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ت�صميم جديد وموقع بالإ�سبانية لـ«الوطنية»

قطع قالب الحلوى
أطلقت «الوكالة الوطنية لإلعالم»
التصميم الجديد لموقعها وصفحتها
باللغة اإلسبانية ،في حفل أقيم عند
الخامسة من مساء أمس برعاية وزير
اإلع�لام رم��زي جريج وحضوره في
فندق مونرو  -هوليوود أوديتوريوم.
ك��م��ا ح��ض��ر ال��ح��ف��ل وزراء وس��ف��راء
وإعالميون.
بعد النشيد الوطني وكلمة تقديم
للزميل ماريو طنوس ،ألقت مديرة
«ال��وك��ال��ة الوطنية ل�لإع�لام» لور
سليمان صعب كلمة قالت فيها« :إن
الوكالة الوطنية ل�لإع�لام التي لي
شرف رئاستها انتقلت بتشجيعكم
وتعلّقكم بها من الوكالة إلى األصالة،
بعدما أثبتت أنها منكم ولكم ،في كل
خبر وف��ي كل تحقيق ،وه��ي وصلت
إلى هذا المستوى من النجاح بفضل
جنو ٍد مجهولين يعملون ليالً ونهاراً،
لكي تكون الوكالة على مستوى اآلمال
والتطلّعات».
وأعلنت «أن إضافة اللغة اإلسبانية
إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها
الوكالة إل��ى جميع اللبنانيين في
الداخل والخارج ،إنما هي خطوة في
مسيرة األل��ف ميل ،من حيث تطوير
اإلمكانات الذاتية ،ومن خالل شمولية
التغطية واالهتمام بأخبار المناطق،
حتى النائية منها ،إيمانا ً م ّنا ،بأن
الخبر الصادق والصحيح هو الذي
يبني المستقبل ،وليس الخبر المفبرك
على قياس أشخاص وفئات ومناطق.
فالوكالة ملك لجميع اللبنانيين،
ومنهم تستمد قوتها واستمراريتها،

ول��ه��م ي��ع��ود ال��ف��ض��ل ف���ي تحقيق
نجاحاتها».
ث��م ت��ح�دّث المدير ال��ع��ام ل��وزارة
اإلع��ل��ام ال��دك��ت��ور ح��س��ان فلحه،
فقال»:إن هذا النشاط الذي يجمعنا
اليوم يش ّكل مناسبة جوهرية في
تعزيز دور اإلعالم وتط ّوره وتقدّمه،
ويفتح آف��اق �ا ً واس��ع��ة أم��ام التنوع
الثقافي الذي يع ّزز القيم اإلنسانية
ويقيم أرضية صلبة مشتركة للحوار
بين الحضارات والتنافس الراقي
والتالقح الفكري».
وأعلن فلحه «أن هذا العمل يجب
ّ
بحق المواطن
أن يفضي إلى اإلق��رار
والجماعة بالوصول إلى المعلومات
وحسن استخدام وسائل التواصل
والمعرفة واإلع�لام في سبيل تعزيز
األهداف اإلنسانية السامية من خالل
اعتماد خطين متوازيين ،األول أهمية
التفاعل والتن ّوع والتعدد والثاني
اح��ت��رام ال��ح��ري��ات األس��اس��ي��ة وفي
طليعتها حرية الرأي والتعبير».

السفيرة اإلسبانية

وأل���ق���ت ال��س��ف��ي��رة اإلس��ب��ان��ي��ة
ميالغروس إيرنادو كلمة أعربت فيها
عن «تأثرها ل��والدة ه��ذا المشروع،
فاللغة اإلسبانية يتكل ّمها نحو 540
مليون شخص كلغة أم ،وهذه اللغة
هي انعكاس من العالقات الطويلة مع
اللغة العربية ،فإسبانيا أخذت إلى
أميركا الالتينية نحو  15أو  18في
المئة من كلماتها التي هي من أصل
عربي».

من جهة أخرى ،قال الوزير جريج:
«ل��ي��س��ت ال��م��رة األول����ى ول���ن تكون
األخيرة ،التي تعمل فيها «الوكالة
الوطنية لإلعالم» من أجل الوصول
إلى كل لبناني حيثما كان .باألمس
القريب كانت للوكالة إطاللة باللغتين
الفرنسية واإلنكليزية .واليوم تط ّل
بحلة جديدة وبلغة إضافية هي اللغة
اإلسبانية؛ وبذلك تصل عبر األثير إلى
إسبانيا وغيرها من أصقاع العالم،
باللغة التي يفهمها أبناء الجاليات
اللبنانية من الجيل الثالث ،في كل
م��ن المكسيك واألرجنتين والبيرو
واألوروغواي والباراغواي وفي غيرها
من بلدان أميركا الالتينية».
وأضاف« :هكذا تصل أخبار لبنان،
كل لبنان ،إل��ى كل لبناني .فحيثما
وجد لبناني ينبغي للوكالة الوطنية
أن تصل ،وهي التي تجهد لكي تكون
أخبارها دقيقة وموضوعية ،وبعيدة
من لغة اإلث���ارة والتحريض ،التي
تستخدم لألسف في أكثر من وسيلة
إعالمية ألغراض سياسية أو حزبية.
فكما أصبحت «الوكالة الوطنية»،
وهي اسم على مسمى ،حاجة إعالمية
وطنية ،على مستوى لبنان ،فهي
ستكون بدءا ً من هذه اللحظة ،حاجة
اغترابية ،بحيث تضحي المصدر
األول الموثوق به لألخبار».
ب��ع��د ذل���ك أط��ل��ق ال��وزي��ر جريج
الموقع الجديد للوكالة والصفحة
الجديدة باللغة اإلسبانية ،وتم قطع
قالب ح��ل��وى ،وأق��ي��م حفل كوكتيل
للمناسبة.

«حرية ال�صحافة وحدودها»
ندوة في نقابة المحامين

�إطالق حملة توعية لت�سجيل المواليد

دربا�س يعلن � 25شباط يوم الطفل المكتوم القيد
أطلقت لجنة معالجة أوض���اع األط��ف��ال
اللبنانيين المكتومي القيد حملة توعية حول
ض���رورة تسجيل المواليد ف��ور والدت��ه��م في
سجالت النفوس اللبنانية في مؤتمر صحافي
عقد في وزارة الشؤون االجتماعية ،برعاية
الوزير رشيد درباس وحضوره.
واستهل درباس كلمته بالتعليق ع ّما أعلنه
وزير المالية عن نجاح برنامج «يورو بوند»
بصورة مبهرة ما ي� ّ
�دل على أنّ المستثمرين
اللبنانيين واألجانب ما زالوا على ثقة بلبنان،
مشيرا ً إلى أن «الجهات المقرضة تتأكد قبل
اإلقراض من مالءة طالب الدين ،وألن الشعب
اللبناني على م�لاءة ت��ا ّم��ة بحيوية أف��راده
وجمعياته ومؤسساته االجتماعية التي أثبتت
أنها تستطيع أن تكون دعامة في ظ ّل تصدّع
البنيان الرسمي للدولة» .وأكد أن «س ّر عدم
انهيار الدولة يكمن في حيوية الشعب الذي
استطاع في كل مرة أن يمسك بالبناء قبل أن
يتمايل أو ينهار ،لذلك البنى التحتية للشعب
اللبناني المتمثلة بالجمعيات والمؤسسات
والناشطين والناشطات االجتماعيين هو دليل
على أن الثقة في مكانها».
واعتبر درب��اس أن ه��ذا االجتماع ه��و من
ضمن نشاطات تعالج أم��ور الطفولة ،الفتا ً
إلى أن «هذه المعالجة أساس البناء فلبنان
يعاني كثيرا ً من ت��ردّي الشروط التي تليق
بأفراد المجتمع» .ورأى أن التس ّول المنتشر
في الشوارع والتس ّرب من المدارس واستخدام
األيدي العاملة الصغيرة ما زال سائدا ً باإلضافة
إلى ما وفد إلى لبنان نتيجة النزوح فهناك أكثر
من  300000تلميذ ال يجدون مدارس تأويهم،
في حين مدارسنا لم تستطع استيعاب أكثر من

 100000طالب».
وأشار إلى أن هذا النشاط هو جزء من كل،
إذ إن رعاية الطفولة تبدأ من أن يكون للطفل
اس��م وه��وي��ة وان��ت��س��اب ،ألن م��ن المرفوض
أن يبقى بين أطفالنا من يحمل لقب اللقيط،
الفتا ً إلى أن «هذه الجمعية هي دليل على أن
حماية األطفال أمر متعب ويحتاج إلى كثير
من الجهود خصوصا ً أن الولد يجب أن ينشأ
بال عقد نفسية ليدرك أيضا ً أنه منتسب وذو
أصل وفصل وليس لقيط شوارع» .كما أعلن أن

«يوم  25شباط» سيكون يوم الطفل اللبناني
ّ
«الخط الساخن
المكتوم القيد ،مشيرا ً إلى أن
سيكون جاهزا ً في وقت قريب كي يسهل آلية
التنفيذ».
وفي اختتام كلمته وصف درباس الشعب
اللبناني بأنه مقاوم على رغم كل العواصف،
إذ يستطيع أن يمسك أعمدة الهيكل على رغم
كل الصعوبات التي م ّر بها واستطاع تخطيها
واالستمرار ما يعني أن الهيكل لن ينهار.

كيروز

ثم ع ّرفت رئيسة اللجنة أليس كيروز عن

�صقر يلتقي م�س�ؤولين في مفو�ضية
الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين

رزق

زوين

وتحدث زوين عن معالجة الموضوع
م��ن ناحية صالحيته للتدخل لرفع
التعدّي الواضح على الحقوق .وسأل:

ور�شة طالبية لـ«القومي» في المتن ال�شمالي
حول �أهمية دور الطلبة وال�شباب في المجتمع
وتطوير األساليب المعرفية ،ما يساهم في توظيف المعرفة
في عملية التوعية والتثقيف ،والتعريف بالدور والمها ّم
الملقاة على عاتق الجماعة.
ولفتت قربان إلى أهمية هذا النوع من النشاطات ،ألنها
تسهم في تنمية الجيل الجديد الشاب وف��ي نشر الفكر
النهضوي والمعرفة عموماً.
من جهته ،تحدث الخراط عن استهدافات المنفذية من
وراء إقامة ورش عمل هادفة بمضمونها وعناوينها ،مؤكدا ً
أنّ الفعل النهضوي ال يقتصر على جانب معيّن ،بل يشمل ك ّل
الجوانب المرتبطة باإلنسان وبحياة األمم وسبل تط ّورها.
وأثنى الخراط على الجهود التي تبذلها نظارة التربية
والشباب في المنفذية ،مشدّدا ً على مواصلة الجهود لتحقيق
ما هو أفضل.

التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان
صقر ،في مق ّر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،نائب
ممثلها في لبنان جان نيكوال بوز ،ومسؤول االرتباط واإلع�لام دومينيك
طعمة ،وج��رى خ�لال اللقاء تبادل ال��رأي ووجهات النظر ح��ول أوض��اع
الالجئين عموماً.
وعرض المجتمعون أوضاع السوريين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم
إلى لبنان ،وأهمية دور المؤسسات الدولية في توفير مستلزمات الحياة
الالئقة لهم.
ولفت المجتمعون إلى أهمية أن تتو ّفر بيئة تفاعلية تخفف من معاناة
النزوح ،وضرورة االهتمام بهذا الجانب.

«ه��ل يجوز للقضاء القيام بالرقابة
المسبقة كأن يطلب منه وقف الحلقة
أو وقف منشور معيّن؟» .وأوض��ح أن
«قضاء العجلة ينظر من منظار الواقع
الذي يش ّكل ضررا ً قد ال يع ّوض».
وعن كيفية تدخل قاضي العجلة،
ّ
«يتدخل عندما يكون هناك
لفت إلى أنه
ض��رر ،ويحق ألي شخص أن يحصل
على حقه بشك ٍل عيني .ففي حال
التعدّي الواضح ال يمكن االنتظار حتى
ّ
ليتدخل القضاء بل إن في صلب
يقع
مه ّمة قاضي العجلة هو منع حصول
هذا التعدّي .كل ذلك مع األخ��ذ بعين
االعتبار المصلحة العامة والحرية
اإلعالمية».
وأوض��ح زوين أن «ش��روط التدخل
نص
هي في حال التعدي الواضح ،فال ّ
ّ
التدخل وعليه
يمنع قاضي العجلة من
أن يكون حذرا ً ويتنبه إلى أنه إذا كان
يمكن التعويض عن الضرر فال يتدخل»،
معتبرا ً أن��ه «إذا ك��ان تهناك مصلحة
عا ّمة للنشر حتى ول��و ك��ان هناك ذ ّم
فقضاء العجلة يتح ّفظ بالتدخل».

لجنة الأ�سير �سكاف ح ّيت معروف �سعد
توجهت لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف في بيان
«بالتحية ل��روح المناضل الكبير الشهيد معروف سعد
لمناسبة الذكرى السنوية األربعين إلستشهاده ،الذي عرفناه
مقاوما ً صلبا ً بوجه العدو الصهيوني وعمالئه والذي كان من
أوائل المدافعين عن القضية الفلسطينية».
أضافت اللجنة« :ف��ي ذك��رى استشهاده ،نجدد العهد
والوعد معه ومع أبناء صيدا والجنوب الصامد أن نبقى
كما كان الشهيد معروف سعد حاملين راية المقاومة التي
انتصرت على العدو الصهيوني الغاشم من خالل اإلرادة
التي جسدها شهداؤنا االبطال وبفضل دمائهم الزكية تح ّررت
معظم أراضينا اللبنانية وأسرانا المعتقلين».
وأكدت «أنّ نهج الشهيد سعد سيبقى مع قافلة الشهداء
العظام منارة تضيئ لنا الطريق من أجل تحرير أراضينا
المحتلة في فلسطين و لبنان و الجوالن و دحر اإلحتالل من

رحباني

وأع��ل��ن��ت ممثلة مكتب م��ؤس��س��ة ال��رؤي��ة

أم��ا القاضية رن��ا عاكوم فعرضت الدليل
العملي وما يتضمنه من نماذج واستحضارات
لتسجيل المواليد اللبنانيين المكتومي القيد
الذين تجاوزوا السنة من عمرهم في سجالت
النفوس وذلك على اختالف فئاتهم كالمواليد
الشرعيين وغير الشرعيين وغيرهم.
وش����دّدت على أن ال��دل��ي��ل يسهّل وص��ول
صاحب العالقة إلى المحاكم المختصة في
دعاوى قيد المولود في مختلف المحافظات،
مفصلة
موضح ًة أن «الدليل يتض ّمن معلومات
ّ
ع��ن نفقات المحاكمة وآل��ي��ة ال��ت��ق�دّم بطلب
معونة قضائية لالستفادة من اإلعفاء من هذه
التكاليف».

صقر متوسطا ً بوز وطعمة

من الندوة في نقابة المحامين

وتحدث رزق عن قوانين المطبوعات
التي تخضع لها وسائل اإلعالم وواقع
والتوجهات
الحال من الناحية العملية،
ّ
العامة لمحكمة المطبوعات في عالقتها
مع وسائل اإلعالم.
وت��ط � ّرق إل��ى ج��رائ��م المطبوعات
خصوصا ً جرائم الذ ّم والقدح والتحقير
واألخ��ب��ار الخاطئة والكاذبة والفرق

العالمية ف��ي لبنان العميدة دالل رحباني
عن الدليل العملي حول آلية تقديم الدعاوى
المتعلقة بتسجيل اللبنانيين المكتومي القيد
في المحاكم اللبنانية ،والذي سيتم التدريب
على استخدامه وتوزيعه على كل العاملين
االجتماعيين في مراكز الخدمات اإلنمائية
وال��م��ؤس��س��ات ال��رع��ائ��ي��ة واأله��ل��ي��ة ،وعلى
المحامين والمخاتير وغيرهم.
وأوضحت رحباني أن الدليل يهدف إلى
مبسط وشامل لتقديم
تأمين مرجع عملي
ّ
ال��دع��اوى القضائية بالشكل والمضمون
الصحيحين ل��ح��االت مكتومي القيد كافة،
خصوصا ً الذين يستطيعون تقديم الدعاوى من
دون الحاجة إلى محا ٍم ،مشدد ًة على «ضرورة
ّ
بحق الهوية من قبل مكتومي القيد
المطالبة
واتباع اإلجراءات القانونية الصحيحة.

عاكوم

جنسية».
وعرضت البرنامج الم ّتبع للحملة الذي
ينطلق من بيروت م��رورا ً بمختلف المناطق
اللبنانية ،حيث تض ّم البلديات والمخاتير
والمراجع الدينية واألهل والجمعيات األهلية.
كما يتض ّمن ورش عمل خاصة بالمحامين
والمخاتير ،وحواجز محبة بالتنسيق مع قوى
األمن الداخلي.

أق��ام��ت منفذية المتن الشمالي ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ،ورشة عمل حول أهمية العمل الطالبي
ودور الشباب في المجتمع ،ضمن برنامج نشاطات أعدّته
نظارة التربية والشباب للعام الحالي ،ويجري تنفيذه في
الوحدات الحزبية التابعة للمنفذية ،بهدف تطوير العمل
الطالبي والشبابي.
حضر الورشة طالب من مديريات :بسكنتا ،بتغرين،
المروج ،مجدل ترشيش ،عينطورة ،بيت شباب والمياسة،
وكانت مساهمات في موضوع الورشة لعميدة شؤون
البيئة في الحزب ميسون قربان ،ومنفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط.
وأكدت العميدة قربان في مشاركتها على أنّ هذا النوع من
ورش العمل مه ّم جدا ً في اكتشاف الذات وصقل الشخصية،

مرجعيون  -رانيا العشي

استضافت نقابة المحامين في
بيروت ندوة بعنوان «حرية الصحافة
وحدودها» ،شارك فيها رئيس محكمة
االس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��اظ��رة ف���ي دع���اوى
المطبوعات القاضي روكز رزق وقاضي
األم��ور المستعجلة في بيروت نديم
زوين.
بعد النشيد ال��وط��ن��ي ،ق��دّم عضو
مجلس النقابة رئ��ي��س محاضرات
ال���ت���د ّرج ال��م��ح��ام��ي ن��اض��ر كسبار
المحاضرين ،مشددا ً على أن «الصحافة
مرآة المجتمع وتعرض ما يحصل فيه».
وتط ّرق إلى دورها ووظائفها.

ظروف تشكيل اللجنة التي انبثقت عن تج ّمع
الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان وعن
إنجازاتها ،شارح ًة «أهدافها في توعية األهل
والمجتمع للمشكلة ال��ت��ي يمكن أن ت��ؤدي
ب��األوالد إل��ى ارتكابات مختلفة ،إضاف ًة إلى
كيفية معالجة أوض���اع ه��ؤالء م��ن الناحية
القانونية والعملية .وش���دّدت على المادة
السابعة من االتفاق الدولي لحقوق الطفل التي
ّ
«حق كل طفل أن يسجل بعد والدته
تنص على
ّ
ّ
الحق من والدته في اسم وفي
فورا ً ويكون له

رعاية الطفولة تبد�أ من �أن يكون للطفل ا�سم
وهوية وانت�ساب ومن المرفو�ض �أن يبقى بين
�أطفالنا من يحمل لقب «اللقيط»

يفجر لغم ًا م�ضاد ًا للأفراد
الجي�ش ّ

بينهما .ومدة اإلسقاط التي هي ثالثة
أشهر للمقيمين في لبنان وستة أشهر
للمقيمين خارجه.
وأش���ار إل��ى ال��ح��االت ال��ت��ي تضع
المحكمة فيها يدها على الدعوى ،وهي
ال��ح��االت التي تحال ال��دع��وى عليها
من النيابة العا ّمة أو قاضي التحقيق
والشكوى المباشرة أمامها ،منتقداً:
«ال��ح��ال التي تقدّم فيها أم��ام قاضي
التحقيق خصوصا ً لجهة إطالة أمد
الدعوى لجهة الدفوع الشكلية أمامه
ثم أمام المحكمة مرة ثانية ،مع العلم
أن ال توقيف احتياطيا ً أم��ام قاضي
التحقيق».
وانتقد بعض وسائل اإلع�لام التي
«تستند إل��ى وق��ائ��ع معينة وكأنها
أصبحت في حال تحضير الحكم كل
ذلك تحت ستار حرية الصحافة».
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خالل قبضات المقاومين األبطال».
على صعيد آخر ،اختتم فوج اإلنقاذ الشعبي في «مؤسسة
الشهيد معروف سعد» أمس نشاطه الصحي الذي شمل عددا ً
من المدارس ضمن برنامج «التوعية الصحية على النظافة
الشخصية والنظافة العامة وسالمة الطعام والمياه» .وزار
عناصر الفوج مدرسة صيدا الوطنية ،وقاموا بتوزيع شامبو
وقائي وصابون لليدين ألطفال الروضة ،كما وزعوا نشرة
إرش��ادات عن النظافة العامة.وشملت الحملة أيضا «دار
البيان» الواقعة في مخيم عين الحلوة.
وأكد الفوج أن «اهتمام المؤسسة بإقامة حمالت صحية
جاء للتأكيد على المضي في مسيرة الشهيد معروف سعد في
االهتمام بشرائح المجتمع كافة وخاصة التالمذة .فقد كان
سعد وفيا ً ألهالي مدينة صيدا من مختلف الفئات واألعمار،
كما كان مناضالً على الصعيد االجتماعي واإلنساني».

عثر أحد المزارعين على جسم مشبوه في حقل يقع بين بلدتي القصير
وعلمان في قضاء مرجعيون ،ما استدعى االت��ص��ال باألجهزة األمنية
المختصة .وللحال حضر فريق من سالح الهندسة في الجيش اللبناني
وأجرى كشفا ً على هذا الجسم ،ليتبيّن انه لغم مضا ّد لألفراد من مخلفات
االحتالل ،وقام بتفجيره في مكانه.
وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان ،أنّ وحدة من الجيش
فجرت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس ،جسما ً مشبوها ً في منطقة
دير السريان في الجنوب.

�إقبال كثيف
على �أمن عام عر�سال
شهِد مركز األمن العام الذي تم افتتاحه االثنين الماضي في بلدة عرسال
إقباال ً كثيفا ً أمس من قبل السوريين المقيمين في البلدة المذكورة وجوارها
بغية تسوية أوضاعهم ،وبلغ عدد الطلبات حوالى األلف.

الأ�سعد ي�أمل االتفاق
على انتخاب رئي�س
رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي معن األسعد في تصريح
أمس« ،أن ال بديل عن الحوار والتفاهم بين االفرقاء السياسيين» ،آمالً «أن
تؤدّي األجواء الحوارية السائدة واللقاءات المكثفة بين القوى السياسية
الى نهاية سعيدة تفضي الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية والى
رئاسة الحكومة وشكلها».
وقال األسعد« :إن التحديات واالستهدافات اإلرهابية التي تواجه لبنان
تقتضي اإلس��راع في التوافق واالتفاق بين الجميع إلزالة الهواجس بين
اللبنانيين ومواجهة اإلرهاب بكل أشكاله ومسمياته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
قبل الوقوع في المجهول».
وانتقد األسعد «إص��دار سندات خزينة جديدة ،وطرحها في األسواق
من دون وضع آلية واضحة ومحددة لصرفها في اطار الموازنة العامة»،
معتبرا ً «ان ذلك سيزيد من الدين العام وفتح المجال امام هدر المال العام
بسبب سياسة الفساد المستشري واالس��ت��زالم التي ينتهجها اصحاب
السلطة وصرف األموال على المحاسيب والمق ّربين».
ورأى االسعد «ان زيادة الدين العام سيغرق البلد في الديون اذا لم يقترن
بترشيد االتفاق» ،مطالبا «الدولة والمعنيين باصدار بيان مفصل عن حجم
الدين العام الذي بلغه لبنان وعن تداعياته االقتصادية والمعيشية ،ألن من
حق كل مواطن االطالع على حجم هذا الدين ،خصوصا ً أن الوضع النقدي
واالقتصادي والمعيشي بلغ مرحلة مأساوية طالت جميع اللبنانيين من
دون استثناء».

قربان متحدثة إلى الطلبة خالل ورشة العمل

توقيف �سما�سرة في المعاينة الميكانيكية في مجدليا

نهرا� :سنقمع مافيا الر�شاوى
بعد ورود شكاوى عدة عن سوء
إدارة وعرقلة وف��س��اد ورش���ى في
المعاينة الميكانيكية في مجدليا
قضاء زغرتا تفقد محافظ الشمال
القاضي رم��زي نهرا المركز يرافقه
قائد سرية طرابلس العميد بسام
األيوبي ورئيس دائرة البلديات في
المحافظة ملحم ملحم وقام بجولة
م��ي��دان��ي��ة واس��ت��م��ع إل���ى ش��ك��اوى
المواطنين.
بعد الجولة ق��ال نهرا« :وردتنا
شكاوى عديدة من المواطنين على
األعمال غير القانونية التي تحصل
وتوجهنا اليوم
في مركز المعاينة،
ّ
إلى المركز وقمنا بمداهمته ،ونظرا ً
لما شهدناه على األرض من معاناة
للمواطنين وان��ت��ظ��اره��م س��اع��ات
طويلة ضمن طابور للسيارات يقدّر
بالمئات ،وهذا األمر ال نقبل به ولن
ن��رض��ى أن يستمر ب��ه��ذه الطريقة

خالل الجولة في مركز المعاينة

فضالً عن وج��ود بعض األشخاص
ال��خ��ارج��ي��ن ع��ن ال��ق��ان��ون ال��ذي��ن
يقومون بابتزاز المواطنين وإذاللهم،
ت ّم اليوم توقيف عدد منهم وأحيلوا
المختص وسنعمل
على القضاء
ّ
على تسهيل أمور المواطنين وعدم
السماح ألي ك��ان ب��اب��ت��زاز الناس
وأحذرهم من أن مصيرهم سيكون
التوقيف والسجن في ح��ال عادت
األمور إلى سابق عهدها».
وعن سياسة الرشى المسيطرة
في المركز قال نهرا« :سنقمع مافيا
الرشى في المركز داخليا ً وخارجياً،
وسنسيّر دورية لتقوم بالمداهمات
من وقت إلى آخر» ،معتبرا ً أن «وجود
مركز واحد للمعاينة الميكانيكية في
الشمال أم��ر غير طبيعي وسنرفع
كتابا ً إلى وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق الطالعه على المشاكل
التي نعاني منها .المواطنون أبدوا

انزعاجهم م��ن وج��ود مركز واح��د
بمسربين لجميع أب��ن��اء الشمال
الفتين إل��ى أن ذل��ك يش ّكل أبشع
صور الحرمان واإلهمال ،لذا نطالب
المعنيين في الدولة بالعمل ف��ورا ً
على فتح مراكز جديدة للمعاينة
الميكانيكية وط��ال��ب��وا بالتصدي
للمافيات والخارجين عن القانون
المتواجدين أمام أبواب المركز الذين
يستغلون المواطنين ويجبرونهم
على دف��ع ال��رش��اوى لكي يتم ّكنوا
من معاينة سياراتهم ،كما طالبوا
ب��ض��رورة تفعيل الرقابة ،وتعزيز
العناصر األمنية في مركز المعاينة
الميكانيكية لحماية المواطنين».
وعلى األث��ر دهمت عناصر قوى
األمن الداخلي المركز وأوقفت عددا ً
من السماسرة من أمامه واقتادتهم
إلى التحقيق.

