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امل�ستقبل ــــــ الأربعاء  5ني�سان  2017ــ  8رجب 1438هـ

�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون ل ـب ـنــان ـيــة

حا�صباين ير�أ�س اجتماع ًا تنموي ًا لبعلبك الهرمل:
�أولويات الأمن وم�شاريع �ضمن جدول زمني

AL - MUSTAQBAL - Wednesday 5 April - 2017

«عني احللوة» :ن�شر القوة
ينتظر نزع «�ألغام» االعرتا�ض
�صيدا ـ ـ ـ ر�أفت نعيم

] االجتماع يف ال�سراي وبدا حا�صباين وامل�شاركون

ت��ر�أ���س ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال�صحة غ�سان
حا�صباين ،يف ال�سراي الكبري� ،إجتماعا ملناق�شة امل�شاريع
التنموية يف حمافظة بعلبك  -الهرمل ،وذلك بناء على قرار
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ���س��ع��د احل���ري���ري ال��رق��م 2017/56
القا�ضي بت�شكيل جلنة فنية لتن�سيق اخلدمات ال�ضرورية
يف املحافظات .وح�ضر االجتماع ممث ًال رئا�سة جمل�س الوزراء
امل�ست�شار ل��ل�����ش���ؤون الإمن��ائ��ي��ة ف���ادي ف���واز وحم��م��د عيتاين،
حم��اف��ظ بعلبك  -ال��ه��رم��ل ب�شري خ�����ض��ر ،ومم��ث��ل��ون ل����وزارات
الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل ،ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ،ال���زراع���ة ،ال�صحة
العامة ،الداخلية وال��ب��ل��دي��ات ،الإت�����ص��االت ،الرتبية والتعليم
ال��ع��ايل ،ال��ث��ق��اف��ة ،ال��ب��ي��ئ��ة ،ال�����ش���ؤون الإج��ت��م��اع��ي��ة ،ال�سياحة،
مكتب وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون التنمية الإداري�����ة ،ومكتب وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون التخطيط وجمل�س الإمناء والإعمار وامل�ؤ�س�سة
ال��ع��ام��ة لت�شجيع اال���س��ت��ث��م��ارات .ك��م��ا ح�����ض��ر ر�ؤ����س���اء احت��اد
بلديات بعلبك ،غربي بعلبك� ،شرقي بعلبك� ،شمال بعلبك،
ال�شالل ،ديراالحمر ،الهرمل وبلديات بعلبك ،بريتال ،ر�أ���س
ب��ع��ل��ب��ك��� ،ش��م�����س��ط��ار ،ع��ر���س��ال ،ال���ق���اع ،ال��ن��ب��ي ���ش��ي��ت ،ي��ون�ين،
الفاكهة  -اجلديدة ،دير االحمر ،الهرمل ،الق�صر واليمونة.
وبحثت اللجنة ب�أمور حمافظة بعلبك  -الهرمل من م�شاريع

�صندوق اخلري يف «الفتوى»
يك ّرم �سو�سان
زار وف�����د ����ص���ن���دوق اخل��ي��ر ب��رئ��ا���س��ة
رئ��ي�����س جم��ل�����س الأم���ن���اء ال�����ش��ي��خ زه�ير
كبي و�أع�����ض��اء جمل�س الأم��ن��اء ح�سن
�أب�������و زي������د وم����ط����اع جم�������ذوب وامل����دي����ر
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��ن��دوق ح�����س��ن فريجة
وب��ح�����ض��ور م��ف��و���ض ���ص��ي��دا يف جمعية
ال��ك�����ش��اف امل�سلم �إح����دى اجلمعيات
امل�شاركة يف حمالت �صندوق اخلري
مبدينة �صيدا ،ومندوب م�ساجد �صيدا
ال��ق��دمي��ة معتز ال�����س��امل ،مفتي �صيدا
و�أق�����ض��ي��ت��ه��ا ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ي��م ���س��و���س��ان
«ل�شكره على ما بذله وبذلته مدينة
���ص��ي��دا وم���ؤ���س�����س��ات��ه��ا م���ن ج���ه���ود يف
�إجن����اح م�����س�يرة ���ص��ن��دوق اخل�ي�ر خ�لال
عام .»2016
وقدم ال�شيخ كبي ن�سخة من تقارير
امل�شروعات التي نفذت يف فل�سطني،
وه���ي نتيجة للحمالت ال��ت��ي ق���ام بها
����ص���ن���دوق اخل��ي��ر خ��ل��ال ع�����ام .2016
ويف نهاية اللقاء ق��دم ال��وف��د للمفتي
�سو�سان درعا عربون �شكر وتقدير.

ّ
تعطل �آلية لالحتالل
قبالة بركة النقار
العرقوب ـ ـ ـ «امل�ستقبل»

تعطلت ناقلة جند جم��ن��زرة تابعة
ل���ق���وات الإح����ت��ل�ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي اث��ن��اء
م������روره������ا ،ع���ن���د ال�������س���اع���ة ال���ع���ا����ش���رة
وال����ن���������ص����ف م������ن ق����ب����ل ظ����ه����ر ام���������س،
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�ت�راب���ي امل�����س��ت��ح��دث
املحاذي لربكة النقار �شرقي �شبعا،
بعد ان علقت بالوحول .وعلى الفور،
مت ا�ستقدام جرافة ع�سكرية لقوات
الإح����ت��ل�ال ع��م��ل��ت ع��ل��ى ���س��ح��ب الآل���ي���ة
ب��اجت��اه موقع �سدانة املحتل داخ��ل
م��زارع �شبعا ،يف ظل انت�شار جلنود
الإحتالل يف تلك املنطقة.
وقد راقب عنا�صر من الكتيبة الهندية،
م��ن مواقعهم عند ب��رك��ة ال��ن��ق��ار ،دوري��ة
راجلة تابعة للعدو قوامها حواىل ع�شرة
على الطريق الرتابية امل�ؤدية اىل موقع
�سدانة.

ال �سيما م�شروع �إ�ستكمال �سد نهر العا�صي و�إقامة م�شاريع
امل��ي��اه عليه وح��م��اي��ت��ه م��ن ال��ت��ل��وث ،ك��م��ا بحثت بامل�شاريع
املقرتحة على بحرية اليمونة وتفعيل دورها ،مو�ضوع تلوث
نهر الليطاين ومتابعة احللول املقرتحة ،م�شاريع �إمنائية
لإن�شاء مبنى ملحافظة بعلبك  -الهرمل وا�ستكمال م�شروع
ال�ضم وال��ف��رز� ،شق نفق عيناتا  -الأرز� ،شق طريق �إىل بلدة
الطفيل ومو�ضوع مقاي�ضة عقار ل���وزارة ال��دف��اع بعقار تابع
لبلدية بعلبك لإن�شاء مبنى املحافظة عليه».
وطلب املجتمعون �إ�ستحداث ق��ي��ادة لقوى الأم���ن الداخلي
ملحافظة بعلبك  -الهرمل وقيادة �سرية لق�ضاء الهرمل مع
و�ضع خطة �أمنية �شاملة للمنطقة .ومت �إقرتاح تكثيف حلقات
ال��ن��ق��ا���ش ح���ول ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ات��ي��ة للمحافظة بالتعاون
مع ال���وزارات املخت�صة والإدارات الر�سمية وك��ل من له �صلة
م��ن �أج���ل ال��ت��و���ص��ل �إىل خم��ط��ط توجيهي ع���ام ي�شمل جميع
املعطيات واملعوقات و�إيجاد م�صادر التمويل من �أجل تنفيذ
ه��ذه امل�����ش��اري��ع �ضمن ج���دول زم��ن��ي منظم .و���س�ترف��ع اللجنة
تو�صياتها �إىل الوزير حا�صباين لي�صار �إىل متابعة تنفيذها
قبل  30ني�سان  2017ليتم عر�ض املو�ضوع على الرئي�س
احلريري».

�إثر الإجتماع �أو�ضح حا�صباين �أنه «مت و�ضع الئحة �أولويات
مل�����ش��اري��ع امل��ح��اف��ظ��ة ك��ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا ع��ل��ى جل�سة جمل�س
الوزراء التي �ستخ�ص�ص للمنطقة».
وردا على �س�ؤال ر�أى �أن «اجلو الإيجابي الذي �ساد الإجتماع
�أت���اح ط��رح ك��ل التحديات ال��ت��ي تعي�شها املنطقة ،و�أب��رزه��ا
ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل م��ع��اجل��ة م�����س��ت��دام��ة ما
�سين�سحب �إيجابا على ال�سياحة والإقت�صاد وفر�ص العمل،
كما �أن املنطقة حت��ت��اج �إىل م�شاريع ط���رق .وه��ن��اك م�س�ألة
املياه التي حتتاج �إىل احلماية من التلوث من خالل �شبكات
ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي و�إن�����ش��اء ���ش��ب��ك��ات ج��دي��دة حل��م��اي��ة امل��ي��اه
اجلوفية».
ون���وه امل��ح��اف��ظ خ�ضر «مب���ب���ادرة ال��رئ��ي�����س �سعد احل��ري��ري
يف ه��ذا امل��ج��ال لأن���ه ي��رت��دي �أه��م��ي��ة معنوية ك��ون البلديات
ح�ضرت �إىل ال�سراي احلكومي واحلكومة ت�ستعد للذهاب �إىل
املحافظة» .و�أب��دى احلر�ص على �أن «امل�شاريع التي �سيتم
بحثها يف جمل�س الوزراء املقبل يف املحافظة �ستدخل حيز
التنفيذ» ،مبديا ثقته ب�أن هذا «الإجتماع يف ال�سراي مل يكن
�إعالميا �أو بروتوكوليا فقط بل هو يرتدي طابعا حت�ضرييا
تنفيذيا».

يعقد عند العا�شرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء يف
مقر القوة امل�شرتكة ملخيم عني احللوة يف مدر�سة
الكفاح �سابقاً ،اجتماع م�شرتك لقيادة و�ضباط القوة
م��ع ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية الفل�سطينية امل�شرتكة يف
املخيم ل�ل�إت��ف��اق على م��وع��د حم��دد لن�شر ه��ذه القوة
امل�ؤلفة م��ن ح��وايل  100عن�صر وخ��ارط��ة انت�شارها
ومتو�ضعها.
وعلمت امل�ستقبل يف هذا ال�سياق ان هناك عقبات
ال ت��زال تعرت�ض ن�شر ال��ق��وة امل�شرتكة التي حتر�ص
ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية على ال�تري��ث واخ��ذ ال��وق��ت الكايف
يف التح�ضري لن�شرها من اجل توفري كل ا�سباب جناح
هذه اخلطوة ودون اية تفاعالت امنية لها على الأر�ض
ق��د جتعل م��ن جم��رد االنت�شار بحد ذات���ه اخ��ت��ب��ارا �أول
للقوة امل�شرتكة نف�سها ولردة فعل بع�ض املجموعات
والأفراد امل�سلحني الذين يعتربون ت�شكيل ون�شر هذه
ال��ق��وة موجها اليهم و�أن��ه��ا ج��اءت لتقيد حركتهم او
تالحق من يثبت تورطه منهم ب���أي ا�شكال او حادث
ام��ن��ي ،خا�صة و�أن بع�ض نقاط التمو�ضع املقرتحة
ل��ه��ذه ال��ق��وة تقع على مت��ا���س م��ع معاقل بع�ض هذه
املجموعات او افراد منها .وتعترب او�ساط فل�سطينية
ان ه���ذا الأم����ر الأخ��ي�ر ه��و ال���ذي ال ي���زال ي��ع��وق او ي���ؤخ��ر
ن�شر القوة امل�شرتكة التي تلقت ب�شكل غري مبا�شر
حت���ذي���رات ف���ردي���ة م���ن االن��ت�����ش��ار يف ن��ق��ط��ت��ي «م��ك��ت��ب
ال�صاعقة» و«���س��ن�ترال ال��ب�راق» وان��ه��ا رغ��م ا�ستئجار
امل���ك���ان يف ال��ن��ق��ط��ة الأخ���ي��رة اي «ال���ب���راق» وت��رم��ي��م��ه
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وجتهيزه مل ت�ستطع ال��ق��وة امل�شرتكة ت�سلمه حتى
الآن ب�سبب تلقيها تهديدات بق�صفه يف حال ت�سلمته.
والأمر نف�سه ينطبق على نقطة ال�صاعقة الذي �سارعت
بع�ض العنا�صر امل�سلحة اىل التهديد باحتالله فيما
لو متركزت القوة امل�شرتكة فيه .وهو ما حدا القيادة
ال�سيا�سية الفل�سطينية امل�شرتكة للإ�ستعانة جمددا
مب�ساعي ال��ق��وى اال�سالمية وحت��دي��دا ع�صبة الأن�صار
ل��ـ��ن��زع ك��ل الأل���غ���ام م��ن ط��ري��ق ن�����ش��ر ال��ق��وة امل�شرتكة
وي��ب��دو ان��ه��ا حتى الآن مل تنجح يف ذل���ك .ه��ذا ال��واق��ع
دفع الكثريين يف ال�شارع الفل�سطيني يف املخيم اىل
طرح ت�سا�ؤل مفاده انه اذا كانت القوة امل�شرتكة غري
ق���ادرة على االن��ت�����ش��ار يف مناطق التما�س يف املخيم
فكيف �ست�ستطيع مالحقة وت��وق��ي��ف املخلني ب�أمنه
وا�ستقراره! واذا وفرت القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية
الغطاء لنجاح االنت�شار فهل �ست�ستطيع يف ظل واقع
املخيم وتعقيداته الأمنية ان توفر الغطاء لنجاح هذه
القوة يف مهامها؟.
وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية ل��ل��ق��وى الفل�سطينية
الوطنية واال�سالمية يف منطقة �صيدا عقدت اجتماعا
ل��ه��ا ال��ث�لاث��اء يف م��ق��ر اب���و ه��ن��ود يف امل��خ��ي��م ناق�شت
خ�ل�ال���ه ال���و����ض���ع يف امل��خ��ي��م واك������دت اه��م��ي��ة تثبيت
الو�ضع الأمني بعد ان و�صل ملرحلة ح�سا�سة ودقيقة
ع�بر ا���س��ت��م��رار ال��ت��وت��رات الأم��ن��ي��ة ،ور�أت ان املطلوب
ب���ذل ك���ل اجل���ه���ود م���ن اج���ل ت��ث��ب��ي��ت ال��و���ض��ع الأم��ن��ي
يف املخيم .وبح�سب بيان �صادر عن االجتماع فقد
ناق�ش املجتمعون و�ضع القوة امل�شرتكة ،م�شددين
على ا�ستكمال �آلية جتهيزها متهيدا لالنت�شار.

الريا�شي يلتقي كاغ ووفداً من «ال�سالمة املرورية»
ا�ستقبل وزي���ر الإع��ل�ام ملحم ال��ري��ا���ش��ي يف مكتبه يف
الوزارة ،املن�سقة اخلا�صة للأمم املتحدة �سيغريد كاغ،
وب��ح��ث��ا يف ����ش����ؤون حم��ل��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة ،وخ�����ص��و���ص��ا ملف
الالجئني ال�سوريني.
ك���ذل���ك ال��ت��ق��ى ال����رائ����د م��ي�����ش��ال امل����ط����ران م���ع وف����د من
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل�����س�لام��ة امل����روري����ة��� ،ض��م �أم��ي�ن �سر
املجل�س رم��زي �سالمة وكامل ابراهيم .بعد اللقاء قال
مطران ،انه مت البحث يف «دور و�سائل االعالم يف توعية
امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��اين ب�����ش��ك��ل ع���ام يف م��و���ض��وع ال�����س�لام��ة
امل����روري����ة .وت��ط��رق��ن��ا اىل ���س��ب��ل ت��ف��ع��ي��ل دور امل��ج��ل�����س

الوطني لل�سالمة املرورية و�أمانة �سر املجل�س الوطني
لل�سالمة املرورية ،ليكون هناك م�شاركة لكل القطاعات
املعنية� ،إن كانت مرئية �أو م�سموعة �أو مقروءة».
�أ���ض��اف« :بحثنا يف تنظيم ور���ش��ة عمل لكل و�سائل
الإع�لام لو�ضع �أ�س�س لكيفية تغطية ال�سالمة املرورية
وال�����ص��دام��ات امل��روري��ة ،خ�صو�ص ًا �أن التغطيات لي�ست
ه���ادف���ة ح��ال��ي��ا ،وحت���ت���وي ع��ل��ى �أخ���ط���اء غ�ي�ر م��ق�����ص��ودة،
ل��ذا اتفقنا على تنظيم ور���ش��ة عمل وال��ب��دء بتح�ضريها
بالتعاون مع وزارة الإعالم».
وكان الريا�شي ا�ستقبل الفنان �إيلي خياط.

�أحمد احلريري يلتقي «اجلماعة» ويزور بلدية �صيدا:
«حزب اهلل» ال يريد انتخابات والفراغ النيابي كارثة
�صيدا ـ ـ ـ «امل�ستقبل»

زار الأمني العام لتيار امل�ستقبل �أحمد احلريري مقر اجلماعة الإ�سالمية
يف �صيدا حيث عُ ��ق��د اج��ت��م��اع م�شرتك ���ش��ارك فيه ع��ن «اجل��م��اع��ة» نائب
رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف لبنان وامل�س�ؤول ال�سيا�سي يف اجلنوب ب�سام
حمود وامل�س�ؤول التنظيمي يف اجلنوب ال�شيخ م�صطفى احلريري وح�سن
�أبو زيد وحممد زعرتي وحممود بديع ،وعن «امل�ستقبل» املن�سق العام يف
اجلنوب نا�صر حمود وع�ضوا مكتب املن�سقية حميي الدين النوام ومازن
�صباغ وم�ست�شار احلريري يو�سف اليمن.
وق��ال احل��ري��ري �إث��ر اللقاء «تطرقنا اىل موا�ضيع ع��دي��دة ح��ول البلدية
ودعمها بكل الأعمال التي تقوم
ب����ه����ا ح����ت����ى حت����ق����ق امل�����ص��ل��ح��ة
ال����ع����ام����ة ل���ل���م���دي���ن���ة .وت���ط���رق���ن���ا
للإ�شكال ال��ذي ح�صل يف �صيدا
ال��ق��دمي��ة م��ن ناحية ت��روي��ع �أم��ن
امل���دي���ن���ة وال�������س���ك���ان وم��ط��ال��ب��ة
الأجهزة الأمنية ب�أن ت�أخذ دورها
يف ه��ذا املو�ضوع وتكون هناك
حما�سبة وا�ضحة حتى ال تتكرر
الأحداث .ومن ناحية �أخرى كان
ه���ن���اك ت���ط���رق اىل �أم�����ن و���س�لام��ة
خم���ي���م ع��ي�ن احل����ل����وة و�����ض����رورة
ت���ث���ب���ي���ت ح������ال اال�����س����ت����ق����رار ف��ي��ه
لأن���ه ج���زء م��ن ا���س��ت��ق��رار املدينة
وا����س���ت���ق���رار �أه���ل���ن���ا يف ال��ت��ع��م�ير
وال��ف��ي�لات وم��ن �ضمن اال�ستقرار
ال������ع������ام يف �����ص����ي����دا واجل�����ن�����وب
باعتبار �أن املخيم يُ �شرف على
ال��ط��ري��ق ال�����دويل ال��وح��ي��د ال���ذي
متر بها «اليونيفيل» وفق القرار
 .1701من هذا املنطلق �شددنا
] �أحمد احلريري يف بلدية �صيدا
ع��ل��ى �����ض����رورة �أن ي���ك���ون ه��ن��اك
دائم ًا دعوة للهدوء داخل املخيم».
وعن موقف تيار امل�ستقبل ب�ش�أن قانون االنتخاب قال« :نحن منفتحون
على ك��ل ال�صيغ ،طبع ًا تلك ال��ت��ي ال مت�س ج��وه��ر العي�ش امل�����ش�ترك وال
تكون م�صوبة فقط على تيار امل�ستقبل الذي كان �إيجابي ًا بكل النقا�ش
ال��ذي ح�صل وعلى من يعطل الو�صول لقانون انتخاب �أن يفرج عن هذا
املو�ضوع».
وُ�سئِل احل��ري��ري :من ال��ذي يعطل ف���أج��اب« :حتى الآن بر�أيي �أن حزب
اهلل ال يريد انتخابات نيابية».
وعما �إذا كان الت�أجيل حتمياً ،قال« :هناك خمارج يتم و�ضعها بني كل
الأفرقاء ال�سيا�سيني حتى ال يح�صل الفراغ ونعود اىل دوام��ة عانى منها
لبنان يف رئا�سة اجلمهورية .الكل واعٍ للأمر من رئي�س اجلمهورية اىل

رئي�س جمل�س النواب اىل رئي�س جمل�س الوزراء لأن الفراغ وبال على البلد
ولكن له خمارج معينة .الأمل �أي�ض ًا �أن يكون الت�أجيل تقني ًا فعالً ،لأنه �إذا
مل نبت قانون االنتخابات هذا ال�شهر �أو يف ال�شهرين القادمني عندها ال
يكون الت�أجيل تقنياً .و�إذا وجدنا قانون ًا الآن يكون فع ًال الت�أجيل تقنياً».
وع��ن العرا�ضات الع�سكرية ل��ـ«ح��زب اهلل» ،ق��ال احل��ري��ري« :علينا �أن
ن�س�أل ،هذه الر�سالة موجهة اىل من؟ .هل هي موجهة اىل خطاب رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة يف القمة ال��ع��رب��ي��ة� ،أم اىل ال��داخ��ل ال��ل��ب��ن��اين� ،أو اىل بع�ض
التفلت يف البيئة احلا�ضنة؟ .هذه �أ�سئلة ت�س�أل .حزب اهلل فعلي ًا ال يربح �إال
بهكذا مظاهر وتوتري� ،أما �إذا �أتيت به اىل اال�ستقرار الذي نن�شده فتتعطل
مفاعيل ه��ذه العرا�ضات� .أعتقد �أن��ن��ا ق���ادرون يف املرحلة القادمة على

�إطالق نار وت�شبيح و�إيذاء للمدنيني والأطفال وحتى امل�ساجد عمل ال ميكن
�أن نتجاوزه �أو �أن مي�ضي من دون �أن يكون هنالك حما�سبة فعلية هذه
امل��رة ملن اق�ترف ه��ذا اجل��رم مبعزل عمن ه��و ،يجب �أن يُ حا�سب كل من
�أ�ساء اىل املدينة و�أبنائها».
و�أ���ش��ار اىل �إجن����ازات بلدية �صيدا «�إن ك��ان على امل�ستوى البيئي �أو
امل�شاريع الكبرية و�أولها معمل فرز النفايات ،ونحن حري�صون على �أن
يبقى ه��ذا الإجن���از عظيم ًا و�أن ال تكون هنالك ث��غ��رات ،ونحن م�ستعدون
لكامل الدعم للبلدية ورئي�سها من �أج��ل �إجن��اح ه��ذه امل�شاريع وجت��اوز
الثغرات».
وت���اب���ع« :ن��ح��ن ح��ري�����ص��ون ع��ل��ى �أن ي���أخ��ذ اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين والأج���ه���زة
الأمنية دوره��ا ونرف�ض �أ�سلوب
الأم�������ن ال����ذات����ي ال������ذي يُ ���ت���ب���ع يف
ب��ع�����ض امل���ن���اط���ق لأن������ه م��دخ��ل
حل����ال����ة ف���ل���ت���ان ق����د حت�������ص���ل يف
ك����ل امل����ن����اط����ق .ون���������ش����دد ع��ل��ى
دور ال�سلطة والأج���ه���زة الأمنية
ل����ت����ك����ون امل����رج����ع����ي����ة وامل����ل���اذ
الوحيد لأمن املواطن وال�سالمة
العامة و�أن يكون الأمن ح�صري ًا
بيد الأجهزة الأمنية الر�سمية».

يف بلدية �صيدا

تثبيت اال�ستقرار الداخلي لناحية حفظ م�صلحة لبنان �أو ًال وحفظ �أمن
وا�ستقرار لبنان يف عامل عربي م�شتعل .ق��ادرون �أن نحقق ذلك ببع�ض
احلكمة والتعايل عن بع�ض الأم���ور التي ت�أخذنا اىل الهاوية �أو توترنا
�أو تدخلنا بتوتر طائفي ومذهبي .م��ن هنا ال��دع��وة دائ��م�� ًا للقوى الأمنية
واجلي�ش حتديد ًا لأن ي�أخذ دوره ،لأن كل النا�س ترتاح للجي�ش وللقوى
الأمنية �إذا �أخذت دورها ب�شكل �صحيح و�أكيد ال �أحد ير�ضى �أن ي�صبح البلد
«حارة كل مني ايدو �إلو» كما تريد بع�ض القوى للبلد �أن يكون».

حمود

وحت��دث ب�سام حمود فقال« :م��ا ح�صل يف �صيدا القدمية من عمليات

وك������ان احل����ري����ري زار ب��ل��دي��ة
���ص��ي��دا يف زي�����ارة دع���م وم������ؤازرة
ل��رئ��ي�����س��ه��ا حم���م���د ال�������س���ع���ودي
حيث عقد معه اجتماع ًا ح�ضره
رئ��ي�����س احت����اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال
وامل�������س���ت���خ���دم�ي�ن يف اجل���ن���وب
عبد اللطيف الرتياقي ،و�أع�ضاء
امل����ج����ل���������س ال�����ب�����ل�����دي ورئ���ي�������س
(ر�أفت نعيم)
ال��دائ��رة الهند�سية يف البلدية
زي��اد حكواتي .و�أثنى احلريري
على ج��ه��ود ال�����س��ع��ودي يف متابعة م�شاريع امل��دي��ن��ة الإمن��ائ��ي��ة و�سهره
على انتظام عمل مرافقها وعلى مالحقة وت���أم�ين االحتياجات احلياتية
واخلدماتية للمواطنني على مدار اليوم.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ا�ستقبل احل��ري��ري يف جم��دل��ي��ون ع�ضو جتمع
م��زارع��ي اجل��ن��وب ع��م��ران ف��خ��ري ال���ذي ق���ال :حت��دث��ن��ا باملو�ضوع
ال��زراع��ي ،التهريب و�إغ��راق الأ���س��واق وانخفا�ض الأ�سعار ما يلحق
خ�سارة كبرية باملزارعني ،وا�ستعر�ضنا م�س�ألة التعوي�ض عليهم.
وقد �أبدى الأ�ستاذ احمد تفهم ًا كبري ًا ووعد مبتابعة املو�ضوع جدي ًا
و�شخ�صي ًا مع املعنيني وخ�صو�ص ًا مع الرئي�س �سعد احلريري
لن�صل اىل النتيجة املرجوة.

اليوم العاملي للتوعية على الألغام

يف اليوم العاملي للتوعية على االلغام وخماطرها امل�صادف يف 4
اليونيفيل ،نظم املركز اللبناين للأعمال املتعلّقة بالألغام بالتعاون
والقنابل العنقودية يف لبنان ،برعاية رئي�س بلدية بنت جبيل عفيف
ني�سان�،أقيمت املحا�ضرات التوعوية ح��ول خماطر االلغام والقنابل
م��ع دائ����رة الأع���م���ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأل��غ��ام يف الأمم امل��ت��ح��دة ،حم��ا���ض��رة
ب��زي« ،اليوم العاملي للتوعية على خماطر الأل��غ��ام» ،بالتن�سيق مع
ال��ع��ن��ق��ودي��ة يف امل��ن��اط��ق خ�����ص��و���ص��ا اجل��ن��وب��ي��ة م��ن��ه��ا ح��ي��ث ���ش��ددت
توجيهية عن خماطر الألغام والأج�سام امل�شبوهة واملتفجرة لأكرث من
املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بااللغام يف اجلي�ش اللبناين ممثال
الكلمات على «دع���م ج��ه��ود اجلي�ش اللبناين ل��رف��ع وازال����ة خملفات
 28تلميذا من مدار�س بالط وحا�صبيا وابل ال�سقي وعني جرفا ،وذلك
بالعقيد ماري عبد امل�سيح نيابة عن العقيد الركن زياد ن�صر ،ونحو
االلغام والقنابل على كل االرا�ضي اللبنانية» .كما غرد وزير الزراعة
بح�ضور قائد القطاع ال�شرقي لليونيفيل اجلرنال ارولدو الزارو.
 12هيئة ومنظمة �إن�سانية تعنى باملو�ضوع.
غازي زعيرت على ح�سابه عرب موقع «تويرت» ،م�شريا اىل ان «الألغام
وقدم املركز اللبناين عر�ضا عن خماطر الألغام والأج�سام املتفجرة،
بعد عر�ض �شريط وثائقي حول عمل اللجنة الوطنية� ،ألقى «عميد
�ستبقى ب��ر���س��م الأمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا �أن ت�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ع��دو
ت�لاه م�سرحية ت��وع��وي��ة ح��ول خم��اط��ر الأل��غ��ام م��ن قبل منظمة «م��اغ»
اجلرحى» عماد خ�شمان كلمة اللجنة الوطنية ،مطالبا بـ«دعم جهود
ال�صهيوين لت�سليم اخلرائط» ،الفتا اىل ان «العدو اال�سرائيلي م�ستمر
الإن�سانية التي تعمل يف جمال نزع الألغام .وقدم عنا�صر اليونيفيل
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ل��رف��ع وازال����ة خم��ل��ف��ات االل��غ��ام وال��ق��ن��اب��ل ع��ل��ى كل
يف انتهاكاته الربية والبحرية واجلوية ،وترك حقده يف �أر�ضنا وعلى
عرو�ضا خمتلفة للطالب ح��ول كيفية �إزال���ة الأل��غ��ام ب��ط��رق خمتلفة،
االرا�ضي اللبنانية».
املجتمع الدويل �أن ي�ساعد املزارع اللبناين».
تخللها عر�ض للكالب البولي�سية� ،إ�ضافة اىل كيفية �إبطال الألغام
ول��ف��ت ب��زي اىل «ان��ن��ا كمجل�س ب��ل��دي م�ستعدون ل��دع��م �أي جهود
ويف ال��ن��اق��ورة وم��رج��ع��ي��ون «امل�ستقبل»� ،أح��ي��ت ق��ي��ادة اليونيفيل
بوا�سطة رج��ل �آيل .و�شارك الطالب مب�سابقة مت خاللها ط��رح �أ�سئلة
يف جمال التخل�ص من االلغام والقنابل العنقودية ،و�سنقوم بحملة
املنا�سبة يف احتفال يف مقر قيادتها يف الناقورة برعاية القائد العام
حول الألغام وكيفية التعامل معها.
توعية يف املدار�س كما �أن�ش�أنا حديقة».
لليونيفيل اجلرنال مايكل بيريي ،وح�ضور �ضباط من املكتب الوطني
ويف بنت جبيل� ،أحيت اللجنة الوطنية مل�ساعدة �ضحايا الألغام
ولفتت عبد امل�سيح اىل ان «احلملة التي �أطلقها املركز ،بالتعاون
لنزع االلغام التابع للجي�ش اللبناين.
م��ع اللجنة ال��وط��ن��ي��ة للتوعية ،مل تكن
وحت������دث ب���ي�ي�ري ع����ن �أه���م���ي���ة ال��ع��م��ل
ل��ت��ت��ك��ام��ل ل����وال ال���ت���ع���اون امل�������ش�ت�رك بني
ال��ذي تقوم به اليونيفيل بالتعاون مع
اجلمعيات االهلية والدولية وامل�ؤ�س�سات
امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ن���زع االل���غ���ام يف
ال��ر���س��م��ي��ة وت��ع��زي��ز دوره����ا ل��ل��و���ص��ول اىل
عن عام  10 ،2019مليارات عن عام  ،2020و 15مليار
�أع���ل���ن وزي����ر امل����ال ع��ل��ي ح�����س��ن خ��ل��ي��ل ان���ه مت تخ�صي�ص
جنوب لبنان.
اف�ضل النتائج».
لرية لعام .»2021
اعتماد اجمايل لإزالة القنابل العنقودية قدره  50مليار لرية،
وج�����رت م���ن���اوره ل���وح���دات ال��ه��ن��د���س��ة
وت���وج���ه اجل��م��ي��ع الزاح�����ة ال�����س��ت��ار عن
ولفت اىل �أن «القنابل العنقودية والألغام �أكرث و�سائل
يف موازنة  ،2017ويجاز للحكومة عقد كامل هذا االعتماد
يف ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ع��ل��ى ازال�����ة االل���غ���ام .ثم
ن�����ص��ب اجل���رح���ى وال�������ش���ه���داء ،ث���م زي����ارة
احل��رب ل�ؤما ،هي مد القتل ال�شامل من �أي��ام احل��رب �إىل
ومبا�شرة التنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع يف املوازنة.
ك���ان���ت ج���ول���ة ل��ل��ح�����ض��ور ع��ل��ى م��ع��ر���ض
اىل م��در���س��ة ال�شهيد راين ب���زي الفنية
�أيام ال�سلم» .و�شدد على �أنها «جرمية حرب و�سلم قتل
و�أو�ضح يف ت�صريح له على موقع «تويرت» ،ان «توزع
�ضم م��ع��دات هند�سية و�أج��ه��زة خا�صة
ملعاينة معرو�ضات من االلغام والقنابل
ي�ستهدف املدنيني �أط��ف��اال ون�ساء ،وه��ي تغذية منطق
اعتمادات الدفع هو على ال�شكل التايل 5 :مليارات لرية
بك�شف االلغام وازالتها.
العنقودية غري املنفجرة ومعر�ض �صور
العدوان الإ�سرائيلي باحلقد املخ�صب».
عن عام  10 ،2017مليارات عن عام  10 ،2018مليارات
ويف ق�����ي�����ادة ال����ق����ط����اع ال���������ش����رق����ي يف
وحقل وهمي لاللغام.

خليل 50 :مليار لرية لإزالة القنابل العنقودية

] مناورة لوحدات الهند�سة يف «اليونيفيل» على �إزالة االلغام يف الناقورة

(فادي الربدان)

