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ّ
ممثل ب ّري في م�ؤتمر �أطباء الأ�سنان:
مفتاح حل الأزمة انتخاب رئي�س

مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في و�سط بيروت
و�إ�صابات من الجانبين بالحجارة والمياه وتوقيف نا�شطين
تح ّول وسط بيروت ليل أمس إلى ساحة
م��واج��ه��ة ب��ي��ن المتظاهرين وق���وى األم��ن
الداخلي التي اضطرت بحسب بيانها الى
اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل مكافحة الشغب «بعد
تدمير المشاغبين للحاجز األمني وتخطيه
واحتكاكهم بالعناصر والتعرض المباشر لهم
وسقوط إصابات في صفوف هذه العناصر»،
فيما وقعت عشرات اإلص��اب��ات ج�� ّراء إلقاء
العناصر األمنية قنابل مسيلة للدموع.
وك��ان��ت المواجهات ب��دأت ل��دى محاولة
المتظاهرين فور وصولهم إلى أم��ام مبنى
«النهار» ،خرق السياج األمني على حدود
ساحة النجمة ،بالرغم من دعوة قوى األمن
ال��داخ��ل��ي ه���ؤالء إل��ى الحفاظ على سلمية
التظاهرة وع��دم خ��رق ال��س��ي��اج ،لكنهم لم
يمتثلوا واج��ت��ازت مجموعة منهم الحاجز
األسمنتي.
ونادى أحد المتظاهرين عبر مكبر للصوت،
ممهال القوى األمنية رب��ع ساعة من الوقت
إلزالة الشريط الشائك والسماح للمتظاهرين
بدخول ساحة النجمة.
وقد استخدمت قوى األمن خراطيم المياه
لتفريق المتظاهرين ،وألقت القنابل المسيلة
للدموع بعد خرقهم السياج ورمي المتظاهرين
م��ف��رق��ع��ات ن��اري��ة وزج���اج���ات بالستيكية
وحجارة باتجاهها بكثافة.
وفي وقت الحق نزع المتظاهرون المكعب
األسمنتي وحاولوا نزع المكعبات األخرى
على مرأى من قوى األمن.
هذا وقد أفيد عن توقيف عدد من المتظاهرين
بينهم وارف سليمان وبيار حشاش وفايز
ياسين.
وتم تسجيل عشر حاالت اختناق من جراء
القنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين،
وع��م��ل��ت ع��ن��اص��ر الصليب االح��م��ر وهيئة
االسعاف الشعبي على معالجتهم ميدانيا .كما
أصيب عدد من العناصر األمنية والمتظاهرين
ج� ّراء رشق بعض الناشطين القوى األمنية
بالحاجرة ،ومن بين المصابين الناشط في
حملة طلعت ريحتكم عماد بزي.
وأوع����ز وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل اب���و ف��اع��ور
للمستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة
وزارة الصحة.
وق��د ُقطعت الكهرباء ع��ن وس��ط بيروت
فيما واصلت قوى األم��ن رشق المتظاهرين
بخراطيم المياه وإل��ق��اء القنابل المسيلة
للدموع .كما أوقفت ع��ددا ً منهم ونقلتهم إلى
ثكنة الحلو ومخفر زقاق البالط.
ودعا أحد المتظاهرين عبر مكبر للصوت
القوى االمنية إلى التوقف عن رمي القنابل
المسيلة للدموع ورش المتظاهرين بخراطيم
المياه  ،كي يتوقف المتظاهرون عن رمي
الحجارة باتجاه القوى األمنية.
وأق��دم المتظاهرون على تحطيم مدخل
فندق «لوغراي» ،وفي السياق ،ذكرت قوى
االم��ن الداخلي ان��ه « تم تحطيم ب��اب فندق
«ل��وغ��راي» من قبل المتظاهرين محاولين
اقتحامه ،وت��ق��وم ق��وى األم��ن بمنعهم بعد
مناشدتنا من قبل مسؤولي الفندق للتدخل».

قوى األمن

والحقا ً صدر عن المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة ما يلي :منذ
بداية التظاهرة مساء اليوم ،2015/10/08
دأب بعض المشاغبين على استفزاز عناصر
مكافحة الشغب ومحاولة إزال���ة العوائق
الحديدية واإلسمنتية وقطع الشريط الشائك
وقاموا برشقهم بالحجارة وعبوات المياه
والمواد الصلبة ،الذين لم يبادروا بأي رد فعل

رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً بالنائب
قاسم هاشم ،المؤتمر الخامس والعشرين لنقابة أطباء
األسنان في لبنان في مجمع البيال ــ بيروت .وألقى هاشم
كلمة تحدث فيها عن «الضغوط التي نعيشها وانشغال
العالم الخارجي» ،ورأى أن «رسم مصالح لبنان يحتاج
إلى انتباه أبنائه قبل غيرهم» ،مؤكدا ً أن «الرهان اليوم
على طاولة الحوار وعلى ما يجمعنا من مجريات ،على
الرغم من كل ما قيل ويقال من أجل لملمة الواقع المتردي
والعودة إلى انتظام الحياة السياسية».
كما أكد أن «المفتاح في حل األزمة هو انتخاب رئيس
للجمهورية إذ ال يجوز االستمرار في سياسة تعطيل
المؤسسات الدستورية وشللها» ،مطالبا ً «باالبتعاد عن
الحسابات الصغيرة والخطاب الموتور واعتماد الحكمة
والنبرة الهادئة ،كذلك ترتيب األولويات وفق المصلحة
الوطنية بعيدا ً من الرهانات لتجنيب وطننا المنزلقات
الخطيرة ولتوسيع مساحة التفاهم وال��وص��ول إلى

الحلول لألزمات وتخفيف األعباء عن اللبنانيين في ظل
التطورات المتسارعة».
وشدد على «ض��رورة االلتفات الى القطاع الصحي،
اذ ال يجوز أن يتحول العالج واالستشفاء إلى كابوس
بسبب العوز والحاجة واالستهتار أحياناً .وهذا يتطلب
تعاون المؤسسات التابعة للدولة والجسم االستشفائي
والمؤسسات الضامنة وهيئات المجتمع األهلي ضمن
خطة متكاملة ،للدفع بلبنان إلى مصاف ال��دول التي
تحافظ على كرامة اإلنسان».
ثم جرى تقديم درع المؤتمر لممثل الرئيس بري ،كما
قدمت دروع لعدد من األطباء.
وس��ل��م رئ��ي��س ن��ق��اب��ة أط��ب��اء األس��ن��ان ف��ي ب��ي��روت
إيلي ع��ازار أمانة االت��ح��اد العربي إل��ى الكويتي عبد
الوهاب الضميري .ثم انتقل الحضور إل��ى المعرض
ال��ذي ض ّم أجنحة عشرات الشركات ل�لأدوات الطبية
والمستحضرات.

قاووق :قطر وتركيا عنوان حرية المخطوفين
حجارة في ساحة المواجهة بعد رشق قوى األمن بها

جريح من عناصر فرقة مكافحة الشغب

يحاولون كسر الحاجز االسمنتي

تجاه المشاغبين .وهذا ما شاهده المواطنون
مباشرة على شاشات التلفزة.
أما وبعد تدمير المشاغبين للحاجز األمني
وتخطيه وإحتكاكهم بالعناصر والتعرض
المباشر لهم وسقوط إصابات في صفوف
هذه العناصر ،وللحيلولة دون خرق صفوف
عناصر مكافحة الشغب للوصول إلى ساحة
النجمة م��ا ق��د ي���ؤدي إل��ى ع��واق��ب ال تحمد
عقباها.
ازاء ذلك ،اضطرت قوى األمن إلى إستعمال
وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه
والقنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في
أرقى الدول الديموقراطية حفاظا ً على السالمة
العامة ومنعا ً لتفاقم األمور».
وكان الناشطون كان قد طالبوا في بيان

باستقالة وزي���ر البيئة محمد المشنوق
ورف��ع النفايات وبحل لملف العسكريين
المخطوفين.
وأ ّكدوا رفض سياسة الطمر وأي حل يفرض
بالقوة على أهالي ج��وار المطامر الحالية
والمزمع انشائها.
وتوجهوا إلى السياسيين قائلين« :اوقفوا
سرقة أم��وال بلدياتنا وأفرجوا عن أموالها
وابدأوا بتشغيل معامل الفرز فوراً».
وفيما رفض المتظاهرون إلى الوسط قبل
إطالق سراح الموقوفين،
أصدرت األمانة العامة لقوى  14آذار بيانا ً
تمنت فيه «على المتظاهرين تنقية صفوفهم
من العناصر المشبوهة ،وتطلب من الحكومة
أخذ التدابير الالزمة من أجل وضع حد للفلتان

م ّثل الم�شنوق في افتتاح «القرية التدريبية»

ب�صبو�ص :لإبعاد الم�ؤ�س�سات الأمنية
عن المهاترات ال�سيا�سية
أك���د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى األم��ن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص أن
حرية التظاهر والتعبير عن ال��رأي
والمطالبة بالحقوق المشروعة،
هي حريات مقدسة كفلها الدستور
مطالبا ً بإبعاد المؤسسات األمنية عن
المهاترات السياسية.
ك�ل�ام ب��ص��ب��وص خ�ل�ال تمثيله
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق أمس في حفل افتتاح القرية
التدريبية النموذجية في معهد قوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي – ع��رم��ون بتمويل
م��ن ال��والي��ات المتحدة األميركية.
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل السفير األم��ي��رك��ي
في لبنان دايفيد ه��ل ،ممثل سفارة
االتحاد األوروب��ي في لبنان ماسياج
غولوبسكي ،مدير عام الدفاع المدني
العميد ريمون خطار ،ممثلون عن
قيادة الجيش والمؤسسات األمنية،
ضباط ارتباط ،قادة الوحدات وكبار
الضباط في قوى األمن الداخلي.
بداية النشيد الوطني ،ثم كلمة
لعريف الحفل رئيس شعبة العالقات
العامة المقدم جوزف مسلم ،تاله قائد
معهد قوى األمن الداخلي العميد أحمد
الحجار.
ثم القى هل كلمة قال فيها« :المنشأة
ال��ت��ي نفتتح ال��ي��وم تمثل ال��ت��زام
الواليات المتحدة الدائم تجاه لبنان،
والتزامنا الدائم باألمن اإلقليمي .فمنذ
العام  2008قدمت الواليات المتحدة
أكثر من  150مليون دوالر لتدريب
وتجهيز قوى األمن الداخلي من خالل
مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة
المخدرات .إن قرية التدريب التكتي
ومبنى اإلدارة وال��ت��دري��ب يمثالن
استثمارا ً بقيمة  2,10مليون دوالر في
األجهزة األمنية في لبنان مقدمة من
الشعب األميركي».
اض��اف« :إنها أوق��ات صعبة في
لبنان ف��ام��ت��داد اإلره���اب والتطرف
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في القرية التدريبية
م��ن س��وري��ة ،ووج���ود أع���داد كبيرة
م��ن الالجئين ف��ي لبنان ،يعتبران
تحديين خطيرين عليه .لكن التزام
أميركا بالشعب اللبناني ليبقى قويا ً
كما ك��ان دائ��م��ا .وس��وف نستمر في
القيام بدورنا في دع��م مؤسساتكم
ال��ج��وه��ري��ة ،كمؤسسة ق��وى األم��ن
الداخلي ،لتتمكن من الحفاظ على
النظام واألمن ،وحماية حقوق األفراد
والمساعدة في الدفاع عن لبنان ضد
تهديدات المتطرفين ،والحفاظ على
قيمنا المشتركة وطرق الحياة».
ورأى ب��ص��ب��وص ف��ي كلمته أن
«ل��ب��ن��ان ي��م��ر ب���ظ���روف سياسية
واقتصادية واجتماعية صعبة ،لعلها
األسوأ في تاريخه ،وتنعكس سلبا ً في
الوضع األمني».
وأكد أن «حرية التظاهر والتعبير
ع��ن ال����رأي ،وال��م��ط��ال��ب��ة بالحقوق
المشروعة ،هي حريات مقدسة كفلها
الدستور ،ونحن ملتزمون باحترامها
والدفاع عنها ،وحماية المتظاهرين،
وم��واك��ب��ت��ه��م ،وت��أم��ي��ن ال��ظ��روف

المناسبة لممارسة حقوقهم ،كما أننا
ملتزمون ،في الوقت نفسه ،بحفظ
األم��ن والنظام ،وحماية عناصرنا،
وحماية الممتلكات الخاصة والعامة،
والمؤسسات الرسمية جميعها»،
معتبرا ً أن «المؤسف هو نقل وسائل
اإلعالم هذه األح��داث بطريقة بعيدة
من الشفافية والموضوعية ،وبطريقة
تمس بكرامة ق��وى األم��ن الداخلي
وم��ع��ن��وي��ات��ه��ا» .وط��ال��ب ب��ـ«إب��ع��اد
مؤسساتنا األمنية ع��ن المهاترات
السياسية ،والمداخالت والمقاالت
الصحافية المبنية على التأويل
والتكهن ،والبعيدة من أي معطيات
موضوعية ،وألن األم��ن الحقيقي ال
تجسده سوى أجهزة أمنية متجردة
ع��ن أي انتماء سياسي ،أو تقوقع
م��ذه��ب��ي ،وأي اع���ت���ب���ارات فئوية
رخيصة».
بعد ذلك ،أزيح الستار عن اللوحة
التذكارية بمناسبة تدشين القرية
التدريبية ،ثم ج��ال المدعوون في
أرجائها ،وجرت مناورة أمنية.

غابت أم��س تحركات أهالي العسكريين اللبنانيين
المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» عن
الشارع وواصلوا في المقابل جولتهم على السياسيين
لعرض قضيته ،فيما أسف رئيس المجلس التنفيذي في
«حزب الله» الشيخ نبيل ق��اووق خالل رعايته احتفاال ً
تربويا ً لقطع أهالي العسكريين الشوارع واالعتصام،
«مطالبين بحرية أبنائهم ،ألن عنوان حرية أبنائهم
معروف وهو قطر وتركيا».
وك��ان وفد من األهالي زار أمس معراب ،حيث التقى
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،الذي اعتبر
التي تشهده العاصمة ،ألن الفوضى ال تخدم
إال أعداء لبنان ،وال تحقق مطالب الناس التي
هي بحاجة إلى دول��ة لتلبيتها .لقد انزلقت
التظاهرات في اتجاه مشبوه ،ونطلب من كل
المواطنين ع��دم السماح إلدخ��ال لبنان في
مجهول أمني ودستوري وسياسي في مرحلة
شديدة الخطورة».
ف��ي المقابل ،أك��د ال��وزي��ر السابق شربل
نحاس أن التصعيد مستمر وعناوينه فضح
الفاسدين ومحاكمتهم ،م��ؤك��دا ً أن القضاء
اللبناني اليوم أمام إمتحان» .وأضاف « نحن
مستمرون في التظاهر واإلعتصام حتى نثبت
للمسؤولين انهم عليهم تحمل المسؤولية
واإلهتمام بالمرحلة اإلنتقالية لتغيير الطقم
الحاكم».

ّ
المدعي المالي ي�ستدعي الجراح و�أ�سود
و�أمانة المجل�س ّ
تذكر بالح�صانة
في سابقة قضائية الفتة ،اتصل النائب العام المالي الدكتور القاضي
علي ابراهيم بالنائبين جمال الجراح وزياد أسود ،وطلب منهما الحضور
يوم االثنين المقبل إلى مكتبه في قصر العدل الستيضاحهما حول ما
لديهما من معلومات في ملف اإلخبار المقدّم من حملة «بدنا نحاسب»
حول تبادل االتهامات عن السرقة والفساد في ملف الكهرباء ،خالل جلسة
لجنة األشغال العامة والطاقة والنقل والمياه النيابية التي عقدت االثنين
الماضي.
إال أن األمانة العامة للمجلس سارعت إلى الطلب من الجراح وأسود عدم
تلبية الدعوة ،وأصدرت بيانا ً جاء فيه« :أورد بعض وسائل اإلعالم خبرا ً
مفاده أن األمانة العامة للمجلس طلبت من نواب لجنة األشغال النيابية
عدم تلبية دعوة المدعي العام المالي لالستماع إليهم .يهم األمانة العامة
أن تؤكد وتذ ّكر باألصول المتعلقة بالحصانة النيابية ورفعها والواردة
في الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي للمجلس النيابي وم��واده
والمادة  34منه».
وأوضح النائب أسود أن القاضي ابراهيم لم يستدعه بل اتصل به طالبا ً
منه الحضور إلى مكتبه «من أجل شرب فنجان قهوة» االثنين لإلطالع على
ما لديه من مستندات.
قاض استدعائي ،باإلضافة
وقال أسود« :أنا محام وال يستطيع أي
ٍ
إلى أنني نائب» .وأضاف :قبلتُ هذه الدعوة بكل مودّة ،أوالً ،ألن القاضي
إبراهيم صديق لي ولكن في وقت الحق طلبت مني األمانة العامة لمجلس
النواب عدم الحضور أمام المدعي العام المالي ،لذا سألتزم ذلك ،لكن في
المقابل ليس لديّ أي مانع من الحضور ،ألن األمر ليس فيه أي استدعاء أو
إهانة» .واختتم« :لكن ما حصل سابقة لم تحصل من قبل».

أن «قضية ه��ؤالء الجنود هي مأساة نعيشها كلّنا منذ
عام ونيّف ،وفي زيارتي األخيرة إلى دولة قطر طمأنني
المسؤولون القطريون عن مساعيهم الجدية والحميدة في
هذا السياق».
ودعا جعجع رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق والوزراء المعنيين «إلى ضرورة
البقاء في تواصل دائم مع مسؤولي دولة قطر لتسريع
المباحثات القائمة بغية التوصل الى تحرير العسكريين
بإذن الله» ،مؤكدا ً أن «دولة قطر هي الوحيدة التي تلعب
دورا ً في هذا الخصوص».

كتلة «الم�ستقبل» تطالب �سالم
بعقد جل�سة حكومية للنفايات
رأت كتلة المستقبل في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة
النائب فؤاد السنيورة ،أن «من الضروري البدء الفوري
بتطبيق الخطة التي وضعها الوزير أكرم شهيب والتي
أقرتها الحكومة لرفع ومعالجة النفايات على المستوى
الوطني قبل تفاقم هذه المشكلة الكارثة مع بدء موسم
األمطار وتبدأ سلبياتها الصحية بالتفاعل واالنتشار».
وح ّثت الكتلة رئيس الحكومة تمام سالم على «الدعوة
إلى عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لمتابعة ومواكبة
تنفيذ خطة الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إلزاحة
هذا الكابوس الخطير عن كاهل المواطنين ،تمهيدا ً التخاذ
ما تستدعيه الخطة الطويلة المدى لمعالجة مشكلة
النفايات في كل لبنان من ق��رارات وإج���راءات» ،داعية
الحكومة إلى «التنبّه للمشكالت االقتصادية واالجتماعية

الملح
والمالية الداهمة التي أصبح من الواجب بل من
ّ
التصدي لها قبل أن تستفحل األمور ويتهدد االستقرار».
وفي ما خص قضية العسكريين المختطفين ،طالبت
الكتلة الحكومة بـ«أقصى االهتمام بقضية العسكريين
المحتجزين ،ألن إهمال هذه القضية الوطنية واإلنسانية
التي يعاني منها هؤالء العسكريون وأهاليهم ،ومعهم
كل اللبنانيين ،ب��ات يؤثر على مجمل ص��ورة الوطن
والدولة».
وتبنت الكتلة «المذكرات المتتالية التي رفعها نواب
المنية  -الضنية للحكومة عبر رئيسها ،وذلك سعيا ً وراء
الحصول على جزء من الحقوق اإلنمائية لمنطقة المنية
 الضنية والتي أهملتها وحجبتها عنهم هذه الحكومةبالكامل».

وفد من «المرابطون» التقى قبالن

حمدان :مَن ّ
يتلط وراء مذهبيته
فهو �أول �ضحايا هذا اال�ستغالل

المفتي قبالن مستقبال وفد المرابطون

الج ّراح

أسود

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن في
مكتبه في دار اإلفتاء الجعفري أمس ،أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،على رأس وفد من الهيئة القيادية للحركة ،وجرى
البحث في األوضاع العامة والظروف التي تمر بها المنطقة.
بعد ال��ل��ق��اء ،أع��رب ح��م��دان ع��ن تقديره لموقف قبالن
«ال���ذي ي��دع��و دائ��م �ا ً إل��ي��ه ،م��ن حيث حماية وصيانة
ال��وط��ن اللبناني ب��ال��وح��دة بين ك��ل أط���راف المجتمع
اللبناني( )...وتركيز الجهد من أجل حماية األقصى الذي
يتع ّرض اليوم إلى أخطر ما يكون على أرض فلسطين».
أضاف حمدان« :وفي ما يتعلق بكارثة منى ،نحن وجهنا
التعزية إلى سماحته ،كما كنا نقول دائما ً يجب أن تكون
كارثة منى معلما ً لتوحيد المسلمين وجمع شملهم ول ّمه،
وعدم استثمار ما حدث في منى من أجل إضعاف المسلمين،
وزجهم في آتون فتن سنية  -شيعية قد تؤدي إلى ما ال ُتحمد
عقباه على صعيد الواقع الديني على مستوى العالم».

ودعا حمدان إلى دعم المؤسسة العسكرية ،وكف العبث
بمعنويات العسكريين والتشكيك في ما يجري داخل
المؤسسة «ألن هذا يؤدي إلى فتح المجال أمام اإلرهابيين
والمخربين لتهديد أمن المواطنين وأم��ن الوطن ،فهذه
المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جان قهوجي تقوم
بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية على أت��م ما ي��رام».
وتعليقا ً على «ما سمعناه من طروحات مذهبية وطائفية
على الصعيد اللبناني» ،دعا حمدان «الجميع إلى االنتباه،
وعدم التورط في فتن كهذه ،ألن من يدعو إلى التفريق
بين السنة والشيعة أو بين المسلمين والمسيحيين على
األكيد هو من يخدم المشروع الصهيوني اإلسرائيلي في
لبنان ،وغير ذلك هو صفصفة كالم ،وال يمكن ألي إنسان
أن يتلطى وراء مذهبيته وطائفيته في هذه األي��ام ،ألنه
موضوع خطير وخطير جداً ،وسيكون هو أول ضحايا هذا
االستغالل الفتنوي والمذهبي في لبنان».

