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برلين ـ شادي عاكوم

 مـــا يــرتــكــبــه طــالــبــو الــلــجــوء الــذيــن 
ُ

بــعــض
إحياء  إلــى  أدى  لجوئهم،  طلبات  رفــضــت 
ــا بـــهـــدف  ــيــ ــانــ ــي أملــ ــ الـــــجـــــدال الـــســـيـــاســـي فـ
التعامل بحزم مع أصحاب تلك الجرائم، وضرورة 
اإلســــــراع فـــي تــرحــيــلــهــم. يــأتــي ذلــــك فـــي ظـــل تــزايــد 
الجرائم من هــؤالء، وكان آخرها أحــداث العنف في 
أمبيرغ التابعة لوالية بافاريا قبل يومني من نهاية 
عام 2018، حني هاجم أربعة طالبي لجوء 12 ماّرًا، 
وأصابوهم بجروح بالغة، ليتبني الحقًا أنهم كانوا 
أن يغادر  كــان يفترض  إيــرانــي  مخمورين. أحــدهــم 
فبراير/ شباط  ُرفــض طلب لجوئه في  البالد منذ 
املــاضــي. إال أن ترحيله إلــى إيــران لم يتحقق حتى 
اآلن، بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية أو جواز سفر 
بديل، فيما ينحدر الثالثة اآلخرون من أفغانستان، 
غير  وترحيله  القانونية   

ّ
السن يتجاوز  لم  أحدهم 

ممكن قانونيًا.
ــع، يــنــوي االئـــتـــالف الــحــاكــم املــكــّون  ــواقـ ــذا الـ ــام هـ أمــ
مـــن أحـــــزاب املــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، واالشـــتـــراكـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي واملـــســـيـــحـــي االجــــتــــمــــاعــــي، تــســهــيــل 
ــن املــرتــكــبــني  ــلـــجـــوء مــ عــمــلــيــات تـــرحـــيـــل طـــالـــبـــي الـ
البالد للخطر.  التي تعّرض أمن  للجرائم، واألفعال 
ــة الــعــقــبــات املحتملة التي  وتــفــّكــر األحــــزاب فــي إزالــ
تعتري عمليات ترحيل طالبي اللجوء من املجرمني، 

بعدما باتت األحزاب الثالثة على قناعة كاملة بأن 
 منطقي وجذري، وفق ما ذكرت 

ّ
األمر يحتاج إلى حل

صحيفة »دي فيلت« أخيرًا، أي تسهيل االتفاق على 
مـــســـودة تــســمــح بــتــرحــيــلــهــم إلــــى بــلــدهــم األم، بعد 
األملاني في  القانون  التي فرضها  ترتيب األوضــاع 

مثل هذه الحاالت. 
ــذا الــــصــــدد، يـــعـــتـــزم وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة تــقــديــم  ــ فــــي هـ
مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة لــلــحــكــومــة، إلجـــــــراء تــعــديــالت 
ــــي تــســريــع  ــالــــغــــرض وتــــســــاهــــم فـ ــي بــ ــفـ ــة تـ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
الترحيل. في املقابل، عارضت وزيرة العدل كاترينا 
بارلي قواعد ترحيل أكثر صرامة بحق املجرمني من 
األجــانــب، وقــالــت لصحيفة »دي فيلت« يــوم األحــد 
املــاضــيــة، قمنا  الــفــتــرة التشريعية  املــاضــي: »خـــالل 
املـــوجـــودة«، الفــتــة إلى  الــقــوانــني  بتحسني وتشديد 
بالضرورة  تعني  ال  التشريعي  التشديد  زيـــادة  أن 
حدوث تحّسن عملي. ويبقى األهم، وقبل كل شيء، 
عــقــد اتــفــاقــات إلعــــادة طــالــبــي الــلــجــوء إلـــى الــبــلــدان 

األولى«.
في هذا السياق، برز موقف لنائب املستشارة أنجيال 
ميركل ووزير املالية االشتراكي أوالف شولز. األخير 
دعا خالل حديثه لصحيفة »بيلد« األملانية، إلى بذل 
األجــانــب.  مــن  املجرمني  لترحيل  الجهود  مــن  مــزيــد 
واعتبر أنه يجب على الجناة االنتباه للقوة الكاملة 
ــر الــداخــلــيــة عــلــى أن   وزيـ

ّ
لــلــقــانــون فــي بــلــدنــا، وحـــث

ــثـــر حــــزمــــًا، وأن يـــتـــدخـــل حـــتـــى ال تــرفــض  ــكـــون أكـ يـ

دولهم استعادتهم، قبل أن يشدد على أهمية األخذ 
بــاالعــتــبــار حـــاالت الــتــرحــيــل، لــأشــخــاص الــذيــن قد 
يــتــعــرضــون ملــخــاطــر فـــي بــلــدانــهــم، انــطــالقــًا مـــن أن 
إلى مكان  األملاني يحظر ترحيل شخص  الدستور 

ينتظره فيه تعذيب أو موت. 
ويــنــّص الــقــانــون األســاســي عــلــى ضــــرورة محاكمة 
كــل مرتكب جــرم فــي هــذا البلد، وال يــجــوز التمييز 
أصله  أو حرمانه بسبب  بــه  أي مشتبه  أو تفضيل 
أو لــغــتــه أو مــعــتــقــده مـــن مــحــاكــمــة عـــادلـــة. كــمــا أن 
املــاّدة 54 نّصت على ما حرفيته، أن عمليات الطرد 
ــّدد بــشــكــل خــــاص إذا كــــان األجـــنـــبـــي قـــد أديـــن  ــشــ ــ

ُ
ت

ملدة  متعمدة  بجريمة  قــانــونــيــة،  بــصــورة  بالسجن 
سنتني على األقل أو بأمر احتجاز وقائي. وتشمل 
املرتكبة ضد حياة  الجرائم  الحاالت الخاصة، مثل 
ــــخـــــاص واالعـــــــتـــــــداءات الـــجـــســـديـــة والـــتـــحـــرش  األشـ
الجنسي، والجرائم التي تهدد أمن جمهورية أملانيا 
. وال 

ً
االتـــحـــاديـــة، كــدعــم املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة مـــثـــال

ــر عــلــى أصــحــاب الــجــنــح. ويستند  ينطبق هـــذا األمـ
قرار السلطات على نقطتني أساسيتني، هما خطورة 
املرتكب.  إليها  يحتاج  التي  الحماية  ومــدى  الجرم 
ويعود قرار الترحيل إلى مكتب دائرة األجانب في 

كل والية، واملكتب االتحادي للهجرة والالجئني.
اللجوء فقط في حال  إعــادة ترحيل طالبي  ويمكن 
الواقع أن  رفضت طلبات لجوئهم، وهــذا يعني في 
أي طــالــب لــجــوء ارتــكــب جــرمــًا مــا ال يــمــكــن إبــعــاده 

ــراءات الــلــجــوء جـــاريـــة. وهــنــاك بعض  ــ مــا دامــــت إجــ
االستثناءات وفق املــاّدة 58، التي تفيد بأنه يجوز 
التنازل عن املوعد النهائي إذا ما ظهر تهديد كبير 
للسالمة العامة والنظام، ما قد يؤثر على املصالح 
العمل على تسريع  األساسية للمجتمع. وهنا يتم 
إجــــــــراءات طــالــبــي الـــلـــجـــوء لــلــمــشــتــبــه بـــهـــم، الــذيــن 
حــصــلــوا عــلــى تــصــريــح مــؤقــت بــاإلقــامــة فــي أملانيا 
أثناء دراســة طلباتهم، بغية استصدار تصريحات 
ــــرارات  ــانــــب، املـــســـؤول عـــن تــنــفــيــذ قـ مـــن مــكــتــب األجــ
ــادة مــا تــقــوم الــشــرطــة بــاملــســانــدة، ألن  الــتــرحــيــل. وعـ

العودة الطوعية غير مرغوبة من هؤالء املرتكبني.

مجتمع
نال فريق بحثي من قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول التابعة لجامعة الكويت 
براءة اختراع من مكتب االختراع في الواليات املتحدة األميركية، وذلك على خلفية اختراعه دائرة 
إلكترونية من شأنها تقليل استهالك الطاقة. وأصدرت جامعة الكويت بيانًا أمس األربعاء، ذكرت 
 االختراع تناول تصميم دائرة إلكترونية تستخدم في ترميز املعلومات املدخلة إلى الذاكرة 

ّ
فيه أن

ر استهالك الطاقة وتقلل من عملية التغيير التي تحدث للمعلومات 
ّ
متغّيرة األطوار بطريقة توف

)كونا( نة، ما يؤّدي إلى زيادة الحياة االفتراضية لأجهزة.  
ّ
املخز

بحر  ومعهد  البحرية  شانغهاي  جامعة  مــن  علماء   
ّ
أن ديــلــي«  ساينس  »تشاينا  صحيفة  نقلت 

 البكتيريا البحرية 
ّ
الصني الجنوبي لعلوم البحار التابع لأكاديمية الصينية للعلوم، اكتشفوا أن

غير املمرضة املستخرجة من بحر الصني الجنوبي قادرة على تشكيل غشاء حيوي على سطح 
قــدرة متواصلة على مقاومة تآكل  الحيوي  الغشاء  الــوراثــي، ُيظهر  التحرير  الصلب. ومن خالل 
فــي خسائر  فقط  البحرية مشكلة عاملية ال تتسبب  البيئة  فــي  التآكل   

ّ
أن يذكر  الــفــوالذيــة.  املـــواد 

)قنا( ل تهديدًا لسالمة الهندسة البحرية.  
ّ
اقتصادية ضخمة بل تمث

تطوير طريقة لمقاومة تآكل الصلب في البحركويتيون ينالون براءة اختراع لتقليل استهالك الطاقة

يشدد متخصصون في مجال القانون وجمعيات 
األعمال  بين  التمييز  أهمية  على  الالجئين  تدعم 
الجرمية التي ُتستبعد فيها خلفية اإلرهاب والتي 
تكتسي  التي  تلك  وبين  سياسيًا،  بعدًا  عادة  تأخذ 
ويطالبون  األفراد.  بين  عنفيًا  ثأريًا  أو  جرميًا  طابعًا 
الجميع  ألّن  األجــانــب،  على  فقط  ليس  بالتركيز 

متساٍو أمام القانون.

التمييز ضرورة

على منت أحــد قــوارب اإلنــقــاذ الــذي رســا في مرفأ 
األفــارقــة  املــهــاجــرون  كــان  اإلسبانية،  مالقة  مدينة 
تستقبلهم  حيث  اليابسة  إلــى  نــزولــهــم  ينتظرون 
طواقم من الصليب األحمر اإلسباني. هؤالء بعض 
البحرية  أنقذتهم  شــرعــّي  غير  مــهــاجــرًا   145 مــن 

اإلسبانية من عرض بحر البوران قبل يوَمني.
وكانت الشرطة اإلسبانية قد أعلنت من جهة أخرى 
عــن تفكيك عــصــابــة تــهــّرب أشــخــاصــا ومــخــّدرات 
عــبــر قــــوارب مــن املــغــرب إلـــى إســبــانــيــا، متقاضية 

 مهاجر. وجــاء في بيان 
ّ

نحو 2000 يــورو من كل
للشرطة أصدرته أمس األربعاء، أّن العصابة كانت 
ــــارب يعبر  ــــورو مـــن كـــل قـ تــجــنــي نــحــو 25 ألــــف يـ
البحر األبيض املتوسط، في حني قّدر املحققون أّن 
العصابة جلبت أكثر من 500 مهاجر إلى جنوبي 
املـــاضـــي. وبحسب  إســبــانــيــا مــنــذ أغــســطــس/ آب 
الحدود  وحماية  ملراقبة  األوروبــيــة  الوكالة  بيانات 
الكشف عن نحو  تّم  فقد  »فرونتكس«،  الخارجية 
57 ألف مهاجر في خالل عام 2018 في إسبانيا، 

ي مــا كــان عليه الــعــدد فــي عام 
َ
وهــو يــعــادل ضعف

.2017
في سياق متصل، نقلت وكالة »أسوشييتد برس« 
نقذوا 

ُ
ه تقّرر أخيرًا نقل 49 مهاجرًا غير شرعي أ

ّ
أن

عوا  في خالل الشهر املاضي إلى مالطا، على أن يوزَّ
على ثماني دول من االتحاد األوروبـــي. وقد أعلن 
رئيس الوزراء املالطي جوزيف موسكات عن ذلك، 
أنقذت سفينة  بــدأت مذ  التي  الجمود  كاسرًا حالة 
تــابــعــة ملنظمة إغــاثــة أملــانــيــة 32 شــخــصــا فــي 22 

ديسمبر/ كانون األول املنصرم وأنقذ قارب إغاثة 
آخــر 17 آخرين في 29 من الشهر ذاتــه. ُيذكر أّن 
لسفن  السماح  رفضتا  قــد  كانتا  ومالطا  إيطاليا 
إنقاذ خاصة بإحضار املهاجرين غير الشرعيني 
أخير، سوف  اتفاق  بحسب  لكن  إلــى شواطئهما. 
ــل هــــؤالء املـــهـــاجـــرون قــريــبــا عــلــى مـــنت سفن 

َ
ــنــق ُي

مهم قوارب خاصة 
ّ
عسكرية مالطية، على أن تتسل

وتتوّجه بهم إلى أملانيا وفرنسا والبرتغال وأيرلندا 
ورومانيا ولكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.
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املسعودية والسماقية وحكر الضاهري وتل 
بيبي والعريضة والكنيسة والبيرة، ما أدى 
إلـــى تــخــريــب املــمــتــلــكــات والــحــقــول الــزراعــيــة 
بــاإلضــافــة إلـــى نــفــوق عـــدد كبير مــن رؤوس 
ــرقـــت الــعــاصــفــة بــســاتــني  ــذلـــك، أغـ املـــاشـــيـــة. كـ
املزروعات في قرى قضاء  الليمون وأفسدت 
اللبنانية  الــســواحــل  الــشــمــالــي. عــلــى  زغــرتــا 
مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، تسببت األمـــواج 
املــرتــفــعــة فـــي غــــرق مـــراكـــب صــيــد فـــي مــيــنــاء 
صـــور )جـــنـــوب(، وفـــي الــجــيــة )جــبــل لــبــنــان(، 
وفــي تحطيم جــزء من السنسول )الرصيف( 
الـــغـــربـــي ملـــرفـــأ الـــعـــبـــدة )شــــمــــال( كــمــا دفــعــت 
بالرمل إلى حوضه ما تسبب بتحطيم زوارق 
مــوانــئ الصيد عن  كــذلــك، توقفت  صيد فيه. 
العمل، ورفعت املراكب إلى األرصفة خوفًا من 

األمواج في بعضها.
بـــدورهـــا، أدت الــثــلــوج إلـــى قــطــع الــعــديــد من 
الــطــرقــات الــرئــيــســة والــفــرعــيــة، ال ســيــمــا في 
ــيــــة، إذ هــطــلــت  ــلــ املـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة والــــداخــ
ابــتــداء من ارتــفــاع 500 متر في عــدة مناطق. 
 
ّ
وأعلنت قــوى األمــن الــداخــلــي ظهر أمــس، أن
الشريان األساس  البيدر، وهي  طريق ضهر 
الــــرابــــط بــــني الـــســـاحـــل والـــســـفـــوح الــغــربــيــة، 
والــــداخــــل وصـــــواًل إلــــى الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، بات سالكًا أمــام املركبات ذات الدفع 

الرباعي. وعدا عن املياه والثلوج التي قطعت 
الطرقات وعزلت بعض القرى خصوصًا في 
انــزالق  عكار )شمال( والهرمل )شــرق(، لعب 
التربة دورًا في قطع الطرقات أيضًا، إذ غطت 
ــددًا مـــن الــطــرقــات في  الــصــخــور الــضــخــمــة عــ
مختلف املحافظات بعد انزالق التربة تحتها 
من سفوح الجبال ومن فوق املرتفعات. ولم 
واإلنـــارة  الــكــهــربــاء  أعــمــدة  العاصفة  تستثِن 
والــلــوحــات اإلعــالنــيــة الــضــخــمــة الــتــي سقط 
متسببًا  واملمتلكات  السيارات  على  بعضها 
ــــوادث عـــديـــدة. ارتـــفـــاع مــنــســوب املــيــاه  فـــي حـ
أدى إلــى فيضان عــدد مــن األنــهــار، ال سيما 
في محلة أنطلياس )جبل لبنان، إلى الشمال 
من بيروت( حيث حوصرت السيارات بأكوام 
من الحصى والصخور التي دفع بها الدفق 
القوي من النهر إلى الطرقات. وهو ما فعلته 
الشمالي، شرق  )الــبــقــاع  العاصي  نهر  مــيــاه 
لـــبـــنـــان( إذ اجـــتـــاحـــت مــيــاهــه مــــــزارع تــربــيــة 
األسماك واملقاهي املنتشرة على طول مجراه. 
كذلك، فاضت مياه مجرى الغدير، املختلطة 
املصانع،  ونــفــايــات  الصحي  الــصــرف  بمياه 
م في الضاحية الجنوبية 

ّ
في محلة حّي السل

لـــبـــيـــروت، وأغـــرقـــت الـــســـيـــارات ودخـــلـــت إلــى 
 شوارع املحلة ضيقة جدًا ما 

ّ
املنازل، علمًا أن

زاد من صعوبة تصريف املياه.

بيروت ــ عصام سحمراني

انحسرت العاصفة »نورما« ظهر 
أمس األربعاء في لبنان، بعد أيام 
من التعطيل والتخريب الذي أدى 
املمتلكات  فــي  ــرار  ــ وأضـ أرواح،  إلـــى خــســارة 
الــعــامــة والــخــاصــة، عـــدا عــن مــعــانــاة السكان 
في معظم املناطق سواء على الطرقات أو في 
الالجئني  وفـــي مخيمات  واملــســاكــن  األحــيــاء 
ــتـــي ضــربــت  ــدة الـــعـــاصـــفـــة الـ ــ الــــســــوريــــني. شـ
املتوسط  األبيض  للبحر  الشرقي  الحوض 
من  أكثر  كشفت  يتوسطه،  ولبنان  بأكمله، 
مــنــخــفــضــات جــويــة ســابــقــة ضــربــت لــبــنــان، 
عن تأزم البنية التحتية فيه، خصوصًا مع 
تسجيلها سرعة ريــاح لم تسجلها عاصفة 
ــام 2016، وكـــشـــفـــت عــــن ضـــعـــف فــي  ــ مـــنـــذ عـ
األداء املؤسساتي تجاه هذه األزمة. وبينما 
 لبنان يحتل 

ّ
أشارت تقارير صحافية إلى أن

املرتبة 113 من بني 137 بلدًا شملها املسح، 
لــنــاحــيــة جـــاهـــزيـــة بـــنـــاه الــتــحــتــيــة، بحسب 
 
ّ
فــإن  ،2018 لــعــام  العاملية  التنافسية  تقرير 

ذلـــــك يـــبـــنّي ظـــلـــم الـــحـــكـــم عـــلـــى االســـتـــجـــابـــة 
الــبــشــريــة مــن أجــهــزة األمـــن والـــدفـــاع املــدنــي 
ــة، إذ مــهــمــا كـــانـــت هــذه  ــ ــــروريـ والـــســـالمـــة املـ
لن تتمكن من فعل  ها 

ّ
فإن االستجابة فعالة 

 مــثــل هـــذه الــبــنــيــة التحتية 
ّ

الــكــثــيــر فـــي ظـــل
ــادة إعــمــار  الــســيــئــة، واملــتــوارثــة مــنــذ بـــدء إعــ
لــبــنــان فـــي أعـــقـــاب حـــربـــه األهـــلـــيـــة )1975- 

.)1990
اليوم إلى مدارسهم،  التالميذ  وبينما يعود 
ــان مــن املــفــتــرض أن يـــعـــودوا الــثــالثــاء  فــقــد كـ
املاضي بعد العطلة األسبوعية وعطلة عيد 
 وزيــــر الــتــربــيــة مـــروان 

ّ
املــيــالد )اإلثـــنـــني( لــكــن

األولــى  مرحلتني،  على  العطلة  أعلن  حمادة، 
أقفل فيها املدارس التي تقع على ارتفاع 700 
متر وصــعــودًا يــوم الــثــالثــاء، والــثــانــيــة أعلن 
املــدارس كافة أمس األربعاء،  فيها عن إقفال 

على أن تفتح بشكل عادي اليوم الخميس.

حوادث
كــثــرت فـــي األيـــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة األخــبــار 
لبنان.   مكان في 

ّ
كــل بالعاصفة، من  املتعلقة 

ويوم أمس بالذات، أكد مصدر أمني لبناني 
»العربي الجديد« العثور على جثة الطفلة  لـ
السورية، فاطمة محمد عيد )8 سنوات( التي 
الــســيــول جثتها  الــعــاصــفــة، وجــرفــت  قتلتها 
أمـــس األول فـــي املــنــيــة )شـــمـــال(. كـــذلـــك، قتل 
بــحــادث سير  أســامــة جمعة  العشريني علي 
تعرض له بعد انقالب سيارته به في محيط 

نهر الزهراني بسبب الطقس العاصف.
فـــــي الــــشــــمــــال أيـــــضـــــًا، وبــــــــــدءًا مـــــن الــــحــــدود 
النهر  فــيــضــان  تسبب  الــســوريــة،  اللبنانية- 
الكبير الجنوبي في غرق بلدات عدة، أبرزها 

العاصفة 
»نورما«

لبنان ضحية 
بنيته التحتية 

السيئة

لبنان  في  األخيرة  األيام  في  »نورما«  العاصفة  تسببت 
وبينما  وفيات.  إلى  بعضها  أدى  كثيرة  حوادث  في 
برزت الجهود الكبيرة لفرق اإلنقاذ، بدت هذه الجهود 

ضائعة أحيانًا بسبب رداءة البنية التحتية والطرقات

مشهد شوارع لبنان 
في األيام األخيرة جمع 

وجوهًا عدة للمأساة 
في البلد الصغير، إذ 

علق المواطنون في 
سياراتهم، وسط المياه 
التي دخلت إلى البيوت 

والمؤسسات، فعلى من 
تقع المسؤولية؟ وما 

السبيل للتدارك مستقبًال؟

فيضان شوارع يفضح غياب الخطط الوقائية

لبنان يحتل المرتبة 113 
من بين 137 بلدًا لناحية 

جاهزية بناه التحتية

إهمال يتعلق باللوحات 
غير المثبتة جيدًا، أو 

المثبتة في أماكن خاطئة

لو استمرت العاصفة ثالثة 
أيام أخرى فقط ألغرقت 

بيروت وبقية المدن

1819
مجتمع

لــبــنــان كـــــوارث مــنــاخــيــة حقيقية  ال يــشــهــد 
ــه يــشــهــد آثــــارًا كــارثــيــة للظواهر 

ّ
عــــادة، لــكــن

ــة، بـــســـبـــب ســــــوء تـــجـــهـــيـــز بــنــيــتــه  ــيــ ــاخــ ــنــ املــ
الــتــحــتــيــة مــــن تـــصـــريـــف لــلــمــيــاه وانــــســــداد 
التي  املختلفة  املــائــيــة  واملـــجـــاري  لــلــشــوارع 
قــد تدخلها مــيــاه آســنــة أيــضــًا. هــذه الحالة 
العام  والتنظيمي  البيئي  الوضع  من  جــزء 
في البالد، وليس مرتبطًا بوزارات وإدارات 
استمراره  في  إاّل  حالية،  وأجهزة  وبلديات 

فهو متوارث منذ عهود.
ــربـــت الـــبـــالد  ــتـــي ضـ ــا« الـ ــ ــــورمـ الـــعـــاصـــفـــة »نـ
فــي األيــــام األخـــيـــرة أظــهــرت ذلـــك بــوضــوح، 
ــاه،  ــيـ ــتـــي مـــأتـــهـــا املـ ــوارع الـ ــ ــشـ ــ ــــالل الـ مــــن خـ
واملـــواطـــنـــني الـــذيـــن عــلــقــوا فــيــهــا بــانــتــظــار 
أجــهــزة اإلنــقــاذ الــتــي فعلت مــا فــي وسعها، 
ونجحت في معظم األحيان بجهود كبيرة 
تحارب املناخ السيئ ومعه التجهيز السيئ.

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ يــــشــــدد رئــــيــــس »األكـ
الــدولــيــة لــلــســالمــة املـــروريـــة« )مـــبـــادرة غير 
حــكــومــيــة(، كــامــل إبــراهــيــم، فــي حــديــثــه إلــى 

 الحوادث املرورية 
ّ
»العربي الجديد« على أن

في  جــدًا  قليلة  كــانــت  بالسائقني،  املرتبطة 
أيـــام الــعــاصــفــة، وهــو مــا يــعــود إلــى فاعلية 
 
ّ
ــه يــشــيــر فـــي املــقــابــل إلــــى أن

ّ
الــتــوعــيــة. لــكــن

التي ستعقب  األيــام  الخوف األكبر هو من 
الــعــاصــفــة بــعــدمــا تــســبــبــت فـــي حــفــر على 
انهيار حوائط دعم وأعمدة.  الشوارع وفي 
 املطلوب تدارك ذلك فورًا 

ّ
لذلك، يشير إلى أن

من خالل التنبيه وإجراء الصيانة السريعة 
على املستوى املطلوب.

ــــدول   كـــثـــيـــرًا مــــن الـ
ّ
ــــى أن يــلــفــت إبـــراهـــيـــم إلـ

تــضــربــهــا عــــواصــــف قـــويـــة كـــالـــتـــي ضــربــت 
لـــبـــنـــان، لــــكــــن، ال يـــقـــع فـــيـــهـــا مــــا وقـــــع عــلــى 
شوارعه من فيضانات وانهيارات: »يجب أن 
نــرى خلفية ذلــك، ونسأل: هل كانت أشغال 
الشوارع على املستوى املطلوب، وهل كانت 
هناك رقابة على األشغال؟ ومن املسؤول عن 
املجاري؟«.  وتنظيف  الشوارع  صيانة  عدم 
 هناك ما يمكن أن يقع طبيعيًا 

ّ
يشير إلى أن

ــار،  مـــثـــل تــســبــب الـــعـــاصـــفـــة بـــاقـــتـــالع أشـــجـ

باللوحات  يتعلق  أيضًا  إهمال  هناك  لكن، 
في  املثبتة  أو  جــيــدًا،  املثبتة  غير  اإلعالنية 
أمــاكــن خــاطــئــة عــلــى الـــشـــوارع فــي مختلف 
ــة في   األولــــويــ

ّ
املـــنـــاطـــق. يـــقـــول إبـــراهـــيـــم إن

إذ تتحرك  الــشــوارع،  ليست لصيانة  لبنان 

الحالة قدرات أجهزة اإلنقاذ من خالل زيادة 
االزدحــــــام وتــعــرضــهــم وتــعــريــض اآلخــريــن 
البيئي،  الناشط  يلقي  جهته،  مــن  للخطر. 
املـــهـــنـــدس عــلــي درويـــــــش، فـــي حــديــثــه إلــى 
»العربي الجديد« باملسؤولية في ما حصل 
فــي األيـــام األخــيــرة مــن أضـــرار على شــوارع 
لــبــنــان، مــبــاشــرة عــلــى »غــيــر الــفــاعــلــني« من 
»في  البلديات:  إلــى  العامة  األشــغــال  وزارة 
املــاضــي، كــانــت األراضــــي تمتص األمــطــار، 
إذ كانت املساحات الترابية كبيرة، اما اآلن 
 مكان، وهو ما 

ّ
فاإلسمنت واألسفلت في كل

يتطلب صيانة دوريــة. كذلك، لم تكن هناك 
نفايات تسّد مصارف املياه كما هي الحال 
يــدخــل  مـــا  املـــصـــارف  تــســتــوعــب  إذ ال  اآلن، 

إليها من مياه. 
ــي الـــتـــخـــطـــيـــط يـــعـــطـــل دور  ــ ــاك ســــــوء فـ ــنــ هــ
إمكانهم  »كــان في  يتابع:  املدني«.  التنظيم 
تـــــدارك هــــذه اآلثـــــار طــبــعــًا، فــهــم يــتــقــاضــون 
هم عوضًا 

ّ
لكن األســـاس،  هــذا  رواتبهم على 

عن ذلك كانوا يهّولون منذ أكثر من أسبوع 

ــتـــهـــربـــوا مــن  ــفـــة كـــبـــيـــرة، كــــي يـ ــــهــــا عـــاصـ
ّ
أن

املــســؤولــيــات. أمــا عمل أجــهــزة اإلنــقــاذ فــإذا 
لــم تسبقه وقــايــة فــهــو لــيــس أكــثــر مــن حّبة 

مسّكن«.
وعن طريقة تجهيز مصارف املياه ملثل هذه 
 املــطــلــوب 

ّ
الــكــمــيــات، يــشــيــر درويــــش إلـــى أن

»تجهيز مــصــارف املــيــاه الســتــيــعــاب الــحــّد 
األقصى من املياه والــذي وصل في بيروت 
ــار: »لو  إلــى 800 مــلــم«، مــحــذرًا فــي هــذا اإلطـ
اســتــمــرت الــعــاصــفــة ثــالثــة أيـــام أخـــرى فقط 
ــيــــروت وبـــقـــيـــة املــــــدن الــلــبــنــانــيــة  ــرقــــت بــ ألغــ
املــدارس  تمامًا«. يذكر نقطة هــامــة: »إقــفــال 
في مثل هذا املناخ، يعني أن نسحب جميع 
األطـــفـــال عــن الـــشـــوارع، مــع مــا فــي ذلـــك من 
منهم  كثيرون  سيمتنع  ممن  لأهل  إربـــاك 
أيضًا من الذهاب إلى العمل لرعاية أطفالهم. 
وهكذا ينخفض عدد السيارات تلقائيًا، ما 
للفشل  يمثل امتصاصًا للصدمة، وتغطية 

ليس أكثر«.
عصام...

األجـــهـــزة دائـــمـــًا فـــي أعـــقـــاب وقــــوع الــكــارثــة، 
الوقائية تقتصر  اإلجـــراءات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

األقنية ومــا شابه، من  على تنظيف بعض 
اتباع دراســـات علمية في هــذا املجال:  دون 
»إذا أردنا سالمة مرورية فال بّد من شوارع 
للسائقني من  الــرؤيــة  آمنة، ال سيما تعزيز 
خالل اإلنــارة، أو حتى العاكسات الضوئية 
ــي أوقـــــــــات الــــعــــواصــــف الـــتـــي  ــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــة«. يـــتـــابـــع: »الــــشــــوارع  ــ ــــرؤيـ تــنــعــدم فــيــهــا الـ
اآلمنة ال تعني فقط توفير املال لتوسعتها 
وتزفيتها، بل يجب أن يكون ذلك نابعًا من 
محددة،  معايير  تستوفي  علمية  دراســـات 
العاجلة في  الصيانة  إجـــراء  مــن  بــّد  كما ال 
حـــــال الـــتـــضـــرر، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مــحــاســبــة 
املتعهدين في الشوارع التي تعود أسوأ مما 

كانت بعد الصيانة«.
ــنــــني، فـــيـــدعـــوهـــم إلـــى  ــواطــ ــن جـــهـــة املــ أمـــــا مــ
ــة،  ــيــ ــنــ االلـــــــتـــــــزام بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــــقـــــوى األمــ
لــم تكن  الــعــواصــف إذا  ــدم التنقل خـــالل  وعـ
هذه  في  يستهلكون  إذ  مجهزة،  سياراتهم 

مهمات إنقاذ 
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع  ــريــ ــديــ بـــــدورهـــــا ذكـــــــرت املــ
 وحداتها تمكنت 

ّ
أن أمــس،  املدني، في بيان، 

مــا بــني الثالثاء واألربــعــاء مــن إغــاثــة وإنقاذ 
مواطنني محاصرين وسحب سيارات عالقة 
الثلوج  تــراكــم  املـــرور بسبب  وتسهيل حركة 
فــــي مـــنـــاطـــق: مــحــمــيــة أرز الــــشــــوف، عــنــايــا، 
البيدر،  شـــارون، ضهر  زحلتا،  عــني  ميروبا، 
حــــراجــــل، فـــالـــوغـــا، وحــــــدث الـــجـــبـــة وبـــشـــري 
وزغــــرتــــا، وزحـــلـــة، وجـــــرود الــقــبــيــات. كــذلــك، 
ــلـــوج فــي  ــثـ ــم الـ ــراكــ ــرقــــات بــســبــب تــ فــتــحــت طــ
مناطق: عني زحلتا، وبمهريه، والبيرة، وكفر 
ســـلـــوان، وتـــرشـــيـــش، وكــفــر دبـــيـــان، وفـــاريـــا، 
وضهر البيدر، واملديرج، وحراجل، وميروبا، 

وفيطرون، وحمانا، وفقرا، وعيون السيمان، 
وعـــيـــنـــطـــورة، بــتــغــريــن، وصـــوفـــر، وتــنــوريــن 
وحــصــرون، وعــني مجدلني، وكــســارة وزحلة 
وقاع الريم، وجبل أكروم، وكفتون، والرويمة.
وتــمــكــنــت وحـــــدات الـــدفـــاع املـــدنـــي كــذلــك من 
سحب مياه األمطار والسيول من داخل منازل 
فــي الــلــيــلــكــي، والــجــّيــة، وبــرجــا، ويــحــشــوش، 
وســبــعــل وفــيــع وزغـــرتـــا، وحـــوش عــني بــعــال، 
وغزة واملنصورة، واللبوة، وخريبة الجندي، 
وكـــفـــر عـــقـــا، وأمــــيــــون، وعــــابــــا، وكـــفـــر حــزيــر، 
والـــكـــورة. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، أخــمــد الــدفــاع 
ــرائــــق مـــنـــزلـــيـــة فـــــي: حــــي مـــاضـــي،  ــدنــــي حــ املــ
ــدث، وطـــبـــرجـــا، ويــحــشــوش،  ــحــ ــدلــــب، والــ والــ
وبــعــلــبــك، ومـــعـــروب، وحـــرائـــق ســـيـــارات فــي: 
الصرفند، والحدث، وحارة حريك، وحبالني، 
واملنصف، وبدارو، وحرائق كهرباء في: فرن 
الــشــبــاك والــشــويــفــات، وحــريــق مــســتــودع في 

املنصورية. 
وعــمــلــت وحـــــدات الـــدفـــاع املـــدنـــي والــصــلــيــب 
اللبناني على نقل حــاالت طبية إلى  األحمر 
املــســتــشــفــيــات، بــعــضــهــا كــــان مـــحـــاصـــرًا في 
املنازل. وفي هذا اإلطار، تمكن عناصر مركز 
الصليب األحمر في بلدة حرار، عكار )شمال( 
من إنقاذ سيدة حامل كانت محاصرة داخل 
مــنــزلــهــا فـــي بــلــدة فــنــيــدق بــســبــب الــعــاصــفــة 
إتمام عملية  املسعفون من  الثلجية، وتمكن 
الـــــــــوالدة بـــنـــجـــاح داخـــــــل ســــيــــارة اإلســــعــــاف 
املستشفى بسبب  الــى  تــعــذر وصولها  الــتــي 
إلى  وليدتها  مــع  األم  ونقلت  الــثــلــوج.  كثافة 
املستشفى الحقًا. تكرر األمر في وادي خالد 

الــحــدوديــة مــع ســوريــة )شـــمـــال( إذ وضعت 
ــيـــارة إســعــاف  ســـيـــدة ســـوريـــة طــفــلــهــا فـــي سـ

خالل محاولة نقلها إلى املستشفى.
 وحداته 

ّ
أن اللبناني  وأعلن الصليب األحمر 

لّبت حتى صباح الثالثاء 581 مهمة إسعاف 
عــلــى كـــامـــل األراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، مــنــهــا 49 

إصابة من حوادث سير، و6 حاالت والدة.
مــن جــهــتــهــا، أشــــارت املــديــريــة الــعــامــة لقوى 
األمــن الداخلي فــي بيان لها إلــى أبــرز املهام 
الــتــي تــولــتــهــا فــرقــهــا خــــالل أيــــام الــعــاصــفــة، 
والصليب  اللبناني،  الجيش  مع  بالتنسيق 
األحمر، والدفاع املدني، وفرق وزارة االشغال 
والبلديات، ومنها: إنقاذ 250 شخصًا و540 
ســــيــــارة، فــــي مــخــتــلــف األراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
بسبب تراكم الثلوج أو تجمع برك املياه في 

الطرقات. 
انهيار  أقفلها  فــتــح 24 طــريــقــًا  أعــــادت  كــذلــك 
ــار،  ــة والـــصـــخـــور واألعــــمــــدة واألشــــجــ ــربــ األتــ
و19 طــريــقــًا أقــفــلــهــا تجمع املــيــاه والــســيــول، 
وعدد آخر من الطرقات أقفلها تراكم الثلوج. 
وأشار بيان قوى األمن الداخلي بالذات إلى 
أوتوستراد ضبيه )طريق بيروت - الشمال( 
ــدة مــــحــــاوالت لفتحه  ــــذي تــمــكــنــت، بــعــد عــ الـ
ــيــــارات كــنــتــيــجــة  بـــعـــدمـــا ازدحــــمــــت فـــيـــه الــــســ
ــفــــاع مــنــســوب املـــيـــاه بــســبــب عــــدم قـــدرة  الرتــ
الــقــنــوات عــلــى تــصــريــفــهــا، مــن فــتــح فجوتني 
كبيرتني في الحاجز الوسطي فوقه، ما أدى 
املــيــاه، واملــســاهــمــة في  إلــى تسريع تصريف 

فتح الطريق وإنقاذ املواطنني.
إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة 

األرصاد الجوية في إدارة الطيران املدني أن 
الخميس، غائمًا جزئيًا  اليوم  الطقس  يكون 
إلــــى قــلــيــل مـــن الـــغـــيـــوم، مـــع ارتـــفـــاع مــحــدود 
بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تشكل الجليد 
فــوق 800 متر، خالل  الجبلية  الطرقات  على 
ســاعــات الــصــبــاح األولــــى والــلــيــل، بــاإلضــافــة 

إلى التحذير من خطر االنزالقات.
ــذه املــصــلــحــة هي   هــ

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

املسؤولة عن تسمية العواصف التي تضرب 
لــبــنــان، وفــقــًا لــجــدول مــحــدد مسبقًا بأسماء 
ــواء، ومــــن بينها  ــ ــّد ســ ــــور عــلــى حــ ــاث وذكــ ــ إنـ
أطــراف  انطلقت من  التي  »نــورمــا«  العاصفة 
إلـــى ســوريــة واألردن  روســيــا ومـــرت بتركيا 
وفلسطني ولبنان. أما معيار التصنيف الذي 
يــســتــدعــي الــتــســمــيــة، فــيــعــود إلـــى املنخفض 
الــذي تزيد سرعة رياحه عن 80 كلم  الجوي 
فــي الــســاعــة، وقــد سجلت »نــورمــا« 100 كلم 
فــي الــســاعــة، وهــي التي بــدأت االنــحــســار عن 
األبــيــض املتوسط  الــشــرقــي للبحر  الــحــوض 
اعــتــبــارًا مــن مــســاء أمـــس األربـــعـــاء، مــع بقاء 

تأثير الكتل الباردة.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ــ مريم سيف الدين

تراجعت العاصفة »نورما« التي ضربت 
ــرارًا   أضــ

ً
ــفــة

ّ
ــام، مــخــل ــ لــبــنــان عــلــى مـــدى أيـ

 
ّ
مـــاديـــة كــبــيــرة فـــي كـــل املــنــاطــق، غــيــر أن
تجّمعات الالجئني السوريني في البالد، 
بما فيها املخّيمات الرسمية، بدت األكثر 
تضررًا. ويظهر املشهد قاتمًا فيها بسبب 
العيش  مقّومات  من  كثير  إلى  افتقارها 
والــتــجــهــيــزات، بــاإلضــافــة إلـــى وقــوعــهــا 
وفـــي  ــة  ــ ــيـ ــ زراعـ أراٍض  ــلـــى  عـ بــمــعــظــمــهــا 
ي 

َ
سهول وبالقرب من أنهر في محافظت

لبنان الشمالي والبقاع )شرق(.
نشرت املفوضية السامية لأمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، في لبنان، تقريرًا حول 
تجّمعات  على  األخــيــرة  العاصفة  تأثير 
الـــــالجـــــئـــــني الــــــســــــوريــــــني فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
التي  األضــرار  اللبنانية وحجم  املناطق 
تــســّبــبــت فـــيـــهـــا. فـــأوضـــحـــت املــفــوضــيــة 
تجّمعًا   850 نحو  عــّرضــت  العاصفة   

ّ
أن

غــيــر رســـمـــّي تــضــّم نــحــو 70 ألـــف الجــئ 
 151 تجّمعًا 

ّ
لخطر الفيضان، في حني أن

تضّررت بصورة كبيرة إلى جانب نحو 
 املفوضية تشير إلى 

ّ
11 ألف الجــئ. لكن

 املــســح ســـوف ُيــســتــكــمــل بــعــد تحّسن 
ّ
أن

الــطــقــس، وســــوف يــوضــع تــقــيــيــم شــامــل 
آلثـــــار الــعــاصــفــة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

الشؤون االجتماعية اللبنانية.
ــيــــاق، تـــقـــول املـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــي الــــســ فــ
ــيـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة  ــيـــة الـــســـامـ املـــفـــوضـ
لــشــؤون الــالجــئــني فــي لــبــنــان، لــيــزا أبــو 
»الــعــربــي الجديد«،  خــالــد، فــي حــديــث لـــ
الـــســـوريـــني ســيــعــودون   »الـــالجـــئـــني 

ّ
إن

تعمل  املــفــوضــيــة   
ّ
وإن تجّمعاتهم  إلـــى 

مع شركاء لها على إصالح الخيم التي 
تــضــّررت مــن جـــّراء العاصفة وتجفيف 
التجّمعات قبل إرجاع ساكنيها إليها«. 
إجـــراءات  خذ 

ّ
تت »املفوضية   

ّ
أن وتــؤّكــد 

ــل فـــصـــل شـــتـــاء،  ــة كــ ــدايــ خـــاصـــة عـــنـــد بــ
قبل  وقائية  إجـــراءات  خذت 

ّ
ات وبالفعل 

مع  للطوارئ  مخازن  فجّهزت  شهَرين، 
الخشبية  ــــواح  وألـ بالستيكية  ــوادر  شــ
ونشرت البحص في التجّمعات األكثر 
عرضة للطوفان«. وردًا على سؤال حول 
إعادة الالجئني إلى الظروف نفسها في 
ذاتها  املشكلة  يواجهون  قد  هم 

ّ
أن حني 

في حــال حــدوث عاصفة جــديــدة، تقول 
 »أســـبـــاب املــخــاطــر الــتــي 

ّ
أبــــو خــالــد إن

يــواجــهــهــا الــالجــئــون تــعــود إلـــى وقــوع 
أمــاكــن دون  فــي  الــتــجــّمــعــات بمعظمها 
املستوى املطلوب، من ضمنها تجّمعات 
خاصة في البقاع والشمال أنشئت على 
أراٍض زراعــيــة تطوف عـــادة«. وتوضح 
 »الــتــجــّمــعــات عــشــوائــيــة فـــي الــبــقــاع 

ّ
أن

والشمال وقد أقيمت على أراٍض زراعية 
املياه   

ّ
فــإن لــذا  الطرقات،  تحت مستوى 

تــصــّب فــيــهــا، وقــــد أنــشــأهــا الــالجــئــون 
من دون مراعاة ألّي معايير، وبالتالي 

عملنا قدر املستطاع على تحسينها«.
وفي حني يتحّدث رئيس فريق »روابط 
ــفــــوان ســـويـــد،  الــــســــالم« الـــتـــطـــوعـــي، صــ
الــــذي يــعــمــل مــع مــنــظــمــات إغــاثــيــة عــّدة 
الجديد«،  »العربي  لـ البقاع،  منطقة  في 
عــن »تــضــّرر تجّمعات عـــّدة فــي مناطق 
ــيــــاس واملـــــــرج وحــــــوش الــحــريــمــة  ــّر الــ ــ بـ
ة وجّب جنني وسعدنايل وتعلبايا 

ّ
وغز

ومجدل عنجر«، ينفي رئيس بلدية بّر 
عراجي  مــواس  الغربي(  )البقاع  الياس 
ــّرر أكـــثـــر من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــضـ لــــ

 
ّ
تــجــّمــع واحــــد فـــي الــبــلــدة، مــوضــحــًا أن

ــمــا دخــلــت املياه 
ّ
»التجّمع لــم يــغــرق وإن

 
ّ
ــه«. يــضــيــف ســـويـــد أن ــيــ ــى الـــخـــيـــم فــ إلـــ
ــات الـــالجـــئـــني الــــســــوريــــني فــي  ــعـ ــّمـ »تـــجـ
ــررت بــمــعــظــمــهــا،  مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع تــــضــ
)أي  الكلّية  األضــــرار   نسبة 

ّ
أن فــي حــني 

أتـــت منخفضة وتـــرّكـــزت  الــخــيــم(  تــلــف 
ــعـــات املــحــيــطــة  ــّمـ ــتـــجـ ــًا فــــي الـ خـــصـــوصـ
»األضـــرار   

ّ
أن ويتابع  الليطاني«.  بنهر 

بــمــعــظــمــهــا أتـــــت جـــزئـــيـــة، وقـــــد طــافــت 
ــم مــــن دون  ــيـ املــــيــــاه ودخــــلــــت إلــــــى الـــخـ
تــضــّررت،  محتوياتها   

ّ
وألن تــدمــيــرهــا. 

فقد صــارت غير قابلة للسكن. وهــو ما 
يجعلنا نتعاطى مع األمــر على أساس 
سويد  ويلفت  مــنــكــوبــون«.  سّكانها   

ّ
أن

 »ثـــّمـــة الجــئــني رفـــضـــوا مــغــادرة 
ّ
إلـــى أن

تصنيفها  مــن  الــرغــم  عــلــى  تجّمعاتهم 
ها منكوبة، خشية خسارته ملا يملك 

ّ
بأن

من أغراض هناك«.
من جهته، يقول محافظ البقاع القاضي 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ أبــو جــوده  كمال 

»املسح الشامل لتحديد حجم األضرار لم 

 »املياه 
ّ
أن إلى  ه يلفت 

ّ
يحصل بعد«، لكن

غمرت أكثر من تجّمع، في حني تضّررت 
 
ّ
تجّمعات أخـــرى«. ويــؤكــد أبــو جــوده أن

»املحافظة سوف تعمد إلى إجراء مسح 
لتحديد حجم الضرر بالتعاون مع وزارة 
 »املنظمات 

ً
الشؤون االجتماعية«، محّمال

األمر  التجّمعات،  تنظيم  عدم  مسؤولية 
الذي أّدى إلى هذه الحال«. ويشّدد على 
 »مــا يــهــّم هــو عــدم وقـــوع خسائر في 

ّ
أن

أّمـــا الــخــســائــر املــاديــة  األرواح بــالــبــقــاع، 
فيمكن تــعــويــضــهــا. وجــمــيــع مــن تــضــّرر 

وجد مكانًا إليوائه«. 
أّمـــــا مــحــافــظ شـــمـــال لــبــنــان رمـــــزي نــهــرا 
 
ّ
ــى أن ــ ــد« إلــ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ فــيــشــيــر لــ

ــتــــي وقــــعــــت فــي  ــدة الــ ــيــ »الــــحــــادثــــة الــــوحــ
ــاة الــطــفــلــة الــالجــئــة  ــ ــانـــت وفــ الـــشـــمـــال، كـ
 
ّ
الــتــي جرفتها الــســيــول«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــالجــئــني 
 
ّ
أن ُيــذكــر  األوضــــاع«.  تعمل على متابعة 

أعــوام،  ثمانية  العمر  من  البالغة  الطفلة 
قدت 

ُ
دعى فاطمة محمد عيد وكانت قد ف

ُ
ت

قبل يوَمني بمنطقة املنية، في العاصفة.

األمطار تغرق الالجئين السوريين

تجرف الوحول من أمام »مسكنها« )فرانس برس(

المياه تسّربت إلى خيمتهم )حسن الجراح/ فرانس برس(

المطلوب دراسات 
علمية 

)حسين بيضون(

تضررت طرقات عديدة )حسين بيضون(

100
كلم في الساعة، هي السرعة التي 

وصلت إليها رياح العاصفة »نورما« 
بحسب مصلحة األرصاد الجوية

على خلفية العاصفة 
»نورما«، انتقل الجئون 
سوريون غمرت المياه 

تجّمعاتهم في 
لبنان، إلى مراكز إيواء 

مختلفة. لكن ال بّد 
لهؤالء أن يعودوا 

إلى خيمهم
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