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حمليات � /إعالنات
اجتمعت في مكتب «القومي» في ملبورن

فيينا :م�شروع لجنة ( ...تتمة �ص)1

المعنيين بمتابعة التفاوض حولها ،إننا دخلنا
في البحث بمشروع الالمركزية اإلداري��ة
م��ن حيث ال ن���دري ،وص���ارت الحسابات
االن��ت��خ��اب��ي��ة ح��اض��رة ف��ي ت��رس��ي��م خرائط
المناطق التي ستدمج في مخطط النفايات،
والتي يبدو أنها تتجه نحو تقسيم جبل لبنان
إلى قسمين ،وكذلك سائر المحافظات شماالً
وبقاعا ً وجنوبا ً باستثناء بيروت ،وتولي ك ّل
منطقة جديدة أو محافظة جديدة ـ ـ قديمة،
أمر نفاياتها ،ما دفع الوزير للقول ربما هذا
يعني أنّ الحظوظ تبتسم لمشروع رئيس
مجلس النواب على أساس تسع محافظات
والنظام المختلط بين النسبي واألكثري إذا
أخذنا اإلسقاط للدوائر وتقسيماتها على
المشاريع االنتخابية المتداولة.

شه ّيب ُيمهل للسبت
ولك ّل قضاء نفاياته

يترقب اللبنانيون نتائج محادثات اللجان
الوزارية (المفتوحة) مع رئيس الحكومة تمام
سالم وكيفية الخروج بنتائج مرضية لجميع
األطراف ،والتي أخذت منحى «التطييف» بدال ً من
إيجاد حلول لألزمة «الكارثية».
وف��ي��م��ا ب���دأ م��ف��ع��ول «ال��ف��ش��ل» ف��ي الحلول
الجذرية يسري في عروق تلك اللجان ،والتي
مدّدت المهلة إلى الساعات الـ 24المقبلة ،فإن
االتجاه وفق مصادر مق ّربة من المجتمعين في
السراي الحكومية لـ«البناء» ،أقرب إلى «تطبيق
الالمركزية اإلداري���ة للنفايات» ،وه��ي أشبه
بالمعالجة على طريقة «األقضية» ،أيّ «أنّ ك ّل
قضاء يعالج نفاياته بمعزلٍ عن مطامر خطة
أكرم شهيّب».
وتستم ّر االت��ص��االت حتى ي��وم غ��د السبت
الموعد الذي ضربه وزير الزراعة أكرم شهيّب
لعقد مؤتمر صحافي يعلن خالله نجاح أو فشل
المفاوضات التي أجراها مع المكونات السياسية
في ش��أن الخطة ،على أن تعقب ذل��ك مكاشفة
سيقدّمها رئيس الحكومة تمام سالم للبنانيين
األسبوع المقبل سيس ّمي فيها المعرقلين للخطة.
وأكد شهيّب أنّ قرارا ً بعقد جلسة لمجلس الوزراء
س ُيتخذ خالل ساعات إذا نجحت المشاورات ،من
منطلق أنّ الخطة تشاركية وغير مناطقية» ،الفتا ً
إلى «أنّ حزب الله وحركة أمل قاما بما عليهما في
ما يتعلق بهذا الملف».

نقسم
بو صعب :لماذا ّ
في النفايات؟

وك��ان��ت تكثفت االج��ت��م��اع��ات ف��ي ال��س��راي
الحكومي بين شهيّب ووزي��ر المال علي حسن
خليل ووزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور برئاسة
س�لام من دون التوصل إل��ى نتائج ملموسة،
وسبق ذلك اجتماعان منفصلين عقدهما وزير

التربية الياس بوصعب مع شهيّب وس�لام.
وأكد بوصعب لـ«البناء» «أنّ ثمة إيجابية طرأت
أع��ادت خطة شهيّب األساسية لتشمل المتن
وك��س��روان ف��ي ال��ح � ّل» ،مشيرا ً إل��ى «صعوبة
تمرير الخطة في مجلس ال���وزراء بغياب ح ّل
يشمل المتن وك��س��روان» ،الفتا ً إلى «أن��ه تم ّنى
على رئيس الحكومة ووزي��ر الزراعة التعاون
إليجاد ح ّل يشمل هاتين المنطقتين» ،مستغربا ً
«كيف يمكن استبعاد المتن وكسروان اللذين من
ناحية أخرى يغذيان بيروت بالكهرباء فنحن
نقسم في
نتشارك في الكهرباء والماء فلماذا
ّ
المرجح «أن
ملف النفايات»؟ وأشار إلى «أنه من
ّ
يت ّم االتفاق على إقامة مطمرين في عكار (سرار)
والجنوب وإعادة العمل بصورة مؤقتة في مطمر
الناعمة».

«ك ّل ديك عَ مزبلتو ص ّياح»

وعلمت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر مطلعة «أنّ
الح ّل يقوم على طريقة «أن ك ّل ديك على مزبلتو
صياح» ،مشيرة إلى «أنّ حركة أمل وحزب الله
تعهّدا بإيجاد ح ّل لنفايات البقاع والضاحية».
وش���دّدت كتلة ال��وف��اء للمقاومة على حرص
حزب الله منذ البداية على التعاون اإليجابي
لتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة األزم��ة إال أنّ
إصرار البعض على مقاربته الطائفية والمذهبية
والمناطقية لهذه المشكلة ،أدّى إلى تفاقم األزمة
وتعقيد الحلول وعرقلة التنفيذ .ودعت الكتلة
بعد اجتماعها األسبوعي إلى تفعيل عمل مجلس
النواب والحكومة ،والتزام الدستور والقوانين في
مختلف اإلجراءات والقرارات بعيدا ً عن المحاباة
أو افتعال الذرائع والمعوقات.

الالمركزية اإلدارية

وفيما جرى الحديث أمس عن «أنّ عقدة إقامة
مطمر في البقاع أرمنية» ،أكد رئيس بلدية عنجر
ـ حوش موسى كربيت كالبكيان في اتصال مع
«البناء» «أنّ الح ّل يكمن في خطة الالمركزية
اإلدارية» والتي ُتعتبر «الح ّل األنسب واألضمن
والمستدام لمعالجة النفايات جذريا ً بعد عملية
الفرز من المصدر وتوفير األموال من الدولة».
وفيما كشف أنّ الموقِع ْين اللذين كانا مطروح ْين
إلقامة مطمرين فيهما (المصنع وكفرزبد) ت ّم
صرف النظر عنهما كلياً» ،وذلك بسبب تحركهم
كـ»بلدية عنجر وكأرمن وكحزب طاشناق»،
انطالقا ً مما يشكله المطمران من «ض��رر بيئي
وصحي على حياة الناس وعلى مصادر ينابيع
المياه في المنطقة» ،أش��ار كالبكيان إلى «أنّ
صيغة خطة شهيّب والحكومة كانت تقضي بح ّل
مؤقت سيصبح مستداما ً مع الوقت ،ومن هنا كان
رفضنا الكلي».

التلويح برواتب العسكريين
ورقة ضغط

وفيما برزت إشكالية دفع رواتب العسكريين
والقوى األمنية التي تنتظر عقد جلسة لمجلس

الوزراء لنقل المبالغ المتوجبة من باب االحتياط
إلى بند الرواتب .ذكرت مصادر عليمة لـ«البناء»
أنّ التلويح برواتب العسكريين هو ورق��ة من
أوراق الضغوط التي تستعملها بعض القوى
السياسية من أجل الدفع نحو انعقاد مجلس
ال���وزراء ،وتاليا ً مجلس النواب ،ووج��دت هذه
القوى «أنّ استعمال ورقة العسكريين قد تكون
ورقة ذات حساسية معينة لدى بعض الفئات
ّ
تعطل
المتهمة من قبل تيار المستقبل بأنها
مجلس ال����وزراء»؛ ولفتت المصادر إل��ى «أنّ
الحقيقة مخالفة لذلك ،إذ إنّ المال موجود ،ووزير
المال علي حسن خليل لديه ك ّل الحق وفقا ً لقواعد
المالية العامة واإلدارة العامة أن يدفع هذه
الرواتب من دون أيّ مساءلة».
وذكرت المصادر أنه منذ استقالل لبنان 1943
حتى اليوم مرورا ً بحرب  1975واالجتياح وتش ّتت
معتمدي القبض ،والصعوبات في نقل األموال بسبب
الوضع األمني ،بقيت الرواتب ُتدفع في مواعيدها».
ورأت المصادر «أنّ األم��ر الوحيد الممكن في هذا
المجال هو عدم دفع زيادات وتعويضات وبدالت
غير ملحوظة في روات��ب العسكريين» .وش�دّدت
المصادر على «أنّ حواالت رواتب العسكريين ت ّم
التوقيع عليها من المسؤولين في وزارة الدفاع
والمالية االثنين في العشرين من الشهر الحالي،
وأنها ستح ّول إلى حسابات العسكريين بين اليوم
والغد كما تجري العادة يومي الثالثين والحادي
والثالثين من ك ّل شهر».

«الوطني الحر»
إلى الحكومة والمجلس

وعلمت «ال��ب��ن��اء» أنّ التيار الوطني الحر
سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب،
وف��ي جلسة مجلس ال���وزراء ،إذا تق ّرر عقدها،
فـ»الحكومة أمام معضلة دفع رواتب العسكريين
وأيّ عرقلة النعقاد جلسة مجلس الوزراء س ُتعتبر
وكأنه استهداف للجيش وباقي األجهزة األمنية
خص الجلسة
التي لم تقبض رواتبها .وفي ما
ّ
التشريعية ،أشارت مصادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» إلى «أنّ المشاركة باتت شبه مؤكدة
إذ إنّ مشروع قانون استعادة الجنسية أدرج
على جدول األعمال» ،الفتة إلى «أنّ المشاورات
اآلن ت��دور ح��ول  19اقتراحا ً وم��ش��روع قانون
بشأن االنتخابات ،وهناك استحالة لمناقشتها
كلها ،ل��ذا البحث في إمكانية مناقشتها ،لكن
يلزمها وقت لالتفاق على واحد منها ،وإذا حصل
سيتم إقراره»؛ وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أنّ فريق  14آذار متخ ّوف من إقرار أيّ قانون
انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية ،لذا
فإنّ الجلسة النيابية ستحصر فقط في استعادة
الجنسية الذي لن يُق ّر نظرا ً للخالف الدائر حوله،
وفي القروض والمساعدات المالية».
أمنياً ،استهدف الجيش اللبناني بـ 3صليات
من راجمات الصواريخ ،اجتماعا ً لمسؤولين
من «جبهة النصرة» في منطقة وادي الخيل في
جرود عرسال ،وحقق إصابات مؤكدة.

من جنيف �إلى فيينا ( ...تتمة �ص)1
لتمييع الشراكة اإليرانية التي ك��ان منعها
قضية السعودية في مؤتمري جنيف ،تمييعا ً
لحجم السعودية نفسها ،التي تدرك اليوم أنّ
أي دولة
حجمها في معادلة فيينا من حجم ّ
مشاركة ،وأنّ الحشد التمييعي لمنع تح ّول
فيينا إلى مالقاة الصيغة الروسية المقترحة
بحصر اللقاء بثنائي روسي أميركي دوليا ً
ورب���اع���ي إق��ل��ي��م��ي ت��رك��ي س��ع��ودي إيراني
مصري ،جعل الحجم السعودي أصغر لكنه
لم يمنع تح ّول فيينا إل��ى مناسبة احتفالية
بالشراكة اإليرانية.
 حدث فيينا قياسا ً بجنيف هو حضورإيران ،والصحافة الغربية ال ترى في فيينا
ح��دث��ا ً إال ال��ش��راك��ة اإلي��ران��ي��ة ،اع��ت��راف��ا ً بها
كالعب ال يمكن تفاديه على مسرح الشرق
األوسط .والحدث الثاني هو حضور مصر
من خارج النادي التقليدي للذين شاركوا في
لقاءات باريس كحلفاء للسعودية ،والثنائي
اإلي��ران��ي المصري قبلة األن��ظ��ار كمشروع
نواة لنظام إقليمي ،بعد ظهور مصر كدولة
وح���ي���دة ب��ي��ن دول األغ��ل��ب��ي��ات اإلس�لام��ي��ة
الموازية إلي��ران ،تحمل نقيضا ً ثقافيا ً لنمو

التطرف ،وتظهر ق��درة على اتخاذ قرارات
تتصل بأمنها القومي بحسابات موضوعية
ع��ق�لان��ي��ة ال م���ك���ان ل�ل�أوه���ام ال��ت��رك��ي��ة وال
للجنون السعودي فيها.
 ي��ظ��ه��ر ث�لاث��ي روس���ي م��ص��ري إيرانيسيصوغ المعادالت ،مقابل ثالثي الجنون
السعودي التركي الفرنسي ،وثالثي الوسط
ال��ب��ري��ط��ان��ي اإلم���ارات���ي اإلي��ط��ال��ي ،وثالثي
��ج��ع��ي��ن ال���ع���راق���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي األردن�����ي،
ال��م��ش ّ
وتقف قطر يتيمة تندب حظها ،بينما أميركا
تتف ّرج في الكواليس تستع ّد للدور الجديد
وفهم المعادالت الجديدة وشعارها «رابح
رابح» ،أو خسارة ما ليس من الرأسمال ليس
خ��س��ارة ،لتكون فيينا فرصة للتع ّرف على
األحجام الجديدة للدول التي سينهض على
أكتافها ن��ظ��ام إقليمي ج��دي��د ،قبل أن تكون
ف��رص��ة ل��ل��ح�� ّل ال��س��ي��اس��ي ف��ي س���وري���ة ،ح ّل
يعرف الجميع أنّ صياغته تت ّم في الميدان،
وأنّ ملهاة التفاوض الراهن تشغيل للعاطلين
ع��ن ال��ع��م��ل ح��ت��ى ت��ق��ول ال��وق��ائ��ع م��ا ي��ج��ب أن
يسمعوه جيدا ً وما يمكن أن ُيبنى عليه.
ناصر قنديل

حفلة «تكاذب» ( ...تتمة �ص)1
لم يعُ د ممكنا ً من دون القبول باألسد كأمر واقع ،ومحاورته،
وإنْ بالوكالة أو بالواسطة ،أيّ من خالل حليفيه القو ّي ْين وهما
موسكو وطهران ،يعني «باي باي» شعار إسقاط األسد!...
لكن ذلك ال يعني أنّ ثمة في دمشق او موسكو او طهران من
يع ّول كثيرا ً على ما سيجري في فيينا!...
والسبب بسيط للغاية ويتك ّون من شق ْين:
األول :إنّ السوريين وهم المعنيون األوائل بقضيتهم ،وغير
المتواجدين في المؤتمر ،وكذلك حليف ْيهم األساس ّي ْين ليس فقط
ال يع ّولون كثيرا ً على المؤتمرات بقدر ما يع ّولون على الميدان،
أيّ عيونهم مشدودة الى خناصر ــــ حلب وجسر الشغور وإدلب
وك ّل الطرق المؤدّية الى الفرات والقنيطرة!...
الثاني :هم يعرفون أنّ الشياطين والمالئكة ال يمكن أن
يجتمعا على أمر مشترك فيه خير ،وأنّ هذا المؤتمر ليس سوى
كاشف أو كشاف لموازين القوى على األرض وتحديد ارتفاع
سقف العالم الذي بتنا نحن مَن يعيّنه ،أيّ جماعة المشهد
الدمشقي .وبالتالي ال يمكن أن نخلص إلى أمر مشترك مع
شياطين المشهد السوري أيّ الذين ال يزالون ممعنين في
قتل السوريين واستنزافهم وتدمير بناهم التحتية باألصالة
والوكالة.
وعليه ،فإننا نعتقد جازمين بأنّ مؤتمر فيينا الكاشف أو
الكشاف لما هو حال موازين القوى التي باتت بائنة بشكل
واض��ح وشفاف لمصلحتنا ،إال أنه لن يكون أكثر من حفلة
عالقات عامة ،بل وأكثر من ذلك حفلة «تكاذب مشترك» معروفة
تقاليدها في عالم الديبلوماسية!...
وبتحديد أكثر وبوضع النقاط على الحروف نقول:
أوالً :المعني األول بالمؤتمر وهم السوريون غير حاضرين
وغير مدع ّوين ،وهذا بح ّد ذاته وضع غير سليم ال يمكن أن يبقي
وظيفة أليّ مؤتمر يُع َقد حول سورية إال أن يلعب مجرد وظيفة
أو مهمة حفلة تكاذب مشترك عامة.
ثانياً :ليس هناك أيّ ح ّد أدنى من التوافق بين الحاضرين
على أيّ ح ّل سياسي ،كما يدّعي أع��داء الحق السوري من
أميركان وأذنابهم ،ألنّ هناك طرفا ً واضحا ً ال يزال مغ ّمسا ً ك ّل
مرافقه بالدم السوري ويعلن صراحة بأنه يريد نشر الفوضى
واإلرهاب وتمزيق الدول (راجعوا تصريح مدير االستخبارات
األميركية جون برينان)!...

ثالثاً :إي��ران دُعيت إلى المؤتمر كرها ً وغصبا ً عن رأس
األميركان ،ومن دون شروط مسبقة لغاية في نفس يعقوب
األميركي ،وليس من أجل التوافق معها على ح ّل سياسي
للمسألة السورية ،وهو ما لن يحصل معها مطلقاً.
رابعاً :الوفد اإليراني المفاوض ال يحق له مطلقا ً التفاوض
مع األميركيين بشكل ثنائي حول سورية .وهو ما أعلنه وزير
الخارجية محمد جواد ظريف فور وصوله فيينا ،نعم يستطيع
أحب هو وكيري ألف ساعة حول سورية ،لكن
أن يدردش إذا ّ
ذلك لن يفضي إلى توافقات أو قرارات تلزم أحدا ً ال في طهران
وال في سورية.
خامساً :عندما علمت إيران بحضور السعودية وقطر وتركيا
طالبت بدعوة ك ّل من عُ مَان والعراق ولبنان ،وحسب معلوماتنا
فقد ت ّمت دعوة لبنان ،وهذا يؤكد عمليا ً حضور حارة حريك في
فيينا ألنّ جبران باسيل سيمثل عمليا ً ورقة التفاهم العونية
النصراللهية ،والثالثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة.
سادساً :بناء على ما تقدّم لن يخرج من مؤتمر فيينا إذن
إال بيان حفلة التكاذب المشترك ولن يقدّم المؤتمر أيّ جديد
لمصلحة سورية أو السوريين!...
بانتظار مزيد من االنهيارات األميركية على األرض السورية
ومزيد من ك��ؤوس الس ّم التي ينبغي ألوباما تج ّرعها على
بوابات الشام ،حتى يأتي اليوم الذي ينعقد فيه أول مؤتمر
ألصدقاء سورية الحقيقيين ،أو مؤتمر الحقيقة السورية الدولي
األول على األرض السورية...
عندها نكون قد بدأنا رحلة األلف ميل نحو إعادة بناء سورية
نحب ونريد ،سورية التي ليس فيها ميليشيات وعصابات
التي ّ
مسلحة مدعومة ومسندة من «إسرائيل» وأخواتها اإلعرابية
والعثمانية ،والمطهّرة تماما ً من اإلرهاب واإلرهابيين .سورية
الدولة الوطنية الحرة المستقلة المقاومة ،يعني سورية بشار
حافظ األسد بحلّة أجمل وأبدع ،ولو كره الكارهون...
نعم ،ألنّ سورية التي تناقشون في فيينا اليوم ،أيها السادة
أكبر من هيك بكثير...
إنها بوابة العالم الجديد ،ولن يرسم فيه خط واحد من دون
مشاركة السوريين!...
بعدنا طيِّبين .قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

الأحزاب والقوى الوطنية ت�ضع خطة تح ّرك
لدعم انتفا�ضة فل�سطين ّ
�ضد العدو ال�صهيوني وهمجيته
عقد في مكتب منفذية ملبورن
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ،اجتماع ض ّم إلى منفذ
ع��ام ملبورن في صباح عبدالله،
ناموس المندوبية السياسية سايد
النكت وع��ض��و المجلس القومي
حبيب سارة ،وممثلين عن أحزاب
وق��وى وطنية وقومية ،وت� ّم خالل
االج��ت��م��اع درس س��ب��ل ال��ت��ح��رك
للتضامن مع انتفاضة شعبنا في
فلسطين المحتلة وإدان��ة اإلج��رام
الصهيوني.
ب��دأ االجتماع بالوقوف دقيقة
صمتتحيةألرواحالشهداء،وتحدث
ناموس المندوبية السياسية سايد
النكت عن أهمية بذل الجهود لدعم
انتفاضة شعبنا في فلسطين ض ّد
االحتالل «االسرائيلي» ،مؤكدا ً أنّ
المسألة الفلسطينية ه��ي جوهر
القضية القومية.
وأشار إلى أنّ صمود الشام دولة
وقيادة وجيشا ً وشعبا ً قلَب الموازين
العالمية كلها ،وإنّ صمود شعبنا في
فلسطين وتصدّيه لغطرسة العدو

االجتماع في مكتب «القومي» في ملبورن
جذب أنظار الشعوب لتتع ّرف على
حقيقة الصراع الدائر بين شعبنا
الذي يدافع عن حقه وأرضه وبين
كيان محت ّل وغاصب.
ث���م ت�����داول ال��م��ج��ت��م��ع��ون في

السبل واآلليات الناجعة إليصال
الصوت ،فق ّرروا الدعوة إلى وقفة
شموع تضامنية واستنكارية أمام
برلمان الوالية في ملبورن ،إضافة
إلى تنظيم عرائض تقدّم للبرلمان

الفيدرالي ،وإنشاء لجنة متابعة
لهذا الشأن.
ه��ذا وسيعقد اجتماع آخ��ر في
مكتب المنفذية لمتابعة العمل بغية
إنجاح التحركات.

الجي�ش يق�صف قياديي «الن�صرة» في الجرود
وتوقيف مطلوبين �أمنيين
واصل الجيش اللبناني دك معاقل المسلحين
اإلرهابيين ف��ي «جبهة ال��ن��ص��رة» ف��ي ج��رود
عرسال واستهدف مساء أم��س بـ  3صليات
من راجمات الصواريخ ،اجتماعا ً لمسؤولين
في «الجبهة» في منطقة وادي الخيل وحقق
إصابات مؤكدة.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت المديرية العامة
لألمن العام ب��دوره��ا ،في بيان أن «ف��ي إطار
متابعة ن��ش��اط��ات ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
والخاليا النائمة التابعة لها أوقفت المديرية
بناء إلشارة القضاء المختص السوري (ع.ز).

الخطيب :اقتراح ا�ستعادة الجن�سية
طائفي وفتنوي وي�ستثني الم�سلمين
استغرب أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب صمت ك ٍل من رئيس
الحكومة تمام سالم ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على «اقتراح
استعادة الجنسية الطائفي الفتنوي» ،منبّها ً من «محاولة تمريره بأسلوب
االبتزاز وباالستفادة من حالة الشلل الحكومي ومن ضمن صفقات طائفية
تتخفى بالجو السياسي المزكوم بروائح الفساد و النفايات وانعدام الخدمات».
وأ ّكد الخطيب في بيان أمس أنه «بينما قد يكون (القانون) حقا ً للمتحدرين
من أصول لبنانية إال أنه يراد به بصيغته المقترحة باطالً في تركيزه على
المتحدرين من عائالت مسيحية هاجرت إلى القارة األميركية في فترة االحتالل
الفرنسي للبنان ومستثنيا ً بذلك المسلمين المتحدرين من مناطق لبنان الحالي
والمنتشرين أي��ام حكم السلطنة العثمانية السابقة لالنتداب الفرنسي في
الحواضر التركية وأقطار عربية ض ّمت حينها مراكز دينية وإدارية جاذبة أهمها
العراق والحجاز ومصر و فلسطين» .واعتبر أن «السماح بتوظيف وتمرير
المشروع تحت عنوان إع��ادة اتصال المغتربين المتحدرين بالوطن األم في
المزايدات بين األحزاب اللبنانية المسيحية ،يشكل استفزازا ً طائفيا ً خطيرا ً في
الظروف السياسية الحالية يخدم التط ّرف اإلسالمي بالمقابل ويعبث بوحدة
الجاليات اللبنانية والعربية في المهاجر مهددا ً وحدتها وفعالياتها».
وسأل الخطيب عن «الضرورة والعجلة من قبل أفرقاء في لبنان بإبراز وسلق
مشروع كهذا في مرحلة تاريخية مأزومة يسعى فيها الكيان الصهيوني وحلفاؤه
إلى قيام دويالت طائفية وعرقية» ،داعيا ً «رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية
والعاقلين من السياسيين اللبنانيين إلى التدخل إذا لم يكن إجهاضا ً لمثل
هذه المشاريع المشبوهة فعلى األقل لضمان توجهها بتواريخها وإعالناتها و
تمويلها لجميع المتحدرين أيا ً تكن انتماءاتهم اللبنانية منذ الحكم العثماني
حتى ال تصب في ما يخطط وينفذ لتهميش وشيطنة المسلمين عموما ً والسنة
خصوصاً».

النتمائه الى مجموعة مسلحة يرأسها الضابط
السوري المنشق (ع.إ ).تنشط في مجال تجارة
األس��ل��ح��ة ،وبالتحقيق معه اع��ت��رف بقيامه
بتأمين األسلحة والذخائر على مختلف أنواعها
لمصلحة التنظيمات اإلرهابية في جرود عرسال
ب��االش��ت��راك م��ع ك��ل م��ن السوريين (ف.ف،).
(ط.ع ).و(س.ر.).
بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء
المختص والعمل ما زال جاريا ً لمالحقة باقي
المتورطين في القضية وتوقيفهم وسوقهم امام
العدالة».

وأوق��ف��ت عناصر مكتب مكافحة اإلره���اب
والجرائم المهمة في الشرطة القضائية في
الشمال ،بعد عملية رصد ومتابعة استمرت
أشهرا ً المدعو ع.م.ع .الملقب بـ»حوا» ،وهو
أح��د ق��ادة المحاور الكبار ف��ي جبل محسن.
أوقف المدعو ع .قرب نادي الضباط في منطقة
القبة ،وهو مطلوب بمذكرة توقيف صادرة عن
قاضي التحقيق العسكري في ج��رم تشكيل
مجموعة مسلحة والقيام بعمليات إرهابية
وإثارة الفتنة المذهبية وفتح معارك مستمرة
بين باب التبانة وجبل محسن.

نقوال يطالب ال�سفارة الأميركية
بتو�ضيح �أ�سباب حجب الت�أ�شيرة عنه
رد المكتب اإلعالمي لعضو تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب نبيل
ن��ق��وال على م��ا ص��در ع��ن السفارة
األميركية ف��ي ب��ي��روت «بالنسبة
ل��ل��ح��االت ال��ف��ردي��ة واالع��ت��ب��ارات
الخصوصية في ما يتعلق بعدم
منحه تأشيرة دخول إلى الواليات
المتحدة األميركية» ،فلفت إلى انه
لم يحكم عليه يوما ً بأي جريمة ال
مالية وال أدبية وال جزائية إن في
لبنان أو في فرنسا أو في أي دولة
في العالم وليس مطلوبا ً من أي

دولة في العالم».
وأشار مكتب نقوال إلى أنه «كان
ق��د زار ال��والي��ات المتحدة وكندا
مرتين في السابق من دون أي عائق،
وهو يحمل الجنسية الفرنسية منذ
أكثر من خمسة وثالثين سنة ،وقد
فوجئ بهذا القرار التعسفي بالمنع
من دون معرفة األسباب وهو كان
بصدد زيارة للقاء الجالية اللبنانية
ومؤتمر للتيار الوطني الحر في
الواليات المتحدة وكندا».
وتساءل المكتب اإلعالمي «عما

ت�أجيل م�ؤتمر فل�سطين
أعلنت الهيئات الدّاعية إلى المؤتمر العربي العام
من أجل فلسطين (المؤتمر القومي العربي ،والمؤتمر
القومي – اإلسالمي ،والمؤتمر العام لألحزاب العربية،
وهيئة التعبئة الشعبية العربية) في بيان أ ّنه «بسبب

ظروف قاهرة ،ق ّررت الهيئات الدّاعية للمؤتمر العربي
العام من أجل فلسطين ،تأجيل موعد انعقاده أسبوعاً؛
أي من ي��وم الجمعة في  ،2015/11/13إل��ى يوم
الجمعة  ،2015/11/20و ْفق الترتيبات ذاتها».

«منبر الوحدة» :لإعالن حالة طوارئ بيئية
رأت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ـ«م��ن��ب��ر ال��وح��دة
الوطنية» ،في بيان ،إث��ر اجتماعها في مركز
توفيق ط��ب��ارة ب��رئ��اس��ة األم��ي��ن ال��ع��ام خالد
الداعوق انه «منذ أشهر يتكرر مشهد الحراك
الشعبي المدني وبدايته مطالبة الدولة بإيجاد
حل بيئي للنفايات ومكافحة الفساد ولألسف
ال من مجيب» ،وطالب المنبر رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم «بإعالن حالة طوارئ بيئية.
وه��ذا أضعف اإلي��م��ان ،إض��اف��ة إل��ى مصادرة
وسائل جمع النفايات وحرقها مهما كلف األمر

لتنظيف الشوارع ومنع األوبئة واألمراض من
االنتشار».
وأض���اف« :ه��ذا ما ن��راه في الحل الفوري،
أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��ل ال���دائ���م ف��ت��ج��ب إع���ادة
الصالحيات واألم����وال إل��ى البلديات لتقوم
قانونا ً بمسؤوليتها تجاه النفايات ولو كان هذا
األمر حاليا ً واستثنائيا ً في عهدة مجلس الوزراء
ومسؤوليته».
ون��اش��د ال��م��ن��ب��ر «ال��ف��اع��ل��ي��ات السياسية
واالقتصادية كافة االستيقاظ وع��دم االقتداء

بأهل الكهف قبل فوات األوان وساعة ال ينفع
ال��ن��دم على جميع الصعد ك��ي ي��ك��ون لبنان
عند رسم خرائط جديدة للمنطقة في أولوية
االهتمامات اإلقليمية والدولية ،ليعود ويلعب
دورا ً رائدا ً في المنطقة بما فيه الخير واالزدهار
له وألبنائه».
وطالب «وزراء الصحة العرب باالهتمام
ب��ال��ج��رح��ى وال��م��ص��اب��ي��ن الفلسطينيين في
معركتهم المشرفة البطولية ضد المغتصب
الصهيوني».

تعوي�ضات مالية لورثة �ضحايا انهيار مبنى ف�سوح
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخول ،حكمها في
قضية انهيار مبنى فسوح في األشرفية ،والذي أودى بحياة  37شخصا ً قبل
ثالث سنوات.
وبلغت قيمة التعويضات التي قضى بها الحكم لورثة المتوفين والجرحى
مليارا ً و 945مليون ليرة.
كما دانت مالكي العقار ميشال وكلود سعادة وحكمت بسجن كل منهما مدة
سنتين.
في مجال قضائي آخر ،باشر قاضي التحقيق العدلي في جريمة بتدعي سامي
صادر ،التي قتل فيها صبحي فخري وزوجته ،أمس تحقيقاته في الجريمة،
فاستمع إلى إفادة اثنين من المدعين وأصدر مذكرات توقيف غيابية في حق
سبعة مدعى عليهم فارين من وجه العدالة في حين أن المدعى عليه الثامن قيل
إنه متوفى وسيتم التحقق من واقعة الوفاة.
على صعيد آخر ،أوقف النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم
خبيرا ً في جرم قبول رشوة وأحاله إلى قاضي التحقيق االول في بيروت.
وطلب القاضي إبراهيم من مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار عن المنتجعات
السياحية والمصانع والمؤسسات والجمعيات التي لم تسدد الفواتير
المستحقة في ذمتها.

إذا كان سبب عدم السماح لنقوال
ب��ال��دخ��ول إل���ى أم��ي��رك��ا ه��و منع
التيار الوطني من ممارسة نشاطه
اإلنساني والتواصل مع اللبنانيين
وال��م��ح��ازب��ي��ن ف��ي االن��ت��ش��ار وم��ن
مقابلة المسؤولين ،أم أن هناك
أسبابا ً أخرى يتمنع نقوال اإلفصاح
ع��ن��ه��ا ح��ت��ى ال ت��ع��ل��ق ف��ي أذه���ان
البعض تفسيرات أخرى».
وت��م��ن��ى ن��ق��وال «ع��ل��ى ال��س��ف��ارة
األميركية معالجة هذا الموضوع
بكل شفافية وموضوعية».

عندما انهار مبنى فسوح

�إعالنات ر�سمية
اعالن عن موعد جمعية عمومية عادية
لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان
تعلن نقابة خبراء التخمين العقاري في
لبنان عن عقد جمعية عمومية عادية استنادا ً
ال��ى نص المادة  20من النظام الداخلي
للنقابة وما يليها وذلك نهار الجمعة الواقع
في  2015/12/4عند الساعة الثانية من
بعد الظهر ولغاية الساعة الرابعة وذلك
في مقر نقابة المحامين (بيت المحامي) في
محلة العادلية.
وذلك للبحث باألمور التالية:
إق��رار وتصديق م��وازن��ة العام 2014
وحساب القطع للعام  2015واب��راء ذمة
المجلس التنفيذي ع��ن أع��م��ال 2014
وتالوة التقرير السنوي عن أعمال المجلس
التنفيذي .وفي حال عدم اكتمال النصاب
يرجأ االجتماع لتاريخ نهار يوم الجمعة
الواقع في  2015/12/18في ذات المكان
والزمان.
م�لاح��ظ��ة :ي��رج��ى م��ن أع��ض��اء الهيئة
العامة تسديد اشتراكاتهم عن العام 2015
كما أن النظام الداخلي متوفر لدى مركز
النقابة ويمكن ألي عضو من اعضاء الهيئة
العامة الحصول على نسخة منه وذلك
ضمن الدوام الرسمي.
امين السر
بشارة أيوب
رئيس النقابة
شربل قرقماز
إعالن
تعلن بلدية روم ع��ن رغبتها بتلزيم
أث��م��ار ال��ص��ن��وب��ر ال��ج��وي ف��ي أح��راج��ه��ا
بطريقة المزايدة العلنية يوم األربعاء في
 2015/11/18الساعة  12ظهرا ً في مبنى
البلدية روم في 2015/11/28
رئيس بلدية روم
الدكتور داني عادل الحداد

