حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اخلميس  22 /تشرين األول  / 2015العــدد 1913
Seventh year / Thursday / 22 October 2015 / Issue No. 1913

ال رئي�س جمهورية ...والموعد المقبل 11\11
بري م�صمّم على «الت�شريعية» و«� 14آذار» تت�شاور
لم يخرج الدخان الرئاسي األبيض
من مجلس النواب أمس لترجأ جلسة
االنتخاب ،للمرة الثالثين ،إل��ى ظهر
األرب��ع��اء في ال��ح��ادي عشر من شهر
تشرين الثاني المقبل ،بعدما تع ّذر
اكتمال النصاب القانوني للجلسة
إذ حضر  49نائبا ً في حين النصاب
المطلوب هو .86
وأذاع أم��ي��ن ع��ام مجلس ال��ن��واب
عدنان ضاهر بيان التأجيل الصادر
عن رئيس المجلس نبيه بري.

لقاءات

وك����ان اس � ُت��ع��ي��ض ع���ن الجلسة
بلقاءات جانبية منها اللقاء الذي جمع
الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج
ع���دوان وح��ض��ر ج��ان��ب�ا ً منه ال��وزي��ر
بطرس ح��رب ولقاء النائبين سامي
الجميل وأحمد فتفت واللقاء الذي جمع
عددا ً من النواب ومنهم مروان حمادة
مع الوزير أكرم شهيب.
وفيما أش��ار حمادة إل��ى أن جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية تحولت
جلسة نفايات ،اكتفى فتفت بالقول:
«ي��ف��ت��رض أن ت��ك��ون ه��ن��اك مشاركة
حقيقية من قبل الجميع ومن األطراف
كلها».
م���ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر ال��ج��م��ي��ل ان
«المجلس النيابي اآلن هيئة ناخبة
وليس لديه أي دور س��وى انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة» ،م���ك���ررا ً أن
«الدستور ليس ممسحة ،وم��ن ُي � ِرد
تحويله ممسحة فليفعل وحده».
قيل له« :بات معلوما ً أن موضوع
الرئاسة هو موضوع إقليمي ودولي»،
فأجاب« :موضوع الرئاسة ال إقليمي
وال دولي ،هو متعلق بأفراد».

السنيورة وعدوان

وعقد السنيورة وع���دوان مؤتمرا ً
ص��ح��اف��ي�ا ً م��ش��ت��رك�ا ً وت��ح��دث ب��داي��ة
ال��س��ن��ي��ورة ،ف��ق��ال :ال��ي��وم ق��د أنهينا
الجلسة الثالثين من دون ان نتمكن من
انتخاب رئيس الجمهورية .الحقيقة ما
يلفت النظر أن البارحة اجتمع المجلس
بنصاب تخطى التسعين نائبا ً واليوم
تقريبا ً حضر نصف هذا العدد ،وكان
يفترض أن تكون اليوم ه��ذه جلسة
االنتخاب الفعلية وكلنا يعرف ان
مجلس النواب اآلن هو هيئة انتخابية
من أجل انتخاب رئيس الجمهورية،
وتاليا ً ان انتخاب رئيس الجمهورية
هو المفتاح األس��اس الذي يمكننا من

لقاء األربعاء
ولوج باب الحلول الكبرى في لبنان».
وقال« :نحن من يدفش في موضوع
رئاسة الجمهورية لوضعه في أحضان
اآلخ��ري��ن بينما ينبغي أن يكون في
حضننا .أنا ال أقلل إطالقا من الظروف
اإلقليمية التي نعيشها واألوضاع التي
تترتب عن هذه العملية داخلياً ،لكن
ما زال في إمكاننا التوصل إلى رئيس
يستطيع جمع اللبنانيين بالكفاءات
التي لديه وكونه ممثالً حقيقيا ً لبيئته
وان يكون مدعوما م��ن ه��ذه البيئة
ل��ك��ن ي��ج��ب ان ي��ك��ون أي��ض �ا ً مقبوال ً
ومدعوما ً من البيئات األخ��رى داخل
لبنان بما يمكنه استنادا ً إلى ذلك أن
يكون كما يقول الدستور «بأن رئيس
الجمهورية رئيس ال��دول��ة ونموذج
لوحدة اللبنانيين ،أي هو رمز لوحدة
اللبنانيين ولوحدة الوطن».
وعن موضوع النفايات أكد السنيورة
«دع��م خطة الحكومة دعما ً كامالً من
أجل أن يكون هنالك حلول أقله على
المدى المتوسط ريثما نجد الحلول
النهائية والدائمة لهذه المشكلة».
وردا ً على سؤال حول موقف حزب
الكتائب الرافض للجلسة التشريعية،
قال السنيورة« :هذا الموضوع ال يزال
موضع تشاور بين رئيس المجلس
النيابي والنواب».
وع��ن مطالبة «ال��ق��وات اللبنانية»
ب��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات كبند أول في
جدول أعمال الجلسة التشريعية ،قال
السنيورة« :هذا الموضوع أيضا ً من
األمور التي نتشاور فيها».
ب�����دوره ،ق���ال ع�����دوان« :ت��ش��ري��ع
ال��ض��رورة ال م��ه��رب م��ن��ه ،علما ً بأن
المجلس هيئة انتخابية ،لكن ال يمكن

أن ت��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��واق��ع ال��ذي
نعيشه .ال��ق��وات اللبنانية ت��رى أن
المجلس النيابي م�دّد لنفسه مرتين
كي ينجز قانون انتخابات جديدا ً ولم
يحقق هذا األمر .ونحن اليوم في تشاور
مع حلفائنا وحتى مع اآلخرين كي نجد
أفضل طريقة ليكون قانون االنتخابات
ف��ي األول��وي��ات ،وإل��ى جانب قانون
االنتخابات وقانون الجنسية .هناك
ضرورات أخرى نحن لسنا بعيدين عن
مشاكل الناس وال عن البعد االقتصادي
والوضع المالي ال��ذي يتفاقم ويمس
بالوطن وبسمعته».
وأك��د ع��دوان دع��م «ال��ق��وات» خطة
النفايات التي وضعها الوزير شهيب،
داعيا ً الحكومة إل��ى «ح��زم أمرها فال
يجوز أن تتغاضى عن مشكلة في هذا
الحجم وتبقى منتظرة اإلش��ارات كي
تجتمع وتقوم وتنفذ».
بري مص ّمم على «التشريعية»
إل��ى ذل���ك ،نقل ال��ن��واب بعد لقاء
األربعاء أن الرئيس بري مصمم على
الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية في
أق��رب وقت ممكن ،وق��ال إنه «لم يعد
مقبوال ً االستمرار على هذا الوضع من
التعطيل الذي يزيد االنهيار واألخطار
على األوضاع االقتصادية».
وق��ال ال��ن��واب إن رئيس المجلس
بدأ التحضير لهذه الجلسة ،وأعطى
توجيهاته لدوائر المجلس تمهيدا ً لها،
وانه سيترأس اجتماعا ً لهيئة مكتب
المجلس ظهر الثالثاء المقبل من أجل
درس جدول األعمال وإقراره ،خصوصا ً
في ضوء تراكم مشاريع واقتراحات
قوانين ملحة وضرورية عدة.

�شه ّيب ّ
يطلع على التجربة اليابانية في معالجة الملف

�أهالي عكار ي�ص ّعدون تحركهم رف�ض ًا للنفايات
ويوقفون العمل مجدد ًا في «�سرار»

الم�شنوق :نخرج من الحوار بقرارنا
خ ّفف وزير الداخلية البلديات نهاد المشنوق من الموقف الحاد الذي أطلقه
نيابة عن تيار «المستقبل» خالل ذكرى اللواء وسام الحسن مهددا ً بانسحاب
التيار من الحكومة والحوار ،فاعتبر أمس أنه وجه «رسالة إنذار واضحة لكل
اللبنانيين».
وقال المشنوق خالل زيارته أمس مقر «اتحاد جمعيات العائالت البيروتية»
في «سنتر المقاصد»« :لسنا من دعاة الفوضى أو تعطيل المؤسسات الدستورية
أو الفلتان األمني ،وعندما نريد الخروج من الحوار ،نخرج كما دخلنا وبالمعايير
نفسها وبقرارنا وليس بقرار غيرنا ،وليس بدعوة أحد غيرنا وليس ببطوالت
االستغناء عنا التي جربوها أربع سنوات ورأينا انعكاس ذلك على البلد».
ونفى المشنوق أن يكون قد تناول الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» في خطابه
في «األونيسكو» ،مؤكدا ً أنه «تحدث عن حزب الله على اعتباره المعني بالخطة
األمنية عن منطقة البقاع».
ولفت الى ان «الرئيس بري كان داعما ً ومؤيدا ً فعليا ً ال نظريا ً للخطة األمنية
في البقاع» ،مكررا ً تأكيده أن ال تراجع عن الخطة األمنية في البقاع ،ومثنيا ً
على «وطنية العائالت والعشائر في البقاع من دون بعض األف��راد القتلة
والمجرمين».
وأشار إلى أنه تريث سنة كاملة ليعلن «موقفا ً أساسيا ً من المواضيع وأتمنى
أن يكون هذا االمر واضحاً».
من جهة أخرى ،عرض المشنوق العالقات اللبنانية األوروبية مع سفيرة
االتحاد األوروب��ي في بيروت كريستينا السن .وكان اللقاء تعارفيا ً تم فيه
استعراض األوضاع في لبنان والمنطقة ،وجولة افق حول مجمل التطورات
على الساحتين اللبنانية واإلقليمية.
وشكرت السن للمشنوق «التعاون الذي تبديه وزارة الداخلية والبلديات ،في
التجاوب مع الملفات المشتركة بين الوزارة ودوائر االتحاد االوروبي».

دروي�ش في مجل�س عا�شوراء الم�صيلح:
ً
تجنبا لتداعيات االنق�سامات
لنتوحّ د
أحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري الليلة السابعة من ليالي عاشوراء بمجلس
عزاء حسيني أقيم في قاعة أدهم خنجر في المصيلح ،حضره رئيس المكتب
السياسي لحركة «أمل» جميل حايك ممثالً بري ،وزير األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر ،ونواب وراعي أبرشية زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام درويش الذي ألقى كلمة استلّها بالحديث عن معاني عاشوراء
وقيمها اإلنسانية والرسالية ،الفتا ً الى ان «عاشوراء هي مدرسة تدعو إلى التعاون
بين األديان والى المواطنية السليمة».
وقال« :أنا كمسيحي اعتبر أنني معني بهذا الحدث التاريخي المهم ،وأفهم
عاشوراء بأنها انتصار على األلم وعلى الظلم وعلى الخيانة».
وأضاف« :أفهم عاشوراء بأنها ليست تاريخا ً وال حدثا ً محدودا ً بوقت وزمن ،إنها
حالة ما زالت تتك ّرر في عالمنا العربي .وهي حدث يومي نعيشه نتيجة تشتت
فكري وثقافي .فالنزاعات بدال ً من أن تخبو ما زالت تنمو باضطراد في ما بيننا.
لقد جعلنا من ص��راع الحضارات وص��راع األدي��ان شغلنا الشاغل وجعلنا
االقتتال بيننا في كل زاوية وبيت وتحت اسم «الربيع العربي» أو الديمقراطية،
كما أننا زرعنا في نفوسنا التباسا ً بين الدين والسياسة وصرنا ال نميّز بين الخير
رحالً ننتقل من تهجير إلى تهجير».
والشر ،وقد جعل هذا الربيع م ّنا ّ
وتابع« :ومن رحم األلم نفهم عاشوراء بأنها أيضا تطلع الى الوحدة .وهذه
الوحدة تتطلب حوارا ً متواصالً وتفاهما ً متبادالً ،فال تقدّم وال سالم وال أمن من دون
قبول اآلخر كما هو ،بفكره وعقيدته ودينه ورؤيته الخاصة واحترام تطلعاته.
ونحن كمسؤولين روحيين علينا أن نبادر قبل غيرنا إلى تشجيع هذا الحوار
وتعزيز التنوع الثقافي في مجتمعنا».
توحدنا نحن اللبنانيين لنتجنب
وأمل أن «تكون عاشوراء هذه السنة مناسبة ّ
الفراغ وتداعيات االنقسامات السياسية التي نشهدها ونعيشها .ونأمل أن تأتينا
عاشوراء برئيس للجمهورية وبقانون انتخاب جديد حتى تستقيم األمور وتريح
جميع مكونات مجتمعنا اللبناني».

استقبل الشيخ عفيف النابلسي ،النائب السابق حسن يعقوب ،وبحث معه
األوضاع محليا ً وإقليمياً.
وقال النابلسي خالل اللقاء« :إنّ فلسطين ستبقى عنوانا ً لقضيتنا األولى،
القضية المرتبطة بالحرية والكرامة والحق .وإذا كانت األنظمة العربية مارست
الخنوع والتخاذل سنين طويلة ،فإنّ الشعوب لن تمارس غير التضحية في سبيل
استرجاع فلسطين كاملة».
ّ
نحض ون��دع��و ونتكلم م��ن أج��ل مساعدة
أض���اف« :مسؤوليتنا أن نبقى
الفلسطينيين على الصمود والمقاومة ودفع المسلمين إلى تح ّمل مسؤولياتهم،
ألنّ بقاء إسرائيل ككيان ومشروع يهدد أمن اإلنسانية وأخالقها وقيمها».
من جهته ،اعتبر يعقوب «أنه تحققت حماية لبنان من اإلرهابيين والتكفيريين،
تحصن حدود لبنان ،وأن تضع حاجزا ً عاليا ً في
حيث استطاعت دماء زكية أن
ّ
وجه إسرائيل من الجنوب ،وفي وجه التكفيري اإلسرائيلي من الشرق والشمال».

�إبراهيم :العجز عن معالجة
ملف ال�سوريين ي�ؤ�س�س لحالة متفجرة

فيما ال تزال خطة معالجة النفايات الحكومية عالقة
بانتظار حسم موضوع المطامر ،ارتفعت أمس وتيرة
االحتجاجات في عكار رفضا ً إلنشاء مطمر للنفايات في
وجه عدد من المعتصمين إلى قرية شير
س��رار ،حيث َت ّ
محتجين
حميرين ،الواقعة على الطريق المؤدي إلى المكب،
ّ
على معاودة الشركة المتعهدة أعمال ّ
شق وتأهيل الطريق
المكب بمواكبة أمنية الفتة ،علما ً أنها كانت توقفت منذ
إلى
ّ
أكثر من  12يوما ً بسبب رفض األهالي ،واعتداء عدد منهم
على سائقي الجرافات.
وإذ انض ّم إلى المعتصمين طالب مدرس َتي شير حميرين
والعبّودية الذين افترشوا األرض لمنع عمل الجرافات،
أبلغ األهالي القوى األمنية أنهم لن يتراجعوا عن حراكهم
مهما كانت الظروف ،ولن يسمحوا أليّة شاحنة بالعبور
المكب الذي ستبقى األعمال فيه متوقفة حتى إلغاء
إلى
ّ
مكب سرار نهائياً.
القرار بإرسال النفايات إلى عكار وإقفال ّ
ودخل المعتصمون إلى المطمر ،وأوقفوا األعمال بعدما
لم يلمسوا أي تجاوب مع مطلبهم بوقف األعمال ،فحصل
تدافع وتالسن بينهم وبين القوى األمنية ،أسفرا عن
إصابة اثنين من المعتصمين بجروح طفيفة ،لكن سرعان
ما عملت القوى األمنية على تهدئة األمور.
والحقاً ،ت ّم وقف عمل الجرافات في المطمر ،فعاد األهالي
إلى خيمة االعتصام في العبّودية.

توحدنا»
«عكار لعيونك ّ

توحدنا» أصدرت ،صباحاً،
وكانت حملة «عكار لعيونك ّ
بيانا ً جاء فيه« :عقد ممثلو الحراك المدني المنضوي ضمن
توحدنا» اجتماعا ً في مركز الرابطة
حملة «عكار لعيونك ّ
النسائية في حلبا ،بهدف تنسيق الجهود وتنظيم الحراك
ووضع اآلليات واالستراتيجيات الالزمة إلدارة الحراك بما
يتناسب مع متطلبات المرحلة وتسارع األحداث وحجم
التحديات .وقد ُش ّكلت لجان متخصصة لمواكبة الحراك
ورفده بما يلزم ومنها :اللجنة القانونية ،لجنة االعالم،
لجنة مواكبة اعتصام العبودية ،اللجنة المالية ،اللجنة
البيئية ،لجنة التنسيق واالتصال المناطقية ،واللجنة
ّ
المصغرة
النسائية ...كما ت� ّم تشكيل الغرفة اإلداري���ة
للحملة».
وأك��د المجتمعون «اللحمة والتكامل بين مك ّونات
المضي ُقدُما ً في العمل على تجنيب عكار
الحملة ،وعلى
ّ
األخطار الجسيمة الناتجة عن تحويل سهلها إلى مزبلة

لوطن لطالما دافعت عنه بال ُمهَج ورم��وش األعين ولم
يتذكرها إال بنفاياته».
وأهاب المجتمعون بوسائل اإلعالم أن «تتوخى الحذر
والدقة بنشر أخبار تخص الحملة و ُلحمتها وأهدافها» .كما
ح ّذروا «من أي خطوات تصعيدية تهدف إلى كسر إرادة
أهلهم المتضررين في سرار ومحيطها باستخدام وسائل
غير قانونية ،واعتماد القهر في فرض ما ال يرضاه غالبية
العكاريين» ،داعين القوى األمنية إلى «القيام بواجبها في
حماية المعتصمين السلميين في احتجاجاتهم السلمية
وتحركاتهم الحضارية».
وأمل المجتمعون من العكاريين «الكاظمين غضبهم
حتى حينه ،أن يكونوا على أهبة االستعداد لمواجهة
أي ظلم محدق بعكار وأهلها» ،مؤكدين أنهم «لن يبخلوا
بتقديم كل غا ٍل ونفيس بما فيها األرواح للذود عن األرض
التي ما برحت تنبت للوطن حماة ،والتي ال يمكن أن يكون
بذارها قاذورات مجبولة بعفن مافيات االتجار باألوطان
وساكنيها».

النفايات بين شهيب
والسفير الياباني

في غضون ذلك ،استقبل وزير الزراعة أكرم شهيّب سفير
اليابان سييتشي أوتسوكا.
وتط ّرق البحث خ�لال اللقاء إل��ى معالجة ملف أزمة
النفايات المنزلية في لبنان واالستفادة من التجارب
المنجزة ،وال سيّما التجربة اليابانية في مساعدة السلطة
الوطنية الفلسطينية في بعض مناطق الضفة الغربية.
وتناول النقاش مختلف تشعّ بات هذا الملف في لبنان،
والخطة التي وضعتها اللجنة التي يرأسها الوزير شهيّب
على مستوى المعالجة المرحلية أم على مستوى المعالجة
المستدامة ،وإعادة ملف جمع النفايات إلى البلديات.
وت�� ّم البحث ف��ي إمكانية مساعدة اليابان لبعض
البلديات في إنشاء مشاريع نموذجية للمعالجة والتعريف
بأساليب المعالجة التكنولوجية اليابانية في هذا المجال،
كما ت ّم البحث في ملف المياه وحمايتها من التلوث.
إل��ى ذل��ك ،دع��ت لجنة البيئة والصحة ف��ي الرابطة
المارونية إلى إعطاء البلديات المزيد من الصالحيات
لمعالجة موضوع النفايات ،مع تأمين التمويل الالزم،
وضرورة تعاونها مع منظمات المجتمع المدنيٌّ ،
كل ضمن
نطاق عمله ،الختيار التقنيات األفعل والمالئمة اقتصادياً.

حزب اهلل :فريق «� 14آذار»
بات عبئ ًا ثقي ًال على اللبنانيين
اعتبر حزب الله» أن «فريق  14آذار بات يشكل عبئا ً
ثقيالً على اللبنانيين» ،مشددا ً على «أننا وصلنا إلى مرحلة
تستدعي التحرك السريع».

قاسم

وق��ال نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم
في كلمته خالل مجلس عاشورائي في منطقة تحويطة
الغدير« :في الفترة األخيرة ،كنا نسمع ألكثر من سنة
ونصف السنة تصريحات مسيئة من قبل حزب المستقبل
ضد حزب الله ،وكنا دائما ً نقول إلخواننا ال تردوا عليهم
ألن صراخهم في الهواء فلن يؤثروا على مواقفنا وال على
تغيير المعادلة ،إنما هم يصرخون ظنا ً منهم أنهم إذا رفعوا
أسقفهم بالشتائم يربحون جماعتهم أكثر ليلتفوا حولهم،
بخاصة أنهم لم يدخلوا في أمر ونجحوا فيه».
وإذ لفت إلى أن «حزب المستقبل سجل كثيرا ً من الفشل
في المواقف السياسية وف��ي كثير من المحطات ،وبدأ
يدب بينهم» ،تساءل قاسم« :ما عالقة اللبنانيين
الخالف ّ
ليتحملوا المصاعب والمشاكل الموجودة بين قيادات في
حزب المستقبل من أجل التربّع على رئاسة ال��وزراء في
المستقبل؟ كلها منافسة على الزعامة وكلها منافسة على
من يكون أكثر قربا ً من جمهوره من أجل أن يكون مقبوال ً
ويتصدر الزعامة في يوم من األي��ام ،خاصة مع وجود
الفراغ الحاصل حاليا ً والترتيبات داخل حزب المستقبل
بسبب تشتت أعضائه واختالف المنهجيات الموجودة
داخله».
وأكد قاسم« :أن التصريحات العنترية التي تسمعونها
هي تصريحات فارغة من األثر وفارغة من المحتوى ولن
تحقق شيئا ً ولن تبدل شيئاً؛ وه��ذا فقط من أجل كسب
الرأي العام الموجود لديهم ،وأعتقد بأنهم واهمون ألن
الرأي العام يعرف تماما ً بأنهم في المأزق ويعرف تماما ً
بأنهم مخطئون».

قاووق

من جهته ،أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب

الله الشيخ نبيل ق��اووق ،خالل احتفال نظمه حزب الله
تكريما ً لجرحى الحزب في «يوم الجريح المقاوم» ،في
مقام السيدة خولة في بعلبك« ،أننا لن نسمح ألحد أن
ينال منا مثقال ذرة ونحن في موقع ال نستطيع فيه أن
نتساهل مع أي مك ّون سياسي يعمل بأجندات خارجية
ويتطاول على كرامات الناس ،وكرامات الجيش والشعب
والمقاومة» ،معتبرا ً أن «فريق  14آذار بات يشكل عبئا ً
ثقيالً على اللبنانيين وفضيحة النفايات خير شاهد وهم ال
يريدون للبنانيين حالً وهم يقفون بوجه األقوى مسيحياً،
ّ
وعطلوا الرئاسة كما عطلوا الحكومة».

رعد

بدوره ،رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،في المجلس العاشورائي في بلدة جباع :أننا وصلنا
إلى مرحلة تستدعي التحرك السريع» ،موضحا ً «أن رئيس
المجلس النيابي نبيه بري قد دق ناقوس الخطر بالنسبة
إلى جلسات التشريع ،حيث توجد ق��روض وإن لم يتم
التصويت عليها فستذهب».

الموسوي

أما عضو الكتلة النائب نواف الموسوي فتطرق خالل
المجلس العاشورائي في مجمع اإلمام الحسين في مدينة
صور إلى موضوع المقاومة ،مشيرا ً إلى أن «بعد التطورات
الدولية التي حصلت في سورية ،فإن اإلمكانات التقنية
واللوجستية واإلدارية التي يتمتع بها مجاهدو المقاومة
آخدة في التطور والتقدم إلى مراحل غير مسبوقة ،ولم تكن
متاحة من قبل».
وأكد أن «لوال تدخل حزب الله في سورية ما كان للبنان
أن يكون م��وج��ودا ً اليوم ،ولكان مستباحا ً من جحافل
التكفيريين فيعيثون به فسادا ً وخراباً».
إلى ذلك ،ينظم حزب الله مسيرة عاشورائية السبت
المقبل ،تنطلق من أمام مجمع سيد الشهداء  -الضاحية
الجنوبية ل��ب��ي��روت ،وذل��ك بعد االن��ت��ه��اء م��ن المصرع
الحسيني الذي سيُتلى السابعة صباحا.

 7جثامين من �آل �صفوان و�صلت بيروت
وت�شييعهم في الأوزاعي اليوم
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اللواء إبراهيم
أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،أنّ المديرية «في خدمة
اإلنسان بقدر ما هي في خدمة األمن واالستقرار ،وتطبّق ّ
أدق معايير الشفافية في
التعامل مع الملفات االجتماعية ،والنظر إلى كل فرد كقيمة إنسانية مطلقة بحد
ذاتها ،وليس ككميّة مهملة مرمية على رصيف الحياة» .وأشار إلى أنّ «العجز
عن معالجة ملف الوافدين السوريين إلى لبنان بأعداد تفوق طاقته االستيعابية
وغض النظر المتع ّمد عن وجودهم ،وما يشكله من سلبيات على المستويين
يؤسسان لحالة اجتماعية متفجرة ستكون لها تشظيّات
األمني واالقتصاديّ ،
أمنية خطيرة لن يسلم منها لبنان ،وال المجتمعات العربية والدولية».
كالم اللواء إبراهيم جاء خالل رعايته يوم أمس حفل توقيع مذ ّكرة تفاهم بين
المديرية العامة لألمن العام و«رابطة كاريتاس – لبنان» في قاعة االحتفاالت
في مق ّر المديرية ،في حضور رئيس الرابطة األب ب��ول ك��رم ،وممثلين من
البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعنية ،وكبار الضباط ،وحشد من
المدع ّوين.
وأوضح إبراهيم أنّ مذ ّكرة التفاهم توفر لمكتب رعاية األجانب التابع للرابطة،
والكائن في حرم نظارة األمن العام ،تقديم المساعدة للموقوفين في المركز ،وهي
مساعدة اجتماعية طبية قانونية من دون تمييز بين موقوف وآخر ،كذلك توزيع
المساعدات العينية عليهم وتقديم المعونة القضائية.
وأضاف« :ولعل أهم ما في هذه المذ ّكرة ما أشارت اليه مادتها الثانية من
تعاون بين المديرية وكاريتاس في مجال تسهيل التحقيقات الخاصة ألشخاص
وقعوا ضحية جرائم االتجار بالبشر ،وتقديم المساعدة الصحية والنفسية
واالجتماعية ،وترحيل من تستدعي حاالتهم الصحية والنفسية واالجتماعية
مغادرة نظارة األمن العام إلى مراكز اإليواء التابعة لمركز األجانب في رابطة
كاريتاس – لبنان».
وبعد كلمة لألب كرم و ّقع واللواء إبراهيم مذكرة التفاهم ،وجرى تبادل الدروع
التذكارية ،وأُقيم كوكتيل للمناسبة.

استقبال الجثامين في المطار
وصلت مطار بيروت بعد ظهر أمس سبعة جثامين من
توجههم على متن
آل صفوان ممن غرقوا في البحر خالل ّ
عبّارة من تركيا إلى أوروبا.
وأقيم استقبال حاشد شارك فيه وزير األشغال العامة
والنقل غازي زعيتر ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري،
األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير ممثال
رئيس الحكومة تمام س�لام ،النائب علي المقداد ممثالً
«ح��زب الله» ،الشيخ عباس زغيب ممثالً نائب رئيس
المجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبد االمير
قبالن.
ونقلت الجثامين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط
التركية التي حطت في قسم الشحن في المطار ،حيث
انتظرت سبع سيارات إسعاف تابعة للصليب االحمر
اللبناني ،نقلت الجثامين إليها وسط العويل والصراخ
والدموع من أهالي الضحايا.
ونقلت الجثامين من المطار مباشرة إلى مستشفى رفيق
الحريري الحكومي في بيروت ،على أن ُتجرى مراسيم
الدفن والتشييع اليوم الخميس في األوزاعي.
والجثامين السبعة التي وصلت عائدة لكل من فايز
صفوان ( 63سنة) ،مريم صفوان ،ميالني صفوان (42
سنة) ،مايا صفوان ،لين فايز صفوان ( 5سنوات) مصطفى
اياد صفوان ( 13سنة) وحورية الخطيب صفوان (زوجة
موسى صفوان).
ومن المنتظر أن يصل بيروت فجر اليوم الخميس اثنان
من األحياء استطاعا النجاة ،هما مصطفى صفوان (23
سنة) وماهر صفوان ( 16سنة) كما ال يزال مجهوال ً مصير
وائل صفوان ( 18سنة) ومالك صفوان ( 8سنوات) وال

تزال السلطات التركية تبحث عنهما في البحر.
يُشار إلى أن أي��اد صفوان ال ي��زال قيد التحقيق لدى
السلطات التركية المختصة ،وهو كان يقيم في تركيا منذ
نحو سنتين.
وتحدث في المطار كل من الوزير زعيتر واللواء خير
والشيخ زغيب .وألقى يوسف صفوان كلمة باسم العائلة
شكر فيها «جميع من ساهم ويساهم في إعادة الجثامين
اليوم إلى لبنان» .وقال« :عندما يفقد المواطن أمله بوطنه
يصبح مستعدا ً للمخاطرة حتى بعائلته وأطفاله ،فلبنان
يمر بمرحلة صعبة ج��داً ،وه��ذه المرحلة دع��ت جميع
اللبنانيين إلى أن يركبوا أمواج البحر والمخاطر للوصول
إلى حياة أفضل ،لألسف هذا هو لبنان الذي نتغنى به
جميعاً».

توقيف زورق

في سياق متصل ،أوق��ف الجيش أم��س زورق��ا ً قبالة
شاطئ طرابلس على متنه  53شخصاً .وجاء في بيان
للقيادة في هذا الصدد« :بنتيجة الرصد والمتابعة ،أوقفت
دورية تابعة للقوات البحرية عند الساعة الواحدة من
فجر اليوم (أمس) على مسافة  3أميال من جزر النخيل
قبالة طرابلس ،مركبا ً لبنانيا ً قدرته التحميلية ال تتعدى
 15شخصاً ،كان على متنه  53شخصاً ،بينهم  8مواطنين
لبنانيين و 28فلسطينيا ً و 14سوريا ً و 3أشخاص مكتومي
القيد ،وذلك في أثناء محاولة تهريبهم إلى خارج لبنان
بطريقة غير شرعية .تمت إع��ادة المركب وجميع الذين
كانوا على متنه إلى الشاطئ اللبناني ،وبوشر التحقيق
في الموضوع».

لبنان ع�ضو ًا في «االقت�صادي ـ االجتماعي» الأممي
انتخب لبنان أم��س عضوا ً في المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة بعدما نال  182صوتاً ،وذلك
من العام  2016حتى  ،2018وقد انتخب من بين  18دولة
للدورة الجديدة.
ورأى سفير لبنان في األمم المتحدة نواف سالم في
بيان ،أن انتخاب لبنان عضوا ً في المجلس المذكور «يأتي
عند مفترق طرق هام في مسار التنمية الدولية ،الذي شهد
هذا العام إق��رار خطة عمل ادي��س ابابا لتمويل التنمية
في تموز ،وأجندة  2030للتنمية المستدامة في أيلول،
وسيشهد كذلك انعقاد قمة االمم المتحدة للمناخ نهاية هذا
العام والقمة االنسانية العالمية في ايار  .2016ويتعامل
لبنان مع المسارات األربعة المذكورة بشمولية» ،مشددا ً
على أنه «ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون
تناسقها».
وتابع« :إن لبنان من خالل واليته في المجلس سوف
يدفع باتجاه التزام دولي اكبر للقضاء على الفقر والجوع
بكافة أشكالهما وأبعادهما ،والعمل على تكامل األبعاد
الثالثة للتنمية المستدامة لتحقيق نمو اقتصادي ثابت،
والحد من عدم المساواة داخ��ل البلدان وفي ما بينها،
وحماية البيئة لمصلحة األجيال القادمة .وسوف يكون
لبنان داعما ً لتثبيت مبدأ العالقة بين التنمية وكل من
العدالة والسالم ،والترابط بين التنمية المستدامة وسلطة

القانون والحكم الرشيد .كما سيعمل على تحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة وتفعيل دور الشباب ،وكذلك
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان السيما الحق في التنمية،
وذلك من خالل تعزيز مفهوم المساءلة وتطوير شراكة
الحكومات في القطاع الخاص والمجتمع المدني».
ولفت إلى أن «القضية التي ستحظى باهتمام وجهد
خاص من بعثة لبنان الدائمة فستكون النزوح القسري
الجماعي نتيجة الحروب والنزاعات ،الذي بات يشكل احد
اكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في منطقتنا
اليوم».
وق���ال« :إن لبنان س��وف ي��ع� ّول على وج���وده داخ��ل
المجلس االقتصادي واالجتماعي لرفع مستوى االهتمام
الدولي بهذه القضية العالمية األبعاد ،والتشديد على
ض��رورة تعزيز ق��درات الحكومات والمجتمعات التي
تستضيف الالجئين ،ال سيما في البلدان النامية ،عبر تقديم
الدعم والتمويل االنساني المناسب والفعال والطويل االمد
لها ،بغية تأمين تنفيذ خطط االستجابة الوطنية لألزمة
بالتعاون مع المنظمات والهيئات وال��وك��االت الدولية
المعنية».
وشكر سالم «بعثات الدول الشقيقة والصديقة ،دعمها
وتصويتها لمصلحة انضمام لبنان إلى عضوية المجلس
االقتصادي واالجتماعي».

