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حمليات � /إعالنات

الم�صري يدعو دريان
�إلى م�ؤتمر «اتحاد علماء المقاومة»

دريان مستقبالً المصري
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى أمس،
عضو هيئة الرئاسة في مؤتمر «االت��ح��اد لعلماء المقاومة» الشيخ حسن
المصري.
وقال المصري بعد اللقاء« :تشرفنا بزيارة هذه الدار العامرة بشيخها األكبر
سماحة مفتي الجمهورية ،لتقديم واجب التهنئة بعيد الفطر المبارك ،ولتقديم
دع��وة لسماحته لحضور المؤتمر العالمي «التحاد علماء المقاومة» الذي
سينعقد في بيروت في الثامن والعشرين من هذا الشهر ،وكانت فرصة للبحث
مع سماحته في شؤون األمة اإلسالمية جمعاء والبالد العربية وشجونها ،وهذا
الوطن الحبيب لبنان ،ودائما ً آراؤنا متوافقة ومتطابقة حيال العمل الجاد على
الوحدة اإلسالمية الجامعة ،وعلى الواجب اإلسالمي الذي يجب على كل رجل
دين مسلم في هذا العالم اإلسالمي أن يتحلى به ،وأن يعمل من أجل ترسيخ
الوحدة اإلسالمية الجامعة التي هي في بلدنا لبنان مقدمة حتمية للوحدة
الوطنية الجامعة».
وأضاف« :صاحب السماحة كعادته بفكره النير ،أبدى توجيهاته القيمة،
ونحن إن شاء الله سنعمل بها من خالل العمل في هذا المؤتمر الذي سيحتضن
نحو مئتين وخمسين مدعوا ً من كل أقطار العالم ،من أميركا وأوروبا ،من كل
أقطار األم��ة اإلسالمية ،من أجل ت��دارس ش��ؤون المبلغين الدينيين ورجال
الدين في شكل خاص ،لتتضافر جهودهم للعمل بتوجيه األمة اإلسالمية إلى
البوصلة األساسية التي علينا ان نعمل جميعا ً من خاللها وفي اتجاهها ،وهي
فلسطين ،وهذا المؤتمر تحت عنوان «متحدون من أجل فلسطين» ،ألنه من كانت
«إسرائيل» عدوة له فهو ليس في حاجة إلى أعداء ،وإذا اعتبرت أمتنا العربية
واإلسالمية ان «إسرائيل» عدوة فهي ليست في حاجة الى أعداء».

ق�صة زيارتي ( ...تتمة �ص)1
المؤامرة الدولية واإلقليمية لضرب الدولة السورية وموقعها القومي ،هرع
الدوليون واإلقليميون الذين كانوا صدقوا «مزحة» جنبالط عن نفوذه الدرزي
اإلقليمي ،ليستنجدوا بالمختارة .وطلبوا من جنبالط أن يسيل نفوذه على دروز
سورية لمصلحة انضمامهم الى ما أسموه «الثورة» السورية .وما حصل هو أن
جنبالط فشل في تحقيق هذا الهدف ،وبدا عاريا ً أمام ادعاءاته القديمة.
ولقد أدى هذا الفشل إلى تقلص  -ما يمكن تسميته بحسب مصطلح ساد
لفترة  -حجم جنبالط «االستراتيجي» بنظر الخليجيين وبعض األوروبيين ،إذ
اتضح أنه ليس أكثر من زعيم لبناني ،بدأ الوهن يعتري حتى دوره الداخلي
كبيضة قبان توازنات اللعبة السياسية اللبنانية.
وقصارى القول إن وليد جنبالط عام  2015هو غيره وليد جنبالط عام
 2005وحتى  2008من منظار نظرة الخليجيين له وأيضا ً نظرة باريس .فهذا
الرجل هو «شيك من دون رصيد» ،والعالقة به ال تتعدى البعد اللبناني مع
مالحظة أنها غير ثابتة ومعرضة لنكث مستمر باالتفاقات.
اليوم يذهب جنبالط إلى باريس محاوال ً تعويض خسارته لموقعه في
السعودية .وهو يحاول معالجة باب الرياض المقفل بوجهه واستطرادا ً بوجه
ولده ،بمفتاح هوالند الذي له عالقات جيدة مع السعودية .ولكن حتى باريس
غير متحمسة للذهاب بعيدا ً في لعب دور الوسيط بين جنبالط األب والرياض،
ويريد جنبالط إقناعها اآلن بأنه مسلم بإغالق السعوديين الباب بوجهه ،ولكنه
يطالب بعدم فعل الشيء ذاته مع نجله الذي عليهم أال يحملونه أوزار والده؛
فليجربوه...
ويلفت مصدر فرنسي لمقولة شائعة اآلن داخل وزارة الخارجية الفرنسية،
وهي تتحدث عن عالقات ثقافية مع المختارة وليست سياسية .وهذا مصطلح
تستخدمه باريس للتعبير عن أن عالقتها مع جنبالط هي ما دون سياسية أو
للداللة أيضا ً على أن المختارة تعيش فترة أفول صعودها السياسي وباريس
تنظر إليها بعين العطف وحفظ الود.

من جنبالط إلى جعجع

في المقابل فإن نفس تجربة جنبالط مع دول «أصدقاء الشعب السوري»،
مر بها جعجع أيضا ً الذي كان ب��دوره باعهم بضاعة أنه قادر على تحريك
«مسيحيي سورية» ضد النظام والدولة هناك .وكانت النتيجة مغايرة تماماً،
إذ أكد مسيحيو سورية على مواطنيتهم وأنهم جزء من نسيج الشعب السوري
ويقفون معه في خندق واح��د في الدفاع عن دولتهم ووطنهم ضد اإلره��اب
وداعميه في الخارج والداخل.
لكن جعجع يمتاز على جنبالط بأنه احتفظ بأوراق ابتزاز مسيحية للخليج،
حصلها من إعالن عدائه لعون وخياراته الوطنية إلى جانب المقاومة والشعب
السوري بوجه «إسرائيل» واإلرهاب .ويالحظ أن جعجع ذهب للسعودية هذه
المرة ليبيعها أوراقه اللبنانية المعادية لحزب الله في لبنان والمستعدة لترك
خيار حواره مع عون لمصلحة العودة للصدام معه.
على أنه من المشكوك فيه أن يستعيد جعجع حجمه االستراتيجي الذي
كان ا َدّعاه .ولعل العبرة األساس من قصتي جنبالط وجعجع هي أن صمود
الشعب السوري وراء شعارات وحدته ودفاعه عن دولته وبلده ،كانت له نتائج
هامة ،ومن بينها تعرية أصحاب االدع��اءات الزائفة في لبنان بأنهم قادرون
على جر المسيحيين أو الدروز السوريين إلى مستنقع التآمر على سورية وترك
مواطنيتهم السورية والقومية لمصلحة تبني خيرات مذهبية متآمرة.

يوسف المصري

التمديد خطة ( ...تتمة �ص)1
ولم يكن هناك بعد فراغ رئاسي ،وال ظروف تحول دون إجراء
االن��ت��خ��اب��ات النيابية ،وج�� ّه��ز المسرح للقول باستحالة إجراء
االنتخابات النيابية ،وصار السؤال عما إذا كان الذهاب إلى الفراغ
بديالً مقبوالً في بلد يواجه مخاطر متعدّدة ومقبل على استحقاق
رئاسي ،فمن سينتخب الرئيس الجديد ما لم يت ّم التمديد للمجلس
النيابي ،وت ّم التمديد والناس تدعو الله ليمدّد أعمار النواب ويم ّد
في عمر من اخترع الح ّل بأن يت ّم التمديد لهم .وجاء موعد انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ول��م ي��ت�� ّم االن��ت��خ��اب ،ول��م ي��ت�� ّم م��ا ت�� ّم بسببه
التمديد ،فت ّم التمديد للتمديد م��رة أخ��رى ،وم��ا لم يحله التمديد
سيحله التمديد للتمديد.
 ال��ي��وم ومشكلة ال��ن��ف��اي��ات تحاصر اللبنانيين وت��ص��ل إلىأنوفهم ،وق��د استهلكت ك�� ّل مهل الحلول والبدائل ،للعقد القائم
مع شركة سوكلين ،وهو أمر حدث من قبل ،وانتهت المحنة كما
ستنتهي ه��ذه المرة ،يطرح السؤال على اللبنانيين م��اذا عسانا
نفعل؟ هل نترك النفايات تأكلنا؟ هل ترتضون الفراغ؟ ليس أمامنا
من ح ّل سوى التمديد ،ويت ّم التمديد بحمد الله ونعمته وبركاته
وشكره ،فقد م ّن الله على اللبنانيين بعبقرية تفتقت عن هذا الح ّل
العجيب ،ح ّل اسمه التمديد ،ويتبادل اللبنانيون التهاني في اليوم
التالي بسذاجة« ،خي انتهت أزمة النفايات أخيرا ً وعادت سيارات
سوكلين».
 يدفع اللبنانيون ضمنا ً فاتورة الفراغ الرئاسي ألنهم رفضواتطبيق الوصفة بالتمديد للرئيس السابق ميشال سليمان ،ودفعوا
فاتورة أعلى من قبل يوم التمديد للرئيس إميل لحود ألنهم مدّدوا
خالفا ً للوصفة التي تجعل التمديد بديالً للفراغ كخطة وليس
مج ّرد مطلب يتصل بمواجهة االستحقاقات ،فالتمديد وصفة
لطبخة لها طباخوها ال تؤكل إال من أيديهم ،وعلى اللبنانيين فقط
تعلم قواعد التذ ّوق عندما تنضج الطبخة وتقدّم لهم لتناولها.
ناصر قنديل

توقيف يتيم بجرم قتل الريف عمد ًا
و�شاب ينتحر حرق ًا في الرمل العالي

حددت الأول من �آب النتخاب هيئتها الإدارية

«�أن�صار الوطن» :ت�شويه �صورة الجمعية
يقع في خانة «الأنانيات ال�شخ�صية»
عقد أعضاء من الهيئة العامة في
«جمعية انصار ال��وط��ن» ،اجتماعا ً
استثنائيا ً للتباحث في أمور الجمعية
وإكمال مسيرتها بعد رحيل المؤسس
ميشال الحاج.
وق��د و ّق���ع ف��ي االج��ت��م��اع ك��ل من
نائب الرئيس وأمين الصندوق على
استقالتهما من مهامهما في الهيئة
اإلداري�����ة لتعتبر األخ���ي���رة بحكم
المنحلة استنادا ً إلى المادة الثامنة
من النظام الداخلي للجمعية.
وت��م االت��ف��اق على تعيين ثالثة
أعضاء إلدارة جلسة االنتخاب التي

ستجرى في األول من آب المقبل وهم:
جوني الشدياق ،حبيب حداد ،روالن
زغيب.
من جهة أخ��رى ،أك��دت الجمعية
ف��ي ب��ي��ان أن��ه��ا «تسير على خطى
مؤسسها الفقيد ميشال الحاج «الذي
أفنى حياته ف��ي خدمة المؤسسة
العسكرية ،ولن تزيح عن خط السير
الذي رسمه علمها وخبرها رقم 1612
انها جمعية وطنية بعيدة عن كل
التجاذبات السياسية» ،مؤكدة «أن
ما أثير في بعض المجالس عن أن
فئة سياسية أو أن ت��ي��ارا ً سياسيا ً

يريد أخذها إل��ى مكان آخ��ر ع��ار من
الصحة».
ورأت الجمعية «أن كالم البعض
وتشويه ص��ورة الجمعية يقع في
خانة «األنانيات الشخصية» من أجل
مكاسب «المجد الباطل».
وأك���دت «أن والء أن��ص��ار الوطن
هو ال��والء بالدم لمؤسسة الشرف
والتضحية والوفاء قيادة وضباطا ً
واف�����راداً» ،الفتة إل��ى «أن وراء من
ي��س��وق لحمالت ض��د االنتخابات
المزمع اج��راؤه��ا ف��ي  1آب المقبل
أسبابا ً شخصية وأنانية».

الخارجية الت�شيكية :ال معلومات عن المخطوفين
فيما ال ي��زال مصير التشكيين الخمسة المخطوفين
مجهوالً ،أكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك
في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة الحكومية المعنية
بهذا الملف «أن وزارة الخارجية وغيرها من مؤسسات
الجمهورية التشيكية ل��م تحصل حتى اآلن على أي

معلومات بشأن مصير المواطنين الخمسة ،ونتعامل
مع الخطف على أنه أحد االحتماالت ،ولم يتصل أحد بنا
بخصوص هذا».
وأشار الى «أن اثنين من الخبراء من موظفي الدولة
توجها إلى لبنان لدراسة الوضع على األرض».

أصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق مذكرة
وجاهية بتوقيف الموقوف ط��ارق يتيم في قضية قتل
جورج الريف ،وتريث حتى اليوم بالنسبة إلى الموقوفة
لينا حيدر ،بعد أن استجوبهما أمس.
وجاءت مذكرة التوقيف في حق يتيم استنادا ً الى ادعاء
النيابة العامة االستئنافية في بيروت ،سندا ً إلى المادة
 549عقوبات أي القتل عمدا ً معطوفة على المادة  222منه.
وكان رزق استمع إلى افادة المدعية زوجة الريف.
في مجال آخ��ر ،أض��رم المواطن أحمد محمد عيسى
مواليد  1993النار في جسده ،على سطح منزله الكائن
في الرمل العالي في برج البراجنة قرب ثانوية البنات
بعدما رش جسده بمادة سريعة االشتعال وتوفي على
الفور.

طعن شاب في رأس النبع

م��ن جهة أخ���رى ،ص��در ع��ن المديرية العامة لقوى
االمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة البالغ التالي:
«بتاريخ  2015/07/13وف��ي محلة رأس النبع -
بيروت أقدم كل من ع .ق( .مواليد عام  ،1994لبناني)
الملقب بـ«السنفور» ح .غ( .مواليد عام  ،1995لبناني)
الملقب بـ«السترينغ» على طعن طارق م( .مواليد عام
 ،1994لبناني) ،بالسكاكين وأصاباه بعدة جروح ،نقل
على أثرها إلى المستشفى.

بنتيجة التحريات واإلستقصاءات الكثيفة ،تم ّكن
عناصر م��ف��رزة استقصاء ب��ي��روت ف��ي وح���دة شرطة
ب��ي��روت ،من تحديد مكان األول ،حيث أوق��ف بتاريخ
 2015/07/21في محلة حي اللجا  -سليم سالم /
بيروت ،فيما العمل جار لتوقيف الثاني.
بالتحقيق معه إعترف بإقدامه باإلشتراك مع ح .غ.
على ضرب وطعن الضحية المنوه عنها أعاله.
وتبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم :مخدرات،
نشل ،إط�لاق ن��ار ،ض��رب وإي���ذاء .والتحقيقات جارية
بإشراف القضاء المختص».

إشكال في صيدا

وفي صيدا حصل إشكال فردي ليل أول من أمس بين
ع��دد من الشبان عند الكورنيش البحري في المدينة
وتطور إلى تضارب بآالت حادة ما أدى إلى جرح كل من
(حذيفة  .ع) و(أحمد  .ط) عملت عناصر الصليب األحمر
على نقلهما الى مستشفى صيدا الحكومي ،فيما حضرت
القوى األمنية وعملت على تطويق اإلشكال ومالحقة
مفتعليه.
إلى ذلك ،توفيت خادمة أثيوبية صدما ،عندما كانت
تقطع األوتوستراد الساحلي تحت جسر منطقة داوود
العلي في اقليم ال��خ��روب بعد ظهر أم��س ،وعلى االثر
حضرت األجهزة األمنية وفتحت تحقيقا ً في الحادث.

«التيار الأ�سعدي» :لإعادة العمل
خري�س :على لبنان اال�ستفادة من التوافق العالمي بقانون الإعدام

دعا النائب علي خريس «القادة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ب��م��خ��ت��ل��ف فئاتهم
وانتماءاتهم الروحية والسياسية،
إلى االستفادة من التوافق العالمي
والتوجهات العامة لقيادة العالم
وترجمة ذلك في حل القضايا التي
من شأنها إعادة االستقرار الحقيقي
إلى الشارع اللبناني ،والتخفيف
من االحتقان المذهبي والطائفي
الذي انعكس على لبنان من ج ّراء
األح���داث ال��ج��اري��ة ف��ي المنطقة،
�ص��ن لبنان
ألن السلم األه��ل��ي ح� ّ
ف��ي مواجهة الكيان الصهيوني

الغاصب».
وقال خريس خالل القائه كلمة
حركة «أم��ل» في احتفال تأبيني
في حسينية بلدة برج الشمالي في
حضور النائب عبد المجيد صالح:
«على الجميع العمل على انقاذ
لبنان الن��ه المنطقة الوحيدة في
الدول العربية ال يزال خارج سيطرة
األحداث الدامية ،لقناعة الجميع أن
ال بديل عن لبنان بجميع مكوناته
وطوائفه ال غنى عنه كما هو في
مؤسساته الدستورية التي تسير
مصالح المواطنيين ،فالخراب يع ّم

الجميع كما الصالح يع ّم الجميع
الن ل��ب��ن��ان صغير بجغرافيته،
وتداخل السكان بعضهم ببعض
ال يسمح ألحد أن يعيش بمنأى عن
اآلخر ،لذا علينا أن نتروى ونسعى
ب��ج � ّد وج���د ّي���ة الن��ت��خ��اب رئ��ي��س�ا ً
للجمهورية اللبنانية ،ألن الحياة
السياسية في لبنان مج ّمدة كما
الحياة االقتصادية التي تحتاج
ال���ى خ��ط��ط ت��ن��ه��ض ب��ال��م��واط��ن
وتعطيه األمان وتخفف من هجرة
الشباب إل��ى ال��خ��ارج لعدم توفر
فرص العمل».

دع��ا األمين العام لـ«التيار األس��ع��دي» معن األسعد
في تصريح إلى «إع��ادة العمل بقانون اإلع��دام واإلسراع
في تطبيقه على كل من ص��درت أو تصدر في حقه هذه
العقوبة ،اقتصاصا ً من المجرمين ولعودة هيبة الدولة
والقضاء» ،محمالً الدولة «مسؤولية االنفالت األمني بسبب
تراخيها في مواجهة انتشار السالح مع المواطنين وعدم
إثبات سلطتها ووجودها ،وهو ما أدى الى إسقاط هيبتها
وابتالعها من أحزاب وميليشيات يحمي بعضها الخارجين
عن القانون».
ورأى في «أن حملة اإلش��اع��ات والتهويل اإلعالمي
والسياسي الغاية منها االستمرار في تقاسم الجبنة
وتوزيع المغانم» ،معتبرا ً «أن إغراق لبنان بالنفايات
هدفه التمديد لعقود والتلزيم بالتراضي ووضع اليد على
المال العام وابتزاز المواطنين وإيهامهم بأن لبنان بمدنه

مكب للنفايات».
وقراه سيتح ّول إلى ّ
وح � ّذر األسعد من «مقايضة وضع آلية عمل لمجلس
الوزراء بتشريع الضرورة وخصخصة قطاعي النفط والغاز
في ظل ما يشهده لبنان من أوضاع أمنية جراء اإلنفالت
األمني وحماية المجرمين ،وكلها ستؤدي إل��ى إفالس
الدولة واحتضارها قريبا ً جداً» ،داعيا ً الجميع إلى «تدارك
الخطورة التي تتربص بلبنان وانتشاله من الغرق في
فتن وصراعات واقتتال وتقاسم نفوذ سياسي واقتصادي
ومالي وسلطوي على حساب الوطن والمواطن».
واعتبر أن «اإلرهاب الذي ضرب تركيا هو نتيجة لمن
يرعى ويم ّول هذا اإلره��اب ألن طابخ السم آكله» ،مؤكدا ً
«أن ال بديل من مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه واالقتداء
بسورية الصمود والعروبة التي تتصدى لإلرهابيين،
ومواجهتهم».

بغداد :ديمب�سي لتعاون ( ...تتمة �ص)1
بسورية ستيفان دي ميستورا في طهران محادثاته مع وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف حول سبل التحضير لعقد جولة جديدة
من ال��ح��وار بين الحكومة السورية والمعارضة ،تحت عنوان الح ّل
السياسي ،بينما اليمن ينتظر إعالنا ً لموعد جديد للهدنة التي سبق أن
أعلنها المبعوث األممي لمرتين من دون أن تبصر النور.
تبدو العقبة السعودية في الواجهة تعترض طريق المه ّمتين في
سورية واليمن ،والطريق السعودي نحو التصعيد لم يعد بحاجة
إل���ى ت��ح��ل��ي��ل ،م��ع خ��ط��اب س��ع��ودي ي��ت��واص��ل ف��ي اإلع��ل�ان ع��ن نية
المواجهة مع إيران وحلفائها ،وعن عزم على تجميع الحلفاء تحت
هذا العنوان بعيدا ً عن لغة التسويات.
ّ
يتحضر ليكون إح��دى ساحات االختبار السعودي
لبنان ال��ذي
لهذه المواجهة مع الزيارة الالفتة لرئيس حزب القوات اللبنانية
إلى السعودية وما رافقها ،من لغة تصعيدية استهدفت حزب الله
وسالحه ،وتحدثت عن السخونة اآلتية ،يترقب بعين مالحة تعكس
القلق مما ستشهده الجلسة الحكومية ت��ج��اه مناقشات ساخنة
لم تتبلور لها مالمح نتائج حول اآللية الحكومية ،فيما عين مرة
ترقب بمرارة مشهد النفايات التي تزكم روائحها األن��وف وباتت
كارثة بيئية ال تحتمل االنتظار ،وكيف ستتح ّول مناقشات الحكومة
حولها إلى لعبة كرة قدم تتقاذف االتهام بالمسؤولية من دون بلوغ
الحلول ،لتتهيأ النفوس لتقبّل التمديد المنقذ ،كما ك ّل مرة ،وتبقى
عين الحلوة بعيدة عن عين الحكومة فيما الغليان والتوتر يبشران
هناك بما ال تحمد عقباه ،بعدما تتالت مؤشرات أمنية عن تصعيد
قادم وعن مخاطر انفجارات أمنية داخل المخيم ومن داخله نحو
الخارج.

تقاعس وزير البيئة

بانتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس ال��وزراء غدا ً في ما يخص ملف
النفايات ،كثف وزير البيئة محمد المشنوق أمس من اجتماعاته علّه يخفف
من وطأة تقاعسه عن تطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن
النفايات المتراكمة ،والتي قد تتحول إلى جبال تغطي الشوارع في العاصمة
وجبل لبنان ،بعد أن أوقفت شركة «سوكلين» عمليات الجمع لعدم توافر
المطامر منذ إقفال مداخل مطمر الناعمة الجمعة الماضي.
والتقى المشنوق أمس رئيس الحكومة تمام سالم وحضر اجتماعين
للجنة البيئة النيابية ولمجلس اإلنماء واإلعمار ،وأشار إلى تعذر وضع
خطط استراتيجية اآلن للمشكلة بل حلول آنية .ولفت إل��ى «أن شركة
سوكلين تتابع جمع النفايات خارج إطار العقد الذي انتهى في  17تموز»،
مؤكدا ً «الرغبة الكاملة للتعاون مع كل البلديات ،وإلى وجود  670مكبا ً
للردميات».
ونقل زوار رئيس الحكومة عنه «انزعاجه الشديد من األجواء المصطنعة
لتعطيل عمل الحكومة» .وأش��ار زوار سالم إلى «أن األج��واء سلبية وأن

االتصاالت التي شملت مكونات الحكومة لم تصل إلى نتيجة في الملفات
العالقة على طاولة مجلس ال���وزراء ال سيما آلية عمل الحكومة ،وبند
التعيينات العسكرية وملف النفايات الذي يحمل أكثر من أبعاد بيئية».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» «أن
جلسة مجلس الوزراء غدا ً مخصصة فقط للبحث في آلية عمل الحكومة»،
مشيرا ً إلى «أن معالجة وضع النفايات من اختصاص وزير البيئة فهناك
قرارات سبق لمجلس الوزراء أن اتخذها ،وأخرى صدرت في حكومة الرئيس
سعد الحريري عام .»2009

من منح سالم حق النقض

وأك��د رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون «أن إسقاط
الحكومة ليس من ضمن األه��داف التي يعمل عليها في ه��ذه المرحلة،
وأن األولوية لديه اآلن هي لالعتراض من داخلها ولمواصلة التحرك في
الشارع».
وكرر في حديث إلى وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء «إرنا» رفضه
«طرح أي بند في جلسة مجلس ال��وزراء الخميس المقبل قبل البحث في
آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة» ،معتبرا ً «أن القضايا الحياتية مثل قضية
النفايات سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ القرار في شأنها ،ويمكن للوزراء
المختصين تطبيق هذه ال��ق��رارات من دون الحاجة للعودة إلي مجلس
الوزراء» .وأكد عون رفضه «العودة إلى ما قبل األزمة الحكومية الحالية»،
معتبرا ً «أن القبول بما كان معتمدا ً من تهميش من رابع المستحيالت وال
يمكن العودة إليه ،وأن المطلوب في هذه المرحلة تطبيق الطائف».
وسأل «التغيير واإلصالح» عقب اجتماعه ،رئيس الحكومة تمام سالم
من منحك حق النقض للمسيحيين األربعة األقوياء برئاسة الجمهورية»؟
مشيرا ً إلى «أن هناك قوال ً لإلمام علي يقول إن المحايد هو الذي لم ينصر
الباطل إنما المؤكد أنه خذل الحق ،فهل هذا ما نريده من رئيس لبنان»؟
وأكد النائب آالن عون لـ«البناء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا ً «مخصصة
للبحث في آلية عمل الحكومة ،وعند االتفاق عليها ينتقل الوزراء للبحث في
البنود األخ��رى» .ولفت إلى «أن معالجة ملف النفايات يحتاج إلى تنفيذ
وزارة البيئة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء» .ودعا عون إلى عدم
استباق األمور في ما يتعلق بالمساعي الجارية إلعادة األمور إلى ما كانت
عليه بين الرئيس بري والعماد عون» ،مشيرا ً إلى «أن قرار توقيع مرسوم
فتح الدورة االستثنائية لم يتخذ بعد».
وأكدت كتلة المستقبل بعد اجتماعها األسبوعي «أنّ معالجة موضوع
النفايات من مسؤولية الحكومة بكل مكوناتها السياسية وليس مسؤولية
مكون من دون آخر ،ال سيما لجهة اعتماد المعالجات الصحيحة وفق خطة
وطنية متكاملة .وطالبت «الحكومة باجتماع استثنائي فوري لبحث مشكلة
النفايات».

حزب الله إلى المزيد من االنفتاح والحوار

ولفتت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن أجواء المساعي التي
يقوم بها حزب الله بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون ايجابية ،فهي
أدت إلى وقف التصعيد المتبادل بين الطرفين ،وتمهد للتعاون المشترك في
مواضيع محددة» ،متوقعة «الوصول إلى مخرج خالل الساعات المقبلة».

وأشارت المصادر إلى «أن المساعي تقوم على عقد جلسة لمجلس الوزراء
للبحث في آلية عمل الحكومة ،ووضع ملف التعيينات جانبا ً ريثما تنضج
تسوية ما حول هذا الملف» ،مؤكدة «أن توقيع وزيري التيار الوطني الحر
جبران باسيل والياس بو صعب مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس
النواب ،يتطلب الوصول إلى تفاهم حول بعض الملفات كملف النفط على
سبيل المثال».
وشددت المصادر على «أن حزب الله راغب في االستقرار ألن المعادلة
التي يعمل عليها تقوم على تهدئة الوضع الداخلي للتفرغ إلى مواجهة
اإلرهاب التكفيري واإلرهاب اإلسرائيلي» .ولفتت إلى «أن توقيع االتفاق
النووي بين إيران والسداسية الدولية سيلقي بظالله االيجابية على
المنطقة ،وسيكون لبنان مستفيدا ً من ه��ذا االت��ف��اق» ،الفتة إل��ى «أن
حزب الله سيتعاطى بمزيد من االنفتاح والحوار لحل األزم��ات وإنجاز
االستحقاقات.

إطاللة لنصرالله الثالثاء

ويتحدث األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثالثاء المقبل
في المؤتمر العالمي التحاد علماء المقاومة الذي يُعقد في بيروت في قصر
االونيسكو تحت عنوان «متحدون ...من أجل فلسطين ،زوال إسرائيل
حتمية قرآنية وتاريخية» .وسيتناول السيد نصرالله في كلمته الملف
الفلسطيني وثوابت الحزب المعروفة إزاءه ،وسيتطرق إلى االتفاق النووي
والتطورات في المنطقة ولبنان.

جنبالط يع ّبد الطريق
أوروبيا ً أمام تيمور

وكانت الفتة أمس زيارة موفد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ،وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور إلى السعودية التي عاد منها
أمس رئيس حزب القوات سمير جعجع ،مختتما ً لقاءاته بولي ولي العهد
السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع محمد بن
سلمان في حضور وزير الخارجية عادل الجبير.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ زيارة أبو فاعور تهدف إلى تقديم
جنبالط عروضا ً إلى الرياض تغريها مقابل اعتماده وكيالً لها في لبنان
بدل جعجع ،خصوصا ً بعد أن عبّد الطريق أمام نجله تيمور أوروبياً».
ولفتت المصادر إلى «أنّ جنبالط ال يحتمل أن يكون الوكيل السعودي
في لبنان الدكتور جعجع ،فالسعودية سحبت الرئيس سعد الحريري
إلى الخطوط الخلفية ،ألنّ المرحلة تتطلب ذلك ،ولقطع الطريق على أي
مواجهة مع التيار الوطني الحر».

المشنوق :حزب الله شريك في الوطن

وم��ن فرنسا ،أك��د وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه نظيره
الفرنسي برنار كازنوف «أن استراتيجيته لمكافحة اإلرهاب ترتكز على
تأمين االستقرار السياسي ومن خالل حماية الحكومة الحالية وتعزيزها
وتشجيع الحوارات بين القوى السياسية مثل الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل ،وتعزيز قدرات وتقنيات األجهزة األمنية» .وأشار المشنوق إلى
«ان حزب الله هو خصم سياسي وشريك في الوطن».

�شم�س المقاومة ( ...تتمة �ص)1
أليس ك ّنا شهدنا المزيد من التدهور الحضاري واالنحالل
األخالقي والتراجع العلمي وقالقل أكثر من الذي نراه واضطرابات
في كل اتجاه؟
ونحن في لبنان لو لم يكن فصيل من هذا المحور الذي اسمه
ح��زب الله يقاتل ه��ؤالء التكفيريين اإلرهابيين م��اذا ك��ان ح ّل
بالجميع الساكت الذي ال ينبس ببنت شفة ،والمعاند الذي يصرخ
فيحسبه الناس رجالً ولك ّنه ليس سوى بوق صوت ال يعلم في أي
كهف سيعيش فيما لو دخل التكفيريون إلى بلده ،أما المتملّقون
والمنافقون والمتلّونون والهامشيون فيستهويهم كل ما يحافظ
على وضعيتهم سواء تطلب الموقف استدارة إلى الوراء أو التفاتة
إلى األمام!
وبكل األحوال ،أليس كان معظم اللبنانيين بين التهجير والنفي
والقتل والحرق واإلغراق وكل أشكال الوحشية التي شاهدنا مثلها
في الموصل والرقة وجسر الشغور وغيرها من مناطق سورية
والعراق التي قامت فيها الجماعات التكفيرية الممولة من السعودية
وقطر وتركيا بأبشع صنوف العدوان؟
أليس كان اللبنانيون بال مظلة أمان ،وال حرية تن ُّقل وال إرادة
عيش مشترك ،بل ص��راع وح��روب ودم��ار ومواجهات طائفية
ومذهبية متبادلة؟
أليس ك ّنا بال أرض نزرع فيها ،وال نهر نشرب ماءَه ،وال متجر
نسترزق منه ،وال مصنع نعمل به؟
أليس ك ّنا بال جيش وال مؤسسات أمنية وإداري��ة ،بل إدارات
لألمن الذاتي وخدمات سماسرة ،وأم��راء الشوارع كما حصل

سابقا ً خالل الحرب األهلية؟
نعم ،كل هذا السالم وهذا االستقرار هو بفضل مجاهدي المقاومة.
كل وجودنا ووجود الدولة والكيان والجيش وباقي المؤسسات هو
بفضل مجاهدي المقاومة .كل هذه الحرية والكرامة وهذا الهواء الذي
نتنفسه بال خوف ،وهذا الماء الذي نشربه م ّريا ً هو بفضل المقاومة.
هذه هي الحقيقة التي يق ّر بها المنصفون ويرفضها المعاندون.
نعم ،هؤالء المجاهدون الذين يذكرهم البعض بسوء هم والله
أكرم وأقدس وأنبل رجال األرض .هؤالء المجاهدون حالهم اليوم
كحالهم أيام االحتالل «اإلسرائيلي» لم يُعترف بفضلهم وجهادهم
وجراحاتهم وبطوالتهم .ظلت األصوات المنافقة تتباكى على زهوة
شبابهم ،وكأنهم لو جلسوا في أحضان أمهاتهم كانوا سينالون
حظوظ الدنيا واآلخرة معاً ،وكانوا سينعمون باالستقرار واآلمان
والمستقبل الرغيد! غير أن هؤالء لم يقوموا بما قاموا به رجاء مديح
هنا وثناء هناك ،وجائزة هنا وعطيّة هناك ،وإنما فعلوا كل ذلك من
أجل الله واإلنسان والدين وهذا الوطن.
وهم حين يذودون عن بلدنا ال يغيب عن بالهم قول الله سبحانه
وتعالى( :وَا َّلذ َ
ِين جَ اهَ دُوا فِي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا َوإ َِّن الل َه َلمَعَ
ال ُم ْحسِ ن َ
ِين).
وقول رسول الله (ص)( :فوق كل ب ًّر ب ّر حتى يُقتل الرجل في
سبيل الله ،فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه ب ّر).
وفي ما يتعلق بالتطورات األخيرة حول الملف النووي ،من ليلة
فيينا الكبرى إلى تصويت مجلس األمن باإلجماع على رفع العقوبات
االقتصادية والمالية عن إيران ،إلى خطاب مرشد الثورة في خطبة

عيد الفطر ،كلها تؤكد على ظفر استراتيجي إليران وحلفائها في
وجه االستعمار القديم والحديث والكيان «اإلسرائيلي» واإلرهاب
والتآمر الدولي والخنوع اإلسالمي والخيانة العربية.
لقد أرس��ت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أسسا ً جيدة في
العالقات الدولية التي تقوم على الحق والصبر والمثابرة والمنطق
ومواجهة السلوك العدواني ال��ذي استمر ألكثر من ثالثة عقود
بالوحدة الداخلية واالعتماد على الذات والندّية.
اليوم إيران أصبحت دولة نووية باعتراف العالم ،كما وأصبحت
أكثر قوة وردعا ً لكل من يحاول أن يمنعها من التقدم العلمي.
الحقيقة اليوم باتت ناصعة وهذا االتفاق التاريخي هو بداية
مرحلة جديدة للبشرية حتى لو لم ينفذ لكن سيؤكد على منهج
جديد في العالقات بين الشعوب واألمم وسيرسم خطا ً مستقيما ً
لكل شعب يريد الحرية واالستقالل.
لقد ُذهل الغرب بقدرة الشعب اإليراني على الصبر والتحمل كل
هذه السنين فلم يجد أمامه طريقا ً لمنع الصدام إال التفاهم وبعض
العقالنية .وها هو الشعب اإليراني يحصد ثمن تصديه للقوى
االستكبارية وثمن صبره على الحصار ،وثمن ثباته على الحق
مجدا ً وعلوا ً وواقعا ً جديدا ً من المعادالت والسياسات على مستوى
المنطقة والعالم أجمع.
نعم شمس المقاومة تسطع من بيروت حتى فيينا وحقا ً قال
السيد :و ّلى زمن الهزائم!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

