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حمليات � /إعالنات

ندوة في «اللبنانية الدولية» عن الوحدة الوطنية
ودروي�ش طالب با�ستحداث وزارة لها

الح�ص التقى «هيئة حوار الأديان»

�شعيتاني :للإ�سراع في معالجة الأزمات
قبل فوات الأوان

زحلة ـ أحمد موسى
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية الدولية ف��رع ري��اق ندوة
بعنوان «وحدة الوطن» تحدث فيها رئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش ،المسؤول الثقافي لحزب الله في البقاع
فيصل شكر ومفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي،
وأدارها مدير الفرع الدكتور حسن الحاج حسين ،بحضور
أساتذة الكليات والطالب.
بعد النشيد الوطني ،طلب درويش من الحضور الوقوف
دقيقة صمت عن أرواح شهداء الوطن ،ثم ألقى مداخلة
طالب فيها باستحداث وزارة للوحدة الوطنية ،معددا ً
مهامها ومنها :التربية على الوحدة الوطنية ،المحافظة
على حقوق مكونات المجتمع ،المحافظة على اإلنماء
المتوازن والمساواة واالنسجام ،تشجيع الحوار بين
المذاهب واألديان ،التربية على العمل المشترك ،التربية
على السالم بين الجماعات.
واعتبر أن «أهمية هذه الوزارة تكمن في أنها ستساعد
اللبنانيين بأن يفتشوا على ما هو مشترك بينهم ويعملوا
على سعادة بعضهم البعض؛ كما يقول المثل« :اجعل
شخصا ً ما سعيداً ،تكن أنت بدورك سعيداً».
وقال درويش« :الوحدة هي عمل مشترك هدفه تحقيق
هدف مشترك .وعندما يلتقي أبناء الوطن ويعملون معا ً من
أجل خير بلدهم ُنسمي هذا الوحدة الوطنية».
وأضاف« :هذا الشعور بالوحدة الوطنية يقود األمة إلى
التقدم واالزده��ار ،ويساهم في تقوية وتعزيز االستقالل.
وعندما يكون الشعب متحدا ً يمكنه أن يقضي على الفساد.
وهذا يعطي الناس الشعور باألمان ،خصوصا ً إذا كانوا
يعرفون بعضهم بعضا ً ويتحاورون في ما بينهم ويفهمون
أن التنوع الديني والثقافي هو غنى وليس عائقاً».
ورأى أن «المبدأ األساس في تقوية الوحدة الوطنية
يكمن في اإلنصاف والمساواة».
وتحدث الشيخ الرفاعي داع��ي�ا ً الشباب إل��ى عيش

المنتدون في اللبنانية الدولية فرع رياق البقاعية
الوحدة في كل معانيها في الحياة اليومية ،وعدم سلوك
التعصب األعمى الذي يؤدي بالنهاية إلى الهالك.
طريق
ّ
من جهته ،عرض شكر أهمية الوحدة في عمل المقاومة
اللبنانية أثناء العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان ،مشيرا ً
إل��ى أنها «شكلت مظلة حمت ك��ل اللبنانيين ومنعت
االنهيارات المعنوية» ،ودعا «الشباب الجامعي المثقف
ال��ذي هو الجيل ال��ذي يعتمد عليه في صناعة الغد ،أن
يكون قدوة لباقي طالب لبنان».
وفتح ب��اب النقاش مع الطالب في المواضيع التي
طرحت ،فكان التشديد على دور الخطاب العاقل والموزون
لرجال الدين في هذه الفترة الحرجة من تاريخ لبنان
والمنطقة.
وفي نهاية الندوة قدمت إدارة الجامعة دروعا ً تقديرية
للمتكلمين.

جماعة الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
ف��ي المقابل ،دف��ع االض �ط��راب السعودي بعض
األوساط الدولية واإلقليمية ،إلى توقع ذهاب بعض
قادتها إلى خطوات هستيرية انتحارية قد تصل ح ّد
االستعداد للتو ّرط في حرب تشارك فيها «إسرائيل»
على قوى المقاومة ،فرضيات رآها الخبراء نوعا ً من
التهويل والحرب النفسية ،والتخيّالت التي تصيب
َمن يفقدون أسباب القوة.

تخ ّوف أميركي من
حرب إسرائيلية محتملة

فيما تواصل المملكة العربية السعودية هجومها
على ح��زب الله واستصدار مجلس التعاون الخليجي
قرارا ً بتصنيفه على الئحة التنظيمات اإلرهابية ،ينشغل
األميركيون بالتسريبات «اإلسرائيلية» عن حرب مرتقبة
على حزب الله .وتؤكد مصادر دبلوماسية نية «إسرائيل»
شن حرب على لبنان وتتخ ّوف المصادر نقالً عن مسؤولين
في وزارة الدفاع األميركية تكرار سيناريو عام  ،2006الذي
سيكون أخطر بكثير .وتشير المصادر إلى «دعم سعودي
خليجي لخطوة كهذه في ضوء تحضير الدوائر السعودية
لملف عن حزب الله مرفق بشهادات مزورة لتقديمه أمام
مجلس األم��ن لتصنيف ح��زب الله منظمة إرهابية ،ما
يعطي «إسرائيل» الغطاء لمحاربته» .ولفتت المصادر إلى
«أن الواليات المتحدة ال تستطيع الضغط على «إسرائيل»
التي قد تستغ ّل فرصة نهاية والية الرئيس باراك أوباما
لتوريط الرئيس الجديد كي يعالج تداعيات الحرب
بالطريقة «اإلسرائيلية»».
في هذا الوقت لم يصدر أي موقف سعودي إيجابي
حيال إعالن الرئيس اإليراني حسن روحاني «أن وفدا ً من
السياسيين اإليرانيين قد يزور السعودية قريباً» .وتؤكد
جس
مصادر مطلعة لـ «البناء» أن «ك�لام روحاني هو
ّ
نبض لطريقة التعاطي السعودية مع المبادرة اإليرانية»،
مشيرة إل��ى «أن حصول ال��زي��ارة ال يعني التهدئة على
اعتبار أن هناك زيارات سابقة قام بها مسؤولون إيرانيون
أبرزهم وزي��ر الخارجية محمد ج��واد ظريف لم تخرج
بنتائج إيجابية» .وتشير المصادر إلى «أن ال تطور على
هذا الصعيد في المدى المنظور ،ولكن عقد اللقاء سيكون
بمثابة مؤشر أن األمور وضعت على السكة وأن الطرفين
على استعداد لبحث المواضيع العالقة ،وهذا سينعكس
على حلحلة وتهدئة في لبنان ،ال سيما أن التصعيد
السعودي على إيران وحزب الله هو في سياق م ّتصل».

باسيل يلتقي الجبير الخميس

وإلى ذلك الحين ال يمكن الحديث عن تليين في الموقف
السعودي ،فأي بيان رسمي لم يصدر عن وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير يظهر ذلك ،وكل ما في األمر أن وزير
البيئة محمد المشنوق لمس خالل لقائه الجبير في جاكرتا
أمس ،على هامش القمة اإلسالمية «أن ال تصعيد سعودي
مرتقب وأن التوتر بين لبنان والمملكة ب��ات وراءن��ا»،
وأوضح الجبير ،وفق ما جاء في بيان وزعه مكتب وزير
البيئة« ،أن السالح الذي ت ّم ش��راؤه من فرنسا بموجب
الهبة السعودية سيبقى في عهدة الجيش السعودي»،
الفتا ً إلى أن «الخطوات التي لجأت إليها المملكة لم تكن
تستهدف الحكومة اللبنانية».
وتوقفت مصادر وزاري��ة عند هذا الكالم ،وسألت في
حديث لـ«البناء» عما إذا كانت اإلج���راءات ال تستهدف
الحكومة ،فلماذا لم تستقبل المملكة الرئيس تمام سالم
حتى الساعة ،ولماذا تم إلغاء الهبة العسكرية للجيش
والقوى األمنية؟ ولماذا تهديد اللبنانيين الموجودين في
الخليج؟» .وتابعت لو كانت النيات السعودية صادقة،
لكانت اكتفت بتصنيف حزب الله على الئحة اإلره��اب
كما فعلت في السابق» ،مشيرة إل��ى «أن السعودية ال
تريد تسليح الجيش وتتخذ من حزب الله ذريعة إللغاء
المساعدات العسكرية».
إلى ذلك من المتوقع أن يلتقي الجبير يوم الخميس
في مصر على هامش قمة وزراء الخارجية العرب وزير
الخارجية جبران باسيل .وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء»
أن «لبنان سيلتزم بروحية البيان الوزاري للحكومة ولن
يقف ضد اإلجماع العربي».
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية
الدولية الفرنسية رومان نادال في مؤتمره الصحافي أن
«فرنسا متمسكة باستقرار لبنان الذي تساهم فيه القوات
المسلحة اللبنانية ،ه��ذا هو ه��دف عقد التسليح» ،في
إشارة إلى عقد «دون��اس» الذي م ّولته السعودية بقيمة
ثالثة مليارات دوالر وأعلنت رغبتها في تسلم األسلحة
التي كانت مرصودة له .وأشار إلى أن زيارة ولي العهد
السعودي محمد بن نايف لباريس كانت مناسبة للتطرق
إلى هذا الموضوع ومواصلة الحوار حول الوضع في
لبنان.

بري :إلى أين ستأخذ
السعودية العالم العربي

وحضرت العالقات اللبنانية – السعودية في لقاء

رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي علي
ع��واض عسيري ،وج��رى ع��رض األوض���اع الراهنة في
لبنان والمنطقة .وأك��د بري لعسيري بحسب ما علمت
«البناء» «ضرورة أن تتلقف السعودية م ّد اليد اإليرانية
التي عبر عنها الرئيس روحاني عندما تحدّث عن إمكانية
قيام وفد إيراني بزيارتها ،وأن تأخذ بعين االعتبار أيضا ً
زي��ارة رئيس مجلس ال��وزراء التركي احمد داوود اوغلو
طهران واالتفاق على المسلمات» .وأشار بري لعسيري
إلى ضرورة إيجاد الحلول لألزمات ،فالوضع في المنطقة
متفجر» .وشدّد بري على أنه يرفض هذا التشنج الحاصل
ّ
وأنه سيستمر في لعب دور اإلطفائي سواء في الداخل أو
بين لبنان والدول الخليجية ولن يك ّل أو يم ّل.
ون��ق��ل زوار ال��رئ��ي��س ب��ري عنه استغرابه الموقف
السعودي ،سائالً «إل��ى أين ستأخذ السعودية العالم
العربي ،فبدال ً من أن تكون حاضنة للعرب مهما كانت
توجهاتهم السياسية ،فهي الشقيقة التي لها الباع الطويل
ّ
في العالقات الجيدة مع كل الدول العربية .ال أدري ماذا
يحصل معها اليوم؟» .من ناحية أخرى أكد بري ،بحسب
ما نقل عنه زواره ،أنه «مص ّر على الحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل ،فهو ضمانة لالستقرار في لبنان».

(أحمد موسى)

اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور
س��ل��ي��م ال��ح��ص ،ف��ي دارت�����ه ،في
عائشة بكار ،رئيس «هيئة حوار
األديان» الدكتور محمد شعيتاني
والمسؤول اإلعالمي للهيئة الزميل
علي ب��در ال��دي��ن ،وكانت الزيارة
م��ن��اس��ب��ة ت��م ف��ي��ه��ا ال��ح��دي��ث عن
األوضاع العامة وعن أهمية الحوار
وضرورته لولوج الحلــول.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ق��ال شعيتاني:
«إن زي��ارت��ن��ا ل���دول���ة ال��رئ��ي��س
ال��ح��ص ،تأتي ف��ي إط��ار الجولة
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة على
القيادات والمرجعيات السياسية
والدينية .وقد سمعنا من دولته

هل زاد نفوذ ال�سعودية
في لبنان �أم تراجع؟
علي جانبين
صعّ دت المملكة العربية السعودية مواقفها من لبنان إثر حملتها
التي استهدفت إيران بعد ما تع ّرضت له بعثاتها الدبلوماسية في طهران
ومشهد ،ودعت بذريعتها إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران في
اجتماعات عربية وإسالمية حضرها وزير الخارجية اللبناني جبران
باسيل الذي شارك في تأييد اإلدانة لما تع ّرضت له البعثات الدبلوماسية
السعودية ورفض الفقرة التي تتط ّرق إلى حزب الله بال مب ّرر وتتهمه
باإلرهاب.
غضبت السعودية على باسيل ولبنان وربطت غضبها بجملة مواقف
أطلقها األمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي ح ّمل المملكة
مسؤولية ك ّل ما يحصل ،متهما إياها بتمويل وتسليح الجماعات التكفيرية
المتطرفة الساعية إلى زعزعة االستقرار وخلق الفتن في المنطقة خدمة
للمشروع الصهيوني ،فعمدت إلى إلغاء الهبة الخاصة بتسليح الجيش
والقوى األمنية اللبنانية ،ومن ثم تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان
والتضييق على الجالية اللبنانية في المملكة وتهديدها بلقمة عيشها
وأصدرت مؤخرا ً عن مجلس التعاون الخليجي بيانا ً يصنف حزب الله
منظمة إرهابية!...
كيف ر ّد لبنان على هذه اإلجراءات؟
تهجم على حزب الله والوزير باسيل دفاعا ً عن السعودية
قامت حملة ّ
قادها تيار المستقبل ،ولما اجتمعت الحكومة وأصدرت بيانا ً قالت عنه
السعودية إنه غير مفيد وال يعبّر عن طلبها .فهي تريد إدانة حكومية
لحزب الله وباسيل ،ولما جاء دور إصدار بيان وزراء الداخلية العرب
بتكرار مشهد ما واجهه باسيل في اجتماعات وزراء الخارجية ك ّرر الوزير
المحسوب على السعودية نهاد المشنوق ما فعله باسيل من قبله.
في الحصيلة وبعد شهر من الحملة السعودية يصير السؤال مشروعا ً
عما كسبته السعودية وهي تصعّ د طلبا ً للمزيد من النفوذ في لبنان ،فإذا
كان ما صدر عن حكومة يرأسها شخص محسوب عليها ويشكل التيار
الذي تم ّوله وتدعمه القوة الرئيسية فيها ،ال يرضيها ويقول إنّ نفوذها
في الحكومة يتراجع ،وإذا كان ما قاله باسيل كافيا ً ومنصفا ً فلماذا الحملة
عليه وعلى لبنان وعلى حزب الله ،وإذا كان غير ٍ
كاف ،فما فعله المشنوق
يدل على أنه لم يبق للسعودية نفوذ في لبنان إال الحصول على عرائض
الرئيس سعد الحريري ووفوده الزائرة إلى السفارة السعودية.

بلدي بين الحريري وكرامي
توافق
ّ

وفي بيت الوسط ،التقى الرئيس سعد الحريري الوزير
السابق فيصل كرامي وت ّم البحث في األوضاع اإلقليمية
والدولية والمحلية ال سيما استحقاق االنتخابات البلدية.
وعلمت «البناء» أن الوزير كرامي يفضل التوافق وتج ّنب
المعارك االنتخابية في البلديات بفعل األجواء المتوترة
وعدم االستقرار .ونقلت مصادره أن «اتفاقا ً حصل على أن
تختار القيادات السياسية المعنية شخص الرئيس ويكون
على مسافة واح��دة من الجميع ويختار ب��دوره أعضاء
المجلس البلدي ،فهناك إصرار على تخفيف التوترات في
مختلف المناطق فالشارع «السني» متشنج ويحتاج إلى
تنفيس ،خصوصا ً في طرابلس التي أجمعت قياداتها على
إبعاد السياسة عن هذه االنتخابات».
من ناحية أخرى ،شدد كرامي على «أن حزب الله هو
حزب مقاومة وليس إرهابياً ،لكنه في الوقت نفسه يؤكد
حرصه على أفضل العالقات مع ال��دول العربية وعلى
رأسها السعودية».
إلى ذلك شدد الحريري على أنّ «أي عقد سياسي جديد
لن ينفع ما دام فريق لبناني يحمل ما أسماه السالح غير
الشرعي» ،مشيرا ً خ�لال استقباله وف��ودا ً من البترون
وجبيل إلى «أهمية الوصول لتسوية سياسية» ،موضحا ً
أنّ مبادرته النتخاب رئيس للجمهورية «تأتي في هذا
اإلطار وأن انتخابه أقرب مما نتص ّور».
وردا ً على ما قاله الحريري ،أكد عضو تكتل التغيير
واإلصالح الوزير السابق سليم جريصاتي لـ»البناء» «أن
انتخاب الرئيس يكون في أقرب وقت ممكن إذا ما روعي
الميثاق ،ولن يكون هناك أي عقد اجتماعي جديد بل تمسك
بالميثاق .نحن ننادي بالميثاق وال شيء غير الميثاق ،فإن
عاد إليه الحريري انتخبنا رئيسا ً في  23آذار وإن ابتعد
عنه ،فال يتوهمنّ أحد أننا سوف نذهب معه في رحلة
التن ّكر للميثاق بل سنتمسك أكثر فأكثر بالميثاق» .ولفت
إلى «أن كل تح ّرك وكل موقف وكل خطوة قد يعلن الجنرال
ميشال عون عنها في  14آذار وفي أي توقيت آخر يرتئيه
لن تكون إال من ضمن الميثاق لوثيقة الوفاق الوطني».
وقال جريصاتي «يجب على كل األطراف السياسية وفي
مقدمتهم تيار المستقبل أن يعي أن العبث بالميثاق لن
يزيدنا إال تمسكا ً به بدليل أننا لن نرضى برئيس إال رجالً
تتوافر فيه ومعه شروط اإلبقاء على الميثاق وتعزيزه
وتزخيمه» .وتابع« :نعم لرئيس  23آذار إن ارتضينا
جميعنا الميثاق ،وكلما ابتعدنا عن الميثاق نفرت الرئاسة
منا جميعاً».
وشدد على «أن المكون المسيحي بلغة كونفدرالية
الطوائف هو شريك أساسي في المواقع الدستورية وفي
السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية وقد مضى
نهائيا ً زم��ن وض��ع اليد على مقدراته وآم��ال��ه» .وتابع:
هالّ معا ً بالحريري إلى جلسة انتخاب الرئيس في 23
آذار ،فيجد كل مكون نفسه في رحاب الوطن عبر ممثليه
الحقيقيين ،وأنت منهم (الحريري) إن رغبت الميثاق».
وختم جريصاتي «لن ينال السأم منا بل سيسأم السأم
منا».

النفايات وانعدام الحلول

وفي ملف النفايات ،قالت مصادر متابعة لـ»البناء»
إل��ى أن��ه من المبكر الحديث عن سقوط خيار المطامر،
ألن ال بديل له في الوقت الحاضر .ولفتت المصادر إلى
«أن البحث مستمر إلقامة المطامر التي حددتها اللجنة
الوزارية المكلفة مع المرجعيات السياسية التواصل مع
فاعليات المناطق .وعلمت «البناء» من مصادر وزارية
سقوط خيار اعتماد مطمر في إقليم الخروب بسبب الرفض
الشعبي المطلق لذلك ،ومطمر «الكوستابرافا» في خلدة
ومطمر برج حمود ،رغم إشاعة أجواء إيجابية على هذا
الصعيد ،مشيرة إلى «أن الوضع يتجه إلى المزيد من
تراكم للنفايات وإلى انعدام الحلول».

التفاهم الأميركي الرو�سي (تتمة �ص)1
والحوار السياسي مجرد عناوين لتبرير انخراط الغرب مع الدولة
السورية وشراكتها في الحرب على «داعش» مقابل منحها التغطية
وحسم أمر ترشح الرئيس السوري في
للحرب على «النصرة»ُ ،
االنتخابات المقبلة مع التسليم المسبق بكون ك ّل المعطيات تعمل
لمصلحة ف��وزه المؤكد ،وف��ي لبنان ُحسم أم��ر العجز السعودي
وح�س��م أم��ر االرت �ب��اط العضوي بين الرئاسة
بوجه ح��زب ال�ل��هُ ،
وحسم أم��ر مكانة سورية في معادلة
اللبنانية وأم��ن المقاومةُ ،
الرئاسة المقبلة ،وبقي في سورية تحديد َمن مِن المعارضة سيكون
شريكا ً في التسوية وكيف ،و َمن في لبنان سيكون شريكا ً إقليميا ً
في التسوية ،السعودية أم مصر ،و َمن يكون رئيس الحكومة ليت ّم
البحث برئيس الجمهورية ،و َم��ن سترشح مصر و َم��ن سترشح
السعودية؟
ناصر قنديل

بالرضا والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعىإليكم المرحومة

فريدة معروف الخ�شن دهام
أرملة المرحوم سامي دهام

المهندس وليد زوجته سحر رضوان
		
ابناها:
المهندس أسامة زوجته أليسار األعور
		
المربية غادة زوجها شوقي حمادة
		
بناتها:
الدكتورة نجوى أرملة المرحوم جمال نور
		
الدكتورة رويدة زوجة غسان الشيتي
		
الدكتورة سحر زوجة نديم حاطوم
		
وستقام الصالة على روحها الطاهرة نهار غ ٍد األربعاء  9آذار الحالي
في بلدتها بكيفا ـ قضاء راشيا الوادي ،الساعة الثانية عشرة ظهراً.
تقبل التعازي في بكيفا (نادي البلدة) يومي الخميس والجمعة 10
و 11آذار من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً .وفي دار
الطائفة الدرزية في بيروت يوم الثالثاء في  15آذار من الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً حتى السادسة مساءً.

غيّب الموت الرفيق والمربّي

محمود محمد �سالمة
(حائز وسام الثبات)

الدكتور علي ومحمد
		
ولداه:
طه وياسين والمرحومان أحمد ومصطفى سالمة
		
أشقاؤه:
علي درغام
		
صهره:
وقد أقيم مجلس عزاء بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته يوم أمس
في حسينية الدوير.
تقبل التعازي في بيروت يوم الخميس  10آذار  2016للرجال والنساء
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء ـ سبينس ،قرب مركز أمن الدولة.
اآلسفون الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل سالمة ،الكردي،
عاصي ،درغام وعموم أهالي بلدة الدوير.

مواقف وطنية حريصة ومشجعة
م��ع��ه��ودة على م��واص��ل��ة ال��ح��وار
ال��ذي ال بد منه وال غنى عنه في
هذه المرحلة الصعبة والحساسة
التي يمر بها لبنان».
وأشار شعيتاني الى «أن زيارة
الرئيس الحص واجبة وضرورية
ألنه هامة وطنية وقومية وعروبية
وم��ق��اوم��ة وم��ا أحوجنا ف��ي هذه
المرحلة إلى قيادات أمثاله إلنقاذ
لبنان ووأد كل فتنة مذهبية أو
طائفية حتى ال يقع لبنان في
المجهول المدمِّر ال��ذي سيقضي
على كل أمل باإلنقاذ».
وف����ي ت��ص��ري��ح آخ�����ر ،ش���دّد
شعيتاني على «ضرورة اإلسراع
ف��ي معالجة الكثير م��ن األزم��ات
والمشكالت المتراكمة والمزمنة
ق��ب��ل ف���وات األوان» ،داع��ي��ا ً إل��ى
«إي�لاء ملف النفايات األهمية من
المعالجة الجدية وإيجاد الحلول
المطلوبة له».
ودع���ا السياسيين المعنيين
في ه��ذا الملف إل��ى «ال��خ��روج من
مصالحهم الضيقة وأنانياتهم
قبل أن تنفجر ه��ذه األزم��ة التي

تح ّولت قنبلة موقوتة سياسيا ً
واج��ت��م��اع��ي �اً ،ف��ي ظ��� ّل ال��ح��دي��ث
ع��ن إق��دام رئيس الحكومة تمام
سالم على االعتكاف على خلفية
عدم تجاوب القيادات لح ّل أزمة
النفايات».
وتمنى شعيتاني على سالم
«البقاء على رأس الحكومة ألنه
صمام األمان الستمرار الحكومة،

فوجودها أجدى من عدمه وليس
أم��ام��ه س���وى ال��ص��ب��ر ع��ل��ى أداء
السياسيين ت��ج��اه ه��ذه األزم��ة
وغيرها من أزمات لبنان».
ون ّوه «بسياسة االنفتاح التي
يقودها الرئيسان نبيه بري وتمام
س�لام على المستويين المحلي
والخارجي لما فيه مصلحة لبنان
واللبنانيين».

تو�ضيح من الدائرة الإعالمية في «القومي»
تناقلت وسائل إعالمية ومواقع الكترونية ،خبرا ً عن حادث
سير حصل أثناء مرور موكب رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان في محلة ضهر البيدر،
ويجري توصيف الحادث على أ ّنه اعتداء بالضرب على أحد
األشخاص!
ّ
لذلك ،يه ّم الدائرة اإلعالمية في الحزب ،أنّ
توضح بأنّ ما

حصل هو حادث سير عَ َرضي ،بين إحدى سيارات الموكب
وسيارة أحد المواطنين .وهذا األمر يعالج ضمن حدوده
ووفق ما يقتضيه القانون.
وإذ تضع الدائرة اإلعالمية وسائل اإلعالم والرأي العام
في صورة ما حصل ،تأمل عدم إعطاء الحادث المذكور أية
توصيفات مغايرة للحقيقة والواقع .ولذا ،اقتضى التوضيح.

�إ�ضاءة الن�صب التذكاري للأ�سير �سكاف بال�شموع
قامت «لجنة أص��دق��اء األسير
يحيى س��ك��اف» أم���س ،ب��إض��اءة
النصب ال��ت��ذك��اري لألسير عند
مدخل مدينة المنية تضامنا ً مع
قضيته ،وذل��ك لمناسبة الذكرى
ال��س��ن��وي��ة ال���ـ  38الع��ت��ق��ال��ه في
السجون «اإلسرائيلية».
وأوضحت اللجنة في بيان أن
«هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة
م��ن النشاطات ال��ت��ي ستقام في
ذك��رى اعتقال األسير سكاف هذا
ال��ع��ام ،ون��ؤك��د م��ن المدينة التي
انطلق منها األسير سكاف بعد 38
عاما ً على التزامنا بنهج المقاومة
الذي اختاره أسيرنا البطل ،حتى
تحرير كامل أوطاننا من االحتالل
وتحرير فلسطين من البحر إلى
ال��ن��ه��ر ،ألن���ه ال��ط��ري��ق الصحيح
ل��م��واج��ه��ة ال��ع��دو الصهيوني».
وح��ي��ت اللجنة «المقاومين في
لبنان وفلسطين ،وآالف األسرى
في السجون «اإلسرائيلية» وأبطال
االنتفاضة الفلسطينية المباركة
ال��ذي��ن يدافعون ع��ن ش��رف األم��ة
وعزتها».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أسعار إلزال��ة رواس��ب الفيول
الموازية لمجرى مياه التبريد العائد الى
البحر في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/25عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/2/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتو رجى العلي
التكليف
411
اعالن
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
تقديم دواء لمكافحة عنكبوت الفارواز
على النحل لزوم وزارة الزراعة -مديرية
الثروة الزراعية للعام 2016
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم االرب��ع��اء
الواقع فيه الثالث والعشرون من شهر آذار
 2016تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة-
مناقصة تلزيم ت��ق��دي��م دواء لمكافحة
عنكبوت الفارواز على النحل ـ لزوم مديرية
الثروة الزراعية للعام .2016
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أس��ع��ار ،عدد
االصناف (.)1
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن -مقابل ثكنة هنري شهاب-
الطابق الثالث.

يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
د .جان العلية
التكليف
441
اعالن
الجمارك العامة
اعالن تلزيم
ش���راء اث���اث وم��ف��روش��ات ل���زوم ادارة
الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه الخامس م��ن شهر
نيسان من العام الفين وستة عشر ،تجري
مديرية الجمارك العامة في مركزها الكائن
في ساحة ري��اض الصلح -بناية البنك
العربي -الطابق السابع ،استدراج عروض
لتلزيم تأمين شراء أثاث ومفروشات لزوم
االدارة.
الؤقت/3000000/:ل.ل.
التأمين
(ثالثة ماليين ليرة لبنانية) ،تقدم العروض
وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذي
يمكن االط�لاع والحصول عليه من دائ��رة
الشؤون المالية -مديرية الجمارك العامة.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
االثنين الواقع فيه الرابع من شهر نيسان
من العام الفين وستة عشر.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم المذكور
أعاله يوم عطلة رسمية ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدا ً لجلسة التلزيم.
بيروت في  4آذار 2016
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف
436
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/11على المتهم محمد ناصر

اح��م��د ص��وص��ا جنسيته لبناني سجل
 /203المسالخية محل إقامته تعمير عين
الحلوة قرب حاجز الجيش اللبناني ط 3
والدته ميسر عمره  1977أوقف احتياطيا ً
بتاريخ  2010/11/22ووج��اه��ي�ا ً في
 2010/11/24ث��م اخ��ل��ي سبيله في
 2010/12/31وح��ال��ي�ا ً ف��ار م��ن وجه
العدالة.
بالعقوبة التالية قررت المحكمة تجريم
المتهم محمد ناصر أحمد صوصا بجناية
المادة 201 /547ع وادانته بجنحة المادة
 73اسلحة والحكم عليه الجلها بالحبس
مدة ستة اشهر وتدريكه الرسوم.
وفقا ً للمواد  201/547ع و 73أسلحة
من قانون العقوبات.
الرتكابة جناية محاولة قتل
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2016/2/13
الرئيس األول جدايل
التكليف
427
نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم
والتغذية واللهو في لبنان
بيروت في 2016/03/07
ي��دع��و مجلس نقابة موظفي وعمال
الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في
لبنان.
أع��ض��اء الهيئة العامة لعقد جمعية
عمومية بتاريخ  2016/3/30من الساعة
الرابعة عصرا ً لغاية السادسة مساء وذلك
إلجراء االنتخابات العامة لمجلس النقابة
وذلك في مقر االتحاد العمالي العام وإذا لم
يكتمل النصاب القانوني تؤجل الجلسة الى
 2016/4/13ويكن النصاب قانوني بمن
حضر من االعضاء ويدعو أعضاء النقابة
الى تسديد اشتراكاتهم بيد أمين الصندوق
السيد ج��وزي��ف ع�ل�ام -وع��ل��ى الراغبين
بالترشيح تسليم طلبات ترشيحهم مرفقة
بإفادة مزاولة المهنة وسجل عدلي وتسلم
ألمين السر السيد كرم كرم في مقر االتحاد
العمالي من الساعة  11قبل الظهر لغاية
الواحدة ظهراً.
يقفل باب الترشيح قبل ثالثة أيام من
تاريخ االنتخابات.

