ غير املسبوقة أيضا في تاريخ وطن األرز.
أزمة سياسية أطاحت مبا ارتكز عليه اتفاق الدوحة من حكومات 
الوحدة الوطنية، على رغم خرقها مرة أولى بحكومة ترأســها 
جنيب ميقاتي، في واليته الثانية في الســرايا احلكومي، بعد 
جتربة أولى «انتقالية في ٢٠٠٥»، تلت خروج اجليش السوري 
نهائيــا من لبنان، وقيام اللبنانيــني باختيار رئيس حكومتهم 

للمرة األولى منذ زمن.
«عقد سياسي جديد»، عبارة كررها الرئيس الفرنسي، وبدا 
انه يعمل عليها بالتنســيق مع أطراف الداخل، والسيما القوة 
الرئيسية اجلديدة الغائبة عن ميثاق ١٩٤٣ والطائف، عنينا الثنائي 

الشيعي، املتمثل بحركة أمل وحزب اهللا.
حكاية املوزاييك اللبناني تتكــرر، لكنها تنحصر بـ «بالد 
األرز»، وها هو الترياق الفرنسي ميهد حلقبة جديدة من عمر 
اجلمهورية اللبنانية بحدودها اجلغرافية احلالية، بعدما ســبق 
للجنرال غورو اعالن «دولة لبنان الكبير» من على درج «قصر 
الصنوبر» في العاصمة بيروت، الذي حتول مقرا فرنسيا شهيرا 

في هذه البقعة من الشرق األوسط على ضفة املتوسط.
الفتة كانت مقدمة أخبار شبكة املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
مساء األول من سبتمبر، بعرض املقاربة الفرنسية للبنان في 
نســختها الثالثة، باإلشارة الى قول الرئيس ماكرون انه يغامر 

مبستقبله السياسي في سبيل إيجاد حل في لبنان. 
«مستقبل سياسي» تال عبارة «شرف فرنسا» التي أطلقها 
الرئيس الراحل فرنسوا ميتران بعد ظهر يوم السبت ١٣ أكتوبر 
١٩٩٠، بعد ســاعات على إطاحة العماد ميشال عون من قصر 

بعبدا إثر عملية عسكرية سورية.
قبلها كان إعالن لبنــان الكبير، وبني هذه احملطات الثالث، 
محطات ثالث موازية ال تقل أهمية توزعت بني املثياق ووثيقة 

الوفاق الوطني في الطائف ثم اتفاق الدوحة.

لم يعرف لبنان استقرارا بني هذه احملطات، اذ توالت احلوادث 
من إسقاط «رئيس االستقالل» املمددة واليته بشارة اخلوري في 
الشارع، الى احداث ١٩٥٨ التي أسفرت حكومة انتقالية برئاسة 
قائد اجليش اللواء فؤاد شــهاب في نهاية عهد الرئيس كميل 
شمعون، ثم انتخاب شهاب نفسه رئيسا، فاحتا الستقرار اهتز 
في نهاية عهد خلفه شــارل حلو، فكان اتفاق القاهرة الشهير 
في ٣ نوفمبر ١٩٦٩ مع منظمة التحرير الفلســطينية والدولة 
اللبنانية، الذي أطلق حرية الكفاح املسلح الفلسطيني من األراض 
اللبناني، وكرس ما عرف بـ «فتح الند». هذا االتفاق شكل العد 
التنازلي للحرب األهلية اللبنانية التي اندلعت شرارتها الرسمية 

في ١٣ أبريل ١٩٧٥.
تتبدل الظروف في لبنان وال يتعلم القيمون على إدارة شؤون 
البالد جلهة عقد تسويات داخلية، فينتظرون على الدوام تدخال 

مفصليا خارجيا للسير على طريق السالم.
العقد اجلديد الذي حتدث عنه ماكرون، لم يتالءم مع ما كان 
يعول عليه البعض لتغليب فريق على آخر. بالعكس، أتى وفق 

شعار اعتاده اللبنانيون: «ال غالب وال مغلوب».
شدد الرئيس الفرنسي على اتخاذ إجراءات سريعة لوقف 
االنهيار االقتصادي الداخلي، الذي سيأخذ في دربه البالد. طالب 
بإصالحات وحدد مكامن اخللل في تأمني الكهرباء ووقف الهدر 
للمال العام، ووضع اإلصبع على اجلرح األكثر نزفا، جلهة القيام 

بإصالحات سريعة في أداء املصرف املركزي.

التزم اجلميع ولم يعترض أحد، ولو ان السواد األعظم من 
اللبنانيني ينتظرون التنفيذ الكامل، في بلد اشــتهر ايضا «في 

ان املشكالت فيه تؤجل وال حتل».
اللبنانيون يريــدون تصديق ماكرون بالصحو على والدة 
جديدة لوطنهم، والرئيس الفرنســي دغدغ مشــاعرهم بلقاء 
«ســفيرة لبنان الى النجوم» الســيدة فيروز في بداية زيارته 

الثانية، إلمدادهم بجرعة أمل.
في االنتظار، تتسارع وتيرة تأليف حكومة الرئيس املكلف 
مصطفى أديب مبحركات فرنسية. وأطلق اللبنانيون عبر وسائل 
التواصل االجتماعي دعابات ذات مغزى، منها «ان رئيس البلد 
(فرنســا) حيث تتخذ شركة بيجو مقرها يؤلف احلكومة»، في 
إشارة الى تأليف سابق للحكومات بإشراف مباشر وحصري 
ســوري، عرف بـ «حكومات البيجو» أي السيارات التي كانت 
تعتمدها املخابرات الســورية. واألخيرة املعروفة في لبنان بـ 
«جهاز األمن واالستطالع» الذي اشتهر في اإلشراف عليه كل 

من الضابطني الراحلني غازي كنعان ورستم غزالة.
حكومة لبنانية بـ«ملسة فرنسية»، وإصرار من ماكرون على 
عقد سياســي جديد يثبت من خالله االستقرار في البلد الذي 

عرف حدوده احلالية بإعالن اجلنرال غورو منذ ١٠٠ سنة.
١٠٠ عام لم يكن فيها لبنان في عزلة عن املشكالت واألزمات 

واحلروب.
مئوية أولى صاخبة.. فماذا عن بداية الثانية؟

«كلب» تشيلي يكتشف نبضات قلب
ويحيي األمل بوجود حياة حتت ركام «اجلميزة»

بيروت: فــي زمن أصبح 
فيه الواقع أغرب من اخليال، 
انشــغل اللبنانيــون امــس 
بأخبار تواترت عن امكانية 
العثور على ناجني ولو بعد 
شهر على انفجار مرفأ بيروت 

الكارثي. 
فبعد توقف أعمال البحث 
وتالشي اآلمال بالعثور على 
أحيــاء حتــت ركام أحيــاء 
املدينــة، اســتأنفت فــرق 
اإلنقــاذ أمــس البحــث عن 
مفقوديــن محتملني من بني 
ســبعة لم يعرف مصيرهم 
بعد. األمل اجلديد أحياه كلب 
متخصص تابع لفرقة إنقاذ 
تشــيلية متطوعة امام بناء 
منهار في محلة اجلميزة. فقد 
توقف الكلــب فجأة وامتنع 

احلركة حتت االنقاض.
وضجت وســائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعــي في 
لبنان باخلبر الذي رمبا يشكل 
معجزة تنير ليل اللبنانيني 
الــذي اظلمتــه السياســة 

والسياسيون. 
وتفاعل اللبنانيون بتأثر 
شــديد مــع احتمــال وجود 
أحياء. وكتب أحد املغردين 
«ثمة قلب ينبض، بيروت». 
ونشر رسم قلب. في حني جاء 
في تغريدة أخرى «أكثر من 
ستة ماليني نبضة تدعو في 
اللحظة ذاتها لنبض شخص 

واحد حتت األنقاض».
وفي السياق، قال محافظ 
بيروت خــالل تفقده أعمال 
البحث في شارع مار مخايل 

وفق عبود.
مــن جهتــه، قــال املالزم 
أول ميشــال املــر مــن فوج 
إطفاء مدينة بيروت لوكالة 
فرانــس بــرس «نعمل اآلن 
على رفع الــردم لنصل إلى 
الشــخصني بعمــق متريــن 
تقريبــا»، موضحا «نحاول 
قدر اإلمكان معرفة ما إذا كان 

هناك أحياء».
وأشار عامل إنقاذ لبناني 
يشارك في عمليات رفع الركام 
لقناة محليــة، الى أن جهاز 
املســح التقط «١٩ نفسا في 
الدقيقة الواحدة»، مشيرا إلى 
وجود احتماالت أخرى غير 
احلياة، إال أنه أكد أن «الكلب 
مدرب على اكتشــاف رائحة 

اإلنسان فقط».

بالعاصمــة للصحافيــني إن 
فرقة إنقاذ وصلت حديثا من 
تشيلي، واستدل أحد الكالب 

املدربة لديها، على رائحة.
وبعــد معاينــة الفريــق 
للمبنى الذي انهارت طوابقه 
العليــا، عبــر جهاز مســح 
حــراري متخصــص، تبني، 
وفق عبود، أنه «توجد على 
ما يبدو جثة أو جثتان، ورمبا 
يوجــد أحيــاء»، مضيفا أن 
اجلهاز رصــد «دقات قلب». 
وتابــع «نأمل أن يخرج أحد 

على قيد احلياة».
إال أن املبنــى الــذي كان 
يضم في طابقه األرضي حانة، 
وفق سكان احلي، حتول إلى 
أكوام ركام، ما يجعل عمليات 
البحث «حساسة ودقيقة»، 

رجال الدفاع املدني التشيلي واللبناني خالل عمليات البحث في اجلميزة
كلب من هيئة االنقاذ التشيلي يكشف عن احتمال وجود جثث أو احياء انقاض 
مبنى في اجلميزة بعد شهر من انفجار املرفأ           (محمود الطويل)

ادرك  املتابعــة، فــورا  عــن 
املسؤولون عنه ان حتت هذا 
املبنى ثمة قلب إنسان ينبض 
أو رمبا جثة ألحد املفقودين 
يطفئ نــار الترقب في قلب 

عائالتهم.
وســارع التشيليون الى 
احضار آلة خاصة تستشعر 
احلرارة عن بعد اشارت الى 
وجود شــخصني على االقل 
الــركام وقــدرت أن  حتــت 
احدهما ميــت والثاني قلبه 
ينبــض ببــطء وأن أحدهما 

رمبا يكون طفال.
وطلبت الفرق التشيلية 
مــن احمليطني باملبنى املهدم 
في مار مخايل الصمت الكامل 
وابعدت االعالم عن املكان الن 
الهدوء عامل أساسي لترصد 

القضاء يستمع إلى دياب.. واجليش يعثر 
على ٤ أطنان من «نترات األمونيوم» في املرفأ املنكوب

بيروت ـ يوسف دياب ووكاالت

تزامنا مع اكتشاف عبوات 
جديدة من «نترات األمونيوم» 
التي سببت كارثة انفجار مرفأ 
بيروت، استمع احملقق العدلي 
القاضي فادي صوان الى رئيس 
حكومة تصريف األعمال حسان 
دياب، في إطار التحقيقات التي 
يجريها في قضية انفجار املرفأ 
الــذي وقع في بيــروت في ٤ 
أغســطس املاضــي. وعلمــت 
«األنبــاء» أن صــوان انتقــل 
مســاء مــن مكتبه فــي قصر 
العدل الى الســراي احلكومي 
واجتمع بدياب، واســتمع الى 

إفادته مطوال بشــأن املراسالت التي تلقاها من 
األجهزة األمنية عن وجود «نيتراتت األمونيوم»، 
وما التوجيهات التي أعطاها لألجهزة والوزارات 
املختصــة في هــذا املجال وأســباب التأخر في 
إزالــة تلك املــواد املتفجرة من العنبــر رقم ١٢ 
قبل انفجارها. وشكل استجواب رئيس حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب مفاجأة في األوساط 
اللبنانية كونه أعلى مرجعية سياسية تخضع 
للتحقيق، كما أن استجوابه سبق استدعاء وزراء 
االشغال واملال احلاليني والسابقني الى التحقيق، 
وكذلك رؤساء األجهزة األمنية والقضاة املعنيني. 
ومت حتى اآلن توقيف ٢٥ شخصا بينهم مسؤولون 
في املرفأ وضباط في القضية، ولم يكشف شيء 
عــن املآخذ عليهــم أو الشــبهات حولهم، وقال 
املصــدر القضائي إنــه مت االســتماع الى دياب 
بصفة شاهد. وقال مصدر قضائي بحسب وكالة 
«فرانس برس»: «استمع القاضي صوان إلى دياب 
كشــاهد لالستيضاح منه حول أمور عدة بينها 
تاريخ معرفته كرئيس حكومة بوجود نيترات 
األمونيوم في املرفأ وسبب عدم إيعاز احلكومة 
باتخاذ تدابير إلبعاد اخلطر بعد تسلمها تقارير 
بهــذا الصدد من األجهزة األمنيــة». ودياب هو 
أول مسؤول سياسي رفيع يستمع إليه احملقق 

العدلي في القضية.
وبحســب املصــدر ذاتــه، استفســر صوان 
مــن دياب عــن معلومات نقلتها وســائل إعالم 
محليــة ومفادها بأنه كان يعتــزم زيارة املرفأ 

للتحقــق من موجودات عنبر 
كان يحتــوي كميــات ضخمة 
من نيترات األمونيوم تسبب 
حريق بانفجارها، لكنه ألغى 
الزيارة بعد تبلغه من مصدر 
لم يحــدد بأن املواد املوجودة 
«غير خطرة»، وفق ما جاء في 

التقارير اإلعالمية.
وعــزا ديــاب االنفجار إثر 
وقوعه الى ٢٧٥٠ طنا من مادة 
نيترات األمونيوم كانت مخزنة 
في العنبر رقم ١٢ في املرفأ منذ 
ست سنوات، من دون إجراءات 

وقاية كافية.
وأعلن جهاز أمن الدولة بعد 
االنفجار أنه «أعلم الســلطات 
بخطورة» هــذه املواد «مبوجب تقرير مفصل» 
حذر فيه من حصول سرقات من العنبر نتيجة 
فجوة كبيرة في «احلائــط اجلنوبي». وتزامن 
االستماع لصوان مع إعالن قيادة اجليش أن فوج 
الهندسة التابع لها كشف على أربعة مستوعبات 
موجودة لدى اجلمارك «خارج املرفأ قرب املدخل 
رقم ٩» شبيه بتلك التي كانت موجودة في العنبر 
١٢ وتســببت بالكارثة، وتبني أن املســتوعبات 
اجلديدة حتتوي على حوالي ٤ أطنان و٣٥٠ كلغ 
من نيترات األمونيوم. ولم يتضح ما إذا كانت 
هذه جزءا من الكمية األساسية. وأفاد مصدر امني 
بــأن اجلمارك في املرفأ ال علم لها بهذه احلاوية 
ومحتوياتهــا، وقد أبلغ ضباط اجليش اجلهات 
املعنية مبا وجدوه واتخذوا التدابير الالزمة لنقل 
هذه الكمية من مكانها ومعاجلتها. وفي وقت سابق 
من يوم أمس، أمر الرئيس ميشال عون بإجراء 
إصالحات على البنية التحتية القدمية للتزود 
بالوقود في مطار بيروت ودعا إلى إجراء حتقيق 
في تقرير عن تسرب آالف الليترات من الوقود 
من املنظومــة. وقال رئيس مطار بيروت فادي 
احلسن في مؤمتر صحافي ان ٨٤ ألف ليتر من 
الوقود تسربت في مارس ٢٠١٩ وإن اإلصالحات 
اكتملت في شهرين، وأضاف أن محققني دوليني 

وصفوا اإلصالحات بأنها «مرضية».
وزادت أنباء التسريب املخاوف بشأن السالمة 
العامة، وقال احلســن في املؤمتر الصحافي «ال 

انفجار بانتظارنا».

صورة منتشرة على املواقع اإلخبارية 
ألكياس نترات األمونيوم عقب عثور 
اجليش على ٤ أطنان منها في املرفأ 

(محمود الطويل)


