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حمليات � /إعالنات

�شرح معاني مل�صقي عيده

الجي�ش يوقف �إرهابي ًا
ويق�صف تجمعات الم�سلحين في القاع

واصل قصف الجيش اللبناني أمس قصف تجمعات وتحصينات المسلحين
في جرود القاع.
وفي إطار حربه الوقائية ضد اإلرهاب ،أوقف الجيش محمد باسم خيرالله
(سوري) في منطقة مشاريع القاع فجر أمس ،لالشتباه في انتمائه إلى أحد
التنظيمات االرهابية.
وفي طرابلس ،انفجرت عبوة زنتها  200غرام في مرأب للسيارات في مبنى
الصوفي في شارع الوديع في القبة عند الثالثة فجر أمس ،مستهدفة سيارة من
نوع مرسيدس رمادية تعود لمؤهل أول في الجيش اللبناني ،وتم تفجيرها من
خالل فتيل تم اشعاله واقتصرت األضرار على الماديات.
وحضر الخبير العسكري إلى المكان ،وفتح تحقيقا ً في الحادث.
من جهة أخ��رى ،أك��دت سفيرة هولندا استير سومسن وق��وف الحكومة
الهولندية بجانب لبنان وجيشه .وقالت خالل زيارة قامت بها إلى بلدة رأس
بعلبك حيث زارت ثكنة الجيش وأثنت على جهوزه للدفاع عن القرى اللبنانية،
انها بتكليف من الحكومة الهولندية تزور بلدة رأس بعلبك لنقل صورة عيش
سكانها والوضع الميداني داخلها ،ألن حكومتها «يهمها أن يكون لبنان بألف
خير ،والشعب أيضاً ،ونحن ندعم الجيش ،وهولندا تدعم لبنان من أجل
الالجئين السوريين ،وقد ساهمت بمبلغ خمسة وستين مليون دوالر أميركي».

ملصقا عيد الجيش

على صعيد آخر ،أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان أن
«لمناسبة العيد السبعين للجيش ،تم عرض ملصقين للتعبير عن بعض
خصائص الشعب اللبناني ودور الجيش وثوابته في ظل هذه الخصائص.
الملصق األول بعنوان :القاسم المشترك ،والثاني بعنوان :الجامع المشترك.
 - 1محتويات الملصق األول ودالالته:
يتضمن الملصق األول خمسة ألوان هي :األصفر ،األخضر الغامق ،البرتقالي،
األزرق الفاتح ،األحمر ،وترمز هذه األلوان إلى حرية المعتقد والتعبير والتنوع
الثقافي والفكري في لبنان الذي يصل في بعض األحيان إلى حد اإلختالف،
وهذه األم��ور هي من سمات الشعب اللبناني التي طالما تميز بها عن سائر
شعوب العالم.
 - 2محتويات الملصق الثاني ودالالته:
يتضمن الملصق الثاني األلوان نفسها مرسومة بشكل مرقط ،وهو ما يرمز
إلى الجيش اللبناني الذي يحمي التنوع والحريات على اختالفها في إطار
الدستور والقوانين والوحدة الوطنية ،والذي يعكس في بنيته البشرية التي
تمثل جميع اللبنانيين والمناطق اللبنانية ،إلى جانب دوره الوطني الجامع،
صورة عن لبنان الواحد الموحد بأرضه وشعبه ومؤسساته.
ولفتت القيادة إلى «أن الجامع المشترك هو تماما ً الجيش اللبناني ،الذي
في ظل حمايته تتحصن الدولة وتنشط األحزاب ،وتتعدد اآلراء واألفكار .وفي
النهاية هو عصبة اللحمة التي تبقي لبنان متماسكا ً ممسوكاً ،وطنا لجميع
اللبنانيين ،فيه مساحة يلتقون فيها».

الف�صائل ت�شيّع «الأردني» في عين الحلوة
ً
إحتجاجا على تقلي�ص خدمات «�أونروا»
واعت�صامات �
شيعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
«فتح» و«قوات األمن الوطني» عصر أمس ،قائد
كتيبة شاتيال العقيد طالل بالونة «األردن��ي»
الذي اغتيل ومرافقه السبت الماضي داخل مخيم
عين الحلوة.
وفور وصول موكب الجثمان إلى منزله ،سجل
إطالق نار في الهواء ،ثم انطلق موكب التشييع من
أمام المنزل في منطقة الكنايات في موكب مهيب
وبمشاركة رسمية وفصائلية وشعبية تقدمها
قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو
عرب والعميد محمود عيسى «اللينو» وقيادات
«فتح» ومنظمة التحرير ،وصلي على جثمانه
في مسجد السلطان صالح الدين داخل المخيم
قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في درب
السيم داخل عين الحلوة.
في غضون ذلك ،ما تزال قضية تقليص وكالة
«أونروا» الخدمات عن الالجئين الفلسطينيين في
لبنان سورية واألردن في الشارع الفلسطيني.
واح��ت��ج��اج �ا ً ع��ل��ى ذل���ك ،ن��ف��ذت الفصائل
الفلسطينية اعتصاما ً نفذته أم��ام مقر االم��م
المتحدة في طرابلس،
تحدث فيه القيادي في «فتح االنتفاضة»
العميد يوسف عودة مؤكدا ً أن «مشروع أونروا
المرتبط بالمشروع السياسي بشطب حق العودة
وتقليص الخدمات ما هو إال ّ دليل على أن ممارسة
أونروا ظالمة وتستهدف فلسطينيي الشتات»،
داعيا ً إل��ى «تحرك شعبي لمواجهة المؤامرة
الكبرى التي أعدتها أونروا ضد الالجئين وطمس
حق العودة».
من جهته ،دعا مسؤول «الجبهة الديمقراطية»
أركان بدر «أبناء الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة
شعبية ضد تقليصات أون��روا» ،مطالبا ً قيادة
السلطة الفلسطينية» بدعوة وزراء خارجية
الدول العربية إلى اجتماع طارىء للوقوف على
إجراءات أونروا».
كما نفذ أهالي مخيمي البداوي ونهر البارد
والنازحين من مخيمات الفلسطينيين في سورية
إعتصاما ً مماثالً مقابل مكتب أونروا في طرابلس.
وتحدث في اإلعتصام ،أمين سر الفصائل أبو

مناورة ع�سكرية �ضخمة للعدو
تحاكي حرب ًا مع لبنان وغزة
الجنوب ـ رانيا العشي

تشييع االردني
اللواء موعد ،فاستنكر «تقليص خدمات منظمة
أونروا تجاه الالجئين الفلسطينيين ،علما أنها
وجدت لخدمتهم لحين عودتهم إلى ديارهم»،
مستهجنا ً «ال مباالة الدول المانحة في اجتماعها
األخير» ،ومطالبا ً الوكالة بـ»الضغط على هذه
ال��دول لإليفاء بتعهداتها من أم��وال مستحقة
عليها ل��ص��ن��دوق أون����روا ،م��ن أج��ل مساعدة
الالجئين وبهدف إعادة إعمار مخيم نهر البارد،
ولالستمرار ببرنامج ال��ط��وارىء حتى إع��ادة
إعمار المخيم».
وح��ذر من «أن هذه السياسة التي تفرضها
أون����روا على الشعب الفلسطيني تحمل في
طياتها مشروعا ً سياسياً ،يهدف إلى توطين
الفلسطينيين في مخيمات الشتات ،أو تهجيرهم
إلى مناف جديدة».
ثم ألقى المهندس حسام شعبان كلمة هيئات

المجتمع المدني ،فطالب أونروا «بتحديد موازنة
ثابتة مثل سائر المنظمات الدولية ،كي ال تبقى
عرضة لرغبة المانحين».
وألقى أبو سليم موعد كلمة لجنة النازحين
الفلسطينيين من مخيمات سورية ،فاعتبر أن
وق��ف ب��دالت اإلي���واء للنازحين الفلسطينيين
م��ن تلك المخيمات تهجير ق��س��ري آخ��ر لهم،
ألنه سيجعل منهم عائالت تسكن على أرصفة
الشوارع ،وعلى أونروا أن تعود عن قرارها الظالم
بحقهم ،ألن لهذا القرار تداعيات إجتماعية سلبية
سوف تنعكس داخل المخيمات الفلسطينية وفي
البلد المضيف».
وف��ي خ��ت��ام اإلع��ت��ص��ام سلم المعتصمون
مسؤولو مكتب «أون���روا» في طرابلس مذكرة
بالمطالب.

بدأ جيش االحتالل «اإلسرائيلي» منذ صباح أم��س ،مناورة عسكرية
مفاجئة هي األكبر له منذ سنوات ،وتحاكي حربا ً مع لبنان وغزة.
وقد شارك في المناورة التي تنتهي غدا ً األربعاء ،عشرات آالف الجنود
من قوات اإلحتياط ،وفقا لما نشره موقع»والاله» العبري ،حيث استدعي
الجنود من قوات البر والبحر والجو ،لتجنيد طوارئ في شكل مفاجئ.
وأشار الموقع ،إلى أن هذا التدريب العسكري ،يُحاكي سقوط عدد كبير
من الصواريخ على أكثر من جبهة في وقت واح��د ،من الجوالن ،ولبنان،
وقطاع غزة ،ويؤدي إلى تدمير في الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» ،و في
الوقت نفسه يُحاكي هجوما ً من قبل قراصنة األنترنت على المواقع الرسمية
وغير الرسمية في «إسرائيل».
وأضاف الموقع ،إن سالح الجو «اإلسرائيلي» الذي يشارك في هذا التدريب
الواسع ،سيحاكي تحديد األهداف التي يجب قصفها وتدميرها أثناء الهجوم
الصاروخي على «إسرائيل» ،في الوقت الذي يقوم سالح البحرية بحماية
المراكز والمنشآت الحيوية «اإلسرائيلية» ،إلى جانب تنفيذ مهمات قتالية،
وسوف يشعر سكان «إسرائيل» بحركة غير إعتيادية منذ الساعة السابعة
صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مسا ًء للجيش «اإلسرائيلي» ،ونشاطاته
المختلفة في هذا التدريب.
وكان عشرات األلوف من جنود اإلحتياط ،في مختلف أذرع جيش العدو،
قد تلقوا صباح أمس ،رسائل نصيّة على هواتفهم الخلوية ،تطلب إليهم
اإللتحاق بوحداتهم ،في إطار مناورة عسكرية ضخمة وسريعة في شمال
كتدريب مفاجئ ،وفقا ً لما أكده
وجنوب الدولة العبريةُ ،تعتبر هي األكبر
ٍ
ضابط كبير في جيش العدو للموقع .
وذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الصهيونية ،أن المناورة تشمل
محاكاة مواجهة مع لبنان في الشمال وغزة بالجنوب ،بما في ذلك سقوط
صواريخ من غزة ،ومع التركيز على مسألة الحرب اإللكترونية.
كما تشمل المناورة التد ّرب على انتقال الجيش من الحالة المعتادة إلى
الطوارئ في وقتٍ سريع ،باإلضافة إلى إجراء مناورات محلية في أكثر من
مدينة ،من بينها تل أبيب ،والقدس ،وهرتسيليا ،تواكبها حركة نشطة لقوات
األمن والجيش.
وتندرج هذه المناورات في إطار التدريبات العاجلة التي يشرف عليها
رئيس هيئة األركان «اإلسرائيلي» الجنرال غادي آيزنكوت ،وتأتي كجز ٍء من
العبر المستخلصة من العدوان األخير على قطاع غزة تحت مسمى «الجرف
الصامد» صيف .2014
وشهدت محاور القطاع الشرقي في الجنوب ،حركة الفتة وغير
مسبوقة للقوات «اإلسرائيلية» في محاذاة السياج الشائك ،في وقت
حلّقت مروحية دولية فوق الخط األزرق ،وجابت مصفحات القوات
الدولية بالتسيق مع الجيش اللبناني ،الخط الحدودي في الجانب
اللبناني وراق��ب��ت باهتمام التحركات «اإلسرائيلية» المؤللة خلف
الحدود.

كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1
الحرب على اإلرهاب في تطبيق القرارات األممية الخاصة
بوقف تدفق المال والسالح والرجال عبر الحدود السورية،
وم��ن ه��ذا ال�ت�ع��اون اإلقليمي فتح ال�ب��اب ل�ح��وار س��وري ـ
س��وري يستكمل ما ت� ّم إنجازه في ح��وارات موسكو من
تفاهم على حكومة تضع أول��وي��ة ال�ح��رب على اإلره��اب
تمهيدا ً لالنتخابات النيابية المقبلة ،لتحويلها إلى محطة
ي�ش��ارك فيها الجميع وتنبثق منها حكومة يعترف بها
العالم كحكومة تعبّر عن مشيئة السوريين ،وتق ّرر النتائج
االنتخابية وفقا ً لقواعد الدستور السوري ح� ّل القضايا
الخالفية بين السوريين كقضية الرئاسة والمؤسسات
السياسية وس��واه��ا .يبدو في المقابل أنّ األميركيين ال
ي��زال��ون يقاربون الملف ال�س��وري بموقف رم��ادي يضع
أولويته رض��ى الحكومة التركية ،للمشاركة في الحرب
على «داعش» من جهة ،ومن جهة مقابلة الرهان على إدارة
مسعى المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا في الدعوة
إلى مؤتمر حوار في جنيف تحت سقف إحياء بيان جنيف
األول والدعوة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ،يعرفون أن
طرحها سيعني العودة إلى الفشل الذي حصده جنيف في
حلقتيه األولى والثانية ،وأنّ السعي للدعوة إلى إخراجها
من مجلس األمن سيواجه بالفيتو الروسي.
تتوقع مصادر ديبلوماسية أن يستم ّر تعليق المساعي
المشتركة حول سورية ،في انتظار استكشاف األميركيين
لحدود التغيير الذي سيترتب على التموضع التركي مع
ه��ام��ش يمنح أن�ق��رة تفويض ال�ح��رب على ح��زب العمال
الكردستاني مقابل وقف خطوط إم��داد «داع��ش» وإحكام
الحصار على التمويل والتسليح وحركة ال��رج��ال ،بينما
سيكون الميدان هو صاحب الكلمة الفصل وفقا ً لنظرة
سورية التي كان رئيسها الدكتور بشار األسد واضحا ً في

رسم هذه المعادلة.
المصادر ذاتها تحسم أن ال وج��ود لمناطق عازلة أو
مناطق حظر ج��وي ف��ي التفاهم ال�ت��رك��ي األم�ي��رك��ي ألنّ
األس �ب��اب ال�ت��ي منعت ال�س�ي��ر فيها ف��ي ال�س��اب��ق ازدادت
حضورا ً وبقوة أكبر ،ولذلك فالصفقة التركية األميركية
أقرب ما تكون صفقة انتخابات متبادلة يريدها األميركيون
لتحقيق إنجازات في وجه «داعش» تساعدهم في تعويض
خسائر التفاهم النووي مع إيران ،في االنتخابات الرئاسية
المقبلة ،ويريدها األتراك فرصة لتحقيق انتصارات تحجم
األكراد أمالً بتغيير نتائج االنتخابات النيابية األخيرة عندما
يضطرون للذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ل�ب�ن��ان ،ال ��ذي ي�ب��دو ط��ري��ق ال�ح�ل��ول ال��وس��ط فيه للشأن
الحكومي مقفالً ،تبدو فيه أزمة النفايات كقنبلة موقوتة قد
تأخذه إل��ى الفوضى ،في ظ� ّل س��وء إدارة حكومية جعلت
القضية موضوعا ً تصادميا ً ف��ي ال �ش��ارع ،وف��ي مناخات
أمنية حذرة سواء تجاه ما يتواتر من أج��واء المخيمات ،أو
مناطق الشمال ،عن تحركات لمجموعات تابعة لـ«داعش»
و»النصرة» ،بينما أوحت زيارات وزير الدفاع سمير مقبل
لك ّل من العماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط بوجود
مسعى حلحلة لقضية التعيينات األمنية والعسكرية ربما
يتض ّمن ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء ما يمنحه
تمديدا ًلخدمته العسكرية لسنتين تلقائياً ،مقابل تمديد موقت
لقائد الجيش العماد جان قهوجي بالتزامن مع تعيين رئيس
جديد لألركان بديالً من اللواء وليد سلمان ،بينما تحدّثت
معلومات أخرى عن مسعى تمديد للثالثة لستة أشهر.

ح ّل موقت لملف النفايات

أبصر الح ّل الموقت لملف النفايات في اجتماع اللجنة الفرعية

هل هناك مناطق ( ...تتمة �ص)1
مع الجيش السوري وتنتهي مع إيران وحرب
يشترك فيها ح��زب الله ض� ّد «إس��رائ�ي��ل» ،وربما
تدخلها روسيا بالمساندة لسورية أقله بالسالح
النوعي الرادع والمعلومات االستخبارية.
 لو كانت لدى واشنطن النية والقدرة لفعلذل��ك لفعلته ي��وم ج ��اءت أساطيلها إل��ى ساحل
المتوسط ،وك��ان الغطاء مناسبا ً وه��و السالح
ال�ك�ي�م��اوي وات �ه��ام س��وري��ة ب�ت�ج��اوز خ��ط أحمر
للرئيس األميركي ،ولكن عادت يومها األساطيل
لذات الحسابات ،فإيران أبلغت الموفد األميركي
األممي جيفري فيلتمان أنها ستكون طرفا ً في
الحرب التي ستخوضها سورية ض ّد العدوان،
وروس �ي��ا تص ّرفت بما ي��ؤك��د أن�ه��ا ستقف وراء
سورية بفتح مستودعاتها ألحدث ما في ترسانتها
من صواريخ «أس أس» و«ياخونت» و«إسكندر»،
وستربط شبكات اإلنذار الصاروخية بالدفاعات
السورية بعدما قامت بإسقاط أول صاروخين
تجريبيّين أطلقهما األميركيون ،وعادت األساطيل
من حيث أتت كما تج ّرع أردوغان سقوط طائرته
من دون التصعيد نحو الحرب ،قبل أشهر من ذلك
التاريخ ،والمعادلة اليوم تسير في ك ّل الميادين
والمجاالت والحسابات ليصير ال��ذي ته ّرب من
الحرب يومها أش ّد ته ّربا ً منها اليوم.
 الذي يجري على الساحة التركية مع حكومةضعيفة فشلت في االنتخابات ،وتريد إضعاف
العامل الكردي ،وتريد الحرب على «داعش» غطاء
لضرب الخصم الكردي ،هو أنّ صفقة أميركية
تركية ت ّمت عنوانها أن يقول األتراك ما يريحهم
شرط أن يفعلوا ما يريح واشنطن ،فواشنطن تريد
تسريع ال�ح��رب على «داع ��ش» لضمان تعويض
خسائر التفاهم النووي على الحزب الديمقراطي
في االنتخابات المقبلة ،واشنطن تريد نصرا ً على

«داعش» ،وأنقرة تريد نصرا ً على األكراد ،وعلى
رغ��م أنّ واشنطن ت��درك أن ليس ثمة نصر بال
تدخل بري ،وال تراهن على تركيا أن تقوم بذلك،
وفي المقابل تمنحها الغطاء لضرب األكراد ،بينما
أنقرة تحتاج النصر للذهاب إلى انتخابات تع ّوض
فيها خسارتها ف��ي االنتخابات األخ �ي��رة ،فماذا
ستستفيد واشنطن؟
 تركيا بلسان رئيس حكومتها تقول ال تدخلبرياً ،وال تتجرأ على القول إن هناك منطقة عازلة
وحظرا ً جوياً ،بل ترتاح للغة الغموض بالحديث
عن وضع داعم للمعارضة المسلحة في المناطق
التي ينتهي فيها وجود «داعش» .ويضيف أوغلو
ان��ه سيفعل ذل��ك م��ن دون ت��دخ��ل ب��ري ،وه��و ال
يملك إال إض��اف��ة ع��دد م��ن ال �غ��ارات إل��ى عشرات
آالف الغارات التي شنتها واشنطن وتعترف أنها
بال ج��دوى .ال��واض��ح أنّ ما تريده واشنطن هو
أن تحصل من األت��راك على محاصرة «داعش»
ماليا ً وتسليحيا ً وبشريا ً بوقف التدفقات عبر
الحدود التركية ،وبعدها سيكون لها أن تسأل من
سيقضي على «داع��ش»؟ وسيكون الجواب ال ب ّد
من التعاون مع الجيش السوري فوحده القادر.
 ح��روب االنتخابات ف��ي أن�ق��رة وواشنطن،تجعل األك ��راد و«داع ��ش» عنان صفقة متبادلة،
لكن العصفور يكفل زرزور ،والنهاية هي فشل
بفشل ،وبعد الفشل سينحني أردوغ ��ان لخيار
ال��رئ�ي��س ال��روس��ي فالديمير بوتين ف�ي��دق باب
موسكو للحلف اإلقليمي بابا ً لمصالحة دمشق،
لكن واشنطن ستكون قد دقت باب دمشق قبله،
وح �ت��ى وق�ت�ه��ا س�ت�ق��ول س��وري��ة ك�� ّل م��ن ينتهك
السيادة السورية سيدفع الثمن ،وستعامل ك ّل
محاولة تركية لفرض أمر واقع كإعالن حرب.
ناصر قنديل

الدارة النفايات الصلبة فبدأت أعمال رفع النفايات من بيروت.
قابل ذلك حركة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة تمام سالم
في المصيطبة وهتافات مطالبة باستقالته ،وقيام مجهولين برمي
أكياس نفايات أمام منزله ،وقطع أهالي إقليم الخروب الطريق
البحرية وتهديد بإشعال أي شاحنة محملة بالنفايات تمر باتجاه
مناطقهم.
وت��واص��ل اللجنة الفرعية اجتماعاتها ال��ي��وم ،حيث تعقد
اجتماعا ً عند الرابعة عصرا ً في السراي برئاسة سالم لمناقشة
بعض النقاط العالقة ،بعدما توصلت أمس بحسب البيان الذي
تاله وزير البيئة محمد المشنوق إلى حل موقت يقضي باستمرار
سوكلين بجمع وكنس النفايات من بيروت وأقضية جبل لبنان
كافة باستثناء جبيل وبعد معالجتها يعاد توزيعها على هذه
المناطق بالتوازي وإنشاء غرفة عمليات متفرغة في مجلس
اإلنماء واإلعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية .وأوضح المشنوق
أنه سيتم إقرار حوافز بديلة للبلديات التي ستستقبل النفايات،
وأشار إلى أنه سيتم استكمال إجراءات تقييم عروض للمناقصات
المقدمة للمناطق كافة كما هو مقرر في  7آب المقبل ،المباشرة
باإلجراءات التنفيذية إلعالن مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري
خالل شهر آب المقبل.

ش ّد حبال بين جنبالط والسنيورة

وأكدت مصادر مطلعة في  14آذار لـ«البناء» أن ما يجري في
ملف النفايات شد حبال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب
وليد جنبالط ،الذي يريد أن ير ّد الصاع صاعين لتيار المستقبل
في ملف النفايات ويسعى ورياض األسعد إلى تأسيس شركة
وسحب االتفاق من سوكلين» .ولفتت المصادر إلى «أنّ تحرك
أهالي إقليم الخروب أول أمس كان بإيعاز من «المستقبل» ض ّد
جنبالط لعرقلة ما يسعى إليه ،ال سيما أنّ رئيس التقدمي في
حاجة إلى أرض في سبلين لطمر النفايات ،بالتالي فإنّ تعطيل
مكب في سبلين يعني تعطيل للشركة».
إمكانية إقامة ّ
وأشار النائب عالء الدين ترو لـ«البناء» إلى أنّ أهالي واتحاد
بلديات ومخاتير إقليم الخروب لم يوافقوا على نقل نفايات بيروت
وضواحيها إلى مناطق في اإلقليم ،وأنّ هذا الموضوع حسم ووضع

في عهدة اللجنة الوزارية المصغرة التي تتابع بحثه للمعالجة.
وأكد أن «الوزير نهاد المشنوق وعد رؤساء بلديات اإلقليم بأنه
لن تنقل النفايات إلى مناطقهم من دون موافقة أهالي المنطقة».
وأكد أن ال خالفات بين تيار المستقبل والنائب جنبالط في هذا
الموضوع بل يعمالن معا ً لمعالجة جذرية لهذا الملف ويملكان
وجهة نظر واحدة لرفع نفايات بيروت والضاحية من الشوارع.
وأش��ار إل��ى «أن وزي��ري الداخلية والبيئة سيطرحان ملف
النفايات في جلسة مجلس ال��وزراء اليوم في حال وافق وزراء
التيار الوطني الحر على بحث الملف قبل االتفاق على آلية عمل
الحكومة».
ودعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى فتح ك ّل
سيحاسبون ،كما دعا
حسابات سوكلين ،وأكد أنّ المسؤولين عنها
َ
إلى رفع السرية المصرفية لمعرفة الجهات السياسية المستفيدة
من هذا الملف في وقت يعيش الشعب بين النفايات منذ أسبوع.

سالم يرغب باالستقالة
واتصاالت دولية تثنيه عن ذلك

إل��ى ذل��ك لم تنجح محاوالت رئيس اللقاء الديمقراطي مع
الرئيس سالم لتأجيل جلسة اليوم وإعطاء فرصة لالتصاالت.
وعلمت «البناء» أن اجتماعا ً حصل أول من أمس بين الوزيرين
أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور والنائب ترو والرئيس سالم في منزل
األخير للبحث في الوضع الحكومي .ونقل المجتمعون استياء
سالم من تصرفات بعض مكونات الحكومة وانزعاجه الشديد من
استمرار الشلل الذي أصاب مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى «أنّ اتصاالت تلقاها رئيس الحكومة من
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند والسفير البابوي غبريال كاتشيا تمنى المسؤولون الثالثة
خاللها على سالم عدم االستقالة ،وأكدوا له «المساندة الكاملة
للحؤول دون تسلل الشلل إلى مؤسسة مجلس الوزراء».
ولفتت المصادر إلى «أنّ سالم لم يعد يحتمل الوضع ويرغب
جديا ً في االستقالة ،وأبلغ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
ورئيس اللقاء الديمقراطي باألمر» .وش �دّدت المصادر على أنّ
سالم يص ّر على أنّ المطلوب مقاربة للعمل الحكومي لكن من غير

فيدرالية النفايات ( ...تتمة �ص)1
وأزم���ة النفايات بينت أن لبنان معرض تحت
ضغط ان��ف�لات األم���ن اإلج��ت��م��اع��ي والمعيشي من
عقاله ،الهتزاز الخطوط الحمر فيه .وقطع الطريق
الساحلي الجنوبي هو أبرز هذه الخطوط الحمر التي
لم يتجرأ أي أصحاب مطالب سياسية على تجاوزه،
ولكن أصحاب مطلب إبعاد النفايات عن مناطقهم
هزوه بقوة وعلى نحو لفت أنظار مراقبين كثيرين.
يضيف المرجع :الطريق الساحلي ليس فقط صلة
وصل بين بيروت العاصمة والجنوب ،ولكنه خط
أحمر دولي ألنه الخط اللوجستي الذي يؤ ّمن طريق
إمداد «يونيفيل» من بيروت الى الجنوب ،وعليه فإن
تأمينه يعتبر احد الموجبات غير المباشرة الستمرار
سالسة تنفيذ ال��ق��رار  .1701والطريق الساحلي
الجنوبي هو ايضا ً طريق المقاومة.
والواقــع ان قطع ه��ذا الطريـق لمـدة قاربــت
اليوميـن ع��ل��ى خلفية اح��ت��ج��اج��ات النفايــات،
أظهـر استنتاجا ً مهمــاً ،وهـو أن األم��ن االجتماعي
في لبنان له نفس أهمية  -وأحيانا أكثر -خطــر
األم��ن العسكــري في تداعياته على الحد األدن��ى
من االستقــرار الموجود والمطلوب اقليميا ً ودوليا ً
وداخليا ً المحافظة عليه.
 ...وعليه فإن أزمة النفايات يجب ان تشعل الضوء
األحمر على مساحة األم��ن االجتماعي والمعيشي
والخدماتي المتردي في لبنان ،ويجب ان تؤشر الى
ان غضب الناس من أوضاعهم المعيشية والخدماتية
بلغ عتبة االنفجار الشامل .وأن المطلوب المسارعة
ف��ي ام��ت��ص��اص االح��ت��ق��ان االج��ت��م��اع��ي ع��ب��ر خطط
اصالحية  -سياسية مركبة ،ذلك انه ال اقتصاد مجردا ً
عن السياسة وال سياسة مجردة عن االقتصاد.
وخ�ل�ال ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن ،ك��ان ف��ي ب��ي��روت
دبلوماسي غربي يقضي اج��ازة خاصة .ونقل عنه
محادثوه اعتباره أزم��ة النفايات في لبنان ،بأنها
أزمة القشة التي قصمت ظهر البعير .فالدول برأيه
تتفجر أوضاعها الداخلية نتيجة أسباب غير مباشرة
لكونها تتعاظم من خالل االستخفاف بها وعدم التنبه
اليها باعتبارها أزمات صغيرة.
وبرأيه ف��إن لبنان بعد أزم��ة النفايات لن يكون
ه��و ذات���ه على ث�لاث��ة م��س��ت��وي��ات :أول��ه��ا ان طبقة
المحسوبية التجارية تعرضت لضربة قوية ،حيث
شعرت بأن لبنان بلد أصبح ذا منسوب مرتفع من

المنطقي انتهاج سياسة االستفزاز واالبتزاز» .ويقول إذا كانت
الحكومة غير قادرة على تسيير شؤون الناس ،األفضل أن تتح ّول
إلى تصريف أعمال ،فلن تعطي أكثر مما أعطت».
وفي سياق متصل أك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ قرار
استقالة الرئيس سالم هو في الرياض التي لم تجد أنّ الوقت
حان لذلك» .ولفتت المصادر إلى «أنّ رئيس الحكومة يعلم أنّ
إقدامه على خطوة كهذه من دون رضا السعودية يعني انتهاءه
سياسياً».
وأك��دت مصادر وزاري��ة في  14آذار لـ«البناء» أن الجلسة
اليوم ستبحث في آلية عمل الحكومة ،والتعيينات والنفايات
والنازحين» .ولفتت المصادر إلى «أن وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس سير ّد على كالم وزير الخارجية جبران باسيل الذي
سجلت ستة آالف سوري
نقل عن مفوضية شؤون الالجئين أنها ّ
دخلوا حديثا ً وأعلن أ ّنه طلب من المفوضية وقف تسجيل الوالدات
السورية في لبنان ،داعيا ً إلى إتمام التسجيل في السفارة المعنية
في لبنان».

هل يمدّد لقهوجي وسلمان وروكز ستة أشهر؟

في غضون ذلك ،تن ّقل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أمس
بين الرابية وبكفيا وكليمنصو حامالً ملف التعيينات األمنية.
وقال مقبل بعد لقائه العماد عون« :إنّ الجنرال هو مئة في المئة
مع التعيين وأنا شخصيا ً أيضا ً مع التعيين .وإذا لم يت ّم التوافق
والتعيين ،عندها سنرى كما قال العماد عون في حينه» .وختم
قائالً« :إنْ شاء الله خيراً».
وعلمت «البناء» أنّ مقبل عرض على العماد عون التمديد ستة
أشهر لك ّل من رئيس األركان وليد سلمان ،قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،وقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ العماد عون رفض
ذلك ،ال سيما أنّ التمديد لروكز ستة أشهر يعني قطع الطريق أمامه
لقيادة الجيش ،ألنه يكون قد تخطى الـ  58سنة .ولفتت محطة
الـ»أو تي في» إلى أنّ عون أكد لمقبل «أن ال سبب لتعطيل التعيين
إال في حال وجود كيدية سياسية لدى البعض لضرب مؤسسات
الجيش وتفريغها وش ّل العمل الحكومي».

�إعالنات ر�سمية

الخطر االجتماعي ،وان الفســاد فيه استنفــد كل
شيء يمكن اإلف��ادة منه ،وباختصــار ان المواطــن
لم يعد قادرا ً على االحتمال .والســؤال هل ستعتبر
هذه الطبقة أم أن ذاكرتها ميالة المتصاص األزمات
وتجاوزها لمصلحة انتاج أساليــب جديدة لتستمر
في النهب.
المستوى الثاني يتمثل برسالة االحتجاجات
الشعبية التي اظهرت وج��ود انقسام معيشي في
البلد بين مناطقه ،هو أخطر من السياسي .وهو
أمر خدم لألسف فكرة موجودة لدى دبلوماسيين
غربيين يعملون في لبنان ،ويعتبرون ان الفيدرالية
ه��ي ط��ري��ق س��ري��ع ل��ح��ل م��ش��اك��ل لبنانية مزمنة
اقتصادية واجتماعية وليس فقط سياسية .وقبل
ه��ذه األزم��ة سمع ه��ؤالء الدبلوماسيون كالما ً فيه
رائحة المطا َلب الفيدرالية الخدماتية وذل��ك على
خلفية مشكلة الكهرباء ،والمطالبة بإرساء مساواة
في دفع فواتيرها بين المناطق اللبنانية ،وإال فإن كل
منطقة تنير كهربائها الخاصة بها (!!) .واآلن تعيد
أزمة النفايات انتاج هذه اللغة نفسها على ألسنة
الناس.
المستوى الثالث وهو من باب توقع ان يسود الحذر
واالستهابة المستجدة لدى كل الطبقة السياسية
اللبنانية من خطورة تبعات فلتان األمن االجتماعي،
إذ إن هذا النوع من األزم��ات ال يؤدي فقط الى لعب
دور القشة التي تقصم ظهر البعير بل تطيح بكل
لغة الخطاب السياسي المعتمدة حاليا ً إلدارة أزمات
البلد واحتوائها ،وذلك لمصلحة بروز لغة سياسية
في الشارع ال يوجد وسيلة الحتوائها ال لدى الدولة
وال حتى لدى الزعماء السياسيين.
وال��س��ؤال األخير واأله��م هو هل تتوقف الطبقة
السياسية اللبنانية عند العبر والمؤشرات التي
تركتها رسالة أزمة النفايات إما إنها ستتعامل معها
بوصفها أزمة عابرة؟ إن طبيعة النظرة التقويمية
لهذه األزمة ذات ِّ
الصلة باالمن االجتماعي ،ستحدد
ما اذا كان لبنان ذاهبا ً ألزمة اكبر فيما لو تم تجاهل
معانيها ،اما اذا حدث العكس ،فيمكن القول إن الخير
في ما حصل ألنه قدم ان��ذارا ً مسبقا ً لخطر موجود
ومستطير وكان الجميع يستخفون به.

يوسف المصري

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض الجراء مزايدة لبيع مواد
غير صالحة لالستعمال في دائرة طرابلس.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/8/21
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/7/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1434
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة  6بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/7/14على المتهم علي خليل
مظلوم رق��م السجل  5بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بريتال ق��رب جامع
االمام علي بملكه والدته مريم مواليد بريتال
 1972أوقف غيابيا ً بتاريخ 2008/3/5
وأدخل السجن في  2010/6/4ثم اطلق
س��راح��ه بنتيجة ص���دور حكم جنايات
البقاع رق��م  2011/21ب��إع�لان براءته
تاريخ  2011/1/13ثم تقرر محاكمته
غيابيا ً في جلسة  2015/6/30بالعقوبة
التالية :إن��زال عقوبة األشغال الشاقة به
لمدة خمسة عشر عاما ً وغرامة ستة ماليين
ل.ل .وتضمينه ال��رس��وم واحتساب مدة

التوقيف رسم محكمة  10000ل.ل تعاضد
قضاء  2000ل.ل .وفقا ً للمواد 440/443
من قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
عملة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
رئيسة القلم منى كلوت
في 2015/7/14
الرئيس
جوزيف سماحة
التكليف
1443
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة  6بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/7/7على المتهم حسين علي
صوان سجل  64/2يونين جنسيته لبناني
محل إقامته مقيم في بعلبك حي الشراونة
ملك والده والدته ست البنات مواليد 1976
احتجز بتاريخ  2002/11/5وأوق��ف
وج��اه��ي �ا ً ف��ي  2002/11/12واخ��ل��ي
سبيله بعد تنفيذ العقوبة التي قضى بها
الحكم المنقوض وهي عشر سنوات أشغاال ً
شاقة بالعقوبة التالية األشغال الشاقة
المؤبدة وبتضمينه النفقات القانونية.
رسم محكمة  10000ل.ل تعاضد قضاة
 2000ل.ل.المجموع  12000اثنا عشر
الف ل.ل .وفقا ً للمواد  /548ف.ق.ع من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية القتل
عمدا ً المشدد للقصد
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
المساعد القضائي خليل حداد
في 2015/7/7
الرئيس
جوزيف سماحة
التكليف
1443

