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حمليات � /إعالنات

اعت�صام حا�شد في «خمي�س الأ�سرى»
بذكرى ال�شهيد �أبو خ�ضير
ش��ارك حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين في
االعتصام التضامني الشهري مع أسرى الحرية في سجون
االحتالل (خميس األسرى  )91أمام مقر الصليب األحمر
الدولي في بيروت.
وجاء االعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للدفاع
عن األسرى والمعتقلين في إطار برنامج الحملة الوطنية
إلح��ي��اء ال��ذك��رى السنوية األول���ى الستشهاد محمد أبو
خضير.
وألقيت في االعتصام كلمات بدأها أمين سر اللجنة
الوطنية منسق خميس األسرى يحيى المعلم الذي قال:
«إن دماء الشهيد محمد ابو خضير وعملية إعدامه حرقا ً
حتى الموت ستبقى وصمة عار على جبين الصهاينة ،لذلك
اننا في اللجنة الوطنية وفي اعتصامنا  91نرفع الصوت
عاليا ً مجددا ً لنذكر العالم بأنّ هناك قضية شعب وأرض
ومعتقلين».
وألقى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية
الوزير السابق بشارة مرهج كلمة جاء فيها« :سنظ ّل نحتفل
بذكرى الشهيد محمد ابو خضير وبك ّل األسرى في السجون
«اإلسرائيلية» ونقول لهم جميعا ً إنهم في القلب والوجدان،
إنهم في ذاكرة هذه األمة وانّ التاريخ سينصفهم إذا كانوا
يالقون اإلهمال اليوم من األنظمة العربية المتخاذلة ،فإنّ
الشعوب العربية والقوى العربية تعتز وتفخر بهم».
ودعا مرهج الفصائل والقوى الفلسطينية كافة «إلى
التوحد في المؤسسات والميادين وفي المنتديات الدولية
ّ
حتى تقوى كلمة فلسطين وتكون لها الوقع الذي تستحقه
هذه القضية المركزية الكبرى ،في الوجدان».

كلمة التيار الوطني الحر ألقاها المحامي رمزي دسوم
وجاء فيها« :من بيروت عاصمة المقاومة والعروبة ومن
امام مقر الصليب االحمر الدولي نحيّي الشيخ خضر عدنان
سجانيه في معركة
لكسره قيود االحتالل وانتصاره على ّ
األمعاء الخاوية .وتوجه دسوم بالتحية إلى األسرى الذين
ما زالوا قابعين في السجون الصهيونية ،مؤكدا ً «أن اإلرادة
الصعبة تصنع المعجزات».
ونقل أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان
فتحي اب��و ال��ع��ردات القادم حديثا ً من رام الله ،تحيات
عائلة ابو خضير وعائلة الشهيد الوزير زي��اد ابو عين،
وحيّا المشاركين وك��ل الشخصيات وال��ق��وى اللبنانية
والفلسطينية ،التي حملت وما زالت قضية أبو خضير.
وألقى «أبو وسام» كلمة حركة «الجهاد اإلسالمي» وقال:
«إنّ هذا العدو المجرم ومستوطنيه ومغتصبيه لو جرت
محاسبتهم مرة واحدة على أفعالهم لما وصلنا إلى محمد
ابو خضير وغيره من الشهداء حتى العدوان األخير على
غزة».
وأل��ق��ى منسق اللجنة الوطنية للدفاع ع��ن األس��رى
المحامي عمر زين كلمة الحملة األهلية لنصرة فلسطين،
وأعلن فيها «إصرارنا ومتابعتنا للجريمة النكراء التي
ارتكبتها السلطات الصهيونية في السنة الماضية بمثل هذا
اليوم وذلك أمام جميع المراجع القضائية في العالم».
وقام ممثل سفارة فلسطين خالد عبادي ،وممثلو األحزاب
اللبنانية والفلسطينية علي فيصل وسمير شركس وناصر
أسعد ومشهور عبد الحليم بتسليم مذكرة إلى ممثل اللجنة
الدولية للصليب األحمر الدولي وائل ياسين.

«الو�ضع الإقليمي المتفجر»
في مركز ع�صام فار�س
جمع مركز «عصام فارس للشؤون
اللبنانية» مجموعة من الصحافيين
ال��ذي��ن يتابعون ال��ش��ؤون العربية
وال��دول��ي��ة ف��ي صحفهم ،ف��ي طاولة
مستديرة بعنوان «الوضع اإلقليمي
المتفجر :رهانات الالعبين وفرص
التسوية».
ورأىالمشاركون«أنّ العالمالعربي
ال يزال في مرحلة المخاض العنيف
الذي يهز دوله منذ بدء االنتفاضات
والتغيّرات العربية قبل أربع سنوات،
وال أفق لوقف الصراعات والنزاعات
في المرحلة المنظورة بسبب حدة
اإلنقسامات الداخلية في المجتمعات
العربية ،ونظرا ً للتجاذبات اإلقليمية
والدولية».
وأش����ار ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل���ى «أنّ
اح��ت��م��االت ال��ت��وص��ل إل��ى تفاهمات
معينة وب���دء ال��ح � ّد م��ن ال��ن��زاع��ات
الراهنة متوقفة على تسوية تجمع
القوى اإلقليمية والدولية المعنية،
بغية التوصل إلى ح ّل سلمي لمسألة
الملف النووي اإليراني».
ولفتوا إلى «وج��ود مخاوف حول
وحدة ك ّل من العراق وسورية وبروز
مخاطر تقسيم البلدين» .واعتبر
بعض المشاركين أنّ «الدولة السورية
ومؤسساتها وفي طليعتها الجيش
ال ت��زال متماسكة رغ��م االنسحابات
التي حصلت أخيرا ً من بعض المدن
والمناطق».
وف��ي الملف العراقي ،ك��ان تأكيد
«أنّ دخ��ول ال��ع��راق لعبة المحاور
اإلقليمية وال��دول��ي��ة جعله فريسة
سهلة للتدخالت الخارجية».
وف���ي م���وض���وع اإلره������اب ،رأى
المتحدّثون أنّ «الظاهرة اإلرهابية
الجهادية ال ت��زال تتنامى ف��ي دول
المنطقة ،خصوصا ً مع تمدّد تنظيم

تطورات السنوات األخيرة في العالم
ال��ع��رب��ي» .ولفت الصحافيون إلى
أنّ «اإلره����اب ظ��اه��رة شاملة يجب
أال تنحصر م��واج��ه��ت��ه��ا بالجانب
ال��ع��س��ك��ري ف��ق��ط ع��ل��ى أه��م��ي��ت��ه بل
بفكر اجتماعي اقتصادي ومكافحة
التهميش وتحقيق التنمية ،وأيضا
بوقف الظلم الذي يؤدّي إلى مزيد من
العنف ،وببناء ثقافة جديدة قائمة
على السالم والعدالة االقتصادية
واالعتراف باآلخر المختلف».
وأكد المتحدثون «أنّ األمل الوحيد
لوقف العنف والصراعات الدموية
الراهنة هو ذه��اب القوى واألط��راف
المعنية إلى تسوية سريعة وتقديم
ال��ت��ن��ازالت المشتركة ف��ي م��ا يشبه
«وستفاليا» عربية وإسالمية وتشكيل
تحالف إسالمي كبير ض ّد ك ّل أشكال
العنف واإلره���اب ،وذل��ك إل��ى جانب
الوصول إلى تسوية شاملة للملف
النووي اإليراني».

انتخابات  2016في �سورية ( ...تتمة �ص)1
وال ي��زال شعارهم تغيير الرئاسة ليختبروا
فرصهم الديمقراطية لهذا الخيار ،وتتع ّهد
الحكومة وفقا ً للمبادرة بمجموعة إجراءات
تتض ّمن إزالة ك ّل القيود التي تحول دون أوسع
مشاركة في االنتخابات ،وتتض ّمن المبادرة
أن ت��ج��ري االن��ت��خ��اب��ات ب��م��ش��ارك��ة مراقبين
دول��ي��ي��ن ت���رك أم���ر ه��وي��ت��ه��م ومسؤولياتهم
وجهة اإلشراف عليهم وحدود صالحياتهم،
للتفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة
ال���ت���ي س��ت��س��ت��ج��ي��ب ل���ل���م���ب���ادرة ،وال���ش���رك���اء
ال���دول���ي���ي���ن ال���ذي���ن س���ي���ق��� ّدم���ون الضمانات
للمشاركة في االنتخابات لك ّل المعارضين
ويتع ّهدون ب��االع��ت��راف بنتائج االنتخابات،
وبفك ك ّل اإلج��راءات وك ّل العقوبات المتخذة
ض�� ّد س��وري��ة بعد تشكيل حكومة تعبّر عن
تركيبة ال��ب��رل��م��ان ال��ج��دي��د ،بصفتها الممثل
الشرعي والوحيد للشعب السوري ويقفلون
ك ّل الممثليات والمكاتب التي منحوها صفات
ديبلوماسية أو شبه ديبلوماسية في فترة
األزم���ة ال��س��وري��ة ب���دالً م��ن ال��دول��ة السورية
وسفاراتها.
 تتعامل الحكومة السورية بك ّل انفتاح معالمبادرة الروسية بشقيها المتصلين بالحلف
ض ّد اإلرهاب والمصالحة مع المعارضة نحو
انتخابات  ،2016لكنها ال تعطي موافقة وال
رف��ض��ا ً يتخطيان االس��ت��ع��داد ل�لان��ف��ت��اح في
انتظار سماع األجوبة الواضحة من الدول
المتو ّرطة في الحرب ضدّها ،فكيف ستتعامل
ه��ذه ال���دول م��ع ه��ذه ال��م��ب��ادرة قبل أن تقول
سورية كلمتها حول حدود وكيفيات ما تقبله
وما ال تقبله ،هل ستلتزم دول الجوار السوري
بإقفال معسكرات اإلرهابيين على تن ّوعاتهم
وليس «داعش» فقط ،وقطع شرايين إمدادهم
وخطوط تنقلهم وتنقل المال والسالح إليهم،
وه��ل ستلتزم ال��دول الكبرى ودول الجوار

طريقي ال�صيفي و�صيدا
�أهالي المخطوفين قطعوا
ْ
لو�ضع ملف �أبنائهم على طاولة مجل�س الوزراء
قطع أهالي العسكريين المخطوفين
طريق الصيفي وطريق صيدا الساحلية
أمس «كرسالة إلى الحكومة ،للمطالبة
بوضع ملف العسكريين المخطوفين
على طاولة مجلس الوزراء».
واستعان األهالي ظهرا ً باإلطارات
المشتعلة لقطع طريق الصيفي فيما
شهدت ش��وارع العاصمة أزم��ة سير
خانقة.
وقبيل فتح الطريق عند الثانية بعد
الظهر ،تال خليل شديد بيانا ً باسم
األه��ال��ي ،ج��اء فيه« :م��ا زلنا نطالب
بإتمام عملية اإلفراج عن فلذات أكبادنا
من الموقع الذي هم فيه وجمع الشمل
بعيدا ً عن ك � ّل م��زاي��دة وحفاظا ً على
سمعة وسيادة هذا الوطن الحبيب».
وت��اب��ع« :نبذل ك � ّل ما في وسعنا
لدفع عجلة التفاوض قدماً ،ولكن ايّ
تقصير ن��راه في ه��ذا الملف سيكون
اهماال ً من الدولة اللبنانية ،ونح ّمل
رئيس الحكومة مسؤولية أيّ ضرر قد
يلحق بأبنائنا من جراء ما يحصل في
الجرود».
وبالتزامن ،نفذت عائلة الجندي
المخطوف سيف ذبيان ،وشبان من
بلدة مزرعة الشوف ،عند التاسعة من
قبل الظهر ،اعتصاما ً على األوتوستراد
الساحلي في بلدة ال��دام��ور بالقرب
م���ن م��ف��رق ال���ش���وف ،وع���م���دوا ال��ى

قطع الطريق على األوت��وس��ت��راد في
االتجاهين بين صيدا وبيروت ،وقاموا
بإحراق اإلطارات المطاطية في وسط
الطريق ووضع الحجارة والسيارات،
مطالبين ال��ح��ك��وم��ة ب���اإلس���راع في
إتمام ملف العسكريين وعودتهم إلى
ديارهم ،عبر إجراء تبادل لألسرى مع
الخاطفين وإص��دار عفو عام في حق
مساجين الخاطفين.
�وج��ه
وق���ال ن���واف البعيني« :ن� ّ
رسالة سلمية في الشهر المبارك،
ونناشد الخاطفين ،ونتمنى منهم
الحكمة وال��ت��ر ّوي على هذه الطبقة
الفاسدة الموجودة لدينا في الوطن»،
منتقدا ً «النواب والحكومة» ،داعيا ً
إل��ى ع��دم «المتاجرة بدماء شهداء
الجيش».
ك��م��ا ت��ح��دث��ت ع��ق��ي��ل��ة ال��ج��ن��دي
المخطوف ذبيان ،سوسن ،فتم ّنت من
الحكومة «عدم إطالق الوعود الكاذبة،
وع���دم إع��ط��ائ��ن��ا ال��م��س��ك��ن��ات بأنهم
يفاوضون» ،مشيرة الى انّ «الملف ما
زال كما هو منذ  11شهراً».
وتسبّب قطع الطريق بزحمة سير
خانقة ،وصلت معها أرتال السيارات
إلى خلدة من جهة العاصمة بيروت،
والجيّة من جهة الجنوب ،حيث استم ّر
قطع الطريق حتى الحادية عشرة
والنصف ،فتحت بعد إزال��ة العوائق

طريق األوتوستراد الساحلي أمس
واإلط��ارات المشتعلة من قبل عناصر
قوى األم��ن الداخلي وسيارات إطفاء
الدفاع المدني.
استهداف المسلحين في الجرود
على صعيد آخ��ر ،رص��دت عناصر
الجيش اللبناني عصر أول من أمس
مجموعة م��ن المسلحين ف��ي ج��رود
عرسال شرقي جرود الفاكهة تنصب

م��ن��ص��ة ص���واري���خ ب��ه��دف إط�لاق��ه��ا
ف��ي ات��ج��اه ق���رى ال��ب��ق��اع الشمالي،
فاستهدفتها بالمدفعية الثقيلة
والمروحيات ما أدّى إلى تدمير المنصة
وسقوط عدد من اإلصابات في صفوف
المسلحين بين قتيل وجريح.
وأوق��ف��ت م��خ��اب��رات الجيش عند
تقاطع بلدة العين في البقاع الشمالي،

سوريين لالشتباه في انتمائهم الى
أحد التنظيمات االرهابية.
إلى ذلك ،وقع إشكال في بلدة ببنين،
أقدم خالله مجهول على إطالق نار من
سالح حربي ما أدّى إلى مقتل رقيب في
قوى األمن الداخلي وإصابة شخصين
آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى
أحد المسشفيات للمعالجة.

فيينا :التفاهم ( ...تتمة �ص)1

من اللقاء في مركز عصام فلرس
«داع���ش» إل��ى الكثير من الساحات
والدول العربية واإلسالمية والغربية،
وه��ذا ما يطرح تحديات كبيرة على
استقرار دول عربية خصوصا ً في
شمال إفريقيا كمصر والجزائر» .وقال
بعض المشاركين« :إنّ اتساع هوية
االنقسام السياسي والمذهبي هو ما
م ّكن «داع���ش» من تثبيت سيطرته
في كثير من المناطق وتحديدا في
العراق ،إضافة إلى ضعف الجيوش
الوطنية أو تفككها» ،في حين لفت
م��ش��ارك��ون إل���ى «خ���ط���ورة تنامي
الظاهرة اإلرهابية في مصر خصوصا ً
في ظ � ّل استمرار التوتر واالنقسام
السياسي بين النظام ومعارضيه من
جماعة «اإلخوان المسلمين».
وش��دّد المتحدثون على «أهمية
ال��ذه��اب نحو خيار ال��دول��ة المدنية
وح��م��اي��ة ال��دي��ن م��ن ال��س��ي��اس��ة»،
وأش��ار البعض إلى «سقوط تجربة
اإلس��ل�ام ال��س��ي��اس��ي ،ك��م��ا أظ��ه��رت

يدمر من�صة �صواريخ للإرهابيين في جرود عر�سال
الجي�ش
ّ

برفع ك ّل العقوبات واإلجراءات العدائية التي
اتخذتها ض ّد سورية ديبلوماسيا ًوقانونيا ً
واقتصادياً ،في ضوء نتائج انتخابات العام
المقبل للبرلمان الجديد ،وهل ستنجح هذه
الدول مجتمعة بجلب أفرقاء المعارضة الذين
منحوا ك ّل الدعم لتخريب بلدهم سورية إلى
ال��ق��ب��ول بالتسليم ب���أنّ االن��ت��خ��اب��ات النيابية
ه��ي م��ا ي��ق�� ّرر ح��ج��م ه��ذه ال��م��ع��ارض��ة وليس
اال ّدع����اءات الفارغة وال��دع��م ال��خ��ارج��ي ،وانّ
أحقية ط��رح ال��ش��روط تستم ّد شرعيتها من
صناديق االقتراع ،فمن ال ينال ثلثي مقاعد
ال��ب��رل��م��ان ال ي��ح��ق ل���ه ال��ح��دي��ث ع���ن تعديل
الدستور وال عن الوالية الرئاسية ،وم��ن ال
ينال نصف المقاعد وأكثر ال يحق له تسمية
رئيس حكومة وال مناقشة تشكيلة الحكومة
إال بحدود ما تقبل به الغالبية المنتخبة ،ومن
ال يتخطى حاجز الـ 10في المئة من األحزاب
ال ي��دخ��ل ال��ب��رل��م��ان ،ك��م��ا ه��ي ح���ال نموذج
الديمقراطية البرلمانية التركية التي يتباهى
ب��ه��ا ال���م���ع���ارض���ون ،ون���ق���اش الصالحيات
الدستورية والدستور الجديد يبقيان رهنا ً
بحقوق تمنح لمن تمنحه ال��ن��اس تفويضها
في صناديق االق��ت��راع ،كما تولي المناصب
السيادية في الدول ،ال ينال عبر مجلس حكم
انتقالي بانتهاك سيادة سورية وفقا ً للفصل
ال��س��اب��ع ليس ّمي م��ن ال يمثلون السوريين
ق��يّ��م��ي��ن ع��ل��ى م��س��ت��ق��ب��ل��ه��م ،ب���ل ع��ب��ر ان��ت��زاع
صفاتهم التمثيلية في االنتخابات.
 روس���ي���ا ت��ع�� ّد ف��ري��ق��ا ً م��ت��خ��ص��ص��ا ً لنقلالمبادرة إل��ى المعنيين دوليا ً وإقليمياً ،كما
ت���ح���دث م���ع���اون ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ي���وري
أوشاكوف ،سورية ستنتظر األجوبة لتقول
جوابها بعد أن تسمع وتقرأ وت��رى ...ولك ّل
مقام مقال.
ناصر قنديل

ت��ض��ام��ن ح���زب ال��ل��ه م��ع تكتل
التغيير واإلص�ل�اح ،ونقلت قناة
«ال���م���ن���ار» ع���ن م���ص���ادر وزاري����ة
ف���ي ح���زب ال��ل��ه وت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح ،موقفا ً موحداً ،مفاده
أنّ االع��ت��راض ك��ان في الحكومة
على تجاوز بعض ال��وزراء لمبدأ
الشراكة الوطنية واحتجاجا ً على
التهميش ،فيما كان العماد ميشال
عون يذهب بخيار التصعيد إلى
سقفه األعلى معلنا ً أنّ ما جرى
دل��ي��ل على نية أخ��ذ األم���ور نحو
االنفجار ،مضيفا ً أنّ التكتل لن
يته ّرب من مواجهة فرضت عليه
م��ل�� ّوح��ا ً ب����إج����راءات تصعيدية،
م��خ��ت��ت��م��اً« :أرادوا االن��ف��ج��ار...
فليكن».
اتصاالت عدة لحقت بالجلسة،
ك�������ان ح�������زب ال����ل����ه م����ح����وره����ا،
خ���ص���وص���ا ً ل��ع�لاق��ت��ه ال��خ��اص��ة
ب��ال��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب����ري م���ن جهة
وت��ح��ال��ف��ه وت��ض��ام��ن��ه م��ع العماد
عون من جهة أخرى ،في محاولة
للملمة شظاياها واالك��ت��ف��اء بما
ج���رى ،لفتح ح���وار ه���ادئ حول
كيفية إدارة الفراغ الرئاسي ،بما
ال ي��ك�� ّرس ع���رف تهميش مركز
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة وم���ا تمثله
ك��ع��ن��وان ل��ل��ش��راك��ة المسيحية
ف��ي إدارة ال��دول��ة م��ن ج��ه��ة ،وال
ي��ت��س��بّ��ب ب��ج��م��ود المؤسسات
وإلحاق الضرر بالدولة وحاجات
مواطنيها من جهة مقابلة.

ال مساومة بعد اآلن

أثبتت جلسة مجلس الوزراء أمس
أن رئيس تكتل التغيير واإلصالح لن
يساوم بعد اليوم في أيّ ملف يمس
حقوق المسيحيين ،ول��ن يتراجع
عن موقفه بما يتعلق بالتعيينات
العسكرية أو حتى تأجيل البحث بهذا
الملف إلى أيلول المقبل ،فالمؤمن ال
يلدغ من الجحر مرتين.
ويستع ّد تكتل التغيير واإلصالح
لسلسلة م��ن ال��خ��ط��وات ستكون
ره��ن األداء الحكومي ،ال سيما بعد
أن ت��ج��اوزت أم��س صالحية رئيس
الجمهورية المسندة إليها بالوكالة،
وتصرفت كحكومة انقالبية ،رافضة
للشراكة.
وك��ان��ت الجلسة ال��ت��ي ترأسها
رئيس الحكومة تمام س�لام ب��دأت
بنقاش ح��ول آلية عمل الحكومة،
وأص��� ّر وزي���را التيار الوطني الحر
ج��ب��ران باسيل وال��ي��اس بوصعب
اإلبقاء على اآللية المتفق عليها ،أي
أنّ اعتراض فريق على أي موضوع
ك��اف لعدم ات��خ��اذ ق��رار ف��ي شأنه،
لكن وزراء تيار المستقبل والكتائب
وال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اوري واالش��ت��راك��ي
رفضوا ذلك .وسجل سالم اعتراضه
على الكتاب الذي رفعه إليه الوزير
بوصعب ،مشيرا ً إلى «أنّ دور رئيس
الجمهورية هو اإلطالع على الجدول
ال نسفه ،إذ يمكن لوزير أن يعترض
على بند أو اثنين أو ثالثة لكن أن
تعترضوا على جدول أعمال بأكمله
فهذا عمل تعطيلي».

سالم :ضوا األحمر عندي

ثم طرح الرئيس سالم البحث في
جدول األعمال إال أنّ وزيرا الوطني
الحر وبدعم من وزي��ري حزب الله
أكدا اعتراضهما على اتخاذ أيّ قرار
قبل البت في ملف التعيينات» ،غير
أن رئيس الحكومة أص ّر على نقاش
موضوع دعم ال��ص��ادرات الزراعية
والصناعية ،عندها دار سجال بينه
وبين الوزير بوصعب الذي دعا إلى
االت��ف��اق على آلية عمل أوالً ،إال أنّ

الرئيس سالم لم يوافق ،طالبا ً من بو
صعب وباسيل االكتفاء باالعتراض
على بند اإلنتاج ال��زراع��ي ،غير أنّ
باسيل ر ّد ق��ائ�لاً :حقوقنا وحقوق
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن م��ه � ّم��ش��ة م��ن��ذ ع��ام
 1990ولذا نريد أن تق ّر التعيينات
العسكرية أوالً» ،عندها قال سالم:
«تشيدون بصبري ولكن صبر البلد
أنا مسؤول عنه لماذا ال تضعون حدا ً
لهذه البكائية عن حقوق المسيحيين،
منذ تأليف الحكومة وأن��ا أراعيكم
وأقيم وزنا ً لمواقفكم ،على رغم أنكم
تعرقلون وتخلقون أزم��ة في البلد
وتشلون عمل الحكومة ،إل��ى ح ّد
أنني أصبحت ال أسمع إال اللوم من
ال��وزراء اآلخرين على مسايرتي لك
يا جبران» .وتابع« :لقد ضوا األحمر
ع��ن��دي ،وط��ف��ح الكيل م��ن سياسة
التعطيل ،هذا البند سيت ّم إق��راره،
وه��ذا ما حصل على رغ��م اعتراض
ال���وزراء بو صعب ،باسيل ،محمد
فنيش ارت����ور ن��ظ��اري��ان وحسين
الحاج حسن».
وكانت الجلسة شهدت محاولة
لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية
لمجلس النواب كما ك��ان م��ق� ّررا ً في
اللقاء ال��ذي جمع الرئيسين نبيه
ب��ري وس�لام األس��ب��وع الماضي ،إال
أنها ب��اءت بالفشل ،لم يوقع على
المشروع ال��ذي وزع��ه ال��وزي��ر علي
حسن خليل في بداية الجلسة غير
 12وزيرا ً فسقط ،ورفض وزراء تكتل
التغيير واإلصالح والكتائب واللقاء
التشاوري التوقيع.
وخ��ل��ال ال��ج��ل��س��ة ،دع����ا وزي���ر
الداخلية نهاد المشنوق إلى االحتكام
لقرار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
الذي أعلن أن «ال جديد لدي و»بس
نوصلها منصلي عليها».
وت��وج��ه وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
ف��اع��ور إل��ى وزراء التكتل بالقول:
ت��ت��ح �دّث��ون ع��ن ض����رورة االل��ت��زام
بالدستور ،ف��ي حين أنّ آلية عمل
الحكومة هي أكبر مخالفة للدستور،
ارحموا الناس والعباد وارحموا هذا
البلد».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» «أنّ النقاش ب��دأ هادئاً،
لكنه ت��ح� ّول ف��ي آخ��ر  5دق��ائ��ق إلى
سجال عندما ُطرح بند المنتوجات
الزراعية ،وتمسك وزراء تكتل التغيير
واإلصالح باالعتراض على مبدأ إقرار
أيّ مشروع» .وأكد قزي «أنّ وزيري
ح��زب الله لعبا دور الداعم ل��وزراء
التغيير واإلصالح».
ول��ف��ت ق��زي إل��ى «ان���ه ط��رح في
ال��ج��ل��س��ة اق���ت���راح ع��ق��د جلستين
لمجلس ال��وزراء ،واحدة للتعيينات
وأخرى لجدول األعمال إال أنّ االقتراح
رف�����ض» .وق�����ال« :ك��ل��ن��ا ن��ت��ش��ارك
موضوع ج��دول األع��م��ال ،بالوكالة
عن رئيس الجمهورية لكن من يطالب
بصالحيات الرئيس أولى به أن ينزل
إلى المجلس وينتخب الرئيس».
وأك���د ض���رورة إج���راء ات��ص��االت
سياسية لخلق أجواء مالئمة للتوافق،
قبل أن يدعو رئيس الحكومة إلى
جلسة ج��دي��دة» ،م��ش��ددا ً على «أن
حدود اللعبة يجب أن تبقى في إطار
اللعبة السياسية».
ونصح وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس في حديث لـ«البناء»
وزراء تكتل التغيير واإلصالح بالعمل
على إنضاج األمور خارج الحكومة،
لي ال��ذراع في مجلس
بدل سياسة ّ
الوزراء ،ألنها لن تؤدّي إلى نتيجة»،
مشيرا ً إلى «أنّ ما يجري ال عالقة له
بالعمل السياسي».

عقلية اإللغاء تدفع
إلى اتجاهات خطيرة

في المقابل أكد الوزير بوصعب من
مجلس الوزراء «أننا مص ّرون على أن
ال ق��رارات اتخذت في جلسة مجلس
ال�����وزراء ،فرئيس الحكومة غ��ادر
الجلسة جراء االختالف في وجهات

النظر عندما ق � ّرر ط��رح بند اإلنتاج
الزراعي ليسجل على الحكومة أنها
أخ��ذت على األق � ّل ق��رارا ً واح��داً ،لكن
س��رع��ان م��ا ب���دأت ت��ص��ل ال��رس��ائ��ل
النصية إلى هواتف الوزراء عن إقرار
المجلس لهذا البند».
وأض���اف« :هناك مجال لنتفاهم
ونتواصل ،وعندما نقتنع بشراكة
حقيقية ،وال يكون هناك عقلية إلغاء،
أي ال أح��د يريد إل��غ��اء أح��د ،عندها
نجد ح�لاً للبلد « ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
«التشريع في مجلس النواب يلزمه
تفاهم ألنه أيضا ً ض��روري» ،معتبرا ً
أن «الحل يكون بالسياسة في شكل
شامل خارج الجلسة ،خارج مجلس
ال��وزراء ،من القوى السياسية كافة
كي نستطيع أن نتابع ألن الوضع
صعب جداً».
ك���� ّل ذل����ك اس��ت��دع��ى اج��ت��م��اع �ا ً
استثنائيا ً للتكتل في الرابية ،أعلن
على أث��ره العماد ميشال ع��ون «أنّ
كيفية المواجهة لما يحصل هي س ّر
المهنة ،وسندرس الخطوات وسيبنى
على الشيء مقتضاه».
وأك���دت م��ص��ادر التيار الوطني
ال��ح��ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن االع��ت��راض
ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ك���ان ع��ل��ى سياسة
التهميش وعلى خرق مبدأ الشراكة
ال��وط��ن��ي��ة» .ولفتت ال��م��ص��ادر إلى
«أن األزم��ة ب��دأت تكبر ،ولينتظروا
الخطوات التي سيقدم عليها التيار
الوطني» ،فتصرف بعض ال��وزراء
ف��ي الحكومة سيدفع المسيحيين
إلى مجموعة من الخيارات» .وأمِلت
ال��م��ص��ادر م��ن «رئ��ي��س الحكومة
والمعنيين من األفرقاء أن يستوعبوا
األم���ر ،وأن تلعب الحكومة دوره��ا
الطبيعي في ملف التعيينات وأن
تكون طبيعة عملها منسجمة مع
الدستور» ،مضيفة« :إذا ذهبنا بعيدا ً
في خياراتنا ،ف��إنّ المسؤولية تقع
على الطبقة السياسية التي اعتادت
على االستئثار ،فعقلية اإللغاء التي
ينتهجها ال��ب��ع��ض ستدفعنا إل��ى
اتجاهات خطيرة».

جلسة رمضانية
في عين التينة

وعلى وق��ع التطور األمني الذي
شهدته منطقة السعديات ،عقدت
جلسة ال��ح��وار الرابعة عشرة بين
«حزب الله» و»تيار المستقبل» مساء
أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،بحضور رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري إلى مائدة اإلفطار ،وجدد
المجتمعون التأكيد على تثبيت األمن
واالستقرار وحماية السلم الداخلي.
وح��ض��ر ع��ن ال��ح��زب ال��م��ع��اون
ال��س��ي��اس��ي ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام ال��ح��اج
حسين الخليل ،وال��وزي��ر حسين
الحاج حسن ،والنائب حسن فضل
الله ،وعن تيار المستقبل مدير مكتب
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق
والنائب سمير الجسر .كما حضر
الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس
ب ّري عن أهمية هذا الحوار وضرورة
استمراره والذي يش ّكل اللقاء الوحيد
اليوم في العالم العربي في مواجهة
الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة.
وج����دد ال��م��ج��ت��م��ع��ون ال��ت��زام��ه��م
باستمرار هذا المسار ،واستعرضوا
األحداث األمنية التي حصلت مؤخراً،
وأك����دوا أه��م��ي��ة ات��خ��اذ اإلج����راءات
الالزمة من خالل الدولة لتثبيت األمن
واالستقرار وحماية السلم الداخلي.
على صعيد آخر نفت قيادة الجيش
على «تويتر» اإلشاعات حول وجود
توتر أمني في منطقة السعديات.
وأك��د منسق تيار المستقبل في
الشمال النائب السابق مصطفى
علوش لـ«البناء» أن الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل ت ّم في األصل
لضبط ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي لبنان
ولعالج أي تطورات أمنية تحصل

كما حصل في السعديات منذ أيام،
وال��ذي ت ّم بحثه في جلسة الحوار،
والمحك هو هل يستطيع هذا الحوار
وال��م��ت��ح��اورون لجم ه��ذه الحادثة
ومنع تكرار حوادث مشابهة؟
ولفت علوش إلى أن «المواضيع
األساسية التي تتعلق بالسلطة ال
سيما رئاسة الجمهورية ال يمكن حلها
ضمن هذا الحوار بل لدى الفريقين
اقتناع تا ّم بأنها تحتاج إلى معجزة
إقليمية لحلها».
وأض���اف« :إنما األم��ور الصغرى
يمكن حلها ع��ب��ر ال��ح��وار ولملمة
الوضع لكي ال يذهب إلى أي انفجار
أو فتنة داخلية».

جيرو إلى إيران

من ناحية أخرى ،يزور مدير دائرة
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في
وزارة الخارجية الفرنسية جان
فرنسوا جيرو إيران منتصف الشهر
ال���ج���اري الس��ت��ط�لاع آف����اق بعض
ال��م��ل��ف��ات ال��ع��ال��ق��ة ال سيما الملف
الرئاسي اللبناني وم��ا إذا ك��ان من
إمكانية إلح���راز أي ت��ق��دم على أن
يتقرر في ضوء النتائج موعد زيارته
للبنان.
وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أع����ادت
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ بعد لقائها
رئيس مجلس الوزراء تمام سالم في
السراي الحكومية أمس ،التأكيد على

ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
لكي ينتظم عمل ك��ل المؤسسات
الدستورية ،وإال فإن لبنان معرض
ل��خ��س��ارة الكثير م��ن المساعدات
والقروض الدولية».

أهالي العسكريين
إلى خطوات تصعيدية

وف���ي س��ي��اق آخ���ر ق��ط��ع أه��ال��ي
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ل��دى
المجموعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ج��رود
عرسال ،تزامنا ً مع انعقاد جلسة
م��ج��ل��س ال�������وزراء األوت���وس���ت���راد
ال��س��اح��ل��ي ف��ي ال��ن��اع��م��ة ب��ات��ج��اه
ص���ي���دا ،وأوت���وس���ت���راد ال��ج��ن��وب
الساحلي في ال��دام��ور ،عند مفرق
ال��ش��وف ب��االت��ج��اه��ي��ن ب��اإلط��ارات
المشتعلة .وطريق الصيفي باتجاه
مبنى صحيفة «النهار» ،للمطالبة
ب��اإلس��راع ف��ي م��ف��اوض��ات اإلف���راج
ع��ن أب��ن��ائ��ه��م .وأك���د ن��ظ��ام مغيط
شقيق العسكري المخطوف لدى
داعش إبراهيم مغيط لـ«البناء» أن
مشاورات تجري بين األهالي للقيام
بخطوات تصعيدية جديدة في األيام
القليلة المقبلة كإقفال مرفأ بيروت،
وقطع طريق المطار» .ولفت مغيط
إلى «أن وزير الصحة وائل أبو فاعور
طمأن األهالي أمس أن المفاوضات
مستمرة وبوتيرة جيدة» ،مضيفاً:
«ال أحد يعلم إلى متى سنبقى نسمع
هذا الكالم»؟

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين علي يونس شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  90ديرالزهراني
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت خديجة خليل حاج علي شهادة
قيد بدل ضائع للعقار 2979
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى مرتضى مؤذن بوكالته
عن النائب عبد اللطيف يوسف بك الزين
بصفته رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية
االسالمية ف��ي النبطية ش��ه��ادة قيد بدل
ضائع للعقار  163نبطية التحتا
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب عبدالله ياسين لموكله روبير نجم
غطاس احد ورثة نجم سعيد غطاس شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  6343القليعة
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
اعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب حسن نجيب سابق لموكله مزيد
توفيق الشوقي الموكل من قبل فيصل اديب
قطيط وكيل فادي يوسف لحود احد ورثة
يوسف ملحم لحود وريث لعاقلة المصحح
اسمها إلى عقله خليل رحال شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  6732حاصبيا
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
اعالن
بتاريخ  2015/6/29صدر قرار عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات و اآلليات
ف��ي ب��ي��روت ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ج��ورج
أوغست عطية ق��رارا ً بإبالغ المنفذ عليه

ميشال شاهين لطيف بالطرق االستثنائية
عمالً بأحكام ال��م��ادة  409أ.م.م اإلن��ذار
اإلج��رائ��ي و طلب التنفيذ ومرفقاته على
السيارة  478648/ب /بالمعاملة رقم
 2014/586المقدمة من بنك لبنان و
المهجر بوكالة المحامي رامي باسيل.
وعلية تدعوكم هذه الدائرة للحضور
إليها شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ األوراق المشار إليها خالل مهلة ثالثة
أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم أسامة حمية
اعالن
بتاريخ  2015/6/29صدر ق��رار عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات و اآلليات في
بيروت برئاسة القاضي ج��ورج أوغست
عطية قرارا ً بإبالغ المنفذ عليه خليل علي
الزين بالطرق االستثنائية عمالً بأحكام
المادة  409أ.م.م اإلن��ذار اإلجرائي و طلب
التنفيذ ومرفقاته وقرار الحجز على السيارة
 290288/و /بالمعاملة رقم 2013/984
المقدمة من بنك لبنان و المهجر بوكالة
المحامي رامي باسيل.
وعلية تدعوكم هذه الدائرة للحضور
إليها شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ األوراق المشار إليها خالل مهلة ثالثة
أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء االسعار لشراء قواطع  66ك.ف.
لزوم محطة البسطة 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 ً ان آخ��ر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2015/8/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحاً.
بيروت في 2015/6/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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