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حمليات � /إعالنات

بارود :الكالم عن الف�ساد �أ�صبح م�ستهلك ًا
رأى الوزير السابق زياد بارود «أنّ
الكالم عن الفساد أصبح مستهلكا ً
ويزعج ،إذا لم يقترن بنتائج».
وخ��ل�ال ن����دوة ن ّ
��ظ��م��ه��ا «ن���ادي
روتاري» بيروت بعنوان« :مكافحة
ال��ف��س��اد م��ا ال��ع��م��ل»؟ ف��ي فندق
البريستول قال بارود« :أن نتحدّث
عن ح��ال الفساد ونعترض عليها
شيء ،وأن نأخذ تدابير من أجل الح ّد
منها شيء آخر ،والكالم معظمه ّ
شك
ون��وع من الفساد من دون أن نرى
اآلليات لمحاربته ومكافحته .علينا
أن نحاربه ونكافحه».
وأض��اف« :موضوع هذه الندوة
هو أنّ هناك آليات لمحاربة الفساد
وهي في حاجة إلى قرار ذاتي وليس
ق��رارا ً سياسيا ً فقط ،يعني الفساد
ليس محصورا ً بالطبقة السياسية
ب��ل م��وج��ود ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
وفي كل منزل وهو قابل لمعالجات
تعطينا نتائج إيجابية».
واع��ت��ب��ر «أنّ مكافحة الفساد
تبدأ من اآلليات الدستورية التي
تحترم حق السلطات وأن يراقب
مجلس النواب عمل الحكومة ،وال
تنتهي بتطبيق باالتفاقية الدولية
لمكافحة الفساد ،ولبنان جزء منها

بارود متحدّثا ً في الندوة
منذ العام  2008وتمر بكثير من
اآلليات التشريعية وحق الوصول
إل��ى المعلومات ال��ذي هو مشروع
قانون موجود في مجلس النواب،
والذي ال يناقش وال يقر وتمر بهيئة
الرقابة التي لها دور أساسي في هذا
الموضوع».
وخ��ت��م ب���ارود« :ه��ن��اك أك��ث��ر من

وسيلة ،لنأخذ ق���رارا ً م��رة أخيرة،
ن��ذه��ب إل���ى مكافحة ال��ف��س��اد ألنّ
كلفة الفساد علينا أصبحت عالية
ومرتفعة ج��داً ،ونتحدث عن مليار
ونصف المليار في السنة بالفساد
المباشر ،وأعتقد يجب أن نتخذ
تدابير سريعة وأنّ الفساد معمم في
كل مكان وهو األخطر وغير منظور».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف:
المقاومة هي ال�ضمانة لحماية وطننا
توجهت لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف بتحية
ّ
ملؤها الفخر واالعتزاز إلى روح الشهيد المجاهد جهاد عماد
مغنية ورفاقه الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية األولى
الستشهادهم على يد العدو الصهيوني.
وأك��دت اللجنة أنّ دم��اء الشهيد جهاد مغنية ورفاقه
الشهداء ستبقى منارة تضيء أمامنا الطريق من أجل
االستمرار بالنضال والمقاومة حتى دحر االحتالل عن كامل

فلسطين وأراضينا المحتلة في لبنان والجوالن ،والتي
ستتح ّرر من خالل اإلرادة والعزيمة الصلبة لرجال المقاومة
الذين يستبسلون في مواجهة العدو الصهيوني ،ويحققون
االنتصارات المش ّرفة عليه ،في الوقت الذي عجزت الجيوش
العربية عن مواجهته وكانت المقاومة المدافع األول عن
أمتنا فانتصرت في فلسطين ولبنان ،وهي اليوم تشكل
ضمانة أساسية لحماية وطننا من اإلعتداءات الصهيونية.

الطق�س ي�ستم ّر عا�صف ًا والثلوج على  1000متر
توقعت مصلحة األرصاد الجوية
في المديرية العامة للطيران المدني،
أن يكون الطقس اليوم ،غائما ً جزئيا ً
مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع
 1000م��ت��ر تتخللها ان��ف��راج��ات
واس��ع��ة ،كما يتك ّون الجليد ليالً
وصباح اليوم التالي على الطرقات
الجبلية والداخلية.
وكان الجو العاصف سيطر أمس،
على معظم المناطق الجبلية وأدّت
ال��ري��اح الشديدة إل��ى أض���رار في
بساتين الحمضيات وفي البيوت
الزراعية في سهل عكار وفي خراج
بالت قبة شمرا وكفرملكي ووادي
الجاموس.
وع���ن���د م���ف���ت���رق ق���ري���ة ح��ك��ر
الشيخطابا  -حلبا سقطت لوحة
إع�لان��ات ع��ل��ى س��ي��ارة ،ف��ي حين
أش��ارت تعاونية صيادي األسماك
في العبدة إلى أن المالحة في مرفأ
العبدة توقفت تماما ً بسبب ارتفاع
األمواج واشتداد سرعة الرياح.
وف����ي ال��ض��ن��ي��ة أدّت ال��ث��ل��وج
ال��م��ت��س��اق��ط��ة إل���ى إغ��ل�اق معظم
ال��ط��رق��ات ال��ج��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��زي��د
ارتفاعها عن  1300متر فوق سطح
البحر ،خصوصا ً على طرقات بلدة
بقاعصفرين  -جرد النجاص ،طريق
بقرصونا  -نبع السكر وطريق
نمرين  -المنشرة ،إل��ى الطريق
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط الضنية
بالهرمل المقطوعة منذ أيام.
وت��راف��ق الطقس العاصف ،مع
ٍّ
ت��دن شديد ف��ي درج���ات ال��ح��رارة،
المس حدود الصفر ليالً في المناطق
التي يصل ارتفاعها إلى ألف متر.
وف����ي ال���ش���وف أدى ال��ط��ق��س
العاصف إلى أضرار لحقت بالتيار
الكهربائي من جراء سرعة الرياح.
وألحقت الصواعق أضرارا ً باألدوات
الكهربائية للمنازل ،وق��د ضربت
إحداها في بلدة السمقانية الشوف
قرميد أحد المنازل ما ألحق أضرارا ً

طريق ضهر البيدر عند حاجز جسر النملية
ببعض السيارات وواجهات المحال
القريبة.
وت���س���اق���ط���ت ال���ث���ل���وج ع��ل��ى
المرتفعات فوق الـ  1200متر ،ما

(أحمد موسى)
أدى إل��ى عرقلة عبور السيارات
وحافالت نقل التالمذة والطالب إلى
مدارسهم.
كذلك ّ
غطت الثلوج معظم قرى

مقدّ مات تمو�ضع قطري ( ...تتمة �ص)1
المسعى القطري الذي ترجمه كالم وزير الخارجية خالد العطية
ترافق مع اإلش��ادة بدور موسكو في صناعة الح ّل السياسي في
سورية بلغة خلت من الشروط والعنتريات حول مستقبل سورية،
وإعالن نيات طيبة تجاه إيران ،فهل هذه مؤشرات لتموضع تركي
بلسان قطر ،ومعلوم حجم ما بين أنقرة وال��دوح��ة من تفاهمات
وتشارك في الملفات والخيارات؟
ألقى الكالم القطري المزيد من الضوء على البعد اإلقليمي والدولي
لخطوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بترشيح العماد
ميشال عون للرئاسة ،مع اإلش��ادة التي لقيتها الخطوة من وزير
الخارجية القطري ،ليتأكد أنّ الخطوة جزء من سياق ُيراد له أن يصل
في النهاية إلى تفاهمات وتسويات ،وليس بالضرورة أن تكون
الخطوة األول��ى فيه ،التي ب��دأت من معراب هي الخطوة الحاسمة
أو األخيرة ،خصوصا ً أنّ الهواجس االنتخابية والسياسية التي
يثيرها ظهور الحلف العوني القواتي لدى شركائهما المسيحيين،
ولدى ك ّل من تيار المستقبل ،باتت تستدعي بعيدا ً عن هوية الرئيس
العتيد التفاهم على ما هو أبعد من قانون االنتخابات النيابية الذي
كان شرطا ً مرفوضا ً دمجه باالستحقاق الرئاسي ،خصوصا ً من
الثنائي الداعم لترشيح النائب سليمان فرنجية المتمثل بالرئيس
سعد الحريري والنائب وليد جنبالط ،الذي ربما صار اليوم من
دع��اة النسبية أك�ث��ر م��ن خصومه ،واش�ت��راط�ه��ا م��ن ضمن السلة
الرئاسية.
سلة التفاهمات التي ربما تطال التحالفات االنتخابية ،وليس
القانون فقط ،وترسم صورة المجلس الجديد والحكومة الجديدة،
قبل أن تبصر الرئاسة النور ،تفترض وفقا ً لمصادر متابعة أن تتسع
دائ��رة التشاور التي يبدو أنها على المستوى الداخلي لألطراف
المعنية ستستهلك م��ا تبقى م��ن األس �ب��وع قبل أن تظهر مواقف
يمكن البناء عليها خ��ارج إط��ار العموميات ،قبل أن يبدأ التشاور
الجدّي بين الفرقاء ،ما يعني أنّ جلسة الثامن من شباط المق ّررة
النتخاب رئيس ستكون أمام الخيار المحرج بالتعطيل ،وهو خيار
ال يستطيع العماد عون تح ّمل تبعاته ،وإصابة الصدمة اإليجابية
للقاء معراب بنكسة بحجم قيامه بتعطيل نصاب جلسة انتخاب
ُيفترض أنها معقودة لتظهير نتائج هذا التفاهم ال��ذي خرج بدعم
ترشيحه من معراب ،وبحضور عون وكتلته سيحضر كثيرون،
كتلة حزب الله وكثير من الحلفاء المقاطعين ،ولن يكون سهالً على
الحريري وجنبالط المقاطعة والتعطيل بعد عشرين شهرا ً من
االتهامات التي طاولوا بها حزب الله والعماد عون بالمسؤولية عن
تعطيل االنتخابات الرئاسية بتعطيل النصاب ،وقد امتألت الحياة
السياسية واإلعالمية بالتصريحات المته ّكمة على نسبة تعطيل
النصاب للممارسة الديمقراطية ،لذلك ترى المصادر المتابعة أنّ
تأجيل الجلسة لموعد يحدّد الحقا ً إفساحا ً في المجال للمزيد من
التشاور من أجل جلسة تنتج رئيساً ،قد يكون هو المخرج األنسب
للجميع ،خصوصا ً إذا توافرت لرئيس المجلس النيابي التغطية
الالزمة من األقطاب المسيحيين التي تدعوه إلى التأجيل.
مشوار التشاور الطويل بدأه الوزير جبران باسيل وسيتواصل
خ�لال أي��ام األس �ب��وع ،وس��ان��ده العماد ميشال ع��ون عبر إطاللة
تلفزيونية حملت رسائل ودي��ة ،ونية انفتاح نحو ك� ّل من النائب
سليمان فرنجية والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبالط.

عون :فرنجية يبقى كإبني

ح ّرك إعالن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعمه ترشيح
رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية
المياه الراكدة رئاسياً ،وطغى على المشهد الداخلي ،بانتظار تبلور مواقف
القوى السياسية وتبيان الخلفيات الكامنة خلف مشهد معراب أول من
أمس ،بينما بدأت األسئلة تتمحور حول مدى إمكان تأمين النصاب لجلسة
االنتخاب الخامسة والثالثين في  8شباط المقبل.
وأكد العماد عون على عالقته الطبيعية مع رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية ،نافيا ً أن يكون اللقاء األخير معه عاصفاً .وفي مقابلة على
قناة «أو تي في» قال عون« :إن الوزير فرنجية يبقى كإبني وسنبقى نحبه
ّ
وحيث يمكن أن ّ
سنغطيه ،وأنا أحب أن تظل العالقة طبيعية معه».
نغطيه
وتعليقا ً على مواقف فرنجية من بكركي أول من أمس اعتبر عون أنها
«تتض ّمن ضمنا ً دعوة للحديث والمهم ليس الحديث بل المضمون الذي
سيخرج منه» .وكشف عون أن «الوزير باسيل اتصل بفرنجية في يوم
اإلع�لان عن االتفاق وأخبره بما يريد القيام به وبإعالن جعجع دعمه
لترشيحه».
واعتبر اللقاء ال��ذي حصل أمس مع «القوات» يمكن أن يكون أهم من
االنتخاب الرئاسي بالنسبة لكل المسيحيين ،ورأى أن «موقف حزب الله
تجاه ما حدث باألمس ال غبار عليه وهو أعلن تأييده لترشحنا من قبل».
ولفت عون إلى أنه سيجري االتصال بالنائب وليد جنبالط ،معربا ً عن
اعتقاده بأن لديه شيئا ً إيجابياً ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن بيان تيار
«المستقبل» جاء إيجابياً ،لكنه رأى فيه أن «الحريري لم يقرر بعد من

سيدعم للرئاسة».
وأض��اف ع��ون« :ل��م أتكلّم مع إي��ران بالملف الرئاسي ،والفرنسيون
أخبروني أن إيران تترك الملف بيد اللبنانيين».

باسيل وبو صعب في عين التينة

وبعد لقاء معراب ،بدأ التيار الوطني الحر زياراته المكوكية للتشاور مع
األطراف كافة ،ومن المرتقب أن يلتقي رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل
خالل الساعات القليلة المقبلة الوزير فرنجية للتشاور في المستجدات
األخيرة .وكان باسيل قد زار الوزير فيصل كرامي وما تحمله هذه الزيارة من
دالالت سياسية ،ثم انتقل ووزير التربية الياس بو صعب إلى عين التينة
للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،وأوضح باسيل أن «ما حصل أمس
في معراب باب انفراج كبير لتسريع األمور ،كي يتم االستحقاق الدستوري
تصب
وفق ميثاقنا الوطني» ،مشيرا ً إلى أن «حالة االنفراج هذه نريدها أن
ّ
في مصلحة الجميع» .أما بو صعب فأكد أن «اللقاء مع الرئيس بري إيجابي
وتأسيسي ويفترض أن يكون هناك لقاء مع النائب فرنجية».

وبري لم يحسم موقفه بعد...

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أنه «رغم ما
حصل في معراب ،فإن األمور ما زالت في إطار التبلور والرئيس بري لن يبني
على هذه الموقف ،وليست بالضرورة أن تؤدي خطوة جعجع إلى انتخاب
رئيس ،بل هناك معطيات عدة سيُبنى عليها لم تتبلور بعد منها المحلي
واإلقليمي والدولي ،واألمر يحتاج إلى تشاور على مستوى قيادة حركة أمل
وكتلة التنمية والتحرير» ،وشدّدت على أن «الرئيس بري لم يحسم الموقف
بعد بتبني أي من المرشحين».
كما أضافت المصادر أن «الرئيس بري من أشد الحريصين على إنجاز
االستحقاق الرئاسي وال يقبل أي مزايدة على موقفه والدليل الملموس هو
حضور كتلته كل جلسات االنتخاب» ،ووصفت المصادر ما نقل عن الرئيس
بري بأنه طلب من فرنجية االستمرار بترشيحه بعد خطوة معراب ،بالكالم
اإلعالمي ال أكثر وال أقل.

«التغيير واإلصالح»:
تفاهم إلنقاذ الجمهورية

وث ّمن تكتل «التغيير واإلص�لاح» موقف جعجع لترشيح العماد عون
لرئاسة الجمهورية »،معتبرا ً أن «هذه الخطوة بداية إرادة جامعة للوصول
إلى حل وطني إلنقاذ الجمهورية».
ورأى التكتل في بيان تاله النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه األسبوعي
في الرابية أن «هذا الحل أبعد من انتخاب رئيس للجمهورية» ،الفتا ً إلى أنه
«تفاهم يمكن تطويره ليشمل سائر الكتل إلنقاذ الجمهورية ولبنان».

باسيل :ال نقبل إال النسبية

وأكد باسيل« ،أن االنتخابات الداخلية للتيار الوطني الحر أكدت إمكان
إجراء انتخابات نيابية ،على أساس النسبية على األصعدة كافة» .وفي
مؤتمر صحافي قال« :هذه االنتخابات نقول إننا ال نقبل إال باالنتخابات على
أساس النسبية في لبنان».

جعجع لـ«المستقبل» :لننتخب الرئيس

واستكماال ً لخطوته في معراب ،زار جعجع بكركي أمس لوضع البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي بأجواء تبنيه ترشيح عون .متمنيا ً على الكتل
النيابية كافة عرض الموقف والتوقف عنده ومناقشته ال ّتخاذ القرار
المطلوب والوصول في أسرع وقت إلى انتخابات رئاسية تخرجنا مما نحن
فيه إلى وضع أفضل».
وقال« :ال أنكر أبدا ً أن هناك خالفا ً حول الترشيحات لرئاسة الجمهورية مع
المستقبل ،لكن من خالل التواصل المستمر الذي لم ينقطع لحظة ،سنتوصل
إلى موقف غير بعيد عن بعضنا البعض ،أقله لناحية حضور الجلسات الذي
هو مبدأ ثابت لدى تيار «المستقبل» ،ما يتيح إجراء االنتخابات والخالص
من الفراغ».

..و«المستقبل» :الكلمة الفصل
تبقى للمجلس النيابي

في المقابل ،جاء بيان كتلة المستقبل النيابية إثر اجتماعها أمس ،غامضا ً
لجهة الموقف من ترشيح جعجع لعون واكتفى باإلشارة إلى «أننا توقفنا
عند ترشيح جعجع لعون وعند عزم فرنجية اإلبقاء على ترشحه ،ونؤكد
االلتزام بتوجهات الرئيس الحريري في موضوع الرئاسة انطالقا ً من أن
كلمة الفصل تبقى للمجلس النيابي».

لقاء قريب بين الحريري وفرنجية

وأوضح مصدر قيادي في تيار المستقبل لـ«البناء» أنه «في حال تبلور
مرشحين واضحين واتجهت الكتل لتأمين النصاب ألحدهما في المجلس
النيابي سنتوجه كتيار مستقبل إلى مواجهة بالشكل الديمقراطي» ،وأشار
المصدر إلى «أنه حتى اآلن مبادرة ترشيح فرنجية قائمة ،لكن الكلمة الفصل
تبقى للرئيس الحريري الذي لم يعلن بأنه سيص ّوت لفرنجية في أي جلسة
وحتى لم يعلنه مرشحا ً رسميا ً رغم الحراك القائم بين الطرفين».
ورف��ض المصدر اعتبار خطوة جعجع ترشيح عون «ردة فعل على
ترشيح الحريري لفرنجية ،ونفى أن يخطو الحريري خطوة باتجاه إعالن
ترشيح فرنجية رسميا ً كردة فعل على خطوة جعجع ،ألن األمر ليس كيدية
سياسية» .ولم ينف المصدر «االختالف مع «ال��ق��وات» بوجهات النظر
في الملف الرئاسي ،لكن الرؤيا ذاتها ولديهما قناعة مشتركة بملء سدة

الرئاسة بالطريقة المناسبة» ،وتوقع المصدر أن يهدد إعالن الوثيقة بين
التيار والقوات في معراب العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله.
رجح المصدر حصول لقاء بين الحريري وفرنجية قريباً ،كشف أن
وإذ ّ
التواصل مستمر بينهما للتشاور ،رغم كل ما حصل.

حزب الله لن يقبل بالجلسة الخدعة

وقالت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إن «مرشح حزب الله هو العماد
عون حتى يثبت عون العكس وموقفه واضح وغير مح َرج ،كما يحاول
البعض تصويره ،وما أقدم عليه جعجع أكد صوابية موقف حزب الله
وخياره بترشيح عون» ،وأوضحت أن «مصلحة حزب الله تعزيز الموقف
المسيحي العام على مرشح يعتبره الحزب األعلى تمثيالً لدى المسيحيين»،
وأشارت إلى أن «حزب الله معني بالذهاب إلى جلسة تنتخب رئيسا ً وليس
الذهاب إلى جلسة للتنافس بين مرشحين واختيار أحدهما ،كما أن الحزب
ليس مضطرا ً أن يدلو بدلوه بعد خطوة معراب ،ألنه أعلن رسميا ً مرشحه
وهو عون ،بل على اآلخرين أن يوضحوا موقفهم الملتبس ويعلنوا موقفا ً
رسميا ً من ترشيح ما يقولون عنه أنه مرشحهم».
وإذ لفتت إلى أن «حزب الله سيحدد أي موقف جديد من الملف الرئاسي
بناء على موقف األطراف األخرى ،جزمت المصادر بأن الحزب لن يقبل بأي
جلسة لالختيار بين مرشحَ ْين التي قد تكون بمثابة خدعة».
وفسرت المصادر أسباب إق��دام جعجع على تأييد ترشيح عون ،بأن
ّ
«الوضع اإلقليمي هو األساس في تظهير لحظة اختيار الرئيس التي ال يبدو
أنها نضجت بعد ،لكن جعجع قرأ موازين القوى ال سيما االتفاق النووي
اإليراني ورفع العقوبات عن طهران ،وقرأ أزمة السعودية والتحول في
الميدان السوري لمصلحة الجيش السوري والمقاومة» ،أما االعتبار األقوى
بحسب المصادر فهو «طعنة حليفه الحريري الذي رشح خصمه التاريخي
للرئاسة والذي إن وصل إلى بعبدا فسيشطبه من المعادلة».

الكتائب عند حزب الله

على صعيد آخر ،استقبل نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
وفدًا من حزب «الكتائب» برئاسة األمين العام للحزب المحامي رفيق غانم،
بحضور النائب علي فياض والنائب السابق نزيه منصور.
وجرى التداول في األوضاع العامة ،وأكد قاسم أن «االختالف السياسي
ال يفسد في الو ّد قضية ،والتعبير عن االختالف بموضوعية حق مشروع،
بعيدا ً عن اإلساءة لمن نختلف معه ،وال يمكن ألح ٍد أن يستفرد بلبنان ،وال أن
ينجح بتسخيره لصالحه».
من جهته ،قال غانم قائالً« :هذه االجتماعات نعتبرها ضرورية جدًا
للحوار بالعمق حول القضايا الوطنية ،وطرحنا فيه أم��ورا ً دقيقة ،وكنا
متفاهمين بقضايا كثيرة ،ونتمنى التواصل بهذه الحوارات للمصلحة
العامة ولمصلحة لبنان».

شبعا وأقفلت عددا ً من الطرق فيما
توقفت المالحة البحرية في صيدا
ج ّراء ارتفاع موج البحر.
وف����ي ال��ب��ق��اع ّ
غ���ط���ت ال��ث��ل��وج

ال�شويفات ترف�ض الم�سلخ
عقدت بلدية مدينة الشويفات وهيئات المجتمع المدني وأحزاب المدينة
اجتماعا ً دوريا ً في مقر البلدية ،حضره إلى جانب رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني طالل أرسالن ،رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي ،أعضاء من
المجلس البلدي ،ممثلون عن أحزاب :السوري القومي االجتماعي ،الشيوعي،
التقدمي االشتراكي ،والديمقراطي اللبناني ،باإلضافة إلى عدد من الجمعيات
األهلية واألندية الرياضية.
وصدر عن المجتمعون بيان جاء فيه« :ردا ً على ما ورد في بعض الوسائل
اإلعالمية حول ق��رار لبلدية بيروت بتكليف المهندس خالد شهاب القيام
بدراسات هندسية إلنشاء مسلخ في النطاق البلدي لمدينة الشويفات ،علما ً أنه
لم تتم مراجعة السلطة المحلية في الشويفات وال حتى التواصل معها من قبل
بلدية بيروت ،أكد أرسالن والمجتمعون رفضهم باإلجماع هذا القرار.
وختاما ً اتفق الحاضرون على ض��رورة توجه البلدية بكتاب رسمي إلى
وزارة الداخلية والبلديات ،لتأكيد اعتراضها إلى جانب جميع المشاركين في
االجتماع ،على إقامة مسلخ في النطاق البلدي للمدينة».
وشدد الجميع على «أن الشويفات مدينة قدمت الكثير للوطن وأهله ،وال يكون
رد الجميل عبر إنشاء مطمر للنفايات وال مسلخ في نطاقها البلدي» ،آملين «من
الدولة والسلطات الرسمية المختصة ،استبدال هذين المشروعين بمشاريع
إنمائية يستفيد منها أبناء مدينة باتت تضم أكثر من  650ألف نسمة».

قبل التفا�صيل ( ...تتمة �ص)1
 بالتزامن مع مسار حلحلة في سورية تبدأ بتسوية تركيةروسية ،تباركها واشنطن وتجنّد لها قطر ،تحضير لبنان للتفاوض
الطويل قبل إنتاج الرئاسة العتيدة ،وتمهيد بداعي االنشغال اليمني
لخروج سعودي من المعادلتين اللبنانية والسورية يستشعره
الحريري منذ ما قبل ترشيحه لفرنجية.
 أرادت واش�ن�ط��ن تعويم ق�ط��ر ،قبل تعويم جعجع وتعويمترشيح عون ،ويبدو أنّ علينا المزيد من االنتظار ،والقبول بحقيقة
أننا مختبر التسويات ومسارات التفاوض ولم يجهز ملفنا بعد على
طاولة الحلول ،وال زالت الحاجة إلى الكثير من الوقت قبل أن يكون
لنا رئيس.
ناصر قنديل

حقائق «قوات ّية» ( ...تتمة �ص)1
ال��م��س��ل��م ي����ع����ارض أه���داف���ه���ا
المسيحية ب��أس��ل��وب مصلحي
وأناني .وجاء ترشيح الحريري
لفرنجية من دون موافقة أو حتى
مشاورة القوات لتجعل هذا النقد
داخل القواعد القواتية يصل إلى
ح ّد التململ .وبحسب معلومات
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» فإنه أث��ن��اء مناقشة
ج��ع��ج��ع م��ع ن��ح��و خ��م��س��ي��ن من
كوادر القوات قضية خيار ترشيح
ع��ون قاطعه الحضور بتصفيق
طويل ما جعل جعجع يتفاجأ.
وتقول هذه المعلومات إنّ معظم
الكوادر الذين قدّموا مداخالت في
ه��ذه الجلسة رك���زوا على ثالثة
أمور أساسية:
��ي صفحة
األول :أن��ه��م م��ع َط ّ
الخالف مع العونيين ،ألنّ الفارق
معهم ليس له أية مب ّررات تخدم
األه����داف المسيحية ال��راه��ن��ة.
ثانيا ً واستدراكاً ،ر ّكز هؤالء على
أنّ خطر اإلره��اب التكفيري على
مسيح ّيي المنطقة ومن ضمنهم
مسيحيّو لبنان ل��م يعد ممكنا ً
إغفاله.
وضربوا أمثلة كيف أنّ شباب
ال��ق��وات ف��ي المناطق المتاخمة
للحدود السورية ،وحيث توجد
أخطار من تجاوز «داع���ش» لها
إلى داخ��ل قرى لبنانية ،اتخذوا
ق�����رارات ش��خ��ص��ي��ة بالتمترس
ف��ي خ��ن��ادق واح����دة م��ع شباب
ينتمون إلى حزب الله من أبناء
تلك المناطق للدفاع عن بلداتهم

وأع��راض��ه��م ف��ي وج��ه احتماالت
الهجمات التكفيرية.
وس��أل البعض :لماذا نستم ّر
ب��ع��د ال��ي��وم ب��ان��ت��ق��اد ع���ون على
ح��ل��ف��ه ل��ل��دف��اع ع��ن ل��ب��ن��ان ض�� ّد
التكفيريين؟
النقطة الثالثة :التي ركز عليها
ال��ق��وات��ي��ون ه��ي أن��ه ال يجب أن
الحب من جانب
نستم ّر بعالقة
ّ
واح��د مع تيار المستقبل ،نحن
ل��س��ن��ا دع����اة ّ
ف���ك ال��ت��ح��ال��ف مع
«ال��ت��ي��ار األزرق» ،لكننا نطالب
ب��ت��ح��ال��ف ن����دّي ،وب���أن ال يكون
على حساب المصالح المسيحية
الخاصة بالوجود وبنيل حصة
المسيحيين داخ��ل كعكة النظام
السياسي.
خالصة القول بحسب مصادر
قريبة م��ن ال��ق��وات ،ف��إنّ معراب
تريد السير سياسيا ً في المرحلة
المقبلة وفق صيغة رجل في 14
آذار ورجل أخرى تتشارك الخطى
مسيحيا ً مع الجنرال عون.
ه��ل ينجح جعجع ف��ي جعل
ت���وازن���ات إي���ق���اع���ات خ��ط��وات��ه
ممكنة ل��دى دوس��ه أرض الواقع
السياسي ،خالل المرحلة المقبلة.
الفترة المقبلة ستجيب عن هذا
ال��س��ؤال ،خ��اص��ة ف��ي ظ�� ّل تو ّقع
أن ت��ش��نّ ج��ه��ات إقليمية هجمة
م��ع��اك��س��ة ع��ل��ى جعجع لجعله
يضطر إل��ى التراجع عن خياره
الرئاسي الجديد.

يوسف المصري

المرتفعات وأع��اق��ت حركة السير
في بعض المناطق كما أدت الرياح
العاتية إلى أضرار في المزروعات
والخيم البالستيكية.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ـ دائرة الدائرة اإلدارية ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحلة -البولفار -السرايا مبنى المالية -الطابق الثاني هاتف 801003/08 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم  ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله  ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم الكلف

رقم المكلف رقم البريد المضمون
14376

RR140279011LB

عنايا علي عواضة دله

14768

RR140279039LB

يوسف مخول أبو حمرا

46703

RR140279095LB

جوزف بشارة زيتون

46759

RR140279921LB

شركة السنابل الخضراء للتجارة العامة والنقل ش.م.م

248718

RR140279025LB

اسماعيل خليل طالب

270454

RR140278974LB

خليل وديع جريجيري

270458

RR140278988LB

عمارعباس بدره

273071

RR140278965LB

مارون جميل نوهرا

288266

RR140280244LB

قاسم محمد اسماعيل ابو عديلة

313586

RR140279935LB

محمد ياسين سكر

422093

RR140280054LB

أوهانس يعقوب بوتشكجيان

422542

RR140279895LB

عيد وديع سيقلي

436741

RR140279881LB

غسان جرجس المعلوف

848825

RR140280377LB

وائل محمد عسكر

926449

RR140279113LB

شركة  OPTIONSش.م.م

RR140280332LB 1331168

ايرينا الكسندر عباس

انعام نزار درويش

RR140280522LB 1476824

ارض الرافدين لالستثمار واالنماء التجاري ش.م.م

RR140280329LB 1497905

ماهر محمد عراجي

RR140278890LB 2024392

داوود نجار حسو

RR140278634LB 2025918

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة البقاع
ألين الجميل
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