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حمليات � /إعالنات

بو �صعب تابع امتحانات ذوي ال�صعوبات
َ
و�ضبط منتحل �صفة

ّ
وهاب ا�ستغرب زجّ ا�سمه
بمو�ضوع المخدرات في �صيدا
استغرب المكتب اإلعالمي لرئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهّ اب في بيان ،زج اسم األخير في «إلقاء القبض من قبل مخابرات الجيش على
شخص من آل ابو شهال ،استأجر قارب صيد يملكه لؤي ابو دياب وعثر فيه على
مخدرات (في صيدا) ،لذلك سيتخذ المكتب القانوني لوهّ اب اإلجراءات القضائية
لإلدعاء على كل من نقل هذا الخبر وربطه برئيس الحزب» ،مشيرا ً إلى أن «من س ّرب
هذا الخبر من قبل جهاز معروف فيبدو أن أبو شهال ينافسه في تجارة المخدرات».

حبي�ش فاز برئا�سة اتحاد بلديات ك�سروان
فاز رئيس بلدية جونية جوان حبيش برئاسة اتحاد بلديات كسروان الفتوح
بـ 28صوتا ً مقابل  26صوتا ً لمنافسه رئيس بلدية زوق مكايل إيلي بعينو ،في
االنتخابات التي جرت في مكتب قائمقام كسروان جوزف منصور بسراي جونيه.
وفاز بمركز نائب رئيس االتحاد رئيس بلدية الكفور المهندس انطوان ابي صعب،
الذي نال  28صوتا ً مقابل  26صوتا ً لمنافسه رئيس بلدية غزير شارل حداد.
وشكر حبيش في تصريح رؤس��اء بلديات كسروان الفتوح ،متعهدا ً بـ «أن
يكون االتحاد مؤسسة ناشطة مع كل البلديات ،على أمل ازدهار كل القرى في كل
كسروان» .كما شكر «قائمقمام كسروان جوزف منصور إلدارة العملية االنتخابية
مع رؤساء البلديات بشكل ناجح وديموقراطي» ،مهديا ً نجاحه إلى بلديات كل
كسروان.
بوصعب في أحد مراكز االمتحانات
ج���ال وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بو صعب على مراكز
االمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية
العامة بفروعها األربعة ،متفقدا ً سيرها
ف��ي يومها األول ،ب���دءا ً م��ن مدرسة
األوروغ���واي المخصصة المتحانات
التالمذة ذوي الصعوبات التعلمية،
رافقه في الجولة المدير العام للتربية
رئيس اللجان الفاحصة ف��ادي يرق
والمستشار اإلعالمي البير شمعون،
وإعالميون.
وح��رص ب��و صعب على محادثة
جميع المرشحين تقريباً ،وال سيما أن
لكل منهم صعوبة محددة ومنها قصر
والتوحد وصعوبة الكتابة،
الذاكرة
ّ
وانخفاض معدل الذكاء ،والبطء في
الفهم واالستيعاب ،وقد خصصت إدارة
االمتحانات مجموعة م��ن األس��ات��ذة
المتخصصين م��ن مديرية اإلرش���اد
وال��ت��وج��ي��ه أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص
بحسب المواد المطروحة لالمتحان
في كل يوم ،ليتولوا الشرح واإليضاح
للمرشحين لكي يفهموا األسئلة .وقد
تم تكييف المسابقات بحسب قدراتهم
وطاقاتهم .وقد برزت في المركز حاالت
نفسية صعبة اس��ت��دع��ت االه��ت��م��ام
والرعاية من جانب فريق عمل كبير
ومتخصص وجاهز للشرح واإلفهام
والتسهيل.
ث���م ج���ال ب���و ص��ع��ب ع��ل��ى م��رك��ز
االمتحانات في ثانوية جابر األحمد
الصباح الرسمية في بيروت وتفقد
المرشحين مستطلعا ً آراءه����م في
االمتحانات ،فبادروا إلى شكره على
حذف محاور من مادة الفلسفة ،وأكدوا
أن المسابقة عادية وليست معقدة.
وتسابقوا إلى أخذ الصور مع الوزير
أمام اإلعالميين.
وتحدث الوزير إلى الوفد اإلعالمي

المرافق فقال« :أردت أن أب��دأ بمركز
األوروغ���واي ال��ذي يضم تالمذتنا من
أصحاب الصعوبات التعلمية القاسية
أحياناً ،وال سيما أن القانون ال يسمح
لنا بإعفائهم من الشهادة في المرحلة
الثانوية ،لذلك وضعنا في هذا المركز
أساتذة أصحاب اختصاص ليساعدوا
المرشحين ف��ي ه��ذا المركز م��ن أجل
تبسيط المسابقات ،ألن المرشحين
هنا ال يمتلكون ال��ق��درات نفسها مثل
باقي المرشحين ،وفي الوقت نفسه
ال يمكن أن نحكم عليهم بالرسوب
ألنهم في هذه الحال ،بل أردنا إيالءهم
اهتماما ً خ��اص�ا ً وزائ���دا ً ع��ن ال��ع��ادة،
ونأمل أن يقطعوا جميعا هذه الخطوة،
ألنها تفتح لهم األبواب للمستقبل».
وأض���اف« :ال�لاف��ت أن��ه ف��ي نصف
الساعة األولى تم ضبط حالة لتلميذ
كان نفسه يتقدم من امتحان الشهادة
المتوسطة ،وه��و يتقدم ال��ي��وم من
الثانوية ،ما يعني أنه منتحل صفة،
وربما كان يعتبرها مهنته فيتقدم عنه
وعن غيره ،وسوف تظهر التحقيقات
تفاصيل فعلته والتلميذ الذي يتقدم
عنه .وقد تنبّه إليه األساتذة في المركز
وقد ساعدتنا التدابير التكنولوجية
على ذل��ك ،وه��ي تعطي ق���درات أكبر
للمراقبين للتنبّه إلى هذا الغش وقد
كانت تم ّر هذه األمور في الماضي من
دون أن ينتبه إليها أح��د .والعقوبة
تأتي بحسب كل حال فإذا ثبت انتحال
الصفة س��وف يرسب الطالب مع من
يتقدم عنه وهناك إج��راءات قانونية
يحدِّدها القضاء».
وعن إمكان توسع حذف المحاور
إلى مواد أخرى ،قال« :هذه حال وحيدة
إذ ان مادة الفلسفة كانت موضوع جدل
ويراها البعض متشعبة وصعبة ،وجاء
قرارنا لتبسيط األمر على المرشحين

عندما يجتمع ( ...تتمة �ص)1
 يعلم أصحاب التحليالت وم��ر ّوج��وه��ا أنّ حجم التبايناتال يطال أب��دا ً القناعة الراسخة لدى أط��راف الحلف الثالثي بأنّ
واشنطن القوية مشكلتهم جميعاً ،واستطرادا ً «إسرائيل» القوية
وتركيا القوية والسعودية القوية ،وأنّ نجاحهم حتى اآلن في
إضعاف هذا المربع والضرب على رأس التشكيالت المتف ّرعة من
تنظيم القاعدة التي تشكل الجيش المشترك للرباعي المقابل ،هو
ما وفر لك ّل منهم فرص الشعور بالقدر من الراحة الذي يتصرف
بوحيه اآلن ،وأنّ الحفاظ على هذه المعادلة مصلحة مشتركة،
تشتغل على طريقة األنابيب المتصلة ،بين أطراف ك ّل من الحلفين
المتقابلين وداخ��ل ك�� ّل منهما ،فك ّل ق��وة للحلف الثالثي ضعف
للحلف الرباعي والعكس صحيح ،وك ّل قوة لفريق من الحلفين قوة
للحلف كله ،وفي قلب هذه المعادلة ال وقوع في فِخاح التسويات
الجانبية والصفقات ،وال تقديم للتفاهمات التكتيكية مع الخصوم
االستراتيجيين على الحلفاء االستراتيجيين ،ألنّ ضعف الحلف
قوة لخصومه واستقواء الحق على أطرافه ،وتراجع عن مكاسب
أي منهم.
أي تفاهمات تكتيكية ينالها ّ
ّ
ّ
 م��ارس الحلفاء التقييم وال��ت��ش��اور ح��ول إدارة ك��ل ملفاتالتشابك في الحرب على سورية ،من يوم عاصفة السوخوي
ونتائجها التي غيّرت مجرى الحرب ،وكيف كان يمكن أن تكون
أفضل برأي بعضهم ،بدون الهدنة أو معها ،لكن يعلم أصحاب
التحليالت أنّ هذا النوع من التقييم والتشاور جرى على مستوى
زي���ارات ق��ام بها مستشار قائد ومرشد الجمهورية في إيران
السيد علي الخامنئي ،الدكتور علي واليتي إلى دمشق ومثلها
قام بها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني برسالة من
السيد الخامنئي إل��ى موسكو ودم��ش��ق ،وحيث كانت تقنيات
للبحث ش��ارك وزراء ال��دف��اع ورؤس���اء األرك����ان ،وحيث كانت
الدبلوماسية ش��ارك وزراء الخارجية ونوابهم ،والنهاية كانت
بلقاءات الرئيسين الروسي فالديمير بوتين وال��س��وري بشار
األس��د ،ومثلها زي��ارات لم يعلن عنها لموفدين رئاسيين روس
إل��ى طهران ودمشق وموفدين رئاسيين سوريين إل��ى طهران
وموسكو ،وبحصيلة ك ّل هذا التشاور الذي ال ينكر التباينات ،ت ّم
رسم الرؤية المشتركة للمرحلة المقبلة التي عبّر عنها اإليرانيون
بقولهم ،حلب خط أحمر ،وقال الروس لن نسمح لتركيا بإسقاط
ح��ل��ب ،وق���ال ال��رئ��ي��س ال��س��وري ف��ي حلب مقبرة آم���ال السفاح
أردوغان.
 يجتمع وزراء الدفاع بعد أن تتبلور الرؤية ويت ّم اتخاذ القرار،إما بتفاهم على وقف شامل إلطالق النار يضعون ترتيباته ،أو
بتوقع حرب خارجية كبرى يضعون خطط مواجهتها ويتوزّعون
أع��ب��اءه��ا .وف��ي الحالتين ي��ك��ون االج��ت��م��اع علنيا ً للقول بجدية
ال��ق��رار ،أو بعد ات��خ��اذ ق��رار بهجوم نوعي شامل كمثل تطهير
حلب وريفها ،فيلتقي ال��وزراء ومعاونوهم ويتقاسمون األعباء
ويحدّدون المسؤوليات وأحجام وأن��واع المشاركة لك ّل منهم.
ويكون االجتماع علنيا ً ليقول للخارج ،ها نحن معا ً وقادمون،
ضعوا ذلك في حسابكم جيداً ،متفقون وسنأتي معاً ،فال تخطئوا
الحسابات.
ناصر قنديل

وح��ذف بعض المحاور لكي يركزوا
على المحاور المتبقية وهي مهمة .ولن
يتم حذف محاور في أي مادة أخرى وال
سيما أن الحذف هو لهذا العام بالذات
فقط .إننا نحاول التسهيل وهذا ال يعني
أننا أنجزنا كل ما نريد في االمتحانات
الرسمية ،ولكننا وضعنا القطار على
السكة الصحيحة وسوف تكون الدورة
الثانية أفضل من األولى».
وع���ن ع���دم إع��ف��اء ال��ت�لام��ذة ذوي
الصعوبات أم��س ،أك��د بو صعب أن
«القانون ال يسمح باإلعفاء في الثانوي
بل في المتوسط فقط ،وهذا خطأ ،فقد
ك��ان يتوجب أن ينص القانون على
إجراءات تتخذها الوزارة لكي ال يحكم
على هؤالء المرشحين بالفشل ،بل أن
يكون لهم امتحانات بناء على مناهج
مخصصة لهم ليدخلوا بعدها إلى
جامعة أو معهد .كما أن امتحاناتهم
مبسطة وأس��ه��ل والتصحيح يأتي
وفق اإلج��راءات الموضوعة للطريقة
المبسطة» ،ولفت إلى «وجود مرشح
يتقدم في سجن رومية لالمتحانات
الرسمية».

الأ�سعد ي�شيد بخطاب الأ�سد:
�أكد الثوابت الوطنية والقومية

الأ�ساتذة المتف ّرغون :لو�ضع �آلية التر�شيح
لمن�صب رئي�س الجامعة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين
ف��ي الجامعة اللبنانية اجتماعها ال���دوري برئاسة
الدكتورة رشال حبيقة كالّس في مقر الرابطة ،ناقشت
خالله مواضيع عدَّة تتعلق باألساتذة ومطالبهم وأمورا ً
مستجدة .وأص��درت الهيئة بيانا ً طالبت فيه مجلس
الجامعة ب��ض��رورة اإلس���راع في وض��ع آلية الترشيح
لمنصب رئيس الجامعة تمهيدا ً لرفع خمسة أسماء
إلى وزارة التربية والتعليم العالي وفقا ً للقانون رقم
نص عليها
 2009/66والتزاما ً بالمهل القانونية التي َّ

هذا القانون بخصوص التعيين.
وأش���ارت إل��ى أن��ه��ا تابعت م��وض��وع المحسومات
التقاعدية المتراكمة على األساتذة والمشروع المطروح
من قبلها لحل هذه المشكلة.
وكررت الهيئة مطالبتها بتطبيق القوانين والمراسيم
المرعية اإلج����راء ،وت��ح��دي��دا ً ال��ق��ان��ون رق��م 81/12
تاريخ  ،1981/5/13والمرسوم رق��م  6011تاريخ
 ،1994/11/28بما يتعلق بتعويضات االمتحانات
الجزئية والنهائية لألساتذة والموظفين.

ت�سليم وت�س ّلم في بلدية ال�صرفند
في حضور أعضاء المجلس البلدي الجديد لبلدة
الصرفند ـ الجنوب ،ت ّمت عملية التسليم والتسلّم بين
رئيس البلدية السابق الدكتور حسين ج��واد خليفة
ورئيس البلدية الجديد المهندس علي حيدر خليفة.
وألقى رئيس البلدية الجديد كلمة شكر فيها الرئيس

السابق «على ك ّل الجهود التي بذلها خالل الـ  18عاما ً
الماضية وعمله التط ّوعي لخدمة البلدة وأبنائها» .وأمل
أن يكون المجلس البلدي الجديد «على مستوى آمال
وتطلعات أهالي بلدة الصرفند وعلى ق��در الثقة التي
منحوه إياها».

أشاد األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد ،في تصريح
أمس بخطاب الرئيس السوري بشار األسد «الذي جدد فيه المسارات المصيرية
بثبات ووضوح وشجاعة ،وأكد الثوابت الوطنية والقومية التي أعلنها منذ
ما يقارب الخمس سنوات واالستمرار فيها» ،مطالبا ً «بعدم تدخل الدول في
األوضاع السورية الداخلية لعناوين مذهبية أو أمنية أو ديموقراطية أو من أجل
حقوق الطوائف» ،متسائالً «هل يرضى أردوغان والملك السعودي بتدخل العالم
في دولهما لحماية حقوق األقليات الكردية أو العلوية أو المسيحية والشيعية
أو لحماية حقوق المواطن والمرأة» ،معتبرا ً «أن من يتدخل في شؤون غيره
بعناوين وهمية عليه أن يتوقع تدخل العالم في بلده».
ودعا «اللبنانيين إلى الحذر من تداعيات الحرب في سورية واتجاهاتها بعد
اجتماع وزراء دفاع دول الممانعة في طهران تمهيدا ً لحربي الرقة وحلب».
واعتبر األسعد أن العملية الفدائية البطولية في تل الربيع «تؤكد خيار
الشعب الفلسطيني المقاوم وتعيد توجيه البوصلة إلى القضية المركزية
واألس��اس فلسطين ،وأنها وحدها القادرة على توحيد العرب والمسلمين».
وأكد «أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في وطنه وأرضه ومقدساته
وسيواجه الكيان الصهيوني المحتل بكل الوسائل المتاحة حتى إزالة هذا
الكيان من الوجود ،رغم أن األنظمة العربية أضاعت قضية فلسطين وتتراكض
للصلح والتطبيع مع العدو الصهيوني ،بل إنها تحاول تغيير الصراع العربي
الصهيوني إلى صراع عربي  -فارسي او سني  -شيعي».

ولد ال�شيخ ا�سماعيل ( ...تتمة �ص)1
السورية  -التركية نهائياً ،وكيفية تأمين مدينة حلب وف ّك ك ّل أنواع
الحصار عنها وإلغاء التهديدات التي تمثلها الحشود التي أدخلتها تركيا
عبر حدودها إلى أريافها.
لبنانيا ً شكلت المواقف السياسية التي أطلقها ك ّل من الرئيس سعد
الحريري وحزب الله أبرز التطورات الداخلية ،حيث تحدّث الحريري
ف��ي أول إف��ط��ارات��ه الرمضانية م��ت��ن��اوالً وض��ع ت��ي��اره والتقييم الذي
سيجريه لالنتخابات البلدية ونتائجها ،لكن األهّ��م كان تأكيد وقوفه
على أرض��ي��ة ذات الخطاب السياسي التقليدي ف��ي ال��ع��داء لسورية
وال��والء للسعودية والعجز عن تموضع ه��ادئ يتيح له دون مواقف
حادّة استقراء ما يجري حول لبنان ويتيح له رسم خطوط تعامل معها
أو ترقب لتبلورها وربطها بما حدث مع تياره ،فكانت أبلغ كلماته عبارة
هي» مختصرة سياساته وتقييماته ومواقفه .أما على مستوى
ّ
«زي ما ّ
ما صدر عن حزب الله فكانت العالقة مع مصرف لبنان التي تبدو أنها
قد دخلت مرحلة من التأزم بعد بوادر حلحلة سادت األسابيع الماضية.
فكالم الحزب عن موقف مريب وملتبس لحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة يشكل أعلى مستوى من التصعيد في موقف الحزب منذ بدء
األزم��ة الناجمة عن وضع مصرف لبنان لقانون العقوبات األميركي
قيد التنفيذ ،ويتوقع أن تكون للموقف تداعيات ما لن تنجح مساعي
ال��وس��اط��ات بتالفي القطيعة وال��ح��ؤول دون اللجوء إل��ى المواجهة
السياسية واإلعالمية.

استشعر الرئيس سعد الحريري حجم االنهيار الذي أصاب تيار المستقبل،
وبروز القيادات المتنافرة على ضفافه تتناتش الجسم الرئيسي .وعُ لم الحريري
سواء بمفرده أو بمساعدة أحد أن الحالة المرضية هذه ما كانت لتحصل لو كان
هناك شخص مسؤول عن القيادة يدير الدفة بدقة .وبما أنه كان عليه أن يفعل
ولم يفعل ،بات الحريري مقتنعا ً أنه المسؤول عن الكارثة التي حلّت بحزبه».
فهل يملك الوقت الكافي لهذه المراجعة أم فات األوان وما هي األوراق التي يملكها
حتى يستخدمها في هذا السياق؟
لقد بدا الرئيس الحريري أمس ،خالل اإلفطار الرمضاني الذي أقامه على
شرف رجال الدين في بيت الوسط كمن يبكي الملك الضائع المشتت ،محاوال ً
جمع ما ضاع منه ،لكنه ال يملك القدرة للنجاح ،فأقرب المق ّربين يشككون في
قدرته .وحاول الحريري حجب حقيقة الجفاء السعودي السياسي حياله ،بعد
الجفاء المالي والتضييق على مؤسساته ،وأنه لم يعد القائد األوحد ،بتضخيم
دور المملكة في لبنان ،مشيرا ً إلى «أنها لم تقف مع لبنان ألجل فئة أو طرف دون
اآلخر ،بل وقفت إلى جانب لبنان ومشروع الدولة» ،وقال« :لكل مَن يعتبر أن
بإمكانه االصطياد في الماء العكر ما من شيء يمكنه أن يع ّكر العالقة بيننا وبين
السعودية».
وأكد الحريري أن االنتخابات البلدية التي حصلت أخيرا ً شكلت فرصة
لمراجعة نقدية داخلية وكشف حساب سياسي وأنه لن يلقي المسؤولية في
أي اتجاه في موضوع نتائج االنتخابات البلدية ،الفتا ً إلى أنه سيفتح خالل هذا
الشهر الكثير من الدفاتر.
وش��دّد الحريري على أن��ه المسؤول عن استخالص نتائج االنتخابات
البلدية ،وأنه في رأس الهرم السياسي لتيار المستقبل سيتح ّمل النتائج مهما
كانت قاسية ،كاشفا ً أنه «لو لم تتحقق المناصفة في بيروت فإنه كان سيطلب
من المجلس البلدي االستقالة فوراً .ولفت الحريري إلى «أن الهدف الحقيقي
من «زيّ ما هي» كان منع التشطيب لمنع كسر المناصفة» ،قائالً« :لو كسرت
المناصفة في بيروت كنت سأطلب من المجلس البلدي أن يستقيل فوراً» .وتابع
الحريري« :في تيار المستقبل سنبقى متمسكين باتفاق الطائف بما هو مشروع
بناء الدولة السيدة على كل أراضيها والتي تتمتع بحصرية السالح ومتمسكون
بالطائف بما هو تحديد نهائي لهوية لبنان العربية».
في سياق متصل ،يقيم السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري
حفل إفطار في دارته في اليرزة يوم الجمعة المقبل يجمع فيه رؤساء الحكومات
وفعاليات سنية ،بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،إضافة
إلى مفتي المناطق ومشايخ من الطائفة الس ّنية ،تحت عنوان «ل ّم الشمل»
وتوحيد الصف الس ّني.

الحكومة أمام جدار النفايات مجددا ً

وع��ادت الملفات الخالفية لتخيّم على جلسات مجلس ال��وزراء ،فبعد أن
جعل وزراء  14آذار من س ّد جنة مطية للتهرب من البحث في ملف االتصاالت
واالنترنت غير الشرعي ،تحت حجج واهية ،وغياب وزير االتصاالت بطرس
حرب عن الجلسة أمس ،وترحيل ملف أمن الدولة عاد ملف النفايات ليرخي
بظالله على مجلس الوزراء .والبارز أمس ،انسحاب وزيري حزب الكتائب أالن
حكيم وسجعان قزي من الجلسة ،بعدما كان وزراء الكتائب تحفظوا عن خطة
وزير الزراعة أكرم شهيب التي أقرها مجلس الوزراء في آذار الماضي.
وبدأ الخالف عندما أق ّر مجلس الوزراء البندين  6و 7المتعلقين بالنفايات
األول يتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص ألشغال عامة بحرية إلنشاء
مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي عند مصب نهر الغدير أي «الكوستبرافا»
والثاني يتعلق بمصير برج حمود ،وفيما تحفظ وزيرا التيار الوطني الحر جبران

باسيل والياس بو صعب على غرار تحفظهما على الخطة بأكملها ،انسحب
وزيرا الكتائب في خطوة اعتراضية وذلك بعدما طرح وزير االقتصاد خمسة
أسئلة ،لكن من دون الحصول على أي جواب عليها وعدم أخذ مالحظاتهما في
االعتبار لناحية دراسة األثر البيئي لمطم َري الكوستبرافا وبرج حمود.
وشهدت الجلسة نقاشا ً حول قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع إدخال
شاحنات الخضار والفاكهة من سورية إلى لبنان ،فطالب الوزيران حسين
الحاج حسن وعلي حسن خليل إعادة النظر بهذا القرار ،ألنه مخالف لالتفاقيات
بين البلدين .فوعد رئيس الحكومة تمام سالم بمعالجته بعد عودة وزير الزراعة
من موسكو اليوم .في المقابل بقي الوزير أبو فاعور على موقفه الذي أعلنه قبل
الجلسة ،وشدّد على أن قرار وقف استيراد الفواكه والخضار من سورية هو
تقني وليس سياسياً ،مهاجما ً الدولة السورية بشكل عنيف».

هل يتح ّول مطمر برج حمود
إلى «ناعمة آخر»؟

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» «أن وزيري التيار الوطني الحر اعترضا
على المناقصات خصوصا ً لجهة إعطاء مقاول واحد تنفيذ مهمتين في المشروع
وليس مهمة واح��دة ،فالمقاول نفسه سيأخذ تلزيم السور حول البحر لطمر
النفايات ومهمة تنفيذ الطمر في آن معاً».
وأش��ار حكيم لـ «البناء» إلى أن «اعتراضنا على بندَي النفايات كان من
منطلق بيئي ،لكنه لم يؤخذ بعين االعتبار ،لذلك قررنا االنسحاب من الجلسة
لتسجيل الموقف».
وتحدّث حكيم عن النقاط الخمس التي اعترض والوزير قزي عليها« :النقطة
األولى :غياب الدراسة البيئية المسبقة إلقامة مطمري برج حمود  -الجديدة
والكوستبرافا ،في ظل إصرار البعض على إقامة هذين المطم َرين ورفض طلبنا
إجراء دراسة بيئية الحقة لسد جنة».
النقطة الثانية :أن الدراسة البيئية يمكن أن تظهر أن الكوستبرافا غير صالح
مئة في المئة لمطمر ،لناحية انبعاث غاز الميتان وتكاثر الطيور عليه ،وبالتالي
نحن أمام خيارين إما اعتماد الكوستبرافا بشكل نهائي من دون دراسة بيئية
وإما تحويل نفايات الكوستبرافا إلى مطمر برج حمود؛ وبالتالي تحويل برج
حمود إلى «مكب ناعمة» آخر وبالتالي طمر ساحل المتن الشمالي بالنفايات».
النقطة الثالثة :مشروع «لينور» الذي أقر منذ عشرين عاماً .وهو مشروع
تنمية إلنشاء شاطئ لساحل المتن يمتد من المارينا إلى المرفأ؟
النقطة الرابعة :بلدية بيروت انسحبت من العقود المركزية للنفايات ولديها
تص ّور لحل أزم��ة النفايات في المدينة التي تنتج أكبر كمية من النفايات،
وبالتالي يمكن أن تنتفي الحاجة إلى مطم َري الكوستبرافا وبرج حمود ،ويمكن
أن تعلن اتحادات بلديات أخرى كاتحاد بلديات كسروان انسحابها أيضا ً من
العقود ،فما الحاجة إذن لهذين المطمرين؟
النقطة الخامسة :موضوع تلزيم الشركات ،ألن لدينا شكوك في الدراسة
البيئية للخطة والمناقصات ودفتر الشروط والتلزيم».
ونفى حكيم اتجاه وزراء الكتائب إلى تقديم استقالتهم من الحكومة ،مؤكدا ً
أنهم سيحضرون الجلسات المقبلة ألنهم والوزراء المسيحيين اآلخرين يمثلون
رئيس الجمهورية ويمارسون صالحياته في مجلس ال��وزراء في ظل الفراغ
الرئاسي.
توجه
وأوضح وزير التربية الياس بو صعب لـ «البناء» أنه «لم يكن هناك ّ
باالنسحاب من الجلسة ،ولذلك اكتفينا بالتحفظ على بندي النفايات وال داعي
لالنسحاب ،ألننا اعترضنا على الخطة منذ إقرارها في مجلس الوزراء ،وبالتالي
من المنطقي أن ال نوافق على التفاصيل».
وفي ملف سد جنة لفت بو صعب «إلى أن الجميع يقول إن موضوع السد
بيئي ،لكن المناقشات داخل مجلس الوزراء كانت سياسية وأن على وزير البيئة
أن يطبق القانون ويلجأ لإلدارة البيئية للمشروع ال أن يطلب إيقافه».

موقف سالمة ملتبس
وحزب الله لن يتف ّرج

إلى ذلك ،ق ّررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أمس ،برئاسة حاكم
المصرف المركزي رياض سالمة ،عدم إقفال حسابات جمعية المبرات الخيرية
بطلب من أحد المصارف ،واتخذت قرارا ً مماثالً ينطبق على رواتب نواب «حزب
الله» لجهة عدم تجميد حسابات التوطين الخاصة بهم ،وذلك لعدم وجود
مبررات واضحة وصريحة.
وأش��ارت المعلومات إلى أن «قرار النظر في حال مؤسسات أخرى تابعة
لحزب الله ،مثل مستشفيي «الرسول األعظم» و «بهمن» ،سيُدرس فور تسلّم
الهيئة أي طلب مصرفي في هذا الخصوص» ،مشيرة إلى أن «المشاورات تقتصر
فقط على المؤسسات والكيانات غير المدرجة في لوائح «أوفاك» ،ألن ال كالم في
تلك التي وردت أسماؤها في لوائح العقوبات األميركية».
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة «أن سياسة االبتزاز وضغوط الواليات المتحدة
األميركية لن تنفع في لوي ذراع حزب الله وتغيير مواقفه تجاه األعمال التي
تقوم بها ودعمها لـ «إسرائيل» واستخدامها ،باإلضافة إلى توظيفها وتمويلها
للمنظمات اإلرهابية» ،مشير ًة إلى «أنه إذا كانت اإلدارة األميركية ال تو ّفر فرصة
للنيل منا ووج��دت في القطاع المصرفي فرصة ،فنحن نؤكد لها أن كل هذه
المحاوالت باءت بالفشل».
ولفتت الكتلة إلى «أن الحكومة والمصرف المركزي معنيان بحماية لبنان

وسيادته» ،مشير ًة إلى «أن موقف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة جاء
ملتبسا ً ومريبا ً ويوضح التفلّت إذ نحن نرفضه جملة وتفصيالً» ،مشدّدة على
عصي
«ضرورة أن يدرك الجميع أن جمهور المقاومة والمؤسسات التابعة له
ّ
على محاوالت النيل منه».
ورأت مصادر مطلعة في  8آذار لـ «البناء» «أن بيان الكتلة العنيف ّ
يدل على أن
مستوى المخاطبة واالشتباك حول هذا العنوان انتقل إلى مستوى تصعيدي».
ورأت في ما يجري «محاولة لي أذرع لحزب الله وخلق موا ٍز إلجباره على فتح
الطريق أمام السياق السياسي الداخلي كما تريده الواليات المتحدة» .ولفتت
المصادر إلى «أن حزب الله لن يترك خصومه يقودونه إلى الذبح ويتف ّرج عليهم
 ،ولن يستسلم للضغوط واالبتزاز التي يبدو أن جزءا ً من اللبنانيين يتقدّم على
األميركي في ممارسته».
وأشارت أوساط متابعة لـ «البناء» إلى «أن سالمة يحاول أن يقول من خالل
كالمه إننا نطبق قانون العقوبات األميركي الذي له عالقة بالحزب ومؤسساته
بشكل مباشر ،وإننا ال نستطيع إال أن نبقى جزءا ً مما يس ّمى النظام المصرفي
الدولي» ،الفتة إلى «أن حدود التطبيق ستقف عند حزب الله أو أي حسابات
تكون موضع شك ،وبالتالي يحاول الحاكم المركزي الفصل بين استهداف
الحزب وحساباته بشكل مباشر كتطبيق للقانون ،وبين االجتهاد في تطبيق
القانون الذي قامت به مصارف لبنانية عديدة قبل توقيع الكونغرس األميركي
على المراسيم التي استهدفت أشخاصا ً ال عالقة لهم بحزب الله».
واعتبرت األوساط أن «لبنان بصدد التعاطي مع عقوبات أميركية حصراً،
وال أحد يتحدث عن ق��رارات أوروبية خاصة أن األوروبيين لديهم تصنيف
متمايز للحزب في موضوع اإلرهاب ولديهم مصالح أكثر تعقيدا ً مرتبطة بلبنان
وبوجود اليونيفيل».

باسيل إلى باريس

من جهة أخرى غادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد
متوجها ً إلى باريس ،على أن يزور بعدها السويد والنروج
المرافق بيروت،
ّ
وفنلندا في جولة تمت ّد أسبوعا ً يطلع خاللها من مسؤوليها على أسباب التشدد
في القوانين للح ّد من تدفق الالجئين الذين وصل عددهم إلى رقم غير مسبوق.
وتأتي جولة باسيل ،بحسب ما أبلغ مصدر دبلوماسي «المركزية» ،تحضيرا ً لـ
«مؤتمر توزيع المسؤوليات» المزمع عقده في نيويورك في أيلول المقبل بعد
تدني حظوظ تقاسم أعداد الالجئين الذي كانت تخطط له المفوضية السامية
لالجئين ،عبر حث دول أوروبا وأميركا واستراليا على قبول السوريين بهدف ل ّم
شمل األسرة ،لكن هذا االقتراح يبدو مرفوضا ً في أوروبا على األقل.
وقبيل سفره ،أصدر رئيس التيار الوطني الحر تعميما ً حدد فيه آلية خوض
االنتخابات التمهيدية الداخلية الختيار مرشحي التيار لالنتخابات النيابية.

�إعالنات ر�سمية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
تعلن بلدية الفيدار عن رغبتها بإجراء
مناقصة عمومية لتأهيل وتعبيد وتزفيت
الطريق الممتد من العقار رقم  1146لغاية
العقار رق��م  1370و ،4269وم��ن العقار
رقم  1144لغاية العقار رقم  1121حاالت
العقارية ضمن نطاق بلدية الفيدار قضاء
جبيل ،وذل���ك ف��ي ت��م��ام الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من النهار الواقع بعد خمسة
عشر يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن في
الجريدة الرسمية في مركز بلدية الفيدار.
فمن ل��ه رغبة ب��االش��ت��راك ف��ي المناقصة
عليه الحضور إل��ى مركز البلدية خالل
أوق��ات ال��دوام الرسمي لالطالع على دفتر
الشروط واستالم نسخة عنه بعد تسديد
ثمنها البالغ //500,000//ل.ل ،فقط
خمسمائة ألف ليرة لبنانية ال غير .إن آخر
مهلة لقبول الطلبات فبل الساعة الثانية
عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق التاريخ
المحدد إلجراء التلزيم.
الفيدار في 2016-6-3
رئيس بلدية الفيدار
رودريك فؤاد باسيل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد العبد حدرج بصفته مشتري
من البائعين أحمد عبدالله سلطان وعلي
حسن سلطان سند تمليك بدل ضائع للقسم
 12من العقار  1303كفررمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين قاسم نصار بوكالته عن
جوزفين أدي��ب سعادة بوكالتها عن ثريا
عبدالله الشامي لمورثها عبدالله حسين
الشامي شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين
73و 304النميرية.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب رشيد سعيد ضاهر سند تمليك بدل
ضائع للقسم  14من العقار  984كفررمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين محمد معتوق بوكالته عن
حسن أحمد معتوق بصفته مشتري من
البائع أحمد عبدو معتوق شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  856صير الغربية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

