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حمليات � /إعالنات

جريمة بحق طفلة �سورية وتوقيف والدها وخالتها

يوم علمي في م�ست�شفى البقاع الغربي
البقاع الغربي ـ «البناء»

مرجعيون ـ رانيا العشي
استفاقت أمس الطفلة السورية ريمار عمر الحريري
(سنة ونصف السنة) ،في حال أفضل من اول من أمس،
ووضع مستقر بحسب الطبيب المعالج وليد رمضان الذي
وصف حالتها بالمستقرة ،رغم أن وضعها ما زال خطيراً.
وقد أعطيت وحدة دم نتيجة ضعف وسوء في التغذية.
وكان عمر والد ريمار أحضرها برفقة والدته يوم الجمعة
الماضي ،إلى ط��وارئ مستشفى مرجعيون الحكومي،
في حالة يرثى لها نتيجة إصابتها بكدمات قوية في
أنحاء جسدها ووجهها ونزيف حاد في بطنها وكسور في
أضلعها وقطع في مصرانها ،إضافة إلى هبوط حاد في
حرارة جسمها النحيل نتيجة ضعف التغذية ،كذلك بدا
واضحا ً أن وجه الطفلة سبق أن تعرض لصفعات قوية
بدليل الكدمات الظاهرة فيه.
وللحال خضعت الطفلة ،ليل الجمعة ،لعملية جراحية
عاجلة استغرقت ساعتين ،على ي��د الطبيب الجراح
رمضان وطبيب اإلن��ع��اش ش��ادي رزق ،بعد أن حضر
الطبيب الشرعي وأجرى كشفا ً عليها ،ورفع تقريرا ً يؤكد
تعرضها للضرب المبرح .
وحضر الى المستشفى عناصر من مخفر درك مرجعيون
وفتحوا تحقيقا ً في مالبسات الحادث بإشراف آمر الفصيلة
النقيب شربل حبيب ،حيث تم توقيف وال��د ريمار عمر
وزوجته السورية على ذمة التحقيق في مخفر مرجعيون،

بعد أن ت ّم جلبها من بلدة الطيبة حيث يقطنان ليتم نقلهما
اليوم الى النبطية بناء إلشارة النائب العام االستئنافي
للتوسع في التحقيق.
ووصف رمضان حال الطفلة بعد مضي أربع وعشرين
ساعة على إجراء العملية ،بأنها مستقرة نسبيا ً وتحتاج
إل��ى مراقبة .وأش��ار ال��ى آث��ار التعذيب الواضحة على
جسمها النحيل ووجهها وقطع بالمصران نتيجة ضربة
قوية على بطنها.
وش �دّد على أن تلك آث��ار تعذيب من شخص «البنت
مضروبة لتموت» وهذا ما أكده تقرير الطبيب الشرعي،
فلديها كسور عدة في يدها وعظمة الترقوة ،ولديها آثار
تعذيب قديمة».
الطبيب رزق ق��ال« :حضرت ريمار بحالة يرثى لها،
حيث استغرق إج��راء العملية ساعتين ،ك��ان ضغطها
منخفضا ً ولديها نزيف ح��اد في بطنها ،اليوم (أم��س)
وضعها افضل».
مدير المستشفى الدكتور مؤنس كالكش طالب السلطات
األمنية بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على هذه
الطفلة البريئة ،واصفا حالتها بالمستقرة وأنها تخضع
للمراقبة.
أما جدتها هند محمد الحريري ،فقد فجعت بما رأت،
عندما علمت باألمر وعملت وابنها عمر على نقلها الى
المستشفى للمعالجة ،مشيرة الى أن خال الطفلة يتهم
زوجة عمر بهذه الجريمة ،رغم أن الزوجة تنكر ذلك.

ّ
نظم «مستشفى البقاع الغربي»
التابع «للهيئة الصحيّة اإلسالمية»
وبالتعاون مع «التجمع العلمي
ألط��ب��اء الليطاني» ي��وم �ا ً علميا ً
طويالً ،شارك فيه إلى جانب إدارة
المستشفى ،ج��م��ع م��ن األط��ب��اء
بهدف تدارس المواضيع العلمية
والطبية الستخالص العبر الرائدة
وال��ط��رق المثلى ف��ي التشخيص
والعالج ،وذلل برعاية عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب الدكتور
علي ال��م��ق��داد ،وح��ض��ور فاعليات
المنطقة الطبية ورؤس��اء بلديات
ومهتمين وذل��ك ف��ي قاعة أوتيل
سحمر في البقاع الغربي.
وأكد المقداد في كلمته أن الهيئة
الصحية اإلسالمية ومؤسساتها
أصبحت لكل الوطن .وتط ّرق إلى
الشأن الداخلي قائالً «لو لم يكن

هناك فريق دافع عن المجتمع لكي
ال يفتت هذا المجتمع لكان البلد في
خبر كان» ،وأضاف« :الدولة اليوم
مقصرة في كل المجاالت ،ال بل في
بعض األحيان ال نجد دولة؛ وهذا
ش��يء م��ؤس��ف وم��ؤل��م ،ولألسف
ه��ذا هو الواقع ال��ذي وصلنا إليه
في بلد يعم فيه الفساد والطائفية
والمذهبية ،ولو لم يكن هناك من
واعين لهذا الوضع لكان البلد إلى
خراب».
ب��دوره مدير المستشفى أحمد
س��ع��د ت��ح �دّث ع��ن م��راح��ل تطور
المستشفى ع��ارض �ا ً ألهمية هذه
اللقاءات العلمية وبعض حاجات
أبناء المنطقة على المستوى الطبي
والخدمات الصحية.
ب��ع��ده��ا ق���دّم ع���دد م��ن األط��ب��اء
محاضرات علمية طبية تم النقاش
ح��ول��ه��ا ،ليختتم ال��ل��ق��اء بعشاء
تكريمي.

بوصعب يلقي كلمته

البقاع ـ أحمد موسى
رع��ى وزي��ر التربية والتعليم العالي إلياس بو
صعب احتفال تدشين معهد حزرتا الفني الذي دعت
إليه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في
باحة المعهد الفني ،في حضور النواب :علي بزي
ممثالً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،علي المقداد
ممثالً كتلة الوفاء للمقاومة ،طوني بو خاطر ،شانت
جنجيان ،جوزف معلوف ،عاصم عراجي وأمين وهبي،
النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي،
الوزيرين السابقين عبدالرحيم مراد وغابي ليون،
رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك عصام درويش ،مفتي زحلة والبقاع الشيخ
خليل الميس ،المفتي الجعفري خليل شقير وممثلين
عن المديريات العامة لألمن العام وأمن الدولة واألمن
الداخلي ،وحشد من المديرين العامين والقضاة
وموظفي اإلدارات الرسمية ورؤساء االتحادات البلدية
والبلديات والمخاتير.

مفاج�أة �أردوغان ( ...تتمة �ص)1
 السؤال الذي يسبق الجواب هنا هو هل نقتنعأنّ الحكم ف��ي بلد كتركيا يمكن أن تحسمه عملية
ديمقراطية صافية يحتكم فيها ل�ل�إرادة الشعبية،
بعيدا ً عن أدوار القوى العالمية الفاعلة ،وخصوصا ً
واشنطن التي تشكل تركيا أه ّم حليف إقليمي لها،
وف��ي لحظة من التطورات التي تحتشد في منطقة
الجوار التركي على حدودها مع سورية والعراق
وإيران ،وهل كان ضمور حزب العدالة والتنمية مثله
مثل تراجع «اإلخوان المسلمين» في مصر وتونس
خ��ارج الرضى األميركي بعد الفشل المد ّوي الذي
أصيب به التنظيم الحاكم في تركيا وقبلها ومعها
ف��ي م��ص��ر وت��ون��س ،ب��إس��ق��اط س��وري��ة ،وه���ل كان
صعود العامل الكردي في تركيا خارج هذا الرضى
األميركي والغربي ،وهل كان للتصويت االنتخابي
غير وظيفة تظهير التح ّوالت الجارية في الحسابات
األميركية في المنطقة ،وخصوصا ً محاوالت تركيا
أردوغ��ان الحفاظ على خصوصيتها اإلخوانية في
إدارة ال��ع�لاق��ة ب���ـ«داع���ش» ،وال��ت��ف��اوض م��ع إي���ران،
والتعاطي م��ع ال��ح��رب على س��وري��ة ،وف��ق��ا ً ألجندة
تتقاطع وتتمايز وتختلف مع الرؤية واالستراتيجية
األميركية في لحظة ال تحتمل هذه الهوامش؟
 ال��ع��ودة إل��ى السنة األخ��ي��رة م��ن عهد الثنائيتفسر بنسبة كبيرة ظهور الرسائل
أردوغان أوغلو ّ
األميركية التي عبّرت عن ذاتها بانشقاق جماعة فتح
الله غولن عن حزب العدالة والتنمية وحرب السيطرة
ال��ت��ي دارت بين ف��ري��ق أردوغ����ان وأوغ��ل��و م��ن جهة
وفريق غولن من جهة مقابلة ،ترجمتها االنتخابات
في حزيران الماضي بمنح مناصري غولن أصواتهم
ل��ك�� ّل م��ن ح��زب ال��ح��رك��ة القومية وح���زب الشعوب

الديمقراطي وصناعة الفشل األردوغاني ،وتحرك
األصوات المعاكس هذه المرة بحجم يوازي خمسة
ماليين صوت ال يمكن تفسيره بغير حركة البلوكات
االنتخابية التي تنتجها صفقات غير معلنة ومتقنة
يستحيل أن تت ّم وتترجم نفسها انتخابيا ً بهذه الدقة،
من دون أن تكون اليد األميركية حاضرة.
 ماذا ت ّم بين األميركيين وحزب أردوغان خاللاألسبوع األخير ،أو ربما اليومين األخيرين ،ليت ّم
تعويمه وتجديد الثقة ب��ه ب��أص��وات كتلة فتح الله
غولن ،وم��ا هو الثمن ال��ذي أدّاه أردوغ���ان ،والذي
ج��رى في األس��ب��وع الماضي واليومين األخيرين
يجب أن ي��ك��ون أك��ب��ر م��ن ح��دث ال��دخ��ول الروسي
ب��ق��وة ع��ل��ى خ��ط ال��ح��رب ف��ي س���وري���ة ،ال����ذي رغم
حجمه وأه ّميته لم يعدّل في موقف واشنطن ،وال
باتجاه التصويت لمناصري غولن ،ثمة شيء واحد
حدث أخيراً ،هو تفاهم فيينا وما تض ّمنه من تسليم
بوضع مطلب رحيل الرئيس األسد خارج النقاش
واع��ت��م��اد االن��ت��خ��اب��ات ط��ري��ق��ا ً لحسم المؤسسات
الدستورية السورية ،ضمن التفاهم الكبير بوقف
السياسة المزدوجة مع التنظيمات اإلرهابية ،وهذا
تفاهم أميركي روس��ي ،يتضح يوما ً بعد ي��وم أنه
نهائي وث��اب��ت وكبير ورب��م��ا تاريخي ،وأردوغ���ان
وحزبه أول المناوئين علنا ً لهذين البندين ،التخلي
عن التصعيد تحت عنوان اشتراط رحيل الرئيس
ال���س���وري ،وال��ت��خ��ل��ي ع��ن اح��ت��ض��ان المجموعات
المسلحة المتف ّرعة من تنظيم «القاعدة» بمنوعاتها،
فهل تع ّهد أردوغان وأوغلو لواشنطن بالتزام تفاهم
فيينا؟
ناصر قنديل

مدلول م�ؤتمر ( ...تتمة �ص)1
على ن��زع أسلحة س��وري��ة الكيميائية لتحقيق هدفين
استراتيجيين :إجهاض ضربة أميركية وشيكة وموجعة
لسورية في العام  2013من جهة ،وتفادي إمكانية وقوع تلك
األسلحة المد ّمرة في أيدي «داعش» أو غيرها من التنظيمات
اإلرهابية من جهة أخرى .ذلك أنّ االستخبارات الروسية كانت
تأكدت من أنّ «داعش» ا ستخدم سالحا ً كيميائيا ً ض ّد الجيش
السوري في محيط مدينة حلب كما في محيط مدينة دمشق،
وأنه لن يتو ّرع في قابل األيام عن استخدام السالح الكيميائي
وغيره من أسلحة الدمار الشامل ض ّد روسيا وأميركا وسائر
أعدائه إذا ما اقتضت مصالحه االستراتيجية.
واشنطن كانت ت��درك هذه الحقيقة ،لكنها تباطأت في
مصارحة حلفائها اإلقليميين بها آمل ًة أن يتم ّكنوا من إسقاط
دمشق قبل أن تجد نفسها (أميركا) مضطر ًة إلى إنهاء تعاونها
الظرفي مع «داع��ش» والمباشرة في مواجهته جدّياً .هذا
يفسر عدم فعالية الغارات المسرحية التي ش ّنتها طائرات
ّ
«التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب» ،طيلة أشهر وسنوات،
على مواقع «داعش» في سورية والعراق ،كما تهديد أميركا
لـ ِ «الحشد الشعبي» بقصف وحداته المقاتلة إذا ما حاولت
مساندة الجيش العراقي في هجو ٍم (كان) مق ّررا ً السترداد
مدينة الرمادي من براثن «داعش».
توسع «داع��ش» في ش��رق سورية (تدمر) و«جبهة
مع ُّ
النصرة» في غربها (إدلب) قدّرت موسكو أنّ احتمال انتصار
تنظيمات «اإلس�ل�ام الجهادي» ال يش ّكل خطرا ً على وحدة
سورية ونظامها وسيادتها فحسب ،بل على أمن روسيا القومي
أيضاً .ذلك أنّ روسيا االتحادية دولة تعدّدية تض ّم جمهوريات
إسالمية يتعاطف بعض مواطنيها مع شعارات «اإلس�لام
الجهادي» ويشارك بعضهم اآلخ��ر في الحرب التي تش ّنها
«داعش» و«النصرة» وغيرهما في سورية والعراق وعليهما.
أكثر من ذلك ،س ّربت موسكو لإلعالم تقديرات استخبارية
مفادها أنّ «داع��ش» بصدد استعمال أسلحة كيميائية ض ّد
أعدائه في سورية والعراق .قبل ذلك ،كان الرئيس فالديمير
بوتين ص ّرح خالل استقباله رؤساء استخبارات بلدان رابطة
الدول المستقلة في موسكو «أنّ اإلرهابيين يستغلون الشرق
األوس��ط كقاعدة لتدريب مقاتلين جدد قبيل إرسالهم إلى
مناطق أخرى لزعزعة االستقرار فيها .لذا يجب رفع مستوى
التعاون بين الدول في هذا المجال واعتماد األساليب األكثر
فعالية ووضع مقاربات موحدة لتحقيق األهداف المحددة».
في الواقع ،كان بوتين قد بدأ ،قبل أسابيع ،بوضع أفكاره
وخططه موضع التنفيذ بتكثيف حضور روسيا بريا ً وجويا ً

وبحريا ً في سورية وبمباشرة سالحها الجوي غارات هادفة
ودقيقة على مواقع «داع��ش» و«النصرة» في شمال البالد
محافظتي درعا والقنيطرة
وغربها وصوال ً إلى مواقعهما في
ْ
في جنوبها؛ مدلول هذه الحملة الروسية المتعاظمة داخل
سورية أنّ موسكو عازمة على حرمان التنظيمات اإلرهابية
مواطئ أقدام ومواقع أرضية يمكن اتخاذها قواعد للتدريب
والتجهيز ومنطلقات لشنّ هجمات مدمرة ال تقتصر على
سورية والعراق بل تمت ّد إلى بلدان مجاورة وربما إلى روسيا
تحديداً.
ألي ومخاتلة ،أنّ الحضور
أدرك��ت واشنطن ،بعد طول ٍ
الروسي في سورية ليس من شأنه ترجيح ميزان القوى
لمصلحة الرئيس بشار األسد فحسب ،كما قالها صراح ًة رئيس
هيئة أركان الجيوش األميركية الجنرال جوزف دنفورد ،بل
من شأنه أيضا ً توليد تداعيات تهدّد حضور أميركا ونفوذها
في الشرق األوس��ط .وعليه ،ليّنت واشنطن موقفها ودعت
حلفاءها األطلسيين واإلقليميين إلى التسليم بأنّ اإلرهاب
هو الخطر األكبر الذي يهدّد الجميع ،وأنّ مواجهته بجدّية
هي األول��وي��ة األول��ى في ه��ذه المرحلة المترعة بالحروب
واالضطرابات من ليبيا إلى اليمن م��رورا ً بمصر وسورية
والعراق وفلسطين.
معنى مؤتمر فيينا ،إذاً ،هو إق��رار أط��راف الصراع ،ولو
بدرجات متفاوتة ،بأنّ الخطر األكبر واألدهى هو اإلرهاب وانّ
إنهاء «الدولة اإلسالمية» ،بما هي محوره ورأس حربته ،يتقدّم
الح ّل السياسي الذي سيكون ،بطبيعة الحال ،مدار مفاوضات
وتجاذبات لمدة طويلة مشروطة بالزمن المطلوب القتالع
تنظيمات اإلرهاب من سورية واستعادة وحدتها الجغرافية
والسياسية .لكن ذلك ال يمنع ممثلي النظام والمعارضة من
َ
منتصف الشهر الحالي من أجل التوافق
التفاوض في فيينا
على دستور جديد للبالد وانتخابات.
بهذا المعنى تكون سورية ،رغم غيابها عن مؤتمر فيينا،
ال��راب��ح األول من انعقاده بما ينطوي عليه من مدلوالت
سياسية واستراتيجية .غير أنّ ذلك ال يعني أنّ الصراع سوف
يهدأ وانّ وتيرة االضطرابات في عالم العرب سوف تتالشى.
بالعكس ،ثمة جبهات في هذا البلد أو ذاك ستبقى مشتعلة في
سياق أغراض ومصالح ،إقليمية ودولية ،يُراد تحقيقها على
حساب قوى محلية تحاول هي األخرى استخالص حصتها
في حمأة المساومات والمقايضات الجارية إلع��ادة رسم
خريطة تقاسم المصالح والنفوذ في الشرق األوسط الكبير.

د .عصام نعمان

بو�صعب ّ
د�شن معهد حزرتا:
�أولويتنا تطوير التعليم المهني

المقداد متحدثا ً في سحمر

(أحمد موسى)

تكريم �آيت �أحمد ّ
وب�شور
في الجزائر
في الذكرى الـ  61لثورة التحرير الجزائرية ك ّرمت «حركة البناء
مفجري الثورة العام
الوطني» الجزائرية حسين آيت أحمد أحد أب��رز
ّ
 1954ورئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن ّ
بشور
لدوره الوحدوي الجامع وعدد من الشخصيات الجزائرية البارزة.
التكريم جاء خالل افتتاح مؤتمر «األمة بين الهيمنة الجديدة وفرص
االستدراك» الذي حضرته شخصيات عربية وآسيوية وأفريقية وتحدث
فيه ّ
بشور عن اإلصالح والمصالحة.

بو صعب

وت��ح�دّث بو صعب عن «أول��وي��ة تربوية رسمية
لتطوير التعليم المهني والتقني الذي أصبح لزاما ً
أساسيا ً على كل الدول التي تريد التطور والحداثة».
وت��ط��رق إل��ى م��وض��وع ال��ن��ف��اي��ات ،م��ؤك��دا ً أن «ه��ذه
األزمة هي أزمة سياسية وافتعلت في إطار التجاذب
السياسي إال أن األمور تتجه إلى نوع من الحل لهذه
األزم���ة» ،مقدما ً «ح�لاً بيئيا ً من خ�لال تعميم فكرة
المحارق» ،مشيرا ً إلى «محرقة ضهور الشوير وهي
حل بيئي والسيما أن أغلب الدول التي تحرص على
سالمتها البيئية تعتمد هذا النموذج».
وشدّد على أن تأخذ طاولة الحوار «حيّزا ً من التالقي
والتوافق على األمور التي يتخبط فيها البلد».

دياب

ورأى المدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتور

أحمد دي��اب أن «إنجاز ص��رح تربوي يعود الفضل
بإنشائه إلى الدولة اللبنانية وتوجيهات وتشجيع
من رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ال��ذي سبق له
وقدم مختلف المساعدات التربوية لهذه البلدة منذ
الثمانينيات حين تب ّرع الرئيس بري من ماله الخاص
 50مليون ليرة لبناء  15غرفة للمدرسة الرسمية
المتوسطة».
وتحدث عن مسيرة التعليم المهني والتقني وطالبها
«الذين وصل عددهم حاليا ً الى ما يزيد عن  40ألف في
القطاع الرسمي موزعين على  132معهدا ً ومدرسة
في كل لبنان وعلى جميع االختصاصات والمستويات
والعدد نفسه في القطاع الخاص».

أبو حمدان

ووص��ف رئ��ي��س بلدية ح��زرت��ا أح��م��د أب��و حمدان
المشروع «بالرائع والتربوي الكبير الذي يرفع الكثير
من اإلهمال عرفته هذه البلدة الجبلية».
وأكد أن «هذا اإلنجاز ما كان ليتم لوال دعم وتشجيع
ورعاية من الرئيس نبيه بري ،بعد أن قدمت بلدتنا
قطعة أرض مساحتها خمسة آالف متر مربع شيّد
عليها المشروع الهام لبلدتنا ومنطقتنا ولقضاء
زحلة» .وناشد أبو حمدان وزير التربية «بتخصيص
جزء من هذا المبنى ليكون ثانوية رسمية ألبناء البلدة
والمنطقة المشردين على ثانويات بعيدة عنا ليخ ّفف
عنهم أعباء التنقل وأقساط المدارس الخاصة الباهظة
الكلفة من جهة ،ووضع ح ٍّد للنزوح لقسم من أهالي
البلدة بسبب تعليم أبنائهم في قرى المنطقة بعيدة
عن بلدتهم».
وفي نهاية االحتفال ،قدم أبو حمدان باسم أهالي
حزرتا وبلديتها دروعا ً إلى الرئيس بري تسلمه النائب
ب��زي ،ودرع��ا ً إل��ى دي��اب ال��ذي ق��دم ب��دوره درع��ا ً الى
بوصعب ودرعا ً الى صاحب «شركة ح ّمود» المنفذة
للمشروع الحاج قاسم ح ّمود ،ومن ثم قص الشريط
التقليدي للمعهد الفني وأزيحت الستارة عن اللوحة
التذكارية.

اتفاق فيينا ي�ستدعي ( ...تتمة �ص)1
حوار بين الحكومة والمعارضة،
ل��ت��واج��ه��ه الحقيقة ال��ت��ي ص ّرح
بها وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة السوري
وليد المعلم ،مضمونها أنّ األمم
المتحدة مطالبة قبل البحث بالح ّل
السياسي كشعار عام أن تضمن
أم���ري���ن ،األول أن ت��ل��ت��زم دول
الجوار واإلقليم وبالتالي العالم
ق����رارات األم���م ال��م��ت��ح��دة بوقف
ال��ت��م��وي��ل وال��ت��س��ل��ي��ح والتجنيد
لمصلحة التنظيمات اإلرهابية،
وأن ت��ج��ري ت��رج��م��ة ه���ذا عمليا ً
وإخضاعه للتحقق قبل الحديث
عن مك ّونات فيينا التي ال يزال
ع���دد م��ن ال����دول ال��م��ش��ارك��ة في
اللقاء متو ّرطا ً بدعم التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة المصنفة ل��دى األمم
المتحدة على ل��وائ��ح اإلره���اب،
وبعد ذلك على المبعوث األممي
أن ي��ح��دّد َم���ن ه��ي ال��ق��وى التي
���ح ت��س��م��ي��ت��ه��ا م���ع���ارض���ة،
ت���ص ّ
ً
والتحرك العتبارها شريكا في
المسار السياسي ،إنْ لم تحسم
ه��ذه ال��ق��وى خ��ي��اره��ا بوضوح،
ب��ال��ق��ول إن��ه��ا ت��ع��ت��ب��ر األول���وي���ة
الراهنة في سورية في الحرب
على اإلره���اب إنها تعلن موقفا ً
واض���ح���ا ً م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات التي
تصنفها األمم المتحدة إرهابية،
وخ��ص��وص��ا ً «ج��ب��ه��ة النصرة»،
ح��ي��ث ي��رت��ب��ط ال���ذي���ن ح��ض��روا
حلقتَ ْي جنيف األول���ى والثانية
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��م��ع��ارض��ة بأوثق
العالقات معها ويس ّمونها تنظيما ً
وف��ص��ي�لاً م��ع��ارض��اً ،وم��ن دون
ال��ف��رز ال��واض��ح بين المتعاطين
مع اإلره��اب و َم��ن يحاربونه أو
يدعمون الحرب جدّيا ً ض��دّه ،ال
يمكن ال��ت��ح��دّث ع��ن الجهة التي
أي
ستشغل مقعد المعارضة في ّ
ح��وار بثقة ،وه��ذا يعني أنّ على
األمم المتحدة والمبعوث األممي
ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ت��ح��ض��ي��ري على
هذين الملفين المتصلين بالدول
ال��ت��ي ت���و ّرط���ت ب��دع��م اإلره����اب
م��ن ج��ه��ة ،وبالمحسوبين على
تسمية المعارضة ولم يحسموا

مواقفهم ب��أول��وي��ة ال��ح��رب على
اإلره����اب ،وبالتالي المصالحة
ال��وط��ن��ي��ة لتحشيد ال��ق��وى لهذه
ال����ح����رب ،ب��ي��ن��م��ا ه����م ال زال�����وا
ي��ت��ح�� ّدث��ون ع��ن إس��ق��اط النظام
كأولوية ،ولم يقطعوا صالتهم
بالتنظيمات اإلرهابية من جهة
ثانية.
في لبنان الذي يستع ّد لبلورة
م��ل��ف��ات ال��ج��ل��س��ة التشريعية
المرتقبة ،كما يستع ّد لجلسة
الحوار الوطني المقبلة ،ال يزال
ملف النفايات يتنقل من عقبة إلى
عقبة ،ليستريح في محطة البحث
عن مطمر في المتن وكسروان،
بينما تتحدّث مصادر متابعة عن
احتمال حسم الملف بر ّمته قبل
الخميس لينعقد مجلس الوزراء
وينهي األم��ر ،خصوصا ً بعدما
ت ّم تذليل الكثير من العقبات التي
كانت تعترض الح ّل.

عقدة المتن  -كسرون
تعرقل الخطة

لم تصل خطة الوزير أكرم شهيب
لمعالجة أزمة النفايات إلى خواتيمها
السعيدة كما كان متوقعاً ،بل تستمر
االت��ص��االت وال��م��ش��اورات لتذليل
بعض العقبات والعقد التي ما زالت
ت��ح��ول دون عقد جلسة لمجلس
الوزراء وآخرها الموافقة على مطمر
الشويفات من قبل رئيس الحزب
الديمقراطي النائب طالل ارسالن،
الذي أعلن أنه تم االتفاق بعد اللقاء
مع فعاليات الشويفات ومشايخها
على عقد اجتماع غدا ً الثالثاء لبتّ
مسألة المطمر سلبا ً أو إيجابا ً مع ما
يتناسب مع مصالح أهالي المنطقة.
وك���ان ك��ش��ف ارس��ل�ان أن رئيس
الحكومة تمام سالم أبلغه ألاّ مطمر
ف��ي ال��ش��وي��ف��ات م��ن دون موافقة
ارس�لان ،مضيفا ً ألاّ جلسة لمجلس
الوزراء حتى اآلن.
وعقد اجتماع السبت الماضي في
السراي الحكومي ضم إلى رئيس
الحكومة تمام سالم وزير المال علي
حسن خليل والوزير شهيب الذي
آثر التكتم بعد االجتماع ،واكتفى
بالتأكيد أن «المساعي واالتصاالت
مستمرة» ،وأن���ه «ستكون هناك
جلسة لمجلس ال����وزراء قريباً»،

تاركا ً للرئيس سالم تحديد موعدها.
فيما يص ّر رئيس الحكومة على عدم
دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد قبل
ضمان التوافق في شأن الخطة.
وأش����ارت م��ص��ادر المجتمعين
لـ«البناء» ،إل��ى أن «العقدة أمام
تنفيذ الخطة تكمن عند المسيحيين،
حيث لم يتمكن التيار الوطني الحر
والمكونات المسيحية األخ��رى من
إيجاد مطمر في المتن – كسروان،
ولفتت المصادر إلى أن البحث جا ٍر
على موقع وي��ج��ري التواصل مع
ح��زب الطاشناق إلقناعه بإعادة
فتح مكب برج حمود حتى إشعار
آخ��ر ،ولفتت إل��ى أن��ه إذا لم تنجح
هذه المساعي ،فاألمور ستعود إلى
نقطة الصفر».
أما على صعيد الثنائي «حركة
أمل» و«ح��زب الله» فقالت مصادر
مقربة من الطرفين لـ»البناء» ،أن «ال
عائق لدينا من إيجاد مطمر في البقاع
(م��اس��ا) أو في الجنوب «الكفور»
وهناك أكثر من مكان والتوافق عليها
موجود واالعتراضات الشعبية هي
موضع توافق معنا» ،وأضافت :أن
«اﻷمر مرتبط بتوافق اﻵخرين على
إي��ج��اد أم��اك��ن لمطامر أخ��رى وفي
م��واق��ع ومناطق أخ���رى تستطيع
استيعاب كامل الك ّم الموجود من
النفايات» .وأكدت المصادر أن هناك
تحركات على صعيد «ح��زب الله
 التيار الوطني الحر» للمساهمةوال��م��س��اع��دة ف���ي «ف����ك» ال��ع��ق��دة
العونية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ش��ددت مصادر
التيار الوطني الحر لـ»البناء»
أن ال حلول ألزم��ة النفايات على
حساب منطقة المتن  -كسروان،
«فمكب الناعمة هو محيط بمناطق
مسيحية ويستقبل نفايات الكثير
من المناطق اللبنانية ،واستبعدت
ال��م��ص��ادر ن��ج��اح الخطة وك��ل ما
يُحكى عن حلول قريبة ،مؤكدة أن
«الوضع مع ّقد» ،كما استبعدت عقد
جلسة لمجلس ال���وزراء األسبوع
الحالي.

الحراك في مرفأ بيروت

على صعيد ال��ح��راك الشعبي
وبعد غياب الفت ،نفذ أمس عدد من
الناشطين مسيرة من سد البوشرية
وص��ل��ت إل��ى م��رف��أ ب��ي��روت ،تحت
عنوان «ضد المرض» .وأشاروا في
بيان إلى أننا «مستمرون بالضغط
السلمي على ك��ل وزارة ورئ��اس��ة

ومجلس معني ،وننطلق م��ن كل
منطقة وب��ل��دي��ة وح���ي ،حتى تقر
الحكومة كافة المراسيم التي تضمن
سياسة بيئية سليمة ومستدامة
وحتى تلغى كافة عقود سوكلين
وتحاسب م��ن ل ّزمها وغ� ّ
�ط��ى على
فسادها ،ومستمرون حتى تحقيق
كافة المطالب البيئية».
وأك��دوا «رفضهم لكل التسويات
الفوقية والحلول بالتراضي وأن ال
بديل عن إعادة الشرعية الشعبية
ال��ص��ح��ي��ح��ة إل����ى ال��م��ؤس��س��ات،
شرعية شعبية نطالب باستعادتها
بانتخابات نيابية وفق قانون يمثل
كافة فئات الشعب».

قهوجي
ّ
يدق ناقوس الخطر

أزمة جديدة ستواجه اللبنانيين
بعد إص��رار وزير المال علي حسن
خليل على عدم صرف أموال رواتب
وأج���ور موظفي القطاع ال��ع��ام إال
بمرسوم من مجلس الوزراء من خالل
نقل األموال من احتياط الموازنة إلى
بند الرواتب واألجور .وفي السياق
ذاته ،دق قائد الجيش العماد جان
قهوجي ناقوس الخطر ،وزار السبت
الماضي كالً من الرئيسين نبيه بري
وت��م��ام س�لام ،ح��ام�لاً ملف روات��ب
العسكريين.
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر
«التيار الحر» أن أم��وال معاشات
وروات�������ب ال��م��وظ��ف��ي��ن ال سيما
العسكريين ،هي من الثوابت وعلى
وزي��ر المال تح ّمل المسؤولية في
تأمين صرف هذه األموال من خارج
مجلس ال����وزراء ويستطيع ذلك
وبطريقة قانونية .وأكدت المصادر
أن تكتل التغيير واإلصالح سيحضر
جلسة لمجلس ال�����وزراء لبحث
ملف النفايات فقط ويرفض إدراج
م��وض��وع ال��روات��ب واألج����ور على
جدول أعمال أي جلسة.

الهيئة تجتمع الثالثاء

وتستكمل هيئة مكتب المجلس
النيابي الثالثاء ،البحث في جدول
أع��م��ال الجلسة ال��م��زم��ع عقدها.
ويتمسك ثنائي «التيار الوطني الحر
– القوات اللبنانية» بإدراج قانوني
االنتخاب واستعادة الجنسية على
ج��دول األعمال ،كشرط للمشاركة
في الجلسة المرتقبة.
وأف��اد مصدر نيابي لـ«البناء»
ع��ن ات��ص��االت مكثفة ت��ج��ري بين

عين التينة والرابية للتوافق حول
الجلسة التشريعية المتوقعة قريباً،
لكنها نفت التوصل إلى اتفاق في هذا
األمر ،وجددت تمسك التيار الوطني
الحر ب��إدراج قانوني االنتخابات
وال��ج��ن��س��ي��ة ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال
الجلسة كبنود أولى وليس ثانوية.
وأك���د رئ��ي��س «ال��ت��ي��ار الوطني
الحر» الوزير جبران باسيل خالل
اجتماع حزبي في بشري أن «نواب
تكتل التغيير واإلص�ل�اح وكتلة
ال��ق��وات اللبنانية ل��ن يحضروا
ج��ل��س��ة لمجلس ال���ن���واب ،ليس
فيها بند استعادة الجنسية في
أولوية جدول األعمال» ،معتبرا ً أن
«استعادة الجنسية تعزز الحضور
اللبناني ف��ي م��واج��ه��ة الهجرة،
وتشجع اللبنانيين على العودة
إل���ى وط��ن��ه��م ،الس��ي��م��ا ف��ي ض��وء
الهجمة التكفيرية التي تهدد وجود
األقليات في المشرق».

 ..وهيئة الحوار

ك��م��ا تستأنف ط��اول��ة ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ،خ�لال جلستها المقبلة
غدا ً الثالثاء ،البحث في مواصفات
رئيس الجمهورية العتيد.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان

تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار لشراء غاز  SF6لزوم
صيانة خاليا التوتر العالي  150ك.ف.
نوع  GISفي محطة الذوق الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00

بيروت في 2015/10/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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