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حمليات � /إعالنات

الأمن العام ينقذ البالد من تفجيرات �إرهابية ومجازر

�إبراهيم :الأمن �سيبقى م�ستقر ًا طالما نحن نعمل
أنقذت المديرية العامة لألمن العام لبنان من موجة
تفجيرات واسعة وخطيرة وال سيما في الضاحية
الجنوبية كانت ُت��ع� ّد لها مجموعة تابعة لتنظيم
«داعش» اإلرهابي تمكنت المديرية من كشفها وتوقيف
أعضائها وبينهم أمير التنظيم في مخيم عين الحلوة.
وجاء في بيان للمديرية في هذا الشأن« :في إطار
متابعتها لنشاطات المجموعات اإلرهابية ورصد
وتعقب أفرادها والخاليا النائمة التابعة لها ،وبعد
عملية رصد دقيق ،تمكنت المديرية العامة لألمن العام
بتاريخ  2015/10/20وبناء على إش��ارة النيابة
العامة المختصة ،وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية من
توقيف كل من الفلسطينيين الالجئين في لبنان (ز.ك).
و(ج.ك ).و(ع.خ ،).لالشتباه بانتمائهم الى تنظيم
إرهابي وتأليف شبكة كانت تخطط للقيام بعمليات
تفجير تستهدف الداخل اللبناني.
بنتيجة التحقيق معهم ،اعترف الفلسطيني الالجئ
في لبنان (ج.ك ).بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم
«داعش» اإلرهابي في مخيم عين الحلوة ،وأنه يؤلف
مع شقيقه (ز.ك) والفلسطيني (ع.خ) وأفراد آخرين
شبكة إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر ه��ذا التنظيم،
فيما أقر المدعو (ز.ك ).بأنه دخل األراضي السورية
واجتمع في الرقة مع قياديين بتنظيم «داعش» بهدف
التنسيق لعمليات أمنية تطال ال��داخ��ل اللبناني،
وأنهم قاموا بإنشاء غرفة عمليات موحدة في مخيم
عين الحلوة بهدف ربطها بكل المجموعات اإلرهابية
المنتمية إلى «داع��ش» والمنتشرة داخل المخيمات
الفلسطينية في لبنان ،وكانوا يخططون الستهداف
مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين
انغماسيين لهذه الغاية ،إضافة إلى التحضير للقيام
بعمليات اغتيال تطال شخصيات سياسية لبنانية
وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في

أحياء الضاحية الجنوبية وتحديدا ً خالل فترة إحياء
المناسبات واالح��ت��ف��االت ومنها م��راس��م ع��اش��وراء،
وذلك كله بهدف إشعال وإثارة الفتنة وضرب العيش
المشترك».
أض��اف البيان« :بعد انتهاء التحقيقات معهم،
أحيلوا على القضاء المختص ،وال يزال العمل جاريا ً
لرصد وتعقب باقي أف��راد المجموعة والمحرضين
والمشتركين والمتدخلين معهم بهدف مالحقتهم
وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة».
إبراهيم
إلى ذلك ،أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم أن «ال خوف على لبنان واألمن سيبقى مستقرا ً
طالما نحن نعمل» ،مشيرا ً إلى أنه ابتدا ًء من اليوم
ّ
ستتكشف مخططات اإلرهابيين الذين تم توقيفهم أمس
في مخيم عين الحلوة «وسترون أنهم كانوا يخططون
الغتيال سياسيين» ،مشددا ً على أن «األمن العام عازم
على التصدي لإلرهابيين الموجودين داخ��ل لبنان
والدليل على ذلك التوقيفات التي تحصل يومياً».
من جهة أخ��رى ،لفت إبراهيم في حديث إلى قناة
«أن .بي .أن» ،إلى أن «جهود األمن العام في مالحقة
تجار البشر الذين يعملون على تهريب اللبنانيين
إلى الخارج بطرق غير شرعية بدأت منذ سنوات ،عبر
توقيف شبكات وأصدرنا بيانات أن هناك عصابات
تحاول اإليقاع بهم لقاء منافع مادية .ومنذ بداية العام
 2015أوقفنا آالف محاوالت التزوير للخروج من البالد
بطرق غير شرعية» ،موجها ً النداء إلى اللبنانيين بعدم
الوقوع في حيل هؤالء التجار.
وأوضح إبراهيم أن «كل خروج أو دخول شرعي إلى
لبنان نتعامل معه في شكل طبيعي ،وعائلة صفوان
كانت أوراقها الثبوتية قانونية وهي غادرت بطريقة
شرعية وليس لنا الحق بمنعها من ذلك».

ت�شييع ر�سمي و�شعبي ل�ضحايا �آل �صفوان

خالل التشييع
شيّع أهالي األوزاعي وآل صفوان ظهر أمس الضحايا السبعة في مأتم
حاشد ومهيب ،بمشاركة وزير األشغال العامة غازي زعيتر ممثالً رئيسي
مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سالم ،النائبين نوار الساحلي
وعلي المقداد عن كتلة «الوفاء للمقاومة» ،المسؤول التنظيمي لحركة «أمل»
في إقليم بيروت علي بردى على رأس وفد من القيادة وشخصيات رسمية
وسياسية وشعبية.
انطلق موكب التشييع من منزل آل صفوان باتجاه الجبانة في األوزاعي
وقد حملت الجثامين على األك��ف .وبعد أن أ ّم رئيس المجلس السياسي
لـ«حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد الصالة على الجثامين ووريت في
الثرى وسط إطالق نار كثيف.
وكان وصل بيروت في األولى والنصف من بعد منتصف الليل قبل الفائت،
الناجيان من آل صفوان ماهر ( 18عاما) وموسى ( 23عاما) على متن
الخطوط التركية.
يشار الى انه ما زال هناك مفقودان من العائلة هما وائل ومالك محمد
صفوان ،والبحث جار عنهما ،إضافة إلى موقوف لدى السلطات التركية.

كاغ جالت جنوب ًا :هدفنا تحقيق التوافق حول الـ1701

جالت المنسقة الخاصة لألمين العام لالمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ ،في الجنوب بدءا ً بثكنة صور ،ثم انتقلت إلى
بنت جبيل حيث كان في استقبالها في مركز البلدية عضو كتلة
«التحرير والتنمية» علي بزي وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
الدكتور حسن فضل الله ورئيس البلدية عفيف بزي وأعضاء
بلدية بنت جبيل وفاعليات بلدية واختيارية.
بداية كانت كلمة ترحيبية لرئيس البلدية فاعتبر «أن منطقة
بنت جبيل تعيش مرحلة من االستقرار واألمن وذلك بفضل معادلة
الجيش والشعب والمقاومة».
ثم تحدث النائب بزي الذي أكد أنّ «العالقة بين أهل الجنوب
وقوات يونيفيل ،هي عالقة ود وصداقة ال بل عالقة زواج ويجمعنا
قاسم مشترك هو الشهادة ،حيث سقط على أرض الجنوب الكثير
من شهداء يونيفيل ،وهذه العالقة يؤكد حسن استمرارها كل من
الرئيس نبيه بري وحزب الله».
ثم تحدث النائب فضل الله الذي أكد «أنّ شعبنا يملك إرادة
الصمود والبقاء والتغيير في مقابل إرادة العدو الصهيوني في
القتل والتدمير كما يحصل اآلن في غزة .نحن في لبنان نرغب دائما ً
أن نعيش باستقرار وأمن وهدوء ،لكن المشكلة ليست من طرفنا
بل هي من الطرف اإلسرائيلي الذي يرتكب الخروق باستمرار،

ور�شة للعدو تقيم نقاط ًا في وادي هونين
وكالب �شاردة ّ
تع�ض مواطنين من عدي�سة
مرجعيون ـــ رانيا العشي
واص��ل��ت ورش���ة أش��غ��ال لجيش
العدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،أع��م��ال حفر
وتجريف التربة في وادي هونين على
مقربة من السياج التقني الفاصل بين
لبنان وفلسطين المحتلة قبالة بلدتي
مركبا وحوال– قضاء مرجعيون،
حيث شوهدت ث�لاث جرافات قرب
نقطة مراقبة لجيش العدو تجرف
التربة وترفع سواتر ترابية تمهيدا ً
الستحداث نقاط مراقبة أخرى .في
وسعت إحدى الجرافات الطريق
وقت ّ
العسكري الترابي المحاذي للسياج،
في ظل حماية من آليات عسكرية
رابطت في محيط األشغال وانتشار
عدد من الجنود «اإلسرائيليين» خلف
الدشم.
وت��راف��ق��ت األش��غ��ال م��ع تحليق
طائرة استطالع من دون طيار في
أجواء تلك المنطقة وفوق مرجعيون
وقرى العرقوب.
وف��ي سياق آخ��ر ،هاجمت كالب

أشغال وحفريات للعدو في وادي هونين
ش����اردة س��ت��ة أش��خ��اص م��ن بلدة
ع��دي��س��ة – ق���ض���اء م��رج��ع��ي��ون،
يقطنون منازل قريبة من السياج
التقني الفاصل مع لبنان ،فأصابتهم
ب��ج��روح .ع��رف منهم :سكنة ح،.

خديجة ط .والطفل حسن ر4( .
س���ن���وات) ،ن��ق��ل��وا إث��ره��ا إل���ى أح��د
مستشفيات النبطية للمعالجة خوفا ً
من أن تكون تلك الكالب مريضة بداء
ال َكلَب.

�سورية بعد قمة ( ...تتمة �ص)1
وفقا ً للمشيئة الغربية بقوة إشاعة الفوضى او
توظيف اإلرهاب ،وبدون ذلك ال تعاون مع الغرب
وحلفائه .والحرب التي بدأتها روسيا وسورية
معا ً ستستمر؛ أما المسار السياسي الذي يشكل
الحلقة التالية للحرب على اإلره���اب ،فـ«النصر
الذي لن يح ّل ك ّل المشاكل سيهيّئ الظروف لعملية
س��ي��اس��ي��ة» ،يشترط بوتين أن��ه��ا يجب أن تض ّم
ك�� ّل م��ك��ون��ات الشعب ال��س��وري ،وت��ت��رك للشعب
ال��س��وري اختيار حكامه ،بمشاركة دولية بناءة
بعيدة عن االبتزاز والتهديد .والقصد واضح هنا،
ال��ذه��اب إل��ى صناديق االق��ت��راع بمشاركة دولية
���ي،
إيجابية كشاهد وض��ام��ن ال كمتدخل ووص ّ
ليكون متاحا ً عندها بدء المسار الثالث وهو مسار
إعادة اإلعمار والبناء االقتصادي بصفته الطريق
الوحيد لمنع تدفق المزيد من الالجئين وتأمين
عودة الذين فرضت الحرب عليهم النزوح.
 ع��م��ل��ي��ا ً ي���وزع ال��رئ��ي��س ب��وت��ي��ن رس��ائ��ل��ه إلىاألميركيين واألوروبيين ودول المنطقة ،فيقول
للجميع تعالوا لنتعاون في الحرب على اإلرهاب
وننتصر بإخالص؛ وإال فنحن ماضون معكم أو
بدونكم ،والنصر وح��ده ب��اب العملية السياسية
التي يجب أن تت ّم لبلوغ انتخابات يشارك العالم

ف��ي تهيئة ظ��روف��ه��ا وض��م��ان ن��زاه��ت��ه��ا وتكافؤ
ال��ف��رص ف��ي��ه��ا ل��ي��ص��ل ص���وت ال��ش��ع��ب السوري
وإراداته عبرها ،فال يملك أحد حق التدخل والقول
بمن يقبل وم��ن يرفض أن يحكم س��وري��ة ،فتلك
مشيئة السوريين ،وما يملكه العالم هو مساعدتهم
للتعبير عن هذه المشيئة بأوسع مشاركة وأش ّد
الشروط شفافية ونزاهة ،ويقول لألوروبيين ال
تتأخروا عن الشراكة في المسارين األول والثاني
بهذه الشروط ،ألنكم أصحاب مصلحة بالشراكة
في المسار الثالث االقتصادي لضمان ح ّل قضية
الالجئين ،وكلما تسارع المساران األول والثاني،
صار الثالث ممكنا ً وسريعاً.
 سورية تسير بعد القمة نحو أولوية واحدةوفقا ً لكالم بوتين ،هي ترجمة الميدان لمعادالت
الحرب حتى تحقيق النصر ،وعلى الذين يتل ّهون
ب��وض��ع ال��ش��روط ع��ل��ى دور ال��رئ��ي��س األس���د أن
ي��ف��ه��م��وا أن ال ب��ح��ث اآلن ب���ح��� ّل س��ي��اس��ي قبل
النصر العسكري ،وأنه عندما يحين أوان البحث
سيكون دور الخارج محددا ً بالمؤسسات الدولية
للمساعدة على تهيئة شروط االنتخابات وضمان
معاييرها.
ناصر قنديل

وق����ع ت��ج�� ّم��ع رج�����ال األع���م���ال
ب��رئ��اس��ة
اللبنانيين()RDCL
ال��دك��ت��ور ف���ؤاد زم��ك��ح��ل ،وجمعية
الرابطة اللبنانية لسيدات األعمال
( )LLWBبرئاسة السيدة أسمهان
الزين ،اتفاقية شراكة ( )MoUتهدف
إلى دعم التعاون بين الجمعيتين.
وقال زمكحل بعد توقيع االتفاقية:
«نحن نؤمن ب��أنّ لسيدة األعمال
اللبنانية دورا ً ك��ب��ي��را ً ف��ي النمو
االقتصادي في بلدنا .فهي تتمتع
باإلبداع المتطور وبروح المغامرة،
كما لديها دقة مذهلة في التفاصيل.
ال تهزمها الصعوبات إطالقا ً وهي
مثابرة للغاية ،وهنا يكمن مفتاح
وس ّر النجاح».
وأس��ف ألنّ معدل البطالة بين
النساء ف��ي لبنان «مرتفع بشكل
م��ف��رط وق��د وص��ل إل��ى نسبة 35
ف��ي ال��م��ئ��ة» .وأض�����اف« :إن����ه أم��ر
مخيف ومثير للقلق ،وبالتالي من
واجبنا أن نشجع عمالة اإلن��اث في
شركاتنا (ب��دوام كامل أو جزئي)،
وأن نشجع المرأة وأن نستثمر في
شركات ناشئة أسستها نساء لديهن
إمكانات عالية .وعلينا أيضا ً تعزيز
إنشاء شركات جديدة صغيرة جدا ً
 microentreprisesأو متوسطة
وصغيرة ( )SMEوالتي من شأنها
تحريك ن��وع االقتصاد السائد في
بلدنا».

زمكحل والزين خالل توقيع االتفاقية
ث��م تحدّثت ال��زي��ن فقالت« :إنّ
ما يجمعنا هو المهنية فى العمل،
وال��م��ب��ادىء المشتركة مثل العمل
الدائم لفتح نوافذ وفرص عمل جديدة
للشباب وال��ش��اب��ات اللبنانيين،
وتطوير القدرات ،والعمل على زيادة
ع��دد النساء العامالت ف��ى لبنان،
ومنحهن الفرص المالئمة للتقدم فى
ميادين عملهن ،والتعاون المطلق
لبناء بيئة مهنية خالية من الفساد».
وأك����دت ض����رورة «ال��ع��م��ل على

تشجيع الرياديات والرياديين من
شبابنا على الخلق واإلبداع من خالل
التدريب والمتابعة وتعريفهم على
الشبكات العاملة فى لبنان والخارج،
ك � ّل حسب حاجاته واختصاصه،
وتبادل الخبرات وعقد المؤتمرات
تحت مظلة واحدة ولغايات مشتركة،
والتعاون الدائم على تنفيذ الدراسات
واألب��ح��اث ال�لازم��ة من أج��ل تطوير
المهنية في العمل ،وإرساء الشفافية
مع تبادل الخبرات».

«بدنا نحا�سب» �أمام «�سوكلين» و«الكهرباء»

بتطور وازدهار المنطقة
�أعربت عن �سرورها
ّ

والجيش هو من يحفظ األمن في هذه المناطق بالتعاون مع قوات
يونيفيل ومع الشعب ،ولكن نقول وبكل أسف أن دور قوات يونيفيل
أصبح إحصائيا ً ونحن ننقل إلى حضرتكم الشكاوى نفسها التي
كنا ننقلها لمن جاؤوا قبلكم ونأمل منكم نقل هذه الصورة على
حقيقتها إلى األمين العام لتكون تقاريره محاكية للواقع».
وحول مسألة النازحين السوريين قال« :ال يمكن معالجة هذه
القضية بتقديم المساعدات اإلنسانية فقط ،بل بوأد السبب الذي
هو المجموعات التكفيرية التي تنبغي محاربتها والقضاء عليها
بدال ً من دعمها».
وألقت كاغ كلمة عبرت في مستهلها عن سرورها بما «رأته من
تطور وازدهار في هذه المنطقة والتي زارتها في العام  2008بعد
انتهاء الحرب وعن تقديرها للشعب اللبناني الذي يمتلك التصميم
واإلرادة على النهوض».
وقالت« :هدف زيارتي اإلطالع على األوضاع عن كثب ،وتعميق
االتصاالت مع الجميع ،حيث مع كل تقرير ترسله يونيفيل حول
القرار  1701من المهم أن نتفهم ما يشعر به ممثلو السلطات
المحلية والسكان .وتقاريرنا مبنية دائما ً على الوقائع ويمكنني أن
أؤكد استقالليتها».
وأضافت« :هدف زيارتي أيضا ً تحقيق التقدم والتوافق حول

زمكحل يوقع اتفاقية �شراكة
مع الرابطة اللبنانية ل�سيدات الأعمال

القرار  .1701وما أراه من استقرار في جنوب لبنان غير مسبوق
باستثناء األحداث التي حصلت في كانون الثاني الماضي ،وهذا
االستقرار هو لمصلحة لبنان والشعب اللبناني ونحن نثني على
كل األطراف التي ساهمت في خلق هذا االستقرار من قوات يونيفيل
وجيش لبناني وكل لبنان ،فجنوب لبنان هو دائما ً في نطاق
اهتماماتنا أكان من الناحية األمنية أو االقتصادية أو االجتماعية،
والتأزم هنا وارد في كل حين ولكن كل األطراف تؤكد لنا العمل
على استيعاب خطورة األوضاع ومنع التدهور».
وتابعت« :بالنسبة لألمم المتحدة فدورها قد توسع منذ العام
 2006وهناك مسؤولية علينا من اجل دعم النازحين السوريين
الذين يشكلون عبئا ضخما وانا ادعو دائما جميع البلدان إلى
مساعدة لبنان على تحمل هذا العبء».
وتابعت« :لقد قمت بزيارة جبل محسن وباب التبانة وعكار
والبقاع ومناطق أخ��رى؛ واليوم أزور الجنوب وقد وجدنا أن
هناك الكثير من اللبنانيين الفقراء الذين يستحقون المساعدة كي
يشعروا باألمل في وطنهم وال يكون البديل هو الهجرة».
ثم جالت في سوق الخميس في بنت جبيل وزارت التعاونية
الزراعية بعدها جالت على الخط االزرق بمواكبة قوات اليونيفيل
والجيش اللبناني.

ن����ف����ذت ح���م���ل���ة «ب���دن���ا
ن��ح��اس��ب» ،اع��ت��ص��ام�ا ً أم��ام
م��ب��ن��ى ش��رك��ة «س��وك��ل��ي��ن»
متهمة الشركة بالفساد.
وطالبت الحملة بكل ما لم
تقم به «سوكلين» وهو اآلتي:
 - 1الفر ز من المصدر ،وهو
أمر من الممكن أن يبدأ حاالً.
 - 2وق�����ف اس��ت��ع��م��ال
الشاحنات الكابسة.
 - 3وقف الطمر العشوائي
القاتل.
 - 4إن��ش��اء معامل الفرز
وال��م��ع��ال��ج��ة ال��م��س��ت��دام��ة
للنفايات.
 - 5رفع النفايات من أمام
بيوتنا حاالً.
كما نفذت الحملة اعتصاما ً
أم��ام مؤسسة الكهرباء في
منطقة النهر احتجاجا ً على
وضع الكهرباء المتردي.

الفتة رفعها المعتصمون أمام سوكلين

الرباعي ( ...تتمة �ص)1
لقاء فيينا
ّ
وأض��اف��ت« :وه��ذا م��ا نعكف
ع��ل��ى دراس���ت���ه .وم���ن ث��� ّم ف��إنّ
االنتقال يجب يقينا ً أن يكون
فيه األسد وسيكون جزءا ً من
مرحلة البداية».
ال��ت��ط�� ّور األب���رز ك��ان الكالم
ال���ذي ق��ال��ه ال��رئ��ي��س الروسي
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ع��ن شروط
الح ّل السياسي وربطه بالنصر
على اإلره���اب ودع��وت��ه الغرب
ّ
للكف عن النفاق واالزدواجية
ف���ي ال��ن��ظ��ر إل���ى ه���ذه ال��ح��رب،
داع���ي���ا ً إل����ى وح����دة الجيشين
العراقي والسوري وك ّل القوى
الجدّية في محاربة اإلره��اب،
أي اب���ت���زاز أو
م���ؤك���دا ً رف��ض��ه ّ
ت��ه��دي��د ف���ي دور ال���خ���ارج في
المساعدة على الح ّل السياسي
ال����ذي ي��ج��ب أن ي��ن��ح��ص��ر فيه
دور غ���ي���ر ال����س����وري����ي����ن في
م���س���اع���دة ال���س���وري���ي���ن على
ت��ق��ري��ر م��ص��ي��ره��م ورئاستهم
ومؤسساتهم بأنفسهم دون
وصاية أو تدخل.
ف����ي ل���ب���ن���ان ت��س��ت��م�� ّر دوام�����ة
الضياع والتأجيل ،م��ن رئاسة
الجمهورية وجلسات االنتخاب
الروتينية لتنتقل إل��ى الحكومة
العاجزة عن ح ّل مسألة النفايات،
وال��م��ؤج��ل��ة م���ن اس��ت��ح��ق��اق إلى
ملحا ً
آخر ،بينما ال يبدو الحوار ّ
ويحتمل المزيد من التحضير،
ليتقدّم الضغط بتصنيف لبنان
على الالئحة السوداء لدى البنك
ال���دول���ي وال��م��ؤس��س��ات المالية
ال��م��وازي��ة ،م��ا ل��م تنعقد جلسة
ت��ش��ري��ع��ي��ة ص�����ارت ض���روري���ة
ل��ل��ب��ت ب��ال��ق��روض ال��ت��ي تنتظر،
ف��ي��م��ا ت���ت���رك���ز ال���م���س���اع���ي على
ب���ل���ورة ص��ي��غ وس��ط��ي��ة تضمن
انعقاد الجلسة الموعودة بأق ّل
الخسائر.

بري تك ّفل تبريد األجواء

ت��ؤك��د م���ص���ادر س��ي��اس��ي��ة أن
األج������واء اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال ت��وح��ي
بالتصعيد الداخلي في لبنان»،
وتشير إلى «أن إيران والسعودية
عملتا على ضبط اإلي��ق��اع بين
حزب الله وتيار المستقبل وتك ّفل
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
تبريد األجواء بين الطرفين لكون
ال بديل عن ال��ح��وار في الظروف

ال��راه��ن��ة .غير أن ذل��ك ل��م يمنع
رئ��ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب محمد رعد من تأكيد أ ّنه
«إذا ك��ان هناك م��ن أم��ن يتغنى
ب��ه وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات
نهاد المشنوق فهو األم��ن ال��ذي
حققته المقاومة م��ن خ�لال منع
التكفيريين من إنشاء إم��ارة لهم
تصل إل��ى ال��س��اح��ل اللبناني».
وقال رعد خالل مجلس عاشورائي
ف��ي ال��س��ك��س��ك��ي��ة  -ال��زه��ران��ي:
«نحن الذين نحفظ للبنان سلمه
الداخلي ول��وال حضور المقاومة
وج��ه��وزي��ت��ه��ا ل��م ينعقد ال��ح��وار
ول��م تتشكل حكومة» ،و»ال حدا
يربّح حالو جميلة ،ال بالحوار وال
بالحكومة» .وأشار رعد إلى «أنّ
اللبنانيين يريدون رئيسا ً سياديا ً
ول���ه ت��اري��خ س��ي��ادي وحيثية
شعبية ول��ي��س محل ره���ان ألي
من القوى األجنبية ويملك أجندة
وطنية».

تنسيق قواتي ـ عوني
في تشريع الضرورة

إلى ذلك تصدّر تشريع الضرورة
االتصاالت والمشاورات بين الكتل
ال��س��ي��اس��ي��ة لتنسيق ال��م��واق��ف
بانتظار أن تتبلور الصورة عقب
جلسة هيئة مكتب المجلس يوم
الثالثاء المقبل .وشكل تشريع
الضرورة محور لقاء رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال
عون ومسؤول جهاز اإلع�لام في
القوات ملحم الرياشي في الرابية
م��وف��دا ً م��ن رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات
سمير جعجع بحضور النائب
إبراهيم كنعان.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن البحث
تناول الجلسة التشريعية التي
ينوي الرئيس بري الدعوة إليها
مطلع ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي المقبل،
لجهة تنسيق المواقف في شأن
ت��ش��ري��ع ال���ض���رورة ال���ذي يعني
القوانين المتعلقة باالنتخابات
النيابية واس��ت��ع��ادة الجنسية
اللذين يدخالن ضمن إطار تكوين
ال��س��ل��ط��ة» .وش���دّد المجتمعون
على «أن المشاركة تتوقف على
مضمون جدول األعمال».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أك���دت
م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن
ه��ن��اك ات��ج��اه �ا ً ل��ح��ض��ور التيار
الوطني الحر الجلسة العامة،
بخاصة بعد الحديث عن إمكان
إدراج قانون الجنسية على جدول
األع��م��ال ،ألن��ه ق��د ي��ك��ون جائزة
ت��رض��ي��ة ل��ع��ون ب��ع��د النكسات
المتتالية التي تع ّرض لها وآخرها
عدم إنجاز الترقيات».

ال قانون انتخاب
بغياب الرئيس

وأكدت مصادر تيار المستقبل
لـ«البناء» «أن تشريع الضرورة
يجب أن يقتصر على اقتراحات
القوانين ال��ت��ي تمس المصالح
ال��ح��ي��ات��ي��ة ل��ل��م��واط��ن واألم����ور
المالية م��ن ق��روض واتفاقيات
واالستحقاقات النقدية والتصنيف
االئ��ت��م��ان��ي ،إذ ي��ج��ب أن نأخذ
بعين االعتبار المخاطر المالية
الكبيرة على لبنان ونضعها في
األولوية» .وأشارت المصادر إلى
«أن تيار المستقبل ال يضع فيتو
على إدراج قانون االنتخاب على
جدول األعمال ،لكننا نؤكد أنه ال
يجوز إقرار أي قانون انتخاب في
غياب رئيس للجمهورية» ،مشيرة
إلى «أن اقتراح قانون استعادة
الجنسية كما هو مطروح ال يفي
بالغرض ،فهذا االقتراح يتطلّب
الكثير من التعديالت».

النفايات متع ّثرة

إل��ى ذل��ك ،أمهل وزي��ر الزراعة
الكتل السياسية أسبوعا ً لالتفاق
على مطمر في البقاع الشمالي،
وإال فإن الخطة ستتوقف وسيعلن
تخلّيه عن متابعة ملف النفايات،
م��ع��ت��ب��را ً أن ال��م��ط��ب ال���ذي يقف
عائقا ً أمام الخطة سياسي وليس
ب��ي��ئ��ي�اً» .وأع��ل��ن رئ��ي��س مجلس
الوزراء تمام سالم أمام زواره أن
«معالجة م��وض��وع النفايات ال
ت��زال متعثرة بسبب التجاذبات
القائمة بين القوى السياسية»،
معلنا ً ان��ه «إذا ل��م يحصل حل
ج��ذري خ�لال أي��ام فإنه سيتخذ
الموقف المناسب».
وأك�����د وزي�����ر اإلع��ل��ام رم���زي
جريج ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن الرئيس
س�ل�ام ل��ن ي��ب��ق��ى م��ت��ف��رج �ا ً على
مجلس وزراء عاطل ع��ن العمل
بشك ٍل ك��ام��ل ،وال���ذي ل��ن يكون
ل��ه ج��دوى إذ ل��م يستطع إيجاد
ح��ل ألزم��ة ال��ن��ف��اي��ات» .وأوض��ح
ج��ري��ج «أن س�ل�ام ي��ت��ري��ث قبل
اتخاذ أي ق��رار وسينتظر األي��ام
القليلة المقبلة ليبني على الشيء
م��ق��ت��ض��اه» .ودع���ا ج��ري��ج جميع
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة إل���ى تح ّمل
مسؤولياتها ف��ي إن��ج��اح الحل
رجح جريج
ألزمة النفايات» .وإذ ّ
أن يقدّم سالم استقالته  ،لفت إلى
غ��ي��اب رئ��ي��س الجمهورية ال��ذي
م��ن المفترض بحسب الدستور
أن يقبلها ويدعو إلى استشارات
نيابية ج��دي��دة لتكليف رئيس
يشكل حكومة جديدة ،ما يحول

الحكومة إل��ى تصريف أعمال».
وش�����دّد ج��ري��ج ع��ل��ى «أن ه��ذه
الحكومة تمثل الشرعية بالنسبة
للمجتمع الدولي في غياب رئيس
الجمهورية وه��ي التي تتواصل
مع جميع الدول ،لكن لكي تستمر
يجب أن تكون منتجة داخليا ً ال أن
تبقى معطلة».
وعلمت «ال��ب��ن��اء» م��ن مصادر
وزاري����ة أن عرقلة ن��ج��اح خطة
ال��ن��ف��اي��ات م��رده��ا إل��ى العقبات
ال��ت��ي ظ��ه��رت أم���ام إي��ج��اد موقع
لمطمر ف��ي سلسلة جبال لبنان
الشرقية» .وإذ لفتت المصادر
إلى «أن المطمرين االول والثاني
غ��ي��ر ص��ال��ح��ي��ن ج��ي��ول��وج��ي��ا ً
وبيئياً» ،لفتت المصادر إلى «أن
ٍ
مستوف الشروط
المطمر الثالث
الصحية إال أن القوى السياسية
في المنطقة استمهلت فترة زمنية
لر ّد الجواب بسبب وجود عراقيل
لناحية رفض األهالي إقامة مطمر
في منطقتهم».

معامل لفرز النفايات
بدال ً من المطامر

واستغرب رؤس��اء االت��ح��ادات
ال��ب��ل��دي��ة ورؤس������اء ال��ب��ل��دي��ات
والفعاليات الحزبية المعنية
وال��ن��ق��اب��ات ال��زراع��ي��ة وهيئات
المجتمع المدني في البقاع إصرار
الحكومة وال��وزي��ر أك��رم شهيّب
واللجنة البيئية على استحداث
م��ط��ام��ر ف���ي ال��ب��ق��اع مخصصة
ل��ن��ف��اي��ات ب��ي��روت ،متسائلين:
«لماذا ال تعتمد خطة إنشاء معامل
لفرز النفايات بدال ً من المطامر؟».
ولفتت مصادر بقاعية معنية
ب��ه��ذا األم���ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى «أن
ال��ح��ك��وم��ة تتعمد ط��م��ر ال��ب��ق��اع
ب��ال��ن��ف��اي��ات ب����دال ً م��ن م��ش��اري��ع
إنتاجية من خ�لال معامل الفرز
والتي تشغل عشرات العائالت
وت��ع��ود ب��ال��م��ن��ف��ع��ة ع��ل��ى صعد
مختلفة ال سيما على إنتاج الطاقة
الكهربائية» ،م��ش �دّدة على «أن
خطة شهيب المزعومة لم تلحظ
ولم ِ
تأت على ذكر معامل الفرز».
وذ ّك���رت المصادر نفسها بأن
م��ع��م��ل ال��ف��رز ف��ي زح��ل��ة سيبدأ
ال��ع��ام ال��م��ق��ب��ل بعملية توليد
الطاقة الكهربائية التي ستكون
لمصلحته ،أي س��ي��ك��ون معمل
ال��ف��رز م��ك��ت��ف��ي�ا ً ذات���ي���ا ً بالطاقة
التشغيلية الكهربائية» .من هنا
لفتت المصادر إل��ى ض��رورة مثل
ه��ذه ال��م��ش��اري��ع اإلن��ت��اج��ي��ة ب��دال ً
من مشاريع الحكومة وخططها
البيئية المميتة على شاكلة خطة
شهيب».

وتابعت المصادر «لو أن خطة
الحكومة ووزير الزراعة لحظا في
خطتهما إقامة معامل فرز للنفايات
في البقاع لما كانت تلك الهجمة
الشرسة والعارمة من أبناء المناطق
التي تشهد جملة من االعتراضات
ال��ي��وم��ي��ة» .ف��ال��ب��ق��اع وال��ن��ف��اي��ات
الموجودة في ق��راه ال مشكلة في
حلّها من خ�لال استحداث معامل
فرز وتشغيل عشرات العائالت .أما
مشكلة بيروت ،فالذي صنعها منذ
سنين ونهب ث��روات الخزينة من
خالل صفقات النفايات المشبوهة
والملونة بسياسة تيار المستقبل
على م��دى سنوات والتي تحدّثت
معلومات عن  13مليار ليرة يجد
لها ال��ح��ل ،ب��دال ً م��ن الصياح على
أطالل البقاع».

شرعي «داعش»
توقيف
ّ
في عين الحلوة

أم��ن��ي��اً ،ت��م � ّك��ن األم����ن ال��ع��ام
وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية
م��ن توقيف ال��م��س��ؤول الشرعي
ل��ت��ن��ظ��ي��م داع����ش اإلره���اب���ي في
مخيم عين الحلوة الفلسطيني
جهاد فضل َكعْ وَش ومعه شقيقه
والفلسطيني (ع.خ ).وأف���راد
آخ��ري��ن ك��ان��وا ي��ش��ك��ل��ون شبكة
إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا
التنظيم اإلرهابي وكانت تخطط
للقيام بعمليات تفجير تستهدف
الداخل اللبناني .وكانوا يخططون
الستهداف مراكز وحواجز الجيش
اللبناني وتجهيز انتحاريين
انغماسيين لهذه الغاية ،إضافة
إل��ى التحضير للقيام بعمليات
اغ��ت��ي��ال ت��س��ت��ه��دف شخصيات
سياسية لبنانية وفلسطينية
وت��ج��ه��ي��ز وت��ف��خ��ي��خ س���ي���ارات
لتفجيرها ف��ي أح��ي��اء الضاحية
الجنوبية وت��ح��دي��دا ً خ�لال فترة
إحياء المناسبات واالحتفاالت
ومنها م��راس��م ع��اش��وراء ،وذل��ك
كله بهدف إشعال الفتنة وإثارتها
وضرب العيش المشترك.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط��ل��ب ف�����وزي ت��وف��ي��ق ع��ي��د بصفته
الشخصية سند تمليك ب��دل ض��ائ��ع عن
حصته في العقار  2561بيصور
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

