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�أر�سالن :العائدات البلدية من الخليوي
ومطمر الناعمة ف�ضيحتا الع�صر
وصف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب
طالل أرس�لان مطمر الناعمة والعائدات البلدية من
قطاع الخليوي بأنهما فضيحتا العصر الكبرى ،بيئيا ً
وإجتماعيا ً وصح ّيا ً وإقتصادياً ،مشيرا ً إل��ى أنهما
«سرقة مفضوحة من مال الخزينة والبلديات ومن
م��ال الناس والشعب اللبناني في شكل ع��ام ،أكبر
صفقة سرقة بتاريخ لبنان الحديث هما مطمر الناعمة
وسوكلين».
وقال أرسالن في تصريح بعد استقباله وفودا ً من
مختلف المناطق في السرايا األرسالنية في الشويفات:
«العام الماضي عندما دخلنا للتعاون مع الجمعيات
البيئية والمجتمع المدني وأهل المنطقة لوضع حد
لمسألة مطمر الناعمة ،التقى حينها وفد من اتحاد
بلديات الغرب رئيس الحكومة تمام سالم الذي وعدهم
آنذاك بأنه عند تشكيل الحكومة سيكون من أول بنود
مجلسها مطمر الناعمة .وإذ نفاجأ بعد تأليف الحكومة
بأشهر عدة أن موضوع المطمر وإقفاله لم ُيبحث حتى
تاريخه في شكل جدّي ورسمي ،على رغم الوعد الذي
تلقيناه من الرئيس سالم ومن مجلس اإلنماء واإلعمار
ومن الحكومة وبعض المسؤولين أن  17كانون الثاني
 2015سيكون آخر يوم لمطمر الناعمة».
َ
يبق حتى ه��ذا النهار إال ما يقارب
وأض��اف« :ل��م
العشرين يوماً ،الدولة لم ِ
تف بوعودها .وبناء عليه
فإن منطقنا واضح وصريح ،وحديثي هذا لن يكون
من خلفية سياسية أو حزبية ،وليس لنا طموح في
تسجيل النقاط على أي كان ،ما يهمنا مصلحة الناس
وصحتهم .إن أي ق��رار سيتخذه أه��ال��ي وبلديات

المنطقة نحن سنلتزم به ف��ورا ً ونؤيده وننشط به
ألنه ال يجوز أن يستمر موضوع مطمر الناعمة في هذا
الوضع البيئي ال ُمسيء صحيا ً على الجميع».
وكشف «األكثر واألخطر حول عائدات الخليوي الذي
يعمل منذ  ،1995وال��ذي يعطيها القانون للبلديات
بأن تقتطعها ،ألفاجأ بمرسوم صادر قررت فيه الدولة
تحويل مبلغ  65مليارا ً من قيمة التخمينات والعائدات
للبلديات لحساب الخزينة العامة ،وفي بند آخر من
القرار تحويل مبلغ  300مليار تغذية لحساب الخزينة
العامة ،وفي بند ثالث من القرار تحويل مبلغ 500
مليون دوالر تغذية لحساب الخزينة العامة .فبهذا
عمليا ً لن يكون للبلديات أي شيء كما يحدث معنا في
الصندوق البلدي المستقل».
وأض��اف أرس�لان« :كما ق��ررت ال��دول��ة حسم 60
ف��ي المئة على ك��ل بلدية موازنتها تحت المليار
ليرة وحسم  90في المئة على كل بلدية موازنتها
فوق المليار ليرة وحسم  50في المئــة على إتحاد
البلديات .ه��ذا م��ال ال��ن��اس! َم��ن يحق له التصرف
به وتوزيعه كما يشاء؟ فقط لتمويل سوكلين أكبر
فضائح العصر وعقد سوكلين أكبر العقود لسرقة
الدولة اللبنانية .يقتطعون من البلديات والناس
إلعطاء سوكلين».
وناشد أرس�لان رئيس الحكومة «أن ال يتصرف
كالحكومات المتعاقبة في تاريخ لبنان الحديث وبأن
يأخذ هذه المسألة في اإلعتبار ،ألنه ليس بمقدور
أحد بعد اآلن تهدئة الناس والشارع المطالبين بوقف
فضيحة مطمر الناعمة وما ينتج منه».

اعت�صام في البرج ال�شمالي
طالب «�أونروا» بم�ست�شفى مجاني
ن��ف��ذت الجبهة الديموقراطية
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن وال��م��ن��ظ��م��ات
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ال��دي��م��وق��راط��ي��ة
الفلسطينية في مخيم برج الشمالي،
اعتصاما ً جماهيريا ً ام���ام عيادة
وكالة «اونروا» في المخيم ،لمطالبة
الوكالة بإنشاء مستشفى مجاني
لالجئين الفلسطينيين في لبنان،
وب���ض���رورة تحسين التقديمات
الصحية واالستشفائية .شارك في
االع��ت��ص��ام الفصائل الفلسطينية
وال��ل��ج��ان الشعبية والمؤسسات
األهلية وفعاليات اجتماعية وحشد
نسائي وشعبي.
وت�ل�ا ع��ض��و ق��ي��ادة الجبهة في
لبنان ومسؤولها ف��ي المخيم أبو
ع��م��اد عيد ال��م��ذك��رة الموجهة الى
المدير العام لـ«اونروا» في لبنان،
وال��ت��ي طالبت «اون�����روا» بإنشاء
م��س��ت��ش��ف��ى م��ج��ان��ي ي��س��ت��وع��ب
اصحاب األم��راض المستعصية من
الالجئين الفلسطينيين ،تحسين
ال��خ��دم��ات الصحية ورف���ع نسبة
تغطية التكاليف الطبية بشكل عام

من االعتصام في المخيم
الى  90في المئة على األقل ،بما في
ذل��ك االستشفاء وجميع العمليات
الجراحية للدرجة الثالثة ،وعالج
األم���راض المزمنة ،والفحوصات
والتصوير المغناطيسي والطبقي
وتمييل القلب واالكسسوارات.

وف���ي خ��ت��ام االع���ت���ص���ام ،سلم
المعتصمون ال��م��ذك��رة إل���ى مدير
الـ«اونروا» في مخيم برج الشمالي
رائف أحمد ليقوم بدوره الى رفعها
ال��ى المدير ال��ع��ام ل���ـ«اون���روا» في
لبنان.

�أقام لقاء محبة في عكار

من�صور :ال خال�ص للأمة �إال بالعروبة
أقام متروبوليت عكار وتوابعها
ل���ل���روم االرث�����وذك�����س ال��م��ط��ران
باسيليوس منصور م��ائ��دة محبة
ميالدية في بينو ،ش��ارك فيها وفد
م��ن أب��ن��اء عكار العتيقة وج��واره��ا
ومجالس الرعايا االرثوذكسية في
منطقة الجومة.
وألقى مسؤول الشؤون الدينية
في المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور
أسعد السحمراني كلمة قال فيها« :إن
هذا اللقاء أراده المتروبوليت منصور
أن يكون غ��ذاء محبة بمناسبة عيد
الميالد والسنة الجديدة ،وهو تعبير

منصور متوسطا ً وفد أبناء عكار العتيقة

عن المحبة التي تجمع الحاضرين،
ه��ذه المحبة ال��ت��ي ه��ي ال��رأس��م��ال
األس��اس ال��ذي يجب العمل له على
المستويين المحلي والوطني».
وأض����اف« :ف���ي ه���ذه المرحلة،
ال��ت��ي ي��ح��اول فيها أه��ل التعصب
وال��ت��ك��ف��ي��ري��ون واإلره���اب���ي���ون ،أن
ينشروا ال��رع��ب والقتل وال��خ��وف،
علينا ان نقاوم ما يفعلونه برسالة
التراحم ومقصد الرحمة المستمد من
اسم خالقنا وربنا».
ودع���ا إل���ى «ال��ت��م��س��ك بالجيش
اللبناني والمؤسسات العسكرية،

ألنها صمام األمان والضامن للسلم
األهلي ولهذه الوحدة ولهذه المحبة
واأللفة».
ورد المتروبوليت منصور بكلمة
توجه فيها إلى الحاضرين قائالً« :ما
حضوركم اليوم ايها االخوة األحباء،
اال ألنكم ذوو الجاه الطيب والمعرفة
والعلم والمقدرة في مجتمعاتكم،
وق��ادرون على ان توجهوا توجيها ً
حسنا ً بما يرضي الله ويسر عبيده
ويلقي في مجتمعاتنا سالماً».
وأض�������اف« :ال خ��ل�اص ل��ه��ذه
األم��ة من ال��ش��رور المحيطة بها إال
بالعروبة ،وهذا ما يؤكده التاريخ،
ف��ي ماضيه البعيد والقريب وفي
حاضره ،ال خالص في هذه االمة اال
بالعروبة وال تحرير لفلسطين اال
على يد العروبيين ،الذين يعرفون
ق��ي��م��ة االرض ،وق��ي��م��ة ال��ت��اري��خ،
والحضارة التي صنعوها في هذه
ال��ب�لاد ،وي��ش��ع��رون ب��أن ج��ذوره��م
كجذور السنديان ،ضاربة في أعماق
األرض».
وت���اب���ع« :ن���ح���ن ن���ع���رف ان��ك��م
تدركون ما تصبو اليه نفوسنا من
عزة وكرامة ،لهذه المنطقة الغالية
العزيزة من لبنان ،عكار ،الحاضنة
للجيش اللبناني الذي نتمناه قوياً،
وصاحب ق��رار ،وعامالً وفاعالً في
كل وقت وآن ،على حماية أمن وأمان
المواطنين».

لحام :لإ�ضاءة �شمعة ليلي ًا
لأجل ال�سالم في �سورية
دعا البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الملكيين الكاثوليك إلى إض��اءة شمعة كل ليلة باسم
«شعلة ضوء وسالم في سورية» مع صالة على نية السالم في سورية
والمشرق والعالم.
جاء ذلك خالل نداء وجهه البطريرك لحام اليوم إلى «جميع المؤمنين
من الملكيين الكاثوليك في العالم العربي وجميع أنحاء العالم والمنظمات
والمؤسسات اإلنسانية».
وكان البطريرك لحام أكد في قداس إلهي أهمية تعزيز قيم المحبة
والسالم واللقاء والمواطنة والمصالحة في مواجهة التطرف والعنف
واإلره��اب والقتل والدمار الذي تعاني منه المنطقة خصوصا ً سورية
والعراق.

«المرابطون» و«فتح ـ االنتفا�ضة»
تعر�ضان الم�ستجدات
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون العميد مصطفى حمدان أمين سر حركة فتح -االنتفاضة في
لبنان حسن زي��دان على رأس وفد ،وكان عرض للمستجدات المحلية
واالقليمية.
وأشار زيدان الى أن «الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر» ،مؤكدا ً
أن «المخيمات الفلسطينية في لبنان ال سيما مخيم عين الحلوة لن تكون
إال عامل استقرار وأمن لهذا البلد ،والتواصل مع الدولة اللبنانية قائم على
جميع المستويات وهو ما يؤسس لعالقات مستقبلية يريدها اللبنانيون
والفلسطينيون».
وأكد حمدان أن «اللقاء مع الوفد هو لقاء الفريق الواحد الذي يسعى الى
ل ّم الشمل الفلسطيني والعربي» ،وهنأ الحركة بالذكرى الـ 50النطالقة
«فتح» ،وقال« :رهاننا الدائم على وعي أهلنا الفلسطينيين في مخيمات
الشتات خصوصا ً في لبنان هو ره��ان راب��ح يمنع استغاللهم خدمة
لمشاريع التفتيت والتقسيم التي تجرى مذهبيا ً وطائفيا ً على صعيد أمتنا
وعلى الصعيد اللبناني».

«حملة الوفاء الأوروبية»
قدمت م�ساعدات للنازحين
واصل وفد حملة الوفاء األوروبية «معا ً لشتاء دافئ» جولته اإلغاثية
في لبنان ،وزار أم��س منطقة البقاع الشرقي حيث كانت له جولة
إستطالعية على المخيمات.
ففي عنجر ،ق��دم الوفد المساعدات اإلغاثية من مالبس وأحذية
ومازوت ،كذلك في القرعون والروضة وكامد اللوز حيث هناك عدد كبير
من النازحين الفلسطينيين والسوريين ،كما قصد الوفد منطقة بر الياس
لالطالع على أوض��اع النازحين في مخيم فرح .وجال على عدد كبير
من العائالت في المنطقة ،مستطلعا ً أوضاعهم المعيشية والحياتية،
ومقدما ً لهم المساعدات اإلغاثية.
كما نظمت الحملة يوما ً طبيا ً مجانيا ً في االختصاصات التالية:
جراحة عامة ،جراحة كلي ومسالك بولية ،أطفال ،طب داخلي ،وتمت
معاينة المرضى وتقديم الدواء الالزم.
إلى ذلك ،زار الوفد النازحين والالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا
لليوم الرابع على التوالي ،واطلع على أوضاعهم في مخيم عين الحلوة
حيث وزع المساعدات اإلغاثية المتضمنة الطرود الغذائية والبطانيات
في مجمع الكفاح ،وبعدها قام بجولة في أرجاء المخيم وتفقد عددا ً من
عائالت الالجئين الفلسطينيين وقدم لهم طرودا ً غذائية ومالبس شتوية
وفرش ،إضافة الى مساعدات مالية.
ومن ثم توجه الوفد إلى مجمع الزيتون في منطقة الهمشري الذي
يسكنه عدد من النازحين ،وقدم ما يلزم من مساعدات اغاثية تتضمن
طرودا ً غذائية وبطانيات ومالبس شتوية.
وختـــم الوفــد جولته لمدينة صيــدا ب��زي��ارة لجمعية اإلص�لاح
حيث وزع مساعــدات على النازحين ،تضمنت أيضا ً ط��رودا ً غذائية
وبطانيات.
يذكر أن عدد النازحين القادمين من سورية إلى مخيم عين الحلوة
يقدر بـ 20ألفا ً موزعين على مجمعات لإليواء (مجمع جمعية بدر،
مجمع مدرسة الكفاح ،روضة البهاء ،تجمعات مجموعة المقدسي).

مساعدات الحملة األوروبية

نا�صر بحث مع �شعيتاني
�أو�ضاع االغتراب

«�أن�صار الوطن» تعايد «المجوقل»

وفد جمعية «أنصار الوطن» مع المقدّم نهرا

زار وف���د م��ن «ج��م��ع��ي��ة ان��ص��ار
ال��وط��ن» ،تقدمه رئ��ي��س الجمعية
ميشال الحاج ونائبه ن��ادر حنينة
وأمينة السر لور يزبك ،قيادة الفوج
المجوقل في الجيش اللبناني في
منطقة غوسطا.
وق��دم الوفد لقائد الفوج المقدم
الركن المجوقل جان نهرا التهاني
بمناسبة االع��ي��اد المجيدة .وشكر
رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ف��وج «ق��ائ��دا ً
وضباطا ً واف���رادا ً على التضحيات
ال��ت��ي يبذلها ال��ف��وج ف��ي مواجهة
االره��اب��ي��ي��ن وال��ت��ص��دي البطولي
لالرهاب في جرود عرسال» .وأكد ان
«التصدي البطولي لالرهاب ما هو
اال ترجمة للشعار الذي اطلقه قائد
الجيش العماد جان قهوجي «شرف
تضحية تضحية تضحية وفاء».

منع العبور بين عر�سال وجردها �إال بت�صريح
ً
احتجاجا
والأهالي يتظاهرون
كثف الجيش إجراءاته األمنية في بلدة عرسال منعا ً
لتسلل االرهابيين إليها من الجرود ال سيما عندما تشتد
برودة الطقس في هذه المنطقة.
ّ
ومشط الجيش باألسلحة المتوسطة ،الممرات غير
الشرعية التي تربط عرسال وجرودها بمنطقة القلمون
السورية.
وفي السياق ،وزع الجيش منشورا ً جاء فيه« :اعتبارا ً
م��ن  2015/1/1يمنع ع��ب��ور أي م��واط��ن لبناني أو
سوري ،باتجاه جرد بلدة عرسال أو العكس ،عبر حاجز
وادي حميد ،من دون حصوله على تصريح مسبق من
المخابرات .لذلك يجب على المواطنين التقدم من فرع
مخابرات منطقة البقاع ،لمنحهم التصاريح الالزمة».
وأك��دت المؤسسة العسكرية ،أن إج���راءات الجيش
المستحدثة على الطرق المؤدية إلى الجرد ،تهدف إلى
حماية أهل عرسال من تنقل اإلرهابيين.
من جهة أخرى ،قطع أهالي البلدة طريق عين الشعب
ورأس السرج باالطارات المشتعلة ،حيث تجمع اكثر من
 200شخص ،احتجاجا ً على التدابير االمنية التي اتخذها
الجيش اللبناني لتضييق الخناق على المسلحين ،بإيعاز
من رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الملقب بـ«أبو
عجينة» ومصطفى الحجيري الملقب بـ «اب��و طاقية».
وقام الجيش بتفريق المتظاهرين .على صعيد آخر ،دهم
الجيش بلدة حوش بردى وأوقف المدعو ع.م ،.وهو متهم
بإطالق النار على الجيش اللبناني ،ونقل الى أحد المراكز
العسكرية في البقاع للتحقيق معه.

وأوق��ف جهاز أم��ن ع��ام شمسطار سوريا ً ينتمي إلى
مجموعات إرهابية ،وقد ضبط بحوزته ص��ورا ً ألشقائه
يقاتلون في صفوف «داعش» ،إضافة الى صور عسكريين
ومقاتلين على األراضي السورية.

مناورة للجيش

إلى ذل��ك ،نفذت وح��دات من مدرسة القوات الخاصة
ولواء المشاة الحادي عشر وفوج المدفعية الثاني والقوات
الجوية والبحرية أول من أم��س ،مناورة قتالية ليلية
بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش  -حامات ،حول
مهاجمة مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن مبنية.
وحضر المناورة عدد من كبار ضباط الجيش ،وقادة
ال��وح��دات الكبرى واألف���واج المستقلة ،وملحق الدفاع
األميركي العقيد انطونيو بانشس والملحق العسكري لدى
السفارة البريطانية المقدم جايمس كوشنير وأعضاء فرق
التدريب األميركية والبريطانية العاملة في لبنان.
وقد تخللت المناورة رمايات بالدبابات والطوافات
واألسلحة الثقيلة والمتوسطة وفتح ثغرات بالمتفجرات،
إضافة الى إخ�لاء مصابين من حقل المعركة بواسطة
الطوافات وآليات االسعاف.
وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي
التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جاهزية الوحدات،
واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف
القتالية.

حواجز كحولية في ر�أ�س ال�سنة

�أ�صدقاء العريبي يقطعون طرق �شتورا
والقب�ض على �أحد قاتلي القطري في �ضهر البيدر
سجلت في نهاية االسبوع المنصرم سلسلة حوادث
في المناطق منها اطالق نار وسلب وتعديات أخرى.
واحتجاجا ً على عدم تسليم قاتل الشاب حسن العريبي
(ال��ذي ُقتل في زحلة صباح الخميس الفائت) ،قطع
أصدقاء العريبي طريق الشام الدولية عند نقطة تعنايل،
وطريق جالال  -شتورا ،وشتورا ـ وحزرتا ،وأضرموا النار
في االطارات المطاطية مستعينين بجرافة في عملية قطع
الطرق باألتربة ومختلف العوائق.
ومساء أعيد فتح الطرق المذكورة.
كما أفيد أن يوسف نعمة األسعد والدته سناء (مواليد
 )1994مكتوم القيد ،أصيب برصاصة في الرأس في
ظروف غامضة بينما كان في منزل أحد أقاربه في بلدة
كفرزبد  -زحلة ،ما أدى الى مقتله.
وبقيت االسباب مجهولة لحين ظهور نتائج التحقيقات
التي باشرت بها القوى األمنية بعيد نقل جثة االسعد الى
المستشفى اللبناني  -الفرنسي في زحلة.
وص��در عن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
 شعبة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،ب�لاغ أع��ل��ن ان��ه بتاريخ 2014/12/12أقدم شخصان مجهوالن على إطالق
النار باتجاه شخص من التابعية القطرية يدعى و .ش.
(مواليد عام  )1973داخل منزله في بلدة المرج  -البقاع
الغربي ،وفرا إلى جهة مجهولة.
بنتيجة التحريات واإلس��ت��ق��ص��اءات الكثيفة ومن
خالل التنسيق في ما بين قطعات فصيلة شتورا في
وحدة الدرك اإلقليمي ،تم تحديد هوية الفاعلين وتمكن
عناصر حاجز ضهر البيدر بتاريخ  2014/12/26من
توقيف أحدهما ،ويدعى :ط .م( .مواليد  ،1990لبناني)،
بالتحقيق معه من قبل مخفر المصنع ،اعترف بإطالقه
النار على و .المذكور ألسباب شخصية .التحقيق جا ٍر
بإشراف القضاء المختص ،فيما العمل مستمر لتوقيف
شريكه».
كما صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ
شعبة العالقات العامة بالغا ً آخر ،جاء فيه« :بتاريخ
 2014/12/26وفي محلة برج البراجنة ،أوقفت دورية
من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة
القضائية المدعو :ح .ش( .مواليد عام  ،1972لبناني)،
لقيامه بتواريخ سابقة بعدة عمليات سلب وسرقة نساء
مسنات بطريقة إحتيالية بعد إصعادهن على متن إحدى
السيارات التي كان يتنقل بواسطتها بحجة إيصالهن
باألجرة .بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات
سلب وسرقة بطريقة إحتيالية ضمن محافظتي جبل
لبنان وبيروت على متن ثالث سيارات من نوع مرسيدس
طراز  230لف لون أبيض (تم ضبطها) وسيارتي ب .أم.
ف .لون أبيض وكحلي ،كما تبين أنه مطلوب للقضاء
بموجب مذكرة توقيف وخالصتي حكم بجرائم سرقة
وإحتيال وتحرش بالفتيات .لذلك تطلب المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي بناء إلش��ارة القضاء المختص،
من السيدات اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن
عليه ،الحضور إل��ى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية
القضائية الكائن في االوزاع��ي ـ ثكنة الشهيد مصطفى
علي حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمين01/842403 :
أو  ،01/842405تمهيدا ً التخاذ اإلج��راءات القانونية
الالزمة».
وأعلنت المديرية انه بعدما «توافرت معلومات لدى
مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض األموال في وحدة
الشرطة القضائية حول قيام أشخاص بتزوير وثائق
مصرفية وبيانات قيد عائلية وإف��ادات عمل وإذاع��ات
تجارية ...بهدف االستحصال على تأشيرات دخول
إلى بعض الدول األوروبية .ومن خالل التحقيقات التي
قام بها عناصر المكتب المذكور تمكنوا من تحديد هوية
الفاعلين ،وتوقيف أحدهم بتاريخ 2014/12/24
في محلة بشامون .وضبط في منزله 16 :ختما ً مزورا ً
لمصارف وشركات و  11جواز سفر لبنانيا ً و  4شيكات
مصرفية وجهاز حاسوب محمول وأوراق بيضاء عليها
أختام مصارف وشركات وتواقيع م��زورة ومبلغ مالي
قدره  4200دوالر أميركي».
وأضافت« :بالتحقيق معه اعترف بالقيام بما نسب
إليه باالشتراك مع آخرين ،والعمل جا ٍر لتوقيفهما».

مستهدف ال ُمسنّات

قتلى في الجنوب

في الجنوب قضى الشاب محمد كرم مصطفى ( 28سنة
من بلدة حوال -قضاء مرجعيون) ،نتيجة إصابته بآلة
حادة أسفل كتفه من الخلف .ونقلت الجثة إلى مستشفى
ميس الجبل الحكومي ،حيث حضرت ال��ق��وى األمنية
للتحقيق في الحادث.
وف��ي بلدة معركة قضى الشاب اسماعيل رومية إثر
إصابته بطلق ناري من بندقية صيد من طريق الخطأ في
تبنين .وقد حضرت الى المكان عناصر من القوى االمنية،
وفتحت تحقيقا ً بالحادث ،بينما نقل جثمان الشاب الى
مستشفى تبنين الحكومي.
كما عثر على ش��اب س��وري يبلغ من العمر  14سنة،
مشنوقا ً داخل خيمة زراعية في بلدة راميه الحدودية في
قضاء بنت جبيل ،وحضرت الى المكان دوري��ة من قوى
االمن الداخلي ومخابرات الجيش وفتحت تحقيقا ً لمعرفة
مالبسات الحادث.

تدابير رأس السنة

أما في ما يتعلق بالتدابير األمنية الخاصة بسهرة رأس
السنة ،فعممت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي اآلتي:
«تقيم قوى األمن الداخلي حواجز لفحص نسبة الكحول في
الدم لدى السائقين ،وذلك على جميع األراضي اللبنانية،
بهدف المحافظة على السالمة العامة والحد من حوادث
السير وستكثف هذه الحملة خالل فترة األعياد ،ال سيما في
محيط أماكن السهر.
وطلبت المديرية م��ن السائقين «ع��دم القيادة تحت
تأثير الكحول ،التي تعتبر أحد األسباب الرئيسة لقتلى
اإلصطدامات المرورية ،وتذكرهم أنه اعتبارا ً من شهر نيسان
المقبل ستباشر بتطبيق غرامة السير المتعلقة بالقيادة تحت
تأثير الكحول ،والتي ستتراوح غراماتها وفقا ً بما يلي:
من ( )0.5غ/.ل .إلى ()0.8غ/ .ل .في الدم من 200ألف ليرة إلى  350ألف ليرة.
من ( )0.8غ/.ل .إلى ( )1غ/ .ل .في الدم من  350ألفليرة إلى  450ألف ليرة.
ما فوق ()1غ/.ل .في الدم من مليون ليرة لبنانية إلى 3ماليين ليرة وحجز المركبة وعقوبة السجن من شهر الى
سنتين».
م��ن جهة أخ���رى ،ولمناسبة حلول عيد رأس السنة
ال��م��ي�لادي��ة وبغية تسهيل ح��رك��ة ال��م��رور على طريق
المعاملتين البحرية ،حيث تشهد هذه الطريق حركة سير
كثيفة ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي تدابير
السير اآلتية« :يمنع مرور اآلليات على الطريق البحرية في
اتجاه المعاملتين اعتبارا ً من جسر ملعب فؤاد شهاب ،من
الساعة  20.00من تاريخ  2014/12/31ولغاية الساعة
 4.00من فجر  ،2015/1/1إذ يتوجب على القادمين من
جهة بيروت سلوك األوتوستراد مرورا ً بجسر كازينو لبنان
ثم الدخول عبر مفرق طبرجا وصوال ً إلى طريق المعاملتين
البحرية .لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم،
والتقيد بتوجيهات وإرش��ادات رجال قوى األمن الداخلي
وبعالمات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيالً
لحركة المرور ومنعا ً لالزدحام».

ناصر وشعيتاني
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر ،عضو
الهيئة اإلدارية لغرفة التجارة العربية البريطانية محمد شعيتاني ،وت ّم
التشاور في أوضاع االغتراب اللبناني وكيفية التعاون والتنسيق بين
الجامعة والغرفة لخدمة لبنان وأبنائه المغتربين.
ون � ّوه شعيتاني «بالنهج ال��ح��واري والتوحيدي واالنفتاحي الذي
يعتمده ناصر بهدف توحيد المؤسسة االغترابية وتفعيل طاقاتها»،
مشيرا ً إلى «دوره اإلنقاذي ومتابعته أوضاع المغتربين والوقوف إلى
جانبهم في ك ّل المحن والشدائد».
وختم شعيتاني مقدما ً تعزيته إلى ناصر والجامعة واألهالي بضحايا
الطائرة الجزائرية ومنهم ضحايا بلدته حاريص.

قطع الطريق في شتورا

(أحمد موسى)

