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حمليات � /إعالنات

�أبو عرب تف ّقد «قوات الأمن الوطني» في البداوي
زار ق���ائ���د «األم������ن ال��وط��ن��ي
الفلسطيني» ف��ي لبنان ال��ل��واء
صبحي أبو عرب مخيم البداوي،
ف��ي إط��ار جولة يقوم بها لتف ّقد
«قوات األمن الوطني الفلسطيني»
في المخيم ،وجال على الوحدات
العسكرية ،قبل أن يعقد اجتماعا ً
ب��ح��ض��ور ق��ائ��د ق���وات األم���ن في
مخيمات الشمال العقيد أبو عماد
ألوني ،وقادة الكتائب أبو محمود
القشوش وعلي أبو الشوق ،وقادة
السرايا العسكرية وضباط األمن
ال��وط��ن��ي ،ث��م زار ق��ي��ادة منطقة
طرابلس التنظيمية لحركة «فتح»
حيث عقد اجتماعا ً مع أمين سر
المنطقة أبو جهاد فياض بحضور
قيادة المنطقة.
وأص����در المجتمعون ب��ي��ان�اً،

أوضحوا فيه أ ّنه «جرت مناقشة
أوض�����اع ال��م��خ��ي��م��ات م���ن ك��اف��ة
النواحي وخصوصا ً األمنية ،حيث
ت � ّم التأكيد على أم��ن المخيمات
وخ���ص���وص���ا ً ف���ي ظ���ل ال��ظ��روف
التي تمر بها المنطقة من مشاكل
وأح���داث أمنية ملتهبة ،وج��رى
التشديد على تكثيف العمل بما
يضمن س�لام��ة وأم���ن واس��ت��ق��رار
المخيمات وجوارها».
وط��ال��ب ال��م��ج��ت��م��ع��ون وك��ال��ة
أون���روا «بالتراجع ع��ن قراراتها
التي تهدف إلى تقليص الخدمات
تصب
للشعب الفلسطيني ،أل ّنها
ّ
ف��ي خانة ال��م��ؤام��رة على حقوق
شعبنا الوطنية ،خصوصا ً حق
العودة وضرب المشروع الوطني
الفلسطيني برمته».

الجي�ش� :ضبط متفجرات
و�أعتدة ع�سكرية في باب التبانة

خالل جولة أبوعرب في البداوي

ال�سباق �إلى البيت الأبي�ض ( ...تتمة �ص)1
 في السباق داخل ك ّل من الحزبين يتبارى مشروعبراغماتي شعبوي مهت ّم حصرا ً بتقديم مرشح يوحي
ظاهريا ً وف��ق المعايير التقليدية االعتيادية بأنه يوفر
الفرص األفضل للفوز ،مقابل مشروع يحاول توفير
مرشح يحمل رؤي��ة الحزب ويشكل النسخة القيادية
األق��رب إل��ى منهجه الفكري وق��ادر على تقديم أجوبة
على التحديات ال�ت��ي يطرحها وض��ع أميركا الداخلي
والخارجي ويملك قدرا ً من الجاذبية التجديدية ،ولذلك
يتبارى في الحزب الديمقراطي ،دون أن ينتبه العرب،
ك�� ّل م��ن ه �ي�لاري كلينتون م��ع ب��رن��ي س��ان��درز ،وفي
الحزب الجمهوري ك ّل من دونالد ترامب مع منافسين
عدة ،يتقدّمهم جيف بوش وتيد كروز وماركو روبيو،
والواضح من مقاربة أوض��اع المتنافسين أنّ نجومية
برني ساندرز وماركو روبيو تستحق المتابعة ،بعيدا ً
عن وهم حصر التنافس بكلينتون وترامب.
 -ي �م �ث��ل س ��ان ��درز ض �م �ي��ر ال� �ح ��زب الديمقراطي،

ونموذجه القيادي المخلص لمبادئ الشفافية والنزاهة،
والداعية الشرس للحريات والحقوق المدنية ،ويتبنّى
رؤية اقتصادية جعلته يقدّم نفسه كمرشح ديمقراطي
اشتراكي لجهة مطالبته باعتماد سياسة رعاية حكومية
للفئات المه ّمشة وتقديم ضمانات ترقى إلى مستوى
تدخل الدولة في الكثير من مناحي الحياة االقتصادية
واالجتماعية ،بينما يمثل روبيو مشروعا ً الفتاً ،لجهة
تحدّيه لزعيمه جيف بوش بخوض الترشيح وانتمائه
لجيل الشباب ،وتحدّره من أصل كوبي.
 سمات وم�م�يّ��زات س��ان��درز وروب�ي��و كانت برأيالكثيرين عناصر تشتغل ضدّهما ،وصوالً إلى توقعات
فشلهما بحصد أصوات يمكن احتسابها ،وقول الكثير
من شركات استطالعات الرأي ،والمواقع المتابعة ،أن
يكونا خارج السباق كلياً ،وقد جاءت نتائج االنتخابات
الداخلية للحزبين ،في والي��ة أي��وا ،تقول عكس ذلك،
فقد قطف س��ان��درز  21مقعدا ً م��ن  43تمثل أي��وا في

مؤتمر الحزب الديمقراطي مقابل  22لمنافسته الفائزة
ه�ي�لاري كلينتون ،بينما ح � ّل روب�ي��و ثالثاً ،بعد فوز
تيد كروز بتمثيل الحزب الجمهوري في أيوا بـ 28%
مقابل  24%للمرشح المليونير دونالد ترامب ،لينال
ماركو روبيو  23%من أصوات الناخبين داخل الحزب
الجمهوري.
 ه��ذه دع ��وة لفتح العين على ال�م�س��ار االنتخابيلك ّل من ساندرز وروبيو ،في مجتمع أميركي يتف ّكك
وتطغى عليه االنشغاالت بالهموم السياسية الداخلية،
والسياسات االقتصادية واالجتماعية ،وتتراجع فيه
االهتمامات بالسياسة الخارجية بالتوازي مع تراجع
مكانة أميركا في صناعة السياسة في العالم ،وتضاؤل
قدرتها على توفير عائد اقتصادي لمواطنيها من جراء
هذا التعاظم في النفوذ والمكانة العالميين ،فربما نكون
نفاجأ باألسماء.
أمام مفاجآت ،يكفي أن ال َ
ناصر قنديل

جنيف :دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1
لتطبيع العالقات مع الدولة السورية بذريعة وجود حكومة
تض ّم ممثلين للمعارضة ،بعد عملية سياسية أنتجت حالً
ُيعفي الغرب من الجواب عن سؤال حول مصير ما سبق
وقاله عن ال شرعية الدولة ورئيسها.
لبنانياً ،بينما غابت أي ت�ط��ورات تتصل باالستحقاق
الرئاسي باستثناء إص��رار رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع على مواصلة السجال مع رئيس المجلس
النيابي نبيه بري ،ظهر النشاط الحكومي كبداية كوة في
ال�ج��دار المسدود بعد انعقادها بنصاب سياسي كامل،
رغم غياب جانبي لبعض الوزراء ،وهذه الصورة سرعان
ما تع ّكرت صورتها ،بتغييب قضية المتعاقدين مع الدفاع
المدني بحجة عدم توفر المال والوقت الالزمين لمناقشة
الملف ،فتنفجر القضية في الشارع بتضامن شعبي واسع
مع أحقية المطالب واالستنكار لالستهتار الحكومي.
االنتخابات البلدية حازت حصة رئيسية من االهتمام
الحكومي بتوفير االع �ت �م��ادات ال�لازم��ة إلج��رائ�ه��ا لتبدو
أقرب إلى الحصول ،رغم بقاء الحذر من عدم جدية القوى
السياسية بإجرائها.

مجلس الوزراء ُيق ّر تمويل البلديات

أق ّر مجلس ال��وزراء اعتمادات بقيمة  31مليار ليرة لتمويل
االن��ت��خ��اب��ات البلدية واالخ��ت��ي��اري��ة م��ن دون ف��رض ضرائب
وانتخابات جزين الفرعية.
وأرجأ المجلس البحث في ملف تثبيت متط ّوعي الدفاع المدني
إلى جلسة مقبلة للبحث عن مصادر تمويل ،إضافة إلى تأجيل
البحث في إحالة قضية الوزير ميشال سماحة إلى المجلس
العدلي .وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن بند تثبيت
متط ّوعي الدفاع المدني يحتاج إلى دراسة جدية ،فهناك تكاليف
مالية تحتاج إلى تغطية» ،ونقلت المصادر «تحفظ وزير المال
علي حسن خليل في الجلسة حيال كيفية تأمين تغطية المال
الالزم».
ولفتت المصادر إلى «أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة
وزير العمل سجعان قزي وعضوية وزراء االقتصاد أالن حكيم،
التربية الياس بو صعب ،السياحة ميشال فرعون ،والمال ،لوضع
ّ
المنظم إلى
تشريعات الضرورة لنقل لبنان من االقتصاد الحر غير
االقتصاد المنظم» .وأرجئ البحث في تجديد التراخيص لإلذاعات
بعد رفض وزراء حزب الكتائب ترخيصا ً إلذاعة صوت لبنان -
ضبية ،بحجة تأجيرها موجة من موجاتها لـ «.»BBC
وأكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ«البناء» أن الكالم عن
أنه ال تجوز محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة مرتين كالم
غير قانوني ،وطالما أن الموضوع غير قانوني فيمكن تحويله
إلى المجلس العدلي ال سيما أن مجرد قبول التمييز ينسف الحكم
المسبق ،ويكون سماحة موقوفا ً بمذكرة توقيف».
ولفت إلى «أن رئيس الحكومة تمام سالم أكد في جلسة مجلس
الوزراء أمس ،أن ملف إحالة سماحة على المجلس العدلي سيكون
البند األول في جدول أعمال الجلسة المقبلة ،رافضا ً استباق ما قد
تؤول إليه األم��ور» ،مشددا ً على «أن خياراتنا مفتوحة على كل
االحتماالت فهذه القضية تستهدف أمن البلد».
وأملت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» «أن تنجح االتصاالت قبل
جلسة مجلس الوزراء األسبوع المقبل للوصول إلى حل لقضية
الوزير سماحة» ،مشيرة إلى «أن هذا البند خالفي ومن الممكن
يفجر مجلس الوزراء ال سيما في ظل االنقسام الوزاري حيال
أن ّ
إحالته إلى المجلس العدلي».

السفير الجعفري متحدثا ً للصحافيين في جنيف أمس بعد لقائه دي ميستورا
إلى وجهة نظر رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل ارسالن
الذي طالب في الجلسة باعتماد النسبية الكاملة مع دوائر كبرى،
وشدد على أن النسبية الكاملة تنسجم مع الديمقراطية التوافقية
اللبنانية؛ ورف��ض ارس�لان اقتراح القانون المختلط ورفض
تقسيم الجبل ،كما يطلب الحزب االشتراكي بض ّم بعبدا إلى
المتن الشمالي ووضع الشوف وعالية في دائرة واحدة .وطالب
بأن تبقى تقسيمات الجبل على أساس أن عالية وبعبدا في إطار
دائرة واحدة مع الشوف .وعلمت «البناء» أن النائب مروان حمادة
طالب بتأجيل البت في قانون االنتخاب إلى ما بعد االنتخابات
الرئاسية ،مع استعداده في االستمرار في حضور الجلسات ،لكن
من دون البتّ في القانون قبل انتخاب الرئيس.
وأش��ارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أن اللجنة ستعقد
اجتماعا ً نهائيا ً نهاية الشهر الحالي ،بهدف مناقشة التقرير
النهائي ال��ذي سترفعه إلى الرئيس نبيه بري لمناقشته في
اللجان المشتركة» ،مشيرة إلى «أن النقاشات لم تتوصل إلى
وجهة نظر واح��دة إنما نجح النواب في المقاربة بين اقتراح
القانون المقدّم من النائب علي بزي واقتراح القانون المقدّم من
القوات واالشتراكي والمستقبل وأن النقاش حصر في نقاط
االختالف بين المشروعين على أن يتضمن التقرير وجهة نظر كل
فريق حيال االقتراحين».

شياطين السنيورة حاضرة دائما ً

وف��ي إط��ار سياسة المراوغة التي يتبعها تيار المستقبل،
اعتبرت كتلته التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ،أن
الجلسة المقبلة والمحددة النتخاب الرئيس في  8شباط المقبل
هي االختبار الحقيقي لصدقية الجميع ولمن يريد فعليا ً انتخاب
رئيس جديد للجمهورية» .وش ّنت الكتلة هجوما ً على األمين
العام لحزب الله زاعمة مصادرة حزب الله إلرادة مجلس النواب
اللبناني ،بما يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرة إلى
«أن السيد نصر الله وضع اللبنانيين أمام خيار بتعيين العماد

(سانا)

ميشال عون رئيسا ً للجمهورية أو استمرار الشغور في موقع
الرئاسة».
ولفتت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إل��ى «أن تيار
المستقبل الذي تأخر في الرد على كالم السيد نصر الله الذي
حمل ما حمل من إيجابيات ،ال يزال يمارس عدوانيته تجاه حزب
الله» .وإذ اعتبرت المصادر «أن بيان الكتلة ال يع ّول عليه كثيرا ً
علما ً أنه إشارة ،ال سيما أن شياطين السنيورة دائما ً حاضرة،
في حين أن الحريري أكثر مرونة» ،شدّدت على أن األمين العام
لحزب الله قدّم تنازالت ته ّم تيار المستقبل إال أن األخير لم يتلقف
أي إيجابية ،ما يؤكد أن منطق التصعيد في المرحلة المقبلة من
هذا التيار سيكون سيد الموقف».

القوات تهاجم بري...

إلى ذلك ،عاد السجال من جديد بين رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ورئيس حزب القوات سمير جعجع من جديد بعد
الحرب الكالمية بينهما الشهر الماضي .وغ ّرد رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر ردا ً على كالم رئيس مجلس
النواب أن «جعجع جالس فوق في معراب ويتسلّى بنا» ،فقال:
«صديقي الرئيس نبيه بري ،معا َذ الله أن أتسلّى بكم .ج ّل ما
في األمر أنني أتسلّى معكم ».وأضاف جعجع «أما في ما يتعلق
يرقص فرحا ً كلّما
بالتوقف عن مهاجمة عون ،فأعتقد بأن قلبك
ُ
تفاهم لبنانيان .مع السالم وعلى األمل بلقا ٍء قريب في معراب
بالذات».
وفيما رفضت مصادر عين التينة في حديث لـ«البناء» الر ّد
على كالم جعجع ،أكدت مصادر قواتية لـ«البناء» «أن الرئيس
بري وضع جعجع منذ دعم ترشيح الجنرال عون في مرمى
هجومه السياسي بعدما كان يعتمد اإليجابية في التعاطي معنا
في مرحلة قانون االنتخاب وتراجعنا عن األرثوذكسي وتبنينا
النظام المختلط والتمديد للمجلس» ،مستغربة هذا الهجوم على
رئيس القوات التي دعم مرشح فريق  8آذار».

المحافظة على التوازنات

إلى ذلك عقدت لجنة التواصل آخر اجتماعاتها أمس واستمعت

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان
أن��ه في إط��ار متابعة مالحقة المشاركين في الحادث
ال��ذي حصل أول من أم��س في مدينة طرابلس ،دهمت
قوة من الجيش أمس ،ع��ددا ً من المنازل المشبوهة في
محلة الحارة البرانية  -باب التبانة ،حيث ضبطت داخل
أحدها كمية من المواد الخاصة لتصنيع المتفجرات زنة 6
كيلوغرامات وعبوة يدوية زنة نصف كلغ ،وبندقية حربية
وقنبلة يدوية ،وكمية من الذخائر الخفيفة ،باإلضافة إلى
 9كاميرات مراقبة وعدد من أجهزة االتصال ،وأعتدة
عسكرية متن ّوعة ،وكمية من الحبوب المخدّرة وحشيشة
الكيف.
وت ّم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء
الالزم وبوشر التحقيق.

كما دهمت ق ّوة من الجيش منازل كل من المدعوين:
أحمد السبقجي ،ه�لال عبوشي ،ه�لال المنجد ومحمد
البحري على خلفية مشاركتهم في اإلشكال المذكور.
وأوقفت المدعو أحمد محمود السبقجي الملقب بأبو
عسكر من دون العثور على اآلخرين .كما تم نزع علم
لتنظيم داعش من داخل الحارة المذكورة.
وتم تسليم الموقوف مع العَ لَم إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم.
إلى ذلك ،وقع إشكال فردي على خلفية أفضلية مرور،
بين المواطنين م.د .و ع.ن .على طريق رأس بعلبك ،تطور
إلى إطالق نار ،تزامنا ً مع مرور باص لنقل العسكريين ،ما
أدى الى إصابة الباص بطلقات نارية .واقتصرت األضرار
على الماديات.

�سلب ون�شل ..بالجملة
�ج��ل��ت ال��س��اع��ات الماضية
س� ّ
سلسلة ح��وادث منها سلب مسلح
ونشل في عدد من المناطق ،جاءت
على الشكل اآلتي:
ف��ي محلة ال��ك��وال ،وف��ي موقف
الباصات استق ّل المواطن ف.م.ر.
سيارة تحمل لوحة عمومية إلى
ج��ان��ب ث�لاث��ة م��ن ال��رك��اب بقصد
الوصول لمحلة الناعمة .وبعدما
ساروا به مسافة كيلومترين تقريبا ً
أوقف السائق السيارة إلى جانب
الطريق ورف��ع أحد الركاب سالحا ً
في وجهه واآلخ��ر سكينا ً وسلباه
بعد تهديده بالقتل أو الذبح ،مبلغ
 950ألف ليرة لبنانية كانت في
حوزته ودفعا به من الباب الخلفي
إل��ى خ��ارج السيارة ،وف � ّر الجميع
إلى جهة مجهولة .وأعطى السائق
مواصفات السالبين وهم موضع
مالحقة من قبل القوى األمنية.
من جهة ثانية ،في محلة الزلقا
تعرض المواطن م.ي.ح .للنشل
على ي��د شخصين كانا على متن
دراجة نارية صغيرة الحجم وتمكنا
م��ن سلب محفظته بعد محاولة
خنقه ،وف ّرا إلى جهة مجهولة .وذكر
أن المحفظة تحوي مبلغ مليون
ومئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
وف��ي منطقة الزلقا أيضا ً محلة
عمارة شلهوب أقدم مجهوالن على
اعتراض سبيل المواطنة ا.ف.س.
ونشال حقيبتها التي تحوي على ما
ذكرت مبلغ  450ألف ليرة لبنانية،
وف ّرا الى جهة مجهولة.
في سد البوشرية شارع العسيلي
أقدم مجهوالن على متن دراجة نارية
صغيرة الحجم على سلب المواطنة
ل.ط.ب بقوة السالح حقيبتها التي
ذكرت أنها تحوي على مبلغ 150
ألف ليرة لبنانية وأوراقها الخاصة،
وف ّرا الى جهة مجهولة.
وفي الطيونة سلب مجهوالن على
متن دراج��ة نارية صغيرة الحجم
السائق ع.س.ع .مبلغ  90ألف
ليرة كانت في حوزته بعدما صعدا
بسيارته لمسافة قريبة وأجبراه
على التوقف ليف ّرا من السيارة إلى
جهة مجهولة ،وأع��ط��ى السائق
مواصفاتهما ،وهما موضع مالحقة
من قبل القوى األمنية.
وف��ي محلة المارينا  -الضبيه
أق��دم مجهوالن على متن دراج��ة
ن��اري��ة على اع��ت��راض المواطنة
ن.ا.م .ونشالها حقيبتها وتحوي

المطلوبان الموقوفان
على ما ذكرت مبلغ  250ألف ليرة،
وف ّرا إلى جهة مجهولة.
وفي الدكوانة  -شارع تكساس
أقدم مجهوالن على اعتراض سبيل
سيدة ونشالها مبلغ  200ألف ليرة
لبنانية ومستنداتها وف ّرا إلى جهة
مجهولة.
وفي بعبدا بالقرب من مطرانية
الكلدان اعترض مجهوالن المواطن
س.ا.م .وسلباه حقيبة ق��ال إنها
ت��ح��وي م��ب��ل��غ  25م��ل��ي��ون ل��ي��رة
وفواتير للكهرباء وثالثين شيكاً،
وف�� ّرا على متن دراج��ة نارية إلى
جهة مجهولة.
من جهة ثانية ،سرق مجهولون
من داخل محل ل.ج.ن .المعد لبيع
األل��ب��س��ة ال��ج��اه��زة ف��ي ال��ج��دي��دة
ق��رب سنترال الهاتف ،ملبوسات
جاهزة وأغراضا ً من الكريستال قدر
ثمنها بما يزيد على  40ألف دوالر
أميركي وحضرت األدل��ة الجنائية
وعملت على رفع البصمات وبدأت
التحقيقات لمعرفة الفاعلين بناء
على إشارة القضاء.
إلى ذلك ،أعلنت شعبة العالقات
العامة في المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي في بالغ أنه بنتيجة
المتابعة والرصد ،تمكنت دورية من
مفرزة استقصاء بيروت في وحدة
شرطة بيروت في محلة كورنيش
الرملة البيضاء ،من توقيف ح .ع.
(مواليد عام  ،1988لبناني) ،م.
س( .مواليد عام  ،1996فلسطيني)
المطلوبين بجرائم سلب ونشل بقوة

عائلة يعقوب بد�أت �صيام ًا
بدأت عقيلة الشيخ محمد يعقوب الحاجة امتثال ،وعائلته منذ أول من أمس،
صياما ً مع جميع أفراد العائلة.
وقالت عقيلة الشيخ يعقوب إن بدء الصيام مع العائلة هو تق ُّرب لله إلى
حين الفرج عن ابنها البكر النائب السابق حسن يعقوب «المعتقل سياسيا ً أو
الشهادة ،بعد أن استمهلت المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى مدة أسبوعين
دون نتيجة» ،معلنة عن «مواقف وخطوات تصعيدية قريبة ،إذا بقيت اآلذان
صماء واألعين عمياء».

وط��رح الوزيران جبران باسيل وسجعان ق��زي ،بحسب ما
علمت «البناء» الوضع اإلداري في مؤسسات الدولة وضرورة
المحافظة على التوازنات ،وتم ّنى رئيس الحكومة تمام سالم
عليهما إرجاء البحث في هذا الموضوع إلى جلسة الحقة لالنتهاء
من جدول األعمال.
وفيما لفت تكتل التغيير واإلصالح عقب اجتماعه األسبوعي
إلى أن هناك إجحافا ً في بعض الوزارات واألجهزة األمنية ،تساءل:
«لماذا اإليحاء بأن هناك مك ّونا ً أو فريقا ً سياسيا ً من أكثر من مك ّون
يمسك بالقرار المالي للدولة؟» .وأضاف أن «مناطقنا تشكو من
يمس الميثاق ومقدمة الدستور ولن
حصار إنمائي ومالي وهذا أمر ّ
نرضى به» ،محذرا ً من أن «األمور وصلت إلى ح ّد الرفض الشعبي
العارم بالطرق الديمقراطية المتاحة» .وأكد عشية ذكرى التفاهم
بين التيار الوطني الحر وحزب الله أن سياسة االنفتاح شرط
وحسن
لكل توافق وكل تفاهم ،الفتا ً إلى أنه «إذا صدقت النيات
ُ
التطبيق كان التفاهم صلبا ً وعصيا ً على النقد والتشكيك».

حمادة يرفض بتّ قانون
االنتخاب قبل الرئاسة

أسلحة ضبطت في التبانة

آليا للفل�سطينيين م� ً
وثائق �سفر مقروءة � ً
ؤقتا

متطوعو الدفاع المدني في مرجعيون أثناء قطعهم الطريق احتجاجا ً على عدم تثبيتهم

(رانيا العشي)

من أجل تسهيل سفر الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان وممن ال
تزال وثائق سفرهم مكتوبة بخط اليد ،أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق تعليماته المباشرة في اإلعداد إلصدار وثائق سفر جديدة مقروءة آليا،
مؤقتاً ،في انتظار بدء العمل بوثائق السفر البيومترية الجديدة.
مبادرة المشنوق جاءت بعد اإلج��راءات الجديدة التي اتخذتها المنظمة
الدولية للطيران المدني ـ «إيكاو».
وأعلن المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية أن بيانا ً سيصدر الحقا ً في هذا الشأن
لتحديد تاريخ البدء بتسليم وثائق السفر الجديدة المؤقتة.

السالح في بيروت وضواحيها.
وتبين أنهما يتعاطيان حشيشة
ال��ك��ي��ف ،وق��د ت��ع � ّرف إليهما أحد
األش���خ���اص م���ن ال���ذي���ن وق��ع��وا
ضحيتهما واتخذ في حقهما صفة
اإلدعاء الشخصي.
لذلك طلبت المديرية ،بناء على
إشارة القضاء المختص ،من الذين
وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا
إليهما الحضور إل��ى مركز فصيلة
الرملة البيضاء في محلة األونيسكو
أو االتصال بالرقم ،01/790714
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وفي بالغ آخر ،أشارت المديرية
إلى أنه «كثرت في اآلون��ة األخيرة
بعض أع��م��ال ال��س��رق��ة م��ن داخ��ل
ال��س��ي��ارات ونشل ال��م��ارة م��ن قبل
شخص مجهول الهوية على متن
دراج���ة ن��اري��ة وذل���ك ف��ي مناطق:
ال��ح��ازم��ي��ة ،ف���رن ال��ش��ب��اك وعين
الرمانة.
ب���ن���ت���ي���ج���ة ال����ت����ح����ري����ات
واالس��ت��ق��ص��اءات تمكنت م��ف��رزة
بعبدا القضائية في وحدة الشرطة
القضائية من معرفة مكان تواجد
الفاعل وتوقيفه بعد دهم منزله في
محلة الشياح بتاريخ 2016/2/2
ب��ن��اء إلش���ارة القضاء المختص،
وه��و :ع.ح( .مواليد ع��ام ،1989
لبناني) .بالتحقيق معه اعترف
بارتكابه العديد من عمليات النشل
في المناطق المذكورة .وتبين أنه
مطلوب للقضاء بموجب بالغ بحث
وتحر بجرم نشل».

�إعالنات ر�سمية
شركة كهرباء قاديشا
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لمسح وتنظيف ع���وازل أع��م��دة خطوط
النقل  35و 66ك.ف .ومحطات التحويل
الرئيسية ،وذل��ك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط االداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
الواقع فيه  27شباط  2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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